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LipTovSký MikuLáš,  
MeSTo SLoveNSkých jaSkyNiarov

V tomto roku si pripomíname výročie vzni-
ku Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS). 
Stalo sa tak 10. septembra 1949 v Demänov-
skej doline v Horskom hoteli pri Jaskyni slobo-
dy. Táto udalosť spred 70 rokov nebola náhod-
ná, išlo o prirodzený vývoj, ktorý na Slovensku 
nastal po objave Jaskyne slobody v roku 1921. 
V Liptovskom Mikuláši, meste obklopenom 
horami, sa po tomto prevratnom prieniku 
do podzemia začal sústreďovať jaskyniarsky 
život. Boli to jed-
nak mnohé výpravy 
do podzemia De-
mänovskej doliny, 
ktoré sa začínali 
v Liptovskom Mi-
kuláši, jednak ak-
tivity zanieteného 
prírodovedca Jána 
Volka-Starohorské-
ho, ktorý predbe-
hol dobu a už roku 
1930 založil v tom-
to meste Múzeum 
slovenského krasu. 
Práve on v roku 
1935 vydal prvú 
slovenskú učebnicu 
speleológie, ktorej 
dal názov Speleoló-
gia či jaskyňoveda 
vzhľadom na Slo-
vensko. K formo-
vaniu slovenského 
jaskyniarstva pris-
pel aj časopis Krá-
sy Slovenska, kto-
rý vznikol v roku 
1921 v Liptovskom 
Mikuláši. Už v pr-
vom ročníku tohto 
časopisu Pavol Stacho s Milošom Janoškom 
publikovali súpis slovenských jaskýň, ktorý 
obsahoval 28 lokalít. Krásy Slovenska boli do 
roku 1970, keď začal vychádzať Spravodaj Slo-
venskej speleologickej spoločnosti, časopisom 
nielen turistov, horolezcov a vodákov, ale aj 

jediným dostupným periodikom nás jaskynia-
rov. Od roku 1958 síce nákladom Múzea slo-
venského krasu vychádzal zborník Slovenský 
kras, ten však bol iba ročenka a skôr bol určený 
pre odborníkov a nie praktických jaskyniarov. 
V Liptovskom Mikuláši sídlila odbočka Geo-
grafického ústavu SAV, kde dlhé roky pracoval 
Anton Droppa, významný slovenský odborník 
na jaskyniarstvo. Od roku 2018 je po ňom po-
menovaná jedna z liptovskomikulášskych ulíc. 

Nezanedbateľnou 
udalosťou sloven-
skej speleológie bol 
roku 1970 vznik 
Správy slovenských 
jaskýň v Liptov-
skom Mikuláši, 
ktorá ako centrálne 
riadená organizácia 
ministerstva kultú-
ry dostala za úlohu 
spravovať sprístup-
nené jaskyne. 

J a s k y n i a r s t v u 
sa v Liptovskom 
Mikuláši darí aj  
v súčasnosti. Dote-
raz v ňom má svoje 
sídlo trojica organi-
zácií zaoberajúcich 
sa speleológiou 
(Slovenská speleolo-
gická spoločnosť, 
Správa slovenských 
jaskýň a Slovenské 
múzeum ochrany 
prírody a jaskyniar-
stva) a pôsobí päť 
jaskyniarskych klu-
bov SSS. Je to pri-
rodzené, veď v jeho 

najbližšom okolí sa nachádzajú najdlhšie a naj-
hlbšie jaskyne v Slovenskej republike i viaceré 
jaskyne sprístupnené pre verejnosť. Aj preto nás 
teší, že mesto Liptovský Mikuláš podporilo vy-
danie tohto čísla spravodaja. Ďakujeme!

Peter Holúbek 

Obálka učebnice od Jána Volka-Starohorského
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príBeh STredNej gardy

peter Magdolen, Matej ševčík

Bratislavskí jaskyniari odpracujú každý 
rok v Borinskom krase v Malých Karpatoch 
priemerne 50 až 70 akcií. Tieto akcie nie 
sú rovnomerne rozložené medzi päťdesiat 
dosiaľ tu evidovaných jaskýň, ale záujem 
je v jednotlivých rokoch sústredený len na 
pár vybraných lokalít. Pre rok 2017 bola 
hlavnou lokalitou jaskyňa Stredná garda 
a aktivita tu pretrvala ešte aj v prvej polo-
vici roku 2018.

vznik pracoviska 
Pri prácach v jaskyni Stará garda nám často 

prekážala voda, ponárajúca sa v toku tečúcom 
popri jaskyni. Keď sme sa v roku 2002 rozhodli 
postúpiť na dne jaskyne, vodu sme museli od-
kloniť, kvôli čomu sme 25 m povyše vchodu 
postavili hrádzu a vodu zviedli v potrubí pozdĺž 
jaskyne dolu jarkom. Avšak pri vyšších vodných 
stavoch sa potrubie upchávalo, voda pretekala 
cez hrádzu a väčšia časť sa postupne ponárala 
do podzemia. Najväčší ponor bol asi 2 m pod 
hrádzou; ten sme neskôr vyčistili, aby tu mizla 
všetka voda. Čistenie ponoru sme pravidelne 
opakovali, pričom tu postupne vznikla jama 
s vymytými puklinami na dne. S postupom 
v Merkaptánovej pukline sa práce na dne Sta-
rej gardy utlmili, ale ponor sme naďalej čistili. 
Pri jednej takejto akcii v auguste 2013 sme sa 
v dvojici P. Magdolen a P. Ševčík rozhodli uro-
biť z ponoru zvyčajnú sondu a zistiť cha-
rakter pokračovania. Za poobedie sme tu 
vykopali 1,5 m hlbokú jamu, pričom me-
dzi skalami a štrkom bolo vidieť prázdne 
miesta, kadiaľ odtekala voda. Pracovalo sa 
tu dobre a na lokalitu sme radi prichádzali 
znova: keď tu aj nenájdeme novú jaskyňu, 
aspoň vytvoríme priestranný ponor a ani 
prívalové vody nepotečú ďalej ku Starej 
garde. Pri prácach bola voda usmernená 
z hrádze rúrami až pod Starú gardu, no 
neskôr sme vyčistili a prehĺbili iný ponor 
povyše a koryto nad pracoviskom ostalo 
natrvalo suché. Pretože voda sa ponárala 
v hornom ponore, ten dostal názov Horná 
garda a aktuálnemu pracovisku prischlo 
meno Stredná garda. 

prvá etapa
Koncom leta a v jeseni 2013 sme tu od-

robili 5 kopáčskych akcií a zachytili pevné 
steny pukliny. No úvodná časť bola v sutine 
a všetkým bolo jasné, že jarné vody môžu 

Stav ponoru v mieste budúcej jaskyne počas vysokého 
stavu vody v marci 2013. Foto: R. Nevařil

Prvé sondážne práce na lokalite Stredná garda v auguste 2013. 
Foto: Cs. Igaz
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pracovisko pochovať. Aby vyna-
ložená námaha nevyšla navnivoč, 
padlo rozhodnutie vchod trvalo 
zabezpečiť. Na tento účel sa po-
núkali dve staré skruže, spočíva-
júce v koryte potôčika asi 300 m 
povyše. Ostali tu ešte z čias, keď 
sme uzatvárali Starú gardu (1991) 
a plánovali ich tam umiestniť, ale 
radšej sme kúpili nové, s väčším 
priemerom, a tieto dve tu ostali 
ležať a potichu zvetrávali. Kon-
com novembra 2013 sme tak silou 
rúk a navijaka z terénneho vozidla 
UAZ vytiahli skruže z jarku a po-
tom pomalým kotúľaním a iste-
ním lanami presunuli ku Strednej 
garde. Tu sme chvíľu špekulovali, 
čo s nimi ďalej, ale rýchlo zvíťazilo jednodu-
ché zasunutie do sondy bez prídavných cere-
mónií. Bolo jasné, že ide o dočasné riešenie, 
keďže skruže boli v sonde položené na hline. 
Aspoň sme ich nasledujúci deň po prevŕtaní 
zafixovali roxormi do okolitých vápencových 
blokov a tým sme prácu na dlhší čas ukončili. 
Nasledujúci rok sa aktivity presunuli na iné 
pracoviská a spravili sme tu len jeden pokus 
obnoviť činnosť, ktorý spočíval vo vybudova-
ní lešenia nad sondou, aby sa pohodlne dal 
ťahať vyťažený materiál. 

renesancia 
prác

Správna chvíľa 
na obnovenie prác 
nastala začiatkom 
mája 2015. Ko-
nečne sme využili 
konštrukciu a cez 
kladku ťahali na-
padané lístie a ne-
skôr už tradičný 
štrk a kamene. 
V tejto aktivite 
sme pokračovali 
celý rok (celkovo 
10 akcií), dostali 
sme sa do hĺbky  
6 m, ale v smere 
do svahu sa pukli-
na zúžila a na dne 

štrkový sediment prešiel do blata. Nasledujúci 
rok (2016) sme sem išli pracovať až v septembri 
a už po štyroch akciách aj skončili. Dno pukliny 
sa tiež zúžilo, postup sa javil len priamo dole, 
kde bol prievan, no kopanie sa stávalo nebez-
pečným. Pevné steny pukliny sa v smere pod 
skruže rozostupovali a ako svah prechádzal do 
kolmice tvorenej kameňmi a sutinou, hrozilo 
zavalenie jaskyniarov. Nevyhnutným sa stalo 
túto stranu sondy zabezpečiť. S obavami sme 
prečkali zimu, ktorá bola našťastie s minimom 
snehu, a teda na jar neprišli vody hroziace zosu-
núť svahy sondy.

Transport skruží z koryta potôčika až k jaskyni. Foto: P. Magdolen

Stav pracoviska Stredná garda po zabezpečení 
vchodu a vybudovaní lešenia. Foto: M. Ševčík

Pohľad na „levitujúce“ skruže vo vchode do 
jaskyne. Foto: Cs. Igaz
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Trvalý vchod
Prvá akcia roku 2017 bola už na začiatku 

marca a dôkladne sme počas nej pracovisko vy-
čistili. Ďalej sme celú jar pracovali na vytvorení 
opornej steny pod skružami. Práce spočívali vo 
vybudovaní debnenia presne na mieru medzi 
stenami pukliny, vo vynesení asi tony štrku 
spolu s 200 kg cementu k jaskyni, v ručnom 
miešaní betónu vo fúriku, osádzaní roxorov 
a kari rohoží a napokon v spúšťaní betónu 
vo vedrách do sondy. Takto sme odspodu na 
viackrát vytvorili 4 m vysokú železobetónovú 
stenu a dostali sa 1 m pod skruže. Tu bol nut-
ný odskok a potom sme podobnou technoló-
giou postupne podbetónovali zdanlivo voľné 
skruže. Na trikrát sme vytvorili tri steny pod 
skružami a zavŕšili tak betonárske práce. Úsilie 
spojené s vybudovaním stabilného vchodu si 
vyžiadalo spolu 13 pracovných akcií a konečne 
sme v auguste mohli nastúpiť kopať na dne. 
Očakávaný postup pozdĺž vybetónovanej steny 
sa nekonal, hoci sme sa zahĺbili o 1 m nižšie 
a sedimenty tvorila prepláchnutá sutina. Pries-
tor sa nerozširoval, naopak steny pukliny sa aj 

tu zbiehali. Bolo treba zvážiť, čo ďalej. Starost-
livo sme vysledovali prúdenie vzduchu, na zá-
klade čoho sme sa pustili do rozširovania úzkej 
kolmej pukliny vľavo pri novom betónovom 
múre. Nastúpila vŕtačka a začal sa ukazovať 
širší priestor. Hlavný nápor prišiel v novembri 
a trval až do hlavného objavu vo februári. 

Za tri mesiace sme uskutočnili 10 akcií a na 
každej sa v priemere vyťahalo sto vedier štrku 
a kameňov. Pri nižších teplotách na povrchu 
nám cestu ukazoval teplý vzduch zvnútra. Za 
pôvodnou úzkou puklinou sme vytvorili ka-
vernu 1,5 × 1,5 m a 2 m na výšku. Prievan však 
vychádzal v kaverne z druhej úzkej pukliny, 
paralelnej s pôvodnou hlavnou, na ktorej je 
sonda založená. Preto sme sa do pokračovania 
prebili z konca hlavnej pukliny, keď sme od-
stránili kus vápencovej steny. V decembri sme 
už ťažili jemnejší štrk a koncom roka sa dostali 
do úzkeho meandra v pevnej skale. V januári 
sme zároveň s ťažbou štrku a hliny rozširova-
li meander, pričom ten začal prudko klesať.  
V ďalšom postupe však bránilo aj niekoľko 
úzkych miest.

kľúčové objavy
Kľúčový objav nastal 10. 2. 2018, keď sa  

k nám pripojil člen jaskyniarskej skupiny Pla-
vecké Podhradie J. Míšaný. Brali sme už ako 
určitú samozrejmosť niečo objaviť, pretože  
v spolupráci s ním sa nám za predošlé jed-
noročné obdobie pošťastili vždy veľké objavy 
(Jaskyňa starých objaviteľov, Sedlákova diera 
a Jaskyňa strateného prsteňa). V tento deň sa 
podobne ako na dvoch predošlých akciách po-
darilo rozšíriť úzke miesta meandra a ku kon-
cu akcie konečne postúpiť do prvých voľných 
priestorov jaskyne. 

Po prekonaní malej priepasti sa ďalej darí 
objaviť prvý dóm jaskyne (Plánovaný dóm) 
s peknou výzdobou, ktorej kraľuje biely sta-
lagnát. Určujeme i ďalšie miesto postupu,  
a to vpravo v chodbe pred Plánovaným dó-
mom. Miesto je však kritické, ide o strmo 
uklonenú chodbu, obkolesenú menšími a väč-
šími skalnými blokmi. Trvá celkovo 3 akcie, 
kým toto miesto vyčistíme a zabezpečíme le-
šenárskymi rúrkami, ktoré sme zobrali z pô-
vodnej konštrukcie s kladkou umiestnenej nad 
vstupom do jaskyne. Po zabezpečení sa dňa 17. 
3. 2018 darí prejsť ďalej, a tým objaviť ďalší 

Vybudovaný oporný železobetónový múr pod skružami. 
Foto: Cs. Igaz
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väčší priestor jaskyne, ktorý dostáva názov 
Sieň priekopníkov. Na najnižšom mieste siene 
vidieť pokračovanie formou šachty ďalej. 

Počas nasledujúcej akcie (24. 3. 2018) sa opäť 
podaril rozhodný postup. Po ukotvení lanové-
ho rebríka sme zišli zo Siene priekopníkov do 
naozaj veľkého priestoru – Dómu prieskum-
níkov. Ako sme sa rozliezli po jeho odbočkách  
a nižších úrovniach, podarilo sa spojiť jaskyňu 
Stredná garda s jaskyňou Stará garda, a to do-
konca na dvoch miestach. Prvé spojenie objavi-
li v blokovisku v pokračovaní dómu P. Ševčík 
a O. Miklánek – ten toto miesto prekonal cez 
Riskantnú studňu. Tento priechod je na mape 
príznačne označený ako ŠM1. Druhé spojenie 
sa podarilo objaviť v sieni pod Dómom pries-
kumníkov M. Ševčíkovi a M. Mikušovi. Toto 
prepojenie dostáva označenie ŠM2. M. Mikuš 
a M. Ševčík zároveň po prepojení vychádzajú 
jaskyňou Stará garda na povrch. 

Prepojenia ŠM1 aj ŠM2 sa v Starej garde 
nachádzajú v priestore nad rebríkom do Frag-
mentu meandra a „vstupy“ z jednej jaskyne 
do druhej sú od seba vzdialené asi 10 metrov. 
Na meračskej akcii nasledujúci víkend (30. 3. 
2018) sa okrem merania P. Magdolenovi a M. 
Ševčíkovi darí nájsť ešte jedno spojenie, a to  
z chodieb nadväzujúcich na Sieň priekopní-
kov. Priechod je označený ako ŠM3 a do Starej 
gardy vchádza v priestore nad rebríkom v Čier-
nom dóme. Po tejto akcii na základe meraní, 
máp a 3D rekonštrukcie zisťujeme, že jaskyňa 
sa stáva ďalej málo perspektívnou, a tak na-
sledujúce 2 akcie venujeme len rozširovaniu 
úzkych priestorov, chodbičiek a priechodov.  
V polovici apríla tu vykonávame poslednú 
väčšiu akciu, čím sa na dlhý čas utlmia práce 
v tejto jaskyni.

Meranie jaskyne
Jaskyňu sme zameriavali postupne. Prvé me-

ranie sme vykonali už po prvých objavoch v r. 
2018. Tým sme zistili generálny smer na Sta-
rú gardu, čo sa neskôr potvrdilo prepojením 
oboch jaskýň. Celkovo sme v jaskyni uskutoč-
nili 5 meračských akcií (3 na jar, 1 v decembri 
2018 a 1 v lete 2019). Počas zameriavania  
v apríli 2018 sa skoro stalo nešťastie, keď M. 
Ševčík uvoľnil blok s objemom 1 m3, ktorý sa 
cez neho zdarne zosunul, našťastie bez fyzickej 
ujmy. Merali sme pomocou prístroja Disto X 

310 a všetky body sú stabilizované medenými 
alebo hliníkovými nitmi. Celková dĺžka jaskyne 
po zameraní dosiahla 279 m pri hĺbke 51,1 m.  
Po napojení Strednej gardy na Starú gardu 
Borinský jaskynný systém dosiahol dĺžku 2295 
m s deniveláciou 108 m. 

poloha jaskyne a opis priestorov
Jaskyňa sa nachádza v koryte potôčika bez-

mennej suchej dolinky bočného prítoku Cúr-
skeho potoka v severnom svahu Okopanca. 
Vchod jaskyne je lokalizovaný (ako už bolo 
napísané vyššie) medzi jaskyňami Stará garda  
a Horná garda. Presnú polohu vyjadrujú súrad-
nice v systéme S-JTSK real. JTSK, výškový systém 
Bpv: y = 570319.11, x = 1266161.46, z = 445.62, 
resp. v systéme ETRS89: 48°16’42.07410”N, 
17°08’00.86138”E, 489.489. Tieto hodnoty sta-
novili T. Ďurka a E. Ďurková dňa 1. 6. 2019. 
Po vstupe do jaskyne zabezpečenom skružami  
a betónovým múrom sa dostávame do vstupnej 
studňovej pukliny s hĺbkou 6 m a šírkou 1 m, 
vykopanej v celom profile. Na jej konci po ľavej 
strane pokračuje jaskyňa kolenačkovou chod-
bou, miestami plazivkou, neskôr prechádza do 
klesajúcej pukliny/meandra, až sa ukáže prvý 
väčší priestor: Sienka rovného stropu. V jej 
strede sa nachádza krátka 3-metrová priepasť, 
vystrojená železnými kramľami. Jaskyňa po-
kračuje širšou puklinou do väčšieho priestoru.  
V tomto mieste sa chodby jaskyne vetvia do 
troch smerov. Po ľavej strane sa pomedzi bloky 
dostaneme do priestoru, kde v strope dominujú 
dve na seba kolmé pukliny v tvare kríža – Ko-
mora s krížom. Pokračovanie v priamom smere 
vedie popod skalnú kulisu do Plánovaného 
dómu s peknou sintrovou výzdobou. 

Po pravej strane (pred skalnou kulisou) sa na-
chádza hlavné pokračovanie jaskyne. Pôvodne 
bol v tomto mieste zával, v súčasnosti je miesto 
zabezpečené lešenárskymi rúrkami. Za nízkym 
prielezom v spodnej časti konštrukcie sa ukáže 
ďalší priestor – Sieň priekopníkov. Dno Siene 
priekopníkov tvoria skalné bloky a medzi nimi 
vidno priestor nižšej úrovne. Zo siene vybieha-
jú dve chodby. Prvou po pravej strane je krát-
ka puklina s komínom hore a s neprieleznou 
šachtičkou v smere nadol. Druhou odbočkou 
na pravej strane siene pokračujú relatívne úz-
kou chodbou s občasným rozšírením až k prie-
chodu ŠM3 do Čierneho dómu v Starej garde. 
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Jaskyňa pokračuje hlavným ťahom 
v Sieni priekopníkov nadol úzkym 
prielezom. Tu je zostup zabezpečený 
8 m dlhým lanovým rebríkom. Po 
jeho prekonaní sa dostávame do naj-
väčšieho priestoru jaskyne – Dómu 
prieskumníkov. Hneď pod rebríkom 
sa nachádza otvor, ktorým jaskyňa 
prechádza do Siene pod dómom  
a odtiaľto priechodom ŠM2 do 
chodby nad Fragmentom meandra 
v Starej garde. V Dóme prieskum-
níkov sú dve odbočky: v južnom 
konci dómu vybieha východným 
smerom puklina, ktorá je zrejme 
spodným pokračovaním prvej puk-
liny po pravej strane v Sieni priekop-
níkov; dóm pokračuje aj v severnej 
časti závalovými partiami cez zarú-
tené chodby, kde sa prelieza cez mo-
hutné, no labilné bloky a len na pár 
miestach sa priestory rozšíria. Pre-
chod týmito priestormi si vyžaduje 
naozaj zvýšenú pozornosť. Pri m. b. 
28 sa chodba zužuje a prechádza na-
dol do Riskantnej studne, kde sa na-
chádza priechod ŠM1. V priamom 
smere je táto chodba ukončená dvoj-
úrovňovým Blokoviskom strachu.

charakter priestorov, tvary  
a výplne

Jaskyňa je zaujímavá a miestami 
nebezpečná pre charakter svojich 
priestorov. V útrobách jaskyne sa 
striedajú mohutné chodby s masív-
nymi labilnými kamennými blokmi 
hroziacimi závalom so stabilnými 
rozsiahlymi priestormi s pevnými 
stenami vápencového masívu. Zá-
valové časti sú charakteristické pre 
dno priestorov Sienky rovného 
stropu, priestory pod Komorou 
s krížom, horný prepoj zo Siene 
priekopníkov do Čierneho dómu 
(hlavne v okolí ŠM3) a Blokovisko 
strachu. Tieto časti, z nich najmä 
komín v hornom prepojení a prie-
story Blokoviska strachu, si vyžadu-
jú zvýšenú opatrnosť, najmä pre vý-
skyt mohutných labilných balvanov. 

Priestory Plánovaného dómu, hlavnú výplň tvoria kamenné bloky. 
Foto: M. Ševčík

Korózno-erózne stropné korýtka v Plánovanom dóme. Foto: M. Ševčík

Kvapľová výzdoba Plánovaného dómu, ktorej kraľuje biely stalagnát. 
Foto: M. Adam
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Spomenutý komín je charakteristický navyše 
blatistými stenami, sporými chytmi na lezenie 
a dokonca svojvoľným pádom hliny a menších 
kamienkov počas lezenia. Stabilné priestory 
jaskyne tvoria Plánovaný dóm, Sieň priekopní-
kov, Dóm prieskumníkov a Sieň pod dómom. 
V týchto partiách sa na dne nachádzajú veľké 
bloky, ale celkovo ide o bezpečné priestory.

Vo väčšine priestorov sú na dne kamen-
né bloky, tie sa striedajú s plochami ostro-
hranných kameňov, prípadne riečnych štrkov; 
presná poloha výplní je zaznačené v mape 
jaskyne. V jaskyni nájdeme aj rôzne morfolo-
gické tvary. Najzaujímavejšie z týchto tvarov 
sú korózno-erózne stropné korýtka na jednom 
zo stropných blokov Plánovaného dómu (pozri 
foto). V Plánovanom dóme a v Sienke rovného 
stropu sú pozoruhodné rovné stropy a hoci by 
sa mohlo zdať, že ide o zvyšky zarovnaných 
stropov, pôjde skôr o stav po od-
trhnutí masívnych blokov v smere 
vrstevnatosti vápencov. V Sienke 
rovného stropu je tento strop bez 
fragmentácie a na rozdiel od Plá-
novaného dómu aj bez eróznych 
tvarov. 

Ďalším zaujímavým morfologic-
kým útvarom sú jaskynné škrapy. 
Tie sa v menšej či väčšej miere 
vyskytujú prakticky vo všetkých 
priestoroch jaskyne. Väčšinou ide 
o korózne jamky, viac či menej 
vytvorené kvapkajúcou vodou.  
V menšej miere sa nachádzajú 
málo vyvinuté škrapy vo forme 
skalných nožov (najmä v Dóme 
prieskumníkov a v jeho krátkej od-

bočke v južnej časti i v krátkej odbočke na ľa-
vej strane Siene priekopníkov). Najvýraznejšie  
a najvyvinutejšie škrapy sa vytvorili v okolí 
m. b. 15. Pri vstupe do tohto priestoru nájde-
me dobre viditeľné vertikálne žliabky, ale aj 
korózne jamky a výčnelky. Celková morfológia 
jaskynných priestorov by si zasluhovala de-
tailnejšie a odbornejšie spracovanie. Sintrová 
výzdoba sa vyskytuje len v Plánovanom dóme 
a v Sieni priekopníkov. Tu sa vytvorili krásne 
sintrové náteky na stenách priestorov a v Plá-
novanom dóme aj stalagmity, stalaktity a pri 
vstupe do dómu dominuje biely stalagnát.

perspektívy jaskyne
Zo súčasného stavu prieskumu a aktuálnej 

mapy vychádza, že jaskyňa sa vzhľadom na 
nové objavy javí ako málo perspektívna. Väčši-
na chodieb smeruje na už známe priestory Sta-

Jaskynné škrapy pri meračskom bode č. 15. Foto: M. Ševčík

Zabezpečovanie závalu v priechode do Siene priekopníkov lešenárskymi 
rúrkami. Foto: M. Zverka
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rej gardy a ďalšie prepojenie 
v hornej časti nepovažujeme 
za produktívne, pretože na 
prechod medzi jaskyňami tu 
tri priechody zatiaľ postaču-
jú. Vďaka obnoveniu návštev 
priestorov v okolí Fragmentu 
meandra v Starej garde sme 
pri podrobnej prehliadke zis-
tili, že by sa tu dalo postúpiť 
a rovnako aj v Strednej garde 
na nadväzujúcich miestach. 
Po kontrole mapy a 3D rekon-
štrukcii je zrejmé, že by sme 
sa dostali opäť do známych 
priestorov Borinského systé-
mu, ale už v spodnej úrov-
ni (konkrétne ide o priestory 
Rum of ghost a Najstudňa). 
Vznikol by tak nový zaují-
mavý okruh s veľkým verti-
kálnym rozsahom. Vzhľadom 
na dostatok iných, perspek-
tívnych pracovísk však zatiaľ 
toto miesto odkladáme na 
neskôr. 

Zaujímavejšie miesta 
v hornej časti jaskyne sa 
ukazujú v dvoch priesto-
roch. Prvým je miesto pod 
Komorou s krížom (pri me-
račskom bode 15.2) a druhé 
v hornej časti Plánovaného 
dómu. Predpokladáme, že 
obe tieto miesta majú sú-
vis s novou jaskyňou Horná 
garda a prepojením s ňou by 
vzrástla dĺžka Borinského 
jaskynného systému nate-
raz o 300 metrov. Užitočné 
bude jaskyňu vystrojiť pev-
nými rebríkmi, kratšie úseky 
kramľami a prípadne rozší-
riť pár úzkych miest, aby 
sa jaskyňa stala bezpečnou 
exkurznou lokalitou. Záro-
veň tak ako v každej jaskyni 
v masíve Okopanca sa otvára 
možnosť ďalšieho odborné-
ho spracovania a výskumu 
jaskynných priestorov. 

Sintrové náteky na stene v Sieni priekopníkov. Foto: M. Zverka

Lanový rebrík v Dóme prieskumníkov. Foto: M. Pribiš
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Pracovníci, ktorí sa podieľali na prieskume, 
zabezpečení vchodu a zameraní jaskyne (v zá-
tvorke počet akcií): Š. Ábel (1), M. Adam (25), 
J. Ančák (1), R. Antoška (3), J. Blaho (6), K. 
Budinský (11), J. Cibulková (2), P. Čarný (9), R. 
Dočolomanský (2), I. Demovič (1), T. Ďurka (2), 
E. Ďurková (2), P. Filipčíková (7), Cs. Igaz (11), 
Ľ. Janeček (4), P. Magdolen (54), M. Miklánek 
(1), O. Miklánek (14), M. Mikuš (13), J. Míšaný 
(1), M. Móži (3), F. Munitor (1), V. Mucha (3), 

R. Nevařil (6), L. Strelková (7), M. Szabo (1), M. 
Šebela (1), M. Ševčík (24), P. Ševčík (25), J. Šurka 
(1), P. Tekel (19), O. Trávnik (6), M. Zverka (3).

Zdroje
Technické denníky Speleo Bratislava za roky 

2013 – 2018.
Tulis, J. – Novotný, L. 1989. Jaskynný systém 

Stratenskej jaskyne. Vydavateľstvo Osveta, 
Martin. 464+96 s. ISBN 80-217-0045-9.
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Oblasť Borinského krasu nie je záujmovou 
lokalitou len pre jaskyniarov. Zachovanosť 
prírody a zároveň blízkosť tohto územia pri 
hlavnom meste SR, pomerne ľahká dostup-
nosť, či už pešo, mestskou hromadnou dop-
ravou alebo i autom, z nej odjakživa robi-
li skvelé miesto na únik pred spoločnosťou  
(v minulosti najmä tou socialistickou), prečis-
tenie si myšlienok a pookriatie v prírode. Niet 
preto divu, že Borinský kras sa stal útočiskom 
pre bratislavských trampov.

Prvý kontakt trampov a jaskyniarov 
na Borinke

Bratislavskí trampi na Borinku prvýkrát pri-
chádzajú začiatkom 30. rokov 20. storočia, keď 
členovia najstaršej trampskej osady (ďalej aj ako 
t. o.) Waikiki opakovane táboria na mieste v blíz-
kosti Okopanca a Košarísk, vtedy známom ako 
tzv. flek pod bukmi (neskôr nazývaný Žabácky 
flek). Po skončení 2. svetovej vojny prichádzajú  
v roku 1946 do oblasti Košarísk členovia t. o. 
Florida, ktorí pravidelne táboria v údolí Prepadlé,  
v okolí Medených hámrov a prespávajú aj na 
horárni na Košariskách (Dujničova horáreň).  
V roku 1946 začína bádať v Borinskom krase 
i jaskyniarsky krúžok pod vedením stredo-
školského profesora Karola Silnického. Hoci 
to v tomto období dokumentačne zatiaľ nie 
je doložené, je vysoká pravdepodobnosť, že 
jaskyniari a trampi sa stretávali, aj vzhľadom 
na fakt, že po postavení chaty Cementár na 
Košariskách v roku 1956 sa táto chata stala 
zázemím tak pre členov trampskej osady 
Florida, ako aj jaskyniarskeho krúžku, ktorý 
mal v malom sklade pri chate uložené pra-
covné nástroje.

Ústredná tábornícka jaskyniarska škola 
Slovenskej únie táborníkov

Kľúčovým rokom prelínania histórie 
bratislavských trampov a jaskyniarskej 
skupiny sa stal rok 1969. Jaskyniarstvo  
v Borinskom krase začína v 60. rokoch 20. 

stor. upadať. Prof. Silnický vzhľadom na svoj vek 
obmedzuje vlastné aktivity. Chvíľu v prieskume 
pokračuje J. Turkota, ale aj ten sa z krasu vytrá-
ca. Zmena prichádza až v auguste 1969, keď sa 
na chate Cementár, najmä z iniciatívy Františka 
Plevu, bývalého člena profesionálnej skupiny 
jaskyniarov J. Majka a aktuálneho chatára, koná 
pod vedením Dušana Plintoviča (známeho pod 
trampským pseudonymom „Jastrab“) 17-denná 
ústredná tábornícka jaskyniarska škola Sloven-
skej únie táborníkov (ďalej aj ako ÚTJŠ). Počas 
jaskyniarskej školy bol vykonávaný praktický vý-
skum v jaskyniach Borinského krasu, a to v na-
sledujúcich lokalitách: jaskyňa Sedmička – tu 
prebehla praktická výučba zameriavania jaskyne 
pod vedením Ing. Ivana Cebecauera, priepas-
ťová jaskyňa Veľké Prepadlé – podarilo sa tu po 
20 rokoch preniknúť opäť do jaskyne a prejsť 
„nové“ priestory s podzemným riečiskom (dĺžka 
„nových“ prie storov 180 metrov pri hĺbke 76 
metrov), Jaskyňa na Podrajde – preniknutie do 
starého ponoru (do hĺbky viac ako 30 metrov), 
ďalší postup zastavilo padnutie veľkého bloku  
v spodnej časti ponoru a pracovisko bolo ako 
nebezpečné opustené, jaskyňa Notre Dame – bol 

Účastníci 1. ústrednej jaskyniarskej školy na lúke pri chate 
Cementárka. Hore zľava: Anton Sitarčík, Jozef Zelner, Ing. L. 
Kruma, prof. Karol Silnický, Vladimír Horák, Dušan Plintovič, 
Dr. Juraj Bárta, Ľuboš Daráš, Milan Hanzel, Miloš Bubák. Dole 
zľava: Rudolf Kubovič, Ladislav Navrátil a Miroslav Ďurkech. 
Zdroj: archív J. K. Zelnera

BraTiSLavSkí TraMpi a ich príSpevok  
k forMovaNiu BraTiSLavSkej  

jaSkyNiarSkej SkupiNy

Matej ševčík, peter Magdolen, jozef karol Zelner †
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vykonaný archeo logický prieskum pod vede-
ním Dr. Juraja Bártu (výsledky výskumu nie 
sú k dispozícii). Celkovo sa na jaskyniarskej 
škole zúčastnilo 16 frekventantov, 8 prednáša-
júcich a 4 inštruktori, ktorých mená sú uvedené  
v tabuľke. D. Plintovič ako redaktor denníka 
Slovenskej strany obrody Ľud (terajší denník 

Nový Čas) zariadil, že o jaskyniarskej škole 
vyšlo v tlači niekoľko článkov aj s fotografia-
mi, čím sa dostal Borinský kras do širšieho 
povedomia, čo malo neskôr aj negatívny vplyv 
v podobe nepovolaných amatérskych výprav do 
podzemia a ničenia jaskynnej výzdoby, naj-
mä v jaskyni Sedmička (aj napriek jej uzáveru  

1. ústredná tábornícka jaskyniarska škola, 9. – 27. 8. 1969 
Malé Karpaty, Borinský kras, chata Cementár

Vedúci UTJŠ: Dušan Plintovič (trampské meno Jastrab)

In
št

ru
kt

or
i František Bernardovič správca jaskyne Driny

Ladislav Khandl cvičiteľ turistiky ČSZTV

František Pleva chatár na chate Cementár, niekdajší člen profesionálnej jaskyniarskej skupiny 
Turista n. p.

prof. Karol Silnický nestor jaskyniarstva v Borinskom krase

Pr
ed

ná
ša

jú
ci

Dr. Juraj Bárta archeológ SAV Nitra

Leonard Blaha zamestnanec SÚPSOP (Slovenské ústredie pamiatkovej starostlivosti  
a ochrany prírody)

Ing. Ivan Cebecauer zamestnanec SÚPSOP Bratislava
Vincent Dubeň horolezec, r. 1984 člen 1. čs. expedície na Mt. Everest
Dr. Jozef Jakál geograf SAV Bratislava
Ing. Ladislav Kruma zamestnanec MSK (Múzeum slovenského krasu) L. Mikuláš, banský merač
Ing. Eugen Kulman hydrogeológ GÚDŠ Bratislava
prof. Karol Silnický

A
bs

ol
ve

nt
i

Róbert Branický 
Vladimír Branický trampské meno Filozof
Miloš Bubák
Ľuboš Daraš
Miroslav Daraš
Miroslav Ďurkech 
Vladimír Horák
Milan Hanzel
Alena Hrabalová
Karol Kadlečovič
Rudolf Kubovič
Dana Michlíková 
Ladislav Navrátil trampské meno Dedo
Anton Sitarčík
Judita Štefanková
Jozef Zelner trampské meno Pekelník

H
os

ti
a 

Dušan Bielik chatár DPMB (predtým BEÚS) na Košariskách
Bedřich Bezdek chatár, tramp
Ľuboš Veselý horár z Dujničovej horárne
Karol Gregor chatár, tramp, t. o. Uncas
Milan Líška zamestnanec SÚPSOP
Milan Pálik chatár, tramp, t. o. Rodrigo

História v speleológii
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v roku 1968). Na druhej strane vďaka jaskyniar-
skej škole nastalo opätovné oživenie jaskyniar-
stva v Borinskom krase, a to až do takej miery, 
že z členov jaskyniarskej školy sa v októbri 1969 
sformovala jaskyniarska skupina, ktorá sa v tom 
istom roku stala jednou zo zakladajúcich sku-
pín obnovenej Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti a niesla označenie Oblastná skupina 
č. 20 Bratislava. Trampi tvorili v čase vzniku 
skupiny jej hlavnú súčasť a išlo najmä o členov 
trampských osád Horský tulák, Netopiere a Hay 
River. V polovici 70. rokov nastali v jaskyniar-
skej skupine menšie medziľudské problémy,  
a tak mnohí z radov trampov-jaskyniarov odišli. 
Našťastie vzťahy medzi trampmi a jaskyniarmi 
ostali na dobrej úrovni, čo sa vyplatilo vtedajším 
mladým a začínajúcim členom OS č. 20 v prvej 
polovici 80. rokov.

Trampská osada Gros ventre
Mnohé trampské osady zohrali významnú 

úlohu v živote skupiny Speleo Bratislava. Jednu 
z najväčších však zohral osud t. o. Gros ventre. 
Založenie trampskej osady označovanej v litera-

Účastníci ÚTJŠ na začiatku Skalného dómu v jaskyni 
Sedmička. Na fotografii zľava: M. Pálik, D. Michlíková, 
L. Khandl, A. Hrabalová. Autor: J. Vrlík; zdroj: archív 
J. K. Zelnera

Účastníci ÚTJŠ pri kvapľovej výzdobe vo Veľkom dóme 
v jaskyni Sedmička. Na fotografii zľava: K. Kadlečovič, 
A. Hrabalová, M. Pálik, L. Khandl, R. Kubovič, D. 
Michlíková. Autor: J. Vrlík; zdroj: archív J. K. Zelnera

Na fotografii účastníčky ÚTJŠ. Zľava D. Michlíková 
a A. Hrabalová pri kvapľovom útvare tzv. Rokokové 
tanečnice vo Veľkom dóme v jaskyni Sedmička. 
Autor: J. Vrlík; zdroj: archív J. K. Zelnera

Účastníci ÚTJŠ, zľava K. Kadlečovič a R. Kubovič, opäť 
pri „Rokokových tanečniciach“, ktoré boli začiatkom 
70. rokov 20. storočia odpílené, odcudzené z jaskyne  
a údajne predané v pohostinstve v Borinke. 
Autor: J. Vrlík; zdroj: archív J. K. Zelnera

Rokokové tanečnice začiatkom 90. rokov 20. storočia. 
Na fotografii zľava: M. Fainer a P. Čarný. Autor a zdroj: 
P. Magdolen
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túre a na in-
ternete aj ako 
Gros wentre 
je datované 
na jún roku 
1969. Partia 
k amar átov 
spočiatku ne-
mala kemp  
v Malých 
Karpatoch. 
Ten si zakla-
dajú v augus-
te toho roku 
vo Veľkom 
závrte na 
južnej strane 
masívu Oko-
panca. Hoci 
jaskyniari toto miesto nazývajú Veľký závrt, 
ide o ukončenie poloslepej dolinky rozšírenou 
uzavretou depresiou so skalnou stenou, v juž-
nej a západnej časti vysokou 5 – 10 metrov. Na 
dne depresie sa celoročne ponára potôčik pra-
meniaci asi 200 metrov povyše. Názov tramp-
skej osady pochádza z pomenovania domoro-
dého indiánskeho kmeňa v Montane (USA). 
Na jeseň roku 1970 si táto partia kamarátov 
na mieste kempu stavia chatu, ktorá sa stáva 
ich ďalším útočiskom. Tou je však len niekoľko 
rokov, a to do 6. 4. 1976, keď ju neznámy člo-
vek podpálil. Neskôr sa povrávalo, že chatu 
podpálil vtedajší miestny horár, ktorý bol  
v tom období s trampmi „na vojnovej nohe“. 
Osada na mieste Veľkého závrtu zanikla. Situ-
áciu opusteného krasového javu v roku 1978 
využila OS č. 20 Bratislava. So zreteľom na 
charakter lokality (ide o jednu z najväčších 
uzavretých depresií v celom Borinskom krase) 
a logickú perspektívu tu vtedajší členovia zača-
li výskumné práce. Ich podkladom bolo i geo-
fyzikálne meranie okolia závrtu (Nosko, 1980). 
Práce vyústili dňa 24. 9. 1984 do objavu prvých 
voľných priestorov jaskyne Vlčie jamy a neskôr 
9. 9. 1989 k objavu Veľkého dómu, doteraz 
jedného z najväčších podzemných priestorov 
Borinského krasu (Magdolen, 1993). Na jar 
roku 1990 nastáva útlm prác jaskyniarov v jas-
kyni Vlčie jamy a Veľký závrt je opäť opustený. 
V roku 1997 si tu stavia zrub tramp E. Alexy so 
synom („Lexo a mladý Lexo“), ale aj ten roku 

2002 podlieha ohňu, a tak sa miesto niekdajšej 
t. o. Gros ventre s jaskyňou Vlčie jamy stáva už 
len občasnou zastávkou trampov a jaskyniarov 
pri obchôdzke krasu. Návštevníci tu stále ob-
divujú scenériu obrovskej priehlbne ozdobenú 
zvyškami niekdajšieho trampského vybavenia 
a rozmýšľajú nad jej budúcim využitím. 

Úloha trampov pri príchode „novej  
generácie“ jaskyniarov

Oblastná skupina č. 20 v čase svojho vzni-
ku nemala trvalo svoju základňu a na akcie 
sa vyrážalo ráno vždy z Bratislavy. Základňa 
priamo v Borinskom krase nebola nutná, pre-
tože v tom období bolo akcií v krase pomenej, 
a keď bolo treba niekde prespať, jaskyniari si 
prenajali chatku v zariadení ČSZTV priamo na 
Košariskách. Významná časť aktivity sa odo-
hrávala aj mimo krasu, napr. na hrade Červený 

Výzdoba jaskyne Sedmička. Účastníci 
ÚTJŠ zľava: M. Daráš, R. Kubovič. 
Autor: J. Vrlík; zdroj: archív J. K. 
Zelnera

Fotografia už po skončení ÚTJŠ. Členovia novovzniknutej 
OS č. 20 Bratislava pred pracovnou akciou v jaskyni 
Veľké Prepadlé. Zdroj: archív J. K. Zelnera

Zostup po lanovom rebríku v priepasti Veľké Prepadlé. 
Zdroj: archív J. K. Zelnera

História v speleológii
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Kameň. Postupom času a s narastaním aktivity 
v Borinskom krase sa ukázala potreba mať 
vlastnú jaskyniarsku základňu v pracovnom 
území. Stalo sa tak v roku 1984, keď Oblast-
ná skupina Bratislava dostala do prenájmu 
budovu kancelárie v lome Prepadlé (borinský 
kameňolom). Pred týmto rokom však ako 
útočisko a východisko k jaskyniarskym akciám 
nachádzali často v trampských zruboch v Ne-
meckej doline a viackrát aj v t. o. Bojoví vlci, 
Mauna Loa a Návrat. 

Dnešný stav
Vzťahy jaskyniarov a trampov boli v Borin-

skom krase vždy priateľské a pozitívne. To 
sa prejavuje i v súčasnosti, keď sa jaskyniari 
zúčastňujú trampských akcií a naopak. Nav-
števujú sa a udržiavajú priateľské kontakty 
vo svojich zruboch a chatách najmä s t. o. 
Game farm, Sršni, Posledná zastávka, Ge-
ezis, Ondatry, Arkádia, Dixon, Bojoví vlci, 
Eldorádo a inými, pomáhajú si a spoločne sa 
starajú o prírodu a okolie chatovej osady na 
Košariskách. 

Koniec koncov nebyť trampov, tak by prav-
depodobne neexistovalo ani jaskyniarstvo  
v Borinskom krase v tej podobe, ako ho po-
známe dnes.

Na záver
Počas tvorby článku sa k prvým dvom auto-

rom dostali fotografie od Ľ. Vrlíka, fotografa  
z denníka Ľud. Bohužiaľ sa k nim dostali až po 
smrti J. K. Zelnera (28. 5. 2019, nekrológ je v mi-
nulom čísle Spravodaja SSS). Týmto by sa chceli 
poďakovať pri určovaní osôb a mien na foto-
grafiách bývalým členom Speleo Bratislava Ing. 
Ivanovi Cebecauerovi a Miroslavovi Darášovi. 

Zdroje
Archív P. Magdolena a J. K. Zelnera.
Magdolen, P. 1993. Jaskyňa Vlčie jamy. Spra-

vodaj SSS, 24, 1, 14–16.
Nosko, V. 1980. Aplikácia geofyzikálnych me-

tód pri vyhľadávaní podzemných dutín. Prá-
ca ŠVOČ, PriF UK, Bratislava.

Webstránky: http://www.trampnet.sk/,  
                 http://ahojahoj.szm.com/

Obrázok pôvodnej trampskej chaty v závrte Gros ventre 
na prvej strane trampského časopisu. Autor: Lexo

Obrázok trampskej chaty v závrte Gros ventre posta-
venej neskôr, po objave jaskyne Vlčie jamy a vyhorení 
pôvodnej trampskej chaty. Autor: Lexo
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ZaNeSeNie jaSkyNe kešeľova diera

peter holúbek a františek Miháľ

Kešeľova diera je pozoruhodný krasový jav 
severozápadnej časti Slovenského raja. Ide o po-
nor vôd v nadmorskej výške 1026 metrov s prie-
mernou odhadovanou výdatnosťou 60 l.s-1  
(11. 8. 1958), pochádzajúcich z nekrasového 
kryštalického masívu, ktoré vytekajú o 1500 
metrov južnejšie v doline Hnilca vo vývere 
v Zadnej doline na Pustom Poli. Podrobne sa 
opisom podzemných priestorov a hydrológiou 
zaoberajú viacerí autori (Droppa, 1959; Miháľ, 
2011; Novotný – Tulis, 2000; Novotný – Tulis, 
2005). Medzi ponorom a výverom je denivelá-
cia iba 58 metrov. V jaskyni vodný tok klesne 
v dĺžke 54 metrov o 29,5 metra, čiže k výveru 
na dĺžke 1550 musí klesnúť ešte 28 metrov. 
Ide o pomerne malé klesanie a je oprávnený 
predpoklad, že sa tu pravdepodobne už nena-
chádzajú rozsiahlejšie podzemné priestory prí-
stupné pre človeka. V roku 1999 jaskyniari zo 
Speleologického klubu Slovenský raj zafarbili 
tok vtekajúci do Kešeľovej diery s výdatnosťou 
okolo 10 l.s-1. Zafarbená voda sa vo vývere ob-
javila po 44 hodinách (Novotný – Tulis, 2000). 

Týmto príspevkom chceme upozorniť na 
zaujímavú skutočnosť, ktorá sa pravdepodob-
ne stala dňa 28. apríla 2017. V tento deň bola 
v oblasti severnej strany Nízkych Tatier povo-
deň, ktorá spôsobila značné škody v Demä-
novskej doline, Jánskej doline aj na Čiernom 
Váhu. Podľa dostupnej mapy Kešeľovej diery 
od A. Droppu sme odhadli, že vtedy tu bolo 
splavených do vstupných priestorov 
jaskyne okolo 700 m3 materiálu. Úvod-
né časti ponoru majú výšku zhruba 5 
až 7 m, ale veľmi rýchlo sa pri veľkom 
sklone stropu znížia na 1 až 0,5 m 
pri polosifóne. Za ním sa nachádza 
väčšia sieň. Jej dno je pokryté jemným 
štrkom, v ktorom si vodný tok vytvoril 
úzke erózne koryto. V závere siene štr-
kové dno siaha ku klesajúcemu stropu 
a voda mizne v stropnom kanáli. Je 
otázne, koľko materiálu sa dostalo do 
druhej siene, ale z morfológie Kešeľo-
vej diery sa dá predpokladať, že tieto 
priestory ostali voľné a naplavovanie 
sedimentov sa zastavilo pri m. b. 3, 

kde sa smer vstupných priestorov lomí a z vý-
chodného smeru prechádza chodba do smeru 
južného. Do priestorov medzi m. b. 4 a 5 sa 

Koniec Kešeľovej diery v apríli 2019 pri nízkom prietoku vody. 
Foto: F. Miháľ

Jaskyňa Kešeľova diera pred zanesením, zostup vstupnou 
chodbou v júli 2014 pri normálnom vodnom stave
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však dnes nedá pozrieť, a tak overiť 
našu úvahu. 

V oblasti Vernára je z historic-
kých záznamov známych niekoľko 
veľkých povodní (1700, 1724, 1813). 
Dnes sa však, bohužiaľ, už nedá zis-
tiť, či a ako sa vtedy zmenili pomery 
v ponore a jeho okolí. Aj v roku 2008 
bola v oblasti Vernára povodeň, kto-
rá však podstatnejšie nezmenila 
morfológiu podzemných priestorov. 
V zbernej oblasti Kešeľovej diery pre-
behla niekedy na začiatku 21. storo-
čia, pravdepodobne po roku 2008, 
ťažba dreva, čím sa odkrylo nadlo-
žie, ktoré tvorí v podstatnej miere 
kvartérna sutina; tú potok splavuje 
do podzemia. Nadložie v okolí po-
noru bolo 16. 5. 2014 postihnuté 
vetrovou kalamitou, ktorá v tejto 
oblasti vyvrátila časť lesných poras-
tov, a pravdepodobne aj toto bolo 
príčinou zanesenia Kešeľovej diery.

Nová situácia, ktorá tu vznikla, 
sa pravdepodobne bude vyvíjať a ak 
bude zanášanie ponoru pokračo-
vať, tak sa pri povodniach môže 
stať, že cez slepú dolinu sa prevalí 
voda a nebude tiecť do povodia 
Hornádu, ale do povodia Popradu. 
Tento fenomén treba aj v budúc-
nosti určite pozorovať a registrovať 
jeho vývoj. 

Literatúra
Droppa, A. 1959. Krasové zjavy pri 

Vernári. Slovenský kras, 2, 68–74.
Miháľ, F. 2011. Kešeľova diera pri 

Vernári – najväčší ponor v Slo-
venskom raji. Aragonit, 16, 1-2, 
35–38.

Novotný, L. – Tulis, J. 2000. Far-
biace skúšky v oblasti Pustého 
Poľa. Spravodaj SSS, 31, 1, 71–72

Novotný, L. – Tulis, J. 2005. Kras 
Slovenského raja. Správa sloven-
ských jaskýň – Slovenská speleo-
logická spoločnosť, Liptovský Mi-
kuláš, 175.

https://www.vernar.sk/zaujimavos-
ti-z-historie.html

Jazero v Kešeľovej diere v máji 2019 pri zvýšenom prietoku vody. 
Foto: P. Holúbek

Dokumentácia Kešeľovej diery s vyznačením zaplavovania v čase 
vysokých stavov vody a predpokladaný terajší stav po zanesení 
vstupných priestorov sedimentmi a drevom
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hľadači pokLadov Na pLešiveckej pLaNiNe

Zoltán jerg – Speleoklub Minotaurus

Úvod
Pri bádaní v rôznych elektronických archí-

voch som nedávno natrafil na veľmi zaujímavý 
a zároveň aj poučný článok od Kálmána Tichy-
ho z roku 1935 s názvom Hľadači pokladov na 
Plešiveckom Veľkom vrchu. Keďže článok písaný 
v maďarčine obsahuje cenné informácie z ob-
dobia počiatkov záujmu o jaskyne Plešiveckej 
planiny v Slovenskom krase, rozhodol som sa 
ho preložiť a priblížiť aj širšiemu okruhu čita-
teľov. Zároveň som sa pokúsil aj o lokalizáciu 
niekdajšieho pracoviska hľadačov pokladov 
z Plešivca.

Kálmán Tichy
Významný maďarský maliar, spisovateľ a et-

nológ Kálmán Tichy (spisovateľské meno: Nyí-
resy-Tichy Kálmán) sa narodil 31. októbra 1888 
v Rožňave, kde absolvoval aj stredoškolské 
štúdiá. Neskôr študoval v Mníchove, ako aj na 
Vysokej škole výtvarnej v Budapešti, kde získal 
diplom učiteľa výtvarnej výchovy. Až do roku 
1948 žil a pôsobil v Rožňave. V školskom roku 
1919/1920 bol učiteľom na miestnom evan-
jelickom gymnáziu a v rokoch 1924 – 1943 
riaditeľom Baníckeho múzea v Rožňave. Písal 
poéziu aj prózu. Významné sú jeho prevažne 
secesné grafiky. Vzácne sú najmä jeho maľ-
by rozličných rožňavských zákutí, z ktorých 
mnohé už dnes neexistujú. V rokoch 1923 
– 1927 bol výkonným redaktorom časopisu 
Sajóvidék, neskôr prispieval do denníka Prágai 
Magyar Hírlap (Pražský maďarský spravodajca, 
denník slovenských Maďarov, ktorý vychádzal 
v Prahe v rokoch 1922 – 1938). Venoval sa aj 
etnografickému výskumu na Gemeri, pričom 
sa zameriaval prevažne na pastierstvo, rybolov 
a hrnčiarstvo. Spracoval okrem iného napr.  
dejiny obce Plešivec (Tichy, 1932). V roku 1943 
bol odvolaný z postu riaditeľa múzea a po po-
litických zmenách ho v roku 1948 deportovali 
z Československa. Posledných 20 rokov svojho 
života prežil v Maďarsku, kde sa venoval už 
len grafickej tvorbe. Kálmán Tichy zomrel 23. 
októbra 1968 v Budapešti, ale pochovaný je na 
rožňavskom mestskom cintoríne. V roku 2018, 
pri príležitosti 130. výročia narodenia tohto 

významného rožňavského rodáka, pripravilo 
Banícke múzeum v Rožňave prednášky, ako 
aj výstavu na tému: Rok 2018 – rok Kálmána 
Tichyho. Mesto Rožňava na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva 3. februára 2018 ude-
lilo Kálmánovi Tichymu titul Čestný občan 
Rožňavy in memoriam. Dňa 8. augusta 2018 
mu samospráva mesta odhalila na budove 
riaditeľstva Baníckeho múzea pamätnú tabu-
ľu ako významnému rodákovi, zakladateľovi  
a bývalému riaditeľovi múzea.

Nyíresy-Tichy Kálmán, 1935: 
Hľadači pokladov na Plešiveckom Veľkom vrchu
(Ako sa stala vojenská pokladnica labancov maj-
strovi Kőrösimu osudnou)

Kto báda v minulosti Plešivca, či v archívoch alebo 
v tradíciách, ten sa nemôže obrátiť na lepšie miesto 
pre usmernenie, ako k ujovi Andorovi Pápezsíkovi, 
bývalému starostovi obce Plešivec, predsedovi tamoj-
šej Maďarskej národnej strany, ktorý je príkladom 
Maďara s tvrdým rozumom a výbornou pamäťou. 
Spoza dymu krátkej cigary tichými slovami tak 

Obr. 1. Pamätná tabuľa Kálmána Tichyho na budove 
Baníckeho múzea v Rožňave. Foto: Z. Jerg
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plynule rozpráva aj detaily o najkomplikovanejších 
majetkových pomeroch alebo o najkrajších tradí-
ciách, že je úplná krása jeho slová rýchlym perom 
zaznamenať.

Táto komická historka, ktorú som teraz od neho 
počul, tiež nie je každodenná. Týka sa histórie legen-
dami opradeného „Plešiveckého Veľkého vrchu“. Je 
to starý prípad, taký storočný. Aj ujo Pápezsík počul 
o tejto historke ešte za svojich mladých čias od krst-
ného kmotra jeho otca, s ktorým raz na jeseň bol 
na Veľkom vrchu hľadať plané hrušky, a popritom 
padla reč na hľadačov pokladov na Veľkom vrchu, 
menovite na pána majstra Kőrösiho.

Tento známy muž bol v Plešivci hrdým obuv-
níckym majstrom, ktorý opravoval a šperkoval aj 
čižmy urodzených pánov, chodiacich na zasadnutia 
župy. Možno aj preto sa rád zaoberal i politikou – 
niečo sa naňho nalepilo aj od svojich „kunčaftov“. 
Žil v blahobyte, mal menší pozemok, kravu, teľa. 
A ešte aj nebojácnu manželku, pani Sáru, ktorá od 
úsvitu do súmraku sa neprestajne vadila so svojím 
manželom. Majster Kőrösi sa však mohol pochváliť 
nesmiernou trpezlivosťou, neustále hádky znášal 

dobre, nanajvýš, keď už toho bolo trošku priveľa, 
tak sa nežne ozval:

– No, žena, len meľ ďalej a ja to budem písať!
Tento jeho výrok samozrejme ešte viac rozpálil 

„ženského draka“, a vtedy buď vypukla búrka, 
alebo sa pani Sára zbalila a odišla z domu. Prvý prí-
pad (búrka) väčšinou vyvrcholil vedrom vody, ktorú 
bojovná žena vyliala manželovi na hlavu. On však 
aj na to len odvetil, že k búrke patria nielen hro-
my-blesky, ale aj prehánka, takže to takto má byť. 
Druhý prípad (vzdialenie sa z domu) prirodzene 
trval len krátko, kým vonku hnev pani Sáry trochu 
vychladol. Potom išlo všetko po starom.

Jedného večera, keď u majstra Kőrösiho pracovali 
a rozprávali sa pri slabom svetle sviečky s kmotrom 
Szűkom, zaklopal na dvere úboho vyzerajúci tulák 
a poprosil o nocľah. Dali mu nocľah, ale aj večeru, 
lebo už z pohľadu na neho bolo vidno, že má veľký 
hlad. Keď sa najedol, sadol si k piecke na malú stolič-
ku a počúval. Počul, ako sa majster Kőrösi so svojím 
kmotrom rozprávajú o udalostiach obce, miestnej 
politike, menších a väčších prípadoch z Plešivca. 
Zrazu sa prekvapený tulák ozval:

– Povedzte už, vážení, tak ja som teraz ozaj v Ple-
šivci? O ňom sa rozprávajú?

Uistili ho, že áno. – Ale prečo sa pýtate?
– Oj, povzdychol si tulák, odkedy ja už hľadám 

túto obec! Myslel som, že sa k nej už nikdy nedo-
stanem!

Teraz pre zmenu boli prekvapení majster s kmot-
rom, že prečo niekto tak dlho hľadá obec Plešivec, 
ale dozvedeli sa to pekne po poriadku. Tento ozaj 
zvláštny tulák im vyrozprával, že jeho starý otec ešte 
s urodzeným kniežaťom Františkom Rákóczim sa 
ukrýval v Rodošte, kde aj umrel. (Pozn. autora: Ro-
došto, po turecky Tekirdag, je prístavné mesto, 
ležiace asi 120 km na Z od tureckého Istanbulu. 
Tu žil v exile v rokoch 1718 – 1735 sedmohrad-
ské knieža František Rákóczi II. (1676 – 1735), 
vodca posledného protihabsburského povsta-
nia. Zomrel v Rodošte, ale jeho pozostatky 
sú od roku 1906 uložené v Dóme sv. Alžbety 
v Košiciach.) Ešte predtým však prezradil jeho otcovi 
tajomstvo, že pri istej obci Plešivec, na istom Veľkom 
vrchu je zakopaná celá vojenská pokladnica labancov, 
ktorá sa dostala do rúk kurucov, keď v blízkosti obce 
obkľúčili labancov. Na Veľkom vrchu treba hľadať 
také miesto, na ktoré dopadá prvý ranný slnečný lúč, 
a kde zároveň dopadá aj posledný slnečný lúč zapa-
dajúceho slnka. Na tom mieste stojí planá jabloň, tam 
treba hľadať poklad!

Obr. 2. Titulná strana denníka Prágai Magyar Hírlap  
z 9. júna 1935, v ktorom vyšiel článok Kálmána Tichyho. 
Reprofoto: Z. Jerg



24 Spravodaj SSS 3/2019História v speleológii

(Mimo rozprávania treba podotknúť, že v pleši-
veckom chotári ešte aj dnes je jedno miesto, ktoré 
sa volá „Nemecká cesta“. Starí o nej hovoria, že 
tadiaľto utekali labanci pred kurucmi, keď ich ob-
kľúčili z dvoch strán, z dolnej aj hornej doliny Sla-
nej, a podarilo sa im vyšmyknúť zo zomknutia iba 
smerom k Silickej Brezovej. Síce sa zachránili, ale 
iba zanechaním vojenskej pokladnice, ktorú potom 
kuruci vyniesli ukryť na Veľký vrch.)

Tak tu sa už končia všetky žarty! Koniec koncov 
v nejakej vojenskej pokladnici predsa nezvyknú byť 
dva grajciare, takže nájsť ju by stálo za to! 

Majster Kőrösi aj jeho kmotor si v noci veľa nepo-
spali. Po nocľah pýtajúcemu tulákovi ráno nebolo 
ani stopy. Ten ešte večer si dal vysvetliť, ako sa do-
stane na Veľký vrch (prvá, už aj pred viac ako 100 
rokmi schodná cesta na Veľký vrch viedla z Vidovej), 
dozaista tam vyrazil už za úsvitu, a potom ho už 
nikdy nevideli.

Prezradené tajomstvo sa veru naďalej motalo 
v hlavách ľudí. Majster Kőrösi s kmotrom Szűkom 
a s Garaym v trojici kuli smelé plány. Zorganizovali 
ozajstnú expedíciu, správa o nej sa rozšírila i v obci. 
Povzbudzovali ich nielen poprední predstavitelia 
obce, ale aj vtedajší duchovný Szentpétery, o ktorom 
je známe, že najprv 3 roky bol učiteľom, a potom 
rovných 60 rokov farárom obce. Expedícia si za-
obstarala náradie a laná, dostala aj jedlo a v mene 
Božom sa pustili do veľkého podniku. Tajomnú 
planú jabloň, ktorá dostávala prvý ranný lúč vychá-
dzajúceho slnka aj posledný lúč zapadajúceho slnka, 
našli skoro, a pod ňou začali kopať – rozsekávať 
Plešivecký Veľký vrch. Vyvŕtali do neho ozajstnú 
baňu – hnala ich dobrá nádej.

Ale poklad sa veru neukazoval. Podpory z obce 
pomaly ustali, „sponzorov“ to časom tiež prestalo 
baviť a jediní synovia troch hľadačov pokladov, ktorí 
chodili dole do obce po jedlo, sa čoraz častejšie vracali 
na Veľký vrch s prázdnymi rukami. Majster Kőrösi, 
ktorý bol z nich najmajetnejší, pre úspech expedície 
riskoval najviac, keď postupne dal povynášať na 
Veľký vrch obsah celej svojej komory.

Ešte stále verili, dúfali... No ešte jedna skala! No 
ešte túto jednu vytiahnime, za ňou už určite bude 
ten poklad! Najtvrdšie pracoval mladý syn kmotra 
Szűka, on vyťahoval tie najťažšie skaly, lebo bol síce 
trochu blbý, ale veľmi silný mládenec. Časom by sa 
však bola vytratila aj býčia sila bez dobrého jedla. 
Znova bolo treba zísť dole do dediny po nejaké jedlo 
a pitie. Ponúkol sa mladý Szűk. Aj doniesol trošku 
chleba a pálenky, ale kým sa vrátil z dediny, celú po-
klad hľadajúcu spoločnosť už našiel od hladu omdle-
tú. Pálenkou ich prinavrátil k životu a keď majster 
Kőrösi už bol znova pri zmysloch, tak mu hovorí:

– Choď po otca do bane, dostaň ho odtiaľ von, 
možno už medzitým aj umrel! Priviaž naňho lano, 
my ho už vytiahneme!

Dobrý chlapec poslúchol, otca našiel ozaj omdleté-
ho, priviazal naňho lano a dal povel, aby ho vytiahli. 
Starému Szűkovi sa však vyduli oči z jamiek a vy-
behol jazyk z úst, kým ho vytiahli, lebo jeho jediný 
milý potomok mu priviazal lano nie na pás ani pod 
pazuchy, ale na krk. Ale ani kmotor Szűk nebol 
taký človek, ktorý by po nejakom menšom hrdúsení 
hneď otrčil kopytá. Po troške pálenky si hneď zatia-
hol jazyk, zažmurkal očami a nadobudol vedomie.

Teraz už len smutne posedávali. Čo by sa dalo ešte 
spraviť? Už nič. Na poklad už môžeme zabudnúť. 

Majster Kőrösi, zronený ich smutným osudom, 
zrazu dostal básnického ducha a začal takto 
recitovať:

– Počuješ, priateľ môj! Zanechajme toto mies-
to. Nekopme tam, kde pokladu nieto. Veď len 
pozri, samá skala je to!

Jeho druhovia ho s dojatím počúvali. On však 
pokračoval ďalej:

– Keď sa ja odtiaľto vrátim domov naprázd-
no, žena ma rovno vyhodí. Poodnášal som 
všetku slaninu, komora je prázdna, škŕka jej 
v žalúdku, na žiaľ našich chudobných služobní-
kov! Hľadači pokladov z Veľkého vrchu – Szűk, 
Garay a naši svati. 

Majster Kőrösi teda mal vážne obavy, ako ho 
bude doma vítať jeho žena. Kým hľadanie po-
kladu vyzeralo nádejne, tak pani Sára dovolila 

Obr. 3. Horná časť starého plešiveckého závozu sa zacho-
vala dodnes. Tadiaľto chodili na planinu hľadači pokladov 
z Plešivca. Foto: Z. Jerg
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použiť obsah komory. Problémy mohli nastať vtedy, 
keby sa expedícia skončila fiaskom. Nielen novi-
nárska diskrétnosť, ale aj storočná diskrétnosť tohto 
príbehu zahaľuje rúškom tajomstva ten detail, aké 
bolo privítanie pána majstra po jeho neúspešnom 
podniku zo strany jeho milej manželky.

Veľký plán sa teda skončil neúspechom. Po tom 
všetkom však už práca obuvníka nášmu priateľovi 
Kőrösimu veľmi nevoňala. Tak sa vžil do vlastníc-
tva vojenskej pokladnice, že jeho k obuvníckemu 
kopytu priviazaný úbohý život ho už neuspokojoval. 
Náhoda mu však zahrala do karát. Počas jedného 
jarmoku k nemu zavítali Licinčania. Slovo dalo 
slovo a po krátkej debate ho nakoniec pozvali do 
Liciniec, aby tam robil krčmára. Majster išiel hneď 
príležitosti oproti. Predal svoj pozemok, kravu a ja-
lovičku zobral so sebou a v Licinciach otvoril krčmu. 
Kravu musel čoskoro predať, aby mal z čoho zaria-
diť krčmu, a zostala mu už len jalovička. Ale osud 
privial čerstvému krčmárovi ďalšie tmavé mraky 
nad jeho hlavu.

Spevácky zbor reformovanej cirkvi v Plešivci, 
ktorý je dnes aktívnym kultúrnym orgánom obce, 
už fungoval aj vtedy. Jeho členovia boli viac-menej 
dobrými priateľmi pána majstra a na Vianoce sa 
vybrali, že ho pôjdu ako zbor pri príležitosti jeho 
menín pozdraviť. Nasadli na slamou vystlané sane 
a veselo uháňali do Liciniec. Po zotmení na začiatku 
obce vystúpili zo saní a potichu sa opatrne zakrádali 
ku krčme, kde s naším priateľom Kőrösim sa vo 
veľkom výčape zabávali a popíjali niekoľkí Licinča-
nia. Bola už poriadna tma, nikde nesvietili ani svieč-
ky, keď zbor vkročil do pitvora a zaspieval pieseň, 
ktorá znela tak krásne, že majster Kőrösi sa ozval:

– Hľa, tu sú vianoční anjeli!
Na tento jeho prekvapivý výrok si hostia Licin-

čania kľakli na kolená, prežehnali sa a boli by sa 
veru pustili aj do vianočnej modlitby, keby spevácky 
zbor nezačal opäť spievať, ale tentoraz už svetskú 
pieseň s názvom Poď dnu, ruža moja. Spoločnosť 
teda skoro zistila, že v predsieni asi sotva spievajú 
betlehemskí anjeli. Zapálili sviečky a vtedy vyšlo 
najavo huncútstvo. Nasledovali objatia aj gratulácia. 
Na veľkú radosť zarezali a upiekli jalovičku a spra-
vili z nej veľkú hostinu. Čo bolo na pitie, s tým veru 
tiež nešetrili. Jedli a pili až do rána. Za úsvitu sa 
napokon celý spevokol zbalil, nasadli opäť na sane 
a ufujazdili domov do Plešivca. 

Faktom je, že majster Kőrösi nemohol zostať v Li-
cinciach, najmä po tom, čo takto oklamal Licinča-
nov. No a samozrejme aj spevokol ho úplne ošklbal, 

keď všetko, čo mal, zjedli a vypili. Musel sa teda 
vrátiť domov do Plešivca, ale ako úplný chudák. 
Mohol on snívať ďalej o poklade, túžba po ktorom 
ho napokon priviedla na mizinu. Ani „baňu“, ktorú 
vykopali pri honbe za pokladom, kde nechal toľko 
potu, nepomenovali po ňom. Ešte aj dnes ju nevďač-
ní potomkovia nazývajú Szűkovou baňou, podľa 
mena jeho kmotra.

Hľadači pokladov verzus jaskyne Plešiveckej 
planiny

Región Gemera sa vyznačuje bohatou a pes-
trou históriou a takmer v každej obci sa odo-
vzdávali z generácie na generáciu aj rôzne 
povesti a legendy. Medzi najznámejšie patrí 
povesť o hrade Krásna Hôrka, resp. o pastie-
rovi Bebekovi. V súvislosti so zatiaľ najstaršou 
známou zmienkou o jaskyniach Plešiveckej 
planiny spomína túto povesť vo svojom diele 
Tibisci... z roku 1735 aj Samuel Timon: Bu-
bek (Bebek) je otcom významného rodu, staviteľ 
siedmich skalných hradov (Krásna Hôrka, Turňa, 
Szádvár, Brzotín, Štítnik, Plešivec a Sokolia 
skala – pozn. autora), ktorý podľa povesti našiel 
v jaskyniach poklad. Zriedkavý je takýto šťastný 
pastier oviec. (Timon, 1735, s. 101; Jerg, 2018a, 
s. 206 – 207). 

V súvislosti s opisom Plešiveckej planiny 
spomína zbojníkov a hľadačov pokladov aj 
Ladislav Bartolomeides vo svojich dielach z ro-
kov 1799 a 1806 – 1808. Tieto údaje sa podľa 
najnovších bádaní vzťahujú na jaskyňu Želez-
né vráta (PP114) v SZ časti planiny (pozri Jerg, 
2018a, s. 210 – 215; resp. 2018b, 2019).

Mikuláš Erdős vo svojom súpise jaskýň Ple-
šiveckej planiny z roku 1981 poznamenal, že 
haldy materiálu pri niektorých priepastiach 
zrejme pochádzajú od hľadačov pokladov 
a ich činnosť časovo odhaduje na koniec 19. 
a začiatok 20. storočia (Erdős, 1981, s. 105). 
Konkrétne s takouto činnosťou spája tieto 
lokality: PP008 Malá peňažnica, PP012 Malá 
Salanka, PP018 Dvojitá priepasť, PP021 Prie-
pasť na dne závrtu, PP034 Priepasť pri ceste, 
PP041 Okrajová peňažnica a PP055 Prieseková 
priepasť. Výrazné haldy vykopaného materiálu 
pri viacerých jaskyniach sme si samozrejme 
všimli aj my počas dokumentačných prác na 
planine (okrem lokalít, ktoré spomína Erdős, 
aj pri lokalitách PP090 Priepasť na hrebeni, 
PP131 Žinčicová priepasť a PP151 Hlivákova 
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priepasť). Žinčicovú priepasť zmapoval začiat-
kom 90. rokov Jozef Grego; predpokladá, že 
halda okolo priepasti pochádza od hľadačov 
pokladov zo začiatku 20. storočia (Grego, 
1993, s. 5 – 6). Túto lokalitu však už uvádza 
vo svojom súpise jaskýň z roku 1912 aj ma-
ďarský geológ Gábor Strömpl (1885 – 1945) 
pod názvom „Priepasť na prostrednej kóte 
Nyerges“ (Strömpl, 1912a, s. 326; Jerg, 2018a, 
s. 220 – 223). Je teda veľmi pravdepodobné, že 
táto priepasť bola vykopaná takisto hľadačmi 
pokladov ešte pred rokom 1911. Podľa Elemíra 
Mušinského (1933 – 2011) Hlivákovu priepasť 
(starší názov Peňažnica) prekopávali hľadači 
pokladov z Kunovej Teplice v prvej polovici 20. 
storočia (pozri Jerg, 2018a, s. 214 – 215). Bližšie 
údaje o činnosti hľadačov pokladov v Priepasti 
na hrebeni nateraz nie sú známe. 

Predmetom záujmu hľadačov pokladov na 
Plešiveckej planine teda bolo najmenej 10 lo-
kalít (v skutočnosti ich však bolo určite viac). 
Najväčšie haldy z vykopaného materiálu sa 
nachádzajú pri Priepasti pri ceste (oblasť nad 
Vidovou) a pri Hlivákovej priepasti (oblasť Že-
lezných vrát). Nie je vylúčené, že predmetom 
záujmu hľadačov pokladov mohla byť aj Zboj-
nícka jaskyňa (PP020), čomu nasvedčuje nielen 
názov, ale aj stopy po výkopových prácach. 
Podľa Erdősa sú však novšieho dáta (Erdős, 
1981, s. 42). Takisto boli predmetom ich záuj-
mu aj jaskyne v okolí bývalého slaveckého sa-
laša, keďže viacero lokalít z tejto časti planiny 
nesie názov Pénzes lyuk (Peňažnica). Erdős pri 
opise Okrajovej peňažnice píše: Priepasť ukázal 
v roku 1961 slavecký pastier Bartók. Malý val pred 
ústím jednoznačne dokazuje, že bol stredobodom po-
zornosti hľadačov pokladov. Odtiaľ aj názov Pénzes 
lyuk – Peňažnica. Pastier Bartók uvádza ľudovú 
povesť, že tu našiel istý slavecký občan kedysi veľký 
poklad, ktorý nenápadne po malých častiach znášal 
dole do údolia tým spôsobom, že vyhnal každý deň 
kone na planinu sa pásť, naložil poklad v malých 
dávkach a kone sa sami vracali dole do Slavca. 
(Erdős, 1981, s. 69). V okolí Slavca sa nachádza 
aj známa archeologická lokalita – Maštaľná 
jaskyňa (PP001), ktorá v minulosti asi tiež ne-
unikla pozornosti hľadačov pokladov.

Pre úplnosť treba ešte spomenúť aj Šinglia-
rovu priepasť (PP035). S touto najvýznam-
nejšou jaskyňou severnej časti planiny sa ta-
kisto spájajú povesti o zbojníkoch a ukrytých 

pokladoch. Jej vstupné časti boli miestnemu 
obyvateľstvu iste známe od nepamäti, avšak jej 
spodné časti objavili najskôr hľadači pokladov 
až v prvej polovici 20. storočia. Na viacerých 
miestach sú v jaskyni viditeľné zreteľné stopy 
po výkopových prácach. Aj ústie 22 m hlbokej 
priepasti bolo prekopané. V publikácii Juho-
slovenský kras, ktorá vyšla v roku 1956, na-
chádzame o nej túto stručnú zmienku: V najse-
vernejšej časti planiny, v skalných útesoch, môžeme 
si pozrieť tzv. Šingliarovu jaskyňu... Objavili ju r. 
1931. Podľa povesti ukryl tu Jánošík 12 sudov zlata. 
(Stárka – Blaha, 1956, s. 10). Z akého zdroja 
sa dostali autori k tejto zaujímavej informácii, 
nevieme. Išlo tu však iba o objav jej spodných 
častí. Samotnú jaskyňu totiž pod názvom 
Zbojníkova diera ako prvý zaviedol do litera-
túry Gábor Strömpl už v roku 1912 (Strömpl, 
1912a, s. 326; Jerg, 2018, s. 220 – 223). Hľadači 
pokladov – objavitelia spodných častí Šinglia-
rovej priepasti, zrejme pochádzali z niektorej 
najbližšej obce (Štítnik, Honce, Rožňavské 
Bystré). Naznačuje to aj najstarší nápis na dne 
jaskyne, podľa ktorého tam zostúpili v roku 
1934 Gallo a Szontágh zo Štítnika (Stankovič 
a kol., 2010, s. 75 – 78). Nie je vylúčené, že prá-
ve oni mohli byť objaviteľmi spodných častí 
Šingliarovej priepasti. V 50. rokoch ju preskú-
mali jaskyniari zo Štítnika (skupina Milana 
Kamenského), ako aj Viliam Rozložník, avšak 
o jej histórii alebo o hľadačoch pokladov sa 
nezmienili. Viac svetla do histórie tejto jaskyne 
by mohli vniesť ďalšie bádania (napr. v dobovej 
tlači alebo v kronikách okolitých obcí).

V súvislosti so stopami po starších výkopo-
vých prácach v niektorých jaskyniach Plešivec-
kej planiny je veľmi zaujímavý aj názor Pavla 
Mittera (1941 – 1992), ktorý sa v rokoch 1983 
– 85 venoval geomorfologickému prieskumu 
jaskýň Plešiveckej planiny: Napriek dosť intenzív-
nemu využívaniu Plešivskej planiny ako pasienkov 
jaskyniari na planinu chodili málo. Aj uhliari, ktorí 
pálili na planine drevené uhlie, trávili tu dlhé obdo-
bie a museli poznať mnoho otvorov do podzemia. 
Viacero malých plošiniek po míľach v okolí Jelenej 
priepasti signalizuje, že Dvojitú priepasť pri Jelenej 
zrejme vykopali uhliari počas pálenia uhlia, keď 
medzi zapálením a dohorením míle je dosť voľného 
času. Vo viacerých jaskyniach a priepastiach sú stopy 
po sondovaní, zrejme po hľadačoch pokladov z oko-
litých obcí. Títo svoje lokality zvyčajne prísne tajili, 
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a tak prví prieskumníci jaskýň ostávajú 
anonymní. (Mitter, 1988, s. 77).

Po preštudovaní článku Kálmána 
Tichyho mi ako dobrému znalco-
vi Plešiveckej planiny hneď napadla 
otázka: do akého obdobia môžeme 
zaradiť činnosť hľadačov pokladov 
z Plešivca, a najmä s ktorou dnes 
známou jaskyňou planiny ju môže-
me spájať? Keďže v článku chýba-
jú dátumy a lokalizácia pracoviska, 
dopátrať sa k nejakým použiteľným 
údajom nebolo ľahké.

Výsledky bádania
Pri určení miesta pracoviska hľadačov pokla-

dov bola kľúčová najmä posledná veta článku, 
kde je uvedený názov lokality (Szűkova baňa), 
ktorý bol všeobecne známy aj v prvej polovici 
20. storočia. Jediný mne známy autor, u kto-
rého sa vyskytuje takýto názov, je maďarský 
geológ Gábor Strömpl. Vo svojom súpise jas-
kýň z roku 1912 doslovne píše: Koreňová diera, 
alebo Szűkova baňa, na S úpätí Lipového hrebeňa. 
Úzka skalná dutina s dvomi vchodmi, vytvorená 
pozdĺž skalných trhlín. Postup ďalej znemožňuje 
zával (náčrt v zápisníku). (Strömpl, 1912a, s. 
325). Z týchto údajov vyplýva, že Strömpl nie-
lenže bol pri jej vchode, ale do nej aj zostúpil 
a dokonca si spravil aj náčrt jaskyne do svojho 
zápisníka. Jeho zápisník sa však pravdepodob-
ne nezachoval (pozri Jerg, 2018, s. 222 – 223). 
V inej svojej práci Strömpl píše: O ďalších exis-
tujúcich dutinách planiny som sa dozvedel aj ja len 
od iných. Polohu týchto som si poznačil, avšak ich 
postupnú návštevu som musel kvôli nedostatku času 
odložiť, aj keď mi o nich povedali veľa zaujímavé-
ho. V niektorých zatúlaný pes celé hodiny blúdil, 
v iných zase pobývali chýrni beťári Hornej zeme, 
Jánošíkovi ľudia – zbojníci. Poklady po nich, najmä 
jeho plášť s diamantovými gombíkmi, dlho, avšak 
márne hľadali v diere na Koreňovej lúke (Gyökér-
rét). Teraz ich hľadajú inde. (Strömpl, 1912b, s. 
309; Erdős, 1984). Údaje uvedené Strömplom 
považujem za hodnoverné, keďže informátor-
mi aj sprievodcami mu počas jeho pôsobenia 
na planine v roku 1911 boli horár János Barkai 
(1857 – 1940; v tom období bezpochyby jeden 
z najlepších znalcov planiny) a Lajos Kardos, 
takisto z Plešivca, ktorý sa staral o lesnú zver 

v chotári obce (Strömpl, 1912b, s. 308; resp. 
Erdős, 1984, s. 7).

Z týchto údajov nám vychádza, že praco-
visko hľadačov pokladov malo najmenej dva 
názvy a zároveň sa k nemu viažu minimálne 
dve rôzne povesti. Názov Gyökérlyuk (Kore-
ňová diera) naznačuje, že pôvodne tam mohla 
byť iba nejaká diera pod koreňom stromu, 
ktorú potom prehĺbili hľadači pokladov. Je 
zaujímavé, že názov Koreňová diera sa v Ti-
chyho článku z roku 1935 nevyskytuje, avšak 
lokalita s takýmto pomenovaním figuruje  
v článku Karla Siegmetha z roku 1891, pri-
čom Plešiveckú planinu navštívil už v roku 
1880 (Siegmeth, 1891, s. 51). Keďže Kore-
ňová diera bola známa aj v roku 1880 (Sieg-
meth však názov Szűkova baňa nespomína), 
činnosť Kőrösiho partie môžeme s istotou 
zaradiť do obdobia pred rokom 1880. Aj 
zmienka o miestnom farárovi naznačuje, že 
vyššie uvedenú činnosť môžeme datovať do 
19. storočia. Farár Samuel Szentpéteri (1815  
– 1906) bol v Plešivci najprv 3 roky učiteľom 
a potom úctyhodných 66 rokov farárom (Kar-
dos, 2000)! Dopátrať sa k identite hľadačov 
pokladov a spresniť čas ich pôsobenia na 
planine je časovo veľmi náročné, a preto bude 
ešte predmetom ďalšieho bádania.

Vďaka údajom, ktoré uviedol vo svojich 
prácach Strömpl, dnes vieme, že niekdajšie 
pracovisko hľadačov pokladov z Plešivca je 
totožné s Dvojitou priepasťou (PP018), ktorá 
sa nachádza zhruba 1 km na VJV od Ďulovej 
chaty, na S úpätí Lipového hrebeňa. Má dva 
vchody a v roku 1964, keď ju ako prví zma-
povali českí jaskyniari z KS SNM Praha, bola 
hlboká 9 m (Stankovič – Jerg, 2001, s. 36, 261). 

Obr. 4. Zmienka o lokalite Szűkova baňa v súpise jaskýň od Gábora 
Strömpla z roku 1912. Reprofoto: Z. Jerg
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V 80. rokoch Dvojitú priepasť preskúmal 
aj P. Mitter, ktorý však predpokladal, že 
ju vykopali uhliari počas pálenia drevného 
uhlia (Mitter, 1988, s. 77). Keďže sa jej 
dno postupne zapĺňa napadaným mate-
riálom, v súčasnosti je hlboká už len asi 
7 m. Stále viditeľný, vegetáciou zarastený 
veľký val pri spodnom vchode (ako aj malý 
val pri hornom vchode) je nemým dôka-
zom niekdajšej činnosti hľadačov pokla-
dov. Vzhľadom na veľkosť haldy a jaskyne 
predpokladám, že na vyššie uvedenej loka-
lite museli odpracovať najmenej niekoľko 
desiatok dní, pričom vyťažili odhadom 
aspoň 5 m3 materiálu.

Hľadači po-
kladov z Ple-
šivca chodili 
na planinu 
s najväčšou 
p r a v d e p o -
d o b n o s ť o u 
starým ple-
šiveckým zá-
vozom, ktorý 
sa začína pri 
prameni Stu-
dená stud-
ňa (PP076, 
miestny ná-
zov Hideg-
kút; cca 1,2 
km severne 
od tzv. Hám-
ra – Miklós-
syho továr-
ne) a vedie 
na Číkovu 
lúku (Csík 
rét). Napriek 
tomu, že ten-
to starý závoz 
bol vybudo-
vaný možno 
už v stredo-
veku (je za-
kreslený aj 
na mape z 1. 
v o j e n s k é h o 
m a p o v a n i a 
z druhej po-

Obr. 5. Val po hľadačoch pokladov pri spodnom vchode 
Dvojitej priepasti je viditeľný ešte aj dnes. Foto: Z. Jerg
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lovice 18. storočia), zachoval sa dodnes. 
Horná časť závozu (medzi asfaltovou cestou 
a Číkovou lúkou) je vo veľmi dobrom stave, 
spodná časť (pod asfaltkou) sa však už nevy-
užíva a je značne zarastená. Keďže činnosť 
hľadačov pokladov predbežne datujeme do 
obdobia pred rokom 1880, nemohli chodiť 
na planinu tzv. novým plešiveckým závozom. 
Tento závoz totiž začali budovať až v roku 
1889. Vedie od Miklóssyho továrne na SSV 
a vychádza na planinu neďaleko vyústenia 
paškovského závozu. V súčasnosti je v dob-
rom, zachovanom stave len spodná a horná 
časť závozu. Prevažnú časť závozu v rokoch 
1971 – 1974 zasypali štrkom a balvanmi 
počas budovania asfaltovej cesty na planinu 
a je aj dosť zarastená (Kardos a kol., 2014, s. 
90, 187, 191).

Záver
Hlavnou motiváciou hľadačov pokladov 

bolo objaviť poklad alebo hocičo cenné, pri-
čom v pomerne primitívnych podmienkach 
neváhali riskovať svoje životy. Napriek tomu, 
že objaviť jaskyňu nebolo ich hlavným cieľom, 
z dnešného pohľadu môžeme hľadačov po-
kladov (nielen) na Plešiveckej planine zaradiť 
medzi vôbec prvých prieskumníkov jaskýň. 

Novodobých hľadačov pokladov (tzv. de-
tektoristov) však považujeme za vandalov 
a zlodejov, lebo svojou protizákonnou čin-
nosťou devastujú a rozkrádajú archeologické 
náleziská a nenávratne ničia cenné historické 
artefakty.

Posolstvo tejto starej, najmenej 150-ročnej 
historky je nanajvýš aktuálne aj dnes, v časoch 
tvrdého kapitalizmu, keď sú mnohí ľudia 
úplne zaslepení a zaneprázdnení naháňaním 
mamonu. Mnohí majú naozaj veľa, ale nikdy 
nemajú dosť, stále chcú viac a viac, a ešte viac. 
Len aby nakoniec neskončili tak, ako majster 
Kőrösi, ktorý na vtedajšie pomery tiež žil 
nadštandardne, ale chcel ešte viac, a túžba 
po bohatstve ho napokon priviedla na mizi-
nu. Aj peniaze síce potrebujeme k životu, ale 
ozajstné šťastie je niekde úplne inde. Hľadači 
pokladov z Plešiveckej planiny by o tom moh-
li rozprávať...

Za zapožičanie cennej, ťažko dostupnej 
literatúry ďakujem RNDr. Ľudovítovi Gaá-
lovi, PhD.
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iNforMácia o ZaujíMavej puBLikácii o pLešivci

Zoltán jerg (Sk Minotaurus)

Začiatkom 30. rokov minulého storočia vý-
znamný maďarský maliar, riaditeľ Baníckeho 
múzea v Rožňave a rožňavský rodák Kálmán Ti-
chy (1888 – 1968) študoval staré listiny z archívu 
obce Plešivec, kde potom robil aj prednášky pre 
občanov o histórii obce. Obsah prednášok tvorí 
podstatnú časť jeho publikácie z roku 1932 
s názvom Phileciumtól Pelsőcig (od Philecie po 
Plešivec), v ktorej spracoval dejiny obce Plešivec. 

Odvtedy ubehlo takmer sto rokov a za ten čas 
žiadne ďalšie podobné dielo nevzniklo. Tento 
nedostatok sa snažili napraviť miestni lokálpat-
rioti, členovia občianskeho združenia Pro Pátria 
Pelsőciensis (Pre rodnú zem Plešivec), ktorí po 
niekoľkoročnej náročnej bádateľskej činnosti 
a zhromažďovaní ohromného množstva údajov 
a faktov tieto chronologicky spracovali do kniž-
nej publikácie s názvom Plešivec – potulky dejina-
mi Plešivca. Keďže len nedávno úplnou náhodou 
som sa dozvedel o tejto publikácii, hneď som 
si zaobstaral jeden výtlačok (maďarskú verziu).

Kniha, ktorá má 252 strán, je formátu A4, 
s tvrdou väzbou, vytlačená na kvalitnom krie-
dovom papieri a obsahuje viac ako 600 čier-
nobielych fotografií a kresieb. Jej autormi sú 
László Kardos, Alexander Derda a Juraj Ro-
nec a bola vydaná Obecným úradom v Plešivci 
v roku 2014. Po úvodných riadkoch starostu 
obce (Gabriela Gergelya?), ako aj autorov je 
kniha chronologicky rozdelená do 8 hlavných 
kapitol:

I. Obdobie pred prvou písomnou zmienkou 
o Plešivci (od praveku po rok 1243), s. 5 – 11

II. V tieni rodu Bebekovcov (1244 – 1567), s. 
12 – 30

III. Obdobie Rákócziovcov po nástup rodiny 
Szeremleyovcov (1568 – 1731), s. 31 –51

IV. Zemepáni Plešivca v období do zrušenia 
poddanstva (1732 – 1849), s. 52 – 75

V. Koniec absolutizmu, formovanie meštian-
stva, zmena impéria (1850 – 1918), s. 76 – 111

VI. Plešivec po tisícročí v novom štátnom út-
vare (1919 – 1948), s. 112 – 157

VII. Obdobie medzi dvomi spoločenskými 
zriadeniami (1949 – 1989), s. 158 – 212

VIII. Začiatky nového demokratického spolo-

čenského zriadenia (od roku 1990 do dnešných 
dní), s. 213 – 247 

Na konci knihy je ešte uvedené poďakovanie, 
ako aj použitá literatúra.

Po prečítaní knihy som zistil, že sa v nej na-
chádzajú nielen údaje viažuce sa k obci Plešivec, 
ale aj k jej okoliu, vrátane nemalého množstva 
údajov, ktoré sa týkajú jaskýň alebo jaskyniar-
stva v okolí Plešivca. Kniha je teda zaujímavá aj 
zo speleologického hľadiska, aj keď obsahuje 
len údaje už známe. 

Zmienky viažuce sa k speleológii:
s. 6 – 7 Zmienka o archeologických nále-

zoch z rôznych historických období z viacerých 
jaskýň Slovenského krasu (Domica, Ardovská 
jaskyňa, Leontína, Malá ľadnica, Maštaľná jas-
kyňa, Silická ľadnica, Majda-Hraškova jaskyňa). 
Nachádzajú sa tu aj kresby bukovohorských 
nádob, szeletienskeho hrotu oštepu z Domice 
i fotografia kultovej masky z Majda-Hraškovej 
jaskyne.
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s. 56 – 57 Citácia z rukopisu Mateja Bela 
z roku 1749, kde sa zmienil aj o tom, že na Ple-
šiveckej planine (Nagyhegy) sú bohaté pastviny 
pre kravy a ovce. 

s. 65 Je tu mapa Gemerskej stolice (1806), 
titulná strana monografie o Gemeri (1806 – 
1808) a portrét L. Bartolomeidesa.

s. 66 Mapa lesných častí Plešiveckej planiny 
z roku 1810.

s. 86 Zmienka o prvom zostupe do Zvonivej 
jamy v roku 1875.

s. 90 Zmienka o periodickej vyvieračke „Lófej“ 
pri Silici.

s. 96 Zmienka o požiari na Plešiveckej planine 
v roku 1899.

s. 99 Fotografia monografie Gemersko-ma-
lohontskej župy z roku 1904 a jej autora S. 
Borovszkého.

s. 105 Plán napájacej cisterny z roku 1913.
s. 107 Titulná strana publikácie o cisterne od 

K. Rozsnyayho z roku 1914 a dobová fotografia 
cisterny.

s. 110 Fotografia Jánosa Barkaiho (horára, 
ktorý v roku 1911 sprevádzal po Plešiveckej pla-
nine G. Strömpla).

s. 121 V roku 1925 bol pozorovaný zvláštny 
jav v Plešivci. Asi 300 m od železničných koľají 
vznikla veľká diera s priemerom 6 m a hĺbkou 8 
m, ktorá bola plná vody.

s. 122 Zmienka o zameraní Zvonivej jamy Jo-
zefom Drenkom v roku 1925.

s. 123 Zmienka o objave Domice Jánom Maj-
kom 3. októbra 1926.

s. 130 29. júna 1932 bola otvorená pre verej-
nosť jaskyňa Domica.

s. 134 Informácia o zostupe vojakov z Jelšavy do 
Zvonivej jamy. Hadaš sa dostal len po skalný most.

s. 141 Fotografia Jánosa Barkaiho na verande 
horárne Barkai na Plešiveckej planine.

s. 146 Údaj o prieskume Zvonivej jamy maďar-
skými jaskyniarmi v roku 1943 a mapa Zvonivej 
jamy od H. Kesslera.

s. 147 Fotografia H. Kesslera.
s. 155 Fotografia taxikára Jánosa Jakaba 

z roku 1947, ktorý vozil aj návštevníkov k jas-
kyni Domica.

s. 166 Zmienka o prieskume Zvonivej jamy M. 
Kamenským v rokoch 1951 – 1960. Zmienka 
o objave Gombaseckej jaskyne 21. 11. 1951 aj 
s historickou fotografiou (ktorá zrejme súvisí 
s prácami na razení umelého vchodu).

s. 170 Známa fotografia zo Zvonivej jamy 
z roku 1957 (informácia o tejto expedícii je 
omylom uvedená pri roku 1958, s. 172).

s. 172 Dňa 26. júna 1958 bol slávnostne uve-
dený do prevádzky novovybudovaný vodovod 
z obce Rakovnica na Plešiveckú planinu.

s. 175 V roku 1961 sa začala výstavba ropovo-
du Družba krížom cez Silickú planinu. Práce 
trvali dva roky.

s. 177 15. septembra 1962 začala premávať 
pravidelná autobusová linka Plešivec – Kečovo 
na novovybudovanej ceste Domica – Kečovo.

s. 178 Pre zlý stav a zvyšujúci sa turistický 
ruch bola vyasfaltovaná štátna cesta z Plešiv-
ca k jaskyni Domica, ktorú v minulom roku 
navštívilo okolo 100 000 návštevníkov. V roku 
1964 sa v Ardovskej jaskyni našli archeologické 
nálezy z doby bronzovej uložené do zbierok 
Baníckeho múzea v Rožňave.

s. 181 Správa o úmrtí Dezidera Bartala v roku 
1967 (podieľal sa na prieskumoch Domice 
a v roku 1933 skúmal jaskyne Koniarskej plani-
ny). Fotografia Štefana Rodu a zmienka o mož-
nostiach speleoklimatickej liečby v Gombasec-
kej jaskyni.

s. 182 Informácia o začatí speleoklimatickej 
liečby v Gombaseckej jaskyni.

s. 184 Správa o výstavbe 8 chatiek na Do-
mici. V Ardovskej jaskyni sa zistil výskyt 7 
druhov netopierov, medzi nimi aj podkovára 
južného. Na Plešiveckej planine bola v roku 
1969 postavená poľovnícka chata Erika. Je tu 
cenná fotografia poľovníkov Ondreja Kulu 
a Michala Močárskeho (v 60. rokoch spo-
lupracovali s jaskyniarmi z KS SNM Praha 
a ukázali im vchody viacerých jaskýň, medzi 
nimi aj vchod neskôr 123 m hlbokej Diviačej 
priepasti, ktorá je dodnes najhlbšou priepas-
ťou planiny).

s. 185 Informácia o rekonštrukcii elektrického 
osvetlenia a zavedení plavby v jaskyni Domica.

s. 187 V roku 1971 bol vybudovaný plynovod 
Tranzit krížom cez Silickú planinu. V septembri 
1971 sa začala výstavba novej, asfaltovej cesty 
z Plešivca na Plešiveckú planinu. 

s. 188 – 189 Katastrofálne povodne na Gemeri. 
17. mája 1972 bola pri Plešivci podmytá želez-
ničná trať do Muráňa (fotografia). V mieste 
zosuvu valila voda z vrchu Koniar (objav Blatnej 
– Tunelovej jaskyne a následné vybetónovanie 
odvodňovacej štôlne).
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s. 188 Zmienka o prieskume Zvonivej jamy 
v marci 1972, ktorý viedol V. Kindernay. Pod 
textom je zrejme omylom ilustračná fotografia 
skupinky jaskyniarov, ktorá nesúvisí s priesku-
mom Zvonivej jamy, ale s vyvieračkou Zúgó pri 
Kunovej Teplici v roku 1968.

s. 189 18. mája 1972 bol slávnostne otvorený 
hraničný priechod medzi Domicou a Aggtele-
kom, čím sa v turistickej sezóne umožnil voľný 
pohyb medzi týmito dvoma jaskyňami. V sú-
vislosti so 6. medzinárodným speleologickým 
kongresom v Olomouci sa uskutočnilo stret-
nutie jaskyniarov v Gombaseku, na ktorom sa 
zúčastnili jaskyniari zo 17 štátov. Venovali sa 
problematike a nácviku jaskynnej záchrany. 
Pri tejto príležitosti do priepasti Zvonivá jama 
zostúpilo 49 jaskyniarov, medzi nimi aj jedna 
černoška zo Zambie.

s. 191 Koncom roka 1974 bola dokončená 
nová cesta na Plešiveckú planinu v dĺžke 5,9 
km, ktorú začali budovať v roku 1971. Výstavba 
stála 7,5 mil. Kčs (+ fotografia na s. 192).

s. 192 16-členná skupina rožňavských jas-
kyniarov sa zúčastnila študijného zájazdu do 
rumunskej jaskyne Sugau, ktorú aj zmapovali. 
Členkou expedície bola aj vysokoškoláčka Erika 
Kižlinová, ktorá pochádzala z Plešivca.

s. 194 Fotografia z výstavby turistického prí-
strešku pri Ďulovej chate v roku 1977.

s. 198 V roku 1979 bol z dôvodu ochrany 
prírody vyhlásený zákaz vjazdu motorovými 
vozidlami po novej ceste na Plešiveckú planinu.

s. 202 21. augusta 1981 bol položený základný 
kameň nového vstupného objektu jaskyne Do-
mica. Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnil 
aj Ján Majko, objaviteľ jaskyne.

s. 204 10. marca 1982 začali natáčať v jas-
kyni Domica slovenskú rozprávku Soľ nad 
zlato, v ktorej hrali viacerí známi herci nielen 
z Československa, ale aj z Maďarska a Nemecka. 
Roku 1983 prednášal v Plešivci o záhradníctve 
jaskyniar a pedagóg z Rožňavy, rodák z Plešivca 
Vojtech Zabari (1930 – 2005). Pod textom je 
jeho fotografia.

s. 206 Do prevádzky odovzdali nový vstupný 
komplex jaskyne Domica.

s. 210 Fotografia Z. Krupára a pod ňou text: 
Ing. Zoltán Krupár (1922 – 1989), chemik, 
geológ, jaskyniar.

s. 217 Zmienka o objave jaskyne Hučiaca vyvie-
račka (Zúgó) pri Kunovej Teplici v auguste 1991.

s. 221 V novembri 1994 bol na Plešiveckej pla-
nine rockový koncert.

s. 222 8. decembra 1995 boli jaskyne Slo-
venského a Aggtelekského krasu zaradené 
do zoznamu svetového prírodného dedičstva  
UNESCO.

s. 224 V Turistickom informačnom centre 
v Rožňave bola prezentovaná nová poštová 
známka v nominálnej hodnote 6 Sk, na ktorej 
je vyobrazená jaskyňa Domica.

s. 225 Rožňavskí a košickí jaskyniari v SZ časti 
Silickej planiny objavili v roku 1998 novú 108 m 
hlbokú priepasť, ktorú pomenovali po zosnu-
lom kamarátovi Attilovi Bacsovi. V tomto roku 
bol ešte významný objav 64 m hlbokej Novej 
muflónej priepasti na Plešiveckej planine.

s. 232 Územie Slovenského krasu bolo 1. mar-
ca 2002 vyhlásené za Národný park (fotografia).

s. 238 Zmienka o poškodení napájacej cister-
ny na Plešiveckej planine neznámymi vandalmi 
v roku 2007 (+ fotografia cisterny spred roka 
2007, keď ešte nebola poškodená).

s. 239 Medzinárodné preteky v orientačnom 
behu sa v októbri 2008 uskutočnili na Pleši-
veckej planine. Informácia o náleze mŕtvoly 
v jaskyni Číkova diera na Plešiveckej planine 
v januári 2009.

s. 240 21. októbra 2009 vo veku 79 rokov 
zomrela vdova po rožňavskom jaskyniarovi Ar-
pádovi Abonyimu, p. Ildikó Abonyi, rod. Mik-
lóssy, jedna z posledných potomkov plešivec-
kého rodu Miklóssy. Bola pravnučkou Józsefa 
Miklóssyho, zakladateľa továrne v Plešivci.

s. 241 Fotografia obálky knihy Plešivecká pla-
nina, ktorá vyšla v roku 2010.

s. 245 Fotografia Pavla Horvátha s textom: 
Rožňavský jaskyniar a muzeológ Pavol Horváth 
(1954 – 2012) skúmal históriu plešiveckej napá-
jacej cisterny a Miklóssyho továrne.

s. 246 6. marca 2014 neznámy páchateľ pod-
pálil na Plešiveckej planine kružniansku po-
ľovnícku chatu, čím poľovníckemu združeniu 
z Kružnej spôsobil škodu 10 000 eur.

Z vyššie uvedeného súpisu (vzťahujúceho 
sa k maďarskej verzii knihy) je zrejmé, že au-
tori sa snažili okrem mnohých iných údajov 
uviesť v knihe aj údaje súvisiace so speleológi-
ou v okolí Plešivca. Laici to možno ani nepo-
strehnú, ale jaskyniar, ktorý má dobrý prehľad 
o histórii speleológie v týchto končinách, si 
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nemôže nevšimnúť viacero chýb, nepresností  
a chýbajúcich údajov. Je len na škodu, že autori 
knihy počas zhromažďovania údajov nekon-
zultovali so speleológmi (napr. s miestnymi 
jaskyniarmi, ktorí majú v tejto oblasti dobrý 
prehľad, príp. s historikom M. Lalkovičom), 
a tak niektoré údaje (aj dôležité) unikli ich 
pozornosti. Uvediem len niektoré, súvisiace 
s Plešiveckou planinou (celý zoznam by bol na 
niekoľko strán):

1. Chýba informácia o prvej zmienke o Zvo-
nivej jame od K. G. von Windischa z roku 1780, 
ako aj zmienky o jaskyniach planiny od zná-
mych autorov z 19. storočia (napr. Fényes, 1837; 
Pesty, 1864).

2. Takisto chýbajú informácie súvisiace s tu-
najšími aktivitami K. Siegmetha v roku 1880 
(jaskyne Plešiveckej planiny a objav jaskyne Le-
ontína), ako aj G. Strömpla v lete 1911 (súpis 
jaskýň).

3. Aj keď pri roku 1925 je zmienka o zostupe 
do Zvonivej jamy v roku 1882, pri roku 1882 
o tom nie je ani zmienka, pritom táto expedí-
cia bola organizovaná z Plešivca a publikovaná 
vo viacerých júlových číslach novín Rozsnyói 
Híradó.

4. Autori uviedli v knihe, kedy bola objavená 
Gombasecká jaskyňa, ale už neuviedli, kedy 
bola sprístupnená verejnosti.

5. Chýba informácia o tragickom úmrtí V. 
Rozložníka v roku 1959, takisto chýbajú údaje 
o rozsiahlej činnosti českých jaskyniarov z KS 
SNM Praha v 50. až 70. rokoch na Plešiveckej 
planine.

6. Pri roku 1966 chýba údaj, že v tomto roku 
začali rožňavskí jaskyniari s výkopovými práca-
mi na Hučiacej vyvieračke pri Kunovej Teplici, 
pričom viacerí z nich boli z Plešivca.

7. Pri roku 1969 je chybne uvedený latinský 
názov druhu netopiera podkovár južný (Rhino-
lophus euryale).

8. Pri fotografii poľovníkov z roku 1969 nie 
je uvedený veľmi dôležitý fakt, že v 60. ro-
koch spolupracovali s českými jaskyniarmi z KS 
SNM Praha a ukázali im vchody viacerých jas-
kýň na Plešiveckej planine, okrem iných aj ústie 
neskoršej 123 m hlbokej Diviačej priepasti, 
ktorá je dodnes najhlbšou priepasťou planiny.

9. Na s. 188 je chybne uvedené meno rož-
ňavského jaskyniara V. Kindernaya. Ilustračná 
fotografia skupinky rožňavských jaskyniarov 

pod textom v žiadnom prípade nesúvisí s pries-
kumom Zvonivej jamy v roku 1972, ale s pries-
kumom Hučiacej vyvieračky a je z roku 1968. 
Menný zoznam pod obrázkom je tiež neúplný 
a chybný. 

10. Chýbajú údaje o úmrtí plešiveckých jasky-
niarov M. Braššana v roku 1979 a Š. Óváriho st. 
v roku 1984.

11. Nie je zmienka o známych súpisoch jas-
kýň Plešiveckej planiny (Erdős, 1984; Grego, 
1997; Stankovič – Jerg, 2001).

12. Nie je spomenutá ani značne medializova-
ná záchranná akcia v jaskyni Hučiaca vyvieračka 
(Zúgó) v lete 2008.

13. Nenašiel som zmienku o tom, kedy bola 
postavená na Plešiveckej planine Ďulova chata 
a Barkaiho horáreň.

V rožňavskej knižnici je čitateľom k dispozícii 
slovenská aj maďarská verzia knihy, avšak iba 
prezenčne (dajú sa študovať iba v študovni kniž-
nice). Orientačne som teda narýchlo prelistoval 
aj slovenskú verziu, ktorá okrem niekoľkých 
drobností je takmer identická s maďarskou ver-
ziou. Rozdiely, ktoré som si všimol:

1. Pri roku 1936 v maďarskej verzii je zmienka 
o Hadašovom zostupe do Zvonivej jamy, v slo-
venskej verzii však táto zmienka nie je uvedená 
vôbec (s. 135 – 137).

2. Napriek tomu, že pri roku 1943 je v ma-
ďarskej verzii meno Huberta Kesslera uvedené 
správne, v slovenskej verzii sa uvádza nesprávne 
ako Hugó Kessler (s. 148).

3. Meno V. Kindernaya je v maďarskej verzii 
uvedené chybne, v slovenskej však správne (s. 
190).

Napriek týmto nedostatkom je kniha veľmi 
zaujímavá a hodnotná. Obsahuje naozaj veľké 
množstvo informácií z rôznych oblastí, každý 
si tam nájde to, čo ho zaujíma. Našiel som tam 
veľa takých údajov, ktoré až dosiaľ ani mne 
neboli známe. Za nesmierne cenné považujem 
najmä rozličné historické fotografie z 19. a pr-
vej polovice 20. storočia. Myslím si, že človeku, 
ktorému je Plešivec a jeho okolie čo len trošku 
blízke, by takáto kniha nemala chýbať v jeho 
knižnici. Vyšla v slovenskom aj maďarskom 
jazyku a záujemcovia si ju ešte môžu zakúpiť 
za 20 eur v kancelárii 1. kontaktu na prízemí 
Obecného úradu v Plešivci.
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odhaLeNie paMäTNej TaBuLe v jaSovSkej jaSkyNi

Slovenský kras sa počtom významných jaskýň 
a priepastí zaraďuje medzi najvýznamnejšie kra-
sové oblasti Slovenska. Viaceré jaskyne a prie-
pasti Slovenského a Aggtelekského krasu sú 
od roku 1995 v zozname svetového prírodného 
dedičstva UNESCO. Patrí sem aj najstaršia pre 
verejnosť sprístupnená Jasovská jaskyňa. Mená 
jej objaviteľov nie sú známe, ale pre impozantný 
mohutný portál bol vchod do jaskyne známy 
odpradávna. Priestory vchodu boli často obýva-
né, o čom svedčia bohaté archeologické nálezy. 
Zásluhou predstaveného rádu premonštrát-
skych kanonikov v Jasove 
Alojza Richtera časť jaskyne 
sprístupnili verejnosti už 
v roku 1846. 

Jaskyňa sa nachádza 
v najvýchodnejšej čas-
ti Národného parku Slo-
venský kras, v Medzevskej 
pahorkatine v intraviláne 
obce Jasov. Podzemný jas-
kynný systém je vytvorený 
v morfologicky výraznej 
Jasovskej skale, týčiacej sa 
nad korytom rieky Bodva, 
ktorej vody mali výrazný 
podiel pri formovaní pod-
zemných priestorov. V sú-
časnosti má jaskynný sys-
tém dĺžku 3924 metrov, 
systém chodieb vytvorený 
v niekoľkých výškových 
vývojových úrovniach do-
sahuje prevýšenie 53 met-
rov. Jaskyňa je vytvorená 
v strednotriasových svet-
lých steinalmských vápen-
coch a dolomitoch inten-
zívne porušených zlomami 
a puklinovými systémami.

Po vzniku Českosloven-
ska roku 1918 príchodom 
českých vojakov a vzdelan-
cov na Slovensko sa postup-
ne sformovala skupina nad-
šencov združených v Sekcii 
pre výskum Východoslo-

venského krasu. Prvotný záujem o prieskum 
Jasovskej jaskyne bol väčší, ale neskôr sa sfor-
movala päťčlenná skupina: Ing. J. Zikmund, B. 
Melč, J. Michal, B. Hlaváč a J. Břečka. Neskôr 
sa k tejto skupine pripojili na pokyn generála 
Gajdu českí vojaci z moldavskej posádky pod 
vedením čat. Blumu, ako aj košickí intelektuáli, 
menovite úradníci Štangler, Bečvař a Bohuslav. 
Táto skupina nadšencov vykonala obrovský 
kus prieskumnej, ale hlavne kopáčskej práce. 
Najvýznamnejšie objavy dosiahli až v rokoch 
1923 až 1926, keď bola objavená podstatná časť 

Účastníci odhalenia tabule v Jasovskej jaskyni

Pamätná tabuľa odhalená v Jasovskej jaskyni
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dosiaľ známych priestorov jaskyne. Dovtedy 
známe a novoobjavené priestory zameral Ing. 
Zikmund. V priebehu výskumných prác Štátny 
úrad pre ochranu pamiatok vyslal do Jasova 
štátneho konzervátora dr. J. Eisnera s kolektí-
vom na vykonanie archeologického a paleonto-
logického prieskumu jaskyne. Našli sa pri ňom 
artefakty bukovohorskej a halštatskej kultúry 
z neolitu a rímskej doby, ako aj množstvo kostí 
medveďa a vzácny nález hyeny jaskynnej. Obja-
vené priestory s bohatou kvapľovou výzdobou 
boli impulzom na znovusprístupnenie Jasovskej 
jaskyne pre širokú verejnosť 20. júna 1924. Bola 
to významná udalosť, na ktorej sa podľa dobo-
vých dokumentov zúčastnili tisíce účastníkov  
s hudbou, ktorí sa na miesto dopravili zvlášt-
nym vlakom z Košíc, ako aj inými dopravnými 
prostriedkami. Premonštrátsky kláštor v Jasove 
mal už v tomto období vlastnú elektráreň, preto 
sa mohlo následne pristúpiť aj k elektrifikácii 
jaskyne. 

Sekcia pre výskum Východoslovenského kra-
su pracovala okrem Jasovskej jaskyne aj na 
výskume širokého okolia Jasova, napr. v údolí 
rieky Bodva, obce Háj a Hačavy, ale aj v ob-
lasti Ružína, Folkmáru a Košických Hámrov. 
V archíve SMOPaJ sa zachovali mapové pod-
klady zo zamerania jaskýň z týchto krasových 
oblastí.

Nechceli sme, aby mimoriadne významné 
prieskumné a objaviteľské práce, ktoré táto 
skupina nadšencov za sebou zanechala, zapad-
li do zabudnutia. Výsledkom ich úsilia a nad-
šenia bolo nielen objavenie rozsiahlych nových 
priestorov jaskyne, ale aj ich sprístupnenie. 
Preto sa z podnetu Slovenskej speleologickej 
spoločnosti, Speleologického klubu Cassovia 
a českých jaskyniarov uskutočnilo 3. júla 2019 

spomienkové podujatie spojené s osadením 
pamätnej tabule vo Veľkom dóme Jasovskej 
jaskyne.

Vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne necelé 
tri desiatky účastníkov privítal predseda SK 
Cassovia J. Thuróczy. Za Správu slovenských 
jaskýň mal príhovor M. Kudla. Prof. M. Za-
charov vo svojom príhovore priblížil zúčast-
neným význam tohto podujatia, ako aj krátku 
históriu a dosiahnuté výsledky v prieskume 
tejto významnej pre verejnosť sprístupnenej 
jaskyne. J. Vajs prečítal pozdravný list predsedu 
Českej speleologickej spoločnosti M. Audy-
ho, ktorý sa na podujatí nemohol zúčastniť. 
Potom sa účastníci presunuli na prehliadku 
jaskyne, ktorú ako bývalý dlhoročný sezónny 
sprievodca viedol predseda SK Cassovia. Vo 
Veľkom dóme si vypočuli prednášku P. Holú-
beka, predsedu Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti, spojenú s premietaním o aktivitách 
a dosiahnutých výsledkoch týchto nadšencov 
v Jasovskej jaskyni. Za ním nasledoval príhovor 
plk. Ing. Jana Vorala o gen. Radolovi Gajdovi, 
ktorý v metropole východu pôsobil a značnou 
mierou sa zaslúžil, aj keď nie osobnou účasťou 
na prieskumných prácach, ale organizačne 
o dosiahnuté úspechy. Po príhovoroch nasle-
dovalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule 
s týmto textom: Spomienka na československých 
vojakov a nadšencov, ktorí pred 100 rokmi začali 
skúmať Jasovskú jaskyňu. Po skončení prehliad-
ky sprístupnených častí jaskyne prebehla voľná 
diskusia s malým pohostením účastníkov vo 
vstupnom areáli Jasovskej jaskyne.

Ďakujeme všetkým zúčastneným na tejto 
spomienkovej slávnosti.

Ing. Jozef Thuróczy,  
predseda SK Cassovia

ZeLeNá Modrá 2019: 
vydareNý víkeNd NieLeN po jaSkyNiarSky

Bohuslav kortman

„Zelená modrá – malý festival ešte s ne-
komerčnou atmosférou. S fenomenálnym 
hosťom Robertom Šimekom, slovenským 
Johnny Cashom. Nezabudnuteľný zážitok. 
Druhý deň festival pokračoval v Dúpnej 
jaskyni, kde bola tiež kostra jaskynného 

leva z 3D tlačiarne – zatiaľ jediná na svete. 
Vďaka za skvelý víkend!“

„...krásna akcia, výborná atmosféra, 
country muzika do rána. Na druhý deň 
návšteva jaskyne Dúpna (kostra jaskynné-
ho leva, harfový koncert). Bezva víkend.“
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Takto komentovali Andrea Ja-
nošková a Miro Brežný podujatie 
s názvom ZELENÁ MODRÁ 2019, 
na ktorom sa zúčastnili posledný 
júnový víkend v Čelkovej Lehote 
a Pružinskej Dúpnej jaskyni spolu 
s mnohými milovníkmi prírody, 
dobrej hudby a nevšedných zážitkov. 
Slová účastníkov, ako aj reakcie ďal-
ších návštevníkov počas tohto vyda-
reného dvojdňového podujatia i po 
jeho skončení potešili organizátorov 
z Jaskyniarskeho klubu Strážovské 
vrchy SSS a obcí Čelkova Lehota 
a Pružina. Sú dôkazom, že sa im 
darí premieňať na skutočnosť zá-
mer, aby sa ZELENÁ MODRÁ stala 
príležitosťou na lepšie spoznanie 
prekrásnej prírody Strážovských vr-
chov, živej country, folkovej a vážnej 
hudby, ako aj miestom aktívneho 
oddychu, zmysluplnej zábavy a dob-
rej nálady všetkých zúčastnených 
vrátane rodín s deťmi, mladých ľudí 
aj tých skôr narodených.

Čo návštevníkov zaujalo najviac? 
Okolo 150 turistov a cykloturistov 
zblízka i zďaleka, ktorí sa v sobotu 
vydali na Čelkovskú desiatku, si po-
chvaľovalo nielen utešené počasie, 
ale aj vhodne vybrané trasy a ich 
dobré značenie s ponukou oddychu 
a opekačky na Kortmanke pri Prie-
pasti medzi Kačkami či s možnosťou 
stanovania v areáli futbalového ihris-
ka v Čelkovej Lehote. Mnohí z nich 
po dorazení do cieľa na ihrisku zo-
stali aj na popoludňajší a večerný 
program, ktorý vyplnili vystúpenia 
domácich country a folkových kapiel 
vrátane Kortmanovcov. Hviezdou ve-
čera sa podľa očakávania stal Robert 
Šimek a jeho Johnny Cash Revival 
Band z Bratislavy, ktorí navodili tú 
správnu náladu pre záverečný coun-
trybál so skupinou Tabak z Doma-
niže. Mimochodom, lídrom tejto skupiny je 
člen JK Strážovské vrchy Jaro „Brco“ Galovič 
a spolu s ním v kapele hrajú aj jeho dvaja 
synovia. Nechýbala ani tradičná baranina na 
mongolský spôsob a iné dobroty, aby nik, 

kto na ZELENÚ MODRÚ prišiel, nehlado-
val a netrápil ho smäd. Poslední hodujúci 
a tanečníci na parkete sa rozchádzali pri 
dohorievajúcej vatre, jej lúče a svit hviezd na 
jasnej letnej oblohe však dávali tušiť, že veľa 

Atmosféra na Kortmanke počas Čelkovskej desiatky. Foto: V. Ruček

Podvečer na ihrisku v Čelkovej Lehote. Foto: M. Brežný

Country bál s Tabakom v Čelkovej Lehote. Foto: V. Ruček
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návštevníkov neodišlo domov. Dali prednosť 
spaniu pod stanom či širákom priamo na 
ihrisku, aby sa v nedeľu ráno pešo, na bicykli 
alebo autom vybrali na prehliadku neďalekej 
Pružinskej Dúpnej jaskyne.

Pri najznámejšej a najnavštevova-
nejšej jaskyni Strážovských vrchov už 
čakali návštevníkov ZELENEJ MOD-
REJ naši jaskyniari, ktorí sa postarali 
o osvetlenie prehliadkovej trasy v hlav-
nej jaskynnej chodbe a sprevádzali ich 
na nej. Hneď za vchodom sa všet-
kým naskytol neobyčajný pohľad na 
impozantnú kostru jaskynného leva 
v skutočnej veľkosti, o ktorom sa do-
zvedeli veľa zaujímavého od paleonto-
lóga a prírodovedca Vlastislava Káňu  
z múzea v Blansku v Moravskom 
krase, člena ZO ČSS Býčí skála. In-
formácie o Dúpnej jaskyni a ďalších 
jaskyniach Strážovských a Súľovských 
vrchov, ako aj o pôsobení jaskyniarov 
v nich získali od domácich jaskyniarov 
Jána Kasáka a Igora Haviara. Po vyjde-
ní z jaskyne deti aj dospelých zaujala 
pútavá prezentácia ŠOPSR – Správy 
Chránenej krajinnej oblasti Strážov-
ské vrchy v Považskej Bystrici-Orlo-
vom a viacerí si vyskúšali novinku – 
adrenalínový zjazd po natiahnutom 
lane vo svahu pod jaskyňou, ktorý 
pre nich nachystali Boris Blaškovič  
s Lacom Drábikom z JK Strážovské vr-
chy a Tomáš Hampl z JS Adama Vallu 
z Terchovej. 

Bohatý program tohtoročnej ZE-
LENEJ MODREJ, ktorú podporil aj 
Trenčiansky samosprávny kraj, vyvr-
cholil v nedeľu popoludní nádher-
ným jaskynným koncertom harfistu 
Pavla Repáňa zo ZUŠ v Považskej 
Bystrici. Harfa je jedným z najstar-
ších hudobných nástrojov a v Pru-
žinskej Dúpnej jaskyni zazneli jej 
tóny prvý raz. Účastníci podujatia 
i jeho organizátori si tak po skonče-
ní koncertu odnášali domov dobrý 
pocit z vydareného víkendu, veselú 
náladu, množstvo príjemných zážit-
kov a spomienok na sviatočné chví-
le prežité na povrchu i v podzemí 

našich Strážovských vrchov. A viacerí možno 
aj očakávania, čo prinesie jubilejný 10. ročník 
ZELENEJ MODREJ, ktorý by sa mal usku-
točniť 27. a 28. júna 2020 na miestach, ktoré 
mnohým z nás prirástli k srdcu.

Vynáška „jaskynného leva“ do jaskyne. Foto: V. Ruček

Vystavená kostra jaskynného leva v Dúpnej jaskyni. Foto: V. Ruček

Na prehliadke jaskyne. Foto: V. Ruček
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Jaskyniarske leto 2019

Už tradične sme počas letných 
prázdnin uskutočnili výlety pre deti 
do zaujímavých krasových oblastí na 
Slovensku a do podzemia. Navštívili 
sme Demänovskú dolinu (8. júl), kde 
sme si pozreli ponor Lúčanky a vý-
znamné vchody do podzemia Demä-
novskej doliny, ako Pustú priepasť, 
jaskyňu Štefanová, Demänovskú 
medvediu jaskyňu a Údolnú jasky-
ňu. Tohto podujatia sa zúčastnilo 
37 osôb. Nasledujúci výlet (16. júl) 
smeroval do Horehronského podolia, 
kde sme sa pohybovali po úžasnej 
krajine lúk, pasienkov a povrchového 
krasu. Deťom sme vysvetľovali aj zákonitosti 
prúdenia vody v krase na príklade Šumiackeho 
potoka a vyvieračiek pod Márnikovou jaskyňou 
a Dudlavou skalou. Tohto výletu sa zúčastnilo 
25 záujemcov. V Liptovskom Hrádku sme boli 
na exkurzii 23. júla. Vystúpili sme na Skalku 
a s deťmi sme určovali z vyhliadkového mies-
ta pohoria, vrcholy a ďalšie objekty. Súčasťou 
bola aj prehliadka hradu a opekanie špekáčikov 
a slaniny v hradnom areáli. Azda sa všetkým 
34 záujemcom podujatie páčilo, veríme, že aj 
dvom deťom spoza Uralu. Jaskyniarske leto sme 
zakončili návštevou Gaderskej doliny a Mažarnej 
jaskyne (13. august). Toto podujatie propagovala 
aj televízia Markíza v Hlavných správach. Ško-
da, že dážď prekazil návštevu pozoruhodného 
mesta v Podflochovej doline, kde sa ponára vo 
výraznom závrte vodný tok prameniaci na vulka-
nických horninách Kremnických vrchov. Aj na-
priek zlej predpovedi počasia sa výletu zúčastnilo 
14 záujemcov. Celkovo sme teda počas letných 
prázdnin urobili program pre 110 osôb. 

Podujatie z finančnej stránky zabezpečila Sta-
nišovská jaskyňa (Peter Vaněk, DOBRÉ SLUŹBY 
s. r. o.), ktorá pomohla s dopravou autobusom, 
osvetlením a občerstvením. Z odbornej stránky 
pomohli jaskyniari zo Správy slovenských jas-
kýň (M. Kudla), SK Nicolaus (M. Barbieriková, 
J. Vajs, P. Vaněk), Speleoclub Chočské vrchy  
(F. Hanes), OS Liptovský Mikuláš (Z. Jurík, M. 
Vrbičan), OS Liptovský Trnovec (R. Hollý) a OS 
Brezno (Ľ. Múka). S propagáciou podujatia po-
mohla firma Grafon z Liptovského Mikuláša 
a poďakovanie patrí aj D. Machovej, majiteľke 

hradu v Liptovskom Hrádku, za ochotu pri 
realizácii nášho podujatia. Veríme, že naše 
sily venované tomuto podujatiu neboli már-
ne a v budúcnosti bude z nich prospech nielen 
pre slovenskú speleológiu. Ak sa nič nezme-
ní, Jaskyniarske leto plánujeme uskutočniť aj 
v roku 2020, takže ešte celý rok máme čas na 
tvorbu programu a zlepšovanie podujatia.

Pre Spravodaj SSS napísal Peter Holúbek

Ocenenia pre jaskyniarov 
zo Strážovských vrchov

Súčasťou Dní mesta Považská Bystrica je 
každoročne oceňovanie osobností a kolektívov, 
ktoré prispeli k rozvoju mesta, obohatili jeho 
kultúrny, spoločenský či športový život alebo 
sa inak pričinili o jeho zviditeľnenie. Jedno 
zo siedmich verejných uznaní za zásluhy pre 
rok 2019 udelil primátor mesta Karol Janas 
Jaskyniarskemu klubu Strážovské vrchy Sloven-
skej speleologickej spoločnosti pri príležitosti 
20. výročia jeho založenia, a to za úspešné vý-
sledky dlhodobo dosahované pri vykonávaní 
mnohostranných aktivít na prospech Považskej 
Bystrice a jej obyvateľov, ako aj za vzornú repre-
zentáciu a propagáciu mesta. Okrem toho v ja-
nuári tohto roka na medzinárodnom veľtrhu 
cestovného ruchu ITF Slovakiatour v Bratislave 
prevzal predseda klubu ocenenie TOP v cestov-
nom ruchu za rok 2018 v kategórii Osobnosť 
cestovného ruchu.

Red.

M. Kudla vysvetľuje deťom osídľovanie Mažarnej jaskyne. 
Foto: P. Holúbek
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Manželov Oľgu a Františka Miháľovcov 
zo Speleologického klubu Slovenský raj ur-
čite netreba širokej jaskyniarskej verejnosti 
na Slovensku osobitne predstavovať. Obaja 
sú dlhoročnými členmi SSS, Fero od roku 
1970, Oľga od roku 1981. Oľga má za se-
bou 25 ročníkov nášho Speleomítingu ako 
jeho obetavá hlavná organizátorka, Fero sa 
zaslúžil o prieskum, grafickú a geologickú 
dokumentáciu Stratenskej jaskyne, ako aj 
ďalších jaskýň najmä v Slovenskom raji. 
Okrem toho je neprofesionálnym výtvar-
níkom a jeho tvorbu poznajú i čitatelia 
Spravodaja SSS. Obaja sa nedávno dožili 
významných životných jubileí, a tak sme sa 
rozhodli položiť im niekoľko otázok. 

Obligátna otázka: Kedy a prečo ste sa stali jas-
kyniarmi, neľutujete to? Čo vám dalo jaskyniar-
stvo? Ako jaskyne ovplyvnili váš život?

Oľga Po odchode z Košíc do Popradu som 
žila bežný život matky s dvoma deťmi. Občas 
nejaké výlety do Tatier a okolia. Pracovala som 
v Chemosvite vo Svite v reklamnom oddelení. 
V práci som sa náhodne zoznámila s jaskynia-
rom, ktorý mi pútavo rozprával o jaskyniach, 
a ten ma prehovoril na exkurziu do Stratenskej 
jaskyne. 

Bol to pre mňa ohromujúci zážitok. Nič také 
som dovtedy nepoznala. Bola som očarená. 
Začala som s malou partiou jaskyniarov spoz-
návať Slovenský raj a jeho jaskyne. Úplne som 
tomu prepadla a po čase ma prijali do klubu 
Slovenský raj. Tu sa začal môj nový, fascinujúci 
život. Jaskyne a jaskyniarstvo má nadchli. Je to 
nádherný svet, plný tajomstva, dobrodružstva, 
ktoré som mala možnosť teraz i ja prežívať. 

V mojom živote jaskyniarstvo patrí medzi 
to najkrajšie obdobie. Dalo mi veľmi veľa. 
Objavila som v sebe silu a energiu, o ktorej 
som dovtedy ani netušila. Získala som mno-
ho nových vedomostí, sebavedomie, kondíciu. 
Spoznala som dobrých priateľov, s ktorými 
sme liezli, kopali a objavovali, zameriavali, kto-
rým som mohla dôverovať. Jedným z nich bol 
aj Fero. Chodili sme dlho okolo seba a náhoda 
nás spojila tak, že z priateľov sa po čase stali 

manželia. Samozrejme to znamenalo, že aj do 
jaskýň sme chodili a chodíme ako dobrý tím 
spoločne. Má to svoje výhody, lebo sme flexi-
bilní a keď sa rozhodneme ísť niekam, zbalíme 
sa a ideme. Fero je veľmi dobrý v dokumento-
vaní, spracovaní máp a vyzná sa dobre v teréne. 
Pochodili sme, popreliezali, dokumentovali asi 
celý Slovenský raj, Dreveník, Kozie chrbty i iné 

oblasti. Teraz sa jaskyniam venujem už menej, 
lebo mám obmedzenia pre boľavé kĺby.

Naše jaskyniarčenie teší i naše vnúčatá, kto-
ré brávame so sebou na klubové jaskyniarske 
týždne. Záujem je veľký, je to aj pre ne veľké 
dobrodružstvo. 

Fero V roku 1969 som nastúpil ako geológ 
na Uránový prieskum v Spišskej Novej Vsi. 
V priebehu roka som zistil, že časť geologic-
kého oddelenia tvorí jadro speleologického 
klubu Slovenský raj. V závere roka som sa 
zúčastnil prvej akcie v Medvedej jaskyni. Vtedy 
ešte neboli voľné soboty, a tak akcia v jasky-
ni bola vlastne v noci zo soboty na nedeľu. 
To boli moje začiatky. Do roku 1972 pred 
objavom Stratenskej jaskyne to boli okrem 
Medvedej jaskyne menšie objavy, ako pieskov-
cová Tomášovská jaskyňa, vyvieračka v Malom 
Sokoli, priepasť Dubnica a i. Po objave Straten-
skej to už bolo niečo iné. Mal som už nejaké 
jaskyniarske skúsenosti a ideálnu váhu a miery 
pre takúto činnosť. V začiatkoch prieskumu 
boli problémy s dokumentáciou zameraných 
priestorov, nikto to nechcel robiť, a tak som 
bol vlastne vybratý na túto činnosť. Kto po-

Manželia Miháľovci

dokopy ich daLi jaSkyNe

Bohuslav kortman
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Montáž rebríkov v Strmom dóme Stratenskej jaskyne (1975)

Na valnom zhromaždení SSS, kde SK Slovenský raj 
získal zlatú medailu (1988)

Oľga pri zlaňovaní (1989) Oľga v jaskyni Psie diery (2007)

S vnúčatami v Stratenskej jaskyni (2015)
Pri spoločnom prieskume a dokumentácii v jaskyni Oľgina 
priepasť (2009)

Speleointerview
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zná komplikovanosť jaskynného systému tejto 
jaskyne, vie posúdiť, že to nebola jednoduchá 
činnosť. Učil som sa za pochodu a myslím, 
že som sa v tom vypracoval na dobrú úroveň. 
Samozrejme, dokumentáciu som nerobil sám, 
veď som nemohol byť na všetkých akciách, 
a postupne sa do tejto činnosti zapojilo nie-
koľko ďalších členov. 

Technické vybavenie jaskyniarov v dobe ob-
javu Stratenskej pozostávalo z lán a malého 
počtu povrazových rebríkov. Na prieskum ver-
tikálnych stupňov a priepastí sme preto najčas-
tejšie využívali jednoduchý spôsob spustenia 
človeka na lane (ako vrece zemiakov). No a ja 
som mal k tomu ideálnu váhu, lebo je roz-
diel ťahať hore 60 a 80 – 90 kíl. Mal som tak 
možnosť pohybovať sa často ako prvý človek 
v panenských chodbách a objavovať neporuše-
nú krasovú výzdobu. Ako prvý som vstúpil do 
Kvapľovej chodby s nádhernými excentrickými 
brčkami či Jazernej priepasti a mnohých teraz 
známych častí jaskyne. 

Boli to nádherné roky prieskumu, ale tá moja 
nižšia váha nebola vždy výhodou. V neskorších 
rokoch prieskumu sme sa v Hnileckom korido-
re dostali do Studňového dómu. Končil sa vy-
sokou skalnou stenou so sintrovými nátekmi. 
Nad nimi sa však rysovalo pokračovanie. Stenu 
nám pomohli prekonať horolezci zo Spišskej 
Novej Vsi a dolu stenou spustili a zaistili oce-
ľový jednostopový lankový rebrík. Potom sme 
asi rok zhromažďovali a v jaskyni transporto-
vali segmenty pevného kovového rebríka. Pred 
jeho inštalovaním na stenu však musel niekto 
vyliezť hore a pomocou lana ťahať rebrík hore. 
Samozrejme išiel Fero. Nikdy na to nezabud-
nem. Stena bola vysoká zhruba 20 metrov. 
Pomaly som liezol hore – samozrejme neistený, 
lebo to nebolo možné. Asi v polovici steny sa 
objavil slabý prúd vody. Voda bola nepríjemná, 
lebo mi tiekla do rukávov, ale horšie bolo, že 
lankový rebrík bol v tých miestach celý hrdza-
vý. S malou dušičkou som opatrne liezol hore 
a modlil sa, aby sa rebrík nepretrhol.

Čo sa týka nás dvoch, zoznámili sme sa 
pri jaskyniarstve. Mne sa rozpadla rodina, 
a tak sme sa nakoniec rozhodli žiť spolu. Jas-
kyniarstvo, ku ktorému som sa vďaka Oľge  
v podstate vrátil, bolo určite tým tmeliacim 
médiom nášho spoločného života. Okrem iné-
ho sme na organizovanie akcie nemuseli zhá-

ňať telefonicky alebo inak partiu. Keď nám to 
napadlo, jednoducho sme vybrali do jaskýň 
alebo mapovať povrch.

Patríte k zaslúžilým členom Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti, za svoju činnosť v nej ste 
získali viacero ocenení: Oľga striebornú a zlatú 
medailu, roku 2017 čestné členstvo, Fero striebor-
nú a zlatú medailu. SSS ohodnotila vás, ako vy 
hodnotíte SSS?

Oľga SSS má už dlhodobú históriu. Spája nás 
jaskyniarov z celého Slovenska. Sústreďuje naše 
výsledky prieskumu a výskumu jaskýň, organi-
zuje jaskyniarske stretnutia, vydáva Spravodaj 
a mnoho iných užitočných vecí. Z môjho po-
hľadu je SSS dôležitá a dobrá organizácia.

Fero Spôsob organizácie dobrovoľného jas-
kyniarstva je u nás dobrý. Konflikty a spory 
vždy boli a budú. Je to o ľuďoch, vždy sa nájdu 
jednotlivci, ktorí budú nespokojní. Za tie roky 
existencie spoločnosti jednoznačne vidieť prí-
nos. Začalo sa to vlastne objavom Stratenskej 
jaskyne a teraz je tých objavov toľko, že už 
nestačia prsty na rukách.

Pri jaskyni Vajsova šanca (2017)
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Oľga, videl som ťa na tohtoročnom Speleomí-
tingu v Liptovskom Jáne. Ako sa ti pozdávala jeho 
úroveň, resp. úroveň prezentácií?

Speleomíting je moja srdcová záležitosť, spá-
ja ma s ním 25 rokov jeho organizovania. Som 
veľmi rada, že stále úspešne pokračuje. Väčšina 
prezentácií je podľa mňa na dobrej úrovni. Jas-
kyniari každoročne prinášajú nové, zaujímavé 
filmové príspevky o objavoch a pôsobení v jas-
kyniach u nás a vo svete. Výhodou súčasného 
Speleomítingu je miesto, kde sa koná. Je tu 
možnosť exkurzií aj pracovných akcií v blíz-
kych jaskyniach. Spríjemnením podujatia je  
i dobrý guláš. 

Fero, vyše 30 rokov sa popri speleológii venu-
ješ výtvarnému umeniu. Svoje diela si vystavoval 
doma aj v zahraničí. Môžeš nám o svojej tvorbe 
povedať viac?

Maľovanie jaskyniarskych námetov má na 
svedomí Oľga. V období, keď sme sa dali 
dokopy, v Stratenskej jaskyni sa už končili 
hlavné prieskumné práce a nastúpilo ob-
dobie kopáčov. V tom prvom období som 
okrem prieskumu a grafickej dokumentácie 
robil aj veľkú časť geologickej dokumentácie 
jaskyne. Dá sa povedať, že som tam poznal 
pomaly každý kameň. Strácal som motiváciu 
chodiť do jaskyne a začalo prevažovať ma-
ľovanie, hlavne maľovanie krajiny. S Oľgou, 
ktorá v tom čase naopak úplne prepadla 
jaskyniarčeniu, som sa do Stratenskej vrátil. 
Aby som zmenil náplň návštev, začal som si 
do jaskyne nosiť skicár a kresliť drobné de-
taily výzdoby. Vtedy sa mi navyše dostala do 
rúk publikácia Jaskyne Rumunska, v ktorej 
text dopĺňali ilustrácie vchodov a krasovej 
výzdoby. To bola prvá motivácia. Moje kres-
by sa potom postupne objavili aj v Spravo-
daji. Čiernobiela kresba ma akosi neuspoko-
jovala, a tak som si začal brávať do jaskyne 
suchý pastel a robil farebné skice. Skúsil som 
aj zopár prác olejom priamo v jaskyni. Bola 
to však strašná drina. Transportovať do Stra-
tenskej cez plazivky materiál dnu a hotový 
obraz bez poškodenia bolo veľmi náročné. 
Každý jaskyniar vie, aká je klíma v našich 
jaskyniach. Po niekoľkých minútach bez 
pohybu je človeku zima, aj keď je dobre ob-
lečený. Problémom bolo aj osvetlenie. Mohol 
som robiť iba drobnú výzdobu. Postupne 

som sa naučil zo skíc skladať doma aj väč-
šie formáty. Potom už nasledoval kontakt 
s podobnými bláznami vo svete, stal som sa 
členom ISSA (Medzinárodná spoločnosť pre 
jaskyniarske umenie – pozn. red.), a tak som 
mohol vystavovať svoje obrázky vo svete. 

Postupne po roku 2005, keď som začal pra-
covať ako strážca v NP Slovenský raj, sa k ma-
ľovaniu pridružilo fotografovanie. Podarilo sa 
mi nafotiť v Stratenskej jaskyni tie najväčšie 
priestory a okrem ich využitia v rozličných 
publikáciách mi pomohli aj pri realizácii nie-
ktorých mojich obrazov. Niektoré zábery zo 
Stratenskej jaskyne použil i P. Barabáš vo svo-
jom filme.

Vo filme Pavla Barabáša Hľadači utajených 
svetov (2010) ste ho sprevádzali v Stratenskej 
jaskyni, rozprávate o nej i o sebe. Mnohé zážitky 
z tejto a iných jaskýň sa vám iste vryli do pamäti. 
Ktoré to boli? Porozprávajte nám o svojich úspe-
choch.

Oľga Sen každého jaskyniara je nájsť jasky-
ňu, neporušenú, kde sú vaše kroky tie prvé. 
Predstava, že tam za tou skalou či závalom je 
nová jaskyňa alebo neznáme jaskynné chodby, 
je tým, čo nás poháňa dopredu, aj keď je to ťaž-
ká drina a výsledok nie je istý. Málokedy stačí, 
keď tu to prekopeme a prelezieme, zväčša to 
také jednoduché nebýva.

Ja som to šťastie mala a musím povedať, 
že je to stav najväčšej eufórie. Nechcem, aby 
to vyznelo ako chválenkárstvo. Podarili sa mi 
niektoré menšie či väčšie objavy. Niekoľko 
nových chodieb v Stratenskej jaskyni a v jas-
kyni Psie diery i menšie jaskyne. Významný 
bol môj objav Medvedej chodby, ale najväčším 
úspechom bolo spojenie jaskyne Psie diery so 
Stratenskou jaskyňou. Systém Stratenská jas-
kyňa – Psie diery mi prirástol k srdcu. Má svoje 
čaro. Má všetko, čo jaskyňa môže poskytnúť,  
a príroda na ňom nešetrila. Vyniká mohutnos-
ťou priestorov, krásnou výzdobou i divokými 
priepasťami. 

Ďalšou pre mňa dôležitou kapitolou v jasky-
niarstve boli expedície. Na expedícii v Grécku 
na Astrake som zliezla vertikálu Provatina 
s hĺbkou 408 m. Island ostane pre mňa tou 
najzaujímavejšou krajinou a nezabudnuteľnou 
skúsenosťou. Ale aj z prieskumu v rakúskych 
Alpách s českými speleológmi, exkurzií po 

Speleointerview
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jaskyniach Ukrajiny a Španielska, Rumunska 
i Bulharska som si odniesla neopakovateľné 
zážitky.

Fero Chcel by som v prvom rade vyzdvihnúť 
Oľgin prínos pri prepojení jaskýň Psie die-
ry a Stratenská. To prepojenie sa udialo cez 
Vianočnú priepasť v jaskyni Psie diery. Išlo 
o ťažkú vertikálnu studňu s úžinami, ktoré 
bolo potrebné rozširovať. Nikto tam nechcel 
robiť. Bola to Oľga, ktorá neustávala a vždy 
niekoho z nášho klubu, ale aj z iných skupín 
presvedčila, a tak sa krok za krokom podarilo 
zostúpiť asi 40 metrov dolu až na dno. Samot-
né prepojenie cez záverečný komín sa udialo 
počas dvoch 15-hodinových akcií. Išlo najmä 
o transport materiálu na vŕtanie v náročných 
podmienkach, aké sú v tejto jaskyni veľmi 
časté. Prepojením Vianočnej priepasti a Šikmej 
priepasti „narástla“ Stratenská jaskyňa o viac 
ako 2,5 km.

Veľký objem mojej činnosti bol v začiatkoch 
zameraný hlavne na Stratenskú jaskyňu. Po 
roku 2004 som ako strážca (anorganik) v NP 
Slovenský raj mal v náplni práce priamo vy-
hľadávanie a dokumentáciu krasových javov. 
V tom čase pribudlo v registrácii viac ako 100 
nových objektov. Okrem toho do pôsobnosti 
NP patrilo aj krasové územie Galmus, krasové 
javy pri Ružíne a v okolí Kojšova i krasové javy 
v travertínoch pri Spišskom Podhradí. Aj tieto 
územia boli podrobne preskúmané a nanovo 
v nich zdokumentované všetky zistené krasové 
javy. Išlo najmä o oblasť Galmusu, z ktorého 
po rozpade bývalej jaskyniarskej skupiny zo-
stalo veľmi málo informácií. Počas celej tejto 
činnosti som intenzívne spolupracoval s Dr. 
M. Sojákom, vedúcim archeologického stredis-
ka SAV v Spišskej Novej Vsi.

Obaja ste dlhoročnými prispievateľmi Spravo-
daja SSS. Fero doň napísal prvý článok už roku 
1984, Oľga, ešte ako Turózciová, o 8 rokov ne-
skôr. Dokonca pod článkom o prieskume Vernár-
skeho krasu z roku 2000 ste podpísaní obaja. Ve-
rím, že po článku v predchádzajúcom čísle budú 
nasledovať ďalšie... Čo pripravujete? 

Oľga Spravodaj SSS je pre jaskyniarov dôle-
žitým spojivom. Zoznamuje nás s prácou, 
výsledkami i problémami všetkých jaskyniar-
skych skupín na Slovensku. Je stále čím sa 
pochváliť, dôležité dozvedieť sa o nových ob-

javoch a živote nás jaskyniarov. Okrem článku 
o Vernárskom krase nám s manželom vyšiel 
v Spravodaji 2/2015 spoločný príspevok s náz-
vom Kozie chrbty – východná časť. 

Už 30 rokov píšem kroniku pre náš speleo-
logický klub a rada by som spracovala aj svoje 
staré denníky, v ktorých mám zapísané moje 
jaskyniarske zážitky. Dúfam, že sa mi to podarí.

Fero V mladosti aj v strednom veku som 
sa venoval hlavne aktívnemu jaskyniarčeniu. 
Postupne s pribúdaním veku vďaka nadobud-
nutým skúsenostiam i vedomostiam svoje po-
znatky a dokumentáciu využívam pri maliar-
skej činnosti, ale aj pri písaní článkov a kníh. 

Vďaka pôsobeniu v Národnom parku Sloven-
ský raj som získal dokonalý prehľad o tamojších 
krasových javoch a zároveň som o nich zhro-
maždil množstvo grafických a fotografických 
materiálov. Tie som potom použil pri pred-
náškach a v článkoch do Spravodaja. Som čle-
nom skupiny autorov, ktorá postupne zostavuje 
tlačené publikácie o niektorých častiach NP 
Slovenský raj. Doteraz vyšli tri publikácie a ja 
som do nich spracoval geologické a geomorfo-
logické pomery a krasové javy. V budúcom roku 
to bude časť roklín Suchá Belá, Piecky a Sokol.

Čo chcete povedať čitateľom na záver nášho 
rozhovoru?

Oľga V jaskyniach prežívate krásne i náročné 
chvíle s priateľmi rovnakej krvnej skupiny, kto-
rí vás nikdy nenechajú v štichu. Jaskyniarstvo 
je kolektívna záľuba, v jaskyni by človek sám 
veľa neurobil. Majme na pamäti, že bez vzá-
jomnej spolupráce by sme nič nedosiahli.

Veľkou skúsenosťou, za ktorú som povďač-
ná, bolo organizovanie Speleomítingu. Som 
vďačná za to, že moju prácu si ocenila a váži aj 
SSS. Ďakujem!

Fero Ak by som mal zhodnotiť svoje pôso-
benie ako jaskyniara, neľutujem, že som sa na 
to dal. Boli to nádherné roky plné objavov. 
Zažil som ich na tri životy. To asi bolo to 
korenie, ktoré ma ťahalo stále sa vracať do 
jaskyne, do blata a zimy; kreslenie a maľova-
nie v jaskyniach už bolo niečo ako čerešnička 
na torte.

V uverejňovaní rozhovorov s osobnosťami 
slovenskej speleológie budeme pokračovať.

Red.
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Fero pri skicovaní v jaskyni (okolo r. 1994) Výzdoba v Dóme SNP, Stratenská jaskyňa (2008)

Závada, tempera, pastel (2012) Studňový dóm, Stratenská jaskyňa, pastel (1999)

Číňan v Stratenskej jaskyni, akvarel 
(2012)

Z krajskej výstavy v Košiciach (2018)
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SpoLočeNSké Správy

Náš jubilant
Dňa 30. marca 2019 sa 

dožil náš najstarší člen Ja-
roslav Švacho 90 rokov. 

Po obnovení SSS v roku 
1970 bol jedným zo zakla-
dajúcich členov OS Čach-
tice. V rokoch 1974 – 1978 
vykonával funkciu vedú-
ceho a zároveň tajomníka 
skupiny. Okrem pôsobenia 
v Čachtickom krase členovia OS exkurzne na-
vštevovali aj ďalšie krasové oblasti, na príklad 
Slovenský kras, Moravský kras a i. Náš jubilant 
bol priekopníkom čo sa týka fotodokumentá-
cie krasu, a to tak v podzemí, ako aj na povr-
chu. To samozrejme súviselo s jeho povolaním 
učiteľa. Svojich žiakov často vodil do Čachtic-
kého krasu, kde ich oboznamoval s miestnou 
faunou a flórou, upozorňoval na krasové javy 

a popritom veľa fotografo-
val. No nebol by to on, aby 
zostal iba pri tom. Takéto 
výpravy organizoval aj pre 
svojich kolegov z Trenčian-
skeho kraja, ktorí sa pri 
svojom učiteľskom povo-
laní zaoberali prírodnými 
vedami. 

Veľa publikoval v rozlič-
ných regionálnych periodi-

kách a venoval sa i prednáškovej činnosti až 
do vysokého veku, pokiaľ mu to dovoľovalo 
zdravie. Ďalšou jeho veľkou vášňou je včelár-
stvo, ktorému sa už v obmedzenej miere venuje 
dodnes.

Milý kolega-priateľ, želáme Vám ešte veľa 
zdravia a šťastných chvíľ v lone prírody a pri 
svojich včielkach.

 Za OS Čachtice Pavol Pospíšil

pozdrav 
jozefovi hlaváčovi 
do demänovskej doliny 

Na sklonku júla sa v Pav-
činej Lehote dožil sedemde-
siatky Jozef Hlaváč, ktorý 
dlhé roky pôsobil v štruk-
túrach Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti. V ro-
koch 1976 – 1990 pracoval 
ako platený funkcionár 
SSS. Z hľadiska prísunu 
značného objemu štátnych 
dotácií a priazni vtedajšej 
spoločenskej klímy mož-
no toto obdobie považovať 
v slovenskom jaskyniarstve 
za stabilné s významnými 
úspechmi. V jeho pracovnej 
náplni bolo okrem bežných 
administratívnych povinností, ktoré súviseli 
s chodom spoločnosti, aj organizovanie jasky-
niarskych týždňov, zostavovanie a vydávanie 
Spravodaja SSS a niekoľko rokov i zborní-
ka Slovenský kras. Jozef sa zúčastňoval aj 

prieskumu a dokumentácie 
jaskýň najmä v Západných 
Tatrách, Strážovských vr-
choch a Nízkych Tatrách. 
Po spoločenských zmenách 
a transformácii Slovenskej 
speleologickej spoločnosti 
prešiel pracovať do Sloven-
ského múzea ochrany prí-
rody a jaskyniarstva. V roku 
1994 vyhral konkurz na 
post riaditeľa Správy slo-
venských jaskýň. Z tejto po-
zície odišiel v roku 2012 na 
dôchodok. Dnes je členom 
JK Demänovská Dolina, kde 
pôsobí najmä ako porad-
ca pri dôležitých rozhod-
nutiach, pretože podstatnú 
časť svojho života venoval 
speleológii. Do ďalšieho pô-

sobenia pri nás jaskyniaroch mu želáme veľa 
zdravia a tvorivej energie.

(Rozhovor s jubilantom pripravujeme.)
Významné dátumy v curriculum vitae Jozefa 
Hlaváča:

J. Dzúr, J. Hlaváč, D. Šubová, A. Droppa 
a B. Kortman pri Stanišovskej jaskyni pri 
príležitosti 90. narodenín Antona Droppu
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k päťdesiatke 
gabrielovi Lešinskému

Koncom júla tohto roka 
sa dožil okrúhleho životného 
jubilea známy košický jasky-
niar, náš dlhoročný priateľ, 
zakladateľ a člen Speleoklu-
bu Drienka Gabriel Lešinský. 

Svoje prvé kroky do Slo-
venského krasu vykonal ju-
bilant už detstve, keď so svo-
jimi rodičmi býval v Plešivci  
a s otcom absolvoval množ-
stvo výletov na Silickú planinu, do kaňonu Slanej  
a okolia. Azda prvé nadšenie pre jaskyne podľa 
jeho slov zažil, keď mu ako desaťročnému sused 
požičal knihu o troch chlapcoch, ktorí počas po-
bytu v pionierskom tábore tajne objavili jaskyňu. 
Už ako 14-ročný sa od roku 1983 začal venovať 
výskumu plazov a obojživelníkov, čo ho neskôr 
priviedlo spolu s partiou nadšencov k založeniu 
Batracho-herpetologickej asociácie. Spolu s jej 
členmi vykonali množstvo terénnych akcií, často 
v noci, spoznávali a faunisticky monitorovali úze-
mia na východnom Slovensku. K jaskyniarstvu 
sa dostal spolu so svojím spolužiakom Radkom 
Čonkom na jeseň roku 1989, keď začali chodiť 
na akcie na planinu Horný vrch s Oblastnou 
skupinou Jána Majku, ktorú vtedy viedol Gus-

to Stibrányi. Gabiho to však 
po niekoľkých rokoch začalo 
čoraz viac ťahať na planinu, 
ktorá sa nachádza južnejšie  
a ktorú si všímal už vlastne  
od detstva počas ciest do 
Plešivca k babke – na plani-
nu Dolný vrch. Čaro tohto 
územia si ho neskôr úplne 
podmanilo a možno aj preto 
v roku 1996 nastúpil ako spe-
leológ do Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniar-
stva na pracovisko Košice. 

S už nebohým kamarátom Marošom Chovan-
com (1975 – 1998) sa začali venovať prieskumu 
svahov Dolného vrchu, čo už onedlho prinieslo 
objavy niekoľkých nových jaskýň. Začali otvárať 
aj perspektívne miesta na planine. Postupne sa 
k nim pridali ďalší (napríklad bratia Martin  
a Fero Horčíkovci) a v roku 1997 založili Speleo-
klub Košice pri SMOPaJ, ale onedlho sa roz-
hodli vstúpiť do SSS ako Speleoklub Drienka. 
V tom istom roku vykopali z krasových depresií 
významné priepasti Hlinoš a Klenová. Vo svahu 
objavili geneticky a archeologicky významnú 
jaskyňu Prastarý výver. 

Gabi zaviedol termín „iniciálna depresia“. 
Tieto formy na rozdiel od tzv. prepadlísk 
dovtedy skôr unikali pozornosti jaskyniarov 

• 1949 narodenie v Ružomberku
• 1974 – 1976 pracovník Geologického priesku-

mu, Turčianske Teplice
• 1976 – 1990 tajomník Slovenskej speleolo-

gickej spoločnosti
• 1982 – 1991 výkonný redaktor Spravodaja SSS 
• 1986 speleologická škola, Gbeľany, Malá 

Fatra; účasť na 9. medzinárodnom kongrese 
UIS v Barcelone

• 1988 – 1994 výkonný redaktor zborníka 
Slovenský kras

• 1990 – 1994 vedúci oddelenia jaskyniarstva 
v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jas-
kyniarstva v Liptovskom Mikuláši

• 1994 menovaný na pozíciu riaditeľa Správy 
slovenských jaskýň

• 1995 člen redakčnej rady zborníka Sloven-
ský kras

• 1995 konferencia Správy slovenských jaskýň 

Ochrana ľadových jaskýň v Dobšinskej ľa-
dovej jaskyni; zapísanie jaskýň Slovenského 
a Aggtelekského krasu do svetového dedičstva

• 1996 konferencia Správy slovenských jaskýň 
Sprístupnené jaskyne – výskum, ochrana a vy-
užívanie, Medzev; založenie časopisu Aragonit

• 2001 prijatie novely Ústavy Slovenskej re-
publiky, ktorou sa všetky jaskyne dostali do 
vlastníctva štátu

• 2002 Správa slovenských jaskýň získava všet-
ky slovenské jaskyne do svojej starostlivosti

• 2004 8. medzinárodné stretnutie o pseudo-
krase, Teplý Vrch

• 2006 2. medzinárodné stretnutie ľadových 
jaskýň, Demänovská dolina

• 2010 6. kongres Asociácie sprístupnených 
jaskýň (ISCA), Demänovská dolina

• 2012 odchod na dôchodok
 Redakcia 

Spoločenské správy
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pôsobiacich v Slovenskom krase. Dôraz kládol 
na pozorovanie nádejných iniciálnych depre-
sií v zime, keď sa v snehu mohli prejavovať 
napohľad aj nenápadné výduchy teplejšieho 
jaskynného vzduchu. Venoval sa aj faunistic-
kému výskumu jaskýň, najmä stavovcov. Ako 
každý správny jaskyniar túžil prekopať sa do 
jaskynného systému, o čo sa s kamarátmi 
snažil o niekoľko rokov neskôr na severozá-
padnom úpätí svahu Dolného vrchu. Napriek 
enormnému úsiliu vykonanému pri výkopo-
vých prácach v Brečtanovej a Psej priepasti  
a Malej jabloňovej vyvieračke počas viacerých 
rokov sa im tu zatiaľ do systému preniknúť 
nepodarilo. Kras je nevyspytateľný a svoje ta-
jomstvá často nevydáva ľahko. 

V múzeu sa Gabi ďalej venoval speleologic-
kej inventarizácii a dokumentácii krasových 
javov Jasovskej planiny, oblasti Pipitky vo Vo-
lovských vrchoch, Vihorlatských vrchov, Silic-
kej planiny, Horného vrchu, Zádielskej planiny, 
Medzevskej pahorkatiny aj Čiernej hory. Naj-
viac terénnych akcií vykonal azda na Silickej 
planine (od roku 1998), kam prevažne presu-
nul aj svoje aktivity praktického jaskyniara. 
Činnosť na Silickej planine bola v roku 2000 
odmenená objavom krásnej jaskyne Drienka  
s unikátnou kryštalickou výzdobou. 

V roku 2005 spoznal rožňavského jaskyniara 
Jozefa Hetesiho. S ním i s ďalšími kamarátmi 
otvorili množstvo pracovísk, napríklad pracovne 
a materiálne veľmi náročný Silicko-gombasecký 
ponor alebo takmer na deň presne po 60 rokoch 
znovu otvorili Veľký ôsmy ponor – pracovisko 
Jána Majka. Treba poznamenať, že Ján Majko 
je Gabovým najväčším jaskyniarskym vzorom. 
O prienik do jaskynného systému sa usilovali  
v južnej časti Silickej planiny (Kečovsko-brezov-
ský hydrologický systém). Kopaním tu okrem 

iných lokalít objavili aj fluviokrasovú Kečovskú 
bielu jaskyňu. 

Čiastočný útlm v Gabiho praktickej jasky-
niarskej činnosti nastal z prirodzených dôvo-
dov, keď pomáhal svojej manželke Mirke so 
starostlivosťou o deti. Keď však chlapci začali 
chodiť do škôlky, Gabi sa opäť rozbehol napl-
no a pokračoval v povrchovom i podzemnom 
prieskume, kopaní či dokumentácii lokalít, kde 
predpokladal možný prienik do jaskynných sys-
témov. Nemožno nespomenúť jeho nespočetné 
povrchové akcie z prieskumu svahov planín, kde 
sa vedel tešiť z hoci i malej novoobjavenej jasky-
ne. V posledných rokoch jeho aktivita pokrýva 
väčšinu planín Slovenského krasu. 

Zo stručného opisu jeho jaskyniarskych ak-
tivít je jasné, že Gabi je lokálpatriotom Sloven-
ského krasu. Zúčastnil sa však aj zahraničných 
expedícií, napríklad za žralokmi do JAR či 
speleologickej expedície na Krym. Vypomáhal 
aj na iných krasových lokalitách na Slovensku  
(s P. Holúbekom či I. Demovičom). Okrem 
jaskyniarstva sa Gabo venuje aj edukačným 
túram po krase, záhrade a domcu na dedine, 
hudbe, knihám atď. So svojou manželkou 
Mirkou vychovávajú synov Daniela a Šimona. 
Mnohí, čo Gabiho poznajú, vedia, že je to ka-
marátsky, zhovorčivý a rozhľadený človek, stále 
v pohybe a kedykoľvek ochotný pomôcť dru-
hému. Myslím si, že všetci, ktorí sme pri ňom  
s jaskyniarstvom začínali, mu môžeme byť 
vďační za to, ako nás veľmi nadchol a inšpi-
roval pre poznávanie, objavovanie a ochranu 
jaskýň a krasu ako celku. 

Gabi, prajeme Ti ešte veľa rokov a dostatok 
síl a aby sa Ti raz konečne otvorila cesta do 
krasového srdca niektorej z planín. 

V mene všetkých kamarátov jaskyniarov 
Jozef Psotka

SpoMíNaMe
judr. Miroslav dubravay
*16. 3. 1949 Kysucké Nové 
Mesto
†13. 7. 2018 Brno

V júli 2019 uplynul rok, čo 
nás vo veku 69 rokov po krát-
kej ťažkej chorobe opustil pria-
teľ jaskyniar Mirko Dubravay.

Členom Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti a Jaskyniarskej skupiny Adama 
Vallu v Terchovej bol od roku 2004. Zú-
častňoval sa na prieskume krasu Kriván-
skej Malej Fatry, Višňovskej a Turskej doli-
ny i Moravského krasu. JS A. Vallu v ňom 
stratila verného člena a obetavého kamará-
ta. Česť jeho pamiatke.

Za členov a sympatizantov  
JS A. Vallu v Terchovej Ján Dubravay 
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SuMMary

Content of the 3rd number of the SSS bulletin this year is aimed at the activities of cavers in 
Slovakia. On Septemer 10, 1949 in Demänovská Valley near the Jaskyňa Slobody Cave (Freedom 
Cave) the Slovak Speleological Society (SSS) was established. Current chairman of the SSS Peter 
Holúbek informs about this event, what preceded it and what it was followed by. Mr. Holúbek 
in this context accentuated the importance of the city Liptovský Mikuláš for Slovak speleology. 
Members of caving group Speleo Bratislava P. Magdolen and M. Ševčík in two articles acquaint 
readers with the Stredná Garda Cave in the Borinský Karst (situated in the Little Carpathians 
Mts.). They describe the activities of cavers at this site before the cave was discovered, the course 
of the exploration work after the cave discovery and they also provide a detailed description 
of the discovered cave spaces, including photographic and map documentation. The whole 
Borinský Cave Sysytem has reached the length 2295 m with denivelation 108 m. The other article 
by P. Magdolen and M. Ševčík deals with the history of caving in the Borinský Karst and the 
authors also mention a significant share of members of local tramp (camp) settlements in the 
development of speleology around Bratislava. They pay special attention to the central camping 
cave school (1969) in the Borinský Karst. P. Holúbek and F. Miháľ inform about an inlet cave 
named Kešeľova Diera Cave in the Slovak Karst after its partial clogging with sediments flooded 
into the cave by flood waters. Z. Jerg from speleoclub Minotaurus writes about treasure hunters 
on the Plešivec Plateau. His article is based on literature data, in particular an article by K. 
Tichy from 1935. He notes that these people, treasure hunters were among the first explorers 
of caves in the past. The same author deals with the book Plešivec – Wandering through the 
History of Plešivec (2014), focusing on mentions in the book related to caves and caving around 
this village in the Slovak Karst. J. Thuróczy informs about the unveiling of a memorial plaque 
to Czechoslovak soldiers and enthusiasts 100 years ago in Jasovská Cave, the oldest showcave 
in Slovakia (1846), which is together with other caves of the Slovak Karst registered on the 
UNESCO world natural heritage list. The course of the event ZELENÁ MODRÁ (GREEN BLUE) 
from June 2019 in the Strážov Mts. is zoomed in by one of the organizers of this event, which is 
intended for the general public not only from Považie region. The following are brief reports on 
the Caving Summer 2019 event and on the award given to the cavers from Považská Bystrica. The 
newsletter concludes with Social News and these are preceded with an interview by B. Kortman 
with a pair of well-known Slovak cavers – the spouses Miháľ.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman 






