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V utorok dňa 10. septembra, presne na se-
demdesiate výročie založenia našej spoloč-
nosti, sa zišlo pri pamätnej tabuli v Horskom 
hoteli v Demänovskej doline 24 jaskyniarov 
z celého Slovenska, aby si pripomenuli túto 
udalosť. 

Po krátkych príhovoroch zúčastnených 
(Správa slovenských jaskýň, Slovenská spe-
leologická spoločnosť, Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva) nasledova-
la prehliadka Jaskyne slobody. Počas tohto 
stretnutia sme nielen spomínali, ale vznikli aj 
námety a podnety, ktorými by sa dala zlepšiť 
naša činnosť v súčasnosti. 

Slovenská speleologická spoločnosť vznikla 
v roku 1949 na tomto mieste transformáciou 
z Jaskyniarskeho zboru Klubu slovenských tu-
ristov a lyžiarov, ktorý vznikol ešte o 5 rokov 

skôr, v apríli 1944. Naša organizácia sa teda 
môže pochváliť už 75-ročnou tradíciou. V sú-
časnosti má 900 členov s 52 klubmi, ktoré 
plošne pokrývajú celé územie Slovenskej re-
publiky. 

Počas svojej  existencie sme na Slovensku 
preskúmali, objavili a zamerali viac ako 400 ki-
lometrov podzemných priestorov. V septembri 
tohto roku je v Národnej databáze jaskýň evi-
dovaných 7468 jaskýň a priepastí so sumárnou 
dĺžkou 452,797 kilometra.  Iba za posledných 
15 rokov členovia SSS objavili doma viac ako 
120 kilometrov a zdokumentovali 177 kilo-
metrov podzemných priestorov. Ak sa odhadu-
je, že na Slovensku máme preskúmaných pri-
bližne 3 % existujúcich jaskynných priestorov, 
tak máme pred sebou ešte veľa práce...

Peter Holúbek

Účastníci podujatia pred Demänovskou jaskyňou slobody

StretNutie v DemäNovSkej DoLiNe

Organizačné správy SSS
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Jubilejný 60. jaskyniarsky týždeň SSS – Be-
lianske Tatry pripadol v tomto roku jasky-
niarskej skupine Spišská Belá, ktorá sa tohto 
podujatia počas svojej existencie zhostila už 
štyrikrát, samozrejme za iných okolností a v inej  
dobe: JT 1971 a 1981 boli v znamení výročia 
objavenia Belianskej jaskyne (čomu zodpovedali 
sprievodné akcie – odhalenie pamätnej tabule 
objaviteľom, slávnostný koncert so sviečkovým 
pochodom návštevníkov, 700. výročie mest-
ských práv Spišskej Belej a i.), JT 1995 a 2005 
boli venované výročiu založenia jaskyniarskej 
skupiny. Každý JT znamenal prínos k poznaniu 
skupiny, pracovnej oblasti, lokalít a zaujímavos-
tí regiónu. 

Tohtoročný jaskyniarsky týždeň v dňoch  
3. – 7. júla programom exkurzií a ich oddy-

chovo-rekreačným 
a náučným zame-
raním umožnil 
väčšine účastníkov 
navštíviť prevažnú 
časť vybraných lo-
kalít a zvolených 
trás. Povrchové túry 
vychádzali z tábora 
JT pri hoteli Magu-
ra v Ždiari, smero-
vali cez Monkovu 
dolinu na Kopské 
sedlo, odkiaľ prvá 
skupina pokračo-
vala modrou turis-
tickou značkou do 
Tatranskej Javoriny  Otvorenie 60. jaskyniarskeho týždňa SSS. Foto: V. Ruček

Predseda JS Spišská Belá pri otvorení jaskyniarskeho 
týždňa. Foto: P. Bielik

Otvorenie jaskyniarskeho týždňa – príhovor náčelníka 
Michala Grivalského. Foto: V. Fudaly

60. jaSkyNiarSky týžDeň BeLiaNSke tatry 2019

vladimír Fudaly, predseda jS Spišská Belá
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s prevýšením 990 m. Trasa ponúkala 
pekné scenérie časti Belianskych Tatier 
s vrcholmi Havran, Nový vrch a Muráň, 
na ľavej strane zase pohľady do sever-
ných dolín Vysokých Tatier – Kolovú 
dolinu, Javorovú dolinu s priľahlými 
štítmi: Jahňacím, Kolovým a Javorin-
skou Širokou. Vzdialenosť 14,7 km sa 
dala pohodlne zvládnuť za cca 6 hodín. 
Druhá skupina z Kopského sedla pokra-
čovala červenou značkou na Chatu pri 
Zelenom plese s prekrásnou scenériou 
tohto plesa a okolitých štítov, ktorá bola 
zaslúženou odmenou za vynaloženú ná-
mahu. Účastníci ďalej pokračovali po 
žltej značke na parkovisko Kežmarská 
Biela voda. Celá trasa v dĺžke 17 km  
s prevýšením 1100 m sa dala absolvo-
vať za cca 7 hodín. Trasa č. 3 viedla  
z Kopského sedla po červenej značke  
k Veľkému Bielemu plesu (bývalej Kež-
marskej chate) a pokračovala po zele-
nej a modrej značke na chatu Plesni-
vec do Tatranskej Kotliny. Vzdialenosť  
17 km s prevýšením 1200 m sa dala 
prejsť za cca 7 hodín. Pôvodne plánova-
ná trasa č. 4 (prechod hrebeňom Belian-
skych Tatier) sa zrušila, ale jaskyniarska 
skupina operatívne ponúkla náhradné 
riešenie – návštevu Pieninského národ-
ného parku; počas dvoch dní tu celkove 
14 účastníkov navštívilo jaskyňu Ak-
samitku, známu aj ako archeologickú 
lokalitu, a Múzeum PIENAP-u. Touto 
cestou chcem zároveň poďakovať správe 
PIENAP-u za ústretovosť a ochotu pri 
sprevádzaní v jaskyni a múzeu i našim 
členom Janovi Ziburovi a Janovi Adam-
jakovi, ktorí exkurziu zorganizovali. Jej 
spestrením bola návšteva Jarabinského 
prielomu, známeho svojím meandrovi-
tým tokom a výskytom skamenelín. 

Klasickou navštívenou lokalitou bola 
jaskyňa Javorinka, ktorá je po spojení  
s Nádejnou jaskyňou prístupná aj v let-
nom období, čo využila prvá 20-členná 
skupina účastníkov a 4. 7. v sprievode Jozefa 
Leščáka a Martina Grivalského prešli časť 
jaskyne až po sieň Marakana, čím získali pred-
stavu o charaktere jaskyne. Druhá dvadsiatka 
jaskyniarov v sprievode Martina Grivalské-

ho a Borisa Leščáka zopakovala 5. 7. scenár  
z predošlého dňa k spokojnosti všetkých zú-
častnených. Vzhľadom na to, že bol záujem 
o vstup do jaskyne aj cez zimný vchod, skupina 
6 účastníkov pod vedením Ľubomíra Plučin-

Pred jaskyňou Javorinka. Foto: V. Ruček

Náročný zostup od jaskyne Javorinka korytom horského potoka. 
Foto: V. Ruček

Exkurzisti v nesprístupnenej časti Belianskej jaskyne. 
Foto: V. Ruček
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ského navštívila 6. 7. Vstupnú 
priepasť a Bludisko. 

Ďalšou lokalitou bola v mi-
nulosti známa a hodne nav-
števovaná Alabastrová jaskyňa 
a neďaleká Ľadová pivnica.  
V sprievode Vladimíra Kleina  
a Jana Adamjaka sa skupina 22 
účastníkov vybrala najprv do 
Alabastrovej jaskyne, kde uvideli 
zvyšky sintrových nátekov, pre-
šli popri priepasti do zadných 
časti jaskyne, pozreli si kaplnku  
s vodopádom a niektorí zostú-
pili na dno priepasti na konci 
jaskyne. Sprievodcovia podali 
plnohodnotný výklad o jaskyni  
a jej okolí. Potom všetci navštívili Ľadovú pivnicu 
so zvyškami ľadovej výzdoby na jej dne. Neskôr 
v tento deň (4. 7.) Alabastrovú jaskyňu a Ľadovú 
pivnicu navštívil ešte Stanislav Pavlarčík v sprie-
vode 5 účastníkov – pracovníkov SSJ, GÚDŠ  
a jaskyniarov z Moravského krasu. Exkurziu do 
oboch jaskýň v sprievode našich členov Michala 
a Martina Grivalských absolvovala úspešne 6. 7. 
iná 22-členná skupina účastníkov JT. 

Zdatnosť účastníkov jaskyniarskeho týždňa 
preverili exkurzie do 201 m hlbokej Tristarskej 
priepasti. Pri prvej z nich 4. 7. zostúpili do 
priepasti s použitím jednolanovej techniky so 
sprievodcom Michalom Grivalským a za asis-
tencie piatich členov HZS (celkove 10 osôb), 
pri druhej 5. 7. v sprievode Michala Grivalské-
ho a Jozefa Leščáka (11 osôb). 

Ďalšia klasická lokalita, sprístupnená Be-
lianska jaskyňa, ponúkla popri nenáročnej pre-
hliadkovej trase so sprievodcom Stanislavom 
Pavlarčíkom aj náročnejší zostup do Hladovej 
priepasti a priepasti Peklo. Ľubomír a Martin 
Plučinský tam 4. 7. sprevádzali skupinu 18 
účastníkov, z nich dvaja zostúpili aj do prie-
pasti Peklo, ostatní sa venovali prehliadke 
priestorov Zrúteného dómu, Pisanskej veže  
a okolia Pekla. Nasledujúci deň skupina vede-
ná Martinom Plučinským v počte 15 členov 
absolvovala túto exkurziu bez zostupu do 
priepasti Peklo a 6. 7. trinásťčlenná skupina 
pod vedením Martina Plučinského a Borisa 
Leščáka zostúpila do Hladovej priepasti a pre-
šla k priepasti Peklo, ale bez zostupu do nej. 
Ďalšie podzemné exkurzie do Jaskyne verných, 

Jaskyne starých objaviteľov a jaskyne Sedláko-
va diera zabezpečovali členovia skupiny Speleo 
Bratislava ako spoluorganizátora jaskyniarske-
ho týždňa. 

Terénne exkurzie tradične dopĺňali ve-
černé prednášky. Po oficiálnom otvorení JT  
a stručnej informácii o pripravených trasách, 
ich priebehu, obťažnosti a situovaní v rámci 
krasovej oblasti Belianskych a Vysokých Ta-
tier predseda jaskyniarskej skupiny Spišská 
Belá Vladimír Fudaly oboznámil prítomných 
so stručnou históriou skupiny a s jej pôso-
bením v tomto regióne od roku 1955. Od-
bornú prednášku o geológii a geomorfológii 
Vysokých a Belianskych Tatier predniesol 
Stanislav Pavlarčík, ktorý pútavou formou 
priblížil túto problematiku so zreteľom na 
oblasť pôsobenia jaskyniarskej skupiny. Na 
záver prvého dňa informoval Ján Vajs o do-
terajších 59 ročníkoch jaskyniarskeho týždňa  
a ich prínose pre SSS. Prednášajúci uviedol 
zaujímavé poznatky aj nápady na smerovanie 
JT do budúcnosti. 

Nasledujúci deň mal úvodnú prednášku 
Pavol Bella; týkala sa Belianskej jaskyne a bola 
spojená s premietaním filmov za účasti Stani-
slava Pavlarčíka. Horská záchranná služba s ve-
dúcim Jaskyniarskej záchrannej skupiny Pet-
rom Nemcom pripravila prednášku s filmom 
z cvičnej záchrannej akcie v Belianskej jaskyni 
a program JT vhodne doplnila inštruktážou  
o bezpečnosti prieskumu v jaskyniach. Okrem 
toho zabezpečila vystrojenie Tristarskej prie-
pasti. Spolupracujúca jaskyniarska skupina 

Organizátori 60. jaskyniarskeho týždňa SSS. Foto: I. Harna

Organizačné správy SSS
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Speleo Bratislava predstavila svoj výskum 
v prednáške s video- a fotoprezentáciou  
a mapovými podkladmi z jaskýň Sedlákova 
diera, Verných, Starých objaviteľov, Suchá 
a Mokrá diera. JS Spišská Belá prezento-
vala svoje aktivity za posledné obdobie 
prednáškou o jaskyni Javorinka-Nádejná. 
Ľubo Plučinský v prednáške vhodne spojil 
momenty objavovania s prieskumnou čin-
nosťou. Na záver prednášok boli premiet-
nuté krátke filmy Igora Michlíka z Malej 
jaskyne a jaskyne Ponor II. 

Jaskyniarsky týždeň vyvrcholil spoloč-
ným gulášom a posedením pri táboráku  
v družnej debate za sprievodu hudby  
a spevu Bohuša Kortmana a Jána Ziburu. 
Na JT sa zaevidovalo 192 účastníkov spolu 
s rodinnými príslušníkmi. Pozvanie prijalo 
aj 5 členov HZS. Najviac zahraničných 
účastníkov bolo z Českej republiky (20) 
a Poľska (4). Organizátori pre účastníkov 
pripravili spomienkové darčeky za pod-
pory sponzorov, čo prispelo k spokojnosti 
účastníkov vydareného podujatia. 

Na záver chcem popriať organizátorovi 
nasledujúceho 61. jaskyniarskeho týždňa 
SSS dobrú účasť, vydarené počasie a veľa 
pekných zážitkov.

Spoločná fotografia na rozlúčku s Jaskyniarskym týždňom. Foto: I. Harna

Na prehliadke jaskyne jaskyne Aksamitka v Pieninách. 
Foto: V. Ruček

Harmonika a gitara neodpočívali. Foto: I. Harna

Organizačné správy SSS
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Cez víkend 14. a 15. sep-
tembra sa už tradične, ako 
niekoľkokrát predtým, ko-
nali Lezecké dni SSS na 
Mojtíne v Strážovských 
vrchoch na Považí. Tento 
rok sa nás tam stretlo spo-
lu 36. Akcia bola spojená 
aj s prácou v závrte na 
Zadných lúkach v Mojtín-
skom krase. Základňa Jas-
kyniarskeho klubu Dub-
nica nad Váhom praskala 
vo švíkoch a na pokosenej 
lúke vyrástlo aj niekoľko 
stanov. Chalani z Mojtína, 
tak ako vždy, všetko doko-
nale pripravili a naplánovali aj varenie guláša, 
aby nám po návrate zo skalného portálu s tre-
nažérom nevyhrávali cigáni v žalúdku. 

Celé toto víkendové podujatie sme sa spolu  
s Petrom Medzihradským podujali zorganizo-
vať na podnet výboru SSS a pod záštitou Hor-
skej záchrannej služby, sekcie jaskynnej záchra-
ny. Konkrétny termín jej konania sme si dohodli 
počas Jaskyniarskeho týždňa v Belianskych Tat-
rách, kde boli všetci „dušou jaskyniari“. S orga-
nizáciou nám pomáhala Ľubica Luhová.

Väčšina účastníkov pricestovala na Mojtín 
už v piatok. My s Ivanom Račkom skoro ráno 
na školiacom stredisku v Liptovskom Hrádku 
balíme kompletný lezecký materiál a vyrážame 
na Mojtín. Napadlo mi zobrať aj záchranársky 
materiál, čo ak by to niekoho zaujímalo. Po 
príchode na Mojtín sa zvítame a o 9.00 odchá-
dzame na cvičný portál. Pred odchodom nás 
všetkých ešte milo prekvapil svojím príchodom 
Gusto Stibrányi. 

V sobotu sa pod lezeckým portálom zhro-
maždilo 17 frekventantov, ktorí prišli plní od-
hodlania niečo nové sa naučiť, aby sa na lane 
v jaskyni cítili bezpečnejšie. Na lezeckom tre-
nažéri sa účastníkom venovali štyria inštruk-
tori z jaskynnej záchrannej skupiny: Ivan Rač-
ko, Peter Medzihradský, Janko Marek, moja 
maličkosť a svojimi skúsenosťami prispel aj 
Gusto Stibrányi. Po šestnástej sme sa vrátili 
na základňu, kde nás už čakal navarený gu-

láš, o ktorý sa postarali Jožo „Ďobo“ Obetko 
a Igor Harna alias Doktor Skála. Keď sa všetci 
posilnili vynikajúcim gulášom a hlad po ve-
domostiach stále neutíchal, pokračovali sme  
v teoretickej rovine o Jaskynnej záchrannej služ-
be a poskytovaní prvej pomoci; následne Ivan 
s Peťom ešte pridali inštruktáž o viazaní uzlov. 
Potom, ako slniečko zašlo za kopec, sme strávili 
príjemný večer v dobrej nálade pri ohníku. 

Nedeľa nás privítala chladným ránom, ale 
slnko postupne v každom z nás rozprúdilo 
krv. Po raňajkách kopáči odchádzajú do závrtu  
a my sa rozdeľujeme na dve skupiny. Tí zdatnejší 
sa dnes vybrali pod dozorom Janka Mareka do 
Májovej priepasti – Mojtínskej priepastnej jas-
kyne. Ostatní sa presúvame pod lezecký portál, 
kde sa zdokonaľujeme v lezeckých technikách 
a vo vystrojovaní priepastí. Popoludní balíme 
materiál, presúvame sa na základňu, počkáme, 
kým sa všetci vrátia z Májovej priepasti, rozlúči-
me sa a každý sa poberie svojou stranou.

Na záver musím skonštatovať, že táto akcia 
ma milo prekvapila záujmom ľudí o informá-
cie a učenie sa nových vecí. Dokonca padol 
návrh organizovať takéto lezecké dni aspoň 
dvakrát do roka s tým, že druhá časť by bola 
zdokonaľovacia a mohol by sa k tomu pridať 
aj kurz prvej pomoci. Dáme hlavy dokopy  
a budeme vás informovať.

Peter Nemec, vedúci JZS HZS
Foto: V. Ruček

Lezecké DNi mojtíN 2019



10Prieskum a výskum Spravodaj SSS 4/2019

Nové poStupy vo vajSáBLovej priepaSti

vladimír Lukačovič, alexander Lačný

Ťažisková lokalita trnavských jas-
kyniarov si za dva roky od svojho ob-
javu získala množstvo sympatizantov. 
Na pracovných akciách sa zúčastnili 
desiatky ľudí, ktorí položili základy 
pre ďalšie postupy. Práve vďaka ich 
pomoci a zanieteniu je možné dnes 
predstaviť jej najnovšie časti.

Vajsáblovka, ako ju hovorovo voláme, 
bola objavená 5. augusta 2017. Avšak len 
pre nás súčasníkov. O jej existencii vedeli 
už naši predchodcovia pôsobiaci v Smo-
lenickom a Plaveckom krase, Baničovci, 
Vajsáblovci a Vallovci, ktorí sa v 20. ro-
koch minulého storočia pokúšali dostať 
do jej útrob. Pre komplikované podmien-
ky, keď dno sa pod nimi neustále prepa-
dávalo, zanechali lokalitu a presunuli sa 
na perspektívnejšie miesta. 

Muselo ubehnúť takmer 100 rokov, 
keď sa nevýrazná, vtedy už zavalená jama 
dostala do hľadáčika novodobých jas-
kyniarov. Ale ani tí jej príliš neverili. 
Okolie sedla medzi vrchmi Čelom (716 
m n. m.) a Zárubami (767 m n. m.) je 
posiate množstvom vápenných jám, za 
ktorú bola považovaná aj Vajsáblovka. 
Jednorazový pokus otvárania v roku 2001 
(Šmída, Lačný) nepriniesol úspech ani 
odpoveď, o čo tu ide. Až prišiel spomí-
naný august 2017, keď sa počas letného 
zrazu Speleoklubu Trnava začalo opätov-
ne s otváraním malej depresie neďaleko 
turistického chodníka. Bolo to na popud 
zimného povrchového prieskumu nášho 
člena Mateja Zvonára, ktorý tu zaregis-
troval odtápanie snehu. Tento v poradí 
tretí pokus o otvorenie bol úspešný. Od 
tohto dátumu sa píše novodobá história 
Vajsáblovej priepasti.

Po ceste za objavmi
Od začiatku sa kopalo a pažilo. Postupy 

prác sú zachytené v Spravodaji 3/2018 (Lačný 
& Halama, 2018). Úvodnú časť zahĺbenia, 
výrazné a nestabilné časti plné sutiny, sme 

museli prácne spevňovať. Zároveň sa vyťaho-
vali na povrch stovky plných vedier. Tu treba 
oceniť zápal všetkých zúčastnených, keď sneh, 
dážď ani hmla nikoho neodradili a spoločne 

Tesne pred objavom, vstup do Milošovej chodby

Objavná pätica, 16. marca 2019

Prezidentská sieň – pohľad do stropu komína
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postupovali v ústrety neistému cieľu. Ten prvý 
prišiel 9. 6. 2018, keď sa podarilo preniknúť 
do nových jaskynných priestorov. Vyše 40 m 
chodieb bolo zavŕšených objavom Tomášovej 
sienky s pokračovaním v tzv. Koralovom jazier-
ku. Odmena za 21 akcií. 

Plní nadšenia sme sa následne pustili do ďal-
šieho objavovania. Koralové jazierko dostalo 

pracovný názov Pieskovisko, pre svoj pieskový 
charakter. Práve sem smerovala väčšina pra-
covného úsilia, keďže sme tu videli najväčší 
potenciál. Predsa je to len najhlbšie miesto  
a pomyselný štupeľ, kde treba kopať. Zvyšok 
prác sa sústredil na opačnú stranu jaskyne, do 
jej vstupnej časti, kde sa pokračovalo v ťahaní 
vedier s vidinou možného prieniku cez napa-

danú sutinu a kamene. Rok 2018 sme 
zavŕšili ďalšími 15 akciami. Pieskovisko 
sa postupne prehlbovalo, problémom bol 
transport a ukladanie materiálu. A hlav-
ne stále len piesok, bez indícií, koľko 
toho máme pred sebou. Objavovali sa aj 
pochmúrnejšie myšlienky, tie však ne-
dostali priestor na rast. Do jaskyne sme 
chodili naďalej. 

Prišiel rok 2019 a s ním jedna marcová 
akcia, na ktorú sme pozvali Miloša Hača, 
s ktorým sme spolupracovali už v minu-
losti. V jaskyni ešte nebol, takže klasická 
exkurzia, ktorej výsledkom bolo jediné: 
nechať Pieskovisko tak a zamerať sa na 
hlavný smer jaskyne. Tento moment bol 
pre nás akousi vzpruhou. Ešte v ten deň 
sme spoločnými silami začali rozoberať 
zával v mieste, ktoré sme dovtedy nechali 
nepovšimnuté. Šli sme po prievane, ktorý 
identifikoval Miloš v sutine medzi bal-
vanmi. Priamo pod komínom, vstupom 
spájajúcim pôvodné časti s novými. Práca 
išla hladko napriek všadeprítomnej kvap-
kajúcej vode a blatu. Nič nenasvedčovalo 
niečomu významnému. Len samé skaly... 

Nasledujúca akcia o dva týždne (16. 
marca 2019) sa začala stabilizáciou veľké-
ho skalného bloku a zároveň pokračujú-
cim kopaním a odhadzovaním kameňov. 
A zrazu prišiel ten moment. Objavila sa 
tmavá chodba a intenzívny prievan. Nič 
viac nám nebolo treba. Efektivita práce 
sa zdvojnásobila a chodba sa stala prie-
leznou. Čo nás tam čaká? Každý mal 
v hlavne niečo iné. O vysoko priateľskej 
atmosfére svedčí aj dohadovanie, kto pôj-
de prvý. Navzájom sme sa ponúkali. Bolo 
nás päť, všetci takpovediac jaskyniarski 
nováčikovia. 

Vlado Lukačovič ide ako prvý, za ním 
Miloš Vaško, Editka Mikulášová, Michal 
Vrbovský a Paľo Sojka. Klesajúca chodba, 

Prezidentská sieň – pohľad na spodnú časť

Sieň podávania rúk

Vstup do nižších častí
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vľavo zával, zákruta a tma. Čakali sme niečo 
klasické malokarpatské, sienka a ide sa ďalej 
kopať. O to viac nás prekvapil veľký priestor, 
strop sme ani nevideli. Vajsáblova priepasť nás 
odmenila. Pre každého to bola vytúžená a dlho-
očakávaná odmena. Úsmevy boli nefalšované, 
nikto z nás nič podobné nepredpokladal. Ra-
dosť z objavu bola veľká, ale o to väčší bol re-
špekt voči tomu, čo vidíme. Nachádzali sme sa 
totiž v pomerne nestabilnom prostredí – pevné 
steny len z dvoch tretín, zvyšok nad sebou po-
ukladané bloky kameňa. Zával bol aj v spodnej 

časti. Áno, videli sme možné pokračovanie, no 
na dnes už stačilo. Veď jaskyňa nikam neutečie. 
Ale ako pomenovať nové priestory? Vzhľadom 
na prebiehajúce prvé kolo volieb prezidenta SR 
sme sieň pomenovali Prezidentskou a objavnú 
spojovaciu chodbu Milošovou.

Týždeň čakania na nasledujúcu akciu bol 
nekonečný. Pridali sa ďalší členovia a spoločne 
sme zostúpili do Prezidentskej siene. Odborné 
oko zhodnotilo bezpečné podmienky a už sme 
sa rozliezli na prieskum celej siene. Strop sme 
zmerali vo výške 13 metrov. Objavujeme bočnú 
Korozívnu sienku, ktorá predstavuje akoby kó-
piu Tomášovej. Zával nad hlavou vyzeral hro-
zivo, o to viac ten, ktorým sme mali zostúpiť 
hlbšie. Bloky kameňa sú naukladané tak fan-
tasticky, že je možné zostúpiť nižšie bez akých-
koľvek rozširujúcich prác. Jeden po druhom sa 
opatrne presúvame medzi menšími aj väčšími 
blokmi. Postup ďalej je tentoraz kolmý. Vracia-
me sa po lano, ktoré niekto predvídavo zobral 
so sebou. Kto má výbavu, naviaže sa naň, kto 
nie, drží ho len v rukách. Hĺbka cca 4 metre 
nie je nič extra, nás poteší. Všetko sa zároveň 

Kopanie v Zabudnutej sienke

Vchod do Vajsáblovej priepasti

Posledné júlové objavy, mohutná puklina

Sieň vytrvalosti (-57 m)
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fotí, objavno-dokumentačné fotky majú vždy 
akúsi energiu. 

Prechádzame do ďalšej sienky, ktorá dostala 
názov Sieň podávania rúk. Opäť hrozivý zával 
nad hlavami. Stále nie sme na konci. Pod no-
hami máme otvor, kde stačí odhodiť pár kame-
ňov na jeho zväčšenie a ide sa ďalej. Pokúšame 
sa o to, vidíme ďalej, avšak prienik nechávame 
na nasledujúcu akciu. Plní elánu sa vydávame 
späť na povrch. Sme spokojní, veď ide o dote-
raz najvýraznejší súvislý postup za posledné 
roky histórie klubu. Ďalšia akcia o týždeň, 
s prívlastkom objavy pokračujú. 

Tak sa aj stane. Tam, kde to bez lana nešlo, 
umiestňujeme lanový rebrík, pohyb je tak po-

hodlnejší. Prekonávame otvor z mi-
nulej akcie, objavuje sa ďalší. Opäť 
pomerne priechodný. A sme v ďal-
ších nových priestoroch. Dôležitým 
momentom je prítomnosť pevných 
stien. Zával síce vidíme stále, avšak 
už nie taký výrazný. Identifikujeme 
najhlbšie miesto, steká tam voda, 
lenže spolu s ňou sú tu mohutné 
skalné bloky, ktorých prekonanie 
nie je v našich silách. Michal Vrbov-
ský si všíma bočnú chodbu, ktorou 
sa dá preplaziť do rozširujúceho sa 
väčšieho priestoru. Tu sa charakter 
jaskyne definitívne zmenil. Žiadny 
zával, len súvislé náteky na pevných 
stenách. Sintrová sienka nás očarila. 
Žeby to bola definitívna stopka? 
Našťastie nie. Výrazná puklina vy-
chádza z malej, ledva desaťcentimet-
rovej diery. Všetko pokryté sintrom. 
Rozhodujeme sa pokračovať práve 
tu. 

Nasledujúce akcie sú zamerané 
na rozširovanie Sintrovej sienky. Ide 
to s menšími úspechmi, pričom sa 
nám nevyhýbajú rôzne technické 
komplikácie. Raz chýba jedno, raz 
druhé, nemáme dostatok energie 
v akumulátoroch a podobne... Nič 
z toho však neuberá na intenzite 
prác. Bežným štandardom sa stali 
dva transporťáky plné náhradných 
akumulátorov a dve vŕtačky. Z malej 
dierky je už diera, dá sa do nej napla-
ziť. Ženie nás vpred slabší prievan, 

ale aj ozvena. Pracujeme v sintrovom kanáli, 
kadiaľ tečie voda. Prekvapí nás prítomnosť 
žiab v sienke. Na ich počesť sme tentoraz už 
chodbu nazvali Žabou. Chodba sa s každou 
akciou zatáča a keď si myslíme, že uvidíme 
ďalej, čaká nás pohľad na zákrutu. Plazenie je 
možné len dopredu, späť treba cúvať. Ani sťa-
žené podmienky neprekazia úspech v podobe 
prekonania zákruty – aby za ňou bola ďalšia... 

Spomenúť treba aj tzv. Zabudnutú sienku, 
ktorá sa nachádza pred vstupom do Sintrovej. 
Práve tento názov presne vystihuje jej objavenie. 
Na jednej z prvotných akcií sa Matej Zvonár pýta 
Michala Vrbovského: „A tu ste boli?“ Po negatív-
nej odpovedi sa akoby náhodou objavujú ďalšie 
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priestory, strop modelovaný vodou so skromnou 
bielou výzdobou. Nánosy jemnej hliny upchali 
možné pokračovania. Jedno z najperspektívnej-
ších miest si vyberáme na kopanie. Keď je nás 
dole viac, dvaja rozširujú Žabiu chodbu, zvyšok 
tu kope. Každý však cíti, že práve Žabia chodba 

je to, čo hľadáme. Celá intenzita prác preto sme-
ruje práve sem. Každou akciou po pár desiatkach 
centimetrov prenikáme chodbou, aby sme videli 
jej zatáčanie. Povestné úzke esíčko pri zlomenom 
kvapli dalo zabrať asi najviac. Vidieť ďalej, prie-
stor je však príliš úzky. 
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Jubilejná 10. akcia zameraná na rozšíre-
nie Žabej chodby priniesla úspech. 20. júla 
2019 Sašo Lačný, Matej Zvonár, Michal Vr-
bovský, Miloš Vaško a Vlado Lukačovič pre-
konávajú poslednú zákrutu a plní nadšenia 
sa pozerajú na mohutnú puklinu smerujú-
cu nadol. Jej šírka je dostatočná na pohyb. 
Ideme stále nižšie, laná netreba. Klesáme do 
menšej sienky, ktorá je po chvíľke zakonče-
ná väčším priestorom – Sieňou vytrvalosti. 
Každý z nás má na tvári povestný obja-
viteľský úsmev. Práve pre tieto momenty 
robíme to, čo robíme. Ozajstný neskutočný 
zážitok. Puklina smeruje hlbšie, avšak už so 
zužujúcim sa profilom. Máme pred sebou 
ďalšiu výzvu. 

Pri pohybe naspäť hore si uvedomujeme tú 
krásu podzemia. Nemusí spočívať v obrov-
ských kvapľoch a jazerách. Tvorí ju nadšenie, 
pokora, pozitívna energia vzájomne spolupra-
cujúcich ľudí a odmena za predchádzajúcu 
drinu.

Čo prinesú nové výzvy? 
Pozornému oku speleológa neunikne ge-

nerálny smer prúdenia vody zo západu na 
východ. Takúto paralelu zatiaľ vidno v celej 
jaskyni, teda vody pritekajúce zo západnej 
strany (plošiny sedla) a pokračujúce na východ. 
V hlbších častiach sa tieto koncentrovanejšie 
vody podieľajú na rozpúšťaní niekoľkých rôz-
ne orientovaných tektonických porúch (pozri 
mapu). Tu treba podotknúť, že objavom naj-
novších priestorov sa nám podarilo odkloniť 
od hlavnej zlomovej zóny približne SSZ-JJV 
smeru, na ktorej je jaskyňa založená. Práve 
v tejto línii je jaskyňa najviac „rozbitá“ a práce 
sú tu veľmi obťažné až nebezpečné. Naopak 
tým, že sme sa o niekoľko metrov odklonili od 
hlavnej zlomovej línie, jaskyňa je oveľa stabil-
nejšia – kompaktnejšia. Relatívne stabilnejšie 
sa preto javia priestory vzniknuté na priečnych 
zlomových štruktúrach smeru SV-JZ. Stále sa 
nachádzame v dolomitických vápencoch a na 
viacerých miestach vidno dotransportované 
bridličky lunzského súvrstvia. 

Aj na základe týchto indícií je možné vytypo-
vať niekoľko zaujímavých miest na postup. Pr-
vým je dosiaľ najhlbšie miesto – Sieň vytrvalos-
ti (-57 m), kde pokračuje občasné prúdenie vôd 
a je tu citeľný prievan. Zaujímavým miestom 

môže byť aj Zabudnutá sienka – akýsi príto-
kový korozívny kanál nachádzajúci sa v južnej 
časti jaskyne. Môže tu byť dokonca spojitosť 
s Hačovou jaskyňou, odkiaľ prúdi voda práve 
do sedla, kde sa nachádza Vajsáblova prie-
pasť. Tretím zaujímavým miestom sa zdá byť 
Korozívna sienka; jej názov napovedá, že ide 
o stabilné, korozívne prepracované priestory. 
Pomerne nebezpečné, no perspektívne miesto 
(po zabezpečení nestabilného závalu!) je pred 
Zabudnutou sienkou, odkiaľ vanul prievan 
a bolo tu vidno voľné rozširujúce sa priestory 
do hĺbky. Výziev do budúcnosti je teda veľa.

 
Najnovšie objavy vo Vajsáblovej priepasti 

ukázali potenciál, ktorý sa ukrýva nie iba vo 
vhodnom horninovom zložení masívu Čela 
a Zárub, ale aj v ľuďoch, ktorí sa podieľali 
a podieľajú na jej prieskume. Nič z toho, čo 
bolo v predchádzajúcich dvoch rokoch a 44 
akciách vykonané, by jednotlivec nedokázal. 
Spoločnými silami sme sa nevzdali, vytrvali, za 
čo nás jaskyňa odmenila a odkryla nám svoje 
tajomstvo, v čom, ako všetci dúfame, bude ešte 
pokračovať. Aktuálnou dĺžkou 209 m a hĺb-
kou 57 m, ale najmä rozvetvujúcimi sa čas-
ťami naberá na atraktivite. Druhým dychom 
však treba dodať, že jaskyňa je predovšetkým 
v centrálnej časti veľmi závalová a nepôsobí 
stabilným dojmom. Veríme však, že v hlbších 
častiach už budú nasledovať stabilnejšie časti 
tejto unikátnej priepasti.

Použitá literatúra
Lačný, A. & Halama, J. 2018. História a súčas-

nosť Vajsáblovej priepasti. Spravodaj SSS, 
49, 3, 21–26.

Dotransportované bridličky lunzského súvrstvia
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Keď sa podarilo prekonať polosifón na 
dne priepasti Studňa odvahy, Peter Mag-
dolen vyriekol legendárnu vetu: „Trápenie 
nekončí“. Bol by mal pravdu, keby sme po-
kračovali v objavovaní jaskyne doterajším 
spôsobom. No nastal čas na prechod k expe-
dičnému spôsobu skúmania čoraz väčšej 
jaskyne. O jednej takejto dvojdňovej akcii 
vám chcem porozprávať.

Je piatok 23. augusta 2019. Zo základne 
na Podspádoch vyrážame v štandardnom čase 
desať minút po desiatej v zložení Peter Magdo-
len, Maťo Ševčík, Jurko Míšaný, Alena Opatto-
vá a ja. Stúpame najskôr rúbaniskom, neskôr 
lesom a nakoniec strmou divočinou so skalný-
mi prahmi a žľabmi, až vylezieme na hrebeň, 
kde sa pridáva aj kosodrevina. Počas výstupu 
sme mali päť krátkych prestávok, lebo bato-
hy sú ťažké a terén je strmý. Čas výstupu dve 
hodiny dvadsať minút. Tých šesťsto metrov 
prevýšenia odoberie dosť energie, preto Maťo 
vyťahuje zo suda varič, konzervu, cestoviny 
a púšťa sa do varenia. Po doplnení kalórií sa 
prezlečieme a šmýkame sa počupiačky blato-
vou Hlavnou chodbou dolu do jaskyne. Peter 
a Alena, ktorí splnili úlohu nosičov, upratujú 
tábor a vracajú sa na Podspády. Maťo, Jurko 
a ja klesáme do hlbín podzemia. 

Prechod jaskyňou po Hladinový dóm slúži 
na zahriatie v trojstupňovej teplote, čo panuje 
pod zemou. Posedíme tu chvíľu, lebo nás čaká 
nepríjemný zával, za ktorým na jar uviazli dva-
ja jaskyniari.

Boli sme tu vtedy piati. Traja sme prešli, 
potom sa odtrhol veľký kameň, ktorý upchal 
nízku chodbu. Dvaja zostávajúci kameň nako-
niec nejako podhrabali a preplazili popri ňom. 

Tentoraz to bolo bez ťažkostí. Rozkošnou 
chodbou a studňou Dajto sa dostávame pod 
veľkú šikminu. Osemnásť metrov vysoký stu-
peň hojne pokrytý mäkkým sintrom je skúškou 
odvahy a šikovnosti. V minulosti sme sa na 
ňom dosť natrápili, až kým tam Peťo neumiest-
nil stúpačky. Potom prejdeme dve krátke plaziv-
ky a sme pod Čiernym toboganom. Na jar ním 
hučal potok, no teraz tadiaľ preteká iba slabý 

pramienok vody. Čoraz širšou chodbou sa pri-
bližujeme k Studni odvahy s hĺbkou 17 metrov. 
Svoj názov získala preto, lebo ju Peter Magdolen 
v záchvate objaviteľskej horúčky zliezol voľne 
bez pomôcok a lana dolu a takisto hore. Tento 
výnimočný čin doteraz obdivujeme a nechá-
peme, ako to dokázal. Je svedectvom toho, čo 
dokáže jaskyniar v extrémnych situáciách, keď 
má obrovskú motiváciu. 

V polosifóne na dne Studne odvahy je ako 
vždy 70 vedier vody. Aby sme mohli pokračo-
vať, Maťo vodu „vykýbľuje“ za hrádzu. Otvorí 
nám cestu úzkou plazivkou do Portlandského 
dómu. Toto je kľúčové miesto celej jaskyne. 
Odteraz sa mení charakter priestorov. Doteraz 
sme išli rovnou líniou prekonávajúc rôzne 
stupne dohora alebo dolu. Za polosifónom, 
ktorý leží podľa ortofotomapy pod veľkým 
zlomom tvoriacim dno najväčšieho žľabu 
v masíve Nového vrchu, sa priestory zväčšujú, 
chodby kľukatia a rozvetvujú. Nachádzame tu 
staré pozostatky sintrovej a kvapľovej výzdoby. 
Obliekame si lezecký výstroj a stúpame po lane 
do Obslužnej chodby, smerujúcej na severový-
chod. Vodorovná chodba ústi do priepasti Jur-
kova tridsiatka, aj keď má hĺbku iba 25 metrov, 
no Jurko Míšaný mal v deň objavu 30 rokov. 

Aj ďalej jaskyňa klesá veľkou Punkerskou 
chodbou. Až na jej konci sa jaskyňa prvýkrát 
vetví do dvoch pokračovaní. Vľavo šikmou 
priepasťou sa pokračuje do Chodby Podhrad-
ských, končiacej sa zatiaľ nepreskúmaným 
jazerom s hlbokou vodou. My pokračujeme 
vpravo 25 metrov hlbokou Priepasťou ne-

expeDícia SeDLákova Diera

pavol Huťka
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bojácnych. Tá ústi do veľkého dómu, kde sa 
jaskyňa rozdeľuje na dve rovnocenné vetvy: ju-
hovýchodnú a severovýchodnú. Každá je dlhá 
niekoľko sto metrov, pričom preskúmaný je 
iba hlavný ťah. Cieľom našej dvojdňovej akcie 
je zamerať do konca juhovýchodnú vetvu a po-
kúsiť sa prekonať koncový zával.

Spacie vaky, potraviny a nepotrebné veci vy-
kladáme do stanu v Bivakovom dóme a vylie-
zame po lane pätnásťmetrovú priepasť a dva 
päťmetrové stupne. Dostávame sa do Dómu 
večného dažďa, kde zo stropu kvapká a mies-
tami tečie voda. 

Uvedomujem si, že všetky nevysvetliteľné 
zvuky, ktoré sme počuli v noci v bivaku, keď 
sme tu dvakrát spali, pochádzajú z padajúcej 
vody. Tá sa priestorom modifikovala raz do 
krokov neznámeho tvora, ktorého sme v spán-
ku počuli chodiť po jaskyni, inokedy do žen-
ského hlasu prichádzajúceho k nám z diaľky. 
Toto vysvetlenie záhad z minulosti ma upoko-
jilo. Pravda, to som netušil, čo ma ešte čaká. 

Pred nami doteraz vodorovná chodba začala 
klesať. Ústila do veľkého priestoru s mäkkým 
sintrom na zemi, prudko sa zvažujúcim do 

priepasti. Aj keď sme sa spúšťali na lane, oporu 
v nohách sme nemali žiadnu. Kĺzali sme sa bez 
možnosti ovládnuť svoj pohyb. Nevedel som 
si predstaviť, ako budem zajtra v týchto pod-
mienkach merať. 

Našťastie mäkký sinter sa skončil a ďalšia 
sieň už mala pevné dno. Našli sme tu kalcitové 
kryštály, tak dostala názov Kalcitová sieň. Nie 
je vysoká, no dlhá skoro 50 metrov. Na jej kon-
ci je zával so silným prievanom. Vzduch fúka 
do tváre, takže prichádza z neznámych vyššie 
položených častí jaskyne. Ako neskôr z me-
rania vyplynulo, nad hlavami máme ešte 75 
metrov masívu vápenca. Prísť sem od vchodu 
trvá dve a pol hodiny. 

Maťo vyberá z batoha vŕtačku a rozmýšľa, 
ktorý balvan rozbijeme. Postupne rozdrvíme 
päť veľkých kameňov. Chodba stúpa dohora  
a my netušíme, či svojou činnosťou nespustí-
me lavínu kameňov na seba. Po hodine sna-
ženia je nám už veľká zima z prievanu. Ozýva 
sa aj hlad a únava. Rozhodujeme sa pre návrat 
do bivaku. 

V bivaku si uvaríme čaj a zjeme makovník  
a čokoládu. Keďže Maťo nechcel spať v jaskyni, 
pobalí si veci a odchádza od nás. Rozhodol 
sa spať až na základni na Podspádoch, kam 
prichádza o druhej v noci. Mňa a Jurka čaká 
už tretia noc, ktorú prespíme v tomto bivaku. 
Tešíme sa do teplého spacáka a na zážitky zo 
zvukov, čo budeme počuť v noci.

Ráno vstávame o 7.30. Noc prebehla bez 
záhadných zvukov. Počul som iba, ako niekde 
v diaľke v jaskyni padajú kamene. 

Dve hodiny trvá príprava na akciu vrátane 
raňajok – Trenčiansky párok s fazuľou a čaj. 
Čaká nás zameranie priestorov od bivaku po 
zával s prievanom, kde sme včera skončili. 
Vďaka dobrému oddychu, vyschnutému oble-
čeniu pod kombinézou púšťame sa s chuťou 
do roboty. 

O 14.30 končíme meranie. Po návrate do 
bivaku sa ešte posilníme čokoládou a začneme 
vystupovať z jaskyne. Keď o 18.00 vyliezam na 
povrch, Jurko je už prezlečený. Stihol zavolať 
na základňu, že sme v poriadku. 

Na Podspády prichádzame potme o 20.30. 
Alenka a Maťo nás už čakajú. Sú zvedaví, ako 
sa nám darilo a koľko sme v jaskyni zamerali. 

Po našom meraní jaskyňa Sedlákova diera do-
siahla dĺžku 1906 metrov a hĺbku 149 metrov. 
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Jaskyniarov zaujímajú nielen jaskyne, 
ale i všetko, čo sa v nich skrýva. Možno 
aj preto všetci tak usilovne kopú, obja-
vujú a odhaľujú ďalšie jaskynné poklady. 
Jedným z takých jaskynných pokladov je 
kryštálová výzdoba – netypická a veľmi 
krásna. Na Slovensku máme kryštálových 
jaskýň niekoľko a okrem svojej estetickej 
hodnoty v sebe ukrývajú poklady pre ved-
cov – informácie. Trpezlivý bádateľ vie totiž 
z takých kryštálov vyťažiť údaje o teplote, 
tlaku a zložení roztoku, z ktorého kryštály 
rástli. S týmito údajmi potom môže kresliť 
mapy vzniku jaskýň a pohybu horúcich 
roztokov na základe dávnych pohybov hôr. 
Rozhodli sme sa vyrozprávať vám jeden 
takýto bádateľský príbeh od jeho začiatku 
azda až po zdarný koniec. 

Terénne práce 2018
Výskum sme začali v máji 2018 prvými te-

rénnymi prácami v päťčlennej medzinárod-
nej zostave pracovníkov Quaternary Research 
Group z Univerzity v Innsbrucku a Univerzi-
ty Komenského. Tím tvorili Christoph Spötl 
(AT), Jurij Dubljanskij (RUS), Gabriella Koltai 
(HU), Charlotte Honiat (FR) a Nela Filipčíková 
(SK). Naším cieľom bolo navštíviť niekoľko jas-
kýň, v ktorých sa našli veľké kryštály kalcitu. 

Prvými navštívenými lokalitami boli jaskyne 
masívu Tlstej vo Veľkej Fatre, kde nás počas 
dvoch dní sprevádzal Paľo Pokrievka. Navštívi-
li sme tri jaskyne s výskytom kryštálov, nazva-
né Ľubená I, Ľubená II a Tajná túžba. Odobrali 
sme vzorky kalcitu a podložnej horniny a v jas-
kyni Ľubená II sme odvŕtali jadrovú vzorku zo 
steny. Jaskyne sme zamerali a urobili niekoľko 
dokumentačných fotiek. 

Cestou z Veľkej Fatry do Belianskych Tatier 
sme si spravili odbočku a zastávku v Dobšin-
skej ľadovej jaskyni, kde aktuálne prebiehal iný 
výskum. Tu nás privítali Pavel Bella s Rasťom 
Milovským, urobili nám krásnu a trochu mra-
zivú prehliadku jaskyne, spojenú s prednáškou 
o jej vzniku a ich prebiehajúcom výskume. 

Ďalšou našou navštívenou jaskyňou bola Sed-
lákova diera v Belianskych Tatrách, kde nás spre-

vádzal Peter Ševčík. V tejto jaskyni sa našli veľké 
kryštály kalcitu v jednej ťažko dostupnej vertikál-
nej pukline. Zaujímavé je, že tieto kryštály majú 
veľmi deformovaný tvar a tiež to, že boli voľne 
uložené v akomsi zvláštnom sedimente (nerástli 
na stene jaskyne). V jaskyni sme zhodnotili, že 
tvorba týchto kryštálov nesúvisí so vznikom jas-
kyne, je viazaná na neskorší proces.

Detail steny v jaskyni Tajná túžba. Foto: Ch. Spötl

Vŕtanie jadra v jaskyni Ľubená II. Foto: Ch. Spötl

výSkum kryštáLovýcH jaSkýň i – teréNNe práce

Nela Filipčíková
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Terénne práce sme za-
končili krátkou zastávkou 
v jaskyni Šumienka v Bra-
tislave (j. v Štokerauskej 
vápenke), ktorá síce veľké 
kryštály kalcitu neobsahu-
je, no jej steny sú naozaj 
zvláštne tvarované, nazna-
čujúc pôsobenie veľmi agre-
sívneho roztoku. Profesori 
boli z tejto lokality nadše-
ní, vzali sme si pár vzoriek 
z haldy so sebou a vybrali 
sa naspäť do Innsbrucku 
vzorky spracovať. 

Po získaní prvých výsled-
kov z jaskýň Veľkej Fatry 
bolo jasné, že potrebuje-
me ísť sa pozrieť na loka-

litu znovu. Znamená to, že výsledky analýz 
boli natoľko zaujímavé, že nám poskytli 
viac otázok ako odpovedí. Na dosiahnu-
tie správnosti v uvažovaní sme sa rozhodli 
odvŕtať jadrovú vzorku aj v jaskyni Tajná 
túžba. V júli 2019 sme teda zorganizovali 
druhé terénne práce, počas ktorých sme 
navštívili ešte dve nové lokality. 

Tím 2018 na prehliadke Dobšinskej jaskyne, zľava Christoph Spötl, Pavel Bella, 
Rasťo Milovský, Jurij Dubljanskij, Nela Filipčíková, Gabriella Koltai, Charlotte 
Honiat. Foto: Ch. Spötl 

Prípravy na terénne práce v Drienovskej jaskyni, 
zľava Szymon Moczyński, Jozef Thuróczy, Peter 
Ševčík, Rhianna Knikker-Troke. Foto: N. Filipčíková 

Odber jadrovej vzorky v Drienovskej jaskyni. 
Foto: J. Thuróczy

Kalcitové kryštály v Drienovskej jaskyni odborne nazvané 
„pool spar“. Foto: J. Dubljanskij
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Terénne práce 2019
Zostava bádateľov sa vinou zane prázdnenosti 

tímu tentoraz zmenšila na troch členov: Jurij, 
Gabriella a Nela. V teréne sme začali pracovať 
v Maďarsku a začiatkom júla sme prišli na 
Slovensko, konkrétne do Drienovca a Drie-
novskej jaskyne. V jaskyni nás sprevádzal Jož-
ko Thuróczy a Tomáš Fussgänger. Drienovská 
jaskyňa je zaujímavá pre prítomnosť veľkých 
kalcitových kryštálov, ale nájdeme tu i sadro-
vec. Steny horného poschodia jaskyne majú 
veľmi zaujímavé tvary a niektoré sintrové ná-
teky sú výrazne korodované. Odobrali sme dve 
jadrové vzorky, ako aj vzorky kryštálov. Horné 
poschodie Drienovskej jaskyne je morfologicky 
veľmi zaujímavé a pokiaľ by ktokoľvek hľadal 
vhodnú lokalitu na realizovanie laserového 
skenovania alebo iného detailného spôsobu 
dokumentácie a vizualizácie priestorov, určite 
odporúčame a budeme sa tešiť na výsledky. 

Pokračovali sme ďalej do Veľkej Fatry na už 
známu lokalitu Tajná túžba, kde sme odvŕtali 
jadrovú vzorku a uvedomili si veľmi zaujímavé 
tektonické súvislosti, ktoré nám minule unik-
li. V podstate nám nepriamo objasnili naše 
„záhadné“ dáta a záhadný spôsob uloženia 
balvanov porastených veľkými kryštálmi v se-
dimente, ktorý nám naposledy opisoval Paľo 
(kamene už sú vykopané a ich pôvodné ulože-
nie sa zrejme fotograficky nezdokumentova-
lo). Nabrali sme ďalšie vzorky, tentoraz veľmi 
precízne vybraté. 

Poslednou z navštívených lokalít bola zná-
ma Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom 
v Krivánskej Malej Fatre. Pri organizácii tohto 
terénneho výskumu nám veľmi pomohli To-
máš a Milka Hamplovci, do terénu nás spre-
vádzali Štefan Mucha a Jano Muráň a keď-
že sme boli v časovej tiesni, časť cesty nám 
skrátil Jozef Dávidík, pracovník Horskej zá-
chrannej služby, strediska Malá Fatra, ktorý 
nás vyviezol džípom po hranicu lesa. Tiež 
sme sa potešili sprievodu pracovníka správy 
národného parku, ktorého prítomnosť dala 
dlhému procesu získavania povolení na od-
ber vzoriek adekvátnu vážnosť. V jaskyni sme 
odobrali dve jadrové vzorky z balvanov poras-
tených kryštálmi, ktoré boli kedysi vykopané 
zo sedimentu vchodových častí jaskyne. Na 
stenách jaskyne sme si všimli mnoho puklín  
a „tektonické zrkadlá“. Malá Fatra má za sebou 

naozaj zaujímavú tektonickú históriu, ktorú 
geológovia rozsiahlo zdokumentovali, čo nám 
pomôže i pri našom výskume.

Náš posledný terénny deň sme zakonči-
li tradičnou návštevou jaskyniarskej rodiny 
Štefkovcov v Terchovej, milým pohostením, 
prezeraním klubovej kroniky či domáceho mi-
nimúzea a postupne sa pobrali do Innsbrucku 
pracovať na vzorkách.

Čo bude ďalej
Momentálne máme najintenzívnejšie roz-

pracovaný príbeh Veľkej Fatry. Skladačku infor-
mácií sme podopĺňali novými analýzami a ak-
tuálne overujeme niektoré prekvapivé zistenia 
a nálezy. Do konkrétnej roviny to naše bádanie 
prevedieme v článku, vedeckom pre vedátorov 
a popularizačnom pre všetkých, ktorých to 
bude zaujímať. Tak dúfame, že potešíme i vás.

Poďakovanie. K úspešnému zrealizovaniu 
terénnych prác prispeli konzultáciami, poskyt-
nutím fotografií, vzoriek, máp a koordinát, ra-
dami, sprievodom, zapožičaním materiálu, vy-
náškou vody, poskytnutím ubytovania či iným 
spôsobom: Pavol Pokrievka ml., Peter Ševčík, 
Mário Olšavský, Juraj Šurka, Pavol Huťka, 
Monika Orvošová, Rasťo Milovský, Pavel Bella, 
Peter Magdolen, Tamás Csibri, Igor Balciar, 
Pavel Herich ml., Pavol Staník, Michal Ševeček, 
Rhianna Knikker-Troke, Szymon Moczyńsky, 
Jozef Thuróczy, Michal Zacharov, Ladislav 
Gagyi, Tomáš Fussgänger, Milka Hamplová, 
Tomáš Hampl, Ondrej Štefko, Štefan Mucha, 
Ján Muráň, Jozef Dávidík, Ľuba Luhová, Ján 
Marek, Tomáš Lánczos. Všetkým veľmi pekne 
ďakujeme za ich čas, pomoc a spoluprácu.

Po vzorkovaní v Kryštálovej jaskyni
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využitie meteoStaNice WH1090 v SpeLeoLógii

zdenko Hochmuth

Systematické meranie niektorých klima-
tologických prvkov v jaskyniach, resp. v ich 
okolí predstavuje jednu z možností, ako 
pochopiť dynamiku prúdenia vzduchu alebo 
vody. Takto sa môžeme lepšie zorientovať 
v možnostiach potenciálu napríklad aj po-
kračovania jaskyne a smerovať tam, čo jas-
kyniara najviac zaujíma – k objavu.

Prehľad príspevkov k tejto problematike 
v slovenskej literatúre sme publikovali dáv-
nejšie (Hochmuth, 2000), záujemcom môžem 
poslať tento ťažšie prístupný materiál.

Donedávna sme merali „expedične“ teploty 
kvapalinovým teplomerom, prievany dymovými 
trubičkami či dymom z cigarety. Aj tieto dáta 
boli dôležité, pozri napríklad príspevok P. Hip-
mana (1989) či M. Štéca (1987) aj s vysvetlením 
interpretácie takýchto meraní. Obzvlášť detailné 
merania klímy, na tú dobu iste najpodrobnejšie 
v nesprístupnenej jaskyni na Slovensku, prebehli 
v Stratenskej jaskyni, čo bolo publikované v mo-
nografii o tejto jaskyni (Tulis, Novotný, 1989). 
Na str. 105–124 je klíme venovaná samostatná 
kapitola  „Mikroklimatické pomery“. Vytvorenie 
spojitej rady pozorovaní však už nebolo jed-
noduché, v meteorologických búdkach sa síce 
nachádzali samozapisujúce prístroje (pozri napr. 
v Praktickej speleológii), no pre praktických jas-
kyniarov neboli dostupné ani praktické a pre 
vysokú vlhkosť aj poruchové. Pamätáme napr. na 
umiestnenie štandardnej meteorologickej búdky 
v Dobšinskej ľadovej jaskyni.

O meraní teploty samozapisujúcimi digitál-
nymi prístrojmi „Comet“ informoval A. Lač-
ný (2009). Cenný príspevok aj s interpretáciou 
pre speleológov. Prístroje Comet sme zakúpili 
v počte 35 ks v rámci projektu APVV-0176-12  
a aj inštalovali v jaskyniach Domica a Silická 
ľadnica. Priebežne sme informovali o výsled-
koch (Hochmuth, Stankovič, Krchová, 2017). 
Logery používali pri tvorbe diplomoviek aj 
Dobrovič, Kandričák, Hutníková a i. Prístroj 
je to relatívne dostupný (cca 80 € za 1 kus) 
a spoľahlivý. Najdôležitejšou vlastnosťou tohto 
prístroja je vnútorná pamäť, dáta si po čase 
môžeme stiahnuť do notebooku hoci aj priamo 
v jaskyni či teréne. Na 1 batériu vydrží podľa re-
žimu zapisovania aj viac ako rok. Meria teplotu 
(R0110), ale trocha drahší (S3120) aj vlhkosť.

Jaskyniar však potrebuje niekedy merať aj iné 
meteorologické prvky, napríklad rýchlosť a smer 
prúdenia alebo zrážky. Oficiálna sieť je veľmi 
riedka a na výskumy, napríklad v súvise s vod-
ným režimom v konkrétnom jaskynnom povodí, 
nestačí. Preto musí na stúpiť meranie vlastnými 

Obr. 1. Originál balenia meteostanice

Obr. 2. M. Krchová pri stanici WH1090 v Silickej ľadnici
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prostriedkami. V obchodoch s elektrotovarom 
nachádzame síce rôzne meteostanice, avšak iba 
niektoré sú pre nás použiteľné.

prečo práve WH1090?
Väčšina komerčných meteostaníc nemá mož-

nosť stiahnuť namerané údaje vo vhodnom for-
máte do počítača a tam s nimi pracovať štatistic-
kými metódami: vytvárať tabuľky a grafy. Teda 
toto je jedno obmedzenie. Ďalší závažný problém 
je, že takmer žiadna z množstva staníc nemeria 
zrážky. To je totiž komplikovanejšie a vyžaduje to 
mechanickú časť. Profesionálne stanice síce tieto 
funkcie majú, ich cena sa však pohybuje rádovo 
v tisícoch eur. Aj keby sme tieto prostriedky mali, 
je tu riziko poškodenia či ukradnutia drahej 
stanice. Preto sme sa zamerali na vhodný kom-
promis, ktorý v súčasnosti predstavuje WH1090.

technický popis meteorologickej stanice 
WH1090

Stanica sa skladá z 2 častí: 
1. Vonkajšia (externá) časť obsahuje jednotku 

na meranie teploty a vlhkosti vzduchu s ochran-
ným obalom zabraňujúcim prenikaniu dažďa 
a chrániacu pred priamym slnečným žiarením. 
Je spojená káblami so zrážkomerom a veternou 
ružicou spolu s polguľovým anemometrom na 
meranie rýchlosti vetra, umiestnenom na stĺpi-
ku. Prenos informácií do internej jednotky sa 
deje na frekvencií 868 MHz. Dosah signálu je  
70 až 100 m v otvorenom priestore. Pri baro-
metrickom tlaku je rozsah merania 920 až 1080 
hPa. Teplotu prístroj registruje v rozsahu: vnú-
torná 0 až 65, vonkajšia -40 až 65. Rozsah me-
rania vonkajšej a vnútornej vlhkosti vzduchu:  
1 až 99 % . Meranie zrážok: 0 až 9999 mm. Pre-
nos dát do internej jednotky (bázy) nie je spoji-
tý, uskutočňuje sa 1 × za cca 45 s a prejavuje sa 
slabým bliknutím na vysielači.

2. Interná časť (tiež báza, registračné cen-
trum) obsahuje dotykový LCD displej v roz-
meroch 147 × 110 mm a má vnútornú pa-
mäť (EEPROM) na 4080 dátových súborov  
s informáciou o zaplnení pamäte. Stanica zo-
brazuje barometrický tlak v hPa, šípka označu-
je predpoveď (predpoveď tlaku na 12 alebo 24 
hodín). Displej zobrazuje hodnoty vnútornej  
a vonkajšej teploty, takisto aj relatívnu vlhkosť, 
zrážky, smer a rýchlosť vetra vo vybraných jed-
notkách, žiaľ, s minimom 0,3 m. Tiež je možné 

nastaviť alarmy pre rôzne hodnoty úhrnu 
zrážok, teploty, rýchlosti vetra, rosného bodu, 
barometrického tlaku. Registračné centrum 
(báza) môžeme prepojiť cez USB kábel na note-
book alebo počítač na stiahnutie dát a ďalšou 
prácou s dátami v programe Easyweather alebo 
iných štatistických programoch (Excel). 

Prístroj je dodávaný vo vkusnom a praktickom 
kufríku, žiaľ, zdá sa, že jeho výroba či dodávanie 
viazne, na internete sa však stále dá získať.

umiestnenie a maskovanie prístroja
Pre získavanie meteorologických dát by mali 

byť dodržané isté zásady. V prvom prípade 
umiestnenie vo výške 2 m, anemometer podľa 
možnosti až 10 m, pokiaľ nejde o špeciálne 
podmienky (jaskyňa). Zrážkomer by mal byť 
umiestnený tak, aby nič nebránilo padaniu 
zrážok do neho (závetrie stromov, budov ap.). 
Nie vždy sa tieto podmienky dajú dodržať, ale 
pokiaľ umiestňujeme prístroj WH v obci či na 
záhradke, nemal by to byť problém.

Vo voľnom teréne vznikajú ale problémy 
iného charakteru. Je to najmä obava, aby nie-

Obr. 3. Kompletná zostava vysielača a snímačov na lúke 
pri Silickej ľadnici

Obr. 4. Zľava: zrážkomer, preklopné nádobky zráž ko-
mera, vysielač, báza 
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kto s prístrojom nemanipuloval, nepoškodil či 
neukradol ho. Tieto podmienky sa dajú spl-
niť v zásade niekoľkými spôsobmi. Prístroj sa 
dá umiestniť v nejakom ohradenom priestore 
(napríklad na chate či záhradke) a dohodnúť 
sa s dobrými ľuďmi, napríklad poľovníkmi, na 
jeho občasnej kontrole. Poľovníckych objektov 
je v prírode dostatok, jeden prístroj sme mali 
dokonca umiestnený na streche posedu.

Iná možnosť je prístroj zamaskovať. Osvedči-
lo sa umiestnenie do nejakej drevenej skrinky, 
podobajúcej sa napr. na vtáčiu búdku (od-
spodu vyčnievajúci zrážkomer nevidno). Bázu 
prístroja v plastovej nádobke je už jednoduch-
šie niekde skryť, v bútľavom strome alebo inej 

vtáčej búdke. Samozrejme netreba polohu zve-
rejňovať alebo sa tým hneď chváliť na sociálnej 
sieti. Napriek všetkej opatrnosti sme už o je-
den prístroj prišli, touto cestou informujeme 
nálezcu, že našli iba polovicu prístroja, takže 
im bude nanič. Jedna z možností je miasť po-
tenciálnych zlodejov upozornením, že objekt je 
snímaný webkamerou či fotopascou.

oficiálne meteorologické pozorovania
Pre úplnosť informácie uvádzame aj mož-

nosť získať dáta z blízkych staníc bez vlastného 
prístroja. Sieť meteorologických synoptických 
a klimatologických staníc spravuje SHMÚ 
(Slovenský hydrometeorologický ústav). Sle-
dovacia sieť je však pre naše potreby riedka 
a navyše sa za tieto dáta musí platiť. Konkrét-
ne: údaje o teplote vzduchu (denné priemery,  
365 údajov) za 1 rok v stanici Košice stáli  
270 eur (!). Školstvo má v tomto ohľade výnim-
ku, na študijné účely (bakalárske a diplomové 
práce) sa dajú údaje získať zdarma. Takže je 
zrejmé, že akademická pôda (Speleoklub UPJŠ) 
je na takéto výskumy vhodná.

Inou možnosťou je využiť internetovú strán-
ku SHMÚ. Tu nájdeme údaje o aktuálnej me-
teorologickej situácii, ale iba za posledných 6 
dní. Na internete je však zverejnená iba malá 
časť týchto staníc, no na niektoré účely to 
môže byť vyhovujúce. Samozrejme, je to iba na 
orientáciu a zrejme sa na tieto údaje vzťahuje 
copyright.

Na stránke hydrologického spravodajstva sú 
uvedené i zrážkomerné stanice, tu je ich sieť 
hustejšia. Žiaľ, tu nie sú ostatné údaje, ako 
teplota či vietor, na zrážkomerných staniciach 
sa nesledujú.

Skúsenosti s používaním
Povodie Skalistého potoka, Jasovská planina. 

Prístroj som dostal na narodeniny od rodiny. 
Po vyskúšaní sme ho inštalovali pri vchode do 
Skalistého potoka, bolo to 31. 8. 2013. V tom 
období pracovali na diplomových prácach 
P. Kandričák (2014) a R. Dobrovič (2016). 
Prístroj bol trocha staršieho typu (WH1080), 
avšak spoľahlivo pracuje dodnes, a tak máme 
k dispozícii spojitú radu zrážkomerných  
a teplotných pozorovaní už za 6 rokov, čo 
využívame na koreláciu s pozorovanými vod-
nými stavmi a prietokmi. P. Kandričák tieto 
údaje využil aj vo svojom článku v Spravodaji 
SSS (2014), kde hovorí o povodňovom riziku 
práve na základe porovnaní údajov o zráž-
kach a prietoku na meranom profile v jasky-
ni. V diplomovej práci Kandričák porovnával 
naše údaje s údajmi z oficiálnych staníc, pri-
čom zistil rozdiely spôsobené najmä oro-
grafiou (reliéfom) a možno aj mimoriadnymi 
zrážkovými eventmi.

Obr. 5, 6. Zrážkomer a vysielač v drevenej škatuľke 
imitujúcej vtáčiu búdku
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Domica, povodie Styxu  
a Domického potoka. 
V roku 2015 sme v súvi-
se s riešeným projektom 
APVV inštalovali v zbernej 
oblasti Styxu 3 zrážkomery 
so symbolickými názvami: 
Vinica, U tety a Poľovník. 
Po skúsenostiach z povo-
dia Skalistého potoka sme 
sa domnievali, že získame 
relevantné údaje na ana-
lýzu povodní a suchých 
rokov na plavbe v Domi-
ci. Dodnes sa výskumy ne-
skončili, pracuje na tom 
doktorand Mgr. Šupinský 
s cieľom modelovať po 
zrážkových eventoch tok 
vody v jaskyni.

Silická ľadnica. V roku 
2017 sme inštalovali sta-
nicu WH v takmer úplnej 
konfigurácii (bez zrážko-
meru) aj vnútri Silickej ľad-
nice. Chceli sme zistiť, či 
niekedy (nevedeli sme kedy) 
dochádza aj k merateľné-
mu prúdeniu vzduchu 
a aký je jeho smer (pozri 
obr. 2). Predbežne sme zis-
tili, že aj hlboko v jaskyni 
vznikajú krátkodobé veter-
né poryvy s rýchlosťou prú-
denia vzduchu až 0,7 m/s.

rezervy, poruchy
Najväčším problémom 

staníc WH je skutočnosť, že 
interná pamäť v báze (zapl-
ní sa cca po 2 a pol mesiaci) 
je funkčná iba pri funkč-
ných batériách (ich napätie 
nesmie klesnúť cca pod 1 V),  
pri strate funkčnosti sa 
pamäť vymaže. Pamäť sa 
vymaže aj pri vybratí ba-
térií a dáta sa nenávratne 
stratia. To je zvlášť neprí-
jemná situácia. Už sa nám 
to viackrát stalo, preto je 

Obr. 7. Príklad dát dostupných na serveri SHMÚ

Obr. 8. Zrážková činnosť na konkrétnej stanici dostupná na serveri SHMÚ

Obr. 9. Graf znázorňujúci závislosť prietoku od zrážok v rokoch 2013 – 2014 
z práce P. Kandričáka (2014)
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vhodné častejšie kontrolovať 
stanice v teréne, aby prípad-
ná strata bola čím menšia. 
Treba používať nové batérie, 
overiť si ich napätie a včas ich 
meniť, pred zimou aj preven-
tívne, a použiť radšej lítiové 
batérie. Trocha lepšou infor-
máciou je, že pri pripojení 
cez USB na počítač možno 
batérie bez obáv vybrať a vy-
meniť ich, prípadne preme-
rať. Vo vlhkom prostredí je 
vhodné aspoň bázu umiestniť 
do ochrannej nádoby alebo 
zabaliť do igelitu.

Vlastný zrážkomer je vhod-
né občas rozobrať a vyumývať, 
pretože do neho napadá prach, peľ alebo nale-
zie hmyz. Vyskytujú sa mravce, bzdochy, pavúky, 
ale obzvlášť škodlivé sú osy. Už niekoľkokrát sa 
stalo, že si v zrážkomere, resp. drevenej búdke 
vybudovali hniezdo a zablokovali jeho mecha-
nizmus. Na základni, kde sme mali uloženú 
bázu, sme už niekoľko ráz čelili útokom sršňov. 
Z celkove 12 staníc, ktoré obsluhujeme, sa tri 
nenapraviteľne pokazili a jednu nám ukradli.

Napriek uvedeným problémom sa domnie-
vame, že jaskyniari, ktorí majú vzťah k IT a sú 
dostatočne vytrvalí a systematickí, využijú ten-
to lacný prostriedok na získanie zaujímavých 
výsledkov.
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Na smutný osud indiána Joea z knihy 
Tom Sawyer a jeho dobrodružstvá od Marka 
Twaina som si spomenul pri riešení problé-
mu skvapových vôd. Indián Joe pri skrývaní 
pokladu totiž poblúdil v jaskyni kdesi na 
brehu Mississippi. Medzitým jaskyňu solídne 
uzavreli, a tak tam ostal o hlade a smäde. 
Ani kvapkanie vody „raz za 3 minúty, za 
24 hodín nakvapkalo za kávovú lyžičku“ ho 
neuchránilo od smrti. Väzeň tu „odrazil sta-
lagmit a na kýpeť položil kameň, do ktorého 
vydlabal plytkú jamku na zachycovanie dra-
hocennej kvapky“ (M. Twain, 1957, s. 179). 
Pekný obrázok tohto primitívneho „kvapko-
mera“ nájdeme na str. 182.

Čo sú to skvapové vody?
Skvapovými vodami nazývame tie vody v jas-

kynnom prostredí, ktoré zo stropu kvapkajú na 
zem, pričom vzniká to, čo každý jaskyniar vie: 
kvaple, stalaktity či stalagmity a iné sintrové 
formy. Chemizmom týchto vôd so zreteľom 
na pochopenie rýchlosti rastu kvapľov sa na 
Slovensku v 70. – 80. rokoch zaoberali pracov-
níci Speleolaboratória pri Gombaseckej jaskyni. 
Ich merania boli na tú dobu unikátne a publi-
kované vo viacerých príspevkoch a jednej mo-
nografii (Roda, Rajman, Erdős, Szabová, 1982). 
Istou rezervou ich výskumov bolo, že v tom 
čase sa ešte nezaoberali celkovými bilanciami  
a detailnejším meraním časového radu prie-

behu skvapu. Škoda, že laboratórium v súvi-
se s transformáciou slovenského jaskyniarstva 
začiatkom 90. rokov zaniklo a podobne tiež 
Komisia pre fyzikálno-chemický výskum krasu 
SSS (posledný predseda S. Pavlarčík).

výskumy j. Himmela
V staršom čísle Spravodaja SSS (1994) náj-

deme zaujímavý príspevok J. Himmela o sle-
dovaní skvapových vôd v Ochozskej jaskyni 
v Moravskom krase. Zameriaval sa práve na 
sledovanie intenzity skvapu, ako aj na mapo-
vanie skvapových miest v strope, na základe 
čoho dospel k sumárnym hodnotám a bi-
lancii obehu vôd v masíve. Viaceré príspevky 

publikoval i v známom časopise 
ČSS Speleo (2003, 2012). Na mera-
nie intenzity používal zariadenie, 
ktoré bolo vyrobené zrejme svojpo-
mocne. Princíp bežný v hydrológii: 
preklopné nádobky, ktoré sa po 
naplnení vodou vyprázdnia. Zazna-
menávanie výpočtov technikou na 
úrovni tej doby. Ale na inšpiráciu 
dostatočné. 

P. Holúbek nás upozornil, že po-
dobné výskumy robili poľskí báda-
telia a zistili zaujímavé informácie  
o rýchlosti reakcie skvapov na zráž-
ky (Górny, Motyka et al., 1999).

výskumy v Číne
V roku 2016 sme sa spolu s dr. A. Gessert zú-

častnili študijného pobytu na Krasovom inšti-
túte (IRCK) v meste Guilin v južnej Číne. Vý-
skum krasu je tu dobre organizovaný, základné 
informácie je možné získať z publikácie Jiang 
Yuchi, Cao Jianhua (2013). Okrem poznatkov 
z monitorovania tečúcich podzemných vôd, 
sledovania rozpúšťania hornín prirodzenými 
procesmi sme študovali aj metodiku sledova-
nia skvapových vôd (intenzita, chemizmus) 
v jaskyni v blízkosti obce Maocun. To nás vied-
lo k tomu, že sme sa po návrate rozhodli oživiť 
tieto výskumy aj u nás a neskôr ich porovnať 
so staršími alebo aktuálnymi zahraničnými.

príSpevok k SLeDovaNiu DyNamiky  
SkvapovýcH vôD

zdenko Hochmuth, andrej šuty
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práce študentov upjš
Na tieto práce sme nadviazali na Prírodove-

deckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Koši-
ciach, najmä v súvislosti s existenciou Ústavu 
chemických vied, kde sa vyskytujú v kombiná-
cii s geografiou študenti učiteľského štúdia. 
Prvou „lastovičkou“ spolupráce ústavov bola 
Michaela Pancuráková, dnes známa sprievod-
kyňa v jaskyni Zlá diera. Práve v tejto jaskyni 
sme v r. 2009 – 2011 rozvinuli pozorovanie 
skvapových vôd. Vízia bola zistiť, ako rýchlo 
rastú kvaple, teda ako rýchlo sa aspoň čias-
točne obnoví devastovaná sintrová výzdoba. 
Na vytypovaných miestach sme inštalovali 
odmerky a zberné nádoby, sledovali sme 
najmä chemizmus, ale aj intenzitu skvapu, 
samozrejme, nemohli sme ju merať konti-
nuálne, iba z jednotlivých pozorovaní usu-
dzovať o jej dynamike. Pancuráková z danej 
problematiky vypracovala diplomovú prácu 
(2009).

konštrukcia a inštalácia 
„kvapkomera“

Na experimentovanie s meraním rôznych 
fyzikálno-chemických veličín sme sa rozhod-
li použiť Kysackú jaskyňu. Jej poloha medzi 
2 mestami – Košice a Prešov – ju predurčuje 
ako ideálnu vzhľadom na dostupnosť pre 
výskumníkov a jaskyniarov z oboch miest. 
Navyše je predmetom kontinuálneho zá-

ujmu a je dobre preskúmaná 
(Hochmuth, 2012).

Na meranie intenzity kvap-
kania sme sa rozhodli použiť 
meteostanicu WH1090 zvlášť 
pre jej jednoduchosť a nízku 
cenu (pod 100 €), ale najmä 
schopnosť stiahnuť dáta do 
počítača prostredníctvom 
USB kábla (pozri predchádza-
júci príspevok spoluautora).

Zariadenie na zachytávanie 
zrážok z prístroja WH1090 
predstavuje obdĺžnikovú lie-
vikovitú nádobku s dĺžkou 
strán 50 × 110 mm, teda jej 
plocha je 55 cm2. Vnútri je 
preklopné zariadenie regis-
trujúce na 1 krok (preklope-
nie) zrážky hodnoty 0,3 mm. 

Takže ak na cca 55 cm2 naprší (nakvapká) 0,3 
mm, je to cca 16,5 cm3 (ml). Teda 1 mm pred-
stavuje 5,5 ml. Prepočet na hodnotu v litroch 
(reprezentatívnejší údaj pri vyšších úhrnoch) 
získame vydelením 1000. 

Meteorologickú stanicu sme do jaskyne na-
inštalovali 25. 5. 2018. Zrážkomer sme umiest-
nili pod skvapové miesto, kvapeľ (stalaktit)  

Registrácia málo výdatných skvapov pomocou filtračného papiera v jaskyni 
Panlong (Maocun, Čína). Foto: Z. Hochmuth

Zrážkomer a jeho umiestnenie na podstavci v Kysackej jasky-
ni na meranie skvapovej vody. Foto: Z. Hochmuth
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v priestore zv. Dvorana, ktorý sa nám zdal re-
prezentatívny. Na zrážkomer sme nasadili lie-
vik na lepšie zachytávanie padajúcich kvapiek. 
Vysielač (spojený so zrážkomerom káblom) 
sme umiestnili približne 1,5 m od zrážkomera. 
Po problémoch spojených so zavlhnutím sme 
ho uložili do vzduchotesne uzavretej plastovej 
nádobky, do ktorej sme dali silikagél na reduk-
ciu vlhkosti. Registračné centrum (báza) bolo 
umiestnené v blízkosti vchodu jaskyne, takisto 
v plastovej nádobke. 

Skvap a jeho súvis s povrchovými  
zrážkami

Za časové obdobie od 25. 5. 2018 do 7. 5. 2019 
vidieť výrazné zmeny v objeme skvapovej vody. 
Koncom mája boli denné úhrny skvapu veľmi 
veľké (viac ako 6 litrov za deň), tieto hodnoty boli 
podobné aj v mesiaci júni. Koncom tohto mesia-
ca intenzita objemu denného skvapu začala kle-
sať. Na začiatku júla vidieť opäť vzrast denného 
objemu skvapu a od tohto obdobia denné úhrny 
skvapu klesali až po mesiac december, keď sa 
skvap zastavil. Skvap sa opäť rozbehol koncom 
januára a pomaly vzrastal do konca marca 2019, 
v apríli sme zas spozorovali zníženie objemu 
denného skvapu. Dôvodom je začiatok vegetač-
ného obdobia rastlín, teda veľká časť podzemnej 
vody bola spotrebovaná koreňovým systémom. 

Dynamika skvapu vyvoláva otázku, do akej 
miery a ako rýchlo reaguje skvap na atmo-
sférické zrážky. Meranie zrážok predstavuje 
samostatnú problematiku, na zjednodušenie 
sme použili dáta zo SHMÚ (Slovenského hyd-
rometeorologického ústavu) pre stanicu Ky-
sak. Mesiace s nadpriemernými hodnotami 
úhrnu zrážok boli jún, august, apríl. Mesiace 
s nadpriemernou infiltráciou zrážok boli letné 
mesiace: máj, jún, júl. Z priloženého grafu je 
zrejmé, že nemajú jednoznačný vplyv na prie-
beh intenzity skvapovej vody. Boli dni, keď boli 
denné úhrny zrážok veľmi vysoké a na objeme 
skvapovej vode sa to vôbec neprejavilo. 

Ďalej sme skúmali závislosť od teploty vzdu-
chu na povrchu i v jaskyni. Tu sme si všimli, že 
intenzita skvapu čiastočne kopíruje priebeh tep-
lôt. Pri vyšších teplotách boli úhrny skvapu vyš-
šie a s rastúcou teplotou ďalej rástli; keď teplota 
klesala, tak aj intenzita skvapu začala klesať. Je 
možné, že tento jav je spôsobený kondenzáciou 
vzdušnej vlhkosti. V letných mesiacoch, keď 

je vonkajšia teplota vysoká a jaskyňa (jej steny 
a strop) značne podchladená, vysoká absolútna 
vzdušná vlhkosť pri prúdení do jaskyne začne 
kondenzovať a kvapká na dno. Naopak v zime, 
keď je v jaskyni relatívne teplo, ku kondenzácií 
nedochádza a v jaskyni je sucho. Stanoviť podiel 
kondenzačnej vody na celkovom skvape je jed-
nou z úloh pre budúci výskum.

meranie plošného skvapu
Merania intenzity skvapu z jedného skvapo-

vého miesta (stalaktitu) nemôžeme pri všetkej 
snahe považovať za reprezentatívne. Lepšie je 
merať skvap z nejakej plochy, ktorá je reprezen-
tatívnejšia, hlavne vzhľadom na viac skvapových 
miest. Neskôr sme preto vyrobili rám s igelitovou 
plachtou na meranie skvapu s dĺžkou strany 2 m, 
teda plochou 4 m2. V strede plachty je otvor, pod 
ktorý sme umiestnili znova zrážkomer WH1090. 
Pôvodná rovinná plachta nevytvárala dobre de-
finovaný stred, takže ďalší konštrukčný vývoj 
viedol k plachte formy obráteného ihlanu.

Na základe mapy publikovanej v príspevku 
(Hochmuth, 2012) sme intenzitu plošného 
skvapu v meranej ploche 4 m2 prepočítali na 
plochu celej jaskyne (230,6 m2). Za merané 
obdobie od 22. 3. 2019 do 30. 3. 2019 na ploche  
4 m2 sme zaznamenali 2,39 litra, prepočet na 
plochu jaskyne predstavoval 178,64 litra skva-

Polyetylénová plachta na meranie plošného skvapu a jej 
umiestnenie v Kysackej jaskyni. Foto: Z. Hochmuth
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povej vody. V meranom období od 21. 4. 2019 
do 7. 5. 2019 na ploche 4 m2 sme zaznamenali 
1,31 litra skvapovej vody, na plochu jaskyne to 
predstavovalo 89,42 litra. Tieto údaje je možné 
považovať za orientačné, pretože ešte sme touto 
metódou nesledovali celý kalendárny rok. Ale 
na urobenie si predstavy sú to dostatočné údaje.

Do budúcna
V ďalšom období chceme rozšíriť sledo-

vanie skvapu v ďalších jaskyniach. Už sme 
(2. 11.) inštalovali opísané zariadenie v Zlej 
diere na Branisku a ešte aspoň jeden prí-
stroj umiestnime niekde v Slovenskom krase. 
Od porovnania rôznych lokalít si sľubujeme 
lepšie pochopenie procesov sprevádzajúcich 
tvorbu či deštrukciu sintrovej výzdoby. Tech-
nika, ktorou disponujeme (TLS), umožňuje 
aj mapovanie skvapových miest exaktným 
spôsobom. Chemické analýzy aktuálne pre-
biehajú, ale o tom niekedy inokedy.
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z HiStórie šiNgLiarovej priepaSti

zoltán jerg (Speleoklub minotaurus)

Úvod
Kod ešte železnica na Štiknické doline 

nebula, z Genša furmani išli až hín do 
Debrecína: Ráz se edon furman stretnúl so 
žobrákom. Žobrák se ho opýtal, že skéd je. 
Kod povedal, že z Genša, žobrák mu pove-
dal: „Vy ste v Genšu barz bohatý a šteslivý. 
Jé som z Jánošíkové družiny, ale se ukrý-
vam pred súdom. Som starý a smert mi je 
na plecoch ne chcem si tajomstvo odnias do 
hrobu. V Genšenskom chotáru, v té skale ša 
stojí proti kostelnym dverom, je zakopaný 
poklad 12 bošky zlato a striebro. Vezmite 
me na váš voz a odvezte me tam, tam Vám 
ukéžem to mesto“. Šli, furman ho viazól 
a kod už buli blízko, žobrák umrúl. Fur-
man ak prišól domó, nikomu niš nepovedal, 
ale potajomky zašnúl kopat. Ale darmo 
kopal, bo niš nenajšól. 

Povesť o poklade v miestnom nárečí z obce 
Honce

Šingliarova priepasť (iné názvy: PP035, Já-
nošíkova priepasť, Zbojnícka priepasť, Zboj-
níkova diera, Genčská jaskyňa) v severnom 
svahu Plešiveckej planiny nad obcou Honce 
(starší maďarský názov Gencs, príp. Kisgencs) 
je jaskyniarom pôsobiacim v Slovenskom krase 
dobre známa a patrí medzi najvýznamnejšie 
jaskyne planiny. Zhrnúť dosiaľ známe údaje 
o histórii jaskyne som sa rozhodol potom, čo 
som v rožňavskom archíve objavil zaujímavý 
článok z roku 1930.

Záujem o jaskyňu do roku 1945
Výrazné skalné bralo v severnom svahu pla-

niny, na úpätí ktorého sa nachádza vchod 
do Šingliarovej priepasti, je dobre viditeľné 
aj z cesty medzi obcami Honce a Rožňavské 
Bystré. Vstupné časti jaskyne boli miestnemu 
obyvateľstvu iste známe od nepamäti, keďže 
s touto najvýznamnejšou jaskyňou severnej 
časti planiny sa spájajú rôzne povesti o zbojní-
koch a ukrytých pokladoch. Podľa vyššie uve-
denej povesti z obce Honce sa mal nachádzať 
v skale nad obcou (Gerlašská skala) Jánošíkov 
poklad (12 sudov zlata a striebra).

Podľa inej povesti z obce Rakovnica jaskyňu 
objavil pastier svíň Šingliar z Rakovnice, keď 
hľadal zatúlanú sviňu. Keď vošiel dnu, našiel 
tam kamenný stôl a kamenné koryto, do 
ktorého kvapkala voda. Ištván Darmo (dlho-
ročný pastier na Plešiveckej planine) o jaskyni 
rozprával: Tam, kde je voda a stoličky, našli jednu 
striebornú podkovu na čižmy a potom chceli ešte 
ísť ďalej. Ale tam, kde sa títo zbojníci zdržiavali, 
sa už vojsť nedá. Tam sa človek dnu nedostane. Sú 
tam veľké železné dvere, ktoré stráži jeden veľký 
vták. A tam keď sa akékoľvek svetlo odnesie, tento 
veľký čierny vták ho z ruky vybije. Príde, ďobne 
tak, že svetlo hneď z ruky vyletí (Magyar – Varga, 
2006, s. 91 – 92; resp. Stankovič a kol., 2010, 
s. 75). Súčasný názov jaskyne teda s najväčšou 
pravdepodobnosťou bol odvodený od tejto 
povesti.

Koncom 18. a začiatkom 19. storočia pô-
sobil v Gemeri významný slovenský historik, 
pedagóg, prírodovedec a vlastivedný pracov-
ník Ladislav B. Bartolomeides (1754 – 1825; 
jeho biografiu pozri na osobnosti.sss.sk).  
V roku 1783 ho zvolili za evanjelického farára 
v Ochtinej, kde pôsobil až do svojej smrti, 
a to aj ako učiteľ. Vo svojich dvoch najvýz-
namnejších geografických dielach (Bartolo-
meides, 1799 a 1808) sa okrem iných zmienil 
aj o akejsi jaskyni pri štítnickej puste Trnawa, 
v ktorej sa údajne v minulosti mali zdržiavať 
zbojníci a ukryť tam svoje poklady. Podľa 
Marcela Lalkoviča (1944 – 2016) mohlo ísť 
o jednu z jaskýň v okolí Gerlašských skál, 
prípadne o nejakú zatiaľ neznámu jaskyňu 
v tejto oblasti (Lalkovič, 1999). V okolí Ger-
lašských skál je v súčasnosti známych najme-
nej 17 jaskýň, prevažne malých svahových. 
Najvýznamnejšou jaskyňou v severnom svahu 
planiny je Šingliarova priepasť. Výsledky naj-
novších bádaní však dokazujú, že Bartolomei-
desova zmienka o jaskyni Trnawa sa vzťahuje 
na jaskyňu Železné vráta v SZ svahu planiny, 
a teda nesúvisí so známymi jaskyňami v ob-
lasti Gerlašských skál (pozri Jerg, 2018a,  
s. 210 – 215, resp. Jerg, 2018b, 2019).

Šingliarovu priepasť pod názvom Zbojníkova 
diera zaviedol do literatúry maďarský geológ 
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Gábor Strömpl (1885 – 1945; jeho biografiu 
pozri na osobnosti.sss.sk) až v roku 1912, keď 
vo svojom súpise jaskýň o nej poznamenal: 
Medzi bralami Hončianskej skaly (Gencsi kő) 
v chotári obce Honce je Zbojníkova diera (Bonnyék 
lyuk, vagy Zsivány lyuk). Vchod má úzky, hlbšie sa 
jaskyňa zväčšuje. (Strömpl, 1912, s. 326; Jerg, 
2018a, s. 220 – 223). Táto zmienka dokazu-
je, že minimálne úvodné partie jaskyne boli 
miestnemu obyvateľstvu známe už aj pred 
rokom 1911, keď Strömpl planinu navštívil. 
Ľ. V. Prikryl vo svojej známej publikácii De-
jiny speleológie na Slovensku takisto spomína 
Strömplovu zmienku o Šingliarovej priepasti 
(Prikryl, 1985, s. 95). Jej spodné časti však 
objavili zrejme hľadači pokladov až v me-
dzivojnovom období, na čo poukazuje nie-
koľko skutočností. Na viacerých miestach sú 
v jaskyni viditeľné zreteľné stopy po starších 
výkopových prácach. Aj ústie 22 m hlbokej 
priepasti bolo preko pané.

V časopise Turisták Lapja dr. 
Sándor Varga v roku 1939 publi-
koval článok, v ktorom píše o pr-
vom zostupe do Zvonivej jamy 
v roku 1875. Na konci článku 
sa zmienil aj o ďalších známych 
jaskyniach Plešiveckej planiny; 
charakter údajov naznačuje, že 
ich pravdepodobne čerpal zo 
Strömplovho súpisu jaskýň 
z roku 1912. Veľmi zaujímavá 
je však Vargom uvádzaná infor-
mácia na konci článku, ktorá 
sa zrejme vzťahuje na Šingliaro-
vu priepasť (v širšom okolí obce 
Honce je to jediná známa väčšia 
jaskyňa): V súvislosti s prepadnutím 
jednej doliny v severnom svahu pla-

niny, v chotári obce Kisgencs 
(Honce – pozn. autora), 
sa v roku 1929 podarilo ob-
javiť jeden väčší súvislý pod-
zemný systém dutín. (Var-
ga, 1939, s. 23). Z akého 
prvotného zdroja čerpal 
Varga tieto informácie, 
nám nie je známe.

Zaujímavý článok vyšiel 
16. marca 1930 v Rožňav-
ských novinách (Rozsnyói 

Hírlap), kde neznámy autor v krátkosti takto 
informuje o objave jaskyne nad obcou Honce:

Svet povestí gemerských obcí je obdivuhodne 
farebný a bohatý. Takmer každý výraznejší vrch 
má svoju rozprávku. Aj starí gazdovia z Honiec 
– obce medzi Štítnikom a Rožňavou – veľa počuli 
od svojich predkov o zbojníkoch, žijúcich v sta-
rých časoch v chotári obce. Povesť prechádzala 
z otca na syna a ľudoví rozprávači počas priadok 
sa vždy vracali k prastarej povere, že kde pri 
západe slnka končí tieň miestneho kostola, na 
tom mieste na úbočí hory treba hľadať nesmierne 
rozprávkové poklady. Odvážnejší mladíci sa tam 
z času na čas aj vyštverali. Pod ich čakanmi zem 
dunela, ale keď sa ich jamy prepadli, tak sa vy-
strašení rozutekali. 

V uplynulých dňoch sa ale udiala podivuhodná 
udalosť. O to tajomné miesto sa začali zaují-
mať mladí gazdovia. Už nehľadali zlato a šperky 
zbojníkov, ale iné poklady, ktoré sa pred nimi aj 
otvorili. Dedina už niekoľko dní žije vo vzrušení. 

Najstarší nápis v jaskyni je až z roku 1930. Foto: Z. Jerg

Zmienka o Zbojníkovej diere od G. Strömpla z roku 1912. Reprodukcia: Z. Jerg
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Smerom k prírodovedcom a úradníkom letí správa, 
že v Honciach objavili veľkolepú, z hľadiska jej 
foriem obdivuhodnú kvapľovú jaskyňu, pozostáva-
júcu z troch veľmi veľkých siení. Senzačný objav je 
pochopiteľný, vyvolala mimoriadny záujem a boli 
začaté prieskumné práce. Podrobnosti nám, žiaľ, 
ešte nie sú k dispozícii, ale keď niečo zistíme, tak 
budeme o tom informovať (Anonymus, 1930).

V rožňavskom archíve som preštudoval kom-
pletne zviazané ročníky novín Rozsnyói Hírlap 
z rokov 1929, 1930 a 1931, avšak žiadne ďalšie 
články súvisiace so Šingliarovou priepasťou 
som už v nich nenašiel.

V publikácii Juhoslovenský kras, ktorá vy-
šla roku 1956, nachádzame o jaskyni túto 
stručnú zmienku: V najsevernejšej časti plani-
ny, 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 
(predpokladáme, že najskôr asi od obyvateľov 
Honiec). V skutočnosti však nešlo o objav 
jaskyne, ale iba o objav jej spodných častí. 
Bolo to zrejme niekedy v období 1929 – 1931, 
presný dátum prieniku do spodných častí jas-
kyne zatiaľ nepoznáme. Ak predpokladáme, 
že údaje uvedené v Rožňavských novinách sú 
hodnoverné, tak spodné časti jaskyne mohli 
byť objavené niekedy v prvej polovici marca 
1930. Hľadači pokladov, objavitelia spodných 
častí Šingliarovej priepasti, zrejme pochádzali 
z niektorej najbližšej obce (Štítnik, Honce, 

Rožňavské Bystré). Naznačuje to aj najstarší 
nápis na dne jaskyne, podľa ktorého tam zo-
stúpili v roku 1934 Mikuláš Gallo a istý pán 
Szontágh zo Štítnika (Stankovič a kol., 2010, 
s. 75 – 78). Nie je vylúčené, že práve oni mohli 
byť aj objaviteľmi spodných častí Šingliarovej 
priepasti. Je dosť možné, že autor nápisu 
z roku 1934 a istý Mikuláš Gallo (1909 – 
1998), pochovaný na štítnickom cintoríne, je 
tá istá osoba. V prospech tejto indície svedčí 
aj poznámka v článku z roku 1930, že o jasky-
ňu sa zaujímali mladí gazdovia. Keď Mikuláš 
Gallo zanechal svoj datovaný nápis v jaskyni, 
mal 25 rokov. Zatiaľ nevieme, ako a či vôbec 
súvisí najstarší známy nápis v jaskyni (B. A., 
1930) s článkom z roku 1930.

Vojtech Benický (1907 – 1971) v medzivoj-
novom období pôsobil v Slovenskom krase, 
a to nielen ako správca jaskyne Domica, ale 
venoval sa aj prieskumu a fotodokumentácii 
mnohých tunajších jaskýň. Niekedy v prvej 
polovici 30. rokov sa dozvedel o existencii 
jaskyne pri Honciach, čo dokazuje jeho člá-
nok v časopise Krásy Slovenska z roku 1935, 
kde píše:

Záujem domáceho obyvateľstva o jaskyne  
v Slovenskom krase bol v posledných rokoch 
neobyčajne veľký. Kde aký otvor – prepad-
lisko sa vyskytlo, hneď ho čo najdokonalejšie 
preskúmali. Dokonca na mnohých miestach  
(a zaujímavé, že na najmenej sľubných: Gemer-
ská Hôrka, Kečovo, Genčská jaskynka, kde dokon-
ca dedinčania hľadali zlato a podobne) podnikali 

sa i sondovacie práce. Kopalo sa, len 
aby vidiek alebo dedina mala pre 
turistický ruch niečo príťažlivého. 
Pochopiteľná horúčka, ale objavo-
vať jaskyne takým tempom nemož-
no, hoci Slovenský kras skrýva ešte 
nejeden jaskynný problém. Preto 
škoda každej nepremyslenej práce, 
odborne nepreskúmanej, stojí zby-
točné peniaze. Spomínam si, čo bolo 
rečí i s objavom Genčskej jaskynky 
pred dvoma rokmi. Vtedy prebehla 
správa, že nad Genčom (pri Štítni-
ku) objavili veľkolepú jaskyňu, vyše  
5 km dlhú, s jazerami. Vybral som 
sa na kontrolu a zistil som, že je 
to obyčajný stupňovitý komín so 
slepou nádržou vodnou a ďalšou Nápis Mikuláša Galla na dne jaskyne z 23. 8. 1934. Foto: Z. Jerg 
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spleťou štrbín ústiacich do hĺbky. Ako som sa ne-
skoršie dozvedel, p. Pavel Šimkovič, predseda OK 
ČST v Rožňave, nedávno preplával vodnú nádrž 
bez skafandru a poriadne sa vykúpal, ale ďalšie 
prekážky nemohol prekonať. Poberám sa znova 
do týchto mokrých a bahnitých dier, ale nečakám 
nič, čo by mohlo objasniť severnú časť Plešiveckej 
planiny, lebo jaskynka, alebo lepšie komíny sú 
pod samým temenom planiny, teda vysoko. A hĺb-
ke, ktorá by sa musela prekonať, nezodpovedajú 
ich rozmery (Benický, 1935).

Z Benického článku vyplýva niekoľko zau-
jímavých informácií. Jeho článok potvrdzuje, 
že Šingliarova priepasť (v skutočnosti iba 
jej spodné časti) bola objavená hľadačmi 
pokladov v prvej polovici 30. rokov minu-
lého storočia (podľa Benického asi v roku 
1933). Senzačné správy o objave údajne veľkej 
jaskyne v severnej časti Plešiveckej planiny 
zaujali aj Benického, ktorý sa ich rozhodol 
preveriť. Prvýkrát navštívil jaskyňu asi v roku 
1933, pričom zistil, že senzačné správy o nej 
boli teda poriadne prehnané. Podľa neho 
išlo len o obyčajnú jaskynku s niekoľkými 
vertikálnymi stupňami a menšou vodnou ná-
držou. Podľa Benického jazero preskúmal 

p. Šimkovič z Rožňavy (asi v roku 1934?). 
Benický potom jaskyňu navštívil ešte raz (asi 
v roku 1935?), aby ju dôkladnejšie preskúmal. 
Vzhľadom na jej vysokú polohu a malú hĺbku 
nepredpokladal možnosť prieniku do hlbších 
útrob Plešiveckej planiny (na úroveň vyvie-
račiek). Keďže Benický pochádzal z Liptova 
a nevedel ani slovo po maďarsky, o existencii 
článku o jaskyni z roku 1930 v miestnom pe-
riodiku Rozsnyói Hírlap zrejme nevedel. 

Takisto nevylučujeme, že v minulosti mo-
hla byť jaskyňa aj obývaná. V dostupnej spe-
leologickej literatúre sme však nenašli ani 
zmienku o tom, že by bola jaskyňa vôbec 
niekedy predmetom archeologického prie-
skumu. Pravdepodobne sa v nej ukrývali po-
čas 2. svetovej vojny aj ľudia z okolitých obcí 
(naznačujú to nápisy z rokov 1940 a 1944 na 
dne jaskyne). 

Mikuláš Erdős (1934 – 1995) o histórii jas-
kyne zrejme nič nevedel, lebo vo svojom súpise 
z roku 1981 o Šingliarovej priepasti píše: Jasky-
ňa asi nie je známa. Prvý záznam o nej je až z roku 
1944, pričom nepoznáme ani pôvod názvu. Po 
vojne jaskyňu preskúmala rožňavská jaskyniarska 
skupina pod vedením V. Rozložníka, ktorý vyhotovil 

Štítnik na dobovej pohľadnici zo začiatku 20. storočia, v pozadí SZ svah Plešiveckej planiny. Reprodukcia: Z. Jerg
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aj jednoduchý náčrt priestorov. Publikovaná je v ča-
sopise Krásy Slovenska, roč. 34, 1957, str. 94 – 96 + 
mapka (Erdős, 1981, s. 63 – 64). Z akého zdroja 
sa dostal Erdős k nejakým údajom z roku 
1944, zatiaľ nevieme. 

Podľa M. Lalkoviča bola na Plešiveckej pla-
nine niekedy medzi rokmi 1919 – 1945 zare-
gistrovaná Genčská jaskyňa (Lalkovič, 1997,  
s. 17). Je veľmi pravdepodobné, že túto infor-
máciu čerpal práve z vyššie uvedeného článku 
V. Benického. Genčská jaskyňa je teda iba 
jedno z viacerých starších pomenovaní Šinglia-
rovej priepasti.

prieskumy po roku 1945
Šingliarovu priepasť v roku 1950 na dvoch 

akciách preskúmala jaskyniarska skupina Mi-
lana Kamenského (1927 – 1987) zo Štítnika, 
oni ju však nazývali Šuchranova diera (podľa 
baču J. Šuchrana z Honiec, ktorý mal neďaleko 
na planine salaš a pravdepodobne im priepasť 
ukázal). Jej dĺžku odhadli na 200 m a jej hĺb-
ku až na 100 m! V správe o činnosti za rok 
1950, ktorú poslali V. Benickému, o Šingliaro-
vej priepasti píšu (aby bol článok autentický, 
uvádzame ho v pôvodnom znení):

„Šuchranova diera“
Pri druhej výprave do Zvonice (11. júna 1950  

– pozn. autora) vystúpili sme na planinu od obce 
Honce (predtým Genč). Po ceste sme máličko od-
bočili a navštívili jaskyňu zv. Šuchranova diera, či 
jaskyňa pri takzvaných Gerlachovských skalách. 
Túto sme zbežne prezre-
li, ba dokonca Hosúréty-
ho (Zoltán Hosszúréty, 
1903 – 1968, najstarší 
a najskúsenejší člen štít-
nickej jaskyniarskej sku-
piny – pozn. autora) sme 
spustili i k jazierku, ktoré 
je položené v hĺbke asi 25 
– 30 m. Hosúréty túto časť 
zbežne prezrel sám, lebo 
M. Kamenský s touto už 
bol oboznámený (ešte pred 
4-mi rokmi). Rozhodol, že 
bude treba obstarať niekde 
traktorovú dušu a na tejto 
preplávať na druhý koniec 
jazierka, či toto nemá po-
tom suché pokračovanie.

Dňa 14. júna 1950 autobusom sme sa odviezli do 
Honcov, a stadiaľto sme vyšli ku tejto jaskyni. Boli 
sme asi desiati. Traja z nás sme sostúpili na dno: 
Z. Hosúréty, M. Kamenský, K. Sentpétery (Karol 
Szentpéteri; 1930 – 1994 – pozn. autora) snesúc 
so sebou dušu, kus dosky. Hustilkou nafúkanú dušu 
sme opatrili doskou, takto Hosúréty obutý do vyso-
kých gumových čižiem preplával na druhý koniec 
jazierka. Toto jazierko je asi 10 m dlhé, v polovici sa 
však stáča napravo, takže zo začiatku ho po koniec 
nevidieť. Šírka jeho je asi 3 m jedno na druhé, naj-
väčšiu hĺbku sme namerali 4 metre. Voda je pekne 
čistá, ale veľmi studená, takže by nebolo žiaduce sa 
v nej okúpať. Na konci tohto jazierka stena dosahuje 
dna. Na dne jazierka je niekoľko väčších-menších 
stalagmitov, čo nasvedčuje tomu, že toto jazierko 
v minulosti tu nebolo, a voda sa nasbierala len tak, 
že odtok bol zatarasený krápnikom. Pokračovanie 
tu nie je, preto sa Hosúréty vrátil a radšej sme si 
prezreli ešte druhý koniec chodby, ktorá je plná 
kameňov, utrhnutých s povale. Celková dĺžka tejto 
chodby, zahrnúc i jazierko, je asi 80 metrov. Suchá 
strana v polovici je oveľa nižšie položená, ako dno 
jazierka. Ku konci tejto chodby bolo nám treba 
vyliezť asi 15 m po krápnikovej stene, a takto sme 
sa dostali do malej „komôrky“, ktorej steny sú celé 
krápnikové. V jednej stene sme našli malý otvor, 
do ktorého keď sme zavolali, ozvena sa vrátila asi 
o 2 sekundy, a počítame takto, že i tu bude ešte 
iste väčšia dutina. Vylámať tu väčší otvor je veľmi 
nebezpečné, lebo je tu mnoho trhlín a všetky kamene 
visia na spadnutie. Dalo by sa spraviť tak, že by sa 

Vchod do Šingliarovej priepasti s pamätnou tabuľou. Foto: V. Kóňa
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navŕtala diera a napchala traskavinou, a že by sa 
táto rozstrelila. Ale i takto by bolo treba všetkým 
z jaskyne vyjsť celkom von, lebo nikde nič nie je 
natoľko pevné, že by sa dalo schovať. Celková dĺžka 
tejto jaskyne od vchodu až po koniec je asi 200 met-
rov, pri výškovom rozdiele niečo nad 100 metrov. 
(Hosszúréty – Kamenský, 1950, s. 7).

V roku 1956 priepasť na dvoch akciách 
preskúmal so svojimi spolupracovníkmi aj 
Viliam Rozložník (1920 – 1959; jeho bio-
grafia je na stránke osobnosti.sss.sk), jeho 
článok o jaskyni vyšiel v časopise Krásy Slo-
venska, kde publikoval aj mapu priepas-
ti, avšak s chybne uvedenou hĺbkou 71 m. 
Podrobnejšie údaje o týchto prieskumoch 
sú v príslušnej literatúre (Rozložník, 1957; 
Stankovič – Jerg, 2001, s. 257; Stankovič – 
Horváth, 2004, s. 122 – 130). 

V 60. a 70. rokoch spravili veľký kus práce 
(nielen) na Plešiveckej planine českí jaskyniari 
z KS SNM Praha, ktorí sa venovali prieskumu 
priepastí. V ich správach o činnosti sme však 
nenašli informácie o tom, že by bola niekedy 
predmetom ich prieskumu aj Šingliarova prie-
pasť, čo však nevylučuje, že ju mohli niekedy 
v rámci exkurzie navštíviť. O priepasti však 
nepochybne vedeli, lebo publikovali jej krátky 
opis, ktorý zrejme prevzali z Rozložníkovho 
článku (Skřivánek – Stárka, 1963, s. 34). 

V 80. rokoch sa Pavol Mitter (1941 – 1992) 
venoval geomorfologickému prieskumu kraso-
vých javov Plešiveckej planiny, kde preskúmal 
56 lokalít. Jednou z nich bola aj Šingliarova 
priepasť, ktorú v tom čase z hľadiska ďalšieho 
prieskumu považoval za jednu z najperspektív-
nejších jaskýň planiny, pričom však nevylúčil, 
že by mohlo ísť o starú ponorovú jaskyňu 
(Mitter, 1985, s. 51 – 52; Mitter, 1989, s. 10 – 
12; Stankovič – Jerg, 2001, s. 270 – 271). 

Takisto asi v 80. rokoch sa rožňavskí jasky-
niari pod vedením Miroslava Hujdiča (1950 
– 2019) venovali fotodokumentácii najvýz-
namnejších jaskýň Slovenského krasu, medzi 
inými aj Šingliarovej priepasti (pozri napr. 
fotoprílohu na konci publikácie Stankovič – 
Jerg, 2001). Kvalitné fotografie M. Hujdiča sú 
(nielen) medzi jaskyniarmi dobre známe, boli 
prezentované v mnohých publikáciách, ako aj 
na výstavách.

Šingliarova priepasť je známa aj preto, lebo  
v roku 1989 sa v nej stala smrteľná nehoda. 

Dňa 24. júna 1989 sa ju rozhodli navštíviť traja 
muži z Rudnej a Rakovnice. Pri istení prvolezca 
sa 27-ročný Gabriel Kerekeš z Rudnej pošmykol 
v ústí 22 m hlbokej priepasti a spadol do jazera. 
Nezranený prvolezec ho vytiahol z jazera na 
breh, kde ho (ťažko zraneného, v bezvedomí) 
nechal bez dozoru a spolu s treťou osobou 
odišiel do najbližšej dediny zalarmovať pomoc. 
Záchrannej akcie sa zúčastnili siedmi členovia 
rožňavského družstva JZS, ktorí však už na-
šli postihnutého utopeného v jazere (Hlaváč, 
1989). Túto tragickú udalosť pripomína pamät-
ná tabuľa nad vchodom jaskyne.

Z novších prieskumov treba spomenúť čin-
nosť rožňavských jaskyniarov v 90. rokoch. 
Ešte v roku 1990 bola priepasť zmapovaná 
v spolupráci s tětínskymi jaskyniarmi a od 
roku 1992 sa jej prieskumu venovali najmä 
jaskyniari z Rakovnice (G. Čapó, V. Kóňa, L. 
Lešták). V spolupráci s jaskyniarmi z Liberca 
sa v roku 1997 pokúsili uskutočniť aj čerpací 
pokus, ktorý navrhoval už P. Mitter. Hoci 
pokus bol neúspešný, podarilo sa im objaviť 
2. jazero (Stankovič – Horváth, 2004, s. 125). 

Od roku 2001 sa prieskumu priepasti venovali 
členovia SK Minotaurus v spolupráci s T. Má-
tém z SK Drienka, ktorí objavili významné nové 
priestory vrátane 3. jazera, jaskyňu kompletne 
zmapovali a zároveň spresnili aj jej v literatúre 
dlhý čas chybne uvedenú hĺbku. V spolupráci s B. 
Šmídom (Speleoklub UK Bratislava) uskutočnili 
speleopotápačský prieskum 3. jazera. Spravili aj 
úspešný čerpací pokus z 1. jazera a v spolupráci 
so SSJ vykonali stopovaciu skúšku so zaujíma-
vými výsledkami. Stopovacia skúška pomocou 
bakteriofágov začiatkom leta 2008 preukázala 
hydrologické prepojenie Šingliarovej priepasti 
s Brzotínskou vyvieračkou (Stankovič – Horváth, 
2004, s. 125 – 130; Stankovič a kol., 2010, s. 30 – 
31, 75 – 78; Haviarová a kol., 2009). 

Záver
Aktuálna dĺžka známych priestorov Šinglia-

rovej priepasti dnes dosahuje 383 m a hĺbka 
priepasti je 65 m. Priepasť patrí medzi význam-
né biospeleologické, ako aj chiropterologické 
lokality Plešiveckej planiny. Príslušná biospele-
ologická a chiropterologická literatúra k Šin-
gliarovej priepasti je uvedená v Zozname jas-
kýň SR. Priepasť je od roku 2004 uzatvorená 
(Gaál a kol., 2015, s. 34).



37Spravodaj SSS 4/2019 História v speleológii

Aj keď vyššie uvedené historické pramene 
nám priblížili ďalšie cenné údaje, presnú de-
tailnú históriu Šingliarovej priepasti dodnes 
nepoznáme. Možno existujú v kronikách oko-
litých obcí nejaké zaujímavé zápisy, ktoré by 
mohli niečo prezradiť z histórie jaskyne, takže 
ďalšie bádanie by sa malo uberať aj týmto 
smerom.

Poďakovanie. Za umožnenie štúdia mate-
riálov z archívu a knižnice SMOPaJ ďakujem 
Ing. Petrovi Holúbekovi. Ďakujem aj Ing. Silvii 
Oravcovej zo Štátneho archívu v Košiciach, 
pracoviska archívu Rožňava za spoluprácu pri 
vyhľadaní archívnych materiálov, ako aj Vladi-
mírovi Kóňovi (SK Minotaurus) za poskytnu-
tie fotografie.
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Správa z výpravy maceDóNSko-jakupica 2019

Na konci augusta roku 2019 pôsobila 
v macedónskom pohorí Jakupica slovensko-
-česká jaskyniarska výprava, ktorú orga-
nizovali členovia Slovenskej speleologickej 
spoločnosti (M. Brežný, M. Činčalová,  
K. Činčalová, M. Hajduk, P. Herčút, A. 
Holúbek, P. Holúbek, P. Imrich, M. Kudla, 
T. Majerníčková, J. Nereča, P. Pokrievka, S. 
Votoupal, M. Vrbičan). Hlavným cieľom tu 
bol postup v priepasti Slovačka jama, výkop 
v jaskyni Duva a prieskum nových priesto-
rov na lokalitách Kadina a Gorno Begovo. 
Stručný prehľad o ich pôsobení a výsledkoch 
podáva táto správa. 

24. 8. 2019
Príchod na planinu, stavba tábora. P. Herčút 

a M. Vrbičan vynášajú materiál k jaskyni Duva.

25. 8. 2019
P. Herčút a P. Holúbek vynášajú ďalší mate-

riál k jaskyni Duva. Inštalácia ochrannej celty 
nad vchodom do jas-
kyne, inštalácia elek-
trického agregátu  
a natiahnutie predl-
žovačiek do konco-
vej úžiny. P. Holúbek 
umiestňuje v podze-
mí dataloger na me-
ranie teploty a rozši-
ruje prístup k novým 
objavom z roku 
2018. Nakopaný ma-
teriál transportuje na 
zakládku do západ-
nej časti jaskyne.

S. Votoupal a M. 
Vrbičan zostupujú 
do novoobjavených 
priestorov v ponore 
Gorno Begovo. Ob-
javili okolo 40 metrov nových chodieb. Ide  
o 8 metrov hlbokú priepasť, z ktorej vychádza 
úzky, 15 metrov dlhý meander, končiaci sa 
sienkou s pôdorysom 3 × 4 metre a aktívnym 
vodným tokom. Ďalším metrovým skokom 
ústi do meandra, ktorý sa končí v iba 15 cm 

úžine, ktorá by sa však mohla po dvoch met-
roch rozšíriť do prielezných rozmerov. Vanie tu 
silný prievan, ktorý naznačuje, že ide o spodný 
vchod do jaskynného systému.

P. Imrich, T. Majerníčková, M. Hajduk, M. 
Činčalová, K. Činčalová a M. Kudla pomáhajú 
s transportom materiálu na vystrojenie prie-
pasti Slovačka jama a potom pokračujú sme-
rom cez Ubavu skontrolovať stav jaskýň Ľado-
morňa a Snehulienka. Ľadomorňa je uzavretá 
snehovou zátkou, Snehulienka sa javí byť ot-
vorená, vidieť vytopený kanál smerujúci nadol.

P. Herčút a P. Pokrievka zostupujú do Slo-
vačky. Vystrojujú jaskyňu do hĺbky cca 160 m.  
Problém je s ľadom, ktorý zmenil vstupnú 
priepasť na nepoznanie. Dôležité je však zis-
tenie, že cez úzke miesto v ľade sa dá zostúpiť 
hlbšie do podzemia.

26. 8. 2019
P. Holúbek a M. Kudla rozširujú koncovú 

puklinu v jaskyni Duva, centrálu na povrchu 

obsluhujú J. Nereča a M. Brežný. Riadia sa 
dohodnutými signálmi, ktoré im z podzemia 
posielame niekoľkonásobným zapnutím a vyp-
nutím vŕtačky. Na záver akcie prišiel na čelbu 
oznámiť S. Votoupal, že sa blíži búrka, a pomo-
hol s transportom nakopaného materiálu.

Pri vchode do jaskyne Duva
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Skupina A. Holúbek, M. Vrbičan, 
P. Herčút a P. Pokrievka dostrojuje 
Slovačku a všetci zostupujú na bivak. 
Zídu k polosifónu, kde rozbiehajú ná-
sosku, ktorou čerpajú vody zo zatope-
nej chodby, a vracajú sa do bivaku.

27. 8. 2019
P. Holúbek pokračuje v rozširovaní 

koncovej úžiny v jaskyni Duva, cen-
trálu na povrchu obsluhujú tak ako 
deň predtým J. Nereča a M. Brežný. Na 
konci jaskyne sa zdá, že ozvena sa šíri 
z väčších priestorov. Transport mate-
riálu (vŕtačka, centrála, predlžovacie 
káble, odpad...) od jaskyne Duva do 
základného tábora.

S. Votoupal, M. Kudla, P. Imrich, T. Majer-
níčková, M. Hajduk a K. Činčalová zostupujú 
do nových priestorov objavených v jaskyni 
Kadina, ktoré aj dokumentujú v dĺžke nece-
lých 7 m. 

V Slovačke jame po príchode k polosifónu 
zisťujeme, že násoska prestala fungo-
vať, a tak ju rozbiehame opäť a záro-
veň „kýbľujeme“ vodu z polosifónu. 
Po asi troch hodinách sa už dá prejsť 
na druhú stranu, a tak vyrážame na 
koniec jaskyne. Násosku nechávame 
dočerpávať zvyšok vody. Napájame sa 
na posledný meračský bod a začí-
name vystrojovať ďalší stupeň. Kle-
sáme popri potoku, po niekoľkých 
krátkych stupňoch sa dostávame nad 
mohutnú 25-metrovú studňu. Vystro-
jujeme ju čo najviac mimo padajú-
cej vody. Postupne klesneme o asi 
60 výškových metrov. Zastavujeme sa 
nad neveľkým stupňom a vraciame sa 
späť. V podzemí sme tu v hĺbke vyše 
500 metrov odfotografovali pravde-
podobne šťúrika z čeľade Neobisiidae  
a podrodu Neobisium (Blothrus); určila 
Mgr. Jana Christophoryová, PhD., 
z Katedry zoológie Prírodovedec-
kej fakulty Univerzity Komenského  
v Bratislave. Vyznačuje sa typickými 
znakmi troglobionta, má predĺžené 
kráčavé končatiny aj pedipalpy, prav-
depodobne je bez očí. Bez fyzického 
odobratia jedinca sa viac o tomto tvo-

rovi povedať nedá. V Macedónsku je známych 
9 druhov z tohto rodu, ale môže ísť aj o nový 
druh.

28. 8. 2019
P. Holúbek, S. Votoupal a M. Kudla tran-

sportujú materiál z koncovej úžiny v jaskyni 

Šťúrik z čeľade Neobisiidae a podrodu Neobisium (Blothrus) 
z jaskyne Slovačka jama

Sifón v jaskyni Slovačka jama
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Duva. Po rozbití väčšieho bloku mramoru 
sa dostali k tesnému otvoru, za ktorým bolo 
vidno väčší priestor. Po rozšírení úžiny sa do-
stali do priestoru hlbokého 10 metrov, z kto-
rého vedú kolmé, no tesné priepasti nadol. Po 
rozšírení úžiny sa dostali z tohto miesta na 
balkón. Z neho smerujú nahor i nadol veľké 
priestory, ktoré sa nedali bez lanovej techniky 
preskúmať. Po zameraní nových priestorov sa 
transportuje všetok materiál z jaskyne a spred 
nej do základného tábora. 

Dĺžka jaskyne po zameraní dosiah-
la 85 metrov, z toho umelo rozšírených je 
56 metrov. Prvé výkopové práce na tejto lo-
kalite začali P. Vaněk a P. Holúbek 7. sep-
tembra 2008. Na dosiahnutí dnešného sta-
vu sa podieľali desiatky jaskyniarov najmä 
z klubov Cassovia, Červené vrchy, Drienka, 
Chočské vrchy, Malá Fatra, Nicolaus, Šariš  
a Turiec. Po vyhodnotení údajov z datalogera 
sme zistili, že počas celého merania od 25. 
augusta 2019 (10:40 SEČ) do 28. augusta 2019 
(14:00 SEČ) sa teplota v podzemí pri merač-
skom bode 9 udržiavala na hodnote 2,4 °C. 

Vonkajšia teplota v tomto období kolísala od 
9,6 °C do 18,7 °C. 

V Slovačke jame po zdolaní ďalšieho stup-
ňa našu prieskumnú skupinu zastavil sifón. 
Máme ešte čas, preto sa vraciame nad 25 
metrov hlbokú šachtu a skúmame suché časti, 
kde narážame na ďalší potôčik. Ten sa stráca  
v nízkej meandrujúcej plazivke. M. Vrbičan 
prejde dopredu asi 50 m, kde ho zastavuje úži-
na a zával s prievanom. Tieto časti zameriame 
a vraciame sa do bivaku. 

T. Majerníčková, M. Hajduk a K. Činčalová 
zostupujú do jaskyne Snehulienka, kde nachá-
dzajú asi 4 m hlbokú priepastku skrytú za za-
sintrovanými kulisami s možnosťou ďalšieho 
postupu po miernom rozšírení.

29. 8. 2019
S. Votoupal, P. Holúbek a M. Kudla zameriava-

jú jaskyňu s dĺžkou 30 metrov, nachádzajúcu sa 
približne 200 metrov východne od sedla nad jas-
kyňou Duva. Jej vchod leží odhadom 300 m nad 
salašom na kontakte krasu a ne krasu. Na povr-
chu v okolí jaskyne sa vyskytujú fosílne sintre. 
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Potom sa v trojici presúvame do lokality 
Igelity a Kolaps. Zlanením do priepasti sme 
overili komunikáciu závalu v jaskyni s dnom 
priepasti. V hornej lokalite sme cítili mierny 
prievan (spodný vchod), v sintrových platniach 
by sa tu dalo pracovať na jej predĺžení.

Skupina A. Holúbek, M. Vrbičan, P. Herčút 
a P. Pokrievka vystupujú zo Slovačky, zároveň 
odstrojujú vstupné časti. Celkovo preskúmali  
a zároveň zamerali 371 m priestorov s deni-
veláciou 71 m. Hladina koncového sifónu je  
v hĺbke 699,5 m pod úrovňou vchodu. 

P. Imrich, T. Majerníčková, M. Hajduk, K. 
Činčalová a Miro Brežný pomáhajú s trans-
portom materiálu po odstrojení Slovačka jamy 
a pri výstupe prieskumnej skupiny na povrch.

30. 8. 2019
S. Votoupal a P. Holúbek merajú teplotu 

vo vstupných častiach jaskyne Gorno Begovo, 
ktorá pri vonkajšej teplote 13 °C dosiahla  
3,4 °C. Nasleduje likvidácia tábora, sušenie 
vecí, odvoz do Skopje a napokon v nočných 
hodinách cesta domov.

Poďakovanie. Výprava sa uskutočnila za po-
moci nášho priateľa, macedónskeho jaskyniara 
Ivana Žežovského, ktorý vybavil povolenie na 
výskum podzemia a časť výpravy odviezol na 
terénnom aute do základného tábora. 

Pre Spravodaj SSS napísali, odfotografovali a na-
kreslili mapu P. Holúbek, P. Imrich, P. Pokrievka,  
S. Votoupal, M. Vrbičan a P. Herčút
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...Mirko, išiel by si s nami do Macedón-
ska?, oslovil ma Papo v jeden pekný, slnečný 
prázdninový deň. 

Váhal som s odpoveďou asi tri sekundy. 
Do odchodu zostávali asi dva týždne. Takže: 
dokončiť rozrobené práce, vyprať kombi-
nézu od blata, nakúpiť baterky do čelovky 
a pobaliť sa na cestu. Beriem si pre istotu 
dva spacáky, ktovie, aké tam bude počasie. 
(To rozhodnutie som neskôr ocenil.) Pečiem 
si ešte svoj chlieb, mám skúsenosť, že mi dlho 
vydrží. Slaninka, klobáska nemôžu chýbať.

Spomínam si, ako sme s Ľudom viedli v Centre 
voľného času v Martine krúžok mladých jaskyniarov. 
Na prvej akcii do jaskýň v Belianskej doline sme sa po 
ceste zastavili, že niečo pojeme. Keď niektorí chlapci 
vybalili svoj proviant, nestačili sme sa diviť. V ruksa-
čiku samé dobošky, cukríky, sladké tyčinky... no úžas. 
A kto ťa balil?, pýtame sa neveriacky. Nóó, mama... 
odpovedá chlapec. Dobre, ale nabudúce – slanina, 
klobása, chlebík a cibuľa nesmú chýbať. Naučili sa. 

Ráno 23. 8. dokladáme do už naloženej 
Papovej El-dvestovky posledné kúsky bato-
žiny. Je poriadne napchatá, ešte aj „truhla 
na streche“, a okolo šiestej vyrážame smerom 
na Kremnicu. Z Martina sme štyria a Silvo  
z Moravy. Na benzínke v Krupine sa stretáva-
me s chalanmi z Mikuláša na VW Transpor-
téri. Už nás je deväť. Stretnutie so starými ka-
marátmi sa nezaobíde len tak. Hláška od Mira: 
...v TANAP-e sú dve nové pracovníčky a vieš, 
čo majú spoločné? Nedali mi... nás dostala do 
kolien. Medzi jaskyniarmi sa nič nezmenilo. 
Stále je tu veselo. Pokračujeme smerom na Bu-
dapešť. Hranice, po chvíli sa nám už Belehrad 
mihá za sklom auta, klíma beží naplno a na 
prvej benzínke sa dávame do kraťasov. Počasie 
ako na objednávku, tridsaťšesť v tieni. Krajina 
za oknom auta mi pripadá ako južná Morava, 
ale s pribúdajúcimi kilometrami sa to mení. 
Dúfam, že auto vydrží bez poruchy.

Pred niekoľkými rokmi sme išli splavovať Vltavu 
a Peťo z Novej Dedinky (majiteľ lodenice a náš dobrý 
kamarát) na túto akciu požičal od Laciho zo Švaj-

čiarska čerstvo dovezený ojazdený Ford Tranzit. Plné 
auto vodákov a batožiny, kopa kilometrov za nami 
a ešte väčšia pred nami. Sme niekde v Rakúsku, keď 
tu Peťo zvolá: ...palubovka mi svieti ako vianočný 
stromček. Motor beží bez známky akejkoľvek chyby, 
točíme autá na vedľajšiu cestu a zastavujeme na ma-
lom hospodárstve. Nikde nikoho, všetko pootvárané, 
asi je tu taký zvyk. Aj u nás to tak voľakedy bolo. Peťo 
otvára kapotu a zisťujeme, že chýba klinový remeň 
na náhon alternátora a ostatných „hejblátok“ okolo 
motora. Padne návrh, že sa pešo vrátime pohľadať ho. 
Hlúposť. Dievčatá nemajú silonky a asi by nám to ani 
nepomohlo, ford nie je stará škodovka. Peťo po chvíli 
radostne vyťahuje spod sedačky „fungl“ nový remeň. 
Všetkým nám odľahlo, už sa vidíme na Vltave. Ale to je 
len začiatok. Posádka auta sa vrhá pod kapotu, všetci 
sa snažia pomôcť, predsa len čas uteká. Šesť „autome-
chanikov“ natlačených pod kapotou, skoro ako v ope-
račnej sále, sa usiluje zistiť, čo sa stalo. Neviem kto je 
kto, vidím len nohy. Podchvíľou vystrčená zaolejovaná 
ruka pýta kľúč alebo kombinačky, ...pivko by nebolo? 
Po chvíli sa to nejako podarí a Peťo forda naštartuje. 
Paráda, nastupujeme do auta a smola... To isté – remeň 
sa skĺzol z remenice a všetko sa začína odznova. 

My „zavadzači“ sa len dívame. Ložisko na motore 
je rozsypané a nič nepomáha. Čo teraz? V cudzej 
krajine, na cudzom majeri, tá bezmocnosť... Za ma-
jerom v diaľke rozoznávam garáž a v nej vidno zdvi-
hák. Čo keby tam bol aj nejaký opravár? „Gumička“ 
sa v tichosti vytratí a o chvíľu sa vráti s novým 
originálnym ložiskom v ruke. Podáva ho „autome-
chanikom“ s vysvetlením, že v garáži bol mechanik 
a povedal mu, nech si niečo pozrie na stole, že tam 
sa váľajú dáke ložiská. Jedno z nich tam akoby čaka-
lo na nás, zabalené v igelite a modrej škatuľke. A za 
päť euro. V tom momente sa stáva hrdinom výletu. 
Neveríte tomu, že sa to naozaj stalo? Stalo.

Okolo siedmej večer prechádzame hranice 
do Macedónska a vchádzame na „putarinu“. 
Za hodinu sme v Skopje, odstavujeme autá 
u vedúceho domácej jaskyniarskej skupiny 
Speleolosko družstvo Peoni Ivana „Žeža“ Že-
žovského. Zoznamujeme sa s Ivanom, čiper-
ným tohtoročným sedemdesiatnikom, my, kto-
rí sme tu prvýkrát, aj s jaskyniarmi z Prešova. 
Už nás je štrnásť.

maceDoNia 2019 aLeBo ceSta za pozNaNím

miroslav Brežný



45Spravodaj SSS 4/2019

Sedíme okolo stola, popíjame pivko, ve-
dieme debatu okolo jaskýň a užívame si tep-
lého večera. Dozvedáme sa, že mesto Skopje 
v šesťdesiatych rokoch zrovnalo so zemou 
zemetrasenie a bolo vybudované znovu. 
Aj Ivanov dom postavil odznovu štát. Na 
malom dvorčeku si rozkladáme karimatky 
a ukladáme sa na spánok. Teplo a dlhá cesta 
nás uspáva a o chvíľu neviem o svete.

„Allah akbar“..., stále dokola, ma prebudí 
zo spánku, pozerám na hodinky: je päť aj 
dáke drobné 24. 8. a z ampliónov na blízkej 
mešite počuť zvolávanie mullu na ranné 
modlitby. No nič, vstávame aj my, pomaly 
pobaliť a nakladať. Vo dvorčeku u Ivana je 
zaparkovaný starý sedemmiestny Defender. 
Nakladáme svoje veci do El-dvestovky a po-
máhame nakladať Defender, dovnútra, no 
najmä na záhradku na streche. Nechápajúc 
sa dívam, ako to tam všetko vojde. To auto 
nie je sedemmiestne, ale asi nafukovacie. 
Vošlo tam všetko, aj jaskyniari.

Okolo ôsmej odchádzame od Ivana a za-
stavujeme sa pri malom obchodíku, pred 
ktorým sú skromné stoličky so stolíkmi na 
raňajky. Je to taká malá vývarovňa, robia 
tam ich „burek“. Cesto ako lístkové, plnené 
mletým mäsom a zeleninou, a k tomu liter 
jogurtu zo supermarketu nás zasýti poma-
ly do večera. Štartujeme a pokračujeme do 
kopcov nad mestom. Stále stúpame, tra-
verzujeme, cesta akoby lesná, neudržiava-
ná, všade prach, prechádzame cez samoty, 
osady s niekoľkými domami a staré autá, 
pripadám si ako na lazoch na Kysuciach, 
len tu sú miesto kostolíkov mešity. 

Okolo obeda prichádzame ku chate 
Karadžica. Vlastne aj pohorie sa tak volá. 
Privíta nás chatár, dáme si pivko, niekto 
kolu, niečo pojeme a pokocháme sa po-
hľadom do hĺbky dolín pod terasou chaty. 
Slniečko praží, na teplomeri je stále dvad-
saťdeväť. Spomínam si na Tomášovský 
výhľad, mám podobný pocit, ako keď som 
sa prvý raz pozrel do hĺbky pod ním. 

Autá sa šplhajú vyplavenou cestou, samá 
jama a kamene, prach, niekedy sa v ňom 
stratí aj Žežovo auto pred nami. Už nevidno 
ani osady, len samá kosodrevina, zastavu-
jeme sa pri malom pamätníku. My starší 
máme výhodu a čítame nápis v azbuke, že 

Speleológia v zahraničí
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tam v deväťdesiatych rokoch zahynuli ruskí 
piloti vo vojne v bývalej Juhoslávii. Kosodre-
vina ubúda, namiesto nej vidíme len zho-
renisko. Papo spomína, že pred pár rokmi, 
keď išli hore, zo všetkých strán horela ko-
sodrevina a plamene doslova olizovali autá. 
Z toho pohľadu šiel strach. 

Strácajú sa posledné ostrovčeky kosodre-
viny a pred nami sa otvára pohľad na plani-
nu. Zastavujeme a kocháme sa pohľadom 
na vápencový chrbát pohoria. Vedľa cesty 
akási murovaná búdka a na stene nápis, 
samozrejme v azbuke: Begovo pole 2000 
m n. m. Asi pol kilometra odtiaľ, smerom 
na juhozápad, budujeme základný tábor. 
Pohľad na čas – 14.30. Vykladáme autá, 
staviame expedičné stany. Výborná vec. 
V jednom je sklad materiálu, sú tam ulo-
žené laná, kombinézy a ostatný materiál. 
V druhom je kuchynka a v prípade dažďa 
„zasadačka“. Hľadáme miesto pre svoje 
stany. Tráva je mäkká ako mach, vysoko-
horská, paráda. Až teraz si uvedomujem 
všadeprítomné hovienka od ovečiek a me-
dzi nimi od koní, a aby toho nebolo málo, 
tak na prázdnom mieste medzi nimi ešte 
značky od kráv. Pohľadom sondujem te-
rén, kde je ich najmenej. Po chvíli to vzdá-
vam a zmierujem sa s tým, že také miesto 
tu jednoducho nie je. Nič to.

Staviame si stany, hľadáme „chladnič-
ky“ (malé závrty, kde ťahá z jaskynného 
systému studený vzduch), masť mám roz-
topenú ako olej, ale po chvíli v „chladnič-
ke“ je stuhnutá. Ukladáme do nej všetko, 
čo sa môže pokaziť. Salámu, maslo, klo-
básky, zeleninu a prikladáme to kameňmi 
proti psom. Pobudneme tu týždeň a do 
supermarketu je ďaleko. Neďaleko od nás 
sú salaše, ovečky, kone, psi a bačovia. A je 
tam aj voda. Super miesto.

Papo odchádza s autom späť na chatu 
Karadžica po jaskyniarov z Prešova, lebo 
oni na svojom aute by po tej ceste bez po-
škodenia neprešli. Ešte doviezť do banda-
siek vodu, drevo a už sedíme pri praskajú-
com ohni, kŕmime sa a debatujeme, čo nás 
čaká zajtra. Odchádzam od ohniska, vy-
trvalci ešte ostávajú vo svetle dohárajúceho 
ohňa, v tme dvíham hlavu k oblohe a ostá-
vam v úžase nad tým božím zázrakom, čo 
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sa odohráva nad nami. Toto doma nevidíme, 
obloha je posiata hviezdami a súhvezdiami, 
neviem sa vynadívať. Zaspávam v tichu večera, 
nasatý dymom z kosodreviny, v diaľke len občas 
počuť zvonce ovečiek, občas zašteká pes, ale vô-
bec mi to neprekáža, je to uspávanka...

Ráno 25. 8. sa budím ako do roboty o pol 
šiestej, no nechce sa mi zo spacáka. Noc ne-
bola chladná, ale ráno bolo čerstvo. Mechúr 
ma vyháňa zo stanu a ja ostávam stáť pred 
nádherným obrazom. Stojím tam sám, tesne 
pred východom slnka, jemný opar hmly, ktorý 
sa pomaly zdvíha ako opona a odkrýva ticho 
sa pasúce stádo koní. To treba zažiť. Zabúdam 
na plný mechúr a vrhám sa do stanu, Janko je 
už tiež hore a zo spacáka pozoruje to divadlo. 
Vyhrabávam spod handár foťák a pokúšam sa 
ním zachytiť tú nevšednú scénu.

Spomínam si na môj prvý zážitok so stanovaním. 
Bol som štvrtáčik, rád som v tej dobe chodil po vyučo-
vaní na takzvané pionierske schôdzky. Mali sme vedú-
cu, mladá študentka, na meno si už nepamätám. Raz 
sa spýtala, kto chce ísť na víkend stanovať. Všetky ruky 
v triede boli hore. Tešil som sa a so mnou celá trieda 
na výlet. Škola nám požičala stany a spacáky, vtedy to 
bolo na školách bežné. 

V sobotu ráno vytešený v očakávaní neznámeho 
dobrodružstva som si vykračoval na autobusovú stani-
cu. Mal som nový nožík, rybku. Stál 5 Kčs. Vedúca tam 
stála so stanom sama. Bolo vidno, že sa potešila, keď 
ma tam uvidela. Prišiel autobus a my sme sklamaní 
nastúpili sami do autobusu. Vystúpili sme v Blatnici 
a stan sme postavili pri potoku v Gaderi. Vtedy sa to 
ešte dalo. Autobus chodil cez prázdniny až do Dedo-
šovej. Na detaily si nespomínam, ale prvý raz v živote 
som jedol „sáčkovú“ polievku.

To ma navždy poznačilo a pokračovalo to čítaním 
kníh od pána Jaroslava Foglara Rýchle šípy, Chlapci od 
Bobrej rieky, potom jaskyniarstvom, vodáctvom, liezli 
sme s Jarkom Ďugelom. 

Jednu letnú sobotu niekto zvoní pri dverách, otvo-
rím a tam stojí Jarko; hneď spustí, či by sme nešli liezť 
do Sučian na Skalu. On zoberie syna Riška a ja aby 
som zobral Tomáša. Mohli mať vtedy tak trinásť ro-
kov, sú jeden ročník. Pýtam sa manželky, či by Tomáša 
nepustila so mnou. Nechala sa prehovoriť: húdol som 
do nej, čo by sa nám mohlo stať, veď ide s nami Jarko. 

Stretli sme sa nabalení na zastávke na Severe. Odtiaľ 
autobusom do Sučian. Pod Skalou sme vybalili laná, 
sedačky a „železá“. Jarko, ako najlepší a najskúsenejší 

lezec, nám nachystal cestu, ktorú akurát chalani z Ja-
mesu nanovo vystrojili. Každý sme si naviazali toho 
svojho potomka na dynamické lano a chlapci už liezli 
ako muchy po stene. Tak sme sa „zabávali“ celé doobe-
die. Môj Tomáš bol asi v dvoch tretinách steny, keď tu 
zrazu zastala pri nás modrá škodovka 120. Manželka. 
Prišla sa na nás pozrieť. Práve som Tomáša trochu 
povolil, keď na ňu zakričal: Mami, aha, čo ja viem..., 
s úsmevom sa hodil do sedačky ako na bungee jum-
pingu a mal z toho bohovskú radosť. No ja nie, rýchlo 
som lano dobral na osmičke a očami hľadal pohľad 
manželky. Na škodovke buchli dvere a auto zmizlo za 
skalou. Mal som doma čo vysvetľovať... hlavne, že sa 
nikomu nič nestalo... Ale semiačko bolo zasiate. Dnes 
má tridsaťdva.

Papo s Paťom sa už tiež zobudili a spolu roz-
mýšľame nad raňajkami. V chladničke máme 
vajíčka, takže raňajky sú jasné. Zapaľujem varič 
a na panvici robím praženicu s paprikou a sla-
ninkou. Bola výborná a zasýtila. Papo s Paťom, 
Andrej a Mišo sa pripravujú na zostup na troj-
dňový bivak v priepasti Slovačka jama. Nachys-
tať laná, výstroj na tri noci, proviant. Je toho 
dosť. Z tábora k Slovačke je zhruba dve hodiny 
šliapania po vrstevnici na planine. Bolo treba 
vyniesť a vystrojiť priepasť, ale predovšetkým 
zistiť, či sa dá dostať až dolu k bivaku, ktorý je 
v hĺbke 400 metrov. Vlani sa chlapci nedostali 
dolu, lebo vchod bol zaľadnený a nedalo sa to 
preliezť. Jednoducho jaskyňa nepustila. 

My s Jankom sme sa vybrali hore na hrebeň. 
Celé pohorie z vápenca je poznačené množ-
stvom závrtov, rozsadlín a krásnych pohľadov 
na krajinu. Ako povedal Peter: jaskyniarsky 
orgazmus... Lezieme hore, hľadáme cestu, nepo-
známe to tu, ale rýchlo sa zorientujeme, prelie-
zame škrapy a sme pri vchode do jaskyne Duva, 
kde má pracovisko brat Peter. Ten sa tam vie 
vyblázniť. Vyliezame na hrebeň, myslíme si, že 
sme na vrchole, a pred nami ďalší. Tak kráčame 
ďalej, fotím krajinu, kvetenu a som prekvapený, 
aká je pestrá napriek nadmorskej výške 2200 
metrov. Kruhy kosodreviny a vres striedajú od-
halené vápencové škrapy. Vychádzame na vrchol 
hrebeňa a to je pre nás zážitok. 

U nás doma sa nedá zablúdiť, ale tu by som 
to netvrdil. Nikde žiadne turistické značky, 
len mužíci zo skál na hrebeňoch, ale tých 
poznajú len domáci bačovia. Papo spomínal, 
že vlani pri spiatočnej ceste zo Slovačky bola 
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taká hmla, že Martin 
jednoducho zablúdil. 
Nebolo vidno na päť 
metrov pred seba. Mal 
šťastie, že natrafil na 
salaš a bača ho tam 
nechal prespať. Ráno 
sa šťastlivo sa vrátil do 
tábora. Bačovia spomí-
nali, že sú tam vlci. Aj 
v noci bolo počuť, ako 
ich psi vyštekávali.

Všade okolo nás ne-
konečné vrcholy bez-
menných štítov, závr-
ty, priepasti, dolu pod 
nami príkre svahy, vľa-
vo najvyšší vrch v oko-
lí, zahalený v jemnom opare, Solúnska Glava. 
K nemu sa vinie cesta a na samom vrchu niečo 
ako hvezdáreň na Lomnickom štíte. Neskôr sa 
dozvedáme, že je to vojenský objekt. Schádzame 
späť do tábora, prichádzajú aj ostatní. Zakla-
dáme oheň a Tinka varí šošovicovú polievku 
v kotlíku. Každý niečím prispel. Bola výborná. 
Prichádza večer, sedíme pri ohni, zaťahuje sa 
a pomaly začína pršať. Utekám do stanu, zalie-
zam do spacáka, zapnem čelovku a do cancáka 
si píšem: Prší a riadne nám tečie do stanu...

Ráno 26. 8. sa prebúdzam fantasticky vy-
spatý, čerstvý, asi je to tým dobrým vzduchom 
a vari aj preto, že tu nie je „signál“. Bača nám 
doniesol v miske ich čerstvý balkánsky syr. Ra-
ňajky sú jasné: šopský 
šalát s opraženou sla-
ninkou. Fakt dobré, 
odporúčam. Zvyšok 
syra odkladáme do 
chladničky pod kame-
ne. Papo, Paťo, Andrej 
a Mišo sa balia na zo-
stup do Slovačky. Na-
kladáme batohy ma-
teriálom a vyrážame 
prví na hrebeň. Andrej 
a Mišo pôjdu za nami. 
Kráčame po vrstevnici 
smerom na juh, ob-
čas križujeme pastier-
sky chodník, počasie 
máme gýčové, slniečko 

praží. Otáčam sa podchvíľou späť a snažím sa 
uložiť si do pamäti obraz krajiny, aby som sa 
dokázal vrátiť späť. Nazad pôjdem sám a mu-
sím trafiť. Občas treba aj oddýchnuť, pofotíme 
a pokocháme sa pohľadmi. Prichádzame pod 
traverz, tu ma trochu zarazí. Úzky chodníček 
traverzuje strmým chrbtom svahu. Podo mnou 
dvesto metrov strminy, no neviem...

Zastanem a kochám sa pohľadom do doliny, 
kde sa pomaly rozlieva stádo oviec. Rozmýš-
ľam, čo tam asi tie ovce žerú. Nado mnou krik 
stoviek vtákov, neviem určiť, čo sú zač. Celé 
čierne, veľkosť ako kavky, ale krik ako dáke 
spevavce. Stále cítim vôňu materinej dúšky. 
Strach zo mňa opadol a pokračujem v ceste. 
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Som si istý, že to dám. Na konci traverzu sa 
čakáme, dobiehajú aj Andrej s Mišom. Vypeká-
me sa na slniečku a debatujeme. Andrej hovorí, 
že do Slovačky je to päť kilometrov. Možno 
vzdušnou čiarou, ale podľa toho, ako ma bolia 
nohy, to bude deväť. Prechádzame svah pokry-
tý vresom a kosodrevinou a Papo mi ukazuje, 
kde vidno Slovačku. Za chvíľu sme tam. 

Schádzame do rozsadliny a zhadzujeme zo 
seba ťažké batohy. Idem sa pozrieť a to, čo 
vidím, mi vyráža dych. Diera ako do pekla, 
nevidím dolu, steny priepasti sa strácajú v tme. 
Tie čierne vtáky vyletujú z jamy a neustále škrie-
kajú. Asi nie sú nadšené z návštevníkov zo 
Slovenska. Papo a Paťo sa navliekajú do žltých 
nepremo kavých kombinéz, na hlavu prilbu a če-
lovku. Navliecť ešte sedačku, zapnúť sa do lana 
a chlapci miznú v tmavej diere. Andrej a Mišo 
pôjdu za nimi až o hodinu. Tak znela doho-
da. Zatiaľ s nimi ešte posedím, ale začína sa 
zaťahovať a nestojím o zmoknutie. Nahodím 
batoh, lúčim sa s chalanmi a šliapem späť. 
Valím do svahu, celkom mi to ide, stále lovím 
v pamäti obrázky z cesty a viem, že idem dobre. 
Nado mnou je čoraz černejšie, už aj zahrme-
lo a v diaľke vidím záclonu dažďa z čiernych 
mrakov. Pridávam do kroku, ale tá čierňava ide 
akoby stále za mnou. Už som na hrebeni nad 
táborom, vidím dolu rozložené stany, salaš, čo-
skoro som tam. Schádzam dolu svahom po ska-
lách vyleštených kopýtkami oviec, no vtom už 
letím. Vyhadzuje mi ľavú nohu dopredu a pravú 
pod seba. V kolene mám z minulosti prasknutý 
meniskus a ak toto rozchodím, bude dobre. 
Opatrne vstávam a chvalabohu, ide to. Mal som 
šťastie. Oprášim sa a opatrne kráčam do tábora. 

Ostatní už sedia pri ohni a niečo varia v kot-
le. Šťastný, že som zdravý späť, prichádzam 
k nim a vôňa jedla vo mne spúšťa Pavlovov 
reflex. Peter sa na mňa díva a hovorí: Miro, 
zapaľujú sa ti lýtka. Pozriem sa na nohy a ne-
verím vlastným očiam. Červené, spálené, no 
paráda. Tinka mi hneď dáva krém a natieram 
si aj tvár. Podcenil som to, slnko je tu ostrejšie 
ako pri mori. Ale ten boršč, čo navarili Tinka 
s Peťom, nemal chybu.

V cancáku mám 27. 8. napísané: Spíme do 
siedmej, na raňajky ovsená kaša, psi nám zo-
žrali syr...

Zostávam v tábore, koleno ma začína bolieť, 
dúfam, že sa to nezhorší. Janko šiel na El-dvestov-

ke zaviezť ostatných do jaskyne pod Solúnsku 
Glavu. Ostávam v tábore, relaxujem a odháňam 
psy, voňajú im naše chladničky. Z niektorých ide 
strach. Sú to veľké psiská, šarplanináre, na krku 
obojok z plechu, pozastrihovaný do špicov ako 
tŕňová koruna. Bača vravel, že to proti vlkom, 
keď sa rujú, ale nesmiem dať najavo, že sa ich 
bojím. Naštvali ma. Syr bol fakt dobrý... 

Nemám pojem o čase a vôbec mi to ne-
prekáža. Ležím v stane, počúvam ovčie zvonce 
a sledujem sysle, ako sa hrajú na naháňačku, 
pričom vždy jeden postojačky sleduje okolie. Za-
ťahuje sa, ale je teplo. Janko sa vracia, odstavuje 
auto. Balíme trochu proviantu, pivko a ideme 
pomôcť bratovi Petrovi do Duvy. Slnko páli, ale 
my sedíme pod plachtou. Počasie sa stále mení, 
slnko strieda zatiahnutá obloha. Spúšťame cen-
trálu pre Peťa, schyľuje sa na dážď, ochladzuje 
sa. Idem dolu do tábora niečo si obliecť; cestou 
hore začína pršať, no nie je to až také zlé. Tro-
chu zmoknem a pod plachtou sa prezliekam. 
Peťo končí, balíme a znášame všetko dolu. Za-
pálime oheň a čakáme na ostatných. Posedáva-
me, debatujeme a vyhodnocujeme deň. Spúšťa 
sa zasa dážď, tak sa sťahujeme do „zasadačky“. 
Prší, ležím v spacáku, čelovka na hlave a píšem 
do cancáka: Zasa nám tečie do stanu. Ktovie, 
ako naši chalani tam dolu...

Bolo to asi v 2011-om alebo 2012-om, už neviem 
presne, ale spomínam si, že niekto z jaskyniarov 
prišiel s tým, že v kine Moskva dávajú film o jas-
kyniaroch. Volal sa Sanctum. Tak sme sa rozhodli, 
že pôjdeme. Báli sme sa, či vôbec dáke vstupenky 
kúpime, určite bude na taký film nával. Zobrali sme 
manželky, kúpili vstupenky a šli sme do kina. Bol 
nás celý jeden rad v strede kina a inde len sem-tam 
človiečik. Kino bolo len pre nás... o nás?

Ráno 28. 8. je hmlisté, ale čistá obloha veští 
pekný deň. Včerajší dážď nám riadne schladil 
bývanie, no dá sa to vydržať. Nóri hovoria, že 
nie je zlé počasie, len zlé oblečenie. Veľká vlh-
kosť vzduchu zráža teplotu na 4 stupne nad 
nulou. Ešteže som si zobral dva spacáky. 

S Jankom sme sa rozhodli spraviť hrebeňovku 
po náprotivnom severnom chrbte pohoria. Zba-
líme batohy a hor sa do kopcov. Obaja si vykra-
čujeme pomedzi kolesá kosodreviny a vresu, ko-
cháme sa pohľadmi na masív vápencových skál 
nad táborom, ktorý máme ako na dlani. Medzi 
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malinkými stanmi ešte rozoznávame pobehujúce 
bodky jaskyniarov, ktorí sa chystajú do priepasti 
v západnej časti pohoria. Kráčame po hrebeni 
a kocháme sa tou nádherou, ktorú podfarbuje 
stále sa meniaca krajina, podchvíľou presvetlená 
jasom slnka, striedajúcimi sa s tieňmi mrakov, 
ktoré akosi rýchlo menia svoje miesto a tvar na 
nádherne modrej oblohe. Z hrebeňa rozoznáva-
me chatu Karadžica a v diaľke aj cestu, po ktorej 
sme sem prišli. Vraciame sa späť do tábora a mí-
ňame salaš, ktorý z tábora nebolo vidieť. Míňa-
me niekoľko voľne sa pasúcich koní, nedôverčivo 
si nás prezerajú a nervózne potriasajú hrivami. 

Večer prichádzajú ostatní jaskyniari a pri dob-
rej, čerstvo uvarenej polievke rozprávajú svoje zá-
žitky, ako zlaňovali priepasť do hĺbky osemdesiat 
metrov po ľade. K táboru sa blíži auto, rozozná-
vame starý, ale dobrý Land Rover, hlboký zvuk 
motora prezrádza nezničiteľný benzínový osem-
valec. Z auta vystupuje mladý chalan s dvomi 
deťmi. Zoznamujeme sa s domácim Martinom 
zo Skopje, ktorý ide s deťmi stanovať. Deti sa 
trochu hanbia, ale už o chvíľu sú naše. Prichá-
dza Silvo z Duvy a oznamuje nám, že brat Peter 
má objav. Sedíme pri ohni a on nám rozpráva 
o Duve, ako to tam vyzerá, ako sa narobili. Nad 
nami vo svahu v tme blikajú dve čelovky. Vracajú 
sa Peter s Mirom. Majú toho dosť. Teplá kotlíko-
vá polievka im vracia náladu. Dívame sa do ohňa 
a počúvame príbehy. Je mi zima, vetrovka nepo-
máha, kráčam v tme ku stanu a nado mnou čistá 
obloha s miliardami svetielok. Bude kosa. Budím 
sa na zimu, ale o chvíľu zase zaspávam.

Zrána 29. 8. vychádzam zo stanu – a všetko 
biele! Stan, tráva, skaly, ovce, všade inovať. 
Nádhera. Bolo dobre pod nulou. Martin ho-
voril, že keď včera odchádzal zo Skopje, bolo 
štyridsaťdva stupňov. No fuj!

Okolo obeda by sme mali vyraziť po chlap-
cov zo Slovačky. Pomaly sa chystáme, do ba-
toha len jedlo a vodu, do prázdneho batoha 
budeme nakladať veci zo Slovačky. Hlavne 
mokré laná. 

Miro sa už niekoľko dní sťažoval na bolesti 
v krížoch; Silvo, ktorý vzal do ruky prútik, 
zistil, že si postavil stan na dákej patogénnej 
zóne. Je pravda, že kúsok od stanu bol závrt. 
Pomohli sme teda Mirovi preniesť stan a dnes 
ráno vyšiel z neho s úsmevom. Rozťahujúc 
ruky, akoby nás chcel všetkých objať, skonšta-
toval, že sa konečne dobre vyspal. 

Okolo pol dvanástej berieme vaky a vyráža-
me k Slovačke. Zasa šplháme do traverzu Peťo, 
Tinka, Michal a ja a v diaľke nechávame tábor. 
Kráčame a rozprávame s Michalom o všetkom 
možnom. Je zvláštne, ako v tej krajine bez 
nikoho dovolíme nazrieť do svojej „trinástej 
komnaty“ ľuďom, s ktorými sa poznáme len 
pár dní. Neviem, či je to tým tichom, krá-
sou krajiny, pocitom samoty... neviem. Alebo 
v podvedomí si uvedomujeme, že ten človek, 
ktorému sa dívaš do očí, ti môže ako jediný 
pomôcť, keď tu v tejto nekonečnej divočine sa 
ti prihodí niečo zlé? 

Kráčame známou cestou a takto zadumaní 
prichádzame k Slovačke. Okolo druhej by z nej 
chlapci mali vyliezať, tak polihujeme, slníme 
sa a podchvíľou nazeráme do tmy, či už nejdú, 
napíname sluch, či nepočujeme lomoz, šuchot 
lana. Stále nič. Začíname byť nervózni, pobe-
hujeme okolo tej temnej diery – a nič. Peter 
vraví, že vidí svetlo. Idem si oči vyočiť, ale ja nič 
nevidím. Nezačujeme aspoň nadávky? 

Asi až o pol hodiny sa niečo začína diať. 
Vidno, že všetkým nám odľahlo. Nadávky síce 
nepočuť, ale aspoň sa hýbe niečo v tme a lano 
sa napína. Modrá kombinéza je čoraz bližšie 
a bližšie, až napokon vychádza na svetlo Andrej. 
Poriadne unavený vyzlieka roztrhnutú kombi-
nézu a prezlieka sa do suchého. Medzitým nám 
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stačí povedať, že všetci sú v poriad-
ku a ako bolo. Po polhodine vychá-
dza Mišo, za ním v polhodinových 
intervaloch Paťo a Papo. Všetci sú 
unavení, ale zdraví, pri nás a s nami. 

Bolo to ako pôrod, keď človek 
prichádza na svet. Zo 400 metrov 
liezli von zhruba štyri hodiny. Ob-
divujem ich. Debata sa stále krúti 
okolo Slovačky, ako bolo dolu. Keď 
nám zreferovali, že dosiahli hĺbku 
bezmála 700 metrov, až mi mráz 
prešiel po chrbte. 

Balíme veci, mokré laná do bato-
hov, posledný pohľad do tmy a už 
kráčame naložení späť do tábora. Idem ako 
posledný, dávam si pozor na mieste, kde som 
predtým padol, a šťastlivo schádzam dolu do 
tábora. Zapaľujeme ohnisko, sedíme, zhovára-
me sa, samozrejme, chlapci rozprávajú o svo-
jom trojdňovom pobyte pod zemou, ako to 
tam vyzerá, čo zamerali, preskúmali. Ako našli 
v tej hĺbke neznámeho živočícha s klepietka-
mi, že ďalej sa nedostali pre zaplavený sifón. 
Bača nám donáša sľúbeného pečeného barana. 
Vrháme sa na tú pochúťku, obhrýzame kosti, 
slastne mľaskáme a mastnými rukami odháňa-
me psov, ktorí zavetrili lacnú večeru. Hádžeme 
im kosti a tí ich chrúmu ako ja dobošku. Dlho 
sedíme pri ohni, aj Martin s deťmi, navzájom 
sa hostíme, nekonečná debata o všetkom mož-
nom, po slovensky, s Martinom po anglicky 
alebo rukami-nohami. Príjemnú atmosféru 
umocňuje svit ohniska na našich tvárach. Na-
ozaj, oheň spája...

Ráno 30. 8. je zasa pod nulou, ale 
zima mi nebola. Spal som dobre 
celú noc. Nakladáme bandasky do 
El-dvestovky a ideme k bačovi po 
vodu. Ten nás pozýva dnu a nesta-
čím sa čudovať, aký má v tej chalúp-
ke, napriek skromnosti, poriadok. 
Ponúkne nás výbornou kávou, ča-
jom, syrom a niečím, čo nám pripo-
mína našu bryndzu. Rozprávame sa 
o ich živote, ako jednoducho žijú, 
ale o to sú priateľskejší, ako sa celá 
rodina stará o dobytok na týchto 
pasienkoch v horách. 

Sme po raňajkách a od baču 
odchádzame baliť. Dochádza mi, 

že sme tu posledný deň. Slnko páli, chystáme 
sa na odchod a čakáme na Žeža. Po chvíli 
prišiel so svojím Defenderom, raz-dva máme 
naložené a okolo obeda vyrážame späť do 
civilizácie. Zastavíme sa u baču, rozlúčime 
sa s ním, poďakujeme, podáme si ruky a vy-
dávame sa na cestu. Absolvujeme tú strasti-
plnú cestu znovu, ale teraz dolu. Na chate 
Karadžica zastávka, dojedáme zásoby, dáme 
si po pivku a spúšťame sa dolu do Skopje. 
U Ivana vyložíme všetok materiál, rozlúčime 
sa s ním i s ostatnými kamarátmi, s ktorými 
sme prežili krásny týždeň na horách. Je mi 
clivo a pred nami je tisícdvesto kilometrov 
domov... 

„Na konci našej životnej púte na nás všet-
kých čaká zubatá, aby nám vzala všetko, čo 
sme nahonobili. Nevezme nám však skúsenosti 
a poznanie, ktoré sme na ceste získali.“ 

Speleológia v zahraničí
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k SeDemDeSiatke – SeDemStovka 
Pozdrav od slovenských jaskyniarov Ivanovi 
Žežovskému do Macedónska

V prvej polovici tohto roka sa náš priateľ  
a priaznivec, macedónsky jaskyniar, publicista  
a fotograf Ivan Žežovski, ktorý sa viac ako 50 
rokov venuje speleológii, dožil významného ži-
votného jubilea. Ivan alebo aj Žežo, ako ho vola-
jú jeho priatelia, sa narodil roku 1949 v Skopje, 
kde absolvoval základnú, strednú a v rokoch 
1966 až 1972 aj vysokú školu  – Belehradskú 
univerzitu, fakultu geografie. Počas svojho živo-
ta navštívil a preskúmal desiatky macedónskych 
jaskýň, bol pri prvých prieskumoch hlbokých 
vertikál na Jakupici, napríklad aj v 450 metrov 
hlbokej Solúnskej hlave 5. 

Ivan dlhé roky pôsobí ako predseda speleo-
logického klubu Peoni. Jeho členovia skúmali 
o. i. aj jaskyne v krasovom rajóne Poreče (Mo-
miček, Golubarnik a Orle), Mavrovo (Šarkova 
dupka), vodotesnosť priehrady Kozjak posta-
venej v krasovom podloží, jaskyňu Slatinski 
Izvor, najdlhšiu v Macedónsku, ktorá dosa-
huje dĺžku 4 km, jaskyňu Djonovica a jaskyňu 
Krapa. Okrem dlhoročnej objaviteľskej a doku-
mentačnej činnosti v podzemí sa Ivan podieľal 
na turistickom sprístupnení jaskyne v kaňone 
Matka pri Skopje, ako aj Šarkovej jaskyne  
v Národnom parku Mavrovo. Jeho myšlienky 
sa uplatnili aj pri prácach zameraných na 
ochranu kaňonu Matka a turistickom sprí-
stupnení kaňonu rieky Tresonečka v pohorí 
Bistra. Ivan navrhol i ochranu ohrozených 

druhov netopierov v chránenom území Be-
lesnická Reka, vydal knihy Najkrajšie jaskyne 
Macedónska a Nepoznané prírodné krásy Ma-
cedónska. S Ivanom sme sa zoznámili niekedy 
v roku 2011 pro stredníctvom článku novinára 
J. Dzúra v časopise Slovenka o pôsobení na-
šich jaskyniarov v Macedónsku. Po jeho prečí-
taní sa nám ozval pán Zajkovski, Macedónčan 
žijúci na Slovensku, ktorý nám sprostred-
koval kontakt s Ivanom a dobrá spolupráca 
s ním trvá už dlhé roky. Osud zariadil, že prá-
ve v roku, keď Ivan oslavuje sedemdesiatku, 
mu slovenskí jaskyniari pripravili symbolický 
darček – objav 700 metrov hlbokej priepasti 
v čarovnom macedónskom pohorí Jakupica.

Ivan alebo aj náš Žežo, do ďalšej cesty v živote Ti 
všetko dobré prajú slovenskí jaskyniari.

Pre čitateľov Spravodaja SSS sme s Ivanom 
Žežovským pripravili nasledujúci krátky roz-
hovor (preklad Jaroslav Brtka).

Ivan, ako si sa dostal k jaskyniarstvu?
Po zemetrasení v Skopje v roku 1963, 

ktoré takmer úplne zničilo mesto, sme 
sa presťahovali do oblasti Gorče Pet-
rov. Tu sme s priateľmi sedávali na ulici  
a medzi nami boli starší členovia sku-
piny Peoni, ktorí nám rozprávali o jas-
kyniach. Pre nich sme boli deti, ktoré 
neboli ešte vyzreté na dobrodružstvá 
pod zemou. Aby sme sa im vyrovnali, 
založili sme si vlastnú skupinu nazvanú 
Nebojácni. Najskôr sme navštívili kaňon 

Matka. Tu sme ako členovia skupiny Nebojác-
nych vyšli cez skaly k dvom otvorom, kde sme 
našli dve orlie hniezda. Pre mladícky entuziaz-
mus nás členovia skupiny Peoni zobrali k sebe  
a získali tak medzi seba mladú krv. Od roku 
1965 sme už boli členmi tejto speleologickej 
skupiny, ktorá začala pôsobiť v okolí Skopje 
v roku 1961, keď sa tu začalo rozvíjať jasky-
niarstvo. Môj prvý vážny speleologický počin 
sa uskutočnil vtedy, keď ma starší kolegovia 
zobrali zo sebou na lokality v Pustej Brez-
nici. Skúmali sme vtedy vertikálne priestory 
s pomocou konopného lana a iba silou svalov 
bez použitia technických pomôcok. Ako prilby 
sme používali hliníkové požiarnické. Neskoršie 
sme na prekonávanie priepastí používali reb-
ríky zhotovené z oceľových laniek a drevených 

Ivan Žežovski na základni v Gornej Belici
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priečok. V tomto období prechádzali cez Mace-
dónsko do Grécka francúzski jaskyniari, ktorí 
nám ukázali techniku SRT. V tých rokoch sme 
začali spoluprácu s Macedónskou speleologic-
kou spoločnosťou. Jej členovia boli profesori 
z geografickej fakulty a prírodovedného múzea 
(Dušan Manakovik a Risto Garevski). Od nich 
sme dostali prvú odbornú literatúru o kra-
sových javoch v Macedónsku, ktorú napísali 
srbskí geomorfológovia Jovan Cvijič a Petar S. 
Jovanovič. 

Pamätáš sa na svoje prvé jaskyne?
Áno, veľmi dobre. Milo si spomínam na jas-

kynný systém Doňa Duka pri Rašče v masíve 
Žeden, ktorý je dlhý 500 metrov. Predstavujú ho 
úzke kanály vyvinuté na piatich poschodiach, 
kde sa musí plaziť v blate. Na túto lokalitu nás 
zobral brat jedného z členov skupiny Peoni. Pri 
prechode jaskyňou sme sa v labyrinte stratili 
a po plazení sme vždy prišli na to isté miesto. 
Napokon sme však po niekoľkohodinovom 
trápení našli východ. Toto dobrodružstvo nás 
neodradilo, práve naopak, iba posilnilo, a získa-
li sme tak ďalšiu motiváciu k speleológii. 

Ako ste zostupovali do hlbokých priepastí v pohorí 
Jakupica?

Skúmali sme ich niekoľko rokov, najaktív-
nejšie v rozpätí rokov 1975 – 1985, keď skupi-
na Peoni bola posilnená tridsiatimi aktívnymi 
jaskyniarmi a ďalšími členmi z iných odborov. 
Vtedy sa skúmala aj priepasť Solúnska 5, v kto-
rej sme sa na začiatku dostali iba do hĺbky 100 
metrov, pretože sme nemali potrebný výstroj, 
najmä laná. V tom období sme boli v Rakúsku 
kúpiť laná a v roku 1980 sme zostúpili na dno 
tejto priepasti do hĺbky 450 metrov. Boli sme 
tu pripravení bivakovať, no nebolo to potreb-
né. Bez spánku sme tu pôsobili až 30 hodín.

Na ktorú jaskyňu sa obzvlášť pamätáš?
V Macedónsku je veľa jaskýň, ktoré sú svo-

jou krásou mimoriadne, nemožno si ich nepa-
mätať. Je to viac speleologických objektov, na 
ktoré rád spomínam, ktoré majú v sebe niečo 
výnimočné.

Čo je na jaskyniarstve najzaujímavejšie?
Určite je to nájdenie nových priestorov, kto-

ré človek dovtedy nevidel a nedotýkal sa ich. 

V poslednom čase je výzvou potvrdiť teoretické 
geomorfologické predpoklady, ktoré v kraso-
vom území existujú. V Macedónsku existujú 
oblasti, kde je pomerne ľahké objaviť jaskynné 
priestory, kam ešte nevkročil človek. Neisto-
ta pri prieskume je zvláštny zážitok, pretože 
každý jaskyniar dúfa, že za zákrutou ho čaká 
najkrajšia a najväčšia jaskyňa v regióne. Toto 
je motivácia každého speleológa, aby kráčal 
ďalej, hlbšie a hlbšie.

Aký je prínos slovenských jaskyniarov pre mace-
dónsku speleológiu?

Veľmi veľký. Je to veľmi dobrá spolupráca, 
ktorá trvá 15 rokov a počas nej sa preskú-
malo veľa nových speleologických objektov. 
Obzvlášť dôležitým objavom slovenských jas-
kyniarov je Slovačka jama, ktorá ešte nie je 
dokonale preskúmaná a bude to ešte veľká 
výzva na mnoho ďalších rokov. Škoda, že táto 
spolupráca prebieha v období, keď je v kríze 
naša spoločnosť, ako aj jaskyniarstvo v Mace-
dónsku i náš speleologický klub Peoni. Dúfam, 
že prínos slovenského výskumu u nás bude 
v budúcnosti ešte väčší.

Čo by mala podľa Teba skúmať nasledujúca gene-
rácia jaskyniarov?

Iba v Jakupici sa preskúmalo dodnes asi 
200 jaskyniarskych lokalít a pravdepodobne je 
ich ešte raz toľko a možnože aj viac. V iných 
častiach našej krajiny sa už iba ťažko dajú ná-
hodne objaviť ďalšie jaskyne, pretože krasové 
územia nemajú veľkú rozlohu a aj pravdepo-
dobnosť nájsť veľkú jaskyňu je malá.

Čo by si chcel odkázať budúcim generáciám jas-
kyniarov?

Že na Jakupici je ešte veľa práce a v tejto 
oblasti sa môžu objaviť veľké a krásne jaskyne. 
Geomorfologické predpoklady tu sú, len ich 
treba dokázať. Ich overenie bude potecha pre 
speleológov. Bol by som rád, keby slovenskí 
jaskyniari chodili do Macedónska ďalších 100 
rokov a možno sa jedného dňa obnoví činnosť 
nášho speleologického klubu Peoni a jeho čle-
novia budú skúmať jaskyne s rovnakou horli-
vosťou ako ich slovenskí kolegovia. 

Do Spravodaja SSS pripravili  
J. Šmoll a P. Holúbek
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Jaskyne Bue Marino a Su Molente sú 
súčasťou viac ako 75 km dlhého systému, 
ku ktorému patria aj Su Spiria a Su Palu. 
V prvých dvoch sa už skoro 30 rokov anga-
žujú speleológovia a speleopotápači z Čiech 
a Slovenska. 

Bue Marino (v doslovnom preklade zo sar-
dínčiny morský vôl) dostala svoje meno podľa 

tuleňa, ktorý do polovice 70. rokov žil v jas-
kyni. Jaskyňa sa nachádza na pobreží zálivu 
Orosei, cca 4 km južne od mestečka Cala Go-
none (obr. 1). Vchod má morfológiu výrazne 
ovplyvnenú pôsobením mora. Rozdeľuje sa 
na 3 vetvy, a to Južnú (Ramo Sud), Strednú 
(Ramo Mezzo) a Severnú (Ramo North). 

Záliv Orosei v stredovýchodnej Sardínii je 
významnou pobrežnou krasovou oblasťou Ta-

SarDíNia: Bue mariNo – Su moLeNte
karol kýška (Spelodiver), Daniel Hutňan (Speleoaquanaut), 

Leo Fancello (gruppo ricerche ambientali-Dorgali),  
roberto Loru (gruppo Speleologico Sassarese)

Obr. 1. Situácia na ortofotomape. Zdroj: Google Earth
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lianska. Viac ako 37 km pobrežia tvoria jurské 
dolomity a vápence s celkovou hrúbkou až 
800 m, situované nad paleozoickými granitmi 
a fylitmi, popretkávané zlomovými poruchami 
smeru SSV-JJZ. Na týchto zlomových štruktú-
rach sú vyvinuté údolia Codula Fuilli, Codula 
Ilune a Codula Sisine. Kras zálivu Orosei je 
typický fluviokras so spomínanými údoliami 
aktívnymi počas vysokých zrážkových stavov. 
Údolia zasahujú hlboko do šelfu, čo koreš-
ponduje s minimálnou hladinou Stredozem-
ného mora počas maximálneho glaciálu spred 
22 000 rokov. 

V oblasti je známych okolo 400 jaskýň  
s genézou od alpského vysokohorského typu 
až k pobrežným jaskyniam. Zaujímavosťou je, 
že jurské vápence boli zaliate kvartérnymi 
bazaltovými prúdmi z lokálnych vulkanických 
centier. Tieto lávové prúdy prenikli aj do pod-
zemia a vyplnili už vzniknuté jaskyne. Relikty 
lávových prúdov nachádzame v celom systéme 
Bue Marino (obr. 2, 3). 

Samotná jaskyňa Bue Marino, resp. jej 
vchod, je známa už odnepamäti, ale prvé 

historické mapové podklady, teda aj seriózny 
prieskum, pochádzajú z roku 1954. Podrob-
nejšie mapovanie Ramo Sud a suchej časti 
Ramo Nord sa začalo roku 1987. Jaskyniarske 
skupiny Gruppo Ricerche Ambientali-Dorgali 
a Gruppo Speleologico Sassarese spolupraco-
vali na mapovaní až do roku 2007. Výsledkom 
bola podrobná mapa Južnej vetvy jaskyne až 
po sifón Terminale a suchých úsekov Severnej 
vetvy. Ďalšie meranie mohli vykonávať už iba 
potápači. 

Od roku 2001 systematicky mapujeme prie-
story za sifónmi a v sifónoch všetkých troch 
vetiev jaskyne. Predchádzajúce merania boli 
vo väčšine iba orientačné, či už ide o mapy 
českých potápačov Benýška, Bílka, Slezáka 
a Hovorku, náčrty Jochena Hasenmayera alebo 
dvojice Francúzov Penez – Le Guen. Spomína-
ný Hasenmayer sa v roku 1977 dostal v Južnej 
vetve za 600 m dlhý a 30 m hlboký sifón Ter-
minale. Mimochodom jeho podporný „tím“ 
bol zložený iba z manželky speleopotápača. 
Doteraz nachádzame fragmenty nehrdzavejú-
ceho drôtu, ktorý používal namiesto vodiacej 
šnúry. V roku 1982 za týmto dlhým sifónom 

Obr. 2. Relikt lávového prúdu – pravá časť. Foto: K. Kýška

Obr. 4. Sifóny – 700 m, Severná vetva. Foto: R. HusákObr. 3. Kontakt lávového prúdu s vápencami. Foto: K. Kýška
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pôsobila dvojica spo-
mínaných Francúzov; 
ich náčrty nám veľmi 
pomohli pri priesku-
me v novom miléniu. 
Systematické mapova-
nie sifónov a suchých 
častí je mravčia práca, 
ale prináša aj vytúžené 
plody v podobe obja-
vov.

Severná vetva – ne-
konečná dlhá časť jas-
kyne, ktorá sa tiahne 
vedľa výraznej zlomo-
vej štruktúry Codula 
Fuilli. Prieskum vetvy 
vyžaduje veľmi nároč-
nú logistickú prípra-
vu, a to nehovoriac o samotnom postupe v jej 
najvzdialenejších partiách (obr. 4). Nadľudský 
výkon pri nekonečných akciách stojí za ob-
div. Mená ako Slezák, Benýšek, Hutňan, 
Manhart, Honeš, Čermák, Chmel a mnohí 
ďalší budú navždy zapísané do histórie 
objavovania Severnej vetvy. Na ilustráciu: 
akcie trvajú cca 20 hodín. Tri dni predtým 
však začína podporný tím s vystrojovaním 
cesty pre útočníkov. Je potrebné nanosiť 
k jednotlivým sifónom dostatočnú zásobu 
vzduchu na cestu tam aj späť. Široká verej-
nosť vníma úspech vždy spätý iba s menom 
objaviteľa, ale nie je to tak. Jaskyniarstvo 
nie je o individualitách, jaskyniarstvo je 
o tímovej práci mnohých. 

V posledných rokoch sme sa venovali 
prieskumu zadných častí a pokračovanie 
je stále pred nami, koniec je v nedohľad-
ne. Počas transportov a mapovaní treba 
mať oči všade. Takto sa objavil Nekonečný 
komín za dvadsiatym sifónom, ktorý má 
výšku 270 m, dosiahnutú pomocou baló-
na. Približne v polovici je veľké poschodie, 
kam sa snažíme dostať (Malík, Kýška) po-
stupným lezením – zatiaľ sa dosiahla výška 
85 m. Medzi devätnástym a dvadsiatym 
sifónom sme našli odtok slanej mineralizo-
vanej vody, ktorá sa stráca v chodbe v sifó-
ne, nanešťastie upchatej sedimentom (obr. 
5). Za osemnástym sifónom (obr. 6) sa 
podarilo (Malík, Hutňan) vyliezť tento rok 

do fosílneho poschodia s úchvatnou výzdo-
bou. Takto postupne, či už hlavným smerom 
alebo v bočných vetvách, pribúdajú objavené 

Obr. 5. Priestory za 19. sifónom v Severnej vetve. Foto: K. Kýška

Obr. 6. Fosílna časť za 18. sifónom. Foto: K. Kýška
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a zmapované metre. Musím spomenúť aj P. 
Nakládala, ktorý sa so svojím tímom preko-
pal zo suchej časti severnej vetvy za dvanásty 
sifón, čím umožnil podrobnejší prieskum su-
chých častí medzi vodou zatopenými pasážami 
a zjednodušil transport materiálu počas úto-
kov do vzdialených častí jaskyne. 

Stredná vetva – je to čisto potápačský prob-
lém. Bola to zabudnutá chodba z časti Lago 
Esmeralde, ktorou sa chlapci zo Speleoaqua-
nautu dostali v roku 2005 do Strednej vetvy. 
V roku 1972 sa tu potápal už spomínaný Ha-
senmayer a podľa pamäťového náčrtu doplával 
až 1 km ďaleko. Úctyhodný výkon na tú dobu. 
Pri prieskume nás predbieha Tody (Thorsten 
Walde) – Nemec žijúci v Cala Gonone. Natiahol 
polygón do vzdialenosti 1200 metrov. Potom 
nasleduje postupná penetrácia česko-morav-
sko-slovenskými jaskyniarmi, ktorá vyvrcholila 

v roku 2011, keď dvojica Husák, Žilina dosiahla 
4 km. Opäť musím podčiarknuť, že to bola 
tímová práca. Vzdialenosť dosiahli s otvoreným 
okruhom, čiže klasickou potápačskou techni-
kou. Počet sifónov je 40, je tu možné nepres-
tajne plávať bez nutnosti prenášania výstroja 
dlhými suchými časťami, čo značne uľahčuje 
prieskum. Netreba to však bagatelizovať: do-
siahnutá hĺbka bola aj 50 m, a to nie je nič 
jednoduché, najmä keď meníte neustále hĺbku 
ponoru. Pri použití otvoreného okruhu bolo 
potrebné veľké množstvo postupových fliaš 
a podvodných skútrov, aby sa ponor dvoch 
potápačov mohol bezpečne uskutočniť. Cesta 
tam a späť im trvala 5 a pol hodiny a preplávali 
dohromady 8 km. Vetva však opäť pokračuje 
a láka novú generáciu už vybavenú rebrethrami 
(Teichman, Ptáček); hoci zatiaľ neboli úspešní, 
veríme, že sa dostanú ďalej. 

Obr. 7. Gigantické priestory Južnej vetvy. Foto: K. Kýška
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Južná vetva – dôležitá objaviteľ-
ská vetva. Keď ma roku 2011 Dano 
Hutňan prvýkrát zobral na Sardíniu, 
vtedy som ešte nevedel, že to bude 
beh na dlhú trať. Predo mnou za 
dlhým sifónom Terminale (Hasen-
mayerov sifón) bolo už veľa vážnych 
jaskyniarov. Pre mňa ako potápač-
ského novica to bola česť, ale aj pocit 
rešpektu. Fakty a história hovoria, 
že tu bol prvý Jochen Hasenmayer 
(1977), po ňom dvojica Penez – Le 
Guen (1982). Po týchto objaviteľoch 
nastupuje česko-slovenská skupina 
speleopotápačov (1993) a postupne 
objavuje a mapuje priestory za týmto 
dlhým sifónom. 

Južnú vetvu tvorí suchá, sčasti sprí-
stupnená časť jaskyne, ktorá prechá-
dza gigantickými chodbami (obr. 7) 
s úžasnou výzdobou až k spomína-
nému Hasenmayerovmu sifónu. Po 
prekonaní tejto prekážky nás čaká 
veľmi podobná morfológia jaskyne 
ako pred sifónom (obr. 8), ktorá sa 
však po 300 m mení a priestory sa 
začínajú zmenšovať. Za sifónom po-
stupne objavujeme a mapujeme viac 
ako 1 km chodieb. V spolupráci so 
sardínskymi jaskyniarmi preverujeme 
rádiomajákom miesto, kde by sa dal 
urobiť suchý vchod do tejto časti jas-
kyne z údolia Codula Ilune. Čiastočne 
sa to darí a Sardínčania začínajú pra-
covať v sonde Buko. 

Roku 2012 nachádza Hutňan ml. 
sifón, ktorým sa Dano dostáva na 
druhú stranu údolia, bližšie k jaskyni 
Su Molente. Toto bol vážny prelom 
v prieskume Južnej vetvy. V roku 2013 
dvojica Hutňan, Manhart za podpory 
prepláva a spojuje jaskyňu Bue Ma-
rino a Su Molente. Ešte ten istý rok 
skúmame (Manhart, Hutňan, Honeš) 
odbočku tesne za sifónom a fotíme 
priestory. Myslíme si, že rekord máme 
na dosah – najdlhšia jaskyňa v Taliansku sa črtá 
a s nádejou sem prichádzame opäť v roku 2014.

Su Molente – Roberto Loru a Leo Fancel-
lo, dvaja naši veľmi dobrí sardínski priatelia 

sa roku 2009 dostali na pravej strane údolia 
Codula Ilune, kúsok od miesta, kde sme ove-
rovali rádiomajákom priestory v Južnej vetve 
Bue Marina, do podzemia jaskyne, ktorú na-
zvali Su Molente (obr. 9). Po preplávaní pár 

Obr. 8. Riečisko za Hasenmayerovým sifónom. Foto: K. Kýška

Obr. 9. Sardínčania pred Su Molente. Foto: B. Kýšková
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sifónov (obr. 10) našli 
hlavný koridor jaskyne 
smerujúci od severozá-
padu na juhovýchod, 
ktorý kopíruje pravú 
stranu údolia. Je nám 
to všetkým jasné, toto 
je cesta k spojeniu sys-
tému Bue Marino – Su 
Molente, Su Spiria, 
Su Palu s viac ako 74 
km! Roberto a Leo po-
stupne objavujú časti 
jaskyne, či už smerom 
k Su Spiria alebo dolu 
k pobrežiu, kde leží 
jaskyňa Cala Luna. 

V roku 2014 nás 
Roberto, ktorý sa do-
stal cez tri dlhé sifóny 
pravdepodobne veľ-
mi blízko k Su Spi-
ria, požiada o pomoc, 
pretože náročnosť 
prieskumu v zadných 
partiách, kde už hĺb-
ka presahuje 40 m, je 
nad jeho skúsenos-
ti a sily. Pre nás je to 
významná pocta a aj 
sa prieskumu okam-
žite chopíme. Náš tím 
je však oslabený, a to 
veľmi výrazne. V apríli 
pri autonehode tra-
gicky zahynul Martin 
Honeš. Prakticky ten 
istý deň diagnostiku-
jú Danovi Hutňano-
vi závažné zdravotné 
problémy. Ale nevzdá-
vame sa, na jeseň 2014 
kempujeme na pláži  
v Codula Ilune. Dvo-
jica Hutňan (po operá-
cii) – Manhart za pod-
pory Kýšku a Chmela 
sa dvakrát vydáva na 
prieskum sifónu blíz-
ko Su Spiria. Spojenie 
však nenachádzajú. 



60 Spravodaj SSS 4/2019Speleológia v zahraničí

Nasledujúci rok sa sem opäť vraciame, ale 
pokus nám skomplikuje počasie. Predchádza-
júce dažde vodu v jaskyni silne zakalili a prúd 
je veľmi silný. Opäť neúspech. Pred odchodom 
porovnávame dáta s Leom Fancellom a zisťu-
jeme, že už tam musíme niekde byť. Vieme, že 
celý rok nevydržíme, a tak v júni 2016 organi-
zujeme ľahkú výpravu siedmich jaskyniarov 
s cieľom obe jaskyne spojiť. Ale Sardínčania 
nás predbiehajú a týždeň pred naším prícho-
dom sa zo strany Su Spiria dostanú do Su 
Molente. Sklamanie je obrovské, ale akciu ne-
rušíme a aspoň zameriame spojenie. Pre lepšiu 
predstavu – spojenie nastalo pri odpojení sa 
bubna so šnúrou z postroja jedného účastníka, 

ktorý keď ho išiel dole hľadať, našiel našu šnú-
ru z roku 2014. Čo sa dá robiť, život ide ďalej. 
„Vyhrali“ Sardínčania, čo je nakoniec možno 
aj dobre. 

V jaskyni Su Molente však prieskum pokra-
čuje. Roberto sa tento rok dostal už tesne pred 
Cala Lunu. My sa podieľame na mapovaní jeho 
objavov. Veľká česť pre nás. 

Buko – samostatná, zvláštna kapitola skú-
mania na Sardínii je táto sonda (obr. 11). Ako 
som už spomínal, lokalizovali sme ju v roku 
2009 a odvtedy sa v nej pracuje. Cieľom je 
prekopať sa do suchých častí jaskyne Bue Ma-
rino, jeho Južnej vetvy za Hasenmayerovým 

sifónom. Najprv začali s rozširovaním 
pukliny Sardínčania. V roku 2014 však 
prácu prerušili a nastúpil slovenský tím. 
Kopeme na Sardínii – mne sa azda iba 
sníva, ale je to dôležité pre ďalší postup 
v suchých častiach. Bez ľudí, ako Macho, 
Kýšková, Rojíková, Kubičina, Planken-
buchler, by to nebolo možné. 

Sme tímoví hráči. Bez veľkej podpory 
ľudí, ktorí vedia, prečo to robia, by sa ne-
dalo skúmať a objavovať v takom gigan-
tickom systéme, akým Bue Marino – Su 
Molente, Su Spiria a Su Palu bezpochyby 
je. Nejdem menovať jednotlivcov, bola by 
to celá strana popísaná menami, ale všet-
kým, ktorí prispeli, srdečné Ďakujeme!
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Obr. 10. Vstupný sifón v Su Molente. Foto: K. Kýška

Obr. 11. Sonda Buko. Foto: B. Kýšková
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ĐaLovića pećiNa – ČierNa Hora – meDÚza 2019

karol kýška, jan Sirotek 

Speleológia v zahraničí

Zvoní telefón, volá Zdeněk 
Motyčka, nedvíham, nechcem, 
pretože viem, o čo ide. Pred ča-
som som Zdeňkovi a Honzovi 
prisľúbil účasť na tohtoročnej 
výprave „Medúza 2019“. Je 
jednoduché niečo sľúbiť, spra-
vidla po šiestom pive, keď je 
dátum v nedohľadne... Nako-
niec však predsa len dvíham, 
veď som chlap a chlapi si za 
svojím slovom stoja. O tri týž-
dne neskôr už sedíme v aute 
a vyrážame zo Slovenska na 
cestu do Čiernej Hory. Tesne 
pred odchodom sa mi podarí presvedčiť Luká-
ša Vlčeka a Martina Kočkovského. Neviem 
im však nič o jaskyni a ani akcii povedať, 
všetko je akosi narýchlo. S heslom Čo nemáš, 
nepotrebuješ nabalíme auto potápačským 
a jaskyniarskym materiálom. Keďže ideme 
traja, miesta je dosť. Ale niečo viem určite: 
nás čaká poriadny zážitok. 

Na západnom okraji náhornej 
plošiny Pester na srbsko-čierno-
horskej hranici je kaňon Djalo-
vica zarezávajúci sa hlboko do 
vápencov. Začína sa na sútoku 
potokov Grebska reka a Grase-
vacka reka, ktorých spojením 
vzniká rieka Bistrica. Ďalej sa 
kaňon tiahne na juh asi 4 km, 
kde leží obec Djalovici, situova-
ná hore na planine. Po prúde 
roklina mení prudko smer na 
západ a končí sa v dedine Bistri-
ca. Tesne pred touto zmenou 
smeru sa na ľavej strane údolia 

nachádza vchod do jaskyne Đalovića (Djalovi-
ca). Názov jaskyne, ako sa neskôr dozvedám, 
bol násilne premenovaný z pôvodného názvu 
Pećina nad Vražjim firovima. S celkovou dĺžkou 
vyše 19 km ide o najdlhšiu jaskyňu v Čiernej 
Hore. Jej prieskum sa začal už v 80. rokoch za 
bývalej Juhoslávie, konkrétne mapa a celková 
zameraná dĺžka 10 550 m v roku 1987 a 1988 

Đalovića pećina, vstupný portál jaskyne. Foto: K. Kýška
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(zdroj www.asak.org.rs; Dragan Maksimović). 
Vo vstupnej časti bol výrazný aktívny riečny tok, 
ale ten sa po vybudovaní vodných diel na srb-
skej strane stratil, a tak sa otvorila možnosť na 
intenzívnu exploráciu. Stopy po predchádzajú-
com potápačskom bádaní srbských jaskyniarov 
tu nachádzame v podobe opustených potápač-
ských fliaš po ceste do zadných partií. 

S príchodom nového milénia sa pod vede-
ním speleológov z Čiech začala nová éra prie-
skumov a dokumentácie tejto úžasnej lokality. 
Od roku 2003 sa na prieskume intenzívne po-
dieľa niekoľko klubov nielen z Českej speleo-
logickej spoločnosti , ale aj z Poľska. Lídrami 
prieskumu sú už spomínaní Zdeněk a Honza. 

Čierna Hora, ale nakoniec vlastne celý Bal-
kán, je eldorádom prieskumu jaskýň. Viac ako 
2/3 rozlohy Čiernej Hory tvoria karbonáty 
patriace k juhovýchodným Dinaridám. Vápen-
ce a dolomity mezozoika s veľkou hrúbkou 
(aj niekoľko km) spolu s vyhovujúcou klímou 
pre krasové zvetrávanie vytvárajú ideálne pod-
mienky na vývoj veľkých jaskynných systémov. 

Po úmornej ceste sa v stredu v noci dostá-
vame do mestečka Bijelo Polje. Tu prespíme 
a ráno sa presúvame hore na planinu do tábo-
ra k miestnemu farmárovi Mitovi Djalovićovi. 
Tešíme sa na Poliakov, ktorí by tu už mali byť 
od utorka, ale tábor zíva prázdnotou. Aj česká 
časť výpravy zatiaľ nedorazila. Nič to, ideme 
sa aspoň pozrieť dolu do kaňonu. Keďže sme 
tu prvý krát, ani nám nepríde zvláštne, že 
do kaňonu vedie cesta. Na naše prekvapenie 
asi v polovici zostupu narazíme na 
dva obrovské bagre, ktoré budujú 
cestu ku vchodu jaskyne. Všetko 
to prebieha v klasickom balkánsky 
pompéznom duchu. Dozvedáme 
sa, že z údolia povedie k jaskyni 
lanovka a táto cesta má slúžiť pri 
budovaní lanovky a infraštruktúry. 
No čo už, peniaze hýbu svetom 
a kadejaké pekné, pokojné zákutia 
musia uhnúť davom turistov. 

Trochu rozčarovaní sa vraciame 
do tábora a čakáme na ostatných. 
Neskoro poobede konečne prídu 
Česi, hneď je veselšie a pomáhame 
rozkladať tábor. Balíme potápač-
ský výstroj a veci na bivak do jasky-
ne. Neskoro večer ešte prichádzajú 

Poliaci, ale nie je ich veľa. Môj pocit, že je nás 
akosi málo, sa ešte umocňuje pohľadom na 
kopu farebných batohov pripravených pred 
hlavným stanom. 

V piatok ráno sa chystá prvé transportné 
družstvo. Úloha je jasná, treba doniesť veci pred 
sifón. Že je to na konci jaskyne, viem, ale v du-
chu akosi počítam s tým, že to nebude ťažké. 
Z tohto omylu ma vyvedú neskoro večer Lukáš 
s Martinom, ktorí sa okolo polnoci pomaly 
priplazia do tábora. Dajú si každý po pive a idú 
radšej spať. Poliaci prišli až ráno. 

Na druhý deň sa dozvedáme, koľko mate-
riálu kde ostalo a čo je potrebné doniesť dnes 
k sifónu a hlavne, že pred sifónom je dlhé jaze-
ro; všetko nám to veľmi šťavnato s mnohými 
expresívami opisuje Kajman. Balíme zvyšok 
vecí a vydávame sa opäť do jaskyne. Martin 
s Lukášom idú opäť. Až v jaskyni začínam 
chápať náročnosť celej akcie. Členitosť jaskyne 
a vzdialenosť k sifónu od vchodu robí tran-
sport naozaj vysiľujúcim a veľmi náročným. 
Štyria potápači a veci do bivaku, to je 19 bato-
hov, ktoré treba k sifónu priniesť. Bez poriad-
neho podporného tímu by to bolo nemožné. 
Takže pre Honzu, Zdenála, Karola a Anděla sa 
dva dni tvrdo makalo. 

Prvú noc spíme pred sifónom. Ráno niečo 
zjeme a strojíme sa do vody. Okolo 10:30 sa 
konečne zanárame a preplávame prvý sifón. Je 
to trochu boj, s batohom, ktorý nie je ideálne 
vyvážený, sa tlačím po strope na druhú stranu. 
Po vynorení vyhadzujem z batohu kamene, 

Štyria z nás na konci, ďalej sa nedostaneme. Foto: J. Sirotek
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ktoré tvoria záťaž, a šuchcem sa spolu s ostat-
nými cez Evženov pahorok k druhému sifónu. 
Evženov pahorok – to je teda preukrutné 
trápenie! Človek sa musí aj so všetkými veca-
mi šplhať cez blokovisko ozrutných balvanov 
a na druhej strane zliezť do ďalšieho sifónu. 
Ja s Honzom ideme ako prví a Zdenál s po-
tápačským novicom Andělom nás nasledujú. 
Vynárame sa z dvojky a zhadzujeme zo seba 
potápačský výstroj. Pretransportujeme mean-
drami a vodným tokom veci do bivaku. Tu sa 
sušíme a prespíme. Nasledujúce ráno sa vracia-
me k dvojke a transportujeme veci pre dvoch 
potápačov k tretiemu sifónu. Jaskyňa je aj za 
sifónmi naozaj gigantická. Obrovský dóm Big 
Brother nepresvietim ani s dobrou čelovkou. 
Na jeho konci nás však čaká obrovské skla-
manie. Voda v riečisku je asi 1 m vyššie, takže 
sa k tretiemu sifónu nedostaneme. Aspoň nie 
s touto zásobou vzduchu, ktorý máme. No nič, 
je to vždy na prírode, tentoraz námaha nebude 
ocenená úspechom. Po krátkej hádke, či tu 
nechať štyri 6 l fľaše na ďalší rok, sa otáčame 
a vraciame sa späť. Fľaše berieme von.

Na druhý deň, v pondelok ráno, balíme 
bivak a vyliezame zničení až na povrch. Pivo 

v tábore je opojné a som spokojný, že si mô-
žem ľahnúť do suchého spacieho vaku. V uto-
rok a v stredu sa koná retransport materiálu. 
V utorok večer čakám pred vchodom na Luká-
ša a Martina a premýšľam o ďalšej akcii sem 
do útrob tejto nádhernej jaskyne. Nakoniec 
obaja aj s Vendulou vyliezajú. So Zdenálom im 
pomáhame vyniesť veci k autu, aspoň na niečo 
je tá cesta dobrá. Ráno balíme stany, lúčime sa 
a odchádzame na Slovensko. 

Z tejto výpravy, aj keď sme nič neobjavili, si 
odnášam veľmi dobrý pocit z poznania novej 
zaujímavej lokality. Veď jaskyňa určite pokra-
čuje a ja chcem byť pri tom aj budúci rok. 

Na tohtoročnej výprave Medúza 2019 sa 
zúčastnili: Jan Sirotek, Zdeněk Motyčka, 
Vojtěch Anděl Pazderka, Karol Kýška, Lu-
káš Vlček, Martin Kočkovský, Petr Celý, Vít 
Kaman, Vendula Koublová, Luboš Trtílek, 
Aleksander Ramut, Adam Pyka, Agata Pe-
ciak, Małgorzata Orłowska, Arkadiusz Ma-
tuzsek, Kamil Kuś, Aleksander Kuś, Marika 
Kučerová, Bartosz Koperek, Dominik Jurc-
zak, Róża Hinc-Kuś, Ryszard Grzywa, Maciej 
Fryń, Michał Gabzyl, Aleksandra Fryń, Zofia 
Bartkowiak.

Účastníci expedície Medúza 2019. Foto: J. Sirotek
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viii. zraz SpeLeopotápaČov v tiSovci

V dňoch 11. – 13 . 10. 2019 
sa uskutočnil v Tisovci VIII. 
zraz speleopotápačov. Podob-
ne ako v roku 2018 sa účast-
níci stretli na jaskyniarskej 
základni v lokalite Teplica. 
V sobotu tam postupne prišlo 
takmer štyridsať jaskyniarov, 
potápačov a záujemcov.

Piatok 11. októbra bol vy-
hradený novému prieskumu 
Hradnej vyvieračky v Murá-
ni. Stretnutie účastníkov bolo 
naplánované priamo pred vo-
dárenským objektom, vybu-
dovaným v roku 1943. Najprv 
sme si prezreli vlastný objekt 
a vyvieračku; nad pôvodnou vy-
vieračkou bol v minulosti vy-
budovaný železobetónový tunel 
a vodárenský objekt. Prístupový 
chodník k vyvieračke je vybe-
tónovaný nad hladinou a je za-
končený schodiskom, ktoré sa 
končí vo vode. 

Po prípravách sa začalo 
s prieskumom, ktorý uskutočnil 
potápač Ján Blaho. Asistovali mu 
Peter Ferdinandy, Zbiňo Valenta, 
Dušan Hutka, Milan Poprod-
ský a Ivan Rusnák. Potvrdili sa 
doterajšie poznatky z predchá-
dzajúcich prieskumov. Bol do-
hodnutý ďalší termín a postup 
pri prieskume tejto vyvieračky, 
po prehliadke vyvieračiek Pase-
ky I a II sa posúdili možnosti 
pri ich prieskume. Po návrate 
z Muráňa do Tisovca sa pre záu-
jemcov uskutočnila exkurzia do 
Jaskyne dvoch kamarátov (K2), 
ako aj do jaskyne Natálka. Večer 
sme už tradične posedeli pri pive 
a študovali kamerové záznamy 
z Hradnej vyvieračky.

V sobotu 12. októbra ráno 
sme na jaskyniarskej základni za-

Ján Blaho počas prieskumu Hradnej vyvieračky v Muráni

Ján Blaho a Zbyňo Valenta v jaskyni K2
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čali varenie kotlíkovej kapustnice a pri-
pravovali sme aj obedňajšie posedenie. 
Skupine odborníkov na kapustnicu ve-
lila šéfkuchárka a naša členka Katarína 
Hutková a s pomocou Dušana Čipku, 
Jana Gandžalu, Jarky Absolonovej, Zbi-
ňa Valentu a ďalších pomocníkov uva-
rili výbornú kotlíkovú kapustnicu. Do-
poludnia prichádzali ďalší jaskyniari  
a hostia. Pred obedom sa uskutočnil 
každoročný zostup do jaskyne Michňo-
vá, kde sme si spoločne zaspomínali na 
symbolickom cintoríne. Pripomenuli 
sme si zakladateľa skupiny Ing. Svä-
topluka Kámena a ďalších nežijúcich 
jaskyniarov, ako aj 30. rokov od vzniku 
cintorína. Pre záujemcov sa uskutočnil 
zostup až na dno jaskyne. Po výstupe 
z jaskyne nasledovalo oficiálne otvore-
nie podujatia, Ing. Dušan Hutka a Du-
šan Čipka privítali hostí, medzi kto-
rých patril Doc. Zdenko Hochmuth, 
Prof. Tibor Sasvári a ďalší. Prítomným 
som tlmočil pozdrav od jaskyniarov, 
ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť, 
a to od Ing. Zbiža Nišponského, Iva-
na Kubíniho a MUDr. Janka Dianišku. 
Gratuláciou sme zúčastneným pripo-
menuli nedávnu svadbu Zuzky Schus-
terovej, ktorá sa ako členka potápačs-
kého tímu podieľala na objave v jaskyni 
Teplica. Gratulovali sme i jubilantovi 
a čerstvému päťdesiatnikovi Ing. Rasťovi Guz-
movi. Nasledoval obed – kapustnica s údeni-
nou, k dispozícii bol dostatok piva a nápojov. 
Zraz pokračoval prednáškami Tibora Sasvári-
ho a Branislava Šmídu spojenými s diskusiou 
a po nich bola na programe exkurzia do no-
voobjavených jaskýň v lokalite Jaslište: Veľká 
puklina, Pekná jaskyňa, Kaderníkova jaskyňa 
I a II, Sudynova diera. Keďže tohtoročná jeseň 
bola na huby výnimočná, počas exkurzie bolo 
ešte možné nájsť jesenné dubáky. 

Po návrate z terénu nasledovala voľná dis-
kusia a konzumovanie toho, čo sme pripravili. 
Stôl obohatil aj syr z miestneho Agrospolu, 
ktorý zabezpečil Ing. Jaroslav Hecko, a rôzne 
dobroty a nápoje od zúčastnených.

Nedeľa 13. októbra bola určená na exkur-
zie, kopáčske aktivity a upratovanie. Lokalitu 
na kopanie vyhral Májový závrt, kde sa vrhla 

partia v zložení Ivan Kámen, Zuzana Schuste-
rová, Branislav Šmída, Miroslav Hecko, Zbyňo 
Valenta, Dušan Hutka. Cieľom bolo vyko-
pať a rozšíriť vstup do Nišponského jaskyne. 
Časť jaskyne bola známa už od polovice 20. 
storočia, ale vstupný portál bol niekoľkokrát 
zanesený. Zhruba 20 m dlhá jaskyňa je na 
výraznej pukline a predpokladáme že je súčas-
ťou väčšieho jaskynného systému. Náš zámer 
na vyčistenie a rozšírenie vstupu sa podaril. 
Pri mojej návšteve v Košiciach som výsledky 
kopania tlmočil aj Zbižovi Nišponskému, čo 
ho evidentne potešilo. Kopanie v tejto lokalite 
teraz patrí medzi naše priority.

Po skončení kopáčskej akcie sme posedeli na 
jaskyniarskej základni, podojedali kapustnicu 
a všetko, čo ostalo. Akciu sme oficiálne ukon-
čili o 16. hodine. 

Ing. Dušan Hutka 

Obedňajšia prestávka pri jaskyniarskej základni

Tibor Sasvári a Ján Blaho v diskusii pri prednáške
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StretNutie jaSkyNNýcH veteráNov  
v DoBrovoDSkom kraSe

ivan Demovič

Na jeseň 2018 prišiel Jano Vajs (SK Nicolaus) 
s myšlienkou zorganizovať stretnutie jasky-
niarov-veteránov a keďže v lete toho istého 
roka počas prechodu Cestou hrdinov SNP 
prechádzal aj územím Dobrovodského krasu 
v Malých Karpatoch, navrhol zároveň aj miesto 
stretnutia práve v jeho srdci, na Dobrej Vode. 

Cieľom takéhoto podujatia však nebolo iba 
priateľské posedenie a spomínanie na časy mi-
nulé, čo azda evokuje pojem „veteráni“, ale aj 
pracovná a exkurzná náplň na vybraných loka-
litách. V tomto území pôsobí naša OS Inovec 
ako pokračovateľ pôvodnej OS Chtelnica už od 
r. 1975, a tak výber vhodnej pracovnej lokality 
bol predovšetkým na domácej skupine.

Ako základnú požiadavku na účastníkov 
navrhol J. Vajs dve podmienky: 1. vek 60 
a viac rokov, 2. členstvo v SSS aspoň 30 rokov, 
s tým, že podujatia sa môžu v prípade záujmu 
zúčastniť aj záujemcovia z radov jaskyniarov, 
ktorí tieto podmienky ešte nespĺňajú. Osobne 
aj e-mailom sme teda oslovili viacero poten-
ciálnych účastníkov predovšetkým územne 
nie príliš vzdialených od tejto časti Malých 
Karpát. 

Na základe prejaveného záujmu sa poduja-
tie uskutočnilo v dňoch 17. – 19. mája 2019. 
Pre účastníkov bolo zabezpečené ubytovanie 
v penzióne Skalka v obci Dobrá Voda, kde 
boli tiež zaistené aj raňajky, večere si bolo 
možné objednať v blízkej reštaurácii. Ako prví 
účastníci dorazili z L. Mikuláša J. Vajs s M. Ko-

váčikom už večer 16. mája, 
ostatní sme sa v penzióne 
zvítali na druhý deň o 10. h  
v zostave B. Kortman (JK 
Strážovské vrchy), P. Po-
krievka st. (SK Malá Fatra), 
V. Mikula (OS Orava), M. 
Sova (Trenčiansky SK), Z. 
Ágh a autor článku.

Za pracovnú lokalitu sme 
zvolili Jaskyňu pod Vrát-
nom (-15 m), objavenú v r. 
2005 na základe zimného 
prieskumu a identifikácie 
nepatrného výduchu v sne-
hu (Demovič, Sova). Keďže 
na objave jaskyne sa tak-
to, ako aj neskôr podieľal 
aj Miro Sova, pochopiteľne 
sme ho nemohli nepozvať, 
i keď kritérium na veterána 

ešte nespĺňal. Nespĺňal ho síce ani Zolo Ágh, 
ale kedysi pred 30 rokmi v tomto krase začínal 
ako člen OS Chtelnica a začiatkom r. 2019 sám 
prejavil záujem zúčastniť sa nejakej pracovnej 
akcie.

Od penziónu sme sa na troch autách pre-
sunuli lesnými cestami do dobrovodských 
Uhlísk, nakrátko sme sa zastavili pri najnižšie 
položenom závrte D1 v tejto línii a potom 
aj pri závrte D46, kde sa účastníci akcie do-
zvedeli čo-to o histórii prieskumov na týchto 
lokalitách. Napr. v r. 1953 tu prieskumné práce 
viedol Ján Majko, ale záznamy z tých čias sú 
veľmi stručné. Zolo Ágh zaspomínal tiež na 
dramatické zážitky z čerpacích pokusov v si-
fóne jaskyne závrtu D46. Autá sme odstavili 
povyše križovatky lesných ciest pod vrcholom 
Vrátna (576 m), odkiaľ sme už pešo pokračo-

Časť účastníkov pracovno-spoločenského stretnutia veteránov pri vchode Jaskyne 
pod Vrátnom – 1. deň (zľava Z. Ágh, P. Pokrievka st., J. Vajs, M. Kováčik, B. 
Kortman, V. Mikula). Foto: M. Sova
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vali aj s pracovným náradím k jaskyni, ležiacej 
318 m nad úrovňou vyvieračky Hlávka na 
Dobrej Vode. 

Počasie nebolo príliš priaznivé – stále zamra-
čené, silný, až ohlušujúci JV vietor a teplota iba 
13 °C, ale na rozdiel od predchádzajúcich dní 
konečne aspoň nepršalo.

Už v predchádzajúcich dňoch sme ako do-
máca skupina postavili novú trojnožku, vy-
niesli oceľové laná a nastavili ich dĺžky pre 
ukotvenie na pevné body (stromy) a pripravili 
nosné trámy prekládkovej plošiny v hĺbke 8 m. 

Napriek tomu nám v prvý deň podujatia 
trvalo ešte niekoľko hodín, než sme celý ťa-
žobný systém pozostávajúci z dvoch na seba 
nadväzujúcich lanoviek a jedného zvislého 
úseku nainštalovali a doladili tak, aby bolo 
možné začať s ťažbou zahlinenej sutiny z hĺb-
ky 10 – 12 m na povrch. Hlavným cieľom akcie 
bolo odpratanie tohto materiálu z dočasnej 

zakládky a umožniť tak predĺžiť trasu 
lanovky o niekoľko metrov hlbšie. Ak by 
sme chceli odpratávať sutinu až z dna  
(-15 m), kvôli tesnému prístupovému prie-
storu by sme si tu už navzájom prekážali. 
Ťažba prebiehala s použitím plechových 
vedier, prevažne s objemom 12 l, občas 
sa „priplietlo“ aj menšie, 10-litrové vedro. 
Námahu uľahčovalo využitie povrchovej 
gravitačnej lanovky, keď predtým vytia-
hnuté vedro vyvíja stály ťah dolu svahom 
a pomáha tak vytiahnuť nasledujúce ved-
ro. V celom systéme takto kolovalo sú-
časne 8 vedier. Týmto systémom sme už 
v prvý deň vyťažili 107 vedier + 4 balva-
ny na lanovej slučke počas efektívnych 
3 hodín práce. Keďže účastníkov akcie 
bolo viac, než bol na obsluhu ťažobného 
systému optimálny počet (6), mohli si os-
tatní v rámci striedania prezrieť v blízkom 
okolí ďalšie rozpracované sondy, napr. 
jaskynku PV-2. 

Skončili sme ešte za svetla, ťažobný 
systém ostal pripravený na ďalší deň. Po 
návrate na Dobrú Vodu sme si v miest-
nej reštaurácii (prevádzkuje ju majiteľka 
penziónu, kde sme boli ubytovaní) dali 
večeru a konečne tu bol priestor aj na 
spomínanie i plány do budúcnosti. Traja 
účastníci (Kortman, Pokrievka, Mikula) 
pre iné povinnosti ešte večer odišli, ale 

mali sme potvrdené, že ďalší deň prídu Štefan 
a Iveta Mlynárikovci z B. Bystrice. Po prenoco-
vaní v penzióne a raňajkách na spôsob švéd-
skych stolov sme opäť vyrazili k jaskyni. Mly-
nárikovci dorazili samostatne trochu neskôr, 
vďaka súradniciam z GPS trafili k jaskyni bez 
väčších problémov. Mohli sme tak pokračovať 
v zostave Vajs, Kováčik, Sova, Ágh, Š. a I. Mly-
nárikovci, Demovič. Počasie sa mierne zlepšilo, 
teplota dosiahla 17 °C, chvíľami sa ukázalo aj 
slnko, ani vietor už tak nepríjemne nefúkal. 
Pokračovali sme v ťažbe sutiny, na prekládko-
vej plošine v -8 m ťahal vedrá rovnako ako prvý 
deň Zolo spolu so Števom Mlynárikom, pri-
čom sme v tento deň vytiahli celkove ďalších 
104 vedier + 4 väčšie balvany. Celková bilancia 
za obidva dni tak bola 211 vedier + 8 balvanov. 
Menšia technická prestávka nastala, keď sa 
hák jedného zo štyroch v sérii spojených špo-
novákov lana gravitačnej lanovky roztiahol (!)  

Organizačné správy

Jaskyňa pod Vrátnom, Miro Kováčik pri obsluhe lanoviek. 
Foto: I. Demovič

Zostava účastníkov podujatia pri Jaskyni pod Vrátnom – 2. deň 
(zľava I. Mlynáriková, Š. Mlynárik, J. Vajs, M. Kováčik, Z. 
Ágh, I. Demovič, M. Sova). Foto: I. Demovič
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a lano spadlo na zem. Problém sme vy-
riešili posunutím lanovej očnice o dĺžku 
vyradeného šponováka a mohli sme pokra-
čovať v práci. Ešte pred zotmením sme celý 
systém rozobrali, všetky technické pomôc-
ky a náradie zbalili a vzali so sebou, keďže 
už dvakrát sa stalo, že nám niekto zobral 
40 m dlhé oceľové lano priemeru 8 mm 
povrchovej gravitačnej lanovky. Po návrate 
na Dobrú Vodu nasledovala večera v miest-
nej reštaurácii, kde sme sa zvítali s Jožom 
Obetkom (JK Dubnica n/Váhom), ktorý 
síce nemohol prísť ako riadny účastník, ale 
aspoň takto nás poctil svojou návštevou. 
V penzióne nám boli ochotní večer ešte 
upiecť aj liptovské droby, ktoré so sebou 
priviezol Jano Vajs.

Na nedeľu 19. mája sme ostali už iba tra-
ja (Vajs, Kováčik, Demovič) a záujem bol 
o exkurziu do priepasťovej jaskyne Slopy 
s vchodom tesne vedľa červeno značené-
ho turistického chodníka. Počasie v tento 
deň bolo ideálne, slnečné a pokojné. Jas-
kyňa sa začína 8 m hlbokou priepasťou, 
kvôli ktorej sme mali aj lezecké pomôcky, 
ale zvolili sme jednoduchší variant s 5 m 
dlhým polyamidovým lanovým rebríkom, 
ktorý sme zavesili 1,5 m pod úroveň vcho-
du, takže pod ním ostal na šikmej skalnej 
stene zvyšný 1,5 m voľný úsek, ktorý nebol 
problém prekonať. Na celú zostupovú 
trasu sme použili 60 m dlhé lano, po-
trebné v strmo klesajúcich úsekoch, ktoré 
presne vystačilo až na dno v hĺbke -42 m. 
Po návrate z jaskyne sme ešte prešli ploši-
nou Slopy k Zlomiskovej priepasti (-12 m)  
v plytkom závrte, vytvorenej medzi ma-
sívom a veľkými blokmi, ale do nej sme 
už nezostupovali a vrátili sa k autu pod 
Mariášom. V potoku sme pozorovali krás-
ne veľké exempláre pstruha potočného, 
ktorého tu chovajú. V pláne bola pôvodne 
i exkurzia do závrtov C18 a C13, presun by 
nám však zabral dosť času a po troch dňoch 
by to už bolo aj dosť únavné. 

Záverom musím vysloviť veľké poďakovanie 
všetkým zúčastneným priateľom jaskyniarom, 
ktorí boli ochotní prísť aj napriek svojmu veku 
a väčšej vzdialenosti do tohto krasového úze-
mia, ktoré zatiaľ neoplýva väčšími jaskyňami, 
a prispieť tak k lepšiemu poznaniu jeho pod-

zemia. Vďaka spoločnému úsiliu sa podarilo 
vytvoriť v Jaskyni pod Vrátnom podmienky na 
ďalší postup, pričom táto jaskyňa pre jej hĺb-
kový potenciál patrí v tomto krase k tým naj-
perspektívnejším. Zároveň vyslovujem nádej, 
že podobné podujatie stále akcieschopných 
jaskynných veteránov sa podarí zorganizovať 
v blízkej budúcnosti ak nie v Dobrovodskom 
krase, tak určite niekde inde. 

B. Kortman vo vchode jaskyne PV-2. Foto: J. Vajs

Pri závrte D1 v dobrovodských Uhliskách. Foto: J. Vajs

Pred zostupom do priepasti Slopy (zľava I. Demovič, M. 
Kováčik, J. Vajs). Foto: J. Vajs
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Šupinský, J., Kaňuk, J., 
Hochmuth, Z., Gallay, M.

DetectiNg DyNamicS oF cave 
FLoor ice WitH SeLective  

cLouD-to-cLouD approacH
(Sledovanie dynamiky podlahového ľadu 

metódou selektívneho spájania  
mračien bodov)

The Cryosphere, 13, European Geoscience Union, 
p. 2835–2851

Silická ľadnica je známa ako najjužnejšie 
položená ľadová jaskyňa pri danej geografickej 
šírke (48°33´) a nadmorskej výške (503 m). Po-
dobne ako skracovanie ľadovcov v pohoriach aj 
ľad v jaskyniach je predmetom záujmu klimato-
lógov, najmä v súvise s aktuálnym otepľovaním 
Zeme. Speleológovia a geografi môžu k tejto 
problematike výrazne prispieť. Ľad v jaskyni 
opisuje už Matej Bel, aj so schematickým 
rezom od G. Buchholtza z r. 1719, neskôr aj 
R. Townson (1793) a iní autori, najpodrob-
nejšie sa mu venovali pracovníci Speleola-
boratória v Gombaseku (Roda et al., 1987).

Až alarmujúce správy o zániku niekto-
rých podzemných ľadových monolitov na 
Slovensku (napríklad v Ľadovej priepasti na 
Ohništi) či ubúdajúci a iba umelo udržiava-
ný ľad v Demänovskej ľadovej jaskyni viedli 
k výskumu pracovníkov a študentov Ústa-
vu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ  
(M. Hutníková, J. Kurty, Z. Ondrej, M. Kr-
chová). Súbežne inštalovali sledovaciu sieť 
aj členovia Speleoklubu Minotaurus, s ktorým 
prebieha plodná spolupráca. Autorka pracovala 
ako sprievodkyňa v Krásnohorskej jaskyni.

Isté je, že za posledné obdobie nastal úbytok 
z celkového objemu ľadu. Čo je príčinou úbytku 
ľadu? Ide o prejav klimatickej zmeny? Je to spô-
sobené vyššími letnými teplotami alebo suchom? 
Je táto zmena úbytku ľadu nezvratná? Pre vie-
rohodné odpovede na tieto otázky je potrebné 
najprv podrobne zachytiť zmenu povrchu ľadu  
a súčasne monitorovať teplotu vzduchu.

Skúmala sa dynamika klímy pomocou stále 
sa zlepšujúcej techniky. Avšak až aplikovanie 
moderných geodetických metód pozemným 
laserovým skenovaním umožnilo získať veľmi 
presné informácie o reliéfe ľadového monolitu 
a jeho dynamike.

Výsledky takto orientovaného výskumu 
publikovali v článku: Šupinský, J., Kaňuk, J., 
Hochmuth, Z., Gallay, M.: Detecting dynamics 
of cave f loor ice with selective cloud-to-cloud ap-
proach v prestížnom časopise The Cryosphere 
(Q1; IF = 4,790) https://www.the-cryosphere.
net/13/2835/2019/.

V časopise Cryosphere sa uverejňujú prís-
pevky zamerané na výskum ľadu a ľadovcov 
na Zemi (kryosféra je súčasť hydrosféry). Sú tu 
články o topení alpských či grónskych ľadovcov. 
Publikovanie v tomto časopise je náročné, re-
cenzné konanie je plne otvorené (počas neho sa 
môže ktokoľvek do recenzovania zapojiť). Preto 
publikácia slovenských autorov (členov Ústa-
vu geografie i Speleoklubu UPJŠ) je ojedinelý 
úspech vedy na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. 
Autorka recenzie sa tiež podieľala na terénnom 
výskume a spracovaní klimatických pomerov 
v jaskyni v rámci diplomovej práce.

Stručné zhrnutie obsahu článku
V sledovanom dvojročnom období sa opako-

vaným laserovým skenovaním vytvorila časová 
séria 3D povrchov ľadu a jaskyne. Vyvinula sa 
metodika na spresnenie výpočtu zmeny obje-
mu ľadu, na základe ktorej sa s presnosťou na 
1cm zistilo, že ľad síce celkovo ubudol, avšak 
nerovnomerne. Dôležité je zistenie, že ľad 
sa pomaly pohybuje (pozri obr.) konkrétnym 
smerom a mení sa aj výška jeho povrchu. 

Ľad v jaskyni sa počas roka v určitých ob-
dobiach tvorí a inokedy sa topí. Najviac ľadu 
môžeme vidieť na jar, keď do jaskyne vniká 
voda a tvorí sa veľmi pekná sezónna vertikálna 
výzdoba. Najmenej ľadu je paradoxne v zime, 
keď po letnom topení ľadu dochádza k subli-
mácii a celkovej degradácii ľadu. Porovnaním 

Silická ľadnica podľa Georga Buchholtza ml. z roku 1719
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s priebehom teplôt a zrážok a dynamiky povr-
chu ľadu sa potvrdila myšlienka (Perşoiu and 
Pazdur, 2011), že topenie ľadu je výraznejšie 
počas chladnejšieho, ale na zrážky bohatšieho 
leta, ako počas horúceho, ale suchého leta. 
Pre tvorbu ľadu je najdôležitejšia voda v zime 
a skorej jari. Ľad sa však tvorí iba v krátkom 
časovom intervale 4 až 6 týždňov na jar. Na zá-
klade našich zistení môžeme povedať, že úbytok 
ľadu v poslednom období bol spôsobený sériou 
suchých zím a jarí, keď sa vytvorilo iba málo 
nového ľadu, a počas roka ubudol ľad, ktorý  
v jaskyni už bol. Všeobecné závery možno utvo-
riť z dlhodobejšieho monitorovania, preto bu-

deme vo výskume dynamiky ľadu naďalej po-
kračovať.
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Miriama Mogyorósiová, Speleoklub Minotaurus

Pohyb, pribúdanie a ubúdanie ľadu, určené na základe identifikovateľných objektov nesených ľadom. Výsek z grafiky 
publikovaného príspevku Šupinský et al., 2019
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meSaČNá jaSkyňa

vladimír vadovský

Zajtra sa mi končí dovolenka a smrť troch 
mládencov, ktorých som našiel neďaleko 
svojej chaty prvý deň po príchode, je pre 
mňa stále záhadou. Lekári konštatovali smrť 
následkom vykrvácania; jeho príčinou bola 
malá, priam žiadna zrážanlivosť krvi. Na 
telách mali niekoľko škrabancov, nepatrných 
raniek, cez ktoré vykrvácali. Pitva nedoká-
zala cudzie zavinenie, nuž ani kriminalisti 
nevideli v tom „prípad“. Aby som pravdu 
povedal, vtedy mi iba bolo čudné, že všetci 
traja mali tú istú chorobu, že umreli v je-
den deň a na tom istom mieste. Až keď pri 
hubárskej expedícii som miesto húb našiel 
podrobnú mapu územia päťdesiat metrov 
severne, pracovný zápisník s množstvom čí-
sel a nákresov, ako aj denník, všetko uložené 
v koženej „rozumbrašne“, až vtedy ma vec 
začala zaujímať. Až tak, že som jej venoval 
celú dovolenku.

Smrť tých mládencov je pre mňa záhadou 
aj dnes, keď viem, že boli jaskyniarmi, že 
mapovali jaskyne v nekrasovom území Ľu-
bovnianskej vrchoviny a Levočských vrchov. 
Teda mapy z koženej brašny zahrnovali toto 
územie. Z denníka som sa dozvedel, že naj-
väčšiu pozornosť venovali Mesačnej jaskyni. 
Článok o jej existencii obletel celý svet. Napí-
sal ho Antonín Horák, Američan pochádzajú-
ci z vtedajšieho Československa. Článok vyšiel 
v odbornom časopise v USA a autor v ňom 
opisoval boje na konci druhej svetovej vojny, 
kde bol ranený a potom ošetrovaný v jaskyni 
s ďalšími ranenými členmi odboja. Do jasky-
ne ich ukryl a potom sa o nich staral pastier 
Slávek so svojimi dcérami. Keďže kapitán Ho-
rák bol ranený len ľahko, mohol sa venovať 

prieskumu jaskyne. Na jej konci našiel šachtu 
s pôdorysom v tvare polmesiaca. Podľa tvaru 
šachty ju nazval MESAČNÁ JASKYŇA.

Záujem o jaskyňu prejavila svetová tlač – nie 
preto, že Antonín Horák bol členom odboja, 
ale dôvodom bola šachta tvaru polmesiaca. 
Kapitánovi Horákovi pripomínala raketovú 
rampu, z ktorej mimozemské civilizácie vy-
púšťali vesmírne koráby.

× × ×

Zajtra sa mi teda končí dovolenka a opäť 
stojím na dne „raketovej rampy“. Moje telo je 
pokryté mnohými odreninami, škrabancami. 
Niektoré z nich som si urobil naschvál. Všet-
ky ranky však zaschli, nekrvácajú. Je jasné, že 
v šachte nie je príčina záhadnej smrti troch 
mládencov.

Už som začal pomýšľať na odchod, keď 
som si všimol nepokojný plameň karbi-
dovej lampy, ktorú som držal v ruke. Tak-
to sa správa plameň v prievane. Najviac sa 
vychyľoval uprostred vnútorného oblúka 
šachty. Vzduch tu prúdil pomedzi sutinu 
na dne „medziplanetárnej stanice“. Odložil 
som karbidku a živelne som rukami začal 
dno prehlbovať a vyhadzovať z neho drobné 
i väčšie kamene.

Asi po hodine tejto driny som sa prehra-
bal do vodorovnej chodby kruhového tvaru 
s priemerom jeden meter. Hoci príroda vie 
pripraviť mnohé prekvapenia, táto chodba 
nevyzerala na jej dielo. Po desiatich metroch, 
keď sa tvar ani priemer chodby nezmenil, 
som bol o tom presvedčený. Na jej konci či 
začiatku, asi po pätnástich metroch som sa 

Už dávnejšie sa ku mne dostalo niekoľko strán strojom napísaného textu poviedky 
Vladimíra Vadovského s názvom Mesačná jaskyňa. Voľakde som ich založil a až nedávno 
som strojopis vzal do rúk a znova si poviedku prečítal. Verím, že zaujme aj vás a jej uve-
rejnenie v našom časopise poteší autora, ktorý sa 29. novembra 2019 dožil sedemdesiatky. 
K významnému jubileu, ako aj k udeleniu striebornej medaily Slovenskej speleologickej 
spoločnosti za objav jaskyne Javorinka a aktivity v Jaskyniarskej skupine Spišská Belá 
na tohtoročnom zasadnutí predsedníctva SSS mu srdečne blahoželáme.

Za redakciu a redakčnú radu Spravodaja SSS
B. Kortman
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dostal do ďalšej šachty, oveľa väčšej a zá-
hadnejšej. Pôdorys tejto šachty mal tvar pra-
videlného osemstena. Nervovú sústavu mi 
dráždil zvuk pripomínajúci bzučanie trans-
formátora. V každej z ôsmich stien v tej istej 
výške nad dnom šachty bol rovnaký kruhový 
otvor, akým som vošiel dnu. Nepríjemný zvuk 
nabral na intenzite. Steny osemuholníkovej 
šachty pritom postupne menili farbu z hne-
dosivej na červenú. Vyzeralo to tak, akoby sa 
žeravili. No pri dotyku, keď ma pud sebazá-
chovy hnal naspäť do rúrovej chodby, steny 
boli chladné. Vyžarovali akési neznáme stude-
né žiarenie červenej farby. 

Pri nepozor-
nom pohybe 
v rúrovej chod-
be mi zhasla 
karbidka. Kým 
som z vrecka 
nohavíc vylo-
vil zapaľovač, 
b z u č a n i e 
v šachte utích-
lo a aj žiarenie 
pohaslo. Keď 
chodbu opäť 
zalialo jasné 
svetlo karbi-
dovej lampy, 
vzduch znova 
rezonoval, zase 
som počul ten 
zvuk. Vtedy ma 
strach opustil: 
bolo mi jasné, že plameň mojej karbidky vy-
voláva bzučanie a neskôr aj červené žiarenie.

Vliezol som opäť do osemuholníkovej šach-
ty, aby som si bližšie pozrel jej steny, z ktorých 
vychádza studené červené svetlo. Priblížil som 
plameň karbidovej lampy k stene. Červené 
svetlo tmavlo, potom zhnedlo až nakoniec zo-
stalo čierne. Toto čierne „žiarenie“ ako hustá 
čierna hmla pohltilo karbidku i ruku, v ktorej 
som ju držal. Ruka bola pritom priezračná 
ako telo prvokov pod mikroskopom. Aj kar-
bidka bola ako zo skla.

Hustá čierna hmla obaľovala celé okolie. 
Nevidel som nič a bzučanie neustávalo, ba 
naopak hučalo to ako pri vodopádoch. Naj-
viac ma vydesila karbidka, ktorú akási sila 

odtláčala od steny, až mi ju vytrhla z ruky až 
kdesi do stredu osemstena. Keď som si uve-
domil, čo sa vlastne stalo, hluk znovu utíchol 
a steny boli na chvíľu červené, až nakoniec 
som zostal v úplnej, takej normálnej tme. 
V šachte panovalo ticho, že som počul tlkot 
vlastného srdca. Vydýchol som si a pohľadal 
znovu vo vrecku zapaľovač. Karbidka ležala 
v prostriedku osemstena, na jeho dne, medzi 
úlomkami hmoty s matným kovovým leskom. 
Ich hmotnosť bola nepatrná.

Takýto úlomok, no oveľa menší, som našiel 
na začiatku dovolenky na povrchu, keď som 
hľadal vchod do jaskyne. Nález som poslal do 

ústavu, kde ko-
legom z neho 
narástla hlava. 
Napísali mi, 
že podobný 
druh kerami-
ky nebol na 
Zemi vyrobe-
ný ani len po-
zorovaný. To, 
že keramická 
hmota znáša 
vysoké teploty, 
je už známe, 
no jej optické 
vlastnosti roz-
vírili vedeckú 
hladinu. Táto 
keramika pre-
púšťa jedným 
smerom všetky 

druhy žiarenia dosiaľ na Zemi známe, ale 
opačným smerom neprepustí nič.

Bolo mi jasné, že pri svetle karbidovej 
lampy tu nič neuvidím. Musel som prejsť do 
šachty tvaru polmesiaca, kde som mal batoh 
a v ňom baterku. Až po návrate, keď ostrý lúč 
baterky sa vo výške troch poschodí odrazil 
od matne sa lesknúceho stropu, mohol som 
urobiť nejaké závery.

Strop bol zhotovený zo superkeramickej 
hmoty. Z povrchu už zapadol humusom a za-
rástol vegetáciou. Táto keramika prepúšťala 
žiarenie jedným smerom dnu; pravdepodob-
ne to bolo slnečné žiarenie. Toto svetlo sa 
v šachte osemstena, po dopade na jeho steny 
vyložené neznámym materiálom, menilo na 
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iný neznámy druh žiarenia, ktoré bolo čierne 
a akoby pohlcovalo fotóny. Iba v jeho „tieni“ 
sa dalo ľudským okom čosi vidieť. Žiarenie 
po prechode hmotou malo podobné účinky 
ako röntgenové lúče. A pritom v centre osem-
stena vznikalo veľmi silné magnetické pole. 
Celé toto zariadenie vybudované v útrobách 
pieskovcového vrchu slúžilo pravdepodobne 
jeho budovateľom na výrobu nejakej nezná-
mej energie.

Postupne som si konštruoval plán ďalšieho 
výskumu. Veď sa priam natíska otázka, na čo 
slúžila šachta tvaru polmesiaca v nových sú-
vislostiach? A nie je ich viac, presnejšie osem? 
To všetko už pôjde ľahšie riešiť s tímom ústa-
vu, v ktorom pracujem a jeho spolupráca je 
už potrebná, ba až nevyhnutná.

Z týchto úvah ma vyrušili nepríjemné po-
city, ktoré sa objavia, keď ľudské zmys-
ly opanuje strach. Väčšina raniek, odrenín 
a škrabancov, predtým zaschnutých, celkom 
výrazne krvácala. Priestor šachty s tvarom 

polmesiaca sa hompáľal v pomaly hustnúcej 
a tmavnúcej hmle. Prestávam rozoznávať 
písmená v poznámkovom bloku, kde si ešte 
robím posledné zápisky. Nohami pritom sto-
jím už po členky vo vode. Ráno sa od severu 
hrnula mrákava a teraz je hore na povrchu 
poriadna prietrž mračien. Zrak sa mi ukrut-
ne rýchlo zakaľuje. Nové nepoznané žiarenie 
mi ho zničilo. Chytá sa ma hrôza. Systémom 
jaskyne kapitána Horáka sa v týchto pod-
mienkach a v tomto stave bez cudzej pomoci 
na povrch nedostanem. Jediné, čo ma utešu-
je, je fakt, že ľudia umierajúci na podchlade-
nie umierajú bezbolestne, akoby zaspávali...

× × ×

O niekoľko dní vyšla v okresných novinách 
Hlas severu správa, že pri poslednej prietrži 
mračien sa potok Lipničianka rozvodnil, vy-
myl si nové koryto a teraz sa celý tratí v pod-
zemí.

Demänovská ľadová jaskyňa 
na poštovej známke

V polovici tohto roka prekvapila všet-
kých speleofilatelistov príjemná správa. 
Ministerstvo dopravy a výstavby Sloven-
skej republiky totiž schválilo platnosť 
novej poštovej známky z edície Krásy 
našej vlasti – Demänovská ľadová jaskyňa 
s nominálnou hodnotou 1,20 € (kataló-
gové číslo 689). Poštová známka platí 
vo vnútroštátnom a medzinárodnom 
poštovom styku od 21. 6. 2019 až do 
ukončenia platnosti. Známka rozmerov 
44,4 × 30,5 mm vrátane perforácie (na 
šírku) je vydaná na upravenom tlačo-
vom liste so 6 známkami v náklade 150 000 
kusov. Známku vytlačila technikou oceľotlače  
z plochej platne v kombinácii s ofsetom Poš-
tovní tiskárna cenin Praha, a. s. Motívom 
poštovej známky je detail jaskynnej ľadovej 
výzdoby zo známej sprístupnenej jaskyne v De-
mänovskej doline. Súčasne s poštovou znám-
kou je vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou 
FDC a domicilom Liptovský Mikuláš v nákla-
de 3000 kusov. Jaskynná výzdoba je motívom 
prítlače na FDC. Motívom FDC pečiatky sú 

ľadové stalagnáty. FDC vytlačila technikou 
oceľotlače z plochej platne Poštovní tiskárna 
cenin Praha, a. s. Autorom výtvarných návrhov 
emisie, ako aj oceľorytiny poštovej známky  
a FDC je akademický maliar Rudolf Cigánik. 
Zaujímavosťou je, že známka Krásy našej vlas-
ti – Demänovská ľadová jaskyňa predstavuje 
prvú poštovú známku vydanú po známke  
T2 50g Prezidentka SR Zuzana Čaputová, kto-
rá vyšla v polovici júna 2019.

Lukáš Vlček

Šesťhárok známok Demänovská ľadová jaskyňa
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Daniel Hutňan má 60

„To je o psychike“ – povedal. Tento výrok 
vždy naznačuje niečo ťažké, komplikované, 
niečo na hranici možného, no proste niečo  
s Danom Hutňanom.

Dano sa narodil 5. 11. 1959 v Skalici na 
Slovensku. Vyštudoval Pedagogickú fakultu  
v Prešove a celé desaťročie tam pôsobil ako pe-
dagóg. Tu sa stretáva so Zdenkom Hochmu-
thom a od roku 1990 sa venuje pod jeho 
vplyvom potápačskému a jaskyniarskemu 
prieskumu v Skalistom potoku ako člen Ko-
misie pre potápanie – pracovná skupina Vý-
chod. V polovici 90. rokov odchádza do Čiech, 
kde sa po určitom čase začína profesionálne 
venovať potápaniu. Vo svojej cestovnej kance-
lárii Orca sprevádza a učí potápačov po celom 
svete. V Čechách sa stáva členom Českej spe-
leologickej spoločnosti v ZO Speleoaquanaut, 
kde je dodnes predsedom. Dano je jedným 
z organizátorov spelopotápačských expedícií 
do Mexika a na Sardíniu. Má vynikajúcu ženu 
Zuzku a dve deti, Martina a Annu, a teraz už 
štyri vnúčatá. 

Danova neskutočná fyzická aj psychická 
energia ho vždy hnala až za hranicu, kde sa 
bežný smrteľník len tak ľahko nedostane. 
Publikované výsledky hovoria za všetko. Je 
asi nezrátateľné, koľko hodín strávil pod 
vodou, či už v jaskyni alebo ako inštruktor. 
Jeho cieľ je vždy všetko objavené okamži-
te zmapovať. Je zakázané „pod hrozbou 
najkrutejšej smrti“ vrátiť sa aj z toho naj-
komplikovanejšieho ponoru bez mapy a dát  
z polygónu. Tento nekompromisný prístup 
má svoje plody v mapách zo Sardínie, Me-
xika, Slovinska, Macedónska, samozrejme, 
jaskyne na Slovensku nevynímajúc. Na ilus-
tráciu: v Mexiku má za sebou viac ako  
120 km objavených a zmapovaných vodou 
zatopených priestorov. 

Dano je jednoznačne tímový hráč a vždy si 
vážil každého, kto priložil ruku k spoločné-
mu dielu. Je autorom mnohých článkov opi-
sujúcich úspechy českých a slovenských spe-
leopotápačov. V roku 2018 dal dohromady 
vynikajúcu publikáciu Cave diving manual. 

Zúčastnil sa záchranných akcií v jaskyniach 
Teplica, Lopač, Molnár János barlang, Zúgó. 
Roku 2008 mu za aktívnu účasť pri záchra-
ne potápačov z Hučiacej vyvieračky (Zúgó) 
prezident Slovenskej republiky udelil Zlatý 
záchranársky kríž. Tímy pod jeho vedením 
získali niekoľko ocenení za najvýznamnejšie 
objavy českých a slovenských jaskyniarov  
v zahraničí.

V živote každého nastanú aj neľahké chvíle.  
V apríli 2014 mal ťažké zdravotné problémy, 
ale už v auguste ten istý rok bol s nami v Mace-
dónsku v jaskyni Babuna. (Nikdy nezabudnem, 
keď v úžine niekde na konci jaskyne sa začal 
sťažovať na to, že nemôže prejsť, pretože mu 
zavadzia katéter umiestnený kdesi pod kľúčnou 
kosťou.) Teraz sa teší vynikajúcemu zdraviu  
a chuť objavovať ho vôbec neprechádza.

Do ďalších rokov jubilantovi želáme ešte 
kilometre nových objavov.

Karol Kýška

Dano Hutňan v jaskyni Bue Marino na Sardínii. 
Foto: K. Kýška

SpoLoČeNSké Správy

Spoločenské správy
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šesťdesiatnik alfréd gresch

Kvapky vody v jaskyni ako neľútostný časo-
stroj merajú naše dni. Koľko kvapiek padlo zo 
stropu od čias, keď si prvýkrát prekročil prah 
svojej prvej jaskyne, nedá sa zrátať. Ale veď 
čože je to šesťdesiatka?

Alfréd Gresch sa narodil 16. 12. 1959 v Ka-
mienke, okres Stará Ľubovňa. Do 6 rokov 
striedavo býval v Hniezdnom a Spišskej Belej, 
do 14 rokov vo Valči, okres Martin. S otcom  
a strýkom Pištom sa túlali po horách a doli-
nách. Príroda sa stala pre neho všetkým. Od 15 
rokov býval už v Liptovskom Hrádku a venoval 
sa vysokohorskej turistike s Milanom a Ľubom 
Vyskokovcami a Milanom Malastom. Jeho prvé 
jaskyniarske kroky liptovskými jaskyňami boli 
v okolí Liptovského Hrádku a Liptovskej Po-
rúbky. Bola to hlavne Jaskyňa pod Brtkovicou, 
kde začal spolu s partiou kamarátov vykonávať 
prieskum aj prekopávanie a objavovanie no-
vých chodieb, až kým si ich nevšimla a nepod-
chytila skupina skutočných jaskyniarov vedená 
Františkom Bernadovičom, predtým Stanisla-
vom Šrolom. Fredy, podobne ako my, od nich 
čerpal bohaté skúsenosti počas akcií, ale aj po-
čas dlhých debát na jaskyniarskej základni pri 
Stanišovskej jaskyni alebo Jaskyni v Hlbokom. 

Od roku 1978 skúmal spolu s Ivanom Cho-
vanom, Milanom Orfánusom a Ľubomírom 
Michalom jaskyne Brtkovica za Liptovskou 
Porúbkou, od roku 1979 začal chodiť do jas-
kýň Jánskej doliny so Stanislavom Šrolom, 
Františkom Bernadovičom, Jozefom Knapom, 

Adamom Mišinom a Karolom Demeterom. 
Bol pri objave prvých metrov jaskyne Občasná 
vyvieračka v Medzibrodí. V roku 1980 sa spolu 
s I. Chovanom, M. Orfánusom a Ľ. Michalom 
zúčastnil na nových objavoch v Jaskyni pod 
Brtkovicou. V rokoch 1980 – 1985 spoznával 
jaskyne Jánskej doliny za asistencie S. Šrola. 

Členom Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti v OS Liptovský Mikuláš sa stal roku 
1982 a v tom istom roku s I. Chovanom a S. 
Šrolom objavili Priepasť na Predných. Suchou 
nohou k jazerám v Zlomiskách sa podarilo 
prejsť v roku 1984, vykonávali tu plavbu na 
člne, zameranie a farbili jazero spolu s F. Ber-
nadovičom, J. Knapom a I. Chovanom. V ob-
dobí 1987 – 1990 sa zúčastňoval na objavných 
prácach v Novej Stanišovskej jaskyni, Medvedej 
jaskyni a Jaskyni pod Brtkovicou. Za predsedu 
OS Liptovský Mikuláš bol zvolený v roku 1991. 
V roku 1993 spolu s Miroslavom Farkašom 
zorganizovali jaskyniarsky týždeň v Jánskej do-
line a navrhol výrobu prezenčnej pečiatky OS 
Liptovský Mikuláš. V rokoch 1992 – 1995 sa 
podieľal na preskúmaní a zameraní 15 jaskýň  
v doline Brtkovica, 5 jaskýň na Smrekovici, 4 jas-
kýň v Suchom hrádku, 1993 – 1994 spolupra-
coval s českými potápačmi (J. Hovorka a spol.) 
na zameraní a vyhotovení mapy podvodných 
chodieb v jaskyni Hlboké. S V. Škutom, V. 
Škutom ml. a Z. Juríkom v rokoch 1990 – 1996  
v Pieninách objavili a zamerali 9 jaskýň. Jas-
kyňa Ementál sa stala druhou najdlhšou jas-
kyňou Pienin. Potom nasledovalo zameranie 
4 jaskýň na Chochli pri Liptovskej Porúbke  
a vykopanie nových chodieb vo Svidovskej jas-
kyni. V roku 2000 sa podieľal na objave jaskyne 
Krieslo vo Važeckom krase (s M. Orfánusom  
a Z. Juríkom), r. 2008 so Z. Juríkom prekopali 
a zamerali priepasť Škarkétka do hĺbky 60 m 
a r. 2012 s M. Vrbičanom a M. Majeríkom sa 
v Malužinskej jaskyni prekopali zo studne do 
Kvapľovej siene.

Roku 1996 sa Fredy stal členom Spolku na 
ochranu netopierov. Zúčastnil sa na 2. me-
dzinárodnej konferencii o ochrane netopierov 
Karpát v roku 1998, r. 2002 sa stal spoluau-
torom Katalógu zimovísk netopierov na Slo-
vensku. Je aj spoluautorom práce o výskume 
netopierov v NP Nízke Tatry, publikovanej 
v periodiku Vespertilio 13-14 v roku 2010,  
a práce Jaskyňa Aksamitka a ďalšie podzemné 

A. Gresch mezi priateľmi M. Vrbičanom a Z. Juríkom  
v roku 2017 na jaskyniarskom týždni v Aggteleku

Spoločenské správy
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zimoviská netopierov v Pieninách, ktorá bola 
publikovaná v Slovenskom krase v roku 2014.

Jubilant je známy svojím priateľským prístu-
pom k ľuďom a ochotný či už aktívne alebo 
dobrou radou pomôcť. 

Alfréd, Fredo, Fredy, do ďalších rokov Ti pra-
jeme veľa zdravia, pevných nervov, osobných aj 
pracovných úspechov.

Za všetkých priateľov, jaskyniarov  
Milan Orfánus 

ing. zbigniew Nišponský (1936 – 2019)

Dňa 15. novembra 
2019 nás vo veku 83 
rokov opustil náš 
kamarát, dlhoročný 
jaskyniar, potápač, 
umelec a spisovateľ 
Ing. Zbigniew Niš-
ponský. Členom ti-
sovskej jaskyniarskej 
skupiny bol nepretr-
žite od roku 1951.

Zbižo, ako sme ho všetci volali, sa narodil 29. 
júna 1936 v mestečku Starý Soncz v Poľsku. 
Keď mal päť rokov, rodina sa presťahovala do 
Košíc, rodného mesta jeho otca. Po absolvova-
ní základného vzdelania v Košiciach nastúpil 
v roku 1951 na novovzniknutú priemyselnú 
školu do Tisovca. Tu po založení jaskyniarskej 
skupiny sa ako 15-ročný dostáva pod vedením 
Ing. Svätopluka Kámena do kontaktu s jasky-
ňami Muránskej planiny. Počas stredoškolské-
ho štúdia sa zúčastnil mnohých významných 
objavov, ale aj postupov v známych jaskyniach. 
Po maturite v roku 1955 nastupuje študovať 
na Hutnícku fakultu Vysokej školy technickej 
v Košiciach. Ani počas štúdia na vysokej ško-
le nestratil kontakt s tisovskou jaskyniarskou 
skupinou. Ako študent sa rád vracal do Tisov-
ca, kde mal svoje jaskyne, kamarátov a zná-
mych. Neskôr na Poľane kúpil chalupu, aby tu 
mohol chodiť častejšie. 

Ako mladý inžinier rozšíril svoje jaskyniarske 
skúsenosti o potápanie, a tak sa stal jedným 
s prvých jaskynných potápačov na Slovensku. 
Ako speleopotápač sa podieľal na objavoch 
a prenikaní do zatopených častí jaskýň Teplica, 
Bobačka, Jazerná a ďalších. Svoje jaskyniar-
ske spomienky na potápanie a veľké objavy 

spracoval do kníh V zaplavených hlbinách 
pod Tisovským a Muránskym hradom a Srdce 
jaskyne, ako aj do množstva článkov. Jaskyne 
ho inšpirovali aj pri jeho výtvarnej tvorbe v po-
dobe plastík, obrazov, sôch, pamätných tabúľ. 
Len v Tisovci je od neho vyše 22 pamätných ta-
búľ a plastík. Za svoju tvorbu získal množstvo 
diplomov a ocenení. Jeho aktivity v jaskyniar-
stve a umení ocenila Slovenská speleologická 
spoločnosť bronzovou, striebornou a zlatou 
medailou za rozvoj speleológie a umeleckú 
propagáciu jaskyniarstva. Ani Tisovec na neho 
nezabudol. Stal sa čestným občanom mesta 
a získal cenu primátora. 

Zbižo mal okrem jaskyniarstva množstvo 
ďalších záujmov. Rád cestoval, písal básne, 
maľoval, bol zberateľ, vizionár, riešil kozmo-
logické problémy. Pravidelne sledoval dianie 
v kozmonautike a vo vesmíre sa vyznal ako 
málokto. Často vravieval, že po smrti sa mož-
no, vo vzdialenej budúcnosti, stane súčasťou 
hmloviny v Andromede. 

Zbižo mal svoje sny a vízie, ktoré plánoval 
ešte naplniť, ale zákerná choroba mu ich pre-
rušila. Napriek tomu už za svojho života sa stal 
legendou a jeho činy a dielo, ktoré za sebou 
zanechal, ho urobili nesmrteľným.

Ďakujem Ti za členov Speleoklubu za všet-
ko, čo si pre jaskyniarstvo urobil. Nikdy na 
Teba nezabudneme.

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka

muDr. ján Dianiška (1948 – 2019)

Dňa 15. novem-
bra 2019 nás neča-
kane opustil člen 
Speleoklubu Ti-
sovec a dobrý ka-
marát MUDr. Ján 
Dianiška. 

Narodil sa 3. júla 
1948 v Tisovci. Po 
ukončení základ-
ného vzdelania 
začal študovať na 
SVŠ v Hnúšti. Po 
maturite bol prijatý na štúdium medicíny 
v Košiciach, ktoré úspešne dokončil. Ako mla-
dý lekár pracoval na rozličných miestach doma 
aj v zahraničí, posledné roky pôsobil v Banskej 
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Bystrici, kde mal svoju ordináciu aj byt. Pravi-
delne prichádzal do Tisovca, ktorý ostal jeho 
druhým domovom. Živo sa zaujímal o dianie 
v meste a o všetko, čo súviselo s rozvojom Ti-
sovca. Ako lokálpatriot a vizionár podporoval 
rôzne jaskyniarske a kultúrne aktivity. Bol 
zberateľom a odborníkom na umenie, darček 
od neho pre kamarátov a známych bol často 
namaľovaný obraz starého Tisovca. Aj takto 
propagoval svoje rodné mesto. Jaskyniarstvo 
vnímal ako veľkú možnosť pri zviditeľňovaní 
mesta a rozvoji turistického ruchu. Pravidelne 
sa zaujímal o výsledky bádania v jaskyniach 
a fascinovali ho nové objavy. Pre svoj dlhoroč-
ný záujem o jaskyniarstvo bol prijatý za člena 
Speleoklubu Tisovec. Aj keď s nami do terénu 
nechodil často, pomáhal a pravidelne spon-
zoroval jaskyniarske stretnutia, každoročné 
zrazy speleopotápačov, organizoval posedenia. 
Dlhodobo podporoval prestavbu a modernizá-
ciu jaskyniarskej základne, ako aj jej vybavenie. 
Mnohí z nás sa naňho obracali so svojimi zdra-
votnými problémami. Ako skúsený lekár vždy 
pomohol. Nečakaný úraz spôsobil, že predčas-
ne odišiel do jaskyniarskeho neba. 

Janko, zostali nám iba tie najkrajšie spo-
mienky na Tvoje priateľstvo a pomoc. Ďaku-
jeme Ti za všetko, čo si pre svoje rodné mesto 
a rozvoj jaskyniarstva v Tisovci urobil, a nikdy 
na Teba nezabudneme. 

Za členov Speleoklubu Tisovec 
Ing. Dušan Hutka

štefan pohorelský (1958 – 2019)

Dňa 30. mája 
2019 nás po ťažkej 
chorobe opustil pán 
Štefan Pohorelský. 

Štefan sa naro-
dil 8. januára 1958 
v Tisovci. Po ukon-
čení základného 
vzdelania sa vyučil 
za kovoobrába-
ča. Pracoval v ZŤS 
v Tisovci, neskôr na 
JRD, ale často aj pri 
ťažbe a spracovaní dreva. Vyrastal na samote 
v Jaslištiach a dôverne poznal takmer všetky 
jaskyne na okolí. Často pomáhal jaskyniarom 

a neskôr koncom 70. rokov 20. storočia sa stal 
riadnym členom vtedajšej Oblastnej jaskyniar-
skej skupiny č. 6 v Tisovci. Jaskyniarom potom 
zostal nepretržite vyše 40 rokov. Bol šikovný  
a technicky zdatný v rôznych oblastiach, a tak 
sa uplatnil pri budovaní jaskyniarskej základ-
ne, vedel opravovať karbidky, vyrábal jaskynné 
uzávery, mal na starosti terénny automobil, 
elektrocentrálu a iné. Pomáhal pri meraní jas-
kýň, objavoch, záchranných prácach v Teplici. 
Jeho pomoc bola neoceniteľná pri jaskyniar-
skych týždňoch, rozličných stretnutiach a vare-
ní gulášov. V posledných rokoch mu zdravotný 
stav nedovolil chodiť s nami do terénu, ale to 
nezmenšilo jeho prínos pri rozvoji tisovského 
jaskyniarstva. Slovenská speleologická spoloč-
nosť v Liptovskom Mikuláši v tomto roku oce-
nila jeho dlhoročné aktivity, aj keď si ocenenie 
pre chorobu nemohol prevziať osobne. 

Štefan, v mene všetkých členov Speleoklubu 
Tisovec Ti ďakujem za všetko, čo si pre jasky-
niarstvo urobil. Budeš nám chýbať a nikdy na 
Teba nezabudneme.

 Za Speleoklub Tisovec 
Ing. Dušan Hutka

Spomienka na phmr. gustáva 
Stibrányiho

Koncom tohto 
roku si pripomí-
name 110. výročie 
narodenia význam-
ného amatérskeho 
historika, archeo-
lóga, speleológa  
a ochranára, kto-
rý veľkú časť svoj-
ho života prežil  
v Slovenskom kra-
se. Do poslednej 
chvíle stále čiperné-
ho pána lekárnika z Moldavy nad Bodvou 
sme mohli stretávať nielen v Hájskej či Zá-
dielskej tiesňave, ale aj na rozličných bese-
dách a prednáškach, kde vedel pútavo roz-
právať o histórii, archeologických nálezoch,  
o svojich speleologických objavoch vo východ-
nej časti Slovenského krasu. Spoznávanie prí-
rody a krajiny a ochrana životného prostredia 
boli jeho ďalšou záujmovou oblasťou. 

Spoločenské správy
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PhMr. Gustáv Stibrányi sa narodil 12. 12. 
1909 v Budapešti v jej miestnej časti Pester-
zsébet. Základnú a strednú školu navštevoval 
v Prešove, kde v roku 1928 maturoval a dip-
lom lekárnika získal na Karlovej univerzite  
v Prahe. Ako mladý lekárnik začínal kariéru 
v Prešove, neskôr pôsobil v Rožňave, Hnúšti, 
Novom Meste nad Váhom, Turni nad Bodvou 
a znova v Prešove. Po päťročnom pôsobení  
v lekárni v Medzeve v roku 1959 sa presťahoval 
do Moldavy nad Bodvou, kde až do roku 1982 
v dôchodkovom veku pôsobil ako veľmi uzná-
vaný a obľúbený lekárnik.

Prieskumu a spoznávaniu východnej časti 
Slovenského krasu sa venoval už od roku 
1946, keď ho preložili do lekárne v Turni 
nad Bodvou. V Zádielskej a Hájskej tiesňa-
ve objavil v jaskyniach cenné archeologické  
a osteologické nálezy. Pri výskume v Kostro-
vej a Kráľovskej jaskyni našiel veľa ľud ských 
kostier bez lebiek. Zo Slaninovej jaskyne  
v Hájskej doline priniesol opracovaný a zdo-
bený hrot z kosti mamuta, ktorý je uložený 
v Archeologickom ústave SAV v Nitre. V spo-
lupráci s Baníckym múzeom v Rožňave vyko-
nával ako vedúci archeológ výskum v Silickej 
ľadnici. Boli tu odkryté viaceré nálezy, medzi 
nimi aj značkovaný zvierací roh. Objavil viace-
ré jaskyne a priepasti na Jasovskej a Zádielskej 
planine. Najvýznamnejší bol prienik v roku 
1953 do Kunej priepasti, ktorej úzky vchod 
zaregistroval už v roku 1947 a priebežne pra-
coval na jeho rozšírení. V tých časoch, keď 
speleoalpinizmus nebol ani len v počiatkoch, 
dosiahol úctyhodnú hĺbku 52 metrov. 

Členom Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti sa stal v roku 1953 a po obnove SSS 
a založení oblastnej skupiny Košice-Jasov  
v roku 1970 bol jej zakladajúcim členom. 

Ako dobrý znalec krasovej krajiny nám po-
skytoval cenné rady a zúčastňoval sa aj na 
prieskumných akciách. Nikdy nás pri spoloč-
ných akciách nezabudol ponúknuť kalištekom 
„medicíny“, ktorú ako lekárnik sám pripra-
voval z utajeného receptu. Najviac sa však 
venoval archeologickým výskumom ako spolu-
pracovník SAV a Východoslovenského múzea  
v Košiciach. Mal bohatú publikačnú činnosť 
z oblasti regionálnej histórie, korešpondoval 
s rozličnými odborníkmi doma i v zahrani-
čí. Štátnou ochranou prírody bol menovaný  
v sedemdesiatych rokoch minulého storočia 
za konzervátora pre ochranu prírody a krajiny. 
Veľa úsilia venoval poznávaniu a ochrane prí-
rody, mapoval a poukazoval na nepriaznivé zá-
sahy do prírody. Študoval historické pramene  
a získaval dôkazy o pravosti „husitského nápi-
su“ v Jasovskej jaskyni. Do konca svojho života 
sa však nestotožnil s pravosťou tohto nápisu. 

Ako lokálpatriot sa veľkou mierou zaobe-
ral miestnou históriou a veľa úsilia veno-
val záchrane historických a prírodných hod-
nôt. Zachovali sa nám jeho vydané povesti 
o Zádielskej doline, povesti o okolitých pra-
meňoch, zmapoval staré hroby moldavské-
ho cintorína, nápisy na kostolných zvonoch  
v okolitých obciach z údolia rieky Bodvy a iné 
zhromaždené historické materiály a archeolo-
gické artefakty. 

Mesto Moldava nad Bodvou udelilo PhMr. 
G. Stibrányimu pri deväťdesiatych narodeni-
nách čestné občianstvo za celoživotné zásluhy. 
„Gusti báči“, ako ho familiárne oslovovali 
priatelia a známi, nás opustil 21. marca 2001 
vo veku nedožitých 92 rokov. 

Česť jeho pamiatke.
Ing. Jozef Thuróczy, predseda SK Cassovia

Foto: Ing. Juraj Sýkora

zmena v redakcii Spravodaja SSS
Od 2. čísla nášho periodika v roku 2005 až doteraz bol jeho výkonným redaktorom  Bohuslav 

Kortman, ktorý v období 2003 – 2014 vykonával aj funkciu predsedu SSS. Za bezmála 15 rokov 
zredigoval a v súčinnosti s Jánom Kasákom, ktorý mal na starosti technické spracovanie a grafické 
stvárnenie Spravodaja, v spolupráci s autormi a členmi redakčnej rady zostavil a pripravil do tlače 
60 samostatných čísel Spravodaja SSS. Vo funkcii výkonného redaktora ho vystrieda Lukáš Vlček, 
ktorý patrí medzi skúsených autorov a prispievateľov Spravodaja a od roku 2012 je členom jeho 
redakčnej rady. B. Kortman zostane naďalej pôsobiť ako člen redakčnej rady nášho časopisu. 

Red. 

Spoločenské správy
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Summary

At the beginning of this issue of the SSS Bulletin the Chairman of the Slovak Speleological Society (SSS) 
Peter Holúbek writes about the memorial meeting of cavers organised on the 70th anniversary of its founding 
(10 September 1949) in Demänovská Valley near Liptovský Mikuláš. In his article Mr. Holúbek states that 
the SSS currently has 900 members within 52 clubs covering the whole territory of the Slovak Republic and 
during its existence, the members of the SSS have explored, discovered and surveyed caves in Slovakia with  
a total length of more than 400 kilometers. In September this year 7,468 caves and abysses with a total length 
of 452,797 km are registered in the National Cave Database. Only in the last 15 years SSS members have 
discovered more than 120 km of underground spaces in Slovakia and have documented 177 km of them.  
At the same time, it is estimated that only approximately 3% of the existing cave spaces have been explored in 
the Slovak Republic!

Every summer the SSS organizes an event called the Cave Week in Slovakia. This year, when its 60th 
anniversary is celebrated, the event took place in the Belianske Tatras Mts., and nearly 200 cavers participated in 
it. Most foreign participants were from the Czech Republic and Poland. V. Fudaly, chairman of the Spišská Belá 
Cave Group, which was the main organizer of the Cave Week, informs about this successful international event. 
Another traditional event of the SSS, the Climbing Days, focused on practical training of SRT, was organized 
in September in the Mojtín Karst in the Strážov Mts. Information about it is presented by P. Nemec from the 
Mountain Rescue Service, the cave rescue section.

The part of the bulletin devoted to speleological research and exploration begins with the contribution 
of V. Lukačovič and A. Lačný, who write about the ongoing discoveries in the Vajsáblova Abyss; new maps 
of this 200 m long cave in the Little Carpathians Mts. are included in the article. P. Huťka describes the 
course of the exploratory action in the cave Sedlákova Diera (Sedlákova Hole), as well as the premises of this  
1,900 m long and 150 m deep alpine cave in the Belianske Tatras Mts. The following article deals with the 
research of those caves in Slovakia, where there is calcite crystal present (N. Filipčíková, a member of the 
international scientific team informs about terrain work). The next article describes the use of meteorological 
stations in speleology, including practical experience with their use in Slovak caves (Z. Hochmuth), and it is 
followed by a contribution about dripping karst water research in caves in Slovakia, the Czech Republic and 
China (Z. Hochmuth, A. Šuty). Z. Jerg summarizes in his article all the known historical data on the Šingliar 
Abyss on the Plešivecká Plateau in the Slovak Karst.

Slovak cavers also successfully work abroad, and many of them inform about their results and success in 
this issue of the SSS Bulletin. Northern Macedonia and Sardinia are frequent destinations of speleological and 
speleodiving expeditions. P. Holúbek, M. Brežný and other expedition participants to the Macedonian Jakupica 
mountain range inform about the course of the expedition which took place this year day by day; during 
this expedition, Slovak cave explorers managed to descend to the depth of 700 m, measuring 370 m of new 
corridors and abysses and they were pleased with the promising advancement in the Duva Cave. Information 
and illustrations about this expedition are published in two separate articles.

Caves Bue Marino and Su Molente on the Italian island of Sardinia in the Mediterranean Sea are part of  
a more than 75 km long system, including the caves Su Spiria and Su Palu. In the first two of them, 
speleologists and speleodivers from the Czech Republic and Slovakia have been operating for nearly 30 years. 
One of them – K. Kýška – summarizes in detail the results achieved in their research. This well-known Slovak 
caver and cave diver also describes the course of the Czech-Polish-Slovak expedition Medusa 2019 into the 
longest (19 km) cave of Montenegro named Djalovica (Đalovića Pećina). 

The last issue of the 50th anniversary edition of the Bulletin of the Slovak Speleological Society is concluded 
with articles informing about the 8th Meeting of Speleo Divers in Tisovec by D. Hutka and about the 1st 
Meeting of Cave Veterans in Dobrovodský Karst (the Little Carpathians Mts.) by I. Demovič, a review of  
a specialised article of Slovak authors about detecting the dynamics of cave floor ice in Silická Ľadnica Cave 
(the Slovak Karst) in the prestigious magazine The Cryosphere  from M. Mogyorósi. The Bulletin also brings  
a short story entitled The Moon Cave by V. Vadovský and a traditional section named Social News.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman 
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