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Sám v jaskyni
Jozef Neoral 

Nič...
Iba tlkot tvojho tepu

trhliny ticha tajne tvorí. 

Krič!
Rozbúr blahovoľnosť slepú!

Chráni ťa hrubý príkrov hory.

Bič
tranzu drása do rozštepu

všetko temné, čo v tebe horí.

Znič
piesty, ktoré zhubne klapú!

...A začneš chápať všetky tvory. 

Žič
spomienke na Milarepu, 

keď sa ti duša láskou korí. 

Vztýč
vlajku mieru veľkolepú

buď ako koreň mandragory!

Nič.
Iba tlkot tvojho tepu

sa ticho v tebe prihovorí. 

11. 1. 2000 
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Činnosť predsedníctva a výboru
Rok 1999 bol rokom konania 13. Valného zhro-

maždenia (VZ) a voľby nového výboru SSS. Súčasne 
bol rok 1999 rokom 50 výročia založenia Slovenskej 
speleologickej spoločnosti a k tomuto výročiu sa 
vzťahovali viaceré aktivity spoločnosti. Pôvodný 
výbor, zvolený na 12. VZ v r. 1995, ktorý pracoval v 
zložení: Ing.Ján Tulis (predseda), Doc.RNDr. Z.
Hochmuth (podpredseda), Ing.T.Ďurka (tajomník), 
Ing.P. Holúbek (ekonóm) a MVDr.J.Tencer, 
Ing.Š.Mlynárik a O.Miháľová (členovia) uskutočnil v 
roku 1999 ešte 2 zasadnutia (15.1. a 19.3.), na ktorých 
prerokovávali plánované centrálne aktivity a ich 
finančné krytie na rok 1999. Najmä však pripravili 
Valné zhromaždenie, ktorému predseda SSS predložil 
správu o činnosti za funkčné obdobie i za rok 1999 
(publikovaná v Spravodaji SSS č.1 a 2/1999). Valné 
zhromaždenie, ktoré sa konalo dňa 9.4.1999 vo Svite 
ocenilo prácu odstupujúceho výboru. Slabo pracovala 
kontrolná komisia, ktorá sa ešte pred uplynutím voleb-
ného obdobia stala úplne nefunkčná (RNDr. S. 
Pavlarčík, P. Čarný, P. Lukáč), preto Predsedníctvo v 
r. 1988 núdzove kooptovalo do jej radov P.
Strečanského, ktorý potom úspešne suploval jej čin-
nosť až do ukončenia volebného obdobia.

Novozvolený výbor v zložení Doc.RNDr. Z.
Hochmuth (predseda), Ing.Ján Tulis (čestný predse-
da), Ing. B.Kortman (podpredseda), Ing.T.Ďurka 
(tajomník), Ing.J.Kankula (ekonóm) a RNDr. E.
Kladiva, CSc., Mgr. B.Šmída o O.Miháľová (členo-
via) zasadol počas roka ešte 3 x, (30.4., 2.7. a 
23.10.1999), z toho 1 zasadnutie bolo výjazdové z 
účasťou na Lezeckých dňoch a neformálne sa členo-
via výboru stretli na Jaskyniarskom týždni a odborno 
– historickom seminári. Na zasadnutiach bola prero-
kovávaná organizácia vedenia spoločnosti v nových 
podmienkach. Spočiatku to bola neistota v ekono-
mických otázkach, neskôr aj keď nižšiu ako po 
minulé roky, predsa len sa podarilo zabezpečiť 
dotáciu MŽP. Výbor riešil problematiku práce sekre-
tariátu za situácie vzdialeného bydliska predsedu 
SSS, ako aj odchodu doterajšej sekretárky p. S.

Gregorovej na materskú dovolenku. Riešil tiež prob-
lematiku Dobrovoľnej záchrannej služby SSS, edič-
nej činnosti a zabezpečenia informovanosti členskej 
základne. Na výbore boli tiež prerokovávané organi-
začné otázky zabezpečenia spoločných centrálnych 
akcií (Lezecké dni, Jaskyniarsky týždeň, historicko 
– odborný seminár, mapovací kurz). Všetky poduja-
tia boli úspešne zorganizované. 

Členská základňa: jej stav odzrkadľuje tabuľka 
priložená na konci správy. K 31.12. bol počet čle-
nov SSS 716 (v roku 1998 682 členov). Členovia 
SSS sú zoskupení v 42 jaskyniarskych skupinách 
(680 členov), okrem toho v spoločnosti je 26 členov 
nezaradených v organizačných jednotkách a 13 
čestných členov (z nich mimo jaskyniarskych 
skupín 10). Počas roka 1999 do spoločnosti vstúpi-
lo 48 členov, 2 členovia zomreli, 2 členovia vystú-
pili na vlastnú žiadosť a oblastné skupiny navrhli na 
vyradenie z evidencie 7 členov. Platenie členských 
príspevkov dosiahlo úroveň 88,3% ( v roku 1998 
87%).

Speleologická činnosť 
jaskyniarskych skupín SSS

Jaskyniarska skupina Adama Vallu
Členovia skupiny v spolupráci s Horskou službou 

preskúmali na lokalite Červené hliny pod Malým 
fatranským Kriváňom jaskyne Pekelne šťastná 
vyhliadka a jaskyňu Ľadový dych Kriváňa, ktoré aj 
zamerali. V skalnom meste pod Veľkým Rozsutcom 
na Hladkom grúniku objavili spolu 5 jaskýň ( 
Jaskyňa pod Džbenkom, dva medvedie brlohy, jedna 
jaskyňa bogazovitého typu) najdlhšia z nich dosahu-
je 78 m. Jaskyne čiastočne zamerali. Viacero akcií 
venovali ťaženiu sedimentov v Jaskyni v Hoblíku. 

Zaoberali sa tiež ochranárskou a osvetovo – 
popularizačnou činnosťou. Znovu uzavreli 
Kryštálovú jaskyňu pod Malým Rozsutcom. 9 akcií 
venovali náročnému transportu samorastu spod 
Malého Rozsutca do Terchovej a následnému vyho-
toveniu na ňom umiestnenej vývesnej skrinky. Celok 
je inštalovaný pred terchovským kostolom. 

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti
v roku 1999

Zdenko Hochmuth, predseda SSS
(spracované na základe materiálov výboru SSS, odborných komisií a jaskyniarskych skupín SSS)
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Zorganizovali niekoľko exkurzií do vzdialenej-
ších krasových oblastí. Pracovnú akciu uskutočnili 
do Stratenskej jaskyne. Sl. Chmela so spolupracov-
níkmi nakrútil film „Tajomstvo Amatérskej jasky-
ne“, ktorý spolu s filmom „Labský traverz“ získal 
viacero ocenení. Referátom prispeli aj na seminár 
„50 rokov SSS“. Publikovali v Spravodaji SSS.
Speleoklub Badizér

Väčšinu akcií uskutočnili v Slovenskom krase, 
na Silickej planine. Najvýznamnejšou lokalitou 
bola priepasť Garlika (27 akcií). Postupne tu pre-
nikli do hĺbky 10 metrov a po rozšírení úzkej puk-
liny do hĺbky -30 m, pričom práce na lokalite 
pokračujú. Pracovali tiež v dávnejšie známej 
Jaskyni v úbočí Mál pri Kečove. Oživili výkopové 
práce na lokalite J. Majku „Prepadlinka“. V 
Priepasti na Železnej lúke opravovali výdrevu vo 
vchode a inštalovali železnú rúru. Niekoľko akcií 
uskutočnili v Ponore pri čerešni v blízkosti priepas-
ti Garlika. Z iných krasových území na požiadanie 
kolegov z Čachtíc pracovali v ponore Trúba v 
Čachtickom krase. 

Po slovenskom krase sprevádzali viacero exkur-
zií pre slovenských, českých, poľských a francúz-
skych jaskyniarov. Jeden člen sa zúčastnili expedície 
Velebit 99 a jeden člen poznávacej akcie do 
Rumunska. V centre Partizánskeho uskutočnili akciu 
venovanú popularizácii speleológie.

Speleoklub Banská Bystrica
V krasových územiach v okolí Banskej Bystrice 

uskutočnili niekoľko akcií do Harmaneckej jaskyne 
venované revízii a výskumu netopierov, ako aj povr-
chovému prieskumu. V Tajovskom krase sondovali 
v Riečanskej jaskyni. Pri Môcovskej jaskyni sa zao-
berali čisteniu okolia jaskyne. Intenzívne pracovali 
na otvorení nového vchodu do Ponickej jaskyne.

Značná časť aktivity skupiny súvisela so systé-
mom Jaskyne mŕtvych netopierov. V tejto jaskyni 
mapovali v oblasti Paraleliek, na aktívnom riečis-
ku objavili a zamerali 230 m. Ku koncu roka 
dosiahla dĺžka tejto jaskyne 16010 m. Sústredili 
na na pravdepodobvne so systémom súvisiacu 
Jaskyňu studeného vetra, kde v spolupráci z iných 
jaskyniarskych skupín obajvili a zamerali viac ako 
1 km chodieb.

Významná bola tiež ochranárska, osvetová 
a organizačná činnosť skupiny. Konštatovali poško-
denie uzáveru Môcovskej jaskyne. V lehôtskom 
krase osadili uzáver na Jaskyňu pískavého Jana 
a opravili uzáver na jaskyni Drienka, kde konštato-
vali aj poškodenie sintrovej výzdoby. Spoločne s M. 
Slukom uskutočnili exkurziu do krasových obalastí 
Rumunska (Banát), kde sa dokonca zúčastnili 
Mapovacieho kurzu rumunských jaskyniarov. 
Aktívne pracovali v komplexnej dokumentácii kra-
sových javov, v počítačovom spracovaní, kde sa 

zaoberali trojrozmernou vizualizáciou. Zúčastnuili 
sa aktiívne na centrálnych akciách SSS. Speleoklub 
sa stal spolu s technickou komisiou organizátorom 
15 lezeckých dní v Jaskyni mŕtnych netopierov. 
Speleo Bratislava

Ako po minulé roky, ťažiská činnosti skupiny 
sú dve – Borinský kras a kras Vysokých a 
Belanských Tatier. V Borinskom krase šlo prevaž-
ne o náročnú sondovaciu prácu v závaloch a úži-
nách na dávnejšie známych. Zaznamenané boli iba 
čiastkové postupy ako výsledok kopáčskych prác. 
Postúpili 4 m v jaskyni Líščia diera, v Jaskyni P-5 
znova otvorili jej zasypaný vchod a zabezpečili ho 
betónovými skružami. Podobne sprístupnili aj 
zavalenú Silnického jaskyňu, v jaskyni Veľké pre-
padlé J-1 inštalovali dvere, v jaskyni Sedmička 
rozšírili úžinu, v jaskyni Vlčie jamy urobili údržbu 
odvodu vody a tiež vykopali niekoľko povrcho-
vých sond.

V Belanských Tatrách rozširovali zúženiny  
v jaskyni Nová Éra, zamerali tu 50 m. V Jaskyni  
v Novom č. 3 zaznamenali objavné postupy, zame-
rali 375 m, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 582 m. 
Mierne predĺženie polygónového ťahu uskutočnili 
v systéme Čiernohorských jaskýň. Významné sú 
však objavy a následné zameranie cca 130 m cho-
dieb v Mokrej diere, ktoré smerujú na Suchú dieru. 
Spojením týchto lokalít by sa v Tatrách objavila 
ďalšia dlhá jaskyňa.

Skupina spolupracovala aj s inými oblastnými 
skupinami: Plavecké podhradie, Nicolaus, Cassovia. 
Členovia skupiny pravidelne publikujú príspevky o 
svojej činnosti, zúčastnili sa aktívne seminára „50 
rokov SSS“. Podieľajú sa tiež na monitoringu výsky-
tu netopierov.

Oblastná skupina Brezno
Po oddelení, resp. osamostatení sa časti skupiny 

pracujúcej v Jaskyni mŕtvych netopierov ako 
Speleoklub Slovakia – Bystrá, členovia oblastnej 
skupiny pracovali v krasových územiach 
Horehronského podolia a priľahlých územiach. V 
krasovom území v blízkosti Chvatimechu pracovali 
v Hrončianskej jaskyni, kde uskutočnili najviac pra-
covných akcií. Po dosiahnutí skalného dna v sonde 
hl. 3,5 m tu práce predbežne ukončili. Pracovali tiež 
na lokalite Bystrá – za Kolkárňou (1,5 m) a na loka-
lite Hruškovo – sonda nad chatkami.
Cassovia

Pracovali prevažne v krasových územiach 
východnej časti Slovenského krasu. Zamerali na 
základe zmluvy zo Správou slovenských jaskýň 
nesprístupnené časti Jasovskej jaskyne v dĺžke 975 
m. Na Jasovskej planine zmapovali 15 menších jas-
kýň. V Moldavskej jaskyni objavili chodby v okolí 
Dominikovho komína. Pracovné akcie uskutočnili v 
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jaskyni Hmlistá nad systémom Skalistého potoka. V 
spolupráci s Komisiou pre potápanie sa uskutočnil 
potápačský výskum Kunej priepasti a Travertínovej 
jaskyni pod potokom. Revízne akcie uskutočnili na 
Zádielskej planine. Na Plešiveckej planine pracovali 
na nových lokalitách Zrútený systém a za Ondrejkou.

V spolupráci so Speleoklubom Bratislava usku-
točnili niektorí členovia akcie vo Vysokých a 
Belanských Tatrách v Javorovej doline. Mapovali v 
Čiernohorskom jaskynnom systéme, v Mokrej 
diere, v jaskyni Nová éra a v jaskyni v Novom 
vrchu č.3.

Jeden člen sa zúčastnil exkurznej akcie do kraso-
vých oblastí Rumunska, a v septembri exkurziu do 
tejto krajiny uskutočnilo 11 členov skupiny (Padiš). 
Členovia skupiny boli aktívni na odborných poduja-
tiach SSS, publikovali v odbornej a regionálnej tlači. 
Zorganizovali slávnostné posedenie pri príležitosti 
živ. jubilea člena skupiny a čestného člena SSS 
PhMr. G. Stibrányiho.

Oblastná skupina č. 22 Čachtice 
Pracovali v Landroveckej jaskyni, kde opravili 

poškodený uzáver. Uskutočnili tiež niekoľko akcií 
do Beckovskej jaskyne, kde konštatovali vylomenie 
uzáveru. Pracovali tiež v Bodovskom ponore, kde 
však tiež došlo k poškodeniu pracovnej búdy.

V Čachtickej jaskyni sa nedarí sústavne praco-
vať, na lokalite sa pracoje za spolupráce jaskyniarov 
z iných skupín. Uskutočnili prieskum Žabkonho 
dómu, a mapovaní až po Fajčiarsky salón. Na jasky-
ni je neuspopkojivý stav uzáveru. 

Oblatná skupina sa snažila omladiť členskú základ-
ňu spoluprácou s rôznymi záujemcami z okolia 
Čachtíc. Uskutočnili v rámci „Dńa Zeme“ výstavu 
v Novom Meste n.V., viacero popularizačných predná-
šok vykonal Mgr. J.Švacho, pripravovali náučný chod-
ník a riešenie uzavretia vchodu Čachtickej jaskyne. 

Speleologický klub Červené vrchy
Vo vysokohorskom krase Červených vrchov 

uskutočnili 12 náročných akcií. Vo Vyšnej Kresanici 
pracovali v závale, kde postúpili 3 m. V zimných 
mesiacoch robili výskum a označovanie výduchov. 
Na jednom takomto mieste (Sonda pod Temniakom) 
intenzívne pracovali, dosiahli dĺžku 12 m. Prestrojili 
priepasť Zadný úplaz. Uskutočnili tiež lezenie do 
viacerých komínov v tejto priepasti.

Ďalšou oblasťou, kde skupina pracovala bol masív 
Stodôlky v Demänovskej doline. V Jaskyni pod 
Stodôlkou dlhej pôvodne 18 m objavili prekopaním 
nové časti, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 172 m. V tejto 
oblasti sondovali tiež v Sonde nad Striebornou jasky-
ňou, kde výkopové práce pokračujú. V Demänovskej 
doline zaregistrovali Medvediu jaskyňu, spolupraco-
vali s o. s. Dem. dolina na prekonávaní pieskového 
sifónu v hornom poschodí Pustej jaskyne.

Z iných oblastí sú zaujímavé výsledky priesku-
mu bočného hrebeňa Salatína (N. Tatry), kde sa im 
podarilo lokalizovať 20 m dlhú jaskyňu. Vykonali 
tiež lezecké akcie v Jaskyni mŕtvych netopierov. 
Navštívili krasové územia Rumunska, niekoľkí 
členovia sa zúčastnili školenia záchranárov  
v Poľsku.

Speleoklub Demänovská dolina
Skupina poznačená poklesom aktivity koncom 

roka obnovila svoju činnosť. Podnetom k obnove-
niu aktivity bolo organizovanie Jaskyniarskej týžd-
ňa SSS, ktorého sa členovia skupiny aktívne 
zúčastnili. Zabezpečili jeho solídnu úroveň, ktorú 
sprevádzala rekordná návštevnosť viac ako 150 
jaskyniarov. Počas roka pracovali v Jaskyni 
v Stodôlke, v hlinenom a neskôr vodnom sifóne. 
Pracovné akcie uskutočnili tiež do Jaskyne v 
Sokole. Koncom roka si však ako hlavné pracovis-
ko si vybrali tzv. Klausov sifón v hornom poschodí 
Pustej jaskyne, kde v spolupráci s inými liptovský-
mi skupinami úspešne napredovalo jeho náročné 
prekopávanie a neskôr aj objav častí v súhrnnej 
dĺžke 111 m.
Speleo Detva

Skupina pokračovala v náročnom prieskume 
krasu Krakovej hole aj napriek tomu, že na jar 
zomrel jej vedúci. Najviac úsilia vyvinuli v jaskyni 
Starý hrad. Bol to jednak prieskum extrémnych úžin 
na pracovisku „posledná možnosť“ za spolupráce Ľ. 
Slivu. Napriek nie veľmi optimistickým zisteniam 
postúpili v razení tunela za využívania vodnej elek-
trárne o ďalších 6 m. V tejto jaskyni prekopávali tiež 
polosifón v Kanálovej chodbe pod Revajovým 
dómom. Vzdušnú komunikáciu s priepasťou Večná 
robota overovali sledovaním prievanov, resp. ich 
zmeny po zatopení Sifónu 80 v Starom hrade. Vo 
Večnej robote pokračovali v prieskume závalov v jej 
spodnej časti. Priepasť Večná robota uzavreli oceľo-
vým uzáverom.

V Javorovej priepasti zafarbili vodný tok, sle-
dovanie na povrchu i v jaskyni Starý hrad však 
nebolo úspešné. V masíve Krakovej hole otvorili 
ešte ďalšie pracovisko – Sondu pod Slnečným 
lúčom. 

Okrem toho pracovali vo vulkanickom pseudo-
krase Poľany, v krase Jánskej doliny a na Muránskej 
planine

Oblastná skupina Dolné Orešany 
– v termíne uzávierky sme správu o činnosti tejto 

skupiny nemali k dispozícii

Speleoklub Drienka
Pracovali prevažne na planinách Slovenského 

krasu, ale i iných. Na Silickej planine objavili(o), 
preskúmali (pr), zamerali (z), inak zdokumentovali 
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(d) a prolongovali (k) tieto lokality: Priepasť 
Polyfemova diera (o, pr, k, d), Otvorená priep. (o, d), 
Kuvičkova priep. (o, k, d), Suchá priep. (z, d), 
Priepasť Kostnica (o), J. Červených mníchov (pr, d), 
Priep. Čisté buky (pr), prep. Čisté buky II. (k), Priep. 
Maroš (pr), Priep. Papradie (pr, k, d), J. Útulňa (z), J. 
Priep. nad Útulňou (k), in. dep. a J. pri modrej (d; pr, 
z), Júnová j. (z), Skalolezecká j. I. (z), Zalomená j. (z).

Na Dolnom vrchu: J. M.J.V. (o, k, d), Plšia priep. 
(k, d), Brečtanová priep. (o, k, d), Priep. Zuzana (k); 
našli novú perspektívnu iniciálnu depresiu; 7 iných 
vertikál bolo chiropterologicky zdokumentovaných; 
objavených a zaregistrovaných bolo 13 nových kra-
sových prameňov (vyvieračiek). Na pozvanie čes-
kých jaskyniarov navštívili najhlbšiu priepasť 
Dolného vrchu (-112 m). V Priep. Hlinoš opäť obja-
vili nové priestory (Zadná šachta) a otvorili pravde-
podobne jej 2. vchod. Na jednej perspektívnej loka-
lite dosiahli eróznu bázu a pokúšajú sa tu o prienik 
do jaskynného systému.

Na Plešiveckej planine so Speleo Rožňava obja-
vili: Novoročná priep., Nová Muflónia priep., 
Veľkonočná priep., Jarná priep., Priep. Komín, 
Priep. Kablutka, Okienková j., Priep. bratancov, 
Priep. Humus, Žabia priep. (všetky + pr, d, z); ďalej 
lokality: J. Miškov potok, Závodná vyv., Hliváková 
priep., Priep. na hrane, Škrapová priep., J. Ľadová 
diera, Zimná j., Zabudnutá j. boli preskúmané a 
komplexne (aj meračsky) zdokumentované. 
Vykonával sa tu podrobný povrchový prieskum, 
dokumentácia a číslovanie krasových lokalít (v 
teréne).

Na Koniarskej planine: objavené, preskúmané a 
zamerané boli: Jubilejná priep., Puklinová priep., 
Orechová priep. a 6 jaskýň.

Na Borčianskej planine objavili 2 nové priepasti 
a 3 nádejné lokality. Zamerali tu Ľadovú jaskyňu v 
Havranej skale. 

Na Jasovskej planine: J. Pustovňa (o, pr, d), 
Preklenutá priep. (o, pr, d), Pavúčia j. (o, pr, d, z), 
Mačacia priepasť (k, pr, d), Priep. Krulova baňa (pr, 
d); pomáhali tu dokumentovať krasové objekty pre 
SMOPaJ.

Na Hornom vrchu: chiropterologicky skúmali 
Borčiansku priep., Okrajovú priep., Priep. Veterná 
diera; Priep. Vlčie hrdlo (pr); prolongovali 
Lysenkove prep. 

V Medzevskej pahorkatine skúmali J. 
Mníchovu dieru. Na Pipitke našli pseudokrasovú 
vertikálu.

V Čergove zamerali a preskúmali 7 pseudokraso-
vých jaskýň objavených Združením Raslavkameň (J. 
Dymnica, Priep. Tunel, Jazvečia j., Zbojnícka j., 
Hubová j., J. Bublina, J. Hrobka).

V Čiernej Hore preskúmali Humeneckú priep., 
Kysackú j.; lokalizovali J. Daniská.

Navštívili J. Baradla a Pašerácku j. v Maďarsku. 

Zúčastnili sa centrálnych podujatí SSS, publikovali 
v Spravodaji, uskutočnili prednášky pre ZŠ a SŠ. 
spolkupracovali s ropzhlasom a televíziou.

Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom 
Po rozdelení skupiny, resp. odčlenení sa jasky-

niarskeho klubu Strážvské vrchy členovia skupiny 
pracovali najmä v Mojtínskom krase a krase 
Trenčianskej pahorkatiny – Ilavskej rovne. Na tra-
dičnej lokalite – jaskyni Na Rúbani pracopvali na 
možnosti prieniku v prítokovom sifóne. V Mojtínskej 
priepastnej jaskyni demontovali starý oceľový rebrík 
i ostatné drevené rebríky a osadili nity na jednolano-
vú techniku, čím táto jaskyňa môže slúžiť tiež na 
výcvik pre členov JK a exkurzie. V Mojtínskom krae 
venovali značné úsilie prácam v Jaski nad vyvierač-
kou, pracovali tiež na lokalitách v Jaskyni s oknom, 
Poschodivej, Veternej jame I, II, a zdokumentovali 
Jaskyňu Petra. 

Na Ilavskej rovni pracovali v jaskyni Sovia skala, 
a jaskyni Žiar. Uskutočnili tiež viacero akcií venova-
ných povrchovému prieskumu.

Venovali sa tiež údržbe a oprave základne na 
Mojtíne ako aj monitoringu netopierov. Uskutopčnili 
exkurzie do Moravského a Slovenského krasu. 
Dvaja členovia sa zúčastnili expedíccie do Velebitu.

Oblastná skupina Handlová
Členovia skupiny pracovali počas roka na lokali-

tách krasu pohoria Žiar a Strážovských vrchov. V 
Sklenianskom krase pracovali v jaskyniach v okolí 
Ráztočnianských a Jankových lazov vo viacerých 
známych i nových perspektívnych lokalitách. 
Zamerali tu jaskyňu Staronová.

Na základe informácie, že občania Dolných 
Vesteníc A. Miške a D. Záhon objavili jaskyňu 
(Strážovské vrchy, vrch Fajtov), sa s nimi skontakto-
vali a uskutočnili viacero spoločných akcií na loka-
lite s názvom Vestenická medvedia jaskyňa. Jaskyňu 
zamerali a vykonali fotodokumentáciou. K jaskyni 
sa buduje prístupový chodník, upravuje okolie a 
buduje uzáver, nakoľko jaskyňa má zaujímavú kvap-
ľovú výzdobu (pozri samostatný príspevok). 
Členovia skupiny sa zúčastnili na viacerých centrál-
nych akciách SSS a svoju činnosť v mieste sídla 
propagovali.

Speleoclub Chočské vrchy
Skúmali a dokumentovali jaskyne najmä v 

pohoriach, obkolesujúcich západnú časť 
Liptovskej kotliny. K objavom došlo po dlhom 
čase v Liskovskej jaskyni. Tu objavili chodbu 
vedúcu z Východnej siene a neskôr aj na iných 
miestach v celk. dĺžke 165 m. Objavy zamerali. 
Hlavný vchod jaskyne uzavreli. V Chočských 
vrchoch dosiahli pokrok v Jaskyni chladných očí. 
Podarilo sa im prekopať zával na konci a objaviť 
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pokračujúcu meandrujúcu chodbu, ako aj sienku 
so zaujímavou výzdobou. Jaskyňu zamerali v 
dĺžke 97 m. Práce v jaskyni O-3 v Prosieckej doli-
ne nepriniesli objav.

V pohorí Veľká Fatra pod Sidorovom objavili dve 
jaskynky, niekoľko menších jaskýň zaznamenali v 
Zelenej doline, v Jalovej priepasti na Tlstej hore 
sondovali. V Nízkych Tatrách navštívili dlho opuste-
nú perspektívnu oblasť Hučiaky v Ludrovskej doli-
ne.

Skupina tradične pomáhala pri prieskume a 
zameriavaní Jaskyne mŕtvych netopierov. Znovu 
premerali chodby Slimáka, v okolí Bystrického 
dómu a výkopové práce robili v Bielej chodbe.

Nakrútili niekoľko videofilmov, aktívne sa 
zúčastnili na centrálnych podujatiach SSS.

Oblastná skupina Inovec
Skupina sústredila svoje úsilie najmä na 

Jaskyňu pod Holým Kameňom. Namáhavá práca 
na lejto lookalite spočíva v plnení vediet sutinou 
a ich vyťahovaní na povrch. Na väčšine akcií sa 
venovali ťažbe vo vnútri jaskyne a prípravným 
prácam (budovanie lanovky, úprava vchodu) 
z dôvodu nedostatku členstva a iba na časti akcií 
sa z jaskyne vyťahoval sutinový materiál.. 
Lokalita je veľmi perspektívny a zatiaľ je v nej 
dosiahnutá hĺbky 22 m. 

vedúci OS sa zúčastnil pracovných akcií spolu so 
skupinou Trenčianske Teplice a uskutočnili pred-
nášku o krase v obci Stará Lehota. 

Skupina Jána Majku
Pracovné akcie v priebehu roka boli zamerané 

hlavne na lokality Horného vrchu v Slovenskom 
krase, ale aj na Silickú planinu a Dolný vrch. Cieľom 
akcií bolo stále dokonalejšie poznávanie planín so 
zreteľom na systematické dokumentovanie krasových 
javov. Pokračovalo sa v prácach na stálych pracovis-
kách skupiny, na lokalitách Prepadlisko na Malom 
jeleňom vrchu a v Líščích dierach. Z nových objavov 
treba uviesť Terasovú jaskyňu na Hornom vrchu (-20 
m), Závjovú jaskyňu na Hornom vrchu (7 m), Motýliu 
jaskyňu na Silickej planine (10 m) a objav 5 m chod-
by vo Veternej diere na Vlčom vrchu.

Zúčastnili sa na spoločnej expedícii s nemeckými 
jaskarmi do priepasti Gouffre berger (3 členovia), 1 
člen sa zúčastnil stretnutia speleolóigov 
v Moravskom krase.

Speleoklub Leopoldov
Členovia tohto nového speleoklubu pracovali 

najmä v krasových územiach v okolí Čachtíc. Na 
„Čachtickej planine“ otvorili sondu nazvanú „Trúba“, 
podaril sa tu objav neveľkej siene. Venovali sa tiež 
výskumu Čachtickej jaskyne a zúčastnili sa v nej 
cvičnej záchrannej akcie.

Skúmali tiež jaskyne v okolí Hlohovca, najmä 
jaskyňu „Lomnica“ (pri lome) a tiež v Jaskyni pri 
strelnici. Sondážne práce vykonávali tiež 
v Dobrovodskom krase, kde otvárali jeden zo 
závrtov.

V spolupráci so speleoklubom Badizér pracovali 
tiež v Slovenskom krase. Spolupracovali tiež so 
jaskyniarskym klubom v Dubnici n.V.

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Činnosť skupiny bola poznačená nedostatkom 

pracovných síl. Napriek tomu sa podarilo zorgani-
zovať a realizovať 10 akcií. Akcie s väčším počtom 
členov uskutočnili v Ždiarskej jaskyni II v Opá-
lenom, kde postúpili asi o 2 m. Ostatné akcie boli 
zamerané na výkopové práce v závrte – predpokla-
danom fosílnom ponore Holičná v Zatračanom, kde 
práce nevyžadujú väčší počet členov. Tu sa podari-
lo zatiaľ dosiahnuť hĺbku 7 m, zatiaľ bez prieniku 
do voľných priestorov. 

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
Činnosť skupiny bola poznačená nepriaznivou 

finančnou situáciou. Pracovali v bezprostrednom 
okolí Lipt. Hrádku, kde v Hrádockej hore preskúma-
li a zamerali Hrádockú jaskyňu č.2, Zasypanú jasky-
ňu, Tunel v Hrádockej hore a tiež aj 3 menšie jasky-
ne za letohrádkom. V Medvedej doline neďaleko 
Malužinskej jaskyne preskúmali menšiu jaskyňu. 
Okrem toho uskutočnili 1 akciu v Haligovských 
skalách, kde zamerali 1 menšiu jaskyňu.

Speleoklub Malá Fatra
Pracovali vo viacerých krasových územiach 

Malej Fatry. V krasovom území pri Šútove pokračo-
vali v sondovaní v jaskyni Priehradná a robili povr-
chový prieskum Borovín. Vo Vrátnej doline pracova-
li v Sonde č. 9. Jaskyňa nad Vyvieračkou je už 
uzavretá (uzavrela to sekcia Varín), vo vchode je 
priestor s pieckou. Pracuje sa na presnej mape jasky-
ne.

V doline Kur sa pokračovalo v prácach v priepas-
ti Prostá. V Mošnickej doline objavili Terchovskú 
jaskyňu, dlhú asi 30 m, ktorú aj zamerali a fotogra-
ficky zdokumentovali. 

Vykonali nábor nových členov a uskutočnili nie-
koľko exkurzií vo Veľkej Fatre a Jánskej doline.

Oblastná skupina č. 23 Martin 
Z rôznych dôvodov skupiny prežíva istú proble-

matickú etapu v svojej aktivite. Podarilo sa zorgani-
zovať iba niekoľko terénnych akcií. Vykonali povr-
chový prieskum v doline Selenec (Veľká Fatra), kde 
sa snažili identifikovať, resp. lokalizovať v teréne 
jaskyne, ktoré uvádza Dr. Mitter (PG1-3). Zúčastnili 
sa tiež výkopových prác v Pustej jaskyni v 
Demänovskej doline.
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Speleoklub Muránska planina
Členovia speleoklubu pracovali najmä v krase 

Muránskej planiny a priľahlých kras. územiach. Na 
Mäsiarskej skale zamerali jaskyne: Modrá jasky-
ňa(30,6 m), Trojuholník (5,2 m), Malá rútivá (6,8 m), 
Malý trojuholník (4 m), Veľká rútivá (26,5 m) a 
Priehalina (48,3 m). Objavili jaskyne – v Nihove 
Maťovu jaskyňu – veľký previs, v Havraníku jaskyňu 
Na konci sveta (18 m) a Autobus (25 m). Výkopové 
práce robili v jaskyni Tatričky v Stračaníku. 
Vykonávali tiež povrchový prieskum Dlhého vrchu a 
okolia Homole, v Bobačke pripravovali nový uzáver.

Významná bola činnosť v jaskyni Homola v spo-
lupráci s B. Šmídom a kol. V jaskyni objavili nové 
priestory (Galéria). Jej zameriavanie pokračuje a 
podľa najnovších informácií jej dĺžka presiahla 1 km.

l člen sa zúčastnil na modelovej záchrannej akcii, 
prácach v Jaskyni mŕtvych netopierov a tiež aj expe-
dície do Velebitu. Členovia skupiny sa intenzívne 
venujú biospeleologickému výskumu jaskýň a najmä 
sčítaniu netopierov, ktorému venovali viacero akcií

Speleo klub Neandertal
Počas roka 1999 pracovali členovia speleoklubu 

na viacerých lokalitách Slovenského krasu a 
Medzevskej pahorkatiny v blízkosti Moldavy nad 
Bodvou. Šlo najmä o lokality: vyvieračka Helena, 
Jaskyňa nad Helenou, Jaskyňa nad plotom, Hadia 
jaskyňa, Zrútená jaskyňa, Jaskyňa nad zrútenou, 
Suchí studňa, Slimačia jaskyňa, Líščia diera, Jaskyňa 
nad Mníchovou. Najviac práce však vykonali v 
Mníchovej diere, kde zaznamenali čiastkové postupy 
smerujúce k spojeniu s nižšie ležiacou Moldavskou 
jaskyňou. Opravili tiež uzáver na tejto jaskyni.

Členovia speleoklubu sa aktívne zapojili do cen-
trálnych akcií SSS, pomohli pri organizácii mapova-
cieho kurzu i lezeckých dní. V rámci spolupráce s 
jaskyniarskymi klubmi v Maďarsku, Českej republike 
a Taliansku navštvili tamojšie krasové územia a 1 člen 
sa zúčastnil ako jediný zástupca Slovenska na III, 
európskom speleologickom kongrese v Portugalsku.

Speleoklub Nicolaus
Pracovali hlavne v krase Jánskej, čiastočne aj 

Demänovskej doliny a Kozích chrbtov (Važecký kras). 
Pracovali v Sokolovej jaskyni v Prievanovej chodbe. V 
jaskyni Zlomísk pracovali v koncom závale v 
Pouchových chodbách, pracovali tiež v Horných zlo-
miskách. V spolupráci s potápačmi z Prahy uskutočnili 
farbiaci pokus, ktorý potvrdil spojenie podz. toku s 
vyvieračkou Hlbokô. V Kanálovej jaskyni po viace-
rých akciách prieskum predbežne ukončili. Do 
Medvedej jaskyne prekopali nový vchod, tento aj uzav-
reli novým uzáverom. Z iných lokalít Jánskej doliny 
pracovali v Šinovej sonde, Stanišovských jaskyniach, 
zamerali jaskyňu Barania smrť. Na planine Ohnišťa a v 
Harvanej priepasti zaznamenali čiastkové postupy.

V Zápoľnej jaskyni objavili 350 m chodieb, časť 
ich aj zamerali.

V Demänovskej doline spolupráci zo SSJ členo-
via skupiny začali zameriavať doposiaľ nezamerané 
časti Jaskyne Mieru. Tiež v tejto jaskyni čistili 
priestory po pozostatkoch stavebnej činnosti. V spo-
lupráci s o.s. Dem. dolina pracovali na prekonaní 
sifónu v Pustej jaskyni.

Vykonali viacero exkurzných akcií do krasu 
Strážovských vrchov, Vysokých a Belanských Tatier, 
Považského Inovca. Publikovali v regionálnej a 
odbornej tlači. Aktívne sa zúčastnili organizácie a 
priebehu jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej 
doline.

Oblastná skupina SSS Orava 
Na lokalite Skálie pokračovali v prieskume 

a dokumentácii nových častí. V blízkosti Brestovskej 
jaskyne v spolupráci s potápačmi z Bratislavy loka-
lizovali vhodné miesto na sondu

Z propagačných dôvodou vealizovali premoste-
nie ponad rieku Oravu (170 m) V spolupráci so 
Speleoclubom Chočské vrchy pripravovali premos-
tenie medzi Ostrou a Tupou skalou nad Vyšným 
Kubínom

Vyrobili a na Brestovskej jaskyni inštalovali nový 
uzáver vchodu. Vyvesili informačné tabuľky na 
vchody niektorých jaskýň. V spolupráci s Múzeom 
P.O.Hviezdoslava, SMOPaJ zorganizovali výstavu k 
50. výročiu jaskyniarstva na Orave. Zúčastnili sa 
jaskyniarskeho týždňa SSS

Oblastná skupina SSS Plavecké podhradie
Pracovali najmä na viacerých lokalitách plavec-

kého krasu. Pokúšali sa znižovaním terénu prenik-
núť do Jaskyne pod Kaním hniezdom, prieskumné 
práce uskutočnili v jaskyni Hevírna, jaskyňu vyčis-
tili a urobili lávku ponad jazierko. V Plaveckej 
jaskyni kontrolovali uzáver a uskutočnili tu tiež 
„deň otvorených dverí“. Zistili prepojenie medzi 
jaskyňou Galkbove diery a závrtovým poľom na 
Amone

V spolupráci s o.s. Bratislava sa podieľali na 
preiskume v Belanských a Vysokých Tatrách

Jednou z najvýznamnejších aktivít skupiny bola 
príprava a realizovanie uzáveru jaskyne Tmavá 
skala. V jaskyni dlhé roky prebiehalo ilegálne vybe-
ranie najmä kosterných pozostatkov. V spolupráci 
s CHKO a v spolupráciu s inými malokarpatskými 
skupinami sa uzavretie uskutočnilo v rámci stretnu-
tia malokarpatských jaskyniarov 2. – 5. 7. 1999

Oblastná skupina Prešov
Členovia skupiny sa venovali predovšetkým krasu 

pohoria Branisko a Bachureň. Značnú časť energie 
vynaložili na vybudovanie prístupového chodníka, 
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chatky a iný úprav, potrebných pre turistické sprí-
stupnenie známej jaskyne Zlá diera, ktorej slávnost-
né otvorenie sa konalo dňa 9. 5. 1999. Jej prevádz-
kovanie formou vodcovskej služby má za sebou 
prvú sezónu.

V blízkosti tejto jaskyne rozpracovali novú loka-
litu – jaskyňu Panny orleánskej, kde sa im po vyťa-
žení cca 50 m3 podarilo postúpiť 3 m. Práce pokra-
čovali tiež v jaskyni Diablova diera – vyvieračka, 
kde sa podarilo potvrdiť konečne súvislosť s pono-
rom reguláciou vtoku vody. Spoločné akcie so sku-
pinou Východ Komisie pre potápanie vykonali v 
Moldavskej jaskyni a Stanišovských jaskyniach a do 
Brekovskej jaskyne, jednotlivci navštívili aj jaskyňu 
Javorinka, Kuniu priepasť, Červené vrchy.

Oblastná skupina Rimavská Sobota
V jaskyni Nad Kadlubom (Drienčanský kras) 

postúpili cca 15 m smerom na vyvieračku Kadlub. 
V kameňolome „Drienok“ došlo k objavu jaskyne 
už roku 1997. V roku 1999 v jaskyni presekáva-
ním v závale postúpili do dĺžky 8 m. Z Jaskyne pri 
Skale vyhotovili identifikačnú kartu a jaskyňu 
zamerali. Na základe informácií obyvateľov obce 
Vlková preskúmali neznámy otvor, zistili, že ide o 
banské dielo – kutaciu štôlňu, dlhú 13,77 m, ktorá 
sa nachádza v západnej časti masívu Bohaté 
východne od Kokavy nad Rimavicou. Štôlňu 
zamerali. Uskutočnili exkurznú cestu do kraso-
vých oblastí a jaskýň Chorvátska a Hercegoviny 
(Biokovo Popovo Polje a i.), publikovali v miest-
nej tlači.

SPELEO Rožňava
Pracovali systematicky na komplexnej dokumen-

tácii krasových javov Plešiveckej planiny a na prak-
tickom speleologickom prieskume najmä centrálnej 
časti Slovenského krasu. Na Plešiveckej planine, 
kde evidujú už 202 lokalít, v roku 1999 objavili 18 a 
zamerali 55 nových lokalít. Lokality zakreslili do 
mapy 1 : 10 000, venovali sa tiež určeniu ich nadm. 
výšok a vyhotovovaniu identifikačných kariet. Na 
planine realizovali nový spôsob označenia lokality. 
Takto očíslovali už 151 lokalít. V rámci ochrany 
jaskýň uzavreli Diviačiu priepasť. Viedli viacero 
exkurzií na túto planinu.

Na planine Koniar objavili 3 nové priepasti, 4 
lokality zamerali

Uskutočnili skupinový jaskyniarsky týždeň, 
počas ktorého pracovali v okolí Silice a Jašteričieho 
jazierka.Uzavreli tiež v spolupráci so správou BR 
Slovenský kras vchod Jaskyne na Kečovských 
lúkach a opravili uzáver jaskyne Milada.

Oblastná skupina Ružomberok 
- v termíne uzávierky sme správu o činnosti tejto 

skupiny nemali k dispozícii

Speleoklub Slovakia – Bystrá
Skupina vznikla v marci r. 1999 tak, že od skupi-

ny Brezno sa odčlenili členovia, zaoberajúci sa 
výskumom Ďumbrierskeho vysokohorského krasu. 
Speleologickú činnosť vykonávali najmä v uvede-
nom krasovomn území, kde spolupracovali aj 
s inými jaskyniarskymi skupinami. Najväčšie úsilie 
venovali na prekope sifónu za Bielou chodbou, kde 
odpracovali 40 akcií. Sonda dosialhla hĺbku 7 
a dĺžku 12 m. Skúmali chodby v oblasti Slimáka, 
kde objavili 500 m a zamerali 400 m. Pracovali aj 
v Jaskyni studeného vetra, kde spolupracovali pri jej 
zameriavaní. realizovali povrchový polygónový ťah 
až po vyvieračku.

Podieľali sa na príprave a realizácii lezeckých dní 
v J.M.N., vykonábvali speleologickú vodcovskú 
službu a realizopvali exkurzie do Slovenského krasu 
Stratenskej jaskyne.

Speleologický klub Slovenský raj
Činnosť členov klubu bola prevažne orientovaná 

na prieskum výskum a dokumentáciu krasových 
javov na území Slovenského raja a východnej časti 
Nízkych Tatier. 

V jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne sondo-
vali v Bruchatej chodbe, zaoberali sa údržbou uzáve-
ru a jaskyňou previedli niekoľko exkurzií 
(Francúzsko, ČSS). Tradičný skupinový jaskyniar-
sky týždeň uskutočnili na novom mieste – na Pustom 
Poli. Počas neho sa venovali hlavne krasu východ-
ných svahov Kráľovej hole. Uskutočnili farbiaci 
pokus, zafarbená voda v ponoroch horného toku 
Hnilca sa objavila vo vyvieračke, tiež farbiaci pokus 
Kešelovej diery dopadol pozitívne. V tejto jaskyni 
došlo aj k objavu doposiaľ neznámej chodby.  
V okolí Koniarovej jaskyne bolo zaregistrovaných 8 
jaskýň dlhých 4 – 15 m.

Registrácia a evidencia jaskýň v západnej časti 
Sl. raja priniesla nových 22 jaskýň (Jaskyňa pod 
Barbolicou č. 1 a 2, Priečna, Plazivka, Kľukatá, 
Kaplnka, Pueblo, Šiancová č.1 a 2, Ferova, Pri skal-
nom okne, Jaskyňa pod vrcholom, Konvalinková 
Podkováriková, Predelená č.1 a 2, Dažďová prie-
pasť, Deravý dóm, Karfiolová, Dvojvchodová, 
Mačací komín, Diera), v okolí Kešelovej diery našli 
3 malé jaskyne. Na pravom brehu Tomášovskej 
Belej zaevidovali a zamerali jaskyne Salamandria, 
Rebrová, Okrúhla, Izbička, Malá jelenia, Jelenia.  
V Sokole objavili Vodnú jaskyňu. Pri povrchovom 
prieskume Sokolice objavili 2 jaskyne dl. 8 a 10 m  
a niekoľko ďalších otvorov.

Z iných lokalít pracovali odborne v Dobšinskej 
ľadovej jaskyni, pred ponorom na Hnilci P-1 vybu-
dovali meracie zariadenie prietoku. Vo vzdialenej-
ších krasových územiach sa zúčastnili na výskumoch 
v Kozích chrbtoch – J.M.N., Studeného vetra,  
v Červených vrchoch.
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Zúčastnili sa centrálnych podujatí SSS, kde boli 
aktívni pri organizácii Speleomítingu i odborného 
seminára „50 rokov SSS“, vedeckej konferencii SSJ. 
Členovia skupiny publikovali v odborných i vedec-
kých periodikách. Kontrolovali a udržovali uzávery 
na 4 uzamknutých lokalitách.

Jaskyniarska skupina Spišská Belá
V jaskyni Javorinka (V.Tatry, masív Úplazu) sa 

zaoberali hlavne meračskými prácami. Revidovali star-
šie merania, dokumentovali priestory na konci 
Javorinskej chodby, zamerali komín do Vysokého 
dómu, zamerali časť priestorov v okolí 2. vodopádu: 
Spolu v jaskyni zamerali 270 m, aktuálna dĺžka jaskyne 
ku koncu roka bola 6405 m. V spolupráci s Komisiou 
pre potápanie a o.s. Prešov uskutočnili ďalší speleopo-
tápačský prieskum Morského oka. Napriek zdokonale-
nej technike sa však nepodarilo dosiahnuť ani miesto, 
ktoré pred viac rokmi dosiahol V. Ďurček. Pracovali 
tiež na druhej významnej lokalite Úplazu, prienik úži-
nou na dne sa však zatiaľ nepodaril. 

V masíve Javorinskej Širokej preskúmali prie-
pasť A-2, ktorú po prekonaní ľadovej zátky aj zame-
rali, preskúmali jaskynku Kamzíčí výhľad, v 
Prievanovej jaskyni postúpili o 5 m

V Belanských Tatrách v masíve Nového zamerali 
Havraniu jaskyňu (109,9 m), v Sedlákovej diere 
zamerali Chodbu zdochnutého psa, čím jaskyňa 
dosiahla 309,5 m. Revízne zamerali Havraniu prie-
pasť. V Alabastrovejh jaskyni sa zaoberali metodi-
kou speleozoologického výskumu, výskumu mikro-
klímy, fosfátových minerálov a i.

V krase a pseudokrase bradlového pásma ukonči-
li dokumentáciu kolakity Jaskyne pod šachtou a 
zaoberali sa tiež aj inými pseudokrasovými lokalita-
mi flyša.

Skupiny usporiadala VII Speleovečer v Spišskej 
Belej, aktívne sa zúčastnili Speleomítingu, publiko-
vali v Spravodaji SSS.

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy 
Novovytvorená skupina vznikla odčlenením od 

o.s. Dubnica nad Váhom. V priebehu roka 1999 vyko-
návali sondovaciu činnosť, príp. budovanie výdrevy 
na lokalitách Otcova jaskyňa, Priepasť medzi 
Kačkami. Objavili Vandrácku priepasť (-15,5 m) 
neďaleko Otcovej jaskyne, puklinové jaskyne 
Košiarka I a II, prolongácia Novej temnej jaskyne pri 
Malej závadskej jaskyni. V spolupráci so speoklubom 
Nicolaus zamerali Priepasť medzi Kačkami a Sondu 
na H.Kačke, samostatne Vandrácku a Temnú jaskyňu. 
Zaregistrovali ešte viaceré kratšie jaskyne.

Vykonali viacero exkurzií, z členmi ČSS, skautmi 
a i. V Priepasti medzi Kačkami sa uskutočnil výcvik 
požiarnických záchranných družstiev (P. Kardoš). 
Uskutočnil sa tiež monitoring výskytu netopierov v 
jaskyniach Strážovských vrchov.

Zúčastnili sa aktívne centrálnych podujatí SSS, 
vykonávali prednáškovú a osvetovú činnosť, predse-
da JK publikoval viacero príspevkov v odbornej i 
miestnej tlači. Vypracovali projekt náučného chodní-
ka Pružina – Pružinská jaskyňa, ktorý má podporu 
obce. Venovali sa tiež údržbe jaskyniarskej základne 
pri Priepasti medzi Kačkami.

Speleoklub Tisovec
Členovia speleoklubu pracovali v krase západ-

nej časti Muránskej planiny, a priľahlom území. 
Pracovné akcie sa zúžili sa krasovélokality v 
Suchých doloch, Šajbu a Čertovu dolinu. V sever-
nom svahu masívu Šajba, nad Jaskyňou č. 96 
otvorili sondu s predpokladom dostať sa za zával 
v tejto jaskyni. Po výkopových prácach prenikli 
cca 50 m. 

V Suchých doloch obnovili otváranie Májovéhoi 
závrtu, kde pod vedením ing. Kámena sa pracovalo 
už v 50-tych rokoch. Podarolo sa preniknúť 25 m, 
objavená jaskyňa dostala pracovný názov 
Nišponského jaskyňa.

Opravovali terénnu výskumnú stanicu, spoulpra-
covali so správou NP Muránska planina pri sčítaní 
netopierov, pre kiestne šloky uskutočnili prednáško-
vý cyklus, udržujúp vývvesku v informačnom stre-
disku NP Muránska planina. Spolupracovali s prac. 
SHMÚ v Periodickej vyvieračke.

Oblastná skupina Trenčianske Teplice
Hlavné pracovisko skupiny, Dúpnu dieru, pre-

chodne opustili pre úžinu na konci Hrncovej chodby. 
Náhradným pracoviskom sa stal Závrt nad Vaňovou 
dolinou, kde sa dosiahla hĺbka 7 m, ale nakoniec sa 
po dažďoch dielo zavalilo. Preto sa presunuli do 
neďalekého „Rumpálového“ závrtu, kde už zač. 70 
rokov pracoval E.Kavalír a kol. Tu sa podarilo závrt, 
resp. priepasť na jeho dne vyčistiť do hĺbky 7 m, v 
južnej stene sa otvorila jaskynka. Vykonali niekoľko 
pokusných výkopov zimných „parenísk“. V závrte 
budú v práci pokračovať a obnovili aj prieskum v 
Dúpnej diere.

Krátkodobe pracovali resp. navštívili tieto lokali-
ty: Sonda Černachov, Jaskyňa pod Jančovou skalou 
II, Jaskyňa Remať, jaskyňa Drienová, Sonda vo 
Vŕšku, Jaskyňa vo Vŕšku, Čvirigivec – horná sonda, 
dolná sonda

Z iných krasových území je dôležitá spolupráca 
so Speleoklubom Nivcolaus v Jánskej doline, kde 
zamerali Meadrndrovú jaskyňu (pozri samostatzný 
príspevok). Zúčastnuili sana IV medzinárodnom 
stretnutí speleolňógtov v Moravskom krase a 2 čle-
novia aktívne pracovaliv expedícii Velebit. 

Oblastná skupina Tríbeč
Pracovali v tzv. Veľkopolsko – Uhereckom 

krase v severopvýchodnej časti pohoria Tríbeč 
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V krasovom území pri obci Píla pracovali 
v Pílanskej jaskyni, ktorú aj zamerali v dĺžke 71 m. 
Pracovali tiež v závrte nad Pílanskou jaskyňou, 
kde prekopali 10 m. V tejto oblasti objavili staré 
banské dielo do ktorého sa pokúšali preniknúť. 
Výkopové práce uskutočnili tiež v jaskyni Jazvečí 
hrad a pracovali v Dobrotínskej jaskyni. Spolu-
pracovali pri spočítavaní netopierov s ochran cami 
prírody. 

Oblastná skupina Uhrovec
Napriek ťažkej ekonomickej situácii, požiaru a 

nevhodným prírodným podmienkam členovia sku-
piny pracovali na tradičných lokalitách. V zimnom 
období pôsobili predovšetkým na Melkovej, kde 
pokračujú vo výkope v zahlinenej chodbe. Používa 
sa tu rumpál a materiál sa vyváža na fúriku. Neskôr 
sa v dôsledku zaplavenia jaskyne presunuli do jas-
kyne Brloh, práca tu je však nebezpečná pre labilný 
strop. Pracovali tiež v jaskyni Prievanovej 
(Uhrovské podhradie) až do začiatku zimy, potom 
opäť presun na Melkovú. 

Podarilo sa im oživiť bývalých jaskyniarov v 
Topoľčianskom podhradí, ktorí v jaskyni Beňová 
vykopali 3 m chodby. Prieskum robili aj v 
Strážovských vrchoch a v Slatinskom krase. Venovali 
sa osvetovej a ochranárskej činnosti (údržba mreží 
na Melkovej).

Speleoklub Univerzity Komenského
Pracovali vo viacerých krasových územiach 

Slovenska. V Čachtickej jaskyni dosiahli objav 
nových priestorov v oblasti Žabkinho dómu. 
V Prielome Hornádu objavili a v celkovej dĺžke cca 
150 m zamerali 23 jaskýň a abri. V spolupráci 
s inými oblastnými skupinami pracovali 
v Ďumbierskom vysokohorskom krase v Jaskyni 
studeného vetra a v Jaskyni mŕtvych netopierov. 
Spolupracovali tiež pri výskume Krásnohorskej jas-
kyne a jaskyni Mál. 

Pokračovali tiež v zameriavaní jaskyne Homola 
(Muránska planina). Niektorí členovia skupiny sa 
zaoberali tiež speleopotápaním a v tejto oblasti 
spolupracovali organizáciou Pro – Dive.

Boli hlavným organizátorom expedície do 
Velebitu. V Slovačke jame pokračovali v prieskume 
vetvy Žumpa (-866 m) a Hermanovej studne (-530 
m). Ukončili výskum vetvy Tundra. Celková dĺžky 
objavov je tu asi 800 m. V oblasti objavili viacero 
nových otvorov, priepastí a jaskýň v celkovej dĺžke 
350 m. Uskutočnili rekognoskačnú expedíciu do 
Julských Álp. 

Vydali publikáciu Velebit, prispievali do speleo-
logických periodík a vystúpili na verejnosti s pred-
náškami.

Pracovná skupina Východ  
 Komisie pre potápanie SSS

Na východnom Slovensku sídliaci členovia sku-
piny z rôznych dôvodov sa v r. 1999 venovali iba 
aktivitám mimo potápania, pokračujúc v prieskume 
a mapovaní na rozpracovaných lokalitách. V 
Moldavskej jaskyni objavili cca 260 m chodieb a 
zamerali 512,26 m chodieb prevažne na JZ okraji 
známych priestorov. V Jánskej doline domerali nie-
ktoré časti Stanišovskej jaskyne a tiež povrch nad 
touto jaskyňou. Sústredili sa na speleologické prepo-
jenie Veľkej a Malej Stanišovskej jaskyne a na práce 
na konci Malej Stanišovskej jaskyne. Práce doposiaľ 
nepriniesli predpokladaný výsledok. 

Časť skupiny, ktorá mala ambície vykonávať 
potápačský prieskum (T. Fussgänger, K. Kýška) s 
výpomocou iných členov skupiny i iných skupín 
(Cassovia) uskutočnila spolu 9 potápačských akcií. 
Čiastkový postup bol iba v Travertínovej jaskyňa 
pod potokom v Hájskej doline. Mimoriadne vhodné 
podmienky na jeseň na Skalistom potoku nevyužili.

Úspešnejšia bola spolupráca D.Hutňana s potápač-
mi českej speleologickej spoločnosti. D. Hutňan sa 
potápal v Slukovej studni v Moldavskej jaskyni (-18 m, 
pokračuje), prieskum Brzotínskej jaskyne nepriniesol 
nové skutočnosti. Úspešný bol prieskum Skalistého 
potoka – horných častí za sifónom 17.13, kde bolo 
objavených koncom roka ďalčích cca 200 m priestorov 
– sieň a vodná chodba. Čiastočne tieto časti zamerali, 
čím jaskyňa presiahla zameranú dĺžku 4 000 m.  
V Jánskej doline títo potápači uskutočnili farbiaci 
pokus a potápali sa tiež v Sokolovej jaskyni.

Centrálne akcie
Počas roka 1999 podarilo sa uskutočniť všetky 

plánované centrálne akcie.
Valné zhromaždenie. Uskutočnilo sa dňa 

9.4.1999 vo Svite a zúčastnilo sa ho 77 delegátov z 
33 oblastných skupín. Valné zhromaždenie zhodno-
tilo činnosť počas uplynulého volebného obdobia, 
zvolilo nové riadiace a kontolné orgány a schválilo 
doplnky a zmeny stanov.

Speleomíting sa uskutočnil v nových priestoroch 
(kinosála) vo Svite v dňoch 10. – 11. 4. 1999. 
Zúčastnilo sa ho takmer 150 jaskyniarov, odznelo na 
ňom 14 audiovizuálnych príspevkov.

Lezecké dni – uskutočnili sa v priestoroch Jaskyne 
mŕtvych netopierov v dňoch 1. – 4. 7. 1999. Lezec-
kých dní sa zúčastnilo 41 jaskyniarov.

Jaskyniarsky týždeň – šlo už o 40 jaskyniarsky 
týždeň, ktorý sa uskutočnil v jaskyniach 
Demänovskej doliny. Zúčastnilo sa ho 152 jaskynia-
rov z 24 skupín a tiež z Českej republiky. Exkurzie 
viedli členovia o.s. Dem. dolina a Nicolaus.
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Odborno – historický seminár „50 rokov Slo-
venskej speleologickej spoločnosti“ sa uskutočnil 
29. – 30. 9. 1999 v Jánskej doline, v hoteli Plus 
(odborná časť). Účastníci prdniesli spolu 22 referátov, 
ktoré v mnohých prípadoch osvetlili závažné skutoč-
nosti z obdobia vzniku i aktivity SSS v neskoršom 
období. Účastníci odhalili pamätnú tabuľu na vstup-
nom objekte Jaskyne Slobody, zúčastnili sa otvorenia 
rovnomennej výstavy v priestoroch SMOPaJ a tiež 
spoločenského stretnutia v podzemných priestoroch 
múzea.

Mapovací kurz – praktická časť sa uskutočnila v 
Moldavskej jaskyni a teoretická časť v zariadení 
SZOPaK v Mooldave nad Bodvou. Kurz úspešne 
aksolvovalo 9 jaskyniarov.

Ochrana jaskýň a krasu
Členovia organizačných jednotiek SSS pri všet-

kých akciách v teréne vykonávali praktickú kontrol-
nú činnosť na povrchu ai v podzemí. Na mieste 
odstraňovali drobnejšie škody (odnášanie odpadkov, 
oprava prístupových chodníkov a pod.) Významná 
bola i praktická osvetová činnosť v teréne, kde aspoň 
ich pasívna prítomnosť čiastočne brzdila zásahy do 
prírody napr. pri ťažbe dreva, stavebných prácach a 
poľovačkách.

Na miestach, kde ide o ohrozenie zvlášť význam-
ných hodnôt v interiéri jaskýň, budovali nové uzáve-
ry a udržiavali resp. opravovali pôvodné. Vytvorili 
prim tom často za vlastné prostriedky značné hodno-
ty. Konkrétne ide o tieto práce:

Vybudovanie nových uzáverov na lokalitách, 
kde tieto dosiaľ neboli: 
- OS Bratislava: inštalovanie dverí na Veľké prepad-

lé J-1 
- Speleo Detva: priepasť Večná robota uzavreli oce-

ľovým uzáverom.
- SpeleoRožňava: uzavreli Diviačiu priepasť, uzav-

reli vchod Jaskyne na Kečovských lúkach 
- Speleoklub Nicolaus, uzavretie nového vchodu 

Medvedej jaskyne 
- Potápači: uzavretie Machovej jaskyne (betón)
- Speleoklub Malá Fatra: ukončenie budovania uzá-

veru Jaskyne nad Vyvieračkou 
- Speleoklub Banská Bystrica: osadili nový uzáver 

na Jaskyňu pískavého Jana (Lehôtsky kras)
- OS Plav. podhradie: realizovanie uzáveru jaskyne 

Tmavá skala.

Znovuuzavretie (po úplnom zničení uzáveru):
- OS A. Vallu znovu uzavreli Kryštálovú jaskyňu
- Speleoclub Chočské vrchy: uzavretie hlavného 

vchodu Liskovskej jaskyne 
- OS Orava V Brestovskej jaskyni vyrobili a inštalo-

vali nový uzáver vchodu

Oprava:
- Speleo Rožňava:opravili uzáver jaskyne Milada
- Speleoklub Neandertal: Oprava uzáveru na Mní-

chovej diere
- Potápači: oprava uzáveru Moldavskej jaskyne
- OS Uhrovec: údržba mreží na Melkovej
- Speleoklub B. Bystrica. a opravili uzáver na jasky-

ni Drienka
- OS Čachtice Na jaskyni v Landrovci opravili 

poškodený uzáver.

Dokumentačná činnosť
Väčšina jaskyniarskych skupín sa popri 

prieskumnej činnosti zaoberá aj dokumentáciou. 
Základnú dokumentáciu formou vedenia technic-
kých denníkov v roku 1999 viedlo zo 42 skupín 25. 
(vlani 26 z 39, resp. 649 z 1165 akcií). Táto aktivita, 
ojedinelá medzi speleologickými združeniami vo 
svete, je o to obdivuhodnejšia, že s výnimkou nese-
riózneho čerpania z nich niektorými jedincami, nie 
je doposiaľ vyriešené ich ďalšie spracovávanie 
odbornými organizáciami. 

Vyššia forma dokumentácie je mapovanie jaskýň. 
Mapovanie jaskýň aj vďaka osvetovej činnosti vede-
nia SSS a možnosti operatívne publikovať výsledky 
v Spravodaji, dosahuje kvantitatívnu úroveň porov-
nateľnú s predchádzajúcimi rokmi, pri nepochybne 
sa zlepšujúcej kvalite. Postupne sa zmenšuje počet 
najmä väčších jaskýň, ktoré nemajú úplný mapový 
plán. Na územiach, kde pracujú aktívne skupiny SSS 
sa už takéto jaskyne nevyskytujú. Zo zmapovaných 
cca 14 500 m jaskynných priestorov podstatná časť 
(12 666 m) leží na Slovensku.

Najvyššiu formu dokumentácie predstavuje kom-
plexné spracovanie určitých väčších regiónov formou 
vydania kompletnej mapovej dokumentácie a spraco-
vanie literárnych prameňov. Takéhoto charakteru je 
činnosť niektorých skupín, smerujúca ku komplexné-
mu spracovaniu istého územia. V záverečnej etape sú 
práce na atlase jaskýň Plešiveckej planiny (Speleo 
Rožňava) a Jasovskej planiny (Cassovia).

Komplexné diela zo slovenských jaskýň však pre-
behol kolektív jaskyniarov pod vedením B. Šmídu, 
ktorý spracoval na veľmi dobrej úrovni kompletný 
materiál z preskúmaného územia vo Velebite 
(Chorvátsko) a tento vydala SSS formou monografie.

Slovenská speleologická spoločnosť je uvedená 
ako spoluvydavateľ tzv. „Dokumentov“, Zoznamu 
jaskýň na Slovensku, pričom sme nemali možnosť 
ani len nahliadnuť do neho pred vydaním. Pracovníci 
SMOPaJ i MŽP tesne pred vydaním jednali s SSS, 
organizáciou, ktorej činnosťou vznikli takmer všet-
ky podklady pre uvedené dielo, obzvlášť opovrhnu-
tiahodným spôsobom. S formou prezentácie výsled-
kov SSS, najmä archívnych materiálov, (k niektorým 
z nich sa autori dostali pokútnym spôsobom) v tomto 
diele nemôžeme byť spokojní, o čom svedčí aj uzne-
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senie Valného zhromaždenia. Autori totiž úplne 
ignorovali rukopisné materiály (technické denníky), 
z ktorých čerpali pri zostavovaní podstatnej časti 
zoznamu, čím vedome porušili autorský zákon. 
Varujeme preto oblastné skupiny, aby im v budúc-
nosti podobné materiály neposkytovali. Výbor SSS 
príslušné opatrenia už urobil.

Činnosť odborných komisií
Činnosť odborných komisií je oblasťou, kde sa 

nedarí naplniť predpokladané zámery už po viacero 
rokov. Z odborných komisií čiastočne pracuje tech-
nická komisia, ktorá každoročne organizuje Lezecké 
dni a jej predseda, G. Stibrányi poradenskou činnos-
ťou pre oblastné skupiny i jednotlivcov. Z komisie 
pre fyzikálno – chemický a hydrogeologický výskum 
krasu, aktívne pracuje iba jej vedúci RNDr. S.
Pavlarčík. Problematickým úsekom prechádza tiež 
komisia pre speleopotápanie, nakoľko aktivita jej na 
Slovensku žijúcich členov závažne poklesla. Zišla sa 
mimoriadna komisia pre bezpečnosť a záchrannú 
službu, zaktivizovanie Dobrovoľnej záchrannej 
služby SSS zatiaľ neprebieha podľa predstáv účast-
níkov Valného zhromaždenia.

Edičná činnosť
Vydávanie Spravodaja sa podarilo zabezpečiť v 

predpokladanom rozsahu i v zásade dodržať vydava-
teľské termíny. Ďalej sa zväčšilo množstvo i kvalita 
príspevkov. Podarilo sa zlepšiť ekonomiku vydáva-
nia i estetickú úroveň obálky. 

SSS bola vydavateľom monografie: B.Šmída a 
kol: Velebit, reportáž z objavovania hlbokých prie-
pastí Chorvátska v rokoch 1990 – 1998 o rozsahu 

118 strán s veľmi hodnotnými mapovými materiál-
mi. Pod spoločnou hlavičkou Ministerstva životného 
prostredia, Slovenského múzea ochrany prírody a 
jaskyniarstva a SSS vyšla tiež publikácia Dokumenty 
– Zoznam jaskýň a priepastí na Slovensku. Okrem 
toho SSS zabezpečila vydanie rôznych drobnejších 
tlačovín – kalendárika, pozdravov, pozvánok a pod. 
Objem edičnej činnosti dosiahol jeden z vrcholov  
v doterajšej histórii SSS.

Medzinárodná spolupráca
Uskutočnila sa tradičná expedícia do Velebitu 

pod vedením B. Šmídu. Okrem toho jednotlivé 
kluby organizovali exkurzné akcie do krasových 
oblastí Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, 
Ru munska, Česka, Poľska (opísané pod činnosťou 
jasky  niarskych skupín). Z dôvodu zhoršenej medzi-
národnej situácie na Balkáne neuskutočnila sa 
expedícia do Kosova.

Vedenie SSS bolo zastúpené na viacerých odbor-
ných podujatiach v zahraničí – Speleofóre, II. národ-
nom speleologickom kongrese ČSS a 4. setkání 
speleologů v Moravském krasu, 9. vulkanospeleolo-
gického sympózia na Sicílii, viacerých podujatiach  
v Poľsku.

Slovenské krasové územia navštívili jaskyniari 
 z ČR, Maďarska, Poľska, Francúzska. 

Hospodárenie spoločnosti
Napriek obmedzeným finančným zdrojom poda-

rilo sa zabezpečiť priority – činnosť sekretariátu 
a edičnú činnosť. Zníženie dotácie sme kompenzo-
vali zmenou tlačiarne Spravodaja i inou formou 
obsadenia sekretariátu. 
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Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 1999
číslo skupina, klub počet akcií počet TD objavy

(m)
zamerané 

(m)
počet 
členov

zapl. čl.
(%)

1 Adama Vallu 56 - 220 157 24 100
2 Badizer 46 30 45 - 12 100
3 Banská Bystrica 42 4 1300 1120 19 100
4 Bratislava 54 54 335 610 23 100
5 Brezno 17 5 5 - 20 85
6 Cassovia 30 - - 1071 25 88
7 Čachtice 24 23 23 74
8 Červené vrchy 37 - 200 172 6 83
9 Demänovská dolina 5 5 20 - 23 74

10 Detva 28 - 28 7 8 100
11 Dolné Orešany * - - - 7 100
12 Drienka 163 147 329 861 11 100
13 Dubnica n. Váhom 28 28 95
14 Handlová 11 12 55 39 11 100
15 Chočské vrchy 57 35 327 667 18 100
16 Jána Majku 59 59 42 - 23 100
17 Považský Inovec 23 - - - 6 83
18 Leopoldov 24 3 6 - 13 100
19 Liptovská Teplička 10 10 - - 6 100
20 Liptovský Mikuláš 4 4 31 54 12 83
21 Liptovský Trnovec * - - - 23 100
22 Malá Fatra * - 30 30 24 66
23 Martin 3 1 - - 14 93
24 Muránska planina 34 - 140 122 22 100
25 Neandertal * - 120 - 24 100
26 Nicolaus 141 108 350 3953 14 100
27 Orava 22 22
28 Plavecké Podhradie 15 -
29 Prešov 30 32 - - 8 100
30 Rimavská Sobota 10 4 15 52 6 100
31 Rožňava 133 127 351 736 23 100
32 Ružomberok * - - - 12 58
33 Slovakia – Bystrá 52 ? - 500 400 6 83
34 Slovenský raj 58 58 458 430 37 100
35 Spišská Belá 28 28 19 606 21 90
36 Strážovské vrchy 24 24 87 109 20 20
37 Tisovec 17 - 75 - 15 ? 15
38 Trenčianske Teplice 49 28 10 10 7 100
39 Tríbeč 9 9 17 71 6 100
40 Uhrovec 16 15 3 - 7 100
41 UK Bratislava 37 - 1330 1300 6 50
42 Východ – SPK 44 38 260 716 15 100

Nezaradení členovia - - - - 35 80
Čestní členovia - - - - 13 neplatia
 S p o l u 1440 913 6 714 13 293 708 92,9

* z poskytnutých podkladov nie je možné určiť počet akcií
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TABUĽKA NAJDLHŠÍCH A NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ 
NA SLOVENSKU

stav k 20. 2. 2000
Ján Tencer 

Rok 1999 sa niesol v znamení mnohých jaskyniarskych akcií,ktoré mali spoločný motív. Niesli sa 
v duchu významného jubilea našej spločnosti. Toto jubileum sa odrazilo i v aktivite regionálnej jaskyniarskej 
verejnosti. Nie je však mojím poslaním hodnotiť úsilie jednotlivcov, alebo kolektívov,ktorí sa podieľali na 
zmenách v tohtoročnej tabuľke. Sami posúdte: kto, čo a koľko. Hádam len jedna výzva ku kolegom do 
Čiech. Určite si radi prečítame o ich úspechu v Natrhnutej priepasti (Dolný vrch)

  Najdlhšie jaskyne
  1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...........................................27897 m
  2. Stratenská jaskyňa-Psie diery, Spišsko-gemrský kras, Slovenský raj  ........................................... 21737 m
  3. Jakyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier  .................................................................16080 m
  4. Jaskyńa zlomísk, Nízke Tatry, Demanovské vrchy  ....................................................................... 10371 m
  5. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ..................................................................................6797 m
  6. Domica- Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................ 5261 m
  7. Starý hrad, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..................................................................................  5168 m
  8. Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...................................................................... 5034 m
  9. Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina  ......................................................4000 m
 10. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  ..................................................................................4050 m
 11. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská jaskyňa  ..............................................................  2811 m
 12. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra  ...........................................................................  2763 m
 13. Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................  2663 m
 14. Moldavská jaskyňa. Košická kotlina, Medzevská pahorkatina  ..............................................  2500 m
 15. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .......................................................  2334 m
 16. Liskovská jaskyňa –jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie  .........................  2324 m
 17. Systém Čiernohorských jaskýň, Východné Tatry, Vysoké Tatry .................................................... 2316 m
 18. Bobačka, Spišsko-Gemerský kras, Muránska planina  ..................................................................  2221 m
 19. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .....................................................................  2218 m 
 20. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  ...................................................................  1752 m
 21. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát  ....................................................................  1593 m
 22. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ....................................................................... 1550 m
 23. Suchá jaskyňa, Veľká Fatra, Hôľna Fatra  ....................................................................................... 1541 m
 24. Podbanište-jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie  ..................  1531 m
 25. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  .................................................................. 1525 m
 26. Štefanová č. 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..........................................................................  1521 m
 27. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ......................................................................1518 m
 28. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče  .................................................................................. 1450 m
 29. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..................................................................... 1420 m
 30. Sokolová jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .....................................................................  1309 m
 31. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ............................................... 1232 m
 32. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina  ......................................... 1189 m
 33. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................ 1100 m
 34. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina  ..........................................................................  1100 m
 35. Suchá diera, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ................................................................................... 1086 m
 36. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina  ................................................................  1073 m
 37. Jaskyňa Homola, Spišsko-Gemerský kras, Muránska planina  ...............................................1058 m
 38. Večná robota, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................. 1012 m
 39. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina  .................................................  1010 m
 40. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  ......................................... cca 1000 m
 41. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ........................................................................................... 930 m
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 42. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina  .........................................................................  813 m
 43. Milada, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................................... cca 800 m
 44. Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ....................................................................... 780 m
 45. Hučiaca vyvieračka, Slovenský kras, Plešivecká planina  ...............................................................  768 m
 46. Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................  705 m
 47. Driny, Malé Karpaty, Smolenická vrchovina  ..................................................................................  680 m
 48. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ........................................................................  638 m
 49. Jaskyňa nad vyvieračkou, Malá Fatra, Krivánska Fatra  .................................................................  620 m
 50. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  .....................................................  600 m 
 51. Zlatá diera, Spišsko-Gemerský kras, Slovenský kras  .....................................................................  593 m
 52. Modrovská jaskyňa, Považský Inovec, Nízky Inovec .....................................................................  570 m
 
 Najhlbšie jaskyne
 1. Starý hrad, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .....................................................................................  432 m
 2. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .........................................................................................  360 m
 3. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .........................................................................  312 m
 4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier  .........................................................................  300 m
 5. Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina  .........................................................289 m
 6. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................ 284 m
 7. Systém Čiernohorských jaskýň, Východné Tatry, Vysoké Tatry .......................................................  232 m
 8. Večná robota, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................. 224 m
 9. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina  ...........................................................................  203 m
 10. Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry  ..................................................................... 201 m
 11. Stratenská jaskyňa-Psie diery, Spišsko-Gemerský kras, Slovenský raj  ..........................................  194 m
 12. Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ....................................................................................187 m
 13. Čertova priepasť, Slovenský kras, Horný vrch  ................................................................................ 186 m
 14. Brázda, Slovenský kras, Silická planina  .........................................................................................  181 m
 15. Systém Demänovských jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..................................................  174 m
 16. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy  .................................................................................... 165 m
 17. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie  .......................................................  164 m
 18. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  .....................................................................  160 m
 19. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .........................................................................  147 m
 20. Malá Železná priepasť, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................. 141 m
 21. Veľká Buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina  ...............................................................  140 m
 22. Ponorná priepasť, Slovenský kras, Silická planina  .........................................................................  135 m
 23. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .......................................................................... 125 m
 24. Diviačia priapasť, Slovenský kras, Plešivecká planina  ...................................................................  123 m
 25. Nová Éra, Východné Tatry, Belianske Tatry  ...................................................................................  121 m
 26. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá  ...................................................................................... 120 m
 27. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch  ................................................................................  120 m
 28. Jaskyňa Slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................  113 m
 29. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ................................................  112 m
 30. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  ......................................................................  112 m
 31. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy  .............................................................................  110 m
 32. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina  ............................................................................. 110 m
 33. Attilova priepasť, Slovaenský kras, Silická planina  ....................................................................  108, 5 m
 34. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  .......................................................................  107 m
 35. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá  ...................................................................................  106 m
 36. Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch  ................................................................................................. 105, 5
 37. Michňová, Spišsko –gemerský kras, Muránska planina  .................................................................  105 m
 38. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov  ..............................................................  104 m 
 39. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  ........................................................................................  102 m
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 39. Zvoniva jama, Slovenský kras, Plešivecká planina .........................................................................  101 m
 40. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  .............................................................................. 100 m
 41. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ......................................................................................  97 m
 42. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ...................................................................... 97 m
 43. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch  .........................................................................  93 m
 44. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie  .....................................................  92 m
 45. Jaskyňa na Rúbani, Stážovské vrchy, Strážov  .................................................................................... 92 m
 46. Štefanová č. 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................... 91 m
 47. Jaskyňa za Bukovicou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .................................................................  91 m
 48. Štepnica, Malé Karpaty, Nedze  .........................................................................................................  85 m
 49. Majkove ponory (Stará garda), Malé Karpaty, Pezinské Karpaty  ..................................................... 84 m
 50. Veľká Artajama, Vihorlatské vrchy, Humenské vrchy  ......................................................................  80 m
 51. Machnatá, Spišsko-Gemerský kras, Muránska planina .....................................................................  80 m
 52. Haviareň, Malé Karpaty, Biele hory  ................................................................................................... 79 m
 53. Dvojitá priepsť, Slovenský kras, Dolný vrch  ....................................................................................  79 m
 54. Muflonia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina  .................................................................... 77 m
 55. Trojramenná priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina  .................................................................  75 m
 56. Hajagoš. Slovenský kras, Jasovská planina ........................................................................................ 75 m

Legenda:
Hrubšie vytlačené sú tie lokality, na ktorých sa udiali nejaké zmeny, či už dĺžkové, alebo hĺbkové. Podčiarknuté 

sú tie lokality, na ktorých je možné predpokladať upresnenie, prípadne zreálnenie ich dĺžok alebo hĺbok.

Pozvánka
Výbor Slovenskej speleologickej spoločnosti a Speleologický klub  

Slovenský raj si Vás dovoľujú pozvať do Slovenského raja na

41. jaskyniarsky týždeň SSS „Slovenský raj 2000“
Slovenský raj patrí medzi významné krasové územia s bohatým zastúpením povrchových  

a podzemných krasových javov. Krasové planiny s výskytom závrtov, uval, ponorov, vyviera-
čiek... sú po obvode lemované tiesňavami a kaňonmi. V podzemí Slovenského raja evidujeme viac 
ako 280 jaskýň, medzi ktoré patrí aj 21 737 m dlhý systém Stratenskej jaskyne (druhý najdlhší 
na Slovensku). Povrchové a podzemné exkurzie budú zamerané na najatraktívnejšie povrchové  
a podzemné krasové lokality Slovenského raja.

Jaskyniarsky týždeň sa uskutoční v dňoch 
26. – 30. VII. 2000

Ubytovanie: vo vlastných stanoch v autokempingu, prípadne pre záujemcov v chatkách. Stra-
vovanie z vlastných zdrojov, pre záujemcov v reštaurácii. Doprava na väčšinu exkurzií vlastnými 
vozidlami. 

Podrobné informácie o podujatí dostanete včas.
Veríme, že program pripravovaného jaskyniarskeho týždňa uspokojí všetkých účastníkov. Te-

šíme sa na Vašu účasť.

      Dovidenia v Slovenskom raji!
             Ing. Ján Tulis

predseda organizačného výboru



20

SPELEOFOTOGRAFIA 2000
Práca fotografa – jaskyniara je náročná, lebo podzemné krásy, ktoré objektívom zachytí, sú zvyčajne 

ťažko prístupné, prostredie jaskyne nehostinné, všade vládne tma. A preto sú zhotovené snímky aj trocha 
vzácnejšie.

Od zrodu myšlienky predstaviť jaskyne na fotografiách uplynulo takmer dvadsať rokov. Prvé dva ročníky 
súťažnej prehliadky jaskyniarskej fotografie (1982, 1983) sa niesli v duchu domácej tvorby. Do 3. ročníka 
(r. 1984) už prihlásili snímky autori zo Švajčiarska, Talianska, Maďarska, bývalej Juhoslávie a Sovietskeho 
zväzu. 4. a 5. ročník (1985, 1986) charakterizuje výrazný nárast zúčastnených autorov nie len zo Slovenska, 
ale najmä zo zahraničia. 

Po piatich úspešných ročníkoch nasledovala niekoľkoročná prestávka, keď zmeny v organizačnej štruk-
túre a zameraní múzea nedovolili pokračovať v začatej práci. Jaskyniarska fotografia sa v zmenených spo-
ločenských podmienkach opäť predstavuje v 6. ročníku (1992). Za spolupráce Správy slovenských jaskýň, 
Slovenskej speleologickej spoločnosti a Zväzu slovenských fotografov sa rodí 7. ročník (1994). 8. ročník 
(1996) charakterizuje kvalitná, farebná fotografia s prevažnou účasťou zahraničia. V 9. ročníku ( 1998) na-
stáva výrazný kvalitatívny aj kvantitatívny posun v prospech domácich autorov. 

Začali sa prípravy 10. ročníka súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie s medzinárodnou účasťou  
SPELEOFOTOGRAFIA 2000. Jaskyniarom, fotografom – amatérom či profesionálom prajeme šťastnú ruku 
a dobré svetlo pri zvečnení jaskynného podzemia.

Kalendár podujatia:
uzávierka: 2. 10. 2000
porota: 6. 10. 2000
vernisáž a odovzdanie cien: 7. 11. 2000

Usporiadatelia:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Slovenská speleologická spoločnosť
Správa slovenských jaskýň
Zväz slovenských fotografov

Kontakt:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
SPELEOFOTOGRAFIA 2000
Školská 4
031 01 Liptovský Mikuláš            Alena DANIŠOVá

Kalendárium
Prehľad medzinárodných odborných akcií v roku 2000

5. Medzinárodné sympózium o ľadovcových jaskyniach a kryogénnom krase.
(5th International Symposium on Glacier Caves and Cryokarst). 
Miesto konania: Courmayeur, Mont Blanc, Taliansko.
Dátum: 14.- 18. apríla 2000.
Organizátor: Komisia Medzinárodnej speleologickej únie pre ľadovcový kras a kryogénny kras v polárnych a 

vysokohorských oblastiach. 
Kontaktná adresa: Giovanni Badino, Via Cignaroli, 8 – 10152 Torino, Taliansko. 
Telefón: +39 11 436 1266, fax: +39 11 521 4500, e-mail: badino@to.infn.it.
Registračný poplatok je 250 euro a zahŕňa konferenčný poplatok, zborník, obed a večeru na 14.-15.4., uby-

tovanie v dvojposteľových izbách a exkurzie. Strava počas exkurzií nie je v cene zahrnutá. Počet a časové 
zadelenie exkurzií bude závisieť od momentálneho počasia. Exkurzie budú v nadmorských výškach okolo 
3500 m n. m., potrebný zimný a vysokohorský výstroj. 
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Kongres Kubánskej speleologickej spoločnosti
(Cuban Speleological Society Congress)
Miesto: Camagüey City, Cuba.
Dátum: 16.-22. apríla 2000.
Organizátor: Cuban Speleological Society.
Kontaktná adresa: Angel Grańa González, Congress Secretary, 5ta. B No. 6611 entre 66 y 70, CP.11300, Mira-

mar, Playa, Habana 13, Cuba.
Telefón: +53 7 292 885, fax: +53 7 240 438, e-mail: funat@artsoft.cult.cu.
Kongres je venovaný 60. výročiu založenia Kubánskej speleologickej spoločnosti. Zvláštna pozornosť bude 

venovaná rozvoju priateľských vzťahov a spolupráce zo zahraničnými speleologickými organizáciami. 

Bezpečnosť a záchrana v speleopotápaní
(Safety, Stop Program & Rescue in Cave Diving)
Miesto: nebolo oznámené, záujemci kontaktujte priamo organizátorov. 
Dátum: 22.-24. apríla 2000.
Organizátor: Francúzska jaskyniarska záchranná služba (Spéléo Secours Français).
Kontaktná adresa: Jacques Michel, 30 rue Clément Janin, F-21000, Dijon, France. 
Telefón: +33 (3) 8063 8163.
Druhý kontakt: Christian Thomas, 27 cours de Vincennes, F-75020 Paris, France.
Telefón: +33 (1) 4373 6929. 
E-mail: Jean-Paul Couturier couturier.pla@sni.de. 
Na programe stretnutia sú speleopotápanie obecne, organizácia záchranných prác, problematika dlhých a 

hlbokých zanorení, vynorenie, zmesi plynov, tlak a kvalita vzduchu, svietidlá, a pod. 

ALCADI 2000: 5. medzinárodné sympózium o histórii speleológie v Alpách, Karpatech a 
Dinaridách
(ALCADI 2000: 5th International Symposium on History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians 

and Dinarides)
Miesto: Zadar, Chorvátsko.
Dátum: 23-28. mája 2000.
Organizátor: UIS (Medzinárodná speleologická únia), Komisia pre históriu speleológie a karsológie a 

Chorvátska speleologická federácia. 
Kontaktná adresa: Croatian Speleological Federation, ALCADI 2000, Nova Ves 66, HR-10000 Zagreb, Croa-

tia.
Telefón: 00385 1 4666 586, mobil: 00385 98 283 657, fax: 00385 1 4666 586. 
E-mail: mgarasic@zg.igh.hr (Mladen Garasic).
Prezidentom organizačného výboru a kontaktnou osobou je Prof.dr.Mladen Garasic, prezident Chorvátskej 

speleologickej federácie. Témou sympózia s dvojročným cyklom je prehĺbenie znalostí histórie karsológie 
a speleológie vo vymedzenom priestore do roku 1914. Predchádzajúce ročníky sa konali v Budapešti, Ma-
ďarsko (1992), Semriachu, Rakúsko (1994), Postojnej, Slovinsko (1996) a Liptovskom Mikuláši, Slovensko 
(1998). 

Registračný poplatok je 250 DEM. Poplatok možno zaplatiť priamo na konferencii. 

8. Medzinárodná karsologická škola
(8-th International Karstological School „Classical Karst“: Collapse Dolines).
Miesto: Postojna, Slovenia.
Organizátor: Karst Research Institute ZRC SAZU. 
Kontaktná adresa: Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenia. 
Fax: +386-67-7001999, e-mail: izrk@zrc-sazu.si. 
Bližšie informácie u organizátorov na vyžiadanie. 

Krasové štúdie a problémy v roku 2000 a neskôr.
(Karst Studies and Problems: 2000 and beyond). 
Miesto: Alma Mater Napocensis (Univerzita v Kľuži) (karsologická časť), Speleologický ústav (biospeleolo-

gická časť), Kľuž, Rumunsko.
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Dátum: 14.-23. júla 2000 vrátane 6-7 dní exkurzií.
Organizátor: Speleologický ústav v Kľuži.
Kontaktná adresa: Dr. Bogdan Petroniu Onac, Speleological Institute „Emil Racovita“,
Clinicilor 5, 3400 Cluj, Romania.
E-mail: bonac@bioge.ubbcluj.ro.
Podrobnosti možno nájsť na adrese: http://www.uib.no/People/nglbn/karst2000.htm alebo 
http://www.geocities.com/Yosemite/Geyser/3479/index.html.
Kľúčové témy na konferencii budú:
1) Chápanie krasového prostredia: fyzikálna karsológia (Understanding the Karst Environment)
2) Evolúcia a adaptabilita v podzemnom svete: biospeleológia (Evolution and Adaptation in the Under-

ground World). 
Konferencia, ktorá je venovaná 80. výročiu Speleologického ústavu Emila Rakovicu v Kľuži, je spoločnou 

akciou neformálnej vedeckej komunity Priatelia krasu (Friends of Karst) a Komisie teoretickej a aplikova-
nej karsológie. Registračný poplatok: 250 USD pre plnoprávného účastníka (zborník abstraktov, exkurzný 
sprievodca, uvítací kokteil, švédsky bufet, banket, exkurzia do solných baní Turda Salt Mine), 150 USD 
pre sprievádzajúcich (všetko okrem zborníka abstraktov a exkurzie) a 125 USD pre študentov (všetko 
okrem švédskych stolov, banketu a exkurzie). 

Klimatické zmeny a ich odraz v krase II
(Climate Changes – the Karst Record II). 
Miesto: Krakov, Poľsko. 
Dátum: 27.7. – 9.8. 2000. 
Organizátori: Ústav geologických vied Poľskej akadémie vied, Ústav geologických vied Jagelonskej univerzity, 

Geologický ústav Univerzity Adama Mickiewicza, Geologický ústav Českej akadémie vied. 
Kontaktná adresa: Dr. Helena Hercman, Institute of Geological Sciences, PAN, ul. Twarda 51/55, PL-00-818 

Warszawa, Poland.
E-mail: kras2000@twarda.pan.pl.
Registračný poplatok činí 250 USD vrátane jednej exkurzie. Propozície a zoznam exkurzií možno nájsť na 

internetovskej stránke: http://www.ing.pan.pl/kras2000.

1. svetový kongres o podzemných vodách
(1st Joint World Congress on Groundwater)
Miesto: Fortaleza, Brazília. 
Dátum: 31. 7. – 4. 8. 2000. 
Kontaktná adresa: Brigadeiro Luiz Antonio, 317 cj 53, 01317-901 Sao Paolo SP. Brasil. 
Telefón/fax: 55-11 3104 6412, e-mail: info@abas.org. 
Súčasťou kogresu budú plenárne prednášky aj sekcia venovaná podzemným vodám v krase. 

31. Medzinárodný geologický kongres
(31st International Geological Congress) 
Miesto: Riocentro Convention Center, Rio de Janeiro, Brasil.
Dátum: 6. – 17. 8. 2000. 
Organizátor: International Union of Geological Sciences – IUGS.
Kontaktná adresa: 31st International Geological Congress, Secretariat Bureau, Av.
Pasteur, 404-Casa Brasil 2000-Urca, Rio de Janeiro RJ, Brasil, CEP 22.290-240.
Telefón: +55 (21) 295 5847, fax: +55 (21) 295 8094, e-mail: 31igc@31igc.org.
Súčasťou kongresu bude aj seminár programu IGCP 379. Podrobnosti, propozície a program možno nájsť 

na Internetovej stránke: http://www.31igc.org. Ohľadne mítingu IGCP 379 sa treba obracať na prof. Yuan 
Daoxiana (e-mail: yuandx@sun.ihep.ac.cn). 

29. Medzinárodný geografický kongres
(29th International Geographical Congress). 
Počas kongresu sa uskutočnia zasadania viacerých komisií IGU vrátane Komisie pre krasové geosystémy 

a manažment životného prostredia (Commission of Karst Geoecosystems and Environmental Manage-
ment). 
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Miesto: Seoul, South Korea.
Dátum: 14. – 18. 8. 2000
Organizátor: International Geographical Union.
Kontaktná adresa: Dr. Yu, Woo-ik, Department of Geography, College of Social Sciences, Seoul National 

University, 56-1 Shinlim-dong, Kwanak-ku, Seoul 151-742, Korea.
E-mail: igcseoul@plaza.snu.ac.kr.
Propozície, termíny a ďalšie podrobnosti na vyžiadanie alebo na URL adrese: http://www.geog.snu.ac.kr/

IGC2000.

Medzinárodné sympózium a terénny seminár: Kras 2000
(International Symposium and Field Seminar: Karst 2000).
Miesto: Marmaris, Turecko.
Dátum: 17. – 26. 9. 2000.
Organizátor: University of Hacettepe.
Kontaktná adresa: Prof. Dr. Gultekin Gunay, International Research & Application Center for Karst Water 

Resources (UKAM), Hacettepe University, Beytepe Campus, 06532 Ankara, Turkey.
Telefón: +90 (312) 235 2543, fax: +90 (312) 299 2136, 
e-mail: karst@eti.cc.hun.edu.tr.
Stretnutie je zameraná na obecné súčasné aj budúce trendy v skúmaní krasu. 

Medzinárodná konferencia o osvetlení v jaskyniach
(International Conference on Cave Lighting). 
Miesto: Budapešť, Maďarsko.
Dátum: 15. – 17. 11. 2000. 
Predkonferenčné exkurzie: 14. 11. 2000, pokonferenčné exkurzie: 18. – 19. 11. 2000.
Organizátor: Maďarská speleologická spoločnosť (Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat) a Speleologický 

odbor Ministerstva životného prostredia Maďarskej republiky. 
Kontaktná adresa: MKBT, H-1025 Budapest, Pusztaszeri út 35.
Telefón: +36 (1) 346 0494, fax: +36 (1) 346 0495, e-mail: mkbt@mail.matav.hu.

1. andalúzsky speleologický kongres
(I. Congreso Andaluz de Espeleologia).
Miesto: Ronda, Málaga, Spain.
Dátum: 6.- 10. 12. 2000. 
Organizátor: Federación Andaluza de Espeleología.
Kontaktná adresa: Azahares, Congresses & Incentives, Virgen de Regla, 21. 1%BA, 41011 Sevilla, Spain.
Telefón: +34 (95) 427 5134, 428 4000, fax: +34 (95) 427 8098, 428 4676, e-mail: antonio1@eintec.es.
Vzhľadom k množstvu francúzskych a anglických expedícií do tejto časti Španielska je kongres medzinárod-

ným podujatím. Podrobnosti o kongrese možno nájsť na internetovej stránke:  
http://www.arrakis.es/~faespe97/ron2000.htm.

Podľa materiálov organizátorov zostavil Eduard Kladiva
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Je štvrtok, 27. 1. 2000. Štvorica potápačov sa 
zanára do prvého sifónu jaskyne Skalistý potok. 
Z pôvodného plánu, ktorý predpokladal postupné 
preniknutie sifónmi trojčlenného podporného druž-
stva, šesťčlenného exploračného týmu za sifón 
17-13 a troch potápačov určených k prieskumu sifó-
nov v priamom smere, sme museli vďaka chrípkovej 
epidémii a pracovným problémom časti výpravy 
upustiť. Cieľom akcie ostáva najnáročnejšia časť 
pôvodného plánu – preniknúť za sifón 17 – 13, za 
ním zmapovať priestory objavené 12. 12. 1999 
a  pokúsiť sa o ďalšiu exploráciu.

Každý z nás má na sebe 3 mm neoprén s ponož-
kami, na ňom suchý neoprén s overalom, komplet-

ný spoleopotápačský výstroj a naviac malú tlako-
vú fľašu pre prienik sifónom 17 – 13, čižmy zba-
lené pod gumami na flašiach, kompletnú lezeckú 
výbavu. Nesieme i dva vodotesné kontajnery 
s karbidom (5 kg), meracou súpravou, suchými 
rukavicami, varičom, izofóliami, jedlom. Viac ako 
30 kg materiálu na osobu vo vode takmer nič 
neznamená, ale horizontálna časť Skalistého poto-
ka je charakteristická nielen 24 sifónmi, na nie-
koľkých miestach dosť úzkymi, ale i nepríjemný-
mi suchými úsekmi, ktoré preveria fyzické schop-
nosti každého jedinca.

V priebehu dvoch hodín, i v osemstupňovej 
vode značne prehriaty, prekonávame sifóny, ďalšiu 

hodinu nám zaberá uloženie 
fliaš, zbalenie materiálu potreb-
ného k prieniku sifónom 17 – 
13, lezeckej výstroje, jedla 
a presun do 200 m vzdialenej 
„Šatne“. Odtiaľto budeme 
pokračovať bez suchých neopré-
nov s klasickou jaskyniarskou 
výbavou vadóznou časťou jas-
kyne takmer 300 m nad úrovňou 
hladiny vody v sifónoch. Čaká 
nás dvojkilometrová trasa, 12 
povrazových rebríkov, množstvo 
skalných stupňov a nakoniec 35 
m vysoká „Sieň 92“, vystrojená 
lanom. Až za nasledujúcim 
meandrom a „Hlinenými sieňa-
mi„ je brána k cieľu našej cesty 
– sifón 17.13. 

Skalistý potok – nové objavy
Daniel Hutňan

Od útlmu potápačskej aktivity Komisie pre potápanie v polovici 90-tych rokov iba sporadicky sa navštevovali pries-
tory v hornej častí jaskyne Skalistého potoka. Prístup sem bol dlhý, namáhavý a ne bezpečný, aj keď vidina prekonania 
dvoch mét: denivelácie 300 m a dĺžky 4 km lákala. Fantazírovalo sa o pre kopávaní nového vchodu, experimentovalo sa 
so Šereblom. Viacerí premárnili svoje šance, naposledy na zvlášť vhodnú jeseň roku 1999. Nakoniec ale náš člen žijúci 
v Čechách Danniel Hutňan sústredil okolo seba silnú partiu, schopnú zapracovať na konci a konečne jaskyňu trocha 
predĺžiť. Vcelku už jeho tretí prienik za sifón 17.13. bol úspešný nielen objavom nových častí, ale aj ich zameraním, čím 
dostávajú snaženia na tejto lokalite nový rozmer. 

Zdenko Hochmuth 

Potápačský výstroj pred akciou v Speleodomci v dedínke Háj
Foto: D. Hutňan
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Gabo a Ondro sa lopotia s batohmi, Martin nesie 
kontajner s jedlom a ja sa pokúšam prinútiť fotoapa-
rát k exkluzívnym záberom. Cesta zo šatne k sifónu 
nám trvá 4 hod. Snažíme sa využiť teplo, nahroma-
dené pri výstupe a bleskovo ustrojujeme malé tlako-
vé fľaše, nasadzujeme potápačské masky a  ako 
absolónovci na začiatku 20. storočia prekráčame 13 
m dlhým a 3 m hlbokým sifónom. Nemilé prekvape-
nie v podobe zaplaveného fotoaparátu si vylepšuje-
me teplou polievkou a energetickým pudingom. 
Dúfam, že nedopadneme ako pred 8 rokmi, keď som 
na Skalistom potoku presvedčil Zdenka Hochmutha 
s Viktorom Ďurčekom, aby obohatili našu klasickú 
stravu (rybičky v konzerve) enrgetickými tabletka-
mi. Vtedy sme po pár metroch výstupu dosiahli 
extrémne zvýšenie potivosti a  následne podchlade-
nie organizmu. Veda pokročila, je nám príjemne.

Po chvíli odpočinku sa rozdeľujeme na dvojice. 
Gabo s Ondrom vyvážajú na prieskum priestorov 
pred nami a ja s Martinom mapujeme. Po zameraní 
„Siene za sifónom“ pokračujeme „Hornou odboč-
kou“ a za ňou dosiaľ neobjavenými chodbami ďal-
ších 50 m. V pukline pod nami tečie voda spodným 

poschodím, do ktorého prenikol Tomáš Přibyl pri 
našej poslednej návšteve Skalistého potoka v decem-
bri 1999 extrémne úzkou „Dolnou odbočkou“ a dnes 
i Gabo s Ondrom tzv.“Kladenskou plazivkou“. 
Chodby dolného i horného poschodia sa spájajú po 
80 m v „Tomášovej sieni“. Už vo štvorici pokračuje-
me rútivou meandrujúcou chodbou ďalších cca 130 
m až po neprielezné plazivky. Nemáme dosť času na 
hľadanie pokračovania, pretože sa blíži dohodnutý 
čas pokusu a komunikáciu s povrchom. Medzi 8.00 
a 10.00 hod. by mal Miro Teray v Hmlistej jaskyni 
udierať kladivom do masívu. My sa máme pokúsiť 
jeho signály zaregistrovať a vysielať rovnakým spô-
sobom.

Sedíme v „Bufete“ pod izofóliami s karbidkami 
medzi nohami a načerpávame sily pred návratom 
späť. Nepočujeme žiadne údery a ani Gabovmu 
pokusu nedávame šance.

Po 6,5 hod. pobytu za sifónom 17 – 13 opúšťame 
novoobjavených a zameraných 350 m a zanárame sa 
do studenej vody. Dlhodobý pobyt v neopréne spôso-
buje nepríjemné odreniny na všetkých záhyboch tela. 
Tri hodiny zlaňujeme na čiastočne poškodených 
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lanách, skracujeme ich, tak aby narušený oplet neohro-
zil zostup. Niektoré laná končia pár metrov nad zemou 
a pred ukončením zlanenia musíme použiť rebrík.

Konečne sme v šatni a utrpenie v podobe oblieka-
nia suchého neoprénu na do krvi zodrané ramená 
a podkolenia pokračuje. Na minimálnom priestore 
strojíme tlakové fľaše na cestu späť, pripevňujeme 
čižmy, baterky, lezecké pomôcky, kontajner. Do 
sifónu 17.8 sa zanárajú Gabo s Martinom a pár minút 
po nich i ja s Ondrom. Prechod sifónmi si kompliku-
jeme krízovkou za 16 sifónom, kde Ondro v domne-
ní, že vidí moje svetlo za sebou, pokračoval do ďal-
šieho sifónu. Keď som ho po vynorení zo šestnástky 
(60 m dlhý nepríjemný sifón) nenašiel, po chvíli 
čakania vyrážam späť, predpokladajúc, že som ho 
v zakalenom sifóne minul. Ondra nie je ani pred 
sifónom a vzhľadom k obmedzenému množstvu 
vzduchu v zásobníkoch mi neostáva nič iného, len 
zanechať značku, ktorá ukazuje smer môjho postupu 
a opäť prekonať 16 sifón. K veľkej radosti oboch 
stretávam vracajúceho sa Ondru za pätnástkou. Jeho 

pocit, že plávam tesne za ním, spôsobil uvolnený 
reflektor, volne plávajúci za ním na šnúre zo zdroja 
upevneného medzi fľašami. Po úmornej ceste ďalší-
mi 14 sifónmi sa po 23 hodinách pobytu v jaskyni 
Skalistý potok vynárame vo vstupnom jazierku. 
Účastníci akcie: Martin Hota (Gabo), Ondřej Dufek, 

Martin Honeš, Daniel Hutňan
Zanorenie: 27. 1. 2000, 18.45 hod.
Vynorenie: 28. 1. 2000, 17.45 hod.
Pobyt za sifónom 17.13: 6.5 hod.
Dĺžka zameraného polygónového ťahu: 350 m 
Nové objavy: 280 m
Počet bodov polygónového ťahu: 54
Nezamerané priestory: cca 75 m

Moje poďakovanie patrí Mirovi a Maji Terayovým 
za fantastické podmienky, vývar a prvú pomoc, ktoré 
nám poskytli na speleodomci v Háji, Zdenkovi 
Hochmuthovi za odbornú a technickú pomoc, 
Gabovi, Ondrovi a Martinovi za to, že som v priebe-
hu pobytu v jaskyni nemusel ťahať batoh.
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Na podnet Ing. Jozefa Grega, CSc. a Samuela 
Máté sme v uplynulom roku upriamili našu pozor-
nosť aj na túto, na podzemné krasové javy pomerne 
chudobnú planinu. Výsledkom 18 pracovných akcií 
je objavenie 3 nových priepastí a 9 svahových jas-
kýň. Do tohto príspevku sme okrem podrobného 
opisu troch novoobjavených priepastí začlenili aj 
prehľad doterajších výskumov a stručnú charakteris-
tiku popisovaného územia (geomorfológia, geológia 
a hydrológia). Lokality svahov planiny budú pred-
metom samostatného príspevku.

História prieskumu planiny
Prvé údaje o speleologickom prieskume 

Koniarskej planiny siahajú do obdobia 2. sv. vojny, 
kedy bola južná časť Slovenska pripojená k 
Maďarsku. V tomto období pôsobila na území 
Slovenského krasu maďarská jaskyniarska skupina, 
vystupujúca pod skratkou BETE (Budapesti egyete-
mi turista egyesület). Išlo o výskumné jaskyniarske 
oddelenie turistického spolku vysokých škôl v 
Budapešti (a BETE barlangkutató szakosztálya). 
Skupina pod vedením Ing. H. Kesslera a geológa Dr. 
K. Bertalana, v ktorej ako iniciátori prieskumných 
prác a hlavní informátori pôsobili miestni obyvatelia 
Š. Varga, Z. Krupár a J. Seneš (v tom čase študenti 
vysokých škôl v Budapešti), v rokoch 1942-44 na 
území Slov. krasu (prevažne v oblasti Silickej plani-
ny) preskúmala okolo 50 jaskýň a priepastí 
(LaLkovič 1997). Ako to vyplýva z maďarského 
časopisu Barlangvilág (roč. 1943/dec., zv.XIII), 
Zoltán Krupár zmapoval v roku 1942 Priepasť „na 
hradnom temene“ (Hradná priepasť, Vár-lyuk), 
hlbokú -26 m (GreGo 1987). V povojnových rokoch 
lokality Koniarskej planiny opisuje J. Seneš. Takisto 
spomína Priepasť „na hradnom temene“ a tiež vyvie-
račku v Gemerskej Hôrke (Päťročnica) a s ňou prav-
depodobne súvisiaci Ponor slepej dolinky (Seneš 
1950). Známe sú aj poznámky Z päťdesiatych rokov 

vo forme turistického sprievodcu (Stárka – Blaha 
1956).. V týchto prácach však chýbajú presné mapy 
a podrobnejší opis priestorov.

V roku 1958 A. Kemény pracoval na diplomovej 
práci „Geomorfologické pomery planiny Koniar“ 
pre Katedru fyzickej geografie Univerzity 
Komenského. V oblasti Koniarskej planiny navštívil 
5 v tom čase známych krasových javov (Pivničná d., 
Skalická j., Hradná p., Ponorová j. na planine, Ponor 
slepej doliny). Výsledky svojej práce publikoval v 
zborníku Slovenský kras (kemény 1961). V príspev-
ku je uvedený opis a lokalizácia vyššie uvedených 
lokalít, náčrt pôdorysu Skalickej jaskyne a situačná 
mapa južnej časti planiny.

V roku 1974 pri budovaní drenážneho tunela 
proti zosuvu pôdy a podmývaniu železničnej trate 
Plešivec-Muráň bola objavená Blatná jaskyňa na 
južnom úpätí planiny (GreGo 1987).

O speleologickej činnosti a jaskyniach v SZ 
časti Koniarskej planiny v speleologickej literatúre 
sa nachádzajú len ojedinelé zmienky (tiež o Koniari 
všeobecne). V roku 1963 uvádza J. Bárta Jaskyňu v 
Zízelnom, v ktorej našiel r. 1955 stopy po stredove-
kom osídlení (Bárta 1963). V druhej polovici 
päťdesiatych rokov pod vedením F. Szarku zo 
Šivetíc začali členovia bývalej OS Gemer-Licince 
odkrývačské práce vo vyvieračke Pod Hlavištím 
(Hlavište) pri Gemerskej Teplici (severozápadné 
úpätie planiny). Na viacerých akciách, ktoré uspo-
radúvali takmer týždenne vyrazili proti toku asi 20 
m dlhú chodbu a značne znížili hladinu vody. Po 
náročnej práci ich čakal objav (rok 1959). Aj keď 
odkryté priestory novoobjavenej Gemersko-
teplickej jaskyne boli prevažne nízke, bez význam-
nejšej výzdoby, bol to predsa len najväčší úspech 
skupiny. Objav však nebol nikde uverejnený. V 
období prác na Gemersko-teplickej jaskyni licinskí 
jaskyniari pracovali aj na ďalších lokalitách 
Jelšavského krasu a Koniarskej planiny. Na 

KONIARSKA PLANINA  
(konečne) odkrýva svoje tajomstvo
 Tibor MáTÉ & Zoltán JERG & Attila JERG

Koniarska planina patrí medzi najmenej preskúmané planiny v Slovenskom krase. V minulosti sa 
prieskumníci tejto rozsiahlej krasovej oblasti sústreďovali prevažne na rozlohou väčšie a na krasové javy 
bohatšie planiny ako sú Plešivecká, Silická či Dolný vrch. Zanieteným prieskumom „veľkých planín“, ktorý 
však priniesol svoje ovocie, sa na Koniar akosi pozabudlo. Sporadické výskumy sa tu napriek neustálemu 
ruchu v okolí predsa len diali...
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Striebornej lúke pod Slovenskou skalou otvárali 
niekoľko závrtov a prepadlísk. V jednom z nich sa 
dostali do hĺbky 6-8 m (Benedek-Gaál 1985). Ich 
najvýznamnejším úspechom v tejto oblasti bolo 
objavenie priepasti Strieborná jama (-51,4 m). 
Presný dátum objavu nie je známy. Podľa ústnych 
informácií však vieme, že skupina nadšencov pod 
vedením F. Szarku v druhej polovici päťdesiatych 
rokov prekopala malý zasutený otvor na severnom 
svahu kopca Strieborník a pomocou rumpála s oce-
ľovým lanom sa dostala do priepasti. Stopy po 
záreze lana vo vápenci pri otvore sú badateľné aj 
dnes (GaáL-vytřísaL 1997). Začiatkom sedemde-
siatych rokov došlo k všeobecnému úpadku skupi-
ny. Postupne sa prestalo pracovať na lokalitách 
Jelšavského krasu a Koniarskej planiny. Roku 1975 
sa zmenil názov skupiny na OS Šafárikovo a na 
lokalitách Koniarskej planiny (hlavne Veterník, 
vyv. Rybník pri Nováčanoch, Gemersko-teplická 
jaskyňa a iné) začali pracovať mladí jaskyniari 
(Benedek-Gaál 1985). Títo v roku 1979 našli 
pokračovanie gemersko-teplickej jaskyne, ktorej 
celková dĺžka dosiahla cca 500 m a v pukline nad 
vyvieračkou Rybník (Nováčany) prenikli do vzdia-
lenosti 9 m (HLaváč 1980). Plán Gemersko-
teplickej jaskyne z literárnych zdrojov nie je známy, 
napriek tomu, že už bola zameraná (HLaváč 1983). 
Zaujímavá je aj zmienka o registrovaní neznámej, 6 
m hlobokej priepasti na plnine touto skupinou 
(HLaváč 1984).

V prvej polovici osemdesiatych rokov vykonáva-
li v južnej časti planiny prieskumnú a dokumentačnú 
činnosť členovia OS Rožňava (J. Grego, M. Siman, 
K. Cselényi, Ľ. Siman, N. Kovács). O výsledkoch 
týchto výskumov informujú príspevky J. Grega 
(1985, 1987). Na lokalite Ponor slepej doliny praco-
vali aj J. Ščuka a R. Boroš (OS Rožňava), kde sa im 
podarilo dostať do vzdialenosti asi 20 m (J. Grego in 
verb., 2000).

V rokoch 1994-98 robili prieskumné a sondova-
cie práce v Priepasti pod Veterníkom (SV časť plani-
ny) členovia speleoklubu Badizer-Plešivec, kde 
dosiahli hĺbku asi -50 m (kankula 1997).

Dňa 6. 10. 1995 a 26. 8. 1996 členovia jaskyniar-
skeho klubu SMOPaJ-Rimavská Sobota a Ľ. Gaál-
gestor SAŽP na ochranu jaskýň uskutočnili dve 
pracovné akcie v SZ časti Koniarskej planiny, počas 
ktorých zamerali Jaskyňu v Zízelnom (17 m), malú 
jaskyňu nad ňou (10,2 m) a zdokumentovali 
Striebornú jamu s hĺbkou -51,4 m (GaáL-vytřísaL 
1997). Najnovšie výskumy zahŕňa tento dvojdielny 
príspevok.

Charakteristika územia
Koniarska planina patrí medzi najmenšie planiny 

Slovenského krasu a tvorí jeho najzápadnejšiu časť. 
Rozprestiera sa na ploche približne 50 km2. 
Jednoznačné vymedzenie oblasti je len z východu, 
kde ju od Plešiveckej planiny oddeľuje dolina rieky 
Štítnik. Zo západu a severu môžeme vzhľadom na 
geologickú stavbu územia považovať za hranicu 
Chvalovský priesmyk (Hucín) a sedlo Strieborné 
(501 m n. m.). Na juhu planina prechádza do 
Licinskej pahorkatiny Rimavskej kotliny; spojnica 
G.Hôrka-Licince (GreGo 1987). Najväčšie výšky 
dosahuje planina v strednej časti (Veterník 610 
m-najvyššia kóta, Pipíš 594 m), odkiaľ postupne 
klesá k juhu cez Koniar (488 m) po kužeľ Hôrky 
(360 m) v najjužnejšom cípe. Morfologicky môžeme 
planinu rozdeliť na dve časti, vymedzené medzi 
kótami: Hôrka (360 m) a Pipíš (594 m), tzv. „Južná 
časť“ a medzi kótami Veterník (610 m) a Strieborník 
(553 m), tzv. „Severná časť“. Vo svahoch planiny sú 
známe početné „bralné ostrovy“ (Rysie skaly, 
Krkavčie skaly – Holló kő, Zúgó kő...), ukrývajúce 
v sebe mnohé jaskynné otvory.

Medzi „Severnou a Južnou časťou“ je tiež rozdiel v 
povahe horninového prostredia. Kým „severná časť“ 
má pestrú geologickú stavbu v zložení svetlokryštalic-
kých hončianskych a reiflinských (sivé lavicovité 
rohovcovité váp.) vápencov príkrovu Slovenskej skaly 
s polohami gutensteinských vápencov najvyššieho 
spatu (južné svahy „Severnej časti“ budujú výhradne 
gutensteinské dolomity spodného anisu), pre „Južnú 
časť“ sú charakteristické strednotriasové wettersteinské 
(viac ako polovica územia) a steinalmské vápence. V 
strednej časti tejto oblasti sa vyskytuje tenký pás bridlíc 
(slienitých váp.) verfénskeho súvrstvia, gutenstein-
ských vápencov a dolomitov, ktoré prechádzajú na jej 
západnú rázsochu, smerom na obec Hucín. Úpätia 
planiny sú lemované deluviálnymi sedimentami (hlini-
to-kamenité svahoviny) riek Slaná, Štítnik a Rozložnica 
(mello et al., 1996).

Odvodňovanie planiny nie je až také výrazné ako 
na okolitých planinách, kedže sa tu nenachádzajú 
typické mohutné vývery (a s tým súvisiace jask. 
systémy). Vyvieračky sú síce stále (prevažná väčši-
na), no s malým prietokom vôd. Najhustejšie sú 
vývery zastúpené na južnom úpätí planiny 
(Päťročnica, Pivničná j., Blatná j., 2 pramene pri G. 
Hôrke). Z vyvieračiek nachádzajúcich sa medzi 
obcami Hucín a Gemerský Sad (Nováčany, cca 3 
vývery), ktoré odvodňujú východný výbežok plani-
ny je zaujímavý výver Rybník (južne od G. Sadu). 
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Zo svojou maximálnou výdatnosťou 368 l/s patrí 
medzi najvýdatnejšie vyvieračky planiny (hanzel 
in mello et al., 1997). Vyvieračka Hlavište 
(Gemerské Teplice) je pozoruhodná so svojím jas-
kynným pokračovaním v podobe Gemersko-
teplickej jaskyne. Okrem týchto sa však zatiaľ nikde 
nespomenuté vyvieračky vyskytujú aj pozdĺž 
východného svahu planiny, v širšom okolí obce 
Pašková (celkovo 3). Opis vyvieračiek na východ-
nom úpätí:

Prvá vyvieračka (zo severu), tzv. Hučiaca (Zúgó) 
sa nachádza cca 1,3 km na SZ od Paškovej, hneď 
vedľa lesnej cesty vedúcej z Paškovej okolo planiny 
do Nováčan (resp. na povrch). Jej prietok nie je stály, 
v období sucha vysychá. V čase jarného topenia sa 
snehu, prípadne v daždivých letných mesiacoch však 
Zúgó chŕli „zo seba“ poriadnu masu vody. V období 
rokov 1992-96 sme na mieste výveru vôd hĺbili 
sondu. Dostali sme sa do hĺbky asi 8 m, bez vystuže-
nia (celá sonda bola iba v sedimentoch). Tu sme 
museli prácu prerušiť kvôli objektívnemu nebezpe-
čenstvu zrútenia sa labilných stien. Počase sa sonda 
neustále zasypávala a v súčasnosti sa tu nachádza asi 
1 m hlboká studňa. Práce na tejto lokalite boli do 
značnej miery vyvolané S. Mátém, nadšeným 
prieskumníkom planiny (tiež Plešiveckej). Podľa 
vyvieračky sa nazýva aj skala, nachádzajúca sa pres-
ne nad výverom vo svahu planiny.

Druhý výver sa nachádza asi 400 m na J od 
Paškovej, tzv. Studnička (Kútyika). Vody vyvierajú 
na poli asi 70 m naľavo od cesty z Plešivca do 
Paškovej. Na mieste pôvodného výveru bola v 
50-tych rokoch vybudovaná betónová nadrž na 
zachytávanie a odvádzanie vody pre miestne JRD. 
Neskôr sa voda zaviedla aj na začiatok obce, kde sa 
využíva ako pitná voda. Prameň je stály, s nízkym 
prietokom vôd.

Asi 1 km na juh od obce sa nachádza tretí výver, 
Trávna vyvieračka (Gyepű forrás), hneď vedľa cesty 
z Plešivca do Paškovej (v mieste, kde sa cesta naj-
viac priblíži k úpätiu planiny; v najnižšom bode 
cesty). Vyvieračka pozostáva z dvoch výverov, z 
ktorých spodný (pod cestou) je aktívny po celý rok. 
Prietok je stabilný. Horný výver (nad cestou) je 
občasný, aktívny len počas jarného topenia sa snehu 
alebo v daždivých letných mesiacoch. Podobne ako 
pri Zúgő aj táto chŕli zo seba obrovskú masu vody, 
ktorá v minulosti často zaplavovala cestu pod výve-
rom. Práve na mieste občasného výveru v roku 1957 
(?) pracovali amatérski „jaskyniari“ z Paškovej (Š. 
Sütő, bratia Sebő-ovci, bratia Erdődi-ovci a iný) s 
cieľom preniknúť do jaskynnej sústavy, ktorú tu 

predpokladali, inšpirovaní pritom nedávnym objave-
ním Gombaseckej jaskyne. Pomocou trhacích prác 
tu razili sondu do sutiny, odpracovali asi 5-6 akcií, 
no kedže sa tu systém nijako neukazoval a sonda sa 
neustále explóziami zasypávala, lokalitu opustili (S. 
Máté in verb., 2000). Nové snaženie tu bolo vyvola-
né opäť S. Mátém. Nad zasypanou, pôvodnou son-
dou sme v roku 1997 začali hĺbiť novú sondu, 
takisto bez vystuženia. Práca bola neefektívna, lebo 
dno sondy sa stále zanášalo sutinou zo stien. 
Dosiahnutím hĺbky asi 5 m (skalný masív) sme loka-
litu opustili. Vyvieračka odvodňuje strednú časť 
planiny.

Nové lokality
Po neúspešných akciách vo vyvieračkách sme sa 

sústredili na svahy planiny a to do oblastí rozsiah-
lych „ostrovných brál“, čím sa nám podarilo lokali-
zovať niekoľko svahových jaskýň (in prep). Od roku 
1997 je našim pracovným „rajónom“ Plešivecká 
planina. Početné objavy na PP nás preto totálne z 
Koniara zviedli. Dokonca ešte aj Samu Máté sa na 
čas preorientoval na túto planinu a kopal s nami. Po 
čase však, keď zistil, že objavy na Plešiveckej sú 
síce milé, no on sa do nich ani len pozrieť nemôže 
(liezť sa mu ani za svet nechce naučiť) opäť sa obrá-
til na Koniar (rok 1999). Viacmenej len sám chodil 
po povrchu a vyhľadával tie už z Plešiveckej dobre 
známe prepadliská, či depresie.

To bolo nám prekvapenie, keď raz večer, kedy 
sme sa vracali z PP nám zvestoval objav aj na 
Koniari!!! Ľady sa konečne pohli aj nad Koniarskou 
planinou. Bolo to práve 7. mája 1999, kedy Samo 
oslávil svoje jubilejné 50. narodeniny a ako darček 
dostal novú priepasť. 

JUBILEJNá PRIEPASŤ 
Dňa 6. mája 1999 počas povrchového prieskumu 

východného okraja planiny (pod kótou 517 m-Záse-
ky) boli S.Mátém nájdené dve depresie, ležiace v 
tesnej blízkosti vedľa seba (5 m), neskôr označené 
ako S-1 (dnešný vchod č. 2) a S-2 (dnešný vchod č. 
1). Obe mali nepatrné rozmery. V depresii S-1 holý-
mi rukami vykopal asi 0,5 m hlbokú sondu, tvorenú 
väčšími kameňmi, keď sa pred ním otvorila malá 
škára, vedúca do neznámych priestorov. V sondova-
ní objaviteľ pokračoval aj v nasledujúcich dňoch, 7. 
a 8. mája, kedy sa mu podarilo obnažiť a spriechod-
niť ústie novoobjavenej priepasti. My traja sme aj v 
týchto dňoch pracovali na Plešiveckej planine a keď 
nám Samo s radosťou oznamoval, čo objavil, nech-
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celi sme mu uveriť. Ďalší deň, teda 9. mája sa celá 
naša štvorčlenná partia vybrala na Koniarsku plani-
nu, aby sme nie každodenné objavy videli na vlastné 
oči. V novoobjavenej priepasti sa T. Máté pokúsil o 
prvozostup, ale hneď pod vchodom ho zastavila 
neprielezná úžina. Rozhodli sme sa preto sondovať v 
depresii S-2, ktorá bola zatiaľ nedotknutá. Pôvodne 
asi 0,3 m hlboký pokles sme (poniektorí) do večera 
prehĺbili na -2 m. Na stenách sa objavili staré sintro-

vé náteky. V sondovaní na lokalite sme pokračovali 
sporadicky. Z iniciatívy S. Mátého sa v dňoch 29. 
júla a 31. augusta depresia S-2 prehĺbila až do -4 m 
a zároveň sa otvorila medzera, ústiaca do neznáme-
ho pokračovania. Akusticky bolo dokázané prepoje-
nie s priepasťou S-1, ktoré sme tu predpokladali už 
od začatia sondážnych prác, čím by sa obišla úžina v 
S-1. Na akciách 17. a 19. septembra sa S. Mátému 
podarilo ústie priepasti spriechodniť na prielezné 



32

rozmery. Prvo-prieskumná akcia v Jubilejnej prie-
pasti sa uskutočnila 8. októbra. Po preskúmaní dómu 
(Z. Jerg a S. Máté) sme objavili dve miesta nádejné 
na ďalšie pokračovanie: úžiny pri m.b. 4 a 9. Úžinu 
pri m.b. 4 sa nám úspešne podarilo rozšíriť dňa 10. 
októbra, po prieskume Orechovej priepasti a tak 
objaviť ďalšie pokračovanie priepasti do hĺbky -16 
m. Tento priestor mal pôvodne ešte jeden, neprielez-
ný vstup, ktorý rozširovali S. Máté a A. Jerg dňa 9. 
októbra, neskôr sa zasypal sutinou z úžiny pri m.b. 
9. Úžinu pri m.b. 9, „medzi sintrami“ spriechodnili 
po akcii 20. novembra (Z. a A. Jergovci, S. Máté) až 
dňa 10. decembra A. Jerg a S. Máté. Naďalej však 
ostala extrémna, nie pre hocikoho prielezná. Bola to 
tiež posledná akcia v rámci prolongácie priepasti.

Priepasť sa nachádza vo východnej časti planiny 
(asi 1,8 km na J od Paškovej), pod západným sva-
hom okrajového kopca Záseky (Gyepű tető) s kótou 
517 m. Vchody lokality, vzdialené od seba 5 m sa 
nachádzajú vo východnom svahu závrtu s kótou 467 
m, asi 200 m na JZ od kóty 517 m. Nadmorská 
výška: 483 a 484 m n. m.

Silne tektonicky postihnutá priepasť pozostáva z 
dvoch horizontálnych etáží. Oválny vchod (č. 1) s 
priemerom 1 m vedie vykopanou sondou nepravi-
delného profilu do hĺbky -3 m na malú plošinku. 
Odtiaľ na východ priepasť pokračuje úzkou šachtou, 
ktorá v hĺbke 10 m vyúsťuje na dno menšej siene s 
rozmermi 4,5x2 m. V strope siene je viacero komí-
novitých výbežkov. Dno pokrýva stvrdnutá hlina a 
zhora napadané kamene. V SV rohu, pri m.b. 9 sa dá 
zliezť na malú zasintrovanú plošinku. Na jej sev. 
strane sa nachádza extrémny prielez do slepého 
výbežku, ktorého hlinité dno je v hĺbke -14,4 m. Zo 
sev. konca siene vybieha komín s hlinitým svahom a 
cez neprielezné zúženie vyúsťuje do južného rohu 
sondy S-1 (vchodu č. 2). Pri m.b. 4 priepasť pokra-
čuje úzkym prielezom, ktorý vyúsťuje do stropu 0,9 
m širokej a 6 m hlbokej pukliny. Hlinité dno pukliny 
je najhlbším miestom priepasti (-16 m). Puklina je 
dlhá 6 m a mierne sa stáča na SV. Na jej konci vedie 
dohora 6 m stupeň, vyššie s hlinitým svahom pod 9 
m vysoký komín, ktorý končí závalom blízko 
povrchu. O tom svedčia aj korienky v závale a plyt-
ký pokles na povrchu. Polygónový ťah má dĺžku 
48,66 m.

Výzdoba priepasti je bohatá. Tvoria ju staré, 
zvetralé sintrové útvary rôznych foriem (a farieb) a 
množstvo pizolitov. Veľmi pekná, biela výzdoba sa 
nachádza v komíne medzi vchodmi jaskyne (Biely 
komín). V sienke bola nájdená vypreparovaná fosí-
lia, bližšie neurčeného druhu. Dôsledkom intenzív-

neho prúdenia vzduchu medzi dvoma vchodmi 
priepasti je v sienke citelne chladno a „veterno“. 
Dňa 19. 12. 1999 sme tu namerali teplotu len 2,9°C. 
Na pomery Koniarskej planiny je to jednoznačne 
zaujímavá lokalita.

PUKLINOVá PRIEPASŤ
Kedže sa 9. mája 1999 pokus o prvozostup v 

Jubilejnej priepasti skončil neúspešne, „chytili“ sme 
sa depresie S-2, asi 5 m na J od jej vtedajšieho vcho-
du (S-1, terajší vchod č. 2). Nespokojný T. Máté 
(pokusný prvozostupiteľ) sa vydal na povrchový 
prieskum okolia s cieľom nájsť nový otvor. To sa mu 
aj čuduj sa svete naozaj podarilo, dokonca hneď v 
susednom závrte. Za hodinku roboty v plytkom pre-
padlisku (hĺbka asi 0,2 m) stihol vykopať novú 
priepasť, v ten deň ešte len s neprielezným vcho-
dom. K lokalite sme sa vrátili 30. mája v zložení Z. 
Jerg, S. Máté a T. Máté, kedy sme vykopali ďalší 
meter a priepasť tak spriechodnili. Pod otvorom sa 
črtal asi 8 m hlboký, puklinovitý priestor (poobede 
sa S. Máté a Z. Jerg venovali sondovaniu pri 
Jubilejnej – dnešný vchod č.1). Priepasť sme preskú-
mali 6. júna.

Puklinová priepasť sa nachádza v susednom 
závrte na Z od Jubilejnej pr., vo vzdialenosti asi 160 
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m, resp. 330 m na ZJZ (azimut 256°) od kóty 517 m 
– Záseky (Gyepű tető) pod juhovýchodnou hranou 
väčšieho škrapovitého závrtu. V severovýchodnej 
stene závrtu je malá čistinka s veľkým pňom. 
Nadmorská výška: 480 m n. m.

Celá priepasť je založená na jednej vertikálnej 
poruche smeru 350 – 170°, ktorá je dobre vysledova-
telná aj na povrchu. Vchod s rozmermi 0,6x0,5 m sa 

otvára na dne vykopaného prepadliska v hĺbke 1 m 
pod povrchom a vedie úzkou puklinou na hlinité dno 
do hĺbky -7,5 m. Svetlosť šachty je 0,5x2 m s množ-
stvom zaklinených kameňov a hlinených plošiniek. 
Výzdoba sa vyskytuje len sporadicky (náteky). Z 
hľadiska ďalšieho možného postupu je dno neatrak-
tívne. Asi 20 m na S od vchodu sa nachádza plytké, 
na objav priepasti nádejné prepadlisko ( Z-1).



34

ORECHOVá PRIEPASŤ
Reťazec objavov sa však nájdením vchodov 

Jubilejnej a Puklinovej pr. neskončil. Zásluhou S. 
Máté-ho pribudol na konto Koniara ďalší nový 
otvor. Ešte v deň objavenia Jubilejnej priepasti 
bola v susednom závrte nájdená depresia s budú-
cou Orechovou priepasťou... Samo nás na ňu 
upozornil 9. mája (v deň, kedy bola objavená 
Puklinová pr.) vetou: „Chlapci, tu určite bude 
diera!“ Typická iniciálna depresia (ako z Dolného 
vrchu) s „evidentným splachom terra-rossy do 
neznáma“ sa nám síce zapáčila, ale pre už spomí-
nané „povinnosti“ na Plešiveckej planine sme na 
ňu akosi stále nemali čas. A zase to ostalo na 
Sama, ktorý sa sem vrátil po objavení nového 
vchodu Jubilejnej priepasti, dňa 19. septembra 
1999. Po odstránení asi 0,5 m hrubej pôdnej vrs-
tvy a kameňa sa pred ním otvorila neprielezná 
škára, cez ktorú kamene prepadávali do značnej 
hĺbky. Samo ju odhadol až na 50 m! O názve: Na 
akcii 24. septembra (Z. Jerg a T. Máté) sme k 
večeru vyšľapali na planinu, s úmyslom pozrieť sa 
na novú priepasť, či je to vôbec pravda (predtým 
sme boli ešte pri Jubilejnej, kde sme sa pokúsili o 
prvozostup do vstupnej šachty, bez lana to však 
nešlo). Skutočne, v depresii bol otvor. Kedže ani 
jeden kameň v okolí sa do škáry „vchodu“ 
nevopchal, hádzali sme do jaskyne orechy, ktoré 
sme si nabalili pred cestou (babka ich má celé 
vrecia). Podľa pádov orechov sme usúdili, že prie-
pasť môže byť hlboká tak do 30 m. Samo sa teda 
sekol o 20 m, čo pri vytržení z objavu nie je až tak 
veľa. Už v úplej tme sme na lokalite nevedeli uro-
biť nič. Priepasti „prischol“ názov: Orechová. 
(Cestou domov sme sa zastavili pri sonde S-4, kde 
sa Z. Jergovi stala nepríjemná nehoda, keď sa 
pošmykol na škrape a do krvi si zdral kožu na 
píšťale.) 

Dňa 9. októbra lokalitu navštívila dvojica S. Máté 
a A. Jerg za účelom spriechodnenia neprielezného 
ústia. Na poslednej akcii sme aj kúsok zapochybova-
li nad jeho rozmermi, či sa bude dať vôbec preliezť. 
Avšak po vykopaní asi 1 m hlbokej sondy pred 
neprielezným vchodom sa odkryl úplne nový, prie-
lezný otvor. Vchody boli odseba predelené mohut-
ným blokom, ktorý sa nám už nepodarilo odstrániť. 
Ešte posledné úpravy (očistenie masívu od hliny...) a 
priepasť je pripravená na prieskum (10. október 
1999).

Vchod Orechovej priepasti sa nachádza cca 120 
m na ZSZ od kóty 517 m – Záseky, resp. 150 m na 

SSV od Jubilejnej priepasti vo výchonej stene závrtu 
spadajúcej sem zo spomenutej kóty. Otvára sa asi 10 
výškových metrov nad dnom závrtu s kótou 474 m, 
ktorého severná hrana susedí s okrajom planiny 
(pikoška: v závrte bolo odpálených 8 mín (!), nájde-
ných pri povrchovom prieskume okolia). Nadmorská 
výška: 484 m n. m.

Priestory priepasti sa viažu na mohutnú dislo-
kačnú zónu, križujúcu sa v centrálnom dóme. 
Vchod (0,5 × 0,3 m) sa nachádza na dne vykopanej 
sondy s rozmermi 1,5 × 1 m v hĺbke -1,2 m. Od 
vchodu pokračuje úzka vstupná šachta uklonená na 
juh (sklon poruchy 70°), ktorá sa v hĺbke -10 m 
stáča o 120°, napájajúca sa pritom na poruchu 
SV-JZ. Bočný meander a korózne brity v tejto časti 
svedčia o pomernej juvenilnosti priestorov. Strmo 
uklonenou šachtou (chodbou) s hlinitým dnom sa 
dostaneme cez 5 m stupeň v jej závere do centrál-
neho dómu s rozmermi 8 × 5 m. Výška dómu sa 
pohybuje v rozmedzí od 4-6 m; z jeho stropu sa 
odpájajú 4 komíny. Prvý (viď plán), najvyšší má 
oválny profil s priemerom 1,5 m s absolútne kol-
mými stenami a jeho výšku sme odhadli až na  
15 m, čiže sa značne približuje k povrchu. Druhý 
komín je vysoký 3,5 m, pozoruhodný s až 4 m 
dlhým vlásočnicovým korienkom stromu, visiace-
ho volne v priestore. Tretí a štvrtí komín vybieha zo 
stúpajúceho záveru dómu a je vytvorený na poru-
che SZ-JV, pozdĺž ktorej sa vytvorila aj 6 m dlhá 
chodba s vertikálnym vstupom (0,5 × 0,3 m;  
-1,5 m). Obe komíny sú asi 8 m vysoké so zakline-
nými balvanmi pri strope. Je možné, že horolezec-
kou metódou by sa tu dali dosiahnuť vyššie polože-
né priestory. Dno dómu pokrývajú kamene a zopár 
veľkých blokov. Pokračovanie priepasti do hĺbky je 
približne pod prvým komínom. Dóm sa prudko 
zvažuje k ústiu 3 m stupňa so zasintrovaným kame-
ňom. Z jeho dna klesá krátka chodba, končiaca sa 
zúžením v hĺbke -32,5 m (polygónový ťah má 
dĺžku 49,08 m). Znížením sutiny sondou sa dajú 
očakávať nové, zatiaľ neznáme priestory.

(Celkom pekná) výzdoba sa v priepasti vyskytuje 
len v bočnej pukline na dne 3 m stupňa pri m.b. 10, 
kde ju reprezentujú biele (až ružové!) sintrové náte-
ky a stalaktity. Zaujímavé sú „nesintrové“ útvary v 
podobe 5-7 cm vysokého stalagmitového lesíka 
(bočný priestor v stene šachty pod m.b. 3) vytvore-
ného z hliny.

Orechová priepasť so svojou hĺbkou -32,5 m je 
tretia najhlbšia priepasť Koniarskej planiny. Na 
prvom mieste je Strieborná jama (-51,4 m), na dru-
hom Priepasť pod Veterníkom (cca -50 m).
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Záver
Možnosti nájdenia otvorených vchodov do podze-

mia Koniarskej planiny sú minimálne. K (aj pekným) 
objavom treba preto hľadať iné cesty. Ako jedna z naj-
lepších sa v poslednom období v Slovenskom krase 
ukazuje metóda otvárania iniciálnych depresií 
(lešinSký 1997, 1999), čo prispelo k úspechu vo viace-
rých prípadoch (napr. Dolný vrch, Silická planina, 
Plešivecká planina). Takýmto spôsobom by sa mohol 
značne zvýšiť počet jaskýň (lokalít) registrovaných na 
planine (súčasný stav cca 37 lokalít), čím by sa možno 
stala rovnocennou s ostatnými planinami Slovenského 
krasu. Ako samostatný celok tohoto územia by si vskut-
ku zaslúžila viacej pozornosti zo strany speleológov. Čo 
sa týka svahov planiny, tie pravdepodobne zostanú 
naďalej najmenej preskúmané, ukrývajúce v sebe ešte 
množstvo neodkrytých tajomstiev.
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Úvod
Týmto príspevkom chceme nadviazať na článok 

Ing. Jozefa Grega „Speleologický prieskum Plešivskej 
planiny“, publikovaný v zborníku Slovenský kras 
č.35, s 109-121. Cieľom tohoto príspevku je prezen-
tovať výsledky speleologického prieskumu a doku-
mentácie krasových javov Plešiveckej planiny 
v rokoch 1998-99. Novoobjavené lokality sme publi-
kovali v predchádzajúcich číslach Spravodaja. 
V tomto článku sme sa snažili komplexne zhodnotiť 
priebeh a súčasný stav dokumentácie krasových javov 
Plešiveckej planiny. Doteraz nepublikované „staršie“ 
lokality budeme tiež postupne uverejňovať.

Stručná história prieskumu 
a dokumentácie do roku 1997

Aj keď prvá písomná zmienka o krasových „zja-
voch“ Plešiveckej planiny pochádza už z polovice 
18. storočia, so systematickým speleologickým 
prieskumom planiny sa začalo prakticky až po 2. sv. 
vojne (História prieskumu Plešiveckej planiny zatiaľ 
ešte nebola komplexne spracovaná). Do roku 1945 
bolo známych približne 23 jaskýň a priepastí 
(Lalkovič, 1997).

V období rokov 1945-1984 sa na prieskume 
a dokumentácii podieľalo niekoľko generácií domá-
cich a českých jaskyniarov. Začiatkom roku 1984 
zhrnul výsledky dovtedajších výskumov M. Erdös. Vo 
svojom zozname evidoval už 80 krasových javov (24 

jaskýň, 47 priepastí, 3 prepadliská a 13 vyvieračiek, 
z ktorých 6 je bez jaskynného pokračovania). Zo všet-
kých evidovaných lokalít bolo k tomuto roku zmapo-
vaných 61 %. Nezmapovaných zostalo 29 lokalít. 
(Erdös, 1984). Na tento zoznam nadviazal aj P.Mitter 
publikovaním priepasti „Na hrane“ PP081 a niekoľ-
kých jaskýň pri Gerlašských skalách (Mitter, 1989).

Začiatkom osemdesiatych rokov sa rožňavskí 
jaskyniari začali sústredenejšie venovať dokumentá-
cii jaskýň Plešiveckej planiny. Postupne sa zameria-
vali na najmenej zdokumentované miesta : na stred-
nú časť na svahy planiny a na severnú časť. Zároveň 
sa venovali aj dokumentácii „starších“ lokalít. 
Výsledkom týchto aktivít bolo, že za necelých 13 
rokov stúpol počet známych jaskýň na Plešiveckej 
planine na takmer dvojnásobok (149) a počet zdoku-
mentovaných lokalít stúpol zo 61 % na 79 % pričom 
zostalo nezmapovaných 31 lokalít (Grego, 1997). 
Ku koncu roka 1997 sa zvýšil počet lokalít zo 155 na 
160 a stav dokumentácie bol nasledovný :

Prieskum a dokumentácia  
v rokoch 1998-99

ROK 1998
Objavom Slnečnej priepasti PP-161 začína na 

Plešiveckej planine „nová éra“ objavov. Vstupom do 
SSS na začiatku roka sa na scéne objavuje 4- členná 
Jerg-Máteovská partia. Na základe z predchádzajú-

mapa identif.karta poloha v ZM
1: 10000 nadm. výška označenie  

v teréne

Počet hotových položiek
(máp, kariet, atď.) 106 88 110 36 0

Počet hotových položiek
v percentách 69% 55% 69% 23% 0%

Počet chýbajúcich položiek
(máp, kariet, atď.) 48 72 50 124 160

Počet chýbajúcich položiek
v percentách 31% 45% 31% 77% 100%

CELKOM: 154 160 160 160 160

Dokumentácia krasových javov Plešivskej planiny
1. časť

Zoltán Jerg – Tibor Máté

Tab. 1. Stav dokumentácie PP k 31. 12. 1997
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cich rokov získaných poznatkov a perfektnej znalos-
ti tunajšieho terénu sa zameriavajú predovšetkým na 
otváranie perspektívnych prepadlísk a iniciálnych 
depresií v južnej časti planiny. V priebehu roka bolo 
objavených /resp. lokalizovaných/ 24 nových jas-
kýň, priepastí a prepadlísk /v priemere to znamená 
jeden objav na každý druhý víkend !!!/, čím sa zvýšil 
počet lokalít na 184 /nárast o 15 %/. Celkove sme 
objavili 320 m podzemných priestorov, pričom naj-
významnejším objavom tohto roka bola 70 m hlboká 
Nová muflonia priepasť PP-172 s dĺžkou priestorov 
asi 200 m, kde prieskum ešte nie je ukončený.

Uskutočnili sme veľké množstvo povrchových 
terénnych akcii. Vykonali sme rozsiahlu revíziu zák-
ladných máp 1:10 000. Do ZM sme zakreslili, resp. 
sme upresnili polohy 132 lokalít. Na základe povr-
chových akcií dokresľujeme do ZM chýbajúce cesty, 
závrty atď. Kontrolné merania nadm. výšok švajčiar-

skym výškomerom Thommen (od SMOPaJ- Košice)
preukázali značné nepresnosti v udávaní nadm. výšok 
vchodov predchádzajúcimi prieskumníkmi. Nadm. 
výšky udávané pracovníkmi Krasovej sekcie SNM 
Praha zo 60-tych a 70-tych rokov väčšinou vôbec 
nekorešpondujú so ZM 1:10 000 Ako najpresnejšie sa 
ukázali nadm. výšky udávané P. Mitterom (jaskyne 
pri Gerlašských skalách). V roku 98 sme zmerali 
alebo sme upresnili nadm. výšky vchodov 34 lokalít.

Nadviazali sme na dokumentačnú prácu J. Grega  
a pokračovali sme v kompletizácii dokumentácie. 
Priebežne sa pod vedením L. Leštáka a V. Kóňu vyko-
návali prieskum a dokumentácia kras. javov aj v 
 severnej časti planiny (Čistá studňa, Ľudská priepasť 
a iné). Spolu bolo zameraných 24 lokalít (437 m pod-
zemných priestorov). Vyhotovili sme 9 identifikač-
ných kariet. Počas celého roka sme sa venovali aj 
fotodokumentácii a uskutočnili sme vyše 95 akcií.

mapa identif.karta poloha v ZM
1: 10000 nadm. výška označenie  

v teréne

Počet hotových položiek
(máp, kariet, atď.) 130 97 132 34 0

Počet hotových položiek
v percentách 73% 53% 72% 18% 0%

Počet chýbajúcich položiek
(máp, kariet, atď.) 48 87 52 150 184

Počet chýbajúcich položiek
v percentách 27% 47% 28% 82% 100%

CELKOM: 178 184 184 184 184

182 169 174 147 151

Počet hotových položiek
(máp, kariet, atď.) 93% 84% 86% 73% 75%

Počet hotových položiek
v percentách 14 33 28 55 51

Počet chýbajúcich položiek
(máp, kariet, atď.) 7% 16% 14% 27% 25%

Počet chýbajúcich položiek
v percentách 196 202 202 202 202

CELKOM: 178 184 184 184 184

Tab. 2. Stav dokumentácie PP k 20. 12. 1998

Tab. 3. Stav dokumentácie PP k 31. 12. 1999
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Rok 1999
V roku 99 sme pokračovali v kompletizácii doku-

mentácie. Kým v predchádzajúcom roku sme viac 
kopali a objavovali ako merali, v tomto roku sme 
museli “priškrtiť’” naše objaviteľské chúťky a veno-
vali sme sa hlavne dokumentácii. Počas intenzívnej 
dokumentačnej činnosti sa nám však “náhodou” 
podarilo objaviť ďalších 18 lokalít, čím sa ich počet 
zvýšil na rekordných 202 (nárast o 10 %)!!!

Na dvoch starších lokalitách (PP-81, 172) sme 
objavili nové priestory. Celkove sme objavili 351 m 
podzemných priestorov. Najvýznamnejším objavom 
v roku ‘99 bola 43 m hlboká Veľkonočná priepasť 
PP-190 s bohatou sintrovou výzdobou a dĺžkou 
priestorov 162 m. Zamerali sme 55 lokalít, čo v cel-
kovej bilancii znamená 736 m zameraných priesto-
rov. Vyhotovili sme 72 identifikačných kariet, do 
ZM 1:10 000 sme dokreslili polohy 42 lokalít a 
výškomerom sme zmerali nadm. výšky vchodov 113 
lokalít. Počas celého roka sme sa venovali aj fotodo-
kumentácii a uskutočnili sme celkove vyše 133 prac. 
akcií. Z východnej časti planiny (okolie Slaveckého 
salaša) sme vyhotovili podrobnú povrchovú mapu. 

Číslovanie
V minulosti sa na planine zaviedlo viacero spôso-

bov označovania lokalít v teréne:
- zelené čísla – Krasová sekcia SNM Praha,
- červené čísla – číslovanie J. Procházku.,
- čierne čísla – číslovanie J. Grega.
Po dôkladnom zvážení, sme sa z viacerých dôvo-

dov (napr. nesúlad zelených a červených čísiel s 
aktuálnym zoznamom, krátka životnosť) sme sa 
rozhodli zaviesť na planine nový, jednotný spôsob 
označovania lokalít, ktoré má umožniť jednoznačnú 
identifikáciu tej-ktorej lokality v teréne. Číslovanie 
je obdobné s číslovaním na planine Dolný vrch.

Na dobre viditeľné a prístupné miesto v tesnej 
blízkosti vchodu, resp. ústia sa čiernou farbou 

vykreslí plný krúžok pr. 70 mm, do stredu ktorého sa 
skrutkou 4 × 20 mm pripevní duralová plaketka. Na 
1-2 mm hrubej duralovej plaketke pr. 30 mm je 8 
mm vysokými číslicami vyrazené identifikačné číslo 
lokality. Výrobu plaketiek zabezpečili Z. Jerg a T. 
Máté (PP-01 až PP-250). V čase od 02.07 do 
31.10.99 sme na Plešiveckej planine týmto spôso-
bom očíslovali v teréne spolu 151 lokalít / 75 % z 
evidovaných 202 /. Zvyšných 25 % lokalít bude 
očíslovaných v priebehu tohoto roka. Staré čísla sme 
sa snažili (pokiaľ to bolo možné) odstrániť. Čísla 
sme zásadne umiestňovali na skalný masív (len vo 
výnimočných prípadoch na veľký balvan alebo 
strom).

Ak sa tento spôsob číslovania osvedčí, časom sa 
môže zaviesť aj na ostatných planinách Slovenského 
krasu (jednotnosť).

Dokumentácia starších lokalít
Kvôli viacerým nejasnostiam, týkajúcich sa pres-

nej lokalizácie jaskýň vo vých. časti planiny v okolí 
slaveckého salaša sme tu v uplynulých rokoch usku-
točnili niekoľko desiatok povrchových akcií. Zložitú 
situáciu v okolí Peňažníc sa nám však ešte stále 
nepodarilo rozmotať (chaos okolo lokalít PP-08, 09, 
10). Tento problém bude predmetom samostatného, 
pomerne rozsiahleho príspevku. 

Naďalej otvoreným problémom ostáva v starších 
literatúrach uvádzaná Snežná priepasť PP-100. Aj 
napriek veľkej snahe sa nám ju doteraz nepodarilo 
lokalizovať. Celkom sa však nedá vylúčiť ani alter-
natíva, že ide o iný názov už známej lokality. Do 1. 
časti tohto „seriálu“ sme zaradili dve jaskyne z veľ-
kého množstva starších, doposiaľ nepublikovaných 
lokalít. 

Jaskyňa Miškov potok PP-75
Jedná sa o malú, občasnú krasovú vyvieračku, 

ktorá je súčasťou odvodňovacieho systému 
Vidovskej vyvieračky, odvodňujúci rozsiahlu južnú 
časť Plešiveckej planiny (Erdös, 1984). Úzke, pukli-
novité pokračovanie vyvieračky rozširovali 
v 50-tych rokoch plešivskí jaskyniari pod vedením 
Š. Óváriho, st., čím objavili menšiu prietokovú jas-
kyňu, v ktorej naďalej pracovali na rozširovaní jej 
úzkych častí (Erdös, 1981). Práce boli zrejme poza-
stavené kvôli koncovému, neprieleznému sifónu. 

Jaskyňa sa nachádza na južnom úpätí Plešiveckej 
planiny, v katastri obce Vidová, cca 600 m na SV od 
známej Vidovskej vyvieračky, nachádzajúcej sa 
priamo v intraviláne obce. (245 m n. m.) Ako vyvie-
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račka funguje len počas jarného topenia sa snehu, 
prípadne v daždivých letných mesiacoch. Voda sa 
objavuje asi 7 m od vchodu do jaskyne, vo vystrie-
ľanom (?) koryte a odteká voľne rozptýlená na pole, 
kde sa vytvára plytká vodná zdrž („močarina“). 
Priestory jaskyne však nikdy nevysýchajú /podklad 
tvorí pravdepodobne ílovitý sediment (?), čím sa v 
jaskyni vytvárajú jazerné až polosifónovité úseky 
len so slabým prúdením vody. Najmenšia vodná 
hladina je v zimnom období, kedy sme jaskyňu 
navštívili a zdokumentovali.

Od vchodu, ktorý sa nachádza na konci koryta 
(pod labilnou skalnou stenou) klesá nízka plazivko-
vitá chodba a cez zával (otvorený uzáver) vyúsťuje 
ku vodnej hladine (l. jazera”). Odtiaľ pokračuje 
vodná chodba, v dĺžke 14 m, pravdepodobne značne 
pozmenená prieskumníkmi od pôvodného tvaru. V 
závere cez nízku plazivku chodba prechádza do 
vysokého meandra (siene). Smerom na JZ stúpa 
dvoma priepasťovitými úsekmi akýsi fragment hor-
ného poschodia. Strop tejto časti jaskyne asi nebude 
ďaleko od povrchu (korienky stromov). Jaskyňa 
ďalej pokračuje z meandra proti prúdu potoka úzkou 
plazivkou do II. vodnej chodby dlhej 18 m kde sa 
neprielezne zužuje a sifónovite uzatvára ďalšie 

pokračovanie. Celková dĺžka jaskyne je 59 m. Jej 
vznik podmienil pravdepodobne výrazný (predpo-
kladaný) zlom, tiahnúci sa naprieč južnou časťou 
planiny pod tzv. Lipovým hrebeňom (medzi 
Paškovou a Vidovou) prechádzajúci i cez priľahlú 
Silickú planinu. Zlom zohrával významnú úlohu pri 
vývoji planiny (Grego, 1997). V jaskyni sú tiež zau-
jímavé stmelené sedimenty, nachádzajúce sa v hor-
nom poschodí (riečne štrky-?), ktoré by si akiste 
zaslúžili detailný prieskum.

Jaskyňa Závodná vyvieračka PP-78
Známa krasová vyvieračka na západnom úpätí 

planiny, (245 m n. m.) priamo za areálom miestneho 
strojárenského závodu v Kunovej Teplici. Vody vyte-
kajú z malej prietokovej jaskyne, ktorej vchod sa 
nachádza mimo závodu, v oplotenom vodohospodár-
skom objekte (asi 150 m na S od kóty 250 m n. m.). 
Prietok vyvieračky sa pohybuje od 0,8 až 7001/s.

Vlastný vstupný otvor tvorí uzamykateľný želez-
ný uzáver (70 × 70 cm), ktorý ústi do malej, “ume-
lej” (vybetónovanej) miestnosti, kde je vybudovaná 
odberná nádrž, spolu s prepadom prebytočnej vody. 
Voda z vyvieračky totiž slúži ako zdroj pitnej a tech-
nologickej vody pre miestny závod. Do nádrže ústi 
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prívodné potrubie s filtrom, ktoré samospádom 
napája vodojem v objekte závodu. “Prírodný” otvor 
do jaskyne sa nachádza hneď za odbernou nádržou 
(objem asi 7 m3). Jaskynná chodba ma spočiatku 
rozmery 4 × 1,5 m, potom sa mierne rozširuje do 
malej siene 8 × 4 m. Tu sa jaskyňa lomí o 90 stup-
ňov, strop sa zníži a ďalej pokračuje v podobe tune-
lovitej chodby, kde po ďalšom lomení končí 41 m od 
vchodu. Voda do jaskyne priteká cez sifón, spod 
steny “centrálnej” siene.

Jaskyňa je vytvorená v deluviálnych sedimentoch 
rieky Štítnik (Mello, 1996), v zastúpení balvanitej 
frakcie (do 0,5 m, ojedinele l m). Balvany sú dobre 
opracované a prepojené spolu s prachovito-ílovitým 
tmelom s piesčito-štrkovou prímesou. Dno je tvore-
né materiálom spadnutým zo stropu. Vzhľadom na 
rozmery a geologickú stavbu je kaverna nestabilná a 
dá sa predpokladať, že dôjde k zrúteniu jej stropu 
(Krejčík-Nakládal,1997).

Jaskyňa bola využitá ako úkryt obyvateľov počas 
2. sv. vojny, kedy bola aj prerazená asi 10 m dlhá 
štôlňa (tunelovitá chodba) na konci jaskyne, vystu-
žená v tom čase výdrevou, ktorá však už zhnila 
(Rozložník, 1955). Dnes po nej neostali žiadne stopy 
(okrem zopár trámov váľajúcich sa po dne).

Z jaskyniarskeho hľadiska je kaverna bez-
významná, keďže je celá vytvorená iba v sedimen-
toch, pevné “skaly” sú vzdialené cca 200 m od 
vchodu (Rozložník,1955).

Naše poďakovanie patrí starostovi obce Kunova 
Teplica – p. Štefanovi Donovi a riaditeľovi strojá-
renského závodu Vojtechovi Balázsovi, za umožne-
nie prieskumu a tiež miestnemu robotníkovi, ktorý 
mal hodinku strpenia, kým sme jaskyňu zdokumen-
tovali.

Záver
Za posledné dva roky sme dosiahli výrazný pok-

rok v dokumentácii krasových javov Plešiveckej 
planiny. Výsledky, ktoré sme dosiahli, o tom jed-
noznačne svedčia.

Počas 228 terénnych akcií bolo objavených 42 
nových lokalít (nárast o 26%), 671 m podzemných 
priestorov; zameraných bolo 79 lokalít (39 % z evi-
dovaných 202). Celkove sme zamerali 1173 m 

priestorov. Vyhotovili sme 81 identifikačných kariet 
(40 % z 202). Do ZM 1:10000 sme zakreslili polohy 
64 lokalít (32 %). Výškomerom boli zmerané nad-
morské výšky vchodov 147 lokalít (73 %) a v teréne 
bolo očíslovaných 151 lokalít (75 %).

Tým pádom je Plešivská planina jednou z naj-
komplexnejšie spracovaných planín v Slovenskom 
krase, čo sa týka dokumentácie (táto je ku koncu 
roka 99 spracovaná na 84 %). Dokumentácia bude 
dokončená v prvej polovici t.r.

Avšak nie je vylúčené, že dovtedy zase stihneme 
“vyrobiť” zopár nových “dier”... Dvesto lokalít už 
máme, ale dvestovku ešte nie.
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Týmto článkom pokračujeme v opisovaní kraso-
vých javov severnej časti Plešiveckej planiny a nad-
väzujeme na predchádzajúcu časť, ktorú sme publiko-
vali v Spravodaji č. 4/97.

Ďalšou preskúmanou a zdokumentovanou lokali-
tou v severnej časti Plešiveckej planiny je Čistá 
studňa PP – 146. Lokalitu sme zaregistrovali pri 
povrchovej akcii na jar v roku 1997, keď sme na 
konci dolinky tiahnúcej sa južne od štítu 851 mm 
objavili ponor.

Bola to vlastne asi jeden meter vysoká skalná stien-
ka pod ktorou sa nachádzal humusom zanesený zával.

Objav
24. 5. 1997 – Ráno nasadáme do Gazu v klasickej 

zostave (voľakedy) Laco, Vlado, Peťo. Cieľom je 
ponor nájdený na jar. V Gaze je už všetko potrebné na 
kopanie – môžeme vyraziť! Cesta na planinu je bez 
problémov a tak okolo 9.30 už uvažujeme na ktorom 
mieste začneme kopať. Nakoniec volíme kompromis 
a kopeme asi v strede tri metre dlhého ponoru. To sme 
ešte netušili, ako málo nás delí od objavu.

Po odhádzaní asi jedného metra zeminy a kame-
nia počuť spod sutiny dunenie. To už pridávame na 
intenzite a po vyťažení troch vedier robíme železnou 

Z prieskumu severnej časti Plešiveckej planiny
Ladislav Lešták, Vladimír Kóňa
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tyčou otvor, cez ktorý by sme sa mohli pozrieť dolu. 
Pohľad pomedzi kamene nás potešil. Pod nami je asi 
tri – štyri metrová pekne modelovaná studňa.

Po zhodnotení, že ostatok závalu sa pomestí aj dolu, 
púšťame veľké balvany nadol. Teraz nastáva okamih 
na ktorý sme čakali. Rýchle uviazanie lana o blízky 
škrap a vydávam sa na priekum. Pri zlanovaní prvého 
stupňa sa pozerám, kde by to mohlo pokračovať ďalej. 
Zľava sa černie chodba – smer je teda jasný.

Podrobne opisujem priestory tým hore, ktorí 
čakajú pri vchode ako to pokračuje. Druhý stupeň 
tvorí už väčšia šachta, ktorá sa zvonovito rozširuje  
a napája sa na ďaľší stupeň úzkou puklinou, ktorou sa 
dostávam do ďaľších priestorov. Chodba strmo klesá 
k oknu, ktorím sa dostávam do najväčšieho dómu 
jaskyne odtiaľto ma už na povrch nepočujú, tak ešte 
zlaním z dna dómu tri – štyri metre a leziem celý 
natešený naspäť so správou, že to pokračuje ďalej. 
Hore je už pripravený aj Laco a tak sa spolu vydáva-
me na prieskum. Obliezame všetky odbočky z hlavné-
ho ťahu a galériu. Na hlavnom ťahu sa dostávame až 
po úžinu, ktorú si necháme až na budúce.

O štyri dni 28. 5. 1997 prichádzame do jaskyne 
vo väčšom počte. Vlado s Milanom rozbíjajú úžinu 
a dostávajú sa až na terajší koniec.

Ďalšia skupina – Attila, Jano, Peter, Laco, Peťo 
vystupujú a dokončujú prieskum celej jaskyne.

Opis priestorov
Za otvorom nachádzajúcim sa v severe západnej 

časti planiny jaskyňa pokračuje stupňom hlbokým  
5 m. Stupeň, ktorý tvorý už priestrannejšia šachta s 
ostrohrannou sutinou a hlinou na dne.

Ďalší postup je možný po prelezení úzkej pukliny 
za ktorou klesá chodba až po ústie najväčšieho pries-
toru. Dno tu tvorí šikmá skalná stena pri m.b. 19 sa 
napája priestranná chodba m.b. 19-21 dlhá 15 m. 
Hlinité sedimenty na dne sú pokryté tenkou vrstvou 
sintra z ktorého vyrastajú malé palicovité stalagnity. 
Strop tohto priestoru je na viacerých miestach tvore-
ný zasintrovaným závalom.

V dóme je zároveň staršie, vyššie položené poscho-
die (galéria) z ktorého vedie nadol šachta, ktorá sa pri 
m.b. 12 napája na novšie chodby z dna dómu.

Pod m.b. 9 jaskyňa pokračuje erózne modelova-
nou, strmo klesajúcou chodbou až po úžinu s m.b. 13 
– 14 a tvorí písmeno „L“.

Po prekonaní úžiny sa ocitneme v poslednom 
väčšom priestore jaskyne. Touto časťou preteká 
tenký pramienok vody, ktorý sa však ešte pred vstu-
pom do koncovej úžiny stráca. Na tomto mieste sme 
sa pokúšali dostať ďalej, zatiaľ však bez úspechu. 
Sintová výzdoba rôznych foriem je zastúpená v celej 
jaskyni. No najbohatšia sa nachádza vo Veľkej chod-
be a na Galérii.

Úvod
Keď sa nám koncom roka 1997 dostala od Ing. J. 

Grega do archívu, okrem iných materiálov, aj práca 
Ing. Mikuláša Erdösa: „Silická planina – juh“, mnohé 
informácie v nej obsiahnuté boli pre mňa prekvape-
ním. Tu som si uvedomil, ako ťažko sa predávajú 
jaskyniarske vedomosti medzi jednotlivými generá-
ciami jaskyniarov skupiny. Tieto informácie sa najlep-
šie dajú predať praktickou činnosťou a priamym 
poznávaním jednotlivých lokalít. Čerpanie údajov iba 
z literatúry a ich ďalšie spracovávanie vedie často 
k ich skresleniu. Dôkazom toho je aj spomínaná 
práca. Preto ma veľmi teší aktivita mladých jaskynia-
rov na Plešivskej planine, ktorá zabezpečí, že po 
odchode Ing. J. Grega z Rožňavy nedôjde k vzniku 
novej priepasti medzi generáciami. Navyše komplex-
ným spracovaním dokumentácie môžeme zabezpečiť 
spojité pokračovanie tohoto výskumu aj do budúcna. 

Ing. M. Erdös v tejto práci na strane 54 o Líščej 
diere doslova píše: „Silickí jaskyniari dosiahli na 
lokalite hĺbky – 40 metrov, kde prišli na aktívny pod-

zemný tok riečiska. Ďalej objavili puklinovitú sieň 
dĺžky 15 m a výšky 15 m. Po prekopaní 5 m dlhého 
sifónu prenikli aj do druhej puklinovitej siene dĺžky 8 
m, šírky 1 m a výšky 3 m. Ďalšie pokračovanie so 
silnou ozvenou vedie nepreleziteľnou úzkou plaziv-
kou.“ Tieto fakty boli pre nás dostatočným dôvodom, 
aby sme túto zaujímavú jaskyňu navštívili. Očakával 
som niečo podobné, ako je Óváryho dóm v Jaskyni 
v ponore Jašteričieho jazera, kde môžeme s modernou 
technikou postúpiť ďalej do Silicko-Gombaseckej 
jaskynnej sústavy. 

Prieskum jaskyne
Po akcii na záchranu vchodu Babskej diery 

13.3.1999 nám ešte zostal čas aj na návštevu Líščej 
diery. V tom čase sa jazero Farárovej jamy prelieva-
lo smerom na západ s výdatnosťou okolo 30 l/s. Aký 
potok bude asi v jaskyni? Jaskyňu sme po krátkom 
hľadaní našli. Leží v ¾ svahu kopca nad Farárovou 
jamou. Najlepší prístup je z cesty Silica – Silická 
Jablonica.

Jaskyňa Líščia diera pri Silici
RNDr. Jaroslav Stankovič, SPELEO Rožňava
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V mieste, kde sa táto cesta priblíži k občasnému 
potoku, ktorý vyteká z jazera smerom na západ pri 
zvýšenom stave vody, je potrebné vystúpiť kolmo do 
svahu. Vchod je puklinovitý, strmo klesajúci k vstup-
nej priepasti, ktorá končí presekanou úžinou v hĺbke 
9 m. Jaskyňu objavila v roku 1951 skupina Majdana 
Hrašku zo Silice a popísal ju J. Majko v roku 1955 
(MAJKO,J., 1955). Úžina na dne vstupnej šachty 
bola zavalená. Po polhodinovej práci sa nám ju poda-
rilo prekopať. Zliezli sme voľne až na dno 
„Puklinového dómu“. Aké bolo moje sklamanie, keď 
som zistil, že po aktívnom toku nie je ani stopy. J. 
Majko označoval každú horizontálnu chodbu, ktorú 
objavil ako riečisko. Podobne to napísal aj vo svojom 
článku a  Ing. Erdös, keďže v jaskyni nikdy nebol, 
šíril túto dezinformáciu ďalej. Tešil som sa aspoň na 
ozvenu. Cez prekopanú plazivku sme postúpili do 
ďalšieho priestoru. V mape pri m.b. 15. Nepreleziteľná 
plazivka bola už prekopaná a spoza nej sa skutočne 
vracala slušná velebitská ozvena. Aspoň niečo pozi-
tívne. Po prekonaní plazivky sme sa ocitli v impo-
zantnom komíne neznámej výšky, z ktorého sa vraca-
la ozvena. Prieskumníci, ktorí prekopali poslednú 
plazivku, sa snažili pokračovať ďalej pri m.b. 27. 
Rozhodli sme sa, že komín treba vyliezť. Už na tejto 
akcii sme si so Z. Jergom všimli, že sa tu zle dýcha. 
Boli sme však len dvaja a iba s jednou karbitkou, 
takže sa tento pocit nezhoršoval.

Ďalšiu akciu sme tu uskutočnili 22.8.1999 v rámci 
spoločného jaskyniarskeho týždňa s našimi českými 
priateľmi z Tetína a Prahy. Akcia bola zameraná na 
vylezenie komína a mapovanie jaskyne. Do jaskyne 
sa vybralo napriek mojim protestom naraz 8 jaskynia-
rov, čo sa nám stalo takmer osudným. Vzhľadom na 
to, že naša skupina nevlastní nástavnú tyč, pri vyleze-
ní komína bola použitá modifikovaná horolezecká 
metóda. Pomocou Hilti vŕtačky som navŕtal dieru pre 
spit. Na tento spit som upevnil pracovnú sedačku so 
širokou doskou a skrátenými závesnými smyčkami. 
Následne som vyliezol na túto pracovnú plochu 
a navŕtal som ďalší spit. Je to veľmi efektívna metóda. 
Jediný problém je možnosť pretočenia sedačky vo 
vratkej polohe, ktorá pri takomto lezení vzniká. Pri 
výstupe som bol istený dynamickým horolezeckým 
lanom. Komín je vysoký 25 m a oplýva mnohými 
zaujímavosťami. Okrem krásneho sintrového jazera 
sa tu nachádza unikátna heliktitová výzdoba. A bez 
zaujímavosti nie je ani úzky meander, ktorý sa končí 
úžinou, za ktorou je šachtička hlboká asi 5 m. Odkiaľ 
však pochádza ozvena? Dutina nad jazerom vytvára 
rezonančný priestor, v ktorom zvuk zdeformovaný do 
nižších frekvencií chvíľu rezonuje. To vytvára dojem 
tiahlej ozveny. Ktovie, ako to je s niektorými inými 
ozvenami? V komíne sme nechali ukotvené lano, aby 
ho mohla meračská skupina zamerať a vydali sme sa 
na spiatočnú cestu. V priestore pri m.b. 6 sme stretli 
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Preskúmanosť svahov planín Slovenského krasu je 
považovaná za malú. Je možné, že za to vďačíme tzv. 
„šuflíkovým jaskyniarom“, ktorý z rôznych príčin 
nepovažujú za potrebné podeliť sa s ostatnými  
o výsledky svojho bádania. Možné je tiež, že svoje jas-
kyne považujú za malé a teda nehodné zverejnenia 
alebo sa im to jednoducho nechce. Pretože aj malá jas-
kyňa je jaskyňa a zaslúži si našu pozornosť z rôznych 
príčin, vznikol aj tento článok. Jeho cieľom je prispieť k 
poznaniu časti Silickej planiny. V tomto príspevku sú 
popísané lokality oblasti, ktorú tvorí severný svah plani-
ny medzi kótami Závoz 642 m n. m. a Dievčenská skala 
660 m n. m. Všetky lokality tejto oblasti sa nachádzajú 
v katastrálnom území obce Jovice. 

Nadmorské výšky boli určené výškomerom 
Thommen 3B4, údaje s „cca“ odčítaním z mapy. 
Zameranie jaskýň sme vykonali pásmom, sklonome-
rom a kompasom, so stabilizovaním meračských 
bodov, resp. orientačne bez stabilizácie.

Prvé tri opisované lokality sa nachádzajú v ploš-
ne malej jednotke steinalmských vápencov, ktoré sú 
nadložím sinského súvrstvia a guttensteinských 
dolomitov v tejto časti svahu. Ostatné lokality sa 
nachádzajú vo svetlosivých wetternsteinských 
vápencoch, ktoré dominantne budujú Silickú planinu 

(podľa mella, 1996). Genetické typy boli priradené 
jaskyniam podľa Bellu (1994).

„Lopotenia“ po svahoch sa zúčastnili členovia SK 
Drienka František Horčík, Martin Horčík, † Marián 
Chovanec a Gabriel Lešinský. Prieskumné akcie sa 
vykonávali sporadicky (keď počasie dalo), niektoré 
lokality boli objavené náhodne pri zostupe z planiny. 

meračskú skupinu. Ovzdušie v jaskyni už bolo značne 
nedýchateľné. Po krátkej chvíli sa u mňa začali preja-
vovať mdloby. Tri karbitky vyčerpali posledný kyslík 
a prestali horieť. Zahájili sme „úprk „ smerom von. 
V úžine pri m.b. 4 ma už chytala panika a len 
z posledných síl som sa dostal von. Ďalším sme sa 
snažili pomáhať vetraním pomocou pružných mapo-
vacích dosiek. Podarilo sa nám tak aspoň čiastočne 
zlepšiť ovzdušie vo vstupnej časti jaskyne. Veľmi mi 
odľahlo, keď sme boli všetci von. Až do konca jasky-
niarskeho týždňa sme sa nemohli vrátiť k mapovaniu 
jaskyne. Jaskyňa vôbec nevetrá.

Mapovanie sme odložili na zimné obdobie, kedy 
sme predpokladali, že sa pomery v jaskyni zlepšia. 
Mapovacia akcia sa uskutočnila až 28. 11. 1993 za 
silného mrazu pri elektrických svetlách. Aj pri tejto 
akcii sme pociťovali menšie problémy s dýchaním. 
Mapovanie jaskyne šikovne zvládol na jednej akcii 
Tibor Máté z SK Drienka. Jaskyňu sme zároveň aj 
odstrojili.

Záver
Jaskyňa Líščia diera patrí svojou príslušnosťou 

k Silicko-Gombaseckej jaskynnej sústave medzi 
významné jaskyne Silickej planiny. Našou aktivitou 
sa podarilo vyjasniť niektoré nesprávne informácie 
o tejto jaskyni a uzavrieť problém dráždivej ozveny 
na jej konci. Aké sú ďalšie perspektívy jaskyne? Naši 
predchodcovia sa pokúšali pokračovať pri m.b. 27. 
Myslíme si, že lepšie miesto by bolo južne od bodu 
26. Pokiaľ sa však nevyrieši problém z vetraním jas-
kyne, dá sa tu pracovať len sporadicky. Pomohlo by 
prekopanie druhého vchodu do komína. 

Literatúra :
MAJKO, J.,1955: Kde sa začína a kde postupuje 

silicko-gombasecká jaskynná sústava. Krasy 
Slovenska, 32,7, Bratislava, 273-278.

ERDÖS, M., 1993: Silická planina – juh. Súpis kra-
sových javov. Manuscript, SMOPaJ, Liptovský 
Mikuláš – Košice.

Z prieskumu svahov Silickej planiny – 1. časť
Martin Horčík (Speleoklub Drienka)

Keď má človek na chrbte len ľahký batoh, a nie je ani strašná zima ani hrozné dusno, je nemožné odolať 
svahom planín. Čo ak pod tou skalnou stenou, čo ak za tým hrebienkom... Túžba po objave zvedie vaše nohy 
z vychodených cestičiek a úvozov a zvedavosť vás núti driapať sa po strmých úbočiach planín. Niekoľkokrát 
sme neodolali ani my...
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Do nasledujúceho čísla sa pripravuje niekoľko 
lokalít časti západného svahu.

Popisy lokalít
Malá Jovická jaskyňa – nachádza sa v nadmor-

skej výške 570 m n. m., 15 výškových metrov nad 
chodníkom, vedúcim popod pásmo skalných stien, 
približne 500 m Z od prieseku elektrického vedenia k 
vysielaču na Dievčenskej skale (ZM 10, 37-32-09).  
Vchod má rozmery 0,9 (š) × 1,3 (v) m. Dno jaskyne 
pokrýva suché lístie, zrútené bloky a hlina. Výzdoba 
sa obmedzuje na náteky a pizolity. Dĺžka tejto koróz-
no-rútivej jaskyne je 3,4 m. 

Suchá priepasť – nachádza sa v nadmorskej 
výške 615 m n. m., SSV od Malej Jovickej jaskyne. 
Otvor s rozmermi 0,6 (š) × 0,7 (v) m. po 1,5 m ústi 
pod stropom do korózno-rútivej sienky s rozmermi 

cca 1,5 (š) × 4 (d) × 3 (v) m. Predstavuje fragment 
priepasti, ktorej vyššie časti zanikli denudáciou 
svahu. Svedčia o tom zvyšky výzdoby v okolí vcho-
du. Dno tvorí zával z blokov horniny, zrútenej 
výzdoby, suť a hlina, miestami zasintrovaná. Steny i 
strop priepasti, ktorá je vo vysokom stupni senility, 
pokrývajú hrubé sintrové náteky, sintrové vodopády 
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a vrstvy rekryštalizovaného sintra. Výzdoba je zvet-
ralá, mŕtva. Hĺbka priepasti je 4,5 m. Sondovaním sa 
podarilo odkryť úzku puklinu, no pre neistú perspek-
tivitu sme lokalitu opustili. 

Jaskyňa Úkryt – nachádza sa v nadmorskej 
výške 620 m n. m., 15 m SZ od Suchej priepasti. Ide 
o kryogénno-koróznu jaskyňu s rozmermi vchodu 
1,5 (š) × 2,1 (v) m. Dno pokrýva sutina a hlina.  
V zadnej časti jaskyne sú steny pokryté zvetranými 
nátekmi. Jej dĺžka je 3 m.

Zalomená jaskyňa – nachádza sa v nadmorskej 
výške cca 610 m n. m., 300-400 m na V od kóty 660 
m n. m.(ZM 10, 38-32-09). Vchod tejto koróznej 
jaskyne má rozmery 0,6 (š) × 0,4 (v) m. Jej dĺžka je 
6 m. Dno pokrýva sutina a hlina.

Skalolezecká jaskyňa č.1 – nachádza sa v nad-
morskej výške cca 600 m n. m., J od kóty 660 m n. 
m. (ZM 10, 37-32-09). Je prístupná po vylezení 5 
m vysokého skalného stupňa, ktorý sťažuje jej náj-
denie. Jaskyňa korózneho pôvodu má vchod v tvare 
portálu so základňou 0,9 m a výškou 2,7 m. 
Jaskyňa pozostáva z dvoch sienok prepojených 
úzkym prielezom. Dno pokrýva hlina, suché lístie, 
v zadnej sienke aj sutina. Celková dĺžka jaskyne je 
7 m. Na V stene vstupnej sienky sme identifikovali 
niekoľko nápisov v azbuke. S najväčšou pravdepo-
dobnosťou pochádzajú z druhej svetovej vojny, 
keď tu bola možná prítomnosť sovietskych vojakov 
(resp. partizánov).
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Skalolezecká jaskyňa č.2 – nachádza sa v nad-
morskej výške 595 m n. m., približne 30 m na V od 
Skalolezeckej j. č.1. Vchod má tvar trojuholníka so 
základňou 0,7 m a výškou 0,8 m. Jaskyňa korózneho 
pôvodu je vytvorená na poruche S-J so sklonom 40° 
na Z. Hlinité dno pokrýva hrubá vrstva suchého lís-
tia. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové náteky. Dĺžka 
jaskyne je 3 m.

Literatúra:
Bella, P.: Genetické typy jaskynných priestorov 

Západných Karpát. Slovenský kras, XXXII, 
ROSA-SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, 1994

mello, J. et al.: Geologická mapa Slovenského krasu 
1:50 000. Geologická služba SR, Bratislava, 1996

Dokumentačné formuláre SK Drienka, 1997-1999

Príbeh o Garlike začal v čase predvianočného 
zhonu koncom roku 1998. Aby Rado Kupec prinie-
sol domov pár dekoračných vetvičiek, urobil si výlet 
do borovicového hája neďaleko dobre známej 
Ponornej priepasti (Nyírsár –135 m) na Silickej pla-
nine. Ego jaskyniara sa nezaprie a keď už tam bol, 
nazrel aj do okolitých závrtov, či nie sú dakde bada-
teľné výduchy z podzemia. V Ponornej sme už boli 
viackrát a mysleli sme si, že okolie dobre poznáme, 
preto bolo pre nás miernym šokom objavenie (pres-
nejšie: znovuobjavenie) pomerne priestranného, 
ľahko prístupného vchodu do priepastky vtedy len 5 
metrov hlbokej. Okolité skalné stienky nad vstup-
ným otvorom nesúvisle porastené machom boli 
nerovnomerne pokryté vrstvami námrazy. 

Priepasť sa nachádza asi 250 m severne od štátnej 
cesty Plešivec-Silická Brezová za širokým vyrúba-
ným pásom lesa z čias keď tam kládli plynovod 
a pod hustým borovicovým lesíkom v severnom 
svahu menšieho a plytšieho z dvojzávrtu. Je vzduš-
nou čiarou vzdialená iba niekoľko desiatok metrov 
od spomínanej Ponornej priepasti, s ktorou možno 
uvažovať ako so začiatkom evidentnej línie závrtov, 
depresií a ponorov smerom na východ/severový-
chod, nasleduje Garlika – Ponor pri čerešni – ďalší 
výrazný nepomenovaný ponor – Železná priepasť – 
ďalej ku ešte neobjavenému jaskynnému systému (?) 
v okolí Červenej skaly. 

So systematickými výkopovými prácami začal 
Speleoklub Badizer 5. februára ´99. Hneď na začiat-
ku sme museli nad vstupným otvorom, ktorý je 

z troch strán krytý 2 metre vysokými skalnými stien-
kami a otvorený je iba z jednej, južnej strany, zbudo-
vať pracovnú plošinu, lebo človek odoberajúci vedrá 
z lana riskoval zakaždým pošmyknutie a pád na 
zľadovateľom snehu. Urobili sme to pozdĺžnym 
položením dvoch kmeňov a krížom cez ne pouklada-
ním drevenej guľatiny, všetko sme zviazali kusmi 
lana. Tam kde sme začali ťažiť šlo to ľahko a rýchlo, 
dno v hĺbke 5 m tvorili vlhký humus a drobný štrk 
a pomedzi hladké steny kruhového profilu (rez 
A-A´) vedrá frčali dole-hore jedna radosť. 
Zaujímavým spestrením monotónnej práce bolo 
vykopanie väčšieho množstva zhrdzavených, rozpí-
lených nábojníc a zbytkov čohosi ako nabíjacej 
rampy, údajne do slávnej „kaťuše“ asi 1,5 m hlbšie. 
Podľa rozprávania miestnych pamätníkov, tesne po 
prechode rusko-nemeckého frontu pred koncom II. 
svetovej vojny brázdili lesy na planinách 
Slovenského krasu špecializované teamy pyrotech-
nikov, na mieste likvidovali nevybuchnutú muníciu 
a zbytky hádzali kam inde – do dier v zemi, veď sú 
ich tam celé desiatky. Podľa tohoto nálezu pracovne 
nazývame vstupnú šachtu Muničným skladom. 
Povzbudilo nás to v ďalšej práci, veď sme tu mali 
dôkaz, že posledných viac ako 50 rokov v tejto loka-
lite nikto nebol. Elán nám však poriadne schladil 
nález ďalšieho kovového predmetu – obruče, takými 
vraj Ján Majko „značkoval“ lokality na ktorých pra-
coval alebo ich aspoň poznal. Bola ešte o pol metra 
hlbšie ako nábojnice, dedukujeme, že J. Majko tam 
mohol nazrieť ešte dakedy v 30-tych rokoch ? Nič 

PRIEPASŤ GARLIKA
Juraj Kankula
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ale nenasvedčovalo, že sa tu v minulosti pracovalo, 
žiadne stopy po strelných prácach alebo niečo 
podobného.

Pohoda s čistením Muničného skladu skončila 
v hĺbke 8 metrov, tu sa začína rázne zužovať 
a namiesto humusu a štrku sme ťahali von kamene 
a väčšie balvany zabalené v sieťovine, často veľmi 
prácne. Čoskoro nás zastavilo neprielezné zúženie 
(rez C-C´), spriechodnenie tohoto miesta nás stálo 9 
náročných akcií spojených niekedy s vŕtaním skaly 
a aplikáciou pyropatrónov v krkolomných polohách.

Síce hneď v úvodnej fáze prác sa nám tu podarilo 
odtrhnúť od kompaktnej skaly blok obrovských roz-
merov, zhruba 2 × 0,5 × 0,5 m, pri pokusoch o mani-
puláciu sa však máličko zosunul a zasekol tak, že 
sme neboli schopní s ním už ani pohnúť. Museli sme 
ho po častiach rozrušovať a povyberať po kusoch.

Úspech sa dostavil 3. júna podvečer, kedy Filip 
Doležal konečne prekonal dlho vzdorujúcu úžinu 

a spustil sa dolu Šmýkalou cez ďalšie našťastie prie-
chodné zúženie (rez E-E´) na priestrannejšie medzid-
no v hĺbke 18 m. Niektoré partie pukliny Šmýkala sú 
pomerne široké, zato veľmi tesné s jednou stenou, po 
ktorej jaskyniar pri zlaňovaní trie bruchom, úplne 
hladkou a druhou, niekedy tlačiacou na chrbát, so 
značne zbrázdeným povrchom. Z medzidna sa napra-
vo dvíha do výšky viac ako 5 m komínovitý priestor, 
po vylezení sme konštatovali slepé ukončenie. 

Hneď nasledujúci deň sa z dna Šmýkaly, kde si 
pri ceste nižšie nateraz odstrojujeme lezecký ver-
cajg, podarilo Radovi Kupecovi po odstránení nie-
koľkých balvanov v hrdle predtým beznádejne vyze-
rajúcej úžiny preniknúť sústavou krátkych ale zloži-
tých a náročných plaziviek o 10 m hlbšie. Prvá pla-
zivka pod dnom Šmýkaly padá strmo niekoľko 
metrov a vyúsťuje do väčšieho priestoru, kde sa 
pohodlne zmestia aj traja sediaci alebo ležiaci ľudia, 
odtiaľ sa stáča prudko doľava a horizontálne v dĺžke 
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asi 3 m sa treba plaziť na boku po nepríjemne 
ostrých hranách stojacich kamenných platní, brity 
trčiace zo steny sme radšej hneď obili kladivom. 
Ďalej sa dá dostať trochu zložitejším manévrovaním 
tela nohami vopred do ďalšej 3 metrovej strmo pada-
júcej plazivky. Na tomto mieste sme zažili nepríjem-
nú udalosť, keď sa chlapovi vyliezajúcemu z praco-
viska na dne z ničoho-nič zosunula na hlavu a plecia 
menšia lavína z kamenia a hliny, našťastie iný jasky-
niar bol nablízku. Po zdolaní plazivky sa priestor 
znovu mierne zväčší, dokonca sa tam dá postaviť 
a chvíľu pobudnúť zase raz v ľudsky prirodzenej 
polohe. Tu sa objavujú prvé kvapľové útvary bielej, 
šedej a hrdzavej farby. Prievany cez rôzne väčšie-
-menšie okná fučia za všetkých strán a polhodinová 
nečinnosť na tomto mieste počas jednej akcie ma 
stála najprv stuhnutie, potom drkotanie zubov 
a triašku svalov, nakoniec absolútnu stratu záujmu 
urobiť čokoľvek okrem okamžitého úteku na povrch. 
Ďalšie pokračovanie sa znova stáča doľava a v chod-
be oválneho profilu cca 0,8 x 1 m sa dvomi až tromi 
nízkymi skokmi dá bez problémov dostať v podrepe 
až ku priestoru G´´. Na tomto asi 5 m úseku je mokro 
a pomerne veľa blata. 

Terajšie známe dno a teda aj pracovisko postupne 
púšťa stále hlbšie. Pokračovanie je zrejmé aj vizuál-

ne, aj citeľným, nezvyčajne chladným prievanom 
odspodu, ktorý však nefúka vždy, na niekoľkých 
akciách ho nebolo cítiť vôbec. Zaujímavá je praktic-
ky permanentná prítomnosť žiab v priestoroch pra-
coviska, asi sa im s nami ľúbi. Do termínu vyhoto-
venia mapky, ktorá zobrazuje situáciu k 31.12.1999, 
sme v priepasti uskutočnili 27 pracovných akcií, 
sprvoti klasickým ťažením materiálu vedrami, 
neskôr výlučne rozširovacími prácami. Väčšina 
odlámaného kamenia padala kamsi pod nás. V jed-
nom prípade, keď sa dokonca nedala použiť ani 
akumulátorová vŕtačka, sme takisto rýchlo a efektív-
ne odlamovali skalu mechanickou zbíjačkou, tzv. 
„kangom“, napájanou z povrchu benzínovou elek-
trocentrálou. Okrem členov Speleoklubu Badizer sa 
na doterajšej explorácii priepasti podieľali aj jasky-
niari zo Spelea Leopoldov, moravského Tartarosu 
a zvláštne poďakovanie patrí kolegom zo Vsetína 
(ZO Orcus), krorí ju zmapovali a tak umožnili jej 
oficiálne „narodenie“. 

Pozn. autora: priepasť bola pomenovaná na 
počesť nášho brata Ladislava, ktorý tragicky zahy-
nul v Alpách. Nadovšetko miloval veľhory a počas 
častých pobytov v nich bol známy hojnou konzumá-
ciou cesnaku (po anglicky = garlic). Práve pod 
prezývkou Garlik ho mnohí poznali. 
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“Tak, konečne je vchod spoľahlivo zabezpečený”, 
zaznelo na pracovisku, keď sa osadila druhá betónová 
skruž. Uplynul však mesiac, prišla povodeň a oblasť 
vchodu bola ako z inej geologickej epochy. Nuž sme 
sa do jaskyne museli prekopať po štvrtýkrát.

Prvá epocha
Začiatky prác na tejto lokalite možno datovať do 

roku 1957. Vtedy pôsobila v Borinskom krase skupi-
na profesionálnych jaskyniarov pod vedením Jána 
Majku a ten v svojej správe z marca 1962, publiko-
vanej v Krásach Slovenska opisuje desať pracovísk. 
Lokalizácia jednotlivých pracovísk je dosť nejasná a 
jaskyni P-5 najviac zodpovedá prvé pracovisko, 
spomínané ako ponor, ktorý pracovníci vyčistili do 
hĺbky 10 m a tam objavili priestor 3 × 3 × 1,5 m. 
Prácu tu zastavili pre padajúce skaly z povaly.

Druhá epocha
Niekedy koncom sedemdesiatych rokov bratislav-

skí jaskyniari očíslovali ponory Borinského potoka a 
tak opisovaná lokalita prišla k názvu P-5. Samozrejme 
v tom čase sa už do podzemia nedalo dostať. Počas 
jednej akcie v marci 1981, kedy sa pod vedením 
Vlada Noska robili geofyzikálne merania na blízkom 
Okopanci, sme pri ponore P-5 zhliadli mladého chlap-
ca s lopatou. Opatrne sme ho pozorovali, neskôr sa 
nenápadne priblížili a vyzvali ho, nech objasní svoju 

činnosť. Chlapec sa nezľakol, vyložil svoj zámer 
objaviť jaskyňu a my sme odborným okom preskú-
mali čiastočne vyčistený ponor. Vtedy sa dalo naliezť 
asi 3,5 m dnu, ale v úzkom priestore bolo nemožné sa 
otočiť. Miesto sa nám pozdávalo, a tak sme tu urobili 
väčšiu akciu spolu so spomínaným žiakom základnej 
školy, keďže začali jarné prázdniny. Už po prvom dni 
sa podarilo nájsť medzi blokmi cestu nadol. Avšak na 
druhý deň sme prichystaní na zostup mlčky ostali stáť 
pred obrovským balvanom, ktorý sa zboku vyvalil a 
úplne zatarasil vchod. Takže namiesto prieskumu sme 
sa celý deň pasovali s balvanom. Tretí deň sa opäť 
čistil puklinový vstup a až na štvrtý sa podarilo dostať 
dnu a ako sme vtedy verili, objaviť novú jaskyňu. 
Naskôr na členskej schôdzi však starší členovia nad 
šialeným úspechom mladej generácie len mávli 
rukou, vraj tam už kopal Majko a či sme si všimli 
haldu vľavo od vchodu. Nuž hej, halda tam bola. Bolo 
aj nadšenie postúpiť v jaskyni ďalej, ale nebolo jasné 
v ktorej z puklín členitého dna. Cestu nám mala uká-
zať voda. Tak sme na ďalšej akcii postavili v potoku 
hrádzu a vykopaným kanálom odviedli celý potok do 
jaskyne. V jaskyni už netrpezlivo čakali traja odváž-
livci, kam že pôjde prúd vody. Situácia sa ale vymkla 
z idealizovaných predstáv. Voda prichádzala zovša-
diaľ a vodná triešť kropila dno bez viditeľného odto-
ku. Ani nepremokavé overaly neboli nepremokavé. 
Pokus našťastie trval len desať minút a k žiadnemu 

Viackrát prebudená lokalita – Jaskyňa P-5
Peter Magdolen

Transport betónových skruží k jaskyni
Foto P. Magdolen
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nešťastiu nedošlo. Kopať sme začali na logickom, 
najnižšom mieste v bočnej sieni, kde sa po čase uká-
zala voľná puklina a ňou sme zišli 7 m nižšie. Tam sa 
priestory vetvili, ale žiadna puklina nebola dostatočne 
široká na prelezenie. Uskutočnil sme tu ešte jednu 
akciu a keďže sa postup nekonal, ďalšiu aktivitu sme 
vyvíjali na iných lokalitách, v tom čase to boli Vlčie 
jamy. Vstup ostal zabezpečený zboku kolovou stenou 
z guľatiny. Jednalo sa o rýchle, amatérske riešenie, 
príznačné pre mladých jaskyniarov a niet sa čo čudo-
vať, že vydržalo len tri-štyri roky. Jaskyňa bola potom 
neprístupná a vzhľadom na dostatočné množstvo 
iných, perspektívnejších lokalít, na dlhé roky upadla 
do spánku.

Tretia epocha
Myšlienka znovu sa prekopať do jaskyne vzklíčila 

na jar v r. 1999, keď všetky dovtedajšie útoky na 
podzemný systém pod Okopancom vytrvalo odoláva-
li. Jaskyňa P-5 ostávala poslednou lokalitou, kde sme 
sa neangažovali a revízny prieskum po rokoch často 

môže priniesť nové poznatky. Opätovne otvoriť jas-
kyňu nie je až taký problém, dôležitejšie je solídne 
zabezpečiť vchod na dlhšie obdobie. Upraviť vchod 
pomocou betónových skruží sa v podmienkach 
Borinského krasu už niekoľkokrát osvedčilo a keďže 
sa ich niekoľko povaľovalo v potoku, ani nie dva 
kilometre od P-5, problém uzáveru bol viacmenej 
vyriešený. A keď miestny tiežpodnikateľ sĺúbil pre-
voz, akcia sa mohla rozbehnúť. Vykopanie 3 m sondy 
do voľných častí, osadenie a zafixovanie skruží a 
upravenie okolia sa takto podarilo zvládnuť za dve 
májové akcie. Za zmienku stojí presun skruže od 
cesty k jaskyni na kladke po lanovom traverze a 
následná presná manipulácia do vchodu pomocou 
reťazového zdviháku. Skupinoví technici zabezpečili 
zdarný priebeh akcie a ďalší víkend sme si už mohli 
prezrieť jaskyňu očami skúsených jaskyniarov. Žiaľ, 
žiadne pozitívne predpoklady sa nepotvrdili a len sme 
si s nostalgiou pripomenuli úžiny z mladosti. Tak sme 
aspoň jaskyňu zamerali a rozšírili niektoré náročnej-
šie miesta.
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Recent
Ako je spomenuté v úvode, v júli prišla katastro-

fická prietrž mračien. V priebehu niekoľkých hodín 
padlo vyše 100 mm zrážok, čo je dvojmesačný úhrn. 
Následkom dažďa sa zdvihla hladina potôčka pri jas-
kyni, ktorý v lete obyčajne vysychá o vyše 3 m a 
vodný živel úplne zmenil okolitú konfiguráciu terénu. 
Keď vody opadli, na mieste otvoru do jaskyne bola 
súvislá štrková pláň. Nezlomný duch bratislavských 
dobyvateľov podzemia však opäť zvíťazil nad vrtoch-
mi prírody. Jedna akcia a jaskyňa je zase prístupná. 
Šťastím bolo, že voda najprv naplavila kmene a koná-
re, ktoré sa v skruži vzpriečili a balvany so štrkom 
tvorili na nich len tenký pokryv. Vstup je teda voľný 
a ostáva naň upevniť železný poklop, čo sa plánuje 
toto leto. Prieskumné akcie v jaskyni nepredpokladá-
me, pretože koncové pukliny zatiaľ nemajú priaznivý 
smer a nie je tu ani prúdenie vzduchu. Blízke jaskyne 
Líščia a Stará garda sú v tomto ohľade povzbudzujú-
cejšie a tu možno skôr očakávať úspešný postup. 

Poloha a opis jaskyne
Jaskyňa P-5 sa nachádza na pravej strane potoka 

tečúceho od Veľkého Javorníka cez dolinu Prepadlé 
do Borinky, asi 20 m poniže občasného prítoku od 
Volhoviska prechádzajúceho okrajom chatovej 
osady Košariská, Prístup je najjednoduchší asfalto-
vou cestou z Borinky na Košariská, keď sa tesne 
pred osadou odbočí doprava v smere na Svätý Jur a 
300 m od rozvetvenia sa zíde doľava k potoku. 
Vchod je na druhej strane potoka, v súčasnosti asi 3 
m od toku. Cez strmo uklonené dve betónové skruže 
a tesnejší prielez sa vojde do 3 m hlbokej šachtičky, 
z dne ktorej sa dá preplaziť pomedzi bloky do väč-
šieho priestoru, podľa individuálneho mladého báda-
teľa z r. 1981 nazvaného ako Sieň Martina Vaneka. 
Sieň má pôdorys 3 × 5 m a maximálnu výšku 2,5 m. 
Pokračovať z nej sa dá dvoma smermi. Na západ sa 
cez veľké bloky dá dostať do kolmých križujúcich sa 
puklín, od bodu 11 s horizontálym piesčito-štrkovým 
dnom. Pukliny na hranici prieleznosti zväčša stúpa-

jú, generálne sa však vracajú pod sieň. 
Východným smerom treba znovu nad-
liezť vápencové bloky do pokračovania 
siene. Jej ukončenie je neurčité vo 
veľkom závale. Z dna však nadol vedie 
úzka kolmá puklina, v hĺbke 18 m sa 
rozširuje a vetví. Vpravo sú znova 
nakopené bloky, preliezať sa pomedzi 
ne dá len s určitým rizikom a smerujú 
znova pod dno siene. Vľavo klesá 
chodba v pevnom masíve, v hĺbke 20 m 
je náznak horizontu, chodba sa však 
zalomí do úzkej šachtičky s pieskovým 
dnom. Tu je najhlbšie miesto jaskyne 
–23 m. Z horizontu vybieha na 
Z neprielezná puklina, ktorú je možné 
presvietiť z druhej strany, zo západ-
nej vetvy. Celkovo pôsobí jaskyňa doj-
mom mohutného blokoviska vzniknu-
tého rozpadom masívu na sieti puklín, 
rozšírených tečúcou vodou. Ak by mala 
byť rovnakého typu ako neďaleká 
Jubilejná jaskyňa, možno očakávať 
viac-menej zvislý priebeh ešte 30 m na 
horizontálnu odvodňovaciu bázu. 
Jaskyňa P-5 má zameraných 73 m  
a v Borinskom krase patrí medzi 
významnejšie jaskyne. 

Literatúra:
Majko, J. (1962): Borinský kras v prie-

skume. Krásy Slovenska, s. 375-377
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Čertova dolina
Krasový reliéf

Najvýraznejšou črtou krasového reliéfu je pod-
zemné odvodňovanie a nedostatok povrchového odto-
ku. Známe je podzemné skrasovatenie. Veľmi členitý 
reliéf s prevahou strmo sklonených plôch nie je vhod-
ný pre rozvoj povrchového skrasovatenia. Na viace-
rých miestach sú obnažené plochy sivých až svetlých 
vápencov na povrchu skrasovatené drobnými pukli-
novými škrapmi podľa puklín drobnej tektoniky. 
Škrapové polia ani výraznejšie skrasovatenie povrchu 
sme nezaregistrovali. Nie sú známe ani závrty.

V exponovanom hornatinovom reliéfe sú dobré 
podmienky pre rozvoj podzemného skrasovatenia. 
Ide o alogénny kras, keď krasovejúce horniny 
v minulosti atakovali alochtónne toky zo susedných 
nekrasových zberných oblastí, čo je dobrým predpo-
kladom pre vznik jaskýň. Aj v súčasnosti je krasové 
územie odvodňované podzemím. Prejavom podzem-
ného skrasovatenia masívu je riečne jaskyňa Čertova 
jaskyňa na južnom okraji ŠPR. Jaskyňu dlhú 232 m 
preskúmali dobrovoľní jaskyniari (Kámen 1963). 
Ide o výrazne riečnu jaskyňu v senilnom štádiu 
vývoja s riečnymi puklinovými chodbami, meandro-
vými chodbičkami a stropnými korytami. V jaskyni 
sú mocné polohy mäkkého sintra, gravitačné sintro-
vé útvary a sintrové kôry. Jaskyňa je v súčasnosti už 
nie hydrologicky aktívna, je v štádiu zániku zapĺňa-
nia podzemných priestorov sintrami a sutinou 
mechanického zvetrávania. Jaskyňu považujem za 
zbytok starej riečnej jaskyne, ktorá vznikla činnos-
ťou allochtónneho toku pritekajúceho zo susedného 

kryštalinika. Denudáciou a ústupom úbočia sa sfor-
moval terajší vchod do jaskyne.

V tiesňave Čertova dolina pri vodopáde sú oválne 
diery priemeru 15 cm vyplnené riečnymi naplaveni-
nami hlavne kremenným pieskom. Malé korózne 
dutiny sú obnažené na viacerých miestach odkryvov 
vápencov ale ďalšie výrazné podzemné priestory 
sme nazaregistrovali. Sú to len korózne dutiny vzni-
kajúce v dôsledku koróznej činnosti kondenzačnej 
vody alebo dutiny charakteru skalných dier, najviac 
v stenách Čertovej doliny.

Hojný výskyt bralných stupňov a skalných stien 
vytvára dobré predpoklady pre formovanie previsov a 
malých stráňových jaskýň. Pri ich vzniku sa uplatnilo 
najmä mechanické zvetrávanie, zliezanie sutín a kryo-
génne vyprázdňovanie sedimentov. Krasové procesy 
sa uplatnili len podružne. Všetky takéto jaskyne majú 
dná sklonené k vstupnému otvoru, na stenách sú 
miestami povlaky sypkého sintra a v optimálnych prí-
padoch aj drobné depozície sintrov. Sú to malé jasky-
ne, v Čertovej doline dlhé len niekoľko metrov alebo 
previsy a skalné diery. Niektoré z nich veľkosťou 
odpovedajú jaskyniam a uvádzam ich stručný popis.

1. Jaskyňa v Galičke (720 m n. m.)  
 k.ú. Tisovec

Malá stráňová jaskyňa je situovaná na úpätí bral-
nej steny svetlých vápencov, cca 50 m nad dolinou 
v miestach spojenia Galíčky a Čertovej doliny. 
Oválny vstupný otvor 2,2 × 1,5 m vedie pod previs 
vnútri korózne rozšírený, kde tvorí malú podzemnú 
sieň 2 × 4 m, takmer 2 m vysokú s korózne rozšíre-
nými puklinovými komínikmi v strope. Zo siene 

Poznámka: Čertova dolina a lokalita Nad Furmancom sa nachádza v údolí rieky Furmanec S od Tisovca. V roku 
1987 uskutočnil dr. Pavol Mitter na požiadanie vtedajšej Správy CHKO Muránska planina inventarizačné geomorfo-
logické prieskumy Štátnej prírodnej rezervácie (ŠPR) Čertova dolina a Chráneného náleziska Nad Furmancom 
(Mitter 1987a, b). Obe lokality sa nachádzajú v západnej časti dnešného Národného parku Muránska planina, 
Čertova dolina v geomorfologickom celku Veporské vrchy, lokalita Nad Furmancom leží v oblasti Muránska planina. 
V rámci prieskumu zdokumentoval autor aj niekoľko menších jaskýň, ktoré neboli miestnym jaskyniarom známe. 
Správy dr. Mittera neboli dosiaľ publikované a ani v SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši sa nenachádzali. Až v súvislos-
ti so zostavovaním Zoznamu jaskýň Slovenska sme na tieto práce upozornili a tak sa uvedené jaskyne doň doplnili 
(Bella & Holúbek 1999). V snahe sprístupniť postupne informácie o jaskyniach NP Muránska planina prinášame časť 
zo správ dr. Mittera, ktoré opisujú krasové javy skúmaných lokalít. Okrem lokalít opísaných dr. Mitterom tu v minu-
losti boli zaznamenané Čertova jaskyňa a Jaskyňa v Čertovej doline (Kámen 1965). 

        RNDr. Marcel Uhrin, Speleoklub Muránska planina, Revúca

Jaskyne v Čertovej doline a Nad Furmancom
† Pavol Mitter

V rámci uverejňovania aj starších, dosiaľ‘ nepublikovaných príspevkov sme do Spravodaja zaradili aj tento prí-
spevok od nebohého Dr. Pavla Mittera, ktorý bol jedným z veľkých znalcov Muránskej planiny. Veríme, že napriek 
časovému odstupu doplní publikované poznatky o krase tejto planiny, ktorá nepochybne ešte nevydala svoje tajomstvo. 
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vedú dva výbežky. Väčší vznikol na zvislej pukline 
JZ smeru. Puklina široká okolo 50 cm sa smerom 
hore vykliňuje a vo vzdialenosti 5 m v ukončení sa 
mierne oválne rozširuje. Dno pukliny tvorí zvetrali-
na a sypký sinter. Malý puklinový výbežok smeruje 
aj na JV a je dlhý 2 m. Steny jaskyne sú drobnoko-
rózne modelované na drobnej tektonike. Zaujímavé 
tvary sintra sme nezistili. Jaskyňa vznikla v gravi-
tačne sa rozpadajúcom bralnom stupni stráňovými 
procesmi a koróznym rozširovaním puklín. Má iba 
dokumentačnú hodnotu.

2. Previsová jaskyňa v Galičke (710 m n. m.)
Okolo 60 m SV a 10 m nižšie je pod sklanou stien-

kou nízky vchod do malej previsovej jaskyne 2×1,5 
m, strop je vo výške 1,5 m. Pri jaskyni je na skalnom 
rebre z doliny dobre viditeľná puklinovo eliptická 
skalná diera zasahujúca do masívu necelý meter.

3. Koreňová jaskyňa (770 m n. m.)
Okolo 100 m nad dolinou, pod bralným stupňom 

tiahnúcim sa šikmo na JZ hore úbočím od jaskyne 

v Galíčke je v kúte bralného stupňa 8 m dlhá horizon-
tálna jaskyňa s vchodom exponovaným na juh. 
Oválny vchod 1,2×1,9 m vedie do horizontálnej tune-
lovej chodbičky 6 m dlhej s členitým stropom a stena-
mi. V zadnej časti masívom prestupuje priečny zlom 
138/40, na ktorom priestor stúpa strmo hore a vo 
výške 3-4 m sa postupne vykliňuje. Vznikol tak nevý-
razný puklinový komín, kde je zbytok zvetrávajúcej 
sintrovej depozície sferolitického tvaru. Na stenách sú 
povlaky bieleho až sivého sintra s drsným matným 
zvetrávajúcim pvrchom. Na dne vstupnej časti sú 
obnažené korene stromov v nezvyčajnom množstve. 

Jaskyňa vznikla zvetrávaním vápenca na počet-
ných puklinách hlavne na zlome 138/40. Na skalnej 
stene v okolí vchodu na viacerých puklinách presaku-
je voda a vznikajú povlaky sypkého sintra. Na západ-
nej stene vchodu je oválna perforácia priemeru 10 cm 
vytvorená presakujúcou vodou na zlome 262/45. 
V jaskyni sme nezistili výrazne zaujímavé geomorfo-
logické zaujímavosti ani tvary sintra. Je to stráňová 
jaskyňa bez vzťahu k riečnej erózii. Má len dokumen-
tačnú hodnotu. Vyše jaskyne cca 8 m v nesúvislej 
skalnej stienke sú malé korózne krasové dutiny. Dve 
malé jaskyne sú aj nad železničnou traťou, jednu 
z nich spomína S. Kámen (1965) ako jaskyňu č. 74.

4. Dvojvchodová jaskyňa (870 m n. m.)
Podzemný puklinový priestor s dvomi vstupnými 

otvormi vznikol pri východnom ukončení bralného 
reliéfu v južnom úbočí Galíčky. Svetlé vápence tu 
prestupuje mnoho porúch. Dno podzemného priesto-
ru je mierne sklonené k východu (2 – 3°), na stenách 
sú ojedinelé výrastky drobného sintra.

Dno pokrýva sutina, na stenách a na dne je sypký 
sinter. V jaskyni sme nezistili žiadne geomorfologic-
ké zaujímavosti a má iba dokumentačnú hodnotu.

5. Líščie diery (940 m n. m.) k.ú. Tisovec
V bralnej obrube suchej dolinky mierne JV od 

stredu amfiteátrového záveru pod neveľkým bralným 
stupňom sú dva nízke otvory do podzemia rozemrov 
1 × 0,5 m vzdialené 4 m. Otvory sú prielezné a 
priestor za nimi pokračuje do masívu. Zreteľne 
vychodené chodníčky od oboch otvorov svedčia o 
obývaní dutín zverou. Prieskum podzemia sme nero-
bili, ale oba otvory sú v podzemí zrejme prepojené.

6. Šikmá previsová jaskyňa nad cestou  
(860 m n. m.)

Previsová jaskyňa 6 m dlhá vznikla pod novou 
cestou v suchej dolinke spadajúcej zo zarovnania 
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950 a n.m. na západ. Určujúcou pre vznik jaskyne je 
puklina 190/45, na ktorej zvetrávaním a vyprázdňo-
vaním sutiny vznikol šikmo sklonený podzemný 
priestor vykliňujúci sa na pukline smerom do vnútra 
masívu. Na dne je vytriedená sutina. Nezistili sme 
žiadne sintre a jaskyňa má dokumentačnú hodnotu.

V ostro zarezanej tiesňave (Čertova dolina) sme 
nezistili výrazné znaky skrasovatenia okrem už spo-
mínaných koróznych dutín vyplnených pieskom. Je 
tu 5 previsových dutín mechanického zvetrávania 
3-5 m dlhých s povlakmi sypkého sintra na stenách. 
Morfologicky zaujímavú lokalitu sme nezistili.

7. Jaskyňa Nad traťou I. (cca 665 m n. m.)
Mierne južne od vyústenia suchej dolinky spada-

júcej do tiesňavy od východu je 3 m nad železničnou 
traťou výrazný vchod do jaskyne. Je to oválno-elip-
tický otvor, ktorý vznikol na mocnom skrasovate-
nom zlome 048/48 obnaženom počas stavby železni-
ce. Výrazne puklinový priestor šikmo sklonený na 
SV stúpa smerom dovnútra masívu do vzdialenosti 
8-10 m, kde postupne vykliňuje. Vnútorný priestor 
má tiež eliptický profil 6 × 1,8 m. Vo vnútri jaskyne 
sú dosť mocné polohy sintrov. Sú to plošné sintrové 
náteky, sférické útvary so sivým matným povrchom 
a zvatrávajú. Výrazné tvary sme nezistili, jaskyňa 
má len dokumentačnú hodnotu.

8. Jaskyňa Nad traťou II. (670 m n. m.)
Pri severnom ukončení bralného zárezu železnice 

je obnažený zbytok krasovej dutiny v tvare niekoľ-
kých výbežkov malých krasových dutín. Ide o zby-

tok krasovej dutiny obnaženej a zaniknutej stavbou 
železničnej trate. Má len dokumentačnú hodnotu.

Nad Furmancom
Krasové javy

Svetlé vápence v západnej časti CHN javia dosť 
vysoký stupeň skrasovatenia. Na viacerých miestach 
sme zistili drobné korózne dutiny a sú tu aj tri jaskyne.

Obnažená vrstvová plocha na východnom okraji 
úžľabiny je detailne skrasovatená drobnými válov-
covými škrapmi 1,5-2 cm hlbokými, 3-4 cm široký-
mi na ploche okolo 4 m2. Sú tu aj malé dierové 
škrapy. Povrch odkryvov ako skalky a skalné stupne 
je väčšinou porastený machom a tak povrchové skra-
sovatenie nie je zreteľné. Prejavom podzemného 
skrasovatenia sú okrem drobných koróznych dutín a 
skalných dier dve obnažené krasové dutiny, ktoré 
rozrezala erózia potoka a v súčasnosti tvoria zbytko-
vé krasové dutiny zanikajúce ústupom úbočia. Už 
v minulosti ich identifikovali členovia OS SSS 
Tisovec ako jaskyne Macova 1 a Macova 21). Obe 
jaskyne vznikli skrasovatením zvislých porúch  
a tvoria krátke puklinové chodbičky. Treťou kraso-
vou dutinou je Malá previsová jaskyňa2) trojuhol-
níkového pôdorysu a prierezu (2 m dlhá, vchod 1,3 
× 1,2 m), ktorej zrejme prre malé rozemry jaskyniari 
nevenovali pozornosť. Obnažené krasové dutiny 
(Macova 1 a Macova 2) sú pozostatkom zanikajúce-
ho rozsiahleho skrasovatenia v blízkom okolí vyvie-
račky Teplica.

Literatúra:
Bella P. & holúBek P. (eds.). 1999: Zoznam jaskýň 

na Slovensku (stav k 31. 12. 1998). Ministerstvo 
Životného prostredia Slovenskej republiky, 
Bratislava, 268 s.

kámen S. 1965: Čertova jaskyňa (Tisovský kras). 
Slovenský kras, Martin, 5: 37-41.

mitter P. 1987a: CHN Nad Furmancom – geomor-
fologická charakteristika. Správa z inventarizač-
ného prieskumu. Rukopis, 6 s. [depon. in Správa 
NP Muránska planina, Revúca].

mitter P. 1987b: Štátna prírodná rezervácia Čertova 
dolina, geomorfologická charakteristika. Správa 
z inventarizačného prieskumu. Rukopis, 17 s. 
[depon. in Správa NP Muránska planina, Revúca].

Poznámky:
1) Macova 3 cf. Bella & Holúbek 1999
2) Malá previsová nad Furmancom cf. Bella & 

Holúbek 1999
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Severnú časť Strážovských vrchov tvorí 
Zliechovská hornatina. Najvyšším vrcholom tohto 
podcelku i celého pohoria je Strážov (1213 m). 
Obklopuje ho niekoľko kót s nadmorskou výškou 
okolo tisíc metrov. Jednou z nich je aj vrch Sokolie 
(1033 m), ktorý rovnako ako jeho vyššieho suseda 
budujú druhohorné horniny – vápence a dolomity 
chočského a strážovského príkrovu. Najväčšie zastú-
penie tu majú sivé vápence stredného triasu (anis); 
nachádzajú sa aj v závere dolinky Radotiná, ktorá zo 
SZ najprv pozvoľna, od otočky lesnej asfaltovej zváž-
nice strmšie stúpa k vrcholu Sokolia a v najvyššej 
časti nesie názov Sietna. V ľavom svahu asi 60 met-
rov nad dnom Sietnej vidno výraznú Tisovú skalu. Na 
jej úpätí je vchod do Otcovej jaskyne, ešte vyššie 
smerom k vrcholu Sokolia sa nachádza Matkina jas-
kyňa. K obom jaskyniam, objaveným v 80. rokoch, 
pribudla vlani ďalšia – Priepasť v Sietnej.

Priepasť objavil terajší čakateľ JK Strážovské 
vrchy Ladislav Drábik z Púchova so spoločníkom 12. 
6. 1999. Na lokalite začali pracovať už v septembri 
1998. Počas niekoľkých akcií sa postupne podarilo 
odstrániť z ústia priepasti zátku zo sutiny a zeminy 
prerastenej koreňmi neďaleko stojaceho buka a pre-
niknúť do hĺbky asi 4 m k zaklinenej väčšej skale a 
odtiaľ už voľne za pomoci lana až na dno priepasti. 
Priepasti dali názov Vandrácka jaskyňa a svoj objav 
oznámili predsedovi nášho klubu. Jeho členovia jas-
kyňu 7. 11. 1999 zamerali a neskôr vyhotovili aj jej 
mapovú a fotografickú dokumentáciu.

 Vchod do Priepasti v Sietnej (pracovne Vandrácka 
jaskyňa, Vandráčka) sa nachádza v nadm. výške  
760 m, 70 m od vchodu do Otcovej jaskyne smerom 
na juh, na úpätí nevysokej skalnej stienky. Za licho-
bežníkovým vstupným otvorom 1 × 0,5 m klesajú 
steny priepasti takmer kolmo k vzpriečenému kamen-
nému bloku, ktorý v minulosti zrejme zapríčinil 
upchatie ústia priepasti. Medzi ním a stenou je úzky 
prielez, cez ktorý sa dá zostúpiť asi 2 m nižšie  

a odtiaľ strmo dolu až na sutinový kužeľ na dne prie-
pasti. Od zaklineného bloku sa priepasť rozširuje  
a ústi do oválneho horizontálneho priestoru s dĺžkou 
10 m, šírkou 5,5 m a priemernou výškou 2,5 m, kto-
rého nerovné dno tvoria napadané vápencové skaly 
rôznej veľkosti, sčasti pokryté a stmelené sintrom. 
Na viacerých miestach ležia kostrové pozostatky 
srnca a iných cicavcov (jazveca?...), čo dokazuje, že 
priepasť nebola v minulosti uzavretá a komunikovala 
s povrchom. Na stenách a strope sienky sú bohaté 
náteky rozličných odtieňov bielej a okrovej farby. 
Sintrová výplň má však aj iné formy, medzi ktorými 
prevládajú stalagmity. Priestory sú poznačené rúte-
ním, v hornej časti je priepasť modelovaná koróziou 
a eróziou účinkom tečúcej vody. Jej prípadné pokra-
čovanie sa môže potvrdiť alebo vylúčiť pri sondovaní 
po obvode dna sienky.

Blízkosť Otcovej jaskyne, ktorej najdlhšia chod-
ba smeruje k Priepasti v Sietnej, je dôvodom na 
úvahy o ich možnej genetickej súvislosti. Tento 
predpoklad podporuje aj sklon vrstiev a zrejmý 
vplyv vrstevnatosti až lavicovitosti vápencov na 
vznik oboch jaskýň.

Ďalšia priepasť v Strážovských vrchoch
 Bohuslav Kortman, JK Strážovské vrchy

Strážovské vrchy sú z jaskyniarskeho hľadiska pozoruhodné nie tak výnimočnosťou, ako skôr množstvom 
krasových javov, jaskyne nevynímajúc. Preto jaskyniarov, ktorí v tomto pohorí na severozápadnom Slovensku 
v súčasnosti vykonávajú speleologický prieskum, neprekvapia nálezy či objavy nových, dosiaľ neznámych 
podzemných priestorov. Pravda, ide prevažne o menšie jaskyne, a tak, žiaľ, prieskumníci často akoby ani 
nepokladali za potrebné (česť výnimkám ako M. Velič z JK Dubnica nad Váhom) ich výskyt zadokumentovať. 
Nanajvýš ho uvedú v technickom denníku bez toho, aby jaskyňu aspoň zamerali. Alebo keď tak aj urobia, 
výsledok svojej práce iba zriedkavo zverejnia formou príspevku v našich jaskyniarskych periodikách. 
Naposledy sa tak stalo v Spravodaji SSS 3–4/1985 (Velič: História objavu a prieskumu jaskyne na Rúbani  
v Mojtínskom krase) a v zborníku Slovenský kras XXIX, 1991 (Kortman – Velič – Lovíšek: Kras Manínskeho 
bradla). Tento krátky príspevok členov Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy, po ktorom by mali nasledovať 
ďalšie, má za cieľ napraviť to, čo sme zanedbali, a zároveň priblížiť predovšetkým mladým slovenským jas-
kyniarom jedno z nesporne zaujímavých krasových území našej vlasti.

Kosti cicavcov na dne priepasti. 
      Foto: Pavol Kardoš
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Aj keď Priepasť v Sietnej s hĺbkou 15,5 m a dĺž-
kou 25 m nepatrí ani medzi jaskyňami Strážovských 
vrchov na popredné miesto, sintrovou výplňou i 

priepastným charakterom sa zaraďuje k najkrajším. 
Navyše jej objav je ďalším dôkazom perspektívnosti 
tejto pozoruhodnej krasovej lokality. 
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V rámci povzbudenia apetítu pred akciou 
„Mongolský baran“ sme skúmali jednu malú, ale 
speleologicky zaujímavú jaskyňu vzdialenú 40 min. 
od Stanišovskej chaty. Pošťastil sa nám v nej bez-
významný objav. Pri všetkej skromnosti dáva jasnejší 
obraz o perspektívnosti tejto lokality. Jaskyňa leží v 
svahu Smrekovice na pravej strane Stanišovskej doli-
ny pri Liptovskom Jáne, v nadmorskej výške 1039 m, 
napravo od skalného hrebienka, pod druhým „odpo-
činkom“. Tento je od západu a juhu lemovaný skalnou 
hranou, ktorej južný úsek má výšku 2,5 m. V ňom je 
vidno vchod. Dnes, už po prekopaní, je dosť nápadný, 
výšky stojacej postavy. V bezprostrednom okolí jas-
kyne bol nedávno vyťažený les, teraz je tu trávnatá 
čistina vysadená stromčekmi. Najjednoduchšia cesta 
sem je vystúpaním priamo nahor od Malej 
Stanišovskejjaskyne, čím sa napojíme na zmienený 
hrebienok. Na základe informácie Ing. D. Jančoviča 
jaskyňu lokalizovali pri povrchovom prieskume 
25.apríla 1997 P.Holúbek a M. Hurtaj. Ako speleolo-
gicky nádejnú ju kopaním skúmali okrem skalného 
vytrvalca P. Holúbeka J.Hanzel a M. Marušin (1997), 
P. Vaněk (1998), D. Čongrady, M. Danko, Ľ. 
Krčmárik, P. Mikula a M. Sova (1999).

MEANDROVá JASKYŇA V SMREKOVICI
Miroslav Sova

Vchod meandrovej jaskyne v Smrekovici      
 Foto: M. Sova
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Výsledkom doterajších prác bolo prekopanie kanála 
cez sutinový val pred vchodom a pracovné spriechodne-
nie celej dostupnej jaskyne v dĺžke 15 m. Ďalšiemu 
napredovaniu bránil veľký prisintrovaný balvan. 
Dokonale upchával ohyb chodby s výnimkou dvoch 
malých otvorov, ktorými sa dalo nahliadnuť do voľného 
pokračovania. Dierami ťahal prievan – koľko hornou 
nasával, toľko dolnou vyfukoval. Neškodné statické 
prúdenie. Po neplodných úvahách o likvidácii balvanu 
odstrelom sme ho na poslednej akcii jednoducho podko-
pali. Sifónovitým tesným „účkom“ sme sa pod ním 
presúkali ďalej. Nasledovala úžina, potom sa chodbička 
pohodlne rozšírila. Dno priestoru tvorí zosintrovaná 
sutina s miniatúrnymi jazierkami, miestami je tmavá 
hlina. Steny a strop sú sintrom potiahnuté do biela, 
vyskytujú sa tu stalaktity dlhé do 20 cm. Spevnené suti-
novisko dna sa pozvoľna dvíha. Po niekoľkých metroch 
ním bola chodba natoľko znížená, že sa ďalej preplaziť 
nedalo, opäť však bolo vidieť pokračovanie. Dno sme 
sekaním uvoľnili a jednotlivé kamene uložili pozdĺž 
ľavej steny. Nízkym priestorom sme sa prepchali ešte o 
dĺžku tela dopredu, potom to už naozaj nešlo. Stúpajúce 
dno zmenšilo chodbu na veľkosť tchorej nory, tá sa stáča 
kamsi doľava. Prievan tu nie je.

Následné zameranie ukázalo, že dĺžka jaskyne 
vzrástla z 15 na 25 m. Orientačne sme po povrchu 
zamerali jej priebeh. Koniec sa neprejavuje žiad-
nou depresiou, ani v zime sme na snehu nič nápad-
ného nenašli. Táto horizontálna jaskyňa je zjavne 
riečneho pôvodu, pričom všetky dosiahnuté vrstvy 
usadenín (vápencová sutina, tmavá humusovitá 
hlina, belavá hlina z rozpadnutých sintrov) sú auto-
chtónne. S najväčšou pravdepodobnosťou za zdan-
livým ukončením pokračuje chodba do masívu 
Smrekovice.

Zakladanie materiálu v jaskyni nie je možné. Ak 
by sa mala udržať aká-taká efektívnosť práce, pri 
ďalšom prieskume by muselo pracovať aspoň päť 
ľudí naraz. S predlžovaním chodby by požadovaný 
počet ešte vzrastal. Neprítomnosť prievanu napove-
dá, že odstránenie koncovej prekážky by nebolo 
jednoduchou záležitosťou. Sústavný nedostatok pra-
covných síl na podobné projekty nedáva veľkú 
šancu úspešnému postupu.

Literatúra: 
holúBek, P.: Správa zo služobnej cesty. 25. 4. 1997. 

Manuskript, archív SMOPaJ

Po prekvapujúcich objavoch v Jaskyni zlomísk 
v roku 1996 sme si uvedomili rozsah podzemných 
chodieb vytvorených v Jánskej doline. S nádejou na 
vniknutie do nových priestorov súvisiacich s týmto 
systémom sme začali skúmať všetky lokality nachá-
dzajúce sa vo východných svahoch Krakovej hole. 
Navštívili sme Starú poľanu, všetky tri ľadové sondy 
pod ňou, previsovú jaskyňu Viechu v Urbanovych 
radoch, Škopovu jaskyňu a Hmyziu jaskyňu 
s Prievanovým kanálom. Z literatúry nám bolo 
známe, že tu ešte existuje aj Ponor Bystrej (Bystrá, 
významný ľavostranný prítok Štiavnice prameniaci 
na nekrasovom kryštalickom jadre Nízkych Tatier 
pod Krúpovou hoľou /1927 m n. m./), ale aj napriek 
jasnému opisu sa nám ho nepodarilo nájsť. Toto bol 
dôvod prečo sme sa začali o túto opustenú a zabud-
nutú lokalitu bližšie zaujímať. 

Prvé písomné zmienky o Ponore Bystrej pochá-
dzajú z roku 1948. Ide o materiál nachádzajúci sa 
v archíve Slovenského múzea ochrany prírody a 
jaskyniarstva ako „Referát jaskyniarskej skupiny 
Pavla Revaja st. vo Svätojánskej doline r. 1948 a 
prevedenie výskumných prác.“ s podpismi Julo 
Volko a Stanislav Šrol. Opisuje sa tu viac lokalít 

(Sokolová jaskyňa, Poschodový potok, Židovská 
jaskyňa a Ponor pri moste). O Ponore Bystrej sa tu 
dočítame: 1. Prieskumné práce sme začali 21. apríla 
preskúmaním a prekopávaním starého vnoru Bystrej 
vyše horárne. Vnor Bystrej nachádza sa v pevnom 
masíve vápenca pri ľavom brehu potoka. Vnor je 
čiastočne zasypaný cestou, len malé komíny ktoré sú 
zasypané hlinou a skálím sme čiastočne prekopali a 
jedným kanálom sme sa prekopávali do vnútra 
pomocou dynamitu. Voda tečúca do jaskyne nazna-
čuje, že tam musia byť podzemné priestory! Po 
namáhavejšej práci podarilo sa nám vniknúť asi šesť 
metrov pod zem. Je to úzka diera ktorá je čiastočne 
zanesená pieskom a ďalej sme ju nemohli preskúmať 
preto, že sa nám nepodarilo prestrieľať najužšie 
miesto chodby, ktorá vedie ďalej. 

Prvý publikovaný údaj o Ponore Bystrej sa 
nachádza v Krásach Slovenska z roku 1950. Autori 
J. Volko a S. Šrol tu píšu: Mimo jaskyne vo Vyvieraní 
v Hlbokom Stanišovskej a priepasti na Ohništi, ktoré 
sú už odnepamäti známe, sme preskúmali a objavili 
viac menších jaskyniek, priepastí a ponorov, bezpo-
chyby vedú do jaskynnej sústavy ponornej rieky 
Štiavnice a Bystrej, ktoré postupne spracúvame. 

TAJOMSTVO PONORU BYSTREJ V JáNSKEJ DOLINE
Peter Holúbek
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Takýmto miestom je i starý opustený ponor Bystrej, 
v pevnom masíve na ľavom brehu potoka. Vnor je 
čiastočne zasypaný neskoršie vybudovanou cestou. 
Kanálom, ktorý prekopali a dynamitom rozšírili, 
podarilo sa nám postúpiť na malé riečište, ktorým 
voda za väčšieho stavu preniká. Ďalší postup bez 
veľkej a namáhavej práce je nemožný. Tento ponor 
spomíname len preto, že patrí medzi prvé ponory 
tejto jaskynnej sústavy, vyše troch km dlhej.

V Československom krase z roku 1952 o Ponore 
Bystrej J. Jalový píše: Též v dolině Bystré a do ní ústící 
Černé jsou ponory a vývěry, navazující jistě na hydro-
grafický systém ponorné Štiavnice. Jdeme-li od horár-
ny dolinou Bystrou proti proudu na západ, dojdeme po 
230 krocích ke katavotronovému ponoru č. 1, který je 
vytvořen ve vápencovém masivu pod nízkým skalním 
čelem v jižní stráni, přímo u cesty. Do ponoru vtéká 
pramének krasové vody, vyvěrající v cestě asi 1180 
kroků výše, poblíž kóty 1026 m n. v. pod zbořeniskem 
bývalé horárny (vývěr B). Ve stejné výši, v jižní stráni, 
je velký svahový závrt a 80 kroků výše druhý. Oba při 
jarních rozjižích a za deště přímají vody malého, v létě 
skoro vyschlého potůčku, stékajícího po kolmé skalnaté 
stěně jižního svahu kóty 1424.

P. Jezný v druhom ročníku Slovenského krasu 
píše: Speleologický krúžok Múzea Slovenského krasu 
v Lipt. Mikuláši pod vedením St. Šrola pokračoval 
v r. 1957-1958 v speleologickom prieskume Jánskej 
doliny a jej jaskýň. So spolupracovníkmi P. Droppom, 
P. Jezným, Vl. Krajčuškom, O. Horákom, J. Lukáčom, 
J. Šrolom, V. Benickým, M. Šrolom, K. Machom a M. 
Fridrichom postavili nad Hlbokým – vyvieračkou 
Štiavnice – útulňu, z ktorej podnikajú útoky na sifóny 
jaskyne v Hlbokom, starý ponor Bystrej a starý 
ponor Štiavnice nad Stanišovskou jaskyňou. Na 
týchto miestach vykonali rozsiahle sondovacie 
práce.

V treťom ročníku zborníka Slovenský kras z roku 
1961 S. Šrol píše: Na pracovisku v ponore Bystrej, 
asi 100 m na JZ od horárne, sme upravovali a uvoľ-
ňovali otvor pre lepší prístup a chodbu vo vnútri 
ponoru. Odtiaľto sa chceme dostať do jaskynného 
systému Hlbokého.

Nakoniec dr. A. Droppa vo svojej práci z rokov 
1958-9, publikovanej v 21 ročníku zborníka 
Československý kras uvádza o Ponore Bystrej toto: 
Pozoruhodný je aj ponor potoka Bystrej, ktorá pred 
vyústením do Štiavnice rozrezáva časť svetlošedých 
dolomitov. Jej ponor sa nachádza západne od horár-
ne pri ceste vo výške 896 metrov na rozhraní šedo-
modrých vápencov a dolomitov. Je aktívny len pri 
väčšom vodnom stave. 

Z uvedeného vyplýva, že koncom 40. a v 50. 
rokoch bol Ponor Bystrej významným jaskyniar-
skym pracoviskom. Keďže sa v ňom nepodarilo 
postúpiť a z textu vyplýva, že išlo o náročnú prácu 
tak sa táto sonda opustila. V 70. rokoch strhla povo-
deň pri Ponore Bystrej cestu. Pri jej oprave sa táto 
zaujímavá lokalita zasypala a upadla do zabudnutia. 

S cieľom dostať sa do zasypaného ponoru a posú-
diť jeho perspektívnosť sme začali zisťovať jeho 
polohu. Znalec jaskýň Jánskej doliny P. Hipman nám 
potvrdil, že Ponor Bystrej existuje, sám ho dávnejšie 
navštívil. Je dlhý okolo 10 metrov a na konci sa 
nachádza sienka. V 60. rokoch sa tu nachádzalo ešte 
vedro a nástroje po predchádzajúcich prieskumní-
koch. V roku 1997 na záver víkendovej akcie na 
Krakovej holi nám v nedeľu podvečer dokonca P. 
Hipman presne označil miesto, kde by sa ponor mal 
nachádzať. 

Povzbudení týmito informáciami sme daždivú 
nedeľu 20. 7. 1997 so S. Votoupalom začali na ozna-
čenom mieste pri ceste hĺbiť sondu. Po dvojhodino-
vom kopaní a vytiahnutí azda 100 kg ťažkého žulo-
vého okruhliaka sme prenikli do tesnej plazivkovitej 
jaskyne (mapa ponor I.) rúrovitého profilu na konci 
ktorej bol čerstvý brloh. Tento fragment eróznej 
chodby sa ale nepodobal na žiadny opis Ponoru 
Bystrej. K tomuto problému sme sa vrátili presne o 
rok s P. Vaněkom, keď sme neďaleko predchádzajú-

Dr. A. Droppa nad vykopaným ponorom Bystrej II. 
koncom septembra 1999      

 Foto: P. Holúbek
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cej diery začali hĺbiť novú sondu. Po 5 hodinovej 
práci sme prenikli pod bralo. V ďalšom kopaní nás 
ale zastavila voda, hoci bolo vidno do masívu sme-
rujúci tesný kanál. Posilnení o P. Kosa, I. Harnu a P. 
Nováčka, jaskyniarov zo Speleologického klubu 
Brno ZO ČSS 6-12 sme tu 26. 8. 1998 opäť. 
Vyťahujeme z prvého ponoru žulový štrk, okruhlia-
ky a seno. Podarí sa nám tu preniknúť niekoľko 
metrov dopredu, ale táto lokalita končí v beznádej-
ných úžinách bez prievanu. Tesné erodované priesto-
ry však vedú ďalej, ale čo z toho že len pre líšky. 
V druhom ponore sa podarilo vykopať meter do 
hĺbky. Tesný kanál tu síce vedie priamo do masívu, 
ale opäť v postupe bráni úžina. Ani v tejto diere 
necítiť výmenu vzduchu v žiadnom ročnom období. 

Počas odborno-historického seminára konaného 
pri príležitosti 50. výročia založenia Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti v Jánskej doline sa nám s J. 
Vajsom podarilo 30. 9. 1999 nájsť si cez obedňajšiu 
prestávku čas a pozrieť sa na Ponor Bystrej s pamät-
níkom dr. A. Droppom. Ten nám iba potvrdil naše 
tušenie, že ani jedna diera v ktorej sme sondovali nie 
je Ponor Bystrej uvádzaný v literatúre. Dr. Droppa 
nám síce približne označil miesto kde si on myslí že 
by sa Ponor Bystrej mohol nachádzať, ale momen-
tálne nemáme už chuť hĺbiť pri frekventovanej ceste 
ďalšiu sondu, ktorá by slúžila okoloidúcim podobne 
ako susedné diery, čiže ako odpadkový kôš. 

Myšlienku otvoriť Ponor Bystrej sme však úplne 
nezavrhli a azda v budúcnosti sa nám podarí dostať 
do sienky s dnes už historickými nástrojmi s ktorými 
ešte pracovali objavitelia Jaskyne mieru alebo aj 
Jaskyne zlomísk. 
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Úvod
Už pri zbežnom pohľade na Západné Tatry od 

Pribyliny pravdepodobne každého zaujme morfolo-
gicky výrazný kužeľovitý kopec Suchého hrádku. Je 
budovaný mezozoickými karbonátovými horninami, 
čo umožňuje predpokladať prítomnosť povrcho-
vých, prípadne aj podzemných krasových javov. 
Nakoľko nebol kras Suchého hrádku doteraz pod-
robnejšie spracovaný a publikovaný, zistenie spoloč-
ného záujmu oboch autorov článku o toto územie 
rozhodlo zhrnúť doteraz známe údaje do nasledov-
ného príspevku. 

Vymedzenie územia
Suchý hrádok (1204 m n. m.) sa nachádza na 

úpätí Západných Tatier, na severnom okraji 
Liptovskej kotliny (Podtatranská kotlina – Tatranské 
podhorie), približne 4 km západne od obce 
Podbanské. Ide o jeden z mezozoických ostrovov 
(Surový hrádok, Tri studničky, Hrubý grúň,...), ktoré 
vystupujú vo forme tektonických okien spod paleo-
génnych sedimentov Liptovskej kotliny.

Opis územia
Suchý hrádok je budovaný mezozoikom chočské-

ho príkrovu. Pozostáva hlavne z tmavosivých lavi-
covitých guttensteinských vápencov, lavicovitých 
dolomitov a vo vrcholovej časti čiastočne aj z rohov-
cových reiflinských vápencov. Príkrov je v severnej 
časti Suchého hrádku priamo na kryštaliniku. 
Chočsko-podtatranský zlom tu prechádza južne od 
Suchého hrádku a karbonáty sú v tomto mieste s 
paleogénom v tektonickom styku (Biely, Nemčok, 
Kullmanová, 1987). 

Režim a obeh podzemných vôd v mezozoic-
kých ostrovoch je ovplyvňovaný predovšetkým 
vzájomnou pozíciou karbonátov a nepriepustných 
flyšových sedimentov centrálnokarpatského pale-
ogénu. Z tohoto dôvodu, aj napriek ich malej 
ploche, majú veľmi výdatné pramene. Drenujú 
podzemné vody z kryštalinika a kvartérnych 
ľadovcom vytvorených sedimentov. Voda tu 
vystupuje vo forme bariérových prameňov 
(Dovina ed., 1984). 

Krasové javy
Z povrchových krasových javov sme na Suchom 

hrádku zaznamenali závrty, ponor a 2 vyvieračky.
Závrty sa nachádzajú vo vrcholovej časti Suchého 

hrádku, na východnom okraji pasienku, na ktorom 

stojí opustený chátrajúci salaš. Ide o dva pomerne 
výrazné závrty. Jeden má kruhový tvar s priemerom 
8 m a hĺbku 2,6 m. Druhý má tvar elipsy s rozmermi 
14 × 10 m a hĺbkou 2,2 m. Obidva závrty sú zanese-
né hlinou.

Pri povrchovom prieskume sme sledovali aj pra-
vostranný prítok potoka Bystrá, ktorý tečie popri ceste 
vedúcej na vrchol Suchého hrádku. V čase dlhšieho 
sucha býva koryto tohoto prítoku suché. Vtedy je 
možné pozorovať aj miesto postupného ponárania sa 
potoka. Voda sa začína strácať v nadmorskej výške 
okolo 1 125 m a asi o 5 dĺžkových metrov poniže je 
už koryto potoka úplne suché. Miesto ponoru sa 
podľa nášho názoru nachádza na mieste kontaktu 
kryštalinika s mezozoikom Suchého hrádku, na čo 
poukazuje aj spoločný výskyt okruhliakov granitoid-
ných hornín a vápencov na dne riečneho koryta.

Počas nášho výskumu sme na území Suchého 
hrádku zaznamenali aj dve vyvieračky. Jedna sa 
nachádza v bezprostrednej blízkosti križovatky turis-
tických značiek (žltej vedúcej na Bystrú a červenej 
„Magistrály“) v nadmorskej výške približne 980 m a 
je využívaná miestnymi chatármi ako zdroj pitnej 
vody. Ide o pomerne málo výdatný prameň. V roku 
1991 po silných letných búrkach tu voda dokonca 
vyrazila len niekoľko metrov povyše, priamo na čer-
venej turistickej značke. Po jej ústupe bolo v blízkos-
ti spomínanej križovatky, v otvoroch ktoré voda 
zanechala, počuť z väčšej hĺbky jej hukot. Pre úplnosť 
spomeňme aj zvyšok tunelovitej chodby zreteľne 
riečneho charakteru, ktorá sa nachádza len niekoľko 
metrov nad vyvieračkou. V súčasnosti je suchá, vypl-
nená hlinou a z vonku zarastená borievkami. V litera-
túre môžeme nájsť aj údaje o druhej vyvieračke, ktorá 
sa nachádza západnejšie, na južnom okraji Suchého 
hrádku, v nadmorskej výške 905 m a má výdatnosť od 
14,0 do 54,8 l.s-1 (Dovina, ed., 1984, Droppa, 1968). 
Je zachytená do vodovodu pre obce Pribylina a 
Liptovská Kokava. A. Droppa (1968) uvádza na zák-
lade nízkej nasýtenosti vôd uhličitanom vápenatým, 
že tieto vody musia tiecť už zväčšenými podzemnými 
kanálmi bez prekážok a krátky čas, z čoho usudzuje 
na existenciu jaskynných priestorov. 

Z podzemných krasových javov sme na území 
Suchého hrádku zdokumentovali 4 jaskyne. 

Jaskyňa v Suchom hrádku I. sa nachádza v nad-
morskej výške 1040 m. Vchod je situovaný pod malým 
skalným výčnelkom. Je široký 1,9 m a vysoký 2,2 m. 
V jaskyni boli 11. 8. 1991 osadené dva polygónové 
body a zistená jej dĺžka 11,5 m. Tvorí ju menšia vstup-

Kras Suchého hrádku
Roman Lehotský, Alfréd Gresch
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ná sieň, ktorá prechádza do úzkej asi 5 metrov dlhej 
plazivky. V jaskyni sa niekoľkokrát kopalo, ale syste-
maticky sa tejto činnosti zatiaľ nikto nevenoval. 
Jaskyňa je bez výzdoby, iba v zadnej časti možno 
vidieť nevýrazné stalaktity a sintrové kôry. Dno jasky-
ne je vyplnené červenkastou zeminou, v ktorej bol 
nájdený zatiaľ neurčený, ale pravdepodobne recentný 
či subrecentný, osteologický materiál. Jaskyňa je 
známa od nepamäti. Najstarší nápis na stene má uvede-
ný rok 1961. Miestny názov jaskyne je aj Pribylinská 
jaskyňa. V skalnej stene, približne 4 m vľavo od vcho-
du do opisovanej jaskyne je vo výške 1,6 m nad teré-
nom otvor s priemerom 0,6 m. Ide o malú jaskynku 
dlhú 4 m s úzkymi neprieleznými odbočujúcimi chod-
bami. Prepojenie s Jaskyňou v Suchom hrádku I. sme 
nezistili, ale nemožno ho ani vylúčiť. 

Jaskyňa v Suchom hrádku II. je situovaná asi 
100 m západne od Jaskyne v Suchom hrádku I. a to 
približne v tej istej nadmorskej výške. Má dva vchody 
s rozmermi 1,7 × 0,5 m a 1,0 × 0,5 m. Asi 5 metrov 
severne sa nachádza ešte jeden vchod, ktorý pravde-
podobne súvisí s jej rozvetvenými chodbami. Celková 
dĺžka Jaskyne v Suchom hrádku II. je 7,5 m. V oblas-
ti rezu B-B’ vyznačeného na mape jaskyne sa v nej 
nachádzajú slabé sintrové náteky.

Jaskyňa v Suchom hrádku III. má vchod v 
nadmorskej výške 1192 m. Ide o puklinovú jaskyňu 
dlhú 4 m. 

Jaskyňa v Suchom hrádku IV. sa nachádza asi 
20 m východne od predchádzajúcej jaskyne, v nad-
morskej výške 1194 m. Vznikla zvetrávaním horni-
ny. Tvorí ju rúrovitá chodba dlhá 5 m a vysoká 1,0 
– 1,2 m.

Jaskyne v Suchom hrádku II. – IV. boli objavené 
a zdokumentované pri povrchovom prieskume 
Suchého hrádku v lete roku 1994 (Gresch, 1994).

Podľa A. Droppu (1968), ktorý v tejto oblasti 
vykonával roku 1967 výskum, obidva kopce Suchý 
a neďaleký Surový hrádok predstavujú izolované 
vápencové kužele so strmými svahmi vystupujúce 
vysoko (až 200 m) nad svoje okolie. Výskyt izolova-
ných vápencových kužeľov so strmými svahmi vo 
východnej časti Liptovskej kotliny je cudzí súboru 
tvarov miernej humídnej klímy. Ich morfológia a 
prítomnosť starých sedimentov rozličného pôvodu 
dokazuje, že tu ide o fosílne tvary, ktoré sa mohli 
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vytvoriť len v teplej humídnej klíme treťohôr, ako 
jav klimatickej morfológie. Morfologicky by sme 
teda mohli takéto kužele nazvať mogoty. V glaciá-
loch zaniesli povrchové toky krasový povrch nános-
mi a pochovali predtým vytvorené krasové javy, ako 
škrapy, závrty, ponory a vyvieračky. K veku sformo-
vania krasových kužeľov sa autor A. Droppa pres-
nejšie nevyjadruje. Je však možné predpokladať, že 
by malo ísť v tomto prípade o vrchnokriedovo-pale-
ogénne krasovatenie (Lehotský, 1994). Závrty, 
ponor, vyvieračky a jaskyne sme už v súčasnosti v 
opisovanom území zdokumentovali. Z jaskynných 
sedimentov sú na lokalite Jaskyňa v Suchom hrádku 
I. veľmi zaujímavé brekcie až zlepence tmelené čer-
venou matrix obsahujúce, pomerne dobre vytriedené 
a čiastočne opracované klasty exotických hornín, 
ktorých výskyt nie je v súčasnosti z okolia známy a 
do jaskyne splavená červenkastá pôda. V tomto štá-
diu výskumu ešte nemožno povedať, či pôjde o pôdu 
typu terra rossa alebo nie. Podrobnejším štúdiom 
práve týchto jaskynných sedimentov by bolo však 
možné s väčšou istotou podporiť publikované údaje 
A. Droppu. 

Záver
Je isto zaujímavé, koľko krasových foriem je 

možné nájsť na tak malom území, akým je Suchý 
hrádok. Výškový rozdiel medzi ponorom a vyvierač-

kami je 145 a 220 výškových metrov. Keď zoberie-
me do úvahy mocnosť napríklad len guttenstein-
ských vápencov, ktorá je v týchto miestach odhado-
vaná na 100 – 150 metrov (Biely, Nemčok, 
Kullmanová, 1987), môžeme tu ako jaskyniari v 
budúcnosti očakávať ešte určite mnoho zaujímavých 
menších či väčších objavov.
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Čo je „Zadné Dúpne“? (jd)
Prvotným názvom celej lokality – sedla, resp. 

hrebeňa SV od Stredného vrchu (968,2 m n. m.) v 
katastroch obcí Kríže a Livov v okrese Bardejov, 
bolo podľa p. Juriča (viď nižšie) „Vrchdomarské“, 
resp. „Domarské“. Tento názov je nejasný, vzťahuje 
sa na širšie okolie – skôr k údoliu potoka smerom 
k obci Kríže. Prikláňame sa teda k názvu „Zadné 
Dúpne“, ktorý mi prvý raz oznámil informátor z 
Prešova, rodák z Livova. Názvy jaskyniam (doteraz 
bez zmienok v speleologickej literatúre) sme 
pridelili po vzájomnej dohode 21. 11. 1999 (viď 
nižšie).

História prieskumu „Zadného 
Dúpneho“ (jd)

Jaskynný „systém“ poznali obyvatelia okolitých 
obcí (Livova, Krížov, v katastroch ktorých „Zadné 
Dúpne“ leží, Bogliarky, Livovskej huty, Kružlova a 
pod.) istotne už v dávnej minulosti. Okrem pastierov a 
drevorubačov tu pravdepodobne pôsobili aj zbojníci, 
v 20. storočí možno aj partizáni. Zhruba pred 20 
rokmi tu primitívny prieskum urobili mládenci z 
Michaloviec, avšak zápisky sa nezachovali. Prvá 
písomná zmienka o jaskynnom „systéme“ bola 
uverejnená na základe „expedície“ zo dňa 23. 11. 
1997 (ducár 1998). 

Zadné Dúpne – jaskyne, názvy a legendy. 
(Príspevok k poznaniu pseudokrasových jaskýň Čergova)

Ján Ducár1 – Gabriel Lešinský2 – Tibor Máté2

1 Združenie Raslavkameň, Prešov-Košice, 2 Speleoklub Drienka, Košice

Na zaujímavé pseudokrasové lokality v Čergove, kde podľa Zoznamu jaskýň (Bella et Holúbek 1999, p. 15) 
figurovala doteraz len jedna diera, nás na Speleomítingu´99 upozornil Jano Ducár a zároveň nás požiadal o ich 
zameranie. Radi sme vyhoveli – pseudokras má svoje čaro. Na akcii sa zúčastnili i ďalší „Raslavkameňáci“, otec  
a syn Peťovia Szabóvci. Lokalizačný a situačný plán zverejníme, keď zídu z Čergova záľahy snehu. (gl)



67

Tejto sa zúčastnili: Ing. Ján Ducár, Ing. Peter Szabó, 
Michal Bencko a sprievodca Milan Jurič z Bardejova, 
rodák z Bogliarky. Dňa 21. 11. 1999 sa členom 
Združenia Raslavkameň podarilo na lokalitu priviesť 
jaskyniarov z SK Drienka Gabriela Lešinského a 
Tibora Máté, ktorí jaskyne preskúmali a zamerali (viď 
popisy a plány jaskýň). Na jar roku 2000 by sa malo 
dodatočne uskutočniť povrchové zameranie polôh 
vchodov jaskýň za účasti vyššie menovaných.

Poznámky ku geomorfológii a geológii 
oblasti „Zadné Dúpne“ (gl)

Záujmová oblasť – „Zadné Dúpne“ – s výskytom 
pseudokrasových jaskýň sa nachádza neďaleko 
hlavného hrebeňa cca v centrálnej časti pohoria 
Čergov, v blízkosti Stredného vrchu (Stredné Dúpne) 
968,2 m n. m. Tvorí ju gravitačnými poruchami 
postihnutý hrebeň tejto kóty pretiahnutý v smere 
SV/JZ, resp. jeho SZ a JV stráň. Vznik dutín tu 
podmienil pravdepodobne gravitačný kryhový zosun 
blokov, typický často pre flyšový reliéf, ktorý sa tu 
udial na pomerne veľkej ploche po oboch stranách 
hrebeňa. Výraznejšie sa však prejavil na JV stráni, 
ktorá má terasovitý charakter. Špecifikom lokality 
je výrazné roztápanie snehu v okolí dutín v smere 
predisponujúcich porúch a viditeľné výrony teplého 
vzduchu z podzemia. Jav svedčí a pomerne silnej 
cirkulácii vzduchu v „podzemí“, ktorá nepriamo 
poukazuje na stupeň deformácie, či deštrukcie 
horniny budujúcej masív hrebeňa. Inak sme sa 
bližšie geomorfológii okolia nevenovali. 

Záujmovú oblasť geologicky tvoria flyšové 
súvrstvia psamitického, resp. peliticko-psamitického 
vývoja /paleocén – stredný eocén/ (auct. lukniš 
et al. 1972), ktoré tvoria sedimentárny základ 
čergovskej podzóny magurského pásma (auct. 
lukniš et al. 1972, p. 121). Materská hornina kavern 
– pieskovec – sa vyznačuje lavicovitou odlučnosťou; 
v psamitickej frakcii obsahuje pomerne veľké zrná 
úlomkov hornín nami bližšie nešpecifikovaných. 

Lokalizácia, opisy jaskýň a legendy (tm, 
gl, jd).

Poznámka: Priepasť Tunel, Jaskyňu Bublina, 
Hubovú a Jazvečiu jaskyňu spracoval T. Máté. Priepasť 
Dymnica, Zbojnícku jaskyňu a Jaskyňu Hrobka – G. 
Lešinský. Kurzívou sú spracované doplnky J. Ducára 
k názvom jaskýň a ich možnej histórii. Pri jaskyniach 
zatiaľ neuvádzame nadmorské výšky, keďže 
povrchový polygón potiahneme na jar 2000. Zaradíme 
ich teda do situačného plánu, ktorý zverejníme neskôr. 
V zátvorkách za názvom pseudokrasového objektu 
uvádzame katastrálnu príslušnosť.

PRIEPASŤ DYMNICA – (kat. Livov) nachádza 
sa v SZ stráni hrebeňa, cca 5 m od hrebeňovej cesty; 
hrebeň v mieste výskytu jaskýň má charakter sedla 
pod Stredným vrchom. Charakter vstupnej časti 
jaskyne je vertikálny s horizontálnym pokračovaním 
v podobe puklinovitej chodby v smere 42°. Ústie 
má rozmery (4 × 3 m), pričom šírka pukliny v 
ústí nepresahuje vo výške 1,5 m nad dnom 1 m. 
Dominantná porucha je uklonená pod uhlom cca 
20° smerom na JV. Svetlosť priestorov vo vstupnej 
fácii chodby charakterizujú rozmery 3 m (v) × 1 
m (š). Strop s narastajúcou pôdorysnou dĺžkou 
jaskyne klesá. Chodbu pretína na konci strihom 
menej výrazná puklina, ktorá predisponovala 
vznik bočných výklenkov. Dno tvorí balvanovitá i 
kamenistá suť, v ústí v zmesi s hlinou a hrabankou. 
Polygón má dĺžku: 8,4 m; hĺbka: 6,5 m. Jaskyňa svoj 
názov dostala od mohutných, periodických výronov 
teplého vzduchu, ktorý v ústí kondenzoval na paru a 
v návaloch vystupoval von. Do jaskyne je bezpečný 
prístup zo Z strany ústia, kde je sklon svahu priateľný 
pre klasický zostup. Pri ústí rastie urastený buk. 

PRIEPASŤ TUNEL – (kat. Livov); nachádza sa 
v SZ stráni hrebeňa, cca 10 m SZ od predchádzajúcej 
jaskyne. Priepasťovitý vchod s rozmermi 4 × 1,2 m 
vedie 3 m skokom na dno pukliny smeru 240 – 60°. 
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Odtiaľ na JZ vybieha krátka, vysoká chodba, 
prepojená v strope s povrchom. Kolmo na 
smer poruchy vybiehajú 2 krátke pukliny, 
končiace sa zúžením. Smerom na SV je 
nízky prielez (cez kameň) do úzkej, výrazne 
puklinovitej chodby, vysokej spočiatku 2 m.  
Strop sa zníži a po 5 m klesajúca chodba 
končí úžinou, s intenzívnym prievanom. Dno 
jaskyne pokrýva suť a hlina. Steny sú značne 
rozrušené. Celková dĺžka kaverny je 12 m. 
Nad vchodom rastie mladá jedľa. Názov 
dostala jaskyňa podľa svojej podoby na 
banské dielo so závalmi na koncoch. V smere 
zavalených priestorov sa na povrchu objavujú 
vytopené depresie. Názov sme zvolili aj z úcty 
k ľudovej legende, ktorá spomína majiteľa 
blízkych sklární – pána Kuchynku (skutočne 
jestvujúca postava z minulosti). Ten vraj 
chodil tunelom – chodbou z jednej doliny (a 
sklárne v nej) do ruhej doliny (a inej sklárne). 
Táto jaskyňa je najvhodnejšia pre vznik tejto 
legendy. Samozrejme, nie je tunelom, ani 
vysekanou chodbou. 

ZBOJNÍCKA JASKYŇA – (kat. Kríže); 
predstavuje najpriestrannejšiu dutinu v 
Zadnom Dúpnom. Vchod (0,8 × 0,6 m /š/) je 
pomerne úzky, subhorizontálny a ústi do siene 
cca obdĺžnikového pôdorysu, horizontálne 
situovanej, s prieleznou perforáciou v strope 
vo výške 2,5 m nad dnom. Sieň je založená 
na viacerých poruchách, pričom dominuje 
puklina SV/JZ uklonená na JV. V strede siene 
sa nachádza vertikálna šachtovitá dutina, 
ktorú determinoval zával mohutných blokov, 
tvoriacich inak dominantnú, autochtónnu 
výplň jaskyne. Jaskyňa je fotická a v čase 
núdze môže poslúžiť ako refúgium. Skutočná 
dĺžka jaskyne: 8 m. Nazvali sme ju podľa 
záhadného nápisu pri vchode (vpravo) a 
tiež preto, že je najväčšia a najrozsiahlejšia, 
vhodná pre obývanie. Dodnes tu majú 
miestni chlapci pripravené drevo. Nápis 
bol prekreslený (ducár 1998). Informátor, 
rodák z Livova tvrdil, že je to znak zbojníkov 
(nôž /dýka/, lyžica a vidlička). Ďalšia indícia 
pochádza od Ernsta Theodora Kriegera 
(krieGer 1841, p. 39). Pri opise obce Livov 
sa spomína Zbojnícka jaskyňa a taktiež 
neznáma jaskyňa (z kontextu nie je jasné, či sa 
nejedná o tú istú jaskyňu). V Jednej neznámej 
jaskyni (unbekannte Höhle) boli okolo roku 
1839 nájdené zvierací zub (Thierzahn), 
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veľmi dobre zakonzervovaný obrázok Márie z ocele, 
zhrdzavený kľúč (verrossteten Schlussel) a všeliaké 
staré železo (allerhand altes Eisen). Hneď nasledujúca 
veta o severne od tejto jaskyne ležiacom vrchole – 
vrchu Minčol však lokalizáciu Zbojníckej jaskyne 
podľa Kriegera do nami opisovanej lokality Zadné 
Dúpne trochu spochybňuje. Pravdu bude veľmi tažké 
zistiť. Je možné, že aj južne pod vrcholom Minčola 
jestvuje jaskyňa.

Neodpustím si hypotézu o Zbojníckej jaskyni. V 
Bardejovskom archíve uschovávajú veľkú raritu – list 
zbojníkov družiny F. Hlavatu bardejovským mešťanom. 
V tomto výhražnom liste sľubujú zbojníci odplatu za 
svojich troch obesených „nevinných“ druhov. Ak by sa 
niektoré znaky z listu zhodovali alebo podobali na tie, 
ktoré sú vytesané v Zbojníckej jaskyni, moja hypotéza 
by mohla za jedno zo sídel zbojníkov označiť lokalitu 
Zadné Dúpne. V okolí operovali ale aj iné družiny, 
resp. vojenskí zbehovia v časoch rôznych vojen a 
povstaní. Je tu však ešte aj tajomný nápis (letopočet 
a znaky) na kameni severne od Zadného Dúpneho, v 
mieste zvanom Banisko a ten zasa nevylučuje činnosť 
prútikárov a hľadačov drahých kovov.

JAZVEČIA JASKYŇA – (kat. 
Kríže); nachádza sa v najspodnejšej 
skupine brál pod Zbojníckou 
jaskyňou. Vchod (1,3 × 1,2 m) sa 
napája cez menší stupeň na puklinu 
250 – 70°, dlhú 3 m. Pod stupňom 
klesá úzka chodba, ktorá nesie 
stopy po obývaní pravdepodobne 
jazvecom. Puklina sa v dvoch 
miestach neprielezne otvára 
na povrch. Dno je prachovité, 
vo vstupe s väčšími kameňmi. 
Celková dĺžka je 5,2 m. Zaujímavé 
sú zlepencové okrúhliaky 
odkryté na stene pred vchodom, 
pripomínajúce brúsny papier. 
Objavená bola 21. 11. 1999 – v deň 
prieskumu lokality Zadné Dúpne. 
Jaskyňa bola pomenovaná podľa 
stôp, pravdepodobne jazvečích.

HUBOVá JASKYŇA – (kat. 
Kríže); vchod do 4 m dlhej, 
plazivkovitej jaskyne sa otvára 
v bočnej stene pukliny, asi 3 m 
na S od Jazvečej jaskyne. Nízky 
otvor s rozmermi 1 × 0,4 m vedie 
do puklinovitého priestoru (smer 
300 – 120°) v strope s komínom 

spojeným s povrchom. Jaskyňa na konci neprielezne 
vyúsťuje na povrch. Dno pokrýva suť a prachovitá 
hlina. Objavená bola v deň prieskumu Zadného 
Dúpneho – 21. 11. 1999. Jaskyňa bola pomenovaná 
pri jej zameriavaní podľa huby, ktorá tu rástla.

JASKYŇA BUBLINA – (kat. Kríže); krátka 
kaverna s vertikálnym vstupom (1,3 × 0,7 m; -1 m) 
sa nachádza cca 10 m na SZ od jaskyne Hrobka, 
pod previslou skalnou stienkou. Na JZ stúpajúce 
dno nízkej chodby pokryté prachovitou hlinou 
a kameňmi sa po 3 m končí. Objavená bola v deň 
prieskumu Zadného Dúpneho – 21. 11. 1999. Tvar 
jaskyne pri pohľade zvnútra pripomína svojím 
zaoblením pravidelnú dutinu. 

JASKYŇA HROBKA – (kat. Kríže); nachádza 
sa cca VJV od Zbojníckej jaskyne. Predstavuje 
ju priestor vytvorený vďaka posunom blokov 
horniny v subhorizontálnom i vertikálnom smere. Z 
povrchového, vzhľadom k smeru dutiny excentricky 
situovaného prepadliska (poklesu; 3 × 1 m), ústi 
vstupný otvor (0,5 × 0,4 m) subvertikálne do 
horizontálnej dutiny, ktorá sa sa ku koncu pravidelne, 
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neprielezne zužuje a vetví. Výplň 
počvy tvorí gravitačný opad rôznej 
frakcie zo stien jaskyne. Skutočná 
dĺžka jaskyne: 9,5 m. Svojím vstupným 
otvorom (pravidelné rovnobežné 
hrany pripomínajúce zárubňu dverí)  
a stálym pološerom pripomína jas-
kyňa umelú stavbu – kryptu.

Ďalšie legendy: Zbojnícka legenda 
má svoje pokračovanie v rozprávke  
o miestnom mládencovi – odvážlivcovi 
z Krížov, ktorý sa ako najsmelší 
odhodlal zobrať z kopy zlata v pukline. 
Zbojnícky poklad strážil had. Náš 
hrdina sa odvážil nahnúť sa ponad 
neho a klobúkom odobrať z veľkej 
kopy zlatých dukátov. Zo zlata dal 
pre kostol v Krížoch zhotoviť kalich 
pre bohoslužobné účely. Podľa tejto 
legendy boli v jaskyni niekoľko dní, 
kým našli poklad; a na cestu si svietili 
primitívnymi lojovými sviečkami.

Ďalšia legenda hovorí o kačičke 
so zvončekom na krku. Predpokladá 
dobré vedomosti o geografii pohoria 
Čergov a okolia. Podľa nej bola do 
jaskyne v Zadnom Dúpnom vpustená 
kačička, ktorá prešla podzemnou 
chodbou k Hanigovskému hradu a po 
riečke Ľutinke do Pečovskej Novej 
Vsi, odkiaľ plávala po rieke Toryse až ku Veľkému 
Šarišu, kde ju aj videli pod ruinami Šarišského 
hradu. 

Nemožno nespomenúť domienku p. Juriča, 
ktorý na základe tradovaných legiend nevylučuje 
pôsobenie sklárov aj v tejto oblasti. Počas jestvo-
vania sklární boli okolité lesy úplne vyrúbané; 
skláreň sa potom ťahovala vyššie proti prúdu 
potoka za drevom. Vtedy istotne celá lokalita 
vyzerala inakšie a podzemné priestory mohli byť 
väčšie.

Záver (jd)
V opisovanej oblasti je ešte niekoľko ďalších, 

menších pseudokrasových útvarov, napr. plaziviek 
navzájom napojených na hlavné opisované útvary, 
sledujúc tak mikrotektoniku lokality. Nové priestory 
je možné objaviť aj odstránením závalu z depresií, 
predovšetkým v okolí Tunela a Zbojníckej jaskyne. V 
budúcnosti tu môže teda niekoľko nových jaskyniek 
ešte pribudnúť. 
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Hlavný tok Hnilca prameniaci v kráľovohoľskom 
kryštaliniku pri vstupe do vápencov sa plným svojim 
tokom ponára do podzemia v ponore P1. 
Juhovýchodne od ponoru P1 sa menší potok pri 
vstupe do dolomitov celý ponára do ponoru P2. 
Severovýchodne od ponoru P1 je jaskyňa Kešelova 
diera, do ktorej sa tiež ponára celý potok, pritekajúci 
z nekrasových hornín.

V doline Hnilca je známa vyvieračka V2 a 
v Zbojníckej doline je vyvieračka V1. Samozrejme 
každého zaujímala súvislosť ponorov a výverov, kde 
ponárajúce sa vody vystupujú na povrch.

Prvé pokusy o zistenie výstupu podzemných vôd 
z Kešelovej diery siahajú do roku 1958 (Droppa, 1959). 
Vtedy v rámci výskumnej expedície Múzea slovenské-
ho krasu bol zafarbený potok ponárajúci sa do 
Kešelovej diery. Predpokladali, že ponorné vody vyvie-
rajú v doline severovýchodným smerom od ponoru 
(Kešelovej diery), smerom k Vernáru v povodí 
Vernárskeho potoka a teda len v tejto oblasti pozorova-
li vyvieračky, krasové pramene a potoky. Farbiaci 
pokus sa skončil negatívne. Avšak už vtedy bola vyslo-
vená myšlienka, že výver ponorných vôd z Kešelovej 
diery môže byť v doline Hnilca (Droppa, 1959).

Niekedy v osemdesiatych rokoch boli urobené 
stopovacie skúšky pomocou rádioaktívnych izotó-
pov a podľa týchto výsledkov vody z Kešelovej 
diery vystupujú na povrch vo vyvieračke V2 v doli-
ne Hnilca, teda JJZ od Kešelovej diery.

V r. 1999 sme uskutočnili farbiaci pokus 
v Kešelovej diere. Zafarbená voda sa objavila po 44 
hodinách vo vyvieračke V2 v doline Hnilca. 
Vzdušná vzdialenosť medzi ponorom a výverom je 
1 550 m, prevýšenie 58 m. Prietok potoka pred 
ponorom bol okolo 10 l.s-1, použité farbivo 0,5 kg 
fluoresceinu.

Ešte v roku 1998 sme zafarbili vodu v ponore V2 
s predpokladom, že voda vyviera vo vyvieračke V1 
v Zbojníckej doline. Naše predpoklady sa potvrdili. 
Zafarbená voda sa asi po 10 hodinách objavila vo 
vyvieračke V1. Priama vzdialenosť medzi ponorom 
a výverom je 515 m, prevýšenie 40 m. Prietok pred 
ponorom bol okolo 3 l.s-1, použité 0,5 kg farbiva.

S najväčším očakávaním sme urobili farbiacu 
skúšku v auguste 1999 aj v ponore P1. Zafarbená voda 
sa asi po 10 hodinách objavila vo vyvvieračke V1. 
Vzdialenosť medzi ponorom a výverom je 1 720 m,  
prevýšenie 170 m, prietok pred ponorom 9 l.s-1, 
výdatnosť vyvieračky 24 l.s-1, použité 1,5 kg farbi-
va. Na tomto objekte sme farbenie zopakovali ešte 
dva razy a čas výstupu zafarbenej vody na povrch 
bol 23 a 28,5 hodín, v závislosti od prietoku vody 
v ponore a výdatnosti vyvieračky. Do ponoru vteka-
lo 6 a 3,6 l.s-1 vody, vo vyvieračke vystupovalo na 
povrch 16 a 10,3 l.s-1. Použité množstvo farbiva  
0,75 a 0,5 kg. 

Výsledky farbiacich skúšok potvrdili nielen 
súvislosť ponorov s vyvieračkami, ale poukázali aj 

na komplikovanosť podzem-
ného krasového fenoménu, na 
sústavu podzemných jazier so 
sifónmi, čo pre praktický spe-
leologický prieskum znamená 
veľmi náročný a zložitý prob-
lém.

Literatúra
DROPPA, A., 1959: Krasové 
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kras, II. Osveta, Martin, s. 
68-74.
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Farbiace skúšky v oblasti Pustého Poľa
Ladislav Novotný – Ján Tulis
Speleologický klub Slovenský raj
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Napísať tento príspevok nás inšpiroval článok B. 
Šmídu uverejnený v Spravodaji SSS 4/1999, z ktoré-
ho vyplýva, že i napriek intenzívnemu prieskumu a 
nájdeniu okolo 20 malých jaskýň, nepodarilo sa mu, 
ako to očakával, objaviť väčší jaskynný systém, ktorý 
by tu mala v minulosti vytvoriť rieka Hornád. Chceme 
k tomu v ďalších riadkoch vysloviť náš názor.

Pripomeňme si, že pre vznik jaskynného systému 
musia v danom krasovom území jestvovať vhodné 
podmienky:
- prítomnosť dobre krasovejúcich, tektonicky pre-

pracovaných hornín;
- ektonická stabilita krasového masívu;
- prítomnosť vodného toku s nenasýtenými (hladný-

mi) vodami;
- vhodné klimatické podmienky a i.

Južné stráne Prielomu Hornádu sú vyvinuté 
v strednotriasových wettersteinských vápencoch 
(ladin), dobre podliehajúcich krasovateniu. 
Tektonicky sú postihnuté hlavne dvoma systémami 
zlomov, o čom svedčí aj kľukatý tok Hornádu pod-
mienený týmito zlomami. Severný svah kaňonu je 
vo vrchných častiach budovaný paleogénnymi zle-
pencami, menej pieskovcami, v spodných častiach 
strednotriasovými vápencami. Teda z hľadiska hor-
nín je územie budované horninami vhodnými pre 
vznik podzemného krasu.

V Prielome Hornádu je vyvinutá poriečna roveň 
a južnejšie aj zarovnaný stredohorský povrch. 
Predovšetkým poriečnej rovni v južnej časti 
Slovenského raja odpovedajú rozsiahle podzemné 
krasové priestory (Jaskynný systém Stratenskej jas-
kyne), ktorých vznik je aj prejavom dlhodobej tekto-
nickej stability územia.

Rozsiahly podzemný kras vzniká predovšetkým pri 
vstupe alochtónnych vodných tokov s nenasýtenými – 
hladnými vodami do krasových území. Ide o agresívne 
vody s veľmi nízkym obsahom rozpustených solí.

Rieka Hornád v súčasnosti nemá vody agresívne-
ho typu napriek tomu, že jej pramenné zdrojnice sa 
nachádzajú v nekrasových horninách (Vikartovská 
priekopa). Najvodnatejšie pravé prítoky však sú 
vodami nasýtenými – potok Bystrá pramení v karbo-
nátoch série Veľkého Boku, Vernársky potok a Veľká 
Biela voda v karbonátoch Slovenského raja. 
Príkladom nasýtenosti prítokov Veľkej Bielej vody 
sú v ich prameňoch početné výskyty penovcov.

Z uvedeného vyplýva, že vody rieky Hornád pri 
vstupe do Prielomu Hornádu (teda do krasového hor-
ninového komplexu) sú nasýtené a už ich rozpúšťacia 
schopnosť je minimálna. Svedčí o tom aj skutočnosť, 

že rieka Hornád v celej svojej 9 km dĺžke pretekajúcej 
v krasových horninách nevytvára ponory.

Treba však pripomenúť dôležitú vec, že v naj-
mladších treťohorách, v období tvorby poriečnej 
rovne, tokom, ktorý túto roveň na severnom okraji 
Slovenského raja formoval bola predchodkyňa 
Veľkej Bielej vody, pretekajúca cez karbonáty 
Slovenského raja. Teda išlo tu o autochtónny tok, 
ktorý z Hornádskej kotliny priberal len nevýznamné 
prítoky. Podľa paleogeografických zistení v tomto 
období tok vrchného Hornádu pretekal na sever do 
Popradu, pretože horský chrbát Kozích chrbtov 
(Dúbrava) sa začal tektonicky formovať – vystupo-
vať až začiatkom štvrtohôr. Tým sa zmenil tok 
Hornádu a jeho pravostranných prítokov k východu 
a došlo k jeho spojeniu s Veľkou Bielou vodou už 
v čase, keď sa jej tok už vrezával do bazálneho 
súvrstvia (karbonátové zlepence) paleogénu a pod-
ložných triasových vápencov, približne v terajšom 
priebehu kaňonu Hornádu.

Väčšie a teda i známejšie jaskyne v tejto oblasti, 
ako je systém Čertovej jaskyne (spolu s Čertovou 
dierou a Vtáčou jaskyňou), Kláštorná a Ružová jas-
kyňa sú produktom korozívno – erozívnej činnosti, 
pričom erozívne tu účinkovali slabé autochtónne 
toky, ktoré sa formovali len zo zrážkových vôd 
v priestore Čertovej sihote a Kláštoriska. I keď sa 
tieto jaskyne nachádzajú približne na úrovni porieč-
nej rovne, nevznikli alochtónnymi tokmi. K ich 
vzniku v tejto hladine iste prispela aj tektonická 
stabilizácia územia v tomto období.

Ak si teda zhrnieme vyššie uvedené skutočnosti 
musíme konštatovať, že v Prielome Hornádu v minu-
losti neboli a ani teraz nie sú vhodné podmienky pre 
vznik a vývoj rozsiahleho podzemného krasu. Preto aj 
členovia Speleologického klubu Slovenský raj po 
počiatočnom intenzívnom speleologickom prieskume 
odišli do perspektívnejších oblastí Slovenského raja.

Na záver len toľko, že prieskum, ktorý vykonal 
B. Šmída s priateľmi v tomto území je v každom 
prípade prínosom pre poznanie. Ak by sa bol u nás 
prihlásil pred jeho akciami (ako je to v slušných 
rodinách zvykom), bolo by to od neho pekné, ale 
zároveň možno aj zlé, pretože v prípade, ak by sa 
nám ho podarilo od tohoto zámeru odhovoriť, nebo-
li by sme teraz poznali ďalších 39 dier, abri a jaskýň. 

Literatúra
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Speleologické perspektívy Prielomu Hornádu v Slovenskom raji
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Ani už presne neviem, kto vyslovil to slovo „exp. 
Klapozub“ ale dúfal som, že tento rok nám už zuby, 
ktoré sme si brúsili na najväčšiu vertikálu na svete 
hlbokú –643 m, neklepnú na prázdno.

Všetko sa to začalo na podnet moravských kama-
rátov z kóty „1000“, v januári 1999. Ako rýchlo sa 
začalo, tak to aj skončilo. V obci Bovec asi 2 km od 
cieľa našej cesty, stačila chvíľková nepozornosť, ľad 
v zákrute, a potom brzdy, rana, nadávka a naše auto 
končí pod kolesami protiidúceho nákladného nie-
koľkotonového monštra a nám začínajú nemalé 
problémy s návratom.

Už od počiatočných príprav na tohtoročnú expe-
díciu som mal veľmi nepríjemné pocity, tie sa znáso-
bovali, keď mi Mates volá 3 dni pred odchodom 
a vraví: „Zatiaľ nemáme auto, ale kľudne príď 12. 1. 
do Brna, nejako už odídeme“. Matesa mám rád, aj 
jeho zmysel pre humor, ale toto mi vyráža dych.

Aj napriek tomu sa zbalím a dňa 12. 1. o 15.00 
stojím aj s mojimi 40-timi kilami batožiny v Brne na 
stanici. Nebudem to už naťahovať. Po všetkých útra-
pách balenia a nákupoch sa o deň neskôr nachádzame 
(za pomoci Jirku Kiseláka) v Bovci na lanovke. Zatiaľ 
sme len traja, druhá polovica výpravy príde o deň 
neskôr. Pokúšame sa podplatiť obsluhu lanovky 
„Becherom“, no bez úspechu, a tak nám neostáva nič 
iné, ako dať každý 21 mariek za lístok. Dal ba som aj 
sto, ak by som to mal hore na Kanin šliapať peši.

Hore nás víta prekrásne počasie. Z pod kopca 
„Prestreljanik“, kde lanovka končí, sa na dva krát 
presúvame na „Dom Petra Skalára 2 260 m n. m.“. 
Táto štvrtá najvyššia chata v Slovinsku sa na osem 
dní stáva naším základným táborom. Už sú tu ubyto-
vaní ruskí aj ukrajinskí jaskyniari, ktorí pracujú 
spolu so Slovincami na spoločnom projekte „Kanin 
– 2000 m“. 

Už tri roky pracujú v jaskyni „Skalarievo Brezno 
– 911 m“ nachádzajúcej sa asi 500 m severne od 
chaty vo výške 2 335 m n. m.. Samozrejme, že na jej 
exkurziu si tiež brúsime zuby, a preto sa hneď doho-

várame o možnostiach. Dozvedáme sa, že posledný 
možný zostup

pre nás je 15. 1. s tým, že pomôžeme zbaliť bivak 
a vytransportujeme časť mareriálu. Na nasledujúci 
deň to je 14. 1. plánujeme s Matesom a Pavúkom 
vyhľadať vchod do Vrtigavice a pretransportovať 
tam časť materiálu a postaviť bivak. Ráno sa k nám 
pridajú dvaja jaskyniari zo Slovinska, ktorí poznajú 
cestu ku vchodu. Ďakovali sme všetkým svätým za 
nich, pretože vonku bola viditeľnosť tak na 30 m 
a vchod na takom mieste, kde by ho nehľadal nikto 
z nás. Aj naši sprievodcovia na určitých miestach 
blúdili, ale po troch hodinách brodenia sa v snehu, 
sme dorazili ku vchodu vo výške 1 900 m n. m.. 
Vstupná studňa má priemer asi 5 m a je oddelená 
úzkym mostom od štvornásobne väčšej depresie 
priľahlého závrtu. Na podrobnejší prieskum už nezo-
stáva čas, postavíme stan a za tmy sa vraciame na 
chatu. Tam nás už čaká druhá polovica našej výpra-
vy, ktorých čaká na druhý deň transport a vystroje-
nie úvodných pasáži Vrtiglavice.

Pavúk, Mates a ja odchádzame 15. 1. do 
Skalavievo Brezna. K samotnému vchodu museli 
naši ruskí bratia vykopať štvormetrový tunel sne-
hom. Už úvodná 42 metrová šachta dáva tušiť veľ-
kosť ostatných priestorov, ktoré budú nasledovať. To 
už ale výskame letiac v nasledujúcej 162 metrovej 
studne nazvanej prozaicky „Delíriu Tremens“. Nad 
jej dnom sa nachádza odbočka do starej vetvy, zame-
ranej v rokoch 1986-1989 Slovincami. Chvíľu sa 
čudujeme kam sa to trepali, ale nasledujúce úžiny 
„Strela“ nám berú chuť do života. V sto metrov širo-
kej pukline úzkej miestami 30 cm sa orientujeme iba 
podľa fľakov od plameňa karbidky. Odmena v podo-
be 130 metrovej šlichty „Mladý brat“ poteší. 
V druhej tretine tejto studne v hĺbke – 482 m sa 
nachádza okno, ktoré vedie do ďalšej vetvy „Rolling 
Stones“, ktorá končí v hĺbke – 856 metrov. My 
pokračujeme „Mladším bratom“, ktorý sa v hĺbke 
700 metrov napája na starú vetvu a pokračuje 130 

Vrtiglavica 
- expedícia Klapozub
Peter Medzihradský
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metrov hlbokým „Don´t worry, be happy“. Ešte dve 20 metrové 
studne a sme na momentálnom dne (v hĺbke 900 m) ústiacom do 
meandrových chodieb. Päťdesiat metrov horizontálnej pohody sa 
ešte raz mení na jedenásť metrov vertikálneho pekla, v ktorom je 
aj mojich 70 kíl priveľa. Zostávam visieť na prsáku, bezmocne 
trepotajúc rukami a nohami okolo seba. 

Úžiny ústia do širokého zablateného meandra, v ktorom sa nachá-
dza ruský bivak a spod neho počuť monotónny rachot benzínovej 
vŕtačky „Devušky“, ktorú používajú na rozširovanie úžin. Radostné 
zvítanie s Nikolajom a Sergejom a už máme pod nosom pohár so 
„spirtom“. V celej jaskyni je teplota asi 2º C a na dne 1,5º C.  
Pracovať v ňom niekoľko hodín s ťažkou a smradľavou benzíno-
vou vŕtačkou, nie je žiadny med. Pri zaliezaní do spacáku si 
mimochodom spomínam na slová Braňa Šmídu, ako opisuje vní-
manie dotyku kamaráta v bivaku.

V tom našom boli dva veľké pre šiestich ľudí a nám trom ostal 
jeden. Bolo v ňom síce teplo, ale otáčanie v ňom bolo na povel.

16. 1. ráno balíme bivak a po 8,5 hodine vychádzame z jaskyne. 
Vonku je „fučák“ a zima, aspoň –15 ºC. Nasledujúci deň prejeme 
a prespíme. Naši ruskí priatelia balia a poobede nás opúšťajú. 

Deň predtým naša druhá trojka natiahla vo Vrtiglavici 200 
metrov lana a prišli s nepríjemným poznatkom, že v jaskyni nie sú 
klasické spity na plaketu a šrob, ale zo steny trčia závity a treba 
len plakety a osmičky matičky. 

Nastalo horlivé prehľadávanie chaty a do večera sme mali 
dokopy asi len polovicu potrebných matic. Pár ich bolo takých, že 
by som ich nedal ani na bicykel. Dilemu pomohli vyriešiť naši 
slovinskí priatelia, ktorí večer prišli a prispeli asi 15-timi kusmi. 
Pri rozumnom istení nám to musí vystačiť.

Na záverečný útok som vyrazil ja s Matesom, a Pavúk s dvoma 
Slovincami až päť hodím po nás. Na úvodné zaľadnené partie boli 
použité tri ľadové frézy, na zvyšok istenia sme použili už osadené 
Skrutky, ktoré sme ale museli po ceste hľadať, preto sme napredo-
vali pomaly.

Už pri vstupe, keď som sa kĺzal po štyri metre hrubom ľade 
k prvému isteniu, som dvoma transporťákmi zhadzoval na Matesa 
kúsky ľadu a kamienky. Mal pocit strachu a beznádeje. Všetko, čo 
sme hore zhodili sa zastavilo až 600 metrov pod nami. Všade kam 
sa pozriem je ľad a sneh. Ešte aj v 200 metrovej hĺbke, keď čakám 
na prepínke kým Mates nájde ďalšie istenie, padá na mňa sneh. 
Z dolu počujem nadávky ktorými Mates vôbec nešetrí. Spustil sa 
päťdesiat metrov a teraz visí dva metre od planžety a nemôže ju 
dočiahnuť. Po polhodine pokusov o rozhúpanie sa rezignuje 
a šplhá hore aby sa mohol odraziť od steny. Húpajúc sa znovu 
zlaňuje dole. Na druhý pokus to vyšlo, ale po ďalších 200 metroch 
už toho má plné zuby, a tak ho striedam. Vôbec sa mu nečudujem, 
že spomínal všetkých svätých.

Ak sa tam niekto z Vás chce pozrieť, tak vám žiadna mapa 
nepomôže a logické uvažovanie pri hľadaní istenia tiež nie. Závity 
istenia zo stien trčali väčšinou tom, kde by som ich nečakal. 
Okrem toho sa tu nedá nikde postaviť a sem-tam okolo mňa pre-
letí projektil v podobe kusu ľadu alebo kameňa. Nie je kde usko-
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Po roku 1996 keď sme po prvýkrát navštívili na 
horských bicykloch Rumunské pohorie Rodná (2305 
m n. m.) sme sa opäť rozhodli pre túto krajinu. Nášim 
cieľom bolo pohorie na juhu Rumunska Muntii 
PARANG, (najvyšší vrch Parangu Mare 2519 m n. 
m.), južné svahy tohto pohoria tvoria vápence, kde sa 
nachádza niekoľko jaskynných systémov.

Začiatok našej cyklistickej trasy nastal tesne pred 
Rumunskou hranicou, na Maďarsko – Rumunskom 
prechode Bors. Náš dopravca, ktorý nás doviezol z 
Košíc, nechcel do Rumunska vstúpiť za žiadnú cenu.

Tesne pred jedenástou hodinou prechádzame 
hranicu a zamieňame peniaze, keď sme boli pred 3 
rokmi bol kurz 1 USD asi 3000 lei, teraz je 1 USD 
15 570 LEI, každý z nás mení po 20 USD čo je pri-
bližne 315 000 LEI.

Naša trasa viedla cez mesto Oradea, pri spiatoč-
nej ceste sme sa zastavili v jeho centre, historická 
časť mesta je velmi pekná a čistá. Rozhodne sa treba 
zastaviť a obzrieť si historické budovy, ktoré tvoria 
veľké a ucelené námestie. Po prekonaní 108.5km 
prespávame na školskom pozemku v dedine Pocola.

Po daždivej našťastie jedinej noci pokračujeme 
ďalej, je sobota a cez niekoľko horských prechodov 
sa dostávame po 140 km pred mesto Sebeš. Noc 

trávime niekoľko 100 m od motorestu, tesne pri 
rieke Cugir. Pri pive na spomínanom motoreste sa 
nám vnucujú miestne ,,devy“, za jednú noc chcú 270 
Sk. Po krátkej porade a predstave na naše ,,milujú-
ce“ ženy čakajúce doma a ceste, ktorá nás ešte čaká, 
rozhodne odmietame a odchádzame na miesto noc-
ľahu. Ráno zisťujeme že sme spali v malom močiari, 
z ďialky sa toto miesto javilo ako krásna lúčka.

Po príchode do Sebešu sa naša cestá stáča do 
prava a smerujeme do hôr. Neuveriteľné dlhou doli-
nou okolo rieky Sebeš smerujeme do sedla Pasal 
Tartarau 1665 mnm. Od Sebeša po sedlo sme prešli 
asi 70 km a pritom sme do sedla odbočili z hlavnej 
doliny, ktorá sa končí pod vrchom Stelfesti (2244 
mnm). Celú túto dolinu pretínaju dve priehrady, 
jedna vo výške 800 mnm a druhá 1200 mnm, zrejme 
dielo Čaučeska.

Stojíme a pozeráme na priehradu, zastavuje pri nás 
auto s rumunskou značkou, ale slovenskou osádkou. 
Pani Novotná s manželom cestujú do Bukuresti, kde 
sú zamestnancami slovenského veľvyslanectva. 
Dozvedáme sa od nej množstvo informácii, vysvetľu-
je, že tu v Rumunsku neexistuje žiadná sociálna pod-
pora, nezamestaní nedostávaju ani groš. Rodinné prí-
davky sú 150 Sk na jedno dieťa, dôchodok dosahuje 

čiť, a tak nezostáva nič iné, len dúfať, že si ako terč 
nevybral mňa.

V hĺbke asi sto metrov nad dnom zlaňujem na dva 
výrazné prahy, ktoré nie sú vôbec v mape zakreslené. 
Sú pokryté dvoj až trojmetrovou vrstvou snehu 
a ústia do záverečnej sedemdesiatky. Posledný batoh 
s lanom je povážlivo ľahký. Hľadám istenie niekde 
na prepadovej hrane prahov, ale márne.

Po ďalšej hodine nadávok a preklínania nachá-
dzam nit v traverze nad druhým prahom. Ten, kto to 
tu istil sa pokúšal vyhnúť padajúcim masám odmäk-
nutého snehu z prahov, a preto nasleduje päť šiale-
ných traverzov k isteniu, po ktorých treba voľne 
liezť. Ten posledný z nich má asi sedem metrov po 
úzkych lištách. Už vidím dno, ale dvadsať metrov 
nad nim mi dochádza lano. Bezradne visím na konci, 
smutne pozerám a viem, že dole sa už nepozriem.

Pri lezení posledného traverzu som si silno natiahol 
prsný sval a preto budem rád, keď vyleziem hore sám. 

Ďalšia cesta sem už neprichádza do úvahy. Až 
sem nám to trvalo 8 hodín. Cestu späť zo 620 metro-
vej hĺbky zvládneme za polovičný čas.

Po dvanástich hodinách sedenia v sedáku značky 
„Meander“ mám odrané boky aj rozkrok. Oceňujeme 
bivak pri vchode a zbytok noci strávime v ňom. Je 
pravda, že toľko strachu som pod zemou ešte nezažil.

Ráno nás prebúdza ďalšia trojka pripravená na 
zostup. Berú lano a poobede dosahujú dno. Pri 
výstupe potom odstrojujú až do hĺbky 200 metrov. 

Na druhý deň to už oslavujeme na chate ako sa 
sluší a patrí. Je vidieť, kto myslí na kamarátov, Peťo 
Polák nám, ktorí sme nemali to šťastie doniesol 
kúsok skaly z dna.

Dňa 20. 1. balíme bivak a posledné laná a lúčime 
sa s touto „studňou“, ktorá na nás nespravila príliš 
veľký dojem. Všetci sme sa zhodli, že „Skalarjevo 
Brezno“ nám za námahu stálo viac. Posledný deň 
balíme, upratujeme chatu a flákame sa po okolí. Dňa 
21. 1. odchádzame domov a je načase. Počasie, ktoré 
nám až doteraz prialo, už toho má tiež plné zuby.

Účastníci expedície: moravskí jaskyniari – Libor 
Matuška (Mates), Olda Štos (Pavúk), Peťo Polák, 
Zdenek Motyčka, Honza Sirotek a Peter 
Medzihradský (JK Dubnica nad Váhom)

Jaskyniari na bicykloch do Rumunských jaskýň
Ján Šmoll, speleologický klub Červené vrchy
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max. 800 sk mesačne, plat učiteľa či profesora sa 
pohybuje od 5 000 do 6 000 Sk, je pravda, že ceny 
niektorých výrobkov sú o niečo nižšie, je to však len 
o niekoľko percent. Utvrdzuje nás v tom, čo vidieť 
najviac, množstvo ľudí pracujúcich na poliach, stáda 
koní, kráv, byvolov, množstvo hydiny po dedinách, 
dokonca cigáni obklopení domacou hydinou a stat-
kom nasvedčuje tomu, že každý sa musí starať o seba 
sám len s minimálnou podporou štátu. Lúčime sa a 
pokračujeme ďalej. Tento deň sme prekonali 96 km.

Noc trávime tesne pod sedlom, ráno asi po 10 km 
zjazde prichádzame k horskej chate Lotru (1400 m n. 
m.). Chata je čistá a dostať v nej kúpiť prakticky 
všetko čo turista potrebuje.

Pred nami je najvyšší bod, sedlo Pasul Urdele 
(2144 m n. m.), horskou cestou, ktorou vedie značka 
sa v poobedňajších dodinách dostávame do sedla. Je 
tu niekoľko ciest, nevieme ktorá vedie správnym 
smerom, našťastie prechádza okolo nás náklaďak a 
šofér nám ukazuje správny smer. Po výstupe do 
sedla nasleduje dlhý zjazd, 25 km s prevyšením  
1600 m. Prichádzame do dediny Novaci, odtial do 
Baia de Fier. Občerstvujeme sa v miestnej krčme, 
prisada si k nám miestny farár, vysvetľuje že je orto-
doxnej viery, ktorá prevláda v celom Rumunsku. Je 
mierne pod vplyvom alkoholu, stále nás ťahá do 
kostola, nakoniec sa dáme prehovoriť a dúfame ža 
nám naleje kostolného vína. Prezeráme si malý kos-
tolík a s krátkym pozdravom odchádzame do neďa-
lekej doliny rieky Oltet k sprístupnenej jaskyne 
Muikei, dnes sme prekonali 76 km. Noc trávime pod 
strechou miestnej vstupnej budovy, ktorá je zároveň 
hotelom a reštauráciou.

Jaskyňa je sprístupnená v dlžke 1 km, tvorí ju 
tunel o šírke 10 m, výška jaskyne je miestami 1 m  
a preto návšetníci na niektorých miestach pochodujú 
husacím krokom. Najväčšou zaujímavosťou je 
vystavená kostra jaskynného medveďa, dosahuje 
úctihodné miery, a vek sa odhaduje na 50 000 rokov.

Od jaskyne Muikei ideme do vedľajšej doliny 
rieky Oltetui, nachádza sa tu jaskynný systém 
Polovgari, pomenovaný podľa dediny, ústiacej na 
začiatku doliny. Ešte pred vstupom prechádzame 
kláštorom, mníšky sa pred nami skryli, lepšie poveda-
né nevychádzali von. Zastavujeme sa pri malom kos-
tole. Farár, keď chceme ísť dnu, nám dá svoj plášť aby 
nám zakryl holé telo. Na otázku či vie o jaskyni, nám 
pokýva hlavou a vedie nás do doliny.

Začiatok doliny Polovgari tvorí mohutný kaňon 
vysoký až 250 m, asi po 1 km farár začína stúpať 
kolmo do svahu. Po 300 m sa nachádzame pred otvo-
rom malej jaskyne, nad ktorou je vo výške 4 m 

umiestnená tabuľa, ktorej význam sme nepochopili. 
Vnútro jaskyne tvorí malý priestor so skalou uprostred 
tvoriacou akýsi oltár zo stopami sviečok. 
Fotografujeme sa s farárom a zostupujeme späť do 
doliny, po 0,5 km prichádzame k hlavnému vchodu do 
jaskynného systému Polovgari. Jaskyňa je uzavretá, 
len neskôr sme zistili, že najskôr sa treba ohlásiť v 
dedine u správkyne, ktorá robí zároveň aj sprievodcu.

Preliezeme deravý plot a vchádzame dnu, jasky-
ňa nemá žiadné chodníky či zábradlie, jednoduché 
osvetlenie, káble povešané po zemi či krasovej 
výzdobe, s množstvom upozorňujúcich nápisov 
,,Pozor, elektr. vedenie“. Prezeráme si celý kaňon, je 
tu veľa skalných stien vhodné pre skalolezenie, 
zostupujeme priamo do riečky a brodime sa niekoľ-
ko stometrov dole, zastavuje nás silná vyvieračka 
vytekajúca zo systému Polovgari (asi 10km). 
Vraciame sa do dediny Baia de Feir, pri posedení na 
pive sa rozprúdila živá debata končiaca neskoro 
večer. Z miestnej krčmi ideme len niekoľko metrov 
a spíme v strede dediny, spolu 22 km.

Ráno nám tetka z vedlajšieho domu doniesla 
mlieko, syr, pozýva nás na kávu a to všetko len tak. 
Odchádzame z dediny a začíname druhú polovicu 
cesty, cez mesto Tirgu Jiu, opäť pekné námestie, 
pokračujeme do mesta Petrosani. Petrosani je výcho-
disko do pohoria Retezat vysoké viac ako 2 500 m n. 
m, ale aj do pohoria Muntii PARANG od západu. 
Opäť noc, tentokrát v starom kameňolome v dedinke 
Banita, spolu 123 km.

Pokračujeme cez mesto Hateg do dedinky 
Ponor,vedľa sa nachádza známa jaskyňa Mara 
Mures, 4,5 km dlhá, pretekaná vodným tokom, 
chodbami vysokými 30-40 m. Samotný vchod jasky-
ne je vysoký 37 m, brodíme sa po pás vo vode asi 
500 m do jaskyne, zastavuje nás hlbšia voda, ďalej 
sú potrebné člny alebo neoprénové kombinézy. 
Pokračujeme ďalej okolo mesta Deva a prichádzame 
do dediny Valisuara, spolu 144 km.

V krčme sa pýtame miestnych ľudí, či môžme 
spať pri vedľajšej budove na betónovej terase. 
Medzi nimi sa ohláša akýsi pomocník policajta, 
uteká po kľúče, tie však nemôže nájsť, berie kladivo 
a otvára dvere. Celú budovu, kultúrny dom, máme  
k dispozícii, niekoľko ľudi si k nám prisadlo a roz-
právame sa, pokiaľ nám stačí slovná zásoba. Zrazu 
prichádza k nám policajt berie nám pasy, neochotne 
mu ich dávame a zaspávame, ráno presne o 6.00 nám 
ich vracia a my pokračujeme v ceste.

V mestečku Beius, odbočujeme na jaskyňu 
Meizat. Po 18 km prichádzame k chate spominaného 
mena, avšak vchod jaskyne najsť nemôže, usudzuje, 
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že do jaskyne sa vodí pri karbidkách a jaskyňa leží 
niekde vyššie v doline. Vraciame sa a prespávame na 
začiatku doliny, spolu 131,5 km. Medzitým Erik 
Kapucian, ktorý sa nechal kvôli natiahnutej nohe 
odviezť autom asi 200 km, navštevuje Medvediu 
jaskyňu, ležiacu pod planinou PADIS. V jaskyni sa 
nachádza množstvo kostier medveďa jaskynného  
a neuveriteľne krásna kvapľová výzdoba. Odchod 
ráno o 5,30 smerom na Maďarskú hranicu, kde sa o 
14.00 stretávame s naším dopravcom a odchádzame 
do Košíc, spolu 96 km.

Za 9 dní sme prešli 907 km, okrem bicykla naša 
batožina vážila 16-18 kg, umiestnená v cyklistic-
kých vakoch. Navštívili sme niekoľko jaskýň ale pri 
čelových lampách sme nemohli podniknuť také 
speleologické trasy ako pri klasickej jaskyniarskej 
výstroji. Trasy pre horské bicykle sú v Rumunsku 

priam ideálne, neplatia žiadne zákazy a jazdiť je 
možné všade, a to aj vo výškach nad 2000 m n. m, 
kde sa nachádza množstvo poľných ciest.

Akcie sa zúčastnili jaskyniari z klubu Demänovská 
dolina, Zdeno Chrapčiak, Ivan Matocha, z Trnavy 
Erik Kapucian, z Košíc Štefan Labuda, Juraj Tóth 
a za Červené vrchy Ján Šmoll.

V septembri 1999 som sa zúčastnil na pozvanie 
Košických jaskyniarov akcie na planinu PADIS v 
Rumunsku. Okrem hlbokej ponorovej zóny 
CETACILE PONORULUI 500/150 m, hlbokej  
220 m, pretekanou riekou a troma otvormi, sme 
navštívili jaskyňu ZAPODIE (18 km). Vstupné časti 
jaskyne v dĺžke 400 m, tvoria úzke klesajúce mean-
dre vyúsťujúce do mohutných, miestami až 20-30 m 
vysokých chodieb. Celá akcia trvala 3 dni a naštívili 
sme ešte skalnú tieňavu GALBENA.

Na pozvanie poľskej Horskej záchrannej služby 
TOPR, ktorá práve tohto roku oslávila 90-te výročie 
svojho založenia, sme sa spolu s P. Stanikom zúčast-
nili jaskyniarského cvičenia v Červených vrchoch. 
Pozvanie prišlo cez Horskú službu – Jasná 
v Demänovskej doline. Horská služba TOPR vyko-
náva záchranu pre horolezcov, turistov, jaskyniarov 
ale aj pre speleopotápačov.

Celé toto podujatie trvalo celý týždeň, my sme sa 
však pre iné povinosti zúčastnili len dva dni. Po 
príchode do Zakopaného, do sídla Topru, nás vľúdne 
privítali a ubytovali, ráno o 8.00 skupina 12 ľudí, 
medzi ktorými sú aj pozvaní 2 francúzki zachranári 
a člen Horskej služby TANAP Štefan Závacký 
odchádza do jaskyne Džura. Jaskyňa má dva otvory 
dolný a horný, je priam ideálna na lezecký trenažér, 
nasvedčuje tomu aj množstvo spitov osadených na 
niekoľkých stanovištiach. Niekoľkokrát precvičuje-
me dva spôsoby vyťahovania zraneného v nosidlách, 
pri každej akcii sa používa protiváha, to znamená že 
nosidla idu hore a jeden so zachranárov cez kladku 
dole. Hneď na prvý pohľad je jasné že chlapci sú 
zohratí a väčšina sú aktívná jaskyniari či horolezci. 
Niekoľkí sa pravidelné zúčastňujú lezeckých 

prieskumov Zimnej studne (hlboká viac ako 700 m), 
či polských expedícii do Lamprestofenu. Naskôr 
pasívne, neskôr už aktívne sa zapájame do rôznych 
spôsobov záchrany. Po príchode na základňu znáša-
me materiál do centrálneho skladu, ktorý je v spod-
ných priestoroch, sklad je naplnený od horolezecké-
ho po speleologický materiál.

Na druhý deň, v stredu je na programe Litvorov 
zvon (-150 m), pre nepriaznivé počasie odchádzame 
do Chocholovskej doliny do jaskyne Ščelina 
Chocholovska (dĺžka cez 2.3 km). Vstupné priestory 
tvoria úzke plazivky a meandre, delíme sa na dve 
partie, hneď ma naložia do nosidiel a začinajú 
transportovať. Prechádzame uzkými miestami asi 
150 m plaziviek a meandra trvá 4 hodiny transportu. 
Späť transportuje druhá skupina vedúceho akcie, 
opäť 4 hodiny a akcia končí.

Poľskí zachranári počas celej akcie konzultujú z 
francúzmi, snažia sa čo najlepšie využiť ich skúse-
nosti. Večer trávime v družnej debate, výsledkom 
čoho je pozvanie od francúzkych zachranárov na 
týždenný výcvik pre 2-3 osoby do Pyrenejí s hrade-
ním cestovného, ubytovania a stravného. Krátka 
rozlúčka a cestujeme späť na Slovensko 

Cvičenie jaskynnej záchrannej služby v Poľsku
Šmoll Ján – Červené vrchy
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Výprava trvala celkovo 5 týždňov. Prvé dva týžd-
ne sme strávili v provincii Cao Bang na severe 
Vietnamu tesne pri hraniciach s Čínou. Najprv sme 
pracovali v okolí vesnice Ha Long, kde sme pokra-
čovali v prieskume jaskyne Nguom Sap, ktorú naši 
kolegovia objavili počas predchádzajúcej expedície 
v roku 1997. Jaskyňa je rozmerná a snadno prie-
chodná, s bohatou a peknou sintrovou výzdobou a 
prekrásne freaticky tvarovanými profilmi chodieb. 
Pracovali sme v 4 skupinách a rýchlo sme preskúma-
li a zdokumentovali 2 km chodieb. Objavili sme aj 
druhý vchod do jaskyne v susednom údolí. Údolie je 

zo všetkých strán uzavreté, asi 1 km dlhé a rieka 
prichádzajúca z jaskyne Nguom Sap preteká celým 
údolím a vnára sa na úpätí opačnej strany doliny 
opäť do podzemia. Pokračuje úžasnou jaskyňou, jej 
prechod je ale obtiažnejší, lebo v niektorých miestach 
je tok vody veľmi prudký. Prieskum a dokumentácia 
druhej jaskyne, ktorú miestni obyvatelia nazývajú 
Nguom Lung Sam, nám zabrala 2 dni.

Aj táto jaskyňa preráža vápencový masív a pod-
zemná rieka vyviera v ďalšom údolí, aby sa po 
krátkom povrchovom úseku tretí raz ponorila pod 
zem. Prieskum tretej jaskyne sme ale museli zasta-

Vietnam 99 v austrálskom poňatí
Steve Milner, Eduard Kladiva

Steve Milner publikoval v spravodaji Austrálskej speleologickej federácie „Australian Caver“, číslo 149 
(november 1999), str. 16-19, správu o spoločnej prieskumnej expedícii austrálskych a vietnamských jaskyniarov 
do niekoľkých krasových oblastí vo Vietname. Expedície pod vedením Howarda Limberta sa zúčastnilo 14 
austrálskych jaskyniarov a 6 vietnamských odborníkov. Expedícia bola čiastočne sponzorovaná výskumnými 
grantmi z Veľkej Británie (pozri poznámku o podpore amatérov v recenzii Cave and Karst Science v tomto čísle). 
Neoceniteľná bola pomoc vietnamských sprievodcov z Hanojskej univerzity, zvlášť pre zvládanie byrokratických 
povinností a pochopenie miestnych úradov. Počas expedície pre istotu sprevádzala cudzincov vojenská eskorta. 

Inšpirovaný zaujímavým rozprávaním o jaskyniarskom raji požiadal som Steva o podklady pre článok do 
Spravodaja SSS, ktoré Steve ochotne poskytol. Nasledujúci príspevok je voľným a čiastočne upraveným pre-
rozprávaním Stevovej správy.

Eduard Kladiva

Vodná chodba v jaskyni Hang Khe Rhy, Quang Binh, (© Vietnam 99)
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HANG KHE RHY Mapa jaskyne HANG KHE RHY
Quang Binh, (© Vietnam 99)
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viť, lebo nás čakal kras v oblasti Tra Link. Celkovo 
sme v systéme Nguom Sap/Nguom Lung Sam pre-
skúmali a zmapovali 6,9 km nových chodieb a 1,8 
km v ďalších 4 jaskyniach v okolí.

Oblasť Tra Link je preplnená nádhernými scené-
riami kuželového tropického krasu, obrovskými jas-
kyňami, tunelmi a torzami jaskynných chodieb. Ďalej 
sme sa presunuli do oblasti Ha Quang, kde nás ubyto-
vali v bývalých vojenských kasárňach. Tunajší kras 
na náhornej plošine je odlišný, semiarídny a bezlesý, 
oblasť je riedko obývaná. Našli sme iba tri jaskyne, 
ale jedna stála za námahu. Priepasťovitú jaskyňu Cam 
Thon sme objavili v malej doline na okraji krasu. 
Naše expedícia nebola pripravená na tento typ jasky-
ne, preto sme postúpili iba do hĺbky -145 m, kam nám 
dovolovala skromná zásoba lán. Pod záverečnou,  
30 m hlbokou priepasťou ale jaskyňa pokračuje. Jej 
výškový potenciál je okolo 800 metrov a najbližšia 
vyvieračka sa nachádza 10 km vzdušnou čiarou. 
Jaskyňa môže byť kľúčom k preniknutiu do hlavného 
jaskynného systému krasovej oblasti.

Poslednou zsatávkou v provincii bola oblasť 
Trung Khanh, ktorá nás odmenila poltuctom nových 
jaskýň. Jaskyne boli krátke, ale prekrásne. Celkovo 
sme zmapovali 3 km chodieb.

Po návrate do Hanoja sme namierili do provincie 
Quang Binh, vzdialenej jednu noc vlakom na juh od 
Hanoja. Svoj tábor sme rozbili v mieste Son Trach, 
asi 1 km od sprístupnenej jaskyne Phong Nha. 
Expedícia sa rozdelila na dve skupiny. Jedna časť sa 
venovala prieskumu a mapovaniu suchej časti jasky-
ne Phong Nha, druhá pracovala na lokalite Hang 
Khe Rhy, kde sme pôsobili už počas predchádzajú-
cej expedície v roku 1997. Východiskovým miestom 
k jaskyni je dedina Ban Ban, odkiaľ treba šľapať ešte 
5 hodín džungľou.

Počas expedície v roku 1997 preskúmali a zma-
povali naši kolegovia 13178 km chodieb v jaskyni 
Hang Khe Rhy. Prenikli 9 km do hĺbky masívu až k 
obrovskej chodbe, ktorú nazvali „Čo vidíte, to dosta-
nete“ (What You See Is What You Get – pôvodne 
reklamný slogan softwarových firiem a teraz vlast-
nosť návrhárskych programov označovaná anglic-
kou skratkou WYSIWYG). Chodba WYSIWIG, 
ktorou lenivo preteká mohutná podzemná rieka, je v 
priemere 30 m široká a 40 m vysoká, bohato zdobe-
ná masívnými sintrovými útvarmi.

Prvvou úlohou expedície bolo vybudovať pod-
zemný tábor 6 km od vchodu v úseku nazývanom 
Sump or Glory (Sifón alebo Sláva). V týchto 
miestach je potrebné plávať najdlhší úsek – 250 
metrov bez jediného miesta k odpočinku. Polosifón 

bol otvorený na pol metra a my sme vybudovali 
tábor hned za ním. V prípade zvýšenej hladiny sme 
mohli prečkať na bezpečnom mieste, počas predchá-
dzajúce expedície ostali dvaja jaskyniari uväznení za 
sifónom 57 hodín.

Nasledujúci den sme postúpili v jaskyni až k 
úseku WISIWYG, kde sme našli mapovacie značky 
prvej expedície a nadviazali na ne. Neďaleko po 
zahájení mapovania sme našli vhodný suchý úsek 
pre tábor číslo 3, ktorý sme nazvali „Pohoda, posteľ 
a vodka“ (The Good, The Bed and The Vodka). 
Preskúmali sme vyššie položenú odbočku, ktorá 
mohla viesť do vyšších poschodí jaskyne, ale bohu-
žiaľ sa skrútila nad hlavnú chodbu. Vrátila sa druhá 
skupina, ktorá mala za úlohu preskúmať pokračova-
nie jaskyne a jej rozprávanie bolo plné plávania, 
plávania a opäť plávania. Na konci ale bola džungla 
a denné svetlo.

Jedna skupina pokračovala k druhému východu 
preskúmať údolie, do ktorého vyvierala podzemná 
rieka Khe Rhy a druhá skupina zmapovala ostávajú-
ci 1,9 km dlhý úsek. Vchod, ktorým rieka opúšťa 
jaskyňu je 40 m široký a dajakých 80 m vysoký 
portál. V úzkom údolí sa rieka spájala s mohutným 
vodným tokom prichádzajúcim z pravej strany, ktorý 
vyvieral z ešte väčšieho otvoru, 80 m širokého a 80 
vysokého. Najprv sme sa domnievali, že sme objavi-
li nový megasystém, nakoniec išlo o jaskyňu Hang 
En, preskúmanú počas expedície v roku 1992.

Medzitým sa spustil dážď, prvý po období sucha. 
Rýchlo sme sa vrátili do tábora 3, zbalili veci a v 
miernej panike sa ponáhľali do tábora 2. Tam sme 
našli druhú skupinu v bujarej nálade, lebo medzitým 
preskúmali a zmapovali dva kilometre bočných cho-
dieb. Počas noci rieka stúpla o 0,2 m ale opäť klesla, 
spiatočná cesta cez polosifón bola tedy otvorená.

Počas štyroch dní pobytu v podzemí sme predĺži-
li jaskyňu na 18 km. Domapovanie pridalo ešte 0,9 
km, domnievame sa ale, že jaskyňa Hang Khe Rhy 
môže ašpirovať na prvé miesto v dĺžke prechodu 
medzi riečnymi jaskyňami, ktoré je možno prekonať 
bez potápačskej výstroje. Dĺžka hlavného toku 
medzi ponorom Foot and Mouse a výverom je  
11 752 metrov.

V závere expedície sme ešte navštívili oblasť Son 
Trach, kde sme spoločne s priateľmi z Hanojskej 
univerzity našli niekoľko nádejných miest. Tie ale 
nechávame v tajnosti na neskorší výskum. 

Podľa podkladov Steva Milnera, Eduard Kladiva.
Reprodukcia článku alebo jeho časti nie je možná 
bez súhlasu autora.
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ÚVOD
Základné údaje: K úrazom a incidentom, ktoré k 

nim mohli viesť, došlo pri prolongačných a prie-
skumných prácach, ktoré náš klub vykonával od 13. 
4. 1996 do 31.12. 1999. Tieto nepríjemnosti sa teda 
prihodili neúmerne 8 aktívnym jaskyniarom a 2 
zahraničným hosťom, ktorí sa týchto prác zúčastňo-
vali v rôznych geomorfologických celkoch, väčši-
nou v Slovenskom krase. Od roku 1998 cca 90% 
pracovných akcií istí mobilný telefón. V pamäti má 
okrem čísel na aktívnych jaskyniarov so speleozá-
chranárskou praxou aj čísla na políciu, pohraničnú 
stráž a ľudí, ktorí poznajú „náš“ terén.

Lezecké dni: V roku 1997 absolvovali Lezecké 
dni SSS 2 členovia SK Drienka. Od leta 1998 malo 
(k tomuto roku) z 12 členov SK Drienka, resp. z 9 
lezúcich jaskyniarov 7 členov osvedčenia o absolvo-
vaní skúšok z jednolanovej techniky 1. stupňa. 

Oboznámenie s pravidlami pri speleologickej 
činnosti: Všetci členovia sú počnúc od prvého inci-
dentu vďaka neustálemu memorovaniu oboznámení 
so základnými pravidlami pri práci a pohybe v pod-
zemí. Nakoniec, majú prístup aj k jaskyniarskym 
periodikám a špecializovaným prílohám. 

Výstroj a pracovné pomôcky: Pri lezeckej čin-
nosti sa používajú výlučne speleologické laná (10,5 
a 11 mm). Osobná výstroj jaskyniarov pozostáva zo 
značkových pomôcok s príslušnými certifikátmi, 
osobitne sa kladie dôraz na používanie karabín v 
zmysle usmernení z Lezeckých dní. Do kotvení pou-
žívame neznačkové, avšak overené plaketky, ktoré 
klub dostal darom od dvoch dlhoročných aktívnych 
jaskyniarov a plaketky Petzl. Kotviace skrutky prís-
lušných parametrov sme dostali taktiež do daru. 

Finančná situácia v 2 prípadoch nedovoľuje jasky-
niarom kúpiť si certifikovanú, resp. jaskyniarsky 
vhodnú prilbu. Používanie pracovných rukavíc (sil-
ných pogumovaných i kožených) je prirodzené. Ako 
problematické sa javí vyťahovanie materiálu z verti-
kálnych sond (až z hĺbky 12 m). Dosiaľ sme použí-
vali plechové vedrá, vedrá od farieb s poistnou rap-
-šnúrou, vyradené poštové vrecia, transporťák a 
kožený vak. Použité laná boli pracovné a vo viace-
rých prípadoch sme boli, žiaľ (opäť financie), nútení 
použiť aj lezecké lano, avšak len v statickom zaťaže-
ní bez dotyku so stenou. Súčiastky v kladkostrojoch 
sú značkové; vzhľadom na finančnú situáciu, žiaľ, 
patria používané ručné blokanty do osobnej výstroje 
jaskyniarov, preto ich použitie obmedzujeme na 
najnižšiu možnú mieru.

Zodpovednosť: Dôležité je spomenúť zodpoved-
nosť alebo lepšie povedané – rozptyl zodpovednosti. 
Z doteraz vydaných Zásad bezpečnosti pri speleolo-
gickej činnosti (chovan 1985) vyplýva zodpoved-
nosť vedúceho akcie. Prax v SK Drienka je modifiko-
vaná. Vedúci akcií síce znášajú zodpovednosť, ale 
keďže aj aktívne prispievajú k pracovnému úsiliu, je 
nutné spontánne často zodpovednosť delegovať na 
starších, či relatívne skúsenejších jaskyniarov, ktorí 
svojich menej skúsených kolegov usmerňujú. Nikdy 
nedošlo k vedomým prehmatom pri používaní jedno-
lanovej techniky a všetky usmernenia boli akceptova-
né. K vyslovenému odmietnutiu usmernenia aj pri 
inej činnosti nikdy nedošlo, ozvalo sa však dekadent-
né mrmlanie s poznámkami napr. pri poukázaní na to, 
že jaskyniar nemá prilbu a chce vliezť do vertikálnej 
sondy (!), kde bude kopať (!), či malej jaskyne, ktorú 
bude merať. Prečo toľký odpor k prilbe, keď hlavu 

Správa o úrazoch a incidentoch, ktoré k nim mohli viesť 
v SK Drienka v období 1996-1999

Gabriel Lešinský
Vzhľadom na to, že veľká väčšina úrazov pri jaskyniarskej činnosti je dôsledkom zbytočných chýb, či často 

až donebavolajúcej benevolencie k triviálnym pravidlám, ktoré sa už x-krát omieľali vo všakovakých príruč-
kách, článkoch alebo ich káže zdravý rozum, vie si čitateľ tohto materiálu predstaviť, s akými pocitmi som ho 
koncipoval... Braňov článok bol poslednou kvapkou. Na príprave tohto materiálu sa podieľali takmer všetci 
pasívni, či aktívni aktéri nižšiespomenutých incidentov a s čistým svedomím možno povedať, že sme nič neza-
mlčali – správa je s tým, čo ostalo v pamäti, vyčerpávajúca a úprimná. Škoda len, že táto sebareflexia odzr-
kadľuje trestuhodnú benevolenciu, niekedy vari až... 

Článok nie je kajúcnym priznaním. Je len ďalším zo zdvihnutých varovných prstov, ktorý naznačuje šírku 
škály spôsobov, akými možno prísť... prinajmenšom o zdravie. 
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máme len jednu, je mi záhadou. Podľa mojej mienky 
musia byť všetci prítomní – aktívni i pasívni účastníci 
akcie (členovia klubu!) – zodpovední za seba a aktív-
ne sa zaujímať, tak aby ich to samých neohrozilo, aj o 
činnosť svojich kolegov a upozorňovať ich na chyby. 
Ak to platí, zodpovednosť sa rozptyľuje, ale nemys-
lím, že sa zároveň oslabuje pocit pre ňu. 

POPISNá ČASŤ
Rok 1996 (cca 60 pracovných akcií)

Tento rok bol na nepríjemnosti sterilný. 

Rok 1997 (105 pracovných akcií)
Incident: V Lácovej priepasti (DV) došlo v noč-

ných hodinách pri návrate z jaskyne k zaseknutiu 
jaskyniara v úzkom ústí, čo bolo komplikované navy-
še morfológiou vstupnej časti priepasti. Jaskyniar si 
dokázal, aj keď to dlhšie trvalo, poradiť sám.

Dôsledky: K úrazu nedošlo. Nízky stupeň psy-
chickej ujmy a fyzické vyčerpanie. Dôležitý moment 
je, že hore bol jaskyniar schopný v prípade väčších 
problémov zabezpečiť pomoc, avšak ťažko mohol 
pomôcť priamo. Psychicky však kolegu povzbudzo-
val a upokojoval situáciu. 

Poučenie: Odolať nadšeniu a spriechodňovať 
ústia vertikál s istou rezervou, triezvo hodnotiť 
zostup už v prvých fázach (na povrch sa predsa treba 
vrátiť). Veľmi dôležitý je pocit, že v ťažkostiach je 
ktosi nablízku.

Rok 1998 (147 pracovných akcií)
Indicent: Pri klasickom výstupe z cca 5 m hlbo-

kej, suchej vstupnej šachty vo Vykopanej priepasti 
(DV) sa pod vystupujúcim jaskyniarom uvoľnil 
zhluk pizolitov, pričom nastal pád z výšky 2,5 m na 
jaskyniara stojaceho pod lezcom. Pád bol spojený s 
vyslaním pachového signálu priamo do tváre niž-
šiestojaceho, ktorý to neskôr komentoval slovami: 
„Zrazu ma okolo uší ovanul teplý vzduch“. 

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo. Incident roz-
pútal bujarú zábavu. V prípade menej priaznivých 
okolností (keby dole nestál riadny chlap), by to 
zaváňalo zlomeninou, či riadnym udretím.

Poučenie: Pod lezúcim jaskyniarom nemá v 
dosahu jeho možného pádu nikto stáť (aj keď tu 
paradoxne dolustojaci pôsobil ako záchranca); resp. 
klasicky vystupujúci jaskyniar nemá preceňovať 
svoje schopnosti.

Indicent: Jaskyniar s osvedčením o absolvovaní 
Lezeckých dní založil lano do zlaňovacej brzdy 
nesprávne v ústí Priepasti Hlinoš (DV). 

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo. Dôsledky tejto 
konkrétnej chyby sú neporovnateľné s dôsledkami 
rovnakej chyby – avšak vo voľnom priestore šachty 
pod kotvením. K incidentu došlo totiž pred zostupom 
do vstupnej úžiny, kde sa vyslovene treba natlačiť a 
cca 1,5 m nad medzikotvením. K pádu teda nemohlo 

dôjsť. Okrem toho dobrý zvyk, že nad zostupujúcim 
stále bdie hore „kontrolór“, ktorý okamžite na chybu 
upozornil, aspoň trochu zmiernil povahu inak fatálne-
ho omylu.

Poučenie: Lezecké dni, Lezecké dni, Lezecké dni 
a to aj po ich absolvovaní! Zostup jaskyniara, vráta-
ne kontroly výstroja pred zostupom by mal stále sle-
dovať iný lezec. Zostupujúci sa má koncentrovať len 
na zostup! 

Indicent: Pri prolongácii v iniciálnej depresii 
(teraz už priepasti) Hlinoš II. – Bratská, sa počas 
skresávania bočných stien sondy tvorených hlinitým 
sedimentom, odrazil s veľkou razanciou krompáč od 
koreňa (neviditeľne ukrytého pod hlinou) priamo do 
tváre sondujúceho jaskyniara.

Dôsledky: Došlo k úplnému preseknutiu ľavej 
nosnej dierky. Neuveriteľné šťastie – milimetre – 
chýbali od masívnej deštrukcie tvárových kostí a 
hornej čeľuste! Ešte väčšia komplikácia by nastala, 
keby bol k tvári obrátený špicatý koniec krompáča. 
Rana masívne krvácala, prvú pomoc si postihnutý 
poskytol sám. Za 3 dni sa rana zahojila bez lekárskej 
pomoci zrastením nosnej chrupky.

Poučenie: Nikdy nekopať s krompáčom proti 
tvári, kope sa vždy s adekvátnym úklonom mimo 
tváre!!! Pozor na korene, neuveriteľne pružia. 

Indicent: Počas výstupu z 25 m hlbokej vstupnej 
šachty Kamenistej priepasti (DV) liezol jaskyniar po 
lane so zlým kotviacim uzlom, ktorý tam uviazal 
inak veľmi dobre vybavený zahraničný hosť – jasky-
niar. Liezlo sa na 2 lanách paralelne. (Prvé si lezúci 
jaskyniar kotvil správne a sám). Na poznámku hosťa 
zhora, že si nie je istý svojím uzlom, sa vystupujúci 
cca 10 m nad dnom rýchlo prepol do druhého lana. 

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo. Kotviaci 
„uzol“ bol maximálne nevhodný – ani sa nedá pome-
novať – bol asi prejavom prosto „náhodnej“ inšpirá-
cie tiežjaskyniara. 

Poučenie: Nikdy nenechávajte kotviť ľudí, o kto-
rých si nie ste istí, že to aj dokonale vedia. Dobrým 
vybavením sa netreba dať zmiasť!

Incident: Počas výstupu z Kamenistej priepasti 
(DV) sa iný zahraničný jaskyniar z jedného z 
popredných európskych klubov vedome úplne odo-
pol z kotvenia v šachte (-25 m), pričom v nej ostal 
len vďaka rozporu (profil šachty: cca 3 × 1 m), a 
obhodiac dlhým popruhom skalu v úrovni ústia (vo 
výške jeho hlavy a cca 2,5 m od neho) sa vyšvihol z 
diery von. Na poznámku, či to robí bežne reagoval: 
„To je v poriadku“ (v zmysle: je to len prdka). 
Nijako to nevzrušovalo ani jeho kolegov.

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo. Stačil moment 
(vykĺznutie popruhu; uvoľnenie skaly) a nasledoval by 
fatálny pád na balvanité dno, ako zo 7. poschodia.

Poučenie: Pozor na zahraničné móresy! Zvážte, 
s kým idete na akciu do jaskyne. Potenciálne nebez-
pečný je každý, koho osobne nepoznáte.
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Incident: Ten istý zahraničný jaskyniar (pohybu-
júci sa bežne v niekoľkostometrových vertikálach) na 
kotvení v Malej Sovej priepasti (DV) /my sme už s 
ním neliezli/ si urobil (ignorujúc hornú variantu na 
osmičkovom kotviacom uzle, navyše až príliš voľne 
„ušitom“, s okom na 10 prstov) cca 1,5 m dlhý(!) 
previs zhora idúceho lana. Na poznámku o riziku 
(„Hey, it´s risky as it is made“, reagoval: „Doesn´t 
matter, it´s O.K.“). Navyše, opäť bez odozvy jeho 
kolegov. Je pravda, že kotvenia robil Tonda Zelenka 
(Frank in verb. 1998), ale to tí frajeri nemohli tušiť.

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo. Jediný rozdiel 
oproti predchádzajúcemu prípadu je bahnité šikmé dno 
na dne 25 m hlbokej priepasti. V prípade deštrukcie 
hociktorého prvku medzikotvenia by lano (11 mm) 
nevydržalo sily spôsobené vysokým pádovým faktorom.

Poučenie: Odporúčajte odvážnym zahraničným 
lezcom Lezecké dni SSS (narážam na povestné 1 
percento P. Hipmana; in hiPman 1998)

Incident: Pri vystupovaní z Novej Muflónej prie-
pasti (PP) si jaskyniar po vylezení 50 m šachty chcel 
pripnúť brzdu z centrálneho kotvenia na bok. Pri 
manipulácii s karabínou Attache na boku sedačky si 
jaskyniar nevšimol, čo sa presne stalo (cvaknutie sa 
ozvalo) a brzda, ktorú zapol pravdepodobne do 
vzduchu a nie do oka sedačky, sa zrútila do studne, 
kde bez akejkoľvek možnosti uhnúť, stál jaskyniar. 
Brzda sa zrútila presne tam, kde bolo dolustojacemu 
jaskyniarovi odporúčané, aby sa skryl počas výstupu 
kolegu. Naštastie, neposlúchol.

Dôsledky: K úrazu nedošlo. Okrem mierneho 
šoku spôsobeného vedomím, čo dokáže 330 g vážia-
ca brzda pri zrýchlení 9,81 m.s-1 a 50 m dráhe bez 
prerušenia pádu asi urobiť...

Poučenie: V cca úzkych studniach bez vhodných 
výklenkov sa nemôžu súčasne zdržiavať ani dvaja 
lezci. Manipulácia s brzdou musí byť vykonaná pred 
výstupom, a ani v prípade prechodu zo zostupu na 
výstup netreba riskovať možnú stratu brzdy (vysilené 
ruky, zablatené rukavice)! 

Rok 1999 (150 pracovných akcií)
Incident: Pri povrchovom prieskume na SZ 

Silickej planiny došlo ku konfliktu rekognoskujú-
cich jaskyniarov a časti z cca 20 člennej skupiny 
zákonom povolených úchylákov, ktorí sa v tej istej 
časti chystali strieľať do zvierat. Úchyláci s puškami 
sa mimoriadne agresívne osopili na našich mladých 
jaskyniarov, za čo sa im v obrane dostalo rovnakej 
odozvy od starších druhov a incident pokračoval aj 
neskôr, v priebehu dňa.

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo, ale celý deň to 
zaváňalo riadnou melou.

Poučenie: Bráňte svoje práva – práva tých, ktorí 
pre túto krajinu objavujú, dokumentujú a nie likvidu-
jú prírodné a kultúrne dedičstvo v záujme svojich 
chorých, primitívnych pudov. Odhadnite však svoje 

sily. Nezabúdajte, že táto bohatá, dobre organizova-
ná pliaga je euryekná, má vysokú abundanciu, 
mimoriadny stupeň agresivity, minimum etiky a 
empatie. Brániť sa jej dobrým slovom a ghándíovsky 
je životunebezpečné.

Incident: Pri manipulácii s prázdnym vedrom nad 
vtedy cca 7 m hlbokou Kuvičkovou priepasťou (SP) 
so sondujúcim jaskyniarom na dne, sa vedro chybou 
jaskyniara obsluhujúceho kladkostroj zrútilo na nič 
netušiaceho, chrbtom otočeného „sondážnika“.

Dôsledky: K ťažšiemu úrazu nedošlo. Jaskyniar 
však utrpel mierny šok + bolestivý zásah do chtrbta 
a hlavy. V prípade pádu vedra na krk hranou dna...

Poučenie: Nutná je dokonalá koordinácia čin-
nosti oboch jaskyniarov. Hore sa nemá manipulovať, 
keď sa dole pracuje a naopak. Pri manipulácii hore, 
musí byť osoba dole v strehu a v bezpečí, aj keď to 
zdržuje prácu.

Incident: Pri vyťahovaní vedra z rovnomennej 
priepasti na inej akcii sa vedro zachytilo o výstupok 
masívu a vypadol z neho niekoľko kilogramov ťažký 
kameň. 

Možné dôsledky: Našťastie k úrazu nedošlo. V 
prípade zásahu ktoréhokoľvek miesta na sondujú-
com jaskyniarovi, by došlo pravdepodobne k vážne-
mu úrazu.

Poučenie: Nutná je mimoriadna opatrnosť pri 
vyťahovaní sute. Vyžaduje si dokonale preverené 
pomôcky, systém i ľudí, čo je navyše umocnené špe-
cifikami sondy. Zlyhanie ktoréhokoľvek z týchto 
prvkov môže zapríčiniť vážny úraz i smrť! 
Prispôsobenie uvedeného vzájomne a povahe sondy 
znamená prežiť.

Incident: Pri preliezaní vstupnej úžiny (zvanej 
Krutoš) v novoobjavenej Veľkonočnej priepasti, 
(PP) jaskyniar v snahe prekonať ju, vykonával hľa-
dajúc najvhodnejšiu polohu prudké pohyby, pričom, 
bez toho, aby si to uvedomil, došlo k zraneniu v 
oblasti krčnej chrbtice.

Dôsledky: Jaskyniarovi vyskočila medzistavcová 
platnička a privrzla mu nerv bez toho, aby to pociťoval 
ako vážnejšiu ujmu. Bolesť však narastala rovnako, ako 
klesala pohyblivosť v postihnutej oblasti. Lezec musel 
byť po návrate z akcie (po 3 dňoch) lekársky ošetrený a 
rekonvalescencia trvala cca týždeň. V prípade, že by 
došlo k tomuto úrazu napr. v Kunej priepasti, bol by 
vážne ohrozený návrat jaskyniara a vážne i jeho zdra-
vie, keby sa o návrat vôbec sám pokúsil. 

Poučenie: Nepresilovať sa v neznámych úžinách. 
Prudké pohyby navyše vysiľujú. 

Incident: Pri prolongácii v sonde Troch (teraz už 
ústí Priepasti Troch), sa z ničoho nič zo steny sondy 
uvoľnil domnelý „masív“, z ktorého sa vykľul 
obrovský, do 200 kg ťažký balvan a skĺzol sa z mini-
málnej výšky priamo na chrbát zohnutého, sondujú-
ceho jaskyniara. Napriek tomu, že okamžite prisko-
čili traja náhodou okolostojaci kolegovia a nešťast-
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níka vyslobodili, postihnutý stihol pocítiť mohut-
nosť a váhu tejto hrôzy, čo neskôr komentoval: „Cítil 
som sa ako Atlas, ktorý niesol na chrbte celý svet“.

Dôsledky: Štastná zhoda okolností (okamžitá 
pomoc viacerých, charakter sondy, ktorá dovoľovala 
prístup záchrancom a duchaprítomnosť) zabránili 
privaleniu (pripučeniu) jaskyniara na dno sondy s 
ekvivalentnými dôsledkami a komplikovanej vyslo-
bodzovacej akcii.

Poučenie: Veci buď sú alebo sa zdajú, a teda nie 
sú.. V nevyspytateľnom Slovenskom krase treba všet-
ko overovať!

Incident: Po príchode na lokalitu M. J. V. (DV) 
nedočkavý jaskyniar vsunul len hlavu pod vstupný 
portál jaskyne bez ochrannej prilby, len aby skontro-
loval v akom stave je lokalita. Bez akejkoľvek inici-
ácie, v okamihu, keď hlavu spokojne vyťahoval, 
uvoľnila sa samovoľne stropná doska, ktorá ho 
okrajom zasiahla do hlavy.

Dôsledky: Došlo k poraneniu čela okrajom letia-
cej, niekoľkokilogramovej stropnej dosky s malým 
krvácaním. Zlomky sekundy skôr by znamenali roz-
bitú hlavu, či otras mozgu, ak nie niečo vážnejšie. 

Poučenie: Jaskyniar bez prilby je mŕtvy jaskyniar 
bez ohľadu na veľkosť jaskyne, či podpovrchovej sondy. 

Incident: Počas zlanovania v Bielej šachte (-60 
m) v Priepasti Hlinoš (DV) uvoľnili v priestore okna 
stojaci jaskyniari kameň, ktorý tesne minul zlaňujú-
ceho jaskyniara.

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo, avšak násled-
ky pri takýchto incidentoch sú vážne.

Poučenie: Mimoriadna opatrnosť v miestach 
exponovaných nad priestorom, v ktorom sa pohybujú 
jaskyniari! Jaskyniar visiaci v šachte na lane nemá 
možnosť úniku!

Incident: V Plšej priepasti (DV) pri vyťahovaní 
materiálu (cca 0,3 m3 balvanovitej sute) vytrhlo 
úchytové lano kus steny veľkého vedra, cca 10 m 
nad jaskyniarom s minimálnou možnosťou úkrytu na 
dne. Duchaprítomnosť a sila vyťahujúceho zabránila 
pádu tejto hrôzy do priepasti.

Možné dôsledky: Pravdepodobne veľmi vážny úraz.
Poučenie: Nepreťažovať vedrá, ktoré nech sú 

relatívne pevné, po toľkom použití prejavia únavu 
materiálu. V tomto prípade sa neroztrhol 11 mm 
úchytový oblúk lana, ale únava materiálu, hmotnosť 
obsahu a nerovnomerné zaťaženie úchytu pri vyťa-
hovaní z ústia spôsobili, že fixujúci uzol prešiel ste-
nou vedra ako maslom. Dvojnásobne sprísniť opat-
renia na povrchu, keď v sonde niet úniku!!!

Incident: V Malej Zlomovej priepasti (SP) tesne 
pred výstupom z nej chcel jaskyniar ešte uvoľniť zo 
steny labilný, cca 30 kg vážiaci kus vápenca, ktorý 
pripomínal gilotínu visiacu priamo nad najzaujíma-
vejším miestom jaskyne a mohol iného návštevníka, 
neznalého pomerov, poľahky dekapitovať. Holými 
rukami sa pokúsil ho odlúpiť zo steny. Šikmo na 

stenu pripevnený blok sa po uvoľnení vzpriamil, 
pritisol svojou váhou k stene prsty jaskyniara a spa-
dol, kam hrozil. 

Dôsledky: Došlo k úrazu – pomliaždeniu distál-
neho článku prostredníka s vysokou bolestivosťou 
počas niekoľkých dní. Postihnuté bolo i nechtové 
lôžko.

Poučenie: Akákoľvek manipulácia s vápencovou 
horninou väčšej hmotnosti vyžaduje pracovné ruka-
vice. V tomto prípade mohli stlmiť tlak kameňa, resp. 
nedošlo by k priamemu kontaktu skaly a prstov.

Incident: Pri sondáži pri stene dómu s ukloneným 
suťovým svahom v Priepasti Papradie (SP), sa znena-
zdajky objavil pri stene voľný vertikálny priestor. 
Zrazu sa niekoľkokubíkový suťový svah balvanov a 
blokov samovoľne posunul v smere objavu aj s osla-
vujúcim jaskyniarom a jeho primrznutým úsmevom.

Možné dôsledky: K úrazu nedošlo. Stačilo málo 
a jaskyniara mohol prúd sute strhnúť k otvoru, kde 
mohol spadnúť a zavaliť ho. 

Poučenie: Incident podobného charakteru bol 
jediný, ktorý sa za 4 roky pri práci na množstve loka-
lít stal. To, že k nemu došlo, znamená, že je reálny aj 
nabudúce aj inde (aj sa stal; pomerne nedávno, na 
inom mieste a inej skupine v Slovenskom krase). 
Extrémna opatrnosť pri uklonených suťových sva-
hoch v nepreverených vertikálach je nutná. V Srnčej 
priepasti (DV) sa samovoľne posunul nadol svah v 
priepasti, keď tam nebol nikto a odkryli sa tak nové 
priestory. V Priepasti Papradie je nutné osadiť spit 
a na predĺženej slučke sa v ňom istiť pri práci nad 
suťou zakrytým priestorom.

Incident: Po objave Brečtanovej priepasti (DV) 
sa prvozostupujúci cítil akýsi nesvoj. Tažkosti v 
dýchaní pripisoval stresu z prvozostupu. Radšej 
lokalitu opustil – v priepasti bola pravdepodobne 
dosť vysoká koncentrácia CO2, čo sa ukázalo overo-
vacím zostupom (iný jaskyniar – tie isté problémy).

Dôsledky: Došlo k slabému priotráveniu týmto 
plynom, avšak bez straty kontroly sebaovládania, či 
nad fyzickým pohybom. Dlhší pobyt v týchto pod-
mienkach je nebezpečný a pri koncentrácii CO2 nad 
5 obj. % aj fatálny (v závislosti na okolnostiach). 

Poučenie: Opatrnosť vo všetkých vertikálach 
Slovenského krasu je nutná! CO2 mení svoju koncen-
tráciu podľa zistení (Barrandien, Praha, deväťde-
siate roky) v závislosti na atmosferickom tlaku a 
mnohých iných okolnostiach, ktoré v súčasnosti, ako 
aj príčinné súvislosti, nie sú objasnené. Dobrý indi-
kátor je karbidka, sviečka, zápalky, zrýchlené dýcha-
nie, nepochopiteľný stres ap.

Incident: Pri meračských prácach v Priepasti 
Troch (SP) sa jaskyniar naliezajúci do lana smerom 
nahor v tektonicky silne porušenom páse horniny 
dotkol nohou steny, z ktorej vypadol kus priamo na 
hlavu jaskyniara, ktorý svojmu kolegovi pre lepší 
nástup držal lano.
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(možné) Dôsledky: K úrazu nedošlo len vďaka 
ochrannej prilbe, a že v dosahu nebola jaskyniarova 
tvár. 

Poučenie: I. Každý a všetko nad tebou ťa poten-
ciálne ohrozuje. II. Každého pod sebou potenciálne 
ohrozuješ.

Incident: Pri meračských prácach v Priepasti 
Troch (SP) dal jaskyniar znamenie „lano voľné“ 
tesne predtým, ako vyliezol z ústia (pod ním bolo 
medzikotvenie), pričom nechtiac zhodil do šachty 
riadny balvan, ktorý sa z rachotom rútil, obíjajúc sa 
o steny, na jaskyniara, ktorý už visel v crolle na 
lane. 

Možné dôsledky: K fatálnemu úrazu našťastie 
nedošlo, hoci jaskyniar by sa nestihol uhnúť, pretože 
balvan náhle zmenil smer dráhy. Incident spôsobil 
šok jaskyniarovi na lane, avšak neovplyvnil jeho 
schopnosť bezpečne sa z diery dostať. 

Poučenie: Signál „Lano voľné“ vyžaduje maxi-
málnu zodpovednosť – znamená, že môžeš liezť, nič 
ťa (ani náhodou) neohrozuje. Počas prvozostupu 
treba zároveň pedantne odstrániť všetko, čo potenci-
álne ohrozuje.

Kurióznym prípadom je aj napadnutie jaskyniara 
zúrivým vlčiakom pri návrate z planiny, keďže však 
priamo s prácou jaskyniara nesúvisí, nebudem ho 
detailizovať.

OPATRENIA
Okrem ponaučenia z toho čo sa stalo nám, resp. 

iným, chceme zvýšiť bezpečnosť pri speleologickej 
činnosti v našom klube tým, že všetci aktívni jasky-
niari bez osvedčení by mali navštíviť Lezecké dni, 
pričom dvaja členovia majú záujem zvýšiť si „kvalifi-
káciu“ na 2. stupeň. Prísnejšie musíme pristúpiť k 
používaniu vhodných lezeckých, či pracovných 
pomôcok a nekompromisne vyžadovať disciplínu v 
tíme s vedomím, že záchrana alebo pomoc postihnu-
tému ohrozuje i záchrancov. Nepripustiť neisté rozho-
dovanie, či konanie. Už sa stalo, že starší jaskyniar u 
nás po zlezení novej diery odhadol potenciálny zostup 
menej skúseného, ale inak schopného jaskyniara zna-
lého JT, na možný problém. Skončilo sa to urazením 
(chlap sa tešil, platil si výdavky, „vyhodil“ 2 dni), ale 
bez ujmy na zdraví. Veď diera neujde! V troch prípa-
doch stačil len subjektívny, nepríjemný pocit a chlapi 
sami odmietli zostúpiť do vlastnej diery, kde už toľko-
krát boli. Nebolo treba exaktné vysvetlenie. 
Nekoncentrovaný človek prosto môže schybiť. 
Naďalej chceme využívať výborný lezecký trenažér 
priamo v Košiciach, kde sa dajú skúšať všetky „fine-
sy“ JT, čo je výhodné pre menejskúsených, či čerst-
vých lezcov.

Jedným z možných opatrení je taktiež prečítať si 
minimálne v závere odporúčanú literatúru. Je to to 
prvé, čo by mal každý z nás spraviť – poučiť sa z 
chýb iných.

ZáVER
Chýb, ktorých sme sa nevyvarovali, nebolo málo. 

Mali by sme sa asi viacej zdravo báť, uvedomiť si 
to, čo uvádzam ako „(možné) dôsledky“. Možnože 
správnejším slovom je rešpekt. Rešpekt pred príro-
dou a pred fenoménom bolesti. Nás i našich blíz-
kych.
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tuLis, j. (1982): Úraz v Stratenskej jaskyni. 
Spravodaj SSS, 3, MSKOP L.M., Liptovský 
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V  Spravodaji 4/1999 Braňo Šmída píše o potrebe 
informovania o rôznych podzemných nehodách, ako 
o dôležitej prevencii úrazovosti v jaskyniach. 
S takýmto názorom sa dá iba súhlasiť. V decembri 
1999 priniesol týždenník Moment (52) rozsiahlejšiu 
informáciu o desaťdňovom uväznení jaskyniarov vo 
francúzskej jaskyni Vitarelles a keďže zrejme len isté 
percento našej jaskyniarskej verejnosti sa o tomto 
prípade dozvedelo, na požiadanie kolegu P.Holúbka 
som vytiahol zo spomínaného článku najdôležitejšie 
informácie. Hoci v tomto prípade nehrala úlohu 
nepripravenosť alebo zlyhanie jaskyniarov, ale pre-
dovšetkým nevyspytateľnosť prírody.

Prechodom rôznorodým jaskynným prostredím 
sa človek neraz pozastaví nad tým, čo to muselo byť 
do čerta za silu, ktorá vyhlodala v pevnom skalnom 
masíve diery ako do ementálu. Sedem francúzskych 
jaskyniarov okúsilo v novembri 1999 silu a žravosť 
vodného živlu v jaskyni na vlastnej koži a nechýbalo 
veľa aby za túto skúsenosť zaplatili svojím životom.

Všetci sa asi pamätáme na nešťastie, ktoré kon-
com minulého roka postihlo Francúzsko v podobe 

záplav sprevádzaných veľkými materiálnymi škoda-
mi a stratami na ľudských životoch. Hoci deň pred 
plánovanou jaskyniarskou výpravou zúrili nad väčši-
nou územia Francúzska prietrže mračien, na vojen-
skú základňu v Bédes, odkiaľ táto výprava vyrážala, 
nespadla ani kvapka vody. Ešte doobeda si jaskynia-
ri pre istotu vyžiadali informácie od meteorologickej 
stanice. Predpoveď počasia bola priaznivá – zamra-
čené, mierne prehánky. Na základe toho boli myš-
lienky na odloženie výpravy zavrhnuté.

Vo štvrtok poobede 11. 11. 1999 zostupuje teda 
sedem Francúzov do jaskyne Vitarelles na trojdňovú 
akciu zameranú na zmapovanie dovtedy neznámych 
úsekov rieky Ouysse. Ešte podvečer prichádzajú 
k bivaku vzdialenému asi 3 km od vchodu jaskyne a 
vybudovanému na hlinitopiesočnatom svahu 4 m 
nad riekou. Rozkladajú spacáky, nafukujú gumené 
člny. Nasledujúci deň prebieha podľa plánu. Na 
člnoch splavujú po rieke Ouysee k neznámemu 
úseku, mapujú a večer sa vracajú k bivaku. Netušia, 
že poobede Národné centrum meteorológie začína 
chŕliť hrozivé správy o prudkých dažďoch.

JASKYŇA PLNá VODY
Milan Marušin
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V noci sa však zobúdzajú na výkriky svojho 
kamaráta, ktorému voda z rieky oblizuje nohy. 
Zažínajú lampy a zisťujú, že sa voda rýchlo šplhá aj 
k ostatným. Rýchlo vstať, pobaliť čo najviac a ute-
kať. Lenže kam…?

Prúd je už príliš mohutný. Zisťujú, že už by sa 
nedostali ani do kvapľovej sály za sedielkom kilo-
meter nižšie, ani na skalnú prevýšeninu sály Clé de 
Voute vzdialenú asi dvesto metrov hore prúdom. 
Nakoniec sa uchyľujú na malú plošinu na opačnom 
brehu. Okraj skaly však vyčnieva nad vodnou hladi-
nou len tri metre. A voda stále stúpa.

Na povrchu vedúci speleologického klubu 
v Gramate po obhliadke vchodu jaskyne budí o tretej 
v noci riaditeľa vojenskej základne. Avšak v tej chví-
li pre ľudí v jaskyni nemôžu nič robiť. Jaskyniarom 
sa podarilo vyšplhať na meter širokú skalnú rímsu 4 
m nad plošinou. Rieka sa však mení na veľké jas-
kynné jazero a o dvanástej na obed, keď dosiahne 
úroveň rímsy nastupujú po dvoch do člnov. 
Poslednému, pre ktorého miesto neostáva, zhotovujú 
z bandasiek a plastikových škatúľ od jedla provizór-
nu plť. Voda je ľadová, plavidlá sa hrozivo kolíšu. 
Netušia, že na povrchu sa ženia všetci čerti a na zem 
dopadajú prívaly vôd. Vojaci zo základne medzitým 
pozháňali požiarne jednotky, políciu, sanitky a čle-
nov dobrovoľníckej organizácia Spéleo Secours.

Voda zaliala už takmer celú sálu. Keďže sa jasky-
niari teraz nachádzajú už iba meter a pol od stropu, 
vypínajú svetlá aby ušetrili zvyšok vzácneho kyslí-
ka. Kvôli revu vody sa takmer nepočujú. Zrejme 
všetci už myslia na blízky koniec. (Osobne si ani 
zďaleka neviem predstaviť pocity takto, do uzatvára-
júceho sa klepca chyteného človeka a ťažko je pred-
staviteľná aj iná situácia, ktorá by podobne preverila 
charakter ľudí.)

Hladina vody sa však ustaľuje. Dokonca začína 
pomaly klesať. Prudšie začína voda padať o deviatej 
večer. Prúd vody je čoraz silnejší. Voda všade naoko-
lo akoby vrela. Vytvárajú sa vodné víry. Klesajúce a 
zrážajúce sa vodné hladiny v jednotlivých častiach 
galérie vytvárajú metrové vlny. Člny sa krútia 
dookola ako v obrovskej výlevke. Voda však stále 
klesá a po dvanástich hodinách strávených v člnoch, 
dosahujú jaskyniari znovu skalnú rímsu. O niekoľko 
hodín neskôr všetci opatrne zliezajú po mokrých 
stenách na plošinu pod ňou.

Nastáva ďalšia fáza, ktorá z pohľadu dynamiky 
predchádzajúcich udalostí nie je už taká dramatická. 

Čakanie. Prezlečení do suchého oblečenia zisťujú, 
že pred nimi nie je nič radostné. Nedostatok potravín 
a fyzických síl, chladné prostredie, nebezpečnosť 
presúvania sa kvôli kolísajúcej hladine, zrejme 
neschodný vstup do jaskyne. Predpokladajú, že 
záchranári sa pokúsia ku nim dostať vyhĺbením 
umelej šachty. Keďže na základni nechali podrobný 
plán akcie, mali by záchranári vedieť, kde sa približ-
ne nachádzajú. Čakať. Tri-štyri dni. Možno viacej…

Zavádzajú krízový režim. Svieti sa iba pri jedle, 
člny sa menia na matrace, jedlo sa podáva každých 
dvanásť hodín, porcia pre jedného jaskyniara je sed-
minou bežnej porcie, kvapľová voda je zachytávaná 
do fliaš. Ľudia v jaskyni netušia, že nad nimi pracuje 
vyše sto záchranárov. Prvý vrt skončil v slepej chod-
be, druhý zaplavila voda. Útržky ďalších dní v pod-
zemí jaskyniarom splývajú. Väčšiu časť dňa prespia, 
prípadne trávia klamaním organizmu tým, že raz za 
čas zjedia štvrť žemle s maslom, sardinku a dva 
gaštany. Nikto však nenadáva ani nenarieka. Musia 
vydržať, aj keď síl ubúda a morálka skupiny postup-
ne klesá. Apatia je prerušovaná lenivým dialógom.

Vo štvrtok poobede sa hladina vody zasa zodvih-
ne o dva metre. To znovu zmobilizuje chlapov, ktorí 
potom striedavo držia pohotovosť. Avšak v piatok a 
sobotu voda opadáva natoľko, že rozmýšľajú nad 
zostupom do kvapľovej siene. Lenže síl a jedla je už 
málo. Radšej sa nehýbu z miesta a stále načúvajú, či 
nezačujú prichádzajúcich záchranárov. Všetky 
zvuky sa však zlievajú do monotónneho hukotu 
vody.

Ohóóó! V nedeľu 21. 11. 1999 o pol deviatej 
ráno, 5 hodín po poslednom jedle, sa z tmy ozýva tak 
dlho očakávaný ľudský hlas. Chlapi v jaskyni zaží-
najú svetlá, rátajú do troch a revú: Ohóóó! Dostávajú 
odpoveď, znovu kričia a objímajú sa. 

Záchranári vyvŕtali do galérie nad bivakom šach-
tu hlbokú 28 metrov a širokú 45 cm. Keď o pol 
druhej v noci lanom vytiahnú posledného jaskyniara, 
zdá sa mu neuveriteľné, že hviezdy na oblohe môžu 
byť také krásne.

Urobili jaskyniari pred akciou nejakú chybu? 
Veď na predmetnom území nepršalo, mali priaznivú 
meteorologickú predpoveď a na základni nechali 
podrobný plán akcie (to im zrejme aj zachránilo 
život). Mali mať viac na zreteli zlú meteorologickú 
situáciu na takmer celom území Francúzska…?

O niečo podrobnejšie sa môžete o tomto prípade 
dočítať v spomínanom čísle týždenníka Moment.
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Bohemistika
Koněpruské výročia

V uplynulom roku, presnejšie 2. augusta 1999, 
oslávili Koněpruské jaskyne v Českej republike 
guľaté výročie – 40 rokov od ich sprístupnenia. Za 
túto dobu si priestory najväčšieho sprístupneného 
jaskynného systému Čiech pozrelo viac ako 4 milió-
ny návštevníkov. Po poklesu záujmu o jaskyne 
začiatkom 90-tych rokov, zrejme v súvislosti s otvo-
rením hraníc a rozšírením možností cestovať do 
zahraničia, sa ročná návštevnosť opäť zvýšila. 
Každý rok prejde sprístupneným okruhom v podze-
mí okolo 100 tisíc návštevníkov, z ktorých zhruba 
1/5 tvoria cudzinci. 

Konepruské jaskyne boli objavené 14. septembra 
1950, kedy po odpálení nálože v Holubovom vápen-
covom lome pri Koneprusoch uvidel strelmajstr 
Mareš a jeho traja pomocníci, Jiránek, Štepán a 
Chvojka v stene lomu otvor do neznámej jaskyne. 
Prieskumu jaskýň sa venovali jaskyniari Krasovej 
sekcie Národného múzea pod vedením J. Kuklu. V 
jaskyni sa uskutočnilo veľa vedeckých archeologic-
kých, paleontologických, geologických, mineralo-
gických výskumov. Deväť rokov po objave jaskýň 
bol verejnosti sprístupnený prvý prehliadkový okruh 
v strednom patre a roku 1960 druhý. 

Jaskynné priestory sa vytvorili v masíve vrchu 
Zlatý kůň (476 m n.m.) budovanom komplexom 
devonských konepruských a suchomastských vápen-
cov. Pôvodné dutiny, ktoré vytvorila zrážková voda 
presakujúca masívom pozdĺž vertikálnych puklín, 
rozšírila korózna činnosť vody nasiaknutej v hlini-
tých sedimentoch vypĺňajúcich podzemné priestory. 
Po čiastočnom vyplavení sedimentov sa na modelá-
cii priestorov v značnej miere podieľalo rútenie. V 
súčasnosti sú v jaskynnom systéme známe 3 poscho-
dia chodieb v celkovej dĺžke 2,5 km, výšková ampli-
túda priestorov dosahuje 70 metrov. Priestory skráš-
ľuje kvapľová výzdoba niekoľkých generácií. K 

najstarším patria unikátne, z iných českých jaskýň 
neznáme, tzv. konepruské ružice. Tvoria ich zhluky 
sintrových guľovitých útvarov podobných hráškovej 
výzdobe, ktoré sú zložené z vrstvičiek kalcitu a chal-
cedónu. Vznikli v podmienkach tropického krasu 
českých treťohôr. 

Jaskyne sú známe ako bohaté nálezisko pozostatkov 
pravekých rastlín a zvierat. Zvlášť vysoká kumulácia 
paleontologických nálezov sa nachádza(la) v strednom 
patre v Proškovom a Pustom dóme a v Medvedej jas-
kyni. V krasovej kapse ležiacej mimo hlavného jaskyn-
ného systému bol lomom odkrytý jedinečný profil 
usadenín z raných štvrtohôr s množstvom kosterných 
pozostatkov tygra šavľozubého, mastodonta (pred-
chodcu slona), opíc makaka a paviána a iných. 
Význačný bol nález úlomkov lebiek niekoľkých ľud-
ských jedincov formy Homo sapiens fossilis s vývojo-
vými znakmi neandertálcov a ich nástrojov patriacich 
kultúre szelettiénu (35-55 tisíc let). 

Zaujímavou turistickou atrakciou je aj zachovalá 
peňazokazecká dieľňa na hornom poschodí, v ktorej 
sa v rokoch 1469-72 faľšovali strieborné husitské 
haliere. Faľšovatelia pritom používali progresívne 
technologické postupy, ktoré vtedajšia kráľovská 
mincovňa ešte nepoznala. V jaskyni sa zachovalo 
náradie, kahance, materiál, razidlá aj ohnisko so 
zbytkami potravy. 

Konepruské jeskyně sú v prevádzke od apríla do 
októbra, v sezóne od 8. do 16. hodiny, v októbri len do 
15:00. Vstupné je 60 Kč, ale s radosťou vás pustia na 
platný preukaz Slovenskej speleologickej spoločnosti 
zdarma. Správcom jaskýň je známy jaskyniar Alexander 
Komaško, ktorý má k Slovensku vrelý vzťah. 

Sprístupnenie Konepruských jaskýň bolo pre 
ochranu tohto význačného prírodného výtvoru stred-
ných Čiech, aspoň podľa vyjadrenia správy jaskyne, 
požehnaním. K prvým ničiteľom výzdoby jaskýň v 
Českom krase totiž patrili práve robotníci z lomov, 
ktorí si odlamovali a odnášali časti kvapľov z odkry-
tých jaskýň, nasledovali ich tiežtrempovia a kvázitu-

Správy Starého jaskynného psa
Edo Kladiva

S čudným podpisom „Old cave dog“ sme sa stretli na stránkach Heliktitu v nedávnei minulosti. Sme radi 
že autor poskytol redakcii Spravodaja ďalšie zo svojich zaujímavostí, ktoré získava neúnavným sedením pri 
Internete i sledovaním zahraničnej literatúry 

Redakcia
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risti z blízkej Prahy a v poslednom období hľadači 
minerálov, skamenelín, archeologických, paleonto-
logických a historických nálezov, skrátka všetkého, 
čo na nemeckých burzách možno premeniť na 
marky. Dnes v Konepruských jaskyniach kvapľovú 
výzdobu poškodzujú skôr rôzne machy, sinice a iné 
nižšie rastliny, ktorým sa darí v teple reflektorov. 
Pomáha im v tom relatívne vysoká teplota v jaskyni. 
S priemernou ročnou teplotou 10.6°C sú Konepruské 
jaskyne druhé najteplejšie sprístupnené jaskyne v 
Českej republike (po Zbrašovských aragonitových 
jaskyniach na Morave). Správa jaskýň bojuje proti 
nežiadúcej flóre omývaním napadnutých kvapľov 
chloranom sodným. 

Ďalším potenciálnym nebezpečenstvom pre jasky-
ňu a jej návštevníkov je aktívna dobývacia činnosť v 
neďalekom vápencovom Veľkolome Čertovy schody. 
Prvé výsledky monitorovania otrasov prístrojom 
inštalovaným v jaskyni vlani v júni síce ukázali, že 
odstrely bezprostredne neohrozujú kvapľovú výzdobu 
jaskyne, z dôvodov bezpečnosti návštevníkov je ale 
treba pri každom odstrele návštevníkov vyviesť z 
podzemia a jaskyne uzatvoriť. Hodinové prerušenie 
návštev potom mnohých turistov odradí. 

V českých novinách MF Dnes sa správca jaskyne 
posťažoval na platové podmienky zamestnancov. 
Keďže Konepruské jaskyne patria Agentúre ochrany 
prírody a krajiny ČR, miliónové tržby idú do štátneho 
rozpočtu a mzdy zamestnancov sú podľa príslušných 
tabuliek hlboko pod priemerom. Nastupujúci vysoko-
školák dostane 5 tisíc hrubého, pritom priemerná 
mzda vysokoškolákov v Českej republike sa blíži k 20 
tisícom (fakt!). Brigádnici v letných mesiacoch dostá-
vajú najviac 30 Kč na hodinu. A tak hlavným motí-
vom práce ostáva citový vzťah k jaskyniam. 

Keďže v budúcom roku oslaví Konepruské jasky-
ne 50. výročie svojho objavenia, pripravujú v jasky-
ni viaceré modernizácie. Jednak prerazia niekoľko 
nových chodieb, aby mohli lepšie organizovať 
pohyb návštevníkov po jaskyni, jednak pripravujú 
výmenu železných konštrukcií za nerezové. Aké 
akcie pripravuje ČSS a Agentúra pre odborníkov a 
jaskyniarov, sa dozvieme neskôr (alebo neskoro?). 

Podľa MF Dnes a archívu

Kocúrkovo v Moravskom krase?
Podľa oznámenia v tlači ukončila Správa jaskýň 

Moravského krasu sanáciu hlavnej časti skalnej 
steny nad východom z Punkevních jaskýň. 
Odstránenie voľných balvanov, zpevnenie steny 
oceľovými lany a výstavba zátarasov proti padajú-
cim kameňom prišla na 3 milióny českých korún. 
Práce v stene ale možno ešte nekončia, lebo je 
potrebné vyčistiť a zpevniť ďalšiu časť skalnej steny 

nad administratívnou budovou. Keďže ale v tejto 
časti steny miestami rastie chránená flóra, ochranári 
sa obávajú, že pri odstraňovaní kameňov by sa nie-
ktorý kvietok mohol poškodiť a preto navrhujú 
budovu zbúrať a stenu ponechať, ať sa rúti (asi na 
turistov, čím by sa vyriešila aj vysoká návštevnosť 
chránenej oblasti). Lanovka, ktorá neďaleko špatí 
kedysi krásnu scenériu Pustého žľabu, ale asi vyho-
vuje. Navrhované riešenie by tiež znamenalo posta-
viť o kus ďalej budovu novú, čo by prišlo na viac 
miliónov korún ako sanácia steny.

Podľa ČTK
Najhlbšia česká priepasť nebude v krčme!

Koncom roka 1999 sa podarilo rudickým jaskynia-
rom pomocou rádiolokačnej metódy jednoznačne 
určiť miesto, kde by mal vyústiť na povrch komín v 
jaskyni Rudické propadání v strednej časti Moravského 
krasu. Nádeje jaskyniarov sa úplne nepotvrdili, komín 
sa do známej rudickej krčmy netrafil, ale ústi celkom 
blízko v predzahrádke domu. 

Starosta obce Svatopluk Nezval sa obáva, že pre-
kopanie dvoch desiatok metrov na povrch bude trvať 
niekoľko rokov, jaskyniar Lojza Nejezchleb ale verí, 
že spojenie bude prekopané už v tomto roku. Všetko 
závisí od postoja úradov a množstva peňazí, ktoré sa 
na projekt podarí získať. So sprístupnením časti komí-
na pre verejnosť sa neráta, prepojenie bude slúžiť 
výlučne jaskyniarom a umožní natiahnuť do jaskyne 
elektrinu, čo pomôže pri ďalších prieskumných akci-
ách. Ani rudická krčmárka sa náporu smädných jasky-
niarov z podzemia neobáva. Po prepojení s povrchom 
sa ale zrejme rudický komín stane najhlbšou suchou 
priepasťou v Českej republike. 

Podľa MF Dnes
Bolo a už nebude!

Koncom minulého roka sa v Mestskom múzeu v 
Blansku konala výstava historických fotografií z 
počiatku nášho storočia, ktorá pripomenula slávnu 
éru objavovania jaskýň v Moravskom krase a ich 
sprístupňovania. Celkovo 78 fotografií z archívu 
Správy jaskýň Moravského krasu priblížilo miesta, 
ktoré patria do systému dnešných Sloupsko-
šošúvskych jaskýň, Punkevních jaskýň a Rudického 
propadání a niektoré povrchové lokality. V súbore 
bola aj jedna fotografia, ktorú sa nepodarilo lokali-
zovať a pracovníci múzea dúfali, že niektorý zo 
starších návštevníkov výstavy im pomôže určiť 
miesto, kde bola fotografia urobená. Výstava bola 
pripravená v rámci osláv 90. výročia objavu 
Punkevních jaskýň. K. Absolon sa za pomoci robot-
níkov a amatérskych jaskyniarov prekopal do 
suchých častí Punkevní jaskyne 26. septembra 1909. 
Vlastné (aj privlastnené) úspechy dokázal nestor 
moravskej speleológie riadne spropagovať a mňa 
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zasa napadá, či je skutočne tak nereálny nápad včas-
ného informovania širokej jaskyniarskej komunity o 
podobných akciách ešte pred ich zahájením pomo-
cou informačného mesačníka?

Podľa MF Dnes

Bude na Morave nová sprístupnená jaskyňa? 
Snaha obcí v susednej Českej republike prežiť v 

tvrdých ekonomických podmienkach núti ich samo-
správy podporovať miestny turistický ruch. Na 
Prostejovsku bude možno otvorená nová sprístupnená 
jaskyňa. Dvaja miestni chlapci z dedinky Ludmírov 
objavili v tamojšom kameňolome malú jaskyňu a 
pracujú na jej sprístupnení pre verejnosť. Do jaskyne 
treba preraziť 6 m dlhý prístupový tunel, z ktorého už 
sú vykopané 3 m. Čiastočne vraj pomohli pri kopaní 
aj jaskyniari z neďalekého Javoříčka. Tempo domá-
cich „jaskyniarov“ sa ale zdá pomalé starostke obce a 
tak hľadá sponzora, ktorý by prerazenie zbývajúcich 
metrov financoval. Na oplátku sľubuje, že jaskyňu 
pomenuje po štedrom dárci.

Podľa MF Dnes

Pražskí jaskyniari majú kde trénovať
K zvláštnostiam kultúrnej Prahy patrí už niekoľ-

ko rokov Magická jaskyňa maliara Reona. Pôvodne 
vznikla ako predajná galéria obrazov, vyhranená 
osobnosť majiteľa a ideového tvorcu nového archi-
tektonického riešenia galérie predsa len dala komerč-
nému projektu zaujímavú formu. Priestory galérie na 
Mosteckej 18 (1000 – 2200)sú totiž štylizované do 
podoby tajuplnej jaskyne s tmavými kútmi a vystu-
pujúcimi skalnými rebrami. Divoké tvary stien berú 
pôvod v prírodných hydrologických formách jas-
kynného reliéfu, zo stropu a stien visia imitácie sta-
laktitov a nátekov. Niekoľko kvapľových útvarov 
rozčleňuje aj priestor na podlahe. 

Výzdoba je pochopitelne z umelých materiálov, 
papiera, látok, sadry, tmelov a farieb. Umiestnenie 
svetiel nezdôrazňuje čudesné formy kvapľov, jeho 
cieľom je pritiahnuť pozornosť k obrazom na stenách 
jaskyne. Ortodoxný jaskyniar asi ohrnie nos nad 
teatrálnou imitáciou, nežnú krásu trblietavých kvapô-
čok vody na skutočných kvapľoch gypsom nemožno 
nahradiť, prístup majiteľa je ale zaujímavý svojím 
citovým poňatím a sociologickým podtextom. 

Galéria totiž neslúži iba k trhovaniu s viac alebo 
menej umeleckými predmetmi ale je aj aktívnym uspo-
riadateľom rôznych kultúrnych podujatí pre pražskú (a 
ruskú) smotánku. Napríklad jedna z akcií bola konglo-
merátom tlačovej konferencie, prednesu operných árií 
a prezentáciou umeleckého projektu „Dve storočia 
ruských klasických romancí“, všetko zarámované do 
výstavy obrazov a česko-ruského klebetenia. 

Ako vidno, zatiaľ nie celkom pochopené obrady 
našich prehistorických predkov v jaskyniach (vraj 
rituálne a náboženské) sa zachovali v genetickom 
kóde človeka a aj v dnešnej dobe spájajú prejavy 
umenia s potrebami jaskynného priestoru. 

Podľa MF Dnes a materiálov galérie

Technika a iné zverstvá
Ekologická poznámka o Homo sapiens  
carbidius

Dlhšiu dobu trápia čitateľov celosvetového jas-
kyniarskeho elektronického klubu Cavers Digest 
spory na tému karbidové alebo elektrické svetlo pre 
jaskyniarov. Zaujímavé údaje pre úvahy a porovná-
vanie, vraj typické pre väčšinu používaných svieti-
diel, prezentoval španielský jaskyniar Miguel. 

jedna plná náplň karbidovej lampy (na cca 8 hodín 
svietenia) spotrebuje 280 litrov kyslíka a produkuje 
224 litrov oxidu uhličitého, čo znamená rádovo  
10 000 litrov vzduchu nevhodného k dýchaniu. 

Treba povedať, že spomínaná diskusia prebieha 
miestami nie práve odborne. Nesie sa prevážne v 
rovine ekologickej a cenovej, prípadne ako spotreba 
kyslíka vplýva na bezpečnosť jaskyniara. Porátal 
som, že 4-členná partia jaskyniarov s karbidkami 
znehodnotí počas jednej akcie asi 40 m3 vzduchu 
svietením, vlastným dýchaním ale pritom znehodno-
tí zhruba 250 m3 vzduchu. Množstvo vydýchaného 
vzduchu silno závisí od charakteru činnosti v jasky-
ni, počas fotografovania môže byť polovičné, pri 
náročnej lezeckej akcii až trojnásobné. Termín „zne-
hodnotí“ ale odpovedá takej zmene koncentrácie 
kyslíku a oxidu uhličitého vo vzduchu, ktorá prie-
mernému človeku ešte nespôsobí výraznejšie prob-
lémy pri dýchaní. Pre vznik reálneho nebezpečen-
stva (malátnosť, ospalosť) treba 10- a viacnásobne 
vyššiu koncentráciu oxidu uhličitého vo vzduchu. 
Ukazuje sa, že problém spotreby kyslíka vydýcha-
ním a spaľovaním karbidovou lampou treba brať do 
úvahy iba pri dlhšom kopaní v tesných (do 1 m) a zle 
vetraných priestoroch. Pritom ale hrozí väčšie 
nebezpečenstvo z otravy oxidom uhoľnatým, ktorý 
sa tvorí počas nedostatočného spaľovania acetylénu 
v dôsledku nakloneného horáku, znečistenej alebo 
vypálenej trysky alebo ku koncu akcie v dôsledku 
zníženej koncentrácie kyslíka vo vzduchu. 

lampa karbidová elektrická
Svietivosť 200 – 300 250 – 400 lumen
Doba svietenia 8 11 hodín
Váha s náplňou 2,2 3,2 kg
Cena lampy 200 275 euro
Cena náplne 0,7 0,03 euro
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Z hľadiska ekológie jaskyne môže nadmerná spot-
reba vzduchu počas jaskyniarskej akcie spôsobiť vrás-
ky ochranárom iba pri hromadných návštevách, ktoré 
ale zväčša zo speleologickým prieskumom majú málo 
spoločného. Napríklad ak počas Veľkonočnej kúpačky 
vystúpi 50 jaskyniarov (priemerná návštevnosť) na 2. 
poschodie po 25 m vysokom rebríku a 5 metroch komí-
novania voľným štýlom. V tzv. Sádrovcovej sieni strá-
via priemerne pol hodiny lapaním po dychu, rozpráva-
ním a obdivovaním kvapľovej výzdoby, takže znehod-
notia rádovo 1000 m3 vzduchu. Fajčenie viacerých 
počas prestávky odpíše ďalších 1500 m3, čo sa v sieni 
s objemom rádovo 1000 m3 prejaví pomerne výrazne. 
Keďže uvedená sieň komunikuje so spodným poscho-
dím jaskyne, kde prebieha aktívna výmena vzduchu s 
povrchom, iba dvoma komínmi s priemerom 0.5 m, 
trvá dva týždne, kým sa koncentrácia kyslíka a oxidu 
uhličitého vráti do normálu. Na tvorbu kvapľovej 
výzdoby alebo komfort stálych obyvateľov jaskyne ale 
podobná fluktuácia nemôže mať vplyv. Pre porovna-
nie, kôpka guána, ktorú za jedno leto vytvorí stovka 
dobre živených netopierov, „znečistí“ vzduch v dvojná-
sobne veľkom priestore (a dobre vetranom) na dlhé 
roky. Nehovoriac o vode. 

Napriek uvedeným faktom je použitie karbidového 
svetla vo svete na ústupe. Na vine sú zrejme dva dôvo-
dy. Jednak v USA a Austrálii je používanie karbido-
vých lámp v niektorých oblastiach zakázané štátnymi 
úradmi práve kvôli údajnému ekologickému ohroze-
niu, ale skôr je na vine úspešne pokračujúca moderni-
zácia elektrických jaskyniarskych lámp, predovšetkým 
s využitím nových typov žiaroviek a LEDiek. Pritom 
cena karbidiek rastie a elektrického osvetlenia klesá. 
Moderné akumulátory fungujú aj hore nohami, sú 
kompaktné, skladné a menej poruchové. Aj počas 
dlhých expedícií sa často ukazuje vhodnejšie zabezpe-
čiť elektrocentrálu pre nabíjanie akumulátorov v povr-
chovom tábore ako vláčiť sud karbidu. Možno karbido-
vé lampy časom ostanú sentimentálnou spomienkou 
starcov, ale tá doba je ešte ďaleko. 

Podľa Cavers Diges
t

Čo nové v jaskyni Lechuguilla? 
Táto jaskyňa ostáva aj vďaka umnej reklame srd-

covou záležitosťou amerických jaskyniarov, napriek 
tomu, že jej jedinou prednosťou oproti iným význač-
ným severoamerickým jaskyniam ostáva minimálne 
porušenie jaskynného prostredia ľudským faktorom a 
niekedy až dojemná starostlivosť o jaskyňu. Význačné 
jaskyne v USA sú totiž zväčša spľundrované v mier-
ke, o akej sa našim ochranárom ani nesníva. 

V minulom roku sa speleologický prieskum v jas-
kyni sústredil do oblasti nazvanej Zanzibar, ale bez 
väčších úspechov. Mapovanie pokračovalo aj v časti 

Ďaleký východ a v Juhozápadnej oblasti. V priebehu 
týždennej akcie boli zmapované skoro 2 km chodieb. 
V jaskyni pokračoval mikrobiologický výskum, ktorý 
vedie dr. Penny Boston a Diana Northup. Cieľom 
výskumu je objasniť, nakoľko je krasová korózia 
vápencov dieľom baktérií a nakoľko čisto chemickou 
reakciou. O výskume bol nakrútený dokumentárny 
film americkou spoločnosťou NOVA TV. 

Jesenné aktivity sa sústredili na hľadanie a prekopá-
vanie obchádzky dómu Native Chamber s unikátnou 
aragonitovou výzdobou v oblasti Keel Haul. Súčasne 
bol zmapovaný ďalší kilometer chodieb v tejto časti 
jaskyne. V oblasti je veľká nádej na ďalšie objavy. 
Celkovo bolo v jaskyni Lechuguilla ku koncu roka 
1999 zmapovaných 105,79 míl (170,2 km) chodieb. 

Geologický prieskum v oblasti Clam Bake priniesol 
nálezy četných fosílií typu Pelecypodia a Bellerophon 
(plži), súčasne s brachiopodami, gastropodami, nautilo-
idami, rohovitými koráľmi a hubami. Pozoruhodná je 
veľká diverzita nálezov a ich zachovalosť. 

Hydrologický výskum sa sústreďuje na vytvorenie 
tomografického modelu pohybu vody v nenasýtenej 
vrstve horniny medzi povrchom a stabilnou úrovňou 
podzemných vôd. Stopovanie pohybu vody sa robí 
meraním koncentrácie a chemického zastúpenia 
rádionuklidov, ktoré boli produkované počas jadro-
vých testov v atmosfére. Lechuguilla aj slávne 
Karlsbadské jaskyne s nemenej propagovaným národ-
ným parkom, ktorý je tiež súčasťou Svetového prírod-
ného dedičstva, ležia v tesnom susedstve jadrovej 
strelnice americkej armády Trinity Site v Novom 
Mexiku a počas pokusných výbuchov v atmosfére v 
60-tych rokoch sa veľa vzácnych rádioizotopov 
dostalo do vody aj povrchovej vrstvy pôdy parku. 

Podľa zborníka Správy Národného parku 
Karslbadských jaskýň Caves and Canyons 1999

Výskum koreňov v jaskyniach
Tým botanikov z Dukovy univerzity (Durham, 

Severná Karolína, USA) hľadá súvislosť medzi rôz-
nymi druhmi stromov, ktoré svojou koreňovou 
sústavou prenikajú do podzemných priestorov. 
Výskumom štruktúry DNA rastlín sa usiľujú nájsť 
príznaky, ktoré zodpovedajú za vyhľadávanie 
podobných ekotopov. Od tohto projektu si výskumný 
tým sľubuje tiež lepšie chápanie stratégie rastlín pri 
hľadaní vody a živín v krajných podmienkach, čo 
môže byť užitočné pri plánovaní vegetačných plôch 
v prípade ekologickej katastrofy alebo počas očaká-
vaných globálnych klimatických zmien. 

Výskumný tým vedie Robert Jackson z Dukovy 
univerzity a Randall Linder (Texaská univerzita, 
Austin, Texas, USA). O svojom projekte publikovali 
na jeseň článok v zborníku Americkej národnej aka-
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démie vied USA. Počas výskumov analyzovali 6 
stromových druhov (dub virginský, dub plazivý, 
jalovec obecný, brestovec západný, brest americký a 
brest cedrový), zasahujúcich koreňmi z povrchu do 
jaskyne na celkovo 21 rôznych texaských lokalitách. 
Korene väčšiny stromov prerážali vápencový masív 
najviac do hĺbky 4.5 – 5 m, korene celoročne zelené-
ho dubu virginského ale dosahovali až 22 m hĺbky. 
Dôvodom je zrejme vyššia potreba vody pre udrža-
nie celoročnej zelene u tohto druhu. 

Pre biologické funkcie stromových rastlín je 
štruktúra podzemnej časti dôležitejšia ako ich nad-
zemnej časti. Šírenie koreňových systémov do jas-
kýň vytvára špecifické a výhodné podmienky pre ich 
výskum. Projekt je v počiatočnom štádiu riešenia. 
Doteraz sa bádatelia orientovali na identifikáciu 
jednotlivých druhov podľa koreňov nájdených v 
jaskyni, ďalej plánujú vypracovať metódu, ktorá 
umožní priradiť korene lokalizované v jaskyni jed-
notlivým rastlinám na povrchu na základe zhodnosti 
DNA. V budúcnosti plánujú experimentovať so 
zmenami druhovej skladby porastov nad jaskyňami 
a chcú skúmať hĺbkovú závislosť rozvoja koreňo-
vých systémov aj z hľadiska ekonomiky (napr. otáz-
ku efektívnosti regulácie spodnej vody pre rôzne 
typy porastov, prenos škodlivín z odpadov v rôznej 
hĺbke do rastliny, vysušovanie pôdy monokultúrami 
apod.). Ako v príspevku uviedol R. Jackson, u väčši-
ny stromových porastov je 90% koreňovej biomasy 
uloženej v hĺbke do 1 m a 10% tvoria tzv. hlboké 
korene, ktorých fungovanie nie je zatiaľ úplne 
pochopené. Ďalším motívom výskumu je skúmanie 
osobitostí stromových porastov v krasových oblas-
tiach, predovšetkým v súvislosti so špecifickým 
hydrologickým režimom krasu. 

Podľa Proceedings of the National Academy of 
Sciences, USA z 28. 9. 1999

Archeológia
Ľudské stopy v jaskyni Chauvet

Posledné vedecké výskumy v jaskyni Chauvet v 
údolí Pont-d‘Arc v južnom Francúzsku potvrdili 
objav najstarších stôp človeka typu Homo sapiens 
sapiens. Súčasne bola podrobne preskúmaná kaver-
na s tuctom vzácnych pravekých kresieb zvierat. 
Jaskyňu objavil v decembri roku 1994 speleológ a 
profesionálny ochranár Jean-Marie Chauvet. 
Francúzske ministerstvo kultúry promptne poskytlo 
podrobnú informáciu do Internetu a tak mohli vidieť 
fotografie paleolitických malieb slovenskí jaskyniari 
už na Speleomítingu 1995. Dnes je vlastníctvo obja-
vu predmetom súdneho sporu štát kontra Chauvet 
(ide o právo využitia lokality a o odmenu). Napriek 
tomu vedecký výskum v jaskyni pokračuje. 

Podľa analýzy, ktorú vykonal prehistorik Michel-
Alain Garcia z Národného centra vedeckého výskumu 
(Centre National de la Recherche Scientifique) v 
Nanterre, stopy patria chlapcovi starému 8 rokov a 
svojím vekom cez 20 tisíc rokov sú minimálne dva 
razy staršie ako doposiaľ najstaršie známe otisky nôh 
moderného človeka z iných lokalít (Aldene, 
Montespan, Niaux, Pech Merle a iných). Chlapec bol 
zhruba 140 cm vysoký, chodidlo mal cez 21 cm dlhé 
a skoro 9 cm široké. Stopy sa v dĺžke 50 m tiahnu k 
Dómu lebiek, nazvanom podľa množstva kosterných 
pozostatkov jaskynného medveďa nájdených v tejto 
sieni, a križujú viackrát stopy medveďa a vlka. Na 
niektorých miestach sú evidentné známky, ako sa 
chlapec pošmykol na mäkkom íle. Stopy ukazujú, že 
chlapec išiel kľudným tempom, nebežal. V jednom 
mieste sa zastavil, aby o stenu očistil pochodeň, vek 
uhlíkov z pochodne bol stanovený na 26 tisíc rokov. 
Všetky doteraz známe stopy paleolitických ľudí náj-
dené v jaskyniach predstavujú otlačky bosých nôh, čo 
viedlo bádateľov k domnienke, že obuv si ľudia 
nechávali pred vchodom do jaskyne. 

Skupina 15 francúzskych vedcov vedená prehisto-
rikom Jeanom Clottesom preskúmala ďalšiu časť 
jaskyne a objavila vo vzdialenej kaverne tucet nových 
kresieb mamuta, bizóna, koní a ďalších zvierat. 
Celkovo bolo doposiaľ v jaskyni zdokumentovaných 
447 kresieb zvierat 14 rôznych druhov. Pre porovna-
nie, v jaskyni Niaux Grotto vo Francúzskych 
Pyrenejách, ktorú známy francúzsky odborník na 
paleolitické umenie Abbé Breuil uvádza ako jednu zo 
šiestich najvýznačnejších lokalít paleolitického ume-
nia, bolo evidovaných 110 kresieb a 6 druhov zvierat. 

Podľa časopisu Archaeology, roč. 52, No. 5, 
Sept/Okt. 1999

Chémia v paleolite
Na Internetovej stránke Archaeology Online bola 

23. 11. 1999 publikovaná informácia o bližšie nešpe-
cifikovanom článku v časopise Archaeometry z 
jesene 1999 o chemickej analýze farbív používaných 

Najstaršia ľudská stopa z jaskyne Chauvet 
foto Michel-Alain Garcia 
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k vytvoreniu paleolitických kresieb v jaskyni 
Troubat. Jaskyňa sa nachádza v Pyrenejách v juho-
východnom Francúzsku a vedeckému výskumu 
paleolitických kresieb na tejto lokalite sa venujú 
bádatelia Francúzskeho národného múzea v Paríži.

Obecne sa predpokladalo, že k vytvoreniu doteraz 
známych jaskynných kresieb a malieb používal paleo-
litický umelec prírodné farbivá, napríklad oxidy žele-
za – žltý goethit (pyrhosiderit 89,9 % Fe2O3 + 10,1 % 
H2O), červený hematit (Fe2O3) a ich prírodné zmesi, 
ďalej čierne uhlíky alebo tmavomodrý dioxid mangá-
nu. V jaskyni Troubat bol ale použitý odlišný techno-
logický postup tvorby farbiva. Goethit bol pred pou-
žitím žíhaný v ohni, aby došlo k zmene farebnej škály 
a zjemneniu odtieňov predovšetkým v časti spektra 
medzi žltou a červenou. 

Dnes je dobre známa vlastnosť goethitu dehydrato-
vať a meniť sa na hematit v oblasti teplôt 250-300 °C, 

pričom dochádza k odpovedajúcemu posunu absorpč-
ného spektra materiálu, presnejšie k zmene farby od 
žltej cez oranžovú až po sýto fialovú. Stopy minerálu 
maghemitu (g-Fe2O3, oxid železa, ktorý kryštalizuje v 
prítomnosti organických látok, napr. drevených uhlí-
kov), ukazujú, že žíhanie neprebiehalo v nádobe, ale 
na otvorenom ohni. Väčšina získaného umelého farbi-
va bola nájdená na jednom mieste jaskyne, ktoré 
mohlo slúžiť pre prípravu pigmentov. 

Oproti iným známym lokalitám, napr. jaskyni 
Chauvet, kde kresby boli vytvorené pred 30 tisíc 
rokmi, sú obrazy zvierat v jaskyni Troubat mladšie  
o 20 tisíc rokov. V dôsledku objavu v jaskyni 
Troubat plánuje vedecký tým podrobiť novej mine-
ralogickej analýze farbivá z jaskyne Lascaux (vek 
malieb 17 tisíc rokov) a iných lokalít. 

Podľa 
www.archaeology.org/online/news/paint.html

Internet dneška sa stal plnoprávnym informač-
ným médiom so svojími pravidelnými aj príležitost-
nými čitateľmi, nepísanými zákonmi, reklamou a 
konkurečným bojom. Pôvodne vojenská a vedecká 
počítačová sieť sa premenila na komerčný priestor 
poskytovania informácií, pornografie, šírenia názo-
rov a obchodovania. V spoločnosti 21. storočia treba 
Internet chápať ako ďalší prostriedok pre vlastnú 
propagáciu, výmenu skúseností a zverejňovanie 
výsledkov svojej činnosti. 

Jaskyniari už v počiatočných štádiách Internetu 
využívali jeho rôzne služby v celosvetovm meradle, 
Slovensku patrí dokonca primát medzi postkomunis-
tickými štátmi, keď už v roku 1994 poskytovalo na 
serveri Technickej univerzity Košice prvé jaskyniar-
ske informácie domácim aj zahraničným uživateľom 
Internetu. 

Nakoniec aj Výbor SSS rozhodol o vytvorení 
vlastnej stránky Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti, ktorú som sa podujal zorganizovať a udržiavať 
v prevádzke. Jej cieľom je propagovať v širokej 
verejnosti zmyseľ, činnosť a úspechy SSS, poskyt-
núť záujemcom o jaskyniarstvo potrebné informácie 
o spoločnosti, oblastných skupinách a kluboch, trva-
ľo sprístupniť základné poznatky o slovenských 
jaskyniach a šíriť zásady ochrany prírody a bezpeč-
ného pohybu v jaskynnom prostredí. 

Prezentácie a dokumenty vo WWW priestore 
umožňujú spájať grafické a textové informácie, ani-
mované sekvencie, programy, video a audio nahrávky 
do jednej komplexnej a dynamickej stránky. S pomo-
cou hypertextových odkazov sa ktorémukoľvek slovu 

alebo obrázku v jednom dokumente môže priradiť 
ďalší dokument, obrázok alebo iný typ prezentácie, z 
ktorého môžu byť volané ďalšie a ďalšie dokumenty. 
Reťazením odkazov a využitím názorných grafických 
prvkov sa umocňuje pôsobenie prezentácie.

Prezentácia SSS je vytvorená paralelne k existujú-
cim stránkam Slovakia: Cave Server, niektoré staršie 
materiály využíva alebo zdieľa spoločne. Nové časti a 
príspevky budú do siete uvádzané priebežne. Štýl 
stránok som navrhol konzervatívny, bez lacných a 
zbytočných animovaných efektov, blikania a gýčovi-
tej grafiky, ktoré iba odvádzajú od obsahu prezentá-
cie. Stránky sú stavané hierarchicky, tématické odka-
zy idú prevažne vertikálne stromovou štruktúrou, 
horizontálne prepojenie stránok je pomocné. 

Hlavná stránka obsahuje vetvenie do jednotli-
vých tém: 
- administratívne údaje o SSS (legislatíva, stanovy, 

logo, ...),
- populárny a všeobecný prehľad rôznorodej činnos-

ti SSS, 
- adresáre Výboru SSS, skupín a klubov, záchrannej 

služby, e-mailov jaskyniarov, 
- prehľad činnosti SSS, oblastných skupín a klubov, 

výročné správy, 
- zásady ochrany prírody a bezpečnosti v jaskyniach, 
- aktuálne informácie (o akciách, novinkách, publi-

káciach, ...), 
- Spravodaj SSS, prípadne iné publikácie,
- informácie o jednotlivých skupinách a kluboch, ich 

samostatné stránky, 

SSS na Internete
Eduard Kladiva
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- informácie o krase a jaskyniach Slovenska, 
- spojenie na iné jaskyniarske stránky na Slovensku 

aj vo svete.
Viaceré témy nie sú dnes ešte zaplnené, stránka 

sa tvorí priebežne a rovnako sa bude aktualizovať. 
V budúcnosti možno pribudne nová téma, prípadne 
niektorá zanikne. Nosným motívom stránky nie je 
poskytnúť úplné a vyčerpávajúce informácie o jas-
kyniach a jaskyniarstve na Slovensku, ale ukázať 
rozsah činnosti SSS, výhod členstva, nezastupiteľ-
nú úlohu SSS v slovenskej a demokratickej spoloč-
nosti. 

Pre každú organizačnú jednotku SSS bude vytvo-
rená jednotná úvodná stránka, ktorá poskytne zák-
ladné údaje o skupine, klube, komisii. Okrem toho 
budú na Internete prezentované výročné správy SSS 
oddelene pre každú skupinu. Súčasťou prezentácie 
skupiny môžu byť aj príspevky do Spravodaja od 
členov skupiny. Pre obohatenie a rozšírenie stránok 
SSS ponúkame možnosť každej oblastnej skupine, 
klubu prípadne komisii vytvoriť si vlastnú stránku v 
rámci informačného servera SSS zdarma. Každá 
skupina má tak možnosť vlastnej propagácie obsa-
hom aj formou, ktoré sama uzná za najlepšie (pri 
dodržaní základných pravidiel, ktoré zaručia zákon-
nosť a estetickú úroveň stránky). 

Skupina môže v rámci svojej stránky prezentovať 
napríklad vlastnú históriu skupiny, výskumné sprá-
vy, zásluhy a výsledky, plány, výzvy, želania, obja-
vené alebo navštívené jaskyne, zážitky z akcií, 
poviedky, fotografie, mapy, kresby a iné informácie. 
Autorstvo prispievateľov na stránkach SSS ostáva 
zachované, nie je to žiadne využívanie pre slávu 
jedného webmastera. Prezentácia skupiny na 
Internete, jej činnosti, výsledkov a zážitkov sa môže 
pozitívne odraziť pri získavaní nových členov, oslo-
vování sponzorov, jednaní s úradmi, zvyšovaní 
vlastného ega a napríklad aj pri vychvalovaní sa pred 
kamarátmi (žiaľbohu, dievčatá zatiaľ na Internet 
veľmi neberú, skôr na auto). 

Podklady pre stránky skupiny treba poskytnúť v 
elektronickej forme, na diskete alebo e-mailom, 
texty vo formáte T602, MS WORD (vhodnejšie vo 
verzii 6.0 a nižšej), AmiPro alebo obyčajný text pre 
slovenské alebo české Windows, prípadne Dos SK/
CZ kódovanie. Obrázky preferujeme vo formáte 
JPG, vynímočne GIF, iné formáty vieme konverto-
vať, ale bez záruky na zachovanie kvality. Krátke 
príspevky možno poslať aj napísané na stroji. 

Aby sme zaručili aktuálnosť stránok v budúcnos-
ti, obraciam sa výzvou na organizátorov rôznych 
jaskyniarskych akcií, expedícií, výprav a pod. aby 
mi v predstihu posielali informácie o svojej akcii, 
ktoré chcú zverejniť na Internete (treba výslovne a 

viditeľne uviesť, že materiál je pre zverejnenie na 
Internete). Rovnako uvítame výsledky a správy z 
jednotlivých expedícií a výskumov, prípadne indivi-
duálne príspevky jednotlivých členov SSS, ktoré 
budú mať informačný charakter. 

Rozsah stránok SSS sľubuje byť v budúcnosti 
obrovský a vytvárať, predovšetkým ale udržiavať a 
aktualizovať takový zložitý informačný systém si 
vyžaduje ľudské sily. Preto sa obraciam s prosbou 
na záujemcov, ktorí sú ochotní pomôcť vytvárať 
stránky SSS, aby sa mi ozvali na niektorú dole 
uvedenú adresu, prípadne osobne. Prácou na strán-
kách SSS získate právo prezentovať slovenské jas-
kyne a jaskyniarstvo, ale aj vlastné materiály svo-
jím spôsobom, fungovať v rámci celosvetovo zná-
meho jaskyniarskeho servera, spolurozhodovať o 
spôsobe a informáciach, ktoré budú alebo nebudú 
poskytnuté, predstavíte sa celosvetovej jaskyniar-
skej komunite. Požiadavky nie sú náročné: vytrva-
losť (stránky budú musieť fungovať aj po rokoch), 
rozvážnosť, ústretovosť a ochota obetovať čas. 
Vítané sú základné znalosti tvorby WWW stránok 
a elementárna znalosť HTML, znalosť grafických 
programov, grafické cítenie, prístup k Internetu. 
Plne ale postačuje mať prístup k počítaču a ovládať 
niektorý slovenský textový editor (T602, MS Word, 
Ami Pro apod.). 

Prezentáciu SSS na Internete treba chápať aj 
vlastenecky. V každom prípade ide o spôsob vytvá-
rania pozitívneho obrazu Slovenska vo svete, ktorý 
obchádza politikov a dostáva sa k obyčajným ľudom 
v každom štáte sveta bez skreslenia. V modernej 
demokratickej spoločnosti, ktorú sa Slovensko usi-
ľuje vytvoriť, je SSS ako občiansky spolok najdôle-
žitejšou jaskyniarskou organizáciou, ktorá reprezen-
tuje slovenské jaskyniarstvo ako celok a ktorú 
nemôže nahradiť žiadna štátna direktíva. Preto aj jej 
prezentácia vôči občanom vlastnej krajiny musí byť 
na adekvátnej úrovni. Od tohto roku je Internet jed-
ným z médií, ktoré SSS začala aktívne využívať. Je 
vecou cti každého člena SSS, každej skupiny alebo 
klubu prispieť svojim dieľom k tomu, aby využitie 
bolo kvalítné a efektívne. 

URL adresa stránky SSS: 
http://www.saske.sk/cave/sss/

Kontaktná adresa webmastera: 
e-mail: kladiva@saske.sk 
poštová: E. Kladiva, Maurerova 14, 04022 Košice,
tel. 095 719 527 (dom.), 095 6335447 (zvyčajne 

10:00 – 19:00), 
Podklady pre stránky SSS možno poskytnúť aj cez 

predsedu SSS Z. Hochmutha.
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S túžbou po nevšednom štýle života a stále s 
niečím nespokojný, rozhodol som sa pre dobrodruž-
nejšiu a napínavejšiu cestu. V roku 1980 som spolu 
so zakladajúcimi členmi: Baran, Lenárth, Tomčan, 
Hoffer založil jaskyniarsku skupinu. V najbližších 
dvoch rokoch sa členská základňa rozšírila už o sta-
bilnejších jaskyniarov ako sú: Kučma, Krivák, 
Némethy, Vykoupil, Kučmová, Koščová, Voronin, 
Voroninová, J. Kučma, A. Némethy,...

Ručiteľom skupiny bol v tom čase RNDr. Zdenko 
Hochmuth, o ktorom som v tom čase ako aj o jasky-
niarstve ešte nič nevedel.

Dnes sa už môžem priznať, že keď som oblastnú 
skupinu zakladal, ešte som v nijakej nesprístupnenej 
jaskyni nebol. Aké-také skúsenosti som mal zo sta-
rých Dubnických opálových baní.

V jaskyniarskej „brandži“ sme sa pomerne rýchlo 
zorientovali a začali sme s jaskyniarstvom. Nepatríme 
medzi významnejšie skupiny na Slovensku z viace-
rých dôvodov: pôsobíme v málo atraktívnom krase, 
kde si každý, aj sebemenší objav vyžaduje množstvo 
úsilia. Napriek tomu si myslím, že za tých 20 rokov 
sme si poctivo odkopali stovky „kubíkov“.

V každej oblasti speleológie sme sa snažili dôs-
tojne reprezentovať Slovenskú speleologickú spo-
ločnosť. Všetok svoj voľný čas, ktorý sme užitočne 
využívali na speleologický prieskum nám častokrát 
priniesol zážitky a spomienky, na ktoré sa už nikdy 
nedá zabudnúť.
VÝSKUM A PRIESKUM

Nám pridelený rajón pôsobnosti pozostával hlav-
ne z dvoch orografických celkov: pohorie Bachureň 
a pohorie Branisko. V týchto celkoch sa nachádza 
niekoľko menších vápencových území, kde sme za 
celé obdobie objavili či zaregistrovali približne 30 
krasových jaskýň, (z ktorých z vážnejších jaskýň 
sme vyhotovili 11 identifikačných kariet) a niekoľko 
jaskýň v pseudokrase.

Z prieskumu v našom regióne stojí za zmienku 
pripomenúť si tieto akcie:

- v jaskyni Ďablova dzira sme zatúžili po vážnych 
objavoch. Na jeseň 1984 začali vážne práce, pričom 
do jaskyne bol privedený elektrický prúd zo vzdiale-
nosti 400 m z chaty p. Biľaka (brata známeho politi-
ka), ktorý nám v tejto veci ochotne vyšiel v ústrety. 
Tejto akcie sa zúčastnilo okolo 16 osôb. V kritickom 
mieste (v polosifóne, z ktorého čerpadlá nonstop 
odčerpávali vodu a tlačili na povrch), sme počas 48 
hodín kopali na 3 smeny nepretržite. V jaskyni boli 
zapojené elektrické halogény. 2. 9. 1984 o 00:10 hod. 
bolo objavených, ťažko vydretých približne 70 m  

novej chodby. Tým pádom jaskyňa Ďablova dzira – 
ponor dosiahla dĺžku okolo 160 m.

V ďalších rokoch prebehli objavy v Ďablovej 
dzire – vyvieračka č. 1 a dnes je stav taký, že nám 
chýba už iba necelých 50 m na to, aby sme obidve 
jaskyne spojili. Dnes má celý systém dĺžku okolo 
400 m a prevýšenie 51 m. Prienik do vyvieračky č. 2 
sa nepodaril pre mohutné zosuvy sutín.

- veľkú radosť sme mali, keď sme urobili jeden z 
najvážnejších krokov pre ochranu jaskyne Zlá diera, 
keď sme ju v roku 1982 pancierovo uzavreli. Neskôr 
v roku 1985 bola v jaskyni objavená neveľká sienka 
s nádhernou výzdobou.

Posledné roky sa niesli v znamení turistického 
sprístupňovania jaskyne Zlá diera (od roku 1984), čo 
je námet pre osobitný článok, v ktorom raz zhrniem 
svoje skúsenosti z tejto odysey.

- krasové územie pri Vyšnom Slavkove nám 
dodnes nedáva kľudne spať. Bolo tam objavených 
len niekoľko malých jaskýň. Priamo v obci z deväť 
metrov hlbokej studne vyteká 120 l vody/s. Táto 
vyvieračka je napojená do potrubia, ktoré napája 
mesto Prešov. Mimoriadna výdatnosť vyvieračky 
nám dáva tušiť rozsiahly odvodňovací systém.

- najväčšia pseudokrasová jaskyňa na Parkáni 
(Vianočná) má hĺbku 22 m

- k zvlášť prekvapujúcemu objavu došlo pri 
exkurzii v Tristárskej priepasti konanej počas jasky-
niarskeho týždňa v roku 1981 v Belianskych Tatrách. 
Ako jeden z účastníkov tejto exkurzie som vytušil 
možnosť pokračovania na tzv. dne priepasti. 
Následne došlo k objavu asi 300 m chodieb (so zná-
mou Koščovou úžinou). Po presnom zameraní sa 
upresnila hĺbka na -203 m, čím sa v tom čase dosta-
la na 3. miesto na Slovensku.

Keby som chcel opisovať všetky významnejšie 
akcie na ktorých sme sa zúčastnili, bol by na to 
potrebný celý spravodaj, ale veľmi radi si spomína-
me na akcie v Červených vrchoch so Zdenkom 
Hochmuthom, speleopotápanie (napr. podplávanie 
sifónu v Brestovskej jaskyni), výskumné práce v 
Jánskej doline, v Stanišovskej jaskyni, v Moldavskej 
jaskyni, oprava koliby na Ohništi, Važecký kras,...
EXPEDIČNá ČINNOSŤ
1981 – expedícia Retezat – Rumunsko – 9 členov
1982 – expedícia Bihor – Rumunsko – 5 členov
1984 – expedícia BÜK – Maďarsko –  3 členovia
1984 – expedícia Biokovo – Juhoslávia – za 

Prešovskú skupinu Ervín Némethy
1985 – expedícia Padiš – Rumunsko –  8 členov
1986 – expedícia Padiš – Rumunsko –  6 členov

20. rokov od založenia OS Prešov
Rudolf Košč
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1983 – expedícia Kosovo – J. Vykoupil
1990 – 1998 – expedícia Velebit – Chorvátsko

Ján Vykoupil bol medzi prvými, ktorí boli pri 
objavných prácach v hĺbke -1000 m v Slovačke jame
KULTÚRNO VÝCHOVNá ČINNOSŤ

Za celé naše funkčné obdobie sme sa taktiež 
venovali propagácii jaskyniarstva. Realizovali sme 
to hlavne formou besied na stretnutí so žiakmi rôz-
nych škôl, pričom sme taktiež kládli dôraz na ochra-
nu prírody a jaskýň. Činnosť oblastnej skupiny 
Prešov sme niekoľko krát propagovali pomocou 
STV, rozhlasu a bežných denníkov a časopisov. 
Úspešná bola účasť v súťažiach speleofotografie.
TECHNICKá ČINNOSŤ

Hlavne v 80. rokoch sme sa pustili so Zdenkom 
Hochmuthom do masovej výroby rôznych technic-
kých pomôcok pre širokú členskú základňu. Vyrobili 
sme niekoľko sto kusov acetylénových vyvíjačov 
(karbidiek) v dvoch základných variáciách, ktoré boli 

dodávané jaskyniarom aj s nosičmi horákov. Lezeckú 
výstroj sme zabezpečovali výrobou samozasekáva-
cích strmeňov GIBBS, tiež v počte niekoľko sto 
kusov. Okrem tejto „veľkovýroby“ sme si vyrábali 
pre vlastné potreby zlaňovacie kladky a vodotesnú 
techniku pre fotografovanie v jaskynných sifónoch.

 Keď tu tak teraz sedím nad týmto článkom (a 
všetci ma poznáte ako notorického neprispievateľa 
do Spravodaja) mám chuť písať a písať. Spomínam 
si na rôzne detaily, napr. ako som napálil Zdenka 
Hochmutha a Ďurčeka v n.v. 2000 m n/m na 
Kresanici v „Bivaku“. Po celodennej práci v KR11 
unavení a dehydrovaní sme sa ukladali k spánku. 
Keď som tak nahlas začal spomínať dobre orosené 
pivo a borovičku, mali ste počuť ako mi vynadali. 
Použili aj niekoľko výrazov, ktoré sa bežne na papier 
nedávajú s tým, že keď ešte raz spomeniem pivo a 
podobné nápoje, tak neručia za seba. Mali ste vidieť 
tú reakciu, keď som z batoha vytiahol „zašité“ pivo 
a malú fľaštičku borovičky...

Borinské prasa
Prasa je v našom stredoeurópskom regióne tradičný 

pokrm. Urobiť ho ale v prírode na ohni vôbec nie je 
jednoduché. Už na prvom Závere sezóny začiatkom 
osemdesiatych rokov sme svinku nad ohňom krútili ale 
nebolo to ono. Mäso bolo navrchu pripečené a vnútri 
surové napriek celodennému otáčaniu nad pahrebou. O 
pár rokov neskôr sme prasa radšej rozporcovali, necha-
li si ho v podniku upiecť a v lese sme ho už len prihrie-
vali. Ani to nie je ono. Až v posledných rokoch sme 
technológiu zvládli k úplnej spokojnisti zúčastnených. 
Princíp spočíva v predpečení v prírodnej rúre. Preto 
treba večer pred lesnou slávnosťou vykopať jamu 0,7 × 
1,5 m do hĺbky trištvrte metra a na jej dno naklásť 
vrstvu žeravých uhlíkov hrubú aspoň 20 cm. Uhlíky 
získame z blízkej vatry, ktorú založíme pred kopaním 
jamy. Na žiariacu vrstvu položíme prasa napichnuté na 
ražni, dôkladne zabalené v alobale a previazané viaza-
cím drôtom. Prasa bez vnútorností ešte pred zabalením 
potrieme zvnútra i zvonku mäsiarskou soľou. Alobal by 
mal byť pevný, hrubší, ak je tenký, tak dve vrstvy. 

Podľa dĺžky prasaťa môže byť jama kratšia, či dlhšia. 
Zabalené prasa sa prikryje opäť vrstvou žeravých uhlí-
kov, minimálne 20 cm a zasype hlinou, až vznikne 
úhľadný hrobček. Dusenie má trvať viac než 6 hodín, 
prakticky to vyzerá tak, že okolo polnoci sa prasa 
pochová a ráno, keď sú účastníci schopní pohybu, 
nastáva exhumácia. Mäso je už mäkké, ale ešte ho 

MONGOLSKÝ BARAN A BORINSKÉ PRASA
Peter Magdolen a Peter Holúbek

K jaskyniarstvu patrí nielen kopanie v nevľúdnych dierach, ale aj spoločenské posedenie po pracovnej akcii, 
alebo namiesto nej. Samozrejme, posedenia by nemali prevažovať nad prácou, to už ale závisí od povahy jas-
kyniarskej skupiny, či aspoň vedúcich osobností v nej. Každopádne raz do roka zvykne bývať vo väčšine skupín 
podujatie, kedy sa v prírode stretávajú jaskyniari a ich priaznivci vo väčšom počte, aby v pohode predebatova-
li rôzne záležitosti pri pive, víne, prípadne pálenke. Stretnutie často nesie krycí názov veľká pracovná akcia, 
v podmienkach Borinského krasu je to Záver sezóny. Pri takýchto akciách vzniká problém, ako nakŕmiť hladné 
krky. Najčastejšie sa varí guláš, na doplnenie bývajú párky, špekáčky a najnovšie sme v Demänovskej doline 
zaregistrovali i výborné varené údené kolená. Pre gurmánov ponúkame dva recepty, ktoré sa už niekoľkokrát 
vyskúšali v praxi a veru nik neľutoval.

Tomáš Ďurka pri balení prasaťa do alobalu
Foto P. Magdolen
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treba, dorobiť. Nad miernym ohňom alebo nad pahre-
bou sa prasa ešte 4-5 hodín otáča, keď sa dá tak bez 
alobalu, no často sa už mäsko rozpadá a vtedy alobal 
nechávame. Dlhodobé otáčanie je dôležité, vyvoláva 
nedočkavú atmosféru, zrakové, no najmä čuchové 
vnemy prítomných pútajú natoľko, že sa prestávajú 
ovládať a v okamihu začiatku hostiny sa vrhajú na 
šťavnaté telo bez akýchkoľvek zábran. Prílohou zvyk-
ne byť čerstvý chlieb, nakladané uhorky a kyslá kapus-
ta. Samozrejmým je aj pivo. 

Mongolský baran
Tento zaujímavý spôsob prípravy baraniny nás 

zaujal už v roku 1993 na stretnutí Priateľov 
Mongolska v Prosiměřiciach pri Znojme a v roku 
1994 na rovnakom podujatí v Přelouči. Potom sme 
ho odskúšali v roku 1994 priamo v mongolských 
Sajanoch na brehu jazera Chövsgöl a v jarných 
mesiacoch roku 1996 v Liptovskom Mikuláši na 
záhrade Slovenského múzea ochrany prírody a jas-
kyniarstva pri podujatí Jurta. Avšak až v roku 1996 
sme pri Stanišovskej jaskyni vyskúšali bez mongol-
skej asistencie prípravu tejto orientálnej špeciality. 
Odvtedy sa začiatkom mája v Liptovskom Jáne pra-
videlne stretávajú jaskyniari na pracovnom sústrede-
ní s názvom Mongolský baran, dokonca v roku 1999 
sme boli pozvaní pripraviť barana aj do Strážovských 
vrchov, k Priepasti medzi Kačkami. Príprava je jed-
noduchá. Treba k tomu 25 litrovú kanvu od mlieka 
s vrchnákom, ovcu, barana alebo jahňa (hmotnosť 

okolo 15 kg), tri kilogramy cibule, štvrť kilogramu 
cesnaku, tekuté polievkové korenie, soľ, kamene, 
dve lopaty, drôt a drevenú dosku. Najskôr sa nakla-
die vatra do ktorej sa nahádžu skaly (odporúčame 
sopečné horniny veľkosti päste). Po ich rozpálení do 
červena sa začína samotný proces prípravy barana. 
Na dno kanvy dáme vrstvu kameňov, pokrájaného 
cesnaku, cibule a slabo podlejeme vodou s rozpuste-
ným polievkovým korením. Potom dvaja odvážlivci 
za pomoci lopát naberajú rozpálené kamene a hádžu 
ich na prvú vrstvu mäsa. Nastáva syčanie a vrenie 
vody. Pridávame opäť vrstvu mäsa, cibule, cesnaku 
a opatrne aj soli, vrstvu kameňov, mäsa … až kým 
nie je kanva plná. Potom sa uzavrie gumeným alebo 
kovovým vrchnákom (lepší). Nasleduje operácia pri 
ktorej sa o rúčky kanvy drôtom priviaže drevená 
doska zakrývajúca vrchnák. Takto pripravená kanva 
sa postaví do pahreby a podľa veku ovce hreje od 45 
do 60 minút. Pri tejto fáze varenia treba dbať na 
zvýšenú opatrnosť, pretože tlak v kanve vzrastá a 
spod tesnenia vrchnáku uniká para. 

Takto pripravené mäso je chutné, je tu potlačená 
nie každému príjemná chuť baranieho loja. Okrem 
gurmánskeho zážitku je pri tomto spôsobe úpravy 
baraniny aj istý druh kolektívneho napätia a obáv zo 
syčiacej pary, rozpálených kameňov a iných fakto-
rov. Istá výhoda tohoto receptu je aj rýchlosť prípra-
vy, zohraté družstvo za dve hodiny pripraví barana 
ku konzumácii. 

Koľko je na Slovensku jaskýň?
 Keď sa naposledy v Spravodaji SSS 4/96 objavili 

údaje o počte jaskýň na Slovensku tak to bolo 3745 
lokalít spĺňajúcich kritériá podzemných priestorov. 
Odvtedy ale pribudli nové jaskyne a priepasti a k 31. 
januáru roku 2000 evidujeme v Slovenskom múzeu 
ochrany prírody a jaskyniarstva 4134 lokalít spĺňajú-
cich kritériá pre podzemné priestory. K nárastu počtu 
jaskýň došlo najmä začiatkom roku 1999, keď sa inten-
zívne pracovalo na dokončení Zoznamu jaskýň na 
Slovensku a kvôli doplneniu údajov do neho boli oslo-
vení jaskyniari prakticky z celého Slovenska. 
Informáciu o jubilejnej 4000. jaskyni dodal M. Sova 
z Trenčína. Ide o Gravitačnú jaskyňu nachádzajúcu sa 
v Strážovských vrchoch v katastri obce Omšenie. 

Peter Holúbek

Jaskyne a hudba
Zhodou náhod sa v závere roku 1999 v Liptovskom 

Mikuláši uskutočnili dve podujatia ktoré spájali jas-
kyniarstvo a hudbu. Prvé sa uskutočnilo 4. 12., keď 
populárna hudobná skupina Ploštín Punk krstila svoje 

nové „cédečko“ s názvom Z Liptova baby. Ako krstia-
ce médium sa so súhlasom E. Hipmanovej použila 
voda z bystriny tečúcej na dne našej najhlbšej jaskyne 
Starý hrad. Samozrejme že pri tejto príležitosti 
nemohlo chýbať ani svetlo karbidky a krátke rozprá-
vanie o podzemnom svete, ktoré azda zaujalo preplne-
nú kinosálu Posádkového domu armády.

Pracovníci Liptovského osvetového strediska 
v Liptovskom Mikuláši zorganizovali 10. decembra 
v Pongrácovskej kúrii folkový večer s názvom „O 
JASKYNIACH V DUR AJ MOL“. V komornej 
atmosfére sa pred do poslednej stoličky zaplneným 
hľadiskom predstavila rodinná kapela Kortmanovcov 
v zložení: Bohuslav Kortman st. – speleológ, gitara, 
spev, Dobroslav Kortman – husle, spev a Bohuslav 
Kortman ml. – kontrabas a spev. Zaznelo približne 15 
piesní, zväčša s jaskyniarskou tematikou. Niektoré boli 
úplné novinky, ako napríklad skladba o tom, že na 
Slovensku máme už viac ako 4000 jaskýň. Kortmanovci 
zožali na záver oduševnený potlesk a odchádzali s tým, 
že prídu svoje umenie predviesť aj nabudúce. 

Peter Holúbek

Ostatné zaujímavosti
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Tlačový škriatok šarapatil 
v Demänovskej doline

V piatok 31. decembra 1999 priniesla Tlačová 
agentúra Slovenskej republiky správu s názvom 
NEZNáME CHODBY. „Nové, zatiaľ neznáme 
chodby objavili v Demänovskom jaskynnom systéme 
v uplynulých dňoch členovia Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti a Speleoklubu Nicolaus v spolupráci 
so Správou slovenských jaskýň. Súhrnná dĺžka chod-
by prekročila 27 km…“

Určite zainteresovaní jaskyniari túto správu 
považovali za silvestrovský žart. Samozrejme, že sa 
neobjavila žiadna chodba s dĺžkou 27 km tak ako to 
uviedla agentúrna správa, avšak pravda bola v tom, 
že dĺžka Demänovského jaskynného systému pre-
siahla ku koncu roku 27 km. Od októbra 1998 totiž 
členovia Speleoklubu Nicolaus v spolupráci so 
Správou slovenských jaskýň a jaskyniarmi zo skupi-
ny Demänovská dolina zameriavajú nezdokumento-
vané jaskynné priestory v Jaskyni mieru. 

Na meračskej akcii 29. 12. A. Balážová, P. Holúbek 
a J. Vajs zamerali dvoch súboroch 209 metrov. Doma 
sme po prepočtoch zistili, že dĺžka nášho najrozsiah-
lejšieho jaskynného systému dosiahla 27 082 metrov. 
Cítili sme potrebu sa s týmto číslom podeliť so slo-
venskou verejnosťou a podnikli sme kroky na to, aby 
túto správu prevzala TASR. Žiaľ už mimo nás sa táto 
informácia poopravila. Myslíme si však, že k žiadnej 
väčšej tragédii nedošlo, iba opäť na verejnosť prenik-
li informácie o našej „utajenej“ podzemnej činnosti. 

Peter Holúbek

Jaskyniarsky hlavolam
 Ani najbujnejšia jaskyniarska fantázia sa často 

nevyrovná očarujúcej skutočnosti v podzemí našich 
krasových pohorí. Úchvatný svet vlhkého a tmavé-
ho podzemia nám vyčarúva najrozmanitejšie tvary 
sintrových výplní, ktoré nás lákajú hľadať, kopať, 
objavovať, spoznávať a pomenovávať rozprávkový 
svet jaskýň. Keď nás to naplno opantá, len ťažko 
dokážeme pripustiť, že niekde na svete existuje 
krajšia jaskyňa, ako je tá naša.

 Vďaka fenomenálnej schopnosti podzemnej vody 
ukladať inde získaný materiál na steny podzemných 
priestorov, spoznávame výzdobu premnohých tvarov a 
čudesných pomenovaní: brčká, heliktity, klence, záclo-
ny, drapérie, baldachýny, bubny, štíty, taniere, pizolity, 
anthodity, sintrové náteky, misky, jazierka, gejzíry, 
vodopády, terasy, lekná, ruže, jazierka a perly, kôry a 
povlaky. Základné rozdelenie nás stroho núti rozlišo-
vať: stalaktit, stalagmit a stalagnát. Posúďte však sami:

Na jednej z pracovných akcií v Jaskyni mieru 
v Demänovskej doline na hlavnom ťahu chodby sme-
rujúcej k Ľadovej jaskyni som vďaka upozorneniu P. 

Holúbeka nafotografoval zaujímavý sintrový útvar o 
celkovej dĺžke asi 40 cm. Nad útvarom sa predlžuje 
brčko, ktorému do spojenia chýba len pár centimet-
rov. Tento sintrový útvar má zjavne epigenetický 
charakter vo vzťahu k chodbe v ktorej sa vytvoril. Má 
krémovožltú farbu ako krenit sfarbený amínovými 
fulvokyselinami. Je to stalagmit, či stalaktit?

Dušan Jančovič 

Významný objav  
v Drienčanskom krase 

Ako sme sa dozvedeli z ústneho podania a neskôr 
aj zo správy speleoklubu SMOPaJ z Rimavskej 
Soboty, dosiahli členovia tohto klubu praktické spe-
leologické spojenie jaskýň Podbanište a Nad 
Kadlubom v Drienčanskom krase. 

Spojenie jaskýň prekonaním neobyčajne nároč-
ných plazivkovitých úsekov v riedkom blate a vod-
nom toku dosiahli člen klubu Ladislav lždin ský a 
čakateľ Stanislav Scholtz v noci z 22. na 23. 10. 
1999. Postupovali od jaskyne Podbanište. Nakoľko 
predpokladali dosiahnutie spojenia, niesli so sebou 
aj kľúč od Jaskyne nad Kadlubom. Touto jaskyňou 
vystúpili na povrch, čím vykonali „úplný traverz“. 

Členovia klubu, resp. samotní objavitelia ihneď 
začali so zameriavaním tohto úseku. V čase uzá-
vierky Spravodaja boto už zameraných 147 m 
chodby a dosiahnuté boto aj meračské prepojenie 
jaskýň. DÍžka jaskynného systému Podbanište – 
Jaskyňa nad Kadlubom takto dosahuje 1531 m a 
radí sa už na „tabuľkové“ 24. miesto medzi najdlh-
šímni jaskyňami na Slovensku. Je možné iba ľuto-
vať, že tohto úspechu sa nedožil Jozef Gaál, zakla-
dateľ skupiny. 

Speleoklub SMOPaJ je už posledným klubom 
pôsobiacim mimo SSS z dôvodov všeobecne známych. 
Snáď privítame príspevok o objave v bu dúcom čísle. 

Zdenko Hochmuth

P. Holúbek pri útvare, ktorému sa hovorí aj „kohútik“ 
Foto D. Jančovič
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VÝSKUM A OCHRANA PRÍRODY 
SLOVENSKÉHO KRASU

Zborník referátov z konferencie, ktorá sa konala 
23. – 25. 9. 1998 na Hrádku pri Jelšave pri príležitos-
ti 25. výročia vyhlásenia chránenej krajinnej opblasti 
Slovenský kras. Zborník formátu A 4 o rozsahu 163 
strán zostavil Ján Šmídt. Vydala Slovenská agentúra 
životného prostredia, centrum ochrany kultúrnej kra-
jiny a prírodného dedičstva, Správa chránenej krajin-
nej oblasti Slovenský kras a ZO SZOPK Makatanhan 
Oyate Moldava nad Bodvou. V zborníku nájdeme 
pestrú škálu ochranárskych príspevkov, pojednávajú-
cich o rôznycj aspektoch ochrany rastlinstva, živočíš-
stva, znečisťovania životného prostredia, avšak naj-
viac nás zaujali príspevky zo speleologickou temati-
kou. O jaskyniach Slovenského krasu ako súčasti 
svetového prírodného dedičstva sa dozvieme z prí-
spevku M. Rozložníka, hostoricky je ladený príspe-
vok M. Lalkoviča o činnosti krasovej komisie KČST 
v Slovenskom krase (v medzivojnovom období). 
Zaujímavý je tiež príspevok V. Cílka a M. Svobodovej 
o vrchnokriedových výplniach závrtov v lomoch 
Hosťovce a Gombasek. Súhrnnejšiu informáciu o 
podzemných vodách Slovenského krasu prináša prí-
spevok znalca tejto problematiky J. Orvana. 
Problémami dobrovoľného jaskyniarstva v 
Slovenskom krase sa zaoberá G.Lešinský, o troiglo-
biontných chvostoskokoch píše J.Kováč, o vodnej 
faune v jaskyniach Slovenského krasu informuje I. 
Hudec. Zborník odporúčame odborným záujemcom o 
vedecké problémy Slovenského krasu.

Zdenko Hochmuth

SPRáVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ 
(1970 – 2000) 

Účelovú publikáciu o rozsahu 40 strán dostali ako 
súčasť konferenčných materiálov účastníci medziná-
rodnej vedeckej konferencie „Kras a človek“ kona-
nej v Demänovskej doline pri príležitosti 30. výročia 
založenia organizácie. Pre Správu Slovenských jas-
kýň vydal BRIZ.

Publikácia decentne vytlačená na špeciálnom 
zelenkastom papieri naznačuje, že organizácia 
neprežíva chudobné časy. Dozvieme sa z nej o vzni-
ku a činnosti od niektorých bývalých riaditeľov 

organizácie a tiež o súčasnosti Správy slovenských 
jaskýň, problémoch ochrany sprístupnených jaskýň, 
vedeckovýskumnej činnosti i o súčasnej organizač-
nej štruktúre. Cenné je zverejnenie kompletnej 
tabuľky a grafu návštevnosti sprístupnených jaskýň 
od roku 1970 i základné údaje o sprístupnených 
jaskyniach. Poteší tiež, že sa tu dozvieme mená a 
roky pôsobenie správcov sprístupnených jaskýň v 
rámci SSJ, i vedenia tejto organizácie. Publikácia má 
vzhľadom na rozsah pomerne hutnú štrktúru, vyvá-
žený obsah i dobrú estetickú úroveň.

Zdenko Hochmuth

VESPERTILIO 3 (1998) 
O úspešnom edičnom pôsobení chiropterológov 

na Slovensku svedčí dobrá úroveň i pravidelnosť vo 
vychádzaní novozaloženého periodika. Periodikum 
Vespertilio vychádza zásluhou editorov M.Uhrina a 
P. Bendu. Formát B – 5, 156 strán, tradičná modrá 
obálka s histickou kresbou netopiera z r. 1555. Číslo 
3 zhŕňa formou zborníka referátov príspevky z 2. 
medzinárodnej konferencie o netopieroch Karpát, 
ktorá sa uskutočnila 28.8. – 1.9.1998 v Novej Sedlici 
(najvýchodnejšie poločená obec SR). Na konferencii 
sa zúčastnili početní odborníci na chiropterofaunu zo 
Slovenska, Čiech, ale aj Maďarska, Poľska a 
Ukrajiny, Nemecka a Bulharska. Z našich autorov 
zaujali najviac príspevky od M.Uhrina, F.Grescha, 
M. Fulína, J. Obucha a iných. Ako býva u zdorníkov 
z vedeckých konferecií pravidlom, obsahuje zoznam 
referujúcich, príspevky obsahujú anglické abstrakty. 
Vážnejší záujemca o netopiere si zborník iste pod-
robnejšie preštuduje, takže na tomto mieste nepriná-
šame podrobnejšiu charakteristiku jednotlivých prí-
spevkov.

Zdenko Hochmuth

ESTAVELA 2
Ako sme avizovali, vyšla načas aj Estavela 2. 

Obálka ostala tradičného charakteru s kvalitnými 
farebými fotkami. Články s veľkými čiernobielymi 
fotografiami sú rôzneho charakteru, prevažne z 
Moravy. Zaujímavý je príspevok o sprístupnených 
jaskyniach Českej republiky, ktorý podáva informá-
ciu o aktuálnom stave v tejto oblasti. Ochranárskeho 
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charakteru je príspevok o význame jaskýň pre zimo-
vanie netopierov od N.Kovaříka, rozsiahlejší je 
odborný príspevok od J. Himmela o Hrádeckej esta-
vele. O drobnejších jaskyniach v Březinskom údolí 
píšu P. Kos a P. Nováček zo speleologického klubu 
Brno, o výskumných prácach na Holšteinsku píšu J. 
Moučka a M. Šimek z Holšteinskej výskumnej sku-
piny, článok obsahuje i axonometrické zobrazenie 
Jaskyne č. 510 A. Popri viacerých drobnejších prí-
spevkoch je dôležitá podrobnejšia infomácia o 
„Labskom traverze“, ktorý uskutočnila v r. 1998 
Technická komisia ČSS v dĺžke 953 m pri Labskej 
stráni. Zaujímavé je tiež čítanie o expedícii do USA, 
ktoré môže inšpitrovať na podobné podujatie. 
Estavela končí rozprávkou na dobrú noc a pokračo-
vaním komksu „Po stopách stracené řeky“.

Zdenko Hochmuth

ESTAVELA 3
Pokračovanie vydávania Estavely zrejme úspešne 

pokračuje, o čom svedčí i 3. číslo, ktoré vyšlo na 
jeseň. Závidiac tradične dobrú obláku som sa zahĺbil 
do čítania. Po úvodných ochranárskych príspevkoch 
je zaujímavý „Úvod do tvorby digitálnych máp kra-
sových javov“ od Ivana Baláka z CHKO Moravský 
kras, ktorý, ak bude pokračovať, nám iste pomôže sa 
zorientovať v problematike Gisov. Petr Zajíček 
podáva zaujímavý príspevok o histórii Slousko – 
šošůvských jaskýň. Odborné vzdelávanie čitateľov 
zabezpečuje pojednenie o geologickom útvare 
Devón od L.Ondráčkovej. Z báDaní na Slovensku 
prináša zaujímavé informácie historický príspevok J. 
Himmela o prieskumu Barazdaláša (Brázda). P. Kos 
v rozsuahlkom príspevku pojednáva o archeologic-
kých nálezoch v známej jaskyni Pekárna a zaujíma-
vý je tiež príspevok o esizmickom meraní v 
Holšteinskej jaskyni od P. Kalendu a J. Kučeru. Z 
množstva ďalších príspevkov zaujme podrobnejšia 
prevzatá informácia o Lamprechtsofene, o expedícii 
klubu Tartaros v Pyrenejách, kde absolvovali pre-
chod systému Trou miles. Zaujímavá je informácia o 
činnosti Speleologickej záchrannej služby ČR. 
Estavela končí básňou a pokračovaním komiksu.

Zdenko Hochmuth

JESKYNĚ A KRASOVÉ ÚZEMÍ ČESKÉ 
REPUBLIKY Přehledná mapa 1 : 500 000

Agentura ochrany přírody a krajiny České repub-
liky (obdoba našej SAŽP) a Kartografie Praha a.s. 
vydali v roku 1998 pozoruhodné, pre jaskyniarov 
obzvlášť cenné kartografické dielo. Jej autormi sú 
našim speleológom známi RNDr. Jaroslav Hromas a 

Daniela Bílková. Mapa využíva štandardný karto-
grafický podklad vo vyššie uvedenej mierke. Vedľa 
titulku na mape je zobrazený i emblém Českej spe-
leologickej spoločnosti – znak toho, že za ČSS sa v 
Čechách a na Morave nikto nehanbí. Rôznou hrúb-
kou čiar modrej farby sú vyznačené hranice karsolo-
gických jednotiek – sústav, podsústav a jednootiek. 
Na okraji mapy je aj schéma uvedených jednotiek 
pre názornosť uvedená. Podrobnejšie výrezy 
Moravského a Českého krasu v mierke 1 : 100 000 
sú tiež na okrajoch tejto mapy. Z mapy môžeme 
ďalej vyčítať aj zjednodušene podanú geologickú 
stavbu krasových území a najmä lokalizáciu najvýz-
namenjších jaskýň, pokiaľ to mierka dovolovala. 
Jaskyne sú očíslované. Pod jedným číslom sa môže 
skrývať i viacero jaskýň. Krasových jaskýň a ich 
zoskupení je spolu 337, zvlášť zvýraznené sú pseu-
dokrasové jaskyne, ktorých je na mape 141. Čo sa 
týka názvov jaskýň v niektorých prípadoch by poslú-
žil za zdroj inšpirácie, pre autorov našich 
Dokumentov (napr. č. 4). Na opačnej strane mapy sú 
stručné charakteristiky, prípadne polohy jaskýň, tiež 
mapka sústavy Amatérskej jaskyne, náčrtok 
Hranickej priepasti a stratigrafoickú schému karbo-
nátov na území Českej republiky

Mapu, ktorá je v predajnej sieti v ČR vrelo odpo-
rúčame naši speleológom.

Zdenko Hochmuth

AGGTELEKI NEMZETI PARK – 
SLOVENSKÝ KRAS CHKO

Mapa v mierke 1 : 50 000, vydavateľstvo Paulus 
(Maďarsko) 

Recenzovaná mapa poskytuje obraz o polohe 
krasového územia Slovenského a Aggteleckého 
krasu ako o jednotnej krasovej oblasti, rozdelenou 
iba štátnou hranicou. O medzinárodnej spolupáci 
svedčí aj dvojjazyčné slovensko – maďarské spraco-
vanie, vysvetlivky tiež anglické Medzi spolupracov-
níkmi je uvedený aj Mikuláš Rozložníka. Na našom 
území popri slovenských názvoch obcí sú v zátvorke 
aj maďarské. Tiež niektoré regionálne názvy (plani-
ny) sú tiež v maďarčine. Kartografické spracovanie 
v uvedenej mierke má dostatočnú rozlišovaciu 
schopnosť, zobrazenie i farebné rozlíšenie je, ako 
býva na maďarských turistickýcjh mapách, kvalitné 
a výrazné. Z mapy si urobíme popri reliéfe aj pred-
stavu o súčasnom pokryve krajiny (les, lúky, orná 
pôda). Dôležité je však pre nás najmä zobrazenie 
polohy karasových vov. Vybrané jaskyne na sloven-
skej strane sú spravidla zakreslené správne (iba 
Kunia priepasť je posunutá o 1 žľab) na rozdiel od 
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podobnej slovenskej mapy je dobrý i názov i poloha 
Jaskyne Skalistého potoka. Vzhľadom na mierku 
mapy je zobrazených jaskýň menej, ako by sme 
očakávalui, avšak vzhľadom na to, že je určená turis-
tom, môžeme to pokladať skôr za klad.

Túto peknú mapu je možné získať od priateľov z 
Maďarska alebo zakúpiť napríklad pri návšteve 
Baradly.

VOJTECH BUDINSKÝ KRIČKA  
A NAJSTARŠIE DEJINY LIPTOVA
Brožúrku s rozsahom 64 strán vydala Slovenská 

archeologická spoločnosť pri SAV v Nitre. Ide o zbor-
ní referátov z odborného seminára, ktorý bol usporia-
daný 3. 12. 1998 v Ružomberku pri príležitosti nedo-
žitého životného jubilea (95) nielen nestora našej 
archeológie ale z pohľadu SSS o nášho prvého pred-
sedu. Zostavila PhDr. Klára Kuzmová, CSc. 

V publikácii popri úvodnom príspevku od 
Stanislava Šišku zaujme takmer vyčerpávajúci živo-
topis od Dušana Čaploviča. Žiaľ, speleologickému 
pôsobeniu tu nie je venovaný príslušný priestor. 
Ostatmné príspevky sú už archeologického charajkte-
ru – od Karola Pietu o nastarších dejinách Part. Ľupče, 
od Michala Slivku o prenikaní kresťanstva do Liptova 
a o stredovekom osídlení Liptova píše Václav 
Hanuliak. Sympatická knižočka sa dá obtiažne 
zohnať, asi iba na Archeologickom ústave SAV v 
Nitre, za jej venovanie ďakujem Dr. Bártovi.

Zdenko Hochmuth

JASKINIE 14 (No. 1, 1999)
Číslo informuje o nových objavoch v jaskyni 

Sniežna Studnia, druhej najhlbšej jaskyni v Poľsku. 
Nová časť Letowianskie Partie objavená jaskyniarmi 
zo Zakopaného v roku 1998 pozostáva z blátivých a 
úzkych chodieb. Wiktor Bolek zhrnul v ďalšom 
článku 4 roky prieskumov sifónov v jaskyni Ciasne 
Kominy. V južnejšom sifóne dosiahol v decembri 
1998 hĺbku zanorenia -70 m, čím výšková amplitúda 
jaskyne vzrástla na 305 m (-283 m, +22 m). 
Potápačský prieskum severného sifónu ukázal iba 
prepojenie na iné sifóny v jaskyni. 

V expedičných správach prináša Marek 
Jedrzejczak správu o prieskume Poliakov v pohorí 
Picos de Europa. Jaskyňa Pozu del Porru de los 
Garapozales, ktorú objavili poľskí jaskyniari v roku 
1998 dosiahla hĺbku 432 m pri dĺžke iba 750 m. 
Priepasťovitá jaskyňa je pravdepodobne súčasťou 
jaskynného systému Sistema del Jou de la Canal 
Parda. Ďalšie prieskumy sa sústredili na lokalitu 
Sistema del Canalon de los Desvios, kde boli pre-

skúmané vodné chodby ukončené sifónom v hĺbke 
542 m. Celková dĺžka jaskyne je 2120 m, z toho 
novoobjavených 530 m. Stanislaw Kotarba podáva 
správu o 4 prieskumných výpravách do Rumunska. 
V jaskyni Avenul din Hoanca Urzicarului hlbokej 
286 m objavili nový dóm. 

Andrzej Wojton predstavuje jaskyňu Zlota 
Sztolnia v Orlických (Sudetských) horách, ktorá je 
vytvorená v metamorfovaných horninách. Prírodná 
jaskyňa dlhá 136 m bola otvorená umelou chodbou 
vyraženou v stredoveku pri ťažbe železa. Koncom 
19. storočia bola jaskyňa sprístupnená pre turistov. 
Janusz Baryla v článku Jaskynia v Mechowie píše o 
zaujímavej jaskyni v severnom Poľsku neďaleko 
Gdaňska. Jaskyňa je vytvorená v kvartérnych flu-
vioglaciálnych pieskovcoch a cementovaných štr-
koch. Podzemné priestory sa vytvorili eróziou, cel-
ková dĺžka jaskyne je 61 m. O jaskyni Szeroki Aven 
v poľskej Jure (krasové územie severozápadne od 
Krakova) píše Jakub Nowak. Jaskyňa je 200 m dlhá 
a 45.3 m hlboká. 

J. Kucmierz informuje o novom systéme kotve-
nia v jaskyni Zimna, kde inštaloval 55 nových kotiev 
typu batinox. V článku je rozpis lanových dĺžok a 
popis miest, kde sú kotviace body inštalované. O 
uzavrení dvoch jaskýň (Psia a Na Bisniku) v strednej 
časti Krakovsko-volynskej vrchoviny informuje 
Adam Polonius. Archeologicky cenné jaskyne boli 
často prekopávané amatérskymi zberateľmi. 
W.W.Wisniewski v pokračovaní historického článku 
analyzuje poémy poľského spisovateľa B.Z. 
Steczynského, ktorý viac ráz navštívil Tatry a usiluje 
sa lokalizovať jaskyne opisované v prácach spisova-
teľa. V novembri 1998 bolo zvolené nové vedenie 
Jaskyniarskej komisie Poľského horolezeckého 
zväzu (Komisja Taternictwa Jaskiniowego Polskiego 
Zwiazku Alpinizmu): Andrzej Ciszewski ako pred-
seda, Agnieszka Gajewska a Michail Gradziňski ako 
podpredsedovia, Wiktor Bolek, Marek Wierzbowski 
and Przemyslaw Wlosek ako členovia.

Eduard Kladiva

JASKINIE 15 ( No. 2, 1999)
Začiatkom roku 1999 pokračovali jaskyniari z 

Varšavského speleoklubu v prieskume Veľkej 
Snežnej jaskyne (Wielka Sniezna). Počas zimnej 
expedície objavili systém vertikálnych partií v cel-
kovej dĺžke 1406 m s vertikálnou amplitúdou 272 m. 
Nová časť Partie Animátorow leží nad hlavným rie-
čiskom a jej prieskum doposiaľ nie je ukončený. V 
časti Veľkej Snežnej jaskyne označovanej ako 
Przemkowe partie pracovali jaskyniari z Wroclavi. 
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Prieskum v tejto časti, ktorý pre svoju veľkú vzdia-
lenosť od vchodov do systému je pomerne obtiažny, 
tu prebieha od roku 1994 a doposiaľ nie je ukonče-
ný. Celkovo tu bolo zmapovaných 2.1 km nových 
chodieb. V tejto časti sa nachádzajú tri nezávislé 
vodné toky, ktoré kontrolujú prevážne východo-
-západný smer. V čísle sa diskutujú možnosti ďal-
ších objavov. 

Výprava krakovských jaskyniarov do jaskyne 
Feichtner Schachthohle, ktorá leží v masívu 
Kitzsteinhorn (Hohe Tauren, Rakúsko) sa uskutočni-
la v marci 1999. Do spodných častí jaskyne sa ale 
prieskumníci nedostali pre vysoký vodný stav. 

Článok o jaskyni Pajecza, ktorá sa nachádza v 
oblasti Jaworznia, západne od Kielcov v pohorí 
Swietokrzyskie Góry, prináša zhrnutie prieskumu 
nedávno objavenej lokality. Systém horizontálnych 
chodieb sa vyvinul v devonských vápencoch. 
Prieskum začali jaskyniari z mesta Kielce v roku 
1996. V súčasnosti je jaskyňa 985 m dlhá s vertikál-
nou amplitúdou 21 m. Jaskyňa je uzavretá a chráne-
ná ako súčasť rezervácie Chelosiowa Jama. Ďalší 
prieskum je vedený snahou spojiť lokalitu práve s 
neďalekou jaskyňou Chelosiowa Jama. Článok o 
pseudokrasových jaskyniach v pieskovcoch infor-
muje o jaskyniach a umelých podzemných dielach v 
Czarnorzecko-Strzyzowskom krajinnom (národ-
nom) parku, ktorý sa nachádza severne od Krosna. V 
parku je známych celkovo 14 prírodných jaskýň 
(najdlhšia má 21 m) a 13 umelo vykopaných jaskýň. 

V ďalšom článku prináša časopis historické údaje 
o výskume litovských jaskýň v sádrovcovom krase 
Samogitia, severozápadne od Vilňusu, Litva. Prvé 
správy od poľských bádateľov pochádzajú z 19. 
storočia. Najväčšia koncentrácia krasových javov sa 
nachádza v okolí mestečka Birzai. Najväčšia jaskyňa 
oblasti, Swieta Dziura (Svatá diera), neskôr zničená 
kameňolomom, bola v minulom storočí turisticky 
sprístupnená a často navštevovaná. V súčasnosti je 
najdlhšou jaskyňou sádrovcového krasu v Litve jas-
kyňa Karves Ola, 46 m dlhá. Je chránená ako prírod-
ná rezervácia. 

Eduard Kladiva

JASKINIE 16 (No. 3, 1999)
V lete a na jeseň 1999 pokračovali v prieskume 

jaskyne Sniezna Studnia jaskyniari zo Zakopaneho. 
V časti Letowianskie Partie objavili 320 m nových 
chodieb. V jaskyni Migtusia pokračoval v speleopo-
tápačskom prieskume Krzysztof Starnawski. 
Prekonal sifón na dne časti nazývanej Wielkie 
Kominy a postúpil do dómu „Podwojne Zycie 

Weroniki“, ktorý sa mu predtým podarilo dosiahnuť 
iba v roku 1996. Cieľom prieskumu bol nasledujúci 
sifón nazvaný „Klarowny“. Ten sa ukázal dlhý 15 m, 
za ním pokračovala 60 m dlhá chodba, ktorá defini-
tívne ukončila pokračovanie tejto vetvi jaskyne. 
Sekcia časopisu venovaná Veľkej Snežnej jaskyni 
informuje o speleopotápačskom prieskume v sifóne 
Magdy a v ďalších skôr známych sifónoch. 

Ďalší článok opisuje jaskynný systém Piatra 
Altarului, ktorý sa nachádza v pohorí Bihor na seve-
rozápade Rumunska. Oblast je budovaná prevážne 
mesozoickými vápenci. Systém s celkovou dĺžkou 
cez 4 km tvorí šesť jaskýň: Piatra Altarului, Rece, 
Diaclaza, Poarta Altarului, Oase and Ponor. Najdlšia, 
Piatra Altarului, je dlhá 3086 m a bola objavená 
jaskyniarmi z klubu Politehnica v roku 1986, ktorý 
aj zabezpečuje aktívnu ochranu jaskyne. Jaskyňa je 
pozoruhodná bohatou a rozmanitou kvapľovou 
výzdobou. Návštevnosť jaskyne je obmedzovaná. 

Jedenásťčlenný tým z klubu Walbrzych preko-
nal najhlbšiu vertikálu sveta (-643 m) vo Vrtglavici. 
Priepasťovitý systém Brezno pod Velbom (hĺbka 
-501 m) bol cieľom ďalšej poľskej výpravy 4 jasky-
niarov zo Zaganu a Gorzowa. Výpravu zastavila v 
-400 m ľadová zátka. O návšteve Jávy a indonéz-
skej časti Bornea informuje Grzegorz Kuspiel.  
V Národnej prírodnej rezervácii Donau Sentarum 
blízko hraníc s Malajsiou preskúmal niekoľko 
malých jaskýň. Najdlhšia, Semujan Cave, bola dlhá 
32 m. Okrem toho navštívil lávovú jaskyňu Japan 
Cave na Jáve. 

O príprave inventárneho zoznamu jaskýň v údolí 
rieky Nida informuje ďalší článok. V miocénových 
sádrovcoch je známych 75 jaskýň s celkovou dĺžkou 
1913 m. Najdlhšia z nich je Jaskinia Skorocicka, dlhá 
352 m. Nový systém číslovania jaskýň sa zavádza  
v Poľskej Jure. Systém je hierarchicky členený do troch 
číslovaných úrovní. V oblasti bolo vyznačených 9 jed-
notiek. Každá jaskyňa má priradené číslo, ktoré pozo-
stáva z označenia jednotiek nadradených úrovní  
a poradového čísla jaskyne v rámci najnižšej jednotky. 

Článok o jaskyniach Poľskej nížiny analyzuje 
geologické a geomorfologické podmienky vývoja 
jaskýň v tejto oblasti. Jaskyne sú vyvinuté v cemento-
vaných pleistocénnych pieskoch a štrkoch. Za jeden z 
dôležitých faktorov cementácie sedimentov považuje 
autor biologický faktor, ktorý kontroluje rozpúšťanie 
kalcitových zŕn a znovuusadzovanie kalcitu vo forme 
cementujúceho spojiva klastického materiálu. 
Nasledujúci článok informuje o inventárnom zozna-
me jaskýň Poľskej nížiny. Celkovo obsahuje 17 jas-
kýň, z korých najdlhšia je Grota Mechowska (61 m). 
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Za prieskumnú činnosť v oblasti Monte Canin 
(Julské Alpy) dostal poľský klub Aven z mesta 
Sosnowce talianské ocenenie Premio San Benedetto 
Abate.

Eduard Kladiva

JASKINIE 17 (No. 4, 1999)
Veľká Snežná jaskyňa je naďalej najväčším 

jaskynným systémom v Poľsku, svojou dĺžkou 22 
km aj hĺbkou 814 m. Nový vchod do systému sa 
podarilo nájsť v časti jaskyne nazývanej Za 
Kolankiem, kde už bolo viacero neúspešných 
pokusov prebiť sa na povrch. Dýmová skúška vo 
Vlčej chodbe preukázala komunikáciu s povr-
chom, keď sa objavila v skôr známej, 54 m dlhej 
Vlčej jaskyni. Spojením tejto jaskyne s Veľkou 
Snežnou vznikol v poradí už piaty vchod do sys-
tému. Wiktor Bolek a Norbert Ziober sa ponárali 
v Krakovských sifónoch (Syfony Krakowskie) v 
dolnej časti Veľkej Snežnej jaskyne. Preplávali 
Krakovský sifón a Sifón Magdy, za ktorými našli 
niekoľko desiatok metrov dlhú chodbu s vodným 
tokom smerujúcim do sifónov. Chodba bola preru-
šovaná viacerými vodopádmi, z ktorých najvyšší 
meral 10 m. Prieskum tejto časti nazvanej Divoké 
kaskády (Dzikie Kaskady) nie je ukončený. 

Koncom septembra 1999 pracovalo 5 Poliakov a 1 
Rakúšan na masíve Kitzsteinhorn (Hohe Tauren, 
Rakúsko). Cieľom expedície bol povrchový prieskum 
a presné mapovanie povrchu. V masívu Leoganger 
Steinberge pôsobila v júli a auguste 1999 poľská 
expedícia vedená Andrzejom Ciszewskim. Hlavným 
objektom expedície bol Lamprechtshofen (najhlbší 
jaskynný systém sveta). Najprv sa prieskum sústredil 
do lokality PL-2 v hĺbke -400 m, ktorý sa ale neuka-
zoval sľubne a tak sa kopanie prenieslo do CL-3, 
ktorej vchod leží o 61 m vyššie ako PL-2. Prekopaním 
pomedzi blokmi sa otvorila cesta do série priepastí, 
ktoré klesali do hĺbky 200 m a pokračovali širokými 
chodbami. Celkovo bolo objavených 1.5 km chodieb 
smerujúcich prevážne východným smerom. Prieskum 
pokračoval aj v lokalitách Kinderschacht a Lodowa 
jaskynia, ktoré ležia vyššie ako PL-2 aj CL-3. 

V článku „Banat ‚99“ Dariusz Bartoszewski refe-
ruje o prieskumnej expedícii viacerých poľských 
klubov zo Sopot, Vroclavi, Krakova a Varšavy a 
domácej skupiny z Resity v pohorí Odobasnita, 
Rumunsko. Najvyšším bodom pohoria je Virful 
Plesiva (1143 m n.m.). Úplne zalesnený masív je 
odvodňovaný niekoľkými vyvieračkami, z ktorých 
najnižšia leží v nadmorskej výške 260 m. Najhlbšia 
jaskyňa Avenul Ioji je hlboká 80 m a dlhá 154 m. 

Počas expedície sa speleopotápači bez väčšieho 
úspechu ponorili v niekoľkých vyvieračkách, ako 
nádejnú vidia jaskyňu Captare. Jarosław Rogalski 
informuje o výsledkoch výpravy 15 Poliakov vede-
ných Marekom Koziołom na prelome júla a augusta 
1999 do horskej oblasti Mt. Canin. Expedícia praco-
vala v jaskynnom systéme Complesso del Foran del 
Muss, objavila 2 nové vchody do systému (celkovo 
24) a pokračovala v povrchovom prieskume a mapo-
vaní, počas ktorého objavila 110 m hlbokú a 369 m 
dlhú jaskyňu Loch Kozicy. Marcin Furtak zhrnul 20 
rokov prieskumných aktivít poľského klubu Bobry-
Żagan vo východnej časti masívu Tennengebirge. 
Jaskyňa Czerwony Pajak (Červený pavúk, P-19) 
byla preskúmaná do hĺbky 397 m. V hĺbke okolo 
-100 m bolo objavených niekoľko sto metrov hori-
zontálnych chodieb. Za najvýznačnejší objav pova-
žuje autor lokalitu Jaskinia pod Modryewiem (P-77), 
kde dosiahli hĺbku -440 m. 

Peter Magdolen informuje o výsledkoch mapova-
nia a prieskumu v jaskyni No. 3 v Novom vrchu v 
Belanských Tatrách na jeseň 1995 a v lete 1999. T. 
Mleczek opisuje históriu a výsledky prieskumu jas-
kýň v masíve Kilanowska Gora v poľskej časti 
Nízkych Beskýd. V masíve budovanom hrubolavi-
covitými pieskovcami je známych 59 jaskýň s celko-
vou dĺžkou 940 m, z nich najdlhšia Gangusiowa 
jama je dlhá 190 m. Všechny jaskyne sú tektonické-
ho pôvodu, predovšetkým vytvorené zosuvom blo-
kov. O probléme prieskumu jaskýň objavených 
počas ťažobných prác v kameňolome Polom pri 
Wojcieszówe informuje Marcin Furtak. Jaskyne boli 
zničené postupujúcou ťažbou, problém spočíva vo 
vlastníkoch lomu, ktorí bránia jaskyniarov v legál-
nom prieskume. 

V centrálnej šachte známej soľnej bane Wieliczka 
sa uskutočnil nácvik s jaskynnou záchrannou techni-
kou, ktorého sa zúčastnilo do 50 jaskyniarov z celé-
ho Poľska. 

Eduard Kladiva

CAVE & KARST SCIENCE
Cave and Karst Science je časopis, ktorý vydáva 

Britská asociácia pre výskum jaskýň (British Cave 
Researche Association – BCRA) a ktorý prináša 
články z vedeckého výskumu jaskýň a jaskynného 
prostredia od amatérov aj profesionálov. Prevažujú 
príspevky zo štátov britskej koruny, ale časté sú aj 
výsledky britských jaskyniarov z iných častí sveta, 
veľa príspevkov má obecnú platnosť a je užitočných 
pre každého, kto sa venuje jaskyniam z odborného 
hľadiska.
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Prvé číslo 26. ročníka vyšlo v apríli 1999 a pri-
nieslo príspevky z každoročného vedeckého sympó-
zia BCRA 1999. V úvode editori J. Gunn a D. Lowe 
poukazujú na zjavný úpadok britskej amatérskej 
speleologickej vedy, keďže všetky príspevky na 
sympóziu boli od profesionálov. 

R.A. Osborne v článku „Hypotéza inicializačné-
ho horizontu vo vertikálne alebo strmo ležiacich 
vápencoch: aplikácia v Novom Južnom Walese v 
Austrálii“ (The Inception Horizon Hypothesis in 
vertical to steeply-dipping limestone: applications 
in New South Wales, Australia) informuje o použi-
tí karsologického modelu tzv. hypotézy inicializač-
ného horizontu (V. Cílek z Prahy používa termín 
počiatočný horizont) na vápence uložené vertikálne 
alebo pod strmým uhlom. Inicializačným horizon-
tom v krasovom procese môže byť rozhranie 
vápencových jednotiek, tektonická línia, drvené 
pásmo, ktoré ako nehomogenita v krasovej hornine 
odvádza väčšinu vody, kým sa nezablokuje sedi-
mentmi a nenúti vodu hľadať si inú cestu. Model 
pomerne dobre objasňuje charakter jaskynnej mor-
fológie v geologických vrstvách uložených hori-
zontálne alebo pod malým uhlom. Napriek tomu 
aplikácia modelu na vertikálne vrstvy ponúka 
vysvetlenie pre viaceré charakteristické javy v 
malých ponorených krasových ostrovoch v oblasti 
Eastern Highlands (Nový Južný Wales, Austrália). 
V týchto formáciách je počet hydrologických ciest 
cez masív obmedzený, čo vedie k formovaniu via-
cúrovňových chodieb, ktoré sú častejšie blokované 
sedimentmi, zvlášť rozšírenými v malých ponore-
ných krasoch. V dôsledku blokovania podzemných 
ciest sa rozvíja hydrologická sieť na povrchu a 
vytvára sa systém neskorších suchých dolín. 
Zanesenie jaskynných chodieb sedimentmi tiež 
spôsobuje, že relatívne malé vodné toky vytvárajú 
veľké podzemné chodby s priečnym rezom v tvare 
kľúčovej dierky a paragenetické slučky, ktoré môžu 
byť mylne interpretované ako freatické.

V článku „E.A. Martel a Britské ostrovy“ (E.A. 
Martel and the British Isles) prináša T.R. Shaw his-
torický prehľad dvoch zo siedmych návštev zaklada-
teľa speleológie E.A. Martela vo Veľkej Británii. 
Počas návštev v rokoch 1895 a 1904 E.A. Martel 
skúmal krasové územia v Írsku, Derbyshire, 
Yorkshire a v pohorí Mendip Hills. Zaujímavý je 
zostup do 100 metrov hlbokej šachty Gaping Gill. 
Autor diskutuje vplyv Martelových ciest na rozvoj 
britskej speleológie a pomoc anglickým a írskym 
členom najstaršej speleologickej spoločnosti Société 
de Spéléologie. 

S.A. Craven v článku „Degenerácia speleothém v 
jaskyniach Cango Cave, Južná Afrika“ (Speleothem 
deterioration at Cango Cave, South Africa) informuje 
o pokračujúcom a evidentnom znečistení najvýznač-
nejšej sprístupnenej jaskyne Južnej Afriky. Historické 
záznamy o jaskyni umožňujú reštaurovať ekologické 
procesy v jaskyni v priebehu dvoch storočí. Úbytok 
netopierej fauny, poškodzovanie a degradácia kraso-
vej výzdoby predovšetkým vo vstupných častiach 
jaskyne rastie exponenciálne s počtom návštevníkov 
jaskyne. Veľa speleothém v jaskyniach I a II je pokry-
tých vrstvou fosfátových minerálov. Autor ukazuje, že 
pôvodné kvaple boli korodované prirodzenou cestou 
pôsobením netopiereho guána a v posledných storo-
čiach boli prekryté tenkou vrstvou kalcitu. Rastúci 
počet návštevníkov spôsobil zmenu mikroklimatic-
kých podmienok a následne sekundárnu koróziu 
povrchovej vrstvy kalcitu. 

V článku „Vlastnosti a javy jaskyne Ballica Cave 
v oblasti Pazar, Turecko“ (Formation and features of 
Ballica Cave, Pazar, Tokat, Turkey) autori B. Canik, 
M. Çelik, S. Pasvanoglu a E.A. Novinpour prezentu-
jú osobitosti výzdoby jaskyne v kryštalických 
vápencoch. Vápence obsahujú 96% CaCO3, sú silno 
blokovo tektonicky predisponované, pukliny a šmy-
kové zóny sú vyplnené kalcitom. Jaskyňu tvoria dve 
hlavné chodby smeru SV-JZ a SZ-JV a na puklinách 
vyvinuté siene a dómy. Prvá chodba (First Gallery) 
vlnovkovito stúpa a klesá, druhá schodovito klesá 
súhlasne posunom vápencových blokov. Mohutné 
skaly na dne chodieb môžu byť dôsledkom miest-
nych zemetrasení. Kvapľová výzdoba je bohatá 
vďaka vysokému obsahu kalcitu v hornine a hustej 
sieti mikropuklín. V prvej chodbe je pozoruhodná 
rozmanitosť kvapľovej výzdoby, prevažujú stalakti-
ty, stalagmity, stalagnáty, sintrové vodopády, drapé-
rie a baldachýny, záclony a brčková výzdoba. 
Jaskynné perly sa nachádzajú iba vo First Gallery, v 
Second gallery je zaujímavý 6.5 m dlhý stalaktit 
(bez odpovedajúceho stalagmitu). Autori upozorňujú 
na kombináciu krasových, zemetrasných a tektonic-
kých procesov, ktoré formovali sedimenty jaskyne. 
Domnievajú sa, že jaskyňa Ballica Cave sa začala 
formovať pred 3.4 miliónmi rokov. 

V úvodníku čísla 2 časopisu Cave and Karst 
Science 1999 upozorňujú editori na vítaný nárast 
výskumných príspevkov počas konferencie Hidden 
Earth ´99 (viacdňové stretnutie amatérskych jasky-
niarov, kde zväčša Britovia prezentujú výsledky a 
metodiku zahraničných expedícií do často exotic-
kých častí sveta). Kvalitu športovo náročných 
výprav vo Veľkej Británii stimuluje britska nadácia 
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Gharrah Par Foundation a rozvoju vedeckého 
výskumu medzi amatérskymi jaskyniarmi napomá-
ha ďalšia britská jaskyniarska nadácia BCRA 
Researche Fund. Rozdelovanie prostriedkov z 
nadácií ide demokratickým grantovým spôsobom 
na základe projektov a záverečných správ (porov-
najte, ako slovenskí štátni jaskyniari, t.j. SMOPaJ a 
SSJ, stimulujú slovenských dobrovoľných jasky-
niarov). 

V článku „História jaskyniarskeho prieskumu v 
Severných Penninách, Veľká Británia od roku 1838“ 
(A history of cave exploration in the Northern 
Pennines, United Kingdom, up to 1838) prináša S.A. 
Craven zhodnotenie štyri storočia trvajúceho obja-
vovania a skúmania jaskýň z pohľadu sociálnych a 
ekonomických podmienok regiónu. Všíma si, že v 
minulosti boli hnacím motorom prieskumu komerč-
né ciele (sprístupnenie jaskýň), dnes prevažuje jas-
kyniarsky prieskum ako záujmová a relaxačná čin-
nosť. 

Príspevok „Vplyv geomorfológie na sedimentá-
ciu tufov v potoku Nash, Južný Wales“ 
(Geomorphological controls on tufa deposition at 
Nash Brook, South Wales, United Kindom) zaslali 
H. Viles a A. Pentecost. Tufové sedimenty sú málo 
rozšíreným, ale zaujímavým kompotentom kraso-
vej krajiny predovšetkým ako odraz krátkodobých 
zmien v krase. Nash Brook je malý vodný tok, 
ktorý aktívne ukladá nové tufy v údolí prehrade-
nom staršími tufovými sedimentmi. Tufy sa ukla-
dajú pozdĺž malých priehradok v riečnom koryte. 
Štúdia prináša morfometrické pozorovania a 9 
mesiacov trvajúce merania prírastkov tufu na 
vybranej vzorke priehradok. Posudzuje vplyv hyd-
rologických faktorov na zložité vzťahy medzi výš-
kou priehradok, ich vzdialenosťou a úhlom svahu. 
V procese inicializácie tufových priehradok hrajú 
dôležitú úlohu lesné ívery a mikroflóra (Vaucheria 
germinata). Štruktúra povrchových tufových sedi-
mentov je výsledkom pôsobenia hydrologických a 
biologických faktorov. 

Autori J.D. Wilcock a D.J. Lowe sa v článku „O 
pôvode termálnych prameňov v oblasti Bath, Veľká 
Británia“ (On the origin of the thermal waters at 
Bath, United Kingdom: A sub-Severn hypothesis) 
pokúšajú vysvetliť genézu prameňov z pohľadu 
moderných názorov na vývoj jaskýň, predovšetkým 
tzv. Hypotézy inicializačného horizontu (Inception 
Horizon Hypothesis). Upravený model označujú ako 
sub-severnský model (podľa vyvieračiek západne od 
mesta Severn v Južnom Walese) na rozdiel od star-
šieho Mendipského modelu. 

D.D. Zhang v článku „Terénne merania intenzity 
rozpúšťania vápencov a formovania škrapov na 
Tibetskej náhornej plošine“ (Field examination of 
limestone dissolution rates and the formation of 
active karren on the Tibetan plateau) uvádza výsled-
ky merania rozpúšťania štandartizovaných vápenco-
vých dosiek uložených vo vzduchu, humusovitej 
pôde, vápencovej drti v zóne sedimentácie a voľne 
položených na vápencovom povrchu za obdobie 10 
rokov. Vo väčšine prípadov vykazujú dosky umiest-
nené vo vzduchu a voľne na povrchu malý postup 
disolutačného procesu v dôsledku arídneho prostre-
dia a nízkeho obsahu CO2 v horskom vzduchu. Autor 
usudzuje, že prevážna časť škrapov v oblasti už nie 
je v súčasnej dobe aktívne vytváraná a predstavuje 
pozostatok dávnejších procesov. Dosky uložené vo 
vápencových úlomkoch vykázali prírastok váhy v 
dôsledku sedimentácie z presakujúcich vôd v proce-
se vyparovania pri ohrievaní horniny slnečným žia-
rením. Intenzívnejšie rozpúšťanie bolo pozorované 
iba v podmienkach humóznej pôdy, kde je vysoký 
obsah pôdneho CO2. Výsledok ukazuje na priznáva-
ný, ale zatiaľ málo preskúmaný vplyv biologických 
procesov na formovanie krasového reliéfu v pod-
mienkach suchého a studeného klimatu náhorných 
plošín. 

V správe „Štúdium sedimentov v jaskyni Joint 
Hole, Severný Yorkshire, Veľká Británia“ (Sediment 
studies in Joint Hole, Chapel-le-Dale, North 
Yorkshire, United Kingdom) P. J. Murphy prináša 
výsledky pozorovaní a analýz sedimentov pokrýva-
júcich dno hlavnej chodby jaskyne Joint Hole – zatá-
paného jaskynného systému v známom krase 
Yorkshire Dales. V jaskyni sú pozorované dva druhy 
sedimentov, nižšie farebné ílovité hliny obsahujúce 
kalcit a kremeň sú prekryté štrkovým, pieskovým a 
hrubým klastickým materiálom cementovaným tma-
vým drolivým materiálom s vysokým obsahom 
železa. Autor usudzuje na ľadovcový pôvod splave-
ných z povrchu hlinitých sedimentov, zatiaľ čo vyš-
šie položený hrubý materiál považuje za sedimenty 
vodného toku v závere doby ľadovej. 

D.J. Lowe informuje o 7. Karsologickej škole 
„Classical karst“ v konanej v Postojnej, Slovinsko 
28.-30. júna 1999, N.J. Michie prináša abstrakt 
vlastnej disertácie na tému „Výskum klimatu, CO2 a 
prašnosti v jaskynich Jenolan Caves, Nový Južný 
Wales, Austrália“ a T. Gullen abstrakt diplomovej 
práce „Neinvazívny výskum polygonálnych kraso-
vých javov v Národnom parku Yorkshire Dales, 
Veľká Británia“.

Eduard Kladiva
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Päť desiatok na pleciach predsedu 
Vlani sme si pripomenuli 50. výročie Slovenskej 

speleologickei spoločnosti. Nedávno, 22. februára tohto 
roku, dovŕšil päťdesiatku aj jej – náš predseda doc. RNDr. 
Zdenko Hochmuth, CSc. Pri tejto príležitosti sme mu 
položili niekoľko otázok:

Narodil si sa v Ružomberku. Tvoj otec, stredoškol ský 
profesor, bol vynikajúcim znalcom a ctiteľom prí rody, 
známym turistom a tvorcom turistickej sprievod covskej 
literatúry na Slovensku. Zrejme tu treba hľadať korene 
tvojho záujmu o jaskyne. 

Všetko sa to začalo v Liskovskej jaskyni. Ako malý 
chlapec som s otcom a bratom navštívil jej labyrint pri svetle 
sviečok a s nitkou. Bol to nezabudnuteťný zážitok. Neskôr 
som do jaskyne začal chodiť s kamarátmi, a tak postupne 
v roku 1964 vznikla v Ružomberku jaskyniar ska skupina. 
Stretli sme sa s Vojtechom Benickým i so Stanom Šrolom, 
ale skutočne nás podchytili až Tulisovci; ktorí nám venovali 
nejaký výstroj a samozrejme obnovu júca sa SSS. Koncom 
60. a začiatkom 70. rokov sa skupina zaoberala prieskumom 
Liskovskei jaskyne a ostatných vtedy známych i nových lokalít 
v okolí Ružomberka. Významné boli prieskumy a objavy v 
cen trálnej častí Veľkej Fatry. Zavŕšením našej aktivity sa stal 
„expedičný“ zastup do Ľadovei priepasti na Ohništi. 

- Po otcovi si však zdedil aj plodné pero ... 
Článok o založení ružomberskej skupiny som mal v 

Slovenskom krase 1967/1968 a prispel som i do 2. čísla 
Spravodaja po obnovení činnosti SSS v roku 1969. Už 
vtedy som bol zástancom toho, že výsledky priesku mu 
jaskýň treba dokumentovať – predovšetkým mapo vat‘, ale 
aj publikovat‘. 

- Už v 70. rokoch si patril k tým, ktorí v slovenskej 
speleológii vykročili novým a ako sa ukázalo i správ nym, 
progresívnym smerom. 

Približne od roku 1972 sa datuje moja či naša spolupráca 
s Petrom Hipmanom a jeho skupinou. Boli sme jeho 
najpresvedčenejší obhajcovia: Podieľal som sa na zimných 
výpravách do Jaskyne v Záskočí, čo značne ovplyvnilo môj 
postoj k speleologickým aktivitám na Slovensku. Tu som sa 
dostal aj k niektorým objavom. S P. Hipmanom ma spája 
aj výroba prvých jaskyniar skych pomôcok u nás a účasť 
na expedíciách do prie pasti Vecsembükki (prvá slovenská 
akcia na lanách), do Litworovej, a nakoniec aj do Sniežnei 
roku 1974. 

- Keď sme vo vydavateľstve Osveta pripravovali knihu 
Jaskyne a jaskyniari, prispel si do nej viacerými unikátnymi 
snímkami zo zahraničných expedícií. Ktoré z nich ti najviac 
utkveli v pamäti?

Zúčastnil som sa ako jeden z organizátorov expedí cií 
Alpy 78 (prechod jaskyňou Dent de Crolles, výstup na Mont 
Blanc) a Jean Bernard 78. V tejto jaskyni som absolvoval 
horný úsek od vchodu B19 po V4 a dolný úsek do hĺbky asi 
400 metrov, v jaskyni Lamprechtsofen cestu na jej vtedajší 
„vrchol“ vo výške viac ako 900 metrov. V lete roku 1979 
som zostúpil na dno Gouffre Berger, v roku 1981 na dno 
Sima GESM. Neskoršie, keď expedičná činnosť slabla, 
bol som jedným z organizá torov expedícií do Biokova a 
naposledy, roku 1995 s Hipmanom na Island. 

- A čo jaskyne na Slovensku? 

Viac som sa neskôr realizoval doma. Spoločne so 
skupinou Ružomberok sme preskúmali, čo sa dalo, v 
Červených vrchoch (objav v Občasnej vyvieračke), potom 
som sa začal venovať potápaniu. Zúčastnil som sa pobytu 
za sifónom v Brestovskej jaskyni (zameranie priestorov 
za ním). Presťahoval som sa za prácou do Prešova a 
preskúmal som niektoré jaskyne i na východe, napríklad 
Artajamu a Diablovu dieru. No viac šťastia sme mali 
pri potápaní. Usmialo sa na nás v ro koch 1987-1989 na 
Skalistom potoku a neopúšťalo nás až do ochabnutia našej 
aktivity koncom 90-tych rokov. 

- O tvojich speleopotápačských výkonoch v Skalis tom 
potoku kolujú priam legendy. Ešte ani dnes ti táto jaskyňa 
nedá pokoj. Prečo ste vtedy nepokračovali v prieskume? 
Nebolo to tým, že ti v tom čase nebol ľahostajný osud našej 
spoločnosti? 

Je zaujímavé, že najväčšie úspechy v objaviteľskej 
činnosti som mal práve vtedy, keď som po roku 1989 
dostal “zabrať“ v akademických funkciách na vysokej 
škole i SSS. Dokonca som z jedného z prodekanov vychoval 
známeho potápača (Hutňan). Isteže mi však funkcie 
neprospeli. Napriek tomu som sa v 90. rokoch podieľal 
na mapovaní významných jaskýň (Vyvieranie, Zlomiská, 
Nová Stanišovská, Stanišovská, Moldavská) a ak som v 
speleológii na niečo hrdý, tak je to to, že som tým „nakazil“ 
ai iných. (Túto „nákazu“ ďalej šíri aj Hochmuthova 
praktická príručka Mapovanie jaskýň, ktorá vyšla r. 1995 
- pozn. red.). Pomáhal som, ako sa dalo, Jankovi Tulisovi v 
neľahkei úlohe za nepriazne mocných a nedostatku financií, 
aby sa dobrovolné jaskyniarstvo neroztrieštilo, nerozhádalo 
a aby si zachovalo vlastnú tvár. Touto činnosťou sa 
zaoberám podnes, ak práve s malou skupinkou priateľov 
nema pujem alebo nekopem. 

Tu sa náš rozhovor skončil, hoci ešte veľa zostalo 
nedopovedané. Určite aj preto, že náš predseda nie je 
priateľom veľkých slov ani dlhých rečí. To, že vždy 
bol mužom činu, nás však vo svojom živote jaskyniara 
presvedčil nie raz. A to bez rozdielu, či išlo o praktickú 
jaskyniarsku robotu alebo vedeckú, výchovnú a pub-
likačnú činnosť. Napokon už 8 rokov má ako výkonný 
redaktor najväčšiu zásluhu na tvorbe a vydávaní nášho 
Spravodaja. Preto mu aj na stránkach tohto čísla zaže-
lajme do ďalších rokov mnoho tvorivých síl a dobrých 
nápadov. Pevné zdravie, veľa úspechov a objavov, 
Zdenko! 

Bohuslav Kortman
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Dňa 30. 7. 1999 oslávil svoje 50. narodeniny Ing. Jozef Hlaváč, ktorý 
je jaskyniarskej verejnosti známy hlavne ako organizátorský pracovník. 
Prvý predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti určite netušil, že 
práve jeho rodný Ružomberok bude taký štedrý na dôstojných pokračova-
teľov snáh o vybudovanie silného zázemia slovenského jaskyniarstva.

Prvý dotyk s jaskyniarstvom nezaznamenal Ing. Hlaváč v rodnom 
Ružomberku, pretože sa po absolvovaní základného vzdelania profesne 
formoval v Ostrave, kde v rokoch 1964-1969 absolvoval Strednú priemy-
selnú školu banskú. Následne pokračoval v štúdiu na Vysokej škole ban-
skej na bansko-geologickej fakulte, odbor geotechnika a výstavba baní.

Po absolvovaní vysokoškolského štúdia v Ostrave nastúpil v rokoch 
1974-1976 ako revírnik vrtných a banských prác do Geologického 
prieskumu, n. p., závod Turčianske Teplice.

Aj Bohuš Kortman päťdesiatnikom

Ing. Jozef Hlaváč – päťdesiatročný

Ktože by nepoznal tvár tohto 
„chlapca“ s  prilbou nad oči. Túla sa 
so svojou gitarou a  prešiel by celý 
boží svet, len aby mohol uvidieť 
tých, čo vedia, že cesta pod zem sa 
v  pekle nekončí a  keď sa ti smola 
nalepí na päty, vylieči ťa isto zelená 
a  modrá v  Strážovských vrchoch.

Zasvätení určite spoznali, že 
tieto vety boli zložené z piesní 
zanieteného jaskyniara a  neúnav-
ného propagátora speleológie 
Bohuslava Kortmana. Už je to 
veľa rokov, čo burcuje aktivitu ľudí 
okolo seba a rozdáva radosť a  pohodu nielen svojimi 
pesničkami. Mnohí z  Vás ich poznajú a radi si ich 
spolu s  ním zanôtia, aj keď poznať všetky môže iba 
on, pretože neustále pribúdajú nové. Iste všetci 
poznáte to porekadlo, že deň má 24 hodín, ale keď 
vstanete o  hodinu skôr má 25. Toto musí byť životné 
krédo Bohuša, veď ako by inak mohol stihnúť len za 
minulý rok viac ako 30 pracovných akcií popri časo-
vo náročnom povolaní (pracuje ako šéfredaktor 
vydavateľstva Knižné centrum) s  denným dochá-
dzaním vlakom z  Považskej Bystrice do Žiliny. 
Okrem toho absolvuje veľké množstvo besied, pred-
nášok o  jaskyniach a  jaskyniaroch, publikovanie 
v  novinách, časopisoch, rozhlase i  televízii, organi-
zuje rôzne podujatia, pracovné akcie a  spolu so 
svojimi dvoma synmi ešte aj mnohé hudobné vystú-
penia. Tiež sa angažuje v  práci s  mládežou ako 
predseda výboru SZOPK v  Považskej Bystrici. No 
a  ak k tomu pridáme predsedníctvo Jaskyniarskeho 
klubu Strážovské vrchy, podpredsedníctvo vo výbo-
re SSS a ďalšie nemenované aktivity, nástojčivo sa 
vynára otázka kedy potom skladá tie pesničky, ak sa 
ešte venuje aj manželke a  dvom synom?

Členom SSS sa stal po noviciáte 
na Mojtíne už v  pomerne zrelom 
veku, v  roku 1981. Môže sa pochvá-
liť účasťou pri viacerých význam-
ných objavoch (Otcova a  Matkina 
jaskyňa, Četníková svadba, viaceré 
jaskyne v  Manínskom krase atď.) 
kde sa prejavila jeho húževnatosť, 
keď sa nezľakol ani extrémne úzkych 
plaziviek. Absolútny primát však 
patrí Priepasti medzi Kačkami v  
Strážovských vrchoch, ktorej pri-
schol názov „Kortmanka“. Závrt, 
ktorého hĺbka bola pri jeho objavení 

cca 2 až 3 m, má dnes po 15-tich rokoch dobývania a 
vyťažení niekoľkých stoviek ton závalového materiá-
lu neuveriteľných 40 m. Vyburcovať ľudí k  takémuto 
výkonu, to už chce poriadnu dávku entuziazmu. Bol 
to práve Bohuš a  nádej, že práve v  tento deň zával 
skončí a  pustí nás do veľkého objavu (o histórii obja-
vu „Kortmanky“ nám určite viac porozpráva jej obja-
viteľ v  niektorom z  budúcich čísiel Spravodaja SSS, 
len bude musieť vstať o  dve hodiny skôr).

Naozaj veľký objav, na ktorý každý z  nás čaká, 
sa mu však doposiaľ vyhýba, o  čom svedčí dĺžka 
jeho vlasov a  prešedivená brada. Tie podľa dohody 
padnú, ak sa dostaneme do 100 m hĺbky alebo do 
500 m dlhého nového objavu.

Zanedlho tento „chlapec“ s  prilbou nad oči oslávi 
okrúhle polstoročné jubileum. Zostáva nám zložiť 
prilby z  hláv a  zaželať Ti, Bohuš, dlhý život, pevné 
zdravie, neutíchajúci životný elán a objav hodný 
jaskyniara s veľkým „J“.

S  nožničkami a  nabrúsenou britvou Ťa zo srdca 
zdravia členovia Jaskyniarskeho klubu Strážovské 
vrchy!

Ján Kasák
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Láska k rodnému Liptovu, ale predovšetkým vrelý 
vzťah k prírode ovplyvnili rozhodnutie Ing. Hlaváča 
akceptovať ponuku zamestnania v Správe sloven-
ských jaskýň. A tak v závere roku 1976 vhupol rovný-
mi nohami do víru udalostí ovplyvňovaných valným 
zhromaždením SSS. Účastníci valného zhromaždenia 
prijali pre ďalšie funkčné obdobie náročný program 
podporený úmyslom profesionálneho vedenia SSS. 
Ing. Hlaváč neváhal, ale rozvážne, aj keď s určitou 
dávkou rizika išiel do neznámeho prostredia a podujal 
sa na výkon funkcie tajomníka SSS.

Nad očakávanie sa Ing. Hlaváč vo funkcii veľmi 
rýchlo adoptoval. Stal sa účinným a pružným spoji-
vom medzi predsedníctvom SSS, členskou základ-
ňou a Múzeom slovenského krasu. Jeho celkové 
pôsobenie logicky vyústilo v roku 1978 do funkcie 
vedúceho speleologického oddelenia Múzea sloven-
ského krasu v Liptovskom Mikuláši.

Pri organizačne náročných podujatiach SSS 
a Múzea slovenského krasu začal zohrávať kľúčovú 
úlohu. V rokoch 1977-1990 patril medzi čelných 
organizátorov jaskyniarskych týždňov a vnášal do ich 
náplne nové prvky. V rokoch 1986-1990 sa rovnako 
osvedčil ako organizátor všetkých piatich ročníkov 
speleologickej školy. Ako spoluorganizátor nikdy 
nechýbal ani pri organizovaní lezeckých dní. Zvláštnu 
pozornosť venoval organizačným prípravám a dôstoj-
nému priebehu Valných zhromaždení SSS v rokoch 
1979, 1982, 1985, 1988 a 1991. Nechýbal ani pri 
skvalitňovaní činnosti odborných komisií SSS. 
Najúčinnejšie pôsobil v komisiách SSS pre výchovu a 
spoluprácu so zahraničím. Za úplnú samozrejmosť sa 
považovala jeho aktívna účasť pri organizovaní všet-
kých odborných seminárov a konferencií SSS.

O jeho všestrannosti svedčí aj úspešné a účinné 
pôsobenie v edičnej činnosti. V rokoch 1982-1991 sa 
vo funkcii výkonného redaktora Spravodaja SSS 
výrazne zaslúžil o zvýšenie odbornej úrovne a gra-
fickej úpravy tohto periodika. V rokoch 1988-1994 
úspešne pôsobil aj vo funkcii výkonného redaktora 
zborníka Slovenský kras. S veľkým záujmom  

a zanietením spolupracoval aj pri vydaní obrazovej 
publikácie Jaskyne a jaskyniari.

Veľmi veľa času venoval konzultáciám s členmi 
SSS o ich materiálno-technických požiadavkách. 
V rámci dostupných možností zabezpečoval vybave-
nie 800 dobrovoľných jaskyniarov dostupným jas-
kyniarskym výstrojom. V tejto súvislosti uznal 
potrebu Jaskyniarskej záchrannej služby, ktorej zalo-
ženie v roku 1981 v spolupráci s RNDr. P. Mitterom, 
CSc. iniciovali.

V rokoch 1991-1994 zúročoval Ing. Hlaváč svoje 
predchádzajúce pôsobenie pri zabezpečovaní celko-
vej činnosti SSS vo funkcii vedúceho oddelenia jas-
kyniarstva v Slovenskom múzeu ochrany prírody a 
jaskyniarstva. Organizačnú prácu nahradil riešením 
problematiky povrchového krasu na Slovensku. Ako 
dobrý znalec krasových území na Slovensku so záuj-
mom spolupracoval na tvorbe expozície Kras a jas-
kyne Západných Karpát, ako aj pri výstavnej, pre-
zentačnej a zbierkotvornej činnosti.

Pre tých, čo pôsobenia Ing. Hlaváča v sloven-
skom jaskyniarstve dobre poznali nebolo prekvape-
ním, že v roku 1994 vyhral konkurz Ministerstva 
životného prostredia SR na funkciu riaditeľa Správy 
slovenských jaskýň. Vedeli, že je zárukou postavenia 
pevnej organizačnej štruktúry s premyslenými stra-
tegickými cieľmi rozvoja a starostlivosti o sprístup-
nené jaskyne na Slovensku. Očakávania bezodklad-
ne naplnil zriadením úseku ochrany jaskýň, rozvo-
jom obchodno-propagačnej činnosti, technickej 
vybavenosti a informačných systémov. Pretrvávajúci 
vzťah k edičnej činnosti vyústil v spolupráci s RNDr. 
Bellom do založenia časopisu Aragonit. Veľmi 
záslužné a prospešné je rozšírenie spolupráce 
s odbornými organizáciami ochrany prírody a jasky-
niarstva doma i v zahraničí.

Doterajšia činnosť jubilanta vytvára peknú moza-
iku tvorivo prežitého života. Prajeme mu, aby sa táto 
mozaika ešte dlho dopĺňala rokmi plnými slnečného 
svitu, zdravia, radosti a životného uspokojenia.

      Alfonz Chovan

PhMr. Gustáv Stibrányi - 90 ročný
Významného životného jubilea sa koncom minu lého roku 

dožil najstarší a zároveň aj zakladajúci člen našej skupiny 
magister Stibrányi. 

Narodil sa 12. decembra 1909 v Budapešti a svoje štúdiá na 
Karlovej univerzite v Prahe ukončil v roku 1932. 

Prevažnú časť svojho aktívneho života prežil vo vý chod-
nej časti Slovenského krasu, kde pósobil ako lekárnik 
 v Medzeve, Turnianskom Podhradí a v Moldave n/Bodvou. 
Ako milovníka prírody ho očarila krása Zádielskej a Hájskej 
doliny, ktorej prieskumu a výskumu sa venuje už od roku 
1946. 
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Básnik Július Lenko sa narodil 10. 12. 1914 
v Hybiach, študoval na mikulášskom gymnáziu 
a pracoval tam aj v Hodžovom samovzdelávacom 
krúžku, písal a uverejňoval v časopisoch svoje juve-
nílie – poéziu s citlivosťou k prírode a domovine. 
Študoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 
slovenský jazyk a zapojil sa do nadrealistického 
hnutia. Po skončení štúdií pôsobil ako stredoškolský 
profesor v Humennom a v Prešove, v roku 1945 sa 
„vrátil“ na mikulášske gymnázium. Hoci jeho bás-
nické zbierky V nás a mimo nás (1941), Pohorie 
beznádeje (1946), Hviezdy ukrutnice (1947) 
a Spomienková báseň (1948) sú písané v nadrealis-
tickom duchu, predsa z nich preráža pôvodný zdroj 
jeho lyrizmu – liptovská príroda, detstvo a domov.

Počas svojho viac ako desaťročného pôsobenia 
v Liptovskom Mikuláši ako profesor na gymnáziu 
objavoval si nanovo liptovskú krajinu a to aj v spo-
ločnosti priateľov – jaskyniarov, s ktorými sa zúčast-
nil zostupu do priepasti Ohnište v roku 1955. 
V zborníku Slovenský kras I/1956 je mottom redakč-
ného úvodu Sonet z Ohnišťa. V nasledujúcom člán-
ku Vojtecha Benického – Výskum ľadovej priepasti 
na Ohništi – nachádzame medzi účastníkmi aj básni-
kovo meno. Benického článok obsiahol aj atmosféru 
„expedícií“, pocitovosť a prežívanie ich účastníkov 
a poéziu objavovania.

Július Lenko v tých rokoch vydáva básnické zbier-
ky poznačené dobovou poetikou a rétorikou, jednako 
s materským znamienkom svojej pôvodnej prírodnej 
obraznosti. Ani Lenkov dotyk s jaskyňami nezostal bez 
„následkov“ – okrem dvoch sonetov uverejnených 

v Slovenských pohľadoch vydal knižku veršov pre deti 
Výlet do Demänovských jaskýň, SNDK Bratislava, 
1956. Na svoju dobu to bol zaujímavý projekt spojenia 
obrazu a slova, konkrétnosti a poetizácie, vecnosti 
a fantázie. Knižka ako celok vyjadruje aj čosi ako 
pôvodný ľudský úžas nad krásou a veľkoleposťou prí-
rody. Je to prístup naskrze nie cudzí Lenkovmu učite-
ľovi v gymnáziu – Jánovi Volkovi – Starohorskému.

Lenkov dotyk s jaskyňami spadá do obdobia 
vrcholiaceho ideového schematizmu nielen 
v Lenkovej poézii. Július Lenko sa cez liptovskú prí-
rodu dostal k meditácii o živote a cez preklady nemec-
kých romantických básnikov sa primkol k symbolis-
tickej tradícii, aby dospel k svojskému básnickému 
výrazu v zbierkach Z tvojho stola, Objatie, Stužková 
slávnosť a Čakaj ma pri púpavach (1981).

Pracoval na viacerých známych lokalitách 
Jasovskej planiny, kde napr. len v Kunej priepasti 
dosiahol hĺbku -52 m. Neskôr sme nadviazali na jeho 
výsledky prieskumu a objavili sme ďalšie pokračova-
nia napr. v Kunej a Trojramennej priepasti. Slovenský 
kras a jaskyne ho v najvačšej miere zaujali z hladiska 
histórie a archeológie. Svoje aktívne roky venoval 
archeologickým výskumom vo viacerých jaskyniach 
východnej časti Slovenského krasu. Samostatne ale aj 
v spolupráci s inými odborníkmi – archeológmi či z 
SAV, alebo Východoslovenského múzea v Košiciach 
odkrýval tajomstvá praveku. Bol menovaný za kon-
zervátora pre územie okresu Moldava n/Bodvou, je 
externým spolupracovníkom Východoslovenského 
múzea v Košiciach ako aj členom Slovenskej arche-
ologickej spoločnosti. Členom Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti je od roku 1953. Výsledky svo-
jich výskumov prezentoval na rôznych konferen ciách 

v odborných časopisoch a publikáciach. Pri príležitos-
ti tohoto významného životného jubilea sme  
v Moldave n/Bodvou, kde je náš jubilant čestným 
občanom mesta, zorganizovali malé posedenie. 
Pozvaní boli najbližší spolupracovníci z Archeo-
logického ústavu SAV v Košiciach, Východo-
slovenského múzea v Košiciach, Slo venskej speleolo-
gickej spoločnosti a Slovenského múzea ochrany  
prírody a jaskyniarstva v Liptov skom Mikuláši. 

Touto cestou sa Vám Gusti-báči chceme poďa-
kovať za cenné rady, dobrú spoluprácu a za všetko 
čo ste pre nás a pre slovenské jaskyniarstvo vykona-
li. Želáme Vám naďalej dobré zdravie, pohodu, opti-
mizmus a veľa radostných chvíľ v kruhu svojich 
najbižších. 

Za Speleologický klub Cassovia 
      Ing. Jozef Thuróczy

Spomienka na Júliusa Lenka

Július Lenko na Ohništi v roku 1955
Foto V. Benický
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Narodil sa 20. 2. 1930 v Brezne (zomrel 23. 5. 
1998) kde prežil detstvo. Absolvoval gymnázium 
v Šafárikove a išiel študovať do Bratislavy na Stavebnú 
fakultu SVŠT, odkiaľ však ako nespoľahlivý živel 
musel odísť. Po tomto krátkom úseku sa stal nosičom 
na Štefánikovej chate na Ďumbieri. Po absolvovaní 
vojenskej základnej služby išiel pracovať do profesio-
nálnej skupiny pre výskum jaskýň pri n.p. Turista, kde 
odpracoval sedem rokov s nestorom Slovenských jas-
kýň Jánom Majkom na prácach v jaskyniach Bystrá 
závrt, v Čachticiach, Remata pri Handlovej v Ráztočne, 
na Kozích chrbtoch, kde neskôr bola objavená jaskyňa 
Mŕtvych netopierov. Potom pracoval na Silickej plani-
ne v jaskyni Milada a dalo by sa ešte vymenovať veľa 
lokalít na celom Slovensku.

Ako dobrovoľný člen jask. skupiny č.7 v Brezne 
a neskôr zamestnanec MNV Valaská, venoval sa na 
sprístupňovaní jaskyne Bystrá, ktorá bola sprístup-
nená a neskôr bola otvorená aj liečebňa v jaskyni.

Popri tejto práci sa venoval s ďalšími členmi 
prieskumu Horehronských jaskýň ako Homola, 
Stračaník, Stožky, Heľpa, Vaľkovňa a východná časť 
Kráľovej Holi, za čo si vyslúžil titul „nekorunovaný 
kráľ Horehronských jaskýň“.

Teraz, keď už nie je medzi nami, len drobné 
kvapky padajúce zo stalaktitov nám pripomínajú 
slzy plačúceho človeka, slzy ochrancu jaskýň a krás-
nej prírody.

  Nezabudneme!
Za OS – Brezno M. Veselko 

Ferdinand Jirmer – nedožitých 70 rokov

Od konca päťdesiatych rokov pracoval už 
v Bratislave. V Liptovskom Mikuláši sa ostatný raz 
stretol so svojimi čitateľmi v marci 1989, kedy sa aj 
pokúsil odpovedať na otázku, prečo vlastne 
z Liptovského Mikuláša odišiel. V odpovedi bola 
vlastná obrana, aj výčitka prostrediu, aj pomenova-
nie farby tých čias. V pamäti svojich študentov 

v gymnáziu Július Lenko zostal ako „osvietený“ 
učiteľ, s hrdosťou sa vždy priznávali, kto ich učil 
slovenský jazyk. Patrí sa aj milovníkom liptovskej 
prírody a najmä jaskýň priznať sa k nemu vo chvíli 
jeho odchodu v januári roku 2000. 

Česť jeho pamiatke!
      Ivan Laučík 

Štefan lvaneczký 1922 - 2000 
Osud ľudí, ktorý svoj život zasvä-

tili prírode, je spravidla bohatší, napl-
nenejší, ako životné príbehy tých 
ostatných. Veď tam, kde zurčia bystri-
ny a sl nečné lúče sa preplietajú cez 
zeleň konárov stromov, kríkov, kde 
vtáčí spev prebúdza k životu každé 
ráno, tam sa duša človeka napĺňa viac 
a väčším elánom, väčším pocitom 
spolupatričnosti a spätosti človeka s 
človekom, človeka s prírodou. A keď 
raz človek okúsi po návrate z krasového podzemia to 
prekrásne slnečné ráno, ten kontrast slnečného svetla 
a tma vého chladu, už niet cesty spať. 

Priateľ náš, pán lvanecz, niekedy v okolí Borky 
už v roku 1947 okúsil tento zvláštny, hrejivý pocit 
a o pantal ho až do skonania. Bol zakladateľom 
rožňavskej skupiny jaskyniarov Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti. Stopy jeho čižiem v blate 
Gombaseckej jaskyne, ale aj v Krásnohorskej jas-

kyni Buzgó, patrili medzi prvých pať, 
čo zanechali za sebou objavitelia, 
medzi tých pať, čo pre ťudstvo odkry-
li úchvatné brčká Gombaseckej jas-
kyne i najvačší kvapeľ sveta. A tam 
všade uplatňoval predovšetkým svoje 
technické nadanie, ktoré v súzvuku  
s veľkým srdcom priateľa a kamará ta 
pomáhalo otvárať poklady krasového 
podsvetia.

V dnešný deň sa otvára náruč 
matky Zeme na Tvojej životnej púti posledný krát. 
Posledné zbohom, posledné lúče ešte skúpeho jarné-
ho slnka, posledný vtáčí spev, posledné mĺkve 
pohľady rodiny, bývalých spolupracovníkov, kama-
rátov jaskyniarov. 

Skončil sa život, začínajú žiť spomienky. V mene 
rožňavských jaskyniarov, v mene SSS, česť Tvojej 
pamiatke jaskyniar, priateľ, pán Ivanecz. 

Zo smútočného prejavu Ing. Ondreja Bolačeka



Summary 

The first number of the Bulletin in the year 2000 begins unusually with a poem. Than it traditionally 
continues with a report about the activities during the previous year 1999, submitted by the chairman of the 
SSS. 42 speleological clubs with more than 700 members were joined in the Slovak Speleological Society 
during the year 1999. Cavers carried out practical speleological exploration and mapping in the whole terri-
tory of Slovakia. The result of these activities represents the discovery of more then 13500 meters of passages 
and mapping of 10 271 meters of caves. Discoveries in the cave Jaskyňa studeného vetra (Cold Wind Cave) 
in the Ďumbier Karst (the Low Tatra Mts.) and mapping in the cave Jaskyňa mieru (The Cave of Peace) 
belong to the most important achievements. Through these discoveries, cave system in the valley Demänovská 
dolina reached more than 27 km of length. Speleological magazine was regularly issued and one monograph 
Velebit, about the expeditions in these mountains in Croatia, was published. A new table of lengths and 
depths, during the last years traditionally submitted by J. Tencer, is also included in the Bulletin. The calendar 
of the most important home and foreign speleological activities can be also found in this Bulletin.

An article about the work of speleodivers in the best known locality Skalistý potok, submitted by Daniel 
Hutňan, took place as the first one in the part Exploration and Research. The length of 4 km and denivelation 
of 293 m were finally overcome. The passages discovered by the exhausting exploration reached the area less 
than 100 m under the surface of the plateau Jasovská planina. The plateau Koniar in Slovenský kras region 
is up to now nearly unknown. Cavers from the club Drienka started new explorations there – as it is proved 
in the contribution of Z. Jerg and T. Máté.

The Rožňava group carried out a systematic surface exploration, documentation and marking of the new 
entrances in the plateau Plešivecká planina. Contribution submitted also by Z. Jerg and T. Máté informs about 
this responsible work. A surface map with new localities in this plateau can be found in this article. Members 
of the Rožňava group, L. Lešták and V. Kóňa, inform about the explorations in the northern part of this pla-
teau and about the discovery of the abyss “ Čistá studňa”. The cave “Líščia diera” in another plateau Silická 
planina is described by J. Stankovič, the head of the Rožňava group. M. Horčík from the Drienka group 
describes shorter caves at the northern slope of the same plateau. A contribution by J. Kankula from the group 
Badizér in Plešivec is finally also from plateau Silická planina – about the discovery of the new abyss Garlika 
in its central part.

An interesting contribution from another karst regions, submitted by P. Magdolen, is about the difficult 
exploration in the cave JP 5 in Borinka karst near Bratislava. Newly “discovered” contribution of today not 
living famous speleologist Dr. P. Mitter surely engages your attention. It informs about the smaller caves in 
Muráň karst region and about the discovery of the new abyss in the Strážovské vrchy Mts.. Unusually rich 
column continues with the description of the highly located cave Meandrová jaskyňa and Bystrá sinkhole in 
the Jánska dolina valley (the Low Tatra Mts.) by P. Holúbek. Karst island Suchý hrádok in the region near 
Tatra Mts. was explored thanks to the effort of A. Gresch (Liptovský Mikuláš) and R. Lehotský (Bratislava). 
This chapter is closed by the contribution about the pseudokarst caves in Čergov in flysch sediments in eas-
tern part of Slovakia by J. Ducár and G. Lešinský.

Several interesting expeditions to abroad were performed in 1999 (about some of them we have already 
informed). This Bulletin brings a new information about the descent to the deepest vertical shaft in the world 
– to Vrtiglavica (-643 m) in Slovenia (P. Medzihradský) and also news from J. Šmoll about the travels to 
Romania and Poland. E. Kladiva provided translation of S. Millner about the Australian expedition to 
Vietnam.

Many short reports can be found in this Bulletin. An individual column is dedicated to the problems con-
cerning speleological rescue and safety in caves. Head of the Drienka group admits there several incidents, 
which fortunately had good ends. More detailed are information about new literature (Z. Hochmuth, E. 
Kladiva) and also column “Social news”, where we commemorate important anniversaries of several officials 
of Slovak Speleological Society.

             Translated by Lívia Ludhová
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