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Nie som žiadny odborník na spletité zákonitosti
cirkulácie vzduchu v jaskynných systémoch, jedno
mi je však jasné. Ak má vertikálna jaskyňa dva alebo
viac vchodov, prúdenie vzduchu má svoje pravidlá.
Aby došlo k jednosmernému pohybu prievanu v jas
kyni, musia byť splnené dve podmienky: výškový
rozdiel medzi vchodmi a teplotný rozdiel medzi
vonkajším a jaskynným prostredím. V letnom
období jaskyne nasávajú horným vchodom teplý
vzduch povetria a dolným vchodom sa chladný
jaskynný vzduch valí von. V zime sa cirkulácia
obráti: spodný vchod nasáva, horný vyfukuje.

Toto pravidlo funguje takmer vo všetkých
Hipmanových jaskyniach a predpokladám, že tak
mer vo všetkých jaskyniach sveta. Okrem dvoch.
Jednou je priepasťovitá jaskyňa Havran na Ohništi
a druhá priepasť Večná robota na Krakovej holi.
V oboch prípadoch sa prievan vymyká hore po
písanému pravidlu – je nezávislý na vonkajšej tep
lote vzduchu a po celý rok stúpa smerom zdola
nahor. Kým v jaskyni Havran (spodný vchod zatiaľ
nie je známy), vzduch z podzemia celoročne vyfuku
je vchodom na povrch, prievany vo Večnej robote sú
o čosi komplikovanejšie. Zámerne som v prípade
prievanov Večnej roboty použila množné číslo.

“ Treba ísť za prievanom... ”,
bol obľúbený Petrov slogan a nepamätám sa, že

by sa niekedy sekol. Keď sme v januári 1988 obja
vili pod sedielkom Čiernej dolinky vytopené miesto
v snehu, bolo nám jasné, že kdesi pod vrstvou
zeminy a skál sa ukýva dynamická jaskyňa.
Merkaptanovým pokusom po vyh ĺbení prvých
metrov sondy sme zistili, že novovykopaná jamina
je horným vchodom jaskyne Starý hrad. (Podrobný
opis merkaptanového pokusu aj objavov Večnej
roboty je popísaný v Spravodaji SSS 1/97.) Jediným
vodítkom, ktorý nám ukazoval smer v nekonečných
závaloch bol silný prievan. V zime vydúval von z jas
kyne, v lete nasával dnu – učebnicový príklad.

Po prekopaní sa do voľnejších priestorov sa
intenzita prievanu síce zmenšila, vo veľkých
priestoroch sa rozptýlil v nespočetných škárach
medzi blokmi, no stále bol citeľný. Neďaleko dna
priepasti Pod Homôľkou sme opäť narazili na

prievan stúpajúci z neznámej hĺbky. Vďaka nemu
sme objavili Trhlinu strachu a neskôr nás priviedol
až k nateraz najnižším závalom.

Kým bolo možné jaskyňou postupovať stále
nadol, veľmi sme sa nestarali, ktorým smerom
prievan duje. Najdôležitejšie bolo, že v bludisku
gigantických blokov sa stále našiel nejaký prielez,
ktorým sa dalo prešuchnúť o čosi nižšie. Kým
jaskyňa púšťa, treba ísť. Až v hĺbke 224 m sme si
uvedomili, že sienka zo všetkých strán obkolesená

blokmi je statická. Opäť nastalo preliezanie a blúde
nie škárami medzi skaliskami a o 35 m vyššie, pri
Holúbekovom klepci sme znovu narazili na prievan.
Bolo to zvláštne, pretože napriek horúcemu letu
nám prievan z Klepca vial priamo do tváre, čiže von
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PRIEVANY VO VEČNEJ ROBOTE
Elena HIPMANOVÁ

V zime vytopí teplý jaskynný vzduch nad vchodom
Večnej roboty dutinu, do ktorej sa pohodlne zmestí
10 ľudí.

foto: E. Hipmanová



z jaskyne, ale vo vchode do Večnej roboty jaskyňa
silno nasávala. “Možno sa vonku rozfúkalo,”
podotkla som a Petr len čosi nespokojne zašomral.
Začali sme si prúdenie vzduchu vo Večnej robote
lepšie všímať, lenže neboli sme o nič múdrejší.
Horná časť jaskyne od vchodu až po ústie priepasti
Pod Homôľkou reaguje na teplotné rozdiely vonkaj
šieho prostredia – má svoj letný aj zimný režim.

Z dna priepasti Pod Homôľkou sa popri pevnej
stene zlieza do Trhliny strachu a odtiaľ neustále
duje, nezávisle na ročnom období, jednosmerný
prievan zdola nahor. Presnorili sme všetky kúty a od
bočky dolnej časti jaskyne s dymovými trubičkami ,
či v letných horúčavách alebo za mrazivej zimy.

Stále rovnaký efekt, len v zime je spodný prievan
o čosi silnejší.
Zatopenie Sifónu ‘80

S návrhom zatopiť Sifón ‘80 v Starom hrade
prišiel Marián Jagerčík a priznám sa, spočiatku som
sa dívala na jeho nápad dosť skepticky, no postupne
sa mi celý plán rozležal v hlave.

Sifón ‘80 je suchá, v jednom mieste trošku prites
ná chodba opúšťajúca Sieň prieskumníkov v hĺbke
270 m a celý prítok, ktorý nám v roku 1980 bránil
v ďalšom postupe, dnes preteká 10 metrovou hadi
cou.  Dĺžka sifónu 5 m, šírka meter. Je to jediné zú
žené miesto v kompaktnej hornine a tým pádom s mi
moriadne silným prievanom.
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Okamžite sme sa pustili do príprav, pretože leto
pomaly ustupovalo (aspoň podľa kalendára) a tep
lých dní už veľa nezostávalo. Na stavbu hrádze by
najlepšie vyhovovala mazľavá ilovitá hlina, ale
museli sme sa uspokojiť s tým, čo nám ponúkla
jaskyňa. Čelo sme zaistili plechom a za vypúšťací
otvor poslúžila 150 mm plastová rúra, ktorú sme
poriadne upechovali piesčitým bahnom. S pomocou
Števa Danka z Moldavy sme z hliny a piesku vybu
dovali priehradu vysokú 70 cm, šírka meter a hrúb
ka násypu od 0,8 do 1,5 m.

Lenže zatopiť Sifón ´80 a pozorovať prievany iba
vo Večnej robote sa mi nepozdávalo. Niekto musel
ostať za hrádzou a sledovať, ako zareaguje Starý
hrad, keď mu uzavrieme prívod vzduchu.

Hneď na ďalšej akcii sme v piatok večer odpre
vadili nabalených nocľažníkov k Studni radosti a po
mohli im pospúšťať lanovkou batohy. Ja s Jager
číkom som sa vrátila na povrch  Ondrík Ratkovský,
Linda Hipmanová a Lukáš Vlček zostúpili k Sifónu
‘80. Prietok vody bol nízky a rátali sme, že zaplavo
vanie nejakú dobu potrvá. Zo Siene prieskumníkov
nainštalovali za sifón telefón, upchali prietokovú
hadicu a kým sa pomaličky sifón napúšťal, pokračo
vali v spevňovaní priehrady. Čosi po polnoci zaliezli
v Hlinenej sieni do spacákov.

Ráno zostúpil Slančík so synom Andrejom do
Starého hradu, aby skontroloval vodnú hladinu a te
lefonicky upresnil čas, kedy začnú sifón vypúšťať.
Len čo sa vrátili, Jagerčik a Hipmanová Elena odišli
vystrojení dymovými trubičkami do Večnej roboty.

Žiaľ, jeden článok v reťazci aktérov pokusu zlyhal
a tak sme nezachytili okamih otvorenia prie
vanového štopľa. Nezistili sme, ako zareaguje
prievan v dolnej časti Večnej roboty vo chvíli
otvorenia Sifónu ‘80 v Starom hrade. Napriek tomu
je výsledok pokusu zaujímavý:

11. september 1999, teplota vzduchu 18 °C, slabý vietor
JASKYŇA STARÝ HRAD:

a/ Vchod do Starého hradu bez prievanu  nebolo cítiť
ani cirkuláciu vzduchu medzi vchodmi č. 1 a 2.

b/ Revajov dóm, smer Marcelova žumpa  bez
prievanu

c/ Revajov dóm, prielez do Veľkého kaňonu  slabý
pulzujúci prievan

d/ Veľký kaňon, Zával  slabý prievan stúpajúci
smerom hore (zrejme spôsobený prúdom vody)

e/ kanál z chodby LiOn pod Revajovým domom  
výrazný prievan smerom hore!
PRIEPASŤ VEČNÁ ROBOTA:

a/ Od vchodu až po priepasť Pod Homôľkou  silný
pulzujúci prievan dnu a von v intervaloch 1/2 až
2 min.

b/ Holúbekov klepec  slabý stúpajúci prievan
c/ vetva “E”  stredný stúpajúci prievan
d/ Nákova, Trhlina strachu až k dnu priepasti Pod

Homôľkou  silný stúpajúci prievan, zrejme sústre
dený z nespočetných škár závalového dna.

Obdobný pokus sme zopakovali v zimnom
období, len s tým rozdielom, že som nepokladala za
potrebné znovu sledovať prievany za Sifónom ´80
v Starom hrade. Výsledok zimného pokusu:
15. január 2000, teplota -5 °C, slnečno, silný nára-
zový vietor

PRIEPASŤ VEČNÁ ROBOTA
a/ pri vchode  prievan slabý, v zúžených miestach

strednej intenzity smerujúci von jaskyne (kla
sický zimný režim)

b/ nad Homôľkou  ťažko postrehnuteľný
c/ Trhlina strachu, Nákova  prievan slabý, stúpajú

ci nahor
d/ Holúbekov klepec  prievan strednej intenzity, za

Klepcom slabý, stúpajúci
... a tu došlo k istej zvláštnosti dosiaľ neobjasnenej.

S najzodpovednejším členom skupiny, Ondríkom
Ratkovským sme mali dohodnutý čas vypúšťania
Sifónu ‘80 na 10,30 hod. Štyria ľudia sme si na
stavili hodinky, aby nedošlo k omylu. Ratkovský
a Vlček začali v dohodnutý čas vypúšťať, v prie
behu dvoch minút poklesla hladina natoľko, že
silný prievan pred sifónom takmer zhasil chlap
com karbidky, lenže vo Večnej robote sa intenzi
ta prievanu prudko zmenila už o 10,10 hod.

e/ Nákova o 10,10  silný prievan smerom hore, do
11,00 už nezmenený
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Skúška prievanu dymovou trubičkou vo Večnej robote
foto: E. Hipmanová



f/ až na povrch nás sprevádzal klasický zimný
prievan
Ani s jedným výsledkom pokusu som nebola

spokojná. Predpokladala som, že hlavný tok
vzduchu Starý hrad  Večná robota sa napája vo
Večnej robote niekde v oblasti priepastí Medúza
a Pod Homôľkou, no okrem neho existuje ešte mi
nimálne jeden ďalší zdroj aktivizujúci prúdenie
vzduchu vo Večnej robote.

A opäť došlo na merkaptan
Ráno sme si privstali a s prvým brieždením už

zostupoval Ratkovský s Vlčekom do Starého hradu.
Mrzlo, jaskyňa nasávala ako Venger pred definitív
nou likvidáciou svojej poslednej cigaretovej kra
bičky. Pred Závalom na začiatku Veľkého kaňonu
(hĺbka 277 m ), rozprášili chlapci 2 dcl merkaptanu
a vrátili sa do bivaku. Hneď sme sa vybrali k Večnej
robote. Menší problém nastal pri hľadaní vchodu .
Obrovský snehový závej nafúkaný zo sedla
dokonale zahladil stopy jaskyne. Večná robota
dýchala neprielezným vytopeným kanálom ústiacim
v kosodrevine. Až po vyhĺbení asi dvojmetrovej
sondy sme naďabili na obrovskú vytopenú dutinu
nad vchodom. No vďaka prekopávaniu sa snehom
sme stratili dve hodiny. Keď sme konečne zbehli
dolu, z najnižších partií jaskyne sa už dohora tlačil
prvý závan zápachu. Sedem ľudí si rozdelilo priesto
ry Večnej roboty a sledovali postup merkaptanu na
vytypovaných miestach. Výsledok pokusu:

12. február 2000, teplota vzduchu -4,5 °C
a/ 7,30 hod.  rozstriekaný merkaptan v Závale (277

m) j. Starý hrad
b/ 14,00 hod.  prvé závany merkaptanu v najnižších

polohách Večnej roboty (Holúbekov klepec 189
m a závalové dno 224 m), prievan strednej inten
zity

c/ 17,30 hod.  vetva “E” (171 m)  slabší prievan,
slabší zápach,

d/ Nákova  silný prievan, takmer bez zápachu
e/ Čiarková sieň (138 m)  výrazný prievan, veľmi

silný smrad! Tlačil sa spod steny, smeroval nad
Nákovu, kde ho prúd vzduchu strhával do Trhliny
strachu

f/ 19,00 hod.  dno Medúzy ( 116 m ) a okolie ústia
priepasti Pod Homôľkou ( 75 m)  ešte bez
zápachu, tak isto aj vetva “D” ( 89 m ) aj horné
výstupové časti jaskyne

g/  13. 2. 2000 ráno sa od vchodu Večnej roboty valil
mimoriadne silný smrad a stúpal do sedla nad
jaskyňou.

Vďaka merkaptanovému pokusu sme zase o troš
ku múdrejší. Bezpečne vieme, že prúd vzduchu zo

Starého hradu komunikuje s najspodnejšou časťou
priepasti Večná robota, teda smer, ktorým postupu
jeme je správny. Ďalším miestom, kde sa objavil
pomerne rýchlo silný merkaptanový zápach je
Čiarková sieň. Tu sme začali začiatkom leta hĺbiť
pod šikmou stenou sondu. Či úspešne, to ukáže čas.
Hipmanove jaskyne sa len veľmi neochotne poddá
vajú krompáču jaskyniarov.

Silvošova fabrika
Na Liptove sa povráva, že Silvoš Votoupal už

záhadu jednosmerného prievanu v priepasti Havran
odhalil. Zistil, že kdesi v hĺbke je obrovská fabrika
na výrobu kyslíku, čo v lete aj v zime produkuje
nesmierne množstvo vzduchu, ktorým zásobuje našu
zdevastovanú Modrú planétu. V skryte duše mu
závidím (Silvoši odpusť!). Lenže Večná robota je od
Havrana pár kilometrov na západ. Všetky hypotézy,
ktoré sa mi preháňajú hlavou vyzerajú síce poriadne
pritiahnuté za vlasy, ale:
vieme, že približne 80 m pod najnižším bodom

Večnej roboty preteká mohutný vodný tok, ktorý
odvodňuje Krakovu hoľu a neskôr sa objavuje
pod Závalom Starého hradu

vieme aký obrovský prievan spôsobujú vodné
kaskády Riečna priepasť (20 m) a šachta nad elek
trárňou ( 30 m) v j. Starý hrad. Pri predstave, že
kdesi za Závalom Starého hrad niekde v blízkosti
Večnej roboty je napríklad priepasť s prevýšením
60 i viac metrov, ktorou sa rúti voda s prietokom 20
l/s i viac, ktožeho vie, čo to narobí s prievanmi (v
lete po zatopení Sifónu ´80 bol spodný prievan
Večnej roboty silnejší, lenže aj vody býva viac)

ďalšou vecou sú obrovské priestory vo Večnej
robote, tvorené na tektonickom zlome. Ich sku
točné rozmery nepoznáme, lebo sú vyplnené
blokmi a sutinou. Nie je vylúčené, že v spodnej
časti jaskyne prebieha len akási miestna cirkulá
cia, ktorú nedokážeme v rozvalinách objasniť.

nemôžem vylúčiť ani ďalšie vchody, ale prúdenie
vzduchu medzi vchodmi má svoje zákonitosti
a v prípade Večnej roboty mi tieto ani do jednej
z poučkiek nezapadajú, nech už by boli rozmiest
nené akokoľvek

napokon ostáva už iba Silvošova fabrika...

LITERATÚRA
HIPMAN. P.,1989: Poznatky o proud ění vzduchu

v horských dynamických jeskyních. Česko
slovenský kras 40, Praha s. 736.

HIPMAN, P., 1997: Priepasť Večná robota
Spravodaj SSS, 28, Lipt. Mikuláš, s.13 20

HIPMAN, P.,1998: Jednásty rok vo Večnej robote
Spravodaj SSS 29, Lipt.Mikuláš, s.3839.

6

p.s. V čase tesne pred zadaním Spravodaja do tlače sme sa dozvdedeli, že vyššie opísané pokusy potvrdili
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objave budeme oinformivať v budúcich číslach.



CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA
Skúmaná oblasť, tzv. Vernársky pruh, tvorí západnú
hranicu NP Slovenský raj. Prevažujú tu dolomity
stredného i vrchného triasu, ktoré sú menej vhod
ným prostredím pre vytvorenie podzemného krasu.
Menšia časť územia je však tvorená vápencami.
Vystupujú v úzkom pruhu, širokom 100  300 m a le
mujú vývoj dolomitov zo Z strany od Pustého  po ľa,
odkiaľ prechádzajú cez hrebeň do Vernárskej doliny,
kde tvoria kóty Šiance, Barbolica, a ďalej cez
Vernársku bránu pokračujú ku kóte Tri kopce.
Priaznivým faktorom pre vznik podzemného krasu
v tomto pruhu je aj to, že sa zo Z  SZ strany priamo,
pravdepodobne tektonicky stýkajú s nekrasovými
horninami. V našom prípade ide o horniny karbónu,
reprezentované pieskovcami, bridlicami, ale aj bá
zickými vulkanitami. Agresívne vody prameniace
v tomto nekrasovom prostredí, ktoré v minulosti a aj
teraz prenikajú do tohoto pre skrasovatenie vhod
ného prostredia, vytvorili množstvo podzemných
chodieb. Potvrdzujú to aj doteraz známe výsledky.
Styková zóna vápencov a karbónu má smer zhruba
JZ  SV, s úklonom 30° 50° na JV. Vidieť to
z priebehu hranice v teréne a potvrdzuje to aj
ponorná jaskyňa Kešelová diera, ktorá je vyvinutá
na tejto línii. Styk vápenca s dolomitmi na druhej
strane je pravdepodobne tiež tektonický. Má rov

naký smer, ale sklon je 60° 80° k SZ. Tieto dve
súbežné plochy sú protiklonné a v určitej hĺbke sa
stretávajú. Zužovanie, respektíve rozširovanie
pruhu vápencov je potom závislé od stupňa
denudácie. Pôvodne súvislý pruh vápencov bo l
touto činnosťou rozdelený do menších izolovaných
celkov a vody tečúce z nekrasových hornín kar
bónu tečú teraz často rovno už do prostredia
dolomitov. Takýto stav môžeme pozorovať pri
Vernári, v dolinách pri horárni Barbolica, ale aj
v Mlynovej doline (pod lyžiarskym vlekom). Vody
v JZ časti pruhu, ktorá je denudáciou málo postih
nutá, reprezentované potokom Strateník a ďalšie
bezmenné pramene sa pri prechode do pruhu
vápencov naopak ponárajú buď priamo (Kešelová
diera), alebo postupne a objavujú sa vo vyvie
račkách podľa rozvodia na Pustom poli, alebo pri
horárni Barbolica. V minulosti podobne fungovali
aj potoky pri horárni Barbolica. Svedčí o tom
množstvo nájdených dier na JZ svahu kóty
Barbolica, 30  50 m nad terajšou úrovňou potoka.
Z hľadiska nádejnosti jednotlivých, už preskú
maných plôch sú predpoklady nájdenia väčšieho
systému na kóte Barbolica a okolí kóty Šiance. Ešte
málo preskúmaná, ale nádejná je plocha JZ od
Kešelovej diery ku Pustému poľu. Časť S od
Vernára nebola doteraz skúmaná.
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PRIESKUM VERNÁRSKEHO KRASU
Oľga Miháľová a František Miháľ - SK Slovenský raj

Na úvod
Je veľkou výhodou, ak sú obaja manželia aktívni jaskyniari, čo sa potvrdilo aj v iných prípadoch. Môžu

sa navzájom skvele dopĺňať a vytvoriť celkom dobrý tím. Pred jeden a pol rokom, po liečení mojich boľavých
nôh, som sa musela ešte šetriť. Ale sedieť doma je pre jaskyniarov trest. A tak sme sa jedného dňa rozhodli,
že pôjdeme len na ľahkú turistiku do okolia Vernára, smerom ku Kešelovej diere, jedinej známej jaskyni tejto
oblasti. Zbežne si to tam pozrieme, manžel niečo i namaľuje, lebo okolie je krásne. Biele skalné steny
Barbolice, či skalné veže za Vernárom svietia doďaleka. Trochu som to tam poznala. Pred rokmi sme preliez-
li s bývalým jaskyniarom Ivom Kolcúnom niektoré menšie jaskyne na Barbolici, ale nezdokumentovali sme
ich. Celá vernárska oblasť je veľmi zaujímavá a vždy keď som šla okolo, vravela som si, že to tu treba dô-
kladne prezrieť. Aj manžela ako jaskyniara i ako geológa oblas ť zaujala.. Keď sme zistili, že jaskyniarsky je
takmer panenská, rozhodli sme sa do tohto územia pusti ť. Z jednej prechádzky bolo potom nespočet akcií,
ktoré dodnes neskončili. Z manželovho maľovania síce už veľa nebolo, ale zato kresliť bolo čo - mapy
jaskýň.. Že na také malé jaskyne je škoda síl a papiera? Myslíme si, že je potrebné spozna ť každý kras, veľký,
či malý, a mať o ňom prehľad. Len pri systematickom prieskume možno okrem malých “blbodier” (ako im
niektorí vravia), natrafiť aj na významnejšiu lokalitu. Rozhodli sme sa postupovať dôkladne z kopca na
kopec, prv všetko zdokumentovať a potom pracovať vo vytipovaných jaskyniach. Tu je výsledok po vyše jeden
a pol roku, zatiaľ len z piatich kopcov. Celkovo bolo doteraz nájdených 24 jaskýň, v celkovej dĺžke 370,5 m.
Všetky sme zdokumentovali, okrem Jaskyne pod vrcholom.

V prieskume pokračujeme. Neskôr nám na pomoc prišiel Jožo Váš z nášho klubu. Prieskum, výskum a ko-
paníe v Kešelovej diere je ďalšia kapitola, na ktorej sa podieľali členovia nášho SK Slovenský raj i SK UK.
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PRIESKUM ZÁPADNÝCH A JUHOZÁPADNÝCH SVAHOV KÓTY BARBOLICA
Jaskyne pod Barbolicou 1 a 2
Nachádzajú sa na JZ svahu Barbolice, asi 50 m nad
potokom a cestou. Vchod je orientovaný na J až JJZ.
Sú vyvinuté na jednej vrstvovej ploche, mierne
sklonenej k JV  V. Okolo sú viaceré menšie diery.
Turisticky navštevované. Jaskyňa č.1 je dlhá 23,5 m.
Má dva väčšie vchody, šírky a výšky 3,5 x 2,2 m
a 4,5 x 2, 6 m, ktoré sú navzájom prepojené spoloč
nou krátkou chodbou.

Jaskyňa č.2 je kruhového pôdorysu, pravde
podobne súvisiaca s jaskyňou č.1, v tej istej skalnej
stene 8 m vpravo, s nízkym plazivkovým otvorom,
vo vnútri dvíhajúcim sa do nízkej sieňky. Dĺžka 5 m.

Tri nasledovné jaskyne sa nachádzajú vo
vrcholovej časti, na hrebeni Z od kóty Barbolica.
Vápence sú v týchto miestach výrazne korodované
a okrem opísaných jaskýň je tu množstvo menších,
neprielezných dier.

Priečna
Vchod orientovaný zo Z na V. Má charakter
plazivky, prechádza šikmo cez hrebeň, smerom na
JV. Kľukatá, erozívna, horizontálna chodba s tromi

vchodmi. Výška vchodu je 0,50 cm, šírka 0,80 cm
a tieto rozmery s menšími zmenami sú v priemere
v celom priebehu chodby. Zameraná dĺžka jaskyne
25,9 m.



Plazivka
Asi 10 m na V od

Priečnej. Vchod je zo Z.
Erozívna, meandrujúca
plazivka, spočiatku po
merne pohodlná, ďalej
ťažko prielezná, ale po
kračujúca. Vchod: výška
0,40 cm, šírka 1 m.
Zameraná len do dĺžky 12
m, ďalej ťažko merateľná.

Kľukatá
Vchod orientovaný

z JZ. Erozívna, mean
drovitá jaskyňa s chodbou
0,4  1,0 m širokou a 2 až
3 m vysokou. V závere
znižujúcej sa do plazivky.
Kľukato opisuje hrebeň
a mierne klesá do hĺbky.
Viditeľne pokračuje, ale
prechod je potrebné
rozšíriť. Steny sú z pekne
modelovaného sivého
vápenca s tenkými žilka
mi, na ktorom sa tvoria
sintrové náteky a hrčovité
útvary. Zistený netopier
podkovárik. Zameraná
dĺžka priechodnej časti
jaskyne je 22,4 m.

Konvalinková jaskyňa
Nachádza sa v spodnej

časti JZ svahu, pod hra
nou brala, asi 30 m nad
cestou. Vchod je z V.
Erozívna, mierne mean
drujúca. Strop od vchodu
prudko klesá. Vchod má
výšku 3,20 m, šírka 1,20
m. Výrazné stropné a boč
né korytá. Končí krátkou
chodbičkou trojuhol
níkového prierezu, 2 m
dlhou, ktorej šikmá platňa
ľavej steny sa dvíha do
výšky 3,5 m, pravde
podobne smeruje na
povrch. Pravá stena je
nízka. Dĺžka jaskyne je
11, 4 m.
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Podkováriková jaskyňa
Nenápadný, skrytý vchod, oriento
vaný na J, asi 40 m nad cestou a cca
30 m od Konvalinkovej. Spočiatku
skôr plazivková, stúpajúca chodbič
ka 0,5 široká, 1,0 m vysoká, ktorá sa
potom otvorí do malej siene, ďalej sa
stupňovite dvíha a vchádza do úzkej
plazivky. Citeľný bol slabý prievan.
Chodbička smeruje na S. Na stenách
je veľa mäkkého sintru, v ktorom sú
stopy po jeho oškrabovaní. Možný je
ďalší postup po presekaní
guľovitých, sintrových nátekov.
Žijú tu netopiere podkováriky.
Zameraná dĺžka je 12 m.

Predelená jaskyňa 1
Asi 50 m vyššie od Podko

várikovej. Vchod je na SZ a tvorí ho
portál s výškou 4 m, šírkou 2,7 m.
Jaskyňa prechádza stúpajuco po
dĺžke 12 m na druhú stranu brala
s nízkym komínom. V komíne sú
otvory, ktoré smerujú k 3 m vzdia
lenej Predelenej jaskyni 2, ktorá je
erozívna, 5 m dlhá, 1,5 m široká a 1 m
vysoká, s neprieleznými kanálmi a za
sypanými plazivkami v rôznych
smeroch. Jedna viditeľne smeruje
k Predelenej č.1.

Dažďová priepasť
Jaskyňa sa nachádza asi 20 m od

Predelenej 1 a 2. Vchod je vertikál
na 2 m hlboká studňa s rozmermi
0,75 x 1,0 m, smerujúca na J. Za
vchodom sa nachádza horizontálna
chodba, miestami 2 m vysoká, široká
asi 1 m. Po zhruba 5 m sa uzavrie.
Takmer v strede hlavnej chodby je 3
m hlboký, kolmý, balvanitý stupeň,
cez ktorý je prechod do klesajúcej,
erozívnej chodby s výškou 2  4 m
a šírkou 1  1,5 m. Dno je kamenisté,
neskôr hlinité. V chodbe sú sintrové
náteky. Po zhruba 10 m chodba sa
zníži do neprieleznej, ale pokraču
júcej štrbiny 0,5 x 0,2 m. Jaskyňa
smeruje do masívu. Celková zame
raná dĺžka je 26,5 m.

Posledných päť menovaných
jaskýň je usporiadaných v jednej línii
nad sebou, v jednom strmom svahu.
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Pri starej skobe
- vchod jaskyne orientovaný na JJV. Tvorí portál
široký 8 m, s výškou 4,40 m. Je situovaný v súvislej
skalnej stene na JZ svahu. Je navštevovaná, hlavne
horolezcami ( podľa skôb v stene ). Po 4 m sa zužuje
na šírku 2,5  3 m. Dno je rovné. Po 9 m od ústia je
skalný prah 1,5 m vysoký. Za ním je menšia sieň
v šírke 3 x 3 m. V závere stúpa do neprieleznej puk
liny. Zameraná dĺžka jaskyne 14, 8 m.

V žľabe
Napravo od jaskyne Pri starej skobe je skalný žľab.
Jaskyňa je v jeho závere. Vchod smeruje na J. Je
neveľká, komínovitá, s viacerými nepreleznými
otvormi, pravdepodobne súvisiacimi s dierami
v okolí. Dĺžka 8 m.V tejto časti pokračujú po pravej
strane ďalšie skalné steny ( slúžiace horolezcom ako
cvičné, lezecké ).V spodných častiach steny sú
rozsiahlé abri i drobné jaskynky do 5 m.

Ferova jaskyňa
Nachádza sa asi 200 m V od kóty 1022 a 450 m na
JJZ od horárne. Vchod smerujúci na SV, tvorí
puklinový portál s výškou do 4, 5 m, šírkou 2,5m,
v dolnej časti a v hornej časti zúžený, smerujúci na
SV. Ďalej sa chodba prudko znižuje až do
priemernej výšky a šírky 1 x 1 m. V strednej časti
je na pravej strane krátka odbočka. Jaskyňa je ho

rizontálna, vyvinutá na pukline, korozívného
charakteru. Dno je vyplnené piesčitohlinitou
vrstvou, v strednej časti úlomkami vápenca a sin
tra. V závere je dno tvorené mäkkými, sintrovými
nátekmi, ktoré sú i na stenách, strope, vytvárajúce
pologuľovité tvary. Záver je neprielezná, zasin
trená štrbina, s viditeľným úzkym pokračovaním.
Celková dĺžka je 19, 80 m.

PRIESKUM BRALNÉHO ÚSEKU ŠIANCE



Pueblo
Nachádza sa v bralnom úseku s názvom Šiance.

Jaskyňa so širokým, hlbším pôsobivým vchodom,
smerujúcim na J.  Šírka 16 m, hĺbka vchodu  do 6 m,
výška do 3 m. Asi v 2/3 jaskyne pokračuje portál
jaskyne do kratšej chodby 9 m dlhej, v maxime 2 m
širokej. Končí zasintrením v čelnej časti, aj užšej
komínovej časti vľavo. Dĺžka jaskyne je 14 m.

Šiancová 1
Nachádza sa asi 30 m na J v skalnom masíve

Šiance, asi 30 m na Z od jaskyne Pueblo. Dva vchody
sú vo výške 3 m nad zemou, vchod č. 1 orientovaný

na V, č. 2 na SV. Sú od seba vzdialené asi 15 m.
Jaskyňu tvorí horizontálna, meandrujúca chodba, so
zachovaným riečnym korytom, v ľavej časti vetvia
ca sa na dve strany. Ľavá sa po 5 m uzatvára pukli
nou, druhá v hlavnom smere po rozbití a prekopaní
sintrového náteku pokračuje v klesajúcej časti 2,5 m
a v hornej komínovej časti 4 m, potom pokračuje
neprieleznými dutinami. V zime tu boli pozorované
námrazy, čo svedčí o prúdení vzduchu. Celková
výška chodieb sa pohybuje od 0,6 m do 2,0 m, šírka
od 1,0 m do 2,0 m. Pri druhom vchode je chodba
vyvinutá v dvoch poschodiach, ktoré idú súbežne
pod sebou, oddelené sú úzkou stenou. Spodná chod
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Pri skalnom okne
Jaskyňa je 50 m vyššie, na S nad Ferovou

jaskyňou. Vchod je na SV. Oproti jaskyne je výrazné
skalné okno. Jaskyňa korózno  erozívného charak
teru sa nachádza na JV svahoch skalného hrebeňa.
Vchod má tvar trojuholníka šírky a výšky 1,5 x 1,6 m.
Tieto rozmery sú priemerne zachované aj ďalej
v chodbe. Dno tvorené malým množstvom sedimen
tov, v závere so sintrovými nátekmi. Na ľavej strane,
zhruba 3 m od ústia jaskyne a tiež v jej závere sú
neprielezné, klesajúce, odtokové kanály. Zameraná
dĺžka 8 m.

Jaskyne pod vrcholom
Tesne pod kótou 1022 m n. m. na hrebeni je

niekoľko vchodov, viditeľne spolu súvisiacích.
Smerujú na SZ. Preskúmané len orientačne dve
z nich. Charakter jaskýň je skôr erozívny. Je v nich
drobná kvapľová výzdoba. Vidno pokračovanie,
ktoré je potrebné rozšíriť a prekopať. Sú nádejné.
Budeme tu pokračovať. Zatiaľ nezamerané.



ba je zanesená takmer až po strop sedimentami:
sypký, rozpadnutý sinter, hlina, neskôr štrkový
materiál zložený z dobre opracovaných obliakov
karbónskych bridlíc a pieskovcov. Pribudli ploché
sintrové platne zmiešané s hlinou. Zatiaľ sme
prekopali 6 m úsek. Chodba je nízka, ale stále
pokračuje. Je vyplnená sedimentami v celom profile.
Dno i strop sú rovné. Zameraná dĺžka jaskyne 28 m.
Šiancová 2

Nachádza sa vo vrchnej časti skalnej steny
Šiance, zhruba nad jaskyňou Pueblo. Má erozívny
charakter, mierne klesá. Vchod smeruje na JV a tvo
rí ho menší portál, oválneho tvaru, s výškou 2,0 m
a šírkou 4,0 m, postupne sa znižujúci a zužujúci, po
4 m na šírku 1,6 m. Chodba sa po 6,0 m zúži do
úzkeho hrdla šírky od 0,3 do 0,4 m a výšky 1,0 m.
Prvá kritická úžina bola prekonaná, druhá nie. Za
ňou vidno zväčšenie chodby do rozmerov dospelého
človeka. Od vchodu ide chodba v priamom horizon
tálnom smere, do masívu asi 10 m, potom sa točí
doľava. Začali sme prehĺbovať dno, ktoré je až do
dĺžky 6,5 m preplietané korienkami, z pred jaskyňou
rastúceho javora. Nahromadená sutina, humus,
korienky vyplnili pravdepodobne časť za portálom,
až po erozívny strop a voľné ostalo iba stropné
erozívno  korózne koryto, pre človeka nepriechod
né. Pre ďalší postup je potrebné pokúsiť sa prekopať
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popod neprielezné stropné koryto. Pri vyberaní
koreňov, hliny a kamenia vidieť smerom dolu roz
širovanie sa chodby. Zamerané 8 m.

Preskúmané boli aj spodné časti skalných brál na
opačnej strane až po ich ukončenie pri potoku
Strateník. V tejto časti neboli nájdené významnejšie
jaskyne, len niekoľko puklinových a výmrazových
dutín do dĺžky 4 m.

KÓTA 995 m n.m.
Deravý dom

Jaskyňa je cca 150 m na V od kóty 995 m n. m.
Prechádza hrebeňom. Je to jeden väčší priestor, ktorý
sa rozvetvuje do viacerých ramien, otvorených
vchodov, okien, krátkych chodieb. Turisticky navštevo
vaná. Vo vchode jaskyne je vyblednutou, červenou far
bou napísané číslo 57. Celková dĺžka je 40,5 m.

KÓTA 930 m n.m.
JV od sútoku potoka Strateník a bez-

menného potoka
Jaskyňa Karfiolová

Nachádza sa S od kóty 930 m n .m. v skalnom
brale. Vchod orientovaný na Z. Bol takmer zasypaný
hlinou a lístím. Prehrabali a prehĺbili sme ho do
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dĺžky 1 m. Neboli v nej žiadne ľudské stopy. Je to
oválny portál, 1 m vysoký a 2 m široký. Za krátkou
plazivkou sa priestor dvíha do siene s rozmermi 8 x
3,5 m, s výškou od 1,8 m do 3 m. Za ňou nasleduje
priestor 4 x 3,8 x 2 m, v ktorom steny aj strop sú
pokryté mäkkým, bielym sintrom v tvare karfiolov.
Záver jaskyne sa znižuje do neprielezného, ale
pokračujúceho priestoru, vyplneného hlinou. Sú
v ňom vyhrabané tunely od zvierat ( jazvec?). Je tu
množstvo kostier menších zvierat, asi jazvecov. Nad
jaskyňou je výrazná depresia s množstvom dier,
zrútených chodieb, ktoré určite spolu súvisia.
Svedčia o tom, že v minulosti tu bol väčší jaskynný
systém. Dĺžka jaskyne 15,2 m.

Diera
Vchod sa nachádza asi 10 m nižšie, pod

Karfiolovou jaskyňou, s dĺžkou 6 m. Horizontálna,
s výškou 1,50 m v maxime, zužujúca sa do
neprielezna. Nachádzal sa v nej netopier podkovárik.

Kaplnka
Nachádza sa na J od kóty 930. Je to jeden

priestor, pripomínajúci kaplnku, priechodná z J na S,
s rozmermi 4 x 4 x 4 m.

Mačací komín
JZ od kóty 930, na úpätí výrazného skalného

brala. Spodný vchod komína, či priepasťovitej
jaskyne sa nachádza SV, cca 50 m od jaskyne
Kaplnka. Vchod je 1 m nad zemou. Ide o takmer
kolmo stúpajúce dva komíny, ktoré vyúsťujú do
spoločného priestoru až na povrch, s piatimi väčšími
otvormi v skalnej stene a jednou horizontálnou
chodbičkou o dĺžke 8 m, pokračujúcou neprielezne.
Celková vertikálna hĺbka je 15 m. Prvý komín je
kruhového tvaru 0,8 x 0,8 m, druhý je o priemeru 2
x 1 m. Celková dĺžka je 23 m.

Dvojvchodová
Nachádza sa SV, cca 100 m od jaskyne Kaplnka,

v tom istom skalnom brale. Vchody sú orientované
na SZ. Neboli v nej žiadne ľudské stopy. Vchod bol
takmer uzavretý hlinou, lístim a konármi. Má dva
vchody: spodný je nízky 0,50 x 0,80 m. Po 4 m sa
dvíha do väčšieho priestoru. Vrchný vchod je 1 m
doľava, vo výške 1,7 m nad spodným. Je okrúhly 1x
1 m, prudko klesne takmer na úroveň spodného
vchodu a obe vchádzajú do spoločného priestoru.
Priestor má výšku 2,30 m, šírku 3 m a pokračuje do
6 m chodby. Chodba sa postupne znižuje až na výšku
1 m, kde sa uzavrie. Nad ňou ide pokračujúca chod
ba  stúpajúci komín, s dĺžkou 7,4 m, s bohatou vý
zdobou z mäkkého sintra guľovitých tvarov, drob
ných kvapľov a nátekov. Dĺžka jaskyne 25,5 m.
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Kešelova diera
Už od dávna lákala dobrodruhov, jaskyniarov,

geológov. Jej veľký portál do ktorého s hukotom

vteká ponorný potôčik ( či na jar potok ) a stráca sa
kdesi v podzemí ostal celé roky zahalený tajom
stvom. Vždy sa síce našli jedinci, ktorí sa ho
pokúšali odhaliť, ale zatiaľ bezvýsledne. Dôvodom
je práve vtekajúci potok, ktorý zahatal prechod do
podzemia nielen vodou, ale aj sedimentami, balvan
mi, konármi, ktoré so sebou strhával do podzemia.

Jaskyňa je vzdialená 1300 m na SZ od kóty
Popová 1098,7. Vchod do jaskyne je pod skalnou
stenou vysokou do 25 m, vo výške 1016 m n. m.
Výška vchodovej časti je okolo 15 m a šírka 5  7
m. Ponorná časť je na rozhraní karbonátov triasu
a pieskovcov karbónu. Od vchodu jaskyňa klesá
a veľkosť sklonu pravdepodobne kopíruje
rozhranie karbonátov a pieskovcov. Súčasne klesá
aj strop. Úvodná časť je vyvinutá na V  Z pukline,
kde sa vytvorila Vstupná sieň s šírkou do 5 m,
výškou 6  7 m a dĺžkou 13 m. Tu sa jaskyňa prud
ko otočí a sleduje S  J puklinu so sklonom okolo
50°na Z. Dno stále rovnomerne klesá a za sieňou sa
prudko znižuje strop. Po zhruba 5 m prechádza do
plazivky ( polosifón ). Vznikol zaklínením
väčšieho balvana na ľavej strane chodby. Zúženie
chodby spôsobilo akumuláciu nánosov, ktoré brá
nia voľnému prieniku. Po jeho prečistení je možný
ľahší prechod štvornožky cez túto časť pri nižšom
stave vody. Za ním nasleduje Hlavná chodba.
Pokračuje po S  J pukline so sklonom k Z. Puklina
tvorí pravú stenu chodby, kým ľavá je závislá od

V Dažďovej priepasti
Foto F. Miháľ
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stupňa vodnej erózie, resp. korózie. V maxime
dosahuje šírku 2  3 m. Smerom hore sa zužuje a za
niká v neprieleznej pukline, pričom výška kolíše od 2
 5 m. Steny sú bez výzdoby. Vidieť , že býva zatá
paná až po strop , lebo na stenách sú zvyšky drobných
koreňov. Jej dĺžka je asi 40 m. V jej závere je v strope
po smernej pukline asi 10 m vysoký komín. Vyšší stu
peň korózie spôsobuje tu rozšírenie chodby. Dno
chodby je pokryté naplaveným štrkovitým a hlinitým
materiálom. Tvar chodby spôsobuje, že potok tečie
pozdĺž pravej steny. Zvýšená akumulácia štrkov pred
druhým sifónom ho núti zarezávať sa do vlastných
sedimentov.

V roku 1958 bola uvedená časť preskúmaná
expedíciou MSK, pod vedením A. Droppu. Pod ľa
názoru J. Majka je to najsľubnejší ponor, ale podľa
A. Droppu naopak veľmi málo sľubný. Nebudeme
polemizovať o tom, kto má pravdu.

Nový prieskum sme začali v roku 1999, po pre
chode cez polosifón a následnom farbení potoka.
Začiatkom roka 2000 sme sa dohodli s Braňom Šmí
dom, že sa pokúsia o prienik do neznámeho
priestoru v Kešelovej diere potápačsky  preplá
vaním sifónu. V lete, v roku 1999, keď som prešla
do zadnej časti Hlavnej siene, bol záverečný sifón
uzavretý vodou, ale viditeľne pokračoval ďalej. Vo
februári bola vo vchode hrubá vrstva snehu do 1 m a
celý vchod až po polosifón bol zaľadnený hrubou
vrstvou ľadu. Po vode v sifóne v zadnej časti
Hlavnej chodby však nebolo ani stopy. Tiekol tam
len skromný potôčik v šírke 0,5 m, ktorý sa strácal
po pravej strane v nánosoch. Ostal tam voľný
priestor asi 0,4 m. Od vchodu až po tento sifón chod
ba postupne klesá asi 30°, čím zanáša do jaskyne
veľa nánosov, ktoré upchávajú ďalší prechod a
spomaľujú tok. V zime, alebo v čase sucha, keď je
vody málo, sa sifón uvoľní a tak je tu možnosť
prekopať sa do ďalších priestorov. Dve kopáčske
akcie sme urobili s členmi Speleoklubu UK a ďalej
my dvaja s Paľom Hovorkom z nášho klubu. V
mieste sifónu sme nános celkovo prekopali do 7 m,
v tesnej blízkosti potôčika, ktorý tečie v úzkom
záreze pri pravej stene. Sifón je zanesený takmer až
po strop, striedavo strednými štrkmi, pieskami a
íľmi. V škárach je množstvo drobných konárov.
Strop sa v mieste sifónu prudko znižuje, čo má za
následok ďalšiu akumuláciu sedimentov v čase
väčších prítokov. Strop je v sifónovej časti čistý,
žliabkovitý. Je tvorený sivými vápencami, s
množstvom bielych a ružových žiliek kalcitu.
Kopaná časť je súbežná s vodným tokom. Zdá sa, že

chodba v týchto miestach je oveľa širšia, ako sme
predpokladali, ale je zanesená. sedimentami.
Vzhľadom na zatápanie tejto časti jaskyne je tu
kopanie možné len v zimných mesiacoch a v čase
väčšieho sucha. Na jar sme videli, že voda zaplavila
jaskyňu takmer až po vstupný portál. Postupným
klesaním chodby je úroveň 2. sifónu už vo výške
990 m. Vyvieračka na Pustom poli, ktorá podľa far
biaceho pokusu komunikuje s jaskyňou, je vo výške
zhruba 950 m. Skutočný výstup však môže byť aj
vyššie, lebo ide o prameň suťový. Vzdialenosť
medzi sifónom a vyvieračkou je ešte okolo 1 km a
prevýšenie 30  40 m. Je predpoklad klesania do uve
denej výšky a potom nasledujú skôr horizontálne
chodby a sifóny. Pokúsime sa o prienik a ten nám
ukáže skutočnosť. Potom si môžeme utvoriť
definitívny názor. Potrebná je systematická, trpe
zlivá práca v náročných podmienkach, s dostatkom
ľudí. Práca sa tu pre nás len začala, ale napriek
všetkému dúfame v úspech.

Na záver
Oblasť Vernárskeho krasu je zo speleologického

hľadiska zaujímavá napriek tomu, že zatiaľ sme
nenašli jaskyne väčších dĺžok. Prieskum ďalších
plôch tohoto územia prinesie určite zaujímavé
výsledky.

Jaskyňa Pri starej skobe
Foto F. Miháľ
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Úvod
My handlovskí jaskyniari kvôli charakteru

krasového územia nemáme veľké možnosti objavo
vania väčších priestorov nieto ešte bohatej
kvapľovej výzdoby. Sklenianský kras, na ktorom
vykonávame dlhé roky výzkum hoci už nie v takom
rozsahu ako v minulosti, zostáva naďalej pre nás
nedostupný. Dlhé odpracované roky v niektorých
vytypovaných jaskyniach ale aj v našej najperspek
tívnejšej jaskyni Trojka ( Závrt č.3) nám kvôli veľmi
úzkym a blativo zvodnenými puklinami nepriniesli
očakávané výsledky v podobe ohromných priestorov
so sintrovou výzdobou. Z toho vyplýva, že radšej
spoznávame iné väčšie krasové územia ležiace v
prievidzskom okrese.

V septembri 1999 získavame informáciu od p.
Anky Tesáčkovej z Okresného úradu odbor život
ného prostredia, že miestni obyvatelia majú
objavenú jaskyňu Medvedia a rozširujú jej priestory.
Na rýchlo naplánovanú akciu ideme z našej skupiny
len dvaja členovia, v Prievidzi berieme sebou p.
Tesáčkovú, v Dolných Vesteniciach Vladimíra
Záhona, ktorý má zásluhu na sondovacích prácach.
Uskutočňujeme spoločnú akciu, ktorej cieľom je
zameranie a zfotodokumentovanie novoobjavenej
jaskyne.

Poloha, opis a história lokality
Vestenická Medvedia jaskyňa patrí do katastra

Horné Vestenice v Strážovských vrchoch do oblasti
Nitrických vrchov. Najlepší prístup k lokalite je
asfaltovou lesnou cestou smerom na Jankov vŕšok,
ďalej lesnou cestou ponad dolinku Hradištnica
patriacej do južných svahov Rokoša. Ponad cestu až
k lokalite sa tiahnu Zlámané skaly. Vstupný otvor sa
nachádza po ľavej strane v závere spomenutej doliny

v JZ svahu vrcholu Fajtov výhľad s kótou 920 m.
Jedná sa o korozívnoerozívny typ jaskyne vyvinutej
na medzivrstvovej špáre. Hlavný vchod o rozmeroch
1,7 x 1,8 m sa nachádza pri provizornej základni.
Ďalej pokračuje úzka puklina, ktorá vyusťuje do
väčšieho priestoru s pomenovaním Sieň. Výzdoba
v Sieni je skromná, bielosivá guličkového charak
teru. Po umelo vybudovaných schodíkoch zostupu
jeme na dno Siene, ktoré je vyplnené hlinito
skalnatými sedimentami a s výškou 10 m. V jej
spodnej časti je zával zo sutiny a kameňov, v ktorom

Vestenická Medvedia jaskyňa
- nový objav v Nitrických vrchoch
Peter Strečanský (OS HANDLOVÁ)

Jaskyne sú umeleckým dielom prírody zvečneným do kameňa.
Tvorila ich tisíce, či milióny rokov. Správajme sa k nim aspoň tak úctivo, ako k sochám v múzeu, ktoré

ľudské ruky vytvorili za niekoľko týždňov. Nezaslúžia si byť zašpinené odpadkami a poznačené slaboduchý-
mi nápismi.

Je to neúcta nielen k prírode, nielen k jaskyniarom, ktorí pri ich objavovaní odpracovali stovky hodín ( za
čo im patrí naša vďaka), ale aj k vlastnej minulosti, lebo časom práve jaskyne sa stali útočiskom našich
prapredkov v nebezpečenstve, alebo aj ich domovom.

Je našou povinnosťou, nie zásluhou, chrániť a nepoškodzovať tieto podzemné krásy nášho okolia.
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Obr.č.1
Situačná mapa Kreslil P. Strečanský



sú veľmi úzke puklinky a vanie citeľný
prievan. Tu je možný predpoklad
objavenia nových priestorov. Z posled
ného schodíka priestory pokračujú
napravo horným vchodom smerom von.
Banským závesným kompasom a
sklonomerom je nami zameraný
uzatvorený polygónový ťah cez oba
vstupné otvory. Od meračského bodu č.2
po bod č.8 sú jaskynné priestory v zame
ranej dĺžke 20 m. Vyskytujú sa tu pavú
ci , netopiere a iné drobné živočíchy.

Uplynul týždeň či dva, znova tele
fonát. Naši kamaráti A. Miške a V.
Záhon V. za pomoci ďalších po
namáhavej práci na prebratí závalu
objavujú dňa 25.9.1999 nové priestory.
Novoobjavené časti Vestenickej
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Vstupný otvor Vestenickej Medvedej jaskyne
Foto : P.Strečanský



Medvedej jaskyne majú pomenovanie Hradištská
chodba. Priestory sú bohaté na snehobielu až
žltohnedú výzdobu so sintrovými nátekmi a
záclonkami, s rôznými druhmi kvapľov, hráškovou
výzdobou a jazierka s perlami. Dĺžka nových
jaskynných chodieb po zameraní je 15 m. V spodnej
časti je úzka neprielezná chodbička, kde je potrebné
prehlbovanie dna. Ponad touto puklinkou po rozbití
kameňa a rozširení je možné plazenie v zasin
trovanej pukline v dĺžke 56 m.. Vidno ešte
pokračujúce neprielezné a zasintrované dutiny. V
súčasnosti celková dĺžka zameraných jaskynných
priestorov je 35 m + 5 m nezameraných.

Z miestných zdrojov informácií vieme, že
jaskyňa bola známa už od roku 1957 Šuhajdom
Imrichom, ktorý neskoršie až v roku 1965 začali
spoločne s Beňadikom Ludovítom, Humajom
Ladislavom, Šuňom Jánom jej prehlbovanie Do akej
dĺžky alebo hĺbky sa dostali nie je známe. Jaskyňa
pozostávala iba z malej sienky a veľmi úzkej pukliny
spájajúcej oba vchody.

Sústavné prehlbovanie vykonávané Miške A. a
Záhonom V. začalo v roku 1998 v sienke za vstup
ným otvoromm. Postupom času prekopali dno do
hĺbky 5 m. Za zmienku stojí, že v jej priestoroch sú
nájdené čeľuste a zuby z medveďa a zasintrovaná
ružica paroha nejakého zvieraťa.

Záver
Prehlbovanie a rozširovanie tejto nádejnej lokali

ty vykonávajú iba dvaja dobrovoľní obyvatelia
Dolných Vesteníc, okrem nich im pomáhajú brigád
nici z ich dediny a blízkého okolia. Obaja majú
veľký záujem na objavení ďalších predpokladaných
priestorov, ktoré možno čakajú na objavenie.

V blízkom okolí je možno ešte mnoho nepreskú
maných vápencových útesov s predpokladom
nových otvorov. V nami preštudovanej literatúre je
zmienka o jaskyniach nachádzajúcic sa v Nitrických
vrchoch pri obci Nitrica s vrcholom Drieňov a
Chotoma a ďalej pod Malým Rokošom. O ďalších
lokalitách v blízkosti dolinky Hradištnica alebo
blízkého okolia Dolných či Horných Vesteníc sa
nepíše. Z článku uverejnenom v zborníku Slovenský
kras je uvedené, citujem: " pre dokumentáciu
krasových javov Rokošského krasu zamerali a
zdokumentovali 18 jaskýň".

Možno v niektorých jaskyniach natrafíme v budúc
nosti na známe meračské body, o ktorých budeme
vedieť že sú od jaskyniarov z Uhrovca a p.
A.Droppu.

Použitá literatúra :
DROPPA A., 1983: Speleologický výzkum

Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch,
Slovenský kras XXI. Martin 1983, str. 3550.
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Výzdoba a netopier v jaskyni Foto A. Miške



Chronológia prieskumu

1. 8. 1996  prvoprieskum brala Krkavčej skaly pod
vrchom Pipíš (594 m), nájdenie Veľkej jaskyne
(Jaskyňa v Krkavčej skale) s jej prieskumom
(akcie sa zúčastnili: S. Máté, Z. Jerg a T. Máté).

31. 12. 1996  povrchový prieskum Krkavčej skaly s
návštevou Veľkej jaskyne a prieskum smerom na
Hučiacu skalu  Zúgó kő (Z. Jerg a T. Máté).

17. 8. 1997  návšteva Veľkej jaskyne v Krkavčej
skale, orientačné mapovanie a fotodokumentácia,
objav jaskyne Puklina (Z. Jerg a T. Máté).

3. 11. 1997  komplexný prieskum brál od Paškovej:
Skala Veľká stráň  Nagyparti kő, nájdenie
vchodu Jaskyne pod skalou a malej meandrujúcej
plazivky dĺžky asi 2 m severným smerom.
Prieskum Hučiacej skaly  Zúgó kő, nájdenie
míny v päte brala, bez objavu jaskyne. Krkavčia
skala  Holló kő, v jej južnej skupine objavenie
Úžinovej jaskyne (Z. Jerg a T. Máté).

9. 11. 1997  prieskum skaly Veľká stráň  Nagyparti
kő a brál nachádzajúcich sa vyššie, nájdenie
senilnej jaskynnej dutiny (dĺžka do 3 m) s pra
covným označením NPKF 1 (Z. Jerg a T. Máté).

30. 12. 1998  dokončenie prolongácie Domanyovej
jaskyne a prieskum okolia s evidovaním
niekoľkých krátkych dier (S. Máté, Z. Jerg a T.
Máté).

3. 1. 1999  prieskum Krkavčej skaly  Holló kő od
Úžinovej jaskyne. Objavenie jaskýň Malá,
Oltárna, troch krátkych bezvýznamných dier a
zameranie Veľkej jaskyne (S. Máté, Z. Jerg, A.
Jerg a T. Máté).

6. 5. 1999  povrchový prieskum brala "Trávnej
skaly"  Gyepű kő, objavenie Jaskyne v Zásekoch
(S. Máté).

Okrem týchto akcií boli vykonané aj iné akcie, tie
však mali len poznávací charakter. Spolu sme lokali
zovali 9 krátkych svahových jaskýň, opísaných
nižšie.

Svahy planiny

Tak ako na ostatných planinách Slovenského
krasu, tak aj na Koniarskej planine je vlastný ploši
novitý povrch obkolesený ostrými terénnymi hrana
mi, za ktorými masívy planín pokračujú v typických
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NOVÉ SVAHOVÉ JASKYNE KONIARSKEJ PLANINY
Tibor Máté

V období našich jaskyniarskych začiatkov sme sa pod vedením S. Máté-ho sústredili na svahy Koniarskej
planiny v okolí obce Pašková. Spočiatku len turistické vychádzky sa časom premenili na skutočné jasky-
niarske akcie, zamerané na objavy nových jaskýň, v tejto časti planiny úplne neznámych. Výsledkom týchto
sporadických akcií bolo lokalizovanie niekoľkých nových svahových lokalít. Kedže spomenutých akcií bolo
málo a ako sa hovorí "neboli na dennom poriadku" , pre úplnos ť uvediem ich chronologický sled, spolu so
stručným popisom ich náplne.



vysokých, málo členených svahoch. Ich tvar a sklon
závisí od mnohých prírodných faktorov (geologické
prostredie, tektonika, klíma...). Výrazne je vo sva
hoch oddelená erózna zložka od akumulačnej, pri
geneticky starších svahoch sa erózny úsek obmedzu
je na jeho hornú časť, ktoré tvoria strmé skalné steny
a bralá a zaberá len asi štvrtinu povrchu svahov. Pri
mladších svahoch prevláda erózna zložka (vyznaču
jú sa nevyrovnaným spádom). Akumulačná zóna je
charakteristická pre úpätie planiny (JAKÁL 1975).

Svahy Koniarskej planiny obrátené k údoliam
Štítnika a Slanej sú veľmi strmé (sklon 25  30°).
Erózna zóna sa vyznačuje prítomnosťou odkrytej
horniny. V mnohých prípadoch vystupujú skaly
alebo celý rad bralných stupňov ("ostrovné bralá"),
hlavne vo svahoch v okolí kopca Pipíš (594 m).
Bralá sú rozbrázdené mladšími tektonickými pohyb
mi, v dôsledku ktorých medzi nimi vznikajú žľaby
(v ich dolných častiach s prúdmi kamennej sutiny).
Pod bralami sa nachádzajú menšie blokoviská a
kamenné moria. Akumulačná zóna, ktorá lemuje
celé úpätie planiny siaha do reletívnej výšky cca 50
 70 m v údolí Štítnika, v údolí Slanej o nie čo nižšie.
Na svahoch Pipíša (východné) siaha až 100  120 m
relatívnej výšky. Svahy pozvoľna prechádzajú do
alúvia. V oblasti Veterníka (610 m) a Strieborníka
(553 m); svahy obrátené k Mikolčianskej kotline
majú pravidelný priebeh a sklon 18  25°. Sú rozčle
nené strmoklesajúcimi suchými dolinami, v spod
ných častiach ktorých sú vytvorené kužele sedimen
tov. Svahy západného výbežku "južnej časti"

planiny rozdeľujeme na severné (obrátené k
Mikolčianskej kotline) a južné (obrátené k Riedkej
doline a Skalickému polju). Sklon severných svahov
je okolo 15  22° a vyznačujú sa prítomnosťou
menšieho množstva sutiny. Južné svahy sú charak
teristické silne rozčlenenými, suchými dolinami so
zahlineným dnom. Sklon týchto svahov je približne
9  12°, ich povrch je pokrytý terra  rosovou hlinou,
hlavne na úpätí (KEMÉNY 1961).

Jaskyne v Krkavčej skale
Najrozsiahlejším skalným útesom z trojice brál

nachádzajúcich sa v severovýchodnom svahu
"južnej časti" planiny (zo severu: Krkavčia skala,
Hučiaca skala, Skala Veľká stráň) je morfologicky
veľmi zaujímavá Krkavčia skala (Holló kő, miestny
názov). Rozprestiera sa severne pod vrchom Pipíš
(594 m), asi 2 km SZ smerom od obce Pašková, v
nadmorskej výške okolo 400  500 m n. m. Miestami
až 15 m vysoké skalné steny sú rozrušené žľabmi, z
ktorých najväčší (Centrálny žľab) sa ťahá až od
hrany takmer po úpätie planiny. Skalné steny majú
terasovitý, zriedkavo previslý charakter. Na úpätí
brál a nižšie sa vytvorili kamenné moria a menšie
blokoviská. Geologicky je bralný ostrov a jeho
okolie budované steinalmskými vápencami, ktoré sú
v tejto časti planiny najviac zastúpené (MELLO et
al. 1996). Z čistinky na vrchole najvyššieho brala je
nádherný výhľad do doliny Štítnika a na celý západ
ný svah Plešiveckej planiny. Na území brala je zatiaľ
evidovaných 6 svahových jaskýň:
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Východné svahy Koniarskej planiny s vrcholovou kótou Záseky 517 m (nad postavou)
foto: T. Máté



1. VEĽKÁ JASKYŇA (Jaskyňa v Krkavčej skale)
Nájdená pri povrchovom prieskume skaly S.

Mátém dňa 1. augusta 1996.
Jaskyňa sa nachádza v severnej časti Krkavčej

skaly, pod 5 m vysokou skalnou stenou, v rohu
krátkeho bočného žľabu. Nadmorská výška vchodu:
417 m n. m. Nízky vchod 1,6 x 0,4 m vedie do
priečnej poruchy smeru SV  JZ so stúpajúcim dnom
pokrytým hlinou a sutinou. Do strán vedie nieko ľko
krátkych puklín. Puklinová chodba jaskyne je dlhá 8
m a končí sa závalom. V strope jaskyňa vybieha
dvoma komínmi na povrch, čím má jaskyňa tri
vchody. Komín v strede chodby je značne úzky,
vysoký cca 3,5 m a má priepasťovitý charakter.
Komín na konci jaskyne je skôr prevalením steny
chodby na povrch, čím sa vytvoril 2 m vysoký prah
so zaklineným kameňom. Jaskyňa je rozsadlinovo 
rútivá s kryogénnou modeláciou stien. Výzdobu
reprezentujú staré, zvetralé sintrové kôry a hráškové
útvary. Pred vchodom je menšie plató, ktoré využíva
lesná zver (stopy v prachovitej hline). Jaskyňu obý
vajú netopiere, pavúky a motýle. Celková d ĺžka je
12,5 m.

2. JASKYŇA PUKLINA
Približne 30 m na juhozápad od Veľkej jaskyne sa

v skalnom kúte nachádza otvor do jaskyne Puklina,
v nadmorskej výške: 432 m n. m. Puklinovitá (smer

poruchy 135  315°), úzka chodba pokra čuje od
vchodu (0,7 x 3 m) do vzdialenosti 4,7 m, kde sa
končí zúžením a zaklinenými blokmi. Dno chodby
pokrýva suchá prachovitá hlina. Steny jaskyne sú
kompaktné, so slabou výzdobou (zvetralé náteky).
3. OLTÁRNA JASKYŇA

Vchod (1,5 x 1,7 m) do 4,5 m dlhej, priestrannej
jaskyne sa nachádza v hornom rohu žľabu, ktorý sa
nižšie napája na Centrálny žľab, v nadmorskej výške
468 m n. m. Chodba jaskyne sa vytvorila na šikmej
pukline smeru S  J a je vyplnená suchou prachovi
tou hlinou, so stopami po obývaní lesnou zverou a
niekoľkými kameňmi. Výzdoba sa obmedzuje na
zvetralé pizolity.
4. MALÁ JASKYŇA

Nachádza sa asi 70 m južne od Oltárnej jaskyne v
nadmorskej výške 483 m n. m. Nenápadný, úzky
vchod (1 x 0,5 m) pod malou skalnou stienkou vedie
do nízkej, plazivkovitej chodby s klesajúcim dnom
do vzdialenosti 3,5 m. Dno je pokryté humusom. Na
stenách sa objavuje zvetralá výzdoba vo forme
nátekov a pizolitov. Končí zúžením pukliny.

5. SLEPÉ DIERY
Dvojica krátkych kavern, nachádzajúcich sa

madzi Oltárnou a Malou jaskyňou v nadmorskej
výške 473 a 478 m n. m. Jaskyňa č. 1  spodná je
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vytvorená na výraznej pukline smeru S  J a jej d ĺžka
je 3 m. Dno jaskynky vypĺňa hlina a drobná suť.
Výzdoba sa nevyskytuje. Je obývaná lesnou zverou,
čomu svedčí vytransportovaná hlina ako aj
plazivkovité výbežky pod stenami kaverny. Jaskyňa
č. 2  horná, má strmo klesajúci vchod, ústiaci do
jediného krátkeho priestoru, dlhého 2,5 m. Na
stenách sa vyskytujú sintrové náteky a plastické sin
tre. Dno je tvorené humusom.

6. ÚŽINOVÁ JASKYŇA
Poslednou zo zdokumentovaných jaskýň v

Krkavčej skale je Úžinová jaskyňa. Pôvodný vchod
do jaskyne bol neprielezný, preto sme ho rozšírili
vykopaním asi 0,5 m sondy pred jej vchodom.
Jaskyňa sa nachádza mimo centrálneho brala
Krkavčej skaly, asi 500 m na juh, v nadmorskej
výške 520 m n. m. Extrémne úzky vchod je situo
vaný na hornom okraji blokoviska pod 5  8 m
vysokými skalnými stenami. Za vchodom sa jaskyn
ná chodba lomí pozdĺž pukliny SZ  JV, mierne klasá
a po 3 m končí. Dno tvorí hlina a suť, je bez výzdo
by. V jaskyni sídlia pavúky.

Ostatné jaskyne
7. JASKYŇA POD SKALOU

Nachádza sa v spodnej časti brala "Veľká
stráň" (Nagyparti kő), asi 500 m na SZ od obce
Pašková. Na puklinovitý otvor (0,5 x 2 m) v skalnom
kúte sa napája 3,5 m dlhá chodba končiaca sa zasin
trovaním (?).

8. DOMANYOVE JASKYNE
Skupina dvoch svahových jaskyniek

nachádzajúcich sa vo východnej časti planiny,
neďaleko obce Pašková. Vchody krátkych jaskýň sú
situované asi 100 m na ZSZ od prameňa Studnička
(Kútyika, prameň XII podľa A. Keménya, 1961) v
nadmorskej výške 283 m n. m., asi 400 m na JZ od
obce. Na previs 5 m dlhý a 1,2 m vysoký pod
nevysokou skalnou stenou sa napája 3 m dlhá chod
ba na dne s prachovitou hlinou, ktorá pokra čuje
neprieleznými plazivkami. Je obývaná líškami.
Zaujímavá je erózna modelácia stien previsu. Vchod

do druhej jaskyne, vzdialenej 2 m na SZ od previsu
sme vykopali v náznaku splavu hliny do podzemia v
roku 1998. Kedže otvorená plazivka sa preliezť
nedala, prehlbovali sme ju aj na ďalších sporadick
ých akciách v tomto roku. Jaskyňa tak dosiahla
dĺžku 3 m. Dno pokrýva suchá prachovitá hlina a
väčšie kamene. Výzdoba sa nevyskytuje ani v jednej
z jaskýň. Previsový vchod sa do pamäti miestnych
obyvateľov vryl podľa A. Dománya, ktorý sa tu
podľa miestnej legendy ukrýval po brutálnom
zavraždení svojich rodičov.

9. JASKYŇA V ZÁSEKOCH
Nízky vchod jaskynky (1,4 x 0,3 m) sa

nachádza v odtrhnutom, 4 m vysokom brale pod
kótou 517 m  Záseky, v nadmorskej výške 450 m n.
m. Plazivkovitý vstup ústi do nízkej jaskynnej chod
by, ktorá ku koncu mierne stúpa a po 3 m končí
závalom blízko povrchu na druhej strane brala (aku
sticky overené). Dno jaskyne vypĺňa hlina a kamene.
Pred vchodom je menšie plató.

Záver

Cieľom príspevku bolo poukázať na doteraz
neznáme, novoobjavené jaskyne v tomto zo speleo
logického hľadiska málo preskúmanom území.
Spomenuté jaskyne majú len dokumentačný výz
nam, bez možnosti prolongácie (zaujímavé môže
byť prípadné prehlbovanie Domanyovej jaskyne). Je
pravdepodobné, že v budúcnosti sa v tejto objasti
objavia ďalšie podobné jaskyne.
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Divoko rozoklané preliačiny, nehostinné skalné
strže a široké ohromné rokliny v Starej dolinke Za
kravárskym sú terchovským jaskyniarom dobre
známe už niekoľko desiatok rokov. Terén v tejto
lokalite je tak divoký a pustý, že sa mu však až
donedávna radšej vyhýbali. Bolo to aj preto, že
opustené rozoklané svahy zráznych hrebeňov medzi
Dolinkou pod Jamami a Starou dolinkou sú aj
známym pokojným a tichým teritóriom našich
najväčších predátorov.

O jaskyniach a dierach v Opukách sa medzi
jaskyniarmi v osemdesiatych rokoch iba povrávalo.
O existencii tejto divokej nehostinnej oblasti s inten
zívnymi prievanmi sa oboznámili ako prvý Adam
Vallo a bratia Ján a Štefan Muchovci. Ale i napriek
veľmi intenzívnym zimným prievanom na mnohých
miestach vo vyšších polohách lokalita odrádzala
najmä údesne chaotickými tektonicko zlomovými
štruktúrami, rozsadlinami a poruchami plnými
nebezpečne visiacich volných blokov, ale i samot
nou neľahkou dostupnosťou lokalít v divočine vo
výškach nad 1000 m n. m.

Do prieskumu tohoto nie moc lákavého "krasu"
výrazne lavicovito zvrásnených a bizarne poskrú
caných navyše slabo priepustných slienitých vápen
cov sa pustil v roku 1995 ako priekopník Adam
Vallo. Vychádzal okrem iného z dlhodobých
pozorovaní vodného režimu Jaskyne nad vyvierač
kou, ktorá bola často zaplavovaná náhlymi príva
lovými vodami po lokálnych prietržiach nad ho ľami
za sedlom medzi Bublenom a Kravárskym, pričom v
oblasti dolnej stanice lanovky a Veľkého Kriváňa
nespadla ani jedna dažďová kvapka. I posledný
speleopotápačský prieskum V. Žikeša v roku 1984
a meranie priestorov za sifónmi Hochmuthovým
tímom v roku 1986 dokázali, že hlavné riečisko
vyvieračky prechádza popod Dolinku pod jamami a
smeruje do masívu Opúk. Adamovi Vallovi sa zdali
tieto argumenty pádne a pokúšal sa hľadať pokračo
vanie Jaskyne nad vyvieračkou práve v Opukách.

Až za ním postupne prikvitla odpadlícka časť
starších malofatranských vzbúrených Jóbov. Akýsi
odpad od ostatnej elity. Títo sa ako tie čierne duše
utiahli akoby za trest do týchto nehostinných slien
itých krasových slamov dúfajúc, že okrem stabil
ných hrozieb závalov v nestabilnom a chaotickom
prostredí skalných depresií predsa len na niečo nové
naďabia.

Motivovala nás najmä titansky obrovská boga
zovitá rozsadlina ležiaca na veľkom a búrlivom

trasovisku gigantických tektonických zlomov.
Väčšia v Malej Fatre už neexistuje. Táto monumen
tálna depresia rozkladajúca sa na ostrom hrebeni
medzi Starou dolinkou a Dolinkou pod jamami,
široká 30, 50 až 80 metrov a hlboká od 5 do 25
metrov, tiahnúca sa takmer pol kilometra po hrebeni
od nadmorskej výšky 800 m až do výšky 950 m n.
m., táto depresia spolu so silnými prievanmi v let
nom i zimnom režime sledovanými už od Priepastky
nad vzdušným vodopádom (Polygón 725 m n. m.) až
do nadmorskej výšky zhruba 1400 m n. m
(Parenisko, Jaskyňa Predátora) nás presviedčali o
tom, že by sa nám tu práca predsa len mohla oplatiť.

A začali sme zimnými náročnými akciami už v
roku 1986, kedy sme zamerali jaskyňu Horné okno v
Opukách (dĺžka 13,8, denivelácia + 4 m) a časť
Rajnohova pivnica (10,2 m denivelácia  6 m) a
neskôr sme v nej začali aj so sondovacími prácami.
Jaskyňa sa nachádza v ľavom svahu dolinky asi kilo
meter od jej ústia presne 50 výškových metrov nad
tabuľou lyžiarskej značenej trasy, ktorá upozorňuje
že do konca zjazdu chýba presne 1000 m. Kamenná
cesta vybudovaná dolinou je ináč vzácnym his
torickým reliktom. Bola vybudovaná už začiatkom
19. storočia a slúžila konským záprahom k preprave
panstva a šľachty cez hrebeň Malej Fatry do
Turčianskej stolice.

Jaskyňa sa nachádza takmer na vrchole mohut
ného približne 250 m širokého divokého svahového
gravitačného zosuvu, ktorého čelo je viditeľné na
samotnom dne doliny dvoma výraznejšími rozok
lanými a rozpadajúcimi sa skalnými stienkami
týčiacimi sa rovno zo sedimentov potoka. Potok sa v
týchto miestach (855 m n.m.) hlavne v letných jesen
ných a zimných mesiacoch ponára do štrkov a
objavuj e sa až o pol kilometra nižšie v doline. Tento
ponor funguje iba vďaka stále aktívnemu prítoku zo
strmej ryzne sprava nad ktorou sa nachádza malá
výverová Jaskyňa v spodkoch. Hlavný ponor v
doline sa však nachádza asi o 250 metrov ďalej a
vyššie v doline (900 m n.m.). Voda z dvoch prítokov
sa tu stráca nenápadne v puklinách skalného
odkryvu dna doliny takmer na styku organodentrick
ých vápencov so slienitými silne lavicovitými
vápencami s vložkami bridlíc, vrchný berrias až
neokóm. Ponor farbil fluoresceínom začiatkom 90
tych rokov Jaroslav Ďugel.

K jaskyni sme v jeseni 1997 od lyžiarskej tabule
1100 m vykopali asi 150 m chodníka, aby sme si k
lokalite v strmom teréne uľahčili prístup. Pred
jaskyňou sme vybudovali drevené odpočívadlo s tzv.

Jaskyne Horné okno a Vel'ká trhlina v Opukách
(Malá Fatra - Vrátna dolina)

Eduard Piovarči
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bivakom. Pri sondovacích prácach na dne trhliny
pod jaskyňou Horné okno sme 30 novembra 1997 na
jednej z prvých vážnych pracovných akcií objavili
novú viac ako 25 m dlhú vetvu jaskyne. (Daniel
Tomaň, Ing. Rastislav Havrila,, Ing. Marek Janšúr a
autor článku).

Jaskyňa geneticky patrí k rozsadlinovo
korozívno rútivým typom podzemných priestorov a
nachádza sa približne v nadmorskej výške 900 m. Je
budovaná v slienitých vápencoch s vložkami bridlíc,
vrchný berrias až neokóm v Krížňanskom príkrove.
Jej tektonika je veľmi komplikovaná založená na sil
nej svahovej gravitačnej deformácii. Výrazným
podielom, ak nie aj najväčším, deformáciám prispie
va výmrazové zvetrávanie najmä pri veľkých teplot
ných rozdieloch v zimnom období pri intenzívnych
prievanových procesoch. Nie nadarmo sa táto časť v
Starej dolinke volá Opukami (Opukance  Opukaná
skala, ktorá puká a olamuje sa po výrazne zvlnenej
lavicovitej vrstevnatosti)

Vchod je situovaný v zmiešanom starom bukovo
ihličnatom lesnom poraste. Úvodná mierne zvlnená
1,5 až 2 m široká a takmer 10 m dlhá roztvorená
porucha pôsobí veľmi impozantne. Smeruje na SV.
Strmo stúpajúca časť Jaskyne Horné okno s väčším
zaklineným balvanom, takmer v polovici na juhový
chod naklonenej zvlnenej poruchy, tvorí v jaskyni
akýsi balkón. Táto porucha sa odkláňa viac na SW.
A tento balkón aj predurčil názov tejto časti pukliny
v ktorej sa pred nami už pokúšali pracovať v
osemdesiatych rokoch bratia Ján a Štefan Muchovci.
Výzdoba v jaskyni sa obmedzuje len na mäkké i
vytvrdnuté prievanové sintre.

Na mnohých nasledujúcich zimných akciách sme
komplexne vyčistili a zarovnali dno 9 m dlhej pukli
novej priepastky medzi polygónovými bodmi 1 a 2 a
postupným znížením dna poruchy sme tak uvolnili
pohodlnejší a najmä bezpečnejší vstup do novej časti
jaskyne. V tejto fáze bezpečného sprístupnenia
nových priestorov sme vyťažili viac ako 8 metrov
kubických skália, hlín a sutín. Už základný prieskum
priestorov ukázal, že najperspektívnejším smerom
kde by mohla jaskyňa pokračovať je miesto na dne
viac ako 2,5 m vysokej a 1,2 m širokej prudko nadol
sa zvažujúcej Diluviálnej chodby, kde sa križujú
hneď tri výrazné tektonické zlomy. Z jednej z týchto
zlomových porúch, tesne pod 40  45° sa zvažujúcim
hlinitým sopúchom oproti polygónovému bodu č. 6,
smerujúcej na juhozápad je v zime cítiť silný a inten
zívny prievan. Puklina je však neprielezná a prievan
ňou prichádza z hĺbky. Časť jaskyne medzi bodmi 6
a 7 je najrozľahlejšia a zároveň aj najimpozantnejšia.
Dokonca bezpečný plochý šikmo stúpajúci strop tu
dosahuje výšku až 4 metre. No tušili sme, že by bolo
zbytočné pracovať po smere prievanu, chodbou
pokračujúcou takmer na východ, hoci sme v nej
našli na viacerých miestach nánosy mäkkých

vyzrážaných bielych sintrov. Prievan napokon
Kaňonom a nasledujúcou už užšou chodbou, katas
troficky ohrozovanou závalom, ktorej by najlepšie
prischlo pomenovanie Kamenný mlyn, drtička, či
nebodaj Kamenný harmatanec/, vychádza k povrchu
a dostáva sa do priestoru jaskyne Horné okno. Tu v
zime drží pri živote vždy zelenú vegetáciu listov
papradiny Jelenieho jazyka celistvolistého (Phyllitis
scolopendrioum) povievajúcich v hornom ráme
okna v teplom prievane, ako v kvetináči za oblokom
vždy vyhriatej starej izby.

Bolo nám tiež jasné, že by bolo v budúcnosti
možné obe jaskyne prepojiť a získať tak 13,8 m k
celkovej bilancii dĺžky, ale riziko v nebezpečne sa
hýbucom závale Na konci v Kamennom harmatanci
nás zlákalo len raz a radšej sme tomu dali pokoj.
Najmä náš najodvážneší jaskyniar Dano Tomaň sa
domnieval, že by to mohlo ísť aj týmto smerom ešte
niekde ďalej. Lenže rovnako na viackrát nepochodil
a do zlovestne zubiacich sa nakopených blokov v
šikmej mierne na sever naklonenej meter širokej
pukline pri bode č. 9 už viac radšej nepichal.

Steny i strop Malého kaňonu sú všade pokryté
vyzrážanými perleťovo bielymi kvapôčkami vody,
tak že sme mali chuť ho pomenovať na Kaňon
AQUA, alebo Kaňon samá voda. Členité steny
kaňonu akoby od seba odtrhla priam kyklopská sila.
Priestory Jaskyne Veľká trhlina sú charakteristické
oddeľovaním sa jednotlivých blokov a častí masívu
po výraznej lavicovitej vrstevnatosti, ktorá je mies
tami prevažne kolmá, alebo šikmá a priam exoticky
až eroticky zvlnená. V kaňone je hornina roztrhnutá
naprieč vrstevnatosťou pričom strop, vytvárajúci
spolu s Diluviálnou vstupnou chodbou typický
hokejkovitý lom, je ucelený a neporušený. Hoci sa
schodovité stúpajúca chodba na konci kaňonu
rozvetvuje, jeho priame pokračovanie je zavalené
grandiózne a hrozivo visiacimi zaklinenými
niekoľko desaťmetrákovými blokmi. Tiež do nich
radšej nehodno drgať.

Nuž jediné čo sa nám po obhliadke situácie v
novej jaskyni pozdávalo bolo ťaženie závalu z dna
pomerne priestrannej aj vysokej Diluviálnej chodby.
Pracovali sme na probléme až do jari 1998 a
priepastka dosiahla hĺbku 5 m. Celková hĺbka
jaskyne tak dosiahla métu 8 metrov a dĺžku 38 m.
Vyťažili sme peknú hromadu blokov, ale ďalšia
práca bez výdrevy nás moc nenadchýnala. Nad
hlavami nám viseli bloky, do ktorých nebolo radno
sa oprieť ani len pohľadom nieto lúčom ostrého
elektrického svetla: Prechod ponad priepastku sme
ešte zabezpečili dvoma bukovými kladami a Danovi
Tomaňovi sa z dna priepasti podarilo pretisnúť do
stiesnenej 3 m dlhej na sever smerujúcej komory,
kde si človek pripadal ako tonami blokov obložený
živý karbonátok.

Na dne šachty sa dala sledovať bohatosť troch
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navzájom sa pretínajúcich porúch a na jednej zo
stien sme už obdivovali tvrdé žltohnedé povlaky
kvapľoviny. To nás síce motivovalo, ale pracovné
oduševnenie mnohých v zložitých podmienkach,
hlavne z domácich radov rýchlo haslo. Vchod do
jaskyne sme opatrili výstražnou tabuľou a
prístreškom, ktorý sme vybudovali nad vstupnou
častou. Počiatočné nadšenie schladili aj výroky našej
klubovej konkurencie. Ktosi anonymne vyhlásil, že
ak tam my nájdeme jaskyňu tak prehltne portviš a dá
sa vraj zožrať krokodílom. Radšej sme teda nerisko
vali život anonymného autora oného vyhlásenia a v
zmysle hesla príliš iniciatívny blbec je nebezpečný
nielen sebe... sme radšej hamovali.

Na letnej augustovej dvojdňovej gulášovej akcii z
bivakom pred jaskyňou v roku 1988 sa Ing. R.
Havrilovi takmer podarilo preliezť do juhozápadnej
suterénovej časti veľkej trhliny, ktorá bola už už na
dohľad. No radšej sme nepokúšali kamenných
bôžikov a vyhladovaných krokodílov. Po preh ĺbení
sondy aspoň o pol metra by to možno už šlo, ale bez
výdrevy...? V roku 1999 sme sa zmohli len na pár
exkurzií, na ktorých sme obzerali bloky v priepastke
ako obstáli po jarnom topení snehov, spočítali sme
zopár netopierov, poexperimentovali sme s
fotografovaním a ostali sme pri starom zastrájaní sa
na tú výdrevu.

Lenže labilné blokovište v Opukách zatienili
nové objavy. Nové surové rozsadlinové jaskyne s
blokmi ako autobusmi pod Rozsutcom či Jaskyňa
pekelne šťastná vyhliadka v Červených hlinách pod
Veľkým Kriváňom, kde je blokov a neotesaných
rozlámaných stien tiež pekne požehnane.

Niečo sa udialo až v začiatku roku 2000, keď v
jeden "krásny" deň v nepeknom marcovom počasí
navštívili našu jaskyňu jaskyniari kolegovia z Varína
("kazisveti"  P. Cvacho, R. Cvacho a J. Nemček),
zatiaľčo sme sa my, teda hlavne ja zašívali na
Polygóne. Títo okrem toho, že po snažení sa o son
dovanie a pichanie do závalu v DRTIČKE prišli pri
KAMENNOM HARMATANCI napokon o lano a
my sme prišli o S metrový úsek chodby, ktorý sa
celkom zavalil, zvestovali nám aj jasnú správu o
tom, že ten sopúch blata nad priepastkou sa nám aj s
našou bukovou dvojlávkou zrútil do priepastky a
celkom ju zavalil. Škoda, že sme to my chumaji už
nestihli vydreviť.

I napriek nášmu neúspešnému snaženiu a typicky
amatérskemu prístupu k práci v tejto jaskyni je treba
pripomenúť najaktívnejších pracantov, ktorí sa o
prieskum doposiaľ zaslúžili. Najzanietenejšie praco
vali Daniel Tomaň, Ing. Rastislav Havrila, Jozef
Haráni, Marián Piovarči, Michal Chytčák, autor
článku, Ondrej Štefko, Ján Fondrk, Pavol Šupica a

Jozef Haráni ml. Vypomáhali, asistovali, pózovali a
povzbudzovali Mária Piovarčiová, Evka Chytčáková
staršia i mladšia, Magdaléna Piovarčiová, Lenka
Lučanová a Hanka Bačinská.

Po meraní v roku 1998 dosiahla táto nová jaskyňa
dĺžku 38 m a hĺbku 9m. Celý polygónový ťah od
Rajnohovej pivnice spolu s jaskyňou Horné okno
dosiahol kompletnú dĺžku 71,5 m.

I napriek všetkým skeptickým názorom a slabo
priepustným rohovcovým slienitým vápencom sa dá
v danej oblasti predpokladať, už na základe
zmienených silných dynamických termických prú
dení v sledovanom prevýšení /zhruba S70 m/, že v
masíve môže existovať zaujímavý a svojrázne
divoký podzemný svet. Len ho treba načať na tom
najsprávnejšom mieste.

Prvé nemotorné učňovské krôčiky už máme za
sebou. Polygón sa síce všeobecne považuje ako zby
točná práca za trest, akýsi malofatranský jasky
niarsky Jáchymov či gulak na zácvik a na strašenie
mladých neskúsených kadetov speleológie.
Jednoducho je to tam rozbité ako na skutočnom dnes
už niekdajšom ruskom jadrovom polygóne v
Sedmipalatinsku. Ale aj tak by nebolo dobré toto
miesto podceňovať. Je to najvýznamnejšie letné
výverovište chladných vzdušných más v okolí.
Prúdenie 1 m vysokého chladného st ĺpca vzduchu je
tu tak intenzívne, že v letných horúčavách sa v styku
s vonkajším horúcim vzduchom často zráža do
chuchvalcov pary. A ak teda nie tam, treba to skúsiť
vyššie v doline. Trebárs sa pozrieť na zuby veterné
mu komínu pod skalným previsom zhruba 225
výškových metrov nad jaskyňou Veľká trhlina o
ktorom Adam Vallo tvrdil, že odtiaľ v zime valí
prievan ako z parnej lokomotívy. Tam sme to ešte
neskúsili. Len kto nám tam spraví zas tú výdrevu...
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Priepasť sa nachádza na ľavej strane Kúrskej
doliny asi 60 m severovýchodne od rovnomenného
vrcholu Prostá /1144 m n. m./. Vchod do priepasti je
situovaný 10 m pod nevýrazným hrebeňom na strane
Bačínskej doliny. Už podľa celkovej situácie v
priepasti sa dá predpokladať, že vznikol prepad
nutím stropu na križovaní tektonických línií. Jeho
rozmery sú 2x3m. Priepasť by sa dala geneticky
charakterizovať ako puklinovokorozívnorútivá. Je
budovaná vo svetlosivých dolomitoch Krížňanského
príkrovu. Výzdoba v priepasti sa nevyskytuje. Steny
v spodných partiách sú poznačené činnosťou
zrážkovej vody presakujúcej z povrchu. V sonde
Varínčanov bol zával zlepený mäkkým sintrom, aj
okolité steny boli obalené asi 1 cm hrubou vrstvou
mäkkého sintra. V zimnom období je priepasť
charakteristická mračnami zrazenej pary periodicky
vystupujúcej z ústia priepasti. Celková d ĺžka je v
súčasnosti 42 m a hĺbka 22 m. V priepasti občas
zimujú netopiere, 1 až 2 kusy.

Vstupnú časť tvorí hlavná priepasť hlboká 20 m,
ktorá je vytvorená na križovaní tektonických línií.
Jej ústiu dominuje veľký skalný blok, ktorý sa svo
jim uchytením v skalnej stene snaží vyvrátiť všetky
zákony gravitácie. Po viacerých akciách v priepasti
si ho človek prestane všímať. Dno je zasutené
humusovitým materiálom, ktorý s pribúdajúcou
hĺbkou vystrieda ostrohranná suť zmiešaná zo
skalnými blokmi rôznych veľkostí. V najnižších par
tiách pribúda k tomu aj mäkký sinter, ktorým sú
obalené skalné steny a bloky v závale. Túto časť sme
nazvali sondou Varínčanov. Druhú bočnú vetvu tvorí
priepasť s pracovným názvom Luteránska sonda. Je
to v podstate tektonická porucha orientovaná na
juhovýchod. Jej začiatok tvorí úžina, ktorá sa rozšíri
do celkom peknej priepastky s hladkými stenami.
Zával na jej dne vytvára väčší skalný monolit a
ostrohranný skalný materiál. Steny priepastky sú
poznačené činnosťou povrchových zrážkových vôd.

Za zmienku stojí aj tektonická porucha oriento
vaná severovýchodne. Tá je síce zo začiatku
neprielezná, ale ďalej sa rozširuje. Jej odhadovaná
hĺbka by mala byť 10 až 15 m. Dĺžka môže byť tiež
zaujímavá, keďže porucha sa asi po 4 m zalamuje
viac smerom na východ, jej dĺžka sa nedá určiť ani
približne.

Z prieskumom priepasti a intenzívnym son
dovaním v nej sme začali v jeseni 1993. Tri metre
hlboký závrt bol vtedy vystlatý vrstvou humusu a
lístia. Po jeho odstránení sme začali kopať sondu v

smere prievanu. Nainštalovali sme jednoduchú klad
ku a pomocou lana a vedra sme vyťahovali
vykopaný materiál von. Po viacerých akciách sa
nám otvorila užina v meračskom bode č. 3. Za asi
0,5 m dlhým úzkym prielezom bol viditeľný voľný
postup.. Pokračovali sme však v kopaní sondy
smerom nadol, ktorý sa ukozoval tiež veľmi zaují
mavý. Po dosiahnutí hĺbky asi 10 metrov sme sa
však vrátili k bočnej úžine. Po presekaní a rozšírení
úžiny sme sa dostali do 10 metrov hlbokej
priepastky. Na jej dne bol zával zo skalných blokov.
Materiál bolo nutné transportovať až na povrch,
preto sme priepasť technicky vystrojili. Na povrchu
sa osadila trojnožka s kladkou a špeciálny reťazový
sprevodovaný vrátok. Pomocou tohto zariadenia
sme ťažili materiál z hlavnej priepasti /Sonda
Varínčanov/. Bolo však nutné transportovať materiál
až z dna Luteránskej sondy. Preto sme asi v mieste
meračského bodu č. 4 ukotvili oceľové lanko a nati
ahli ho až do hlavnej priepasti. Takto sme pomocou
kladky po oceľovom lanku premiestňovali materiál
do sondy varínčanov, odkiaľ sme ho pomocou
reťazového vratku vytiahli na povrch. Tento systém
práce urýchli postup v závale. Sondovanie zastavil
skalný monolit, ktorého odstránenie je dosť náročné
a je aj otázne či by prinieslo očakávaný efekt.

Priepasť Prostá I.
Pavol Cvacho

Jaskyniarsky klub Varín

Začiatky práce v priepasti nad meračským
bodom č. 3 v roku 1993. Foto.: Ján Nemček
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Ťažisko činnosti v priepasti sme presunuli späť do
sondy Varínčanov. Tá sa ukazuje ako jednoznačne per
spektívnejšia. Prievany sú v nej intenzívnejšie a post
up jednoduchší. V najväčšej hĺbke, ktorú sme v nej
dosiahli sa otvorila zaujímavá puklina obklopená zas
introvaným závalom. Prievan, ktorý sme v nej zareg
istrovali mal najväčšiu intenzitu. Problémy však spočí
vajú v nebezpečenstve zavalenia. Vo vrchných časti
ach sme asi 2 m dlhý úsek vydrevili, ale ďalej hnaní
objaviteľským úsilím sme toto riziko ignorovali. To sa
nám na jednej z akcií skoro stalo osudným.

Ako najvýhodnejšie sa javí vyťaženie celého pro
filu. To môže priniesť aj odkrytie ďalších bočných
smerov. Toto bude aj prioritou našej ďalšej činnosti na
tejto lokalite. Práce na nej dosť spomalila Jaskyňa nad
Vyvieračkou. Rekonštrukcia jej vchodu, vybudovanie
uzáveru a úprava okolia nám ukrojili dosť času
určeného pre prieskum krasových lokalít. Myslím si
však, že výsledný efekt stojí za to.

Priepasť prostá, je zaujímavá lokalita, ktorá dáva
veľkú šancu objaviť nové priestory v tejto oblasti, čomu
nasvedčuje aj výskyt rôznych krasových foriem v okolí.

Pohľad z priepasti spod výdrevy. Foto.: Ján Nemček

DIERA NAD ŽIARSKYM SEDLOM V ZÁPADNÝCH TATRÁCH
Peter HOLÚBEK

Nájsť novú, speleologicky neznámu lokalitu je na Slovensku s rýchlym rozvojom dokumentácie čoraz
väčší problém. Preto som bol veľmi prekvapený, keď pri oddychovom rodinnom výlete na kótu Baranec
(2184 m n. m.), týčiacu sa nad Liptovským Mikulášom, sme so synom a manželkou zaregistrovali jaskyňu
o ktorej nie je v literatúre žiadna zmienka, hoci sa tesne okolo nej pohybujú stovky turistov a milovníkov
hôr. Nejde síce o žiadnu významnú a výnimočnú lokalitu, ale Diera nad Žiarskym sedlom je zaujímavá tým,
že je vytvorená gravitačnými procesmi v nekrasových horninách kryštalického jadra Západných Tatier.
Nachádza sa v Žiarskej doline v nadmorskej výške 1950 metrov (31 metrov nad Žiarskym sedlom, 1919 m
n. m.), iba 13 metrov západne od turistického chodníka vedúceho na Baranec. Táto lokalita je situovaná v
skupine niekoľkých menších gravitačných depresií viacmenej paralelných so smerom hrebeňa oddeľujúce
ho Žiarsku dolinu od Jamníckej. Jej podzemný priestor, o ktorom by sa asi dala vies ť polemika či spĺňa
kritéria kladené na jaskyňu, má dĺžku 4,5 metra.
Profil klesajúcej plazivky je iba 30 x 80 cm a napodiv
nemá klasický gravitačný charakter (viď priečny rez
11`). Končí neprieleznou puklinou s nánosmi čierne
ho humusu. Nachádzajú sa tu aj odpadky po
okoloidúcich, ktorí takto pohotovo využívajú nená
padný čierny otvor do podzemia. Po výkopových prá
cach je tu azda možné očakávať ďalšie pokračovanie
v smere gravitačnej poruchy. Táto lokalita je zaují
mavá aj tým, že je to zatiaľ jediná jaskyňa evidovaná
v Liptovských Tatrách podľa Regionálneho geomor
fologického členenia spracovaného E. Mazúrom a M.
Luknišom.
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Speleologický prieskum v Kozích chrbtoch
(Važeckého chrbta) sa uskutočňuje viac rokov, ale
nemá charakter systematickej práce. Pôsobili tu
rôzne jaskyniarske skupiny, ktoré informovali o jed
notlivých jaskyniach, ale málo bolo o nich publiko
vané a vo väčšine prípadov chýbajú mapy. Na exis
tenciu jaskyne Pivnica nás upozornil v roku 1992
prof. Peter Pavela z Hýb, ktorý bol svedkom preda
ja kvapľov v hybskej krčme práve z tejto lokality.
Jaskyňa je v Zozname jaskýň na Slovensku1 pod
pracovným názvom Pivnica pri Svaríne (č. 482).

Jaskyňa sa nachádza v pravom svahu rieky
Čierny Váh v masíve vrchu Rígeľ (1008,6), ktorý
patrí do orografického celku Kozie chrbty, podcelok
Važecký chrbát. V ňom sa nachádza viacej známych
jaskýň ako Važecká jaskyňa, Zápoľná, Konská diera,
Líščie diery atď. Na Važeckom chrbte je postavená
aj Horná nádrž PVE Čierny Váh. Vrch Rígeľ je
v smere V – Z vklinený do sútoku Bieleho a Čierne
ho Váhu. Jeho geologické a geomorfologické
zloženie predurčuje vznik povrchových aj podzem
ných krasových útvarov.

Vchod do jaskyne Pivnica
sa nachádza v južnom svahu
Rígľa v nadmorskej výške 794
m, čo je 95 m nad úrovňou
rieky Čierny Váh. Vchod má
južnú expozíciu a je v skalnom
rade v nevýraznej dolinke,
ktorá sa smerom k rieke úplne
stráca. Vchod je široký 6,67 m
a vysoký 2,2 m. Po 3 m sa
lievikovite zužuje na 2,90 m.
Od vchodu až po meračský bod
č.3 je dno tvorené suťovým
kužeľom zo skál a lesného
humusu. Vstupná časť sa prud
ko znižuje pod uhlom do 30
stupňov a po 25 m sa vyrovná
va. Hlavný smer jaskyne po
m.b. č. 8 je J – S a potom sa
jaskyňa úzkymi chodbami
stáča na západ a klesá smerom
dole. V malých priestoroch
výzdobu tvoria hlavne náteky a
menšie kvaple. Viditeľné sú
stopy po odlamovaní sintrovej
výzdoby.

Pri m.b. 17 je pravdepodob
né pokračovanie jaskyne.
Z úzkeho priestoru pod
skalným blokom cítiť pulzný

prievan. Sondovacie práce by boli náročné kvôli
rozrušenej hornine. Nachádza sa tu zaujímavý sne
hobiely riečny piesok, ktorý svedčí o riečnom
pôvode jaskyne. Jaskyňa končí pri m.b. 24 závalom.
Medzi blokmi skál je zaklinený zlomený stalagnát
a nie je cítiť prievan. Pod m.b. 26 sme v tesnom
pokračovaní zaznamenali slabší prievan. V jaskyni
sú stopy po činnosti človeka. Pri m.b. 6 je nápis
Gusto a Peter Chrobák 10. august 1941 a pri m.b. 11
je nápis Pacho Teplický. V jaskyni sa pravdepodob
ne pokúšali o osvetlenie agregátom, pretože pri m.b.
13 sme v handre našli zabalené 2 kusy 220
V žiaroviek. Z kostí boli nájdené dve lebky pri m.b.
6. Menšia s dĺžkou lebky 9,5 cm je po hlodavcovi
a väčšiu s dĺžkou 17 cm sa nám nepodarilo určiť.

Jaskyňa Pivnica v údolí Čierneho Váhu je inak
tívna fluviokrasová jaskyňa, ktorá dosahuje dĺžku
99,26 m a deniveláciu 23 m.
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Jaskyňa PIVNICA v údolí Čierneho Váhu
Ján Vajs
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Keď sme koncom roku 1998 uzavreli so Správou
slovenských jaskýň Zmluvu o spolupráci pri doku
mentácii Demänovskej jaskyne mieru, zdalo sa nám
že to bude okrajová činnosť SK Nicolaus. Avšak už
po prvých meračských akciách sme zistili, že pôjde
o dlhodobú činnosť v rozsiahlej jaskyni, kde sa dlhé
roky zanedbávala dokumentácia. Postupne ako sme
prekonávali počiatočné problémy a začali vznikať
prvé mapy vyplňujúce biele miesta v spleti jaskyn
ných chodieb, sme si začali uvedomovať, do čoho
sme sa vlastne pustili. S plynúcim časom pribúdali
zamerané metre a keď sme po roku s P. Bellom
bilancovali našu činnosť, tak bolo zameraných
v Jaskyni mieru takmer 7 kilometrov chodieb. Azda
tu vzniklo presvedčenie, že v Demänovskej doline
určite existuje viac ako 30 kilometrov chodieb, len
ich treba nájsť a zdokumentovať. Považovali sme to
za hodenú rukavicu. Začali sme sa angažovať aj
v dokumentácii Jaskyne slobody a s radosťou sme
privítali ponuku domácich jaskyniarov z Demä
novskej doliny na spoluprácu pri odkrývaní tajom
stva Klausovho sifónu v Pustej jaskyni. Z týchto
akcií tiež vznikali mapy a dĺžka Demänovského
jaskynného systému sa postupne zväčšovala. V máji
tohoto roku už bolo zrejmé, že d ĺžku 30 km
prekročíme. Po konzultácii s vedením Správy
slovenských jaskýň sme sa rozhodli, že meranie
prispôsobíme tomu, aby sa tridsiaty kilometer
slávnostne zameral za účasti jaskyniarov, priazniv
cov speleológie, orgánov štátnej správy a zástupcov
tlače, rozhlasu a televízie. Stalo sa tak 14. 6. 2000,
keď významný slovenský jaskyniar dr. A. Droppa
odčítal dĺžku polygónového ťahu z pásma a tým

pripojil náš meračský súbor mier22.ss k vlastnej
mape z roku 1952. Po spočítaní dosiahol Demä
novský jaskynný systém pozostávajúci z 9 speleo
logicky prepojených lokalít (Jaskyňa mieru, Jaskyňa
pod útesom, Jaskyňa slobody, Jaskyňa trosiek,
Ľadová jaskyňa, Pavúčia jaskyňa, Pustá jaskyňa,
Údolná jaskyňa a Vyvieranie) dĺžku 30 078,61
metrov. Meranie však pokračuje ďalej a na začiatku
augusta roku 2000 dosahuje dĺžka Demänovského
jaskynného systému zatiaľ 30632,56 metra. V tomto
údaji je zahrnutých 8989,56 metrov zameraných
v 23 súboroch (mier1.ss – mier22.ss, pavucia.ss)
v Jaskyni mieru, dva súbory (slobo1.ss a slobo2.ss)
v Jaskyni slobody s dĺžkou 502 metrov a dva súbory
(pusta1.ss, pusta2.ss) s dĺžkou 203 metrov v Pustej
jaskyni. Všetky meračské súbory sú spracované
v počítačovom programe Abisso a pripojené k me
račským bodom dr. A. Droppu a čiastočne aj
k bodom D. Dika.

Pod číslom udávajúcim dĺžku Demänovského
jaskynného systému si treba predstaviť prácu mno
hých generácií jaskyniarov, ktorí neľutovali svoj
voľný čas, energiu, zdravie a dvaja dokonca obeto
vali aj život, aby posunuli stupeň poznania podzemia
Demänovskej doliny. Im všetkým patrí za to naša
vďaka. Poďakovanie patrí aj vedeniu Správy sloven
ských jaskýň, ktoré vytvorilo podmienky pre me
račskú činnosť a domácim jaskyniarom, J. Dzúrovi,
Ľ. Holíkovi a J. Šmollovi za cenné rady, ktoré nám
pomohli pri vyhľadávaní a dokumentácii zabud
nutých priestorov. Sme radi, že práve našej generácii
bolo dopriate posunúť dĺžku Demänovského jaskyn
ného systému na 30. kilometer. Nepovažujeme to za
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žiadny dôležitý medzník v histórii speleologických
výskumov v Demänovskej doline, ale len za krátke
zastavenie sa v prítomnosti, počas ktorého hľadíme
nielen do bohatej minulosti, ale aj do očakávania
plnej budúcnosti. Veď na mnohé otázky, napríklad
ako a či vôbec napríklad súvisí Suchá jaskyňa s Pus
tou, odkiaľ pochádza a akú cestu prekonáva vodný
tok objavujúci sa v Achátovom dóme, doteraz
nepoznáme odpoveď.
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Prieskum, zameriavanie a uzatvorenie Liskovskej jaskyne
Miroslav Jurečka, SC Chočské vrchy

Možnosti speleologického prieskumu ružomber-
ských jaskyniarov sa neobmedzujú len na Chočské
vrchy. Rozsiahle krasové územia, na ktorých pracu
jeme sa nenachádzajú len na území okresu
Ružomberok, ale zasahujú hlboko aj do okresu
Liptovský Mikuláš.

Na takom rozsiahlom území sa nachádza viacero
perspektívnych lokalít, na ktorých sa sporadicky
pracuje a na niektoré preskúmané lokality sa často
zabúda. Jednou z takýchto lokalít je aj Liskovská
jaskyňa. Mohlo by sa zdať, že po takmer 150
ročnom sústavnom prieskume niekoľkých speleo
logických generácií je výskum už ukončený.

Niekoľko nových objavov a výparisko na východ
nej strane masívu však dávajú tušiť, že jaskyňa ešte
zďaleka nevydala všetky svoje tajomstvá.

Na úvod stručne pripomeniem históriu priesku
mu tejto lokality. Ako prvý jaskyňu spomína Matej
Bell vo svojom diele Notitia Hungariae..... Následne
na to prilákala táto zaujímavá archeologická a spele
ologická lokalita niekoľko amatérskych aj profe
sionálnych prieskumníkov, ktorí vyhotovili prvé
mapy a štúdie (Krčméry, Majláth, Lóczy, 1878).
Neskôr, na prelome storočí sa o jaskyňu zaujíma aj
niekoľko ďalších známych osobností (Prof. Ján
Volko Starohorský, Inž. Ivan Houdek a i).
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V prieskume sa veľké pokroky dosiahli najmä
v polovici 20. storočia, kedy boli objavené ďalšie
úrovne jaskyne. Nepochybne to bol hlavne objav
Zrútených chodieb Elekom Pieckom a Emilom
Camberom v roku 1939. Títo dvaja miestni aktivisti
začali prekopávať malý výparový závrt, hlavne na
podnet V. Benického a profesora J. Sladkého, ktorí
ich v danej činnosti aj podporili. Dostali sa do
blokov, pomedzi ktoré umelo prehlbovali priechod
né chodby, no do Západnej siene sa im napriek tomu
nepodarilo dostať.

Počas 2. svetovej vojny ich ako mnohých iných
prenasledovaných ľudí prichýlila jaskyňa znovu. Aj
v týchto ťažkých časoch sa v jaskyni pracovalo,
bohužiaľ, nezachoval sa o tom žiadny písomný do
klad. Objav Hornej snemovne a Guanového dómu
(Východná sieň) nie je taktiež publikačne doložený.
Podľa archívu Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva je zrejmé, že že za objaviteľov je
považovaných viacero prieskumníkov. Dnes už 83
ročný E. Camber nám poskytol fotografický mate
riál, ktorý vyhotovil spolu s ružomb erským
fotografom P. Hodošom. Fotografie pomerne dobre
zachytávajú aj výzdobu, ktorá je dnes dosť zničená.
Ďalšie pokračovania z Guanového dómu sa im však
nepodarilo nájsť.

To sa však o jaskyňu začal zaujímať letecký
mechanik z Bratislavy, člen jaskyniarskeho zboru
KST Karol Sochurek, ktorý jaskyňu skúmal okolo
roku 1948 o čom svedčia údaje vo vyššie spomí
nanom archíve. Spomína sa tu aj objav siene
s guánom a úzkej diery, za ktorou bola štrbina,
z ktorej vial silný prievan. Tá ho zadržala v ďalšom
postupe. Nepochybne ide o písomný doklad objavu
Guánového dómu, bahnistej plazivky a možno aj
Západnej siene. Snáď hovorí o vtedy neprelezenej
štrbine, ktorá viedla na miesto, kde sa dostal už
vyššie spomínaný E. Camber z horného vchodu. Kto
a kedy prielez po prvýkrát prekopal a tak prešiel od
Hlavného vchodu až po horný východ však nie je
dodnes známe (možno to bol A.Mišata, poz.red .).

K novodobému zameraniu jaskyne dochádza
spolu so vzrastajúcou aktivitou MSK v polovici 60.
rokov. Plán, ktorý v roku 1965 vyšiel v Slovenskom
krase, má uvedený dátum 1962  1964. Celkovú
topografiu zachytáva pomerne dobre, avšak iba
v rozsahu známom L. Lóczymu (715 m). Z toho je
zrejmé, že prechod k hornému vchodu ešte nebol
objavený, alebo o ňom mapovači nevedeli.
Rozsiahlu odbornú štúdiu s mapovým podkladom
publikoval Dr. Droppa v roku 1971 už s úplným pre
chodom až ku hornému vchodu. Vtedy už známu
cestu mu ukázal E. Camber. V jaskyni zameral
celkovú dlžku 1,1 km. Neskôr v jaskyni meria
ružomberská skupina pod vedením Z. Hochmutha,
ktorá zamerala 2160 m polygónového ťahu. Z me
raní vyhotovili obzvlášť podrobnú vynikajúcu

mapu, ktorá bola publikovaná v Spravodaji SSS 3/1983.
Od tohto obdobia sa v jaskyni viacmenej vyvíja

sporadický sondážny prieskum OS Ružomberok. Po
ochabnutí aktivity skupiny koncom 90. rokov sa
odčlenila skupinka mladých jaskyniarov (M.Jureč
ka, P. Jurečka, J. Baláž), ktorí sa prihlásili do
Speleoklubu Chočské vrchy a začali postupne pre
liezať dávno objavené chodby rozsiahleho jaskyn
ného labyrintu. Po dlhšom čase došlo pri sondovaní
k objavom Meandrových chodieb na západ od
Guánového dómu. Neskôr pri objavoch a sondovaní
pomáhajú aj čakatelia na členstvo v SSS Ján Ficker
(OS Nicolaus), Lukáš Vlček (Tisovec/Detva) a Peter
Sliačan (SK Chočské vrchy). Zároveň na sklonku
roku 1999 sme začali domeriavať horné poschodia.
Začalo to hlavne našim 120metrovým objavom, no
neskôr sme začali zameriavať aj niektoré nezame
rané odbočky a prepojky. Fascinovalo nás to, že aj
keď je jaskyňa systematicky preskúmavaná už dlhé
roky, aj tak sme našli miesta, kde snáď pred nami
ešte nikto nebol. Sú to hlavne chodby vo vysokých
komínoch a nad vysokými šikmými prevismi (napr.
prípad Rezancových chodieb). Tu nám veľmi pomo
hol Marián Hrnčiar z Horolezeckého klubu Tatrín
Ružomberok, ktorý vyliezol niekoľko náročných
previsov v Guánovom dóme s obtiažnosťou VII. –
VIII. Okrem zameriavania sa naša pozornosť
obrátila aj na niektoré perspektívne sondy
v jaskyni a v okolí. Jednou takouto je aj Camberova
sonda, ktorú spomína aj Dr. A. Droppa
v Československom krase v roku 1971. Sonda sa
nachádza 110 m SV od 4. východného vchodu pri 5.
zastavení krížovej cesty. Zo sondy sa v zime
objemne parí. Správa sa ako horný vchod pravde
podobného systému, ktorý sa nachádza vo
Východnom ponornom svahu. Pri povrchovom
zámere sa ukázala možná súvislosť s vrchnými
poschodiami Liskovskej jaskyne. Sonda pravde
podobne slúžila ako starý ponor v jaskynnej úrovni
Guanového dómu. Pri meraní nadväzujeme na
meraciu sústavu Hochmuth  Patek (1977) pričom sa
odrážame od meračských bodov, nainštalovaných
posledne menovanými meračmi. Dňa 19.6.2000 sme
ukončili prvú etapu meračských prác (horné
poschodia), kde sme namerali 583.91 m priestorov.
To znamená, že po ich pripočítaní k predchádzajúcej
dĺžke 2160, ktorá sa uvádza v tabulkách, má dnes
jaskyňa 2743.91 m. Pomaly sa rozbieha druhá etapa
zameriavania dolných úrovní, kde treba taktiež
domerať niektoré odbočky, takže táto dĺžka nie je
zďaleka konečná a v jaskyni sa aj naďalej aktívne
meria. Takisto ako predchádzajúca generácia jasky
niarov využila na spracovanie dát Liskovskej
jaskyne výpočtovú techniku vtedajších sálových
počítačov, tak aj dnes spracúvame údaje pomocou
programu T.J.I.K.P.R., ktorý najlepšie sp ĺňal nami
kladené požiadavky na dokonalé spracovanie na
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meraných dát z následnou reprodukciou do mapovej
dokumentácie. V budúcnosti nie je vylúčené spraco
vanie aj na modernejších meračských programoch
(napr. THERION). 

Naša práca však bola čoraz viac narušovaná a spo
maľovaná pomerne vysokou návštevnosťou jaskyne
a tým pádom dochádzalo k rôznym druhom
znečisťovania jaskynných priestorov. Uzatvoriť
jaskyňu si vyžadovalo kompletný plán, keďže pre
došlé uzávery nevydržali a o kompletné uzavretie sa
ešte nikto pred nami nepokúsil, keďže jaskyňa má
celkovo 7 vchodov. Už v 60. rokoch sa podobnou
myšlienkou zaoberal aj miestny gestor pre ochranu
krasu, ktorý vo vstupnom portáli nainštaloval chabé
mreže. V roku 1972 postavila OS Ružomberok
oceľový uzáver. Tento vydržal takmer dvadsať rokov
no aj on bol nakoniec poškodený. Navyše ľudia do
priestorov vnikali aj ďalšími vchodmi. Táto prob
lematika znepokojovala jaskyniarsku obec
v Ružomberku už dlhší čas. Po niekoľkých
neúspešných uzatvoreniach jaskyne sme museli
pristúpiť k plánu, ktorý nikto nechcel, no nakoniec
sme ho museli realizovať. Hlavný vchod sa
zamuroval a ďalšie štyri vchody boli zasypané alebo
zasutené. Miesto na uzáver sa určil 2. východný
vchod. Tu sme vybudovali pevný oceľovobetónový
uzáver. Vstupná chodba sa prekopala, takže
umožňuje pohodlný vstup do jaskyne smerom
k hlavnému vchodu a do Jánošíkovej siene. Pri

kopaní sme ako mnohokrát predtým narazili na
množstvo črepov a dokonca aj na zuby a iné
pozostatky jaskynného medveďa.

Na záver musíme poďakovať aj gestorovi pre
ochranu krasu RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, ktorý nás
v danom projekte podporil a tak pomohol zachrániť
túto mimoriadnu zaujímavú archeologickú a speleo
logickú lokalitu pred totálnym zničením.
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Tradičný jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleo
logickej spoločnosti sa v tomto roku uskutočnil
v Slovenskom raji v dňoch 26.30.VII.2000.
Organizátorom bol Speleologický klub Slovenský
raj spolu so sekretariátom SSS.

Ubytovanie vo vlastných stanoch bolo zaistené
vo vyhradenom priestore Atocampu Podlesok
(pri ústí rokliny Suchá Belá).

Na jaskyniarskom týždni sa zaregistrovalo 119
účastníkov, z toho 78 členov Slovenskej speleolog
ickej spoločnosti z 25 oblastných skupín a speleo
logických klubov, 9 členov Českej speleologickej
spoločnosti a 32 ostatných (rodinných príslušníkov
a priateľov).

O 19. hod.  26.VII.2000 predseda SSS Doc. RNDr.
Z. Hochmuth, CSc otvoril 41. jaskyniarsky týždeň
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Pre účastníkov
podujatia nasledovala informácia o geologickej
stavbe, geomorfológii a hydrogeológii Slovenského
raja (RNDr. L. Novotný), ďalej o podzemnom krase,
histórii a výsledkoch speleologického prieskumu, o
pripravených exkurziách a technickoorganizačnom
zabezpečení JT (Ing. J. Tulis).

27.VII.2000 sa uskutočnila exkurzia do
Stratenskej jaskyne. Trasa exkurzie viedla tak, aby ju
zvládli aj menej zdatní návštevníci: Vchod – Dóm
zlomísk – Chodba bielych kvapľopádov –
Rozprávkový dóm – Dóm SNP – Jazerná priepasť –
Zelené jazero. Exkurziu absolvovalo 106 osôb, z
toho 15 sprievodcov. Účastníci boli rozdelení do 10
skupín. Každú skupinu viedol jeden až dvaja
sprievodcovia. Pred vstupom do jaskyne boli účast
níci oboznámení s históriou objavenia a prieskumu
Stratenskej jaskyne a s podmeinkami bezpečného
pohybu po jaskyni. Exkurzia prebehla bez mimo
riadnych udalostí v plánovanom časovom limite.
Doprava z Podleska do Stratenej bola zaistená vlast
nými motorovými vozidlami.

Ďalšia celodenná exkurzia sa uskutočnila
28.VII.2000 na trase Podlesok – roklina Suchá Belá
– krasová planina Glac – Medvedia jaskyňa. V ústí
rokliny Suchá Belá dostali účastníci informácie
o charaktere a vývoji roklín Slovenského raja. Na
planine Glac si prezreli povrchové krasové javy:
uvalu, závrty, hum a oboznámení boli s činnosťou
členov Speleologického klubu Slovenský raj na

týchto lokalitách. Pri Medvedej jaskyni boli obozná
mení s objavom, výskumom a ochranou jaskyne.
Exkurzie sa zúčastnilo 106 osôb, z toho 14 sprievod
cov. Návšteva jaskyne sa uskutočnila v 15členných
skupinách.

Vzhľadom na získané nové poznatky v posledných
rokoch bola na 29.VII.2000 zorganizovaná exkurzia do
sprístupnených častí Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Účastníci sa oboznámili okrem základných údajov
hlavne s novými údajmi o podzemnom ľadovci, jeho
rozmeroch, veku tvorby ľadu, geologickej stavbe a jej
vplyve na charakter podzemných priestorov.

O 17. hod. 29.VII.2000 predseda SSS 41.
Jaskyniarsky týždeň ukončil.

Jaskyniarsky týždeň prebehol v plánovanom
rozsahu a bez mimoriadnych udalostí. O zdarný
priebeh podujatia, predovšetkým náročných exkurzií,
sa okrem organizátorov zaslúžili aj všetci účastníci
svojim disciplinovaným vystupovaním a záujmom
o program akcie. Všetkým patrí naše poďakovanie.
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30. ročné obdobie organizovanej speleológie
v Malej Fatre neprinieslo to, po čom jaskyniari
v každom krasovom území prahnú. Objav význam
nejšej väčšej krasovej jaskyne sa na tomto území
doposiaľ nekonal. Napriek tejto skľučujúcej sku
točnosti sa niekoľkým desiatkam dobrovoľných
speleológov podarilo aspoň monitorovať poten
cionálne miestne krasové lokality  zdroje budúcich
možných objavov.

Do roku 1969, kedy vznikla pamätná materská
OS Terchová, bolo v Malej Fatre známych nanajvýš
20 jaskýň a priepastí. Najznámejšie medzi nimi boli
Krivánska priepasť, dosahujúca vtedy hĺbku 36 m,
Kryštálová jaskyňa pod Malým Rozsutcom a naj
väčší priestor v Malej Fatre v Stratenci Stratenecká
priepasť KOSTOL, ktorá bola dovtedy s dĺžkou 160
m a hĺbkou 32 m aj najdlhšou a najdominantnejšou
jaskyňou v Malej Fatre.

Do roku 2000 jaskyniari pod hlavičkou Slo
venskej speleologickej spoločnosti aj napriek
nemalému úsiliu objavili a zaregistrovali na tomto
území síce viac ako 60 nových krasových javov,
jaskýň a priepastí, ale len o celkovej súhrnnej dĺžke
1543 m podzemných priestorov, čo je v porovnaní
s inými  krasovými oblasťami Slovenska, dalo by sa
povedať, smiešne málo. V mnohých jaskyniarskych
skupinách sa toľkoto metrov i viac objaví len ročne.
Aj keď sú v Malej Fatre geologicky pomerne ťažké
podmienky a kras nie je výrazne vyvinutý, stále tu
zaostáva prieskum a pracovná činnosť za svojimi
skutočnými možnosťami. Toto je nutné jednoducho
kriticky priznať.

I napriek tomu medzi najvýznamnejšie objavy
uplynulých troch desiatok rokov patrí 520 m dlhá
Jaskyňa nad vyvieračkou vo Vrátnej  objav naj
staršej generácie Terchovských jaskyniarov zo za
čiatku 70tych rokov, ktorých viedol a držal pohro
made terchovský jaskyniar a rodák ADAM VALLO.

Neskôr po náročnom speleopotápačskom
prieskume tejto jaskyne za účasti speleopotápač
ských skupín z Trenčína, Košíc, Demänovskej
doliny a Ružomberka boli prekonané v tejto jaskyni
2 sifóny a tretí sifón V. Žikeša sa prekonať nepo
darilo dodnes. Viac ako 70 m priestorov počnúc
sifónom A. Vallu bolo zameraných speleopotápačmi
z Ružomberka (Za všetkých spomeniem mená tých,
ktorí jednotlivé akcie viedli: Ošust, Kucharovič,
Sláčik, Žikeš, Hochmuth). Neskôr, začiatkom
osemdesiatych rokov zásluhou mladšej generácie
jaskyniarov z Varína, Terchovej a Martina boli
objavené ďalšie dve významné jaskyne v Malej
Fatre. Jaskyňa Medvedia II. Táto jaskyňa po
prieskume dosiahla dĺžku 181 m a hĺbku 21 m a Jas-

kyňa Orlie hniezdo v Stratenci (Stará stratenecká
jaskyňa) 149 metrov dlhá a 31 metrov hlboká.
Rovnako priekopnícke boli aj objavy nových
priestorov v Krivánskej priepasti a nová dosiahnutá
hĺbka 75 m ešte v roku 1982. Varínski, terchovskí
a martinskí jaskyniari spoločne dokázali farbením
Krivánskej priepasti hydrologický podzemný krasový
systém s najväčším prevýšením vo vtedajšej ČSFR.
šlo bezmála o 1000 metrové prevýšenie (940 m).

Najaktívnejšie v tejto dobe k prieskumu a k ob
javom nových jaskýň prispeli najmä bratia Štefan
a Ján Muchovci, bratia Marián a Eduard
Piovarčiovci, Štefan Kuna, Ľudovít Varecha, Ján
Kleskeň, Peter Holúbek, Adam Vallo, Jozef Haráni,
Peter Freundenfeld, Peter Kováč, Pavol Reichel,
Daniel Tomaň, Pavol Hadida, Štefan Vallo, Peter
Vallo, Peter Veterník, Radoslav Dedinský, Michal
Hanus, Ľudovít Kubáni, Jaroslav Ďugel a postupne
sa pridávali mnohí ďalší. Vladislav Čarnecký, bratia
Štefan a Ján Nerečovci, Jaroslav Ondrašák, Igor
Adamko, Pavol Pokrievka, Miroslav Brežný, Pavol
Cvacho, Ján Hlávka, Ján Šparec a ďalší.

Na prelome 80. Až 90. Rokov sa OS Terchová
pod vedením Pavla Pokrievku zo Záturčia venovala
prevažne hospodárskej činnosti pri čistení 88,5 m
hlbokej hradnej studne na Strečne. V priebehu 90.
rokov, po tom, ako sa skupina v roku 1992 pretrans
formovala na Speleoklub Malá Fatra so sídlom
v Martine, sa v malofatranských terénoch pracovalo
zásluhou najmä novej dorastajúcej generácie varín
skych jaskyniarov  vytvorenie stáleho pracoviska
v priepasti na Prostej (Pavol Cavcho, Ján Nemček,
Jaroslav Adamčík, Rastislav Cvacho, Peter Martinek,
Miloš Cvacho, Jozef Ďugel a Jaroslav Ďugel).

Starí jaskyniari Adam Vallo, Ondrej Štefko,
bratia Piovarčiovci, bratia Ján a Štefan Muchovci
a Jaroslav Ďugel sa venovali odkrývaniu medziča
som zavalenému vchodu do Jaskyne nad vyvierač-
kou a Daniel Tomaň, Ing. Rastislav Havrila, A.
Vallo, O. Štefko, J. Fondrk a E. Piovarči i prieskumu
Starej dolinky za Kravárskym.

V roku 1997 vzhľadom na pretrvávajúce prob
lematické vzťahy v Speleoklube Malá Fatra, založili
starí jaskyniari z bývalej OS Terchová pod vedením
Adama Vallu novú jaskyniarsku skupinu Malá Fatra
SEVER, ktorá bola v roku 1998 prijatá do SSS a jej
vedúci bol za dlhoročnú prácu odmenený čestným
členstvom organizácie. Po úmrtí ťažkou chorobou
postihnutého vedúceho skupiny bola táto k jeho
pocte premenovaná na JS ADAMA VALLU. Ku
skupine sa pridali aj jaskyniari z OS Žilina pod
vedením speleodokumentaristu Slavomíra Chmelu,
ktorá tým zanikla. V spolupráci starých jaskyniarov
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TRIDSAŤROČIE SPELEOLÓGIE POD MALOU FATROU
Eduard Piovarči



a napokon hlavne mladej generácie varínskych a ter
chovských jaskyniarov bol počas rokov 1994 až
1998 vybudovaný uzáver Jaskyne nad vyvieračkou,
v ktorom bola osadená pamätná tabuľa Adamovi
Vallovi. V roku 1999 bol skupinou Adama Vallu
opravený aj uzáver Kryštálovej jaskyne pod Malým
Rozsutcom a začiatkom roku 2000 bola uzavretá aj
Jaskyňa medvedia II..

Počas dvoch rokov činnosti novej skupiny boli
objavené 4 nové významné jaskyne vo Vrátnej:

1/ Jaskyňa Veľká trhlina v Opukách 38 m 8 m
1997 (D. Tomaň, Ing. R. Havrila, E. Piovarči, Ing.
M. Janšúr)

2/ Jaskyňa Pekelne šťastná vyhliadka v Čer-
vených hlinách pod V. F. Kriváňom 52 m 10m 1999
(na túto jaskyňu boli horskou službou upozornení O.
Štefko a J, Fondrk, ktorí ju aj prví preskúmali)

3/ Jaskyňa v Hladkom grúniku pod Uhlom vo
Veľkom Rozsutci č. 1 (72 m dlhá a 25 m hlboká)

4/ Jaskyňa v Hladkom grúniku pod Uhlom č. 2.
(22 m dlhá a 5 m hlboká)

Okrem toho bolo objavených 8 ďalších menších
jaskýň a začalo sa s prácami na piatich lokalitách. Na
sonde Polygón, v Jaskyni veľká trhlina v Opukách,
v jaskyni Chladný dych Kriváňa a v Jaskyni
v Hoblíku a začiatkom roku 2000 sa začalo sa
s intenzívnym pátraním po Rutkajovej jaskyni a stra
tenej jaskyni OKO priamo v teréne na Dubnej skale

na niekdajšom Pokladovom grúni.
Varínski jaskyniari po upozornení Štefana Muchu

na otvor do neznámej priepasti pod M. F. Kriváňom
preskúmali v roku 1998 novú 16 metrov hlbokú
priepasť  Priepasť NEPRAJNÍKOV. (P. Cvacho, J.
Nemček, R. Cvacho, J. Ďugel, R. Ďugel) Intenzita
v prieskume začala po týchto udalostiach vypäte
gradovať. Okrem toho že sa varínci hlavne v zime
presúvajú na sondu č. 9 vo Vrátnej zakladajú v roku
2000 pod Malou Fatrou nový jaskyniarsky klub
VARÍN a aj oni tak prispievajú k ďalšiemu oslabeniu
stále pasívnejšieho Speleoklubu Malá Fatra. Ako to
teda dnes s jaskyniarskymi skupinami a ich aktivitou
pod Malou Fatrou vyzerá je teda evidentné. Pre
prehľad aspoň krátke zrekapitulovanie jasky
niarskych skupín, ktoré pôsobia a pôsobili pod hlav
ičkou SSS v Malofatranskom krase.
1/ OS TERCHOVÁ vznik v r. 1969 premenovaná

po návrhu Jaroslav Ďugla v roku 1992
Vedúci  16 rokov Adam Vallo, 1. rok Eduard

Piovarči, 4 roky Pavol Pokrievka
Tajomníci: 9 rokov E. Piovarči, 1 rok P. Pokrievka
2/ Speleoklub MALÁ FATRA vznik v r. 1992

v roku 2000  18 členov
Vedúci  8 rokov Pavol Pokrievka,
tajomníci  Jaroslav Ďugel, Ján Nemček

3/ Jaskyniarska skupina ADAMA VALLU
/Malá Fatra SEVER (vznik r. 1997 v roku 2000   25
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Fotografia zo spoločnej prieskumenej pracovnej akcie jaskyniarskej skupiny ADAMA VALLU (Malá Fatra
SEVER)a jaskyniarskeho klubu VARÍN na Dubnej skale 7. Mája 2000.Z ľava doprava: Dušan Púček, Peter
Jančiak, Jozef Haráni, Miroslava Fondrková, Zuzana Obšivánová, Ján Nem ček, Marián Rybár, Michal
Chytčák, Ján Cingel, Ondrej Štefko, Marián Cifra. Čupiaci dolu zľava: Hanuliak Pavol, Jozef Haráni ml.,
Pavol Cvacho, Marián Piovarči a Martin Tomeček. Na akcii sa zúčastnilo 21 jaskyniarov a čakateľov. Emil
Jelínek, Ján Fondrk, Hanuliak Peter a Čapičík Milan ostali v zápale pracovného nasadenia mimo záberu.

Foto: Eduard Piovarči
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Pred výkopom                        Foto Miroslav Kortman

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy usporiadal 
v sú činnosti s jaskyniarmi z JK Dubnica nad 
Váhom, SK Malá Fatra a OS Handlová ďalší ročník 
tradičného športovo-spoločenského podujatia, ktoré 
sa usku točnilo 16. septembra v obci Pružina, okres 
Považská Bystrica. Nadviazal tak na doterajšie 
úspešné zápolenia jaskyniarov vo Varíne, resp. 
Šútove, ktoré organizoval Speleologický klub Malá 
Fatra a ktoré sa stretali s neutíchajúcim záujmom 
najma okolitých skupín a klubov SSS. 

Ako po iné roky, i teraz sa nielen hral futbal, ale 
súťažilo sa aj v takých príťažlivých disciplínach, ako 
je preťahovanie lanom, kolíková alebo streľba zo 
vzduchovky. Medzi pozitíva vydarenej akcie patrila 
hojná účasť jaskyniarov, ich príbuzných a známych 
i hodnotné športové a iné výkony, čomu nasvedčuje 
skutočnosť, že 50 porcií gulášu a 2 sudy piva im 
bolo málo. Už tradičným víťazom futbalového stret-
nutia vybraných jedenástok sa stali jaskyniari zo 
Strážovských vrchov, ktorí prvý raz v histórii podu-
jatia zvíťazili aj v preťahovaní lanom. 

Napriek náročnému sobotnému programu, 
ktorého milou súčasťou bola gratulácia čerstvému 
šesťdesiatnikovi Milanovi Obetkovi, jednému zo 

zakladajúcich členov OS Dubnica nad Váhom, ešte 
nebolo všetkému koniec. Viacerým z prítomných 
sa podarilo prekonať raňajšiu únavu a v nedeľu 
spolupracovali pri zabezpečení popoludňajšieho 
SPELEOKONCERTU, spojeného s úvodnou pred
náškou predsedu JK Strážovské vrchy, prehliadkou 
Pružinskej Dúpnej jaskyne a nakrúcaním dokumen-
tárneho videozáznamu. 

Okolo 200 účastníkov podujatia, prevažne oby-
vateľov neďalekej Pružiny, sa k jaskyni dostalo po 
upravenom chodníku, na ktorom v lete pracovali 
členovia JK. Návštevníci si okrem ľudovej hudby 
FS Považan z Považskej Bystrice vypočuli aj 
niekoľko známych jaskyniarskych piesní v podaní 
Kortmanovcov s podporou ďalších jaskyniarov. 

Obidve podujatia poslúžili aj na zviditeľnenie 
čin nosti jaskyniarov v regióne a na prezentáciu 
výsledkov našej činnosti pred širokou verejnosťou. 
V budúcom roku by sa mal vybudovať náučný 
chodník k Pru žinskej Dúpnej jaskyni a zaviesť  
v nej sprievodcovská služba. K najbližším zá merom 
patrí nové zameranie tejto najznámejšej jaskyne 
Strážovských vrchov a pokračovanie v jej speleo-
logickom prieskume.

Speleofutbal 2000 
Jaskyniari si zahrali v Strážovských vrchoch 

Bohuslav Kortman 

členov a 10 čakateľov 
Vedúci – 1 rok Adam Vallo, 2 roky Ondrej Štefko, 

tajomník E. Piovarči 
Jaskyniarska skupina ADAMA VALLU má vlastnú 

internetovú stránku www  cpt.utc.sk/jsav/ 
4/ Jakyniarsky klub VARÍN vznik v r. 2000 – 11 

členov 
Vedúci – Ján Nemček, tajomník Pavol Cvacho 

Dúfajme, a želajme si, aby pod takýmto náporom 

jaskyniarskeho odhodlania pod Malou Fatrou došlo 
ku skutočnému prielomu v prieskume a objavovaní 
nových podzemných klenotov. Teraz, keď sme 
sa rozdelili, budeme konečne spoločne mocť po 
dlhých rokoch jednať opäť ako rovnocenní partneri 
a tak je to napokon aj správne. V spoločnej dobrej 
korektnej a priateľskej spolupráci nie je predsa nič 
nemožné. A práce je v Malej Fatre dosť naozaj pre 
všetkých a pre každého.



V tejto tajomnej a neznámej slovenskej jaskyni
položenej niekde v strmých svahoch Tatier, ako ho
vorí vojnový denník, do ktorej vojakov ukryl a ce
lých 6 čí 7 dní zo svojimi dvoma dcérami zásoboval
miestny usadlík z bližšie neidentifikovanej obce
Ždiar, objavil kpt. Horák za pozoruhodných, ba
priam podivuhodných okolností neznámy art efakt
monumentálnych rozmerov.

Jeden z dómov pomerne rozsiahlej vápencovej
jaskyne vertikálne pretínala vo vápenci zasadená
čierna veža o priereze 25 m. Hladké tmavomodré
teleso prehradzovalo šikmou vypuklinou prierez
chodby o šírke 4 metrov a výške cca 5 metrov. Toto
teleso akoby bolo z povrchu zavŕtané do vápencovej
horniny. Trhlinou v tvrdom plášti sa kpt. Horákovi
podarilo po niekoľkých pokusoch preniknúť do
dutého telesa s 2 metre mocnými stenami, ktoré
malo kupodivu pôdorys ubúdajúceho mesiaca.

Šikmé dno tejto záhadnej Mesačnej šachty tvorili
vápencové sintrové kryhy pravdepodobne vzniknuté
presakujúcou vodou z trhliny plášťa. V hlinitých
sedimentoch jedného z najnižších kútov v ostrom
cípe Mesačnej šachty dokonca kpt. Horák v pol
metrovej hĺbke vykopal celú čeľusť so zubami
Medveďa jaskynného (Ursus spaeleus). Horák
vybral z čeľuste len jeden očný zub a stoličku, ktoré
neskôr určil istý nemenovaný paleontológ v Už-
horode. Podľa tohoto nálezu je prakticky možné
údajnú Mesačnú šachtu i datovať. Ursus Spaeleus žil
na našom území zhruba pred 20 až 25timi tisícami
rokov v období pleistocénu, v dobe ľadovej. Mohla
by byť rovnako stará ak nie staršia aj Mesačná šach
ta? Čeľusť z medveďa jaskynného sa však mohla do
šachty zosunúť aj z vrstvy odkrytých jaskynných
sedimentov v oblasti trhliny plášťa šachty.
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MESAČNÁ JASKYŇA
REALITA, ALEBO LEN NOVODOBÝ MÝTUS ?

Eduards Piovarči
Pojem Mesačná šachta v origináli “Moonshaft”, je už medzi speleológmi pomerne známy. Úplne zain-
teresovaných je však medzi nami už menej.
Príbeh povstaleckého kapitána Slovenskej armády Antonína Horáka, k torý počas potlačenia povstania do
hôr koncom októbra 1944 uviazol po krátkej ústupovej b ojovej potýčke s fašistami, aj so svojimi dvoma
vážne zranenými vojnovými druhmi v ťažkých zimných podmienkach v dodnes neznámej slovenskej
jaskyni, sa stal 35 rokov po tom čo bol prvýkrát publikovaný v americkom odbornom speleologickom
časopise NSS News, skutočnou LEGENDOU.

Dobovo ladená čiernobiela perovka od akademick-
ého maliara Stanislva Lajdu, Objavenie Mesačnej
šachty, Žilina 1999



Horák túto možnosť vylučuje, lebo ako píše, v dó
me pred Mesačnou šachtou žiadne stopy po
kosterných fosíliách nenašiel. Usudzoval preto, že
Ursus spelaeus spadol do šachty odkiaľsi zhora. Ursus
spelaeus by potom mohol byť dôkazom toho, že
Mesačná šachta je stará minimálne 20 tisíc rokov.
Takéto datovanie však môže byť veľmi sporné.
Čeľusť medveďa jaskynného mohla pochádzať zo
sedimentačných vrstiev jaskyne pod sintrovými
doskami dna dómu, ktoré Horák nemohol preskúmať.

Tak či tak tento čudesný útvar pretínajúci úcty
hodné priestory pomerne rozľahlej jaskyne vyzeral
očividne do horniny umelo vsadený. Ak by bol
príbeh A. T. Horáka pravdivý čím by potom mohol
byť tento údesne pôsobiaci podivuhodný artefakt?

TEÓRIE
Redaktor amerického speleologického časopisu

NSS News, doktor G. W. Moore, ktorý Horákové
zápisky publikoval, pri korešpondencii so samotným
autorom článku navrhoval ako geológ vysvetľujúcu
teóriu, podľa ktorej Mesačná šachta mohla vzniknúť
stupňovite ponorenými tabuľami silicitov a čiernych
rohovcov.

Horák túto hypotézu vyvracia matematickou pres
nosťou geometrickej stavby celého telesa a jeho
ideálne hladkými válcovitými stenami charakteris
tickými mimoriadnou odolnosťou a tvrdosťou
pripomínajúcou najtvrdšiu oceľ s prímesami kremeňa
a kaučuku. Rovnorodé zafarbenie do tmavomodra
a priam strojové ryhovanie, ktoré objavil na stene jed
ného z cípov šachty, ho naopak nepochybne
presviedčali o umelom pôvode telesa. Ryhovaná časť,
ktorú objavil pri kopaní v sedimentoch, bola dokonca
poznateľne teplejšia ako ostatný plášť telesa.

Podľa výpovede samotného Horáka ide teda
nepochybne o technicky dokonalé dielo neznámeho
pôvodu. Kpt. Horák sa pokúšal získať aj vzorku
onoho odolného materiálu plášťa šachty. Žiadny
úlomok sa mu však nepodarilo odštiepiť ani
krompáčom ani vystrelenou guľkou z pušky.
Poznáme azda prírodnú horninu z ktorej by sa nedala
odštiepiť ani len malá čiastočka? Materiál modroze
lene iskril a vydával štipľavý zápach. Horák sa počas
pobytu v šachte cítil stiesnene. Deprimovali ho hlavne
zvukové efekty. Šachta znásobovala sebemenšie
šuchnutie a vystrelenie z pušky narobilo rachot ako
keby sa naňho rútila rozbehnutá lokomotíva.

Horák sa zamyslene vo svojich zápiskoch sám
seba pýta ktože to vybudoval takéto monštrum
uprostred neznámeho vrchu v nedotknutej oblasti,
kde neexistuje ani zmienka o ruinách, baníctve či
priemysle? Je za Mesačnou šachtou aj niečo iné? Je
to dielo vytvorené človekom a ak za akým účelom a
kedy bolo vytvorené? Čo je pravdy na legendách,
napríklad o Platónovej dávno stratenej civilizácii
(pravdepodobne myslel na Platónovu Atlantídu )

s magickou technikou, ktorú nie sme schopní
pochopiť? Horák sa zovretý saténovými stenami
šachty cítil v zovretí úžasne zvláštnej a tajomnej sily.
Domnieval sa, že toto kúzlo tohoto pocitu poznal aj
starousadlík vidiečan, ktorý ich do jaskyne zaviedol.
Horák teda sám predostrel a ponúkol svoju vlastnú
hypotézu. Šachta je podľa neho pozostatkom nejakej
magickej technológie niektorej z dávno stratených
civilizácií Atlantíďanov.

Horákovho príbehu si všimol známy francúzsky
popularizátor záhad Bergier a vo svojej práci “Kniha
nevysvetliteľného” sa o Mesačnej šachte vyjadril ako
o najväčšej záhade nášho storočia a ako prvý ju
pripísal na vrub neznámym kozmickým civilizáciám.

V zborníku z konferencie psychotroniky v Bra
tislave v č. 1, z roku 1983 sa rumunskí autori v jed
nom svojom článku zaoberajúcom sa otázkami
vplyvu tvaru a priestoru na živú hmotu, domnievajú,
že Mesačná šachta o ktorej existencii sa dozvedeli od
Bergiera a ktorú berú ako fakt, je rezonátorom alebo
šošovkou neznámeho energoinformačného poľa.

Jeden z našich nemenovaných senzibilov dokon
ca pomocou média zistil, že Mesačná šachta je
súčasťou 4 000 tisíc rokov starého astronomického
zariadenia istej konkrétnej vesmírnej civilizácie,
ktoré slúžilo na registráciu neutrín, kvôli moni
torovaniu procesov na hviezde našej slnečnej sús
tavy. Mesačná šachta je podľa toho iba súčasťou
väčšieho komplexu dielčích a súvisiacich zariadení.
Jedno z nich je dokonca umiestnené pod povrchom
Mesiaca a na Slovensku podľa tejto teórie existuje
ešte jeden objekt súvisiaci s Mesačnou šachtou a nie
len to. No radšej nebudem zabiehať do ďalších
bizardných podrobností tohoto odhalenia. I keď i táto
teória akokoľvek sa zdá bláznivá, je veľmi zaujímavá.

Poľský publicista R. K. Lesniakiewicz sa zasa
domnieva, že Mesačná šachta je dôkazom toho že
pred 20timi tisícami rokmi na území strednej
Európy existovala civilizácia Hiperborejskej éry,
plasticky popísaná R. E. Howardom. Predovšetkým
však predpokladá, že Mesačná šachta súvisí s po
dobnou záhadou  Sklenenými tunelmi v Babej hore
a že je teda akýmsi pozostatkom tunelov, ktoré vybu
dovala prastará civilizácia, ktorá existuje v podzemí
už 60 tisíc rokov. Ide o podzemnú civilizáciu Agharti
či Szamballi? Tento autor sa dokonca domnieva, že
tunely v Babej hore, o ktorých v šesťdesiatich
rokoch rozprával poľskému profesorovi J. Pajakovi
nejaký bližšie nedefinovaný a záhadný Wincenty,
a Mesačná šachta sú jedným a tým istým objektom.
Pretože Pajakové tunely neboli pod Babou horou
dodnes objavené, domnieva sa R. K. Lesniakiewicz,
že v Pajakovom prípade ide možno o zámernú
zámenu názvoslovia a namiesto Babej hory, môže
byť celý príbeh v skutočnosti situovaný do Babej
doliny v Belianských Tatrách. No a akoby nestačilo,
že územie Belianských Tatier je od roku 1948
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súčasťou Chránenej štátnej prírodnej rezervácie
Vysoké Tatry a v roku 1980 sa tu zrušili v rámci
sprísnenia ochrany aj takmer všetky značené turi
stické chodníky, navyše Babia dolina v Belianských
Tatrách je ešte k tomu aj nedostupným vojenským
priestorom. Takže sa nám to celé pekne zamotáva
a konšpiruje, hlavne po tom, ako jeden z našich sen
zibilov nachádza na mape Mesačnú šachtu práve
v Belianských Tatrách...

Členovia UFOklubu zo Žiliny dokonca Mesačnú
šachtu dávali do súvislosti s Mariánskymi zjavenia
mi v Litmanovej a tamojším nápadne častým výsky
tom UFO začiatkom deväťdesiatych rokov. Tiež
pozoruhodný postreh. Jednoducho teórií je p oriadna
spústa.

Podľa tej najskeptickejšej z nich však práve
Mesačná šachta môže byť aj tou povestnou pascou
na hľadačov tajomných artefaktov. Pascou, ktorá púta
naše sily, energiu a prostriedky na tisíce nesprávnych
miest. Takých pascí mohla CIA roztrúsiť po svete celé
stovky. Z rôznych mnohokrát nevyspytateľných až
prozaických dôvodov ešte počas studenej vojny.
Prečo Horák publikoval svoju správu až v 65 roku,
teda až 20 rokov po Povstaní, keď mu tak veľmi
záležalo na preskúmaní tohoto údajného artefaktu. Ja
osobne by som, byť na jeho mieste, celých tých 20
rokov nemohol ani spávať. V šesťdesiatych rokoch sa
rozbehla po svete aj nebývalá mediálna vlna o UFO.
Možno tým všetkým niekto sledoval krytie vývoja
nových tajných vojenských technológií... Dnes už
supertechnológií. Kto dnes verí, že implantátmi nás
značkujú mimozemšťania spolu s každoročnou
úrodou kruhov v obilí v Anglicku, je naivný a nevidí
si ďaleko od nosa.

Prípad Horákovej Mesačnej šachty je veľmi
delikátny, zapeklitý, rozporuplný a plný extrémnych
nezrovnalostí a nejasností, na ktorých si vylámal
zuby už nejeden bádateľský tím. A pôsobila ich už
na Slovensku pekná hŕstka. Navyše v samotnom
príbehu sa objavuje množstvo fatálnych nelogizmov
a tie ma oprávňujú neustále pochybovať.

PÁTRANIE
Doposiaľ sme hovorili len o tzv. najhorúcejšom

epicentre Horákovho príbehu, o jeho jadre. Ďalej nás
však nutne musí zaujímať, kde tento objekt leží a či
ostatné historické okolnosti ktoré prípad doprevádza
li majú nejakých živých pamätníkov a odraz v sku
točnej histórii. A práve v tejto fáze nastali najväčšie
problémy. Pátranie už prebieha celú druhú desiatku
rokov postupne viacerými skupinami, odborníkmi
i speleológmi zo Slovenska i z Čiech. Spomeniem
najprv podľa poradia všetkých s ktorými som sa až
na niektoré výnimky dodnes osobne stretol, alebo
nejakým spôsobom s nimi komunikoval.

Prvá správa o Mesačnej jaskyni sa začala na
Slovensku medzi jaskyniarmi šíriť už v roku 1972,

keď si príbeh v speleologickom časopise NSS News
prečítal aj dnešný predseda Slovenskej speleologick
ej spoločnosti RNDr. Zdenko Hochmuth, ktorý
v tomto prípade už v tej dobe zaujal k záležitosti kat
egorické a triezve stanovisko. V Múzeu slovenského
krasu sa prípadom okolo roku 1976 zaoberal aj pro
fesionálny pracovníka RNDr. Pavol Mitter. Správa
bola aj ním považovaná za neuveriteľne kurióznu
a už vtedy ju brali pracovníci depozitu múzea s pa
tričnou rezervou. Bolo to k neuvereniu, ale na
rozhraní osemdesiatych rokov na podnet osobného
listu istého Američana Franka Brownleya
doručeného Ministerstvu kultúry vtedajšej ČSFR
zadáva MSK svojmu pracovníkovi RNDr.
Stanislavovi Pavlarčíkovi oficiálnu výskumnú úlohu
s cieľom preveriť priamo v teréne hodnovernosť
celého prípadu, podľa údajov publikovaných v
treťom čísle NSS News v roku 1965.

Po takmer dvojročnej práci S. Pavlarčík vo svojej
10 stranovej správe z roku 1982 okrem toho, že
zhrnul množstvo zaujímavých poznatkov z terénu,
konštatuje, že nielenže nenašiel žiadnu evidentnú
stopu po Mesačnej šachte, ale nemohol v oblasti
Horákom uvedených zemepisných súradníc, ktoré
mierili okrem iného presne do oblasti vojenského
priestoru v Levočských vrchoch, potvrdiť výskyt
vápencov, ani bojovú situáciu ktorú Horák vo svo
jom príbehu opisuje. Na výzvy S. Pavlarčíka v miest
nej tlači sa neozval ani jeden pamätník popisovaných
vojnových udalostí. Okrem niekoľkých zaujímavých
pseudokrasových jaskýň sa nenašla žiadna stopa,
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ktorá by Pavlarčíkov tím doviedla ku nejakej
konkrétnej stope po publikovanom príbehu. S. Pa
vlarčík hodnotí Horákovo rozprávanie ako značne
rozporuplné a pravdepodobne nepravdivé. Jedna
záhadná stopa sa však predsa len našla.

S. Pavlarčík objavil v Mníšku nad Popradom
stopu po istom povstaleckom kapitánovi Horákovi,
ktorý si z rasových dôvodov, teda preto, že bol
nemecký Žid, pôvodne Ernest Honig, zmenil meno
a stiahol sa do hôr nad osadou Medzibrod a zo svo
jho dobre vybaveného “partizánskeho” bunkra
okrem toho že rôzne kolaboroval cez deň s fašistami
a v noci s partizánmi, riadil na diaľku aj svoju arizo
vanú pílu. Kšefty šli vraj dobre na všetkých fron
toch. Okrem toho, že sa veselo rabovalo a vynášala
aj píla, mal pravdepodobne kapitán Horák v obci
velký vplyv, o čom svedčí aj jeho nemanželské dieťa
so sestrou jedného z funkcionárov obce. Po vojne
mal onen Horák sto dôvodov ufujazdiť pred so
vietskou NKVD, ktorá by mu iste zakrútila krkom.
V onej obci sa i dnes po toľkých rokoch o oných
starých časoch len opatrne šepká. Stalo sa tam
v týchto súvislostiach asi nie málo nevyjasnených
mimoriadnych udalostí. Dotyčný “odbojár” ušiel do
Izraela, odkiaľ napísal do Mníška niekoľko listov
svojej družke. V tom poslednom sa písalo, že kapitá
na Horáka zavraždil istý palestínsky zajatec. Horák
totiž našiel v Izraeli uplatnenie ako strážny v zajatec
kom tábore. Tam jeho stopa definitívne končí. A tu
sa zdal S. Pavlarčíkovi celý prípad celkom jasný.
Stačí trochu fantázie aby sme si vedeli predstaviť
prípadne ďalší možný priebeh situácie. Možno ako
agent Mosadu sa Horák objaví po rokoch v USA aby
napísal nevedno prečo a z akých dôvodov svoj podi
vuhodný príbeh... Kto vie?

Lenže keď S. Pavlarčík dopisoval svoju oficiálnu
správu, pátral už po Mesačnej šachte ďalší tím
odhodlaných sherlokov. Ing. Ivan Mackerle a Michal
Brumlík profesionálni znalci a špecialisti na záhady,
ktorí už mali za sebou expedíciu na Škótskom jazere
Loch Ness i hľadanie hradu grófa Drakulu v Tran
sylvánských Alpách i pátranie po pražskom
Golemovi. Obaja už boli v akcii priamo pod
Belianskými Tatrami v obci Ždiar. No aj oni na svo
jej prvej akcii v teréne 7. až 11. októbra 1982 zažili
prekvapujúce sklamanie.. Ani oni tak ako pred nimi
aj S. Pavlarčík nenachádzajú po Horákom opiso
vanej bojovej akcii v okolí Ždiaru ani stopu a nielen
to, nenachádzajú žiadnu stopu v miestnych
matrikách ani po usadlíkovi bačovi Slávkovi a jeho
dvoch dcérach. Dokonca po povstaleckom
kapitánovi Horákovi sa aj vo vojenských archívoch
celej vtedajšej ČSFR akoby zľahla zem.

I. Mackerle a M. Brumlík vykonali na tomto poli
obrovský kus práce. Hovorili s vojenskými historik
mi a odborníkmi na povstanie i s mnohými
veliteľmi, ktorí sa povstania zúčastnili. Nikto z nich

však nevedel o žiadnej jednotke ustupujúcej z po
vstania a z povstaleckého územia okolo 22 októbra
smerom na východ. Povstaleckí velitelia to však ani
nevylučovali. Nikto z nich však nič nevedel ani
nepočul o povstaleckom kapitánovi Horákovi.

Dvojica sa však len tak ľahko nevzdala. I. Mac
kerle začal správne pátrať po totožnosti Horáka
a snažil sa ho vystopovať podľa vzdelania. Ako
Horák sám uvádzal, bol lingvistom a bol univerzitne
vzdelaný. Pátranie po jeho totožnosti na vysokých
školách však neprinieslo žiadne výsledky. I. Mac
kerle bol nútený konštatovať, že A. Horák nielenže
nezískal doktorát, ale ani neštudoval ani jeden
semester na žiadnej filozofickej ani prírodovednej
fakulte v ČSR v rokoch 1920 až 1944. Tieto sku
točnosti mohutne otriasali vierou v Horákov príbeh.
Ing. Mackerle sa i napriek tomu po zložitom a ná
kladnom korešpondovaní s redakciou NSS News
v USA od samotného redaktora G. W. Moorea
dozvedel že zemepisné súradnice uvedené v úvode
k Horákovým zápiskom vlastne vydedukoval redak
tor NSS News sám podľa Horákových informácií
o Lubocni a Plavnici. To bolo samo o sebe veľmi
podivuhodné zistenie!

Ing. I. Mackerle ďalej zistil že Tony Horák zom
rel v USA v roku 1976 a už sa od neho osobne nič
nedozvieme. Tony Horák pôsobil v Pueble v štáte
Colorado, kde vlastnil reštauráciu. Pátranie po jeho
manželke a príbuzných však časom zaviazlo. V roku
1985 som sa skontaktoval s oboma bádateľmi
Mackerleho i Pavlarčíkovou skupinou a ponúkol
som pomoc pri ďalšom pátraní po tajomnej
Mesačnej šachte našou jaskyniarskou skupinou OS
Terchová, pretože mňa i viacerých speleológov prí
pad mimoriadne fascinoval.

Zapojili sme sa do hľadania Jurekovej stolárskej
rodiny v Bratislave. Nebolo však úspešné. 19. 5.
1986 sme previedli pátraciu akciu v okolí Liptovskej
Tepličky neďaleko horárne Ždiar v Nízkych Tatrách.
Našou úlohou bolo pátranie po ba čovi Slávkovi
a jeho dvoch dcérach i po bojovej situácii popiso
vanej Horákom. Nízke Tatry už boli raz z pátrania
vylúčené kvôli tomu, že sa bezpečne vedelo, že prvý
sneh v Nízkych Tatrách napadol v roku 1944 až po
treťom novembri .Horák však svoju bojovú potýčku
z 21. na 22. októbra s nepriateľom popisuje v hl
bokom snehu. Urputné boje s Nemcami naozaj ešte
20. až 21. októbra prebiehali na Pohronskej strane
Tatier v oblasti Červenej skaly a Telgártu, ale bez
snehovej pokrývky. Bádatelia sa napokon tento
neprekonateľný rozpor pokúšali vysvetliť predpo
kladom, že Horák svoje zápisky spísal až v roku
1965 a poplietol si dátumy. Až omnoho neskôr sa
zistilo že by to tak nemalo byť, pretože sa objavili
chýry o originálnych Horákových vojnových
zápiskoch a náčrtoch Mesačnej šachty v držaní
pozostalých v USA, ale nepredbiehajme udalosti.
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Naša akcia 19. 5. 1986 však napriek všetkej snahe
opäť nebola úspešná. Nenašli sme žiadnu stopu po
Slávkovi a jeho dcérach dokonca ani na pohronskej
strane Tatier v Pohorelej. V Oblasti Liptovskej
Tepličky nikdy neprebiehali žiadne ústupové boje
Slovenskej armády. Operovala tam partizánska brigá
da Jánošík, ktorej velil Ernest Bielik. Ani po dôklad
nom zoštudovaní Bielikovej autobiografie
“Partizánsky veliteľ spomína” a vyčerpávajúcej práci
M. Repku “Pohľad na vývoj a revolučnú minulosť
obce Liptovská Teplička” sme nenašli ani len
zmienku o udalosti čo by sa čo i len vzdialene
podobala popisovaným vojnovým udalostiam v Ho
rákovom príbehu. Jediné a posledné tuhé boje s na
sadením Slovenskej armády prebiehali 20. až 21.
v okolí Červenej skaly a Telgártu. Šlo konkrétne
o taktickooperačné zoskupenie FATRA prvej
Československej armády na Slovensku. Piata tak
tická skupina bola nasadená v priestore TELGÁRT 
BREZNO s velením v Brezne. Velitel plk. Širica. Šlo
celkom o 8 bojových práporov. Prápory Prvosienka,
Chryzantéma a Narcis zasahujú do boja práve okolo
20  21. 10. 1994. Napríklad prápor Prvosienka mal 3
roty  300 mužov a bojová situácia sa presne dátu
movo zhoduje s údajmi A. Horáka. Sneh však
nesedel a nesedel. A že prvý sneh v horách skutočne
napadol až začiatkom novembra dosvedčil vo svojej
autobiografii aj Ernest Bielik, velitel partizánskej
skupiny Jánošík i veliteľ Osobitnej partizánskej
brigády Klement Gottwald, Antonovič Kvitinskij vo
svojej knihe Partizánske Tatry.

Pokúsili sme sa prebádať situáciu aj pomocou
veľmi presných a spoľahlivých porastových máp
okolia Liptovskej Tepličky. Aj tu skutočnosť vyluču
je Horákom popisovanú situáciu  borovicový les
v styku s kosodrevinami. V hraničnom pásme
výskytu lesa vo výškach 1200 až 1400 m n.m. sa
borovicový porast v oblasti južne a východne od
Liptovskej Tepličky v oblasti Kráľovej hole jednodu
cho nevyskytuje a ni sa pred 55 rokmi nevyskytoval.
Porastové mapy južnej a západnej strany masívu
Kráľovej hole sme však nemali k dispozícii.

Urobili sme však všetci všeobecne v tých rokoch
pri pátraní niekoľko zásadných chýb. Neuvedomili
sme si, že všetky mená môžu byť v Horákovom
príbehu falošné a že Slávek vlastne nebol bača, ale
starousadlík, ktorý bol údajne vlastníkom pasienkov.
Tiež sa prevažne všetkými bádateľmi hľadali stopy
po 12 hodinovom ústupovom boji, pričom v sku
točnosti po spresnení prekladu šlo len o potýčku 
šarvátku. Horákov zadný voj, rota mala rozkaz
aspoň 12 hodín kryť ústup svojej jednotky. Je to
závažný rozdiel. Dvanásťhodinový ústupový obran
ný boj, alebo len mala potýčka s nepriateľom počas
12 hodinového krytia ústupu zvyškov práporu. Tesne
pred týmto ústupom však muselo dôjsť k ťažkým
bojom po ktorých možno práve s 300 členného prá

poru Prvosienka ostali len tie zbytky o ktorých nás
vo svojich zápiskoch informuje Horák. Neuvedomili
sme si vtedy, že aj ten sneh mohol byť predsa len
súčasťou akejsi kamufláže, ktorá nás mala miasť. A
pravdepodobne nás aj zmiatla a Telgárt ostal dlho
nepovšimnutý a my sme dlho a amárne pátrali po
bojoch zbytkov slovenskej armády po 30. októbri
1944, keď napadol sneh. Hoci to bolo dôležité, rov
nako dôležité vtedy však bolo aj samotné pátranie po
identite a totožnosti jedinej známej osoby z tohoto
príbehu a tým bol práve kapitán Slovenskej armády
Antonín Horák.

V roku 1993 sme ešte spravili pokus so senzi
bilom, schopnosti ktorého sme najskôr otestovali na
špeciálkach Malej Fatry. Jeho kontrolné výsledky pri
identifikácii jaskýň o ktorých nemohol nič vedieť,
boli natoľko presvedčivé, že sme sa rozhodli, aby
touto metódou určil či upresnil prípadnú polohu
Horákovho záhadného artefaktu. Boli určené dve
miesta v oblasti Belianských Tatier a neskôr sme zis
tili že na oboch miestach sa nachádzali umelo ľud
skou rukou vyrobené diela. Delostrelecké palposty
na hrebeni Belianských Tatier s umelými kavernami
pre posádku, ktoré boli od septembra 1944 až do
januára 1945 obsadené nemeckým delostrelectvom.
Táto skutočnosť nás prekvapila najviac. Akého kali
bru tam mali Nemci zabudované delá, by bolo iste
zaujímavé vedieť. A v druhom prípade ide o bližšie
neidetifikované staré banské diela. Prieskum v tých
to oblastiach však dodnes nebol prevedený. Príčin je
celá rada, naša neoperatívnosť z dôvodov ťažkých
ekonomických podmienok, celková neľahká dostup
nosť oblasti a obštrukcie s povolením vstupu na toto
územie. Musíme si sebakriticky priznať, že aktívnej
šie a s väčšou razanciou pôsobia na Slovensku v tomto
prípade naši českí kolegovia, aj keď nám tento prob
lém leží doma rovno pod nosom. Slovákom však asi
chýba tá správna romantická rojčivosť. Sme asi
väčší realisti a držíme sa radšej pekne pri zemi.

PRIELOM?
Po Mesačnej šachte pátral v deväťdesiatych

rokoch aj známy slovenský publicista a záhadológ
Miloš Jesenský. Aj jeho pátranie po vojnových
archívoch zaviazlo na mŕtvom bode. Rovnako
samostatné pátranie pána G. Skřivánka, predsedu
Československej archeoastronautickej asociácie v Ži-
line, bolo zdanlivo márne, ale všetky tieto pátrania
priniesli aspoň čiastkové výsledky, ktoré môžu byť v bu
dúcnosti možno veľmi podnetné a dôležité. Pre
vymedzený priestor sa nimi zaoberám v inej kom
plexnejšej práci.

Najväčší zvrat v celom prípade prišiel až s praž-
skými speleológmi, nasledovníkmi I. Mackerleho,
Walterom Pavlišom a Mgr. Ivanom Hlásenským. O
prípad sa aktívne zaujímajú od roku 1994. Keď som
náhodou naďabil na ich internetovú stránku, bol som

47



doslova prekvapený. Títo chlapci odviedli skvelú
prácu. Nielenže samostatne na viacerých akciách
v teréne pátrali v jaskyniach západne od Starej
Ľubovne v slabo rozvinutom type krasu hrastí, a ho
ci práve v tejto oblasti možno ťažko predpokladať
podľa Horákovho opisu rozsiahle jaskynné bludisko,
previedli okrem toho priam kriminálne pátranie po
príbuzných A.T. Horáka v USA. Kontakt sa im
napokon podaril a senzácia bola na svete.

Dostali sa k úmrtnému listu A. Horáka z ktorého
sa po prvýkrát dozvedáme, že Horák sa narodil pre
kvapivo už v roku 1897 a teda počas povstania mu
už ťahalo pekne na piaty krížik. Kapitán Slovenskej
armády v 47 rokoch mohol byť aj záložák, (to by
mohol byť tiež dôvod, prečo bolo tak ťažké po ňom
pátrať), o tom že šlo o vojaka z povolania nebolo
predtým iste pochýb a čudné bolo práve to, že po
ňom nezostala v archívoch a zoznamoch povstalec
kých vojakov ani pamiatka. Horák tak či tak musel
dlhšiu dobu žiť a pôsobiť na Slovensku. Aj z tohoto
dôvodu (skorého roku narodenia) pravdepodobne
Ing. Mackerle nenašiel žiadny záznam o jeho vzde
laní na vysokých školách. Horák musel vyštudovať
ešte pred rokom 1920. Z úmrtného listu vysvitlo že
Horák zomrel vo veku 81 rokov v nemocnici na
zápal pľúc. O Horákovu jaskyňu podľa toho celkom
iste nemala záujem FBI ani CIA či NSA, alebo iná
tajná organizácia.

Ďalším zisteným faktom bolo rodisko A. T. Ho
ráka a zistenie, že vlastnil bane niekde v blízkosti
Jáchymova. Pri pátraní po Horákovcoch v mieste
jeho rodiska na matrikách obaja pražskí jaskyniari
zažili ďalší šok. Nenašli žiadnu stopu. Dokonca ani
na náhrobkoch cintorínov v okolí sa nenašiel žiadny
Horák. Ostáva ešte možnosť vystopovať Horáka ako
vlastníka tých baní. Toto všetko by mohlo sved čiť o
tom, že Horák nebolo pravé meno tohoto muža.
Respektíve Horák svoje pravé meno na Slovensku
nepoužíval, pretože príbuzní v USA sú tiež
Horákovci a žili tam už predtým, ako tam po vojne
Anton Horák pricestoval a hlásia sa k nemu. Ďalším
zaujímavým zistením, ktoré by 100% potvrdzovalo
že Horák alias Honig z Mnišku nad Popradom nie je
totožný z Horákom z príbehu o Mesačnej šachte je aj
správa, ktorú sa W. Pavliš dozvedel priamo od ľudí
v Mníšku, že totiž Ernest Honig mal počas vojny len
okolo 18 až 20 rokov, pričom A. T. Horák mal počas
povstania úctyhodných 47 rokov. Je to sku točný
prielom v pátraní. Kapitán Horák z Mníšku nad
Popradom je podľa toho celkom iný Horák, nemôže
teda ísť o jednu a tú istú osobu.

Aj keď sa nám teória o Horákovi alias Honigovi
z Mníšku rúca v základoch, zhoda v menách i hod
nosti je však neustále zarážajúca. W. Pavliš sa dom
nieva že Horák počas vojny vystupoval pod celkom
iným menom trebárs kvôli rodine. Preto je možné, že
v povstaní meno Horák nikde vo vojenských

archívoch nefiguruje. Zaujímavý postreh. Na druhej
strane je však ochotný pripustiť, že je možné, že
obaja muži sa navzájom poznali a Honig použil jeho
meno. Jeho pravé meno? Potom by sa tí dvaja museli
naozaj veľmi dobre poznať. Mohol vôbec dôstojník
Slovenskej armády vystupovať pod falošným
menom? Ak áno musel mať aj dokonale falošné
dokumenty, ináč by to nešlo.

Horák ale napokon spomína, že v posledné dni
vojny, na svojej ceste do Čiech opäť navštívil oblasť,
kde ich Slávek schovával. Všimnime si to významné
 na ceste do Čiech. Horák sa teda hneď po vojne
ponáhľal domov do Čiech, čo svedčí o tom, že
nemohol počas vojny bývať na Slovensku a pravde
podobne by teda nemohol slúžiť v Slovenskej
armáde ako profesionál. Nemohol byť dokonca ani
mobilizovaný pri zahájení povstania. Je záhadné,
ako sa vlastne v povstaní ocitol. Paradesantná brigá
da mala vekový priemer 24 rokov. Aj všetci par
tizánski velitelia vysadení na povstalecké Slovensko
boli mladíci... A čo taktickooperačné zoskupenie
FATRA, prvá Československá armáda na Sloven
sku? A sme znovu pri Telgárte. A všetko je to i na
ďalej stále dosť nejasné a zamotané.

Niečo tu stále nehrá. Ale aj napriek tomu sa zdá,
že je nutné priznať, že záhada Mesačnej šachty
záhadne pokračuje ďalej. Ba dokonca najprekvapu
júcejšia je informácia, ktorú obdržal W. Pavliš od
Horákovho prasynovca z USA. Okrem toho že W.
Pavliša osobne uistil o tom, že Antonín Horák mal
skutočne veľký záujem na tom, aby sa jaskyňa
preskúmala, sám už ale bol v tej dobe starý na nejaké
cesty do Európy, upozornil prasynovec A. Horáka,
W. Pavliša o tom, že jeho vojnové zápisky v USA
skutočne existujú! Horák zomrel bez toho že by mal
deti a tak jeho zápisky mala nejaký čas jeho žena, ale
aj tá je už dnes po smrti. Zápisky sa dostali k Ho
rákovmu bratrancovi, ktorý je už upútaný na lôžko
a nie je už schopný komunikácie. Pražskí pátrači
komunikujú s jeho ženou. Nie je to jednoduché.
K originálom alebo obťahom Horákových zápiskov
sa zatiaľ nedostali, ale v našej korešpondencii z 3.
11. 1999 W. Pavliš uviedol že sa dostali k zaujímavej
informácii, ktorá pokiaľ je pravdivá, veľmi upresňu
je polohu jaskyne. Koncom roka sa pražský spele
ológovia chystali opäť na Slovensko do terénu za
Tajomstvom Mesačnej jaskyne. Uskutoční sa
konečne prielom smerujúci aj do Mesačnej jaskyne?
To čoskoro uvidíme.

URÁN POD KRÁĽOVOU HOĽOU!
O tom, že sa na Slovensku objavuje stále viac

hľadačov tohoto archeoastronautického pokladu
svedči aj nedávna správa z internetu. Zlínski spele
ológovia koncom roku 1999 absolvovali štvord ňové
pátranie po Mesačnej šachte v oblasti Kráľovej hole.
Speleológ a hľadač Mesačnej jaskyne, Martin Lavay
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sa zaoberá touto záhadou už desať rokov a po zoštu
dovaní všetkých dostupných archívnych materiálov
o SNP nadobudol presvedčenie, že záhadnú
Horákovú jaskyňu treba hľadať v oblasti Kráľovej
hole, resp. v okolí Telgártu. Náčelník horskej služby
z Pustého Poľa sa dokonca domnieva, že Mesačná
šachta sa kľudne môže nachádzať v doposiaľ nepre
bádaných chodbách jaskyne Mŕtvych netopierov, ale
vraj i pod Kráľovou hoľou, ktorá je dutinami prevŕ
taná ako ementál.

Nadôvažok sa z krátkej správičky dozvedáme aj
ďalšiu kurióznu teóriu o Mesačnej šachte, ktorá
poteší najmä fandov archeoastronautiky. Hovorí
sa v nej že málokto vie o tom, že Kráľova hoľa je aj
jedným veľkým náleziskom uránu. A Mesačná šach
ta podľa toho kľudne môže byť štartovacou rampou
pre UFO na jadrový pohon. V skutočnosti je uránu
pod Kráľovou hoľou podľa geológov z Uránového
prieskumu naozaj poskromne, čo by mohlo svedčiť
o tom, že ho buď neznámi vesmírny návštevníci už
dávno vyťažili, alebo je to všetko CELKOM INAK
 uránu tam bolo ako šafránu už odjakživa. Údajne
ale hovorí Martin Lavay, “..Triezvejší ľudia sa na ňu
(rozumej Mesačnú šachtu) tešia ako na prírodnú
kuriozitu svetového významu”.

Len nezabúdajme, že Horák svoj objav za prírod
ný útvar v žiadnom prípade nepokladal a mal na to
množstvo presvedčivých dôvodov, čím nám chcel
dať jasne najavo, že o tom že sa plášť inkrimino
vaného telesa skladal či skladá z akejsi neznámej
veľmi tvrdej a odolnej hmoty niet ani najmenších
pochýb.... A tento fakt treba jednoducho zobrať so
všetkou zodpovednosťou na vedomie. Pátra sa po
artefakte umelého predhistorického pôvodu. Či sa
nám to už páči, alebo nie.. Oné frázy tzv. triezvej
ších ľudí, ktorí tu čakajú a tešia sa na Mesačnú šach
tu ako na prírodnú kuriozitu svetového významu sú
len rečičky intelektuálov, ktorý by sa ináč cítili
veľmi trápne, keby sa im niekto posmieval, že pátra
jú po troskách nejakej technicky vyspelej predhis
torickej civilizácie, či nebodaj po stopách akýchsi
čudesných mimozemských artefaktov. Priznajme si
to otvorene, v Horákovom prípade ide práve len
a len o tieto veci, bez možností intelekutálneho
úniku do nejakých mimoriadnych prírodných
útvarov a zjavov.

Horáková mystifikácia mohla byť aj špeci
ficky a jasne cieľavedomá. Mala pravdepodobne
dopomôcť podporiť všeobecnú mienku o existencii
iných mimozemských, či stratených vyspelých civi
lizáciách, alebo sa ňou mali dosiahnuť a možno aj
dosiahli v časoch studenej vojny celkom iné spravo
dajské úlohy na našom území. Ak by sa chcel sám
autor iba presláviť, iste by svoj objav nepublikoval
len v americkom odbornom národnom speleologic
kom časopise a celkom iste by o tomto svojom
príbehu, ak by mal byť pravdivý napísal už oveľa

skôr a nie až 20 rokov po povstaní. Zámer však
mohol byť pravdepodobne taký, aby príbeh vyznel
publikovaný v odbornej literatúre dôverihodnejšie,
aj keď celý scenár príbehu za týmto zámerom
zaostal a bol spracovaný pomerne biedne a dobríý
pozorovateľ a analytik v ňom objaví napokon
množstvo nelogizmov a hrubých nezrovnalostí,
ktoré svedčia o tom, že Horák nemohol opisovať
reálnu situáciu ani s praktického, faktického, či psy
chologického hľadiska, aj keď sú v príbehu iste
mnohé autentické prvky skutočne prežité počas
povstania.

Tak že, keď náhodou niekde v nejakej slovenskej
jaskyni naďabíte na záhadné modročierne monštrum,
neľakajte sa priatelia jaskyniari, pôjde iba o Me
sačnú šachtu kapitána Horáka a vy ste v tom prípade
v poriadnom ale poriadnom balíku, ale môžete si
pritom rovnako škaredo zalietať aj v peknom
“prúšvihu” pri zvýšených dávkach nadýchaného
radónu počas bádania aspoň pod Kráľovou hoľou.
Na Slovensku zdá sa, začína Mesačnej jaskyni
riadne prihárať a skorému odhaleniu sa pravde
podobne nevyhne. Možno sa práve v roku 2000
Slovensko preslávi a prebije do Európskej únie ešte
skôr ako sa všetci spamätáme, práve objavom toho
to magického útvaru. Kto vie...

Hoci som v tejto problematike spolu s S. Pa
vlarčíkom stále do značnej mieri skeptickí, pozitívny
prielom v bádaní po A. T. Horákovi a jeho Mesačnej
jaskyni skutočne nastal a spolu so všetkými fandami
ho vďačne vítam. Osobne mám síce ešte stále dosť
dôvodov pochybovať o príbehu kapitána Horáka.
Rozhodne však prajem všetkým hľadačom veľa veľa
šťastia a úspechov v ďalšom pátraní, ktoré aj napriek
optimisticky vypadajúcim vyhliadkam iste nebude
ani trochu jednoduché.

PS: Aktuálna správa zo 7 apríla. V Slovenskom
rozhlase počas nočných dialógov odznelo z úst
známeho Trnavského bádateľa, že Mesačná jaskyňa
je už odhalená. Bádateľov má k nej doviesť istý
nemenovaný starší občan. Údajne vie o jaskyni,
v ktorej sa monument nachádza. Územie nebolo
samozrejme bližšie špecifikované, ale hovorilo sa aj
o lietajúcich vesmírnych lodiach, ktoré si u nás
v horách údajne dopĺňajú palivo do svojich strojov
na atómový pohon.

Darmo, pátranie sa stále starostlivo utajuje a už
niekoľko rokov hrozí Mesačnej jaskyni akútne odhale-
nie. Každí z pátračov, a nie je ich málo, sa snaží byť pri
tajomnej Mesačnej šachte prvý. V poslednom čase rastú
hľadači tohoto monumentu ako huby po daždi. Možno
sa tak už čoskoro priblížime k meritu veci a ku skutočnej
pravde o tejto malebnej Slovenskej speleo-archeo-astro-
nautickej záhade.

Viac informácii o problematike na internetovú
stránku Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu /Malá
Fatra SEVER/  www.cpd.utc.sk/jsav/mesacna sachta.
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5  Oblasť v okolí Telgártu pod Kráľovou hoľou do ktorej smerujú najnovšie nádeje Zlínských speleológov
a ďalších hľadačov tohoto paleoastronautického pokladu.

6  Oblasť v Slovenskom Raji, ktorá môže byt rovnako podozrivá, hojne sa tu vyskytujú borovicové porasty
a najmä kvalitné vápence vhodné pre Horákom opisovanú rozsiahlu jaskyňu.

7  Oblasť v bradlovom pásme medzi Plavčom a Kamenicou, ktorá možno ušla pozornosti bádateľov. Pri
ďaľšej dávke bujarej fantázie by sme mohli po Mesačnej jaskyni pátrať prípadne aj pod Braniskom i keď
tunelári budujúci tunel pre dialnicu na východ zatiaľ nemali to šťastie, možno sa ale usmeje práve na Vás.
Kto vie..

8  Smer ústupu židovskej bojovej skupiny Hechalut, ZOB, DROR z povstania na svoje pôsobište v okolí
RZESZÓWA, ktorú kapitán Horák stretol 30. októbra 1944 v druhý de ň pochodu na Košice. Táto skupina
zviedla práve 30. októbra boj s fašistickými horskými strelcami a modrou políciou a bola odstre ľovaná
delostreleckou paľbou.

9  Pravdepodobná zmena smeru postupu kpt. Horáka na juh ku Košiciam po už spomenutom stretnutí so sil
nou poľskou partizánskou skupinou.

Vysvetlivky
A  Spodná štruktúra

obalových sérií auto
chtónnych alebo pre
sunutých.

B  Vrchná štruktúra Slo
venského krasu, Stra
tenskej hornatiny
Muránskej planiny.

C  Stredná štruktúra sérií
presunutých na väčšie
až vel’ké vzdialenosti.

D  Špecifická štruktúra
bradlového pásma .

E  Vrchná štruktúra sérií
presunutých na veľké
vzdialenosti.

1 Prvá oblasť pátrania
RNDr. S. Pavlarčíka a
Ing. Mackerleho v Le
vočských vrchoch
podľa zemepisných
súradníc  49° 12’ sev
ernej zemepisnej šírky
a 21 ° 42’ severnej
zemepisnej výšky
Pohorie je bez borovi
cových porastov/.

2  Oblasť Belianskych
Tatier v ktorej pátrala
skupina Ing.
Mackerleho.

3  Oblasť v okolí Starej
Lubovne, v ktorej
pátrajú pražský spele
ológovia Ing. W.
Pavliš a Mgr. I.
Hlásenský.

4  Oblasť Liptovskej
Tepličky v ktorej
pátrala v roku 1986 aj
OS SSS Terchová.
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Počas veľkonočných sviatkov som sa sám túlal
po Slovenskom krase (konečne, prvý raz v živote),
i napadali ma obzvlášť múdre nápady, ktoré týmto
dávam na známosť, a prosím ctenú jaskyniarsku
pospolitosť o vysoký stupeň utajenia. Jedná sa totiž
o mimoriadne závažnú vec s možnými ďaleko
siahlymi dôsledkami.

Mesačnú (či Mesiačikovú) šachtu (či jaskyňu)
hľadá na Slovensku aspoň teoreticky každý správny
jaskyniar, ďalej záhadológovia, a iní podivíni,
ktorých mrzí nepoznané. Po svete chodia ľudia, ktorí
by na nej chceli zarobiť alebo sa priživiť, či už
slávou z jej objavu a neskoršou celosvetovou popu
laritou, alebo prostou ľudskou túžbou, že v jaskyni
musí byť predsa poklad. Ako v každej správnej
jaskyni. Pretože mám o jaskyniaroch iba tie
najlepšie predstavy, verím, že moje slová padnú na
úrodnú pôdu a táto zaujímavá societa sa k veci
postaví tým správnym spôsobom.

Ide o to, že by sme si (keď sa neskromne sám
trochu radím k jaskyniarom, zatiaľ ako ich neorgani
zovaný priaznivec) mali dať tú námahu a tú
“múnšachtu” konečne vyrobiť. Keď ju chce celý
svet, tak by sme ju mali predsa vytvoriť. Dlho som
premýšľal o tom, kde by mala byť, a tak počas
veľkonočného pondelka medzi Žedemom a Jašteri
čím jazerom sa mi to konečne vyjasnilo. (Snáď to
nebolo zo slnka ako znak úpalu.) Ideálnym miestom
pre “múnšachtu” je predsa Svit. Navrhujem svah za
hotelom Mladosť, ktorý určite pozná mnoho jasky
niarov. Svit je totiž strategickým miestom, a také
predsa treba pre všetko nasledujúce, čo príde po
“znovuobjavení” našej Mesiačky. Svit totiž leží
medzi dvoma najväčšími slovenskými mestami 
Bratislavou a Košicami, blízko je letisko (bohatší
zápaďáci predsa budú chcieť mať letecké spojenie)
a onedlho diaľnica (pre tých romantickejších),
blízko sú Vysoké Tatry resp. Nízke Tatry, kde už sú
celkom slušne pripravení na nápor turistov. Blízko je
aj Poľsko so Zakopaným či Krakovom, takže Poliaci
ako občania perspektívnej stredoeurópskej veľmoci
to majú na skok, a oni majú pochopenie pre takéto
rarity. Blízko, za humnami je veľká chemická fabri
ka, ale o tom neskôr. Blízko, len toť v Liptovskom
Mikuláši sú zase odborníci na kras a ochranu
prírody, ktorí by mali odborný doh ľad nad celou
záležitosťou.

Svit je ideálny aj pre iné podstatné podmienky.
Počas SNP sa v blízkosti odohrávali boje, po horách

behali partizáni aj vojaci, a keby niekto namietal, že
tak blízko pri baťováckych domčekoch predsa koso
drevina nerástla, tak by sme mohli odpovedať, že
vtedy za riekou Poprad bola ešte lúka, bez hotelov,
a nejaké zakrslé borovice tam rásť mohli. Vo svahu
za hotelom navrhujem vykopať šachtu, potom
trochu šikmo dolu, a v nejakom väčšom “dóme” by
som vybral poriadny balvan, okresal by som ho do
oblúka , aby mal tvar mesiačika, a na tento balvan by
som vylial pár sudov gumy, z ktorej v Horných
Vesteniciach robia puky. Proste musíme vyrobiť
požadovaný neznámy povrch, od ktorého odskakuje
krompáč. Od puku myslím odskakuje, tak by sme
bratov gumárov poprosili, aby nám troch toho
gumového magľajzu predali, alebo rovno darovali,
veď by im potom určite stúpol odbyt malých
gumových mesiačikov, ktoré by sa potom predávali
ako suveníry. Ak by zlyhali gumári, tak by ten tvrdý
magľajz snáď vedeli vyrobiť aj priamo vo Svite.
Myslím, že by sme my, jaskyniari nemali mať
zábrany vo veci kopania jaskyne či šachty, veď ide
predsa o záhadu, a umelá šachta s neznámym
účelom a z materiálom neznámeho pôvodu je väčším
lákadlom a záhadou. Na šachtu sa dá nabaliť viac
hypotéz, ba priam nezmyslov. Takže žiadna
príslovečná skromnosť typická pre Slovákov, ba
naopak treba sa hrdo hlásiť k tomu, že šachta je
umelá.

Myslím, že pre šikovných jaskyniarov by nemal
byť problém “objavu” iniciálok A.H., myslím teda
Antonína Horáka. Oveľa väčším problémom bude
zohnať podkutých sprievodcov. Musia totiž mať
krstné mená Juraj, musia tvrdiť, že ich dedo bol ten
slávny Jurek opisovaný v známom článku, musia
ovládať angličtinu, nemčinu a ruštinu (vítaná je zna
losť poľštiny, ale stačí, že budú vedieť šarišsky alebo
spišsko  goralsky), a musia byť aspoň traja, aby sa
mohli striedať v trojsmennej prevádzke. Ešte to
nemám premyslené, či musia byť všetci mená Juraj,
alebo či si musia byť podobní, akoby ich jedna mater
mala. Tento problém by sa vyriešil na Speleomítingu
2001 ako samostatný bod programu, kde by svoje
názory mohli prezentovať jednotliví jaskyniari. Tu
by som navrhoval aj všeľudové hlasovanie, aby sme
dodržali princíp demokracie. Musíme sa ale
poponáhľať, lebo čo ak nás predbehnú bratia Česi,
ktorí už cítia niečo vo vzduchu a robia na naše milo
vané Slovensko “spanilé jazdy” s jasným cieľom 
nájsť našu Mesiačku. Vraj už v Klekánici v televízii
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(Nova?) ukazovali nejakú dieru nad Starou
Ľubovňou na Oslom vrchu. My ich musíme pred
behnúť a objaviť tú pravú “múnšachtu” v Kozích
chrbtoch pri Svite.

Svit je naozaj tým pravým miestom pre našu
Mesiačku. Ľudia sú tu úslužní, pripravení na vstup
do Európy. Hotel by praskal vo švíkoch od náporu
zvedavých turistov, určite by sme pozvali aj Ericha
von Dänikena alebo Michaela Hesemana.
Samozrejme aj pánov Pavliša, Hlásenského,
Mackerleho a iných z Českej republiky, zoznam
pozvaných na otvorenie Mesiačky by sa rovnako
mohol upresniť na Speleofóre. Ďalej navrhujem
vydať jedno samostatné číslo Spravodaja SSS veno
vané výlučne dejinám jej hľadania, myslím, že
hlavne p. Pavlarčík a Piovarči by tu mohli prispieť,
ale aj iní (božeuchovaj, aby sa neurazili, keď ich tu
teraz nespomeniem, vopred sa všetkým tu
nespomenutým zaslúžilým výskumníkom
ospravedlňujem). Na internete beriem ako samozrej
mosť vlastnú stránku s celým servisom okolo toho,
v niekoľkých svetových jazykoch. Aj pre túto oblasť
propagácie máme na Slovensku odborníkov.

Musíme si, chlapi (a ženy) z cteného jasky
niarskeho fachu, uvedomiť závažnosť tejto
záležitosti, hlavne prísne utajenie v prvej fáze
prípravy šachty. Z našej mlčanlivej party sa nesmie
vonku dostať ani slovo do nepovolaných uší. To by
nám to mohli vyfúknuť nejakí závistlivci, a mohli by
začať kopať niekde pri Bratislave s tým, že tam sú
lepšie podmienky, blízko Viedeň a Pešť, ba aj hotové
diaľnice. Ale ako poznám jaskyniarov, sú to mlčan
liví chlapi (a ženy), ktorí sa pre dobrú vec vedia
zapáliť a vydržia mlčať. Preto si musíme sľúbiť, že
priložíme ruku k dielu a budeme mlčať ako správne
charaktery.

Aby som nezabudol, taká maličkosť, ale v budúc
nosti možný atraktívny suvenír: balvan potretý nezná
mou hmotou, od ktorej odskakuje krompáč. V Me
siačke bude všetko v normálnej veľkosti, vedľa bal
vana bude krompáč na reťazi, v predajni suvenírov
pred vstupom do Mesiačky sa bude predávať mini
balvan s minikrompáčikom na retiazke. Musíme sa
poučiť napríklad od Škótov, ktorí si vymysleli
lochnesku, a teraz z toho majú tvrdý biznis, doláre
a libry. Musíme si aj my na našom Slovensku niečo
vymyslieť (pozor  tajomstvo) a potom to udržiavať
vo veľkom napätí, tváriac sa že nevieme čo to je,
z čoho to je a pod. Rumuni majú Drakulu, naša
Čachtická pani sa nedá nejako lepšie podnikateľsky
využiť, takže predkladaný nápad s krompáčom sa mi
vidí veľmi vhodný a hlavne praktický. Keďže je
Slovensku stavebníctvo a baníctvo v žalostnom

stave, tak tie krompáče sa budú môcť lepšie využiť.
Kopanie resp. búšenie krompáčom do skaly bude
zahrnuté v cene vstupenky, za mierny poplatok by sa
dal zariadiť aj menší kútik, kde by zvlášť vytrvalí
kopáči resp. búchači mohli búšiť do skaly aj dlhšie.
Bolo by to odstupňované, za 5 minút búšenia
navrhujem 1 dolár alebo skôr 1 EURO. Takto by
naša Mesiačka pomohla mnohým ľuďom odreago
vať sa a prispela by celosvetovo k zníženiu agresiv
ity. Ďalší grant a sláva a peniaze pre pomoc ľuďom.
Keď som na vlastné oči videl, ako sa pri Stonehenge
v Anglicku v predajni suvenírov predávajú
kuchárske zástery s motívom Stonehenge, v rôznych
farbách a pohľadoch, tak sa mi môj nápad s krom
páčikom zdá byť priam umeleckým dielom. Zvlášť,
keď ten krompáčik pripomína našu jánošíkovskú
valašku (alebo motyku, ktorou naši predkovia dreli
na panskom?).

Keďže by z predaja krompáčikov na retiazkach
spojených s balvaníkom a zo vstupného plynuli aj
nie malé zisky, navrhujem, aby sa zisk použil
samozrejme pre jaskyniarov. Mohli by sme si dať
ušiť transporťáky vo všetkých možných farbách
a veľkostiach, a každý jaskyniar by fasoval jeden
kus ročne. Za chvíľu by sme boli asi najmasovejšou
organizáciou na Slovensku, i keď počet 700 ks je už
tiež poriadne číslo. Ďalej by sme si mohli dať ušiť
jaskyniarske súpravy tiež vo viacerých farbách, aby
sme tromfli celý svet, veď keby tak za tie peniaze
bola financovaná zahraničná expedícia, a slovenskí
jaskyniari by mali na každý deň kombinézy inej
farby, tak by všetci spadli na zadok. Mohol by som
ešte spomenúť výrobu prílb, karbidiek, mifiek a
pod., vydávanie Spravodaja v rozsahu 200 strán
napríklad ako mesačníka, ale to všetko by sa dalo
upresniť na Speleomítingu. Myslím, že k tomuto
bodu by v kinosále bolo asi dosť veľmi podnetných
návrhov.

Perspektívne by sme sa mohli k Mesiačke
prekopať aj tak, že by sme do nej vstupovali rovno
z recepcie Mladosti. Trochu som sa nechal inšpiro
vať od našich moravských bratov. Tak ma napadlo,
že by tam mohol šikovný jaskyniar prevádzkovať
poriadnu krčmu, kde by mali jaskyniari z celého
sveta zľavu na tie naše drinky.

Takže ešte raz, chlapi, (alebo lepšie povedané:
parta), mlčať a hlavne robiť. Čakáme na pracovité
ruky slovenských jaskyniarov, ich podnetné nápady
a chuť dotiahnuť našu spoločnú vec do toho
správneho cieľa.

P.S. Tento text je myslený vážne, a kto si myslí
niečo iné, tak došlo k hlbokému nedorozumeniu.
Držme spolu, bratia jaskyniari, sme predsa parta!
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Po prečítaní článku Eda Kladivu v Spravodaji
označenom magickými číslami 2/2000 som mal dosť
rozpačité pocity. Patrím predsa medzi špecialistov
na štiepenie speleologického jadra v Malofatran
skom regióne. A u nás sa to rozštiepilo dokonca až
trojatomárne. A ako sa hovorí trafená hus vždy
zagága, rozhodol som sa na túto tému teda prehodiť
zopár riadkov.

Predovšetkým atomizácia sama o sebe nemusí
byť vždy len zlým riešením situácie a celkovo len
negatívom dôsledkov sporov vovnútri speleologic
kých skupín. Jednoducho sporom ani atomizácii ako
takej sa nedá vyhnúť. Tak ako sa svet nikdy nezbaví
lokálnych konfliktov.

Na našej malej “trojatomárnej” speleoscéne
v Malej Fatre chcem demonštrovať ako takýto naoko
zhubný proces môže veci speleoprieskumu pomôcť.

Najskôr si však na margo problému dovolím pre
dostrieť krátku globalizovanú úvahu. Nastupujúci
vek celkovej atomizácie spoločnosti zasiahol ako
správne tvrdí Edo Kladiva aj speleológov a napokon
nielen tých. V dobe konzumnej spoločnosti a trho
vých globalizačných vzťahov je atomizácia veľmi
bežným, ba nevyhnutným javom. Každý sa stávame
atomizovanou súčasťou spoločnosti. Spájame sa do
skupín a kastujeme sa každý podľa svojich možností
a atomárnych individuálnych schopností. Nikto nás
dnes nemôže prinútiť aby sme vstúpili do KSS,
alebo do inej organizácie v ktorej sa nám nepáčia
regule, prípadne nejaké ortodoxné maniere jedincov
“pár exceláns” s diktátorskými sklonmi, najmä keď
ide navyše o naše hobby. Nemusí sa nám pozdávať
ani hra na nepodarenú falzifikovanú demokraciu
a nevstúpime dokonca do žiadnej politickej strany
typu SDK, SDKU či HZDS. Jednoducho dáme sa
radšej na rybačku, alebo kráčame individuálne ako
solitéri. Ale solitérov je medzi nami málo. Aj tí
“hore” väčšinou “hrabú”, či “tunelujú” kolektívne.
A tak chceme takmer všetci kamsi patriť, ale nie je
nám ani zďaleka jedno kde a kam sa zaradíme. S kým
budeme “Hrabať” a kopať tunely k posledným
bielym miestam vo vápencových príkrovoch
Slovenska, trebárs v speleológii. Ak si teda toto
ojedinelé šialenstvo predsa len vyberieme ako pole
svojich dychtivých sebarealizácii, či dejisko altruis
tického nadšeného snaženia, pri neutíchajúcom
hľadaní krásneho a záhadného neznáma.

V priebehu 90tych rokov až do roku 1998 bolo
v Malej Fatre 25 registrovaných jaskyniarov. Proces
atomizácie v tejto oblasti samozrejme vybuchol už
oveľa skôr, ale viditeľne a legitímne sa prejavil až
v roku 1998. A stačili len dva roky na to, aby sa rady
speleológov pod Malou Fatrou rozrástli na neu

veriteľných 56 registrovaných členov a to sa boom
nárastu speleológov v tejto Pánom Bohom zabud
nutej speleologickej oblasti ešte len začal. Len JS
ADAMA VALLU (Malá Fatra SEVER) má dnes 10
nových a aktívnych čakateľov. V roku 2001 odhadu
jem počet organizovaných speleológov v Malej
Fatre na číslo blížiace sa sedemdesiatke. Atomizácia
sa u nás neprejavila len kvantitatívne nárastom
členskej základne, ale aj novou výbušnou aktivitou.
Všetci teraz akosi kopeme s väčšou chuťou sami za
seba. Terchovci, Varínci, Žilinčania i Martinčania.
V prvom polroku magického roku 2000 má JS
Adama Vallu odpracovaných už viac ako 40 akcií
v teréne so slušným priemerom 7 až 8 chlapov na
akciu. Na jednej z nedávnych bežných pracovných
akcií na Dubnej skale sa nás zišlo dokonca 21. Pevne
verím, že po prvom vážnom prieniku na tejto
lokalite tento rekord ešte prekonáme.

I naša niekdajšia publikačná Malofatranská
pasivita počas deväťdesiatych rokov sa v posledných
číslach Spravodaja pomaly a isto premieňa na
aktívnejšiu bilanciu. Dávajú o sebe vedieť noví
autori a kresliči máp (Štefan Mucha, Jaroslav Ďugel,
Ján Mucha, Pavol Cvacho...) Posadnutosť
nevraživosťou sa odrazu premenila na búrlivú aktiv
itu a to je faktický kladný dôsledok atomizácie.
Nové skupiny aspoň tie pod Malou Fatrou, no aj
inde zjavne expandujú čo do počtu členov i pracov
ného nasadenia. Samozrejme je otázne, koľko im to
nadšenie vydrží, ale je to dobrý a stimulujúci stav
napríklad u nás aj pre speleoklub Malá Fatra
s ktorého sme atomizovali do dvoch nových jasky
niarskych skupín i napriek tomu že Speleoklub Malá
Fatra je dodnes materiálne i finančne najbohatším
klubom v Malej Fatre.

Pozitívny nie je len nárast počtu nových členov,
ktorý môže trochu vylepšiť finančnú fasádu SSS, ale
aj jednotlivé nové stratégie prieskumu dlho zanedbá
vaných krasových lokalít a konkurenčné a komu
nikačné tlaky a nové prostredie ktoré tým vzniká,
a ktoré rozháňa stále viac hustnúcu krv dlhodobo
stagnačných tendencií, spohodlňelej členskej a fun
kcionárskej základne dinosaurov doby dávno zapad
nutej prachom.

Nie je to len otázka nových aktívnych ctižiados
tivých členov, ktorí si hľadajú svoje včeličky. Býva
to často celkom prirodzené. Včielky si sami nájdu
svoju rozkvitnutú lúku a neúrodným a neplodným
piesčitým vyprahnutým dunám sa budú vyhýba ť. A
aby ich pustina znovu prilákala musí nevyhnutne
opäť ožiť a zakvitnúť.

Preto by sme si s atomizáciou členskej základne
v Slovenskej speleologickej spoločnosti nemali
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Člověk během svého jeskyňářského života
zažije různé situace. Dnes se však nebudu rozepiso
vat o dění jeskyňářském, ale budu se spíše věnovat
věcem kolem. Ale vše souvisí se vším.

Naše podzemní snažení a aktivity se upnuly na
vrcholové partie planiny Ohniště v Nízkých Tatrách.
Krajina je tam velice krásná a inspirující. A nejenom
pro speleology. Kopec je to však celkem odlehlý,
výstup poměrně fyzicky náročný a tak už jenom tyto
faktory jsou jakousi selekcí možných návštěvníků.
Vždycky jsem si myslel, že kdo už je schopen pod
stoupit útrapy byť krásného výstupu, musí být
celkem dost velkým milovníkem přírody. Každý si
ale tu lásku k přírodě představuje jinak.

Ne že bych moc lpěl na materiálních hodnotách,
ale když už člověk vloží jakýsi díl své práce do
opravy salaše (Hochmuth Z.: Oprava salaša na
Ohništi. Spravodaj SSS 3/1998). získá k určitým
věcem trošku jiný citovější vztah (byť je to jen
obyčejný velký špalek na štípání dřeva). A tak tato
volně přístupná bývalá salaš slouží celý rok mys
livcům, ochranářům, lesákům…, ale i nám
jeskyňářům – a obzvláště v zimě, kdy podmínky
jsou zde celkem kruté. Takže okruh potenciálních
návštěvníků je dosti redukován i polohou, když
samotná salaš je mimo turistickou značku…
Konečně se dostávám k jádru věci.

V období od 25.6. do 21.7.2000 řádila jakási
černá ruka na salaši na Ohništi. Dotyčný ale až tak
neznámý není. Čerstvě vyryté nápisy snad
dostatečně identifikují pachatele… (neprávem
dotčený mi promine). Takže pánové Vecheť Edo a
Gaštan mi snad odpustí, když zapomenu na některý
z jejich deliktů:

bordel – čtenář laskavě promine, ale slovo

nepořádek nevystihuje správně stav věcí v salaši a okolí
naše SOS zásoby (voda, cukr, papír,

zápalky…aj.) nenávratně někde pryč
konzervy a odpadky v ohništi a v kamnech
rozbité sklo  chlapci chlastali vodku Kriváň
když se opili, asi jim byla zima – spálili veškeré

nachystané suché klestí a naštípané nařezané špalky
– to jim nestačilo a vytahali velké stavební, kůry
zbavené klády a přepalovali je uprostřed (i když
našli vercajk a pilu měli k dispozici…)

tito dobrodinci měli takovou péči o nás, že úplně
zlikvidovali i kozu na řezání dřeva

vrcholem jejich svalové aktivity bylo zatlučení
trhacího klínu do špalku na sekání dřeva

s ubývajícími silami už jen stačili rozházet
plechy po okolí

závěrem se už na to mohli jen vys…, a proč by
chodili daleko – vykáleli se přímo vedle salaše…

Zcela odlišný náhled na život měla jiná dvojice
mladých lidí, které jsme tentokrát takříkajíc
odchytli přímo na místě a při činu. I tato událost se
stala o letošních prázdninách.

Kvůli pozdějšímu příjezdu jsme se v pátek večer
na salaš už nestačili dostat. Dlouhé dny a krátké noci
nám ale dovolily poměrně brzký nástup do hory
druhý den ráno. Na Ohništi jsme byli něco kolem
osmé. Dotyční si mysleli, že normální smrtelníci
ještě spí – anebo si byli tak jisti odlehlostí a pustinou
salaše, že se oddávali té nejzdravější rozcvičce po
ránu…

Jak vidíte jeskyňáře přinatrefí různé životní situ
ace, se kterými se musí vypořádat. Bohužel
v jeskyních už to taková sranda není, ale až zase
někdy budeme mít nějaké objevy, tak rádi napíšeme
i něco z podzemí.

Turistický ruch na Ohništi, aneb co se děje na salaši
Petr Maceček

robiť veľké starosti. Považujme ju skôr za
prirodzený proces a formu súťaže, konkurencie a do
zrievania, ktorá jednoducho a nevyhnutne patrí
k životu a môže priniesť nové stimuly a aktivity
v skupinách, ktoré z viacerých príčin (či už spomí
nanej nevraživosti, žiarlivosti dominátorov, či igno
rantstva a pohodlnosti stále viac nepružného vede
nia) postupne upadali do sebazničujúcej pasivity.
Jedine atomizácia ich môže prebudiť a aktivizovať.

Tí najschopnejší budú napokon tak či tak domi
novať a udávať tempo. Či sa to už mne, alebo
hocikomu inému páči alebo nie...

A preto nebojme sa atomizácie. Atomizácia bolí
ale i oslobodzuje. Bolí najmä tých, ktorým
z nehostinných dún uletia najusilovnejšie včeličky
a oslobodí tých čo majú odvahu postaviť sa

zaužívaným skostnateným konvenčným tlakom
a zošnurovaným monarchistickým stereotypom.

Silné skupiny vznikajú až potom keď sa
prirodzeným vývojom podobné nežiadúce tendencie
prekonajú a postavia sa nové pevnejšie piliere
mostov a úprimnejších vzťahov medzi spoločnou
dobrodružstvom posadnutou či postihnutou jasky
niarskou pospolitosťou.

Teda nehodno znova vyhrabávať a oživovať staré
zatuchnuté a dehonestované heslá typu “Atomizéri
všetkých krajín spojte sa..” a znásilňovať nimi reali
tu skôr, ako situácia sama dozreje do vhodného času.

Na záver mi teda ostáva nadšene pozdraviť
všetkých atomizérov známym horalským poz
dravom:

Horám a atomizácii trikrát ZDAR!
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Národná prírodná pamiatka, Dobšinská ľadová
jaskyňa, patrí charakterom svojho prírodného
zaľadnenia medzi svetové unikáty. Je to výsledok
svojráznej mikroklímy, ktorá sa odlišuje ročným
teplotným režimom od iných jaskýň. Teplotné
rozdiely medzi jednotlivými časťami jaskyne a jej
okolím na povrchu spôsobuje prúdenie vzduchu,
zvlášť citeľné v zúžených chodbách. V zime v nej
prevládajú teploty od –0,1 do –5,6 oC, v priebehu
leta stúpne teplota mierne nad nulu /0,3 – 1,2 oC/.

Vchod do tejto jaskyne poznali miestni oby
vatelia ako ”ľadovú dieru” / Eisloch / už oddávna.
Jej oficiálnym objaviteľom sa spolu s dvoma
spoločníkmi stal banský inžinier E. Ruffini, ktorý do
nej vstúpil 15. júna 1870. Vďaka finančnej podpore
mesta Dobšiná, na území ktorej podzemné priestory
ležia, si na budúci rok pripomenieme 130. výročie
ich sprístupnenia verejnosti. Prakticky už od objave
nia sa začínajú prvé pokusy o hospodárske využitie
jaskyne. Napomohla tomu aj skutočnosť, že prvý
krát bola podrobne zmapovaná J. Krennerom už
v roku 1873 a najmä to, že v roku 1887 sa stala
prvou elektricky osvetlenou jaskyňou v Uhorsku a
jednou z prvých vo svete.

Snahy o čo najintenzívnejšie využitie neobvyk
lého podnikateľského priestoru kulminovali na
prelome 19. a 20. storočia. Od začiatku 90tych
rokov minulého storočia zástupcovia mesta Dobšiná
rokovali s viacerými záujemcami o podzemné
priestory. Celú jaskyňu chcel odkúpiť Gedeon
Rohonczy, poslanec uhorského snemu. Dokonca aj
sám určil cenu, ktorú chcel mestu zaplatiť.
Rokovania s ním trvali takmer dva roky(18921894)
a nakoniec sa skončili neúspešne. V polovici roku
1894 sa tak opäť dostal na pretras starší návrh
Kolomana Bebediktyho. Jeho podstatou bolo
založenie účastinnej spoločnosti ” Prospectus ”,
ktorá by vydala 1000 kusov účastín v nominálnej
hodnote 100 zlatých a takto získané prostriedky by
investovala do úpravy a ďalšieho využitia jaskyne.

Zaujímavou aktivitou, ktorá mala aj svoj eko
nomický prínos, bolo organizovanie letných kor ču
liarskych slávností. Najväčšej popularite sa tešili
v rokoch 18931905. Pri zrode tejto bezpochyby
originálnej myšlienky stál rožňavský rodák Mikuláš
Marko.

Pôvodne úradník, neskôr redaktor viacerých den
níkov, ale najmä majster Uhorska v rýchlokorču
ľovaní z roku 1889 dokázal túto akciu primerane
spopularizovať. Ľadová plocha v jaskyni, aj keď jej
povrch predstavuje takmer 10 000 m2 , sa samozre
jme nevyužívala celá. Korčuľovalo sa hlavne vo
Veľkej sieni, kde hrúbka ľadu dosahuje 26 metrov.

Korčuľovanie však bolo len vyvrcholením celého
turistického programu, ktorý dôkladne pripravili
organizátori z budapeštianskeho korčuliarskeho
klubu na čele s už spomínaním Mikulášom Markom.
O tom, ako celá akcia prebiehala, nás informuje pro
gram z roku 1894. Celé podujatie nadväzovalo na
vtedy veľmi populárne jazdecké preteky
v Tatranskej Lomnici. Odtiaľ sa fyzicky zdatnejšia
časť turistov vybrala na bicykloch a druhá časť turi
stickými vozmi ťahanými koňmi trasou okolo rieky
Poprad. V priebehu dvoch dní navštívili hrad Krásna
Hôrka, Aggtelckú jaskyňu, Muránsky hrad a
Rožňavu. Až na koniec, ako zlatý klinec celého výle
tu nasledovala letná ľadová slávnosť. Priamo
v jaskyni bola pripravená plocha s veľkosťou prib
ližne 560 štvorcových stôp a výborným tvrdým
ľadom. Súčasťou slávnosti, v početnými elektrický
mi lampami osvetlenej jaskyni, bolo spúšťanie sa po
šikmej ľadovej ploche so sklonom 40 stupňov
z výšky dvoch poschodí. Ďalej sa vo veľkej sieni
uskutočnila prehliadka párových tancov a iných
atrakcií, ku ktorým hudbu zabezpečila kapela lev
očskej vojenskej posádky.

Celá akcia bola aj cenovo prístupná. Štvordenný
výlet z Budapešti, s cestou tam aj späť a ” plným
zabezpečením” vyšiel na 2530 zlatých. Pre cyklis
tov a záujemcov z Košíc či iných ”hornouhorských”
miest stačila aj štvrtina aj tejto sumy. Jediným
kazom celého podujatia bola nutnosť obmedziť
počet prihlásených turistov. Riaditeľstvo jaskyne
totiž kvôli požiaru tamojšieho hotela nedisponovalo
dostatkom ubytovacích kapacít.

O úspechu tejto myšlienky svedčí aj to, že
dobšinské ľadové slávnosti sa stali pevnou a
dôležitou súčasťou turistických trás. Svedčí o tom aj
rok 1904, keď sa v podzemných priestoroch zišla
väčšia skupina turistov.

Vo Veľkej sieni pripravil ľadový majster Ján
Kováč pre záujemcov o korčuľovanie priestor veľký
približne 280 štvorcových siah. Prírodná ľadová
plocha bola nerovnomerná a preto jeho najdôležite-
jšou úlohou ju bolo vyhladiť.

Program pripravený pre účastníkov slávnosti
začal Artur Dežo, majster v umeleckom tanci a Oľga
Turčányová, primadonna Chazanského divadla
v Petrohrade. Ich spoločné vystúpenie začalo
rezkým čardášom, nasledovali valčíky a polka.
Potom obaja, každý samostatne predviedli po osem
korčuliarskych figúr.

Zaujímavým spestrením bol hokejový zápas,
ktorý pod vedením Elemíra Dežoa zohrali šikovnejší
korčuliari z radov obecenstva. Vyvrcholením progra
mu, po ktorom nasledovalo už voľné korčuľovanie,
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bolo spustenie sa zo strmej skaly pokrytej ľadom na
jednej nohe. Tancujúcich pri vystúpeniach spre
vádzala cigánska hudba Valenta Baloga.

Koniec tomuto pozoruhodnému podujatiu uro
bili rastúce hospodárske problémy habsburskej
monarchie a neistá politická situácia smerujúca
k prvej svetovej vojne.

Použitá literatúra
spracované na základe príspevkov v

Eperjesi lapok
Sárosvarmegye közlony
Felvidéki szemle

uverejnených v rokoch 18931905

Speleoart
NSS Convetion 2000

USA
ZápadnáVirgínia

Speleologickí výtvarní
umelci z celého sveta
preukázali svoje umelecké
nadanie na III. výstave
speleoumenia na konferencii
vElkins, v západnej Virginii
dňa 26. 6. 2000. Dvadsať
umelcov zcelého sveta tu
vystavovalo svoje práce,
ktoré boli po prvý krát
navrhnuté na ocenenie. Práce
boli rozdelené do štyroch
kategórií. Medzi ocenenými
bol vkategórii realistickej
tvorby aj náš jaskyniar
František Miháľ, ktorý získal:

1. miesto  Nový objav ( pas
tel )
2. miesto  Kotol ( pastel )

Budúci rok sa bude výsta
va konať opäť ako Výtvarný
salón NSS.

František Miháľ, ktorý je
známy našim jaskyniarom  z
ilustrácii v Spravodaji SSS,
pozvánok, novoročeniek i z
výstav sa v posledných
rokoch úspešne presadzuje aj
vo svete. Naše jaskyne už
predstavil svojim umeleckým
podaním v USA, Austrálii,
Francúzsku, Švajčiarsku.
Prajeme veľa ďalších úspe
chov.

Oľga Miháľová
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RNDr.Anton DROPPA, CSc. zavŕšil osemdesiatku
RNDr. Anton DROPPA, CSc.

čestný člen Slovenskej speleolog
ickej spoločnosti, je nepochybne
najznámejší a najproduktívnejší
slovenský speleológ. Pri
príležitosti jeho osemdesiatky,
ktorej sa dožil v júni t.r. v dobrom
zdraví sa nám takmer zdá, že je
zbytočné uvádzať všetky oblasti
speleológie a krasové územia,
kde pôsobil. Aj keď možno
mladší niektoré veci ešte nepoz
najú, neskôr iste prídu na to, že je
ťažko nájsť nejaké krasové
územie, kde by bolo možné začať
výskumy bez toho, aby sme si
prečítali, čo o tomto území už
pred rokmi napísal nestor
slovenskej speleológie.

Predsa však treba pripomenúť,
že náš oslávenec sa narodil
30.6.1920 v Liptove pod Nízkymi
Tatrami, v obci Lazisko. Známa je jeho aktivita ako
vojenského pilota v SNP a po úlete do ZSSR v
záverečných bojoch 2. svetovej vojny. Po vojne
ukončil vysokú školu, Prírodovedeckú fakultu
Univerzity J.E.Purkyně v Brne a pod vedením zna
menitého profesora Vitáska sa orientoval na kras.
Avšak už ako študent sa aktívne zapojil do činnosti
vznikajúcej Slovenskej speleologickej spoločnosti a
jeho prvé mapy z Demänovskej doliny (Suchá
jaskyňa, Jaskyňa Vyvieranie) nesú jeho charakteri
stický rukopis, ktorým ovplyvnil a dodnes ovplyv ňuje
vývoj slovenskej speleoógie. Zavŕšením istej etapy
výskumov je monografia Demänovské jaskyne,
krasové Zjavy Demänovskej doliny, ktorá patrí
dodnes medzi niekoľko neprekonaných diel.

V nasledujúcich rokoch, v najproduktívnejšom
období, publikoval ročne niekoľko vedeckých štúdií,
ktoré postupne pokrývali biele miesta na mape krasu
Slovenska. V Liptovskom Mikuláši, kde pôsobil
najprv v Múzeu Slovenského krasu, neskôr ako vedú
ci vysunutého pracoviska Geografického ústavu
Slovenskej akadémie vied pre výskum krasu, založil
silnú speleologickú tradíciu, na ktorej neskôr budovali
Múzeum slovenského krasu, Správa Slovenských
jaskýň i obnovená Slovenská speleologická

spoločnosť. Aj keď nepôsobil priamo ako učiteľ,
môžeme tu snáď prezradiť, že k žiakom Dr. Droppu
patrí napríklad Doc. Jakál, neskorší riaditeľ Správy
slovenských jaskýň či Mgr. A.Chovan, dlhoročný
predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti a ria
diteľ Múzea slovenského krasu.

RNDr.Anton DROPPA, CSc. pomohol preklenúť
ťažké obdobie 50  tych rokov založením Speleolo
gickej odbočky Slovenskej geografickej spoločosti pri
SAV, ktorá v období faktickej neexistencie Slovenskej
speleologickej spoločnosti pomáhala udržiavať
spoločné povedomie našej speleologickej obce.

Sme radi, že RNDr.Anton DROPPA, CSc.i v tera
jšom období udržuje dobré kontakty so všetkými
zložkami slovenskíého jaskyniarstva. Pravidelne sa
zúčasťňuje vedeckých a odborných podujatí, kde nás
vždy prekvapí nejakou doteraz neznámou či zabudno
tou skutočnosťou. Sme tiež veľmi vďační za každý
príspevok i s dobovými fotografiami, ktorý sa občas
objaví v Spravodaji. O poslednej aktivite oslávenca pri
zameraní jubilejného 30. kilometra v Demänovskom
jakskynnom systéme prináša informáciu i toto číslo.

Do ďalších rokov života želáme najmä pevné
zdravie a neutíchajúci záujem o dianie v sloven
ských jaskyniach. Zdenko Hochmuth

RNDr.Anton Droppa CSc. počas sympózia “Clovek a jaskyne”
11.10.2000 foto: Ing.Juraj Sýkora
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Martin Kuzma 1973 - 2000
Sú jaskyniari, ktorí prežujú dlhý

život bez toho, aby dosiahli význam
nejší objav, avšak život nám prináša aj
situácie, keď sa životná niť mladého
jaskyniara, ovenčeného už významný
mi úspechmi, naraz tragicky pretrhne.

Martin Kuzma, člen oblastnej
skupiny SSS v Prešove a pretým
dlhoročný čakateľ a spolupracovník
o.s. Humenné patrril k priekopníkom
speleológie v našej najvýchodnejšej
krasovej oblasti  Humenských
vrchoch. Upozornil na seba už ako
študent Gymnázia v Humennom, keď
v rámci zemepisnej olympiády spraco
val kras tohto celku. Zaujali ho
jaskyne Malá a Veľká Artajama, kde
uskutočnil niekoľko objavov a
poodhrnul tajomstvo jaskyne v Brekovskom
kameňolome, kde náročným výstupom objavil jej
nádherné horné poschodie. Neskôr významne
spolupracoval so skupinou Humenné, ktorá vznikla
po odčlenení z o.s. Prešov, a ktorá si dala za cieľ
pokračovať v týchto prácach. Zaslúžil sa o uzavretie
vyššie spomínaných jaskýň solídnymi uzávermi.
Jeho vstup do SSS sa akosi stále nepodarilo dotiah
nuť do konca, avšak v r. 1999 došlo k oživenoiu
spolupráce a tiež aj vypublikovaniu príspevku o
objavoch v Spravodaji SSS č.3. Preukaz M.Kuzmu

bol vystavený dňa 9.6.2000. Vtedy sme samozrejme
netušili, že náš priateľ má pred sebou krátky život.

Ako mnohí iní speleológovia okrem jaskýň ho
fascinovali tiež hory. Bol aktívny horolezec a mal na
konte viacero pozoruhodných výstupov. Pri cvi čnom
lezení na Sokolej skale v pohorí Vihorlat utrpel v
lete tohto roku ťažký úraz a následkom zranenia
podľahol dňa 21.8.2000.

Je to veľká strata pre skupinu i slovenskú spele
ológiu, avšak ešte väčšia pre manželku a dcéru.

Zdenko Hochmuth a členovia o.s. Prešov



SIBÍR ´2000
Peter Holúbek

účastníci J. VAJS, M. HURTAJ, P. VANĚK a P. 
HOLÚBEK

ciele cesty: navštíviť najdlhšiu jaskyňu Ruska – 
Botovskuju, navštíviť Bajkal a pohorie Východné 
Sajany, cesta nadviazala na cestu bratislavského spe
leoklubu s nazvom Sibír 1990. V Rusku sme spolu
pracovali s členmi Irkutskeho speleoklubu Arabika, 
veduci V. Osincev, viceprezident ruského speleolo
gického zväzu

13. 8. odlet z Prahy do Irkutska cez Moskvu
17. – 18. 8. návšteva Bajkalu, turistický prechod po 

starej Okružnej bajkalskej trati, navštívené dve krátke 
jaskyne do 5 metrov v kryštalickych horninách

19. – 27. 8. cesta do Botovskej jaskyne na hornom 
toku rieky Leny. Najskôr asi 400 km dlhý prechod  
z Irkutska do Zigalova a odtiaľ asi 70 km dlhý prechod 
loďou do ústia rieky Bota. Odtiaľto presun 6 km na 
bázu (dva drevené zruby), odkiaľ je len 3 km do vcho
du jaskyne. Hlavný cieľ (ruských speleológov) údržba 
chaty a lokalizácia miesta pre bivak pre veľkú zimnú 
expedíciu (nie su problémy s dopravou, po zamrznutej 
Lene je dokonalá dialnica, v lete sa nechodí pre ko
lísanie vody v rieke, keď je sucho tak nepremávaju 
lode a kôli tomu v r. 1994 tu výprava nebola). V jasky
ni sme boli dva dni, zamerali 73,56 metra a jaskyňa 

dosiahla dĺžku 51 112 metrov. Je to labyrint chodieb  
(2 x 1,5 metra) vytvorený v 8 metrov hrubej vrstve 
ordovických vápencov. Jaskyňa končí tak, že desiatky 
chodieb pokračujú, len treba zameriavat. Teoreticky 
tu môže existovať 44 tisíc kilometrov chodieb (veľká 
rozľahlosť masívu, veď poznáš sibírske rozmery).

30. 8. – 7. 9. presun do Buriatskej republiky do 
pohoria Východne Sajany, pokus vystúpiť na 3491 
metrov vysoký štít MunkuSardyk na mongolsko
-ruskej hranici. Kôli ľadu a snehu výstup len na bez
menný štít s výškou 3391 metrov. Potom prechod 
k Okinskému jazeru, prameňu rieky Oka, ktorá sa 
pri Bratsku vlievala do Angary, dnes do priehrady. 
Potom sme v oblasti kaňonu Bieleho Irkutu v prote
rozoických vápencoch zamerali dve krátke jaskyne  
s dĺžkami do 20 metrov. Táto časť bola náročná kvôli 
zrážkam, zlému počasiu, brodom riek a zime.

7. 9. – 11. 9. presun z Buriatska do Irkutskej ob
lasti, výstup na 2090 metrov vysoký Pik Čerského  
v pohorí Chamar-Daban v pohorí južne od Bajkalu  
v pramennej oblasti riečky Sludianky.

12. 9. odlet z Irkutska do Prahy

Résumé
Le 3ème numéro de Spravodaj nous importe plusieures curiosités de découvertes spéléologiques actuelles. 

Premier article d’Elena Hipmanová nous éclaire la problématiquedes courrants d’air dans la grotte “Večná 
robota”. Grâce à ces courrants d’air, ils ont découverts des nouveaux espaces. Oľga Miháľová avec son mari 
ont exploré le karst en est de Slovenský raj, ou ils ont découvert plusieurs petites grottes. Dans la région de 
Strážovské vrchy (Slovaquie de l’est) les découvertes speleologiques sont tres rares. C’est pourquoi l‘article 
de Peter Strečanský sur “Vestenická medvedia jaskyňa” a une valeure extraordinaire. Tibor Maté, notre jeun 
collaborateur permanent, nous informe de la recherche de plateau Koniar. Eduard Piovarči du groupe de 
Adam Vallo nous a envoyé un article sur la grotte inconnue à Malá Fatra avec une très belle carte. L’article de 
Peter Cvacho du groupe à Varín vient de la même region et parle d‘abîme Prostá. Peter Holúbek écrit d’une 
petite grotte dans les Tatras d’est et d’une succès important de la recherche des grottes à Demänovská dolina. 
Ils ont atteinnent le 30 ème kilomètre de la longueure des grottes dnas cette région. Dr. Anton Dropa a relévé 
le 30 ème kilomètre au jour de son 80 ème anniversaire. L’article de Jan Vajs de la grotte Pivnica au vallé de 
Čierny Váh et l’article de Miroslav Jurečka de Liskovská jaskyňa sont courtes mai quand meme intéressants.

Dans les rubrique “dives” et “curiosités” vous pouvez trouver des informations sur l’action tradicionelle – 
La semaine de la spéléologie qui avait lieu à Sloveský raj. Eduard Piovarči écrit de 30 ème anniversaire de la 
spéléologie à Malá Fatra. Le spéléoclub Nicolaus a organisé l’expédition unique en spéléologie slovaque qui 
a été dirigé vers le Sibir.

La problématique intéressante de la litérature proche de sci – fi a aussi frappé la spéléologie slovaque. Les 
deux articles de Eduard Pivovarči et de Jan Ducar menent sont interet ver la recherche de “Mesačná šachta”.
Ala fin de Spravodaj il y a plusieurs de petites articles et réflexions et aussi la rubrique “anonces sociales”.  
Il y a l’article consacré à 80 ème anniversaire d’Anton Dropa.




