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Číslovka 33 má v histórii jaskyniarskeho života
demänovských jaskyniarov dvojaký význam. Prvá
33-ojka symbolizuje číslo oblastnej skupiny
založenej v apríli 1983, druhá blízku métu, ku ktorej
sa nezadržitelne blíži dĺžka Demänovského jaskyn-
ného systému. (DJS).

Tak ako to vlastne v tej Demänovej bolo a je dnes?
Skupina hneď od založenia začala s veľkou inten-

zitou pracovať v jaskyni Kosienky v západnej časti
Krakovej hole. Prebitím sintrovej platne sa podarilo
objaviť Čajovú priepasť s Kolenačkovou chodbou.
Následným sondovaním v Pekáčovom sifóne došlo
k objavu Britvovej chodby a najnižšieho miesta
jaskyne.

Významnou oblasťou praktického prieskumu
skupiny bol prieskum podzemného toku Demä-
novky. Vladimír Žikeš postupne prekonáva tretí,
štvrtý a piaty sifón medzi jaskyňou Vyvieranie
a jaskyňou Slobody a tak je dokázané ich prirodzené
spojenie. Je objavených 480 m riečnych chodieb so
zaujímavými eróznymi formami. Pripojenie jaskyne
Vyvieranie k jaskyni Slobody prinieslo zvýšenie
dĺžky z 7007 m na 8407 metrov. Tento úspech odš-
tartoval sériu pokusov o pripojenie ďalších jaskýň
k systému.

Hlavným problémom DJS však bolo dokázanie
prirodzeného spojenia medzi jaskyňou Slobody
a jaskyňou Mieru.

V decembri 1983 je zorganizovaný v poradí už
tretí čerpací pokus zo strany Těsnohlídkového
(Veľkého) jazera jaskyne Slobody. S veľkou pomo-
cou tajomníka SSS Ing. J. Hlaváča sa darí finančne
ale aj materiálne zabezpečiť celú akciu. Po dvoch
mesiacoch akcia končí neúspechom. Čerpací pokus
však priniesol veľa nových poznaní a hlavne
skúseností ako pracovať s tekutými pieskami
a závalmi. Následne je organizované speleoalpinis-
tické lezenie (J.Šmoll, P. Staroň) komínov v jaskyni
Mieru s objavením 500 metrov dlhého piateho
poschodia. Súčasne prebieha potápanie v sifónoch
jaskyne Pustej a Slobody. Toto obdobie, kedy pre-

biehajú tri akcie týždenne – potápanie, meranie, sob-
ota nedeľa Krakova hoľa – je dnes hodnotené ako
jedno z období najväčšieho rozmachu skupiny.

6. december 1984 – tragédia v Pekelnom sifóne
jaskyne Slobody.

Potápač V. Žikeš sa zanoril do Pekelného sifónu
a keď nedošlo k vynoreniu v dohodnutý čas, je
narýchlo zorganizovaná záchranná akcia. Privolaný
potápač J. Kucharovič vytiahol nehybného V.
Žikeša. Čo sa vlastne stalo? Technická závada, alebo
precenenie síl, alebo... ? Svoje tajomstvo si Láďo
zobral so sebou v nedožitých 32 rokoch.

Rok 1985 je začiatkom konca. Skupina ne-
návratne stratila svoju vedúcu osobnosť. Jednotliví
členovia sa chopia organizovať život skupiny bez
dôrazu na dosiahnutý efekt. A tak sa napr. stáva, že je
dvakrát premeraná 1,5 km dlhá Spojovacia chodba
medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Pustá. Mapu
z merania nikto nikdy nevidel.

V decembri 1986 je za účasti 58 jaskyniarov
z celého Slovenska uskutočnený štvrtý čerpací
pokus v Těsnohídkovom jazere jaskyne Slobody.
S vypätím posledných síl sa darí 2. januára 1987
nájsť prirodzené spojenie medzi jaskyňou Slobody
a jaskyňou Mieru a tým odsunúť Stratenskú jaskyňu
s dĺžkou 17680 metrov na druhé miesto. DJS dosia-
hol spojením dĺžku 19740 metrov. Toto aj keď veľmi
náročné prepojenie DJS dalo podnet na pripojenie
ďalších jaskýň k systému. Darí sa prepojiť Údolnú
jaskyňu s jaskyňou Pod útesom a následne
s jaskyňou Slobody. Rádiotestom je dokázané
možné prepojenie jaskyne Okna (930 m) s jaskyňou
Mieru. V ďalšom období je odkrytý zasypaný vchod
do Štefanovej jaskyne s objavením chodieb smerujú-
cich naprieč dolinou do masívu Stodôlky. Je pred-
poklad možného prepojenia Štefanovej jaskyne
s DJS.

V období 1987 – 1989 sú úspešne objavené
chodby nad Pekelným dómom, objav jaskyne
Trosiek a následné prepojenie s jaskyňou Slobody.

Ďalšie obdobie je poznamenané nezhodami jed-
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notlivých členov, klesá činnosť skupiny, svoju
energiu jaskyniari venujú zarábaniu peňazí
hospodárskou činnosťou.

Novodobá história
Následných osem rokov skupina prakticky neex-

istovala. Menili sa vedúci skupiny, výbor, ale
k oživeniu činnosti nedochádzalo. Prevláda názor
z radov členov, ale i z vedenia SSS, že skupinu je
potrebné zrušiť.

Oživenie činnosti v DJS priniesol až JT SSS,
konaný v lete 1999 (rekordná účasť 150 ľudí). Na JT
je dohodnutý spôsob obnovenia činnosti, sú
stanovené princípy fungovania klubu. Základným
princípom je výskum objavovanie jaskýň s eliminá-
ciou vodcovskej činnosti a akejkoľvek zárobkovej
činnosti klubu. Finančné prostriedky klub pre svoju
činnosť získa zo sponzorských darov, prípadne
z vlasných príspevkov členov.

Pustá jaskyňa – Klausov sifón, objavy
Dôvodom pre započatie sondážnych prác

v hornom poschodí jaskyne Pustej bola nemohúc-
nosť prekonať prítokový sifón v Achátovom dóme
potápačskou cestou. Tak bola vytipovaná východná
časť Zrúteného dómu 930 m.n.m, ktorá sa pôdorysne
nachádza v tesnej blízkosti Achátového dómu 816
m.n.m, avšak 114 metrov vyššie. (*)

V roku 1989 sme začali odvaľovať prvé hlinené
sedimenty zanesenej panenskej chodby a v priebehu
jedného roka dosahuje dĺžka vykopanej časti 12
metrov. Sifón bol zanesený až po strop, bez prúdenia
vzduchu. Pre nedostatok vzduchu, ale hlavne výdrže
skupina sifón na roky opúšťa.

13.11.1999 spolu s P.Holúbkom, I. Kráľom
a tromi jaskyniarmi z Polska je sprístupnená vstupná
časť Klausáku. Po prvýkrát je lokalizované slabé
prúdenie vzduchu. Toto vážne zistenie dáva impulz
na zblbnutie driemajúcich jaskyniarov. Je obnovená
systematická práca v sifóne. Každú sobotu o 17.00
so železnou pravidelnosťou (v minulosti demänov-
com nikdy nie blízkou) stúpajú jaskyniari dolinkou

Pustou ku vchodu do Psích dier. Po piatich týžd ňoch
sa sondážnych prác zúčastňuje až 12 jaskyniarov.
Počasie sa mení a zo stropu čelby začína voda
zaplavovať sifón. Na ďalšej akcii je sifón dokonale
uzavretý. Až 8.1.2000 je sifón bez vody a tak je
možné pokračovať. V stropnej časti sa otvára diera
15 x 15 cm cez ktorú je nasávaný hučiaci vzduch. Je
prekonané najnižšie miesto sifónu, za ktorým strop
prudko stúpa. 15.1.2000 sa po prvýkrát zú častňuje
akcie aj skriňová PRAGA V3S slúžiaca ako pojazd-
ná základňa v ústí Pustej dolinky. Neskutočný kom-
fort. Hučiaci prievan bičuje k maximálnemu fyzic-
kému úsiliu. Od posledného bodu Dr. Droppu je

Hlavný ťah nových objavov
Foto Ján Dzúr
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(*) pozn. red.:
Uvedené miesto nedalo spať už aj starším výskumíkom jaskyne. Slabý vytekajúci prúdik vody nás upútal už
v r. 1975 či 6, keď sme neďaleko bivakovali počas prípravnej akcie na expedíciu Jean Bernard. K tomuto
miestu sme sa neskôr vrátili a priamo pod posledným bodom A.Droppu sme si všimli po čiatok výkopu,
pravdepodobne dielo niekoho z partie Šrol- Revaj -Droppa P. Spolu s viacerými členmi o.s. Ružomberok sme
tu uskutočnili niekoľko pracovných akcií spojených s bivakovaním v jaskyni. Z tohto obdobia je aj nápis na
stene Zrúteného dómu (dnes zatretý) na základe ktorého podnes tieto časti miestni nazývajú “Husákove
siene”. Podarilo sa nám prekopať malý pieskový sifónik, mali sme tiež problémy s vydýchaným vzdu-
chom,potom naše sily ochabli, resp. sa naša aktivita presunula inde.

Zdenko Hochmuth
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dosiahnutá dĺžka 42 metrov s prevýšením 1,2
metra nad úroveň výtoku sifónu. Nedá sa
nespomenúť výrok pochádzajúci z tohto obdobia
v podaní Z. Chrapčiaka u Tvarôžkov (krčma v P.
Lehote): “... a z mojích mozoľov si určite Paľo
Bella urobí kandidatúru...”

Podstatnejší zlom nastáva na dvojdňovej akcii
29 až 30. januára 2000. Za účasti 14 – tich jasky-
niarov sa darí prekonať zanesenú časť sifónu
a objaviť 56 m dlhú južnú vetvu smerujúcu
k povrchu. Z týchto častí je aj sifón zaplavovaný,
o čom svedčí aj hlboké koryto vymyté v hlinených
sedimentoch. Zamerané objavené časti dosahujú
celkovú dĺžku 111 metrov s prevýšením 12 metrov.
Následný deň začína pršať a sifón sa zaplavuje.
Ďalšie tri akcie sú venované kontrole stavu vody
v sifóne.

Neúnavný P. Holúbek domeriava DJS, a tak 24.4.
2000, pri domeriavaní častí v jaskyne Pustej, sa
dĺžka zastavuje na hodnote 29866m.

Práce sú pozastavené až do septembra 2000.

Daždivá jeseň a následne teplá zima neumožňujú
vstup do sifónu. Až 3.3.2001 sa po dvoch hodinách
premiestňovania naplavených sedimentov darí
vniknúť do južnej vetvy sifónu. Počasie nám opäť
nepraje.

20.5.2001 je sifón bez vody. Intenzita prievanu
sa s každým vykopaným metrom zvyšuje. Obava
z opätovného zatopenia sifónu nás ženie k organizo-
vaniu akcií aj cez týždeň. A tak sa po práci chodí
kopať a premiestňovať sedimenty do južnej vetvy.

1.6.2001, po vykopaní 6 metrov sedimentov,
začína strop sifónu prudko stúpať a v stropnej časti
sa objavuje otvor. Prieskumnou plazivkou je
objavená sienka o rozmeroch 2x3x5 m. Dlho očaká-
vaný “Veľký objav” sa nekoná. Pokračujúca úzka
plazivka vnáša do našich unavených duší mierny
pesimizmus.

4.6.2001 – úzka plazivka z predchádzajúcej akcie
je obídená podkopaním hlinených sedimentov a o
23.10 sa darí definitívne prekopať východnú časť
Klausovho sifónu. Jaskyniari spoločne vstupujú na
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okraj siene. Konečne sa možno postaviť. Sieň
s rozmermi 20x4x5m je na počesť jaskyniarov zo
susednej doliny pomenovaná ako “Jánska sieň”. Vo
východnej časti siene sa nachádza utešený sintrový
nátek, v prednej malé jazierko. Objavením pokračo-
vania v ďalšom polosifóne, akcia končí. Objavné
oslavy sa natiahli do ranných hodín. Po zameraní
a vyhotovení mapy dosahuje DJS d ĺžku 32 km.

Na dvojdňovej akcii 8 až 10. júna 2001 sa
dosahuje významný prienik.

Prvá skupina v zložení Z. Chrapčiak, M. Staroň,
I. Matocha a J. Poliak schádza o 18.00 hod. a presú-
va sa na čelbu do Jánskej siene. Hodinu po nich P.
Holúbek, J. Vajs a R. Staroň. Ich úlohou je
rozširovanie najnižšieho miesta sifónu za preklád-
kou. Posledná skupina v zložení Ľ. Kokavec, P.
Staroň a J. Dzúr zostupuje s fotografickou technikou
do Jánskej siene. O 21.00 je 5 m dlhý polosifón
prekonaný. Objavuje sa Rumová sieň. Z. Chrapčiak
vytvoril “ štartovaciu čiaru”. Tento symbol bol po
prvýkrát použitý pri objave Jánskej siene. Všetci
účasníci sa stretnú pri štartovacej čiare a spoločne
vstúpia do nových priestorov. Z Rumovej siene je
cesta už voľná. Po prvýkrát svetlo karbidových lámp
osvetľuje podzemné klenoty. Tento pocit je
neopakovateľný. Niekoľko rokov nezdarných
pokusov sa v okamihu mení v obrovskú rados ť.
Príroda nám našu “hipmanovskú” vytrvalosť vracia
plným priehrštím v podobe mohutnej chodby
vysokej 10 až 15 metrov, širokej 5 až 10 metrov

vyzdobenej unikátými nátekmi, rôznofarebnými
stalaktitmi, rozmanitými sintrovými formami a ja-
zerami. Pomalý postup umocňuje nasávanie atmos-
féry objavu. Po príchode na rázcestie je možné
odbočiť do východnej chodby. Na jej konci je pod
sintrovými záclonami ukryté snehobiele jazierko.
Nad ním visia dva metre dlhé krvavočervené slonie
uši. Severným smerom odbočuje Jazerná chodba. Je
to doteraz najkrajšie vyzdobená časť objavu.
Dominantou je snehobiele15 metrov dlhé jazero.
Nad jazerom stoja dvaja strážcovia Jazernej chodby
– ružové pagody. Jazero je ukončené polosifónom
a ďalšie pokračovanie je možné len plazením nad
hladinou vody. Po prekonaní polosifónu sa objavuje
dóm vyplnený množstvom farebných visiacich
brčiek a stalaktitov. Dno tvorí ružová sintrová kôra.
V najsevernejšej časti je malé jazieko 2 x 3 metre
s ružovými leknami. Výzdoba silno pripomína
najkrajšie časti jaskyne Slobody.

Druhá chodba klesá do dómika, kde začína
Meandrová chodba s vymodelovaným stropným
korytom, ukončená hlineným sifónom. V celom
profile chodby je cítiť intenzívny prievan.

Tu zatiaľ objavené priestory končia. Bude potreb-
né opäť kopať. Na akcii 9.júna 2001 sú postupne
zamerané objavené časti s dĺžkou 529,4 m. Objavené
chodby smerujú na východ a tiahnu sa stredom
masívu Pustých .

Na záver je možné konštatovať, že jaskyniarom
z Demänovskej doliny sa podarilo v podzemí jaskyne
Pustej odomknúť trinástu komnatu a po poldruharočnej
systematickej práci prekonať 80 metrov dlhý hlinený
Klausov sifón. Objavením 700 metrového pokračova-
nia sa začína písať novodobá história jaskýň v Dem.
doline.. Pevne veríme, že tento úspech je len začiatkom
mohutného pokračovania jaskyne Pustej smerom na
Krakovu hoľu. Mohlo by sa zdať, že objaviť nové
priestory v Demänovskej doline je jednoduchá vec.
Možno niekedy. Dnešné objavy sú výsledkom práce
možno už “odpísaných” jaskyniarov, ktorí po rokoch
dostali chuť poriadne si zajaskyniarčiť.

Všetkým tým, ktorí aj v období neúspechov ve-
rili a pomáhali nám zmeniť sny v unikátny objav
patrí naša vďaka. Pevne veríme, že v blízkej budúc-
nosti nám príroda umožní nahliadnuť do ďalšieho
pokračovania.
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Objavitelia nových častí. Stoja: Z.Chapčiak,
M.Staroň. Zľava: R.Staroň, P.Holúbek, J.Vajs,
J.Poliak, I.Matocha, P.Staroň, vzadu Ľ.Kokavec, J. Dzúr
Foto J.Dzúr
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Niekedy v roku 1992, keď som nad Plaveckým
Mikulášom vyhľadával jelenie parožie, zaujal ma
ponorný závrt a v mysli zarezonovala prirodzená otáz-
ka: Kam a akými cestami z neho tá voda odteká?

Pochádzam z Bukovej neďaleko Smoleníc a o spe-
leológii som dovtedy začul len z rozprávania miest-
nych, z ktorých niektorí zažili ešte “zlatú éru” ge-
nerácie okolo objaviteľov známej sprístupnenej
jaskyne Driny. Z ich informácií, chodenia po
okolitých horách a oboznámenia sa s možnos ťami
blízkeho krasu som však vydedukoval, že objaviť tu
novú jaskyňu, to nebude len – nájsť poriadnu dieru
a vliezť do nej.

Po obvyklom začiatku každého jaskyniarskeho
benjamínka širokého okolia (spoznávanie jaskyne
Malá skala) som teda začal zhruba v tomto období
formovať v obci partiu nadšencov a spolu s nimi
sondovať na vytipovaných lokalitách v okolí.
Jaskynka Žebrákyňa pod Havranicou, podozrivé
depresie pri zrúcanine hradu Ostrý kameň, sondy
pod Šaštinami (ktorými sa v minulosti zaoberali aj
dolno-orešanskí jaskyniari), líščie diery pod
Havraňou skalou, to všetko sú dnes kubíky a kubíky
výkopov, ktorých túžený výsledok sa však nedostavil.

Ani v prípade Lipárovej jaskyne, v podstate
kompletne umelo vyhĺbenej (!) v severnom svahu
Veterlína, ktorej podozrivé otvory sme našli počas
lokalizácie Peterskej priepasti. 12 m dlhej, spočiatku
oválnej, no skoro úplne zanesenej chodbe, na ktorú
sa dnes pripája zvrchu trhlinová šachta (vyťažená
zospodu, taktiež takmer v celom objeme 11 m
hĺbky), sme venovali azda 30 akcií (!) – a nakoniec
narazili na jej konci na len plastickou červenicou
vyplnenú rozsadlinu…

Bezútešnosť doterajšieho podnikania som si
nechcel pripustiť, no kamarátov z partie som musel
na ďalšie jaskyniarstvo podobného štýlu nejako
namotivovať. Vyslal som ich preto na exkurziu do
Malej skaly. Bolo to v zime koncom roku 1997
a Peter Lipár, Maroš Lipár, Ján Molnár a Andrej
Hlavatý si vtedy všimli počas prechodu hrebeňom
Veterlína, neďaleko jeho východnej kóty Čelo (718 m
n.m.) drobnú prepadlinu s priemerom asi 50 cm a h ĺb-
kou do 1,5 m. Jej dno, suché a vyplnené čiernym
lesným humusom, bolo zatiaľ bez prievanu.

V januári 1998 ma Peter Lipár k prepadline
zaviedol. Konštatovali sme jej ďalší pokles zhruba
o pol metra do hĺbky. Po opätovnom navštívení
prepadliny už aj s náradím sme však zistili, že tu

ktosi začal kopať. Svedčili o tom prehĺbenie dna
prepadliny o ďalší meter a čerstvá haldička pri
vchode. (Až neskôr sme zistili, že to boli dvaja cha-
lani zo Smoleníc, ktorí sa poznali aj s lídrom
mladšej generácie dolno-orešanských jaskyniarov,
P. Zvonárom). Vtedy sme sa rozhodli, že neznámym
prepadlinu necháme dokopať a budeme zatiaľ len
pozorovať, ako sa vec vyvíja.

Opätovne sme sa k prepadline vrátili, znovu
s Petrom Lipárom, po skoro dvoch rokoch.
Medzitým sme pracovali na iných lokalitách, potom
som si komplikovane zlomil nohu, čo ma vyradilo na
dlhší čas z pohybu. Prepadlinu sme teda navštívili
až 22. decembra 2000. Stav sa však nijako od
poslednej akcie nezmenil (naši predchodcovia už
v kopaní nepokračovali), tak sme sa rozhodli, že sa
pustíme do sondáže my. Na dne diery, v bočnej puk-
line, sme našli päť žiab, čo vyzeralo, že tu azda
vzhľadom k vyrovnanej (jaskynnej?) teplote zimujú
a že sme sa možno tentoraz s výberom lokality trafili
do čierneho.

S bratrancom Dušanom som o mesiac na to, 14.
januára 2001, objavil pri čistení dna prepadliny
malý otvor, z ktorého bol zrazu cítiť… prievan! A
vhodené skalky padali niekam do neznáma, aspoň 5
sekúnd! Hneď na druhý deň som preto zorganizoval
akciu, na ktorej sme s Petrom Lipárom, Marošom
Lipárom a Milošom Herzegom sondu nadšene
prehlbovali. Zdalo sa, že ešte kúsok a bude sa da ť
azda niekam ďalej už aj preplaziť.Tak trochu po-
značený skepticizmom z “výsledkov” na predchádza-
júcich lokalitách som sa rozhodol, že predtým, ako tu
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máme možno zase investovať kus života, dám si
lokalitu zhodnotiť nejakým skúsenejším jaskyniarom.
Na akciu 21. januára 2001 som teda prizval známych
zo skupiny OS Plavecké Podhradie, s ktorými som sa
spoznal počas návštev Plaveckej jaskyne, Haviarne
a jedného z ich zrazov na lúke Amon. Prišli Milan
Blusk, Jaroslav Butaš a ich kolega Peter. Na vlhkú
a zablatenú blbodieru pod Čelom sa však pozerali
sprvu dosť nedôverčivo. Mal som tak trochu pocit, že
skôr, ako povedať mi spontánne svoj názor na per-
spektivitu, mi nechcú pokaziť radosť…

Začali sme kopať. Milanovi sa viac ako dno
pozdávala puklina do boku, no po jej presekaní zis-
til, že nikam nevedie. Ja som mal “tušáka” dolu a aj
som sa tu prehrabal – no do len nieko ľko metrov
dlhej, a hoci pekne sintrami vyzdobenej, predsa len
slepej chodbičky.

Odkiaľ však fúkal prievan? A kam padali
pôvodne kamienky? To mi nedalo spávať ani po tejto
akcii. Aby sa práca s vyťahovaním plných vedier
zefektívnila, 27. januára 2001 sme k vchodu teraz už
drobnej jaskynnej kaverny s Jozefom Polákom
dopravili a namontovali vlastnoručne vyrobený
rámový kladkostroj. Na druhý deň sme ho potom
spolu (pridali sa aj Peter Lipár, Vlado Tranžík a Pa-
vol Herzeg) uviedli do pracovného režimu a pokra-
čovali v čistení dna sondy.

Rozhodujúci moment sa dostavil dňa 4. februára
2001, na akcii, ktorú sme zrealizovali s Vladom a Jo-
žom Poliakovcami, Jozefom Johannesom a znovu aj
Milanom Bluskom zo Sološnice. Na dne sondy som si
všimol, že prievan fúka z opačnej strany, než sme sa
zahlbovali predtým. O jednej poobede sa mi tu
rozširovaním objavil otvor, ktorým som sa odvážil
naplaziť dolu nohami do strmo spadajúceho, úzkeho
kanálu. V jeho drobnom rozšírení sa mi podarilo
otočiť, v plazivke s profilom asi 50 cm ďalej však
stáli ďalšie prekážky – kanál prerastajúce stalagnáty so

Sintrový útvar “Matrioška”Foto: Marián Majerčák
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spodným priemerom asi 35 cm. Nezostávalo, než ich
trochu rozpracovať. Po hodine a pol som sa nakoniec
pretlačil – do sienok na postavenie. No a potom –
priepasť do akéhosi väčšieho dómu!

Konečne!
Teraz to už vyzeralo vážne. Na akciu týždeň nato,

11. februára 2001, som znovu zavolal chalanov zo
Záhoria (Milan Blusk, Jaro Butaš, Stanislav
Lieskovský). Na úvodný prieskum som sa odhodlal
sám a priepasťou a ďalšími klesajúcimi šikminami
v eufórii zostúpil, vybavený len ručnou baterkou,
viac než 40 m do hĺbky. Tu som začal mať obavy. Čo
ak mi zhasne svetlo… Vrátil som sa teda radšej späť
a s Jarom sme opätovne zostúpili až do zarútenej
sienky (dnešná Bluskova zrútená pivnica). Extrémne
znížený priechod nižšie som zdolal opäť sólo a zo-
stúpil tak nakoniec až k najhlbšiemu miestu jaskyne,
do väčšej tiahlej chodby. Jaro ma ale upozornil, že
prievan fúka z bočného meandríka pri ňom.
Preplazil som aj ten, no chodba skončila zasin-
trovanou úžinou.

Dĺžku jaskyne sme v tomto momente odhadovali
na 150 m. Na malokarpatské podmienky viac ako

slušný postup! Však sme to aj po akcii v krčme na
Bukovej náležito oslávili…

Dňa 17. februára 2001 sme s Mariánom
Majerčákom a mojím bratom Ľubošom, Vladom
Poliakom a Vladom Tranžíkom v jaskyni fotografo-
vali a filmovali, a Milan Blusk odstránil za pomoci
vŕtačky uvoľnený väčší blok. 5. marca 2001 sme sa
rozhodli jaskyňu uzavrieť a s Petrom Lipárom,
Jozefom Polákom a mojím bratom Ľubošom dopra-
vili na saniach k jej vchodu budúci uzáver. Dňa 10.-
11. marca 2001 sme s Milošom Petrovičom,
Jozefom Polákom, Pavlom Herzegom, Vladom a Jo-
zefom Poliakovcami prekopávali a prečisťovali
vchod do jaskyne a odstraňovali tu uvoľnené bloky.

Dňa 13. marca 2001 sme jaskyňu (s Braňom Šmí-
dom a Erikom Kapucianom zo Speleoklubu UK)
konečne aj zmapovali. V chodbe pri dne jaskyne
som súčasne rozpracoval zasintrovaný zával na jej
južnom konci a prenikol ďalších 15 m do fosílneho
prítoku.Veterlín teda znovu vydal kus svojho
podzemného tajomstva!

Miloš Hačo
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Hačova jaskyňa je jedným z najpozoruhodnej-
ších jaskyniarskych postupov v Malých Karpatoch
za posledné obdobie vôbec. Dá sa pritom predpokla-
dať, že vzhľadom k pulzným prievanom je táto
lokalita stále ešte len fragmentom väčšieho jaskyn-
ného systému.

Lokalizácia
Vchod jaskyne, pôvodne prirodzené prepadlisko

menšej korozívnej kaverny, sa nachádza v se-
verovýchodnom svahu masívu Čelo (718 m n.m.),
asi 200 m na VSV od jeho vrcholu a približne 50 m
od hrebeňovej hrany, vo výške približne 690 m n.m.
Pôvodne nenápadnú depresiu dnešného vchodu v po-
merne plochom reliéfe plytkého svahu dnes
prezrádza halda vysondovaného materiálu.

Morfológia
Prepadlisko vchodu do jaskyne má profil 0,8 x 1 m.

Vstupná sienkovitá kaverna je hlboká 4 m, s ďalším
stupňom celkovo 6 m. Do boku sú z nej zah ĺbené
korozívne výbežky, z nich jeden, pri dne, má charak-
ter niekoľko metrov dlhej, na J klesajúcej meandru-
júcej chodbičky (Peťova slepá cesta), končiacej
zatiaľ neprielezne zasintrovaným závalom.

Zo vstupnej dutiny klesá strmo na V špirálovito
zatočená plazivka s profilom asi 50 cm (Pôrodnica),
ktorá prechádza po pár metroch do podobnej, no už

horizontálnej plazivky. Plazenie tu sťažujú drobné
nádržky vody a dnový relikt pôvodného širšieho sta-
lagnátu, ktorý tu prehradzoval pokračovanie.
Plazivka naväzuje 2 m vysokým skokom na menšiu
oválnu korozívnu dutinu so zarútenou priepastkou
na dne (Nebo a peklo) a 8 m hlbokou šachtou na
väčší priestor, nazvaný Dómom spolupracovníkov.

Táto sieňovitá dutina s dnom asi 7 x 8 m, pokry-
tom zrútenými blokmi, je vytvorená na subparalel-
ných poruchách 115/85 a 135/80, z ktorých druhá
mala zásadný význam pre vytvorenie prakticky
všetkých nižšie ležiacich priestorov jaskyne. V roz-
rušenej stene prístupovej priepasti je tu tesne nad
dnom dómiku pekne vyzdobená postranná dutina,
zvaná Tatov hrob. Na sieň sa zvrchu pripája strmá,
zatiaľ nezdolaná sintrová komínovitá šikmina s pro-
filom 0,6 x 2 m, po vlhkom dne ktorej sa až sem
ťahajú z povrchu vlásočnice koreňov stromov. Na
stene siene, pri nástupe do klesajúceho chodbovitého
pokračovania jaskyne s veľkým zaklineným bal-
vanom, je formácia veľmi dobre vyvinutých pizoli-
tických výrastkov veľkosti hrachu až guličiek.

Z Dómu spolupracovníkov pokračuje jaskyňa
oválnou meandrujúcou strminou, vysokou
priemerne 2 m a širokou 1 m (Cesta do pekla). V zá-
vere jej prvej tretiny vyrastajú z jej sintrového dna
dva stalagmity, z ktorých jeden (45 cm výška, 11 cm
priemer) má dokonalú podobu vztýčeného
mužského prirodzenia (Ženský sen). V druhej tre-
tine sa chodba rozširuje v jednom úseku na skoro 3
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m a s ňou paralelná je tu podobne strmá prepojka
nad ňou. Aj v tejto chodbe sa na stenách nachádza-
jú pizolity, s prevažnou orientáciou pred ĺženej osi
smerom hore.

Strmina chodby sa v najnižšej časti spája s roz-
šíreným priestorom (Bluskova zrútená pivnica), do
ktorého spadá kolmým 4 m hlbokým stupňom.
Priamo pod ním je sienkovitá, pekne sintrami vyz-
dobená dutina (Kaplnka) s plytkým jazierkom a zní-
ženým záverom, vyplneným vlhkým hlinitým náno-
som.

Z rozšírenia spadá ďalšia plochá strmina, s pro-
filom v podobe kľukatiaceho sa zárezu meandra, na
dne s napadanými blokmi. Za ťažko prelezitelným
znížením profilu chodby (25 cm široká šikmina) táto
spadá 4-metrovým stupňom do najspodnejšej časti
jaskyne.

Túto tvorí lomená priestranná chodba, dlhá 20 m
– Hačova galéria. Jej priemerná šírka je 3 m, vysoká
je 3 - 5 m a jej steny sú bohato pokryté pestrofareb-
nými nátekovými sintrami. Nerovné dno chodby
(prepadliská?) je zaplnené ostrohrannými blokmi
tmavosivého vápenca a najmä popraskanými doska-
mi podlahových sintrov hrubých 10 - 30 cm. V stred-
nej časti chodby sa zo slziaceho prítoku formuje
jazierko – z neho a z podobne slabučkého zvodne-
nia, formujúceho sa počas väčšieho spádu zrážok v zná-
mych chodbách jaskyne, voda odteká smerom k S,
sutinou až k stropu zníženým trojuholníkovým pro-
filom do neznámeho pokračovania.

V strope chodby sú vytvorené nepravidelné,
slepé sienkovité dutiny. V južnom cípe chodby (na
stene dokonale vyvinuté pizolitické výrastky, až
kríčkovitých zoskupení) sa dá extrémnym zúžením
pomedzi zasintrované bloky preliezť do 10 m dlhého
chodbovitého pokračovania s výškou okolo 3 m a prie-
mernou šírkou do 1,5 m. Chodba sa potom stá ča
náhle do takmer pravého uhla do príkro stúpajúceho
fosílneho prítokového kanálu, končiaceho prisin-
trením. Počas objavu tohoto segmentu jaskyne dňa
13. marca 2000 tu bol cítiť zostupný prievan.

Z rozšírenia pri Kaplnke odbočuje vľavo iná
oválne prepracovaná a meandrujúca šikmina s pro-
filom do 1 m. V strednej časti sa na poruche mierne
rozšíri do strán (Butašove zrkadlo) a trochu stúpa,
aby hneď nato klesla plazivkovitým zúžením s pro-
filom 30 x 45 cm do drobnej záverečnej sienky. Jej
pokračovanie je zasintrované masívnym nátekom, no
medzi ním a stenou je štrbina asi 10 cm široká, z kto-
rej cítiť miestami silný pulzný prievan.
Celková dĺžka jaskyne je 170 m, jej hĺbka od vchodu
po najnižší bod Hačovej galérie je -56 m.

Genéza
Podstatná časť jaskyne (od Dómu spolupracov-

níkov až po dno) je vytvorená na šikmej poruche

(úklonu 45° na VJV), ktorá sa javí ako lokálny násun
(je možné ho identifikovať aj v okrajovom hre-
beňovom defilé Čela). Pohyb na tejto poruche bol
pravdepodobne reaktivovaný aj kvartérne, čo sa
v jaskyni prejavuje silnou deštrukciou sintrov
(najmä podlahových sintrových kôr) a na niektorých
miestach chodieb na poruche ostrým, koróziou
nepostihnutým horninovým okrajom.

Jaskyňu vytvorili autochtónne vody vo forme
postupne poklesávajúceho lokálneho piezometrick-
ého niveau, pričom rozširovanie jej chodieb do ovál-
nych profilov prebiehalo v plytkej freatickej zóne
inváznymi prítokmi zrážkových vôd. Vadózna zóna
sa v jaskyni prejavuje už len úzkymi zárezmi v plo-
chých dnách chodieb.

Perspektívy
Známe priestory jaskyne sa zatiaľ ťahajú prekva-

pujúco na V (prakticky súbežne s hrebeňom), a nie
na S, ako by sa to dalo očakávať na základe generál-
nej geológie z povrchu či analógií iných jaskýň
oblasti (napr. Malá skala). Najvzdialenejšie body
jaskyne sa nachádzajú v priemete na povrch stále
len približne 50 m od vchodu, avšak už hlboko v ma-
síve. Ku ostrému rozhraniu hrebeňa Čela a jeho sva-
hov s výraznejšou plošinou v sedle medzi Čelom
a Zárubami (768 m n.m.) je ešte ďaleko, no
pozoruhodná je v tomto zmysle dosiahnutá
denivelácia jaskyne. Najnižšie priestory už takmer
korešpondujú s výškovou úrovňou plošiny (okolo
630 m n.m.), čo by mohlo znamenať v ďalšom
pokračovaní jaskyne azda už aj významnejší hori-
zont.

Nie celkom objasnená je subteránna hydrológia
okolia. Podstatný význam môže mať málo priepust-
ná až nepriepustná bariéra úzkeho pruhu slienitých
bridlíc a slienitých vápencov, na ktorej je založená aj
dolina medzi Ostrým kameňom a Veterlínom a tiež
vyššie uvedené sedlo. Na kontakte týchto hornín
a vápencov tu zo strany hrebeňa Veterlín-Čelo (od
jaskyne na SZ až ZSZ) vyviera niekoľko
pramienkov (vo forme močaristých depresií), avšak
ich celková výdatnosť sa zdá byť na rozľahlosť
masívu príliš slabá.

Na druhú stranu (na V až VJV) môže byť masív
Čela odvodňovaný až do zachytených vyvieračiek
pod Čertovým žľabom, pričom drénom zvodnenia
môže byť významnejší zlom, ťahajúci sa osou tejto
strmo spadajúcej, suchej bralnatej doliny. Reálny
speleologický potenciál masívu okolo novoob-
javenej jaskyne je potom zaujímavý – okolo 350 m.

Dôležitou informáciou z hľadiska prieskumu
Hačovej jaskyne sú prievany. (O ich existencii i počas
dlhšieho obdobia minulosti svedčia dobre vyvinuté
aerosólové pizolitické výrastky na stenách). Ich
pulzný charakter (náhle silné závany a zmeny ich
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smeru) môže mať sčasti na svedomí aj expono-
vanie masívu do silných náveterných polôh. Viac
objektívnosti by do problematiky vniesli
dlhodobejšie pozorovania prievanov (za bezve-
terného počasia) a merania ich teploty.

Do dutín podobného charakteru, aké sú v Ha-
čovej jaskyni, by sa dalo azda dostať aj prekopom
nápadného, suťou zaneseného, 4 m širokého
korozívneho výklenku, ktorý sa nachádza pod drob-
nou stienkou asi 60 m na JJV od vchodu do jaskyne,
približne 10 - 15 m pod hrebeňovou hranou.

Masív Čela je bezpochyby silno skrasovatený,
čoho dôkazom sú bežne vo svahu nachádzané zve-
trané kusy nátekových sintrov, výplne pôvodných,
dnes už ústupom svahov zaniknutých dutín.

Branislav Šmída
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Najväčšie jaskyne Plaveckého krasu

Dĺžka Hĺbka Literatúra
Plavecká jaskyňa 536 m Droppa, 1956; Tencer, 1991
Roštúnska priepasť 260 m -57 m Tencer, 1991
Hačova jaskyňa 170 m -56 m
Malá skala 140 m -27,5 m Dosedla, 1949; Šmída – Kapucian, 1995
Vodná priepasť pri Trstíne 130 m -38 m Droppa, 1976; Kullman, 1990
Haviareň 114 m -80 m Tencer, 1991
Pri kríži 114 m -23 m Šmída, 1997
Líščie diery 100 m -38 m Tencer, 1991
Pohanská 90 m -25 m Butaš – Tencer, 1994
Tmavá skala 45 m Dosedla, 1950; Šmída, 1996
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Jednou zo zaujímavých lokalít, ktoré skú-
mali v tejto oblasti rožňavskí a tetínski jasky-
niari je aj Jašteričia priepasť. Tento názov asi
mnohým priamym účastníkom prieskumu
veľa nepovie. Lokalita je skôr známa pod
názvom Ponor na zemiačnisku alebo
Krumpliš. Odkiaľ prevzal názov “Jašteričia”
M. Erdős a zaviedol ho do literatúry, nám nie
je známe. Vzhľadom na to, že sa tento názov
objavil aj v Zozname jaskýň, nebudeme
rozširovať zmätok a budeme ho používať ako
oficiálny názov tejto zaujímavej lokality.

Prieskumu lokality sa venoval v roku 1953
Majda-Hraško so svojimi spolupracovníkmi,
ktorí sa dostali až k záverečnému sifónu
jaskyne. Tento fakt bol však rožňavským
jaskyniarom neznámy a tak sa v rámci
skupinového jaskyniarskeho týždňa začali
venovať aj výraznému ponoru, ktorý leží asi
500 m severne od Jašteričieho jazera. Ponor
odvádza do podzemia počas jarného topenia
snehu veľké množstvo vody z neďalekého
poľa. Tak zrejme došlo aj k jeho upchatiu a za-
neseniu hlinou. Stopy po predchádzajúcich
prieskumoch preto ostali utajené. Po vyčistení
zanesenej vstupnej časti sa ukázala
neprielezná puklina, za ktorou kameň padal
do hĺbky. Po rozšírení pukliny trhacími práca-
mi sme sa dostali do stropu 15 m hlbokej
šachty. Na jej dne pokračovala kratšia plaziv-
ka a niekoľko menších, voľne zleziteľných
stupňov, ktoré končili pri sifóne. V týchto
miestach sa našli stopy po predchádzajúcich
prieskumníkoch. V pukline zaseknutý čakan a
na stene karbidkou nakreslený kultový sym-
bol mužskej časti populácie. Cesta, ktorou sa
sem dostal O. Majda-Hraško je dodnes nezná-
ma. Tieto fakty spôsobili niektorým jasky-
niarom menšiu psychickú traumu.

O. Majda-Hraško sa pokúšal prekonať aj
statický sifón, nad ktorým sme našli stopy po
vŕtaní. Sifón nevyzeral byť veľmi hlboký.
Preto sme sa na ďalšej akcii pokúsili o jeho
preplávanie. R. Boroš najprv nohami ohmatal
jeho tvar a po zistení, že sifón je dlhý iba asi
1 m, ho na nádych preplával. Za sifónom bola
menšia sienka a prepad jazera tvorila úzka
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Jašteričia priepasť na Silickej planine
Jaroslav Stankovič – Speleoklub MINOTAURUS

Prieskum Silickej planiny SV od Silice v 80. a 90. rokoch, aj keď nepriniesol očakávaný prienik do jaskyn-
ného systému pod severnou kryhou Silickej planiny, bol jedným z najlepších období v činnosti rožňavskej
jaskyniarskej skupiny. Účastníci skupinových jaskyniarskych týždňov na toto obdobie tak skoro nezabudnú.
Mnohé z čiastkových výsledkov tohto prieskumu ostali nepublikované a tak hrozí, že zostanú zachované iba
v hlavách pamätníkov. Navyše tieto prieskumy nie je možné považovať za uzavreté. Veríme, že sa jaskyniari
do tejto zaujímavej oblasti vrátia a dokončia sľubne rozbehnutý prieskum.
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puklina, za ktorou chodba klesala nižšie. Sifón bolo
teda možné násoskou vypustiť. Na ďalšiu akciu sme
prišli už náležite vybavení (hadica, agregát, vŕtač-
ka...). Najskôr R. Boroš a J. Stankovič znova pod-
plávali sifón a hadicou ho vyčerpali. Následne navŕ-
tali z druhej strany otvory pre nálože. Po odpale bol
sifón prekonaný. Bohužiaľ, ani po tom sa v jaskyni
nezačalo prejavovať prúdenie vzduchu. Jaskyňu od
väčšieho systému musel oddeľovať ďalší sifón.
Postupne sme preskúmali celú objavenú časť
jaskyne. Jedinú nádej na ďalšie pokračovanie dával
úzky odtokový meander pri m. b. 24. Na týchto prá-
cach sa podieľali z rožňavskej skupiny hlavne: D.
Hujdič, P. Horváth, J. Ščuka, V. Kliment, O.
Bolaček, R. Boroš, J. Stankovič a ďalší. Z tetínskej
skupiny: J. a H. Plotovci, S. Martínek a ďalší.

V ďalších rokoch sa prieskumu tejto lokality ve-
novali hlavne J. Stankovič a M. Kankula. Postupne
rozširovali úzky meander, až zastali na hrane
menšieho stupňa, za ktorým bolo trochu viac
priestoru. Po niekoľkých akciách sa podarilo rozšíriť
aj tento úzky prielez. Šikmá chodba sa však po
niekoľkých metroch neprielezne zúžila a skončila sa
v ďalšom sifóne.

Aké sú ďalšie perspektívy prieskumu tejto
jaskyne? Predovšetkým je potrebné jaskyňu trochu
sprístupniť. Rozšíriť všetky problematické miesta,
aby sa v jaskyni dalo dlhodobo pracovať. Odtokový

meander je nutné ďalej rozširovať až k záverečnému
sifónu. V mieste prepadu bývalého prvého sifónu
postaviť hrádzu a záverečný sifón za ňu odčerpať.
Pokiaľ po jeho odčerpaní začne prúdiť prievan, je
lokalita perspektívna a treba pokračovať v jej
prieskume. Inak je cesta do systému cez túto jaskyňu
príliš komplikovaná a treba sa vrátiť napríklad
k Veľkému závrtu, kde prievan je.
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Jazvečia jaskyňa (Plazivá jaskyňa) na Dubnej
skale je známa v súvislosti so stratenou jaskyňou
Oko spomínanou v roku 1870 F. R. Vlastimilom a
jas-kyňou Dúpnou spomínanou v roku 1736
Matejom Belom. Doposiaľ nie moc známa je aj
ďalšia pozoruhodná historická zmienka o tejto
jaskyni na Dubnej skale od Andrasa Vályi z roku
1799. Vo svojom trojzväzkovom Lexikóne obcí
Uhorska spomína popri Vrútkach aj túto jaskyňu.
Dokonca sa pokúša udať presnejšie aj jej polohu.
Prečítajme si pre zaujímavosť čo o nej píše:

“Veľké okolité hory sú pomenované Dzuranová,
Dienková a Chrapová, od ktorých na sever od vôd
Váhu na 200 krokov pri hlavnej ceste do
Trenčianskej župy sa nachádza jaskyňa Dupna
skala. Otvor ako keby bol umelo vytvorený, lebo má
taký tvar. Šírka 3 až 5 siah, dĺžka asi 12 siah. Zo
stropu kvapká dolu vápencový glej. Na bokoch sú
pozostatky nôr Jazvecov. Nakoľko sa rozprestierajú
vnútorné časti nikto nevie, nakoľko je skúmanie
veľmi nebezpečné. Tvrdenie Belu Mateja o jaskyni
na strane 299 je len čistá poézia. Niektorí obyvatelia
sú toho názoru že vo vnútri jaskyne sú uschované
nesmierne poklady. Takmer každý rok sledujú tých,
ktorí idú dnu hľadať poklad. Aby nezablúdili tak za

sebou nehávajú posekanú slamu, aby sa pod ľa toho
mohli vrátiť po svojich stopách...”

Ak Andras Vályi pokladal tvrdenia Mateja Bela
o tom, že jaskyňou údajne mohol skúsený cestovateľ
prejsť až do Trenčianskej stolice, len za čistú poé-
ziu, potom musíme brať jeho ďalšie informácie o jas-
kyni ako zasvätené potvrdenie toho, čo pravde-
podobne o tej istej jaskyni písal o 71 rokov neskôr
Vlastimil Rusel. Jaskyňa Dúpna je faktom a musela
byť skutočným bludiskom vybudovaným v tra-
vertínovej kope pri Vrútkach ponárajúcimi sa voda-
mi Chrapového potoka. Potom ale nemožno brať na
ľahkú váhu ani tvrdenie dnes už nebohých bratov
Sucháčovcov z Vrútok o jaskyni ktorú navšívili v o-
pustenom lome ako chlapci v roku 1922 a blúdili
v nej ťahajúc za sebou špagáty celú polovicu dňa.
Pri ťažkom a zdanlivo márnom pátraní po tomto ne-
sporne pozoruhodnom dnes už historickými faktami
dostatočne doloženom krasovom “monumente” nám
však zatiaľ vždy ostala v rukách iba nenápadná ale
predsa zaujímavá Jazvečia jaskyňa. Aj keď pátranie
po spomínaných stratených jaskyniach na Dubnej
skale zatiaľ speleológov nepriviedlo k cieľu, neosta-
lo bez istého pozitívneho pokroku a zrejme ostáva
len otázkou času kedy dôjde v tejto záležitosti k roz-
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Jazvečia jaskyňa na Dubnej skale pri Vrútkach
Eduard Piovarči

Jaskyniarska skupina Adama VALLU (Malá Fatra SEVER)

Obidva vchody do Jazvečej jaskyne - fotomontáž
Foto.: J. Haráni
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hodujúcemu prielomu, pretože
prieskum na uvedenej lokalite
od roku 2000 intenzívne
pokračuje nielen v teréne pri
exploračných prácach ale aj
intenzívnym prieskumom hys-
torických archívnych mate-
riálov.

Geológia a polohopis
Jazvečia jaskyňa sa

nachádza na geologicky
pozoruhodnom ostrove treťo-
horných sladkovodných vápen-
cov limnického vývoja (neogén
- panón, miocén) v mierne kle-
sajúcom ramene Pokladného
grúňa medzi Chrapovým a Dzu-
ranovým potokom v časti, ktorá
má historický názov Predhora,
ktorý na mapách nenájdete, ale
zachoval sa ústnym podaním.
Práve na Predhore bola pri-
bližne v rokoch 1906 až 1912
zahájená ťažba Banskou hutnou
spoločnosťou z Brna, ktorá
tento rozhodne zaujímavý
prírodný útvar výrazne zdevas-
tovala. Jaskyňa je tvorená vo
svetlosivých vápencoch a váp-
nitých íloch Pravnianských
vrstiev v ktorých podloží sa
nachádzajú travertíny v 40 až
60 m mocnom súvrství. Tra-
vertínová kopa pri Vrútkach je
ojedinelá tým že vznikla v ob-
dobí vrchného miocénu teda
pred 10 miliónmi rokov a patrí
medzi najstaršie na Slovensku.
Práve v týchto miestach prielo-
mu Váhu Malou Fatrou pre-
bieha línia Strečnianskeho
zlomu. Koncom treťohôr sa
tento zlom stal výverovišťom
horúcich minerálnych prame-
ňov presýtených uhličitanom
vápenatým. Minerálne žriedla
vytvorili na týchto miestach už
spomínanú 40 až 60 m hrubú
polohu travertínov. Preto Chra-
pový potok pritekajúci z gra-
nodioritového jadra Lúčanskej
Malej Fatry mal možnosť
ponárať sa v rôznych obdobi-
ach a na viacerých miestach do
pomerne mäkkých a poddaj-
ných vápnitých ílov a traver-

16
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tínových vápencov. Umožňovalo to i postupné vyzd-
vihovanie a vhodné nakláňanie súvrstvia sladkovod-
ných vápencov pozdĺž Strečianskeho zlomu.
Poklesávanie Turčianskej kotliny na tomto zlome
pokračuje neustále.

V travertínovej kope na Predhore pri Vrútkach
teda vznikli aj napriek relatívne krátkemu geolo-
gickému obdobiu celkom vhodné podmienky na
krasovatenie svetlosivých vápenitých ílov a tra-
vertínov ponárajúcim sa vodným tokom Chrapového
potoka. Dnešná denivelácia ponoru Chrapového
potoka (480 m n.m.) pod Kordovým lazom k mo-
čaristej údolnej nive Váhu (380 m n.m.) činí okrúh-
lych 100 metrov. Je zaujímavé že okrem močaris-
tých pozemkov pod Predhorov sa ponárajúca voda
nikde vo forme výrazného vyvierania neobjavovala.

Dnes hydrologické podmienky na lokalite veľmi
výrazne ovplyvnilo neďaleké banské dielo.
Prieskumná štôlňa pre cestný tunel novej diaľničnej
trasy na východ. Mohutné tektonické línie v grano-
dioritoch vedúce pozdĺž hlavného hrebeňa
Lúčanskej Malej Fatry boli plnené vodami
Chrapového potoka. Prieskumná štôlňa na ne pocho-
piteľne narazila a odvodnila celý systém. Viac ako
300 litrov vody za sekundu sa valí do prieskumného
tunela a výrazne brzdí harmonogram prac budovania
diela. Krasový ponor Chrapového potoka ostal po-
stupne od roku 1999, kedy Doprastav zahájil práce
na tomto projekte, takmer suchý. Voda doňho priteká
už iba na jar počas topenia snehu. Ponor nie je kla-
sickým priamym prepadávaním vody do podzemia,
ale voda sa stráca zhruba na úseku 50-tich metrov
presakujúc cez vrstvy nanesených granodioritických
riečnych sedimentov do vápencov. V riečisku pod
ponorom možno nájsť množstvo nádherne skraso-
vatených kúskov sklovite hnedob ielych úlomkov
travertínov, ktoré miestami svojou tvrdosťou, a sfar-
bením pripomínajú žriedlovce.

Jazvečia jaskyňa známa aj ako Plazivá jaskyňa sa
nachádza vo výške 440 m n.m. asi 10 metrov pod
hrebeňom na severnom úboči Predhory v strmom
svahu na rozhraní bukového lesa a mladého
zmiešaného porastu borovíc, smrekov a briez.

Popis jaskyne a morfológia
Dva úzke vedľa seba položené vchody do jaskyne

sú nenápadné zasadené v nevýraznej 2 m vysokej
zvetrávajúcej skalnej stienke asi 7 metrov pod chod-
níkom vedúcim do starého lomu. Na zvetranom
skalnom reliéfe nad jaskyňou je evidentná pomerne
výrazná vrstevnatosť, naklonená z východu na západ
pod 450 uhlomZ juhu na sever ležia vrstvy naklo-
nené rovnako pod 450 uhlom. Na skalnom reliéfe
nad vchodmi sú pozorovateľné aj dve paralelné tek-
tonické línie, ktoré pretínajú vo vchodovej časti
vrstevnatosť kolmo, ale oproti horizontále sú naklo-
nené 550 zo západu na východ. Na týchto dvoch

líniách smerujúcich zo severu na juh sú zo značnej
časti budované aj priestory jaskyne.

Jaskyňu možno geneticky zaradiť medzi flu-
viokrasové inaktívne jaskyne. Je evidentne
vytvorená modelačnou činnosťou podzemného vod-
ného toku, veľmi pravdepodobne postupne sa
ponárajúcich vôd Chrapového potoka v časoch keď
dno doliny bolo položené asi o 20 m vyššie oproti
súčasnému stavu. To znamená, že pokiaľ hlavný
ponor pod Kordovým lazom nestačil absorbovať
celý prietok potoka ostávajúca voda sa postupne
ponárala do tektoník a vrstevnatosti na trase dlhej
viac ako 600 m. Vody ktoré vytvorili Jazve čiu
jaskyňu sa ponárali do masívu 250 m od fungujúce-
ho hlavného ponoru.

Jaskyňa je charakteristická výrazným stropným
korytom, ktoré možno pozorovať už od vchodu, vo
Vstupnej sienke po Sienku pre dvoch na prvých
dvadsiatich metroch tesnej mierne meandrujúcej
chodby. Po poklesnutí vôd bola jaskyňa zanesená
hlinitopiesčitými usadeninami, ktoré vymedzili
vodný tok do zúženej polohy medzi stropom a sedi-
mentmi. Voda sa takto zarezávala hlavne v prie-
storoch pri bode č, 6 vo výraznej plytkej zátočine
vľavo tesne pod vyhladeným stropom. Dynamické
priam odstredivé rýchlo prúdiace vody tu zanechali
stopy aj ďalej v zarezaní pri bode č. 5 pred ďalšou
ostrou zátočinou, podľa čoho je možné celkom jed-
noznačne určiť smer vodného toku. Paralelne s hlav-
nou chodbou prebiehajú okolo meandrujúcej chodby
dva sprava i zľava neprielezné oválne kanáliky,
ktoré sa na viacerých miestach do hlavnej chodby
prerezávajú rôzne veľkými otvormi zväčša popri dne
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Meranie v Záturčianskom meandry
Foto: J.Haráni
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chodby. Výrazná oválna tlaková modelácia niekda-
jšej freatickej zóny je zreteľná najma v Záturčaian-
skom meandri v rozpätí meračských bodov č. 3, 4, 5,
a 6. za Vstupnou sienkou, ktorá je zároveň aj
najväčším priestorom v jaskyni. Na tomto mieste sa
nachádza aj najnižší bod v jaskyni vytvorený
výrazným odtokovým kanálom. Podobné odtokové
kanáliky sú aj v Sienke pre dvoch pod meračským
bodom č. 8. Tieto odtokové kanáliky (tiež invázne
ponory) odvádzali vodný tok z hlavnej chodby po-
stupne v protismere naklonenia vrstevnatosti z juhu
na sever do hĺbky. Paralelná tektonika pretínajúca sa
vzájomne zhruba pod 45 stupňovým uhlom je tu na
zaujímavom vadóznom profile jasne evidentná na
reze D vo Vstupnej sieni. Za pol metra vysokým
skalným stupienkom v Sienke pre dvoch pokračuje
jaskyňa už ťažšie prieleznou plazivkou, ktorú sme
nazvali Chodbou obtiažnej fotosyntézy Medzi me-
račskými bodmi č. 8 a 9 je možné pozorovať na stenách
drobné vírové jamky (skalopy, facety), ktoré svedčia
o rýchlom prúdení niekdajších podzemných vôd.

Jaskyňa je tvorená, ako som už spomenul, na
dvoch naklonených križujúcich sa tektonických
líniách smerujúcich zo severu na juh. Sklon vrstev-
natosti je dobre sledovateľný i v Sienke pre dvoch.
Dno jaskyne je v súčasnosti vystlané suchou trávou
až po tento druhý najväčší priestor v jaskyni typický
aj výraznou stropovou vyh ĺbeninou. Miestami
sme v Záturčianskej chodbe okrem trusu hlodavcov
nachádzali v absolútnej tme klíčiace zelené lístky zo
semien. Najvzdialenejší svieži zelný dvojlístok sme
zaznamenali 15. 5. 2001 v koncovej plazivke medzi
bodmi 8 a 9. Z toho sme odvodili aj jej pomeno-
vanie. Pri kontrole z 30. 5. 2001 narástli oba zelené
lístky do veľkosti takmer dvoch centimetrov. Je zrej-
mé že jaskyňu obývajú zvieratá. V Sienke pod
skalným stupňom, alebo tiež Na prípojke sme na
akcii 11. 5. 2001 našli pri meraní jaskyne na strope
zaveseného netopiera podkovára a 30. 5. 2001 sme
sa pravdepodobne s tým istým stretli zas.

Za touto sienkou, v ktorej sa nachádzajú na dne
väčšie skalné úlomky pokračuje jaskyňa dvoma vet-
vami. Obe sú pomerne tesné a pokračujú takmer
vedľa seba kľukatiac sa a meandrujúc na juh.
Pokračovanie nad pol metra vysokým skalným
stupňom je prieleznejšie a podarilo sa nám v ňom
natiahnuť ešte dva polygónové ťahy s celkovou
dĺžkou 7 m. Hoci chodba pokračuje ďalej, prechádza
do čoraz neprieleznejších miest navyše zatarasených
skalnými blokmi. V tesnejšom kanály položenom
nižšie vpravo od výrazného skalného stupňa sa nám
v meandrujúcej chodbičke podarilo natiahnuť ešte
4,5 m polygónový ťah. Chodba vystlaná hlinitými
sedimentami sa tu pod polygónovým bodom č. 12
delí a jedna časť klesá nadol a druhá časť sa prudko
zatáča vľavo a stráca sa v ďalšom zalomení chodby
doprava.

Jaskyňa je pomerne suchá a krasová výzdoba
okrem sintrových nátekov a stôp po olámaných
brčkách a drobných kvapľoch v nej takmer neexistu-
je. Zaujímavý je ešte fakt, že sme v nej nenašli ani
stopu po vertikálnych komínoch, čo znamená, že
povrchové zrážkové vody sa tu svojou koróznou čin-
nosťou na modelácii výraznejšie neprejavili.

Prieskum
S prieskumnými a exploračnými prácami v jas-

kyni sa začalo v roku 1985 členmi OS Terchová pod
vedením Pavla Pokrievku. Do jaskyne sa pre hlinité
sedimenty dalo naplaziť len veľmi ťažko. Preto sa
tesné a úzke oválne chodby čistili od sedimentov.
Najviac sa na prácach podieli členovia z Martina
a Záturčia P. Pokrievka, V. Čarnický, P. Veterník, M.
Brežný, Ľ. Kubáni, J. Ondrašák, J. Nereča, Š.
Nereča, Š Kuna. Občasne a sporadicky sa zúčastňo-
vali aj iný členovia skupiny P. Reichel, P. Kováč, Ľ.
Varecha atď. V jaskyni sa odpracovalo v roku 1985
dohromady 9 pracovných akcií počas ktorých sa
Záturčanský meander dokonale vyprázdnil od sedi-
mentov v dĺžke takmer 20 m. Hoci je hlavná chodba
jaskyne za Vstupnou sieňou pomerne úzka a jej
výška sa pohybuje od 0, 5 do 1 až 1,3 m, dá sa ňou
pohybovať pomerne pohodlne. Pri rozširovaní úžin
kladivom sme zacítili typický sírovodíkový zápach
charakteristický pre vápenité íly Tunela v skalnej
stene lomu, ktorý má nápadný elipsovitý profil.
Mierne meandruje, klesá a zasa stúpa čo pre banské
dielo predpokladaného účelu nebýva obvyklé.

V roku 1986 bola Pokrievkovou skupinou
objavená aj jaskyňa Nad plazivou (475 m n.m.) s dĺž-
kou 8 m. Tento názov nie je však celkom výstižný.
Jaskyňa sa nenachádza bezprostredne nad Jazvečou
jaskyňou (Plazivou jaskyňou). Je situovaná asi 200
metrov na severozápad zhruba o 35 metrov vyššie
vľavo od hlavnej lomovej steny nad hlavným
kráterom starého lomu. Aj táto jaskyňa bola
vytvorená jedným z mnohých paleoponorov
Chrapového potoka. Vchod do tejto jaskyne museli
jaskyniari zväčšiť a po preplazení tesného meandra
sa dostali do malej sienky.

V roku 1989 vykopal nad Jazvečou jaskyňou
Pavol Pokrievka s Ľ. Kubánim a Š. Nerečom na zá-
klade detekcie virguľou prieskumnú sondu hlbokú 2
m, ktorá však očakávané výsledky nepriniesla.
Jaskyňa po zameraní na akcii 16. 5. 2001 dosiahla
celkovú dĺžku 32,5 m. Jaskyňa od svojho spodnej-
šieho vchodu nastúpala “deniveláciu” na úseku 27 m
v hlavnom smere sotva 1 m.

Záver
Jazvečia jaskyňa je len nepatrným fragmentom

z oveľa významnejších a rozsiahlejších krasových
priestorov, ktoré existovali a podľa mnohých pamät-
níkov existujú najmä v severnej časti Starého lomu.
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Vrstevnatosť travertínov v tejto časti je prekvapivo
dramaticky naklonená opačne ako vo vzdialenejšej
Jazvečej jaskyni. Vrstevnatosť je tu sklonená 20 až
300 zo severovýchodu na juhozápad. Je to jedno-
značne čitateľné na skalných odkryvoch v miestach
pod hlavným ponorom Chrapového potoka (470 m
n.m.) a vo vchode do Jaskyne nad plazivou alias
Jaskyne Kunová štrbina. V lome sa zachovali ešte
ďalšie dve malé jaskyne 5,5 m dlhá Falošná jaskyňa
oko (Jaskyňa nad sutinovým kužeľom, tiež Tulácka
jaskyňa 450 m n.m.) vedľa nej 6 m dlhá pracovná
sonda Očko a už spomenutá 8 metrov dlhá Jaskyňa
nad plazivou - Kunová štrbina (475 m n.m.) v ktorej
sa zachoval výrazný fragment krasovej výzdoby. 42
metrov dlhý Tunel v severozápadnej skalnej stene
lomu (470 m n. m.) ktorý sme po dvadsiatich rokoch
v roku 2000 znovuodkryli, je pravdepodobne možné
pokladať za prírodný útvar, ktorý bol neskôr
upravený a použitý pri práci v lome. V roku 1922 vrú-
tockí chlapci navštevujúci Dubnú skalu práve o tom-to
tuneli počuli, že sa o ňom rozprávalo ako o jaskyni
vedúcej do Rajca. V súčasnosti na lokalite pátrame
po jaskyniach Ruttkayovej, Erhartovej a Kostolného
jaskyni. Ale hlavne po jaskyni ktorú v roku 1922
navšívili bratia Sucháčovci. V tomto pamätnom roku
navšívila na Dubnej skale okrem nich ešte jedna
skupina miestnych chlapcov pod vedením Ivana
Kadáša ďalšie dve podľa popisu celkom nové
neznáme jaskyne. Vchody do týchto minimálne šies-
tich jaskýň sú už dávno zasypané sutinami gravi-
tačného zvetrávania krehkej lomovej steny. Preto
dúfame, že nám na tejto lokalite mnohé pomôže
objasniť plánovaný geofyzikálny prieskum.

Opálená skala spomínaná už pri opise hraníc vrú-
tockého chotára v historickej listine z roku 1285 -
dnešná Dubná skala, iste nevydá svoje tajomstvo len
tak ľahko. Bude nám treba ešte mnoho sa snažiť.
Motorom súčastných snáh na lokalite je Jozef
Haráni, ktorý okrem práce v teréne odviedol neoce-
niteľnú prácu najmä pri pátraní v archívoch. Aj touto
cestou mu aj ako nášmu sponzorovi za skvelú
spoluprácu na akciách chcem za všetkých v našej
jaskyniarskej skupine poďakovať. Vďaka však patrí

aj všetkým ostatným, ktorí skalne i občasne
dochádzajú na zdanlivo nezáživné a zbytočné pra-
covné akcie do starého lomu v jednej z najstarších
travertínových kôp na Slovensku.
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Nesmierne úsilie jaskyniarov mnohých generácií
o pokus preniknutia do podzemného tajomstva
Prosieckej doliny je známe z viacerých článkov.
Speleoclub Chočské vrchy sa ho rozhodol poodhaliť
cez Jaskyňu O-3. Nie preto, že je to najväčšia
jaskyňa v Prosieckej doline (zameraním z roku
1997 mala 57 m), ale preto, že na ďaľší postup v nej
nebolo potrebné používať nevyhnutne trhacie práce,
len trpezlivou prácou transportovať sedimenty celou
jaskyňou až na povrch. Pretože má jaskyňa hlinité,
pomerne rovné dno, na transport sa nám osvädčili 20 l
kanistre, ktoré sme ťahali za lanom ako sánky a ktoré
sa akurát zmestili do úzkych chodieb. Za tri roky
kopania sme von z jaskyne vytiahli viac ako 600
kanistrov materiálu. Vpodstate sme si ale len
prehlbovali chodby, aby sa nám lepšie pracovalo.
Keď sme už v O-trojke nič nevykopali, hrdili sme sa
aspoň tým, že máme prvenstvo v najmenšom
jaskynnom dóme, keď naše kopáčky premenovali
Prvú plazivku po prehĺbení na Bludný dóm (teraz sa
v ňom dá aj čupieť).

Po troch rokoch kopania s medziskládkovým
systémom, kedy sme v jaskyni nepostúpili ani cen-
timeter som začal strácať aj členov speleoklubu,
ktorí boli ochotní v jaskyni kopa ť. Dievčatá mi
otvorene povedali, že do O-trojky už nevkro čia.
Vcelku som ich aj chápal. Kopanie v Jaskyni O-3 to
boli galeje a pohyb cez plazivkovité pukliny
nesmierne obtiažny.

Mne sa však O-trojka stala srdcovou
záležitosťou. Zúčastnil som sa v nej na všetkých
prácach a možno sa mi ani nepáčila samotná
jaskyňa, ale tá perspektíva na objavy! Treba
podotknúť, že okolie jaskyne pri Vrátach v Pro-
sieckej doline je nádherné a duša v ňom pookreje.
Pár krát, keď som bol z práce vo fabrike vystreso-
vaný a potreboval som poriadny relax, išiel som
poobede po práci na bicykli do Prosieka. Do jaskyne
som prichádzal okolo piatej a tri hodinky som v jas-
kyni pokopal. Neurobil som tam sám bohvieaký kus
roboty, ale aspoň som mal dobrý pocit z toho, že
nenechávam túto perspektívnu lokalitu ležať ľadom.
To isté sa udialo aj 11. júla v roku 2000. Najprv som
z Bludného dómu vyniesol 6 kanistrov fajného
blatíčka. Pracoval som s dvoma 20 litrovými kanis-
trami tak, že na každý koniec lana som uviazal
kanister, potom som sa vyplazil hore a postupne som
ich ako sánky ťahal za sebou. Tak som na jeden
náročný výstup puklinovou chodbou mohol vytiah-
nuť až dva kanistre. Potom som si ešte naplnil dva
kanistre, ktoré vytiahnem na záver pri výstupe a išiel
som na koniec jaskyne s cieľom rozšíriť úzku puk-
linovú chodbu. Sekáčom a kladivom som skúsil ako

pôjde rozširovať puklinu. Išlo to celkom dobre, lebo
na dne sa striedajú sintrové vrstvy s hlinou. Na
predchádzajúcej akcii 3. 6. 2000 sme prvýkrát po
troch rokoch kopania postúpili na konci jaskyne asi
o 1 meter a v nadol klesajúcej pukline sa nám obja-
vil zrazu stúpajúci strop. Ide teda o zanesený sifón
piesčitou hlinou. V nej bola pri strope dierka ( 6 cm
a prievan a hukot cez ňu bol neskutočný. Nedalo mi
to a tak som začal poľnou lopatkou rozširovať
dierku. Piesčitá hlina sa ľahko odsýpala, nepríjemný
bol len veľmi úzky priestor, do ktorého sa zmestila
len jedna ruka s lopatkou. Po rozšírení dierky sa
prievan stupňoval, až mi začalo byť v premočenej
kombinéze zima. To ma len poháňalo k intenzívnej-
šiemu hrabaniu, nehľadiac na škrípanie piesku
medzi zubami. Za chvíľu som narazil na dne na
kameň a tak som sa dopracoval k výške plazivky asi
štvrť metra. Keď som usúdil, že je to dosť na môj
rozmer, nasúkal som sa do diery. Pred sebou som
tlačil jednou rukou lopatku, sekáč a kladivo, aby
som mal istotu na návrat a druhú ruku som držal za
telom, aby som videl dopredu. Hlinu v závere sifó-
na som už pretlačil na druhú stranu, kde bola mierna
depresia. Keď som sa celý zmestil do plazivky,
uvidel som pred sebou puklinovú sienku, zatia ľ
najväčší to priestor v Jaskyni O-3. Nazval som ju
Prievanová sienka a sifón, ktorý som zapchal
Prievanový sifón. Zrazu som si uvedomil, že dlho
ospevovaný hukot vody počujem za pätami a vpredu
je len jaskynné ticho, občas prerušené padnúcou
kvapkou. Hochmuth s Holúbekom mali pravdu.
Žiadny hukot vodopádu, len prudký prievan, ktorý
som teraz pripchal vlastným telom a dostať sa z ne-
ho bol problém. Premočená kombinéza sa mi nalepi-
la na steny na mňa kalibrovanej plazivky a chodidlá
mi plantali vo vzduchu. Vystretou pravou rukou pred
sebou som sa po namáhavom kopaní nevládal po-
tiahnuť a ľavú ruku som mal pritlačenú vzadu pri
tele. Mikropohybami som sa po milimetríkoch súkal
za objavom. Postaviť sa mi podarilo o 20:27 (čo sa
nikde inde v O-3 nedá). Pri pomyslení na objav v jas-
kyni O-3 sa mi vždy tlačili slzy do očí. Neviem, či
ich teraz vysušil studený prievan a len som nemo
civel do Prievanovej sienky. Rýchlo som si prebehol
sienku šikmého profilu, z ktorej vedie vracajúca sa
puklinová chodba nadol. Tá má pre nás nesmierny
význam z hľadiska uskladnenia sedimentov, ktoré
už nebude treba pracne ťahať von z jaskyne. Celá
sienka je obalená blatom, akokeby bola nedávno
zaplavená a miestami sa nachádzajú aj blatové sta-
lakmity. Okrem blatových kreácií je tu pár krátkych
brčiek a v strede sienky brčko dlhé asi 20 cm, ktoré
je prvých 5 cm obalené blatom, čo vyzerá ako hrubší

Postup v Jaskyni O-3 v Prosieckej doline
Juraj Szunyog
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stalaktit. Vracajúca sa puklinová chodba je na konci
vymytá vodou do tmavosivého vápenca. Týmto
odtokovým kanálom odtekala voda do nižších
priestorov, do ktorých je pokračovanie opäť zane-
sené sedimentami. Dôležitý je ale zatiaľ neprielezný
otvor v sienke smerujúci na sever do masívu.
Mohutný prievan vanúci z neho hovorí za všetko.
Dostať sa cez neho nebude problém – na dne otvoru
vysokého asi 20 cm je len hlina a vrstvičky sintra.
Nechal som to ale na budúce, lebo jednak mi už bola
z prievanu zima, bolo aj dosť hodín a čelovka mi
práve zdochla. Z vrecka som vytiahol záložnú
baterku na dve tužkové batérky a lopatkou som začal
prehlbovať Prievanový sifón, aby som pri návrate
nemal problémy.

Návrat na povrch bol pomalý, zvlášť keď ma ešte
v Bludnom dóme čakali dva naložené kanistre. Von
som sa dostal o 21:30, kde bolo po daždi, ale stále
teplejšie ako v jaskyni. Za sprevádzania svätoján-
skych mušiek som unavený, ale šťastný došiel ku
prepadovej vani vodojemu, kde ma čakala komplet-
ná očista, pri ktorej som si až začal uvedomovať ten
nádherný pocit z objavu.

Na ďaľších akciách v jaskyni sme zistili, že
chodba smerujúca zo sienky za prievanom znovu o-
trojkovatie – teda nadobúda šikmý puklinovitý pro-
fil známy zo začiatku jaskyne. Práce prehlbovania
zasedimentovanej chodby sa postupne presunuli do
malej priepastičky zvanej Prievan zdola, kde záleží
na šikovnosti jaskyniara ako si dokáže nahrabať
blato pod nohami. Ďaľší postup v jaskyni je naviac
sťažený silným prievanom, ktorý zalieza pod pre-
močené kombinézy. Po zameraní 13. 8. 2000 sa
ukázalo, že cez Prievanový sifón sme sa dostali do
paralelnej pukliny rovnakého sklonu aj smeru ako je
vstupná puklina, len posunutej o 13 metrov na
východ. Jaskyňa teraz dosahuje zameranú dĺžku
85,08 m s deniveláciou 8,91 m. Objavených bolo
síce len 25 m, no v Jaskyni O-3 to znamená ako
stonásobne viac v Jaskyni mŕtvych netopierov.

Pre náročnosť prác, ktoré predchádzali objavu si
každý, kto kopal v Jaskyni O-3 zaslúži byť na čest-
nom zozname. Počas existencie Speleoclubu
Chočské vrchy k nim pribudli dole uvedené mená.
Aj keď v Jaskyni O-3 pôsobilo niekoľko nadšencov,

ktorí nie sú členmi SSS, každého, kto tu kopal,
považujem za jaskyniara. Boli to:

Juraj Baláž
Peter Bebej

Iveta Brčíková
Ján Broďáni

Štefan Gajdoš
František Hanes
Pavol Javorek

Miroslav Jurečka
Pavol Jurečka

Alexander Jurík
Pavol Jurík

Filip Krakovský
Pavol Mahút

Mário Olšavský
Miriam Oravcová

Štefan Sališ
Štefan Sitek
Peter Sliačan
Juraj Szunyog

Slávka Szunyogová
Ján Tholt

Katarína Tholtová
Monika  Tholtová
Miroslav Vanek

PS: pred tromi rokmi odloženú fľašu pri príležitosti
začatia kopania v Jaskyni O-3 sme otvorili štyri dni
po objave na svadbe nášho jaskyniara Štefana
Sališa.
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Keď sme objavili v jeseni roku 1997 spolu s jasky-
niarmi zo Zvolena ďalšie priestory v Zápoľnej, tak
nové priestory jaskyne utešene pribúdali a za 8 mesi-
acov dosiahla jaskyňa zameranú dĺžku 1308 metrov.
O tom, že naše výskumy sa neuberajú tým správnym
smerom však nasvedčoval fakt, že silný prievan
citeľný vo vstupných častiach jaskyne nebol
v odľahlejších priestoroch registrovaný. Lezenie
freatických a priestorovo členitých labyrintov najmä
s pomocou lanových techník nám odčerpalo veľa
energie, avšak postup bol minimálny. Aj objavy
s dĺžkou okolo 100 metrov M. Hurtaja a P. Vaněka 5.
septembra 1998 za priepasťou Ako v Kresanici len
potvrdili, že “dobré časy” sa skončili a každý postup
tu bude nutné ťažko vydrieť. Extrémnu úžinu preko-
nali doteraz len štyria tenkí jaskyniari a aj pred traver-
zom premosťujúcim priepasťAko v Kresanici sa viac
prieskumníkov otočilo. A ďalej nasledujú opäť
nepreskúmané vertikálne komíny, lezenie a postup iba
20 - 30 metrov za akciu…

Až 5. 12. 1999 svitla nádej, že sme našli stratenú
niť. Peter Vaněk vyliezol rozsiahly nepreskúmaný
komín medzi m. b. 142 a 143. Vtedy sme objavili
a orientačne preskúmali asi 200 metrov nových
priestorov. V ďalšom prieskume nás opäť zastavili
vertikálne prekážky, ale v eufórii objavu sa zdalo, že
sme natrafili na správny smer a nové priestory
v Zápoľnej budú opäť utešene pribúdať. Avšak
následný lezecký prieskum nedostupných vertikál-
nych priestorov uviedol našu nádej do reálnych
koľají. Vyliezlo sa spolu 7 ťažko prístupných
priestorov s použitím rôznych techník (voľné leze-
nie, využitie lezec-
kého stĺpa, prekla-
danie lešenárskej rúry
s hákom na konci,
vyhodenie lana cez
skalné okno…).
Takto sme objavili
ďalších 85 metrov
priestorov. Priestory
končia zá-valmi
alebo úžinami bez
výrazného prie-vanu
a reálna možnosť
prieniku je
obmedzená prakticky
len do ne-prieleznej
úžiny za m. b. 364 a
zahlineným závalom
pri m. b. 328. Ostatné
závaly za m. b. 339,
354, 356, 360 sú

rozsiahle, visia prakticky nad hlavou a nie je bezpečné
z lezeckej p-olohy zrážať tyčou voľné bloky visiace
priamo nad hlavou. Výrazný prievan sme tu nezareg-
istrovali a žiad-na prekážka na ďalší prieskum nevyz-
erá príliš lákavo.

O prienik cez sifón v nových častiach Zápoľnej
sa pokúsil 3. marca
2001 známy českoslo-
venský potápač D.
Hutňan. Podarilo sa
mu postúpiť asi o 5
metrov dopredu,
v ďalšom pokračovaní
bráni úžina, ale
tadiaľto zrejme cesta
nevedie. Tento pozna-
tok je však užitočný
z toho hľadiska, že
môžeme do tohto jaz-
era bez pocitu previne-
nia voči budúcim
výskumom sypať vy-
kopanú suť z Paľov-ho
komína.

Na lezeckom prie-
skume, zameraní a
sprístupnení Sušiarne
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a jej potápačskom prieskume sa zúčastnili okrem
autorov príspevku na 12 pracovných akciách aj M.
Danko, M. Dvořáček, M. Honeš, D. Hutňan, Z. Jerg,
V. Kóňa, M. Kostka, S. Kotarba, L. Krčmárik, P.
Mikula, J. Polívka, T. Přibyl, J. Rybanský, Ľ.
Rybanský, Ľ. Sliva, M. Sova, P. Staník, J. Stankovič,
J. Vajs, P. Vaněk, S. Votoupal a J. Žiaran.

Stručný opis nových priestorov v Sušiarni
Objavný komín – nachádza sa nad výraznou

chodbou vedúcou od priepasti Tatrovka do masívu.
Jeho výška je 12 metrov a vlastne ústi do Sušiarne.
Vyliezol ho voľne, len s istením zospodu Peter
Vaněk. Dnes je vystrojený fixným lanom a polyami-
dovým rebríkom, ktorý pre tento účel vyrobil dr.
Hochmuth. S týmto komínom sa spája úsmevná
príhoda J. Žiarana. Jano postupoval prvý na začiatku
prieskumu. Keď zbadal zhora visiace lano, tak
s ťažkým batohom vyrúčkoval 10 metrov do
Sušiarne. Komín, vtedy ešte bez rebríka, je blatistý,
veľmi nepríjemný a tento výkon bol na hranici
možností. Keď sme po dlhšej dobe s pomôckami
prišli k Janovi tak nás privítal so slovami: “Zdalo sa
mi, že na lane sú uzly a keď som ich nevidel tak som
si myslel že je to ľahké.”

Sušiareň – všetky priestory nachádzajúce sa za
Objavným komínom. Názov vznikol podľa toho, že
ani po viacerých akciách sme neboli schopní zvesiť
žiadne lano, ktorých sme tu navešali do viacerých
komínov.

Paľov komín – názov dostal podľa toho, že pri
lezení tu I. Kráľ s P. Žiaranom použili dnes už his-
torické lano dr. Mittera. Jeho výška je 16 metrov,

končí kopateľným zahlineným závalom smerujúcim
do bielych miest na mape. Pozoruhodná je tu aj
neočakávaná studňa vytvorená medzi m.b. 328-9.
Končí zahlinením, avšak dá sa tu kopať.

Komín s visačkou – mohutný, výrazný, až 26
metrov vysoký komín končiaci úžinou a závalom.
Na jeho lezení sa podieľali I. Kráľ, J. Žiaran, P.
Staník a Ľ. Rybanský. Po zhodnotení situácie sme
odtiaľto laná stiahli, pretože ho nepovažujeme za
perspektívny z hľadiska postupu do ďalších
priestorov. Názov dostal podľa visačky s nápisom,
ktorú sme tu zanechali pre prípadných ďalších
prieskumníkov,

Komín obáv – výrazná puklina nachádzajúca sa
približne v strede Sušiarne. Nie je ťažký na lezenie,
ale je tu veľa voľných nebezpečných blokov. Za
úžinou pri m.b. 364 vidno pokra čovanie, vanie tu
slabší prievan, pracovisko vhodné pre využitie
vŕtačky s patrónami. Nie je vystrojený lanom, ale pri
traverze od. m.b. 320 k m.b. 361 je lanové zábradlie
vítané.

Lešenárske partie – priestory nachádzajúce sa
v severnej časti Sušiarne. Boli vylezené prekladaním
lešenárskej rúry a voľným lezením I. Kráľom a P.
Holúbekom. Na ich konci sa nachádza zával (m.b.
339) a zahlinený sifón (m.b. 343). Je to najseverne-
jšie miesto Zápoľnej. Výraznejší prievan tu necítiť,
nepredpokladáme, že práve tadiaľto je cesta do
ďalších objavov.

Trojrozmerný labyrint – spleť chodieb nachádza-
júcich sa nad sifónom. Všetky vertikálne priestory
sú tu preskúmané s pomocou skladacieho st ĺpa,
pokračovanie je ukončené závalom bez prievanu.
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Zaujímavá tesná neprielezná úžina sa nachádza pri
m.b. 350. Vhodené skalky padajú do neznámeho
priestoru. Bez prievanu.

Sifón – predstavuje najnižšie miesto Sušiarne.
V závislosti od vonkajších vplyvov jeho hladina
kolíše v intervale viac ako 100 cm. Podľa D.
Hutňana sa nejedná o perspektívne miesto
z hľadiska ďalších výskumov.

Budúcnosť
Čo nás však čaká ďalej? Asi budeme musieť

hľadať stratený prievan a postupovať po ňom. Úloha
je to však náročná, pretože Zápoľná je veľmi členitá
a prievan sa prakticky stráca vo veľkých priestoroch
za druhou výdrevou, čiže už v blízkosti vstupného
otvoru. V jaskyni nám je známych ešte niekoľko
nepreskúmaných vertikálnych priestorov. Ich
prieskum je veľmi náročný a postup dopredu (na
vysnívaný Važec) len minimálny. Veľkým problé-
mom je tu skutočnosť, že tieto priestory z hľadiska
prieskumu prakticky nekončia a ostáva veľa
otvorených problémov ako úžina, zával, alebo ďalší
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nedostupný čierny otvor. Nelogickosť priestorov
Zápoľnej však spôsobuje, že za každou takouto
prekážkou môže byť hlavné pokračovanie jaskyne.
Po komínoch tu máme natiahnutých takmer 200
metrov lán a rebríkov.

Perspektívy prieskumu
Zápoľná je vytvorená v pomerne tenkom pruhu

čistých gutensteinských triasových vápencoch ťaha-
júcich sa od Zápoľnej až k Važcu. Jej podzemné
chodby majú korózny charakter a boli vytvorené
rozpúšťaním horniny v hlboko freatickej zóne.
V jaskynných sedimentoch prevláda hlina, iba
lokálne aj veľmi jemný piesok a samozrejme že suti-
na. Na základe týchto skutočností, samozrejme že so
značnou dávkou odvahy predpokladáme, že Zápo ľná
nebola vytvorená vodami Čierneho Váhu, pretože sa
tu nenachádzajú jednak klasické jaskynné úrovne,
priestory nemajú ponorný charakter a čo je asi
najväčší argument proti Čiernemu Váhu je fakt, že sa
tu nenachádzajú žiadne okruhliaky. Ako tok
podieľajúci sa na jej vzniku môže prichádzať do
úvahy Biely Váh ponárajúci sa niekde v oblasti
Važca. Táto hypotéza je veľkým stimulom do
ďalšieho prieskumu jaskyne, veď Važec je vzdialený
vzdušnou čiarou až 8 kilometrov a teda perspektíva
ďalších objavov je zaujímavá. Dĺžka zameraných
priestorov v jaskyni je 1724 metrov a zatiaľ sa do
masívu postúpilo len 120 metrov. Napríklad
v neďalekej Demänovskej doline je rozpätie medzi
ponornou a výverovou časťou jaskynného systému
takmer 4 kilometre a je tu vyvinutých viac ako 30
kilometrov doteraz známych chodieb. Zaujímavá je
Zápoľná aj pre zoológov. Totiž v celom jej roz-
siahlom podzemí sa nenachádzajú žiadne netopiere
a ani pozostatky po stavovcov, bežných v iných

jaskyniach. Len v oblasti vchodu, prirodzenej pasci
pre drobných živočíchov nachádzame spadnuté
hady, jašterice a drobné cicavce. Ak prievan vanúci
jaskyňou pochádza skutočne z vchodu niekde od
Važca, tak pre netopiere, kuny a iné stavovce je
niekoľkokilometrová vzdialenosť skutočne nepre-
konateľnou prekážkou. Dnes známe jaskynné
priestory sú prakticky prístupné len od jesene 1997
a tento čas je zrejme krátky na to, aby sa jaskyňa
osídlila. Ďalšou záhadou Zápoľnej je strata vôd
z Čierneho Váhu v epigenetickej tiesňave prerezáva-
júcej pás vápencov a dolomitov v okolí jaskyne. Do
podzemia sa tu podľa meraní uskutočnených na
konci 60. rokov stráca od 115 do 588 litrov vody za
sekundu. Miesto ich výveru je dodnes ve ľkou
neznámou. Svetlo do hydrológie jaskyne môžu
priniesť potápači, ktorých čaká na dne Ce-ru-wei-
nan-si-ki zaujímavý sifón sifón. Cez extrémnu úžinu
tu síce pražskí potápači M. Dvořáček a M. Honeš
dostali 29. apríla 2001 potápačskú výstroj, avšak
dostali sa iba do štvormetrovej hĺbky. V ďalšom po-
stupe im zabránilo zlé usporiadanie vzduchových
fliaš. Snáď nabudúce. Je možné, že potom sa pod
jeho hladinou sa objaví vodný tok a ďalšie zaují-
mavé priestory…

Literatúra:
BIELY, A., 1992: Geologická mapa Nízkych Tatier.

Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava.
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Zápoľná. Spravodaj Slovenskej speleologickej
spoločnosti, 29, 3, Liptovský Mikuláš, 10-15.

HANZEL, V., 1977: Puklinovo - krasové vody
severovýchodných svahov Nízkych Tatier a
vplyv skrasovatenia na ich režim. Slovenský
kras, 15, Martin, 31-51.
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Plató Muránskej planiny kulminuje
výškovo na západe, výbežkom vápen-
cového Kľaku (1409 m n. m.). Mohut-
nú hradbu tohoto masívu ohraničujú zo
severu strmé bralnaté svahy, v ktorých
sa vytvorili tri amfiteatrálne doliny –
Teplá, Suchá a Machnatá. Sčasti už
speleologicky známou je posledná z nich,
Machnatá dolina, ktorej grandiózny
uzáver má podobu vejára s polo-
merom cez 600 m. Jej charakteristic-
kým rysom sú neprehľadné stupňovité
steny, defilé a skalné veže, ktoré zvie-
rajú neprehľadnú sieť príkrych žľabov.
V najspodnejšej časti, vo výške okolo
900 m n. m. tu vystupujú vody ba-
riérovej Klátnej vyvieračky s výdat-
nosťou 100-300 l/s max. (Kámen,
1963). Výškový hydrologický poten-
ciál od vrcholu Kľaku je teda
pozoruhodných 500 m. V divočine par
excellence, porastenej primárnym
smrekovým pralesom tu nezostáva
skúmajúcemu speleológovi často nič
iné, než zdolávať časť tejto denivelácie
neraz fyzicky náročnými obchádzkami,
alebo voľným lezením na hranici
rizika.

V terénoch Machnatej doliny sa
speleológia robila napríklad v rovno-
mennej jaskyni Machnatá (154 m, cca -
80 m), známej predtým najmä snahami
hľadačov pokladov (Kámen, 1963;
Kováč, 1989). Je tu tiež geneticky zau-
jímavá, niekoľko desiatok metrov dlhá,
spletitá jaskyňa Labyrint, zmapovaná
L. Kováčom, K. Mertom a spol. Nás
zaujalo územie po orientačnej návšteve
dnes zachytenej vyvieračky vo vyús-
tení doliny na jar roku 2000. Prvý z auto-
rov príspevku si vtedy všimol v zá-
verovej stene nad výverom, vo výške
asi 15 m lákavý oválny otvor, ktorý
evokoval víziu možného paleovýveru.
Zdola sa ale k nemu dostať nedalo.
Overenie vchodu, spojené s povr-
chovkou okolia (západnejšia časť
záverového vejára doliny) sme teda
realizovali v dňoch 19. a 21. mája
2000, v zostave siedmi zo Speleoklu-

28

Nové jaskyne severných svahov Kľaku
(Muránska planina)

Branislav Šmída - Marcel Uhrin – Erik Kapucian – František Černý



29

bu Univerzity Komenského a jeden za OS Muránska
planina. Dobrodružnou akciou v od ľahlom,
extrémne členitom teréne sme zistili, že povrchová
preskúmanosť územia je mizivá. Výsledkom sú
objavy jaskýň (neraz s celkom priestrannými vchod-
mi), ktorých pestrý charakter čiastočne naznačuje
štýl skrasovatenia oblasti:

1. Černá šachta (960 m n. m., 975 m n. m.)
Spodný otvor tejto 15 m hlbokej, pravidelne tru-

bicovitej korozívnej priepasti s profilom asi 2 m
sme zospodu tipovali pôvodne na vchod do horizon-
tálnej jaskyne (viď vyššie). O čo v skutočnosti ide,
zistili pri hľadaní vhodného nástupu na zlanenie
k nemu zvrchu bratia Černí, ktorí traverzovali po
trávnatej rímse a zhodou okolností sa dostali k hor-
nému otvoru lokality. Na presvetlenú šachtu sa v hor-
nej polovici pripája zboku 4 m dlhý korozívny
výbežok. Pri istej miere fantázie by sa priepasť dala
považovať aj za relikt oderodovanej sifonálnej zóny.

2. Šnúrková jaskyňa (1005 m n. m.)
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Jaskyňa je vytvorená v hornej časti takmer 30 m
(!) dlhého, strmého abri pod šikmým bralným defilé
povyše Černej šachty. Nízkym vchodom samotnej
jaskyne sa tu prechádza do rozbitej sieňovitej ka-
verny s trhlinovým komínom. Hore (dá sa voľne
vytraverzovať) je v nej nástup do stupňovitej,
homogénnej korozívnej chodbičky, vyúsťujúcej po
10 m do stropu abri (v chodbičke bol nájdený kus
šnúry na bielizeň). Vnútorná, korozívna časť jaskyne
zmenila čiastočne charakter opadom koróziou silno
postihnutej horniny, ktorú na poruchách aj dnes
atakuje presakujúca kapilárna voda. Steny vo vnútri
jaskyne sú pokryté ostrými výčnelkami a drobnými
pizolitmi od prievanov. Dĺžka jaskyne (mimo abri)
je 29 m.

3. Slonie kly (1000 m n. m.)

Dva drobné korozívne výklenky v podobe mini-
atúrnej jaskynky v celkovej d ĺžke 4,5 m sa
nachádzajú v exponovanom žľabe priamo nad
vyvieračkou, južným smerom od nej. Kúsok
povedľa tejto jaskynky je 3 m dlhý, nízky
preleziteľný kanál a na rímse na V výklenok drob-
nej, 2 m dlhej jaskynky.

4. Malý labyrint (1225 m n. m.)
Jaskyňu s plochým, ľahko prehliadnuteľným

vchodom 0,5 x 2 m v trávnatom svahu širokého
žľabu tvoria dve oválne korozívne chodby, oddelené
skalnými prepážkami. Do stropu jaskyne sú
zahĺbené uzavreté komínovité výbežky. Jej záver
tvorí vlhkou oranžovou hlinou zanesený
plazivkovitý výbežok. V opačnej strane je oválny,
fosílny prítokový kanálik, ktorým by sa možno dalo
preliezť i pár metrov dopredu (nevyskúšalo sa to).
V stenách, no najmä v strope (komínoch) jaskyne
je selektívne vypreparovaná hornina charakteru
brekcie so svetlooranžovým matrixom, v ktorom sú
chaoticky utopené ostrohranné, no i čiastočne opra-
cované vápencové úlomky rôzneho zloženia.
Zaujímavo vyzerajú najmä klasty medovo sfar-
beného karbonátu s veľmi jemnozrnnou štruktúrou
(sintre?). Mohlo by ísť o pôvodne veľmi staré
(koniec triasu?) paleokrasové dutiny (komíny?), na
čo by sa dalo usudzovať aj podľa kontrastne ostrého
ohraničenia brekcie voči okolitému sivému vápencu.
Celková dĺžka jaskyne je 20 m.

5. Pochopova jaskyňa (1235 m n. m.).
Jaskyňa bola lokalizovaná E. Kapucianom pri

traverzovaní päty tiahleho vysokého brala, pod
ktorým sa mu zrazu objavil mohutný trubicovitý
portál (vrchnej dutiny) s profilom 5 m. Tento spadá
príkrym skalným stupňom k nižšej etáži, rozsiahlej-
šiemu abri.

Priamo pod presvetleným oválnym tunelom
západného vchodu sa nachádza šikmé, nízke jaskyn-
né zahĺbenie s krátkymi neprieleznými výbežkami
(iniciálnymi korozívnymi kanálikmi), ktorého
skalné dno pokrýva zvlhčený prachovitý film. Na
juhovýchod vedie popod minimálne 15 m vysoký
komín s viac ako dvojmetrovým profilom 15 m
dlhá puklinová chodba, ktorej ľavá strana je kolmá
a prakticky hladká, zatiaľ čo ľavú vytvára šikmi-
na s jemným sintrovým povlakom.

Na severovýchod vedie zo vstupného abri iná,
stupňovitá, no inak priamočiara trhlinová chodba.
V jej strednej časti, pred sienkovitým rozšírením
s mohutným blokom, je priechod sťažený výšvihom
cez zaklinené kamene. Chodba je vysoká priemerne
4 – 6 m a široká 1 – 1,5 m. Vyúsťuje visuto v skalnej
stene bočného žľabu, asi 15 m vysoko nad jeho
dnom (z vonkajšej strany, hoci pomerne veľký,
horný vchod jaskyne nič nenaznačuje).

V severovýchodnej chodbe vanú vplyvom dvoch
vchodov intenzívne prievany. Slabý prievan bol však
zaregistrovaný aj zo šikminy v juhovýchodnej
chodbe – či vedie z azda prielezného výbežku,
zisťované pre problém s lezením po klzkej šikmine
nebolo.

Celková dĺžka jaskynných priestorov je 102 m.
Jaskyňa bola orientačne preskúmaná 19. 5. 2000 E.
Kapucianom a M. Uhrinom, zmapovaná bola o dva
dni neskôr. Pomenovali sme ju na počesť profe-
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sionálneho strážcu Národného parku Muránska
planina a rangera, pána Z. Pochopa.

6. Mašíková jaskyňa (1230 m n. m.)

Nachádza sa asi 50 m povedľa Pochopovej
jaskyne, na päte rovnakého brala. Postupne sa
znižujúca korozívna chodbička jaskynky je dlhá 7
m. Jej čiastočne skalné, čiastočne balvanité dno je
porastené hrubou vrstvou machu, ktorému sa darí
pre značnú vlhkosť (priesak) aj vo vnútornej časti.
Koniec jaskynky tvorí okrovou hlinou zanesený
nízky výbežok. V strednej časti chodbičky je náz-
nak plytkého sondovania. Jaskyňa je vytvorená
v silne zbrekciovatených doskovitých až masívnych
vápencoch s červeným matrixom, so smerom
úklonu (vrstvovitosť?) 145/25.

7. Priechodná jaskyňa (1220 m n. m.)
Plazivkovitá, no pomerne široká (do 4 m), z

oboch strán priechodná korozívna jaskyňa v dĺžke
asi 15 m sa nachádza na ostrohe výrazného bralného
defilé, šikmo dolu na SZ od Pochopovej jaskyne.

8. Čierny zámok (1175 m n. m.)
Veľký vchod (6 x 8 m) tohoto korozívneho jaskyn-
ného vhĺbenia sa nachádza na konci výrazného

žľabu, približne na prechode z Machnatej do Suchej
dolinky. Jaskyňa je založená na dominantnej ver-
tikálnej trhline smeru JZ-SV. Vhĺbenie je po poruche
asi 10 m dlhé a v závere asi rovnako vysoké, s ná-
znakom akoby drobného komínovitého pokra čova-
nia. Šírka vhĺbenia je vo vnútornej časti asi 4 m.
Jaskyňa je silno poznačená mrazovým zvetrávaním
a následným gravitačným opadom

9. Jaskyňa 11 otvorov (1300 m n. m.)
Oblúkovité zahĺbenie korozívnych kanálov v

cel-kovej obvodovej dĺžke pozoruhodných 29 m sa
nachádza v menšej skalnej stienke na konci jedného
zo žľabov Machnatej dolinky, už tesne pred
vyústením k plochším svahom planiny. Dutiny sú
nízke, zahĺbené maximálne 4 m, vytvorené na sub-
horizontálnych diskontinuitách (azda primárnej
vrstvovitosti horniny). Sú vyplnené prachovitou,
sivo-oranžovou hlinou. Zah ĺbenie bolo preskúmané
pre nedostatok času len po obvodovej periférii. Či sa
dá preliezať kontinuálne od najsevernejšej kaverny
až k juhovýchodnému cípu, či vzájomne medzi
niektorými otvormi, fyzicky dokázané nebolo.

10. Firnová trhlina (1225 m n. m.)
Asi 6 m (?) hlboká, zo strany od svahu voľne

prístupná trhlinová polopriepasť so šikmým
firnovým splazom na dne (firn sa tu drží pravde-
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podobne počas celého roka) sa nachádza už nad
horným bralným okrajom záverového amfiteátra
Suchej doliny, približne v jej smernom pred ĺžení.
Dno lokality je nejasné, pretože táto bola nájdená až
za šera a bez baterky (B. Šmída). Chlad vo vnútri
polopriepasti však naznačuje statický režim a hlbšie
neprepadávali ani dolu vhadzované kamene.

11. Jaskyňa pri hrane (1200 m n. m.)
5 m dlhá, slepá korozívna jaskynka leží tesne pod

hornou hrebeňovou hranou medzi Suchou dolinou
a veľkým amfiteátrom Teplej doliny.

12. Elza (1200 m n. m.)
Jej sieňovité abri, zahĺbené asi 5 m a s výškou 6

– 7 m bolo nájdené pri zostupe dominantným
žľabom do Machnatej dolinky zhora z okraja
planiny, zo sedla medzi vrcholom Kľaku a kótou
1342 m, zostupom šikmo na Z. Na sienku jaskyne
s výrazným opadom horniny sa pripája strmý slepý
výbežok, no aj najmenej 20 m vysoký korozívny
komín s profilom 1,5 – 2 m (F. Černý ml. v ňom
voľne vyliezol do výšky asi 10 m). Priamo nad

jaskyňou je menšie, vo svahu do boku oknom
prevalené prepadlisko, s pôvodne asi podobnou
genézou, ako komín vnútri v jaskyni. Lokalita bola
pomenovaná podľa sučky vlčiaka, ktorá s nami
hrdinsky prekonávala aj veľmi zložité, takmer
lezecké úseky.

13. Červená puklina (1130 m n. m)
Tvorí ju 5 m dlhé jaskynné zahĺbenie, vytvorené

na trhline, okolo ktorej bol na poruchách výraznejší
priesak kapilárnej krasovej vody, ktorý zapríčinil po
ústupe svahu uvoľňovanie úlomkov horniny. Dno
jaskyne tvorí prachovitá sivo-červená hlina
zmiešaná s úlomkami sute.
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Záver
Orientačným povrchovým prieskumom uzáveru

Machnatej doliny a jej blízkeho okolia sa podarilo v
priebehu dvoch dní nájsť a zdokumentovať 13 dote-
raz neznámych jaskýň a niekoľko menších dier s cel-
kovou dĺžkou 276 m. Ich morfológia naznačuje
zväčša korozívne procesy pripovrchovej zóny
ústupu svahu, zatiaľ však v ničom nepoukazuje na
charakter hlbšieho skrasovatenia masívu. To môže
mať rysy známej Machnatej jaskyne, či Jaskyne Pod
Kľakom (Meško, 1993) na opačnej strane masívu,
no vzhľadom k dynamickým vyvieračkám, zaují-
mavému výškovému potenciálu a pomerne ideálnej,
homogénnej karbonátovej štruktúre sa tu dajú očaká-
vať aj väčšie systémy. V ďalšom prieskume tohoto
územia možno odporúčať systematickejší prístup,
pričom vo výbave by nemuseli vzhľadom k
sťaženej orientácii chýbať GPS a vysielačky. Je
potrebné si tiež priebežne kresliť situáciu žľabov,
pretože, ako sme to zistili aj my, dostupné mapy ich

pozíciu zobrazujú len veľmi schematicky. Odmenou
za fyzicky náročný prieskum tu budú ur čite
ďalšie vchody, z ktorých možno predsa len niek-
torý vedie aj do rozsiahlejšej jaskyne.

Našej akcie sa zúčastnili: F. Černý ml., A. Černý,
E. Kapucian a B. Šmída (oba dni), F. Černý st., B.
Lešická, K. Kýška a M. Uhrin (jeden deň).
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Jaskyňa na Rúbani je druhou najväčšou lokalitou
Strážovských vrchov (450 m / -92 m). Jej vchod sa
nachádza na dne jedného zo závrtov na Mojtínskej
krasovej plošine. Charakteristické sú pre ňu najmä
trhlinové priestory. Čo je veľmi zaujímavé, podstatná
časť jaskyne je vytvorená v dolomitoch. Podrobný
popis jaskyne spolu s prehľadnou mapou zverejnil
v Spravodaji SSS (1985) známy považský speleológ
Milan Velič.

V najnižších priestoroch jaskyne sa formuje drob-
ný tok s prietokom do niekoľko litrov za sekundu.
V priebehu jaskyne je zastihnuteľný len v úseku
niekoľkých desiatok metrov. Jeho pôvod je zatiaľ
otázny, no jaskyňa nemá s jeho formovaním prakticky
nič spoločné a ich spojenie je vyložene náhodné. Zdá
sa tiež, že tok sa musí vytvárať v ďaleko väčšom
objeme masívu, než je v ňom vytvorená samotná
známa jaskyňa. Tok priteká z horizontálnej trubi-
covitej plazivky, ktorá má charakter drobného
sifóniku. Na pozvanie jedného z lídrov Jaskyniarskeho
klubu Dubnica n. Váhom, Jozefa Ondrušku sme tu
uskutočnili v neskorú jeseň 2000 pokus o prekonanie
miesta pomocou potápačskej techniky. Na akcii sa
okrem vyššie uvedeného podieľali ďalej B. Šmída
(potápač), E. Kapucian zo Speleoklubu Univerzity
Komenského, F. Tobola zo Speleoklubu Leopoldov
a M. Novák z domácej partie (ako sprievodné družstvo
nosičov techniky).

Pôvodný plán bol, že potápač sa napchá do
plazivky nohami napred a potiahne za sebou voľnú
fľašu s automatikou. Aby to bolo čím pohodlnejšie, J.
Ondruška dokonca na predchádzajúcich akciách
zvyšoval strop nástupu do sifónu.

Ako sme však zistili, plazivka je zatiaľ neprielezná.
Podarilo sa do nej vopchať pod vodou asi 2 m do
dĺžky, no ďalší posun je pre dospelého človeka
nemožný. V pohybe bráni bahnitý nános dna.
Odstránenie tohoto sa však priamo v plazivke nedá
realizovať, lebo je pod vodou a jeho vyberaniu bránia
obmedzené pohybové pomery.

Určitou možnosťou postupu je ďalšie prehlbovanie
dna misy v nástupe do sifónu, ktoré je síce už pevné
(skalné), no silne postihnuté koróziou a teda zvetrané.
Ostrým krompáčom alebo motyčkou sa tu dá ďalej
hrabať. Oblečený v neopréne sa potom môže
prieskumník posúvať ďalej do plazivky a odstraňovať
z nej nános. Súčasnou podmienkou je však ešte aj
ďalšie, aspoň čiastočné zníženie hladiny vody pred
sifónom (vykopaním rigolu v štrku). Iným riešením je
trhacími metódami zaplavený a neprielezný úsek
nadísť priamo rozstreľovaním stropu sifónu. Nie je
však isté, koľko bude treba strieľať. Aj keď pokračo-
vanie za sifónom môže byť zaujímavé.

Počas akcie sme rekognoskovali aj odtokový sifón
jaskyne. Potok tu má zreteľný dynamický spád a za
sifónom môžu byť teda tiež celkom zaujímavé priesto-
ry. Vlezením v neopréne do sifónu sa zistilo, že je
šikmý, hlboký asi 1,5 m. V tejto hĺbke sa jeho piesčité
dno prakticky už úplne kolenovito narovnáva, čo
svedčí o tom, že práve táto hĺbka by mohla byť
v sifóne maximálna. Sifón by sa dal prekonať aj
vytvorením hrádze a odstavením prítoku, čerpaním
vody a následným prečistením sifónu od piesku.
Ďalšou možnosťou je pokračovať v prekope sediment-
mi zaneseného konca fosílnej úrovne nad riečiskom.
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Koncový prítokový sifón Bobačky sa považuje
z hľadiska nájdenia jej pokračovania hlbšie do masívu
za jedno z kľúčových miest jaskyne. Spod zníženej
klenby tu, asi 500 m vzdušnou čiarou od vchodu
vyteká z oválneho otvoru v šírke asi 2 m tok, ktorý
ďalej formuje pereje, vodopády, ďalšie sifóny…

Hoci objavitelia hlavného traktu jaskyne (Ošust a
Sasvári v roku 1973) boli vynikajúcimi speleopotá-
pačmi, o tom, že by sa v tomto sifóne zanorili,
nevieme. Zdenko Hochmuth (2000) predpokladá, že
dôvodom mohla byť aj Kámenova hypotéza z roku
1968: Farbiacim pokusom sa zistila spojitosť medzi
ponorným závrtom na Mokrej poľane a riečiskom
Bobačky, pričom vzájomná vzdialenosť (350 m) sa
mohla zdať prieskumníkom pri striktnom uvažovaní
– jediný zdroj a jediný výtok – relatívne “malá”.
Dnes predpokladáme, že vody Bobačky (prietok vo
vývere min. 8,5 l.s-1 / max. 605,7 l.s-1) sa formujú
aj v ďalších závrtoch Mokrej poľany a na línii až po
ponorné závrty pri sedle Javoriny, čo je od vchodu
jaskyne vzdušná vzdialenosť skoro 2,5 km (Šmída,
2000). Treba tiež pripomenúť, že k potenciálnym
začiatkom zvodní toku jaskyne je niekde aj viac než
200 m denivelácie.

Evidovaný potápačský pokus zrealizovali
v sifóne až Z. Hochmuth a F. Koľbik. Dňa 24. 6.
1989 tu zaplávali v tesnom, no inak plytkom,
pieskom vyplnenom sifóne podľa ich informácie asi
25 m, pričom sa priebežne vynorili v akejsi bubline.
Ďalší postup bol znemožnený znížením stropu až
takmer k piesčitému dnu. Prieskumníci predpoklada-
jú, že s inak usporiadaným výstrojom by sa možno
toto miesto preliezť aj dalo, alebo treba priebežne sle-
dovať, či extrémne prívalové vody konfiguráciu
náplavu v sifóne časom nezmenia (Hochmuth, 2000).

Po objavoch skoro kilometra nových priestorov

vo vyšších úrovniach Bobačky (Šmída, Kotlarčík
a kol., 2000) sme sa začali zaoberať aj objavnými
možnosťami sifónov tejto jaskyne. Logickým
miestom výraznejšieho postupu sa javil najmä kon-
cový prítokový sifón.

Overovaciu akciu sme tu realizovali dňa 2. 12.
2000 v dvojici Braňo Šmída zo Speleoklubu
Univerzity Komenského a Ján Karpiš, popredný
potápač skupiny tech. potápania Pro-Dive v Bra-
tislave. S transportom materiálu k sifónu nám vypo-
mohli M. Mikuš a A. Lipták z domáceho
Speleoklubu Muránska planina. Transport k sifónu
bol zvládnutý vcelku v pohode aj vo štvorici, pri čom
sme niesli 2 potápačské komplety (2 x 7 l fľaše).

Do sifónu viedla ešte zdravo vyzerajúca a spo-
ľahlivo vypnutá vodiaca šnúra po našich predchod-
coch, no zobrali sme aj bubon s našou vlastnou
šnúrou. Do vody sme nastúpili v poradí Karpiš,
Šmída, v bezprostrednom odstupe. Aby sme mohli
zreteľnejšie overovať bočné kontúry sifónu, tiež
s dohodou, že rýchlosť presunu pod vodou bude
minimálna a prvý potápač prakticky nebude pohybo-
vať plutvami. Sifón je hneď po zanorení široký do 4
m, skutočne plytký (do 1 – 1,5 m, doslova “žabacia
mláka”), no v profile dosť nízky (max. 1,5 m, no
väčšinou 1 m a menej).

Pri postupe za inak vynikajúcej viditeľnosti sme
miestami zreteľne cítili piesok na bruchu, alebo
potom oškieranie krytov ventilov fliaš o výstupky
stropu. Profil sifónu spôsobil prvému z potápačov
menší problém už pri nástupe. Jano pri kontrole
výmeny automatík zistil, že jedna nepúšťa vzduch.
Spôsobil to piesok, ktorý sa dostal do náust ku pri-
tlačením telom ku dnu. Problém bol operatívne pria-
mo v sifóne vyriešený jednoduchým prečistením.

V už výstupnej prvej časti sifónu, po nejakých 10

Potápanie v koncovom sifóne Bobačky
Branislav Šmída
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– 12 m presunu, sa však subtílnejší Jano zasekol
v nízkom profile medzi stropom a pieskom na dne.
Čo to umožňovalo napruženie vodiacej šnúry,
pokúšal sa obísť miesto po stranách, no neuspel ani
tam. V už silnom zákale mi dal ešte najavo, že
nemôže prejsť a čo teraz.

Vytušil som, že v tomto prípade ide o nedostatok
skúseností povrchového potápača so zmenšeným
jaskynným profilom. Pokúsil som sa preto Jana
obísť, napriek tomu, že hatal telom najpriechodne-
jšiu časť profilu sifónu. To sa aj podarilo, aj keď som
bruchom poriadne zahrabol do zvodneného piesku.

Po vynorení v drobnej bubline na druhej strane
som chvíľu analyzoval situáciu a hneď potom
nasvetľoval Janovi, že som v poriadku na druhej
strane. Jeho svetlá sa v hnedo-zelenom zákale hýbali
tiež, ale z miesta nepresúvali. Zanoril som sa teda
späť k nemu. Dával mi najavo, že neprejde. Vynoril
som sa teda znovu do bubliny (menšej sienky
s valom piesku pod vodou).

Kým som naväzoval na brit postupovú šnúru
z nášho bubna, Janove svetlá sa zo sifónu stratili,
z čoho som usúdil, že sa vrátil k nástupu do sifónu
(nacúval tam). Zložitý pohyb a udržiavanie
rovnováhy v sienke, kde sa mi v jemnom piesku
zabárali nohy aj s plutvami až po kolená, však zatiaľ
rozvírili drobný kal, ktorý sa hrnul do ďalšej časti
sifónu. Tu som sa teda zanoril pri už značnom
“chuchvalcovitom” zakalení len orientačne, viac-
menej naslepo, do dĺžky maximálne 10 m a podľa
dvoch potrebných vyrovnaní tlaku do h ĺbky tak 4 –
5 m, bez toho, aby som zistil ukončenie sifónu. Po
ľavej strane som pocitovo (krytom na ventiloch
fľaší) evidoval celkové zníženie s britmi. V sifóne
som sa však pohodlne na plocho otočil a vyplával
späť a hneď nato aj k úplnému nástupu do sifónu.

Ďalšiu akciu sme zorganizovali v januári 2001.
Do sifónu sme tentoraz hodlali vojsť traja, každý
s určitým cieľom. (Prvý pokus o prienik, druhý iste-
nie a okamžité vypnutie šnúry, tretí v poradí tréning
a oboznámenie sa s priestormi). Pri transporte nám
tentoraz pomohla väčšia skupina jaskyniarov (M.
Griflík zo Speleoklubu UK, A. Lačný zo
Speleoklubu Trnava a M. Mikuš, A. Breznaník, M.
Pašiak, M. Pašiaková a Ľ. Siman zo Speleoklubu
Muránska planina).

Do sifónu sme sa dohodli zanoriť v poradí Braňo
Šmída, Robert Korim (líder skupiny tech. potápania
Pro-Dive) a Igor Poprac zo Žarnovice. Stratégia bola,
že sa pokúsim hneď bez otáľania v sieni ponoriť do
druhej časti sifónu a eliminovať tak valivý pohyb
rozvíreného piesku, pričom sa nebudem zdržiavať ani
nafixovaním našej vodiacej šnúry, ale túto mi bude
usmerňovať v rukách po vynorení v sieni Robo.

Po vynorení v sieni som moment vyčkal a po-
zoroval, čo sa deje za mnou. Robo sa však zasekol,
na rovnakom mieste ako predtým Jano Karpiš. (Igor
sa dokonca pre zakalenie sifónu po nás dvoch už ani
nezanoril do sifónu). Zvážil som, že Robo, ak aj

neprejde, si ako dlhoročný inštruktor poradí sám
a v najhoršom prípade vycúva. Mne však nezostáva-
lo nič iné, než okamžite naviazať šnúru a potopiť sa
do druhej časti sifónu.

Kal som tentoraz pre nezdržiavanie hneď predbe-
hol a viditeľnosť bola ďalej výborná. Po šikmine
som klesal prakticky bez pohybu plutvami, a aby
som priestor hneď nezakalil, udržiavajúc rýchlosť
s klesajúcim kalom. Postúpil som asi 10 – 12 m, po
pocitovej stránke možno o 3 či 4 m ďalej než pri
prvom pokuse, tentoraz viac ďalej od ľavej strany.
Tu sa šikmina, široká aspoň 3 – 4 m, začala narovná-
vať, no súčasne aj extrémne znižovať. Prielez ďalej
mal na dĺžke minimálne 2 m (čo som videl) výšku
maximálne 10 – 15 cm. Pri študovaní tohto miesta
a priblížení sa k nemu sa voda postupne zakalila,
nakoniec na nulovú viditeľnosť. Vynoril som sa teda
naspäť a pretože bola obava, aby som sa nezaplietol
v zníženej prvej časti sifónu do dvoch šnúr, tú našu
som odrezal. Návrat bol síce len po hmate po
Hochmuthovej šnúre, avšak inak bez problémov.

Ďalší progres v sifóne zostáva problematickým.
Bolo by azda ešte dobré dôkladnejšie pozrieť pravú
stranu druhej časti sifónu. Tú sme však považovali
doteraz za menej zaujímavú – druhá časť sifónu
naväzuje na prvú v značne strmom uhle a pravá
strana druhej časti sifónu má smerovanie takmer
späť (!) k nástupu. Logické, geneticky z iných
priestorov Bobačky odvodené pokračovanie sme
tipovali viac k ľavej strane druhej časti sifónu.

Potápaním sme zistili, že konfigurácia sifónu sa
nemení výrazne asi ani po veľkom prívale. Jemný
kal síce prúd odnesie, no val náplavu v okolí bubliny
postupne degraduje a možný priechod ďalej opäť
zanáša. Nepomôže ani inak usporiadaná výstroj
(fľaše na boku, či voľne ložené), profil je prinízky aj
pre plaziaceho sa človeka bez fľaší. Prehrabávať sa
pod vodou v tekutom piesku je takmer nemožné a ne-
bezpečné.

Istým, avšak ťažko technicky realizovateľným
riešením by bolo odsať jemné piesčité sedimenty
z dnového kolena druhej časti sifónu (napr.
princípom air-liftu). Je však problém, ako zadovážiť
dostatočnú kapacitu vzduchu či jeho transport (v prí-
pade menšej elektrocentrály zase dostatočné
vetranie pred sifónom). Ďalší prieskum za sifónom
to však dlhodobo aj tak nevyrieši, sifón sa pieskom
môže znovu zaniesť po jedinom väčšom prívale vôd.
Presekávanie sa skalným masívom (pre značnú vzdi-
alenosť a neznáme informácie, čo je za sifónom)
nepripadá v dnešných podmienkach do úvahy.

Ďalšími alternatívami, ako postúpiť do hypote-
tických priestorov za sifónom zo strany od Bobačky,
môžu byť pokračovanie v sondáži na konci pieskom
zanesenej chodby napravo pred koncovým sifónom,
dôkladnejšie posúdenie vodných hladín na konci
chodby Mitroška a rozširovanie úžin, či štandardný
speleologický prieskum vybraných miest v okolí
Mamutej chodby a pod ňou.
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DODATOK K PRÍSPEVKU “JASKYNE
HORNÉ OKNO A VELKÁ TRHLINA

V OPUKÁCH”

Eduard Piovarči
V Spravodaji č. 3/2000 bol omylom predčasne

publikovaný spomínaný príspevok. Toto nedorozu-
menie som zapríčinil žiaľ ja osobne. V sprievodnom
liste som síce k článku sľúbil do uzávierky čísla
poslať’ fotografie, rozvinutý rez jaskyňou a upra-
vený text, preto že som 24 hodín po odoslaní svojho
príspevku do redakcie zistil, že som mapku aj pasáže
v článku špatne orientoval. Z ťažko pochopiteľnej
príčiny som sa pomýlil pri kreslení smerovej šípky o
90 stupňov. Mapu som ihneď’ opravil a poslal s os-
pravedlnením vzápätí do redakcie s tým, že i text
opravím a zašlem ho do redakcie mejlom tak ako to
býva dobrým zvykom pretože predchádzajúci text
som poslal vytlačený laserovou tlačiarňou na troch
obojstranne potlačených stranách xeroxového
papiera formátu A3. Predpokladal som, že redakcia
nebude môj článok znovu pracne prepisovať’ do tex-
tového editora a počká si až článok pošlem tak ako
obvykle v doc. súbore Wordu cez sieť’.

V mojom prostredí sa však zvýšila v tom období
pracovná a existenčná záťaž a pridali sa i mnohé
rodinné starosti a ja som sa odoslaniu článku a doho-
toveniu mapy rozvinutého rezu nemohol venovať’.
Spoliehal som na to, že sa článok bude publikovať’
až v 4 čísle Spravodaja. A tak sa stalo, že článok bol
predsa len publikovaný s nesprávnym popisom o-
rientácie tektoniky a priestorov. Všetkým čitateľom
a celej speleologickej verejnosti sa za tento exces
ospravedlňujem. Je to pre mňa tvrdá skúsenosť’ a pou-
čenie, neposielať’ do tlače ešte nedokončené a nekom-
pletné články.

Navyše v uvedenej literatúre pod č. 2 je nezrozu-
miteľne a nezmyselne uvedený text “Historická
zmienka o starej kamennej ceste v Starej dolinke.”
Po tejto historickej zmienke som sa márne snažil
pátrať’ v Štátnom archíve mesta Žiliny, takže moja
informácia o starej ceste a jej pôvode v Starej
dolinke nie je faktograficky ničím doložená. Poznám
ju v skutočnosti len z miestnej 1’udovej tradície a
rozprávania Adama Vallu. Známy geograf RNDr. V.
L. Prikryl sa rovnako domnieva, že cesta bola
pravdepodobne vybudovaná na počiatku 19.
storočia. Možno pátranie v ďalších historických
archívoch trebárs v Bytči prinesie skutočné his-
torické údaje. Ak sa naozaj objavia uvediem ich v
niektorom z nasledujúcich článkov o ďalších speleo-
logických lokalitách v pojednávanej oblasti.

Ešte raz sa za uvedené nedostatky váženému
čitateľovi ospravedlňujem a redakcii ďakujem za
opublikovanie tohoto nemilého ale nutného dodatku,

ktorý som si dovolil spestriť’ fotografiou, ktorú som
nestihol zaslať’ v sľúbenom čase ku svojmu článku.

Ospravedlnenie redakcie: Redakcia (tvorená 1
členom s kumulovanými funkciami) sa žiaľ občas
dopúšťa aj prešľapov. Hlboko sa za ne ospravedlňu-
jeme čitateľom aj dotknutému autorovi. Je to spô-
sobené tým, že ak chceme stihnúť ročne 4 čísla,
potom nemôžeme náročne komunikovať s každým
autorom – ak niečo napíše a pošle, potom musí počí-
tať s tým, že to aj vyjde, často skôr, ako sa spamätá
a chce niečo meniť.
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Padlo rozhodnutie. Najskôr síce len v rodinnom
kruhu Kýškových (UK Bratislava), no neskôr sa pred-
sa len zo štyroch rozhodli i okrem nás ďalšie dve
osôbky – František Černý (UK Bratislava) a Miloš
Uhlík (Leopoldov). Konečný počet bol 4 - traja
“chlapi” a ja, chvalabohu pre Slovincov.

Najprv sme začali ničiť Juraja Kankulu, ktorému
by som aj touto cestou chcela poďakovať za prvé
info, takže sa nám podarilo vymámiť od neho jedno
telefónne číslo a aj nejakú e-mailovú adresu. Aké
však bolo naše sklamanie, keď na dodanom t. č. to
nikto nezdvíhal už 5 dní po sebe a na mail nám ešte
stále nikto neodpovedal (Juraj nás upozorňoval, že
sú to dva roky staré údaje). Vážení, mali ste ale
vidieť môj výraz v tvári, keď som konečne dostala
podivný e - mail písaný v angličtinke a podpísaný
bol prezidentom speleoklubu “Crni Galeb” Slovinia,
v ktorom sa ospravedlňoval za neskorú odpoveď.
Okamžite som odpísala aby si to náhodou, pán Ed
nerozmyslel. Dohodli sme sa na príchode 12. 4.
2001 štvrtok v Prebolde, o 6. 30 hod. Vyrazili sme
v stredu večer, cez všetky hranice sme len tak pre-
frčali a v Slovinsku za hranicami sme “spali” v au-
te (audinka stovečka). Ráno o 4.50 hod som sa
prirovnala k môjmu veľakrát použitému kapesníku
vo vrecku. V Prebolde sme boli ako tak prebratí,
úplne nás však prebral alarm na audine, ktorý sa
podaril môjmu mužíkovi spustiť dvakrát kvôli
baterke a imobilizéru a to samozrejme hneď pri
nákupnom stredisku a škole – “Haló to sme my zo
Slovenska”. O chvíľku sa dovalili Crni Galebi a ja –
frajerka – som hneď vychrlila kopec angličtiny, aké
bolo moje prekvapenie, keď Karol začal s našimi
hostiteľmi po Chorvátky len tak fičalo a ja som sa
usmievala ako taký idiotko. Nikto sa však nemusí
obávať, že by “baba – papuľnatá” zostala len pri
usmievaní, za použitia rúk a nôh som sa postupne
vnárala do tajov Slovinštiny.

Ale aby som už toľko netárala poďme k faktom.
Slovinsky Jamarsky Klub Crni Galeb, na čele s

prezidentom (voleným každé 4 roky) a cca 15
členmi z toho 6 aktívnymi, založený v roku 1969
sa o nás fantasticky postaral. Poskytol nám ubyto-
vanie (takže naše stany zostali nerozbalené) a teplé
jedlo. V Slovinsku fungujú jamárske kluby na vod-
covskej činnosťou a sponzorstve. Klub Crni Galeb

má na starosti okrem iného dve sprístupnené jaskyne
a to Jama Pekel a Snežná Jama. Jama Pekel bola
objavená už v 1850-tom roku. Je to horizontálna
jaskyňa s dvoma poschodiami, zo spodného po-
schodia vychádza na povrch potok. Známejšia a aj
navštevovanejšia je Snežná Jama, ľadová jaskyňa
s krásnou kvapľovou výzdobou a to vo výške 1556
m. n. m. (Logarská dolina na JZ úbočia Raduhy -
2062 m. n. m.). Dlho bola ukrytá pod ľadom, obja-
vili ju preboldskí jaskyniari v 1981 roku a v 1990
prvú tretinu sprístupnili turistickej verejnosti. Jej
jedinečnosť tkvie v tom, že v takej nadmorskej
výške má Snežná jama dvakrát tak starú výzdobu
ako ostatné jaskyne jej podobné. Na ľadovej ploche
v Snežnej jame sme s Milošom predvádzali kra-
sokorčuliarske prvky a neviem prečo ale vždy sme
pristáli na prdeli. Predsavzali sme si, že budeme
musieť trénovať! Pri každej z týchto turistických
jám sa nachádza malý bufet so suvenírami, po-
kladňa, nejaké tie lavičky, poučenia, informačné ta-
bule atď. Obidve jaskyne dokázali pre klub zarobiť
peniažky, ktoré použili jeho členovia na expedície
(Kréta, Ekvádor, 2 x Filipíny....), na publika čnú čin-
nosť a samozrejme aj na takých ako sme my,
pretože všetko čo sme zjedli, bolo na náklady klubu
a do všetkých jaskýň čo sme vliezli, preliezli, zliezli
a vyliezli nás vozili klubovou 9-miestnou dodáv-
kou. Prezident klubu zodpovedá za chod klubu
a pozor, každý kto sa chce ujať tohto postu si musí
pripraviť predvolebný program. Okrem klubovej
chatky, kde sme spali, vlastnia Crni Galebi ešte
samotnú klubovú miestnosť v bývalom panstve a to
so skladom jaskyniarských potrieb a s archívom.
Chlapská časť našej výpravy (ktorá tvrdí, že všetké-
mu rozumie) nad týmto archívom dosť nahlas vzdy-
chala. Ku každej objavenej jaskyni bola okrem mapy
a popisu priložená minimálne jedna fotkami formá-
tu A4. Všetko pekne poukladané v radoch a pozvä-
zované, tuším podľa rokov, nebol proste problém
niečo nájsť.

Ešte vo štvrtok poobede (doobeda sme sa trochu
ponarovnávali v spacákoch) sme vystrelili do Jamy
Pekel, ktorú som už spomínala – jazykové odlišnos-
ti trochu zapracovali a tak v turistickej jaskyne, kde
Slovinci behali v teniskách a svetri, sme my
Slováci behali v overaloch a sedačkách. Večer sme
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za to boli pozvaní na pizzu a zoznámení s ostatný-
mi členmi klubu. Tento deň sme sa nachodili.

Piatok 13. 4. bola na “ráno” o 9.00 hod napláno-
vaná Tajna Jama, objavená v roku 1930 a pred ĺžená
v roku 1973 za polosifónom do d ĺžky 1500 metrov,
jej hĺba resp. výška je 30 metrov. Na konci tohto
krásneho meandra, ktorý tvorí takmer celú jaskyňu
bolo horizontálne zúženie pri ktorom sa naši pri-
atelia Franci, Srečo, Mojca a Edo zastavili, Karol ich
však obletel a valil sa ďalej akoby nič. Nasúkal sa
do úžinky dokonca aj s prilbou v celkom prapodi-
vnej polohe, no a mne ako správnej manželke
neostávalo nič iné len ho nasledovať. Tak sme tam
dychčali už dvaja, potom sa za nami vypravil Srečo
a nakoniec Fero s Milošom. Skončili sme asi po 30
metroch v malom priestore, kde sa hromadilo
trochu vody ale to bolo asi tak všetko. Srečo bol však
i tak rád tým 30-tim metrom. Musím bonznúť našu
ekipu, lebo všetci štyria sme sa vystrojili na pochod
hlbokým snehom niekde vysoko v horách a pritom
nás doviezli asi 200 m od vchodu jamy a prezliekali
sme sa na krásnej zelenej lúčke, takže ostatní vôbec
nechápali, keď sme sa my štyria nevedeli dosmiať na
tom našom oblečení. Ale uzavreli sme to heslom:
“radšej prehnať ako nemať”. Večer sme sa všetci
stretli v klube a debatovali sme (Fero s Milošom
nacvičovali ručnú a nožnú gymnastiku) o všetkom
čo súvisí ale i nesúvisí s jaskyniarstvom. Dokonca
nám premietli videofilmy, čo nakrútili na expedíciách,
no a samozrejme znovu sme boli navŕtaní v archíve.
Pre ďalší deň sme vybrali Klemenškov Pekel.

Sobota 14. 4. vstávame o 5.30 hod., o nie čo
neskôr nasadáme k Francimu, Srečovi a Mojci do
dodávky a vyrážame do Logarskej doliny, časť
Podolševa. Tu vo výške 1470 m. n. m. zastavujeme
pri jednom z mnohých samostatne stojacich
domčekov (typické pre Slovinsko) s hospodárstvom
(kravičky, ovečky a pod.) a tam sa prezliekame.
Slniečko síce svieti ale pofukuje nepríjemne ostrý
vietor, ktorý určite niečo donesie a v týchto
končinách a výškach to v tomto období môže byť
i sneh. Klemenškov Pekel je asi na 300 metrov od
hospodárstva a asi tak o 100 výškových metrov
vyššie, jaskyňa bola objavená v roku 1972 Crnimi
Galebmi a doteraz zameraná hĺbka je 340 metrov.
Vyhnem sa posudzovaniu bezpečnosti vystrojovania
jaskyne (priepasti) Slovinskými jaskyniarmi, pretože
tomu zo všetkých i tak najmenej rozumiem, ale z môj-
ho amatérskeho pohľadu chcem len povedať, že mi
nebolo všetko jedno keď sme hneď na vstupe siedmi
išli po jednom lane, ktoré bolo hore ukotvené na jed-
nej plaketke a trelo sa na 3 miestach, táto vstupná
vertikála mala 70 metrov. Potom Francimu padla
plaketka aj s klúčom, Karol mal síce so sebou
náhradný, no ten Francimu padol o 2 hodinky
neskôr, takže odstrojovanie šlo veľmi rýchlo. Dnes
teda platilo heslo: “nemáš - nepotrebuješ”.

Nedeľa 15. 4. vstávame až o 8.00 hod. Slovinci

sa pri nás striedajú, dnes idú s nami “hlavy” klubu
samotný prezident Ed a dvaja starší členovia Darko
a Danijel. Cieľom cesty je ospevovaná Snežná jama.
Medzi sebou sme túto jamu neskôr nazvali – jama
pre cyklistov. Je to obrovský choďák s množstvom
výzdoby, ukončený po 5 km závalom. V prvej tre-
tine, kde končí turistická prehliadka je “jaskynný bar”
(na spiatočnej ceste sme ho všetci vyskúšali a to do
každej nohy). Unavení chodením sme vyliezli von
na sneh a na naše milé prekvapenie Dragica,
manželka Darka nám pripravila úžasný obed, po
ktorom sa na čerstvom vzduchu len tak zaprášilo.
Ešte som ich všetkých zguľovala a mohli sme frčať.
Ako každý večer sme zakotvili v klube a zvládali
sme ešte vykecávať do desiatej večer. Zajtra síce
odchádzame, ale i tak sme sa dohodli s našimi hos-
titeľmi predsa ešte na jednej priepasti.

16.4. Velkonočný Pondelok – Ferdo s Milošom
to vzdali a ani nevyliezli so spacákov, ešte mi ne-
zabudli pripomenúť, že to mám vlastne z pekla
šťastie lebo by som sa našla v potoku, ktorý nám
tiekol za chatkou. O 7.30 hod pre nás prišiel Franci
so Srečom a vyrazili sme ako vždy na dodávke
pomaľovanej “Snežna jama” do dedinky Podvin,
pod Vimperk do Sevšekovo Brezna (Raubarjevo
Brezno), ktoré bolo objavené v roku 1996. Táto
priepasť sa nachádza vo výške 480 m. n. m. a do-
sahuje terajšiu hĺbku 110 metrov. Doviezli sme sa k
Francimu, za tých 5 dní nie prvý krát, a čakali sme.
Keď sme však uvideli, že oni dvaja sa začínajú pre-
zliekať do jaskyniarských vecí priamo pred jeho
domom nevedeli sme o čo ide. Po vysvetlení sme
pochopili, že priepasť sa nachádza asi 80 metrov za
Franciho domom a vstupná šachta má hĺbku 50
metrov o priemere asi 4 metre – čo by sme my dali
za to aby sme také niečo mali za domom! Jednu 25
metrovú šachtu Franci vystrojil s oceľovým lankom
ako kotvenie, s Karolom sme na seba nevriaco
pozreli a naprázdno sme preglgli. To jeho kotviace
oceľové minilanko spájali dve železné očká veľké
asi 3 centimetre, ktoré boli na sebe proste len
zavesené, zaistiť alebo zašróbovať sa proste na nich
nedalo nič. Skonštatovali sme, že na Slovinsku je to
proste inak.

Obedujeme u Darka a Dragici (mňam, mňam) a po-
obede odchádzame. Cesta domou ušla až na hodi-
novú stopku na slovinských hraniciach.

Suma sumárum sme to rátali a cez Rakúsko po
diaľnici ste v Slovinsku za chvíľku, v podstate pre
nás zo západoslovenského kraja sa dá táto cesta
prirovnať k ceste na východné Slovensko až na to,
že v Slovinsku je cez 7 tisíc kusov jám.

Ďakujeme Slovinskému Jamarskemu klubu v Pre-
bolde “Crni Galeb” za milé prijatie a krásnu ukážku
organizácie klubu i medziľudských vzťahov a dú-
fam, že im všetko oplatíme tu u nás na Slovensku.

Ospravedlňujem sa za pre Vás jaskyniarov neú-
plné informácie o jaskyniach.
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Nájdu sa medzi nami aj takí, ktorý tento článok
ani neprečítajú a uzavrú to sloganom “toto tu už bolo
a ja to nepotrebujem”. No pravda je niekde upro-
stred. Netreba sa učiť vtedy keď sa od vás očakáva
korektné a zodpovedné konanie. Mám na mysli
práve pomoc v núdzi, keď  už je neskoro sa pýtať čo
a ako.

Je veľmi málo dostupnej literatúry na naštu-
dovanie si zlaňovania na napnutom lane. Dokonca sa
o ňom nezmienili ani svetoznámy výrobcovia le-
zeckej techniky vo svojich bežne dostupných
užívateľských katalógoch. V Spravodaji SSS boli
popisované dve metódy no viazané iba na typ
Autoblokant a Simple. Bezpečné metódy zostupu
po napnutom lane sa prednášajú na Lezeckých
dňoch SSS, no tejto technike sa veľká pozornosť
zo strany zúčastnených frekventantov nekladie.
Preto je potrebné ju publikovať v predkladanej
forme, odporúčam si ju nacvičiť a osvojiť.
Popisovaná metóda nieje novinkou v SRT, s ob-
ľubou sa používa, ak je to nutné u všetkých členov
C.I.S.A.- I.K.A.R (Commission Internationale de
Sauvetage Alpine – Internationale Kommission für
Alpines Rettungswesen) nakoľko nieje náročná a je
vhodná pre skoro všetky typy zlaňovacích mecha-
nizmov pre speleoalpinizmus, dostupných na trhu.
Prečo skoro? Popisovaná metóda sa nedá použiť na
pevne uzavretých zlaňovacích mechanizmoch ako
sú napr. RackKong od Kong Bonaiti alebo Slovinská
DSF a ďalšie.

Metóda je vysoko bezpečná, budete ku nej potre-
bovať dve karabíny typ ovál, doporučujú sa oceľové
bez poistnej matice, vlastnú zlaňovaciu brzdu
a samozrejme blokant, najlepšie sa osvedčil Shunt.

Zakladanie zlaňovacej brzdy
obr. č.1: brzdu nakladáme na napnuté lano

zaťažené iným lezcom medzi kladky tak aby sme po
zavretí brzdy mali jej klip stále smerom nahor a pri
zakladaní prvej karabíny do závesného oka zlaňo-
vacej brzdy dávame pozor aby nedošlo k deformáciíi
alebo k odlomeniu klipu, na novších typoch už z tvr-
deného plastu.

obr. č.2: po vložení oceľovej karabíny do
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závesného oka brzdu dotlačíme k napnutému lanu
a zapneme do neho karabínu.

obr. č.3: nad túto karabínu  do  napnutého lana
v priestore medzi karabínou a zlaňovacou brzdou
zapneme ďalšiu oceľovú karabínu tak aby sa samot-
né zámky týchto dvoch karabín nestretali.

obr. č.4: do tejto sa môžeme priamo pripnúť
a preniesť záťaž do sedačky. Svojou osobnou dvoji-
tou slučkou (napr.energyca), najlepšie jej dlhším
koncom sa istíme nad brzdu (blokant, najlepšie
Shunt). Kratší koniec dvojitej osobnej slučky
použijeme na zaistenie postihnutého ku ktorému
sme zlanili na napnutom lane.

Samotné zlanenie je ovládané a kontrolovateľné
jednou rukou ktorá drží zlaňovaciu  brzdu, ale aj ka-

tapult od Shunta. Jemným ťahom brzdy smerom
nadol sa dostávate do pohybu. Ťahom je možné
plynule regulovanie a máte aj plnú kontrolu nad
zlaňovanou rýchlosťou, čo je veľmi dôležité, no
akonáhle brzdu pustíte z akého koľvek dôvodu,
brzda bezpečne zastane.

Moja rada: venujte zvláštnu pozornosť
nacvičeniu jednotlivých činností pred tým ako
túto metódu naozaj budete chcieť vyskúšať,
použiť nad voľnou hĺbkou. Nepodceňujte ani
blokant na vaše istenie, nikdy neviete či postih-
nutému práve jeho zlaňovacia brzda nekĺže, čo sa
v praxi veľa krát stáva a môže to mať pre vás, bez
blokantu, nedozerné následky pri kontakte postih-
nutého s dnom šachty.
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Slovenská karbidka v Amerike
Peter HOLÚBEK
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V septembrovom čísle amerického speleologick-
ého periodika NSS (9/2000) sa objavil zaujímavý
príspevok Scotta Shawa o novej karbidke Alustar,
ktorú vyrába známa fy. Meander v Turni nad
Bodvou. Azda budú postrehy amerických jasky-
niarov poučné aj pre nás, pretože túto karbidovú
lampu používa aj veľa slovenských a českých jasky-
niarov a tak som z príspevku Alustar Carbide
Generator vybral najzaujímavejšie časti:

Nový karbidový generátor je verziou používanou
v Európe viac ako 20 rokov. Jeho vzhľad je úplne
novej koncepcie, nie prepracovaná verzia súčasného
modelu. Generátor je nemagnetický (hliník), jeho
hmotnosť je 680 gramov, čo je len o málo viac ako
Premier alebo Petzl.Karbidka má eloxovanú spodnú
nádobu, držiaky na opasok, ako aj oko pre zavesenie
na slučku. Má tvar obličky aby lepšie sedela na
bedrovej časti. Zvary sú čisté a nemajú ostré okraje.
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Alustar sa zdá byť výborne vyrobený s prepraco-
vaným dizajnom. Pozostáva z troch základných
častí: nádobky na vodu, nádobky na karbid a
vstrekovača. Konštrukcia lampy neumožňuje voľný
pohyb vody ku karbidu, namiesto toho používate ľ
sám vstrekuje vodu v potrebnom množstve. Voda je
vstreknutím jemne rozprášená a pokrýva omnoho
väčšiu plochu, ako keď kvapká. Toto poskytuje
omnoho dlhšie horenie acetylénu s použitím
menšieho množstva vody ako sa očakáva. Čas vyví-
jania acetylénu je 10-12 hodín a mnohí hovoria, že
to vôbec nevedia, pretože nikdy nie sú v jaskyni
dlhšie ako 8 hodín.

Napĺňanie generátora je jednoduché.
Odskrutkujete svorník umiestnený na spodku a
oddeľte časti karbidky. Naplňte ju asi 450 g karbidu
a ubezpečte sa, či perforovaná trubka v strede je bez
karbidu. Táto totiž zabezpečuje aby sa zreagovaný
karbid nedostal ku vstrekovaču. Je tam priložená aj
špongia, ktorá reguluje svietenie. Zdá sa, že pracuje
ako filter, ktorý zabezpečuje rovnomerný, aj keď
menší plameň.

A čo použitie? Jednotka je uzavretá a voda nemá
možnosť voľne prúdiť. Týmto sa zabezpečilo
rovnomerné horenie aj pri plazení. Dali ste niekedy
váš Petzl do vody a mali ste plameňomet? Nikdy
viac! Správy hovoria, že Alustar poskytuje stabilne-
jší plameň ako iné lampy. Niečo to ale stojí.
Vstrekovač musí byť stlačený 2-3x za minútu aby sa
udržal potrebný plameň, ale všetci používatelia tvr-
dia, že si na to zvykli a nevadí im to.

Udržiavanie Alustaru zaberá viac času ako pri
iných generátoroch. Súčasný model je veľmi
náročný na poruchu vstrekovača v dôsledku nečis-
toty, ale to bude uvedené ďalej. Je múdre úplne odd-
eliť vstrekovač od vyvíjača po každom použití, aby
ste ho celý prečistili a naolejovali.

Počul som len o dvoch problémoch s Alustarom.
Prvý súvisí so vstrekovačom, keď sa zasekne. Jeho
mechanizmus totiž nie je chránený pred nečistotami.
M. Hardin však našiel riešenie, ktoré stojí 50 centov
a zaberie menej ako 5 minút. Zadovážte si veľmi
pevné plastikové vrecko (MRE sú asi nejprefer-
ovanejšie). Vystrihnite z neho časť, ktorá bude paso-
vať na vstrekovač a upevnite ho na lampu oceľovou
páskou. Plast zabráni prienikom špiny a nebráni
pumpovaniu. (M. Sluka navrhol podobné riešenie,
keď odstrihnutý prst z gumovej rukavice upevní

bežnou gumkou na teleso vstrekovača.) Ďalší prob-
lém súvisí s vyšmyknutím tesnenia vstrekovača.
Toto je zapríčinené prílišným olejovaním vstreko-
vača. Po jeho vyšmyknutí voda začne nekontrolo-
vane prúdiť ku karbidu. Jediným trikom je používať
olej šetrnejšie.

V podstate Alustar dostal vysoké ocenenie od
všetkých používateľov a v USA je ho možný kúpiť
len prostredníctvom fy. Inner Mountain Outfitters a
stojí okolo 120,- USD. To je ku generátoru všetko.
Avšak ak ho chcete používať tak si musíte k nemu
prikúpiť ešte hadičku a horák.

Klady generátora :
-pracuje pri akejkoľvek polohe, čo súvisí s mecha-

nizmom prísunu vody ku karbidu,
-pracuje od 10-12 hodín,
-spotrebuje sa menej vody,
-môže sa regulovať svetelný výkon pumpovaním

podľa potreby

Zápory generátora:
-vyžaduje náročnejšiu údržbu ako ostatné vyvíjače,
-vstrekovač sa zasekne ak nie je upravený,
-používateľ musí pumpovať často, aby mal plameň

optimálnu úroveň,
-vysoká cena

Podobné skúsenosti s lampou Alustar majú aj
naši jaskyniari. Na začiatku používania treba vychy-
tať všetky jej prevádzkové problémy a potom bude
spoľahlivo slúžiť, podobne ako prototyp navrhnutý P.
Hipmanom, ktorý už niekoľko desiatok .....rokov
spoľahlivo a bez akejkoľvek poruchy slúži pri svi-
etení v jaskyniach na Krakovej holi. Ku záporom
generátora okrem zaseknutia vstrekovača a stiah-
nutím tesnenia možno pridať aj problém so
zaskrutkovaním svorníka po výmene karbidu
v jaskyni, keď so zablatenými a skrehnutými rukami
sa jaskyniar dlhšie trápi kým trafí do závitu na
nádobke s vodou. Karbidku možno doporučiť jasky-
niarom, ktorý majú vzťah k technike a dokážu využiť
jej prednosti. Naopak tým, čo sa neradi starajú o
svoj výstroj možno odporučiť len kúpu lampy s kla-
sickým atmosferickým ihlovým ventilom. Na záver
teba poďakovať dvom bratislavským jaskyniarom
pôsobiacim v zahraničí, A. Jurisovi a P.
Magdolenovi, ktorí sa starajú o prísun zahraničnej
speleologickej tlače do domoviny.
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V roku 2000 vyšla v Ruskej federácii vo vyda-
vateľstve Ural LTD Čeljabinsk kniha
Zanimateľnaja speleologia (Pútavá speleológia),
ktorá sa prostredníctvom našich priateľov z východu
dostala aj ku nám. Jej cena v tvrdej väzbe je 63
rubľov (približne 120,-Sk) a podľa neoverených
informácií z Irkutska predstavuje jej náklad neu-
veriteľných 30 000 exemplárov. V našom periodiku
už síce bola o nej informácia, avšak Edo Kladiva
v nej nemal možnoť listovať a tak by som chcel
niektoré jeho údaje upresniť a doplniť.

Publikáciu napísal skúsený ruský speleológ
Viktor Nikolaevič Dublianskij na základe viac ako
40 ročných praktických skúseností. Pútavá speleoló-
gia je napísaná skôr populárne ako vedecky a jej
hlavný cieľ je čo najviac priblížiť širokej verejnosti
vedný odbor speleológiu a aj činnosť jaskyniarov.

Člení sa na úvod, 17 kapitol, krátke zakončenie a prí-
lohy pozostávajúcich z geologickej tabuľky, zozna-
mu literatúry, registra lokalít, terminologického
slovníka a krátkeho anglického obsahu. Aj s nečíslo-
vanými farebnými prílohami má 560 strán

V prvej kapitole nazvanej Jaskyne a jaskyniari
autor rozoberá a vysvetľuje pojem jaskyňa a je sym-
patické, že použil pri tom aj verše známych literátov.
Ďalej tu zaujímavo rozvádza históriu speleológie
a na koniec je položená otázka: Kto sme my jasky-
niari? Čiastočnou odpoveďou na túto otázku je aj
vzorec: Speleológia = veda + šport. Nasledujúca
kapitola je venovaná postaveniu speleológie vo vede
a sú tu prezentované známe obšírne tabuľky so
zatriedením všetkých možných podzemných
priestorov. V ďalších častiach knihy nasledujú rôzne
úvahy o jaskyniach, jaskyniaroch, rôzne pohľady na
túto ľudskú činnosť, rozoberanie termínov, príbehy,
postrehy a prirovnania. Zaujme napríklad krátke
pozastavenie nad labyrintológiou, za pozornosť stojí
6 stránková kapitola 5.6 (Čo je v mojom mene pre
teba?), zaoberajúca sa názvami jaskýň. Samozrejme
že tu nemôže chýbať všeobecný prehľad o
krasových oblastiach vo svete. Potešiteľné je, že sa
tu nachádza aj Slovensko, len je zrejmé, že autor
čerpal zo starších materiálov, pretože uvádza: Na
Slovensku je zaregistrovaných okolo 500 jaskýň, 10
z nich je dlhších ako 2 km a 14 prekračuje hĺbku 100
metrov. K najväčším patrí: Domica-Baradla (25 000
m, 5080 m na území Slovenska), Stratenská jaskyňa
(16 700 m), Slobody (11 385 m)… Napríklad aj
v časti o rozšírení krasu v Ruskej federácii uvádza
staršiu dĺžku Botovskej jaskyne 32 km. Avšak aj
napriek týmto drobnostiam je regionálny preh ľad
rozšírenia krasu dobre spracovaný a pomáha
bežnému čitateľovi-nejaskyniarovi priblížiť šírku
krasovej problematiky. Špecifický pohľad na
jaskyne umožňuje tabuľka informujúca o najväčších
lokalitách rozdelených podľa jednotlivých kontinen-
tov a hornín v ktorých sú vytvorené. Značná časť
knihy je venovaná biospeleológii. O šírke záberu
autora azda svedčí aj názov kapitoly 11.2 (Chyba
admirála Dönitza), kde dáva do súvisu schopnosť
netopierov orientovať sa podľa zvukových vĺn
s flotilou nemeckých ponoriek počas druhej svetovej
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vojny. Samozrejme nemôžu tu chýbať kapitoly o
archeológii, či využití jaskýň. Tu je nutné
podotknúť, že v obrazovej prílohe medzi stranami
416-417 je vyobrazená známa Věstonická venuša,
kde je v zátvorke uvedené (Čechy, jaskyňa Dolné
Věstonice), čo je veľké nedorozumenie, pretože
takáto jaskyňa samozrejme neexistuje a Věstonická
venuša bola nájdená na otvorenom sídlisku. Ešte
niekoľko iných, avšak už menších chýb sa v texte
vyskytuje, avšak vzhľadom k rozsahu a záberu knihy
nejde o chyby podstatné (výškovo p revrátené
fotografie, napríklad pod známou fotografiou
Baldachýnu z Bystrianskej jaskyni sa ocitla chybná

lokalizácia - Ukrajina, priepasť Kristalnaja…).
Celkovo možno hodnotiť knihu ako zaují-

mavú, podnetnú a inšpirujúcu, ktorú možno
doporučiť každému vážnemu záujemcovi o spele-
ológiu, pretože ponúka aj iné poh ľady na našu
činnosť ako sme zvyknutí. Je doplnená o
množstvo obrázkov, diagramov, tabuliek a
fotografií v ktorých sa určite zorientujú aj mladší,
ktorí už neprišli v škole do styku s azbukou.
Možno jej vytknúť kvalitu fotografií, ktorá sa
však oproti starším sovietskym publikáciám
značne zlepšila a zoznam literatúry, ktorý je príliš
krátky vzhľadom na rozsah diela.
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Svetozár KRNO: DVETISÍC KILOMETROV OD ŽELEZNÝCH VRÁT
PO DEVÍN

recenzia: Peter Holúbek

V roku 2001 vyšiel vo vydavateľstve Karpaty-
Infopress Bratislava pozoruhodný cestopis
Svetozára Krna v ktorom je opísaný 78-dňový
a 2012 kilometrov dlhý turistický prechod
karpatským hrebeňom, ktorý v roku 1984 usku-
točnili traja expedičný turisti za výdatnej pomoci
mnohých priaznivcov a nadšencov. Nejde však iba
o bežný denník opisujúci samotný obdivuhodný
fyzický výkon, ale aj monológ autora v ktorom sa
vyznáva zo svojich pocitov, myšlienok, láske k oby-
čajným ľuďom žijúcim v horách a k milovaným
Karpatom. Je to vlastne aj akási neformálna encyk-
lopédia zaujímavých osobností, veď v mennom
zozname je uvedených až 228 postáv. Na stránkach
sa napríklad spomína L. N. Tolstoj, G. Washington,
J. Jánošík, E. Hemingway, Z. Hochmuth st., či
Jerguš Lapin, Triglav alebo Nikola Šuhaj lúpežník.
Samozrejme že tu autor komentuje vymyslený
príbeh írskeho spisovateľa B. Stockera o krvavom

karpatskom grófovi Draculovi, či Verneho román
Tajomný hrad v Karpatoch. Nachádzajú sa tu
výroky mysliteľov, politikov, historické a geo-
grafické údaje a fakty, ktoré vhodne dop ĺňajú a o-
živujú text. Avšak sú tu aj skutočné príbehy spojené
s obyčajnými ľuďmi, keď pohár vody či dobrá rada
má väčšiu cenu ako hocičo iné. Zaujímavé je
autorovo zamyslenie sa nad trendmi v ochrane
prírody, ktoré môže byť inšpirujúce aj pre jasky-
niarov. V závere publikácie sú uvedené tabuľky
najvyšších karpatských pohorí, najhlbších a najdl-
hších karpatských jaskýň, najväčších karpatských
riek, plies, jazier, ako aj Karpatské geomorfologické
jednotky. Okrajovo sa tu spomína aj kras a jaskyne,
avšak nie preto možno každému speleológovi toto
dielo doporučiť do pozornosti. Cestopis Svetozára
Krna je totiž napísaný s ľahkosťou, veľmi dobre sa
číta a určite poteší a poučí každého vnímavého
čitateľa.

CYKLUS PREDNÁŠOK PODZEMNÉ EVERESTY V ŽILINE
Eduard Piovarči

10. októbra 2000 usporiadala jaskyniarska
skupina ADAMA VALLU (Malá Fatra SEVER) v
spolupráci so Severopovažským osvetovým stre-
diskom Žilina v cykle programov pre verejnosť pod
názvom PODZEMNÉ EVERESTY prvú domácu
prezentáciu diapozitívov v ktorej najskôr autor
článku retrospektívne cez diapozitívy formátu 6x6
v duálnej sekvencii (dva obrazy vedľa seba) na
pozadí relaxačných tónov hudby od Vangelis,

Godála a Ashu previedol prítomných po malebných
zákutiach slovenskej prírody Západných Tatier,
Malej Fatry v podzemí ale i na povrchu. Nechýbali
exotické zábery z poznávacích študijných ciest do
Rumunska z osemdesiatych rokov. Vtipným speleo-
logickým výberom na kinofilmovom formáte sa
napokon rozozvučala malá sála v Makovického
dome Severopovažského kultúrneho strediska v Ži-
line, spontánnym smiechom.
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Po tomto zahrievacom 30 minútovom 200
obrázkovom maratóne boli uvedené zariadením pre
veľkoplošné premietanie dva dokumentárne vide-
ofilmy so speleologickou tématikou. Tajomstvo
Amatérskej jaskyne od Slavomíra Chmelu a aby sme
sa skutočne priblížili k podzemným Everestom
prezentovali sme so zvolením autora Zdenka
Motyčku strhujúci dokument MEXIKO - Setkání s dé-
mony. Aj keď projekcia trvala viac ako sto minút
bola ocenená potleskom a následnou živou disku-
siou v kuloároch Makovického domu.

K zdarnému podujatiu prispeli najmä naši čle-
novia doktorandi z Vysokej školy dopravnej v Žiline
Peter Jančiak, Ing. Rastislav Havrila a Ing. Peter
Kopecký, ktorí okrem toho, že zaistili videoproduk-
ciu na veľkom plátne z kabinetu VŠD, pomáhali a za-
isťovali dopravu, ozvučenie a montáž a asistovali pri
obsluhe zariadení. Už v úvodnom predhovore k pro-
gramu bola predstavená nová speleologická obra-
zová publikácia PODZEMNÉ EVERESTY od Petra
a Eleny Hipmanovcov, vydaná žilinským vyda-
vateľstvom Knižné centrum a cez túto publikáciu
bola ohlásená aj druhá časť programového cyklu
prednášok o speleológii pre verejnosť v Žiline.
Uvedená prednáška bola podmienkou nášho poten-
ciálneho sponzora pána Ing. Daniela Jančiaka, ria-
diteľa firmy PETREC A.S. Žilina, ktorí
Jaskyniarskej skupine ADAMA VALLU po real-
izácii projektu prednášok poskytol koncom roku
2000 sponzorský dar vo výške 35 000.- Sk za čo mu
aj touto cestou chceme srdečne poďakovať a popriať
mu do roku 2001 hlavne veľa zdravia, lásky a úspe-
chov v osobnom živote. Využijúc tohoto priestoru
chcem na tomto mieste za našu JS poďakovať aj
ďalším našim sponzorom, ktorí v roku 2000 rovnako
nezištne sponzorovali našu pomoc pri vydaní knižne j
publikácie Podzemné Everesty pánu Františkovi
Zichovi z Terchovej, Tiborovi Cvachovi z firmy VAS
s.r.o. Mojšová Lúčka, Miroslavovi Michálekovi z Ter-
chovej a Jozefovi Haránimu z Vrútok.

Takmer presne o mesiac 15 novembra pricesto-
vala na naše pozvanie do Žiliny vzácna návšteva.
Elena Hipmanová vedúca SPELEOKLUBU
DETVA, autorka textu k obrazovej publikácii
PODZEMNÉ EVERESTY. Bola to pre nás jasky-
niarov vzácna návšteva. Aj preto väčšinu publika
prednášky tvorili domáci ale i cezpoľní jaskyniari,
ktorí pricestovali zo speleoklubu Chočské vrchy,
Jaskyniarskeho klubu Varín a JK Strážovské vrchy.
Na podujatí sa zúčastnil aj podpredseda Slovenskej
speleologickej spoločnosti Bohuslav Kortman vedú-
ci JK Strážovské vrchy a zároveň aj vydavateľ
spomínanej úspešnej obrazovej publikácie. S našim
vzácnym hosťom pricestoval do Žiliny aj Peter
Holúbek profesionálne pôsobiaci speleológ - pra-

covník SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, ktorý
prešiel takmer pred dvadsiatimi rokmi čakateľským
krstom práve v niekdajšej Oblastnej skupine
Terchová. Túto prednášku sponzorovali Peter
Jančiak a Jozef Haráni, ktorým opäť vyjadrujem
úprimnú vďaku za pomoc.

Prednášku zahájila privítaním prítomných hostí
a úvodným slovom pracovníčka Severopovažského
osvetového strediska pani Jarmila Čičková. Potom
mal už v réžii slovo a obraz náš hosť. Kniha
PODZEMNÉ EVERESTY akoby pred nami ožívala
a rozrastala sa do nových dimenzií. Majstrovsky
nasvietené diapozitívy veľkého formátu verne
zachytili jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru
objavov a bojov o drsný a predsa nádherný podzem-
ný svet na Krakovej holi medzi Demänovskou
a Svätojánskou dolinou v Nízkych Tatrách. Jaskyne
Starý hrad, Javorová priepasť, Slnečný lúč a Večná
robota, tento monumentálny komplex horských
jaskýň vytvoril live motív rozprávania o veľkom
jaskyniarskom hľadaní o spoločnej ľudskej túžbe
spoznať nepoznané. Ak sa Hipmanovým jasky-
niarom z Krakovej hole podarí spojiť Jaskyňu Starý
hrad s Večnou robotou mohli by dosiahnu ť na
Slovensku métu bezmála prekonávajúcu magickú
hranicu 500 metrov.

V druhom bloku rozprávania sme mohli sledovať
reprezentačné slovenské zahraničné jaskyniarske
výpravy do najhlbších priepastí sveta, ktoré Peter
Hipman zorganizoval v rozmedzí rokov 1974 až
1978. Piaggia Bella /-615m/, Abisso Michele
Gortani /-920 m/ Jean Bernárd /-1298 m/, systém
Lamprechtsofen /+952 m/ ale i nedávnu expedíciu
SSS na Island v roku 1998. Prekrásnymi zábermi
z drsnej islandskej krajiny vulkánov, večného ohňa
a ľadu, horúcich pár a jazier nás obrazom i svojim
sprievodným slovom Elena Hipmanová prekvapila
najviac. Monumentálne pohľady do kráterov
vulkánov, lávových a ľadovcových jaskýň strhli k nad-
šeniu každého dobrodruha i laika.

Keď sa po viac ako hodine objavil na plátne
posledný obrázok z Islandskej krajiny malá sála
v Makovickom dome sa rozozvučala vďačným
potleskom. Na PODZEMNÉ EVERESTY v podaní
Petra a Eleny Hipmanovcov nebude možné len tak
zabudnúť. Legendárnym chlapcom a ženám spod
Krakovej hole prajeme ďalšie bezpečné a úspešné
prekonávanie prírodných prekážok na svojich ces-
tách za uchvacujúcim neznámom. Za týmito
prekážkami chcú nájsť istotou skúsenosti tušené,
ešte väčšie a rozsiahlejšie časti zatiaľ nepoznaného,
nedotknutého a divokého podzemného horského
sveta. Prajeme im všetci, aby ich tak ako doteraz,
šťastie a vlastná cieľavedomosť nikdy neopustili.
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Školenie špecializovanej stráže prírody pre jaskyne
Bohuslav Kortman, predseda komisie pre ochranu jaskýň

Ochrana jaskýň na Slovensku a starostlivosť o ne
by mala byť spoločnou vecou profesionálnych
ochranárov i dobrovoľných jaskyniarov. Ukazuje
sa, že pracovníci Štátnej ochrany prírody SR sami
na všetko nestačia, na druhej strane členovia
Slovenskej speleologickej spoločnosti z ich strany
neraz pociťujú nedostatok pochopenia a ústre-
tovosti. Pritom vzájomná pomoc, lepšia súčinnosť
a výmena informácií by boli užitočné pre všetkých
zainteresovaných. Nehovoriac o tom, že pre doteraz
vyškolených “povrchových” strážcov prírody sú
jaskyne s ich špecifickým prostredím zvyčajne
veľkou neznámou.

Na riešenie týchto problémov bolo zamerané
školenie  špecializovanej stráže prírody pre jaskyne,
ktoré sa uskutočnilo 25. - 26. mája tohto roka v hor-
skom hoteli Pusté Pole v okrese Brezno. Školenie
zorganizovala Komisia pre ochranu jaskýň SSS v spo-
lupráci s Ministerstvom ŽP SR a ŠOP SR. Zúčastnilo
sa na ňom 31 členov SSS, ktorým prvý deň pred-
nášali pracovníci odborov ŽP z krajských úradov
v Košiciach a Žiline, RNDr. P. Bella zo Správy
slovenských jaskýň v Lipt. Mikuláši a RNDr.
Ľudovít Gaál (ŠOP SR Ban. Bystrica). Prednášky sa
týkali zákona o ochrane prírody a  krajiny s dôrazom
na práva a povinnosti strážcov prírody, ďalej zran-
iteľnosti krasového geosystému, metód praktickej
ochrany jaskýň a zásad správania sa v nich (pozri
Desatoro speleológa) a napokon rozpoznávania
hodnôt jaskýň. Na druhý deň jaskyniari absolvovali
testové skúšky, na základe čoho jednotlivé krajské
úrady ustanovia prvých strážcov prírody špecializo-
vaných na jaskyne.

Ako konštatoval iniciátor podujatia a jeho garant
Ľ. Gaál, podarilo sa splniť hlavné ciele školenia -
dať odbornú náplň speleologickej činnosti na úseku
ochrany jaskýň a zakotviť spôsob spolupráce so
ŠOP SR. Treba veriť, že prinesie aj prielom do leg-
islatívnych a iných bariér, komplikujúcich vykoná-
vanie praktickej jaskyniarskej činnosti na
Slovensku.

Ochranárske desatoro speleológa
1. Pred začatím odkrývačských prác sa

presvedčíme, či našou prácou nebudú
poškodené iné prírodné hodnoty na povrchu
(reliéf, vzácne rastliny, živočíchy a ich
biotopy).

2. Odkrývačské práce uskutočňujeme tak, aby
sme neznehodnotili chemickú alebo
mechanickú výplň jaskyne, biotopy živočí-
chov, archeologické a paleontologické
nálezy. Prípadné odkryté nálezy zahlásime
odborníkom, prednostne SMOPaJ v Lipt.
Mikuláši.

3. V odkrytom alebo objavenom úseku si vší-
mame všetky hodnotné javy anorganickej či
organickej prírody, historické nápisy,
archeologické nálezy.

4. Objavené alebo dosia ľ nezaregistrované
úseky jaskýň zdokumentujeme zameraním
a fotografovaním.

5. Nerušíme netopiere v jaskyniach, zvlášť v období
hibernácie v zimných mesiacoch.

6. Z jaskyne neodnesieme nič, len naše dojmy
a dokumenty.

7. V jaskyni za sebou nezanecháme nič, len
naše stopy. (radšej ani tie, pozn. red.)

8. Keď jaskyňu navštevuje viac ľudí (jasky-
niarov, záujemcov), vytvoríme chodník
zreteľne vyznačený z prírodného materiálu.
Nedovolíme zašľapávať okolité priestory.

9. Keď je jaskyňa ohrozená nežiaducimi
návštevníkmi, jej otvor uzatvoríme. Mreže
umiestnime tak, aby čo najmenej rušili este-
tický vzhľad otvoru a priečky na nich
konštruujeme vodorovne pre ľahší prelet
netopierov.

10. Keď je jaskyňa ohrozená hospodárskou
činnosťou, navrhneme vyhlásiť v jej okolí
ochranné pásmo.

RNDr. Ľudovít Gaál
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Jubileum Ing. Jána OBUCHA
Zoológ, botanik, horolezec, jaskyniar a milovník

tajov prírody. Takto by sa asi dal charakterizovať
Ing. J. Obuch, ktorý oslávil v máji okrúhle životné
jubileum. S jaskyňami je spätý predovšetkým ako
vynikajúci odborník na netopiere a špecialista na
posudzovanie drobných osteologických nálezov.

Narodil sa 23. mája 1951 v Blázovciach pri
Turčianskych Tepliciach. Už počas štúdia na
Lesníckej fakulte VŠLD vo Zvolene sa začal zaují-
mať o vývržky sov. V diplomovej práci riešil pro-
blematiku drobných cicavcov Veľkej Fatry. Po
skončení štúdii nastúpil na miesto zoológa v Po-
važskom múzeu v Žiline. Prvé roky pracoval sám na

vysunutom pracovisku v kaštieli v Kra sňanoch.
V tomto období už spolupracoval s poprednými
zoológmi a vypracoval sa na vynikajúceho znalca
drobných stavovcov. Po 10 rokoch práce v Po-
važskom múzeu jeho zbery kostí z potravy výra,
sovy obyčajnej, myšiarky ušatej a z tanatocenóz
prekročili desaťtisíce kusov. Kedže nevidel ďalší
zmysel v mechanickom rozširovaní vzoriek a na iný
výskum neboli v múzeu podmienky, tak zamestnanie
opustil. Po zmene pracoval 5 rokov v lese ako
drevorubač. Dnes pracuje v Botanickej záhrade
Univerzity Komenského v Blatnici, kde sa venuje
botanike aj zoológii. Cieľom jeho dnešnej práce nie
je len rozširovať a zhromažďovať osteologické
zbierky, ale hľadať jedinečnosť vo vzorkách, ktoré
sú neopakovateľné v priestore a čase. Jeho vedo-
mosti z tejto oblasti sú pozoruhodné. Publikované
články a referáty obsahujú množstvo cenných úda-
jov. Za týmto sa skrýva nielen náročná práca v te-
réne, ale najmä časovo zdĺhavé určovanie druhov,
keď sa každá, aj tá najmenšia kosť musí porovnať,
určiť a zatriediť. O tom, koľko prebdených nocí
strávil sklonený nad vzorkami nevie už určíte ani on
sám. O živote sov, dravých vtákov, ale aj myšiach,
netopieroch čí piskoroch vie dlhé hodiny zaujímavo
a pútavo rozprávať aj najmenšie podrobnosti.
Vlastné zbery týkajúce sa vývržkov sov a tanato-
cenóz má nielen z Európy, ale aj Kirgizie, Sýrie,
Iránu, Turecka, Izraela. Publikoval desiatky
odborných článkov doma aj v zahraničí, asi 40 z nich
sa priamo dotýka aj problematiky jaskýň. J. Obuch
pôsobil 10 rokov v Slovenskom horolezeckom
reprezentačnom družstve, liezol v Himalájách,
Mongolskom Altaji, Atlase, Kaukaze a samozrejme
aj v Alpách a Tatrách. Veľa zdravia, životnej energie,
radosti a ešte mnoho výskumov, osteologických
nálezov a vedeckej práce J. Obuchovi prajú sloven-
skí jaskyniari.
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Ing. Ján Obuch pri výskume v jaskyni

Zomrel najstarší člen SSS

Koncom marca tohto roku sme na poslednú cestu odprevadili najstaršieho člena Slovenskej spele-
ologickej spoločnosti a člena speleologického klubu Cassovia PhMr. Gustáva Stibrányiho. Narodil sa
12.decembra 1909 v Budapešti, avšak značnú časť svojho plodného života prežil vo východnej časti
Slovenského krasu, kde pracoval ako lekárnik v Medzeve, Turni n/Bod. a Moldave nad Bodvou. Jeho
prvé speleologické aktivity siahajú do povojnového obdobia, kde vo viacerých jaskyniach Hájskej a
Zádielskej doliny vykonával nielen speleologický ale aj archeologický výskum. Členom SSS bol od
roku 1953. Pracoval v speleologickej sekcii Východoslovenského múzea v Košiciach a ako externý
pracovník sa zúčastnil viacerých archeologických výskumov. Dával nám cenné rady a nápady na
daľší prieskum a na viacerých lokalitách kde on v minulosti pracoval sme dosiahli pozoruhodné
výsledky. Aj po odchode na zaslúžený odpočinok sme ho mohli často stretnúť v teréne, zbieral his-
torky a povesti o Zádielskej doline, ktoré boli neskôr aj knižne vydané, prispieval s jaskyniarskou tem-
atikou do rôznych časopisov a novín. Pri príležitosti svojho významného životného jubilea 90. tich
rokov mesto Moldava nad Bodvou mu udelila čestné občianstvo. Až do poslednej chvíle svojho života
bol aktívny a zaujímal sa o celospoločenské dianie.

Za všetko čo ste za slovenskú speleológiu vykonali Vám v mene všetkých jaskyniarov ďakujeme. Česť
Vašej pamiatke.

za SK Cassovia
Jozef Thuróczy
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Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti pre rok 2001
Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš,
sekretariát: Ing. J. Thuróczy 055/642 72 37, 0905/515 979
poznámka: označenie hviezdičkou (*) značí, že dotyčný nemá pravidelný prístup k internetu
 a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu
Výbor SSS:
meno Funkcia Adresa tel.:zamestnanie, domov, mobil

e-mail
Doc. RNDr. Zdenko
Hochmuth, CSc.

predseda M. Nešpora 17/III
080 01 Prešov
hochmuth@nextra.sk

055/47255, 051/625 85 94
0905/488028
hochmuth@kosice.upjs.sk

Ing. Ján Tulis čestný
predseda

Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

053/44633 04, 0903/811 867
uranpres@uranpres.sk

Mgr.
Bohuslav Kortman

podpredseda Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

041/723 56 13, 042/432 10 64
kasak@map.sk(*)

Ing. Tomáš Ďurka tajomník Rajecká 40
82107 Bratislava

02/40252131, 02/452 49 400
durkova@gku.sk (*)

Ing. Jozef Thuróczy ekonóm Toryská 4/28
040 01 Košice

055/6427237, 0905/515 979
thuroczy@betox.sk

Oľga Miháľová členka Ul. Mládeže 34
058 01 Poprad

052/7152707, 052/7733754
schvartz.L@chemosvit.sk (*)

RNDr. Eduard
Kladiva, CSc.

člen Maurerova 14
040 22 Košice

055/6332742, kl.217
 055/719527
kladiva@ns.saske.sk

Mgr.Branislav
Šmída

člen Čajkovského 40
917 08 Trnava

033/5521275, 0903/447 965
e-mail:styx@rainside.sk (*)

Kontrolná komisia:
Vladislav Mikula predseda Pelhřimovská 1191/55

 026 01 Dolný Kubín
043/588 55 32, 586 40 40
0905/501 517
mikula@bb.telecom.sk

Peter Strečanský člen Morovianska 53/1
972 51 Handlová

046/5476681, 5473681

Milan Štéc člen 976 45 Hronec, č.312 048/617 54 28
JMN: 0905/135 535

Jaskyniarske skupiny:
Názov vedúci adresa tel.:zamestnanie, domov, mobil

e-mail
Ondrej Štefko Školská 99, 01306

Terchová
041/5695030
http://cpd.utc.sk/jsav

Jaskyniarska
skupina Adama
Valla poštu posielať:

Eduard Piovarči
Osiková 2,
010 01 Žilina

041/5681875
kopecky@kete.utc.sk
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Ing. Juraj
Kankula

Gen. Svobodu 853/31,
958 01 Partizánske

038/740 04 50, 0903/ 409 284
kankula@psg.sk

Speleoklub Badizér

pracovisko: RPL s.r.o. , Za riekou Nitrou 1490, 958 01 Partizánske,t. 038/492280
Stacho Mudrák Bernoláková 25,

974 01 Banská Bystrica
poštu posielať:
Ing.Št. Mlynárik

Javornícka 25,
974 01 Banská Bystrica

048/417 40 10,
0903/514 704

Speleoklub
Banská Bystrica

adresa klubu: Sitnianska 13, 974 01 Banská Bystrica
RNDr. Peter
Magdolen, PhD.

Bárdošova 25 831 01
Bratislava

02/5474344
dlhodobo v zahraničí

zást. Ľubo Sliva

Speleo Bratislava

adresa klubu: Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava
Oblastná skupina
Brezno

Ľubomír Múka 976 81 Podbrezová, 187/15 048/6171127, 0905/208 574
e-mail: peter@disao.sk

Speleoklub
Cassovia

Ing. Jozef
Thuróczy

Toryská 4/28
 040 01 Košice

055/642 72 37
0905/515 979

Pavel Pospíšil Zemianske Podhradie 159
913 07 Bošáca

032/700 04 60, 778 13 89Oblastná skupina
Čachtice

tajomník: Ing. M.
Borcovan

913 09 Kálnica č. 46
alebo obecný úrad Kálnica

032/7798396, 7798832

Speleologický klub
Červené Vrchy

Ján Šmoll Svätý Kríž 148
032 11 Lipt. Mikuláš

044/52620, 52676

Jaskyniarsky klub
Demänovská dolina

Ing. Ján Dzúr TELSYS, Hollého 4
031 01 Lipt. Mikuláš

044/5514262, 5621095
0903/802566
e-mail:telsys@mail.eurotel.sk

Speleo Detva Elena
Hipmanová

Komenského 16
960 01 Zvolen

045/5360269     (*)
mail: mareinajag@mail.viapvt.sk

Oblastná skupina
Dolné Orešany

Peter Zvonár Horné Orešany 492
919 03 Trnava

033/558 62 00, 558 8491
0905/736 917

Gabriel Lešinský Hemerkova 32
040 23 Košice

Speleoklub Drienka

pracov.:SMOPaJ, Zámočnícka 3, 040 01
Košice

055/6222120, 6436458
0903/426725
e-mail: drienka@mail.box.sk
www.cassovia.sk/drienka

Jaskyniarky klub
Dubnica nad Váhom

Jozef
Obetko

Pod Hájom 1090/65
018 41 Dubnica nad
Váhom

042/4425960, 0905/ 759 531
e-mail: heliktit@sk.

Oblastná skupina
Handlová

Peter Strečanský Morovnianska 53/1
 972 51 Handlová

046/5476681,5473681
odkay.schr. fy. Šitex

Speleoclub Chočské
vrchy

Ing. Juraj
Szunyog

Vajanského 8,
034 01 Ružomberok

044/432 85 32, 0905/791 554
e-mail:
Juraj.Szunyog@scprbk.sk

Oblastná skupina
Inovec

Ing. Ivan
Demovič

A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

033/762 81 87, 033/599 13 52
e-mail: Demovic@vuje.sk

Oblastná skupina
Jána Majku

MVDr. Zbyněk
Valenta

Moldavská 27
040 11 Košice

055/623 32 81-4. 643 95 11
0903/902 753
e-mail: rvcave@email.cz

Speleoklub
Leopoldov

Michal Uherčík Májová 1044/105
920 41 Leopoldov

033/7342612
0903/753212



5050

Oblastná skupina
Lipt. Mikuláš

Alfréd Gresch 032 44 Lipt. Kokava č. 266 044/529 71 24

Oblastná skupina
Lipt. Teplička

Vlastimil Knapp 059 40 Lipt. Teplička
č.551

Oblastná skupina
Lipt. Trnovec

Ján Hollý 032 22 Lipt Trnovec č.79 044/5598314 (Vozárik)
044/5598410 (Valaštiak)

Speleoklub Malá
Fatra

Ing. Pavel
Pokrievka

Zámocká 21
036 01 Martin

043/4223 701, 043/4135789
0905/782 264

Oblastná skupina
Martin

Milan
Brandejský

Nešporova l,
036 08 Martin

043/423 86 74
0903/504608

Speleoklub
Muránska planina

Mariana
Pašiaková

Mierová 50/1
050 01 Revúca

058/442 63 41
e-mail: uhrin@sazp.sk

Speleoklub
Neandertal

Kamil Bukovský ul. ČSA 727 /25
045 01 Moldava n.Bodvou

055/613 46 19, 055/460 39 21
mail: spel.neandertal@pobox.sk

Ing. Ján Vajs nábr. A.Stodolu 1778
031 01 Liptovský Mikuláš

044/514 258, 552 26 64
e/mail: uk@lppk.sk

Speleoklub
Nicolaus

tajomník: Ing.
Peter Holúbek

1. mája 1959/36
031 01 Lipt. Mikuláš

044/552 45 58, 552 51 74
e-mail: peter.holubek@post.sk

Oblastná skupina
Orava

Vladislav Mikula Pelhřimovská 1191/5
 026 01 Dolný Kubín

043/588 55 32, 586 40 40
0905/501517
mikula@bb.telecom.sk

Oblastná skupina
Plav. Podhradie

Jozef Kovárik Pod liehovarom 211
 906 36 Plav. Podhradie

034/658 51 76
0905/523 447 (Butaš)

Oblastná skupina
Prešov

Rudolf Košč Exnárova 33
080 01 Prešov

051/775 18 67
0905/237 565

RNDr.
Ľudovít Gaál

Česká 8/64
 979 01 Rimavská Sobota

047/5634257, 5649525
e-mail: gaal@sopsr.sk

OSRimavská
Sobota  SK
SMOPaJ pracovisko: ŠOP-COPK, Svätoplukova 40, 979 01 Rimavská Sobota
Speleo Rožňava Ing.

Ondrej Bolaček
Ružová 2
048 01 Rožňava

058/777 83 13, 734 14 22
0905/400 162
e-mail:en@siderit.sk

Oblastná skupina
Ružomberok

Branislav Petrák Bystrická cesta 42
034 01 Ružomberok

044/433 35 51
0905/ 707 418

Speleoklub Slovakia
– Bystrá

Milan Štéc 976 45 Hronec č. 312 048/617 54 28
JMN: 0905/135 535

Jaskyniar. skupina
Spišská Belá

Vladimír
Fudaly

kpt.Nálepku č.23
059 01 Spišská Belá

052/459 16 13, 0905/833 176
e-mail: sppbela@sinet.sk

Speleologický klub
Slovenský raj

Ing. Ján Tulis Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

053/44633 04, 0903/811 867
uranpres@uranpres..sk

Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav
Kortman

Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

041/723 56 13, 042/432 10 64
kasak@map.sk(*)

Oblastná skupina
Tisovec

Ivan Kubíni Štefánikova 956
980 01 Tisovec

047/3341/48, 933 22

Oblastná skupina
Trenč. Teplice

Miroslav Sova Novomestského 7
 911 08 Trenčín

032/5250 47, 529 850

Oblastná skupina
Tríbeč

Ľubomír Sapák 966 61 Hodruša - Hámre
183

045/684 41 82, 684 42 90
mail (Šurka) caver@stonline.sk
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Oblastná skupina
Uhrovec

Ľubomír Hajšo M. R. Štefánika 161/14
956 41 Uhrovec

038/944 44

Speleoklub
Univ. Komenského

Mgr.
Branislav Šmída

Čajkovského 40
917 08 Trnava

033/5521275. 0903/447 965
e-mail:styx@rainside.sk (*)

Jaskyniarsky klub
Varín

Ján Nemček Bernolákova 442
013 03 Varín

041/569 23 65, 0905/925 041
e/mail: jkv@szn.sk
www.jkv.szn.sk

Pracovná skupina
Východ
Kom. pre potápanie

Doc.RNDr.
Zdenko
Hochmuth, CSc.

M. Nešpora l7/III
080 01 Prešov
hochmuth@nextra.sk

055/47255, 051/625 85 94
0905/488028,
hochmuth@kosice.upjs.sk

Záchranná služba

Meno a priezvisko funkcia, oblasť adresa telefón
Mgr.
Branislav Šmída

náčelník
záp. Slovensko

Čajkovského 40
917 08 Trnava

033/5521275
0903/447 965

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Slovenský kras Edelényska 10
048 01 Rožňava

0942/23426
0905/412048

Ing.Peter Holúbek severné
Slovensko

1. mája 1959/36
031 01 Lipt. Mikuláš

044/552 45 58
044/552 51 74

Doc.Zdenko
Hochmuth

potápanie M. Nešpora l7/III
080 01 Prešov

055/47255, 051/625 85 94
0905/488028

Iné užitočné adresy a telefóny:

 Správa Slovenských jaskýň:  Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, tel. 044/ 552 45 50

 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva: Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. 044/ 5524558, 5522061

 Česká speleologická společnost: Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3, tel.  0042 02-830 69 234

 Speleoklub MINOTAURUS
Krásnohorská jaskyňa : RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava, 0942/23426,
0905/412048

 JASKYŇA ZLÁ DIERA
Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov, tel. 051/775 18 67, mobil 0905/237 565

JASKYŇA MŔTVYCH NETOPIEROV
Milan Štéc, 976 45 Hronec, č.312, tel. 048/617 54 28, mobil 0905/135 535

 MEANDER, s.r.o., 04402 Turňa nad Bodvou, č. 328
Tel./fax: 055 489101, 4899102, 4662230 fax/tel: 0554899101, 4899102
E-mail: meandre@dodo.sk http://www.meander.sk
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Résumé

Le2ème numéro de Spravodaj est plein de nouveaux découvertes qui étaient déj à présentées
pendant le “Speleomiting” à Svit Après 30 ans d´efforts de plusieurs génerations on a réussit de
découvrir un couloir fossil,bien décoré à Pustá jaskyňa en Demänovská dolina.La photo de cette
découverte se trouve a la couverture.Cette découverte qui mène vers le coer du massif a une
grande valeur pour des prochaines recherches et aussi pour élucider la gen èse de tous le système.
La photo d´une autre découverte,le grotte “Četnikova svatba”, vous pouvez trouver au dos de la
couverture ( l´article dans le numero suivant). Miloš Hačo a réalisé une découverte en Slovaquie
de l´est. Il a écrit une article de cette grotte en cooperation avec un auteur déj à connu, Branislav
Šmída. J.Stankovič écrit d´une grotte en Slovenský kras presque oubliée, qui était prospecté par
la prenière génération des spéléologues de cette région dans les années cinquantes. L´article de
E.Pivovarči sur la grotte Jazvečia dans Mala Fatra a aussi un caractère historique. Après
longuetemps d´efforts de plusieurs génerations on a réalisé une découverte dans la grotte O-3 à
Prosiecka dolina (Chočské vrchy, severné Slovensko). Peter Holúbek écrit d´autres découvertes à
Zápoľná jaskyňa (vallé de Čierny Váh, montagne Kozie chrbty), qui ont une déroulement inat-
tendue. la longueure de la grotte a dépassée 1,7 km. Le groupe d´auteurs sous la diréction de
Branislav Šmída a fait une recherche sur une partie de montagne K ľak à Muraňska planina jusqu´à
présent inconnue.Le résultat est la découverte de 13 petites grottes.

Branislav Šmída nous informe sur la tentative plongeuse en 2 localitées.Il s´agit du plongeon
à sifon terminal de la grotte Bobačka et à la fin ils ont plongés à la grotte “na Rúbani” (Strážske
vrchy). B.Kýška écrit de son voyage en Slovenie. Kamil Bukovský nous a envoyé un article qui
s´agit de la problématique de la téchnique spéléologique. Peter Holúbek écrit des expériences
avec la lampe acetylène slovaque aux Etats unis. Le même auteur a fait 2 recensions sur des livres
intéressents.

B.Kortman, le dirrecteur de la commission pour la protection des grottes, nous informe du
cours écolgique et Ľ.Gaál nous donne une instruction comment réaliser la protction des grottes
dans la vie courrant.E.Pivovarči parle d´une série de cours avec une tématique spéléologique à
Žilina.

Ce numéro de Spravodaj prouve que l´activité des spéléologues en Slovaquie am ène des sug-
gestions intéressentes.Nous avons entrés dans le nouveau milénium avec plusieurs découvertes
intéressentes.

Rédaction

Translation Zdenka Hochmuthová
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