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Četníkova svadba na Strážove 
Bohuslav Kortman, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

Keď pred siedmimi rokmi stál pred oltárom člen JK 
Strážovské vrchy Jožo Špánik prezývaný Četník, ur čite 
netušil, aký svadobný dar dostane od svojich klubových 
kolegov. Priniesli mu ho priamo na sva dobnú hostinu 
hneď zahorúca pri návrate z úspešnej akcie na Strážove 
v podobe správy o práve objave nej jaskyni, pomenova-
nej na počesť ženícha Četní kova svadba.

Pri objave 19. 11. 1994 boli prítomní: Paľo Kar
doš, Jožo Kasman, Miloš Knopp, Bohuš Kortman, 
Béla Král, Peťo Kúšik a Paľo Špánik. K vchodu do 
jaskyne ich priviedol Jano Ďuriga z Čičmian, ktoré
ho naň upozornil terajší čakatel JK Jaro Haššo. Jas
kyniari sa dostali najprv do nízkej vstupnej sienky, z 
nej po odstránení sutinovej zátky popod strop str mo 
klesajúcej tektonickej pukliny do členitého prie storu 
v závale a pomedzi bloky vápenca až k neprie
leznému ústiu priepastky, ktorú nazvali Aničkina 
studnička. Citeľný prievan vanúci dnu pri vonkajšej 
teplote okolo 0°C bol dôvodom, prečo sa rozhodli 
navštíviť jaskyňu aj na druhý deň napriek únave z 

náročného výstupu k nej (prevýšenie asi 350 m)  
i následkom bohatého svadobného hodovania. 

Po prekonaní úžiny Aničkinej (studničky) sa čer
stvým účastníkom svadobnej hostiny podarilo pre
niknúť do ďalšej závalovej sienky a z nej po od sunu
tí prekážajúcich skalných blokov kolmo dolu do 
voľného priestoru, ktorý vyústil konečne do vač šej 
puklinovej chodby so stenami z korodovaného lavi
covitého vápenca, miestami so sintrovou výzdo bou, 
na dne s napadanými väčšími i drobnejšími úlomka
mi horniny. Keď sa po niekoľkých metroch klesajú
ca a zahýbajúca sa chodba skokom rozšírila do 
priestrannej dutiny, vytvorenej zrejme na križovatke 
puklín, ozvali sa v tmavom priestore, kam dovtedy 
nevkročila ľudská noha, radostné výkriky. A to ešte 
nebolo všetko: z priestoru, ktorý dostal meno 
Sobášna sieň, pokračovala nielen neveľká Hlinená 
plazivka, ale aj vysoká a strmá puklinová chodba, za 
ktorou sa dalo očakávať pokračovanie jaskyne. 
Tento predpoklad potvrdzovalo i silné prú denie 
vzduchu dovnútra chodby. 

Trvalo bezmála 6 rokov, kým sa po mnohých pra
covných akciách, zameraných na prolongáciu zná
mych jaskynných priestorov, pri ktorých sa dosiahli 
len čiastkové postupy v Hlinenej plazivke, Blatistom 

Jaskyňa je na južnom svahu Strážova    Foto: B. Pružinec

Jaro Krajčír vychádza z.jaskyne Foto: P. Ďurčo (TASR) V Sobášnej sieni  Foto: M. Audy
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komíne a zvislej pukline smerujúcej pod Sobášnu 
sieň, jaskyniari mohli opät tešiť z výraznejšieho 
úspechu. Ten prišiel až 5. 3. 2000 po začatí zame
riavania jaskyne a zistení, že prievan naisto smeruje 
v koncovej častí puklinovej chodby pod jej pravú 
stenu. Okrem vytrvalosti a pevného presvedčenia o 
pokračovaní jaskyne k tomu prispelo použitie de
tekčných dymových trubičiek od P. Magdolena. Aj 
vďaka nim postúpilo 9 členov JK po odprataní sedi
mentov uzatvárajúcich úzku puklinu, klesajúcu naj
prv šikmo pod zasintrovaný strop a potom kolmo 
dolu, až na dno s občasným jazierkom. Puklina sa 
naspodku ťahala pozdĺžne jednak spät paralelne s 
puklinovou chodbou nad ňou, jednak dopredu – v 
smere intenzívneho prievanu – do ťažko prieleznej 
puklinovitej plazivky, z vačšej časti vyplnenej zasin
trovanou sutinou a hlinitý mi sedimentrni. Celková 

dĺžka podzemných priestorov Četníko vej svadby tak 
vzrástla na 126 m a prevýšenie dosiahlo 34 m. 

Jaro Lovíšek uprostred závalu   Foto: J. Kasák
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Jaskyniari zo Strážovských 
vrchov predpokladali, že ďalší 
postup nebude jednoduchý, no 
mohutný zával, do ktorého sa za 
prievanom v očakávaní objavu 
pustili, dal poriadne zabrať naj ma 
ich psychike. Nielenže s po maly 
pribúdajúcimi metrami či skôr 
decimetrami, doslova vyhlodanými 
v blokovisku z os trohranných bal
vanov, strácali fyzické sily, ale vo 
chvílach bez nádeje museli preko
návať aj strach z hroziaceho zava
lenia v priestore vytvorenom 
sondo vaním. Hoci neskôr v závale 
nachádzali kostičky uhynutých 
netopierov, ba i živé netopiere, pre 
ktoré tesné škáry medzi zrútenými 
balvanmi neboli ne prekonateľnou 
prekážkou, im signalizovali správ
nosť postupu, po 20 akciách už ani 
nedúfali, že ich sizyfovské úsilie 
bude koru nované úspechom. 
Navyše zača li mať pochybnosti  
o smerovaní prievanu, ktorý sa 
dovtedy „ube ral“ po jednej trase. 

Aj preto sa v polovici januára 
2001 viacerí domáci i dvaja han
dlovskí jaskyniari vybrali na 
Strážov, aby s cieľom overiť možné 
spojenie Četníkovej svadby  
a neďalekej Jánošíkovej jaskyne 
urobili merkaptánový pokus. 
Nestačili ho však dokon čiť, keď to, 
čo nasledovalo, prekonalo aj ich 
najsmelšie predstavy o poriadnom 
objave. Postupne Miro Kardoš, 
Jaro Lo víšek, Paľo Kardoš, Jano 
Kasák a autor tohto článku prenikli 
v Četníkovej svadbe po rozšírení  
a prehĺbení nízkej plazivky na 
konci závalu ďalej pomedzi nako
pené bloky vápenca a dolo mitu do 
mohutných a pomerne rozsiahlych 
podzemných siení.

Zoznam jaskýň na Slovensku 
(stav k 31. 12. 1998) uvádza v masí
ve Strážova, s nadm. výškou 1213 m 
najvyššom v Strážovských vrchoch, 
spolu 23 jas kýň. Donedávna naj
väčšou tu bola 140 m dlhá Jáno
šíkova jaskyňa (1174 m n. m.).  
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Zaujímavé sú aj tektonickogravitačné Puklinové prie
pasti na Prednej s hĺbkou 5 – 50 m, dlhšia ako 50 m je 
ešte Jaskyňa v Uhliskách. Po objave 14. 1. 2001 na 
čelné miesto medzi jaskyňami na Strážove i v celých 
Strážov ských vrchoch postúpila Četníkova svadba. 
Ukázalo sa, že napriek všeobecne platným skeptickým 
vy jadreniam odborníkov o perspektívnosti krasu hrás tí 
a vrásovozlomových štruktúr, ku ktorému patrí aj kras 
Strážova, z hľadiska výskytu významnejších jaskyn
ných systémov môžu sa v ňom dočkat pre kvapenia i 
skúsení karso a speleológovia. 

Prekvapení však boli aj naši objavitelia. Ich 
poci ty a reakcie po objave sa dajú len tažko opísať. 
Tr valo hodnú chvílu, kým im v podzemnom 
priestore úctyhodných rozmerov, rozčlenenom do 
niekoľkých siení a dómov, výrazne poznačených 
rútením, kles la objaviteľská horúčka natoľko, aby 
si uvedomili, čo ich čaká. Vari najskôr precitol 
predseda klubu, ktorému bol o hneď jasné, že práve 
prišiel o svoje dl hé vlasy (účastníci tohtoročného 
Speleomítingu vo Svite sa o tom mohli presvedčiť). 
K prvým vážnym úlohám priamych aktérov objavu 
i holičského zá kroku patril podrobný prieskum 
objavených priesto rov a ich dokumentácia. Na 

týchto prácach sa zú častnili viacerí členovia JK 
Strážovské vrchy, ale účinnú pomoc poskytli aj 
ďalší jaskyniari, najma M. Sluka (meranie a počíta
čové spracovanie výsled kov), J. Obuch (osteologic
ký výskum), M. Marušin a P. Holúbek (posúdenie 
geologických a štruktúrnotektonických pomerov). 
Aj keď prieskum a výskum jaskyne ešte budú 
pokračovať, niektoré z ich „výstu pov“ nájdete v 
obrazovej prílohe tohto článku. Umožňujú získať 
predstavu o veľkosti a puklinovorútivom charakte
re jaskyne, vytvorenej v triasových vápencoch a 
dolomitoch strážovského príkrovu, kto rej podrobný 
opis by vyžadoval oveľa viac miesta. Nadm. výška 

vchodu jaskyne Četníkova svadba je 1075 m, dĺžka 
polygónového ťahu v jaskyni dosia hla 587 m, pre
výšenie 53 m. Na mape zatiaľ nie sú zakreslené 
komínovité priestory v strope Bukovin ského dómu, 
ktoré sa ukazujú byť veľmi nádejné (za použitia 
lezeckej techniky M. Hanínec a P. Kardoš postúpili 
v najvačšom komíne do výšky asi 35 m). Dosiaľ 
nevyriešeným problémom zostáva aj „strate ný“ 
prievan za vyústením závalovej plazivky do pries
toru Volejbalovej siene. Zaujímavosťou je značný 
počet zimujúcich netopierov (že by poznali druhý 
východ z jaskyne?), ale i veľké množstvo netopie
rích kostičiek v sedimentoch novoobjavených 
pries torov; z nálezov dovedna 9 druhov netopierov 
vy plýva, že ide o jedno z najvačších zimovísk tých
to lietajúcich cicavcov v Strážovských vrchoch. 

Ako vidno, za nevšedným názvom Četníkova 
svadba sa skrýva celkom slušná jaskyňa. Keďže z 
doterajších poznatkov vychádza perspektíva jej ďal
šieho postupu v rebríčku slovenských jaskýň, majú 
sa jaskyniari na Strážove stále na čo tešiť. 

A na záver jedna kuriozita: ten, po kom je četní
kova svadba nazvaná, sa vo „svojej“ jaskyni ešte ani 
neukázal.

Bukovinského dóm z Mohyly               Foto: P. Strečanský

M. Hanínec pri lezení do komína          Foto: B. Pružinec

Pohľad z dna priepasťového domu              Foto: M. Audy
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V najznámejšej jaskyni v Jánskej doline, vo
Veľkej Stanišovskej jaskyni, bol posledný význam
nejší objav urobený v roku 1928.

Začiatkom tohto roka sme opravovali chodníky
pri vstupných častiach jaskýň a zvyšovali výšku
prielezu na začiatku Novej Stanišovskej jaskyne.
Potom sme si povedali, že by sme sa mali pokúsiť
o prekonanie niektorého neprelezitelného miesta. Z veľ
kého množstva sme si zhodou okolností vybrali časť
blízko vchodu Veľkej Stanišovskej jaskyne  lievik
s dĺžkou 6 metrov, ktorý sa postupne menil z 2
metrov šírky na oblé zakončenie. Plochý podklad sa
nám javil ako dutý priestor  zvrchu zasintrovaný.
Nebol však dutý, ale vyplnený dosť’ kvalitným
pieskom. A tak sme sa hrali ako deti v piesku asi 20
hodín. Dočkali sme sa (3. marca 2001 ) nevídaného
prekvapenia a odplaty: aj z opačnej strany bol
podobný lievik a začínala ním riečna chodba.
Dostali sme sa do priestorov vysokých približne 4
metre a širokých 2m, tvaru A. A tak sme už len
kričali:” Jeminkove, ono to pokračuje....” Prebrodili
sme niekoľko jazierok a znova sme sa len čudovali:
“Ešte sa dá ísť ďalej... máme objav....!” Sintrovej
výzdoby je tam menej, steny sú čiastočne pokryté
nátekmi bielych, čiernych a hnedých odtieňov.
Takmer vodorovná a trochu kľukatá chodba ústila do
ďalšej zľava, takmer v pravom uhle. V nej je stupeň,
zasintrovania vyšší, chodba je nižšia, vľavo má malý
balkónik s prístupovým tunelom. Ďalej sme pokračo
vali z križovatky tvaru T, kde bolo dos ť veľa
šedožltých vápencových perál (väčšinou prisin
trovaných). Ľavá chodba sa končí jazierkom, pravá
má spočiatku tvar kľúčovej dierky (na to nás pri me
raní upozornil Z. Hochmuth). Ďalej sa dalo pokračo
vať zatáčkou s ružovými závesmi, hoci sa treba
kúsok plaziť. Koniec našej cesty bol v sienke s plaziv
kou, kde je vždy mokro. (“ Prvý koniec”).

Tak sme objavili približne 140 m chodieb a mali
sme veľkú radosť, hoci veľké siene a veľké stalag
mity tam neboli. Odbočky, ktorých bolo aspoň 5, sme
nemuseli dlho skúmať, lebo boli veľmi krátke.

Pri ďalšej návšteve sme dôkladne popozerali
všetky odbočky a zúžené miesta. A čakalo nás pre
kvapenie  za mokrou plazivkou sa dalo doprav a
pokračovať. Nazvali sme ju “Chodba so žraločími
zubami” podľa šiestich zaujímavo tvarovaných
výčnelkov. Za tunelovitou chodbou je sitovité
priepadlisko  “Žraločie žiabre”. A ďalej nasle
dovali: tunel vpravo, puklinová chodba vľavo a
v priamom smere tunel dlhý 2 metre. Za ním sa
chodba vetvila:
1. vľavo dole odbočka popod prístupov chodbu,
2. priamo: chodba s výraznými stalagmitmi,
3. vpravo: tvarovo jednoduchá (A) riečna chodba.

Toto miesto voláme “Križovatka”. Chodba (č.3)
bola miestom zimného spánku približne piatich
netopierov (nezobudili sme ich, vyleteli až v apríli)
a salamandry, končila nízkym prielezom. Po
prekopaní tohto miesta (“Druhý koniec”) sme sa
ocitli znova v známych častiach Veľkej Stanišovskej
jaskyne, na mape Dr.Droppu vyznačené čiarkovane.

Riečne chodby čiastočne zamerali dňa 31. marca
2001 Z. Hochmuth, J. Kovalik a T. Brziak. R.
Jastrabík v tom čase zisťoval, ktoré odbočky nových
priestorov sa oplatí zmerať.

O niekoľko mesiacov sme po odčerpaní vody z ma
lého jazierka mali možnosť s malou námahou pre
liezť tunel (priemer 70 cm) v bočnej stene pred “
Prvým koncom”. Dĺžka tejto chodby s odbočkami je
približne 40m.

Celková dĺžka objavených priestorov je približne
400m, čo je pekný príspevok k dovtedy zmeranej
dĺžke. Jaskyňa tým dosiahla dĺžku zameraného
polygónového ťahu 2945m.

Objavy nových častí Stanišovskej jaskyne
Roman Jastrabík, Tibor Brziak

pozn.red.:
Členovia komisie pre potápanie na čele s redaktorom Spravodaja sa v rokoch 1995-8 intenzívne

angažovali v Stanišovských jaskyniach. Vyzbrojení skúsenos ťami a poznatkami, spolu s o.s. Prešov začali
sme hĺbiť štôlňu na konci Stanišovskej jaskyne. Žiaľ táto enormná niekoľkoročná námaha priniesla len chabý
výsledok (neskôr o tom napíšeme samostatný príspevok) a zaradila našu aktivitu medzi “vykopané jaskyne”.
Neskôr naša aktivita tu ochabla a úspech Romana Jastrabíka s priate ľmi nás veľmi prekvapil. Časťami
v blízkosti vchodu “prebehli” snáď tisíce jaskyniarov v márnej honbe za objavom kdesi v hlbinách jaskyne.
Znova sa potvrdila známa skutočnosť, že generačná zmena či objavenie sa ľudí s iným pohľadom na veci
hoci aj na lokalite, kde sa už všetky problémy zdajú vyriešené, môže prinies ť zaujímavé skutočnosti. Ostáva
nám blahoželať objaviteľom k nevídanému objavu. Je tu konečne možnosť vidieť časť Stanišovskej jaskyne
v stave, v akom sa nachádzali aj ostatné časti pred devastáciou (ktorá trvala viac ako 100 rokov) a snaži ť
sa, aby tieto neboli poškodené enormnou návštevnos ťou. V súčasnosti najmä zásluhou viacerých skupín SSS
je zabezpečená solídna ochrana jaskyne, ku ktorej prispieva najmä pravidelný výskyt jaskyniarov v jej
útrobách a na blízkej základni.
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Medvedia jaskyňa v Jánskej doline, tiež nazý
vaná aj ako Zimná jaskyňa, sa nachádza v katastri
obce Liptovský Ján v okrese Liptovský Mikuláš.
Otvor do tejto inaktívnej fluviokrasovorútivej
jaskyne je situovaný v nadmorskej výške 878 m.
Samotná jaskyňa je dlhá 1 420 metrov a hlboká 43,7
metra (BELLA & HOLÚBEK, 1999).

Na základe informácie o náleze medvedích kostí
bol v jeseni minulého roku (14. októbra 2000)
v jaskyni uskutočnený predbežný sondážny paleon
tologickosedimentárny výskum, zameraný pre
dovšetkým na tzv. “Jazernú chodbu”, kde už skôr
bola speleológmi z iniciatívy J. Vajsa vykopaná
priečna vertikálna sonda s rozmermi 5,9 x 2,8 m. Na
sonde, ktorá je orientovaná kolmo na smer prúdenia
krasových vôd formujúcich chodbu, bol vypraco
vaný jej profil (pozri obrázok).

Vo vrchnej časti sondy dominujú piesčité hliny
s častými zvyškami fosílnych kostí. Čisté hliny sú
oveľa zriedkavejšie, zachované sú v ľavej,
vyvýšenej časti sondy alebo vo forme tenkých polôh
uprostred podložných pieskov a štrkov. V hlinách sú
miestami pozorovateľné drobné úlomky sintrov a re
likty zasintrovaných sedimentov.

V spodnej časti sondy je viditeľný ostrý prechod
do súboru riečnych pieskov a drobnozrnných štrkov
s občasnými tenkými hlinitými polohami a vápen
covými blokmi spadnutými zo stropu jaskyne.
Dominuje tu jemno až strednozrnný piesok,
niekedy s prímesou drobných valúnikov. Vo vrchnej
časti sú valúnovité piesky častejšie, vytvárajú šikmo
zvrstvenú výplň paleokoryta. V spodnej časti sú
usadené prevažne jemno až strednozrnné piesky
s častými zvyškami kostí a vápnitými konkréciami.
Zarezané sú do nich dve vykliňujúce telesá drob
nozrnného štrku, s valúnikmi veľkými 0,3 – 0,5 cm,
zriedkavejšie až 2 cm veľkými.

Za základe sedimentárnej výplne sondy možno
vyčleniť tri odlišné obdobia vývoja jaskynnej
úrovne:

1.
Obdobie aktívneho vývoja jaskynnej úrovne,

kedy boli chodby v tejto úrovni modelované a vy
pĺňané sedimentmi stálych podzemných tokov.
Počas tohto obdobia dochádzalo najprv k eróznemu
zväčšovaniu profilu chodby tečúcou vodou unášajú
cou štrkový klastický materiál za aktívnej účasti
chemického rozpúšťania vápencov. I keď v sonde

Správa o predbežnom výskume Medvedej jaskyne
v Jánskej doline (Nízke Tatry)

Martin Sabol – Ľubomír Sliva – Anna Ižoldová
Katedra geológie a paleontológie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Mlynská

dolina, 842 15 Bratislava
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neboli takéto reziduálne štrky nájdené, predpo
kladáme ich v spodnej úrovni sedimentárnej výplne
chodby. Riečne piesky a štrky odkryté v sonde už
predstavujú neskoršie štádium vývoja, pri ktorom
prevládala akumulácia sedimentov nad eróziou, t. j.
pri znížení unášacej schopnosti podzemného toku
(obmedzeného na transport drobnozrnného štrku a
piesku). Nerovnomerné rozmiestnenie telies drob
nozrnného štrku a valúnovitého piesku (výpl ň
aktívnych paleokorýt) uprostred jemno až stred
nozrnných pieskov a hlín (sedimenty usadené počas
vysokého vodného stavu, pravdepodobne “jarné
vody”) poukazuje na to, že podzemná rieka už
nepretekala po celej šírke chodby (za normálneho
vodného stavu), ale iba v jej časti.

2.
Obdobie prevažne neaktívneho vývoja, kedy bola

chodba už nad úrovňou erozívnej bázy podzemného
toku a k sedimentácii dochádzalo iba počas
vysokých vodných stavov. Vysoká úroveň chodby
spôsobila, že pri záplavách dochádzalo iba k trans
portu a sedimentácii jemného, hlinitopiesčitého
materiálu. Ako relatívne ľahký materiál sa do trans
portovaného sedimentu dostávali aj kosti medveďov
jaskynných. Zvyšky sintrových kôr a zasintrovaných
sedimentov poukazujú na pomerne dlhé periódy
záplav.

3.
Obdobie neaktívneho vývoja, kedy sa jaskynná

úroveň dostala vysoko na erozívnu bázu tokov a je
i mimo dosahu povodňových vôd (dnešný stav chod
by). Sedimentácia má charakter iba tvorby sintrov
a občasného rútenia skál.

Indikátory paleotransportu neboli v sonde
spoľahlivo identifikované, sedimentárne textúry
sedimentov vo vyšších častiach chodby však
potvrdzujú smer paleoprúdenia zhodný zo smerom
sklonu chodby.

Spolu s profilovaním sondy bol na nej uskutočnený
aj odber vzoriek na paleontologickú analýzu. Celkovo
bolo odobratých 9 vzoriek o hmotnosti 12 kg po pri
bližne 30 cm úsekoch od povrchu sondy až po jej dno.
Vzorky boli plavené na site s priemerom ôk 0,63 mm,
avšak okrem vzorky č. 1 (0 – 30 cm) boli všetky ostat
né z hľadiska paleontologických nálezov sterilné.
Vyššie uvedená pozitívna vzorka obsahovala úlomky
väčších kostí a medvedích zubov, ktoré však z dôvodu
fragmentárnosti neboli bližšie determinované.

Navyše bol na lokalite uskutočnený aj povrchový
zber osteologických zvyškov cicavcov. Okrem nále
zov netopierov (?Myotis bechsteini; 2 lebky so
sánkami a časť postkraniálnej kostry) a hmyzožrav
cov (poškodená lebka rodu Neomys) sa tu našlo aj
niekoľko medvedích kostí. Boli sfarbené do biela až
žltohneda, často poškodené, čiastočne posintrované
a veľmi krehké. Celkovo boli zistené nasledovné
medvedie kosti: 1 krčný stavec (pravdepodobne
siedmy, vertebra cervicalis VII), 1 hrudný stavec
(vertebra thoracalis), 1 fragment hrudného stavca, 3
driekové stavce (vertebra lumbalis), 3 fragmenty
pravých ramenných kostí (humerus dex.), 1 fragment
pravej vretennej kosti (radius dex.), 1 fragment
pravej lakťovej kosti (ulna dex.), 3 fragmenty ľavej
stehennej kosti (femur sin.), 1 ľavá zápästná kosť (os
carpi intermedioradiale sin.), 1 pravá piata
metakarpálna kosť (metacarpale V dex.), 1 pravá tre
tia priehlavková kosť (metatarsus III dex.), 1 frag
ment metakarpálnej resp. metatarzálnej kosti, 1 frag
ment prstového článku a 1 úlomok rebra. Všetky
tieto nálezy patria pravdepodobne niekoľkým jedin
com druhu Ursus spelaeus ROSENMÜLLER &
HEINROTH, 1794 (medveď jaskynný). Keďže boli
nájdené na povrchu, nie je vylúčené, že ide o kostro
vé zvyšky jedincov, ktoré uhynuli v období posled
ného zaľadnenia, snáď počas jeho finálnej fázy, kedy
na našom území celkovo prevládala tundra a chlad
ná step až lesostep, zatiaľ čo súvislejšie lesné
porasty boli rozšírené len v teplejších kotlinách a ní
žinných oblastiach. Oproti tomu, nálezy malých
cicavcov sú mladšie, pochádzajúce až z holocénu.
Zároveň zvyšky patriace pravdepodobne jedincom
netopiera Bechsteinovho poukazujú na existenciu
lesov až lesoparkov s vysokými stromami a s prí
tomnosťou skalných dutín a jaskýň, kde prezimová
va (REICHHOLF, 1996), pričom nájdený fragment
lebky dulovnice (Neomys sp.) indikuje prítomnosť
blízkeho vodného prostredia, čo je len v súlade so
sedimentologickými výsledkami.

Literatúra:
BELLA, P., HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň na

Slovensku. Ministerstvo životného prostredia,
Bratislava, 268.

REICHHOL, J., 1996: Cicavce. Ikar, Bratislava,
288.
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ÚVOD
Nekrasové územia, spadajúce prevažne do juž

ných častí stredného Slovenska, sú po speleologic
kej stránke oblasti stále málo známe. Výnimku pred
stavuje len Cerová vrchovina, kde je registrovaných
40 pseudokrasových jaskýň, nachádzajúcich sa
prevažne po obvode bazaltovej plošiny Pohanský
hrad. Nedostatočne preskúmané sú naopak geomor
fologické celky Krupinská planina, Ostrôžky a zá
padná časť Juhoslovenskej kotliny s podcelkami
Ipeľská kotlina a Lučenská kotlina. K 31.12.1998 tu
boli evidované len 3 jaskyne v pohorí Ostrôžky a 5
jaskýň (z toho 2 previsy) na Krupinskej planine
(Bella, Holúbek, 1999). Článok popisuje 7 nových,
v speleologickej literatúre doposiaľ nepopísaných
jaskýň.

JUHOSLOVENSKÁ KOTLINA,
Ipeľská kotlina
1) Jaskyňa pri Trenči (k.ú.Trenč, okr.Lučenec),

súradnice: 19°33´45´´ sev.š., 48°12´59´´ vých.d.
Jaskyňa sa nachádza približne 1,5 km juhozá

padne od obce Trenč, kde začínajú rieku Ipeľ po
oboch brehoch lemovať neveľké vrchy. Najvyšší
vrch na slovenskej strane je Strážna hora (332,7 m)
a na maďarskej Bükktető (366,2 m). Vchod do
jaskyne s nadmorskou výškou cca 220 m leží v
zalesnenom južnom svahu, ktorý spadá k rieke Ipeľ.
V tejto časti je výškový rozdiel medzi hladinou rieky
a vchodom do jaskyne približne 60 m. Na jaskyňu
upozornil speleológ Jozef Úri z Lučenca, ktorý sa
narodil a býval v obci Trenč.

11

Nové pseudokrasové jaskyne
v geomorfologických celkoch

Juhoslovenská kotlina, Krupinská planina a Ostrôžky
František Radinger a Roman Mlejnek
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Jaskyňa je vytvorená v epiklastických andezi
tových zlepencoch lyseckej formácie. Prvá časť
jaskyne vznikla na poruche v smere 147327°. Táto
porucha je v jaskyni rozoznateľná ako puklina na
stropnej časti, ktorá je vyplnená drobnými kameňmi.
Mimo jaskyňu je dobre viditeľná aj pred bodom č.0
(vchodom), kde sa vytvorila rozsadlina široká 2530
cm s dÍžkou 1,3 m, v ktorej je zaklinený skalný blok.
Porucha je sledovateľná aj na svahu nad jaskyňou,
kde je však rozsadlina vyplnená zeminou. Druhá
časť jaskyne v smere 20020°(medzi bodmi č.1 a 2)
je široká 1 až 2 m, s maximálnou výškou 2,4 m. Jej
kompaktná stena je uklonená pod uhlom cca 40°.
Protiľahlá stena je tvorená skalnými blokmi.
Koncová časť (medzi bodmi č.2 a 3) je 1,2 m dlhý,
nízky priestor, široký okolo 0,5 m. Celková d ĺžka
meračských ťahov je 7,7 m.

V koncových častiach jaskyne (v blízkosti bodu
č.2) bol dňa 2.4.2000 pozorovaný jeden zimujúci
netopier Rhinolophus hipposideros.

JUHOSLOVENSKÁ KOTLINA,
Lučenská kotlina
2) Jaskyňa Pecna (k.ú.Ľuboriečka, okr. Veľký

Krtíš), súradnice: 19°31´36´´ sev.š., 48°15´27´´
vých.d.
Nad obcou Ľuboriečka sa dvíha vrch Vysoká

(277,7 m). Vchod do jaskyne Pecna (cca 265 m
n.m.) sa otvára v zalesnenom svahu 1 km na JJV od
tohoto vrchu. Na jaskyňu upozornil kronikár mesta

Lučenec Dr.Jozef Drenko. Prvá písomná zmienka
o jaskyni pochádza už z roku 1826 (Mocsáry, 1826).
Antal Mocsáry popisuje vo svojej knihe jaskyňu ako
príležitostný úkryt pre miestnych obyvate ľov.
Nevýrazný vrch nad jaskyňou označuje ako Pekna.
V súčasnej dobe ho obyvatelia obce Ľuboriečka
nazývajú Pecna.

12
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Jaskyňa pravdepodobne vznikla vyvetraním
kmeňa fosílneho stromu v hrubých andezitových
zlepencoch na rozhraní s nadložnými epiklastickými
pieskovcami. Obe vrstvy /zlepence, pieskovce) sú
stratigraficky zaradené do lyseckej formácie. Vyššie
uvedenú teóriu vzniku by mohol podporova ť aj
neveľký, valcovitý priestor v závere jaskyne.
Vylúčiť sa nedá ani možnosť, že jaskyňa bola neskôr
umelo rošírená (nájdené stopy po tesaní).

Vchod do jaskyne je nepravidelného kruhového
profilu s priemerom približne 1,5 m. Zadná časť
jaskyne je viac oválna a v línii rezu BB´má rozmery
1,5 m (výška) a 2,35 m (šírka). Na samom konci sa
pri dne jaskyne nachádza 65 cm dlhá dutina o začia
točných rozmeroch 13 x 9 cm. V smere do masívu sa
zužuje. Zameraná dĺžka jaskyne je 6,1 m.

KRUPINSKÁ PLANINA,
Dačolomská planina
3) Jaskyňa Sucháňska trhlina (k.ú.Sucháň,

okr.Veľký Krtíš), súradnice: 19°14´42´´ sev.š.,
48°17´04´´ vých.d.
Približne 3 km juhovýchodne od obce Sucháň sa

do Suchánskeho potoka vlieva menší potok
Suchánik (turistická mapa, 1:50 000, VKÚ, š.p.,
Harmanec, 1999). Jaskyňa, ktorá sa nachádza na
pravom brehu Suchánskeho potoka, je od sútoku
vzdialená cca 0,5 km na JJZ. Celá dolina je po oboch
brehoch zalesnená. Hlavný vchod do jaskyne (vchod
I.) má východnú expozíciu s nadmorskou výškou
410 m, čiže asi 30 m nad dnom doliny. Miestne

označenie tejto časti doliny je Svíbí. Jedná sa o jeden
z ľudových názvov (svíba) vlhkomilného kra
krušiny jelšovej (Frangula alnus). Na jaskyňu upo
zornil etnograf Ján Miháľkin, žijúci v Sucháni.

Jaskyňa je rozsadlinová, vytvorená na šikmej
trhline (rozsadline) smeru 25205°, so sklonom 70°.
Do trhliny sa dostaneme krátkou chodbou cez
zosunuté bloky. Horninu tvoria chaotické brekcie
pyroklastického prúdu. Úlomky (prevažne ostro
hranné) tvoria sivé andezity max. 30 cm veľké.
Základná hmota je tufová. Stratigraficky je zaradená
do čelovskej formácie veku stredný miocén.
Maximálna výška jaskynných priestorov sa pohybu
je okolo 1,5 m. V koncových častiach (medzi bodmi
č.6 a 7) je výška v rozmedzí 0,150,5 m. Rovnako
nízky je aj portálovitý previs medzi bodmi č.0 a 1,
ktorý sa v smere do masívu neprielezne znižuje.
Jeho max. výška je 0,3 m. Dno jaskyne z veľkej časti
vyplňuje humusová zemina, v niektorých častiach
s lístím. Vedľa hlavného vchodu (1 x 0,7 m) sa vo
vstupnej chodbe nachádza ešte bočný vchod (vchod
II.). Tento menší, do jaskyne šikmo orientovaný
vchod má rozmery 0,7 x 0,3 m. Celková d ĺžka zame
raných priestorov je 17,8 m.
4) Trpasličia jaskyňa (k.ú.Dol.Dačov Lom,

okr.Veľký Krtíš), súradnice: 19°14´51´´ sev.š.,
48°16´55´´ vých.d.
Vchod do jaskyne (370 m n.m.) nájdeme cca 0,4

km JJZ od jaskyne Sucháňska trhlina, na ľavom
brehu Suchánskeho potoka. Jaskyňa bola miestnemu
obyvateľstvu známa už aj v minulých dobách.
Svedčí o tom stará povesť, ktorá sa zmieňuje o ha
dovi žijúcom v jaskyni (Miháľkin, 1999). Ján
Miháľkin, ktorý spísal staré povesti suchánského
kraja, túto jaskyňu v teréne lokalizoval.

Jaskyňa s najväčšou pravdepodobnosťou vznikla
vyvetraním fosílneho stromu. Vedľa Trpasličej
jaskyne sa v bezprostrednom okolí nachádza ešte 11
ďalších dutín. Ich dÍžky sa pohybujú v rozmedzí
0,15 až 7,7 m. Pre prehľadnosť sú nasledovne uve
dené rozmery všetkých nájdených dutín. Prvý údaj
označuje dĺžku (D), druhý údaj priemer počiatočnej
časti dutiny (P). Dutina č. I. (D min. 7,7 m, P 0,2 m),
dutina č. II. (D min. 6,5 m, P 0,35 m), dutina č. III.
(D min. 2 m, P 0,3 m), dutina č. IV. (Trpasličia
jaskyňa), dutina č. V. (D 0,45 m, P 0,4 m), dutina č.
VI. (D 0,6 m, P 0,06 m), dutina č. VII. (D 0,4 m, P
0,22m), dutina č. VIII. (D 0,42 m, P 0,1 m), dutina č.
IX (D 0,45 m, P 0,23 m), dutina č. X. (D 0,27 m, P
0,08 m), dutina č. XI. (D 0,15 m, P 0,03 m), dutina
č. XII. (D 0,16 m, P 0,03). Je zaujímavé, že v kon
cových častiach dutiny č. III. sa aj v letných mesia
coch udržuje voda (pozorované dňa 25.6.2000). Na
mape sú okrem Trpasličej jaskyne zakreslené aj
dutiny č. I, II., III. Trpasličia jaskyňa má celkove
zameranú dĺžku 11,9 m. Dĺžka medzi meračskými
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bodmi č.0 a 1 je 5,2 m. Jaskyňa je po celej dĺžke
mierne oválneho profilu s rozmermi 1,2 x 1,5 m (rez
AA´), 0,7 x 0,8 m (rez BB´), 0,4 x 0,45 m(rez C
C´). Pokračovanie za bodom č.1 je už neleziteľné
a viditeľne sa zužuje smerom do masívu.

Horninu tvorí poloha hrubých zlepencov s dobre
zaoblenými veľkými valúňmi andezitov (veľkosti od
niekoľko centimetrov do 1 m), ktorá tu vystupuje
v prostredí stredno až hrubozrnných epiklastických
pieskovcov. Patrí do čelovskej formácie.

OSTRÔŽKY
5) Balvanová jaskyňa (k.ú.Tuhár, okr.Lučenec),

súradnice: 19°27´55´´ sev.š., 48°25´41´´ vých.d.
Literárne známa Jaskyňa pod Bralcami (Gaál,

1996), zakreslená i na turistických mapách, leží 0,5
km na severovýchod od vrcholu Bralce (817 m).
Balvanová jaskyňa bola objavená autormi článku
dňa 27.5.2000 , približne 40 m na JJV od Jaskyne
pod Bralcami. Jaskyňa je suťového charakteru
a vznikla zosunutím andezitových blokov z vyššie
položených skalných stien. Po rozpade týchto
blokov na balvany sa vytvorilo menšie balvanové
more, v ktorom sú dva vstupy do jaskyne. Okolie
skál i balvanové more je zalesnené. Vchody o roz
meroch 0,5 x 1 m a 0,65 x 0,65 m sa nachádzajú
medzi balvanmi v nadmorskej výške cca 730 m. Z
hlavného dómovitého priestoru medzi meračskými
bodmi č.0 a 4 sa dá zostúpiť o 2 m nižšie k bodu č.3.
Dno celej jaskyne vyplňujú andezitové balvany.
Celková dĺžka zameraných priestorov je 9,2 m s
deniveláciou 4,8 m.

6) Nízka jaskyňa pri potoku (k.ú.Horný
Tisovník, okr.Detva), súradnice: 19°21´03´´
sev.š., 48°26´27´´ vých.d.
Za obcou Horný Tisovník, približne 2 km na SSZ,

sa vlieva Starohuťský potok do potoka Tisovník. Od
sútoku cca 0,5 km na sever začína po pravej strane
malá bočná dolinka s potokom. Jaskyňa je situovaná
na začiatku tejto dolinky, pod skalným svahom na
pravom brehu. Potok je od vchodu jaskyne vzdialený
15 m a výškový rozdiel od potoka je len 2 m.
Nadmorská výška vchodu bola stanovená pod ľa
mapy (1:25 000) na 510 m. Jaskyňu objavili dňa
19.4.2001 Ing. Peter Nociar a Roman Mlejnek.
Priestory celej jaskyne sú značne nízke (max. výška
0,6 m). Celková dĺžka zameraných častí je 5,5 m.
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Jaskyňa vznikla pravdepodobne selektívnym
(čiastočne aj mrazovým) zvetrávaním menej odol
ných horninových partií. Horniny sú bádenského
veku a jedná sa o redeponované (andezitové) brekcie
blýskavickej formácie.
7) Pastiersky úkryt (k.ú.Nedelište, okr. Luče

nec), súradnice: 19°24´40´´ sev.š., 48°22´48´´
vých.d.
Približne 2,5 km na SSZ od sútoku potoka

Madačka s Tisovníkom je vrchol Kruh (589 m).
Jaskyňa Pastiersky úkryt sa nachádza 0,75 km na SV
od vrcholu v oblasti nazývané Osušie. Vchod s roz
mermi 4,7 m (dĺžka) a 1,5 m (výška) sa otvára v nad
morskej výške 525 m. Lokalitu v roku 1998 zare
gistroval speleológ Ing. Peter Nociar. Jaskyňa však
bola známa už v minulých dobách. Starší obyvatelia
z obce Nedelište spomínajú, že jaskyňa v minulosti
slúžila ako úkryt pre pastierov. V hospodársky
využívanom kraji preto plnila funkciu ochranného
prístrešku a útočiska.

Jaskyňa, tak ako je známa v súčasnej dobe, je
pravdepodobne čiastočne umelo dotvorená. Pôvodne
možno existoval prirodzený previs vzniknutý selek
tívnym zvetrávaním aglomerátových tufov. Vo
vnútri jaskyne boli nájdené zhluky sadrovca, ktoré
vznikli rozkladom pyritu a markazitu tvoriacich
jemné impregnácie v hornine. Jedná sa o hrubé brek
cie spodnobádenských epiklastických vulkanitov
andezitového zloženia. Dno celého podzemného
priestoru je hlinité. Drobná kamenná suť sa
nachádza pri stene, prevažne v severnej časti. Výška
jaskyne nepresahuje 1,6 m. Celková d ĺžka mer
ačských ťahov je 10,1 m.

ZÁVER
Článok popisuje 7 nových pseudokrasových

jaskýň v geomorfologických celkoch Juhoslovenská
kotlina, Krupinská planina a Ostrôžky. Prvú eviden
ciu jaskýň sa podarilo zaznamenať v geomorfolo
gických podcelkoch Ipeľská kotlina, Lučenská kotli
na a Dačolomská planina. Súhrnná d ĺžka merač
ských ťahov v novo popisovaných jaskyniach je
61,6 m. Všetky uvedené pseudokrasové jaskyne sú
vytvorené vo vulkanických horninách. Geneticky
ich možno rozdeliť na rozsadlinové (Jaskyňa pri
Trenči, Sucháňska trhlina), suťové (Balvanová
jaskyňa), vzniknuté selektívnym (prípadne mra
zovým) zvetrávaním (Nízka jaskyňa pri potoku,
Pastiersky úkryt) a pravdepodobne vyvetraním fosíl
neho kmeňa stromu (Pecna, Trpasličia jaskyňa). Pri
lokalitách vzniknutých vyvetraním dreva stromov
nebol doposiaľ stanovený odborný typologický

názov. Antropogénny zásah, podieľajúci sa na
domodelovaní jaskyne, je pravdepodobný pri
jaskyni Pecna a Pastiersky úkryt.

Autori článku záverom ďakujú za odborné geo
logické posudky RNDr. Ľudovítovi Gaálovi
(Jaskyňa pri Trenči, Pecna, Sucháňska trhlina,
Trpasličia jaskyňa) a Ing. Petrovi Paulišovi (Nízka
jaskyňa pri potoku, Pastiersky úkryt).
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Základné údaje
Názov priepasti je odvodený od skalného útvaru,

ktorý má miestny názov Hájska vyhliadka. Zo
Zádielskej planiny tam vedie chodník, po ktorom sa
dá zostúpiť na vrchnú časť skál, odkiaľ je pekný
výhľad na vyústenie Hájskej doliny do Turnianskej
kotliny. Nadmorská výška vchodu je 455m n.m.
(merané barometricky výškomerom Flytec). Dĺžka
polygónového ťahu je 38,3m, hĺbka 27,5m (merané
banskou meracou závesnou súpravou). Priepasť pro
longovali členovia Speleoklubu CASSOVIA.

Lokalizácia
Priepasť sa nachádza v západnom svahu Hájskej

doliny 300m severozápadne od obce Háj. Vchod je
situovaný na severnom úpätí skalného hrebeňa.
Najlepší prístup k priepasti je po ceste okolo
bývalého mlyna na konci dediny. Potom, čo
minieme prvý vodopád, zabočíme do nevýrazného
žľabu a po spádnici vystúpime do výšky 450m.
Odtiaľ vystúpime po strmom svahu ku úpätiu
skalnej steny na plošinku pred vchodom do
priepasti.

Prolongácia
Priepasť bola v minulosti známa (zrejme pastieri)

o čom svedčí nález staršieho medeného kotla pri
výkopových prácach. V septembri 2000 našiel
náhodne vchod autor článku. Vtedy bola prístupná
časť do hĺbky 7m. Od apríla do júna 2001 na 14
kopacích akciách P.Sasvári a P.Šimkanin vyčistili
dno vstupnej šachty, potom do tohoto priestoru
uložili materiál vyťažený z konca strmo klesajúcej
chodby.

Dňa 5.7.2001 prenikli do 12m šachty a dostali sa
do hĺbky 22m. Na ďalších akciách v júli 2001 spolu
s autorom článku prenikli cez výkop na dne šachty
do šikmo klesajúcej chodby s peknou výzdobou do
hĺbky 27,5m. Po vyčerpaní možností ďalšieho po
stupu bola priepasť zameraná.

Genéza priepasti
Priepasť pod Hájskou vyhliadkou je typická

rozsadlinovokorózna svahová priepasť. Hlavná
časť je založená na rozsadlinovej poruche smeru V
Z so skonom 75°. Porucha sa smerom do h ĺbky
rozširuje, čo je spôsobené čiastočne aj koróziou. Na
túto hlavnú poruchu naväzuje nieko ľko menších

trhlín SJ smeru, na ktorých sú vyvinuté stúpajúce
komínovité odbočky. V spodnej časti priepasti na
severnej stene sú 515cm brčká, všetky odklonené
o 5° od vertikály, čo svedčí o celkom nedávnom
pohybe celej severnej skalnej masy. V priepasti bolo
pozorované prúdenie vzduchu smerom ku dnu, preto
je možné, že pod súčasným dnom sú ďalšie priesto
ry a otvor komunikujúci s povrchom.

Popis priestorov
Vstupná šachta, hlboká 4m, ústí do puklinovitej

sienky SJ smeru. Steny šachty sa smerom ku dnu
zužujú. Odtiaľ postupuje do hĺbky 10m strmo kle
sajúca chodba založená na hlavnej VZ poruche.

V strednej časti na severnej stene je rovné hladké
tektonické zrkadlo. Na stenách je slabý povlak
mäkkých sintrov, na dne balvany a menšie kamene
spolu s humóznou hlinou. Pred nástupom do hlavnej
šachty sa strop chodby prudko znižuje tak, že
k otvoru v strope šachty je potrebné sa plaziť.

Hlavná šachta má hĺbku 12m a profil v spodnej
časti 3x3m. Je predelená na dvoch miestach skalný
mi mostami. Horný most nazvali objavitelia prí
značne Pántik, pretože sa na ňom dá pohodlne stáť
pri zapínaní na lano. V šachte je pekná výzdoba vo
forme nátekov, v spodnej časti sú ukonené brká a pri
dne hráškové sintre. Dno šachty je celé vyplnené
hrubou vrstvou balvanov, sute a okrovej hliny.
V juhovýchodnom cípe dna, kde bola vykopaná
sonda, je osadená výdreva. Tadiaľto zostúpime
úzkou šachtičkou do šikmo klesajúcej chodby na
dno priepasti. Pôvodné dno bolo pokryté kameňmi,
dnes je kompletne vyliate hrubými podlahovými sin
trami. Sintrová výzdoba je na všetkých stenách, je tu
stalaktit a stalakmit s priemerom 10cm a uklonené
brčká. Celkom na dne vyúsťuje do chodby niekoľko
neprielezných šikmých dutín, založených na tej istej
poruche ako hlavná šachta.

Záver
Priepasť pod Hájskou vyhliadkou je momentálne

najhlbšia priepasť na Zádielskej planine. Rozšírila
rady svahových krasových foriem Slovenského
krasu a potvrdila nepísané pravidlo častého výskytu
vchodov v dvoch tretinách výšky svahu. Vzh ľadom
k pozorovanému prievanu, je možné prepokladať
ďalšie pokračovanie priepasti, respektíve nájdenie
spodného vchodu. K tomu však budeme musieť pre
viesť ďalšie zimné pozorovania.

Priepasť pod Hájskou vyhliadkou
Miroslav Terray, Speleoklub CASSOVIA
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Kozie chrbty sú známe predovšetkým Važeckou
jaskyňou a množstvom závrtov a ponorov.
Začiatkom roka 2000 sme sa dohodli (autori článku),
že na planine Krieslo (916 m n.m.) preskúmame
najväčší závrt, ktorý už v roku 1962 opisuje vo svo
jej knihe “Važecká jaskyňa a krasové javy v okolí”
Dr. Anton Droppa.

Pri prvej obhliadke závrtu bolo jasné, že je to
starý ponor, ktorého vchod je zanesený nánosmi. Po
vymedzení miesta kopania prieskumnej šachty sme
sa pustili s elánom do roboty. Po odstránení pár cen
timetrov nánosu čakalo nás prekvapenie v podobe
veľkých stehenných kostí. Podľa tvaru sa podobali na
kosti z medveďa, ale bolo nám hneď jasné, že nie z
jaskynného medveďa, aké poznáme z Važeckej
jaskyne. Nakoniec sme vykopali všetky kosti oboch
zadných nôh a penisovú kosť, najväčšiu radosť mala
z nej ženská časť našej speleologickej skupiny.
Plochu výkopu 1x1m sme nemienili zväčšovať, len
preto, aby sa vykopala celá kostra medveďa, ktorá
tam pravdepodobne leží, pre nás z neznámych príčin.

Výkopové práce neboli jednoduché, lebo skaly
rôznych veľkosti boli v ílovitej hline a tá sa
odstraňovala zdĺhavo, a čím hlbšie, tým boli skaly
väčšie. Tieto bolo treba rozbíjať na menšie a tak ich
vyťahovať na povrch. Pri tejto práci sa vystriedalo
pár členov a čakateľov našej oblastnej skupiny a
samozrejme aj nadšenci z obce Važec, ktorí tiež ver
ili v objav novej jaskyne.

Po vykopaní 3m hlbokej sondy 1.10.2000 po
odstránení posledného skalného bloku prenikli do
priestorov novej priepasti nazvanej Krieslo
A.Gresch a Z.Jurík.

Opis:
Na západnom okraji plošiny Krieslo (916 m n.m)

v hustom poraste je závrtový otvor priepasti
Krieslo. Západnú časť závrtu tvorí dvojmetrová
skalná steny a pod ňou je 3m hlboká vykopaná šach
ta, jej steny sú spevnené výdrevou. Na dne výkopu
je úzka 4m hlboká štrbina klesajúca pod 800 uhlom .
Tu pomedzi bloky vidieť menšiu dutinu. V hĺbke
10m sa priestor rozširuje na 0,6 x 1,8m. Na severnej
strane je úzka rúrovitá chodba s množstvom
skalných výčnelkov, tieto znemožňujú postup týmto
smerom. Priestor v hĺbke 13m sa prudko zužuje, tu
skalné výčnelky bránili v ďalšom zostupe, ale aj po
odbití niekoľkých výčnelkov je zostup do 2,5m
extrémne úzkej šachta takmer nemožný. Celková
hĺbka priepasti je 15,3m a je vytvorená v rohovcov
ých sivomodrých vápencoch. Postup do ďalších
priestorov bude dosť namáhavý, ale zatiaľ sa
nevzdávame nádeje a veríme, že to, čo sme objavili
nie je všetko, čo sa dá v tejto priepasti nájsť.

Na záver chcem spomenúť mená všetkých tých,
ktorí verili a venovali trochu zo svojho voľného času
a pomohli vykopať nejakú tú skalu. Sú to členovia,
čakatelia a priatelia obl

astnej skupiny Liptovský Mikuláš : A.Gresch,
M.Orfánus, I.Gajdošová, Z.Jurík, I.Motková,
B.Bednárová, A.Mátyus, J.Goč a pri meraní boli
V.Škuta a V.Škuta ml.

Lieteratúra:
DROPPA, A., 1962: Važecká jaskyňa a krasové javy

v okolí. Bratislava
Technické denníky za rok 2000, oblastná skupina

Lipt. Mikuláš

Nová priepasť vo Važeckom krase
Alfréd Gresch a Milan Orfánus
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Priepasť medzi Kačkami - kandidát na zápis  
do Guinnessovej knihy rekordov 

Bohuslav Kortman
Priepasť medzi Kačkami (Kortmanka) sa nachádza 

v Strážovských vrchoch medzi vrchmi Hrubá Kačka 
(1037 m) a Ostrá Kačka (938 m) v nadm. výške 
840 m. Je vytvorená prevažne v strednotriasových 
vápencoch strá žovského príkrovu a pravdepodobne 
súvisí s neďalekou Pružinskou Dúpnou jaskyňou. 
od ktorej ju delí vrdiale nosť 2 km vzdušnou čiarou  
a výškový rozdiel -250 m. 

Priepasť bola pôvodne 2 – 3 m od ústia vyplnená  
v celom profile sedimentmi. Roku 1983 začali v nej 
sondovať čle novia SSS z OS Dubnica nad Váhom. 
Čoskoro (od r. 1987) sa do sondovania zapojili aj ďal-
ší jaskyniari, predovšetkým z vtedajšej OS Terchová. 

Postupne rozrušovali dnové sedimenty a transportova-
li ich na haldu pri priepasti. S pribúdajúcou hĺbkou sa 
sedimenty, v ktorých sa vyskyto vali aj zrútené vápen-
cové bloky a kusy sintrovej výplne, stávali čoraz kon-
zistentnejšími. Neskôr práce na prehlbovaní dna prie-
pasti komplikovalo i zväčšovanie jej prierezu a najmä 
rútivá závalová stena pod vyústením Bielej siene do 
studňovitého priestoru (pozri mapu priepasti). Tak je 
to mu aj v súčasnosti, keď táto perspektívna lokalita 
patrí k hlavným pracoviskám JK Strážovské vrchy. 

Priepasť medzi Kačkami možno bez zveličenia ozna-
čiť za priepasť rekordov. Nasledujúce dáta vás majú 
presved čiť o tom, že si takýto prívlastok naozaj zaslúži.
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Rok Vykonané práce, objavy Množstvo 
vyťaž. materiálu

Dosiahnutá 
hĺbka v m

1983 začiatok sondovacích prác (14. 8.) za použitia ručných nástrojov, vedra, lana a 
kladky neevid. 6 

1984 inštalovanie mostíka (pracovnej plošiny) nad priepasťou neevid. 8,5 

1985 počet akcií sa zvýšil, na odvoz vyťaženého materiálu sa začína používať fúrik; 
nálezy kostí ľudí a psov, nález želez. sekery (2. pol. 15. stor.) 266 f 14 

1986 na transport materiálu sa začala používať japonka*, vyťahovaná na oceľ. lanku 
ručne za pomoci navijaka z V3S; 15. 11. obiav Bielej siene 148 f  105 j 16 

1987 
prvá niekoľkodňová akcia – za 1 deň vyťažených rekordných 50 japoniek 
sedimentov; nový ručný vrátok, výmena nosníka, oprava plošiny; nález ďalšej 
ľudskej lebky

322 j 23,4 

1988 125 j 

1989 začal sa používať motorový vrátok (pôv. navijak z V3S poháňaný hydromotorom 
napojeným na čerpadlo so spaľovacím 2taktným motorom s objemom 100 cm3) 112 j 

1990 63 i 
1991 nová pracovná plošina, rozostavaná chatka pri priepasti 113 i 26 
1992 postavená chatka 
1993 rekordný hodinový výkon 13 japoniek 849 2/3j 28 
1994 rekordný 1dňový výkon 121 japoniek, 2dňový výkon 161 japoniek 560 2/3j 

1995 prvý väčší zával, začala sa robiť výdreva; 1. 9. prienik k jazierku v hĺbke 38 m, 
prístavba chatky 724 2/3j 35 

1996 opäť zával, pokračovanie vo výdreve, vylezenie komína nad jazierkom (+25 m) 20 2/3j 

1997 
v októbri geofyz. prieskum georadarom v bezprostrednom okolí priepasti, 
výsledky spracované v odb. správe; urobená nová železobetónová plošina a 
nový uzáver ústia priepasti

135 2/3j 

1998 3 akcie neevid. 

1999 zameranie priepasti, osadený nový nosník, výmena podlahy a strešnej krytiny 
na jaskyniarskej chatke 37 2/3j 

2000 robenie výdrevy 36 2/3j 
2001 prehlbovanie dna, výdreva 31 2/3j 36 

* Japonka – ručný 2kolesový korbový vozík, používaný pô
vodne na rozvoz stavebných materiálov. 

Množstvo vyťaženého materiálu (sedimentov) sa v tabuľ
ke uvádza podľa techn. denníkov a ďalšej evidencie v počte 
naplnených fúrikov (f) a japoniek (j = plná japonka, 2/3j = 
japlnka naplnená do 2/3 objemu). 

Postup pri výpočte celkového množstva (objemu/hmot
nosti) sedimentov: 

3 f = 1 j 
1 2/3j = 150 kg 
1 j = 225 kg/0,2 m3 
Spolu evidujeme 414 f, 840 j, 2392 2/3j = 514,5 m3 
Pri prepočte neevidovaného množstva vyťaž. materiálu 

(do hĺbky ca 11 m) sa vychádzalo z týchto porovnateľných 
ú dajov: od hĺbky 16,4 m (30. 5. 1987) do 23,4 m (7. 11. 
1987) sa vyťažilo 272 j, na 7 m postupu bolo teda potreb né 
vyťažiť 54,4 m3 (1 m = 7,77 m3), čiže na 11 m je to 85,5 m3. 

Celkový objem/hmotnosť sedimentov vyťažených z 
Priepasti medzi Kačkami v rokoch 1983 – 2001: 

600 m3/675 t. 
Pre lepšiu názornosť uvedieme, že to predstavu-

je vlakovú súpravu zloženú z 22 a pol vagóna, každý  
s nosnosťou 30 ton. 1
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Fakty v článku o Priepasti medzi Kačkami hovoria jasnou rečou. Veľkú výpovednú hodnotu však majú aj 
pripojené fotografie P. Kardoša, M. Kortmana a M. Veliča z archívu JK Strážovské vrchy. 

Ako vidno na obr. 1 z roku 1986, práca s japonkou v priepasti je určite namáhavejšia ako na stavbe.  
V roku 1984 sa japonky v priepasti ešte nepoužívali; na zostup do hĺbky 8 m stačil kmeň stromu (obr. 2), 
o rok neskôr bol už potrebný rebrík z polyamid. lana (obr. 3). Po zostrojení motorového vrátku (na obr. 
4 z r. l 993 je v činnosti aj so strojníkom J. Obetkom) sa jaskyniari pri zostupe i výstupe (obr. 5) a najmä 
pri vyťahovaní plnej japonky nemuseli toľko „namakať“. Na tvárach L. Holíka a B. Kortmana na obr. 6  
z roku l 986, keď sa japonky ešte vyťahovali ručne, však nevidno únavu, ale radosť z objavu Bielej siene. 
Tešil sa aj P. Špánik po objave jazierka (obr. 7), nad ktorým sa dvíhal 25metrový komín s prekrásnou 
sintrovou výzdobou. 

6
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Keď začiatkom 18. stročia evanjelický farár
Pavol Rebery z Boce stručne opísal niektoré jaskyne
v masíve Ohnišťa v Nízkych Tatrách, tak určite
netušil, že o dve stročia budú tieto lokality predme
tom intenzívneho speleologického výskumu.
Posledná výprava za jaskyňami sa tu uskutočnila
dňoch 11. – 15. júla 2001. Zorganizovali ju členovia
Speleoklubu Nicolaus z Liptovského Mikuláša
v spolupráci s pracovníkmi jaskyniarskeho oddele
nia SMOPaJ. Toto podujatie voľne naviazalo na tri
expedície Múzea slovenského krasu, ktoré sa tu
uskutočnili pod vedením V. Benického na prieskum
Veľkej ľadovej priepasti. Prvá významnejšia jasky
niarska expedícia sa tu uskutočnila v auguste 1939.
Vtedy do vstupnej, 80 metrov hlbokej priepasti
zostúpili traja výskumníci, ktorí zistili, že dno je
zatarasené ľadom, balvanmi a drevom, nevylúčili
však ani jej ďalšie pokračovanie. Jej hĺbku vtedy
odhadli na 142 metrov, čo ju zaradilo medzi najvýz
namnejšie slovenské priepasti. Ďalšie výpravy
v rokoch 1955 a 1956 priniesli nové poznatky,
objavy a komplexnú dokumentáciu. Následným
aktívnym a dlhoročným úsilím jaskyniarov zo
Slovenskej a Českej speleologickej spoločnosti sa v
masíve Ohnišťa podarilo preniknúť do 187 metrov
hlbokej priepasti Havran a 49,9 metrov hlbokej a
153 metrov dlhej jaskyne Silvošova diera. Viaceré,
aj rozsiahle sondovanie práce v iných, azda rovnako
nádejných lokalitách nepriniesli očakávaný výsle
dok. Pri povrchovom prieskume tu jaskyniari
preskúmali a zdokumentovali viac menších jaskýň,
ktoré perspektívne môžu viesť do ďalších očaká
vaných priestorov v masíve Ohnišťa. Avšak objaviť
rozsiahlejší jaskynný systém, ako sa to podarilo
v susednom vápencovom masíve Krakovej hole sa tu
doteraz nepodarilo…

S cieľom pokúsiť sa odkryť tajomstvo nehlbokej
Jelenej priepasti sa 11. 7. 2001 zhromaždili v areáli
múzea v Liptovskom Mikuláši speleológovia
z celého Slovenska. Odtiaľto sa presunuli do
Svidovského sedla, odkiaľ je najjednoduchší prístup
na krasovú planinu Ohnišťa. Ešte v ten deň sme nad
Jeleňou (Závrtovou) priepasťou nainštalovali lanový
vrátok a všetko pripravili k ťažbe materiálu z jej dna.
Túto priepasť preskúmal v roku 1955 známy sloven
ský speleológ dr. A. Droppa, počas druhej jasky
niarskej výpravy na Ohnište. Na jeho prieskum nad
viazali jaskyniari zo Zvolena, ktorí priepasť v roku
1975 zamerali. V 80. rokoch tu na dne dlhšie son
dovali jaskyniari z Liptovského Mikuláša,
Liptovského Trnovca, Prešova a Gemerskej Polomy,
ale do ďalších priestorov sa im nepodarilo aj napriek

veľkému úsiliu preniknúť. V roku 1990 do Jelenej
priepasti spadla laň a jaskyniari z Liptovského
Mikuláša ju zachránili a vytiahli na povrch. Z toho
to dôvodu sa jej vstupný otvor uzavrel, aby nedošlo
k ďalšej, možnože vážnejšej tragédii. Začiatkom 90.
rokov sa sondovaním a vytvorením bioindikačnej
mapy dr. P. Magdolenom usúdilo, že najhlbšie
miesto, kde pracovali naši predchodcovia nemusí
byť aj najzaujímavejšie a začali sme vyťahovať
spráchnivené stromy popadané do vstupnej šachty
priepasti. Na hrubé vyčistenie dna sme potrebovali
niekoľko celodenných akcií. Potom sme orientačne,
bez kladky začali vyťahovať z podzemia skaly a suť.
Vtedy sme začali tušiť, že Jelenia priepasť je umelo
zahádzaná veľkým množstvom materiálu z povrchu.
V druhej polovici 90. rokov sme skúšobne nainštalo
vali nad priepasťou vrátok a ťažili materiál na
povrch. Okrem skál, čiernej humusovitej hliny a
starých pňov, stromov a konárov sa tu objavilo aj
množstvo kostí z väčších stavovcov. Odskúšali sme
metodiku transportu materiálu na povrch a zistili,
aké problémy sa pri práci môžu vyskytnúť. Samotná
akcia začala až 12. 7. 2001 ráno, keď sme začali
ťažiť materiál z dna priepasti na povrch. Celkovo
sme na tejto pracovnej akcii trvajúcej 5 dní vytiahli
na povrch z hĺbky asi 20 metrov 10 m3 materiálu.
Potvrdilo sa, že táto zaujímavá lokalita je umelo
zahádzaná materiálom z povrchu. Ide najmä o
kmene stromov, konáre, pne, vápencové balvany a
škrapy, ktoré zavadzali pri vytváraní lúk na planine
Ohnišťa počas valašskej kolonizácie Nízkych Tatier.
Prekvapil nás však rozsah tohoto materiálu, pretože
ani po vykopaní 4 metre hlbokej sondy sa charakter
sedimentov nezmenil a dá sa predpokladať, že umelo
nahádzaného materiálu sa tu nachádza viac ako 100
m3. Keď sa to prepočíta na fyzickú prácu tých, čo
vytvárali lúky na Ohništi, tak je zrejmé, že na ich
vytvorenie bolo nutné značné pracovné nasadenie.
Preto je veľká škoda, že dnes, keď sa tu prestal pásť
dobytok, lúky rozširovaním lesa postupne zanikajú.
Podľa nálezov kolies z voza v priepasti predpok
ladáme, že zo širokého okolia sa do priepasti na
povoze zvážali zavadzajúce balvany, drevo a konáre.
Je však otázne, prečo sa do Jelenej priepasti hádzalo
aj drevo, ktoré bolo určite jednoduchšie na kope
spáliť ako zvážať na túto lokalitu. Do nových pred
pokladaných priestorov sa nepodarilo preniknúť, ale
veríme, že ďalšou systematickou prácou sa podarí
postúpiť ďalej. Z mapy vzniknutej na základe
bioindikačnej metódy vykonanej v roku 1993 P.
Magdolenom z Bratislavy vyplýva, že ešte niekoľko
desiatok m3 treba vykopať, aby sa dalo uvažovať o

Expedícia OHNIŠTE 2001
Peter Holúbek
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reálnom postupe do nám neznámych priestorov.
Z početných kostí ktoré sme z Jelenej priepasti vyti
ahli určil paleontológ M. Sabol spolu s K. Koubovou
že patrili k siedmym druhom väčších stavovcov. (Ich
správa je súčasťou príspevku.)

Výpravy sa zúčastnili: Ing. P. Ballo, L. Mikuláš,
SMOPaJ; Ing. I. Demovič, Piešťany, OS Inovec; I.
Hlaváčová, Pavčina Lehota, SMOPaJ  SSS; Ing. P.
Holúbek, L. Mikuláš, SMOPaJ  SK Nicolaus; K.
Koubová, Univerzita Karlova Praha, katedra
geológie a paleontológie; G. Lešinský, Košice,
SMOPaJ  SK Drienka; Ing. M. Marušin, L.
Mikuláš, SMOPaJ  SSS; P. Procházka, Liptovský
Ján, SK Nicolaus; Mgr. M. Sabol, Univerzita
Komenského Bratislava, katedra geológie a paleon
tológie; Ing. J. Sýkora, Košice, SMOPaJ  SK
Drienka; J. Šurka, Žarnovica, OS Tríbeč. Po
ukončený výpravy sa všetci jej účastníci zhodli
v tom, že to bolo užitočné podujatie, ktoré by bolo
veľmi vhodné zopakovať aj v blízkej budúcnosti a
pokúsiť sa preniknutí do nových, určite existujúcich
jaskynných priestorov v nízkotatranskom masíve

Ohnišťa.
Na záver treba poďakovať všetkým ktorý sa

výpravy zúčastnili a materiálne alebo inak ju podpo
rili. Z mnohých sú to: E. Hipmanová, Zvolen, dr. Z.
Hochmuth, Prešov a Urbárske pozemkové spoločen
stvo, Hybe.

Literatúra:
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Pre Spravodaj SSS 13. 9. 2001 Peter HOLÚBEK
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Jeleň európsky (Cervus elaphus)
1 fragment lebky
1 pravá a 1 ľavá sánka
2 fragmenty lopatiek
1 ramenná kosť
2 lakťové kosti
1 stehenná kosť
2 metakarpálne/metatarzálne kosti

Tur domáci (Bos taurus)
1 lebka
1 fragment lebky (násada pre roh)
2 pravé sánky a 1 ľavá sánka
9 krčných stavcov, z toho jeden atlas
23 hrudných stavcov
13 driekových stavcov
2 bližšie neurčené stavce
3 krížové kosti
18 rebier
4 fragmenty lopatiek
5 ramenných kostí
2 lakťové kosti
7 vretenných kostí
6 fragmentov paniev
7 stehenných kostí
5 holenných kostí
2 fragmenty dlhých kostí
1 metakarpus/metatarzus

Tur domáci – juvenilný jedinec (Bos taurus juv.)
3 fragmenty lebky
1 pravá sánka s ešte neúplne prerezanou posled
nou stoličkou
1 driekový stavec

Artiodactyla gen. et spec. indet.
6 stavcov (z toho pravdepodobne 5 hrudných)
41 rebier
2 metakarpálne/metatarzálne kosti
2 pätové kosti
3 členkové kosti
3 prstové články

Ovca domáca (Ovis aries)
2 fragmenty z jednej lebky
1 pravá sánka
2 ľavé sánky
1 fragment ľavej sánky
3 hrudné stavce
5 rebier
1 celá lopatka a 1 fragment lopatky
1 ľavá ramenná kosť
1 vretenná kosť
1 panvová kosť
1 pravá a 1 ľavá stehenná kosť
1 fragment dlhej kosti

Pes domáci (Canis familiaris)
1 lebka
1 fragment pravej vrchnej čeľuste
2 pravé a 2 ľavé sánky
1 stavec (hrudný – driekový)
1 rebro
1 pravá ramenná kosť
1 ľavá (?) lakťová kosť
1 pravá vretenná kosť
1 ľavá stehenná kosť
1 metakarpus/metatarzus

Zajac (Lepus sp.)
1 lebka
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Predbežný súpis osteologického materiálu pochádzajúceho
z Jelenej priepasti na Ohništi (Nízke Tatry)

Martin Sabol1 – Klára Koubová2

1) Katedra geológie a paleontológie, PRIF Univerzity Komenského, Bratislava
2) Katedra geológie a paleontológie, PRIF Karlovej Univerzity, Praha

V dňoch od 12. do 15. júla 2001 uskuto čnil SK Nicolaus výskum Jelenej priepasti na náhornej plošine
Ohnište v Nízkych Tatrách za účelom jej prehĺbenia a overenia si možnosti pokračovania jej podzemných
priestorov. Pri výkopových prácach bolo zároveň objavené aj väčšie množstvo kostí divožijúcich aj
hospodárskych zvierat, ktorých telesné zvyšky sa do priepasti dostali buď primárne (vlastným zavinením)
alebo sekundárne (ľudskou činnosťou). Materiál bol sfarbený vo väčšine prípadov do hneda, pri dlhých kos
tiach takmer vždy len fragmentárny.

Pri obhliadke nálezov boli zistené nasledovné osteologické zvyšky týchto živo číšnych taxónov (jed
notlivá determinácia kostí je len predbežná!):
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Celkovo bolo na lokalite pri výskume náj
dených 221 osteologických zvyškov, ktoré
patrili minimálne 2 jedincom druhu Cervus ela-
phus , 2 až 4 zástupcom hovädzieho dobytka
(Bos taurus), 2 jedincom druhu Ovis aries, 2

psom domácim a jednému zajacovi. Nie je však
vylúčené, že počet mršín zvierat v Jelenej
priepasti bol väčší.

Presnejšia determinácia nálezov bude možná
len po ich podrobnejšej analýze.
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kosti / taxóny Cervus
elaphus

Bos
taurus

Ovis
aries

Canis
familiari
s

Lepus
sp.

Artiodac
-tyla
gen. et
spec.
indet.

Spolu

lebky 1 2 + 3 2 2 1 11

sánky 2 3 + 1 4 4 14

stavce 47 + 1 3 1 6 58

krížové kosti 3 3

rebrá 18 5 1 41 65

lopatky 2 4 2 8

ramenné kosti 1 5 1 1 8

lakťové kosti 2 2 1 5

vretenné kosti 7 1 1 9

pánvové kosti 6 1 7

stehenné kosti 1 7 2 1 11

holenné kosti 5 5

fragmenty dlhých
kostí 2 1 3

metakarpus/metatarzu
s 2 1 1 2 6

pätové kosti 2 2

členkové kosti 3 3

články prstov 3 3

Suma 11 117 22 13 1 57 221

Tabuľka: Počet kosti jednotlivých taxónov zistených na lokalite Jelenia priepas ť – Ohnište.
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Úvod
Týmto príspevkom voľne nadväzujem na dva

predchádzajúce, publikované v Spravodajoch SSS č.
1/2000 a 2/2000. Prezentujem v ňom výsledky
prieskumu v oblasti severného svahu Silickej
planiny v Slovenskom krase, realizované členmi
Speleklubu Drienka koncom roku 2000 a v priebehu
roku 2001. Akcií, ktoré viedli k objaveniu a zdoku
mentovaniu nižšie popísaných lokalít, sa zúčastnili
František Horčík, Martin Horčík a Tibor Máté.

Po určitom čase sme opäť dostali chuť potúlať sa
po zaujímavých svahoch planiny a skúsiť šťastie.
Mierny impulz k začatiu prieskumu dal aj Gabi
Lešinský objavom Klenutej jaskyne. K objavu došlo
počas dvojdňovej akcie v Jaskyni Klenieb, keď si
zrána len tak naľahko odbehol do svahu. Hneď na
prvej ”svahovej” akcii pribudli dve nové lokality,
neskôr ďalšie. Tá jaskyňa s veľkým ”J” však medzi
nimi zatiaľ nebola.

Poloha, geomorfológia, geológia
Skúmané územie zahŕňa severný svah Silickej

planiny medzi kótou Dievčenská skala 660 m n. m.
a bezmennou kótou 574 m n. m., v katastrálnych
územiach obcí Jovice, Krásnohorská Dlhá Lúka
a Lipovník. Pri prieskume terénu sme sa zamerali
hlavne na partie tvorené skalnými stenami a stupňa
mi, no nevynechali sme ani ostatné časti svahu
tvorené krasovými horninami.

Severné svahy Silickej planiny označujeme ako
strmé zlomovodenudačné stráne. Vznikli tektonickým
vyzdvihnutím územia pozdĺž zlomu oproti susednému
územiu (Jákal, 1975). Svahy sú silne postihnuté gravi
tačným rútením a zosuvmi celých blokov horniny,
ktoré podmienili vznik množstva dutín. Na druhej
strane je možné, že vchody omnoho perspektívnejších
lokalít deštruovali a ukryli pred našimi očami.

Nižšie popísané jaskyne sú vytvorené v dvoch
druhoch horniny, a to steinalmských vápencoch
(lokality č. 1 – 4) a gutensteinských vápencoch
(lokality č. 5 – 10). Spodné partie svahu, okrem oko
lia Krásnohorskej jaskyne, nie sú speleologicky zau
jímavé, nakoľko tu vystupujú verfénske horniny 
sinské vrstvy (bridlice, slienité vápence a vápence) 
podľa Mella, 1996.

Meračské práce boli vykonané buzolou, pásmom
a sklonomerom, vo väčšine lokalít boli meračské
body stabilizované. Nadmorské výšky boli určené
približne  odčítaním z mapy.

V príspevku prinášam popis desiatich jaskýň,
nachádzajúcich sa v časti svahu medzi kótami 602
a 574 m n. m. (viď Situačný plán lokalít). Je medzi
nimi aj dávnejšie známa Štefanova jaskyňa. Túto
lokalitu sme preskúmali a zdokumentovali hlavne
z dôvodu absencie plánu jaskyne a tiež z dôvodu jej
lokalizácie v skúmanom území. Do nasledujúceho
čísla Spravodaja pripravujeme príspevok o ďalších
objavených lokalitách vo svahu medzi kótou
Dievčenská skala a kótou 602 m n. m.
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Z prieskumu svahov Silickej planiny - 3. časť
Martin Horčík
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Popisy lokalít
1. Klenutá jaskyňa
 ZM 10 č. 37–3210,
k. ú. Lipovník, 545 m n. m.

Nachádza sa približne 120 m západne od
kóty 574 m n. m. Za oblúkovitým vchodom
s rozmermi 1,0 m (v) x 4,0 m (š) pokračuje
nízka, mierne klesajúca, 4,5 m dlhá chodbič
ka. Jaskyňa je vytvorená na vrstevnej ploche
koróznou činnosťou atmosférických vôd.
Hlinité dno bolo kvôli preskúmaniu a zam
eraniu prehĺbené. V zadnej časti jaskyne sa
vyskytujú ojedinelé sintrové náteky.

2. Štefanova jaskyňa (SP-24, syn. Nad
lomom) - ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 380 m n. m.

Nachádza sa 10 metrov západne od okraja
opusteného lomu pri obci Krásnohorská Dlhá
Lúka. Za vchodom s rozmermi 1,2 m (v) x
1,8 m (š) pokračuje jaskyňa priamou
tunelovitou chodbou s priemernou výškou 2
m, ktorá po desiatich metroch prejde do puk
liny vysokej 4m zakončenej závalom. Dĺžka
jaskyne je 12 m. M. Erdös (1995) uvádza:
”Malá svahová jaskyňa patriaca do genetic
kého systému Krásnohorskej jaskyne”.
Z toho vyplýva, že jaskyňa má erózny pôvod.
Podľa nás je jaskyňa skôr koróznorútivého
pôvodu. Výzdoba sa obmedzuje na sintrové
náteky. V čase našej návštevy (21. 1. 2001)
sme v jaskyni zaregistrovali jeden hibernujú
ci exemplár netopiera Podkovára malého
(Rhinolophus hipposideros).

3. Jaskyňa Kutica
 ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 395 m n. m.

Nachádza sa 15 výškových metrov nad
Štefanovou jaskyňou. Vchod má rozmery 1,1
m (v) x 0,7 m (š). Dno mierne zalomenej
chodby, dlhej 4 m, pokrýva hlina a jemná
sutina. Výzdobu reprezentujú sintrové
náteky. Jaskyňa je korózneho pôvodu.

4. Jaskyňa V zákutí
 ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 515 m n. m.

Nachádza sa približne 30 výškových
metrov pod hranou planiny, priamo pod dvo
jzávrtom. Na dne väčšieho zo závrtov sa
nachádza kóta 528 m n. m. Vchod jaskyne
rozmerov 3,1 m (v) x 1,1 m (š) je situovaný
v skalnej stene. Dno pokrýva prašná hlina
s ojedinelými úlomkami horniny. Dĺžka tejto
kryogénnokoróznej jaskyne je 4,8 m.
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5. Ploská jaskyňa
- ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.

Nachádza sa cca 25 výškových metrov
pod hranou planiny, 350 m západne od
vyústenia starého úvozu z Krásnohorskej
Dlhej Lúky na planinu. Uklonený vchod má
rozmery cca 7 m (v) x 1 m (š) pri dne. Vznik
jaskyne podmienil gravitačný zosun
odlúčeného bloku horniny. Strop je čiastočne
tvorený zaklinenými balvanmi. Predstavuje
rozsadlinový typ jaskyne. Výzdobu tvoria
pizolity a sintrové náteky. Dno pokrýva suti
na. Jej dĺžka je 7,6 m.

6. Zaoblená jaskyňa
 ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.
Nachádza sa 50 m severozápadne od Ploskej
jaskyne. Rozmery vchodu sú 2,5 m (v) x 3,0
m (š). Zo vstupnej sienky s pôdorysom 3 x 3
m, vybieha východným smerom 5 m dlhá
puklinovitá chodbička. Jaskyňa korózno
rútivého pôvodu vznikla v silne rozrušenom
skalnatom svahu. Dno pokrýva hlina a suť.
Dĺžka jaskyne je 8 m.

7. Mesačná jaskyňa
- ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 490 m n. m.
Nachádza sa na úpätí radu skalných stien,
severozápadne od Zaoblenej jaskyne.
Pomerne priestranná, 7,2 m dlhá korózna
jaskyňa, ktorej strop pokrývajú zaujímavé
vhĺbeniny. Vchod má rozmery 0,9 m (v) x
2,7 m (š). Zadná polovica jaskyne je umelo
znížená a odpadky prezrádzajú, že
príležitostne slúži(la) ako úkryt. Dno pokrý
va hlina a drobná suť. Sintrovú výplň
reprezentujú ojedinelé náteky a pizolity.

8. Drobná jaskyňa I.
- ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 505 m n. m.
Jaskyňa so šikmo ukloneným vchodom
s rozmermi 2 m (v) x 1 m (š) pri dne, sa
nachádza pod skalnou stenou, 80 m juhozá
padne od Mesačnej jaskyne. Z hľadiska
genézy ju hodnotíme ako korózny typ
jaskyne. Dno je tvorené balvanmi, suťou
a hlinou. Jej dĺžka je 4 m a neobsahuje sin
trovú výzdobu.

9. Drobná jaskyňa II.
- ZM 10 č. 373209,

k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 560 m n. m.
Nachádza sa 180 m juhozápadne od Drobnej
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jaskyne I. Korózna jaskyňa s dnom pokrytým hlinou
a lístím. Rozmery vchodu sú 0,7 m (v) x 0,7 m (š).
Sporadicky sa vyskytujú sintrové náteky. D ĺžka
jaskyne je 3 m.

10. Divná diera
- ZM 10 č. 373209,
k. ú. Krásnohorská Dlhá Lúka, 575 m n. m.
Nachádza sa cca 15 výškových metrov nad Drobnou
jaskyňou II. Jaskyňa má dva vchody. Rozmery se
verného: 0,6 m (v) x 0,6 m (š) a západného: 0,5 m
(v) x 0,5 m. Z hľadiska genézy ju hodnotíme ako
oróznorútivú. Dno pokrýva suť a hlina. Je bez vý
zdoby. Celková dĺžka jaskyne je 5 m. Na hlavnej
predisponujúcej poruche, priamo pod severným
vchodom, je otvor do krátkej neprieleznej chod
bičky.
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V rámci plnenia Plánu hlavných úloh Sloven
ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva sa
posudzujú lokality v ktorých sa vynaložilo zna čné
pracovné úsilie na postup do predpokladaných
jaskynných priestorov. S Ing. I. Demovičom sme
navštívili v rámci tohoto programu povestnú lokali
tu Havran v Považskom Inovci.

Jaskyniari z bývalej OS Piešťany tu pracovali
niekoľko rokov na prehlbovaní pôvodne malej depre
sie s krátkou jaskynkou. Podľa informácie
z Identifikačnej karty vyhotovenej 12. 12. 1981 J.
Rybárikom a J. Korvínom tu dosiahli piešťanskí
jaskyniari sondovaním neuveriteľnú hĺbku 56
metrov. Nad lokalitou je solídny prístrešok, vchod do
nej je opatrený oceľovou rúrou s priemerom 90 cm
a fragmentom zariadenia, ktoré slúžilo na vyťaho
vanie materiálu a jeho transport na haldu. Bohužiaľ
dnes je tento mechanizmus rozkradnutý a nefunk
čný. Do priepasti sme zostúpili s cieľom orientačne
zistiť, koľko materiálu z nej bolo vytiahnutého a u
robiť si predstavu, koľko úsilia museli jaskyniari
vynaložiť na tento obdivuhodný výkop. Boli sme
však nemilo prekvapení, keď sme zistili, že dnes už
jaskyniarmi opustená lokalita Havran je jedným
ohromným kolektorom odpadkov. Orientačne sme
zistili, že sú tu štyri dná. Prvé sa nachádza v hĺbke 20
metrov. Je mimo hlavnej šachty a z tohoto dôvodu je
najmenej zahádzané odpadkami, ktoré sa hádžu do
podzemia. Je prístupné len lanovou technikou. Ďalšia
šachta sa nachádza pod rebríkom, ktorý končí v hĺbke
19 m od povrchu. Jej súčasné dno je v hĺbke 28
metrov, avšak je úplne zasypané odpadkami, pre
ktoré sa nedá zistiť jeho skutočná hĺbka. Je prístupné
len lanovou technikou. V čase našej návštevy sa
najhlbšie dno nachádzalo 35,5 metra od povrchu a je
prístupné len s využitím lanovej techniky. V jeho
blízkosti sa nachádzala štvrtá vetva vykopaných
priestorov, taktiež zahádzaná odpadkami. Odhadu
jeme, že ak v podzemí bola skutočne dosiahnutá son
dovaním hĺbka 56 metrov, tak v podzemí sa nachádza
množstvo neporiadku (kanistre od chemikálií,
oceľové konštrukcie, plastové vrecia s domovým
odpadom, uhynuté zvieratá…). Z haldy pred
jaskyňou sme vypočítali, že z podzemia tu bolo
vyťažených minimálne 135 metrov kubických mate

riálu. Je to otvorená a často navštevovaná lokalita.
Svedčia o tom sviečky v podzemí, natiahnuté
špagátiky a rozbité ručné lampáše na dnách priepastí.
V čo najkratšom čase je nutné priepasť Havran
zabezpečiť pred tým aby naďalej slúžila ako odpad
ková jama a dobrodružný cieľ neskúsených
návštevníkov. Môže tu dôjsť k úrazu, azda nezletilej
mládeže, ktorá hľadajúc dobrodružstvá len so
sviečkami a ručnými lampášmi balancuje na rebríku,
ktorého koniec voľne visí nad 12 metrov hlbokou
priepasťou! Gestor pre ochranu krasu bol ihneď po
návšteve priepasti Havran informovaný o stave tejto
lokality a prisľúbil konať. Veríme, že v blízkej
budúcnosti sa nájde riešenie, ako zabrániť devastova
niu priepasti. Nielen kôli znečisťovaniu podzemia
a tým aj ku kontaminácii podzemných vôd v blíz
kosti kúpeľného mesta Piešťany ale aj z úcty
k dlhoročnej práci piešťanských jaskyniarov.

SPRÁVA ZO SLUŽOBNEJ CESTY DO MALÝCH KARPÁT
A POVAŽSKÉHO INOVCA

Peter HOLÚBEK
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Impozantný masív Salatína (1630 m n.m) zo svo
jimi dlhými hrebeňmi a dolinami je pomerne málo
navštevovanou oblasťou možno aj preto, lebo je
mimo hlavného hrebeňa Nízkych Tatier. V jeho
masíve sa nachádza niekoľko krasových lokalít. Z
nich je najvýznamnejšia krasová oblasť Hučiaky s hl
bokým kaňonom a viacerými jaskyňami, ktoré pred
časom opísal Dr. Anton Droppa a Z. Kratochvíl.

V najväčšej Ludrovskej jaskyni sme na nádejnom
mieste vyhĺbili šesť metrov dlhú sondu. Je tu
možnosť rozsiahlejšieho objavu a tak budeme v prá
ci rozhodne pokračovať. V masíve Salatína je však
oveľa viac takýchto lokalít. O odparených kužeľoch
so stúpajúcou parou hovoria viacerí skialpinisti.
Vystupujúce dolomity však odradili aj členov SK
Červené vrchy, ktorí tu v hlbokej sonde tiež pokúšali
šťastie. Vďaka dokumentačnej aktivite bývalých
členov OS Ružomberok je v oblasti severného hre
beňa Salatína, tiež známych niekoľko jaskýň. Jedná
sa hlavne o nižšie položené jaskyne v susednej
Komorníckej doline, no na jaskyne z druhej strany
hrebeňa na Ludrovskej strane doliny sa akosi po
zabudlo. Lokalita sa nachádza nad obcou Ludrová,
ktorá je vzdialená len 3 km od mesta Ružomberok.
Na tieto jaskyne nás upozornil náš dobrý priate ľ
Ing. Vladimír Macko, ktorý pochádza zo spomínanej
obce a ako malý chlapec sa potuľoval po okolí a hľa
dal rôzne prírodné zaujímavosti, medzi ktoré patrili
aj jaskyne. Postarší ľudia mu nadôvažok spomínali
ešte existenciu väčšej jaskyne v masíve Kohúta
(1014 m n.m) a tak sa zo zvedavosti vybral navštíviť
uvedenú lokalitu s jaskyniarmi P. Sliačanom a P.
Jurečkom. Práve pri dôkladnej povrchovke narazili

na skalný rad s viacerými jaskyňami. V jesenných
mesiacoch roku 2000 som sa teda rozhodol, že danú
lokalitu zdokumentujem spolu s Petrom Sliačanom.

Na lokalitu vystupujeme z obce Ludrová po
zelenej značke smerom na hrebeň. Po tomto hrebeni
ide značka až na Salatín. My však po vstupe do lesa
prichádzame po chvíli na lesné rúbanisko (odboču
jeme zo značky) od ktorého stúpame cca. 45 min,
strmo do brehu. Narážame na skalné dolomitovo 
vápencové bralo a po chvíli prichádzame k mohut
nému skalnému previsu (K l). Jeho dno tvoria hli
nené sedimenty a skalná drť. Na dne je aj ohnisko,
takže toto miesto určite slúžilo ako dobrý a známy
úkryt pred nečasom. Len niekoľko metrov pod ním
sa nachádza malá jaskynná dutina, ktorá však po
piatich metroch končí (K2). Iba po pravej strane
presvitá svetlo z kanálikov ústiacich na povrch. Pri
postupnom preliezaní skalného radu smerom na juh

Jaskyne v Ludrovskom Kohúte
Miroslav Jurečka
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sme narazili na niekoľko
menších previsov. Tieto re
prezentuje jaskyňa K3 so skal
ným oknom vysoko v skal
nom brale ako aj, brloh K4,
ktorý sme z bezpečnostného
hľadiska radšej nezamerali.
Našim hlavným cieľom bola
však Jaskyňa v Kohúte. Jej
desať’ metrov mohutný portál
zaujme zďaleka. Po zdolaní
dvoch skalných stupňov
portálu jaskyne nastúpime
skoro až ku stropu. Tu sa
chodba rozdeľuje a mieri k
hornému vchodu ústiacemu
na povrch. Druhá vetva
pokračuje s hlineným dnom.
Nad m.b. 5 je šesť metrov
vysoký komín tiež pravde
podobne ústiaci na povrch.
Popod komín pokračuje
plazivka, ktorou sa
dostaneme do menšej siene so
sintrovými nátekmi. Celkovo
jaskyňa dosahuje dĺžku 38,51
m. Po výstupe horným
vchodom sa dá dostať k
spomínanej jaskyne K4 s
brlohom, ktorá nakoniec
neprielezne končí. Po tajom
nej veľkej (vraj zasypanej}
jaskyni sme však neúspešne
pátrali.

Uskutočnilo sa viacero
prieskumných akcii. Možno
aj preto nás upozornili aj na
tajomnú studňu vo farskej
záhrade v Ludrovej.
Samozrejme, aj v tejto bola
podľa rozprávania “tajná
chodba”. Na podobné reči
sme si už akosi zvykli. Nad
obcou je jaskyňa na Čereni,
ktorá údajne vedie azda do
všetkých hradov a zámkov na
okolí. Podľa písomných do
kladov tu už pred desiatkami
rokov kutral S. Šrol, pričom
pomáhal nájsť archeológom
akúsi legendu. V tejto jaskyni
sme našli iba jeho staré
náradie. S rekonštruovaným
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náradím sme sa dali teda neveriacky po jeho stopách
a odhodlali sme sa nájsť akúsi “lunárnu” šachtu vo
farskej záhrade. Našťastie sme narazili na pochope
nie vlastníčky pozemku a tak sme danú studňu
vyhľadali. Nachádza sa v samotnej obci Ludrová,
len niekoľko metrov od železnej brány vedľa kry
tého schodiska, ktoré vedie ku kostolu. Po dorazení
na miesto (samozrejme s rebríkom a lanom) sme zis
tili, že ide vlastne o akýsi starý záchytný bod pre
napájanie vodovodu  dnes pravdepodobne nefunk
čný. Stará pani si už presne nepamätala, kedy bol
postavený, no bolo to určite niekedy v tridsiatych
rokoch. Po otvorení poklopu zostupujeme pohodlne
po železných kramblách nadol. A skutočne, skoro na
dne nechali stavitelia malý prielez, ktorým sa dostá
vame do jaskyne s aktívnym tokom. Dnes by tento
prielez určite zabetónovali a nik by sa tam viac
nedostal, ako to poznáme u viacerých vyvieračiek
v dolnom Liptove. Ďalej postupujeme popri
betónovej rúre a po chvíli prichádzame k nádrži do
ktorej sa vlieva voda do záchytnej rúry. Tu narážame
na Šrolovský bod, podobný aký poznáme z Lis
kovskej jaskyne. Vzhľadom na jeho miestne aktivity
sa ničomu nečudujeme a chceme pokračovať vpred.
Ďalej však pokračuje polosifón a staré dosky
nasvedčujú o tom, že asi nebudeme prví, kto sa
pokúšal prekonať túto prekážku. Zameriavame teda
vstupné časti a neúspešne sa pokúšame preplávať
polosifón. Voda je akosi až nepríjemne studená.

Na budúcej akcii Peter Sliačan kdesi narých
lo zapožičal neoprénový oblek, ktorý sa nám
podarilo navliecť na Paľa Jurečku. Zrazu sa studená
voda valiaca sa z polosifónu zmenila na prijemný
bazén a Paľo sa veselo prečľapkal na koniec. Ja s Pe
terom Sliačanom som len trpel, aby niekomu
nevytekala mútna blatistá voda priamo v domácom
kohútiku. Samotný kostol leží na akejsi vápencovej
kryhe a tak vyzeralo pokračovanie dosť sľubne. Paľo
postupne prekonal piesočnú preliačinu, no v úzkej
plazivke, ktorú prakticky upchal, začala akosi
nebezpečne stúpať voda. Nastalo rýchle cúvanie.
Spolu s ním sa privalila aj mohutná masa vody.
Jaskyňa síce ďalej pokračuje, avšak to by sa muselo
v polosifóne začať kopať a trocha pokračovanie
rozšíriť. Zas ďalšie kopanie a zas ďalšia perspektíva
v Ludrovskej doline. Momentálne máme však
rozrobený obrovský meračský projekt Liskovskej
jaskyne, na ktorý samomentálne zameriava naša
hlavná pozornosť. Dúfam však, že niekedy sa na túto
lokalitu opäť vrátime, pretože táto dolina ukrytá v
západnej časti Nízkych Tatier potrebuje systema
tickejšiu a nie len ojedinelú aktivitu, ako tomu bolo

doteraz. Snáď potom odkryje svoje podzemné
tajomstvo, ktoré budeme môcť všetci spolu obdi
vovať.
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V dobovej tlači sa nám zachovalo niekoľko zau
jímavých opisov známej Silickej ľadnice. Niekedy
sú to len stručné zmienky, inokedy rozsiahlejšie pria
me pozorovania. Napríklad v roku 1866 tento prírod
ný unikát navštívilo viacero zaujímavých ľudí.
Dvaja z nich nám svoje, mimochodom dosť roz
dielne dojmy zanechali na stránkach časopisov.
V májovom príspevku načrtol gemerský dopisovateľ
(podpísaný len skratkou) popis tragickej situácie
v jaskyni. Vyberáme z neho: “Od nás vzdialená sotva
pol hodiny je silická ľadová jaskyňa, alebo
Lednicze. Pozrime sa však čo z nej zostalo dnes.
Ešte pred dvoma – troma rokmi sa k nej so záujmom
blížil poznaniachtivý turista. Predtým ešte stará
cesta privádzala cestovateľa pred vchod. Vyžadova
lo si veľkú odvahu spustiť sa do prázdna, do nád
herného diela prírody, medzi nádherné, krištáľovo
čisté ľadové cencúle.

Kde sa však dnes stratila dávna krása, obdi
vuhodná nádhera a stará sláva? Zmizla. Áno, pretože
jedna z výnimočných pamiatok našej vlasti už nie je
zázrak prírody, ale pivovar a pivná pivnica. Kto
nevie, že podnikanie už tri roky poškodzuje záujmy
jaskyne, ešte stále sa so záujmom ponáhľa do
skvelého chrámu prírody. Ale niekdajšie ticho sa
premenilo na hluk. Krik pracujúcich robotníkov,
hrkotanie tragáčov, gúľanie sudov či klopanie motýk
a krompáčov vyvolávajú v návštevníkoch čudné
pocity.

A čo vlastne dnes ešte môže ponúknuť táto
prírodná zvláštnosť? To, že vedľa novej prístupovej
cesty, práve pri vchode do jaskyne je rozhádzaný
vyvarený jačmeň a kyslo zapáchajúci mlat. Na ten sa
z celého oklia zlietajú muchy a chrobáky. Ešte aj od
stáda divých svíň, ktoré na mlate tučnejú tu
nachádzame množstvo smradľavých výkalov.
Človeka pri pohľade na túto skazu napadá prirov
nanie ako Ježiš vyhnal peňazomencov z chrámu.
V tomto prípade však jaskyňa len čaká na svojho
spasiteľa. Namiesto ľadu sú tu už len holé skalné
klenby, pretože čeľadníci nájomcu jaskyne veľmi
radi odstreľujú ľadové cencúle. Čo sme tu pri
návšteve našli? V prvom rade nás pri vchode privítal
brechot 3 či 4 psov. Schádzajúc nižšie vidíme za

mrežovými dverami mlyn na jačmeň. Pod ním sú
pivovarské kotly, vľavo zariadenie na čírenie
jačmeňa. Tam, kde sa uprostred leta nachádzalo
najviac ľadu a najväčšie ľadové kvaple, sú obrovské
kade a 20 – 30 veľkých pivných sudov. Ešte nižšie
silický mäsiar skladuje mäso, ktoré tu v letných
horúčavách vydrží aj dva týždne. Ak k tomu
pridáme aj oči kaziaci dym, ktorý pri varení piva
napĺňa celú jaskyňu, máme zostavený celý
obraz.Celá jaskyňa sa zmenila. Pýtate sa prečo? Pre
30 či 40 zlatých, ktoré nájomca platí bohatému
majiteľovi jaskyne ročne. Aj vďaka nízkemu nájom
nému môže nájomca variť tak nekvalitné pivo, že to
už po niekoľkých dňoch začne zahnívať. “

Autor týcto riadkov upozornil na devastáciu
jaskyne aj členov prírodovednej spoločnsti
v Rimavskej Sobote a žiadal nápravu. Reakcia na
seba nenechala dlho čakať. Na kritiku okamžite
reagoval Gašpar Benko. Svoj príspevok nazval “
Vysvetlenie o silickej ľadovej jaskyni ”. Vyberáme
z neho: “ V záujme pravdy treba utešiť posmut
nelých priateľov prírody a vysvetliť, že známa si
lická ľadová jaskyňa (Lednicze) nie je zničená
a predošlá správa nie je celkom pravdivá. To, čo
sa píše v článku je síce pravda, ale že by sme preto
mali nechať nad ňou zazvoniť umieráčik a písať o jej
zániku srdcervúce články, to by bolo prehnané.

Je pravda, že sa tam už tri roky varí pivo, ale
napriek tomu je tam aj teraz mnoho ľadu, len ho
treba hľadať tam kde je. Dôkazom toho je, že keď
som 30. mája sprevádzal po jaskyni svojich dvoch
priateľov z Plešivca, stačil jeden neopatrný pohyb
a už sme sa všetci traja šmýkali po hladučkom ľade.

Lednicza, ako je známe, sa nachádza na hrani
ciach chotára malej dedinky Turnianska Silica. Od
obce je vzdialená štvrť hodiny chôdze, od známej
aggteleckej jaskyne Baradla dve hodiny smerom na
severozápad. Od Rožňavy tiež dve hodiny, ale
juhozápadným smerom. Pohľad na ňu pripomína
obrovskú pivnicu. Jej klenba je 40 – 50 siah vysoká
a tvoria ju vápencové balvany. Do jaskyne sa vstup
zvažuje a postupne klesá. Po asi dvesto krokoch
dovnútra nevieme či máme pozerať pod nohy, alebo
na skalnú masu nad našimi hlavami, kde môžeme
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vidieť množstvo machu. Keď postupne klesáme do
väčšej hĺbky, začínajú sa objavovať zašpinené kúsky
ľadu. Zhruba dvesto krokov od vchodu už za čína
pod našimi nohami ľadová dlážka, ktorá má tú vlast
nosť, že pokiaľ je v lete vonku teplo pribúda. V zime
sa zase rozpúšťa. Štyri či päť siah ešte môžeme ísť
po ľade smerom nadol, ale ďalej nie ! Nasleduje totiž
strmý pád 5 – 6 siah hlboký. Tu je už všetko pokry
té ľadom a v prázdnom priestore to vyzerá tak, ako
by tu zamrzol vodopád. Tam, kde takto presakuje
voda, dá sa ešte očakávať niekoľko štvorcových siah
priestoru. Niekedy je možné do tohto priestoru
nazrieť. Boli tam už viacerí. Niektorí s pomocou
lana, iní s rebríkmi. Len tak pre pocit dobrodružstva.
V lete 1865 len tak z nudy hádzal jeden colník do
otvoru kamene. Potom poslal svojho psa, aby mu ich
doniesol. Poslušná vyžla sa vrhla za nimi a spadla
z výšky piatich siah do jamy. Našťastie to prežila
a podarilo sa ju odtiaľ vyniesť. “

V tomto priestore sa začínala vtedy neznáma časť
jaskyne. Už pred rokom 1848 sa uskutočnilo
niekoľko pokusov o jej preskúmanie. Pokusne tu
dokonca spustili 16 siah dlhý rebrík, ktorý však
nedosiahol na dno. Zachytil sa len na bočnej rímse
a podľa svedectiev tam vydržal viac ako dvadsať
rokov. Inak sa však nič podstatnejšie nepodarilo
zistiť. A ako sa v článkoch dočítame: “ Nikoho
neskôr ani nenapadlo podnikať ďalšie výskumy”.

Čo sa týka varenia piva, dal sa podľa autora
druhého článku nájsť vhodný kompromis. Stačilo,
aby sa varňa posunula bližšie k vchodu do podzem
ných priestorov. “Dym nebude znečisťovať jaskyňu,
ľahšie sa tam udrží poriadok a menej sa budú ola
movať ľadové cencúle.Na to všetko treba len trochu
dobrej vôle terajšieho majiteľa Michala Csékusa
z Kunovej Teplice. “

Návštevníkov do jaskyne napriek výrobe piva
prichádzalo stále dosť. Podobne ako dnes, aj vtedy
po nich ostávalo množstvo nápisov rôzneho obsahu.
Za najkrajší a v roku 1866 veľmi dobre čitateľný
určili chronostikon informujúci o návšteve grófa
Revického :

GRÓF REVITZKY ÁDÁM
FEÓ CANCELLÁRIVSZ
ORSZÁGVNK FÉNYE
E FAGYOT  UREGET
AVGVSTVSBAN  NÉZTE.
Vo voľnom preklade to znamená: gróf Adam

Revický, najvyšší kancelár, svetlo našej krajiny,
pozrel si túto zmrznutú prázdnotu v auguste.
V zvýraznených písmenách je zašifrovaný rok
návštevy (1830).

Nakoniec aj autor druhého príspevku odporúčal
členom prírodovednej spoločnosti z Rimavskej
Soboty návštevu jaskyne. V auguste totiž plánovali
výlet do aggteleckej jaskyne a cez Brzotín by im
obchádzka trvala len dve hodiny.

Názory oboch návštevníkov na situáciu v Silickej
ľadnici sa dosť rozchádzali. Čo je však dôležité, de
vastácia podzemných priestorov sa časom ukončila.
Zapríčinila to údajne práve nízka kvalita tunajšieho
piva. Pri klesajúcom odbyte sa pivovar ani s nízky
mi prevádzkovými nákladmi nepodarilo udržať
v prevádzke. Pivo sa tu teda varilo od roku 1863.
Kedy sa uvarila posledná várka, zatiaľ presne
nevieme, záznamy sa však strácajú okolo roku
1867.Ochrancovia a milovníci prírody si môžu
povedať našťastie.

Literatúra:
Vasárnapi Ujság, roč. 13, rok 1866, č.19 -24
Abauj torna vármegye monográfia. Kassa 1901
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Začiatok nového tisícročia priniesol závažné
(možno dokonca prelomové) zmeny na čele listiny
najhlbších jaskýň sveta. A to nie iba preto, že sa na
prvom mieste objavila nová jaskyňa so značným
odstupom (78 m) od doteraz prvej jaskyne
(Lamprechtsofen) a nie iba o vlások, ako bývalo
predtým, ale predovšetkým vzhľadom na sku
točnosť, že prvý raz hĺbkový rekord pripadol jaskyni
mimoeurópskej a že to vyzerá na to, že do Európy sa
už (rekord) nemusí vrátiť. Všetky regióny s naj
väčšími hĺbkovými potenciálmi sú totiž mimo nej
a aby sa mohol rekord dostať opäť na “Starý konti
nent”, jaskyniari v Európe by museli rýchlo preskú
mať také hlboké jaskyne, lebo za nejaký čas môže
byť málo aj 2500 m.

V súčasnosti (od 6. januára 2001) je najhlbšou
jaskyňou Priepasť VORONJA (Kruberova
jaskyňa), ktorej bola dosiahnutá denivelácia 1710 m.
Jaskyňa sa nachádza v jednom z najvýznamnejších
krasových regiónov sveta, lokalizovanom v západ
nej časti Veľkého Kaukazu, na južnej strane jeho
hlavného hrebeňa, v severozápadnom Gruzínsku, na
území republiky (či skôr sporného autonómneho
územia, Abcházie). Presnejšie je možno charakteri
zovať polohu v západnej časti známeho krasového
masívu Arabika (plocha okolo 300 km2), pod stred
nou časťou rozsiahlej krasovej depresie (kotla) Orto
Balagan, ležiacej na JZ od najvyššieho vrcholu
masívu “Piku speleológov” (2705 alebo 2760
m.n.m.). Vchod sa nachádza na vrchole nevýrazného
vyvýšenia vo výške okolo 2250 m, asi 350 m od
hlavného vchodu do známej jaskyne Arabika
(dávnejšie nazývanej Kujbyševská), hĺbky 1110 m.
(Neďaleko, v oblasti Bzybského chrbta operovala
expedícia SSS pod vedením Dr. Pavola Mittera v r.

1989 pozri Spravodaj SSS č. 2 z roku 1989, v roku
1991 v Kujbyševskej pôsobil Š. Labuda a kol. pozri
Jaskyniar 1991). V tomto masíve sú preskúmané
ešte 2 jaskyne s hĺbkou nad 1000 metrov, Jaskyňa
Iljuchina (1240 m), ktorá leží v strednej časti a
Jaskyňa Dzou (1077 m) nachádzajúca sa už na
severovýchodnej strane masívu.

Začiatok:
Kruberova jaskyňa -340 m v r. 1986

Terajšia rekordmanka bola objavená gruzínskymi
jaskyniarmi už v rokach 1960. Pomenovali ju vtedy
Kruberova jaskyňa, na počesť známeho ruského
bádateľa krasu a jaskýň zo začiatku 20. storočia (A.
A. Krubera), autora základnej práce o krasových
územiach Horného Krymu vydanej v roku 1915
(“Karstovaja oblast Horného Kryma”)

Prví prieskumníci údajne poznali jaskyňu do
hĺbky okolo 300 m (bol to rad studní poodelovaných
úzkymi meandrami), ale ako sa potom ukázalo,
hĺbky bola o niečo menšia. Avšak aj tak bola táto
jaskyňa dlhú dobu (viac ako desať rokov ?) najhlbšia
v tomto masíve. Končila sa úzkou puklinou, ktorú
prekonali kijevskí jaskyniari až v roku 1986 tak, že
ju rozšírili (presekali) v dĺžke 8 m. (Mimochodom,
bolo to v čase, keď iné skupiny v dvoch ne
ďalekých jaskyniach, Iljuchina a Kujbyševskej
prekročili hĺbku 1000 metrov). Kijevčania vtedy
zostúpili do hĺbky 340 m. Po vyhotovení máp a pro
filov jaskýň Krubera a neďalekej Kujbyševskej
jaskyne, ktorá mala vchod o 70 m nižšie, zistili, že
tu smerujú oproti sebe chodby, ktoré vychádzajú
z koncov oboch jaskýň. Ich vzdialenosť bola okolo
150 m a 150 m v rozdiele výšok. K spojeniu by malo
dôjsť v Kujbyševskej v hĺbke okolo 460 m v prie
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Priepasť VORONJA (Kruberova jaskyňa) v masíve Arabika
najhlbšou jaskyňou sveta

Nový svetový rekord v hĺbke jaskyne - 1710 m
Wojciech W. Wiśniewski

Krátku informáciu o objave novej najhlbšej jaskyne sveta od B. Mavlyudova sme publikovali v Spravodaji
SSS č.1. Veríme, že našich čitateľov zaujme podrobnejší príspevok od nášho pravidelného krakovského
dopisovateľa W.W. Wiśniewskeho, ktorý nám poskytuje širší pohľad na problematiku hlbokých jaskýň. Z toho
dôvodu si redakcia dovolila doplniť príspevok poznámkymi o aktivitách slovenských jaskyniarov v spomí-
naných jaskyniach.
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store obrovskej Kijevskej siene (najväčšej jaskynnej
siene v bývalom ZSSR o objeme 0,6 mil m3). Takto
boli Kujbyševská  Krubera publikovaná v reze už
ako jeden systém s naznačeným spojením formou
prietoku vody i s názvom “Sistema Kujbyševská
Krubera”(pozri Speleofórum ‘88, s. 106107). Keď
bola v r. 1989 spojená Kujbyševská s inou ve ľkou
jaskyňou, Genrichova Bezdna (Henrichova Bezdna 
pozri Jaskyniar s. 38) pomenovali celok ako jaskyňa
Arabika (akýsi čas nazývany tież “Ukrainskaja”).
Tvrdili, že Arabika = KujbyševskáGenrichova
BezdnaKrubera (pozri napriklad Regards 8 s. 33).

Aj neskôr boli presvedční o takomto priebehu
Kruberovej jaskyne, prestali tieto jaskyne skúmať
tým skôr, že roku 180 boli predmetom rivality medzi
moskovskými a kijevskými jaskyniarmi. Vtedy, ako
sami spomínajú, boli “preteky v hĺbke Zeme”  jedni
v Iljuchinovej jaskyni, druhí v Kujbyševskej.

Návrat:
Priepasť Voronja v rokoch 1999-2000
od -340 m do -1410 m

Politická situácia v Abcházku (vyhlásenie
nezávislosti v r. 1992 vyvolalo vojnu) spôsobila, že
rad rokov bol masív Arabika pre speleológov nedo
stupný. Do spomínanej jaskyne sa vrátili až v roku
1999. V hĺbke okolo 250 m po presekaní zúženiny
objavili dlhý pomerne vodorovný sled meandrov,
ktorý ich doviedol do obrovskej siene. Mala rozmery
typu Kujbyševskej a nachádzala sa v mieste, kde
usudzovali, že by sa už sa táto jaskyňa mala
nachádzať. Nakoľko tu nenašli žiadne stopy po
človeku a dodatočne sa ukázalo, že je slepá, nazvali
ju Nekujbyševská sieň.

K prelomovým objavom ale došlo v hĺbke okolo
220 m. Za oknom v studni (šachte) bol neve ľký
meander, za ktorým už jaskyňa “pustila”. Hlboké
studne (jedna 152 metrová, najhlbšia v celej jaskyni)
viedli do dlhého meandra a za ním bola už “studňa
za studňou, kaskáda za kaskádou. V dobe výpravy,
v auguste 2000 r. sa dostali do h ĺbky 1200 m a pre
tože jaskyňa pokračovala ďalej, vrátili sa tu s expe
díciou už v nasledujúcom mesiaci. V jej zostave
popri ukrajincoch a rusoch boli aj španieli. V sep
tembri jaskyniari dosiahli 1410 m. Takto v priebehu
jedného roka vďaka 3 výpravám sa táto jaskyňa
posunula z 52 miesta na listine najhlbších jaskýň
Spoločenstva nezávislých štátov na 10. miesto
najhlbších jaskýň sveta.

Výprava k rekordu
Jaskyňa pokračovala ďalej a očakávalo sa

získanie svetového rekordu. Kijevskí jaskyniari,
pracujúci v masíve Arabika boli dlhé roky

presvedčení, že v ich rajóne padne svetový rekord,
a ak to nebude v Kujbyševskej, tak v nejakej inej
jaskyni kotla OrtoBalagan. V rokoch, keď
Abcházko bolo neprístupné pre jaskyniarov, skúma
júc jaskyne v iných častiach sveta “často sme hovo-
rili našim zahraničným kolegom” ako spomína Oleg
Klimčuk, účastník výpravy, syn známeho kijevského
speleológa Alexandra Klimčuka “že to my dosiah-
neme svetový rekord, lebo 2000 metrová jaskyňa
čaká na nás na Kaukaze”. Z tohto dôvodu usporia
danie zimnej výpravy “Voronja 2001” a pre
dovšetkým zostava účastníkov vyžadovalo, ako
spomínajú kijevskí jaskyniari, kompromisy a zvý
šenú diplomaciu. V ťažkostiach pomohla autorita A.
Klimčuka, podopretá jeho zásluhami pri výskume
jaskýň kotla OrtoBalagan.

Napokon v zložení ukrajinskoruskej výpravy
bolo 11 osôb z Ukrajinskej speleologickej
spoločnosti (Ukrainskaja Speleologičeskaja
Associacjia  skratka USA), Ruského zväzu spele
ológov a Spoločnosti výskumníkov jaskýň “Cavex”
(7 členov): z rôznych miest krajiny obyvatelia
Kijeva, Poltavy, Užhorodu, Moskvy a Jekaterinbur
gu. Vedúcim bol Jurij Kasjan z Poltavy (predseda
USA), jaskyniar s 20 ročnou praxou, ktorý viedol
výpravy do Voronej v r. 19992000. Najstarší člen,
Nikolaj Solovjev z Kijeva chodí do jaskýň už viac
ako 30 rokov a skúmal tieto jaskyne už v r. 1986.
Najmladší účastník, Anatolij Povjakajlo z Poltavy,
svoje 18. narodeniny strávil skúmajúc Voronju v h ĺb
ke 1300 m. V skupine bola tiež jedna žena, 27 ročná
Júlia Timoševská, manželka J. Kasjana. V útočnej
“dvojke” boli 33 ročný Konstatnin Muchin z Mos
kvy (jaskyniar 2. generácie, jeho otec tiež skúmal
jaskyne Arabiky) a 29 ročný Ilja Žarkov z Jekaterin
burgu, v súčasnosti pracujúci v Spojených štátoch
ako matematik vo vedeckovýskumnom ústave
v Princetone (je takým zápalistým jaskyniarom, že
2 x ročne priletí to Európy na jaskyniarske výpravy).

Zloženie výpravy bolo, ako tvrdí J. Kasjan, ve ľmi
silné, v skupine boli ľudia s dlhými skúsenosťami
s činnosťou v kilometrových jaskyniach. Táto
skupina tiež po viacero rokov organizovala zimné
výpravy do známych hlbokých jaskýň v Júlskych
Alpách na Monte Canine  Skarjevo Brezno (911
m), Ceki 2 (1480 m* ...ach.....pozn. red.). “Voronja
2001 ” bola podľa nich viac tradičná zimná výprava
iba s tým, že to bola prvá zimná výprava na Arabike
a ani nepoznali špecifiká zimnej činnosti v tejto
oblasti.

“Voronja 2001” - hĺbka 1710 metrov
Výprava sa začala 25. decembra r. 2000. O 3 dni

neskôr, 28.12. vrtuľník pretransportoval ich celý
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materiál do kotla OrtoBalagan v blízkosti vchodu.
V ten deň založili základný tábor, vyznačili cestu k
jaskyni a do jej vstupnej šachta inštalovali lano.
Podmienky boli prijateľné, málo snehu a teplota
00C+20C. Nasledujúci deň vyrazili do hlbín Zeme
transportom materiálu. Bol založený tábor I v hĺbke
500 m a neskôr sa posúval materiál ďalej.
Trojčlenná skupina pracovala pri rozšírení úžin v
horných častiach jaskyne.

2.1.2001 bol založený tábor II v h ĺbke 1215 m,
využijúc už bivakovú plošinu pripravenú pred
chádzajúcou výpravou. Ako spomína Denis
Provalov, vtedy značne spomalili tempo prác
vzhľadom na únavu a nedostatočnú aklimatizáciu.
Napriek tomu už 34 januára družstvo J. Kasjana
vystrojilo jaskyňu do 1430 m a 5. januára Denis
Provalov a Oleg Klimčuk dosiahli hĺbku 1580 m.

V noci z 5. na 6. januára 2001 dvojica Konstantin
Muchin a Ilja Žarkov už dosiahla rekordnú h ĺbku
1680 m, zastaviac sa nad šachtou, ktorú odhadli na
5070 metrov. Napriek tomu, že to bolo tak hlboko
pod zemou, ešte ten istý deň jaskyniari pustili do
sveta informáciu o úspechu. Jeden z nich, D. Pro
valov vystúpil z tábora II veľmi rýchlo na povrch a
odtiaľ už o 19,00 hod. telefonicky informoval o
novom svetovom rekorde.

Ďalšia akcia priniesla vyriešenie problému
poslednej (studne). Pod studňou (len 34 m) je veľká
závalová sieň (Dom Sovetskych Speleologov)
priemeru asi 40 m, v ktorej napriek hľadaniu sa už
nenašlo pokračovanie. Ako je nižšie vysvetlené,
najnižší dosiahnutý bod ležal v hĺbke 1710 m pod
vchodom jaskyne.

8. januára sa začal návrat z jaskyne. O 2 dni
neskôr bolo už všetko na povrchu, pripravené na
transport.

Netypická jaskyňa
Hlavný ťah Voronej má veľmi silný vertikálny

vývoj. Je tvorený početnými stupňami a studňami
(šachtami). Najhlbšia má 152 m a ďalšie 2 nad 100
m. “Nie je tu ani jeden zamotaný meander, iba
studňa za studňou”  takto krátko charakterizuje
jaskyňu Denis Provalov, a hoci hĺbka jaskyne je
imponujúca, podľa neho je ťažšie vychádzať z dna
Ceki 2 alebo Dzou (1077 m), kde v h ĺbke 1000 m
sú dva tábory a cesta medzi nimi sú nekonečné
chodby, kde sa ide raz hore a raz dole.

Jaskyňa je pre tento región netypická. Nie je v nej
podzemná rieka, typická pre jaskyne masívov
Arabika a Bzybské hory (sú tu jaskyne, kde prietok
dosahuje 0,5 m3/s), ale je to (asi) súčasť väčšieho
celku. Sú tu iba malé potôčiky a podzemný dážď
pozorovateľný v studniach.

Prekvapením bol tiež výskyt kvapľov, stalaktitov,
stalagmitov vo väčšom množstve pod 1200 m (po
dno), takých pekných, ako na Kryme. S nie čím
takým sa ešte v tomto masíve jaskyniari nestretli.
Celá jaskyňa nie je príliš fotogenická, nemá veľa
pekných miest, čo si všimli, keď v čase výpravy
jedno z družstiev nakrúcalo film s využitím 3 kami
er (z toho jednej digitálnej).

V dobe výpravy teplota v jaskyni dosahovala v 
500 m (v tábore I) 30C, v 1200 m teplotu 3,70C a
na samom dne 4,20C.

Presnosť zamerania
Počas výpravy jaskyniari robili podľa možnosti

bežné zameranie nových častí jaskyne. Pre určenie
hĺbky používali výškomer (zrejme barometrický) zn.
Casio. Presnosť tejto metódy vzbudzuje u niek
torých vážne pochybnosti. Jaskyniar a pripomíname
že i matematik Ilja Žarkov informuje: “robíme
korekcie na teplotu a kalibrujeme prístroj na predým
už zameraných bodoch”. Chyba môže byť naviac
niekoľko metrov. Podobné názory má i krakovský
geodet a jaskyniar Vladislav Borowiec, s ktorým
sme konzultovali o tomto 15. januára. Usudzuje, že
bez obáv možno výškomer používať na určenie
hĺbky, že ním uskutočnené meranie pri správnom
používaní je dostatočne presné, že bežne sa dosahu
je presnosť 1,52 m, maximálne 10 m (pokiaľ je
vykonávaná kontrola, tak potom značne menej).

Rekordmani pod lavínou
Jaskyniari po výstupe z Voronej sa nemohli

dočkať príletu vrtuľníka (mal sa objaviť 11, ale
nasledujúceho dňa došlo k veľkému sneženiu), 13.
januára ráno sa rozhodli, zanechajúc všetky veci v
tábore pri vchode, zísť z hôr peši. Viedlo ich k tomu
popri veľkom množstve snehu aj skutočnosť, že
nepoznali podmienky panujúce v zime v tejto oblasti
(bola to prvá výprava, ktorá pracovala v tomto
ročnom období v tomto masíve), ako aj nízka
dohľadnosť (3050 m) a silný vietor. K salašom
OrtoBalagan, kde šli dobre známou trasou sa dostali
až po 3 hodinách (v lete je to 20 minút). Rozhodli sa
teda zmeniť trasu zostupu a neísť cez sedlo, ale cez
Gilgeluk zísť do doliny rieky Sandripiš (dolina tejto
rieky či potoka ohraničuje masív Arabiky od SZ a Z ).

Súčasne podporná skupina sa snažila od spodu
dôjsť k ním čo najvyššie. Na veľkom traktore sa pre
bila cez závere do osady Gjuzle, ale vyššie už
nemohli ísť, lebo snehu bolo viac ako 3 metre.

Keď sa jaskyniari dostali už neďaleko Gildeluka,
spustila sa veľká lavína. Všetkých strhla, ale na
šťastie zasypala iba jedného, najmladšieho z nich.
Vykopali ho celého a zdravého veľmi rýchlo. Večer
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sa dostali do lesa, kde prenocovali. Značnú časť
nasledujúceho dňa strávili hľadaním serpentín, kle
sajúcich do doliny. Keď zišli na dno doliny, cesta už
bola ľahšia, snehu iba po kolená. O 3 hodiny neskôr
počuli výstrely kalašnikova, signalizujúce
približovanie sa priateľov odspodu. 16. januára
vrtuľník zo Suchumi využijúc dobré počasie
odtransportoval aj z hôr všetky tam zanechané veci.

Teraz jaskyniari považujú neplánovaný zostup z
hôr za veľkú chybu. Sú presvedčení, že mali vyčkať
v horách na zlepšenie počasia a prílet vrtuľníka.
Mohli tam bezpečne prečkať celý týždeň, mali dosť
zásob, jedla a paliva, ako aj dobré podmienky na
nocľah. Denis Provalov sa divil, že lavína nezasypali
celú skupinu, lebo snehu bolo veľmi veľa.

Jaskyňa Voronja alebo Krubera
alebo Krubera -Voronja?

Existujú vážne zmätky s názvami opisovanej
jaskyne (priepasti). Keď sme sa dozvedeli, že nový
svetový rekord bol dosiahnutý v jaskyni Voronej, bol
to pre nás úplne nový objekt, ktorý sa náhle objavil
a zablysol na jaskyniarskom nebi. Až potom sa
ukázalo, že táto “tajomná” jaskyňa je nám
(čitateľom speleologickej literatúry) dávno známa,
najmenej od rokov 1970 ako Kruberova jaskyňa
(jaskyňa Krubera). Takto sa nazývala počas objavov
a tiež pod týmto názvom bola roky spomínaná na
stránkach ruskej i zahraničnej literatúry (ako aj i v
českej, pozri napriklad Speleofórum ‘87 s. 78 alebo
Speleofórum ‘88 s. 106107). Premenovali ju potom,
a to iba relatívne nedávno, kijevskí jaskyniari. Keď
začali v nej pracovať, vo vstupnej šachte hniezdili
akési vtáky (ktoré asi neboli vranami), takže hovorili
o nej ako Vranej, ale až v polovici rokov 1990 sa
tento názov začal dostávať do literatúry. Vraj tiež
zdôvodňovali zmenu názvu tým, že existuje i iná
Kruberova jaskyňa (na Kryme) a že by nemali byť
dve jaskyne s rovnakým názvom (“nemyslím si, že
by to bola pravdivá príčina tejto zmeny”  povedal
nám jeden z ruských jaskyniarov). Denis Provalov
sa tiež k tomu stavia kriticky, uvádza, že sa nemá
meniť dobrý názov vytvorený objavite ľmi, a že z
takéhoto precendensu nebude nič dobrého (platí to
aj u nás - pozn. red.) a okrem toho “treba chrániť
objaviteľov”.

História svetového rekordu hĺbky jaskýň
Od Macochy po Guinessovu knihu rekordov

Priepasť Voronja (Krubera) je 13. z radu jaskýň,
ktoré sa nachádzali na prvom mieste listiny
najhlbších jaskýň sveta v priebehu posledných 250
rokov. Prvá európska jaskyne, v ktorej bolo dosiah
nuté viac ako 100 m hĺbky bola Macocha na Morave.

V máji roku 1723 na dno v h ĺbke 138 m dosiahol
páter Lazarus Schopper. Väčšia hĺbka bola dosiah
nutá až viac ako po 100 rokoch, v máji 1839 r., keď
Frederik Lindner v talianskej jaskyni Grotta di
Padriciano zostúpil do hĺbky 226 m. Tento úspech
značne zlepšil, o viac ako 100 m, keď o necelé dva
roky neskôr zostúpil v Abisso di Trebiciano do h ĺbky
329 m (jaskyňa sa nachádza pri Terste a v r. 1976
na jej dno zostúpili účastníci výpravy o.s. Zvolen pod
vedením P. Hipmana). Ďalšia zmena (ale už so
značne menším prírastkom hĺbky) nastala až v r.
1909, keď v švajčiarskej jaskyni Nidlenloch bola
dosiahnutá hĺbky 394 m. O 15 rokov neskôr, v r.
1923 sa na čelo dostala rakúska jaskyňa Geldloch s
deniveláciou 464 m. O niekoľko rokov neskôr, v r.
1934, zaujala prvé miesto Antro del Corchia (480
m, známa z výpravy českých speleológov v 60-tych
rokoch).

K prekročenie dlhé roky magickej hranice 500 m
došlo počas 2. svetovej vojny. V r. 1944 ako výsle
dok činnosti francúzskych speleológov vzrástla
denivelácia jaskyne Dent de Crolles na 512 m (i túto
jaskyňu navštívili slovenskí jaskyniari a to r. 1978
pod vedením P. Hipmana). Pri tejto príležitosti poz
namenávame, že od prvého prekročenia tejto hranice
je na svete už známych okolo 500 jaskýň o hĺbke
väčšej ako 500 m. Tiež nasledujúce dve zlepšenia
rekordu pochádzajú z tej istej jaskyne, v r. 1945 bola
zväčšená jej denivelácia na 549 m, v r. 1947 na 603
m.

Nasledujúca jaskyňa na prvom mieste “listiny”
bola známa pyrenejská jaskyňa Pierre Saint Martin
(slovenské návštevy jej častí v r. 1979 a 1981 a trag-
ická česká výprava r. 1985), ktorej v r. 1953 bola
dosiahnutá hĺbka 689 m. O rok neskôr sa na prvé
miesto dostala Gouffre  Berger (slovenská výprava v
r. 1979). Držala primát takmer 12 rokov a patrí do
nej 5 postupných rekordov. Bola prvou, v ktorej bola
prekročená druhá magická hĺbka  1000 metrov.
Najprv však v r. 1954 bolo dosiahnuté 740 m, a
hneď v septembri toho roku 903 m. O rok neskôr
mala už 985 m a v r. 1956 už 1122 m (do tejto
hĺbky sa dostala slovenská výprava v r. 1979). Tento
výsledok bol ešte trocha vylepšený potápaním v
roku 1963 do 1135 m. O tri roky neskôr sa na čelnú
pozíciu a to až na 13 rokov, vrátila Pierre Saint
Martin s hĺbkou 1171 m. Na začiatku augusta 1975
r. bol tento výsledok poopravený na 1273 m, o dva
týždne neskôr ešte raz na 1321 m.

Nasledujúca zmena hĺbkového rekordu sa spájala
znova so zmenou jaskyne. V r. 1979 sa na prvé
miesto dostala Gouffre (neskôr známa ako Réseau)
JeanBernard, v ktorej bola vtedy dosiahnutá h ĺbka 
1358 m. (Túto jaskyňu, vtedy s hĺbkou 1298 m, ako
prvá zahraničná výprava pokorila aj expedícia SSS
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v roku 1978 pod vedením P. Hipmana) . Jaskyňa bola
najhlbšou 18,5 rokov (najdlhšie v XX storočí) vďaka
tomu, že sa po celý čas postupne zväčšovala jej
známa hĺbka: v r. 1980 na 1402 m, v r. 1981 na 
1455 m, v r. 1982 na 1494 m, v r. 1983 na 1535 m
a posledný raz v r. 1989 na 1602 m.

Napokon o 8 rokov neskôr (na konci januára
1998 r.) došlo k ďalšej zmene jaskyne  na čelnej
pozícii sa ocitla Gouffre Mirolda, v ktorej dosiahli 
1610 m. Primát však držala niekoľko mesiacov,
stratila ho 18. augusta roku 1998, kedy v dôsledku
úspešného prieskumu poľských jaskyniarov v
slávnej rakúskej jaskyni Lamprechtsofen bola dosi
ahnutá hĺbka 1932 m (tiež v tejto jaskyni operovala
slovenská výprava v zime 1978-9 - do výšky cca. 850
m). Táto ďalšia z rady jaskýň na čelnej pozícii bola
2 roky a 5 mesiacov, do 6. januára 2001 r., kedy ju
predbehla opisovaná jaskyňa.

Výskumníci z Voronej priepasti sa podujali na
zaregistrovanie svojho výsledku v Guinessovej
knihe rekordov. Ako sa ukázalo, je potrebné vyplni ť
veľa formulárov. Náročné formality sú tak prísne, že
na zapísanie rekordu by bolo potrebné  ako zažarto
vali ruskí jaskyniari  zaviesť na dno expertov z tejto
knižky. Je ale nádej, že ich kolega, pracujúci v
Spojených štátoch by to chcel zdolať.

Hĺbkový potenciál masívu Arabika
- 2700 (4000) metrov?

Prieskum jaskyne ešte nie je ukončený. Na leto
2001 je už plánovaná nasledujúca výprava do nej. V
celej dĺžke hlavného ťahu je množstvo problémov,
ktoré treba preskúmať, hovoria jaskyniari. Veľmi
perspektívne vyzerá chodba nachádzajúca sa v hĺbke
okolo 550 m, ktorý dostal názov Lamprechtsofen,
nakoľko vedie nahor. Určite však je najzaujímavejší
mi sú všetky problémy, nachádzajúce sa v dolnej
časti jaskyne a ktoré dávajú nádej na jej rýchle pre
hĺbenie. Avšak výskum už nie je taký jednoduchý,
ako predtým, keď jaskyňa teraz končí závalom, v
ktorom skôr už nie je prievan a v koncových časti
ach už nie je taký silný, ako vyššie. Musí sa nájsť
jeho trasa. Môžu sa takto dostať do predpokladanej
hlavnej chodby s riekou.

Úspech dosiahnutý vo Voronej je ešte veľmi
vzdialený od potenciálnych možností masívu, v
ktorom sa nachádza. Vypína sa ešte niekoľko sto
metrov vyššie nad vchodom a jeho silne skraso
vatené podložie zasahuje hlboko pod hladinu mora.

Farbením tu už boli potvrdené veľké systémy a
krasové vodné spojenia s jednými z najväčších
denivelácií. V auguste r. 1984 uranin vypustený v
Kujbyševskej jaskyni vytiekol okrem iného vo
vyvieračke Reproa, ležiacej takmer na brehu Čierneho

mora vo výške 2 m nad morom (výdatnosť okolo 2,5
m3/s) ako aj v jednom podmorskom prameni, čo by
potvrdzovalo existenciu krasového systému o
denivelácii nad 2180 m. Podobne tiež voda (sfarbená
iným značkovačom  eosin) z ešte vyššej jaskyni
Iljuchina (vchod sa nachádza vo výške 2310 m)
objavila sa vo vyvieračke Reproa i pod hladinou
mora vo vyvieračke Stara Gagra (výdatnosť okolo
0,3 m3/s) vzdialených 23 km, pritom denivelácia
systému tu dosahuje 2,3 km. V tom čase bolo to hyr
drologické spojenie o najväčšej potvrdenej
denivelácii na svete.

Pomerne neďaleko Voronej, ale o 160 m vyššie sa
nachádza vchod do inej veľkej jaskyne Berčilskej,
preskúmanej už do hĺbky 500 m. Trocha ďalej, ale
ešte vyššie, v podvrcholových častiach masívu sa
nachádza vchod zaujímavej jaskyne Eldorádo, v
ktorej už bola dosiahnutá hĺbka 300 m. Tiež tieto
jaskyne najskôr patria do systému vyvieračky
Reproa a v budúcnosti môže tu dôjsť k spojeniu s
Voronjou.

Ešte väčšie potenciálne a teoretické možnosti sú
v pokračovaní Voronej nadol. Vody z masívu
Arabika vyvierajú totiž značne hlbšie ako je dnešná
hladina Čierneho mora v jeho vápencovom, strmo
spadajúcom dne, skrasovatenom ešte pred
“Potopou”, teda pred časom, keď hladina Čierneho
mora bola nižšia o niekoľko sto metrov. Je tu
dokázané existencia otvorených kanálov, z ktorých
vyviera sladká voda v hĺbke 400 m pod hladinou a
tiež vývery na dne v hĺbke 1300 m pod hladinou.
Naprotitomu pri vrtoch na brehu mora sa potvrdili
krasové dutiny v hĺbkach 10002300 m. pod morom.
Teoreticky je tu možná existencia jaskyne o hĺbke 4
km. “Ale to nie je ešte pre súčasných jaskyniarov”
zažartoval si jeden z ruských jaskyniarov  Bulat
Mavludov, keď rozprával o rekorde vo Vronej na
XX. Speleologickej Škole v Cieszynie 14.02.2001.

Pre ľahšie pochopenie možností masívu Arabika
porovnajme ho s iným známym masívom 
Leoganger Steinberge, kde je predchádzajúca reko
rdná jaskyňa  Lamprechtsofen. Obidva sú podobnej
výšky, s tým rozdielom, že vápence Arabiky sa
ponárajú do mora, zatiaľ čo Leoganger Steinberge
obklopujú doliny vo výške 600 m nad morom.

Potenciálny svetový rekord hĺbky
jaskyne 4500 metrov?

Nový rekord hĺbky jaskyne podporuje úvahy o
tom, aká môže byť najväčšia hĺbka jaskyne na svete.
Ako vidíme, možnosti masívu Arabika sú z tohto
pohľadu ešte značné, teoreticky je tu možnosť, že tu
spoznáme jaskyňu o denivelácii okolo 2700 m (bez
preháňania s potápaním pod Čiernym morom), čo je
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už možnosť značne väčšia ako možnosti v Európe,
avšak to ešte nie ešte všetko, čo by sme mohli dosi
ahnuť v najhlbšej jaskyni sveta.

Pripomíname tu, že potenciálne najhlbší krasový
systém na svete, ktorý bol nájdený pred niekoľkými
rokmi v severnej časti Karakorumu vo vápencovom
masíve Karun Kuh (7350 m či 7164 m) má neďaleko
denivelácii 4500 m. Toľko, ako sme informovaní,
má dosahovať maximálny rozdiel výšok medzi
miestami, kde sa môže voda ponárať, a vyvieračka
mi. Avšak spojenie ešte nebolo farbením potvrdené.
Teoreticky veľké denivelácie je možné nájsť tiež
ešte aj niekde v Číne.

Avšak zatiaľ krasový systém s najväčšou “vod
nou deniveláciou” (zistenou farbením) má denivelá
ciu značne nižšiu, sotva 2570 m. Nachádza sa v
Sierra Madre de Oxaca (južné Mexiko). Jeho horná
časť predstavuje jedna z najhlbších jaskýň na svete 
Sistema Cheve (hĺbka 1386 m). Navyše v jeho dol
nej časti poznajú už niekoľko veľkých jaskýň,
ktorých rozmery bezmála z roka na rok rastú...........

(Kraków, 4.04.2001)
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Všetko to začalo koncom leta roku 2000 na potá
pačskej výprave v Chorvátsku. Po úspešnej expe
dícii na vraku lode Szent István som hľadal ďalšie
typy na zaujímavé lokality a zhodou okolností sa mi
do ruky dostal dokument Chorvátskej televízie na
zvaný Hlbočina. V niekoľkých dieloch opisoval
náročné a zaujímavé ponory v chorvátskych jasky
niach. Obzvlášť ma fascinovali zábery z vyvieračky
nazvanej Izvor Glavaš. Kamera snímala z hĺbky 60m
potápačov na hladine v krištáľovo čistej vode. Také
niečo som naživo ešte nikdy nevidel. Vedel som, že
sa tam musím dostať.

Prišla zima a s ňou dostatok času na prípravu
plánov na ďalšiu sezónu. Pustil som sa do hľadania
spomínanej lokality. Trvalo pár mesiacov kým sa mi
s pomocou rôznych známych podarilo vypátra ť
miesto výveru a nájsť kontakty v Chorvátsku, cez
ktoré by sa dali zariadiť potrebné povolenia na
miestnych ministerstvách. Nakoniec všetko dobre
dopadlo a vo februári sme sa v malej štvorčlennej
skupine vybrali na krátku prieskumnú víkendovú
výpravu.

Prameň sa nachádza v strede oblasti kde sa
odohrávali najťažšie boje počas rozpadu Juhoslávie,
na území bývalej republiky Srbská Krajina a už

počas príjazdu na nás okolie pôsobilo neskutočným
dojmom. Miešala sa divoká príroda s mŕtvymi,
rozstrieľanými domami. Nikde ani živej duše. Len
ruiny, vypálene domy, vraky áut … Mal som pocit
ako keby sme sa ocitli v iracionálnom svete. Hľadali
sme len podľa indícií z video záznamu. A zrazu, ako
keby odnikiaľ, sa vynoril nám už známy
pravoslávny kostol. Vedeli sme že prameň je hneď
pod ním. Napriek tomu, že sme tušili čo nás čaká,
prvý dojem bol úžasný. Pod kostolíkom sa
rozprestieral ohromný, cez 100m široký a 25m
hlboký kráter, v strede ktorého ako obrovské modré
oko ležalo jazierko, v ktorom akoby vrela voda
a odtekala mohutným prúdom rieky Cetina. Bolo
obdobie najvyššieho stavu vody.

Plný očakávaní sme rýchlo rozbalili naše potá
pačské výstroje a pripravili sa na prvý ponor.
Privítala nás priezračná, chladná voda. Prvých 15m
sme klesali kráterom s voľnou hladinou nad nami.
Zrazu sa zužujúce steny rozostúpili do 3m širokej
pukliny a vpustili nás do útrob jaskyne. V h ĺbke 40m
sme postáli vo veľkej sieni, z ktorej viedla úzka
bočná chodba smerom na východ. Hlavná vetva
pokračovala 6m širokou šachtou s vyrytými 40cm
širokými prúdovými facetami. Cítili sme to
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množstvo valiacej sa vody proti ktorému sme sa
predierali stále kolmo dole. V 60m sme sa zastavili
a pozreli nad seba. Bolo to presne ako na videozáz
name – v tme nad nami sa otvorila jasne modrá puk
lina a videli sme až na hladinu. Bol čas na návrat.
Cestou spať nám nedalo nenakuknúť do bočnej
chodby, ktorá sľubovala zatiaľ netušené pokračova
nia. Počas dekompresných zastávok, keď bol čas na
strávenie dojmov som nadobudol presvedčenie, že
sme našli úžasné, panenské, nedotknuté miesto,
akých je v Európe málo.

Večer sme strávili s našimi novými známymi
chorvátskymi jaskyniarmi pri víne a plodoch mora.
Vedel som že ďalší deň neodolám, že sa musím
pozrieť kam až vedie kolmá šachta.

Mali sme namixované zmesi na maximálne 100m
hĺbky. Dúfal som že to bude dosť. Ráno sme boli
opäť na mieste. Obťažkaný prístrojom 2x18 l s tri
mixom a dvomi 7 l fľašami s nitroxom a čistým kys
líkom na dekompresiu sme rýchlo klesali po už
známej trase. 60m – automaticky sa dívam hore na
už známy jasne modrý fliačik voľnej hladiny. Ideme
do neznáma. V 72m kolmá šachta končí a zvažuje sa
pod 45stupňovým uhlom smerom dole do skalného
masívu. Všade naokolo je množstvo odpadu ktorý za
storočia ľudia nahádzali do “bezodnej” diery. Stálo
by to za podrobnejší prieskum ale čas nás tlačí.
Prierez chodby sa zužuje a prúd je silnejší. Už
nedokážem proti nemu plávať. Spolu s Rasťom sa
pritískame ku dnu pokračujúc v pohybe ťahaním sa
za kamene. Míňame 80m, 90m, posunkom sa

dohovárame – všetko v poriadku, ideme ďalej. 100m
– zastavujeme sa dívame jeden na druhého s veľkým
úsmevom na tvári. My už síce nemôžeme ďalej, ale
chodba, aj keď už s menším sklonom pokračuje.
Určite sa sem ešte vrátime. Chvíľku skúmame okolie
a potom sa otáčame na návrat. Zrazu som kútikom
oka zachytil cudzí pohyb. Mykne ma. Tak hlboko
v jaskyni by nemalo nič byť. Potláčam vynárajúce sa
scény z hororových filmov a kužeľ môjho svetla pre
rezáva tmu. Je to veľký pstruh. Nemá tu čo robiť. Je
zvláštny, celý priesvitný ako keby bez pigmentu, iba
na chrbte má pár tmavých fľakov. Miestna rarita.
Ešte nikdy som nepočul o rybách tak hlboko
v jaskynnom systéme.

Vraciame sa pomaly do známych častí a od 60m
začínajú naše dekompresné zastávky. Pred nami sú
ešte dlhé minúty počas ktorých musíme zo svojich tiel
dostať nahromadené rozpustené hélium a dusík.
Aspoň máme čas na podrobný prieskum. Začínam si
všímať detaily okolo ktorých som predtým len prešiel.
Nachádzam niečo malé. Tie tvary sú mi nejako pove
domé. Chvíľku mi trvá kým si naplno uvedomím na
čo sa dívam. Granát! Nemám príjemný pocit. Vidím
drôtenú poistku a rozmýšľam ako asi dlho trvá kým
prehrdzavie. Posúvame sa vyššie. Teraz už skúmam
okolie obzvlášť pozorne. Protilietadlová munícia, pla
stické nášľapné míny, ďalšie granáty, bazooka,
mínometné strely ... Je mi jasné, že niekto hore tu pred
pár rokmi upratoval typickým balkánskym štýlom.
Všetky zbytky obchádzame v čo najväčšej vzdi
alenosti. Po vynorení nastáva obrovská úľava a je čas
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vychutnať si dojmy. Ešte však netušíme čo nám pri
nesú ďalšie minúty.

Druhá dvojica z našej skupiny sa zanárala tesne
pred koncom nášho ponoru. Už sú dole asi 40 minút.
Práve sa mi podarilo zo všetkého vyzliecť a pre
zliekam sa do iného oblečenia. Všetkých nás zrazu
zaujme množstvo bublín ktoré vychádza na hladinu.
Je ich priveľa. Niečo nie je v poriadku. Nad hladinu
vyletí potápač a v začínajúcej panike signalizuje
problém. Rasťo, ešte stále našťastie v obleku mu
pomáha ku brehu a zisťuje čo sa stalo. Zvírenie
usadenín v bočnej chodbe, strata vodiacej šnúry,
mierne blúdenie, nedostatok plynu a následné za
mrznutie automatiky ktoré ho prinútilo vystreliť na
hladinu. Vynechal hodne dekompresie. To nevyzerá
dobre. Okamžite mu dávame záložnú kyslíkovú
fľašu a do 3 minút je zase pod vodou. Obliekam sa
rýchlo ako nikdy v živote. Vo fľašiach mám ešte tak
mer polovicu plynu a Rasťo s Jankou pripravujú
ďalšie zmesi na náhradnú dekompresiu. Zanáram sa
pod hladinu a s úľavou nachádzam druhého potá
pača v relatívnej pohode. S prvým, ktorý je ešte stále
v šoku klesám až do 21m a za jazdy pripravujem
plán na náhradnú dekompresiu. Pomaly sa ukľudňu
je a všetko prebieha tak ako chceme. O pol hodinu
sme v 6m, kde ho nechávam pod dohľadom druhého,
dokončiť poslednú fázu. Všetko končí šťastne. Až na
omrznuté ústa od prúdiaceho vzduchu je v poriadku.
Čaká nás dlhá cesta domov, ale vieme že sa tu určite
ukážeme znova.

Ďalšiu výpravu uskutočňujeme v spolupráci so
skupinou potápačov Ezechiel z Česka v apríli. Na
mieste inštalujeme fixné vodiace šnúry, preskú
mavame bočnú chodbu a plánujeme postup ďalej
hlavnou šachtou. Mixujem pre istotu na 140m. Zase
sa posúvame po známych chodbách. Míňame 100m.
Sklon chodby sa zmenšuje a mierne zatáča doprava.
110m. Sme vo veľkej sále, z ktorej vedú v smere
hlavnej chodby tri malé okná, cez ktoré sa valí silný
prúd. Vyberám si to najväčšie a prisúvam sa ku okra

ju. Okno mieri kolmo dole. Všetkou silou sa tesne
popri dne posuniem dopredu a prudko točím dole.
Prúd ma priklincuje k bočnej stene. Ešte pár metrov
a priestor sa znova zväčšuje. Zasa sa dá voľne
plávať. Sme na dne – 115m – Slovenský jaskynný
hĺbkový rekord. Chodba pokračuje mierne stúpajúc
k horizontu. Priplávam k nemu a predo mnou sa
otvára ďalšia veľká sála. Plánovaný čas sa chýli ku
koncu. Musíme sa vrátiť. Cez úzke okno som doslo
va katapultovaný späť a návrat je už otázkou rutiny.
Viem, že chcem prísť ešte raz aj s postupovými
fľašami a pokúsiť sa preniknúť ďalej. Teraz sme sa
dostali cca 100m horizontálne od konca vertikálnej
šachty. Nabudúce to potiahneme ešte ďalej.

Je koniec júna. Začína sa tretia výprava. Bohužiaľ
niekadiaľ prenikli informácie o našom pôsobení
a druhý konkurenčný chorvátsky speleo zväz robí typ
icky balkánskym spôsobom všetko preto, aby nám
znemožnil potápanie. Stávame sa obeťou boja zná
mostí medzi dvoma zväzmi. Lietajú faxy, telefóny,
návštevy polície atd. V tejto nervóznej atmosfére väčši
na potápačov nejde do vody. Spolu so svojím kamará
tom, maďarským speleopotápačom Tiborom sa
rozhodneme predsa len využiť príležitosť a preskúmať
aspoň bočné chodby. Prvá odbočka je v 28m.
Spočiatku široká chodba sa zužuje na priemer 1x1m
a má trvale stúpajúcu tendenciu. Po cca 180m sa
vynorujeme v suchej časti jaskyne. Ešte sa nám podarí
pretlačiť ďalších 20m a chodba končí závalom. Ďalší
ponor skúmame bočný tunel v 36m. Má podobný
priemer, ale je v ňom slabý prúd, ten nás tlačí do chrb
ta a kazí nám viditeľnosť sedimentom, ktorý vírime a je
strhávaný pred nás. Prenikáme až do hĺbky 8m a do
vzdialenosti 150m, kde sa chodba prudko stáča do ver
tikálnej šachty asi 15m hlbokej a pokračuje do nezná
ma. Musíme sa otočiť keďže ešte potrebujeme čas na
zmapovanie prieniku cestou spať. Viac ponorov sa nám
bohužiaľ nepodarilo spraviť. Ostáva len veriť, že sa
Chorvátom podarí si medzi sebou vyriešiť problémy
a cesta za ďalším prieskumom bude znova otvorená.
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Slovenské jaskyne na ESI 2001
Lukáš Vlček

Tentoročný medzinárodný festival vedy a techniky Expo Sciences Internacionale privítal vyše 700 ú čast
níkov z viac ako 80tich krajín sveta. Konal sa v alpskej metropole Grenoble v Alpexpo Alpes Congres
Grenoble v termíne 8.15. Júla 2001. Hlavným cie ľom bolo stretnutie vzdelávacích odborov Culture
Scientifique et Technique a rozvíjanie výmeny v odboroch vedeckej, technickej a priemyselnej kultúry CSTI.
Slovenská delegácia bola utvorená pod záštitou Štátneho inštit útu odborného vzdelávania MŠ SR, spoluor
ganizátorom bola organizácia AMAVET Slovakia. Organizačný garant ŠIOV delegoval k prezentácii na ESI
2001 5 projektov. Speleológia na Slovensku bola prezentovaná prácou Lukáš Vl ček: Podzemné krasové javy
Čertovej doliny v Tisovskom krase (Endokarst phenomena in the Čertova dolina valley in Tisovec karst).
Zároveň tu boli predstavené i najhlbšie Slovenské jaskyne podzemný systém Krakovej hole, ako aj najdlhší
jaskynný komplex Slovenska Demänovský jaskynný systém. Osteologický projekt Karniologické rozmery
a kresba lebky u niektorých hmyzožravcov, netopierov a hlodavcov (Skull measurments and skull drawing
on some Insectivoras, Bats and Rodents), v ktorom boli využité mnohé náley z jaský ň Slovenského Raja,
predstavila Lyda Richnavská zo Spišskej Novej Vsi. Moja vďaka za podporu pri realizácii projektu patrí tiež
Strednej lesníckej škole J. D. Matejovie v Liptovskom Hrádku.
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Speleomíting patrí medzi najzaujímavejšie a
podľa množstva ľudí i najpopulárnejšie akcie SSS.
Jubilejný ročník vo Svite bol skutočne úspešný.
Zúčastnilo sa na ňom takmer 200 jaskyniarov, hostí
a záujemcov o túto tému. Pozvanie prijali: predseda
ČSS Ing. M. Piškula, riaditeľ správy jaskýň Ing. J.
Hlaváč. Sponzorom veľkoplošného videa bol Dr.
Ing. Martin Kalafut z AGIS Slovakia, s r.o.,
Bratislava.

Mnohé z jaskyniarských skupín a klubov
pochopili zámer tejto akcie a považujú si za svoju
jaskyniarskú hrdosť pochváliť sa so svojou prácou,
podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Odznelo 22
prednášok, čo je najviac za celé obdobie. Boli veľmi
pestré a zaujímavé. Okrem správ o speleologických
objavoch sme sa mohli oboznámiť s najnovšími
archeologickými objavmi na Spiši, s programom pre
mapovamie jaskýň, využitím GPS na zber údajov
pre GIS. Sympatické bolo vystúpenie Miloša Hača,
ktorý svojim rozprávaním osviežil prednášku.

Zaujímavou súčasťou Speleomítingu je výstava
mapovej, fotografickej dokumentácie a umeleckého
stvárnenia jaskýň a jaskyniarstva, ktorých úroveň
tiež potešujúco stúpa.

Desať rokov je i pre mňa osobne celkom slušná
skúsenosť. Dôvodov, prečo sa Svit stal mestom
jaskyniarov bolo viac. Svit je geograficky takmer
v strede Slovenska a dá sa doň pomerne dobre dostať
z každej strany.

Začiatky boli skromné. Prvý Speleomíting sa
pripravoval v malej zasadačke hotela, ktorý nám
vyhovoval, lebo mali sme poruke ubytovanie, reš
tauráciu i zasadačku. Netušila som ešte čo všetko
obnáša organizovanie takého podujatia. Pustila som
sa do toho s elánom, ale i s trémou a strachom ako
to dopadne, či to zvládnem, ako sa akcia ujme. Při
každej príprave Speleomítingu som sa dušovala, že
je to naposledy, že je to priveľa, nech si to skúsi aj
niekto iný. Ale keď som videla množstvo jasky
niarov  priateľov, ktorí boli spokojní a keď sa mít
ing sa vydaril, bola som spokojná aj keď na konci
unavená. Vravela som si: je to dobrá akcia, stojí za

tú námahu. Som vďačná za akúkoľvek pomoc a
ďakujem všetkým. Na ďalšie akcie prichádzalo stále
viac a viac ľudí.. Prešli sme do veľkej, ale prisvetlej,
trochu hlučnej jedálne. Tu sme prežívali malé “
horory “ so zatemňovaním 7 m vysokých okien,
v celej šírke steny, cez ktoré i tak huncútske slniečko
našlo medzeru a kazilo “umelecký” dojem pri pre
mietaní. Presun do malej jedálne to ešte vystupňo
val. Počet obecenstva stúpal, miestnosť praskala vo
švíkoch. Začali stúpať nároky na techniku, miest
nosť i prednášky (známe boli kritiky dnes už , žiaľ,
nebohého Petra Hipmana  oprávnené). Konečne
nastal obrat, keď sme sa presunuli do Domu kultúry
vo Svite. Veľká kinosála, ozvučená mikrofónom,
dnes už aj veľkým kinoplátnom a hlavne kvalitným
veľkoplošným videom by snáď uspokojila aj kritic
kého Petra. Chybičkou krásy boli len niektoré pred
nášky. Žiaľ, nie všetci prednášajúci sú dostatočne
kritickí ku svojim filmom, diapozitívom a prednášku
si možno pripravia len narýchlo priamo v sále. Je to
škoda, lebo to uberá na kvalite akcie, ktorá si už
získala svojich priaznivcov. Ale potešilo ma, keď mi
istí jaskyniari na JT na Muráni povedali, že už si
pripravujú film na budúci Speleomíting. Je to znak
toho, že akcia sa ujala a naši speleológovia ju už
považujú za svoju. Nuž dúfajme, že Speleomíting
nezanikne, tak ako nezanikne ani SSS.

10. ročník je za nami, nech žije 11. ročník.
Naplánovaný je na 13. apríla 2002.

Ocenenia prednášajúcich za:
* najlepší príspevok z domácich lokalít:

SK Cassovia  Vodou do neznáma
* najlepší príspevok zo zahraničných ciest:

Ing. P. Holúbek  Sibír 2000
* najlepšiu panelovú dokumentáciu:

M. Hačo, Ing. M. Majerčák: Hačova jaskyňa
* umelecké stvárnenie jaskyniarstva:

M. Hurtaj
* Divácka cena za najlepšie prednesenú

prednášku:
M. Hačo  Nový objav v Malých Karpatoch
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10. SPELEOMÍTING vo Svite je za nami
Oľga Miháľová
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Dejiskom konania centrálnej akcie Slovenskej
speleologickej spoločnosti  42. jaskyniarskeho
týždňa SSS bola v dňoch od 25. do 29.júla 2001
Muránska planina a okolie. Na podujatí, ktoré zor
ganizoval pri obci Telgárt Speleoklub Muránska
planina sa zúčastnilo viac ako 90 členov i nečlenov
Slovenskej speleologickej spoločnosti aj napriek
značne nepriaznivému počasiu. Účastníci jasky
niarskeho týždňa navštívili viaceré známe a menej
známy krasové lokality Muránskej planiny.
Navštívila sa Jaskyňa Homoľa vo Švermovskom
hrdle, jaskyne: Tatričky, Pod Vežou, Ponor v
Stračaníku (ktorý bol v tom čase bohužiaľ
zaplavený)., Ladzianskeho jaskyňu i vyvieračku v
Stračaníku. Niektorí účastníci si zliezli Jeleniu

priepasť a niektorí sa zas zapojili do špeciálnej
speleopotápačskej akcie v Jazernej jaskyni, ktorú
zorganizoval Braňo Šmída. Z pomedzi podzemných
exkurzií bol najväčší záujem o najdlhšiu jaskyňu
Muránskej planiny, Bobačku. Z povrchových
exkurzií bol to výstup na Kráľovu hoľu, návšteva
liečebného ústavu na Prednej hore, návšteva salaša
za Hôrkou (Gindura) spojená s ochutnávkou žinčice.
Keďže vstup do Dobšinskej ľadovej jaskyne máme
zdarma, tak sa tam podaktorí jaskyniari v piatok a v
sobotu veselo vybrali.

Celkovo dobrý ohlas mala aj pracovná akcia v
jaskyni “Cucák” pri jaskyni Homoľa, kde sa SK
Muránska planina spolu s OS Tribeč (Žarnovica) a
OS  SMOPAJ Rimavská Sobota prekopali o 20m.
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Prehľad vystúpení na Speleomítingu

č. Názov príspevku, prednášky prednášajúci skupina, organizácia technika
1 Poklady Slovenska  jaskyne Ľ. Gaál Rim. Sobota video
2. Nový objav v Malých Karpatoch M. Hačo, B.

Šmída
Buková, SK UK počítač,

meotar, diapr.
3. Využitie GPS na zber, verifikáciu a

aktualizáciu údajov pre GIS
M. Kalafut AGIS Slovakia s r.o.

Bratislava
video + počítač

4. Sibír 2000 P. Holúbek Nicolaus diaprojektor
5. Hej, pod Strážovom, tam je jaskýň svet B. Kortman Stráž. vrchy meotar + diapr.
6. Až na dno priepasti G. Lešinský STV, Drienka video
7. Prosiecka dolina J. Szunyog Chočské vrchy diapr. + meotar
8. Rok na Krakovej holi E. Hipmanová Speleo Detva diapr. 6 x 6
9. Jaskyňa Zlatá diera J. Tulis Sloven. raj meotar + diapr.
10. K najnovším archeologickým objavom

v speleológii na Spiši,
M. Soják Archeolog. ústav

SAV  prac. SNV
diapr.

11. Trhacie práce s použitím pyropatrón J. Stankovič Minotaurus kameň+patróny
12. Informácia o iniciátíve “ Zachráňme

Slov. kras “
G.Lešinský Drienka

13. Vodou do neznáma  Š. Labuda Cassovia video
14. Objavy v Stanišovskej jaskyni  R. Jastrabík Nicolaus
15. Jaskyňa Drienka  nový, najväčší objav

na Silickej planine od r. 1989
G. Lešinský Drienka meotar,

diaprojektor
16. Človek a jaskyňa J. Obetko, O.

Samčík
Dubnica n.V video

17. Skalistý potok v roku 2000 Z. Hochmuth Kom. pre speleopot. meotar,
18. Snaha o prienik do jaskynného

systému na Dolnom vrchu
G. Lešinský SK Drienka meotar,

19. Prieskum a dokumentácia priestorov
nad Vysokým dómom v Belianskej
jaskyni

S. Pavlarčík OS Sp. Belá meotar,
diaprojektor

20. Ako škodíme v Jánskej doline P. Nakládal Speleo Rožňava video
21. Toporobot  program pre mapovanie

jaskýň
M. Sluka SSS  nezaradený video, počítač

22. Kráľova jaskyňa K. Molík ČSS, SK Slov. raj video

42. jaskyniarsky týždeň “Muránska planina”
Mária Pašiaková
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V piatok vo večerných hodinách odzneli pred
nášky o Národnom parku Muránska planina, ktoré
predniesli RNDr. M.Uhrin a Ing. E.Hapl. O výbornú
náladu sa postarali všetci, nielen SK Muránska plan
ina, ale aj OS Červené vrchy, Speleoklub UK
Bratislava, OS Strážovské vrchy, OS Prešov,
Speleklub Cassovia.

Na záver by som sa chcela za celý Speleoklub
poďakovať sponzorom za ich podporu pri organizo
vaní jaskyniarskeho týždňa. Konkrétne akciu podpo
rili GESI Sirk, Mestské lesy  Revúca, Herman 
Revúca, Speleo  Rožňava, Speleoklub UK
Bratislava a oblastná skupina SSS Tisovec.Prevencia

Jubilant ing. Ondrej Lupták
V máji oslávil 70. narodeniny dlhoročný člen

oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej
spoločnosti Liptovský Mikuláš.

Členom našej Oblastnej skupiny sa stal v roku
1970, keď bola obnovená SSS. Do jaskýň chodil ako
jaskyniar amatér a aj ako zamestnanec Správy
slovenských jaskýň. Zúčastňoval sa prieskumných
prác pod vedením skúseného jaskyniara S. Šrola, to
hlavne v Jánskej doline, Demänovskej doline a v

okolí Lipt. Trnovca. Pomáhal pri objavovaní a
prieskume v Jaskyni zlomísk, Novej Stanišovskej
jaskyni, Medvedej jaskyni, Veľkej ľadovej priepasti
na Ohništi, Jaskyni mieru atd. Do hôr a jaskýň
chodil aj ako člen klubu Esperanto, kde v rámci
pravidelných zrazov mohol ukázať členom tohto
združenia podzemné klenoty Jánskej doliny. Jeho
staviteľskú zručnosť a elán sme ocenili koncom 80 
tych rokov, keď sa robila kompletná rekonštrukcia a
prestavba našej základne v Stanišovskej doline.
Vymenila sa strecha, chata sa zväčšila a celá sa
zateplila.

Pracovný elán a chuť objavovať nové jaskyne má
aj v tomto peknom veku a preto za oblastnú skupinu
Liptovský Mikuláš mu želám veľa rokov zdravia a
aby sa mu jeho plány splnili.

Alfréd Gresch,
vedúci oblastnej skupiny

16. ročník Lezeckých dní
Kamil Bukovský

16. ročník  Lezeckých Dní Slovenskej Speleologickej Spoločnosti sa konal v dňoch 28.06.01.07.2001 v
časti Strážovských vrchov  Mojtínskom Krase, zúčastnilo sa ho 31 účastníkov.
I.Stupeň (Základy jednolanovej techniky) úspešne absolvovalo 11 prihlásených frekventantov
II.Stupeň - (Speleoalpinista ) úspešne absolvovali 5 frekventanti
III.Stupeň - (Cvičiteľ jednolanovej techniky ) Na návrh výboru Jaskyniarskeho Klubu Strážovské vrchy
a s doporučením lektora LD vymenovať Technickou komisiou 3 absolventov podľa tabuľky.

Na záver malá rekapitulácia: odznelo veľa kritických, no veľmi pravdivých pripomienok na adresu
Technickej komisie, ale tiež na adresu SSS, a to hlavne na veľmi slabé materiálové zabezpečenie, absenciu
štúdijno vzdelávacieho materiálu (existujúca literatúra je už stará)  chronický nedostatok cvi čiteľov 
inštruktorov. Je veľmi ťažké zorganizovať LD SSS , keď už na samotnom zahájení chýbajú predseda SSS
alebo aspoň niekto z výboru SSS a tiež predseda Tech.komisie SSS. Pokia ľ viem, LD SSS boli schválené
predsedníctvom SSS ako centrálna výchovno vzdelávacia akcia, no pod ľa účasti členov výboru SSS sa o nej
tak vyjadrovať nemôžem. Je potrebné vo veľmi krátkom čase na pôde výboru SSS skonzultovať ďalšiu čin
nosť Technickej komisie a tiež smer, ktorým sa bude uberať v ďalších rokoch výchovno vzdelávacia aktivi
ta spoločnosti ku členom a tiež čakateľom SSS. Ak chceme v tejto činnosti ďalej pokračovať, musíme ako
spoločnosť vynaložiť nemalé úsilie a vynasnažiť sa predísť takým prešľapom, aké sa čoraz častejšie stávajú
práve na takýchto centrálnych podujatiach.
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Jaroslav Stankovič - Zoltán Jerg a kolektív:  
Plešivecká planina – atlas  

krasových javov 
Slovenská speleologická spoločnosť, 
Speleoklub MINOTAURUS
tlač Roven, Rožnava
301 s, + 8 strán farebnej obrazovej prílohy

 
Pred krátkym časom (začiatok) októbra vydali 

známi autori príspevkov do Spravodaja publikáciu, 
ktorá bude snáď predzvesťou ďalších  podobných 
avizovaných diel. 

O čo ide: Dokumentácia drobnejších krasových 
javov  najmä menších jaskýň je popri ináč organizo
vanej archívnej dokumentácii v SMOPaJ prevažne 
roztrúsená v množstve kratších príspevkov, často  
v ťažko prístupných starších ročníkoch speleologic
kých periodík. Mladší bádateľ absolútne stráca pre
hľad aj napriek známym Dokumentom P. Holúbeka  
a P. Bellu. Preto J. Stankovič so spoluautormi už dáv
nejšie avizovali práce na atlase podobnom známemu 
českému dielu z Dolného vrchu. Náročný terénny 
výskum spojený s lokalizáciou, revíznou dokumentá
ciou a štúdiom všetkých dostupných materiálov vyús
til vo vydanie publikácie, ktorej ťažiskom je grafický 
materiál spracovaný jednotnou metodikou (aj keď  
v nejednotnej mierke) s príslušným komentárom, his
torickými údajmi a najmä uvedením všetkých ďalších 
známych prameňov a každom krasovom jave.

Knižka obsahuje stručný úvod viažuci sa k metodi
ke spracovania, tabuľku všetkých dotknutých kraso
vých javov planiny zostavenú podľa abecedy, avšak 
najmä vlastnú „atlasovú“ časť, ktorá vo forme podob
nej technickému denníku  venuje samostatnú stranu 
(alebo viac) na vlastné zobrazenie krasového javu  
a základné údaje o ňom – mapu stručný opis a zoznam 
literatúry. Práca s použitými materiálmi (citovanie, 
zásahy do mapy) je citlivá. Veríme, že pôvodných auto
rov máp iba poteší. Za atlasovou časťou nasleduje his
torický prehľad výskumov planiny, ktorý tiež prináša 
údaje mnohým neznáme a nachádzajúce sa tiež iba  
v starších dielach, v rukopisoch či v pamätiach účastní
kov. Atlas obsahuje aj dvojfarebné snímky  topografic
kých máp s lokalizáciou vchodov a podrobný zoznam 
literatúry ako aj farebnú obrázkovú prílohu.

Našej speleologickej verejnosti sa tak dostáva do 
rúk dielo, ktoré zabráni duplicite výskumov,  objavo
vaniu a premenovávaniu dávno známych lokalít, 
vyhotovovaniu rôznych „súpisov“ či iných zbytoč
ných aktivít a povedie k sústredeniu výskumov na 
nové oblasti či zaujímavé problémy. Zaujímavú 
knižku dostane každá organizačná jednotka SSS 
zdarma, nakoľko podporila vydanie diela napriek 
ťažkej ekonomickej situácii (1 ks), ďalšie si môžete 
zakúpiť u autora.

Marcel Lalkovič: 
JÁN MAJKO – Životné osudy jaskyniara

Vydalo SMOPaJ, Liptovský Mikuláš, tlač 
Typopres, a.s., Liptovský Mikuláš, 184 strán

Ján Majko patrí medzi nezabudnuteľných prie
kopníkov speleológie na Slovensku.  Hoci ešte 
existuje na Slovensku množstvo priamych účastní
kov jeho povojnových výskumov, ktoré sa už diali 
pod hlavičkou Múzea slovenského krasu či 
Slovenskej speleologickej spoločnosti, predsa len 
chýbalo komplexnejšie a najmä podrobné zhodno
tenie jeho aktivít. Preto vydanie monotematickej 
publikácie o tejto významnej osobnosti možno iba 
privítať. Autor, známy odborník na speleohistóriu 
mal iste najlepší prístup k pramenným materiálom 
a preto je možné predpokladať, že informácie o J.
Majkovi budú čo najkompletnejšie. Z knižky sa 
dozvieme o Majkovej mladosti, o jeho pôsobení  
v Slovenskom krase i o jeho všetkých ďalších akti
vitách v predvojnovom období. Okolnosti objavu 
Domice a dôsledkov tohto činu sú tu osvetlené zo 
všetkých stránok, cenné je zverejnenie viacerých 
doposiaľ neznámych dokumentov a fotografií. 
Mimoriadna aktivita J. Majku a jeho spolupracov
níkov v povojonovom období na mnohých miestach 
na Slovensku je dokumentovaná na základe 
Majkových zápiskov i všetkých dostupných materi
álov, avšak aj tak je niektoré jeho pracoviská ťažko 
lokalizovať.  Obzvlášť dôležité je rozobratie vzťa
hu J. Majku k rodiacim sa speleologickým organi
záciám na Slovensku obzvlášť Slovenskej speleolo
gickej spoločnosti i osobnostiam tej doby. 

Osobnosť J. Majku poznačila výskumy v mno
hých krasových územiach. Pre jeho nasledovníkov 
bude recenzovaná knižka cennou pomôckou pri sle
dovaní jeho aktivít a možnosti naviazania na ne. 
Nemala by chýbať v knižnici každého seriózneho 
záujemcu o speleológiu. Knižku je možné objednať 
si v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniar
stva v Liptovskom Mikuláši
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Summary

The another this year number of Bulletin SSS brings on more contibutions on discoveries and
progresses in caves in different parts of Slovakia. As we had already adviced in the last number
and informed publicity in Speleomeeting, the important d iscovery was done in Strážovské moun
tains. The spelunkers from speleological group “Strážovské mountains” discovered after hard
work interesting great cave Četník´s wedding in top parties of the mountains. The contribution on
the discovery id presented by Bohuslav Kortman. The same author wrote the next contribution on
hard work in “Cave medzi Kačkami (between Kačkas)”, which is notable as to the volume of
upraised debris. Of more scientific character is the contribution of three authors Martin Sabol &
Ľubomír Sliva & Anna Ižoldová. The article is of paleontology problematics as regards a
Medvedia (bear) cave (Jánska valley, Low Tatras). František radinger & Roman Mlejnek from
Rimavská Sobota (Lučenec) inform us about the interesting discoveries of pseud okarst caves in
speleologically untill now unknown areas of Soth Slovakia. The members of spleological group
Cassovia were succeeded in having a nice discovery, when they had explored untill now the deep
est abyss of Zádielska plain (under a Háj´s viewpoint). By a hard soud ing discovered abyss in
Važec karst  Krieslo abyss  is presented by A. Gresch from a local speleogroup “Liptovský
Mikuláš” in his contribution. Two interesting articles originated in Ohnište karst plain. The cir
cumstances around the “expedition” into this well known area are described by Peter Holúbek,
another authors (Martin Sabol & Klára Koubová) give the scientific commentary to bone findigs
in Jelenia (Deer) abyss. Martin Horčík from speleogrou drienka describes shorter caves of Si licka
plain slopes, situated approximately above well known Krásnohorská cave. The interesting con
tribution on forgotten locality of Považský Inovec mountains was written by Peter Holúbek and
readers will be surely interested by an article of M. Jure čku on caves in surroundings of Ludrová
(near Ružomberok). Patrik Derfiňák analyzes the history of Silicka Ice cave in relation to the
brewery in it in 19th century. Our foreign “correspondent” W. Wi śniewski inform us in detail
about the circumstances of discovering the world´s deepest abyss in Gruzia. From voyages abroad
 the T. Máté´s voyage descripition from karst areas in Romania will interest us as well as the
Vlček´s information on ESI 2001 action. In finish our Bulletin brings informations on home
undertakings and formal reports.

Translated by Gabi Lešinský
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Pokyny pre autorov príspevkov do SPRAVODAJA

Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 
4× ročne, spravidla v termínoch 31. 3., 30. 6., 15. 10., 31. 12. Je distribuovaný oblastným skupi
nám a klubom SSS, nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Spe
leo odoberá Česká speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí.

V Spravodaji uverejňujeme hlavne výsledky speleologického prieskumu členov SSS – opi
sy jaskýň, mapy. Uverejňujeme však tiež všetky aktuálne i historické údaje týkajúce sa jaskýň  
a jaskyniarstva, ako i úvahy a kratšie literárne formy.

Za obsahovú správnosť príspevkov zodpovedá autor. Pri prevzatých údajoch je autor povinný 
citovať použité pramene (literatúru) v štandardnej forme. O zaradení príspevku do zborníka roz
hoduje redakčná rada. Príspevky sú publikované v pôvodnej podobe a rozsahu, redakcia si vyhrad
zuje právo opraviť gramatické a drobné štylistické chyby. Pokiaľ redakcia zistí vecne nesprávne 
údaje, opraví ich po konzultácii s autorom alebo príspevok vráti na prepracovanie. Nevyžiadané 
rukopisy sa nevracajú. Príspevky nie sú honorované.

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A 4 sa odosiela ako príloha emailom v tex
tovom editore Word na nižšie uvedenú adresu. Pokiaľ použijete iný textový editor, alebo chcete 
odovzdať priamo hotovú sadzbu či obrázok, konzultujte to s redakciou. Ak nemáte podmienky pre 
prácu na počítači, odovzdajte príspevok napísaný na stroji, prosíme ale s predstihom, aby bol čas 
na prepísanie. V texte vyznačte, kde majú byť zaradené prílohy.

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu, neuverejňujeme skladané mapy. Preto ich 
formát môže byť maximálne A 3 pri veľkosti písma minimálne 3,5 mm, pri formáte A 4 na výšku 
môžu byť písmená veľké min. 2,5 mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme, že uve
rejníme i prílohy menších rozmerov. Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Grafické prílohy je možné 
poslať tiež v digitalizovanej podobe. Prosíme, aby boli skenované a  zaslané v 1bitovej podobe 
(blackwhite), nie sivé poltóny či farby! Uprednostnite formát pcx. Emailom neposielajte súbory 
väčšie ako 1 MB.

Fotografie: uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné.  
V texte sú zásadne čiernobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú 
stranu ceruzkou popis a autora. Farebné fotografie na obálke sa zásadne robia z diapozitívov. Lepší 
je formát 60 × 60 mm, ak to bude kinofilm, potom iba obrázky komponované na výšku. O zarade
ní diapozitívu na obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislosť s textom v Spravodaji. 
Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.

Príspevky posielajte priamo výkonnému redaktorovi (editorovi) na adresu:
Zdenko Hochmuth,
ul. M.Nešpora č.17, 08001 Prešov
domov (večer) 051/77 472 55
tel. do práce 055/62 585 94.
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk alebo hochmuth@nextra.sk
Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdením, teda 15. 2., 15. 5., 5. 9., 15. 11. Výni

močne je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením 
uskutočniť drobné korekcie.

 Veríme, že rešpektovaním uvedených pokynov uľahčíte prácu redakcii
                                                                                                                Editor
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