


Jaskyniarska klasika
Vlasto Knapp

Zlomená lopata,
na tvári šmuh od blata,
ochotný robiť aj bez pláce,
zdá sa, že jeho koníčkom sé zemné práce.
Skrkvané vedro dožíva pomaly,
ako ho vyprázdňuje o skaly
od lepkavej sutiny a hliny.
Užíva si tej rekreačnej driny
v nekonečnom kolotoči
a húževnatosťou mu svietia oči.
Nevzdáva to ! balvany, voda, blato
je jaskyniarske zlato ,
v koncovke je ho stále dosť.
A ked'že je tu častý hosť,
môže si nabrať do vôle.
byť bohatší o mozole,
aj unavené svaly.
Za pravdu by mu dali,
že kým o úspech Pána Boha prosí,
tú sutinu snád' niekto nazad nosí,

stále ju vyberať treba,
nejde sa dorobiť chleba.
No s pevnou nádejou v duši,
za každým vedrom postup tuší
a v každej škáre odkaz číta,
že niekde vpredu chodba skrytá
v neznámych hĺbkach zeme láka,
na nebojácnych čaká,
pozýva, zážitky, vzrušenie núka,
len vstúpiť dnuká ...



Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth
Redakčná rada: Zdenko Hochmuth, Bohuslav Kortman, Ján Tulis, Peter Holúbek
Adresa redakcie: Zdenko Hochmuth, M. Nešpora 17, 080 01 Prešov 
                           e-mail: hochmuth@ kosice.upjs.sk
Tlač: Grafotlač PREŠOV

ISSN 1335-5023

SPRAVODAJ   SSS    1 / 2002            ročník   XXXIII

OBSAH

Vlastimil Knapp: Jaskyniarska klasika
Zdenko Hochmuth: Správa o činnosti SSS za rok 2001  ................................................................................   3
Ján Tencer: Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň na Slovensku ...............................................................  19
Branislav Šmída: Expedícia Velebit 2001   ....................................................................................................  21
Miroslav Jurečka: Výsledky prieskumnej činnosti v Liskovskej jaskyni (2.)  ..............................................  30
Peter Holúbek: Koľko je na Slovensku jaskýň?  ...........................................................................................  35
Juraj Kankula: Ponor pri čerešni  ...................................................................................................................  36
Tibor Máté – Zoltán Jerg: Prieskum Jašteričej priepasti na Plešiveckej planine  ..........................................  37
Tibor Máté – Zoltán Jerg: Nová Muflónia priepasť (PP172) – nový prieskum  ............................................  40
Peter Holúbek: Občasná vyvieračka vo Svidovskej doline v Demänovských vrchoch ..................................42
Ján Tulis – Ladislav Novotný: Stopovacie skúšky (farbiaci pokus) na krasovej planine Geravy
                  v Slovenskom raji  .......................................................................................................................  44
Václav Cílek a Marcela Svobodová: Nález svrchnokřídových krasových výplní z Brekova u Humenného  ...  45
Eduard Piovarči: Neobyčajný nález, alebo a zasa nič nového?  ....................................................................  46
František Černý: Útržky z krasu doliny Hrabutnice  .....................................................................................  51
František Radinger – Peter Nociar: Lupočská nora – Nový objav v Ostrôžkach  .........................................  52
Branislav Šmída: Potápanie v Zlatej diere (Slovenský raj)  ..........................................................................  54
Jozef Jančo: Ochrana jaskýň Moravského krasu s finančnou podporou EU  ................................................  59
Martin Sluka: Lokalizácia najvzdialenejších častí Čachtickej jaskyne  ........................................................  61
Elena Hipmanová a Peter Holúbek: Záchranná akcia na Krakovej holi  .......................................................  63
Gustáv Stibrányi: Záchranná akcia v jaskyni Rákócziho jaskyni  .................................................................  65
Zdenko Hochmuth: Štatistika účasti našich záchranárov v Rákóciho jaskyni  ............................................   68
Ján Obuch: Úraz v Jelenej priepasti na Muránskej planine  ..........................................................................  70
Peter Holúbek: Speleomuseum Vilémovice v Moravskom krase  .................................................................  71
Marián Jagerčík: Hľadajte výpary  ................................................................................................................  72
Juraj Kankula: Sanitácia v Bezodnej ľadnici  ................................................................................................  73
prof. Zdeněk Neubauer: Mykologická demytologizace  ................................................................................  73
Patrik Derfiňák: Netradičný jaskyniar  ..........................................................................................................  74
Speleofotografia 2002  ..................................................................................................................................   75
Gustáv Stibrányi: László Lukács  ..................................................................................................................  75
Gustáv Stibrányi: preteky Pohár L. Lukácsa  ................................................................................................  76
Jozef Thuróczy: Jubileá  ................................................................................................................................  77
Bohuslav Kortman: Stať sa jaskyniarom nikdy nie je neskoro alebo Kde iní končia, my začíname!  ..........  77
Pavol Martinove: K životnému jubileu Gustáva Stibrányiho  .......................................................................  78
Jozef Thuróczy: Štefan Furín 1935 – 2001  ...................................................................................................  79
Summary  .......................................................................................................................................................  80

Fotografie na obálke: 1. str. priepasť Medúza, Velebit. Foto: M. Audy
                                   4. str. Žľab nad Homôľkou (Večná robota) sme pre neprestajnú hrozbu padajúcich
                                             skál prestali používať. Foto: P. Hipman



Editorial office: Slovak Speleological Society
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
e-mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Bulletin of the Slovak Speleological Society             No 1 / 2002 

CONTENTS

Vlastimil Knapp: Spelunker´s clasics (poem)
Zdenko Hochmuth: Report on activities on the SSS in 2001............................  .............................................  3
Ján Tencer: Table of the longest and depest caves in Slovakia  .....................................................................  19
Branislav Šmída: Expedition Velebit 2001  ...................................................................................................  21
Miroslav Jurečka: The results of explorations in Lisková cave (2.)  .............................................................  30
Peter Holúbek: How many caves are in Slovakia ?  ......................................................................................  35
Juraj Kankula: Ponor near cherry  .................................................................................................................  36
Tibor Máté – Zoltán Jerg: Exploration of Jašteričia abyss on Plešivec plain  ...............................................  37
Tibor Máté – Zoltán Jerg: New Muflónia abyss (PP172) – a new exploration  .............................................  40
Peter Holúbek: Periodical karst spring in Svidovská valley in Demänová montais  .....................................  42
Ján Tulis – Ladislav Novotný: Staining tests (colorimetrical experiment)
                  on karst plain Geravy in Slovak paradise  ...................................................................................  44
Václav Cílek – Marcela Svobodová: Finding of upper cretaceous sediments from Brekov near Humenné  ....  45
Eduard Piovarči: Amazing finding, or nothing´s new again ?  ......................................................................  46
František Černý: Pieces from karst of Hrabutnica walley  ............................................................................  51
František Radinger – Peter Nociar: Lupočská nora cave – a new discovery in Ostrôžky  ............................  52
Branislav Šmída: Diving in Golden hole (Slovak paradise)  .........................................................................  54
Jozef Jančo: Protection of caves of Moravian karst with financial suppor t from EU  ..................................  59
Martin Sluka: Lokalization of most distanceed parts in Čachtická cave  ......................................................  61
Elena Hipmanová a Peter Holúbek: Rescuing in Krakova hola mount  ........................................................  63
Gustáv Stibrányi: Rescuing in Rákóczi-barlang cave  ...................................................................................  65
Zdenko Hochmuth: Stastics of participation of our rescue team in Rákóczi-barlang cave  ..........................  68
Ján Obuch: Incident in Jelenia abyss inMuránska plain  ...............................................................................  70
Peter Holúbek: Speleomuseum Vilémovice in Moravian karst  ....................................................................  71
Marián Jagerčík: Search for “fumes”  ............................................................................................................  72
Juraj Kankula: Sanitation in Bezodná ľadnica  ..............................................................................................  73
prof. Zdeněk Neubauer: Mykological demytologization  ..............................................................................  73
Patrik Derfiňák: Spelunker aut of ordinary  ...................................................................................................  74
Peter Holúbek: Speleofotography 2002  ........................................................................................................  75
Gustáv Stibrányi: László Lukács  ..................................................................................................................  75
Gustáv Stibrányi: Competention Cup of L. Lukács  ......................................................................................  76
Jozef Thuróczy: Jubilees  ...............................................................................................................................  77
Bohuslav Kortman: It is never late to become a spelunker or Where other finish, we begin!  ......................  77
Pavol Martinove: Something to life jubilee of Gustáv Stibrányi  ..................................................................  78
Jozef Thuróczy: Štefan Furín 1935 – 2001  ...................................................................................................  79
Summary  .......................................................................................................................................................  80



Činnosť Predsedníctva a výboru
Výbor SSS sa v priebehu roka 2001 stretol na

štyroch riadnych schôdzach a to: 2.2.,27.7, 21.9., a
7.12., z toho jedno “výjazdné”zasadnutie sa usku-
točnili počas Jaskyniarskeho týždňa na Muránskej
planine a jedno na pôde Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Zasadnutie Predsedníctva SSS sa konalo dňa
20.4.2001 vo Svite.

Výbor sa zaoberal najmä zabezpečením bežnej
agendy SSS. Znova sa zaoberal problematiku fun-
govania sekretariátu. Sekretariát v Lipt. Mikuláši
ostal naďalej neobsadený zo známych dôvodov:
nedostatok financií, vcelku malý objem prác tu rea-
lizovaný, čo súvisí aj so skutočnosťou, že nateraz vo
výbore ani v kontrolnej komisii nie je ani jeden člen
z Liptova. Riešenie sa naskytuje v spolupráci so
SMOPaJ v súvislosti so súčinnosťou na poli doku-
mentácie. Spoločné zasadnutie výboru s vedením
SMOPaJ si ujasnilo možnosti vzájomne výhodnej
spolupráce a vypracovala sa nová zmluva
o spolupráci.

Výbor na svojich zasadnutiach riešil okrem toho
problematiku: záchrannej služby, edičnej činnosti,
ekonomického zabezpečenia, a problematikou
ochrany krasu a krasovej prírody.

Zasadnutie Predsedníctva SSS vo Svite preroko-
valo s pripomienkami správu o činnosti za rok 2000,
v diskusii sa riešila problematika prijímania novej
skupiny Minotaurus, záchrannej služby, povolenia
a výnimky na prieskum a problematika správnych
poplatkov, problematika stráže prírody, jasky-
niarskeho týždňa, lezeckých dní.

Stav členskej základne: ku koncu roka 2001 sme
evidovali 736 členov (v roku 2000 spolu 725), z toho
nezaradených bolo 28, čestných členov 10. Počet
jaskyniarskych skupín 43. Z jaskyniarskych skupín
došlo k oživeniu neaktívnych (Ružomberok ), za rok
200l nezaslalo správu spolu 5 skupín. V roku 2001
stúpol počet členov SSS nepatrne, o 7 členov, 3 čle-
novia zomreli. Platenie členských príspevkov za rok
200l dosiahlo úroveň 92,2%.

Speleologická činnosť
jaskyniarskych skupín

skupina Adama Vallu
Členovia oblastnej skupiny vykonávali speleo-

logický prieskum najmä v krase Malej Fatry.
Pracovali v sonde za Polkovou a Tiesňavách,
v jaskyni v Hoblíku sa prekopali do priestorov
dl.16m, zamerali Priepastnú jaskyňu III (zv. tridsiat-
ka) v skalke nad Rajeckými Teplicami a vzápätí ju
premenovali na Zubárovu jaskyňu.

Najväčšie úsilie venovali prácam vo Vrátnej
doline. Otvorili novú sondu pod Vencovou, pracov-
ali tiež v Starej sonde pod Vencovou, kde našli stopy
po hľadačoch pokladov. Monitorovali tiež nasávanie
vzruchu do Rozlámanej jaskyne. Dokumentovali
jaskyňu nad vyvieračkou. Vchod jaskyne zamerali
GPS a potvrdili to tiež telestéziou (virguľou), sle-
dovali polohu III. sifónu. V tejto jaskyni uskuto čnili
tiež viacero exkurzných akcií. Niekoľko akcií veno-
vali Kryštálovej jaskyni v M. Rozsutci.

V okolí Dubnej skaly (v Strečnianskej tiesňave)
uskutočnili väčšie množstvo akcií. Pracovali
v priestoroch starého lomu, tu uskutočnili spolu 22
akcií, a to vo viacerých sondách: sonda 1922, v Rutt-
kayovom zlome, v Erhartovej sonde, Kostolného
sonde. Sondovali v Tuláckej jaskyni, Kunovej štr-
bine a zamerali Jazvečiu jaskyňu. Otvorili sondu “na
Medzi” a tu dokonca identifikovali voľné priestory.
O možnostiach využitia virgule sa poučili na
exkurzii do Moravského krasu. Na Dubnej skale o.i.
vyhĺbili aj sondu v travertínovom teréne “Pliešky”
Virguľa ukazuje, že jaskyňa smeruje na Vrútky. Vo
výklenku na tomto pracovisku našli tiež zväzok
papierových peňazí z ČSFR.

V spolupráci s ČSS (Tatraros) uskutočnili akciu
do Krivánskej priepasti. Uskutočnili akcie aj do
bradlového písma (Kysucká vrchovina). Exkurzne
navštívili Liskovskú jaskyňu, Moravský kras
(Amatérsky jaskyňa, Sloupsko- šošůvske jaskyne).

Skupina uskutočnila viacero prednášok pre verej-
nosť a zaoberala sa vybavovaním rôznych povolení.
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Správa o činnosti SSS v roku 2001
Na základe správ o činnosti a technických denníkov jaskyniarskych skupín

vypracoval a predkladá:
Zdenko Hochmuth, predseda SSS



Členovia speleoklubu pracovali počas roka 2001
najmä na lokalitách južnej časti Silickej planiny.
Mierny postup dosiahli v priepasti Garlika, inten-
zívnejšie sondovali v jaskyni v úbočí Mál, v Starom
Ardovskom ponore, ktorý súvisí s Ardovskou
jaskyňou. Ďalej sa venovali Ponoru pri čerešni
(pozri samostatný príspevok), Trójskemu ponoru
a ponoru nad Červenou skalou. Konštatovali poško-
denie uzáveru na jaskyni Matilda. Uskutočnili 1 pra-
covný týždeň. Okrem toho uskutočnili viacero povr-
chových akcií, uskutočňovali entomospeleologický
výskum a viedli viacero exkurzií po Slovenskom krase.

V zahraničí (Chorvátsko, Slovinsko, Hercego-
vina) sa angažovalo niekoľko členov, zúčastnili sa
tiež českého zrazu v Tetíne a tiež centrálnych podu-
jatí SSS.

Speleoklub Banská Bystrica
Členovia speleoklubu vykonávali prieskum

a dokumentáciu v krasových územiach obkolesujú-
cich Banskú Bystricu a tiež v Ďumbierskom krase.

Väčšie množstvo akcií uskutočnili v priepasti
Peklo (Harmanecký kras), sondovali v Riečanskej
jaskyni (Tajovský kras), v Starohorskom krase usku-
točnili akcie do Môcovskej jaskyne a v Starej
Tureckej, podobne aj v Lehôtskom krase.

V Ponickej jaskyni zamerali chodbu nad sifónom
a pracovali za sifónom aj v závale na konci jaskyne.
Dĺžka tejto jaskyne dosiahla 460m. Cenný je nález
mamutieho zubu. Niekoľko akcií uskutočnili tiež
v Snežnej rozsadline (Kremnické vrchy)

V Ďumbierskom vysokohorskom krase pokračo-
vali v Jaskyni mŕtvych netopierov v časti “pod trid-
siatkou”. V spolupráci so speleoklubom Slovakia –
Bystrá objavili a zmapovali 2 dómy – Strastidóm
a Hrozný kameňolom. Pracovali tiež v Jaskyni stu-
deného vetra, pomáhali pri prekopávaní
“Eurotunela”. Odobrali vzorky z Halašovej jamy.
Pomocou GPS zamerali polohu vchodov.

Členovia skupiny vyvinuli aktivitu pri zareg-
istrovaní internetových domén www.cave.sk
a www.speleo.sk, ktoré by mali slúžiť na prezentáciu
jaskýň a jaskyniarstva na Slovensku. Pracovali na
vývoji programov na kreslenie jaskynných máp.
Aktívne sa zúčastnili Speleomítingu.

Speleo Bratislava
Na rozdiel od minulých rokov pracovali najmä

v Borinskom krase a len okrajovo v Tatrách.
Pracovali v Zbojníckej jaskyni, sedimenty ťažili

pomocou lanovky. V jaskyni P-2 (Prepadlé) kopali
v chodbe nad koncovým sifónom a tiež aj v prí-
tokovom sifóne. V jaskyni Sedmička pracovali na
konci Bahennej chodby, kde sa dostali do dávnejšie
známych, no neskôr nedostupných častí. V jaskyni
Stará Garda rozširovali puklinu pod prvým
rebríkom, upravili ponor nad jaskyňou. V jaskyni
Vlčie jamy vykonali údržbu odvodu vody a vykopali
sondu na dne veľkého dómu. Z ostatných jaskýň
pokračovali v prehlbovaní jaskyne Notre Dame,
v jaskyni P-5 prekopali zavalený vstup. Zamerali
Trávnikovú rodinnú jaskyňu

Pre nepriaznivé počasie uskutočnili iba 2 pracov-
né akcie do Tatier, pracovali na dne Čiernohorského
systému. Okrem toho spolupracovali s OS Plavecké
podhradie a Nicolaus. Zúčastnili sa jaskyniarskeho
týždňa a speleomítingu. Podieľali sa na monitoringu
netopierov, web- stránke, údržbe terénnej základne.
Opravili silne poškodený uzáver na Nedzivrstvovej
jaskyni (Borinský kras), od odpadu vyčistili jaskyne
Medzivrstevná, Abrázna, Pieskovcová.

Oblastná skupina Brezno
Aj napriek pasívnemu prístupu viacerých členov

uskutočnili 55 akcií. Venovali sa najmä
Bystrianskemu krasu, zameriavali novoobjavené
časti v Bystrianskom závrte -171,22m, prevýšenie
zvýšili o 11,3 m. Podľa meraní zistili, že terajšia
mapa závrtu nezodpovedá skutočnosti. Na hrebeni
Prostredného vrchu na Bystrej otvorili sondu Nad
poľovníckou priepasťou - hĺbka 3 m s aktívnym
prievanom. Obnovili prácu v sonde pri jaskyni U
diery, spravili novu výdrevu a zamerali dl.19,55
m,hl.8,7 m. V Hornolehotskom krase pokračovali v
kopaní-6 m v jaskyni Zimné slnko, sondovali na
Svibovej (5 m), sonda má aktívny prievan. V
Dolnolehotskom krase zamerali a zdokumentovali
jaskyňu Pieskový potok -237,4 m. Vykonali povr-
chový prieskum Pálenice. Zamerali a zdokumento-
vali jaskyne na Čiernom dieli - Hrebeňová jaskyňa-
34,56 m s hĺbkou 22,6 m, jaskyňa Pod pahýľom
19,45 m dl.,hl.14 m. Pri povrchovom prieskume
Horných lazov pri Valaskej našli 2 štôlne, ktoré zam-
erali 43,2 m a 14,3 m. Zorganizovali skupinovú 2-
dňovu akciu na Horehroní -jaskyňa Dudlavá skala a
Márnikova jaskyňa.
Správu vypracoval: Anton Bučko, tajomník skupiny

Speleologický klub CASSOVIA
Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na prieskum

Jasovskej a Zádielskej planiny. Sondážne práce
vykonávali v Krulovej bani, kde v severnej sonde
dosiahli hĺbku 3 m. Práce boli pozastavené pre
hrozbu zosuvu. Na tejto lokalite vykonali aj bakteri-
ologický prieskum, pretože dlhé roky priepas ť
slúžila ako smetisko. V Hájskej doline na viacerých
lokalitách vykonávali sondážne práce. Čiastočný
postup bol zaznamenaný v Stupákovej diere a v Ka-

4

Speleoklub Badizer



mennej tvári, z ktorých sa predpokladá preniknutie
do väčšieho jaskynného systému. V priepasti nad
Hájskou výhliadkou bolo objavené ďaľšie pokračo-
vanie, čím priepasť dosiahla hĺbku 29,5 m. V Sovej
jaskyni v Hájskej doline pracovali v hlinenom
polosifóne, kde dosiahli postup 26 m.

V Drienovskej jaskyni sa pracovalo na čerpacom
pokuse v polosifóne. Dosiahol sa postup 10 m,
ďaľšie pokračovanie je veľmi  obtiažné. Z čepracích
prác bol natočený videofilm pod názvom “Vodou do
neznáma”, ktorý na Speleomítingu 2001 získal prvé
miesto vo svojej kategórii. Okrem toho pracovali aj
v koncovom závale v Mesačnom dóme a merali sa
priečne profily v celej dĺžke jaskyne. Pri týchto me-
račských prácach bolo objavených cca 50 m nových
chodieb v horných častiach jaskyne. Na Zádielskej
planine vykonávali rekognoskačný prieskum,
pričom bolo objavených 6 nových jaskýň s celkovou
dĺžkou 58,5 m. V spolupráci s jaskyniarmi
z Bratislavy a Plaveckého podhradia pracovali na
najnižšom mieste Čiernohorského systému vo
Vysokých Tatrách avšak bez väčšieho úspechu. Pri
exkurznej činnosti navštívili krasové oblasti
Rakúska v okolí Soľnej komory a Švajčiarska.
Hostili jaskyniarov zo Španielska a Rumunska pre
ktorých pripravili bohatý program. V rámci ochrany
krasových javov v spolupráci zo správou CHKO
Slovenský kras sa opravili uzávery na jaskyniach
Hrušovská a Majkova a ohradila sa priepasť pri kóte
na Zádielskej planine. Spolupracovali s TV Global
pri tvorbe relácie o propagácii jaskýň. Príspevkami
zo speleologickou tematikou prispeli do Spravodaja
SSS, Slovenského krasu a Acta Montanistika.
Správu vypracoval: Jozef Thuróczy, vedúci SK

Oblastná skupina Čachtice
Členovia skupiny svoju aktivitu realizovali na

lokalitách Landrovec, Belákovec a Jesenského duby.
V Landroveckej jaskyni prekopaním závalu našli
ďalšie pokračovanie jaskyne dokonca s výzdobou.
Zamerali ju v spolupráci s P. Holúbekom. Inštalovali
tu lanovku, dosiahli tu postup cca 20m. Prehlbovali
sondy Belákovec a Jesenského duby s čiastkovým
postupom. Uskutočnili akcie aj do Beckovskej
jaskyne, Bodovskom ponore. Pracovali tiež na
budovaní náučného chodníka Čachtickým krasom.

Zaoberali sa poklesom aktivity viacerých členov
a možnosťami oživenia aktivity a omladenia
skupiny.

Oblastná skupina Červené vrchy
V jaskyni Zadný úplaz vyliezli komín v studni

SPS, lezenie klasifikácie VI.- A2, A3, E4. Sondovali
tiež na dne tejto jaskyne. Zaoberali sa prípravnými
prácami na čerpanie vody zo IV. sifónu v jaskyni
Občasná vyvieračka, čerpanie uskutočnili v druhej
polovici decembra, zatiaľ šlo najmä o zistenie sprá-
vania sa hladiny 4. sifónu počas čerpania a zistenie

technických možností tejto náročnej aktivity. Pokus
ukázal reálnu možnosť vyčerpania tohto sifónu.
Prieskumnú činnosť vykonávali tiež aj vo viacerých
jaskyniach v Stodôlke v Demänovskej doline.

Zúčastňovali sa aktivít JZS pri Horskej službe
v Demänovskej doline, zúčastnili sa horolezeckých
výprav do Bergelu (Švajčiarsko) a do juhoameric-
kých Ánd (Bolívia).

Speleoklub Demänovská dolina
Jaskyniari z Demänovskej doliny už tretí rok veno-
vali maximálne úsilie prekonaniu Klausovho sifónu
v Pustej jaskyni. (Najjužnejšia jaskyňa
Demänovského jaskynného systému) Na akcii 8-
9.júna 2001 sa im podarilo defi-nitívne prekona ť
zatiaľ naj-dlhší vykopaný 80
metrový hlinený sifón a pos-
tupne objaviť 827 metrov
jaskynných chodieb. Po ich
zameraní dosahuje dĺžka
Demä-novského jaskynného
systému k 31.decembru
2001 32.393 metrov
s deniveláciou 194,5 metra.
Koncom roku bola objavená
200 metrov dlhá Južná vetva
so silným prievanom.
Zároveň začali kopať hlinený
sifón v Meandrovej chodbe,
kde sa podarilo prekonať
najnižšie miesto a objaviť stúpajúcu vetvu. V období
zatopenia Klausovho sifónu pracovali v Jaskyni pod
Stodôlkou, kde vyčerpali jazerný sifón na konci
jaskyne s postupom 7 metrov. Uskutočnili 6 akcií
zameraných na povrchový prieskum dolinky
Machnatej a masívu Krčahova (západná časť
Krakovej hole).
Napísal Ján DZÚR, vedúci SK

Speleo-Detva
Najviac pracovných akcií sme

opäť sústredili na Krakovu hoľu.
V jaskyni Starý hrad sme pokračo-
vali v rozširovaní pukliny Posled-
ná možnosť a postúpili asi o 4 m.

Ťažiskom našej činnosti však
naďalej ostala pr. Večná robota.
V Trhline strachu sme postavili
niekoľko drevených rebríkov,
závaly a nové zosuvy skál pod
Čiarkovou sieňou sme zabezpečili výdrevou.
Problematickú priepasť “Pusinka” sme vystrojili
fixným oceľovým rebríkom, lanovým traverzom,
prerúbali sme priečku do Sintrovej chodby
a dreveným rebrom obišli úsek padajúcich skál.
Priepasť “Pod Pusinkou” sme sprístupnili ďalším
oceľovým rebríkom a prístup k lanám zabezpečili
plošinou z oceľových roštov. V hornej časti
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Čiarkovej siene sme objavili úzky 32 m dlhý kle-
sajúci meander s prievanom. Z dna priepasti Pod
Pusinkou sme prekopali 7 m hlbokú sondu
(vodítkom bol prievan) a dostali sa tak do nových
priestorov s dĺžkou 128 m. V súčasnosti je hĺbka
Večnej roboty –307 m. Nové priestory sme zamerali
a sprístupnili rebríkmi i lanami. V najnižších mies-
tach jaskyne sme objavili stúpajúce chodby s dvoma
aktívnymi prítokmi. Dosiaľ nie sú zamerané.
Napokon sme sa venovali prieskumu v ne-
prehľadnom bludisku blokov. V závere roka sme
domerali najvyššie partie priepasti Medúza - má 54
m + nejaké rezervy. V Hodovnej sieni sme vyliezli
stĺpom 25 m komín, ktorý končí neprielezným pre-
sintorvaným meandrom. Niekoľko akcií sme veno-
vali predlžovaniu sondy Mrazivá diera a sondážnym
prácam v jaskyni Benšová.

V spolupráci s klubom Nicolaus sme prekopali
úzku chodbu jaskyne Hrozienko, zamerali ju
a pomáhali pri rozširovaní úzkeho kanálu na jej konci.

Na Muránskej planine sme pokračovali
v uvoľňovaní koncového závalu 10 m dlhej jas-
kynky Randavica, v lokalite Malá Stožka. Vchod
sme zabezpečili výdrevou.

Vo Veľkej Fatre sme boli dvakrát zakopať na
konci jaskyne Horná Túfna.
Správu vypracovala Elena Hipmanová, ved. SK

Oblastná skupina Dolné Orešany
Skupina správu o činnosti nezaslala

Speleoklub Drienka
Sedem aktívnych členov

skupiny pracovalo v niekoľ-
kých geomorfologických
celkoch Slovenska, prevažne
však v Slovenskom krase,
pričom vykonávali povr-
chový rekognoskačný i vy-
hľadávací prieskum, objavi-
teľské, prieskumné, doku-
mentačné a osvetové aktivity.

Na Silickej planine systematicky skúmali pre-
dovšetkým severný svah planiny, kde objavili,
preskúmali a zamerali viacero jaskýň (j. Piecka,
Prieseková j., Granátová j a i.) a doteraz neznámu
Soviu priepasť. Nové objavy zaznamenali aj v Daž-
divej studni jaskyne Drienka, kde ukončili meranie
(-84 m/ 320 m). Nové, zaujímavé priestory objavili
aj v Ozvenovej priepasti. Objavili (?), resp. našli (?)
aj cca 5 menších priepastí, zatiaľ neidentifiko-
vaných. Prolongovali zatiaľ neznámu senilnú
výverovú Mlynskú jaskyňu, Snežienkovú priepasť,
Priepastičku, Noru, priepasť “Ryhačina”, exkurzne
sa zamerali opäť na Vápennú a Hrušovskú jaskyňu.
O. i. skúmali viacero známych lokalít (ponor
Žedem) a dokumentovali aj povrch planiny. Chiro-
pterologický monitoring vykonávali v spolupráci so

SEO Bambi v Besnej priepasti, Klamnej pr., Bačovej
pr., Salajovej pr., Zvonivej pr. pri Silici, Evinej pr.,
Furianovej pr., v Malej Brázde atď.

Na Dolnom vrchu boli opäť objavené nové
priestory v priepasti Hlinoš (cca -110 m / 350 m)
v priestore Bielej šachty. V spolupráci s jaskyniarmi
ČSS opäť o čosi rozšírili hrdlo doteraz nepreskú-
manej priepasti Zuzana, pričom je už vidieť do jej
rozmernejších vertikálnych priestorov. Objav zazna-
menali aj v západnej časti DV výkopom speleoge-
neticky zaujímavej juvenilnej priepasti Poroňa.
Prolongovali lokality Komín, Prepadlisko 42, dep.
na hranici a Plšiu priepasť. S geológom V. Cílkom a
archeologičkou E. Horváthovou revízne skúmali
Prastarý výver.

Na Hornom vrchu prolongáciou objavili svahovú
Holubiu priepasť a prolongovali tu i lokalitu Pare-
nica. Chiropterologický výskum vykonali v Čertovej
diere. Rekognoskovali Hrhovský amfiteáter.

Na Plešiveckej planine v spolupráci s členmi SK
Minotaurus ukončili dokumentáciu lokalít a niekoľ-
koročná aktivita bola zavŕšená vydaním Atlasu
krasových javov. V prieskume pokračovali v Za-
kliatej priepasti (PP203), kde v h ĺbke –20 m začali
s rozširovaním neprielezného okna s prievanom.

Na Koniarskej planine pokračovali v meračských
prácach v Gemerskoteplickej jaskyni.

Na Zádielskej planine pomáhali dokumentovať
lokality pre SMOPaJ.

Okrem Slovenského krasu pracovali aj vo
Vihorlatských vrchoch, kde navýšili počet doteraz
známych jaskýň o 27 lokalít. Zaujímavé sú lokality
v paleogénnych konglomerátoch klastokrasu
Humenského Sokola. Lokality pomáhali dokumen-
tovať pre SMOPaJ. Vykonávali aj prieskum vo
Veľkej Artajame. V rámci Čiernej hory skúmali
dolinu suchého vodopádu, Bokšov, rekognoskoval i
aj planinu Galmus a Slovinskú skalu, kde našli 3
menšie, doteraz neznáme jaskyne. Na Muránskej
planine zaznamenali objav 25 m chodieb
v Ladzianskeho jaskyni, objavili 2 nové menšie
jaskyne a skúmali napr. Jazernú jaskyňu.

Zahraničná rekognoskačná expedícia bola zamer-
aná na Planinu Padis v Rumusku a zúčastnilo sa jej
5 členov klubu.

Mimo exploračných aktivít sa členovia SK
Drienka angažovali v iniciatíve “Zachráňme
Slovenský kras”, dvaja členovia sa spoluautorsky
podieľali na príprave publikácie Dolný vrch, vyko-
nali viacero prednášok o krase a jaskyniach pre ZŠ
v Liptovskom Mikuláši, a spolu s ZO ČSS
Barrandien aj pre občanov Hrhova. Pre malých
pacientov detskej onkológie v Košiciach vykonali
v spolupráci so zdravotníckym personálom a rodič-
mi zaujímavú akciu. S STV Bratislava spolupracovali
na výrobe publicistickej relácie “EKO ďalej” o pro-
blematike lomov v Slovenskom krase, s pyrotech-
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nikmi Policajného zboru SR spolupracovali pri
likvidácii starej munície. Ďalej spolupracovali s SK
Cassovia, SK Minotaurus, Vsl. múzeom, jaskyniar-
mi ČSS. Na konferencii v Starej Lesnej predniesli
prednášku o histórii prieskumu Dolného vrchu.

V SMOPaJ L. Mikuláš pripravili výstavu o prak-
tickej speleológii “Ťažko je byť jaskyniarom”.
Technické denníky za rok 2001 budú odovzdané
neskôr v priebehu r. 2002.

V závere roka ponúkol predsednícku funkciu
G. Lešinský. Novým predsedom sa stal M. Horčík
a novým tajomníkom klubu je T. Máté.
Správu vypracovali G.Lešinský a M.Horčík

Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom

JK Dca sa v tomto roku zamerala hlavne na
Mojtínsky kras. Pracovalo sa v jaskyni na Rúbani,
kde sa naša činnosť sústredila na čistenie komínov
s možnosťou spojenia s povrchom, za účelom
skrátenia únavnej vstupnej časti do jaskyne. Ku
povrchu zostáva ešte prekonať cca 15 m. Po opä-
tovnom prieskume prítoku sme sa dohodli v čistení
hornej chodby.

V Mojtínskej priepastnej jaskyni sa nám podarilo
dokončiť rebríky, čím sa vstupná časť stala prístup-
nejšia z hľadiska bezpečnosti. Ešte nám zostáva
preusporiadať priečky na lanovom rebríku a ukotviť
ho v strednej časti.

Naša činnosť v roku 2001 bola zameraná na: Pos-
chodovú Jaskyňu, Strielanú skalu, Výverovú jaskyňu,
Starú mojtínsku jaskyňu, Závrt na zadných lúkach.

Dňa 12.5.2001 sa podarilo objaviť novú jaskyňu,
ktorá bola nazvaná Ovečka v Tchorovej. Po úmornej
práci a vyťažení veľkého množstva sedimentov jej
priestory dosiahli dĺžku 38 m. Daľším prieskumom
sa v jej okolí našli ešte dve jaskynky s d ĺžkou 2
a 3,5m. Nad vyvieračkou sa podarilo objaviť dve
jaskyne s dĺžkou 2 a 3 m.

Venovali sme sa speleoprieskumu v oblasti
Bielych karpát, konkretne Vršateckému krasu.
Pieskum bol venovaný v Mikušovciach j. Peklo a pri
Krivokláte bola lokalizovaná a zdokumentovaná j.
Kukliška, ktorá podľa členov JK Dca patrí k per-
spektívnym jaskyniam tohto krasu.

Členovia JK pomáhali pracovať i na iných
lokalitách: V Strážovských vrchoch v Četníkovej
svadbe pri lezení komínov, v Jánskej doline v j.
Stanišovská, Nová, Malá stanišovská, Netopieria , j.
Zlomísk. Jeden člen sa podielal na objaveni a doku-
mentácii jaskýň: Rozsadlinová, Milošova, Previs, j.
Prekvapenie pod hrebeňom.

Naša skupina v r. 2001úspešne zorganizovala  na
Mojtíne 16. ročník lezeckých dní. Dvaja členovia JK
a kameraman Púchovskej televízie sa zúčastnili
expedicie Kaukaz 2001 a dvaja členovia expedície
Velebit 2001 v Chorvádzku. Jeden člen JK expedície
Brezno pod Velbom v Slovinsku.

JK Dca v roku 2001 uskutočnila viac ako 50
akcií o čo je oproti minulým rokom značný nárast.
Odpracovaných bolo 250 hodín a objavených 60 m
nových priestorov. Klub má ešte rezervy v spraco-
vaní TD, ktoré treba dopracovať a odoslať na SSS.
Dvaja členovia JK sa stali strážcami prírody.
Vypracoval J. Obetko, vedúci JK

Oblastná skupina Handlová
Zaoberali sa najmä prieskumom a dokumentá-

ciou v Skleniansko - Teplickom krase. Sondovali
v jaskyni na Tepličkách, rozširovali vstupný otvor
a prehlbovali dno pukliny., následne povrchové za-
meranie vchodov všetkých jaskýň na Tepličkách.
Sondovali tiež v jaskyni Cigánka I a Cigánka III, tu
inštalovali lanovku na transport materiálu. Tu sa im
podaril prienik do Bielej siene, smerom na jaskyňu
Cigánka IV. Postup zaznamenali tiež v tejto jaskyni.
O jaskyni Cigánka III spracovali filmový dokument.

V Rokošskom krase pripravili vo Vestenickej
jaskyni lanovku a v zadných častiach ťažili zeminu,
postup 4,5m. Zostúpili tiež do priepasti Chotoma
a do Brložnej jaskyne v Nitrických vrchoch. Okrem
toho vykonávali tiež povrchový prieskum a turis-
tické pochody, zaoberali sa tiež povrchovým prie-
skumom Krakovej hole v okolí dol. Krpáčovo.

Spracovávali dokumentáciu viacerých jaskýň,
svoju činnosť prezentovali vo vývesnej skrinke
Uskutočnili viacero exkurzných akcií (Strážovské
vrchy), Melková (Uhrovec), Moravský kras.
Rozdávali letáčiky so speleologickým desatoro
ochranára.

Speleoclub Chočské vrchy
Členovia skupiny praco-

vali v krase Chočských
vrchov a priľahlých pohorí,
ako aj v Liskovskej jaskyni.
Tu sa uskutočnilo aj najviac
akcií. Práve členovia podie-
ľajúci sa najmä na prie-
skume a dokumentácii tejto
jaskyne sa však rozhodli
prestúpiť do o.s.Ružomberok, preto je už táto aktivi-
ta zachytená v rámci uvedenej skupiny.

V jaskyni pod Liptovským Starhradom pracovali
na prehlbovaní dna v Hlavnej sienke. Sondovali tiež
v priepadlisku na Tlstej hore, v Prosieckej doline
pracovali v jaskyni O-3. Nad Ižipovcami obnovili
prieskum Vápencovej jaskyne, pracovali tiež
v Jaskyni chladných očí s čiastkovým postupom.
Obnovili tiež aktivitu v kaňone Hučiakov (Nízke
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Tatry), pracovali v Ludrovskej jaskyni, kde po
náročnom sondovaní dosiahli menší objav.

Vo vzdialenejších územiach tradične spolupraco-
vali na akciách v Jaskyni mŕtvych netopierov, a tiež
v jaskyni Starý hrad. Zúčastnili sa na centrálnych
akciách SSS

Oblastná skupina Inovec
Aj v roku 2001 bola hlavným pracoviskom

skupiny jaskyňa Pod Holým kameňom. Uskutočnilo
sa tu celkove 6 pracovných akcií (9 dní), väčšinou
s rozhodujúcou účasťou členov iných jasky-
niarskych skupín a klubov (OS Trenčianske Teplice,
JK Strážovské vrchy, OS Čachtice), ako aj príležitost-
ných záujemcov.

Z dôvodu bezpečnosti bola v jaskyni vymenená
drevená plošina v hĺbke 7 m. Pomocou dvojitej
lanovky bolo z hĺbky 22 m vyťažených na povrch
2,5 m3 sutinovej výplne jaskyne. Hĺbka jaskyne (-29
m) však ostáva nezmenená.

Pri povrchovom prieskume v Dobrovodskom
krase vedúci skupiny zaevidoval novú skupinu šies-
tich závrtov. V spolupráci s Ing. Holúbkom zo
SMOPaJ bola v Dobrovodskom krase zameraná
ponorná jaskyňa Pod Širokou (hĺbka –17 m, dĺžka
35 m) a v Považskom Inovci priepasťová jaskyňa
Havran (hĺbka –35 m, pracovisko bývalej OS
Piešťany).

Pre členov JK Strážovské vrchy bola zorganizo-
vaná exkurzia do Modrovskej jaskyne.

Vedúci skupiny sa zúčastnil exkurzie do novoob-
javených priestorov jaskyne Četníkova svadba,
Hačovej jaskyne a niekoľkých akcií blízkych jasky-
niarskych skupín (OS Trenč. Teplice, Čachtice).

Pretrvávajúcim problémom skupiny je nedosta-
tok aktívnych členov a chýbajúci dopravný pro-
striedok, čo znemožňuje organizovať efektívne pra-
covné akcie. Celkove sa v r. 2001 uskutočnilo 8 te-
rénnych akcií, bez výraznejšieho efektívneho pos-
tupu.
Správu vypracoval: Ivan Demovič, vedúci OS

Oblastná skupina Jána Majku
Pracovali na sumarizácii jaskýň Horného vrchu,

vzhľadom na prípravu vydania Atlasu tejto časti
Slovenského krasu. Pracovné akcie boli zamerané na
prolongáciu a vyhľadávanie, v spolupráci so
speleoklubom Cassovia a OS Barandien (ČR).
Konkrétne na Silickej planine pracovali v Jaskyni
Bielych pavúkov, Kryštálovej priepasti a Čertovej
diere pri Domici, kde objavili cca 120m nových
priestorov.

Na Dolnom vrchu pracovali v Prepadline pod
Javorom, prepadline pri Ilkovej diere, prepadline
Krížová, na Hornom vrchu spomenuté dokumen-
tačné práce. V Medzevskej pahorkatine uskutočnili
potápačské akcie v Gajdovej štôlni a Jaskyni Helena.

Speleoklub Leopoldov
Skupina správu o činnosti nezaslala

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Všetka pozornosť sa venovala fosílnemu ponoru

Holičná. Odpracovalo sa tu 10 akcií. Podarilo sa
vytiahnuť zosunutý materiál a uvoľniť vypadnutý
dolomitový blok. Upustilo sa od vytiahnutia bloku
traktorovým navijakom. Jednak pre jeho hmotnosť
a jednak preto, lebo pri vyťahovaní by s najväčšou
pravdepodobnosťou spôsobil ďalší zával uvoľnením
sutiny z vrchných častí závrtu. Blok bude potrebné
rozbiť na menšie kusy na dne závrtu. Opäť sme sa
dostali na miesta, odkiaľ vidno zúžené voľné prie-
story vedúce do podzemia. Je potrebné ďalej
vyberať. V rámci ostatných akcií sme niekoľkokrát
v priebehu roka navštívili aj ostatné naše lokality za
účelom “čo nového” na lokalite. Navštívili sme ne-
zdokumentovnaú lokalitu v Slovenskom raji oproti
masívu Duča. V skupine pretrvávajú problémy
s členskou základňou.
Vypracoval: Vlastimil Knapp

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
Členovia oblastnej skupiny SSS Liptovský

Mikuláš pracovali v roku 2001 na prieskume jaskýň
v Kozích chrbtoch a to na lokalitách Priepadlá,
Krieslo, Múry. V Nízkych Tatrách sa venovali povr-
chovému prieskumu v Jánskej doline a to na
lokalitách Smrekovica, tu objavili Jaskyňu
v Strmave č.2, v Šindliarke čistili starý ponor a v ústí
doliny Hlboké objavili 7m dlhú Jaskyňu za skalou.
V Jaskyni Zlomísk pri sondovacích príácach objav-
ili 8m dlhú chodbu. Bez významnejšieho postupu
boli prieskumné práce vo Svidove a Hrádockej
jaskyni č.1
Vypracoval: Alfréd Gresch

Oblastná skupina Liptovský Trnovec
V roku 2001 sme mali 17 akcií z toho v jasky-

niach ich bolo 6. Tri akcie boli v Dúpnici, kde bol
postup 3,50 bm, bolo rozbité a do bočných puklí pre-
miestnené 3m3 materiálu. Kope sa stále v závale.

Podľa plánu práce bola urobená obhliadka jaskýň
– Bielej a Medvedej. Nebola zistená žiadna nežiadú-
ca činnosť ani poškodenie. Dve akcie boli uskutoč-
nené v Boroškovej jaskyni. Na akcii konanej 02. 06.
2001 bolo vykopané 1,50m3sute, ktorá bola trans-
portovaná do vzdialenosti 10 bm. Postup bol 0,5m
dole. Taktiež bola prevedená oprava výdrevy pri
vchode do jaskyne. Druhá akcia bola konaná dňa 10.
11. 2001. Bolo vykopané 0,70m 3 sute a odtrans-
portované do vzdialenosti 5 bm na medziskládku ,
postup bol 0,5 bm . Spolu bol postup na oboch
akciách 1 bm.

20. – 22. 04. 2001 bola zabezpečená účasť
vedúcim na Speleomítingu vo Svite. Taktiež bola
zabezpečená účasť na školení stráže prírody na chate



Pusté Pole pri Telgárte. Jaskyne: Dúpnica, Biela
a Medvedia budú chránené.

20.05.2001sme mali mimoriadnu členskú schôdzu.
Pre pozemkové spoločenstvo bývalých urbaria-

listov boli odrobené dve brigády, ktoré boli zamera-
né na výsadbu stromčekov.

Boli vykonané kroky na majetkoprávne za-
bezpečenie výskumnej speleologickej stanice
a hospodárskej budovy (kôlne). Bola uzatvorená
nájomná zmluva s pozemkovým spoločenstvom
bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci od 18.
07. 2001 na dobu neurčitú, na pozemok pod
výskumnou speleologickou stanicou. Bol vypraco-
vaný geometrický plán hospodárskej budovy.
Obecný úrad v Lipt. Trnovci vydal súpisné čísla pre
oba objekty. Je potrebné na liste vlastníctva , ktorý je
pre výskumnú speleologickú, stanicu upraviť meno
vlastníka a názov organizácie a žiadať vystaviť list
vlastníctva na kôlňu. Vybavovanie bolo prerušené,
nakoľko neboli finančné prostriedky.

Pretože skupina vlastní aj výskumnú speleolo-
gickú stanicu pokračovalo sa aj tohto roku v mnohých
opravách a dovoze materiálu na zachytenie vodného
zdroja a aj v prácach na kôlni, spolu 11 akcií.
Správu vypracoval Ján Hollý, vedúci o.s.

Speleoklub Malá Fatra
Členovia skupiny podľa technických denníkov,

ktoré zaslali, pracovali podstatnú časť roka v jas-
kyni Mažarná. Intenzívne tu pracovali na sonde
v Jazierkovej sieni (dlhá 4m), ako aj na odčerpávaní
vody. V sonde sa stretli s hrubostennými črepmi
a kosťami. Ťažili sutinu, vypomáhali si aj výdrevou.
V Jánskej doline pokračovali v akciách v Malej
stanišovskej jaskyni smerom na Novú stanišovskú
jaskyňu a pracovali tiež na prekopávaní ústretovej
chodby aj v tejto jaskyni

Oblastná skupinaVeľká Fatra (býv.Martin)
Na mimoriadnej členskej schôdzi 5.7.2001 došlo

k zmene tajomníka (nový je Ivan Mažári). Aby bolo
zrejmé odlíšenie od aktivít iných skupín v okolí,
zmenili názov namiesto o.s. č.23 – Martin na
Oblastnú skupinu Veľká Fatra.

V roku 2001 sa činnosť oblastnej skupiny po
dlhšom období sporadickej práce stabilizovala. Čle-
novia skupiny sa venovali prevažne prieskumu
Belianskeho krasu, čiastočne aj Blatnického a Skla-
binského krasu a krasu pohoria Žiar. Prieskumné a vý-
kopové práce nepriniesli výraznejšie objavy. Z pracov-
ných akcií spracovali 12 technických denníkov.

V Belianskej doline realizovali výkopové práce
v jaskyniach Suchá č. 1, Suchá č. 3 a Suchá č. 5,
výkopové práce v jaskyniach Došná DO-2 a DO-6.
V Blatnickom krase výkopové práce v jaskyni Na
Vôdkach, povrchový prieskum krasu v blízkosti
obce Rakša. V Sklabinskom krase povrchový
prieskum Sklabinskej doliny. Uskutočnil sa aj

prieskum krasových javov pohoria Žiar - povrchový
prieskum v okolí zrúcanín hradu Zniev. Usku-točňo-
vali tiež fotodokumentáciu krasových javov
V oblasti mapovania prebieha prevod starších úda-
jov do elektronickej podoby.

V oblasti Suchej dolinky sme zaregistrovali
pohyb a pobyt nevítaných návštev (vydupaný chod-
ník a poškodenie uzáveru v Suchej jaskyni č. 1,
odpadky v portáli previsu S-8. Členovia oblastnej
skupiny dočasne obmedzili vstup do jaskyne Suchá
č. 1. reťazou a demontovaním fixných lán a PAD
rebríkov. Odpadky spod previsu boli znesené a
odvezené.

Členovia uskutočnili v mesiaci máj 2 prednášky
o jaskyniach pre žiakov ŽS
Vypracoval I. Mažári

Muránska planina
Skupina pracovlala v krase Muránskej planiny.

Hlavnou akciou bolo usporiadanie centrálnej akcie-
24.jaskyniarskeho táždňa SSS, ktorého táborisko
bolo vybraté na lúke v kat.o.Telgárt, neďaleko
jaskyne Homola. Skupina organizáciu takéhoto
náročného podujatia, navyše v nie príliš dobrom
počasí, zvládla vynikajúco.

Správu zatiaľ nezaslali, eistuje iba zápis
z členskej schôdze, že nový vedúci je Peter Mikuš

Speleologický klubNeandertal
Správu o činnosti nezaslali

Speleoklub Nicolaus
V roku 2001 pracovalo 14

jaskyniarov SK Nicolaus
(Miroslav Eliáš, Peter Holú-
bek, Ján Hučík, Martin
Hurtaj, Dušan Jančovič,
Roman Jastrabík, Tibor Ja-
vornický, Miroslav Kováčik,
Peter Mrázik, Pavel Pro-
cházka, Ján Vajs, Peter
Vaněk, Silvestr Votoupal,
Juraj Vronka) na prieskume,
dokumentácii a ochrane jaskýň najmä v Jánskej
doline. Uskutočnili 223 terénnych prieskumných
akcií z ktorých napísali 210 technických denníkov.
Objavili 763 metrov (bez objavov v Demänovskej
doline) nových priestorov a zamerali 2363 metrov
jaskynných chodieb. Najväčším objavom bol prienik
do 520 metrov dlhých labyrintových priestorov
v juhozápadnej časti Stanišovskej jaskyne. Čias-
točný postup sa zaznamenal v jaskyni Hrozienko,
Občasná vyvieračka vo Svidovskej doline a Malej
Stanišovskej jaskyni. Pracoviskami bola najmä
Sokolová jaskyňa, Poschodový potok, Jaskyňa
zlomísk, Stanišovská jaskyňa, Malá Stanišovská
jaskyňa, Svahová depresia na Ohništi a Zápoľná.
V spolupráci so SMOPaJ uskutočnili členovia
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Speleoklubu expedíciu Ohnište, kde sondovali
v Jelenej priepasti. V spolupráci s jaskyniarmi
z Demänovskej doliny sa podieľali na objavoch
v Pustej jaskyni. V Demänovskom jaskynnom sys-
téme merali priestory v Ľadovej jaskyni, Jaskyni
mieru a Pustej jaskyni.

Výsledky svojich výskumov členovia Speleo-
klubu Nicolaus publikovali v dennej tlači, odbor-
ných a populárnych periodikách.

Členovia SK Nicolaus uskutočnili 6 exkurzných
zahraničných ciest (Rusko, Gruzínsko, Rumunsko –
2 x, Chorvátsko a Švajčiarsko).

Na výročnej členskej schôdzi dňa 12. 1. 2002 sa
prijali dvaja noví členovia – J. Ficker a T. Brziak, bol
zvolený nový predseda Speleoklubu P. Holúbek
a nový tajomník D. Jančovič.
Správu vypracoval Peter Holúbek vedúci SK

Oblastná skupina Orava
Skupina správu o činnosti nezaslala

Oblastná skupina Plavecké podhradie
Pracovali na čistení Plaveckej jaskyne a podnikli

sa sondovacie práce s cieľom napojenia jaskyne PP-
2. V tejto jaskyni pomocou 25m dlhej lanovky
a pracovnej plošiny sa podarilo zväčšiť hĺbku o 3m.
V Hačovej jaskyni nad obcou Buková boli vykonané
ďalšie objavy (560m) a dosiahnutá celková d ĺžka
706m, čím jaskyňa už predstihla Plaveckú jaskyňu.
Na jaskyni vybudovali uzáver a zabezpečili rebríkmi
Počas stretnutia malokarpatských jaskyniarov na
Amonovej lúke, ktorého sa zúčastnilo asi 50 jasky-
niarov sa vykonávali práce na lokalitách: Plavecká
jaskyňa, PP-2, Pohanská, Hačova jaskyňa, Tajný
hrad v Karpatoch. V posledne menovanej jaskyni
bola vyčistená sienka 4x3x5m. V jaskyni Haviareň
vyčistili sondu smerujúcu do komína.

Členovia skupiny sa zúčastnili centrálnych akcií
SSS, podieľali sa na expedícii do Velebitu. Opravili
uzáver na jaskyni Tmavá skala a kontrolovali
uzávery na ostatných lokalitách. Pre verejnosť usku-
točnili “Deň otvorených dverí” v j.Haviareň
a Plavecká jaskyňa.

Oblastná skupina Prešov
Skupina zaznamenala v uplynulom roku nárast

členskej základne, prijatých bolo 7 nových členov.
V domácom rajóne sme sa sústredili na výskumné
kopacie práce v jaskyni Chmeľová, juhozápadne od
obce Lačnov (3 akcie). V neďalekom okolí sme
vykonali 3 povrchové akcie, pri ktorých sme obja-
vili 6 bezvýznamných, malých jaskýň (do 6m).
V blízkosti jaskyne Zlá diera, v lokalite “Pod skaly”
a “Nad skaly” sme urobili niekoľko kopacích akcií
na rôznych miestach, ktoré nepriniesli vážnejšie
objavy, okrem jaskyne L-4, známej ako archeolog-
ické nálezisko z doby bronzovej, kde sme objavili
ďalšie kusy keramiky zo spomenutého obdobia.

S komisiou pre speleopotápanie sme sa zúčastnili
akcií na lokalite Skalistý potok, jeden člen sa zúčast-
nil akcie v Jánskej doline.

Zrealizovali sme 10 besied na základných a stred-
ných školách. Témou prednášok bolo oboznámiť
študentov so speleologickou činnosťou, ochranou
krasu a prírody vôbec. Týchto besied sa zúčastnilo
okolo 500 študentov.
Vypracoval Rudolf Košč, predseda skupiny

Oblastná skupina Rimavská Sobota
Skupina sa tohoto roku venovala najmä doku-

mentácii a odkrývačským prácam na vytipovaných
lokalitách. V jaskyni Podbanište v Slepej vetve
začali rozoberať veľký zával, ktorý smeruje pod
systém závrtov, kde sa predpokladá pokračovanie
tejto jaskyne. V Jaskyni pri Holom vrchu sa usku-
točnili dve akcie, počas ktorých boli zahájené
kopačské práce, ktoré však boli pre nedostatok O2
ukončené. Nad prameňom Pod skalou neďaleko od
Špaňopoľskej jaskyni sa začalo s otváraním pre-
padovej depresie, kde bola dosiahnutá h ĺbka cca 2
m. Tu sa predpokladá objavenie väčšieho jaskyn-
ného hydrologického systému. Bola zameraná a
zdokumentovaná Novembrová priepasť v dĺžke 7,4
m s aktívnym dnom. V Krase Prielomu Muráňa boli
zamerané a aj pomocou GPS a zdokumentované
jaskyne Škrapová, Dvojitá jaskyňa a Peškovská rúra.

V Cerovej vrchovine sa pozornosť venovala
Dvojvchodovej rozsadline a Stĺpovej jaskyni kde
boli uskutočnené viaceré akcie za účelom spojenia
týchto dvoch jaskýň čo sa však kvôli úzkym
priestorom z oboch strán nepodarilo.

V Ostrôžkach boli objavené a zdokumentované
pseudokrasové jaskyne Lupočská nora v dĺžke a jasky-
ňa Vôňačka, kde boli nájdené archeologické nálezy.

Bol vykonaný aj prieskum pseudokrasových
jaskýň Krupinskej planiny, kde boli zamerané
jaskyne Prievanová diera, Pecna, Sucháňska trhlina,
Trpaslíčia jaskyňa, Jaskyňa v Tufoch.

V Štiavnických vrchoch boli zdokumentované a za-
merané jaskyne Parenica a Malá dolomitová.
V Kremnických vrchoch bola zameraná a zdoku-
mentovaná Opálová jaskyňa v dĺžke 3,2 m.

Kolíňanská čertova diera pri Nitre bola z pro-
striedkov Štátneho fondu vyčistená, zameraná a zdo-
kumentovaná, bolo vyrobené ochranné oplotenie
a umiestnené označenie jaskyne.

V Drienčanskom krase sa natáčali viaceré relácie
a dokumentačné filmy.

Bolo uskutočnených 33 akcií z ktorých sú
vyrobené aj technické denníky a množstvo iných
akcií, ktoré však nepriniesli významnejšie výsledky,
ale prispeli k lepšiemu poznaniu krasu, krasových
javov a pseudokrasu v našom okolí. Členmi a čaka-
teľmi OS bolo odpracovaných 618,5 hodín.
Spracoval: Ladislav Iždinský
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Činnosť skupiny Speleo Rožňava v priebehu
roku 2001 sa po predchádzajúcich rozporoch
(RNDr. Stankovič) stabilizovala. Svedčí o tom aj
nárast členskej základne (+10), ale aj nárast aktivity
členov skupiny v teréne. Aktivita skupiny sa
sústredila na práce v Gombaseckej jaskyni
(rozširovanie pukliny Mramorovej studni za použitia
Cevamitu), v Krásnohorskej jaskyni (za spolupráce
potápačov z Košíc a Prahy sa opätovne hľadali
možnosti prolongácie jaskyne za sifónom
Trenčanov), v Hradnej jaskyni (vykopalo sa viac ako
15 m3 materiálu v štyroch sondách a potvrdilo sa
osídlenie pračlovekom).

V rámci východoslovenského TOPu (tábor
ochrancov prírody) v Čiernej Lehote zabezpečovali
činnosť jaskyniarskej sekcie, ktorá po desaťročiach
opätovne preskúmala známe lokality vápencového
masívu Radzim a objavila 35 m dlhú jaskyňu
s názvom “Jaskyňa malých podkovárov – Bizikova”
s možnosťou ďalšieho postupu.

V priebehu letných mesiacov prostredníctvom
VPP a v spolupráci s CHKO Slovenský kras a SSJ
pracovala na čistení územia Slovenského krasu a o-
kolia Gombaseckej jaskyne. Prebudovala terénnu
stanicu pri Krásnohorskej jaskyni s rozpočtovým
nákladom cca 30 tis. Sk. Skupina uskutočnila
tréningové zostupy do priepastí Slovenského krasu
(8), prispela na vydanie publikácie s krasovom te-
matikou (2) a zabezpečila výrobu a osadenie pamät-
nej tabule P. Herényiho pri Silickej ľadnici.

Členovia skupiny sa zúčastnili centrálnych akcií
SSS a natočili dokumentárny film o Štefanovi
Rodovi. Tomuto jaskyniarovi udelilo mesto Rožňava
za jeho celoživotnú jaskyniarsku činnosť v roku
2001 “Cenu mesta”.
Vypracoval Ondrej Bolaček, vedúci skupiny

Oblastná skupina Ružomberok

Významnou zmenou v ďalšom smerovaní klubu
bol prestup časti členov zo SCHV. Členovia oblast-
nej skupiny Ružomberok pracovali najmä v Lis-
kovskej jaskyni, na ktorú sa zameriavala ich hlavná
pozornosť. V Malom labyrinte objavili Camberove

chodby o celkovej dĺžke 450 m. Dosiahli tak aj
nového najhlbšieho bodu samotnej jaskyne (-72 m).
Okrem toho sa aj naďalej aktívne domeriavali neza-
merané chodby a pokračovalo sa v revidácií starších
meraní. Spolu pribudlo od začiatku roku 2001 v Lis-
kovej 682.24 m nových zameraných priestorov čím
k 31.12.2001 jaskyňa dosahuje celkovú dĺžku
3708.10 m. Domerali sa aj vonkajšie samostatné
jaskyne L5 (3.61 m) a L6 (7.13 m) a zdokonalili aj
systém povrchových meraní. Aj naďalej vykonávali
aktívny prieskum a výskum komínov ako aj son-
dovanie vo vytipovaných sondách. Preh ĺbili a sprí-
stupnili niektoré ťažko prielezné časti Liskovskej
jaskyne. Prebehla aj výstavba speleologického
bivaku v obci Lisková. V súvislosti s touto lokalitou
sa uskutočnila aj revízia národnej prírodnej pa-
miatky, pri ktorej členovia klubu ochotne asistovali.
Vymenili a zrekonštruovali informačné tabule. V ro-
ku 2001 bol zaznamenaný len jeden prípad vniknu-
tia (prekopaním zasuteného 5. východného vchodu)
nepovolanej osoby do priestorov jaskyne. Preto bol
aj tento vchod napevno zabetónovaný. Pozornos ť sa
venovala aj prieskumu krasovej oblasti Malého a Veľ-
kého Salatína (Nízke Tatry). Boli to hlavne Hučiaky
v Ludrovskej doline, kde sa za spolupráce SCHV
vyhĺbila 6 m sonda. Prebehlo aj znovu zameranie
Ludrovskej (120 m) a Gotickej jaskyne (23 m). V
masíve Čebraťa nad mestom Ružomberok našli
doposiaľ neznámu jaskyňu Veľkých Puklín, ktorú
zamerali pričom dosiahli dĺžku 138.62 m a hĺbku
23.99 m. V masíve Mnícha bola v odkryve nad
železničnou stanicou v Ružomberku nájdená 10 m
dlhá jaskyňa Jednej Hrče. Jeden člen sa zúčastnil
výpravy na taliansku krasovú planinu Mt. Caninu
a to v spolupráci so speleoklubom Detva a OS
Tisovec. Uskutočnili zimnú a letnú akciu na
Krakovu hoľu za spolupráce speleo Detva. Spolu so
spelo Nicolaus sa uskutočnili štyri akcie venované
domeriavaniu jaskyne Mieru v Demänovskej doline.
Za našej pomoci nakrúcal SK Adama Vallu film
o Liskovskej jaskyni. Členovia skupiny sa aktívne
zúčastnili na centrálnych akciách SSS. Skupina zalo-
žila aj svoj internetový kontakt: speleo@pobox.sk

Do čela skupiny bol zvolený nový vedúci
skupiny, ktorým sa stal Miroslav Jurečka.
Vypracoval Miroslav Jurečka - predseda OS

Speleo klub Slovakia - Bystrá
Skupina správu o činnosti nezaslala

Speleologický klub Slovenský raj
K 1.I.2002 má Speleologický klub Slovenský raj

35 členov. V uplynulom roku sa členovia klubu ve-
novali objavovaniu, prieskumu, dokumentácii,
ochrane, evidencii a registrácii podzemných
krasových javov na území Slovenského raja.
V jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne pracovali
na dvoch lokalitách: V Stratenskej jaskyni prekopá-
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vaním zanesenej chodby
sa postúpilo do nových
priestorov asi o 48 m.
Farbiaci pokus na
podzemnom toku jaskyne
nebol úspešný. Ukončené
bolo zameriavanie a doku-
mentácia v nezaľad-
nených častiach Dobšin-
skej ľadovej jaskyne. Dokončené bolo aj geologické
a geomorfologické mapovanie priestorov a mikro-
klimatické pozorovania.

V priebehu geologického a geomorfologického
mapovania NPR Piecky boli zaevidované a zame-
rané tieto jaskyne: Skalné okno (23,5 m),
Pieskovcová (13,5 m), Diera pri potoku (4,5 m),
Diera pri vodopáde (2 m), Abri pri vodopáde (3 m),
Diera pri chodníku (2,5 m), Abri nad potokom (2 m).
Ďalej boli zaevidované a opísané: Veľké abri (4 m),
Ľavé abri (2 m), Pravé abri (2 m), Abri pod vodopá-
dom (2 m).

Vo východnej časti Slovenského raja bola zame-
raná Jaskyňa tri skalky (27 m), Marekova diera (5
m), Zadrevená jaskyňa (11 m) a Diera piesková baňa
(19,5 m). Započaté bolo zameriavanie Okienkovej
jaskyne. Dĺžka polygónu je 280,28 m.

Výkopové práce boli započaté v paleoponore na
pravej stráni doliny Tiesňavy (Pelc), v Jaskyni
v Skale a v Jaskyni nad vyvieračkou. Vo Vlčej
jaskyni bola preskúmaná priepasť do hĺbky 19 m
a zameraný pozdĺžny profil jaskyne. Na Dubnici
bola zaevidovaná Jaskyňa peklisko (4m).

V oblasti Kopy nájdené dve jaskyne Kopa 1 (8m)
a Kopa 2 (6 m) a na Pelci jedna menšia diera.

Na ľavom svahu Lesnice (Kolísky) nájdená
a zameraná Jaskyňa v Kurimjanskej dolke (7,5 m)
a zistené staré dobývky Fe rúd (spekularit).

Medzi Kláštoriskom a Čertovou sihoťou na
lokalite Breznovica nájdené a zamerané tri diery:
Diera Breznovica 1 (3 m), Diera Breznovica 2 (3 m),
Diera Breznovica 3 (3,5 m).

Povrchový prieskum bol robený na nieko ľkých
územiach Slovenského raja: Kolísky – Hlboká
dolka, Húzovské – Sámelova dolka, Čertova sihoť.
Neboli zistené žiadne podzemné krasové javy.

Na planine Geravy boli mapované pramene
s meraním ich výdatnosti a meranie prietokov
potôčikov, ktoré sa ponárajú do závrtov. Jeden
z týchto potokov bol zafarbený a farbivo bolo zis-
tené vo vyvieračke Zejmarská studňa. Na Besníku
bolo zadokumentovaných 6 závrtov, v Zadnej
doline 10 závrtov a v oblasti Čingova 7 závrtov.

Geomorfologické mapovanie pokračovalo na
Geravách, Na Skale, Pieckach, Kláštorisku –
Četovej sihoti, medzi Smižianskou Mašou a Čin-
govom, v doline Lesnica.

Začiatkom roka bol zrekonštruovaný a zdoko-

nalený uzáver Medvedej jaskyne. Od tejto doby sa
do jaskyne nedostali nepovolané osoby. Na území
Slovenského raja sú členmi klubu uzamknuté  4
jaskyne (Medvedia, Okienková, Stratenská, Psie
diery). Počas celého roka boli tieto uzávery kon-
trolované a všetky sú funkčné.

Okrem toho sme počas 205 kontrolných akcií
priebežne kontrolovali viac ako 40 speleologických
objektov. Naša činnosť bola zameraná aj na ochranu
povrchových krasových javov. V niektorých jaskyni-
ach sa uskutočnilo spočítavanie netopierov.

V Kozích chrbtoch bol skúmaný Cigánsky
komín, kde bolo objavených 20,5 m podzemných
priestorov.

Zorganizovaný bol XXXIV. klubový jasky-
niarsky týždeň. Počas tohto podujatia sa pracovalo
na týchto lokalitách: Stratenská jaskyňa, Dobšinská
ľadová jaskyňa, Geravy, Pelc, Jaskyňa v Skale,
Besník, Zadná dolina, Jaskyňa nad vyvieračkou,
Barbolica, Vlčia jaskyňa. Práce boli zamerané na
prieskum a dokumentáciu jaskýň, závrtov, farbiace
skúšky a zoologický prieskum. Týždňa sa zúčastnilo
17 členov klubu. Odpracovaných bolo 92 dní.

Členovia klubu sa zúčastnili rôznych podujatí
organizovaných SSS, ČSS, SSJ. Speleofóra ČSS sa
zúčastnili dvaja členovia. Na Speleomítingu SSS
okrem organizačného zaistenia (O. Miháľová) bola
prednesená jedna prednáška (Ing. J. Tulis), vy-
stavené obrazy (F. Miháľ) a mapa Dobšinskej
ľadovej jaskyne (RNDr. L. Novotný – Ing. J. Tulis).
Dvaja členovia sa zúčastnili školenia Stráže prírody.
Ďalej to bola účasť na Jaskyniarskom týždni SSS,
na odovzdaní certifikátu o zápise Dobšinskej
ľadovej jaskyne do Zoznamu svetového prírodného
dedičstva UNESCO. Na 3. vedeckej konferencii
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň sme odpred-
nášali tri odborné referáty. Publikovali sme
príspevky v Spravodaji SSS, zborníku Slovenský
kras a v Aragonite.

Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku
nedošlo k žiadnym úrazom ani mimoriadnym
udalostiam.

Počas uplynulého roku sa členovia Speleolo-
gického klubu zúčastnili 73 rôznych akcií, z toho 67
terénnych za účelom prieskumu, dokumentácie a o-
chrany krasových javov, hlavne podzemných. Na
jaskyniarskych akciách sme odpracovali 205 dní.
Objavených bolo 16 jaskýň s dĺžkou 66,5 m, zame-
raných 16 jaskýň.
Vypracoval Ján Tulis, vedúci SK

Jaskyniarska skupina Spišská Belá
V tomto roku sme si pripomenuli 120.výročie

objavenia Belianskej jaskyne, skupina počas 8 akcií
zamerala a zdokumentovala neprístupné časti “Nad
Vstupnou chodbou” a časti Hladová priepasť a Dóm
Trosiek v celkovej dĺžke 440,41 m (táto činnosť bola
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konaná na požiadanie SSJ).Počas merania jaskyne
RNDr.Pavlarčík zhodnotil geologické a geomorfo-
logické pomery priestorov jaskyne.

Nosným programom skupiny bola jaskyňa
Javorinka kde skupina uskutočnila 7 akcií počas
ktorých boli zamerané časti jaskyne “Nad Malým
zrúteným  dómom” v dĺžke 129,14 m a časti jaskyne
“Nad 2 vodopádom” v dĺžke 61,06 m a tým jaskyňa
dosiahla celkovú zameranú dĺžku 7077 m s výš-
kovým prevýšením 360 m. Na požiadanie HS
TANAPu bola uskutočnená cvičná záchranná akcia
v jaskyni Javorinka za účasti 4 členov HS TANAPu,
11 členov Poľskej HS TOPRu a 3 členovia našej
skupiny. Účelom cvičnej záchrannej akcie bolo
vyprostenie postihnutého z priestoroch od 1. vodo-
pádu na povrch. V rámci spolupráce bola uskutoč-
nená potápačská akcia v sifóne Morské oko.

V rámci skupinového jaskyniarskeho týždňa
skupina pracovala v Jaskyni pod Úplazom kde sme
sa venovali rozširovaniu úžiny v Medvedej chodbe
a zamerali “Nádejnú jaskyňu” v dĺžke 45,68 m.

Rekognoskáciou krasu sa skupina venova la
prieskumu severnej a severovýchodnej časti
Belianskych Tatier kde bolo lokalizovaných  8
jaskýň Ďalšou aktivitou bola na požiadanie
spolupráca pri sčítani netopierov v jaskyni Suchá
diera, Mokrá diera, Muránska jaskyňa, Alabastrová
jaskyňa a Ľadová pivnica kde bolo celkove načítané
115 kusov netopierov. Okrajovo sa členovia veno-
vali aj pseudokrasu. Počas povrchového prieskumu
Úplazu členovia R.Korál, M.Vadovská, Ľ.Adamjak,
objavili a zamerali jaskyňu “Troch hríbov” dlhú 4 m.

V rámci mimo prieskumných aktivít sa 7 čle-
novia zúčastnili Speleomítingu vo Svite. Počas osláv
730.výročia mesta Spišská Belá a 120. výročia
objavenia Belianskej jaskyne boli ocenení členovia
V. Fudaly, J. Jirásek (in memorian), J. Leščák,
RNDr.S. Pavlačík, Ľ. Plučinský, za zásluhy za
rozvoj a propagáciu mesta Spišská Belá a Belianskej
jaskyne.

Dvaja členovia skupiny sa zúčastnili 3.vedeckej
konferencie “Výskum, využívanie a ochrana
jaskýň”, kde RNDr.Pavlarčík sa prezentoval pred-
náškou “Geologické pomery a ich vplyv na vývoj
krasových javov vo východnej časti Belianskych
Tatier” a “Morfológia a problematika genézy
Belianskej jaskyne” ako spoluautor prednášky
s RNDr.P.Bellom,PhD. V.Fudaly prezentoval
skupinu prednáškou “Speleologický prieskum
a dokumentácia Belianskej jaskyne jaskyniarskou
skupinou Spišská Belá”.

Celkove skupina uskutočnila 42 pracovných akcií
na 19 lokalitách. Skupina na uvedených lokalitách
zamerala 831,81 m jaskynných priestorov z toho 4
m objavila.
vypracoval: Vladimír Fudaly, vedúci o.s.

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Členovia klubu sa počas 64
pracovných akcií zamerali
na prieskum, sondovacie
práce a práce súvisiace s po-
znávaním, dokumentáciou
a ochranou krasových javov
Strážovských vrchov, pre-
dovšetkým jaskýň v krase
Strážova a Kačiek. Väčšina
týchto aktivít sa týkala jaskyne Četníkova svadba
v období tesne pred významným objavom jej roz-
siahleho pokračovania 14. januára, ako aj po objave.
Po zameraní objavených priestorov sa d ĺžka
polygónového ťahu v jaskyni zväčšila zo 106,5 m na
587 m a prevýšenie dosiahlo -53 m. Druhým naj-
navštevovanejším pracoviskom bola Sonda na
Hrubej Kačke. V Priepasti medzi Kačkami robili
výdrevu a z dna vytiahli 31 japoniek sedimentov. Pri
povrchovom prieskume zaregistrovali niekoľko
menších jaskýň (najväčšia na Čiernych rovniach má
dĺžku asi 25 m). Vypomohli na prac. akciách Speleo
Detva a OS Inovec, viacero členov iných OS
hosťovalo na domácich akciách klubu. Mnohé akti-
vity, ako exkurzie do jaskýň, resp. krasových lokalít
v pôsobnosti klubu, spolupráca s médiami, besedy
pre mládež a pod., mali náučno - výchovný, prezen-
tačný či propagačný charakter. Zástupcovia JK sa
aktívne zúčastnili na celoslovenských podujatiach
SSS (Speleomíting, Jask. týždeň, Lezecké dni,
školenie stráže prírody pre jaskyne) i na Speleofóre
v Mor. krase.
vypracoval:Bohuslav Kortman, vedúci SK

Speleoklub Tisovec
Prieskumnú činnosť usku-

točňovali na lokalitách Kášter,
Voniaca, Hajnaš, Suché doly,
Magnet, Strieborná, Kučelah.
V severnom svahu masívu
Kášter bola preskúmaná jas-
kyňa, ktorá dosiaľ nebola
zaregistrovaná. Urobilo sa ori-
entačné zameranie jaskyne a po-
lohopis, V oblasti tisovskej
Voniacej - Hajnaš, bol uskutoč-
nený podrobný povrchový prieskum. Zare-
gistrovaných bolo niekoľko nádejných lokalít na
Hajnaši (prepadliská, previsy, pukliny). V oblasti
suchých dolov pokračoval prieskum na osi Suché
doly -Kráľove jamy -Teplica so zameraním na závr-
tové polia. V jaskyni Daxner sa uskutočnil podrobný
prieskum so zameraním sa na prienik do systému
Suché doly-Teplica. Zaregistrované, zamerané a zdo-
kumentované boli niektoré nové jaskyne na
Kučelahu a Striebornej. Nad Kostolnou lúkou boli
lokalizované pozostatky starých banských diel. Vo
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vrchu Magnet sa uskutočnil prieskum starej banskej šachty.
Člen skupiny L.Vlček aktívne spolupracoval s

viace-rými skupinami SSS, zúčastnil sa na medz-
inárodnom festovale ESI 2001 vo Francúzsku a
navštívil zahr. krasové oblasti aj v Taliansku a
Slovinsku.

Skupina sa podieľa na ochrane krasu v spoluprá-
ci s NP Muránska planiny, uskutočnilaviacero
exkurzií. Pri príležitosti 50 výročia vzniku oblastnej
skupiny uskutočnili výstavu fotografií.

OS Trenčianske Teplice
V jaskyni Dúpna diera členovia prekopávali hli-

nenú zátku bez výraznejšieho postupu, zadné časti
domapovali. V Rumpálovom závrte postúpili na 17.
meter hĺbky, tu im však ďalší postup skomplikovalo
rútenie. Najviac práce vykonali v Bielej jaskyni.
Objavením voľných priestorov a sondovaním
zväčšili dĺžku jaskyne z pôvodných 13,3 m na 34 m,
pričom túto dĺžku nepovažujeme za konečnú.
Objavili Zlomyseľnú dieru a tzv. Utorkovú jaskyňu
(predbežný názov). Okrem nich zamerali Jaskyňu
pod hodinami, Riečnu dieru a Kurtovu izbičku.
V Priepasti na Klepáči bez úspechu zopakovali
merkaptanovú skúšku a v jaskyni Remať už tradične
spočítali zimujúce netopiere. Hosťovali na piatich
akciách iných skupín a jeden člen sa zúčastnil na
expedícii Velebit 2001.
Vypracoval Miroslav Sova, vedúci o.s.

Oblastná skupina Tríbeč
Členovia oblastnej

skupiny pracovali hlavne
vo Veľkopoľsko-uherec-
kom krase v pohorí Tríbeč.
Najviac pracovných akcii
urobili v jaskyni Píla. Tu
rozširovali Objavnú puk-
linu a počas celého roka
robili výkopové práve na najnižšom mieste jaskyne.
Dnešná hĺbka jaskyne je –43 m. V okolí vykonali
viacero povrchových prieskumov spojených s čis-
tením od odpadkov, hlavne v jaskyni Oblúk.

Aj naďalej spolupracovali so skupinami Nicolaus a
Dubnica nad Váhom. Jeden člen sa zúčastnil expedície
Ohnište 2001. Zúčastnili sa aj centrálnych akcii SSS.
Napísal Juraj Šurka

Oblastná skupina Uhrovec
Hlavným ťažiskom činnosti oblastnej skupiny

sú jaskyne Melková a Vlčí dol, v ktorých sa
postúpilo o niekoľko metrov. V jaskyni Melková sa
vybudovali nové dvere s uzáverom, ktoré sp ĺňajú
náročné kritériá. Orientujeme sa na skupiny
Trenčianskej Teplice a Handlová, kde sa črtá
možná spolupráca. Napriek pretrvávajúcim ťažkým
ekonomickým podmienkam skupina vykonala 23
akcií a 1 exkurziu pre deti
vypracoval: Ľubomír Hajšo, vedúci o.s.

Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava
Sústredené úsilie sme vyvíjali najmä v Plavec-

kom krase. V Hačovej jaskyni sme objavili
v spolupráci s M. Hačom z Bukovej celkovo 378 m
nových priestorov a dosiahli tu deniveláciu -73 m.
Jaskyňu sme kompletne zmapovali, fotodokumento-
vali tu a promptne ju po objave dôkladne uzavreli.

Okrem lezenia a rozširovania úžin sme tu reali-
zovali aj sondážne práce.

Rekognoskovali sme viaceré krasové javy
v masíve Zárub a Veterlína. Vyhotovili sme mapy
Peterskej priepasti, Priepasti pod vrcholom
Veterlína, Bane, Lipárovej jaskyne, Lačniakovej
špáry, Meandra, Žebrákyne a novoobjavenej
Jazvečej nory. Mladým jaskyniarom zo Speleoklubu
Trnava sme vypomohli v sondáži a trhacích prácach
v sonde na hrebeni Veterlína, kde došlo ku krátkemu
prieniku. Zmapovali sme tiež Muflóniu priepasť
v Mokrej doline, jaskyňu Hlaviny a závrt Prepadlé
zvony. Plytkú sondáž sme uskutočnili v depresii
medzi Čelom a Zárubami.

V závere roka sme obnovili sondážne práce
v závere jaskyne Tmavá skala.

V Čachtickom krase sme otvorili novú malú
parazitickú depresiu v rámci závrtu Megero vedľa
sondy Trúba. V Čachtickej jaskyni boli lezené ko-
míny pri Fajčiarskom salóne, s drobnými postupmi.

Pod Muránskou planinou sme sa pokúšali otvori ť
vyvieračku Havraník. Realizovali sme tiež pomerne
dôkladný povrchový prieskum jej okolia, severných
svahov planiny a ľavej strany doliny Havraník,
pričom bolo objavených niekoľko svahových
jaskyniek. Niekoľko drobných, doteraz neznámych
jaskýň sme objavili v Župkovej magure. Z nich
najzaujímavejšia je 25 m dlhá jaskyňa Koreňovica.
V jaskyni Bobačka sme podrobne remapovali chod-
by Koleso a Mitroška a ich okolie s prepojením na
hlavný ťah a vypomohli miestnym jaskyniarom pri ob-
novení sondovania v Pieskovni pri záverečnom sifóne.

Veľkým úspechom skončila naša tradičná výpra-
va vo Velebite. Objavili sme tu novú jaskyňu
Medúza (-707 m), ktorá je momentálne 3. najhlbšou
jaskyňou Chorvátska a nachádza sa v nej gigantická,
450 m hlboká šachta, ktorá je najhlbšou vnútro-
jaskynnou vertikálou sveta a 5. najhlbšou vertikálou
sveta vôbec. Nové priestory do hĺbky -100 m sme
našli tiež v Punolede a objavili viaceré nové per-
spektívne jaskyne. V Slovinsku mapovali naši čle-
novia novoobjavené priestory v Snežnej jame
a zostúpili do -472 m hĺbky v Brezne Presenečenyj,
kde našli ďalšie pokračovanie.

Uskutočnili sme viacero speleopotápačských
akcií. Už druhý pokus sme zrealizovali v zá-
verečnom sifóne Bobačky, rekognoskačné potápanie
bolo uskutočnené v koncových sifónoch
Krásnohorskej jaskyne. Istý progres sme zazname-
nali v sifóne Riečnej jaskyne v Borinskom krase.
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V Novej Brzotínskej jaskyni sme zaplávali v
záverečnom sifóne asi 100 m ďaleko, stále však len
na koniec už natiahnutých šnúr a bez progresu. O
tomto potápaní však vznikol v spolupráci s americ-
kými speleopotápačmi filmový dokument. V Ja-
zernej jaskyni sme uskutočnili vo dvojici pokus,
kedy bolo dosiahnuté dno jazera v h ĺbke -21,5 m,
avšak bez nájdenia pokračovania.

Úspešné bolo potápanie v Zlatej diere. Zamerali
sme tu 364 m chodby, celková dĺžka jaskyne je 491
m. Uskutočnili sme tu tiež orientačné zanorenie do
záverečného II. sifónu. J. Gliviak vytvoril pri
speleopotápaní v Izvore Glavaš v Chorvátsku
slovenský hĺbkový rekord zanorením sa do -115 m.

Publikovali sme v Spravodaji SSS a výsledky
nášho klubu prezentovali na Speleomítingu.
Zostavil: Branislav Šmída, vedúci SK

Jaskyniarsky klub Varín

Pracovali na viacerých lokalitách Malej Fatry.
Väčšinu akcií vykonali v Závrte č.3 na Javorine pod
Suchým, s pracovným názvom Priepasť pána
Caloina. Priamo nad priepasťou prerazili nový
vchod pre bezpečnejší prístup. Vchod vydrevili.
Začali sondovať na dne pripasti. Celkove tu usku-
točnili 221 akcií. Na lokalite priepasť Prostá I usku-
točnili 6 pracovných akcií. Dokončili základňu
a uskutočnili údržbu technického zariadenia.
Navštívili tiež kras Kamennoporubskej doliny,
konkrétne jaskyňu v Dutej skale a Jaskyňu pri
potoku. V Medvedej jaskyni II uskutočnili 2 akcie.
Podobne dve akcie uskutočnili i v Strateneckej
priepasti, v Muchovej sonde v Starej doline.
Zúčastnili sa na spoločných akciách s JK Adama
Vallku, exkurzne navštívili Jaskyňu mŕtvych
netopierov a Bystriansku jaskyňu. Zúčastnili sa
Speleomítingu a Jaskyniarskeho týždňa. Pre upevne-
nie vzťahov usporiadali 2 gulášové akcie.

Východ – pracovná skupina
Komisie pre spelopotápanie SSS

Členovia pracovnej skupiny, ktorí sa nevenujú
potápaniu a ktorých je už v súčasnosti prevažná

väčšina, sa zaoberali najmä riešením problematiky
tzv. “horného vchodu” do jaskyne Skalistý potok.
S týmto cieľom koordinovali akcie potápačov pod
vedením člena skupiny D.Hutňana a potápačov
z Prahy. Za pomoci geofyzikálnych metód sa praco-
valo na vytipovaní miesta, ktoré sa najviac približuje
k povrchu a uskutočnili sa nevyhnutné kroky pre
uzavretie a ochranu. V samotnej jaskyni došlo
k ďalšiemu pokroku v oblasti “Vrchola 91”, kde sa
podarilo vystúpiť do komína v koncovej sienke
a nadviazať akustické spojenie (klepkaním) s povr-
chom. Na dosiahnutie praktického spojenia bolo
a ešte bude potrebné vynaložiť značné úsilie.

Skupina uskutočnila niekoľko akcií do
Moldavskej jaskyne a Jánskej doliny, kde pomohla
zamerať objav R. Jastrabíka a T. Brziaka.

Centrálne akcie
Jaskyniarsky týždeň

42. jaskyniarsky týždeň SSS sa konal od 25. do
29.júla 2001 na Muránskej planine a okolí. Na podu-
jatí, ktoré zorganizoval pri obci Telgárt Speleoklub
Muránska planina sa zúčastnilo viac ako 90 členov
i nečlenov Slovenskej speleologickej spoločnosti aj
napriek značne nepriaznivému počasiu. Účastníci
navštívili jaskyňa: Homoľa, Tatričky, Pod Vežou,
Ponor v Stračaníku, Ladzianskeho jaskyňu i vyvier-
ačku v Stračaníku, Jeleniu priepasť, Bobačku,
"Cucák" pri jaskyni Homoľa. Odzneli prednášky
RNDr. M.Uhrina a Ing. E.Hapla.

Speleomíting
Jubilejného 10. ročníka vo Svite sa zúčastnilo

takmer 200 jaskyniarov, hostí a záujemcov o túto
tému. Odznelo 22 prednášok, čo je najviac za celé
obdobie. Okrem správ o speleologických objavoch
sme sa mohli oboznámiť s najnovšími archeologic-
kými objavmi na Spiši, s programom pre mapovanie
jaskýň, využitím GPS na zber údajov pre GIS.
Súčasťou Speleomítingu je výstava mapovej,
fotografickej dokumentácie a umeleckého stvárne-
nia jaskýň a jaskyniarstva, ktorých úroveň tiež
potešujúco stúpa.

Lezecké dni
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 ) 3 frekventanti.

Edičná činnosť
Vyšli 4 čísla Spravodaja SSS bez výrazného
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meškania. Ich celkový rozsah bol 240 strán.
Spravodaj bol naplnený príspevkami členov SSS,
prevažne zo speleologického prieskumu, objavov
a dokumentácie na území Slovenska, ako aj rôznymi
inými aktuálnymi informáciami. Spravodaj je dis-
tribuovaný na recipročnom princípe aj ČSS, SSJ,
SMOPaJ, inštitúciám ochrany prírody a v ob-
medzenom rozsahu sa darí výmena s poľskými
speleológmi.

V roku 2001 vyšla s finančnou podporou SSS aj
publikácia "Plešivecká planina, Atlas krasových
javov" od J.STankoviča, Z.Jerga a kol.

Činnosť odborných komisií
Komisia pre ochranu krasu a jaskýň

Komisia v spolupráci s MŽP SR a ŠOP SR zor-
ganizovala 25. - 26. 5. školenie špecializovanej
stráže prírody pre jaskyne za účasti 31 členov SSS.
Následne boli ustanovení títo strážcovia prírody:

21. 8. KU (krajský úrad) Bratislava: Jozef
Kovárik, Dezider Kravčuk, Radko Nevařil,

12. 11. KU Prešov: Oľga Miháľová, František
Miháľ, Ján Zibura, Katarína Tydorová, Peter Čarný,

3. 12. KU Trenčín: Anton Miške, Peter
Strečanský, Dušan Škultéty, Jozef Obetko, Bohuslav
Kortman,

20. 12. KU Žilina: Elena Hipmanová, Ján Hollý,
Miroslav Jurečka, Milan Štéc, Martin Hurtaj, Pavel
Pokrievka, Eduard Piovarči, Vladislav Mikula.

Ďalej členovia komisie zabezpečovali, resp.
metodicky usmerňovali vyčistenie a oplotenie
jaskyne Kolinanská čertova diera (OS Rim. Sobota
a Košice), oplotenie priepasti Kóta (Košice),
uzatvorenie Striebornej jamy (OS Rim. Sobota),
oplotenie Veľkej Artajamy (Obecný úrad Brekov),
Melkovskej jaskyne (OS Handlová), Prastarý výver
(Drienka).

Praktická ochrana jaskýň
Jednotlivé jaskyniarske skupiny vykonali tieto

najdôležitejšie ochranárske opatrenia:
Bratislava: Opravili silne poškodený uzáver na

Medzivrstvovej jaskyni (Borinský kras), od odpadu
vyčistili jaskyne Medzivrstevná, Abrázna,
Pieskovcová.

Casovia: V rámci ochrany krasových javov v spo-
lupráci zo správou CHKO Slovenský kras sa opra-
vili uzávery na jaskyniach Hrušovská a Majkova
a ohradila sa priepasť pri kóte na Zádielskej planine.

Čachtice: Čachtická jaskyňa je konečne uza-
vretá. Konštatuje sa prenikanie, poškodzovanie
uzáveru a jeho neuzatvorenie v neevidovanými
jaskyniarmi, ako aj jaskyniarmi z iných skupín.

Muránska planina: Vyhotovili nové uzávery
jaskýň Bobačka, Husleho jaskyňa.

Plavecké podhradie: Pracovali na čistení
Plaveckej jaskyne. Na Hačovej jaskyni vybudovali

uzáver a zabezpečili rebríkmi. Opravili uzáver na
jaskyni Tmavá skala a kontrolovali uzávery na ostat-
ných lokalitách.

Rimavská Sobota: Kolíňanská čertova diera pri
Nitre bola z prostriedkov Štátneho fondu vyčistená,
zameraná a zdokumentovaná, bolo vyrobené ochran-
né oplotenie a umiestnené označenie jaskyne.

Ružomberok: Vymenili a zrekonštruovali infor-
mačné tabule pri Liskovskej jaskyni 5. východného
vchod bol zabetónovaný

Slovenský raj: Na Medvedej jaskyni rekonštruo-
vali uzáver. Na území Slovenského raja sú členmi
klubu uzamknuté  4 jaskyne (Medvedia, Okienková,
Stratenská, Psie diery). Počas celého roka boli tieto
uzávery kontrolované a všetky sú funkčné.

Tisovec: Vyhotovili a osadili nové uzávery do
jaskýň Teplica a Bobačka, vymenili rebrík v
Michňovej

Martin (Veľká Fatra): V oblasti Suchej dolinky
zaregistrovali vydupaný chodník a poškodenie
uzáveru v Suchej jaskyni č. 1, odpadky v portáli pre-
visu S-8. Obmedzili vstup do jaskyne Suchá č. 1.
reťazou a demontovaním fixných lán a PAD
rebríkov. Odpadky spod previsu boli odstránené.

Komisia pre jaskynné potápanie
Potápačská aktivita prac. skupiny Východ

zoslabla a jaskynnému potápaniu sa venuje viacero
záujemcov z iných o.s. a Čiech. Komisia sa snaží
tieto akcie koordinovať, podávať informácie o pred-
chádzajúcom prieskume a tým predchádzať duplicit-
ném výskumu, k čomu pomáha aj publikácia
"Problémy speleologického prieskumu podzemných
tokov na Slovensku". Z aktivít mimo pracovnej
skupiny Východ uvádzame:
o.s.J.Majku

Z.Valenta uvádza potápačskú akciu v Čertovej
diere pri Domici.

V Medzevskej pahorkatine uskutočnili potá-
pačské akcie v Gajdovej štôlni a Jaskyni Helena
Speleoklub UK Bratislava

Potápali sa v záverečnom sifóne Bobačky,  v
Krásnohorskej jaskyni, v Borinskom krase, v Novej
Brzotínskej jaskyni, v Jazernej jaskyni (Tisovský
kras), v Zlatej diere a v Chorvátsku

Podrobnejšie sú úspechy potápačov opísané v
správach uvedených skupín.
o.s.Rožňava:

V Krásnohorskej jaskyni (za spolupráce potá-
pačov z Košíc a Prahy sa opätovne hľadali možnosti
prolongácie jaskyne za sifónom Trenčanov

o.s.Spišská Belá - potápanie v j.Javornka na
mieste zv.Morské oko

Spolupráca so zahraničím
Spolupráca so zahraničím sa uskutočňovala

najmä na úrovni jaskyniarskych skupín, ako je to aj
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zachytené a uvedené v správach oreganizačných jed-
notiek. Z väčších zahraničných podujatí je dôležitá
pokračujúca aktivita členov viacerých skupín vo
Velebite (Chorvátsko). V roku 2001 sa uskutočnili
exkurzné výjazdy do Rumunských jaskýň a po
dlhom čase aj Kaukazu (Gruzínsko). Pokračuje
spolupráca s Českou speleologickopu spoločnosťou,
ktorá má ale skôr charakter návštev a angažovamnia
sa českých jaskyniarov na akciách na Slovensku.

Exkurzné výjazdy sa uskutočnili do viacerých
zahraničných jaskýň, napríklad v Slovinsku, Švaj-
čiarsku, Taliansku.

V rámci priateľských kontaktov sa uskutočňuje
výmena na centrálnych podujatiach (Speleofórum,
Speleomíting). Pokračuje tiež spolupráca s poľ-
skými a maďarskými jaskyniarmi. Kongresu SSS v
Brazílii sa z ekonomických dôvodov nezúčastnil
žiadny člen vedenia SSS, Slovensko tu zastupoval
poverený zástupca Ing.J.Hlaváč, riaditeľ SSJ.

Bezpečnosť a záchrana
V priebehu roka 2001 došlo k niekoľkým váž-

nejším úrazom v jaskynnom
prostredí. Počas exkurzie na
Jaskyniarskom týždni SSS si
po páde v mierne expono-
vanom teréne jaskyne
Bobačka zlomil ruku Ľ.
Absolon, člen Spelekoklubu
Bratislava. Za asistencie
člena DJZS prebehol vý-stup z jaskyne na povrch a
doprava do nemocnice. V tomto čísle Spravodaja je
informácia o ťažkom úraze J.Obucha v Jelenej
priepasti na Muránskej planine. Bez zásahu DJZS

bol aj tento prípad vyriešený vlastnými silami. K
pádu a uviaznutiu nejaskyniara na viac ako 12
hodín došlo v jaskyni P-1 vo Ve ľkom Prepadlom
(Borinský kras). Zásah požiarnikov z Malaciek
prebehol bez privolania či informovania DJZS. Na
území Jánskej doliny prebehla cvičná akcia JZS
Českej speleologickej spoločnosti.V jas-
kyniJavorinka sa konalo záchranné cvičenie za
účasti 4 členov HS TANAPu, 11 členov poľskej HS
TOPR-u a 3 členov skupiny. Sp.Belá

Tieto skutočnosti, ako aj udalosti zo začiatku
roka 2002 nasvedčujú, že potreba akcieschopnej
DJZS je naďalej aktuálna, a tiež že pripravenosť na
zásah aj v náročných podmienkach sa overila.

Záver
Organizačné jednotky Slovenskej speleologickej

spoločnosti v naprostej väčšine vykonávajú aktívnu
speologickú činnosť v krasových územiach
Slovenska. Podľa podmienok v krase i úrovne
členskej základne sa zaoberajú objavnou, dokumen-
tačnou činnosťou vyúsťujúcej do vedecko-výskum-
nej činnosti. Túto činnosť vykonávajú dobrovoľne,
z vlastných prostriedkov alebo prostriedkov
získaných v miestnom regióne. Počas týchto aktivít
sa aktívne podieľajú na ochrane krasu, i okolitej
prírody a najmä jaskýň. Vykonávajú kontrolu,
údržbu a výstavbu uzáverov jaskýň, odstraňovanie
odpadkov, i osvetovú činnosť. Najlepšou formou je
priamy pobyt speleológov v teréne. V roku 2001
členovia SSS vykonali spolu minimálne 1568 terén-
nych akcií, objavili jaskynné priestory v d ĺžke 7344
m a zamerali 10 947m jaskynných priestorov.
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Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 2001
číslo skupina, klub Počet akcií Počet

TD
objavy
(m)

zamerané
(m)

počet
členov

zapl.
čl.%

1 Adama Vallu 119 119 67 206 31 100
2 Badizer 30 7 16 17 14 100
3 Banská Bystrica 40 - 303 446 20/17 85
4 Bratislava 64 - 14 29 24 100
5 Brezno 54 39 580 580 15/14 93
6 Cassovia * - 176 137 26/24 92
7 Čachtice 39 39 25 - 21 100
8 Červené vrchy * - 45 - 5 100
9 Demänovská dolina 40 30 827 827 16 100
10 Detva 33 27 245 182 7 100
11 Dolné Orešany - - - - 7 100
12 Drienka 100 36 242 193 14/10 71
13 Dubnica n. V. 50 - 60 - 24/23 95
14 Handlová 82 76 15 - 13 100
15 Chočské vrchy 20 14 (?) 13 - 18/17 94
16 Inovec 8 2 - - 5 100
17 Jána Majku 45 45 (?) 120 - 25/21 84
18 Leopoldov - - - - 15/8 53
19 Liptovská Teplička * - - - 6 100
20 Liptovský Mikuláš 7 7 29 11 14/13 92
21 Liptovský Trnovec 17 6 - - 22 100
22 Malá Fatra 19 19 5 - 17/15 88
23 Martin 12 12 - - 16/12 75
24 Muránska planina - - - - 16/15 93
25 Neandertal - - - - 20/18 90
26 Nicolaus 223 210 763 2363 15 100
27 Orava - - - - 17/16 94
28 Plavecké Podhradie 44 36 564 560 20 100
29 Prešov 25 - 30 - 17 100
30 Rimavská Sobota 33 33 183 183 13/11 84
31 Rožňava * - 35 - 20/17 85
32 Ružomberok 87 66 580 820 12/5 41
33 Slovakia – Bystrá - - - - 13/11 84
34 Slovenský raj 67 67 66 305 35 85
35 Spišská Belá 37 37 4 832 20/19 95
36 Strážovské vrchy 64 64 (?) 481 481 20 100
37 Tisovec 17 - + - 15/12 80
38 Trenčianske Teplice 36 22 43 78 9 100
39 Tríbeč 35 35 20 - 7 100
40 Uhrovec 24 - 5 - 7 100
41 UK Bratislava 61 - 1535 2302 9 100
42 Varín 7 7 3 - 11 100
43 Východ – SPK 29 27 250 395 13/9 69

Nezaradení členovia - - - - 38/23 60
Čestní členovia - - - 11 nepl.
S p o l u 1568 1082 7344 10947 733 92,2

* pozn.: podľa predloženej správy nie je možné ur čiť počet akcií
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TABUĽKA NAJDLHŠÍCH A NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
- stav k 20. 2. 2002

Tencer Ján
Legenda:
Hrubšie vytlačené sú tie lokality, na ktorých sa udiali nejaké zmeny, či už dĺžkové, alebo hĺbkové.
Podčiarknuté sú tie lokality, na ktorých je možné predpokladať upresnenie, prípadne zreálnenie
ich dĺžok alebo hĺbok.

Najdlhšie jaskyne
1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 32888 m
2. Stratenská jaskyňa - Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 21737 m
3. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier 17118 m
4. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 10421 m
5. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry 7531 m
6. Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina 5689 m
7. Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina 5368 m
8. Starý hrad, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 5257 m 
9. Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 5034 m
10. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze 4050 m 
11. Liskovská jaskyňa –jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie 3708 m
12. Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 3111 m
13. Bobačka, Spišsko-gemerský kras,Muránska planina 3036 m
14. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina 2969 m
15. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina 2811 m
16. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra 2763 m
17. Belianská jaskyňa, Východné Tatry, Belanské Tatry 2531 m
18. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry ,Demänovské vrchy 2334 m
19. systém Čiernohorských jaskýň,Východné Tatry,Vysoké Tatry 2316 m 
20. Javorová priepasť,Nízke Tatry, Demänovské vrchy 2249 m
21. systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry 1764 m
22. Zapoľná priepasť,Kozie chrbty,Važecký chrbát 1721 m
23. Jaskyňa studeného vetra,Nízke Tatry,Ďumbier 1710 m
24. Podbanište-jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie 1554 m
25. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 1550 m
26. Suchá jaskyňa,Veľká Fatra, Hôľna Fatra 1541m
27. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 1525 m
28. Štefanová č.1,Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1521 m
29. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 1491 m
30. Sokolová jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vchy 1460 m
31. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče 1450 m
32.. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1420 m
33. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina 1338 m
34. Večná robota, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1337 m
35. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina 1189 m
36. Krásnohorská jaskyňa. Slovenský kras, Silická planina 1100 m
37. Silická ladnica, Slovenský kras, Silická planina 1100 m
38. Jaskyňa Homola, Spišsko –gemerský kras, Muránska planina 1058 m
39. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina 1010 m
40. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie 1000 m
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Najhlbšie jaskyne

1. Starý hrad, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 432 m
2. Javorinka,Východné Tatry, Vysoké Tatry 360 m
3. Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina 317 m
4. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 313 m 
5. Večná robota, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 307 m
6. Jaskyňa mŕtvych netopierov ,Nízke Tatry, Ďumbier 300 m 
7. Jaskyňa v Záskočí- Na Predných , Nízke Tatry, Demänovské vrchy 284 m
8. SystémČiernohorských jaskýň, Východné Tatry, Vysoké Tatry 232 m 
9. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina 203 m
10. Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry 201 m
11. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 195 m
12. Stratenská jaskyňa-Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský r aj 194 m
13. Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 187 m
14. Čertova priepasť, Slovenský kras, Horný vrch 186 m
15. Brázda, Slovenský kras, Silická planina 181m
16. Bystriansky závrt , Horehronské podolie, Bystrianske podolie 174,5 m
17. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy 165 m
18. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry 160 m
19. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 147  m
20. Bobačka ,Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras 142  m
21. Malá Železná priepasť, Slovenský kras, Silická planina 141 m
22. Veľká Buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina 140 m
23. Ponorná priepasť , Slovenský kras, Silická planina 135 m
24. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier 129 m
25. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 125 m
26. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina 123 m
27. Nová Éra, Východné Tatry, Belianske Tatry 121 m
28. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá 120 m
29. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch 120 m
30. Jaskyňa Slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 113 m
31. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 112 m
32. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras , Dolný vrch 112 m
33. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy 110 m
34. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina 110m
35. Hlinoš, Slovenský kras,. Dolný vrch 110 m
36 Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina 108,5 m
37. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá 106 m
38. Michňová, Spišsko – gemerský kras. Muránska planina 105 m
39. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov 104 m
40. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze 102 m
41. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina 101 m
42. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch 100 m
43. Kosienky,Nízke Tatry, Demänovské vrchy 97 m
44. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry 97 m
45. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch 93 m
46. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie 92 m
47. Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov 92 m
48. Štefanová č.1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 91 m



Návrat na staré miesta
Územie rezervácie, kde sa Medúza nachádza, sa

skladá z niekoľkých čiastkových masívov. Plošne
neveľkú oblasť (cca 1 km2) centrálnych Rožanski
kukovi, totálne rozoklaný vápencový komplex
medzi chatkou Rossijeva koliba (1580 m) na severe
a homoľami kóty Crikvena (1641 m) na juhu
vytvára scenéricky fascinujúci komplex niekoľkých
megazávrtov: Napríklad taký Jerković dolac priamo
pod chatkou má horný priemer skoro 350 m a hĺbku
okolo 150 m; iný super-závrt, Varnjača, hlboký
120m, má zase štýl prepadnutej jaskyne s bočným
tunelom a svojím zjavom pripomína tak trochu
známu moravskú Macochu.

Tejto oblasti sme sa systematicky venovali najmä
počas našej úplne prvej expedície vo Velebite v roku
1990. Páčilo sa nám tu, no v susedných Hajdučki

kukovi sme sa časom prepracovali k objavom
Lukiny jamy, Manuálu II, S.U.K..., a počas skúma-
nia Slovačky jamy sme to sem mali zase dosť
ďaleko. Podvedome sme však stále túžili po návrate.
Rokmi sme totiž získali na viaceré lokality iný
náhľad a niektoré zostali v podstate nedokončené.

Zároveň nás však mátali logistické problémy:
Oblasť je relatívne vzdialenejšia od dobrých miest
na vybudovanie základného tábora (Lomska duliba,
V. Lubenovac) a chýba tu dostatok pitnej vody pre
väčšiu skupinu prieskumníkov. Nevedeli sme si teda
celkom dobre predstaviť, ako tu v prípade objavu
veľkej jaskyne zorganizovať akciu (vynášky, umiest-
nenie bivakov v podzemí, komunikáciu, no na jmä
vodu). Objavom Medúzy sme však boli nakoniec
jedného dňa pred tento problém postavení a museli
sme ho vyriešiť.
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Účastníci expedície v tábore na Lomskej dulibe. Foto M.Majerčák

Expedícia Velebit 2001
Branislav Šmída

Na obrovité podzemné šachty, špecifikum krasu severného Velebitu (Chorvátsko) sme v partii, čo tam už
viac než desaťročie expedične podnikáme, v podstate navyknutí. Po prvopriestupoch dvestoviek Marianny,
Xantipy, či veľkolepej P 213, zvanej Poseidon v Slovačke jame v nás určitý rešpekt zostal, no voči bázlivé-
mu pocitu z hlbočiny sme tak trochu otrnuli. A mysleli si: Čože nás tu už prekvapí!?

Speleológia je ale vskutku báječná disciplína. Možno i preto, že vaše očakávania môže realita nielen
naplniť, ale dokonca aj predčiť. Posledná výprava do Velebitu v lete 2001 je toho rukolapným dôkazom:
V nami novoobjavenej jaskyni Medúza (-707 m), dnes 3. najhlbšej v krajine sa nachádza monštruózna
priepasť, pomenovaná naozaj prí-značne. Bojim, bojim je totiž najhlbšou vnútrojaskynnou vertikálou sveta!



Objav vchodu Medúzy
Na predposlednej veľkej

výprave v pohorí bolo v roz-
pracovávanej Slovačke jame
na začiatok dosť mančaftu,
tak sme sa 28. júla 1999
štyria rozhodli, že zužitku-
jeme sily rekognoskačnou
povrchovkou v Rožanski
kukovi.

Vo dvojici Braňo Šmída
a Jožo Ondruška sme sa
podujali vyriešiť problém
Gajinovej jamy. Podľa turis-
tickej mapy by sa dalo usu-
dzovať, že ide snáď o vše-
obecne známu, dostupnú
a prípadne rozmernú polo-
priepasť s firnom. Žiadni
planinari, no ani miestni,
meteorológovia zo Zavi-
žanu nám však o tomto
fenoméne nič povedať
nevedeli.

V miestach juhozápadne
od Rossijevoj koliba, kde
bol názov Gajinova jama
spolu s malou modrou pod-
kovičkou situovaný v mape,
sme dosť zodpovedne pre-
brázdili tri veľké závrtovité
depresie s asi 100 m
priemerom a 50 m hĺbkou,
avšak nenašli tu viac-menej
nič zvláštne: Gajinova jama
bude len názvom pre jeden
zo uvedených závrtov.

Tak trochu deprimovaní
z negatívneho výsledku sme
si to, už bez veľkých očaká-
vaní “strihli” z jedného zo
skalných vrcholkov zóny
cez kosodrevinu k turistic-
kému chodníku Premuži-
ćeva staza. Tu sa však
zrazu, v hustom poraste
pred nami otvoril akýsi
polouzavretý skalný kotlík
s priemerom asi 20 m. Pod
jeho najvyššou stenou sa
črtala trhlina s rozmlá-
teným, závaliskovým stup-
ňom do menšej priepasti.
Na jej zlezenie sme nemali
vôbec nič, tak sme to
nechali na inokedy.
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Slovačka jama II?
Dňom opätovného prieskumu tejto šachtičky sa

stal 31. júl 1999. Do záhadného otvoru sa spustil
Marcel Griflík. Dole evidoval rozľahlejšiu sienku,
z ktorej spadal malý, voľne zleziteľný stupeň.
Jaskyňa končila v -30 m úžinou so zaklineným
blokom, avšak aj s – mimoriadne silným
prievanom!!

Marcel po vylezení konštatoval, že v priepasti
niet ani stopy po firne či ľade a že mu to zhodou
okolností silne pripomína počiatok Slovačky jamy...

Pozitívnu motiváciu tlmil len poznatok, že
v mnohých tunajších jaskyniach so silným
prievanom sme veľa razy celí vytešení vliezali dnu –
a po pár metroch vyšli niekde na druhej strane hre-
bienka, či závrtu... Aj tu bola k tomu predispozícia:
Rožanski kukovi len o kúsok ďalej na západ spada-
jú k moru asi stometrovou terénnou hranou,
v podobe príkrej stupňoviny. Či tu nie je tak silný
prievan práve preto, zostalo zatiaľ záhadou.

Zimné radovánky
V januári 2001 sme sa v menšom, šesťčlennom

zoskupení rozhodli pozrieť do Velebitu, ako vyzerá
v zimnom šate.

Bola to úžasná akcia – vápence, závrty, a na tom
metre snehu, no paráda! Presun zo Zavižanu na
Rossijevu kolibu však veru z ľahkých nebol... Trasa,
ktorú v lete zvládame v trenírkach poľahky za 2 ho-
diny, nám trvala plné 2 dni! V polovici trasy sme
museli dokonca provizórne zabivakovať – hoc via-
cerí vybavení skeletmi a mačkami, potme sa z chod-
níka, zasypaného haldami snehu zrútiť do
najbližšieho závrtu nikto nechcel. Do zľadovatených
prevejov na chodníku sme museli miestami dokonca
sekať stupy. Avšak, zatáborenie na útulnej chatke
Rossijeva koliba, tak dokonale odrezanej od civi-
lizácie, to stálo za to!

Ako by to bolo, aby jaskyniari nemali so sebou aj
nejakú tú výstroj do dier. Tešili sme sa najmä na
Punoledu, ktorá mohla byť vzhľadom k prievanom
v ľadoch rokmi úplne iná (aj bola!), ale vyložene
radosť nám pripravila najmä budúca Medúza (vtedy
ešte bez názvu). 17. januára navštívili túto jaskyňu
Jaro Stankovič, Vlado Kóňa a Erik Kapucian. Špe-
cialisti na patrónové mikroodpaly sa tu “zahryzli” do
úžiny a potrebovali na to iba 12 pokusov, aby sa
z nej stala chodbička. A tá viedla do meandra, s ná-
stupom do – hlbočiznej šachty!

Táto akcia, to ešte nebola žiadna výprava, skôr
príma výlet. Aby sme sa z týždňovej akcie vrátili
domov včas, jaskyňu sme navštívili opäť už len raz.
V šachte som sa spustil o skoro 100 m hlbšie a musel
ešte zakričať na Zola Ágha a Marcela Griflíka, aby
mi “hodili” ďalšie lano. V cípe dna šachty sa totiž
medzi blokmi črtal drobný nález s citeľ-

ným prievanom. Po jeho odhádzaní som mohol už
len konštatovať – jaskyňa pokračuje ďalším menším
stupňom do poriadne sa rozširujúceho meandra.

“Tá druhá” je lepšia
Cieľom poslednej expedície, ktorú sme zorgani-

zovali medzi 5. – 19. augustom 2001 v spolupráci
s karlovackými jaskyniarmi (a najmä vďaka ich
lídrovi, I. Jelinićovi z SO PD Dubovac – Igor, ďaku-
jeme!), mal byť pôvodne prieskum pokračovaní
Slovačky jamy. Úplne na začiatok sme sa však
rozhodli, že nejaké dva či tri dni sa povenujeme aj
Punolede, ktorá mala zo zimy pracovný názov “Tá
prvá” (ešte stále sme verili najmä jej!) a popri tom
“Tej druhej” (budúcej Medúze). Z tohto dôvodu sme
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situovali základný tábor najprv na chatke v Lomskej
dulibe, s tým, že ak dotyčné priepasti nepustia, pre-
sunieme sa na V. Lubenovac a plnou vervou
načneme Žumpu a Hermanovu studňu v Slovačke
jame.

V pondelok 6. augusta sme zakladali base-camp
a niekoľkí navečer navštívili chatku Perišina baraka
pod Begovački kukom, kde sa už koncentrovali
karlovackí jaskyniari, speleológovia z Ríma a Fran-
cúzi. Výskumy potom prebiehali v autonómnych
tímoch.

S úvodnou vynáškou lán a rozdelení na tri lokali-
ty (Punoleda, Medúza, povrchovka ku Krajaćevmu
kuku) sme vyrazili do Rožanski kukovi už na ďalší
deň, 7. augusta, celkovo štrnásti. V “Tej druhej” B.
Šmída a K. Kýška explorácia, M. Majerčák, Z. Ágh,
M. Hačo a B. Kýšková filmovanie a fotenie.

Pre dosiahnutie čím väčšej hĺbky sme zvolili
možno nie príliš obvyklý, ale rokmi overený a veľmi
efektívny systém: Ja, naložený lanami, čo uvládzem
niesť (dva plné vaky) to potiahnem sólo dopredu, až
pokiaľ mi vydajú špagáty. Bez nejakých veľkých
vykotvovaní, skôr len na hodiny, aj cez hrany, spito-
vanie vyložene len v kritických miestach. Karol
bude trasu v odstupe za mnou pedantne dokotvova ť,
vylepšovať a nakoniec ma doženie.

V plynulom a rýchlom zostupe ma to po zdolaní
kompaktnej P 38 (Minotaurus) “bloklo”. Drobnú
šachtičku v -210 m uzatváralo tiahle zúženie, ktoré
(ak ho vôbec prekonáme!) som otipoval na tak 3 dni
intenzívneho strieľania... Kúsok nad týmto miestom,

v hornej časti šachtičky som ale zaregistroval akési
okienko. Ako to už v tomto krase bývava, okná tu
často vedú do paralelných šácht. S dosť veľkým
vypretím som teda, čo mi umožnila meandrová
forma šachtičky, zatraverzoval v jej nástupe čím
ďalej nad stred, tu vykotvil a spustil sa nižšie.
Kyvadlo do okna – a sienka viedla ďalej šachtou, už
s tiahlou ozvenou. Tu však – znovu úžina!

Dala sa zatiaľ obísť horným rozšírením, no istiaci
spit jednoducho nešiel nabiť. Hornina, akýsi ílovitý
vápenec, je tu ako maslo, dierky sa mrvili na kašu.

Karol medzičasom dorazil až sem a tak ma mohol
zaistiť on. Po nadleze nad úžinou mi lano prepadlo
zárezom a zdatne som zhupol do šachty...

Nasledoval meander. No v ňom – ďalšia preklia-
ta úžina! Túto som už prekonal ledva-ledva, hoci bez
sedačky. Bolo nad svetlo jasné, že nastúpia strelmaj-
stri. Meander za úžinou (Šuchy-šuchy) však
pokračoval sľubne: Prievanom a nástupom do širšej
šachty, s odrazom vodnej hladiny na dne. Ešte som
mal trochu problém vyliezť vôbec naspäť, Karol mi
teda vypchal štrbinu nálezu pred meandrom vlast-
ným telom (!) a usmernil tak lano do vertikály.

Partia v Punolede neuspela, ani po úspešnom
kyvadlovaní. Štvorica M. Griflík, M. Audy, J. Ondruš-
ka a P. Masarovič sa v jaskyni dostala len do asi -100
m hĺbky, bez možnosti pokračovať, tak ju odstrojili.
Nafotili však pritom úžasné zábery. J. Kankula
a M. Uhlík, vedení J. Vykoupilom preskúmali dve
nové -30 m hlboké priepasti (Nikova jama).

Trochu chaosu nezaškodí
V stredu 8. augusta vstúpili do “Tej druhej” M. Sova,

M. Audy, J. Kankula a M. Uhlík. Predtým tu ešte
neboli, nepoznali teda ani naše vystrojovacie “nuan-
sy”. A hoci sme im poskytli pomerne presný náčrt
známeho priebehu jaskyne, došlo k omylu.

Miro, ktorý zostupoval ako prvý, zliezol až na
koniec lán. Logicky usudzoval, že miesto na rozšíre-
nie, o ktorom sme hovorili hore, je najnižšie...
A ostatní zliezli za ním. Že je kúsok povyše ešte
traverz “kdesi do neznáma”, si popritom nevšimli.

V úžine ich však prekvapilo – že ňou vôbec
nemohli preliezť na druhú stranu! Pustili sa napriek
tomu do strieľania... Do hlavy to časom nešlo už iba
štíhlemu Markovi, ktorý nerozumel, ako sme miesto
zdolali, keďže s Karolom máme cez 80 kg a on
možno aj o 15 menej. Toľko špekuloval, až si
nakoniec všimol v šachtičke lano vedúce pár metrov
nad nimi... Mali ste vidieť to prekvapenie!

Pre pokročilosť času sa skupina rozdelila.
Pomery ďalej sa pobral zistiť M. Audy. Sám. (Dá sa
povedať, že túto jaskyňu sme explorovali na 80 %
sólo útokmi – prieskumník postupoval zvyčajne bez
kontaktu s kolegom, ktorý bol v tom čase hoci aj
o 100 či 200 m vyššie!).
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V šachte pod meandrom Marek zistil, že to nikam
nevedie. A opäť si spomenul na prazvláštny fenomén
okná... V dvadsiatke, čo sa ňou spustil dolu, jedno
také bolo a tak tam z polovice šachty zakyvadloval.
A tu sa otvoril celý labyrint (!) meandrov. Hore,
dolu, poprepájané oknami, šachtami, závaliskami...
Marek postupoval plynulo vpred a homogénnou
studňou (Delfínia) sa spustil k zúženému meandru,
ktorý pomenoval Žralok. Zo stien brekciového
vápenca, ktorý buduje okolitý masív, tu trčia exem-
plárne ostré, selektívne vypreparované úlomky,
ktoré nám neskôr zakaždým totálne likvidovali over-
aly. Každú chvíľku – škŕŕk – a na kombinéze jazva
ako hrom! Po expedícii sme mali poniektorí aj úplne
nové overaly dierkované ako sitko, a sedačky sa tu
tiež slušne “obrusovali”...

Nasledovala akási sieň s bočnou šachtou. Z boku
sa sem tlačil obrovský zával, s blokmi ako –
Domčeky! Depresívna zóna akiste vplývala aj na
Marekovu osamelosť a postup vpred ukončil. Hoci –
doslova pár metrov pred ústím grandióznej šachty!

Juro s Milošom a Mirom za ten čas rozšírili nie-
lenže “správnu” úžinu, no do večera aj nasledujúcu
v meandri. Budú sa dať tadiaľ už transportovať aj
vaky.

Stovka? Dvestovka?
Alebo – do nekonečna?

Vo štvrtok 9. augusta sme v jaskyni opäť štyria.
Mapujeme (B. Šmída a J. Vykoupil), respektíve
K. Kýška s F. Černým “stopujú” ďalšie pokračo-
vanie. Pod závalom blokov Domčekov ho nakoniec
aj vysledovali. Fero nám večer oznámil, že šachta na
konci ďalšieho úzkeho meandra bude aspoň stovka...
Že to tam ale bude treba ešte odstrieľať. (Pamätný je
z tohto dňa najmä povzdych Jana Vykoupila, ako
vyliezal hore vstupnou P 80: “To sú ale galeje!”).

Silná partia vstupuje do jaskyne aj 10. augusta.
J. Kankula, M. Griflík a M. Uhlík spriechodňujú
vŕtačkou a patrónmi trasu zúženín od Domčekov
nižšie. Postupne však minú kapacitu akumulátorov.
Posledný dosiahnutý bod z predošlého dňa, nález do
veľkej šachty, preto nakoniec rozširujú ručne, kladi-
vom a sekáčom. Marcel konštatuje, že Fero sa asi
“mýlil”. V studni je mimoriadne tiahla ozvena
a podľa neho to bude aspoň dvestovka šachta, ak nie
viac... V duchu rátame, že pre Velebit “povinných” -
500 už asi spravíme.

Útokom sú poverení odpočinutí Dubničania.
Ostrieľaný J. Ondruška v tandeme s mladučkým P.
Masarovičom objavili v predchádzajúcich dňoch
v tesnej blízkosti vchodu novú priepas ť Majočka
(-70 m). Ako sa zdá, skúsenosti spojené
s mladosťou, silnou a nebojácnou, to je presne to, čo
bude ich akcia vyžadovať.

Toho dňa sme boli poniektorí pri mori a zvážili,
že novú jaskyňu by sme už mali začať nazývať
dajako normálnejšie, než len “Tá druhá”. Meandre
a odbočky, jaskyňa sa vetví, akoby mala dolu nejaké
ramená... Tak teda – Medúza!

Do tábora sme sa vrátili neskoro večer. Jožo
s Petrom sa však nedostavili, ani keď sme už okolo
polnoci poslední vliezali do spacákov. Čosi sme
začali šípiť...
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Frontálny útok
Dvojica sa vrátila až o 5.00 ráno 11.

augusta. Do šachty si so sebou niesli cez 300
m lán – no jej dno aj tak nedosiahli!! Je tak
gigantická, že miestami nezbývalo, než ťahať
laná vo vzdušnej vertikále, bez dotyku so ste-
nami a na uzly, hoci viac než sto metrov! Čím
nižšie sa to podľa nich príšerne rozširuje, len
TMA! Nemali nič, čo by mohli hodiť dolu,
takže ani netušia, kde šachta skončí... Nazvali
ju Bojim, bojim. A Jožo ešte podpichne, vraj
– že sa tešíte!?

No namôjveru...!
S M. Griflíkom, ako najskúsenejším

“bivakistom” zo skupiny na povrchu som ešte
dohodol, aby zorganizoval chystanie mate-
riálu na podzemný tábor, ktorý už asi budeme
po ďalšej akcii potrebovať. Na útok do hlbín
Medúzy sme vyrazili opäť s Karolom.

Chalani neklamali, profil šachty bol naozaj
fantazmagorický... Karola, ktorý za mnou
sprecízňoval trasu, som celkom slabučko
počul kdesi tristo metrov nad sebou. Enormné
dimenzie šachty, osamelosť a podozrenie, že
spustím dolu dvestovku, pôjdem “luftom”
a dno aj tak nedosiahnem! – ma prikvačili
k spitovaniu. Tri diery pár metrov za sebou!

Spúšťam sa ešte asi 150 m. Steny
v diaľave už pomaly ani neregistrujem... tak
je to veľké! Brzda úžasne páli, musím navi-
azať ďalšie lano a začína ma to točiť!
Nakoniec však pod sebou zbadám predsa
len akési nakopené balvany. Úuff! Tak predsa
to má koniec!

Toho dňa, 11. augusta 2001 sme teda vo
dvojici B. Šmída a K. Kýška ako prví dosiahli
dno Medúzy v hĺbke -707 m. Pokračovanie
v priestore, kde sme sa cítili ako malinkatí
červíci, sme nenašli, iba miesto medzi blok-
mi, kde by sa dalo sondovať.

Hore k nástupu šachty to zvládame za
vynikajúce dve hodiny (!), von z jaskyne za
ešte lepšie celkovo štyri... Do tábora
prichádzame ešte za svetla. Nikto preto ne-
verí, že sme boli tak hlboko. (Aj zrelé víno
môže byť dobré, čo poviete!?).

Kope sa aj vo Velebite!
Možnosť pokračovania cez zával dna

Medúzy bola nejednoznačná. Nezostávalo ale
nič iné, než to potvrdiť, alebo vyvrátiť. Pre
efektívnu sondáž v takej hĺbke však už bol
potrebný bivak. Aby sme eliminovali
zliezanie a vyliezanie Bojim, bojim a prí-
padne postúpili ešte nižšie, rozhodli sme sa ho
zriadiť na dne šachty v -700 m.
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Druhú návštevu dna jaskyne teda realizovali
M. Griflík, J. Ondruška a M. Uhlík (do asi -370 m
im s transportom pomáhajú Z. Ágh s F. Černým).
Chlapi to zvládli bez problémov. Bivak bol síce prí-
jemný, so všetkým komfortom, no obrovský zával
skupina nakoniec neprekonala. Ani za pomoci
vŕtačky a pyropatrónov. Z veľkých blokov išlo
odždibovať len po odrobinkách a za skoro plný deň
sondáže sa neukázal ani náznak zrejmejšieho
pokračovania.

Skupinka tu preto kopanie ukončila, bivak zbalila
a vyniesla ho na terasu v -370 m. Potom vyliezli.

Z vyššieho bivaku
Termín záveru expedície sme mali dohodnutí

viac-menej voľne, podľa vývinu situácie v podzemí.
Do toho však prišla náhle dezinterpretácia strážcov
zo správy národného parku na Zavižane: Povolenie
k výskumu nám vraj platí – len do stredy! To nás
zneistilo...

Zatiaľ čo v medzičase expedície niektorí skúmali
nové jaskyne (Moby-dick, Machový svah, Zlatý troj-
uholník), M. Griflík so Z. Ághom sa spojili s I. Je-
linićom a “zabrali”. Niekoľko horúcich telefonátov
do Zagrebu (ktorých konečná vraj bola až kdesi
u námestníka príslušného ministerstva!) nako-
niec skončilo ospravedlnením, že došlo k omylu
a povolenie nám trvá až do soboty.

Bolo však jasné, že do hĺbky to už príliš nepo-
tiahneme. Harmonogram sme teda upravili na ešte
jeden trojdňový turnus, v rámci ktorého zriadime
vyšší bivak (v -220 m), z neho jaskyňu domapujeme
a pokúsime sa v nej “vyčuchrať” možnosti pokračo-
vania. Najmä v Bojim, bojim. Pri výstupoch sme
v jej stenách zaevidovali niekoľko okien
a podozrivých výklenkov. Bolo potrebné posúdi ť, či
majú zmysel a pokúsiť sa k nim zakyvadlovať. Že sa
to však v obrovskom profile šachty aj podarí, to
vôbec isté nebolo.

Ako podzemní Ikarovia
Na náročnú akciu (pritom s veľmi neistým

výsledkom) sme sa odhodlali v stredu 15. augusta
B. Šmída a P. Masarovič. K nástupu šachty v -270 m
sme zliezli naľahko za asi dve hodiny. Do -600 m,
kam až sme zlanili, by nám to trvalo možno ešte pol
hodiny, no veľa som tu zastavoval: Priamo pri zo-
stupe som sa totiž pokúšal okná a profil šachty
nasvecovať silnou potápačskou baterkou a súčasne
si pri tom v duchu zostavovať taktiku kyvadlovania
(dĺžky lán, vhodné body ukotvenia).

Od poslednej zanechanej plaketky sme ešte vy-
tiahli laná zo šachty i z jej dna. (Bivaková partia ich
všetky pospájala do nekonečnej reťaze). Peter potom
vyliezol (s nákladom dobre cez 20 kg špagátu!) až
po balvanitú terasu v -370 m, kde čakal. Ja som sa

mohol pustiť do kyvadiel. Najspodnejšie,
v obrovskom profile šachty ešte ako tak re-
gistrovatelné okná sa nachádzajú v hĺbke okolo -570
m. Sú však situované v protiľahlej stene šachty, azda
20 či 25 m ďaleko od zostupovej trasy, ktorá tu
žiadne kyvadlovanie neumožňovala.

Z kotvenia v -460 m (pri akomsi ohromnom
prelome) sa mi ale na dĺžky lana 50 – 70 m podarilo
zakyvadlovať k dvom oknám na poruche nad sebou.
Vrchné z nich (v -500 m) viedlo ponad rozlámanú
priepasť meandra akoby do horizontu, traverz po
rozbitej rímse by tu bol však bez priebežného
priisťovania (hlavne niekým druhým!) nebezpečný.

Do spodného okna (v -530 m) bolo potrebné
zdolať štvrťoblúk šachty v rozpätí asi 15 m. Pre
ohromné výkyvy z osi kyvadiel, ako aj ťažko koordi-
novatelné nárazy o steny počas skúšobných a potom
neúspešných “finálnych” pokusov to bolo takmer na
hranici bláznovstva... Okno vedie do meandra, ktorý
končí prítokom. Zárez na dne meandra nižšie som
nezliezol, nemal som už lano, a na voľné roz-
porovanie bol psychologicky (na tieto h ĺbky) príliš
“široký”. Čo som však videl, minimálne nejakých 20
m pod oknom sa meander na šachtu nepripájal. Či
tomu tak nie je nižšie, nevieme. Až sem sa už počas
akcie nedostal nik.

K. Kýška, J. Kankula a M. Sova v tento deň pre-
sunuli celý spodný bivak, zbalený v transportiakoch,
od blokoviska v -370 m do -230 m. S P. Masarovi čom
sme po vylezení postavili stan v príjemne suchej
bočnej sieni v -220 m, nazvanej Obser–vatórium.
Pretože sme disponovali tromi spacákmi, M. Sova,
ktorý nám pomáhal, zostal v bivaku s nami.
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“Dorábky”
S F. Černým, ktorý k nám naľahko a sám vo štvr-

tok 16. augusta zlieza do bivaku, mapujeme niektoré
zatiaľ “vynechané” úseky jaskyne od bivaku
k Domčekom. V Lomenom meandri súčasne
explorujeme jeho prítokovú etáž, končiacu stupňom
s mimoriadne silným prievanom. Na postup do plusu
by tu bolo treba liezť voľne, čo sa nám zdá v tomto
momente riskantné. Pod Domčekmi sa spúšťam do
slepej šachtovitej subvetvy Presýpacie hodiny. Sú tu
úžiny, ktoré akusticky súvisia s Bojim, bojim.

V Domčekoch potom ešte vyliezam asi 6 m
vysoký stupeň, priamo povedľa obrovských blokov.
Hore je závalmi a rútením poznačená chodba, vyššia
úroveň. Aj táto sa prepája na Bojim, bojim. Pri
zliezaní naspäť do siene sa mi nechtiac uvolní pod
nohami veľký, možno 100 kg ťažký blok, ktorý
preletí tesne popri F. Černom. Nič okrem poriadne-
ho vyľakania oboch sa našťastie nestalo, balvan však
dokázal na jednom mieste úplne preťať voľne ložené
lano. Tento incident bol jediným kritickým momen-
tom expedície.

Fero vylieza z jaskyne a ja ešte, po krátkom
odpočinku v bivaku zliezam doteraz nedotknutú
studňu Lenka, s nástupom hneď vedľa stanu.

M. Sova s P. Masarovičom sa vracajú do bivaku
síce až okolo druhej v noci, no s ďalšími pozitívny-
mi správami. V -500 m zložité prekyvadlovanie do
vyššieho z okien nakoniec pomocou mnou
vykotveného lana nielenže zvládli, ale po traverzo-
vaní rozbitým meandrom tu objavili rozmerný dóm,
v podstate dno neznámej paralelnej studne s pro-
filom 10 x 30 m. Popri odstrojovaní potom zaky-
vadlovali v -400 m aj k oknu nad uklonenou balva-
nitou rímsou. V paralelnej studni v slušnom profile 5
x 10 m tu padá vhodený kameň dolu 3 – 4 sekundy,
no nie je vylúčené, že sa to niekde nižšie prepája
poza neznámu kulisu s hlavnou šachtou Bojim,
bojim. Nakoniec vyťahujú všetky laná až pod
Domčeky v -255 m.

Tým sme výskumy v Medúze ukončili.

Ťahačka
Keďže vynášanie materiálu z väčších hĺbok sme

prezieravo organizovali priebežne, retransport
a odstrojenie Medúzy si trúfame zvládnuť
náporovým systémom a v početnej skupine tradične
za jediný deň.

Po F. Černom som vyslal pre partiu na povrchu
najmä informáciu, kedy asi budeme mať pobalený
bivak. V piatok 17. augusta si teda môžeme v bivaku
dopriať príjemné “ranné” leňošenie a vstávame až
o 10. hodine. Raňajky, oblečenie do výstroje i kom-
pletné nabalenie bivaku do vakov nám trvá 1,5
hodiny. Takmer synchrónne s počiatkom nášho
pohybu z bivaku (!) sa v -230 m stretávame s prvým

zo skupiny 9 jaskyniarov, ktorí prichádzajú v rozo-
stupe za sebou na pomoc.

J. Kankula, M. Uhlík, K. Kýška, Chorvát Ž.
Novosel a Francúz Pierre (vrátane M. Sovu) vezmú
každý po vaku, ktorý vynášajú až na povrch. B.
Šmída s P. Masarovičom nenesieme nič, no pri vý-
stupe domapovávame meander Šuchy-šuchy a na-
ťahujeme polygón od dna Minotaura po vchod. M.
Griflík, J. Ondruška a Z. Ágh berú posledné baly lán
spod Domčekov v -255 m a cestou von z jaskyne ju
odstrojujú.

Po krátkej relaxácii na povrchu sa do jaskyne vra-
ciame B. Šmída a P. Masarovič (zhora sa k nám
pridáva ešte F. Černý). Odstrojujúcej trojici
vypomáhame v nástupe šachty Galeje vo vyťahovaní
materiálu, štandardným systémom nekonečnej
reťaze lán a vakov (kladkostrojom i hrubou silou).
Materiálu sa nakopilo, takže v privchodových par-
tiách niektorí vynášame už aj dva vaky na hlavu.
Tesne pred polnocou je však všetko vonku a dolu
svahom Rožanski kukovi sa podarí zniesť k autám
ešte poriadnu hromadu materiálu.

* *  *
Posledný raz sa ide k Medúze v sobotu 18. augus-

ta. Piati odtiaľ donesú zbytok lán, ostatní balenie,
delenie materiálu a upratovanie v tábore.
Kompletizujeme výsledky, predspracovávame niek-
toré merania a nákresy. Poobede je všetko
pripravené na odchod z hôr. Na ceste z Lomskej
duliby sa zhodou okolností stretávame s I. Jelinićom,
s ktorým debatujeme o Medúze. Igor nás ako prvý
upozorňuje na fakt, že Bojim, bojim môže byť
najhlbšou šachtou vnútri jaskyne na svete. Sami sme
si to v podstate až doteraz nejako neuvedomovali...

Po kúpaní a tradičnej očiste v kempe Rača pri
mori dosiahneme do večera takmer hranicu.
Príjemný večer pri sviečkach, pive, vodke i víne
v lese pri ceste končíme konštatovaním, že toto bola
jedna z našich najlepších expedícií vo Velebite.

O Bojim, bojim
Šachta Bojim, bojim (P 450) je nielenže

najhlbšou vnútrojaskynnou vertikálou sveta, no ide
súčasne aj o 5. najhlbšiu priamu krasovú šachtu na
svete. Zdolávali sme ju nižším nástupom (P 430),
o 20 m vyššie, zo siene nad Domčekmi je však ďalší
eventuálny nástup. Na základe našich skúseností
z oblasti dedukujeme, že šachta môže odtiaľto
pokračovať komínovite do plusu hoci ďalších 20 či
30 metrov...

Spodný nástup do šachty je v skutočnosti sotva
prelezitelné okno. Hneď nato sa však priepasť mean-
drovite natiahne a v šírke 5, nižšie 10 m klesne
prvých asi 80 m. Tu už dosahuje pred ĺženie 20 – 25
m. Nasleduje terasa, vytvorená z obrovských zakli-
nených blokov, z nej spust vo vzdušnej 100 m ver-
tikále, pri oválnom profile 15 – 20 m. Najbližšie
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kotvenie je až na akýchsi obrovských poprela-
movaných prepážkach. Tento úsek je dosť deprimu-
júci, šachta tu má lalokovité záhyby a jej profil sa dá
identifikovať iba sčasti. Opäť nasleduje vzdušný
spust, neskôr sa už zlanuje popri stene s drobnými
odskokmi.

Enormné rozmery dosahuje studňa najmä v spod-
nej tretine priebehu. Posledných 120 m sa zlanuje
opäť v previse. Priemer tu dosahuje neuveriteľných
15 x 50 m (!). Pre porovnanie, v tomto úseku sa dajú
dimenzie priepasti predstaviť ako Rozprávkový dóm
zo Stratenskej jaskyne (najväčšia známa kaverna
u nás), len hore nohami. Celkový objem šachty je
však dvojnásobný (cca 160 000 m3).

Mimoriadne nebezpečný je úsek spodných dvoch
tretín šachty. Hrozí tu totiž pád veľkých blokov, čo
môže mať na tak veľkú hĺbku a priamočiarosť šachty
pre lezúceho jaskyniara fatálne následky. Na okraji
balvanitej plošiny v -370 m sme preto vybudovali
krátky kontinuálny traverz s niekoľkými kotvenia-
mi, aby sa tak predišlo kontaktu nôh so závalom.
Okrem toho je potrebné počkať tu na kolegu
a spustiť sa spolu do zlanovania až po prekonaní
závalovej šikminy.

Názov šachty vymyslel J. Ondruška. Jeho malý
synček vravieval v neistej situácii – bojim, bojim!
Nejako tak sme sa však cítili v tejto šachte občas aj
my...

Čo do budúcnosti?
Ľahké a jasné možnosti pokračovania Medúzy sa

už asi vyčerpali.
Ďalšie prehlbovanie jaskyne na jej dne vyzerá

byť problematickým. Dno Bojim, bojim uzatvára
v celom plošnom rozsahu zával. Miesto sondáže sme
tu situovali len na základe intuície v kombinácii
s poznatkami získanými rokmi v okolitých jaskyni-
ach. (Primárny, odtokový meandrovitý kanál by sa tu
dal očakávať analogicky v protismere úklonu vápen-
cových vrstiev a azda v smere generálnej vergencie
odvodňovania oblasti). V bode nášho výkopu, v se-
vernom cípe dna šachty, sme v deň útoku na dno evi-
dovali medzi blokmi poslabší, pulzujúci prievan.
Trojica, ktorá tu bivakovala a sondovala, však tento
jav už nepotvrdila.

Kopanie na dne Bojim, bojim považujeme
za vabank: Bolo by možno potrebné tu pracovať
niekoľko dní, v podstate naslepo pomedzi bloky.
Túžený výsledok sa nemusí vôbec dostaviť. Okrem
toho, vo väčšej hĺbke výkopu môžu byť ťažkosti
s vystužením.

Zaujímavejšou alternatívou sa zdajú byť v Bojim,
bojim okná. Niektoré z nich, relatívne dostupnejšie,
sme už čiastočne preskúmali, no či povedú do
hlbšieho pokračovania, sa zatiaľ jednoznačne
vyjadriť nevieme. Okná sú však napríklad aj v šachte
Minotaurus (P 38).

Existuje tiež názor, že horizont meandrov
v hĺbkach 200 – 250 m, z ktorých viaceré majú starý
fosílny ráz, by mohol sledovať určitú líniu horizon-
tálneho skrasovatenia a pokračovanie primárnych
meandrov sa dá očakávať na druhej strane šácht,
ktoré ich neskôr rozrezali. Technicky traverzovať je
tu možné (napr. na druhú stranu šachty Lenka,
v hornom závalovitom úseku meandrov nad
Delfíňou studňou, či dokonca z chodby nad
Domčekmi krížom cez Bojim, bojim!), no ide
o nesmierne časovo náročný typ prieskumu.

Jaskyňa má v pôdoryse vergenciu na juh. Tu, asi
250 m od jej vchodu, sa nachádza os dna kotlovitého
megazávrtu s hĺbkou skoro 150 m (!). Podľa mapo-
vania šachta Bojim, bojim pod jeho dno ešte neza-
sahuje (nachádza sa v priemete niekde vo svahu), no
tak veľký závrt sa v každom prípade len tak nevy-
vinul. Myslíme si, že práve niekde v tomto priestore
je vyvinutý ohromný priepasťovitý komplex (s mož-
nou deniveláciou hoci i -1500 m). Medúza môže byť
jeho súčasťou. Systematický prieskum svahov závr-
tu sme zatiaľ nerobili a v roku 1999 tu našli zatiaľ
len jednu meandrovitú šachtičku s prievanom (avšak
nižšie neprieleznú).

Viac svetla do problematiky môžu vniesť
výskumy Talianov, ktorých sme v lete 2001 uviedli
do terénu s mohutnými šachtami okolo Crikveny
(1641 m) na druhej strane závrtu. Rimania tu rekog-
noskovali nielen nami skúmané priepasti z roku
1990, ale našli dokonca aj nejakú novú lokalitu,
ktorá má hĺbku okolo -150 m a pokračuje...

Účastníci expedície
Zoltán Ágh, František Černý, Marcel Griflík,

Karol Kýška, Barbora Kýšková, Marián Majerčák,
Branislav Šmída (Speleoklub Univerzity
Komenského Bratislava), Jozef Ondruška, Peter
Masarovič (Jaskyniarsky klub Dubnica n.Váhom),
Juraj Kankula (Speleoklub Badizér), Miloš Uhlík
(Speleoklub Leopoldov), Miroslav Sova (OS
Trenčianske Teplice), Marek Audy (ZO 6-17 Topas),
Miloš Hačo (OS Plavecké Podhradie), Ján Vykoupil
(OS Prešov), Mariana Pašiaková (Speleoklub
Muránska planina), Petra Hirtlová.

Literatúra:
ŠMÍDA B. a kol. (1998): Velebit. Reportáž o objavo-

vaní hlbokých priepastí Chorvátska a najhlbších
priepastiach objavených Slovákmi. Slovenská
speleologická spoločnosť, 118 s.

ŠMÍDA B (1999): Expedícia Slovačka jama ’99.
Spravodaj SSS, 30, 4, Prešov, s. 40-55.

ŠMÍDA B (2001): Slováci objavili najhlbšiu vnútro-
jaskynnú šachtu sveta! Spravodaj SSS, 32, 4,
Prešov, s. 4-5.
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Vždy som túžil objaviť veľké priestrané labyrin-
ty, ktoré by sa mali podobať aspoň Pieskovým chod-
bám. Práve tam je niekoľko úzkych priepastí, ktoré
ústia bohvie kam. Do jedného komína (blízko m.b.
221) sa nasúkal aj Paľo. No nakoniec bol rád, že
vyviazol so zdravou kožou. Vždy, keď sme išli
okolo, tak sme tam hodili kameň (ako mnoho ľudí
pred nami) - len tak pre šťastie. Kameň s hukotom
spadol do neznáma a pôsobilo to na nás aspoň
motivujúco. Vtedy ešte ale netušíme, že čas prieniku
do tohto priestoru sa nezadržateľne blíži. No potulky
s lopatkou stále neprinášajú ten želaný vysledok.
Peter semtam odvrkne: ”Snáď to bude v Pro-
sieku…”. Tam sme sa napokon aj napriek veľkého
úsiliu moc nevyšantili. Blíži sa však koniec roku
2000. Meranie je v plnom prúde a tak nečakane
prichádza zameranie jubilejného tretieho kilometera.
Bez nejakej väčšej oslavy a delegácie či médií ho
paradoxne zameriavame nad železnými posteľami,
ktoré tu nechali partizáni cez poslednú svetovú
vojnu. Pre istotu pátrame po ďalšom granáte. Zdá sa,
že zameriavanie končí. Doma sa už pomaly zhŕňa
dokumentácia do jedného celku. Paľo navrhuje ešte
akciu do Malého labyrintu a Sintrových chodieb,
kde videl ešte nedomeraných nejakých pár metrov.
Preto naše kroky na ďalšej akcii vedú práve sem.
Tieto miesta v severovýchodnej časti sú zaujímavé
svojimi šikmými inváznymi chodbami, hlbokými
komínmi, ktorými sa Váh zanáral do jaskyne. Ak si
spraví človek na chvíľku tichú siestu a v pohodlnom
rozpoložení sa trochu započúva do ticha, uvedomí si
s akým hukotom sa tu musela voda predierať cez
komplex meandrov a priepastí. Ale vráťme sa do
reality. Schádzame sa na akcii dňa 27. 1. 2001. Akcia
ako desiatky iných. Peter ide kopať nad komín
miesto, ktoré si vyhliadol počas priestorového zame-
riavania v minulom roku (m.b. 332.). Pokia ľ Peter
vyhadzuje hlinu, ja s bratom sa plazíme do malej
sienky v Sintrových chodbách. Snažíme sa ju
domerať. Paľo ide späť do hornej sienky cez komín
a cez úzku štrbinu robíme okruh. Vraciam sa aj ja
a napájame okruh na bod 326. Domeriavame aj stú-
pajúcu chodbu smerom na vchod pri chodníku
(Sintrové chodby). Tu sú zhora napadané odpadky

a po naplazení do neprieleznej pukliny už počuť
brechať psov z dediny. Je tu veľký prievan (Je január
a 4. východný neprielezný spodný vchod intenzívne
nasáva) a tak nás mínusová teplota núti premiestniť
sa urýchlene k Petrovi. Ten za hodinu vykopal po-
riadny tunel, no bez úspechu. Tak chcel dnes niečo
objaviť a stále nič. Sklamaný sa s nami premiestňu-
je do Malého labyrintu. Domeriavame masívnu puk-
linu a odrážame sa od bodu 333. Peter v neúnavnej
snahe niečo objaviť, sa tlačí do každej dierky, ktorú
prekopáva, no stále nič. Nemá zmysel mu vysvetlo-
vať, že niekto kope aj niekoľko rokov s otáznym
výsledkom. Všímame si aj malý komín, cez ktorý
prejde iba speleovak a noha. Tadiaľto to asi nepôjde.
Ešte netušíme, že tam niekde to pokračuje.
Domeriavame klesajúcu chodbu a mierime na
koniec tejto severovýchodnej časti. Na pláne mám
domerať okruh na konci Malého labyrintu (známe
tiež ako Suché chodby) a potom ústup domov. Pa ľo
sa zdesene snaží vyznať z mapy(1977) a nechápavo
krúti hlavou. Podľa mapy sa pchá sa do akejsi slepej
pukliny (m.b. 316), okolo ktorej sme prešli za tie
roky hádam tisíc krát. A tak meranie ostáva na nás
dvoch. Peter vŕta bod a ja sa snažím niečo nakresliť.
V tom sa ozýva Paľove volanie, že má nejakú
štrbinu s prievanom. Nikto ho už nebere vážne a tak
Peter znudene kričí ”Kopaj! Kopaj!” Paľo odhodí
zopár kameňov (tri či štyri) stačí sa trocha zahĺbiť
a po tejto ”neúnavnej drine” sa spod bodu 316 sa
ozýva radostný výkrik ”Objáááv!!!”. Púšťame z rúk
meracie pomôcky a rútime sa za Paľom. Ešte
netušíme, že pred nami je vyše 400 m nedotknutých
priestorov a konečne si môžme do sýtosti zaobjavo-
vať. Doteraz si všetci mysleli, že chodba sa vracia
späť do známeho priestoru a tak jej nik celé tie
desaročia nevenoval dostatočnú pozornosť, ktorú si
práve vyžadovala. Takýchto chodieb je v jaskyni
veľa, no práve táto sa však huncútsky stočí a nepo-
zorovane začína klesať. Po preplazení plazivky sa
ocitáme v šikmo klesajúcich inváznych chodbách
bez jedinej stopy a začíname sa púšťať nadol.
Natrafujeme na spodok úzkeho komína, do ktorého
sme len pred niekoľkými desiatkami minút neve-
riacky hľadeli. Cesta po zostupe stupňom akosi
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divne končí zúžením. Peter sa plazí do akejsi
plazivky. Toto miesto sa nazývame parodickým pra-
covným názvom ” Tu sa dá plaziť”. V ďalšej chodbe
som ja s Paľom, no na Peterove volanie sa vraciame.
Toto pokračovanie si na seba muselo na svoj objav
počkať. Až neskôr sme zistili, že pokračuje ďalších
50 metrov a keby sme pokračovali ďalej, objavíme
sa pri Petrovi. Vraciame sa však za Petrovým hla-
som. Zdalo sa že plazivka, ktorú prekonal, sa čosko-
ro uzavrie, no zrazu sa netradične ocitá v hlbokom
meandri. Lopatka za opaskom padá s hukotom dolu
do akejsi priepastnej paralelnej chodby. Po strope
meandra sa v rozpore premiestňujeme vpred. Po
lopatu sa vrátime neskôr. Zostupujeme k suchému
jazeru a odtiaľ postupujeme veľkou chodbou. Až
neskôr zisťujeme, že tento priestor je nové najhlbšie
miesto v jaskyni. Dokonca teoreticky dosahujeme aj
nivu Váhu (-15.51 m od nadmorskej výšky hlavného
vchodu). Nižšie to už asi nepôjde. Vo vyššie spomí-
nanom lome totiž približne v tejto nadmorskej výške
odkryli bridlicový podklad, na ktorom je celý
krasový masív položený. My sme ho však ešte
neosiahli a tak je otázne, akú hĺbku vápencová kryha
v skutočnosti dosahuje. Teoreticky preto, lebo hod-
notu namorskej výšky Váhu v Liskovej máme ešte
z minulého storočia. Odvtedy sa toho určite veľa
zmenilo. V súčasnosti sa pracuje na pláne napojenia
ťahu na novší, jednotný nivelizačný systém a tak
zamerať aj výškový rozdiel vzhľadom na dnešnú
hladinu Váhu. Až meranie ukáže, o aké skutočné
odchylky sa bude jednať. Z časového hľadiska ide o
nepodstatné ochylky. Čo vieme z určitosťou je, že
sme dokonca 4 metre pod úrovňou vonkajšieho
terénu Liptovskej kotliny (obec Lisková) a tak na
tvorbe týchto priestorov zapracovala korózia, kedže
boli v minulosti určite zaplavené. Nasvedčuje tomu
aj na stenách jemne nanesený transportovaný
sadrovec. Napredujeme ďalej v prieskume. Slzy sa
netlačia do očí, práve naopak, naša radosť je pretká-
vaná hystériou a objaviteľským adrenalínom, ktorý

nekontrolovane stúpa. Postupujeme veľkou chod-
bou. Keď ponad krasové územie prechádza letný
”monzún,” vytvára sa tu pekný daždivý vodopád.

No to sa už dostávame do siene plnej piesku. Čo
sa týka dĺžky, je omnoho väčšia ako Skladaná sieň
(13×12 m). Keďže je plná vážskeho piesku,
pripomína pláž na liptovskom mori - na Liptovskej
Mare. Syčanie prievanu pripomína more a dovo-
lenkovú atmosféru na riviére a tak na pláži vyrastá
pieskový hrad a hrob nepriateľov jaskyne. Preto ju
pomenúvame Plážová sieň. Istý romantický charak-
ter má aj malý mini otvorček, z ktorého periodicky
kvapká voda. Vytvára tak zaujímavé tikanie. Jeho
frekvencia závisí od vnútorného presakovania vody.
Nachádzame tu aj výkaly a zvyšky slepačích vajec.
To nasvedčuje tomu, že je tu niekde zabývaná kuna,
alebo iný zver, ktorému tento vzdialený, pokojný,
nerušený kút rozhodne vyhovuje. Sieň zbežne preze-
ráme. Presne v strede je z neznámeho dôvodu nasy-
paná halda kamenia. Sú to prestne tie kamene, ktoré
sme tu pre štastie hádzali od vyššie spomínaného
komína v Pieskových chodbách (m.b. 221).
Prieskumom dosahujeme výšku komína (nad hal-
dou) +10 m a končíme znova pri zúžení. Tu sú za-
klinené mnohé balvany. V postupe zavadzia hlavne
kompaktná hornina, ináč by stačilo len 5 m a sme
v známych priestoroch Pieskových chodieb. Po od-
dychu nachádzame chodbu s prievanom (zimné prú-
denie), ktoré ako sme neskôr zistili, ústi zarútením
do známych priestorov okolo známej Likavskej
chodby. Ružomberskí jaskyniari tu od sedemde-
siatych rokov systematicky hĺbili poriadne hlbokú
sondu. Keby niekto kopal v neperspektívne vyzera-
júcej susednej chodbe, tak sa dnes prechádzame po
známych priestoroch. Našťastie nie. Zimný prievan
na strane objavu zháša karbidku a po preskúmaní
chodby s polosifónom sa ďalej púšťame do chodieb,
ktoré nachádzame na okraji siene. Chodby nastupu-
jú nad sieň. Preliezame cez veľké chodby a kamen-
né stupne a hlboké meandre. Obdivujeme veľký
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evorzný hrniec, kde na strope odpočíva netopier. Už
ani tu mu nedajú pokoj! - viac sa sem nevrátil.
Odišiel na iné, kľudnejšie miesto. Treba sa dať po
jeho stopách, lebo len on to tu spoľahlivo pozná.
Pokračujeme chodbou a zadrží nás priepastný a úzky
meaner. Povzbudivo nedosahujeme konca. Paľovi
dochádza karbid a tak je treba myslieť na cestu späť.
Vraciame sa teda a láka nás ešte zliezť strmý mean-
der pod nami, keďže je tam aj spadnutá lopatka.
Odvážime sa zliezť úzkym meandrom a nachádzame
chodbu so skromným suchým riečiskom. V daž-
divých mesiacoch sa sem z povrchu dostáva voda,
ináč je suché. Prezerám si chodby a v duchu už
navrhujem polygónovu sieť. Pre dnešok končíme.
V Jánošíkovej sieni je odložený ”ležiak” - víno,
ktoré tu doniesla niektorá nášteva (ročník 1999)
a tak pripíjame na nový objav, o ktorom si myslíme,
že zďaleka nevydal všetky svoje tajomstvá.
Nasledujúce akcie sa museli venovať revízii jas-
kyne, ktorá je národná prírodná pamiatka a realizuje
sa raz za 5 rokov. Zúčastnili sa jej zástupcovia okres-
ného a krajského úradu životného prostredia, správa
TANAPu, pod ktorú patríme a dokonca aj Správa
slovenských jaskýň. Následne na to sa uskutočnila
revízia uzavretia Liskovskej jaskyne Slovenskou
agentúrou životného prostredia. Všetci vyjadrili s čin-
nosťou spokojnosť s tým, že by bolo dobré keby sa
pre jaskyňu určil spelologický strážca ochrany
prírody, ktorý by odborne dohliadal nad ochranou
interiéru jaskyne. Tu som naplno využil svoje člen-
stvo v SSS a úspešným absolvovaním kurzu stráže
prírody pre podzemný kras sa zdá byť tento problém
vyriešený. V spolupráci s obcou Lisková získavame
povolenie na výstavbu speleologického bivaku. Tým
dostáva naša práca ceľkom nový rozmer. V nasledu-
júcich týžnoch sme sa mohli naplno venovať výsku-
mu objavu a postupne ho domeriavať. Už koncom
febrára presahujeme dĺžku 300 m. Séria pos-
chodových chodieb je typická pre Liskovskú
jaskyňu, keďže sa rozkladá na pôdoryse nie väčšom
ako 60 x 30 m. Zameriavanie umožnuje zachytiť
správny smer a za pomoci počítača strategicky rých-
lo napredovať. Prekonávame meander, kde sme
skončili minule a po miernom stúpaní narážame na
zával. Kdesi von zoženieme dlhú palicu, ktorú sem
transportujeme komplikovanou sieťou chodieb. Prvé
družstvo štuchalo palicov do závalu plného
kameňov, ktoré s hukotom padali dole. Meracie
družstvo už zavŕtava bod č. 68 pri závale, keď je už
pokračovanie voľné. Objavila sa tmavá zúženina,
ktorá sa po rozšírení dala preliezť. Paľo sa odhodlal
a postupne sme prešli všetci. Po prechode na druhú
stranu sme sa ocitli v neveľkej sienke či chodbe.
V chodbe, ale napol zavalenej. Postupne prehlia-
dame každú škárku. V jednej chodbe sa stačí trocha

hlbšie nadýchnuť, nebodaj ešte vydýchnuť a balvan
letí rovno na hlavu. V jednej chodbičke sa odkrýva
pokračovanie. Prechádzame teda niekoľko kompakt-
ných úsekov, no po 25 m chodba slepo kon čí a tak sa
vraciame späť. Berieme meračku a zameriavame
nový objav. Podľa kompasu zisťujem vybočenie
z pôdorysu o pár metrov na sever. Počas zameriava-
nia Peter objaví prievan zo závalu v podobe malej
štrbiny (m.b. 89). Veľmi rýchlo (dve, tri akcie) sa
dostane pár metrov do závalu, no veľmi sa to tu
podobá na nekonečnú robotu a ”xy” rokov kopania.
Ktovie, možno tadiaľto vedie cesta ďalej.
Perspektívne s prievanom smeruje na Camberovu
sondu. Domeraním odbočiek dostáva objav konečnú
dĺžku 435 m. Ostáva tu, ale ešte veľká perspektíva
ďalšieho postupu. Na Liskovskú jaskynu je to úcty-
hodný údaj. Stáva sa tak najväčšou časťou jaskyne.
Treba však spomenúť aj to, že nie všetko sa dalo z es-
tetických dôvodov zamerať. Na niektorých miestach
je aj päť chodieb nad sebou a v konečnom dôsledku
musíme rátať aj z veľkou chodbou v Pieskových
chodbách, ktorá prechádza ponad Plážovú sieň. Tu
sa kreslenie pôdorysu stáva takmer nemysliteľné.
Pre chodby sa aj na podnet P.Holúbeka ustáluje sta-
bilný názov Camberove chodby. Na počesť jasky-

E.Camber pri spojkeHorná snemovňa - Guánový
dóm. foto Hodoš - 1938)
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niarovi, ktorý objavil najvýznamnejšie partie
jaskyne a položil tak základ pre budúce prieskumy
a výskumy, pri ktorých aj ochotne asistuje. (Dr. A.
Droppa - zameriavanie J. Mieru, Liskovská j. -
1968).

Celková dnešná štatistika: Do dnešného dňa sme
v Liskovej doteraz osadili cez 633 bodov (oloviek
ružomberského typu - 4mm) a zamerali 486
polygónových ťahov (nerátam bodovú sieť, na ktorú
sčasti nadväzujeme a povrch). Upozorňujem, že
číslovanie uvedené v mapkách je zatiaľ len pracov-
né a slúži len pre potreby tohto príspevku. Meranie
bolo realizované meracou súpravou (banícky záves-
ný kompas, závesný sklonomer, pásmo), ktorú
ochotne v rámci podpory regionálnej speleológie
zapožičal Z. Hochmuth. V jesenných mesiacoch pre-
sahujeme dĺžku 3700 metrov. Verím však, že ďaľším
kutraním nenatrafíme zas na granát, ale tentokrát to
bude zas pekný postup a dĺžka priestorov sa zas o
niečo zväčí.

Čo dodať na záver ? Hádam len toľko, že za
”podporu” ďakujeme všetkým, čo nám pri výskume
hádzali pod nohy polená a všemocne sa snažili naše
snaženie čo najviac znemožniť, ba až znechutiť. Bez
nich by to bolo naozaj až príliž jednoduché. Ale to už
jednoducho patrí k životu. Za spoluprácu v prvom
rade ďakujeme všetkým spriateleným speleoklubom
a oblastným skupinám, ktoré nám či už pomohli,
alebo nás náležite podporili.
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Koľko je na Slovensku jaskýň?
Peter Holúbek

Na konci januára roku 2002 evidujeme v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 4337 lokalít
spĺňajúcich kritéria pre podzemné priestory, čiže za posledných 12 mesiacov pribudlo 103 nových jaskýň
a priepastí. Informácie do evidencie sa dostávali z literatúry a osobných kontaktov od členov Slovenskej
speleologickej spoločnosti, pracovníkov jaskyniarskeho oddelenia múzea a pracovníkov Správy
Slovenských jaskýň a Štátnej ochrany prírody. Najväčším prírastkom zaevidovaným pod evidenčným číslom
4251 je známa Hačova jaskyňa v Malých Karpatoch. Od M. Hača sa do evidencie jaskýň ďalej dostala infor-
mácia o 22 metrov dlhej Lipárovej jaskyni, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Buková. Pä ť
nových kratších jaskýň v Strážovských vrchoch bolo zaevidovaných pod ľa informácia M. Sovu z OS
Trenčianske Teplice. Štyri nová jaskyne v katastrálnych územiach obcí Drienčany, Meliata a Bretka, Lupoč
zaevidovali jaskyniari z Rimavskej Soboty Ľ. Gaál a L. Iždinský. Pseudokrasovú lokalitu Pecna v katastrál-
nom území Ľuboriečky v okrese Veľký Krtíš sme zaregistrovali z technického denníka F. Radingera z jasky-
niarskej skupiny Rimavská Sobota - SMOPaJ. Pod evidenčným číslom 4265 evidujeme v katastrálnom
území obce Mojtín v Strážovských vrchoch Ovečkinu jaskyňu. Informácie o tejto lokalite s 24 metrovou
deniveláciou do múzea poskytol M. Gregor z Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom. V spolupráci so
Správou slovenských jaskýň sme pod evidenčným číslom 4235 zaevidovali v katastrálnom území obce
Kečovo Ponor pri hranici, ktorý sa pri spolo čnej terénnej akcii zameral a zdokumentoval. Povrchovým
prieskumom Demänovskej doliny pribudlo do evidencie 21 jaský ň. Medzi najzaujímavejšie lokality tu patrí
Jaskyňa troch kráľov, ktorá geneticky súvisí s Demänovským jaskynným systémom a dve Kostolného
jaskyne (Horná a Dolná), ktoré preskúmali jaskyniari pod vedením J. Šmolla. Od J. Jan ča sa získali údaje
o 5 nových lokalitách v katastrálnom území Diviaky nad Nitricou v Strážovských vrchoch. Najvä čšou medzi
nimi je perspektívna 68 metrov dlhá jaskyňa Váhanka s prievanom. Pod evidenčným číslom 4266 evidujeme
Camberovu sondu v katastrálnom území obce Lisková. Na túto lokalitu súvisiacu so známou Liskovskou
jaskyňou sme boli upozornení bratmi Jurečkovcami z Ružomberka. Od Svahovej depresie na Ohništi si
sľubujú postup moravskí jaskyniari združení okolo S. Votoupala. Bola zaevidovaná v letných mesiacoch pod
evidenčným číslom 4253. Od Ľ. Vinceho z čachtickej skupiny pribudlo do evidencie 11 nových menších
lokalít z Považského Inovca, Myjavskej pahorkatiny a Bielych Karpát. V katastrálnom území Borinky
v Malých Karpatoch bola vďaka P. Magdolenovi zaevidovaná 25 metrov dlhá Trávnikova rodinná jasky ňa.
K väčším lokalitám patrí 72,3 metre hlboká Zakliata priepasť evidovaná pod evidenčným číslom 4337
v katastrálnom území obce Plešivec v Slovenskom krase. Informácie nutné k zaevidovaniu tejto lokality nám
osobne dodal J. Stankovič, ktorý múzeum navštívil za účelom štúdia materiálov v dokumentačných fondoch
múzea.
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V poslednom období venuje Speleoklub Badizer
Plešivec zvýšenú pozornosť krasovým javom
v juhozápadnom cípe Silickej planiny v Slovenskom
krase v okolí obce Silická Brezová, kde je jedným
z dominantných útvarov vysoká skalná stena na-
zvaná Červená skala. Na jej úpätí staršia generácia
jaskyniarov pred mnohými rokmi vyh ĺbila sondu,
výkopové práce však boli dávno zastavené. Sonda
bola pokusom o prienik do predpokladaného jaskyn-
ného systému pod Červenou skalou komunikujúce-
ho s jaskyňou Silická ľadnica. Zaujímavým úkazom
na Červenej skale je masívny opar veľkých
rozmerov, ktorý je možné pozorovať v chladnom
období neskorej jesene vzápätí po západe slnka a je
dobre viditeľný na veľkú vzdialenosť.

V okolí Červenej skaly existuje celá rada
ponorov, ktoré by mali byť vstupmi do jej bočných
prítokov, jedným z nich je aj Ponor pri čerešni.
Nachádza sa asi 250 metrov severne od štátnej cesty
Plešivec – Silická Brezová, kde sa po ukončení stú-
pania pripája lesná cesta smerujúca k výrubu, pod
ktorým je uložený plynovod, trochu ďalej hneď za
ihličnatým lesíkom a je súčasťou celej línie
priepastí, menších depresií, závrtov a ponorov medzi
Ponornou priepasťou (Nyírsár) a Červenou skalou.
Evidentne aktívny ponor na dne roz ľahlého plytkého
závrtu dostal názov podľa mohutnej divej čerešne
rastúcej bezprostredne na jeho okraji.

Prvú pokusnú sondu na tejto lokalite sme urobili
v marci 1999 odstránením obrovského balvanu
ležiaceho priamo na nasávacom otvore ponoru.
Prievan síce bolo cítiť, ale len veľmi slabo.
Povzbudením do ďalšej explorácie boli stúpajúce
opary priamo nad ponorom viditeľné až zo štátnej
cesty počas mrazivých zimných dní. V letnom
období sme zasa museli niekoľkokrát dymom z lís-
tia doslova vykúriť nepredstaviteľné mračno
bodavého hmyzu (ani overal nestačil na ochranu
pred ním!) poletujúceho nad a vo vstupnej sonde.
Ďalšie výkopové práce predstavovali hĺbenie sondy
vo stvrdnutej, čistej ílovitej hline až do hĺbky okolo
2,5 m, kde sa dno začína ukláňať pod menšie skalné
bralo. Bolo nutné vybudovať drevenú výstuž
v celom profile vykopanej sondy, aby sme zabránili
zosuvom hliny v období väčších zrážok. Prievan na
jej dne už bol oveľa citeľnejší, odtiaľ pokračuje
priepasťovitá jaskyňa z jednej strany kompaktnou
skalou, z druhej strany a zo stropu sa však neustále
zosúvali kamene, aj tu bolo nevyhnutné urobiť
výdrevu a inštalovať drevené vzpery. Ďalšie
prenikanie do jaskyne nebolo príliš náročné, vyťaho-
vali sme len balvany rôznych rozmerov, niekoľkokrát
sme použili techniku rozširovania pyropa trónami.

Ako to často býva pri pokusoch preniknúť do
podzemia cez ponory, po dosiahnutí h ĺbky okolo 10
m nás zastavilo neprielezné, šikmo dolu padajúce
niekoľkometrové zúženie, odkiaľ síce cítiť prievan,
ale viditeľná dĺžka úzkej a nízkej puklinky nás
odradila od ďalších prác, úsilie a čas potrebné na jej
spriechodnenie sa nám zdali neadekvátne kvôli
neistému voľnému pokračovaniu jaskyne. Po
relatívne ľahkom počiatočnom postupe, vyťažení
niekoľko sto vedier skalnej drte a mnohých bal-
vanov počas 16 pracovných akcií bolo toto určitým,
hoci nie deprimujúcim sklamaním, veď s takouto
situáciou treba vždy rátať. V júni 2001 sme
definitívne rozhodli o zastavení ďalšieho prieskumu,
demontovali výdrevu a odstránili kolovú zábranu
proti zosuvom pôdy zo svahu závrtu.

Celková denivelácia jaskyne je do 10 m a dĺžka aj
s viditeľným ale neprielezným pokračovaním do 17
m. Na explorácii sa rozhodujúcou mierou podieľal
člen Speleoklubu Badizer Šani Skokan v spolupráci
s ďalšími členmi klubu a priateľmi zo Speleoklubu
Leopoldov.

Ponor pri čerešni
Juraj Kankula, SK Badizer
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Známa lokalita Plešiveckej planiny - Jašteričia
priepasť (PP019) sa nachádza v juhozápadnej, okra-
jovej časti planiny. Jedná sa o preskúmanú a zdoku-
mentovanú lokalitu, opísanú viacerými autormi.
V roku 1964 počas výpravy Krasovej sekcie SNM
v Prahe bola priepasť prvýkrát preskúmaná a zame-
raná M. Erdősom a V. Lysenkom (Erdős 1981). Jej
hĺbka bola určená na 31 m a od tej doby je priepasť
spomínaná už v len niektorých prácach rôznych
autorov a tiež v ústnych informáciách o jej neskoršom
speleoalpinistickom prieskume. Dovtedajšie priestory
pozostávali z jedinej priestrannej šachty s priemerom
5 m, ktorá dopadala na strmý suťový kužeľ dna s otáz-
nym pokračovaním.

Koncom roka 1998 sme jaskyňu exkurzne
navštívili a zhodnotili jej perspektívy nových
objavov. O tom ako sme v staršej, známej lokalite
objavili nečakané, významné priestory, pojednáva
tento príspevok.

Prieskum
Dňa 5. januára 2000 sme podnikli prieskumnú

akciu do Jašteričej priepasti. Naším cieľom bolo
priepasť speleoalpinisticky vystrojiť a tiež preskúmať
perspektívne náznaky okien, ktoré sme tu evidovali
od roku 1998. Pomocou silného reflektora sme tu
lokalizovali celkovo 3 okná, dve na južnom konci
pukliny (horné a dolné) a jedno na severnom konci,
asi 6 m pod vchodom. Pokiaľ Z. Jerg a A. Jerg hĺbili
sondu na najnižšom mieste šachty, T. Máté sa pokúšal
kyvadlovať do spodného južného okna. Mali sme
však smolu, pokus o kyvadlo nevyšiel (lezec sa k ok-
nu priblížil stále len na 2 m a sotva doňho nazrel, lano
ho stiahlo z 5 m “výšvihu”) a sondy na dne boli tiež
neúspešné. Po akcii sme predpokladali, že južne
položené okná spolu súvisia a keďže bolo problema-
tické do nich sa dostať, začali sme sa zamýšľať nad
severným oknom. Prístup k nemu tiež nebol naj-
jednoduchší. Okno totiž leží tesne pod stropom a vzhľa-
dom k nedostatočnej dĺžke lana od vstupu by bolo
kyvadlo doňho takmer nemožné.

Ubehol týždeň a sme tu zas. Keďže sa na planine
už niekoľko týždňov udržuje poriadne veľký sneh, za
“prezliekáreň” sme si zvolili neďalekú chatku na se-
vernom konci Jašteričej lúky. Z vchodu priepasti sa
valí teplý vzduch, čo v tuhej zime tak ostro kontrastu-
je s okolím a povzbudzuje naše srdcia. Rýchlo zlanu-
jeme šachtou do zóny príjemnejšej teploty. Ostávam
visieť a začínam nabíjať kotvenia. Prvé, druhé a aj
tretie. Takmer horizontálne upravená trasa nám teraz
dovoľuje priblížiť sa k oknu do dostatočnej vzdia-
lenosti. Hej - rup a som v ňom. Naše okno je vlastne
akási malá galéria medzi sintrami, dlhá ani nie 1 m.

Avšak na jeho konci...hlásim objav! Zoli si výstup z dna
uľahčuje na priamo v okne zavesenom lane a o chvíľu
sa už spoločne tískame pred utešenou úžinou v okne.
Kameň síce padá možno aj 25 m, no otvor je široký
len 17 cm. Po krátkej ilúzii, že sa nám ho podarí
rozšíriť spitovacím kladivom to vzdávame.
Povzbudzujú nás však aspoň snehovo-biele náteky na
stenách z opačnej strany bariéry, už vo väčšom
priestore. Kolónia asi 30 netopierov, zimujúcich pod
previsom v strope šachty sa začína preberať k životu,
naznačujúc nám ako, veľmi nás majú radi. Aby za
nami až tak nesmútili, nechávame im tu aspoň lano.

Na druhý deň, t. j. 15. januára 2000 sme sa vrátili
do priepasti hodiť posledný pokus na prekonanie
neprieleznej úžiny. Napriek najostrejšiemu sekáču,
ktorý sme doma našli, sa nám úžinu nedarí spriechod-
niť. Bude ju potrebné rozšíriť pomocou vŕtačky
a patrónov Hilti. Opäť sme sa pokúšali kyvadlovať do
južných okien, avšak bez úspechu. Cestu sem treba
vystrojiť podobným spôsobom ako pri severnom okne.
Z jaskyne odchádzame neistí na neurčitú dobu.

Rozsiahla dokumentačná činnosť krasových javov
planiny počas celého roka 2000 nám dovolila sa do
priepasti vrátiť až v jeho závere. 11. novembra 2000
sme sa do priepasti vybrali Z. Jerg, V. Kóňa, J. Stan-
kovič a T. Máté v rámci už dlhšie plánovanej akcie.
Pokiaľ J. Stankovič a V. Kóňa rozširovali úžinu v se-
vernom okne, Z. Jerg a T. Máté začali s novým mapo-
vaním jaskyne. Sotva sme natiahli polygónový ťah na
dno šachty, prieskumný tím sa už súkal prestrieľanou
úžinou. Prenikli sme tak do rozsiahleho puklinového
systému, ktorý sme tu vôbec nepredpokladali. Jeho
dĺžku sme odhadli na 150 m. Objavené priestory mali
prevažne vertikálny charakter. Dňa 18. novembra
2000 sme domerali novoobjavené priestory, začali
sme aj s fotodokumentáciou a zhodnotili sme všetky
perspektívne miesta. V rámci prieskumnej akcie dňa
10. decembra 2000 sa J. Stankovičovi podarilo
vyliezť aj do južných okien vstupnej šachty. Horné
okno predstavuje však len asi 3 m dlhú plošinu,
vysoko nad dnom šachty a dolné okno (asi v polovici
priepasti) vyúsťuje do malej kaplnky s úžinou na dne,
ktorú sme spriechodnili 17. decembra 2000. Za
úžinou sa nachádza cca 5 m dlhá chodbička.

Opis priestorov
Vchod je situovaný v západnej škrapovitej stene

závrtu a má rozmery 0,4 x 0,5 m. Prekonaním úzkeho
vstupu sa ocitáme v rozmernej šachte s priemerom do
5 m, vytvorenej na poruche približne S - J. Priepasť
prerušená v dvoch miestach malými plošinami padá
kolmo na strmý suťový kužeľ dna, ktorý klesá na
najnižšie miesto vstupnej šachty k prehĺbenej sonde
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(-29,5 m). Steny v dolnej časti pukliny majú rozstup 3 m
a sú pokryté hrubými vrstvami sintrových nátekov
a záclon. Na južnom konci pukliny sa nachádzajú dve
okná - horné a dolné, tvoria však len zasintrovaný
záver dominantnej poruchy. Prekyvadlovaním
smerom na sever tesne pod stropom šachty (v hĺbke
asi 5 m) sa dostávame na tesnú zasintrovanú plošinu,
dlhú 1 m a širokú 0,5 m. Na jej konci je úzke, pukli-
novité ústie prestrieľanej úžiny, ktorá vedie do série
vertikálne založených sienok vzájomne poprepá-
janých menšími kolmými stupňami. Miestami sa tu
vyskytuje nádherná snehovo-biela výzdoba. Priestory
majú prevažný smer SZ - JV a predstavujú hornú,
užšiu časť až 40 m hlbokej pukliny. Prechod do jej
spodnej časti je možný zo siene pri m. b. 11. Odtiaľ
pokračuje kolmo úzka priepasť, ktorá sa v hĺbke 32 m
napája do stropu väčšej pukliny. Jej hlinité dno je
v hĺbke 48 m a tvorí ju dóm stúpajúci na obe strany
poruchy. K juhovýchodu stúpa do malej sintrovej
kaplnky (s daždivým komínom v strope) a na
severozápad pokračuje v podobe vysokého, v prie-
mere 2 m širokého, stúpajúceho meandra s dĺžkou 10
m. Okno vo výške asi 12 m nad dnom meandra
komunikuje s ďalšími priestormi priepasti. Dno tejto
časti jaskyne je tvorené hlinenými sedimentmi, steny
meandra majú len slabú povrchovú vrstvu sintra.
Sienka pri m. b. 11 mierne meandruje a v závere
strmo stúpa po sintrovom náteku k oknu vo výške 3
m. Steny sú tu zdobené unikátnymi kryštalickými for-
mami. Okno je široké asi 0,4 m s výškou 1 m a je
pomerne náročné na prekonanie. Na druhej strane sa
ocitáme v kratšej chodbe, ktorej dno vyp ĺňa asi 0,5 m
hlboké jazierko. Tieto miesta je potrebné prekonať so
zvýšenou opatrnosťou, aby sme tak nepoškodili sne-
hovo-bielu výzdobu na stenách chodby. V jej závere
je oválne ústie do 19 m hlbokej priepasti, na začiatku
so šikmo ukloneným sintrovým nátekom. V úrovni,
kde sa pripája z juhu chodba spadajúca do mean-
drovej siene, opísanej vyššie (m. b. 10.2) sa priepasť
napája do stropu mohutnej pukliny, ktorá je najväčším
priestorom jaskyne. Dno je tvorené zasintrovaným
závalom v menšej sieni. Jej steny sú rozrušené a znač-
ne závalové. Vo výške 5 m, ktorých treba voľne
vyliezť sa nachádza rozmerné okno, prechod do
pokračovania mohutnej pukliny, ktorá je tu vysoká asi
12 m. Z okna (m. b. 20) na druhú stranu padá 15 m
priepasť s menšími plošinami. Na jej dne je najhlbšie
dosiahnuté miesto priepasti, v hĺbke -51,5 m. Porucha
je vysoká až 25 m s priemernou šírkou 2 m. Dĺžka
tohto puklinového dómu je 20 m. Na najnižšom
mieste pokračuje v dĺžke asi 5 m odtoková plazivka
s hrubou hlinenou vrstvou na jej dne. Ináč je dno puk-
liny tvorené zasintrovaním alebo menšími blokmi.
Záver pukliny predstavuje sintrový vodopád s výš-
kou 6 m. V týchto miestach sa na stenách nachádzajú
aj nádherné biele sintrové útvary, podobné útvarom
v Diviačej priepasti. Celková dĺžka priestorov je 203 m.

Poznámky ku geomorfológii a genéze
Priestory priepasti predstavujú korózny, v niek-

torých častiach až korózno-rútivý typ jaskynných
priestorov (Bella 1994). Vertikálne položené poruchy
sú poprepájané úzkymi prielezmi. Vchod do jaskyne
bol odkrytý postupnou denudáciou úbo čia závrtu, kde
sa nachádza. Charakter a smery priestorov svedčia
o zvlnenom puklinovom systéme s generálnym
smerom SZ - JV, ktorý si svoj ráz zachováva aj
napriek značnému vertikálnemu rozpätiu. Veľmi zau-
jímavé miesta v priepasti ako sú poruchy v najhlbších
miestach (-48 a -51,5 m) sú pravdepodobne rovnakej
genézy, avšak vyvíjali sa izolovane, nezávisle od seba
na báze skrytej speleogenézy (Mitter 1985). Tieto sú
od seba predelené iba 2 m mocnou vrstvou horniny
a nachádzajú sa takmer v rovnakej výškovej úrovni
ako najnižšie priestory Diviačej priepasti (PP-27).
Dokonca rôzne iné priepasti planiny majú svoje dná
v podobnej hĺbke (Nová Muflonia priepasť, Muflonia
priepasť, Jelenia priepasť). Rozsiahly poruchový sys-
tém na najnižšom mieste jaskyne bol (je) odvodňo-
vaný meandrujúcou odtokovou plazivkou. Sved čí
o tom jej poloha na najnižšom mieste ako aj mocná
vrstva hlinených sedimentov na jej dne, ktoré sa
v priepasti v tak veľkom množstve nikde nevyskytu-
jú. Nevylučujeme vznik priepasti a hlavne jej novoob-
javených puklinových priestorov v dôsledku gravi-
tačného pohybu v masíve aj keď jej priestory nie sú
celkom paralelné s okrajom planiny.

Záver
Objavom nových priestorov v známej lokalite -

Jašteričej priepasti sa nám podarilo priblížiť k otázke
vzniku a vývoja jaskýň Plešiveckej planiny. Novým
zameraním jaskyne sa ukázalo, že vstupná šachta má
svoje dno v hĺbke -29,5 m a teda nie -31 m ako bolo
doteraz udávané. Priestory priepasti majú peknú sin-
trovú výzdobu, aj vďaka nej si priepasť zasluhuje
ochranu. Lokalita je zaujímavá aj chiropterologicky.
Čo sa týka jej ďalšieho pokračovania, možnosti sa
nachádzajú vo vertikálnom komíne medzi m. b. 19
a 20 v bočnej stene pukliny, ako aj v odtokovej
plazivke na dne jaskyne.
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Koncom roka 1998, keď sme prenikli úžinou na
konci Meandra sa nám podarilo objaviť ďalšie
pokračovanie v Novej Muflónej priepasti na
Plešiveckej planine. Objavené priestory sa však
zakrátko opäť končili v zúženiach na dne šácht v hĺb-
kach -65 a -66 m. Boli to doposiaľ najhlbšie dosiah-
nuté priestory priepasti. V prieskume sme pokračo-
vali aj v úvode roka 1999, kedy sme najhlbšie mies-
ta zamerali (Jerg - Máté, 1999). Problémové miesta
v podobe komplikovaných úžin nás od ďalšieho
prieskumu odradili. Stále nás však lákala zvláštna
cirkulácia vzduchu v najspodnejších pasážach
jaskyne. Prievany sme cítili takmer na dne každej
studne v dnových častiach, čo s istotou dávalo tušiť
existenciu ďalších, hĺbkovo rozdielnych (vzájomne
poprepájaných) priestorov.

Čas na zorganizovanie akcie do priepasti sa
predĺžil až na 15. apríl 2000. Akcia mala za úlohu pre-
veriť (po dlhšej pauze) možnosti prieniku na dne
väčšej šachty pod prestrieľanou úžinou. Meračský ťah
sa tu končil pri bode č. 23 asi 1,5 m od zaujímavého
miesta na jej dne. Dno tohto 12 m stupňa prudko kle-
salo do prepadnutého závalu s úžinou na spodku, kde
bolo vidieť do ďalšieho pokračovania a vhodený
kameň padal asi o 10 m nižšie. Sekáčom a kladivom
sa nám však túto mimoriadne tvrdú skalu nepodarilo
prebúrať. Počas výstupu sme vyliezli komín nad
bodom č. 14 (Komín 2000), ktorý sa vo výške napája
do úvodu neznámej horizontálnej úrovne (d ĺžka 8 m).
Steny sú na hranici prieleznosti. (Akcie sa zúčastnili:
A. Jerg, V. Kóňa, Z. Jerg a T. Máté)

O mesiac neskôr (14. mája 2000) sme sa do
priepasti vybrali v tradičnej zostave. Pomocou
vŕtačky (J. Stankovič) sme na dne Šachty pod
Úžinou začali raziť cestu do hĺbky. Steny sú
nečakane odolné, čo sa odzrkadľuje na “ježoch” -
nevydarených odpaloch. Omrznuté prsty z pobytu
pred úžinou z čoraz silnejúceho prievanu nás však
ani náhodou neodrádzajú. Záverom akcie konštatu-
jeme, že na prienik úžinou sú potrebné ešte asi 3 - 4
odstrely. (J. Stankovič, V. Kóňa, Z. Jerg a T. Máté)

Dňa 21. mája 2000 sa nám po úmornej robote
strieľania úžiny a odpratávania skál (po rôznych čas-
tiach šachty) konečne podarilo preniknúť za úžinu.
Nasledovala priestrannejšia studňa s rovným dnom.
V boku steny sa však napájal meander s neprielezným
vstupom a prievanom. V týchto novoobjavených
priestoroch sa spájali dve rôzne vetvy priepasti, čím
sa vytvorila akási obchádzka. Bola to aj príčina
vzniku vyššie sledovaných prievanov. Steny šachty sú
zvláštne modelované koróziou a v hlinitej výplni na
bočnej “teráske” sme zistili výskyt limonitových
(goethitových ?) konkrécií. (J. Stankovič, V. Kóňa, Z.
Jerg, M. Rozik, A. Jerg a T. Máté)

4. júna 2000 sme po niekoľkých odstreloch
prenikli úžinou na dne novoobjavených priestorov.

Otvoril sa pred nami puklinovitý meander s extrém-
nym prechodom v jeho úvode, ktorý priepasťovite
klesal o 8 m nižšie. Odtiaľ sa pripája a v dne aj
zarezáva malý odtokový kanál klesajúci nadol pod
strmým uhlom. Nesie známky po občasnom prepla-
chovaní vodou. Neprielezný zárez na dne sa dá obísť
cez blatistú plazivku, ktorá vyúsťuje v úvode kon-
covej, 5 m hlbokej šachtičky na dne s neprielezným
odtokovým kanálom. Je to najhlbšie dosiahnuté
miesto priepasti, v hĺbke -88,2 m, čo je aj úroveň dna
susednej Muflónej priepasti. Novoobjavené priesto-
ry majú odlišný charakter od vyššie ležiacich
priestorov. Výrazne sa zmenil aj smer týchto
priestorov. Kým doterajšie priestory mali jasný
priebeh po pukline S - J, novoobjavené časti sa
otáčajú v pravom uhle na V. Sporadicky sa vyskytu-
je sintrová výzdoba (mrkvovité stalaktity v strope
šachty). Dná jednotlivých etáží sú vyplnené tenkou
vrstvou hliny a kameňmi, v nižších častiach opraco-
vanými. (J. Stankovič, V. Kóňa, Z. Jerg a T. Máté)

Dňa 17. 2. 2001, kedy sme novoobjavené priesto-
ry zamerali (A. Jerg, Z. Jerg a T. Máté), sme
prieskum priepasti dokončili. Novým prieskumom
sa nám podarilo priepasť prehĺbiť na -88,2 m, čím sa
stáva treťou najhlbšou lokalitou Plešiveckej planiny
(po Zvonivej diere). Táto geneticky zaujímavá
priepasť s výskytom fosílií (bližšie neurčeného
druhu) si zasluhuje osobitú pozornosť a ochranu.
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Najhlbšie jaskyne Plešiveckej planiny
(stav k 31. 1. 2002)

P.č. Číslo Názov Hĺbka (m) Dĺžka (m)
1 PP027 Diviačia priepasť -127 270
2 PP014 Zvonivá diera -100,5 385
3 PP172 Nová Muflónia pr. -88,2 209,6
4 PP083 Muflónia priepasť -77 100
5 PP017 Jelenia priepasť -75 120
6 PP203 Zakliata priepasť -72,3 173,8
7 PP035 Šingliarova  jask. -72 140
8 PP161 Slnečná priepasť -65,2 105
9 PP007 Veľká Peňažnica -65 71

10 PP140 Veľká Vlčia priep. -60,5 152
11 PP048 Krkavčia priepasť -60 68
12 PP004 Priepasť Zombor -54 61
13 PP146 Čistá studňa -54 147
14 PP019 Jašteričia priepasť -51,5 203
15 PP190 Veľkonočná priep. -43 162
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Táto zaujímavá lokalita sa nachádza vo východ-
nom výbežku známeho krasového masívu Ohnišťa
v Nízkych Tatrách, južne od kóty Hradište (1325 m
n. m), v nadmorskej výške 924 metrov, čiže okolo
170 metrov nad dnom Svidovskej doliny. Pre
slovenskú speleológiu ju objavil P. Mitter, ktorý tu
na začiatku 80. rokov 20. storočia robil geomorfo-
logický výskum. Vo svojej práci z roku 1982 ju však
spomína bez bližšej lokalizácie a opisu, zrejme
preto, že sa chcel neskoršie venovať bližšie jej
speleologickému prieskumu. Podľa D. Jančoviča
podnikol aj aktivitu na prekonanie úžiny pri m. b. 9
s využitím chudého študenta Lesníckej školy
v Liptovskom Hrádku, však bez výsledku.

Lokalizáciou Občasnej vyvieračky vo Svidovskej
doline sme sa začali zaoberať v roku 1997, teda pri-
bližne v čase, keď sme skúmali Svidovskú jaskyňu
č. 2. S M. Marušinom a S. Votoupalom sme podnikli
viac akcií na nájdenie jej vchodu. Avšak až 25. 6.
1997 sme ju v poradí na štvrtej akcii našli. Podobne
ako P. Mittera aj nás v plazení zastavila úžina.
K problematike sme sa vrátili (P. Holúbek, J. Vajs,
I. Demovič a M. Kováčik) až 30. apríla v roku 2000,
keď sa podarilo prekonať dve úžiny a postúpiť až
k vodnému sifónu. Dali sme mu názov Švajčiarske
slzy, podľa smútku, ktorý zavládol po odchode
známeho bratislavského jaskyniara na dlhodobý
pobyt na univerzitu do Zürichu. Hladina tohto sifónu
sa vtedy v období topenia snehu nachádzala v nad-
morskej výške 917,28 metrov a v spodnej jaskyni
boli jasné stopy po vytekaní vody z podzemia pred
niekoľkými dňami. Pri návšteve pražských potá-
pačov 4. 3. 2001 (D. Hutňan a M. Honeš) na
Slovensku sme využili ich majstrovstvo a napláno-
vali ponor na tejto lokalite. Na naše veľké prekvape-
nie však sifón Švajčiarske slzy vyschol a tak sme
ťažké fľašky a výstroj vláčili nadarmo. Po suchu
sme postúpili ďalej o 10 metrov, avšak v postupe nás
zastavil zával. Spoza neho bolo počuť tlmený hukot.
Keďže bol silný odmäk a hrozilo zvýšenie hladiny
sifónu, tak sme Občasnú vyvieračku rýchlo opustili.
Po tejto skúsenosti nám bolo jasné, že hladina vody
tu značne kolísa, dokonca mali sme nádej, že tak
ako slzy, môže azda aj sifón úplne vyschnúť. Pre
zlepšenie prístupu ku koncovému závalu dňa 30. 4.
2001 v rámci cvičenia záchranky Českej speleolo-

gickej spoločnosti P. Holúbek, M. Novák a M. Zá-
viška s pomocou akumulátorovej vŕtačky tu rozšírili
dve kritické miesta. Po neúspešnej akcii v Zápoľnej
v údolí Čierneho Váhu dňa 23. 6. 2001 P. Vaněk
a P. Holúbek navštívili Občasnú vyvieračku opäť.
Rozobrali zával a podarilo sa im postúpiť o ďalších
10 metrov dopredu. V plazení ich zastavil sifón,
ktorého hladina sa vtedy pohybovala v nadmorskej
výške okolo 912 metrov. Po tomto zistení sme čakali
už len na suché obdobie, aby sme zistili, čo sa bude
diať so sifónom. Vhodný čas nastal na prelome
rokov 2001-2. Suchá jeseň a prakticky dva mesiace
nepretržitého mrazu spôsobili, že vo všetkých jasky-
niach v Demänovských vrchoch poklesli hladiny
jazier a statických sifónov, dokonca po dvoch
rokoch vyschla aj Občasná vyvieračka v Medzibrodí
v Jánskej doline.  Dňa 26. 1. 2002 P. Holúbek, P.
Mitro a K. Hadriová jaskyňu opäť navštívili. Na
konci nás čakalo sklamanie. Hladina sifónu oproti
poslednej akcii príliš neklesla, nachádzala sa 47 cen-
timetrov pod meračským bodom 21, čiže v nad-
morskej výške 910,77 m. Von bol ale asi 10 dní
odmäk a od m. b. 17 tiekol do sifónu tenký prúžok
vody. Po tomto zistení sme jaskyňu meraním pripo-
jili k blízkym vyvieračkám. Prakticky pod vchodom
do Občasnej vyvieračky vo Svidovskej doline sa
v nadmorskej výške 901,33 metra nachádza len
niekoľko milimetrov široký puklinový výver (I.)
s výdatnosťou okolo 1 dl.s-1. Pod ním z nad-
morskej výšky 898,86 metrov vyteká ďalší prameň
(II.) s podobnou výdatnosťou. Juho-juhovýchodne
od nich sa nachádza v nadmorskej výške 893,22
metra ďalší suťový prameň (III.), ktorého výdat-
nosť sa príliš nelíši od obidvoch predchádzajúcich.

Keď zosumarizujeme zistené skutočnosti, tak
úroveň výveru najvyššieho prameňa (I.) sa nachádza
9,44 metra pod hladinou sifónu Švajčiarske slzy zis-
tenou 26. januára 2002. Teoreticky teda jeho hladina
ešte môže klesnúť. Čo je však pozoruhodné, že
podľa terajších poznatkov jeho hladina kolíše
v intervale 13,23 metra. Táto skutočnosť svedčí
o tom, že výver pri zvýšených zrážkach a topení
snehu nestačí prepustiť celý objem vody a z tohto
dôvodu stúpa hladina sifónu. Podľa nášho názoru
v geologicky nedávnej dobe došlo k upchatiu pôvod-
ného výveru a z tohto dôvodu začala vytekať voda
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z vyššie – z najvyššieho prameňa (I.) cez puklinu
s hrúbkou len niekoľko milimetrov.

Dĺžka Občasnej vyvieračky vo Svidovskej doline
je 57 metrov pri denivelácii 15,5 metra. Je to zaují-
mavá lokalita, ktorá ešte nevydala všetky svoje tajom-
stvá, napríklad doteraz je neobjasnený pôvod hukotu,
ktorý sme počuli na akcii v marci roku 2001. Azda
v mimoriadne suchom období, ktoré prichádza raz za
10-15 rokov hladina koncového sifónu ešte viac po-
klesne a podarí sa preniknúť ďalej. Určite by za pokus
stálo aj jeho čerpanie. Neprielezne je spojená s kratšou
jaskyňou ktorej dĺžka je 9 metrov a končí pri m. b. 3
zahlinením. Aj z tejto lokality vyteká pri zrážkach
a topení snehu voda. Prípadná sonda by mohla prinies ť

zaujímavé poznatky, pretože koniec jaskyne jedno-
značne nesmeruje do známych častí Občasnej vyvie-
račky vo Svidovskej doline, ktorá predstavuje rúrovitú
chodbu prakticky bez odbočiek.
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Na plošine krasovej planiny Geravy je vyvi-
nutých niekoľko úval a 42 závrtov. Plošina je v  nad-
morskej výške 1 000 – 1 100 m. Na rozhraní
jurských (liasových) tmavých bridlíc, slieňovcov
a triasových vápencov je niekoľko rozptýlených
prameníšť alebo mokradí. V niektorých miestach
výtoky podzemnej vody vytvárajú potôčiky s malý-
mi prietokmi (okolo 0,01 - 1,5 l.s -1). Prakticky
všetky tieto potôčiky tečú do závrtov, kde sa ponára-
jú do podzemia. Najbližšia vyvieračka k týmto
ponorom je Zemianska studňa (Zejmarská studňa)
v nadmorskej výške 1 002 m a patrí k vrchnému ho-
rizontu krasových prameňov Slovenského raja. Na
južnom okraji planiny Geravy je rad významných
krasových prameňov (mnohé sú zachytené ako zdro-
je pitnej vody) v nadmorskej výške 850 – 860 m
(Babíková). Závrty s ponormi sú najlepšie vyvinuté
v centrálnej časti plošiny v dolinovitej úvale.

Farbiaca skúška sa uskutočnila 5.VIII.2001. Do
ponoru v závrte Ge9, kde sa ponára potôčik, bolo
použité 0,6 kg rozpusteného fluoresceínu. V čase
farbiaceho pokusu mal potôčik prietok 1,5 l.s-1.
Ponor pre farbiacu skúšku bol vybraný s predpo-
kladom, že ponorená voda vystupuje na povrch vo
vyvieračke Zemianska studňa. Výdatnosť vyvie-
račky pred farbením bola 2,8 l.s-1. Uvažovali sme
však aj s možnosťou výstupu zafarbenej vody
v iných krasových prameňoch na úpätí južnej stráne
planiny Geravy.

Priama vzdialenosť medzi ponorom a výverom je
720 m, predpokladaný priebeh podzemného vod-
ného toku má dĺžku 810 m (pozri obrázok). Ponor je
v nadmorskej výške 1 035 m, výver vo výške 1 002
m. Prevýšenie medzi ponorom a výverom je 33 m,
čo je spád 4,58 – 4,07 %. Podľa skúsenosti z farbe-
nia v objekte Kešelova diera – vyvieračka, pri spáde
4,38 % bola rýchlosť prúdenia podzemného toku 36
– 41 m.hod.-1. Z toho sme usúdili, že v Zemianskej
vyvieračke môžeme očakávať začiatok výtoku zafar-
benej vody v rozpätí 17,5 – 22,5 hod.

Zafarbená voda sa objavila vo vyvieračke
Zemianska studňa asi po 17 hodinách (± 1 hod.).
Z toho vychodí priemerná rýchlosť podzemného
toku 42,3 – 47,6 m.hod. -1. Maximum zafarbenia
dosiahlo po 27 hodinách. Asi o 1 hodinu po vyliati
farbiva do ponoru prišla mimoriadne intenzívna
letná búrka, ktorá trvala okolo 2 hodín. Táto sku-
točnosť významne ovplyvnila rýchlosť toku vody od
ponoru po výver a intenzitu zafarbenia vody.
Intenzita zafarbenia vody pod Zemianskou vyvier-
ačkou nevyvolala žiadne pochybnosti o farbe vody.
V ostatných sledovaných krasových prameňoch na
južnom okraji krasovej planiny Geravy zafarbená
voda nebola spozorovaná (sledované dva dni).

Výsledky farbiaceho pokusu potvrdili predpok-
ladaný výstup ponorených vôd v ponore Ge9 na pla-
nine Geravy vo vyvieračke Zemianska studňa.
Ukazuje sa, že na planine Geravy sú vyvinuté

Stopovacie skúškyna krasovej planine Geravy v Slovenskom raji
Ján Tulis – Ladislav Novotný

Speleologický klub Slovenský raj

Na výreze z mapy 1:10 000
krasovej plošiny Geravy je šípka-
mi (trojuholníky) znázornený far-
biacou skúškou overený súvis
medzi ponorným závrtom Ge9
a vyvieračkou Zemianska studňa
(Zejmarská vyvieračka).
Uvádzame niektoré v mape vy-
značené krasové formy: Ge9 atď.
závrty, ponorové závrty, stredo-
horský povrch (zvislá šrafa),
okrajová krasová rovina (vodo-
rovná šrafa), preformované zvyš-
ky vrcholového systému zarovná-
vania (štvorcová šrafa), úvaly,
dolinovité úvaly (zúbkovaná
čiara), senilné doliny (korýt-
kovitá šrafa), humy (rebríkovitá
šrafa), stupňoviny (prerušovaná
a zúbkovaná čiara), okraj
krasovej plošiny (hrubá čiara),
hydrorozvodia (tenká prerušo-
vaná čiara), jaskyne.
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čiastkové hydrogeologické štruktúry. Vyvieračka
Zemianska studňa odvodňuje iba centrálnu
dolinovitú úvalu. Ostatné časti planiny sú odvodňo-
vané hlavne prameňmi rozmiestnenými východne
a západne od vyvieračky Zemianska studňa.

Farbiaci pokus poukázal aj na zložitosť tohoto
podzemného krasu, na sústavu pozemných jazier

a sifónov pravdepodobne s malými prierezmi
a značným zanesením jemným, klastickým, nekar-
bonátovým materiálom (zisťované vo vyvieračke).
Tento vrchný horizont vyvieračiek a nadväzujúce
podzemie patrí k senilnému krasu. Pre praktický
speleologický prieskum suchozemskými jaskyniar-
mi to znamená niekedy neriešiteľný problém.

Střednětriasové vápence jsou v Humenském
pohoří těženy v lomu jižně od Brekova v celkem
málo známých Humenských vrších, odkud je popsán
jen nevelký počet jeskyní (HOCHMUTH 1978).
V roce 1992 jsem společně s V. Ložkem prováděl
kvartérní výzkum v okolí Humenného a p ři té
příležitosti jsem procházel krasové výplně
v Brekovském lomu. Zdejší vápence jsou silně tek-
tonicky postižené, zešupinatělé a brekciované.
Krasovění je většinou rozptýlené do četných
tenkých, korozních puklin s výplní žlutohn ědých
zemin. Na dvou místech byly odkryty nálevkovité
deprese o průměru 10m a 16m a celkové odkryté
hloubce kolem 10m. Horní 2m byly vypln ěny
krasovými rendzinami a sutěmi. Pod nimi ležela
téměř nediferencovaná masa písčito-jílovitých,
žlutohnědých až rudohnědých zemin. Ve výplni závr-
tu bylo dále možné pozorovat ojedinělé subangulární
úlomky mléčného křemene a pískovcové bloky o max.
rozměru 1 x 0,8 x 0,4m.

Na druhé lomové etáži (odspodu) byla odkryta
subhorizontální korodovaná dutina tvaru ploché
jeskynní chodby o délce 12m a výšce 1,0-1,2m,
která byla vyplněna horizontálním souvrstvím
naspodu hnědých, ale ve vyšší partii šedých až
šedočerných jílů až střípkovitě se rozpadajících
jílovců, které se nápadně podobaly šedavým lakus-
trinním jílovcům v roce 1992 odkrytým na horní
etáži lomu Gombasek ve Slovenském krasu, které
patří gombaseckým vrstvám svrchní křídy a odpoví-
dají období intenzivní tvorby tropického krasu (viz
CÍLEK a SVOBODOVÁ 1999). Pomocí rtg.
difrakce (K. Melka, difraktograf Philips) byl
v brekovských jílovcích identifikován jako p řevlá-
dající minerál illit, dále podřadná množství kaolini-
tu, křemen a částečně rozložený pyrit. Výplň obsa-
hovala kousky slídnatých šedozelených pískovců,
které lokálně zvětrávají na fialově rudohnědé
pískovce. Souvrství je pravděpodobně subau-
tochtonní, téměř nepřemístěné, nebyly pozorovány
žádné výrazné známky zaklesávání či transportu.

Vzorek byl rozplaven a M. Svobodová z něj
izolovala nevelký počet spór a pylových zrn. Jedna
se o poměrne jednoduchou asociaci těchto svrch-
nokřídových rostlin:

Kapradina Gleicheniidites sp.
Kapradina Klukisporites sp.

Gymnospermy Classopollis/Corollina
Akritarcha rodu Micrhystridium
Kromě toho byla nalezena jedna spóra rodu

Leiotriletes spp., která měla odlišný způsob fo-
silizace a může náležet paleogénu. Není jasné, zda
se nejedná o kontaminaci. Nalezené gymnospermy
i akritarcha jsou často vázány na slanomilné pří-
mořské močály, čemuž by odpovídal charakter sedi-
mentu i podobnost s gombaseckými vrstvami
Slovenského krasu.

Co z toho vyplývá pro geologickou a krasovou
historii oblasti ? Nalezených zbytků je málo, ale
nález to je důležitý. Ukazuje, že Humenské vrchy
byly zřejmě okrajem centrálních Karpat s turonskou
soustavou superficiálních příkrovů, které byly
během svrchní křídy obnaženy a vystaveny
krasovým procesům. Tento vývoj je vcelku přijímán
pro oblast Slovenského krasu, jež je však součástí
jiné, poměrně vzdálené superjednotky (kimerské
vnitřní Karpaty, Plašienka 1999). Na Brekově před-
pokládáme – podobně jako na Hosťovcích a Gom-
baseku ve Slovenském krasu – existenci mělkého
močálu či jezera v předpolí mořské pánve. Na tuto
vodní plochu bylo vázáno povrchové i podzemní
krasovění svrchnokřídového stáří jako součást
možné široce regionální fáze krasovění (viz rovněž
ČINČURA 2000).

Poděkování: Za cenné diskuze k tématu děkuji
J. Michalíkovi.
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Brako-kras Dubná skala
V Malej Fatre sa nám už dlhšiu dobu zdá všetko

akési malé a pritesné. Malý F. Kriváň Malý Rozsutec
aj keď zjavne existujú opačné ekvivalenty týchto
pojmov, hlavne sú nám malé a pritesné Malofatran-
ské jaskyne. A nie a nie objaviť nejaké väčšie. Veľká
sa zdá byť len naša staronová jaskyniarska skupina,
ale i to je iba zdanie. Keď sa situácii prizrieme lepšie,
zistíme že aj tu sme v skutočnosti malí a priemerní.

Dlho pripravovaný pracovný zraz jaskyniarskej
skupiny A. Vallu DUBNÁ SKALA 2001, na ktorom
sme sa opäť márne snažili objaviť niečo väčšie,
nemal v členskej základni skupiny veľkú podporu.
Malofatranská malosť a úzkoprsosť sa prejavili aj na
samotnej účasti. Aj napriek tomu že veľké gulášové
porcie a pivo boli sponzorované našimi tradičnými
sponzormi Jožom Jožovičom Haránim a Peťom
Jančiakom, zišlo sa nás sotva 12 (len tuctové
Malofatranské číslo ak zoberieme do úvahy 12 zboj-
níckych hôrnych chlapcov). Na 30 člennú skupinu
by to mohol byť aj celkom pekný úspech, lenže z to-
hoto počtu boli dvaja čakatelia a jeden sympatizujú-
ci člen so Speleoklubu Malá Fatra. Teda zúčastnilo
sa len 9 členov. Deviaty člen našej skupiny Peter
Chmela pricestoval na pracovný zraz až z Přerova
a Slávo Chmela doviedol hostí až z Talianska. Takže
napokon aj napriek dočasnej pasivite členskej zá-
kladne (dôvody - svetová ekonomická kríza) celková
bilancia nebola až tak beznádejná.

Brako-kras Dubná skala, ako sme toto malé
územie sarkasticky nazvali, si nezískal sympatie ani
podporu v skupine i napriek tomu, že sme ho ešte
oňahdy v dávnych časoch v roku 1980 výhodne
vymenili od OS Blatnica len za 6 poľných lopatiek.
Signatármi vtedajšieho “obojstranne” výhodného
kšeftu boli za bývalú OS Terchová autor článku a nie-
kdajšiu OS Blatnica Peťo Mrázik. Aj napriek výhod-
nej kúpe spustlosť starého lomu zláka len málokoho.
Veď čo by tu už kto našiel v splaškových tre-
ťohorných sladkovodných usadeninách vápencov
rozprestierajúcich sa na tak malej ploche a v tak
malej mocnosti. Nič na veci nezmenila ani známa
a slávna prvá zmienka slovenského polyhistora
Mateja Bella z roku 1736 o jednej z najvýznamnej-
ších jaskýň Turca - Jaskyni Dupna.

Brančíkova správa a Holúbkov svedok
Pracovnému zrazu predchádzala návšteva Petra

Holúbka, ktorý nám prišiel na Dubnú skalu 8. augus-
ta ukázať miesto na ktorom mu v roku 1980 istý
dôchodca z Vrútok rozprával o vchode do jaskyne,
ktorý však bol po vojne zavalený. Pozoruhodné na

celom rozprávaní bolo to, že vchod do jaskyne bol
umiestnený v suťovom násype (v 5 m vysokej
medzi) vzniknutom návažkami hlušiny zo starého
lomu na mierne stúpajúcom juhovýchodnom lúčnom
svahu Predhory. Teda tam kde sme stratenú jaskyňu
Dupnu či jaskyňu Oko nikdy nehľadali. Navyše táto
poloha vzdialená len 15 - 20 m od Chrapového p oto-
ka nám silne pripomínala popis ktorý nám zanechal
v roku 1879, teda len 9 rokov po F. R. Vlastimilovi,
ďalší významný historický pamätník.

Pri pátraní v Prikrylovej knihe Dejiny speleológie
na Slovensku J. Haráni objavil stopu v článku
“Veterná hoľa” o vlastivednej vychádzke na Minčol,
ktorú publikoval trenčiansky župný lekár, zakladateľ
Trenčianského prírodovedného spolku dr. Karol
Brančík (Objaviteľ Pružinskej Dupnej jaskyne).
V článku sa zaoberal prevažne botanickou a zoolo-
gickou charakteristikou tejto oblasti, ale v úvode sa
zmienil aj o jej geologickej stavbe a spomenul aj
zaujímavú jaskyňu. Píše, že v jedno krásne horúce
júnové ráno o 5 hodine barometer predpovedal dážď.
S priateľom sa ale predsa vychystali na túru, ktorej
cieľom mal byť vrchol Minčola. Opisuje
Strečniansku úžinu a na juhozápad sa rozprestiera-
júce skupiny vrchov...

“Jadro pohoria tvorí granit, ktorý v strečnian-
skom sedle voľne vystupuje. Objavujú sa tu v menej
silnom zastúpení i vápence, miestami pieskovec
a slieň. Na jednom svahu Minčola mala byť po-
stavená mincovňa, a človek verí, že i dnes sú tu
zvyšky jej opevnenia. Zo slova mincovňa bol odvo-
dený názov vrchu “Minčov”. Ako v minulosti tak
i neskôr vzbudzoval vždy údiv a rozruch, najmä

NEOBYČAJNÝ NÁLEZ, alebo A ZASA NIČ NOVÉHO?
Eduard Piovarči

Fotografia niekoľko metrov od zasypaného vchodu
niekdajšej v historických dobách spomínanej
jaskyne Dupna (?). 8. augusta na Dubnú skalu
prichádza významný svedok Peter Holúbek (vpra-
vo), vľavo Jozef Haráni v strede Štefan Kuna Foto:
autor príspevku.
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v roku 1858, keď sa stal centrom zemetrasenia, ktoré
postihlo toto územie. Najpohodlnejší výstup sa ponú-
ka z Turčianskej kotliny. Cez úzku dolinu, v ktorej
horský potok si zjavne odpočíva, sa tiahne cesta,
začínajúca sa pri bralách a vedie ďalej okolo vápen-
cov. Tu na pravom brehu potoka v prevísajúcich
bralách vidno otvor, ktorý vedie do jaskyne, o ktorom
sám náš sprievodca nevedel povedať nič bližšie.
Jaskyňa bývala použitá pri búrkach ako úkryt pre
pastierov a ich nariekajúce ovce. Občas sa stalo, že
nejaká ovca sa zrútila až do hĺbky jaskyne, kde sa
nachádza i jazierko a zrútila sa doň. Aby sa tomuto
predišlo, dedinčania zapchali otvor hlinou. Preto že
sme nepoznali všetky údaje, museli sme výstup
odložiť na neskôr. Na oboch stranách údolia sú ihli č-
naté lesy, miestami prerušené zničeným raše-
liniskom, na ktorom rastú bujné Cryptogam, Carices
a Junisarton.”

Popis lokality sa celkom hodí na dolinku
Chrapového potoka. Je nepravdepodobné že by
mohlo ísť o Javornú alebo Lopušnú dolinu, kde sa
tiež vyskytujú vápence, ale tie nie sú evidentné
v žiadnych skalných útvaroch. Kóta Hradište je
poslednou baštou škvrnitých slienitých vápencov
(Silúr, Toak). Zjavne odpočívajúci horský potok by
mohol byť narážkou na lenivo tečúci plytký potok,

alebo aj polosuché koryto, charakteristické v lete
práve v poslednom úseku Chrapového potoka pod
krasovým ponorom pred Kordovým lazom.
Nevysoké skalné bralá sme objavili po ľavej strane
cesty v hustom kroví pri ústi do dolinky Chrapového
potoka. Opis teda sedí.

Jaskyňa opisovaná Brančíkom do ktorej padali
ovce, mohla byť i niekdajším starým ponorom poto-
ka. Konkrétne zhoduje sa s popisom, ktorý nám
interpretoval Peter Holúbek. Pamätníkov starý otec
chodieval okolo tejto jaskyne do Darovej krčmy na
pivo asi v roku 1932 a rozprával svojmu vnukovi, že
jaskyňa je bludiskom menších i väčších chodieb.
Hlavnou chodbou sa údajne dalo dostať do veľkého
dómu, kde sú po stenách popísané nápisy a po dne sú
porozhadzované kosti zvierat. Výpovede Petra
Holúbka boli zaujímavé a zároveň rozporuplné
v tom, že pri prvom stretnutí, keď sme v SMOPaJ
pátrali v starých technických denníkoch tvrdil, že sa
hovorilo o 20 minútovom postupe hlavnou chodbou.
Na tvári miesta si už na toto vyjadrenie nepamätal.
V predošlej výpovedi k tým 20 minútam len stroho
poznamenal, že to sú asi výmysly, lebo je nepravde-
podobné aby bola chodba taká dlhá. Zistili sme už na
vlastných skúsenostiach, pri tomto pátraní, že každý
detail z rozprávania pamätníkov sa môže stať v budúc-
nosti dôležitý, preto uvádzam aj tento.

Jaskyňa Dupna zakreslená veľmi realisticky na historickej mape Turčianskej stolice “Thúrótz vármegye”
z roku 1804 od významého kartografa Demetera Göröka. Na mape sú v oblasti zakreslené dokonca hne ď dve
jaskyne. Jaskyňa Dupna je zobrazená okrem toho na ďalších dvoch historických mapách. Na mape význam-
ného slovenského geografa, štatistika, novinára, pedagóga a vydavate ľa Jána Mateja Korabinského rovnako
z roku 1804 a na vojenskej mape Rakúskouhorska od Johana Lipského z roku 1806.

Detail mapy
Thúrócz Vármegye

s Vrútkami,
Priekopou a streč-
nianskou úžinou

47



Mohlo by ísť v tomto prípade skutočne o Bran-
číkom popisovanú jaskyňu z roku 1879? Vysoká
medza môže byť dnes hlušinou zo starého lomu
prisypaným niekdajším previsnutým bralom,
pastviny a lúky na parcele 1441 (katastrálna mapa z
roku 1919), ktorá sa volala Predskalicsje by mohla
vystihovať stav pred zasýpaním skalných útvarov
hlušinou. Mohlo by to mať logiku. Otvor do jaskyne
z protiľahlej poľnej cesty do doliny v Sedlisku,
muselo v Brančíkovej dobe dobre vidieť, preto že
vegetačný pokryv nebol taký bujarý. V starých
časoch chudobného predindustriálneho Slovenska sa
klčovala a vypásala každá medza a kroviny sa tak
ľahko nešírili. Lúky sa udržiavali pravidelným
skášaním a vypásaním dobytkom.

Lúka pod jaskyňou ako pasienok pripúšťa
možnosť, že miestni pastieri používali jaskyňu
podľa Brančíka, ako úkryt pred búrkou nielen pre
seba ale aj pre svoje ovce! Jaskyňa teda musela mať
pôvodne celkom rozsiahly vstupný portál ak sa
podľa Brančíka do nej uchyľovali pastieri aj so svo-
jimi ovcami. A práve toto je veľmi dôležitá podrob-
nosť pre naše pátranie a ďalšie analýzy.

Brančík píše, že občas sa nejaká ovca zrútila do
hĺbky jaskyne, kde sa nachádza i jazierko. O po-
nornom charaktere tejto jaskyne teda nemôže byť
žiadnych pochýb. Holúbkovým svedectvom aj keď
z druhej ruky sme sa dostali pravdepodobne na stopu
Brančíkom opisovanej ponornej jaskyne nachádza-
júcej sa na pravej strane dolinky pod previsnutými
bralami. Aj keď pastieri a dedinčania postupne
vchod zapchali hlinou, aby sa predišlo padaniu oviec
do jaskyne, môžeme uvažovať o tom či tento vchod
nejako nesúvisí s pôvodným historicky spomínaným
vchodom do Dupnej jaskyne či jaskyne Oko.

Utešený pohľad na Turiec je celkom presným
popisom výhľadu z tohoto miesta. Ak sa do jaskyne
mohli uchýliť pred búrkou aj pastieri so svojimi na-
riekajúcimi ovcami, mohol byť vchod pôvodne aj
dosť priestranný, presne podľa popisu z roku 1870,
keď jaskyňu Oko navšívil Vlastimil Russel. Aj 200
kroková vzdialenosť od hradskej cesty podľa
Andráša Valyi z roku 1799 by mohla sedieť. Hradská
cesta v roku 1799 mohla viesť popri potoku a potom
cez brod do Sedliska. Aj samotný názov Sedlisko
pripomína strmý výstup od brodu po starej ceste.
Len veľkosť vchodu sa zarážajúco zmenšuje. Mohla
byť Brančíkova a Holúbkom spomínaná jaskyňa
identická s jaskyňou Oko a jaskyňou Dupna skala či
Dupna, ktorú spomínajú od čias Mateja Bella aj
ďalší už spomínaní bádatelia Valyi 1799, F.R.
Vlastimil 1870? Objavili sme skutočne miesto so
zasypaným vchodom do legendárnej starej jaskyne
Dupna?

Syndróm komorových odstrelov
a jaskyňa Dupna

Takže vyvstali pred nami pred pracovným zra-
zom celkom dramatické a nové otázniky. S Peťom
Holúbkom sme potom ešte navštívili Jazvečiu
jaskyňu. Peter bol zvedavý či v blízkosti vchodu ešte
je na stene badateľný nápis v švabachu. Na nápis
síce nenarazil, ale skoro sa v jaskyni zrazil s na-
mrzeným jazvecom. Keď sme ho druhýkrát poslali
do jaskyne, vyzbrojil sa radšej poriadnym polenom
keby náhodou jazvec vyceril zuby zo zálohy.
Monitoroval a fotil našu rastlinku v chodbe
Obtiažnej fotosyntézy a nášmu vegetujúcemu
zelenému kvietku sa nevedel vynačudovať.

Hneď na to ako vyšiel v Spravodaji článok o Jaz-
večej jaskyni na Dubnej skale pri Vrútkach sme v te-
réne 12 .8. 2001 naproti spomínanému násypu v kto-
rom sme na určenom mieste začali s výkopovými
prácami stretli s kovovými virgulkami v rukách Ing.
Pavla Pokrievku. Robil “sonarový prieskum” nad
skalnou abrou v ktorej sme sa už s Jožom chystali
kopnúť. Zaujímavé a podozrivé miesto. To napadlo
iste i Paľa. Spomenul, že o povedačkách o “jaskyni
v násype” už počul, ale pokladá ich len za povesti.
Skúsil sonarovať s kovovými virgulami nad násy-
pom a nič. Mne však čerstvá prútená virgula na pred-
pokladaných miestach slabo reagovala. Na miestach
reakcie som však v priamej línii vždy padal do
nápadných priehlbní. Brázda v násype bola viditeľná
už na jej čele. Od Paľa sme sa dozvedeli okrem toho,
že plánuje otvoriť skalnú abru nad potokom aj to, že
koncom päťdesiatych a začiatkom šesťdesiatych
rokov bol na starej Dubnej skale prevedený
komorový odstrel za asistencie požiarnikov. Nikto
zo svedkov tejto udalosti údajne však už nežije. Na
mestskom požiarnom útvare sa nezachoval o tejto
akcii ani žiadny písomný záznam. Hasiči údajne
plnili jaskynnú chodbu vodou. Tá slúžila ako
upchávka, pre väčšiu účinnosť komorového odstre-
lu. O komorovom odstrele vieme ešte z jedného
zdroja. Nikto však netuší, kde presne sa konal. Nám
už však po tom čo všetko sme o tejto problematike
zhromaždili začínalo svitať.

V súvislosti so stretnutím dvoch niekdajších
zarytých Malofatranských speleorivalov na Dubnej
skale chcem udať na správnu mieru informáciu,
ktorú som o pracovnej činnosti Pokrievkovej
skupiny v Jazvečej jaskyni uviedol neúmyselne
nesprávne. V Jazvečej jaskyni bolo odpracovaných
uvedenou skupinou v roku 1985 podstatne viac pra-
covných akcií ako som pôvodne uviedol. Orientoval
som sa len podľa technických denníkov, ktoré boli k
dispozícii.
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V spomenutom článku som tiež spravil chybu pri
popise vrstevnatosti. Zvrstvenie v prípade Jazvečej
jaskyne som neodhadol správne. Až neskôr som zistil
že situáciu komplikujú výrazné k vrstevnatosti priečne
šmykové pukliny, alebo kliváž, ktorú som si v článku
o Jazvečej jaskyni pre Spravodaj 2/2001 mylne zame-
nil za vrstevnatosť. Osná kliváž o ktorú tu s najväčšou
pravdepodobnosťou ide, je podľa učebnice geológie
dôsledkom buď nekompetencie hornín v súvrství,
alebo je zapríčinená strižnou šmykovou vrásou.

Druhú správu o tom, že v starom lome Dubná
skala bol prevedený komorový odstrel máme od
nášho člena Dušana Púčeka. Rozprával nám, že sa
na rybačke v roku 1980 na Ontáriu stretol zo starým
rybárom z Vrútok (už v dôchodku na meno si už
nespmenul), ktorý bol pri spomínanom odstrele v lo-
me. Bol lampasákom vo Vrútockých kasárňach a po
tom čo pochytali Benderovcov, teda asi 2 roky po
vojne, čistili dolinu od nemeckých zbraní a munície.
V jednej podzemnej chodbe na Dubnej skale bolo
množstvo munície a mín. Po odmínovaní uložili
všetku nájdenú muníciu 40 m do jaskynnej chodby
a odpálili ju. Depresia nad chodbou v násype je dlhá
asi 10 m. Je to jednoznačná stopa po odstrele. Šlo
však v tomto prípade o jaskyňu, ktorú spomínal
Holúbkov pamätník?

Napokon sme narazili na tretiu správu o odstrele
jaskynnej chodby. Ten bol situovaný do sverozápad-
nej časti lomu, kde boli nemecké guľometné hniezda
a údajne delostrelecké palebné postavenie. S touto
zaujímavou správou prišiel náš bývalý aktívny člen
Ing. Igor Adamko. Jeho pamätník mu rozprával o tom,
že Nemci pravdepodobne museli delo vyniesť do
postavenia po súčiastkach a na mieste ho poskladať.
Tento nedobytný post nemeckej obrany na Dubnej
skale bol zlikvidovaný až po tom, čo Rusi dobyli
kótu Panošina a z nej odstrelili nedobytné nemecké
postavenie. Po vojne bola chodba jaskyne za niek-
dajším palebným postavením plná debničiek od
munície. Údajne však až začiatkom 60 rokov bol
vchod kvôli tejto munícii odstrelený.

Tri uvedené zmienky o odstreloch jaskynných
chodieb dávajú tušiť aký bol osud pravdepodobne
všetkých kľúčových vchodov do krasového
podzemia Dubnej skaly.

Existuje dokonca svedectvo ešte žijúceho pamät-
níka, ktorý krátko po vojne s kamarátmi ako chlapec
našiel v nejakej diere na Dubnej skale okrem muní-
cie a prilieb aj kostry nemeckých vojakov. Ak je to
s vojnovou históriou Dubnej skaly tak, ako hovoria
mnohí pamätníci, čo mohlo ostať zo vstupnej časti
prípadnej jaskyne Dupna po komorovom odstrele?
Celkom isto však vieme, že nešlo o jedinú jaskyňu
na Predhore.

No i napriek absolútnej likvidácii portálu vchodu
do Dupnej jaskyne, by bolo možné na mieste
bývalého odstreleného vchodu previesť archeolo-

gický prieskum kvôli dokonalejšej identifikácii
vojnových udalostí i prípadného staršieho historic-
kého, možno paleontologického materiálu, ktorý sa
môže skrývať v starých sedimentoch pôvodného
vchodu. PhDr. Juraj Bárta predpokladal, že pôvodne
mohol byť výhodne položený portál jaskyne nad
nivami Váhu v predhistorických dobách osídlený.
Plánoval prevádzať vo vchode do jaskyne archeo-
logický prieskum. Vtedy však ešte nikdo netušil kde
na Dubnej skale by sa mohol taký prieskum realizo-
vať. Dnes sa zdá, že aj napriek spleti informácii sa
stále viac rozvidnieva a aj archeologickému priesku-
mu by už čoskoro mohla naskočiť zelená.

Môže prieskumu pomôcť telestézia?
Situácia ďalej gradovala na pracovnom zraze.

V piatok 17. 8. sme vybudovali táborisko v hlavnom
kráteri lomu. Materiál sme na miesto zrazu dopravili
terénnym motorovým vozidlom, ktoré sponzorsky
poskytli bratia Chmelovci. V sobotu sa pracovalo na
dvoch pracoviskách v Ruttkayovom zlome a na
novej pracovnej sonde v násype na medzi. Samotná
práca v ten deň nepriniesla nič nové, ale merania
prevádzané kovovými virguľami priniesli
prekvapivé množstvo nových poznatkov a podnetov.
Meranie nad medzou dopadlo zaujímavo a úspešne.
Asi 40 až 50 m dlhá línia smerujúca presne od mies-
ta ktoré nám ukázal Peter Holúbek smerom na
severoseverozápad potom prechádzala do silnej
reakcie (sonarovej ozveny) v šírke viac ako 5 - 8 m
až po hranicu lesa. Miesto bude pre nenáročný terén
veľmi jednoducho preveriteľné georadarom. Tzv.
“sonarové ozveny” sme nezávisle zaznamenali dvaja
pričom brat s virguľou nikdy predtým nepracoval.
Našli sme ich celú sieť hlavne v južnom svahu
Predhory nad ponorom tam boli reakcie veľmi inten-
zívne na jednom mieste široké až 15 metrov. Nad
hlavným ponorom sme takto detekovali preliačinu,
ktorá by mohla byť stopou po starom paleoponore.

Profil záhadného Tunela v starom lome Dubná skala
nápadne pripomína niekdajšiu freatickú zónu starej
jaskynnej chodby vo fosilnom štadiu vývoja (470 m
n.m.) Foto: autor príspevku
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Najväčšie prekvapenie nás čakalo nad Abrou na
ľavej strane potoka. Celá lúka nad Abrou bola
pochodená už po Pokrievkovom meraní. Paľo by sa
tu tiež len tak neprechádzal. Silná a široká ozvena sa
kľukatila smerom na juhovýchod ku Vrútkam. Tu
kovové virgule reagovali aj v rukách skauta Tomáša
Hulu, ktorý sa všade inde márne snažil a myslel si
o nás, že sme poriadne prihriati šarlatáni. Kto vie čo
si myslí teraz keď sa medzi nás zaradil aj on sám.

V nedeľu sme práve kvôli tejto silnej reakcii
začali s prácami práve v tejto časti lokality. V skalnej
abre (430 m n. m.). Vyzerá to tak, že sa vody
Chrapového potoka ponárali nielen na sever do
travertínového masívu Predhory, ale aj na juh do
zaobleného malebného trávnatého ramena Plieškov
pod Piatrovou (Mini travertínový kras Pliešky?).
Pod neustávajúcimi náletmi stoviek komárov sme
usilovne hĺbili novú sondu a nachádzali sme v nej
trosky zrúteného stropu skalného previsu stmelené
žltou priezračnou kvapľovinou. Nachádzali sme tu
množstvo zácloniek, nátekov, menších kvapľov
i bradavicovitú vytvrdnutú sintrovú výzdobu ty-
pickú pre miesta s prievanmi. To nás povzbudzova-
lo. Trosky stropu sa však rozoberali len veľmi ťažko.
V jednej z prestávok, keď som bol vystriedaný, som
len tak z prehnanej iniciatívy rodeného blbca
zakopol pod nenápadný, ale vyhladený skalný vý-
klenok vľavo od Abry a objav bol na svete.

Poklad?
Nie, jaskyňa to ešte nebola, ale z výklenku sa

vygúľali dva balíčky starého sprhnutého papiera pre-
viazané drôtom s bužírkou hnedej a bielej farby. Boli
to staré peniaze v rozpadnutom koženom púzdre,
z ktorého ostali len strohé zvyšky. Peniaze boli v de-
zolátnom stave, ale dalo sa zistiť, že ide o starú
republikovú menu. Asi 120 až 170 tisíc Česko-
slovenských korún prekolkovaných kolkami prvej
vojnovej Slovenskej republiky. Zhruba 120 možno
viac tisíc v 1000 korunových bankovkách a rolka
500 korunákov. Pri zložených tisíckorunáčkach bol
aj tenší, ale väčší zložený kus papiera (dokumenty či
listiny?) a na vrchu tohoto balíčka s troma vrstvami
preložených 1000 korunáčok bol poskladaný malý
zrolovaný doklad, ktorý by mohol byť kľudne odka-
zom, alebo listom pre adresáta. Nebolo však možné
pokúšať sa zisťovať obsah dokumentov, pretože boli
tak krehké, že by sme ich boli pri pokuse o rozbale-
nie celkom zničili. Neostalo iné ako nechať poklad
preskúmať odborníkom na reštaurovanie papiera.
Možno sa tak dozvieme o ukrytých peniazoch a osu-
doch ich niekdajšieho vlastníka viac. Aký príbeh
skrývajú? Kto ich tam uložil v pohnutých predvoj-
nových rokoch 1939 až 1940? Neprestávala nás
páliť otázka čo skrýva vrchný poskladaný kúsok
papiera na tých starých sprhnutých bankovkách. Ide
skutočne o odkaz pre adresáta? List na rozlúčku?

Alebo o nejakú inštruktáž? Samozrejme pokiaľ ne-
budú jasné fakty, bujarej fantázii sa medze nekladú.

Napokon boli prvé výsledky prieskumu naozaj
nečakané. Zistilo sa, že ide o poslednú Českosloven-
skú federálnu menu kolkovanú v roku 1993. Peniaze
boli tak znehodnotené, že sa to na prvé obhliadnutie
nedalo spoznať. A tak namiesto šteklivej záhady
vyvstala iná možno oveľa nepríjemnejšia. Vŕtaním
v zemi je teda možné zapliesť sa i do nečakaného
kriminálneho prípadu.

Napriek všetkému optimizmu je zrejmé, že práve
využitie jaskýň na Dubnej skale v poslednej svetovej
vojne tu bolo a je príčinou stagnácie akéhokoľvek
vážneho prieskumu. Strašiak, že tu pri kopaní možno
naraziť nielen na vybielené ľudské kosti, ale aj na
starú nevybuchnutú muníciu, nie je iba strašiakom
do maku. Skryté tajomstvá v krasovom podzemí
Dubnej skaly teda aj naďalej ostávajú dobre
zapečatené. A rozlámať tieto pečate nebude
rozhodne tak jednoduché ako sa nám doposiaľ zdalo.

LITERATÚRA:
1/ GÖRÖG, D.: Magiar Átlas az az Magiar, Horváth,

és Tót Országok Vármegyéji, ,s Szabad Kerületei
és a határözö Katonaság Vidékinek közöséges és
különös tábláji. Atlas Hungaricus seu Regnorum
Hungariae, Croatiae et Slavoniae Comitatuum,
Privilegiatorum Districtum et Confiniorum
Generales ....Particulares Mappae Geographicae.
Vienna 1802 - 1811

2/ KUMPERA, O., FOLDYNA, J., ZORKOVSKÝ,
V.: Všeobecná geologia, SNTL Praha 1988, str.
242 - 260

3/ BRANCSÍK, K.: Ein Ausflug den Minesov.
ÉTMETE /1879/, 2, Trencsén 1879, s. 25 - 27

4/ BÁRTA, J.,: Hladáme jaskyňu Oko, Život Turca č.
19, Martin 1978

5/ KORABINSKÝ, J.. M.: Atlas Regni Hungariae
Portatilis. Neue und vollständige Darstellung des

Fotografia nálezu časom a vlhkom znehodnotených
bankoviek. Foto: Mgr. Art. Štefan Kocka

50



Königreichs Ungarn auf LX Tafeln im
Taschenformat. Vindobona 1804.

6/ LIPSKÝ, J.: Mapa Gratulatisa 1806
7/ PRIKRYL, Ľ, V.: História speleológie na

Slovensku, SAV Bratislava 1985, atr. 114.

8/ PIOVARČI, E.,: Jazvečia jaskyňa na Dubnej skale
pri Vrútkach, Spravodaj SSS č. 2/2001, str. 15 - 19

9/ PIOVARČI, E., HARÁNI, J.: Podarí sa nájsť
jaskyňu Oko v Pokladnom grúni na Dubnej
skale? Súhrnná práca autorov. Manuskript 2001

Útržky z krasu doliny Hrabutnice
František Černý

Dolina Hrabutnice sa
nachádza v CHKO malé
Karpaty medzi obcami Čach-
tice a Višňové. Ľavý svah
tvorí hranu Čachtickej
planiny. Pravá strana je
považovaná z hľadiska
prieskumu v krase za neper-
spektívnu. Tomuto poznatku
čiastočne odporujú vystupu-
júce krasové javy na svahu
doliny.

Počas nudnej každodennej
cesty do práce som si všimol
v jednom zo zárezov
železničnej trate Myjava -
Nové Mesto nad Váhom
vypadané sedimenty, ktoré sa
až nápadne podobali na terra
rosu. A tak som sa vybral na
prieskum. Meandre sa
nachádzajú v pravom svahu
doliny Hrabutnice 500 m pred
začiatkom železničného tunela
smerom na Čachtice. Pri
stavbe železnice tu bol
vytvorený zárez dlhý asi 100
m a vysoký 4 - 10 m.
Vystupujúce meandre sú však
situované len na úseku dlhom
asi 30 m. Všetky sú vyplnené
terra rosou. Avšak množstvo
sedimentu, zúženie na konci
a žiadny smerodatný prievan
nedáva skoro žiadne perspek-
tívy na prieskum.

Na ľavom svahu smerom
na SV nad občasnou vyvier-
ačkou Hladový prameň sa
nachádza jaskyňa Čertova pec,
ktorá je už síce známa, ale
doposiaľ som o nej nenašiel
žiadnu zmienku v literatúre.
Jaskyňa však svojou morfoló-
giou nedáva žiadne nádeje na
perspektívne pokračovanie.
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História prieskumu
Na otvor jaskyne upozornil autorov, členov

Jaskyniarskeho klubu SMOPaJ Rimavská Sobota,
pán Ján Petrus (nar.1931) z obce Lupoč.

Otvor jaskyne našiel miestny horár Štefan
Bystriansky na začiatku roka 2001, ktorý v tejto
oblasti hľadal líščie nory. Otvor do jaskyne bol do tej
doby upchatý, nakoľko lokalita je značne frekvento-
vaná najmä počas hubárskej sezóny. Horár toto zis-
tenie nahlásil Jánovi Petrusovi, miestnemu zanieten-
covi o dianie v chotári.

Podzemné priestory jaskyne prvýkrát preskúmali
autori dňa 8.4. 2001. po rozšírení malého otvoru na
dne vstupnej studne sa dostali do šikmo klesajúcich
trhlín jaskyne v jaskyni nenašli žiadne stopy, ktoré
by svedčili o predchádzajúcej prítomnosti človeka.

Vzhľadom na doposiaľ’ neznámu speleologickú
lokalitu, na rozšírenie otvoru na dne vstupnej studne
a na absenciu stôp po predchádzajúcich priesku-
moch, možno činnosť autorov klasifikovať’ ako
objav jaskyne

Jaskyňu zamerali dňa 18. s. 2001 RNDr. Ľudovít
Gaál, Ladislav Iždinský a Ing. František Radinger,
povrchový dozor vykonával Ján Petrus.

Lokalizácia
Vertikálny otvor jaskyne sa nachádza na východ-

nom svahu Vinného vrchu, 500 m na VSV od kóty
556,8 (Vinnný vrch, južne od výrazného kopca
Pohanský vrch) v lesnom porast. Nadmorská výška
vchodu je cca 400 m (zistená podl’a vojenskej
topografickej mapy l: 25 000). Patrí do katastrálne-
ho územia obce Lupoč v okrese Lučenec

Podľa geomorfologického členenia jaskyňa patrí
v rámci oblasti Slovenského stredohoria do celku
Ostrôžky. Leží v jeho juhovýchodnej časti.

Popis jaskyne
Cez mierne oválny vertikálny otvor s rozmermi

90 x 73 cm sa dostaneme do 5,4 m hlbokej studne,
ktorá sa v prostrednej časti hrdlovite zužuje, ďalšie
pokračovanie jaskyne je cez úzky otvor smerom na
juhovýchod. Otvor čoskoro vyúsťuje do priestrannej
trhliny smeru SZ - JV so šikmo klesajúcim dnom.
Ide o 0, 6 až 3 m širokú trhlinu s výškou stropu až 6
m. Steny trhliny sú prevažne pevné, jej strop však
často tvoria labilné zaklinené andezitové balvany
a bloky. Podobný balvan sa nachádza aj na dne prvej
tretiny trhliny pod meračským bodom č. 2, ktorý
vytvára 2 m hlboký skalný stupeň. Dno trhliny ďalej
strmo klesá do hĺbky 17 m od otvoru, kde ju križuje

ďalšia, priečne orientovaná vertikálna trhlina smeru
JJZ – SSV resp. SV. Táto trhlina smerom na JJZ sa
postupne zužuje na 1,0 - 0,3 m, avšak jej výška stále
zostáva okolo 2 - 4 m, vzhľadom na časté labilné bal-
vany na strope i upro-stred chodby táto časť trhliny
nie je v celej dĺžke preskúmaná.

Severná vetva trhliny (pri meračských bodoch č 7
a 8) pokračuje 3 m hlbokým zvislým až previsnutým
stupňom a ďalej dohora stúpajúcou chodbou, ktorá
po niekoľkých metroch vyúsťuje do pomerne prie-
strannej sály s rozmermi 3,5 x 1, 7 m. Jej strop je
vysoký 2 - 4 m, dno tvoria rôzne veľké andezitové
balvany. Pokračovanie jaskyne je odtiaľto smerom
nahor do menšej, 4 m dlhej paralelnej trhliny, ktorú
však na oboch koncoch uzatvárajú zaklinené balvany.

Steny trhlín sú prevažne tvorené blokmi a bal-
vanmi, povrch ktorých je väčšinou zahlinený. Dno
prvej trhliny (SZ - JV) tvorí prevažne hlina, miesta-
mi s andezitovými balvanmi, kým v spodnej trhline
prevláda kamenitá sutina. V hlbších častiach jaskyne
je hlinitá a kamenitá sutina mokrejšia, stála vodná
hladina sa však v jaskyni nevyskytuje. Nebola zis-
tená ani sintrová výplň. Celková dĺžka zameraných
priestorov jaskyne je 54, s m, najväčšia zistená hĺbka
(meračský bod 8) je 20, 5 m.

Vznik jaskyne (RNDr. Ľudovít Gaál)
Jaskyňa sa vytvorila v chaotických brekciách

pyroklastického prúdu. Ostrohranné úlomky brekcií
sú tvorené mierne poréznymi andezitmi, tmavo-
hnedá základná hmota je tufová.

Stratigraficky patria k lyseckej formácii stred-
nomiocénneho veku, (stupeň báden), ktorá v Kru-
pinskej planine reprezentuje najmladšiu etapu vulka-
nizmu. Brekcie pyroklastického prúdu tu ležia v h ĺb-
ke okolo 40- 60 m na tufitických pieskoch, ktoré sú
mäkšie a menej odolné tento rozdiel plasticity bol
dôvodom, že bloky tvrdších brekcií na svahu sa
gravitačne zosunuli a v odtrhovej zóne sa vytvoril
systém rozsadlinových trhlín. Na tieto trhliny je
viazaný aj vznik jaskyne Lupočská nora. Takúto
odtrhovú zónu blokového zosuvu môžeme pozoro-
vať na povrchu od otvoru jaskyne smerom na juh.
Okolo 2- 3 m vysoký skalný stupeň v dĺžke niekoľko
desiatok metrov prebieha približne v smere SZ - JV
aj paralelne so smerom doliny Žiarskeho potoka
(pravostranného prítoku Tuhárskeho potoka).
Podobný smer sleduje aj horná, mohutnejšia trhlina
v jaskyni Lupočská nora.

Jaskyňa je teda rozsadlinového typu, ktorá sa
vytvorila na odtrhovej zóne skalného blokového
zosuvu. Vek rozsadliny, teda aj jaskyne, je relatívne

Nový objav v Ostrôžkach - Lupočská nora
František Radinger - Peter Nociar
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mladý, podľa polohy na stráni potoka štvrtohornej
doliny nemôže byt’ starší ako stredný pleistocén.
Nakoľko však proces zosúvania sa skalného bloku
pravdepodobne pokračuje aj v súčasnosti, nie je
vylúčené, že povrchové spojenie jaskyne sa otvorilo
len v nedávnej dobe.

Záver
Jaskyňa Lupočská nora patrí k väčším

nekrasovým (pseudokrasovým) jaskyniam
Slovenska najmä svojou hĺbkou 20,5 m a priestran-
nosťou rozsadlín sa v skupine pseudokrasových
jaskýň zaraďuje k cennejším lokalitám.
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Prvé zmapovanie, inak všeobecne známej a aj
bežnými turistami hodne navštevovanej Zlatej diery,
ktorá sa nachádza v údolí Tomášovskej Belej (pár
minút dole prúdom od priehrady Klauzy), pripadá na
rok 1965 (L. Novotný a kol.). Jaskyniarom bola
vtedy dostupná iba suchá časť jaskyne, niečo cez
100 m.

I. sifón, pomenovaný Gule-gule, prekonala
v roku 1968 trojica P. Ošust, G. M. Timčák a T.
Sasvári, speleopotápači oblastnej skupiny SSS č. 33
Aquaspael. Za ním bol objavený približne 400 m
dlhý chodbovitý horizont, končiaci opäť sifónovite.
II. sifón (Hrôzy) sa pokúšali po niekoľkých akciách
v Zlatej diere rovnakí prieskumníci prekonať opäť
v roku 1973, ale podplávaný nebol. Koniec
rozbehnutých aktivít na lokalite možno zapríčinila aj
tragická nehoda jedného z účastníkov ich akcií,
ktorý sa utopil na priehrade pod jaskyňou. Z tohto
obdobia pochádza schematická mapa jaskyne
(Timčák, 1966; Sasvári, 1969; Sasvári, 1999).

Základné údaje o Zlatej diere je možné nájsť
napríklad v monografii o sifónoch Slovenska
(Hochmuth, 2000).

Obnovenie prieskumov
Po úvodných skúsenostiach so speleopotápaním

sme sa počiatkom roku 2000 rozhodli, že prieskum
Zlatej diery obnovíme. Lákal nás najmä štýl jaskyne,
akýsi visutý povodňový výver (na kontakte guten-
steinských vápencov a nekrasových verfénskych
bridlíc), čo dávalo určitý prísľub, že riečisko sa
niekde vzadu za sifónmi možno predsa len “dvihne”.

Na prvú akciu sme vyrazili dňa 25. marca 2000.
Autami sa nám podarilo dostať pre stále ešte haldy
snehu iba po sedlo pod Zadným Turníkom, odkia ľ
(asi 1,5 km / 230 m prevýšenia) sme už museli trans-
portovať všetok materiál pre štyroch potápačov na
vlastných pleciach. V počte 7 ľudí to šlo, avšak akcia
sa tým aj s retransportom predĺžila do neskorých
nočných hodín (samotné potápanie a rekognoskácia
za I. sifónom trvali 6 hodín).

Cieľ akcie – pokúsiť sa dopraviť k II. sifónu
výstroj aspoň pre jedného z nás a orientačne sa tu
zanoriť – bol na prvý pokus, bez osobného obozná-
menia sa s jaskyňou, len na základe rozporuplných
informácií, poňatý asi príliš veľkoryso. Cez úvodný
sifón sme preplávali traja, K. Kýška, B. Šmída

a J. Karpiš (štvrtý potápač, P. Skovajsa, pre prob-
lémy s púšťajúcou automatikou podplávanie sifónu
neriskoval).

Jaskyňu tvoria za I. sifónom relatívne vysoké, ale
niekde, najmä pri báze, úzke chodby s mnohými
ostrými výčnelkami. Miestami tu treba dokonca roz-
porovať. Transport spojeného dvojčaťa (2 x 6 l
fľaše) sa ukázal ako dosť fyzicky náročný, aj keď
sme sa pri ňom dvaja striedali (J. Karpiša sme šetrili
na samotné potápanie). Pre neznalosť terénu bol
postup pomalý.

Na tejto akcii sa nám podarilo doraziť len k uklo-
nenej tiahlej úžine v druhej tretine jaskyne, kadiaľ
sme, tak trochu vyčerpaní a šetriaci sa mimovoľne
na návrat, vyslali pokúsiť sa preplaziť aspoň
naľahko ďalej J. Karpiša.

Bolo to nesprávne rozhodnutie. Jano, síce
výborný športový potápač, no inak nespeleológ, sa
v suchom obleku, bez skúseností s pohybom
v úžinách (a ešte k tomu v svalovej hmotnosti určite
cez 90 kg!) cez miesto nepretisol a posúdil ho ako
nezdolateľné. Namiesto toho, aby sme si priznali
chybu, sme istý čas po tejto akcii dokonca pochybo-
vali, že nejaký II. sifón vôbec existuje (!), alebo
hútali nad tým, či sa nám náhodou za extrémne
nízkeho stavu nepodarilo dostať ešte ďalej (s tým, že
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Branislav Šmída

Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava
Zlatá diera patrí k najtajuplnejším jaskyniam Slovenska. A nie je to len jej názvom, ktorý vedie
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rozsiahlej jaskyne, o ktorej existovalo len minimum dôveryhodných údajov, sa totiž dodnes dostalo len
niekoľko ľudí.

Príprava na zanorenie.Foto: M.Majerčák



vyschli jazerá a II. sifón sa zmenil na jazero a ani
sme si ho nevšimli)... Nešlo nám tiež do hlavy, akú
logistiku zvolili potápači pred nami, tj. ako dotrans-
portovali k II. sifónu výstroj a pritom sa uchránili
rozdratiu neoprénov; či boli snáď menší a cez úžinu
sa pretisli... alebo mocnejší?

Bol teda potrebný istý čas na uváženie okolností.
(Ako sa ukázalo neskôr, údaje o existencii II. sifónu
boli objektívne. A chlapi boli dobrí! Respektíve, tiež
sa prepracovali k potápaniu v II. sifóne jaskyne až na
základe niekoľkých akcií a pri tom získaných
skúseností). Medzičasom sme získali staršiu lite-
ratúru od Sasváriho, podľa ktorej sme usúdili, že
niektoré údaje o morfológii jaskyne sú možno nad-
hodnotené (rozmery priečnych profilov), no v žiad-
nom prípade nebudú vymyslené.

Druhý potápačský pokus, už striedmejší, sme
realizovali vo dvojici Z. Hochmuth a B. Šmída dňa
3. septembra 2000. Autom sme sa tentoraz dokázali
dostať až k priehrade Klauzy. Poučné je, že
v komornej atmosfére sme si komplet potápačský
materiál pre oboch dokázali vyniesť ku jaskyni sami
(!), na dva razy (jedna vynáška trvala zhruba 15
minút), potopiť sa tu a ešte urobiť aj kus práce:
Priestory za I. sifónom sme zamerali až po zákrutu
s dnovým výverom vody. Pre nestabilné, mrholivé
až daždivé počasie sme sa však obávali prívalu vôd
a možného zatopenia. Domeranie jaskyne a pokus
o prekonanie úžiny sme preto nechali na inokedy.

Ďalšiu akciu v Zlatej diere sme chceli realizovať
13. mája 2001. Napriek upozorneniu pána Tulisa, že
v jaskyni bude vzhľadom k úrovni hladiny Hornádu
v Spišskej Novej Vsi ešte asi veľa vody, sme prices-
tovali do Raja, vytransportovali výstroj až ku
vchodu, a tu zistili, že – mal pravdu! Jaskyňa bola
zatopená a sifónom sa stal už aj polosifón. Nemalo
vôbec zmysel potápať sa. Počas tejto akcie sme teda
aspoň v jazerách, vytvorených v úvode jaskyne,
natočili filmové zábery (M. Majerčák, B. Šmída
a M. Griflík).

Dosiahnutie konca jaskyne sa podarilo až na
štvrtý raz. 14. júla 2001 sme I. sifón prepotápali šty-
ria (B. Šmída, M. Griflík, M. Majerčák, J. Gliviak)
a transportovali ďalej len jednu fľašu a jednu
automatiku. Rýchlosť postupu jaskyňou bola len
mierna, čo spôsobovali minimálne skúsenosti
s pohybom v jaskyniach u potápačov, ktorí boli
navyše oblečení v suchých oblekoch a pekelne sa
v nich “škvarili”. S M. Griflíkom, pre ktorého bol
toto vôbec prvý ponor v sifónoch, sme boli oble čení
v mokrých oblekoch, čo sa ukázalo pre jaskyňu ako
ideálne riešenie, aj keď sa tu bez vrchného nadove-
ralu príšerne ničia.

Úžinu, ktorú naposledy J. Karpiš neprekonal,
sme tentoraz zvládli. Hoci len dvaja (B. Šmída a J.
Gliviak), podarilo sa nám cez ňu preniesť aj potreb-
ný potápačský materiál. V záverečnom jazernom II.

sifóne som sa orientačne zanoril do hĺbky asi 6 – 7
m a overil pomery pod vodou. Dlhšie a hlbšie potá-
panie bolo vzhľadom k zjednodušenej výstroji príliš
riskantné. Cestou naspäť k úžine, kde nás čakali
Majerčák s Griflíkom, sme priestory zamerali.

Zatiaľ posledné ponáranie v jaskyni sme usku-
točnili vo dvojici B. Šmída a M. Griflík dňa 10.
novembra 2001. Cieľ akcie bol jediný – domerať
chýbajúce časti známeho ťahu až po úžinu a pre-
merať I. sifón. V spolupráci s dvomi nosičmi na
povrchu sa to podarilo.

Jaskyňa je kratšia o 100 m
Cennými poznatkami, najmä z hľadiska ďalšieho

prieskumu, v ktorom hodláme pokračovať, sú najmä
údaje o logistike a vytvorenie podrobnejšej mapy
jaskyne.

V prípade mapy Zlatej diery, publikovanej
Sasvárim, išlo snáď o len orientačný, pamäťový
náčrt, kde síce niektoré podstatné údaje zachytené
sú, no iné sú zase veľmi skreslené. Zistili sme, že
jazerá za sifónom sú ďaleko kratšie a plytšie a aj
dĺžka jaskyne je menšia, než uvádzajú naši pred-
chodcovia. V literatúre sa uvádzalo doteraz 597
dĺžkových metrov (400 m chodba za I. sifónom, 68
m I. sifón, plus suché časti pred I. sifónom). My sme
pomocou topofilu namerali v chodbe medzi I. a II.
sifónom len 276 m polygónu. Ak k tomu prirátame
dĺžku jazera I. sifónu 80 m (zmerali sme ju natiah-
nutím druhej vodiacej šnúrky a pri návrate jej
odrezaním) a dĺžku zrekonštruovaného ťahu L.
Novotného 127 m (chodba od vchodu po I. sifón),
celková dĺžka jaskyne je teda 491 m.

Prechod “na druhú stranu”
Pred tým, ako sa zanoríte do I. sifónu Zlatej diery,

je treba prekonať ešte polosifón. Ten je od drevenej
plošiny (účelnej na doúpravy vo výstroji) dlhý asi 25
m a za normálnych okolností by sa v ňom dalo
plávať po voľnej hladine. Zlatohľadači či ktosi (o.s.
Sp.N.Ves) tu však vyrobili drevenú postupovú
konštrukciu, po ktorej časom zostali tesne nad hladi-
nou (za nízkeho stavu) len priečne nosníky. Je nutné
ich podplávavať. Brvná, ktoré na nich ležali,
popadali zväčša do vody a časom sa potopili. Dnes
vytvárajú v polosifóne chaotickú zmäť, zavadzajú
a hrozí tu nielen zamotanie sa do nich hadicami pri
návrate v zakalenej vode, no napríklad aj napichnu-
tie sa na z nich trčiace klince. Postup tu musí byť
preto obozretný, pomalý, najmä po jarných príva-
loch, kedy brvná menia polohu a môžu napríklad aj
pretrhnúť vodiacu šnúru. Z tohto dôvodu by bolo
vhodné polosifón od brvien vyčistiť, ich vytiahnutím
až von z jaskyne.

I. sifónom sa nazýva trhlinové jazero, dlhé celko-
vo 80 m. Pri najnižšom vodnom stave z neho tvorí
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“skutočný sifón” len prvý, asi 15 m dlhý úsek, ktorý
je stropom ponorený možno 1 m pod hladinou. Opä ť
zanoriť sa je nutné na posledných asi 10 m jazera,
kedy síce strop nesiaha pod hladinu, no trhlina vo
výške asi 1 m nad ňou je príliš úzka na vynorenie sa
aj s fľašami na chrbte. Zostatok jazera, celá stredná
časť, sa dá vtedy plávať (maximálna hĺbka 4 m).
V strede jazera je dokonca bahnitý val, ktorý vy-
stupuje tesne ku hladine a je možné si tu odpočinúť,
či počkať kolegu.

Voda v I. sifóne je pri prepotápavaní TAM
(dovnútra jaskyne) nádherne číra, zelenkavá,
s úžasnou viditeľnosťou. Dno sifónu tvorí jemný
piesoček až bahnitý nános.

Pri návrate SPÄŤ je už voda zvyčajne chuchval-
covite zakalená, no stále s viditeľnosťou 40 – 50 cm,
miestami i meter. Vzhľadom k jednoduchému a lo-
gickému profilu sifónu (bez výbežkov, s monotónnym
dnom a rovnými stenami, z veľkej časti s možnosťou
vyplávať nad hladinu) nerobí jeho zdolanie ťažkosť
ani minimálne skúsenému potápačovi. Drobný prob-
lém tu skúsenejší potápač vyrieši hravo.

Za I. sifónom
Hneď za sifónom tvorí jaskyňu 5 – 6 m vysoká,

no maximálne 1 m široká chodba. Pár metrov od
sifónu je zabahnená skalná plošina, kde sa dajú
odložiť veci. (Je pritom potrebná opatrnosť, pretože
pri páde do pomerne silného prúdu riečiska každá
drobnosť za moment odpláva do sifónu...). V prípade
dlhšej akcie pri konci jaskyne nie je celkom dobre
možné sledovať, či tu za ten čas nestúpla hla-dina. Je
vhodné si preto drobnejšie veci zatiaľ spojiť
s ťažšími fľašami.

Chodbou sa traverzuje v strednom úseku, spodný
tvorí úzky neprielezný zárez. Priestup je zobtiažnený
hladkými stenami s bahnitým nánosom na stenách
a minimom výčnelkov na zapretie (hlavne s fľašami
na chrbte je to dosť namáhavé).

Chodba jaskyne pokračuje ďalej v monotónnom
profile slzy až po zákrutu s výverom vody riečiska
z drobnej dnovej štrbiny. Kúsok za týmto miestom je
chodba silne rozbitá, s výškou až 5 m a šírkou do 2
m. Je tu dokonca krátky, komínovitý fosílny prítok
(kde visia zo stropu pitoreskné skalné ostrohy),
končiaci úžinou.

Za tým nasleduje skalná hrádza, akýsi prepad
vysoký 1,2 m. Chodba ďalej je už bez aktívneho
riečiska, len so statickými jazerami. Chodba tu má
síce až 3 – 4 m výšku, je však naklonená v podobe
šikmej premodelovanej trhliny. Tá sa za úsekom
s ostrými výčnelkami, neľútostne trhajúcimi neo-
prény, zužuje, v jednom mieste až na 25 cm. Táto
úžina je zásadným problémom ďalšieho progresu
v jaskyni, pretože málokto ju dokáže prekonať (hoci
napr. autor tohto príspevku je prekonal, aj keď
s problémami, dokonca tlačiac pred sebou 7 l fľašu

a topofil (!), iní účastníci akcií ju nedokázali zdolať
ani naľahko a na viac pokusov).

Za úžinou sa profil chodby opäť zväčšuje, v jed-
nom mieste až na 4 x 5 m. Sú tu veľké zrútené bloky
a do boku smeruje úzky odtokový meander, zatiaľ
však nepreskúmaný. Chodba potom v nádhernom,
pravidelne oválnom profile asi 2,5 m najprv klesá,
potom opäť stúpa a má znovu charakter vodou pre-
modelovanej trhliny, širokej asi 1 – 2 m a vysokej do
4 m. Dno chodby nakoniec jemne klesá až k pukli-
novému jazeru (samotnému II. sifónu), v ktorom je
možné po hladine (okolo vypreparovaných skalných
ostrôh vo vode) plávať asi 20 m.

Tu sa dá buď ponoriť do šikmej zatopenej trhliny,
širokej asi 1 m, a nižšie, v hĺbke 6 – 8 m, mierne, ale
predsa pravidelne sa o niečo rozširujúcej, alebo vy-
šplhať sa po strmom bahnitom svahu na konci jazera
o asi 2 m vyššie. Autorovi príspevku sa to (v plut-
vách) podarilo len čiastočne a zdalo sa, že za oknom
tu vedie trhlina voľne horizontálne ďalej, v akomsi
kosom úklone, asi nad vodou.

Podľa nášho názoru sme dosiahli až miesto, kde
sa ponorili aj Sasvári a kol. Tí priestory interpreto-
vali inak, ako ďaleko rozmernejšie, čo však nie je
celkom pravda. Avšak aj tak týmto prieskumníkom
vyjadrujeme naše hlboké uznanie – ak sa potápali
v II. sifóne, klobúk dolu! My sami sme na to, ako
preniesť k II. sifónu dostatok výstroje pre 2 potá-
pačov a akú k tomu zvoliť transportnú logistiku,
prišli až po štyroch rekognoskačných akciách.

Hydrologické poznania
Na značnú známu dĺžku má Zlatá diera nezvyčaj-

ne malý gradient spádu riečiska (a to napriek tomu,
že v niektorých úsekoch jaskyne sú vyvinuté drobné
pereje). Od hladiny koncového sifónu je to po odtok
pri vchode len 9 m prevýšenia. Pritom v úseku medzi
koncovým sifónom a štrbinovým výverom pred
Ostrým jazerom (ide asi o tú istú vodu) je meander,
odkiaľ počuť hluk radikálneho spádu vody, akoby
kaskád... pritom len na 3 m prevýšenia.

Skúmať jaskyňu je najvhodnejšie za úplne
najnižšieho vodného stavu (prietok okolo 5 – 6 l.s -1).
Povodňová vyvieračka je vtedy úplne suchá.

Za vyššieho vodného stavu stúpne hladina pri
polosifóne asi o 3 m vyššie, takže okrem vstupnej
chodby tvorí Zlatú dieru vtedy pravdepodobne jeden
dlhý sifón. Časť vody (do 5 l.s-1) v tom čase preniká
aj žľabom pod jaskyňou, najmä však vyviera
v povodňovom vývere (13. 5. 2001 sme tu
pozorovali minimálne 100 l.s-1, možno aj viac).

V prípade kumulatívneho stavu vody (ak odtok
pri vchode nestačí pojať celý objem pritekajúcej
vody), voda sa môže prelievať z jaskyne do žľabu
dokonca samotným vchodom (!). Túto situáciu sme
zatiaľ nepozorovali, no svedčí o tom minimálny
porast na balvanoch žľabu pod jaskyňou.
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Sasvári (1999) spomína pri zmienke o sifóne
Zlatej diery vysoký vodný stav. Mohlo ísť v sku-
točnosti o stredne vysoký vodný stav, kedy sa ešte
dalo potápať a I. sifón mal vtedy skutočne potápač-
mi objektívne uvádzanú dĺžku 68 m. Je však málo
pravdepodobné, že by bola voda v jazerách za
sifónom nadržaná a boli by tým pádom rozsiahlejšie,
ako to uvádzajú naši predchodcovia. Prvé jazero
(Pirát?) má v skutočnosti len 10 m dĺžku, 1,5 – 2 m
hĺbku a je úzke (do 2 m). Druhé jazero (Ostré) je
dlhé len asi 14 m, maximálne 1,5 m hlboké a asi do
2 m široké.

Stále ešte zaujímavý neznámy úsek jaskyne
môže byť medzi jej odtokom pri vchode
a povodňovou vyvieračkou, aj keď by to málokto
predpokladal. Ide o asi 250 m dlhý úsek s približne
40 – 50 m prevýšením.

Nutné je podotknúť, že za bezpečné potápanie
v Zlatej diere považujeme len to za dlhodobejšie
suchého počasia. Výdatné zrážky či eventy pri pre-
menlivom počasí tu môžu spôsobiť prívalové vlny,
o ktorých charaktere, sile a rýchlosti dorazenia do
podzemia zatiaľ nikto nič nevie. Objem chodby za I.
sifónom nie je veľký a pri takej udalosti môže teda
nesmierne rýchlo dôjsť aj k jej úplnému zatopeniu. Je
vhodné to mať počas akcie v jaskyni stále na zreteli

Nikde v jaskyni sme zatiaľ nepozorovali prievan.
Fotografovanie je preto vhodné situovať na začiatok

akcie, prípadne pri presune od I. k II. sifónu, priesto-
ry sa inak zahmlia.

Perspektívy prieskumu
Zlatá diera je najmladším vývojovým štádiom kraso-

vého odvodňovania časti planiny Glac. S o 250m vyššie
ležiacou mohutnou Medveďou jaskyňou je tu možné
hľadať istý genetický súvis. Vzhľadom k etapovité-
mu výzdvihu Slovenského raja predpokladáme, že
sa medzi nimi nachádza rozsiahly úrovňový jaskyn-
ný systém, z ktorého poznáme zatiaľ len fragmenty.
Môže ísť o autochtónne kanále, odvodňujúce v mi-
nulosti samotný Glac, no aj semialochtónne jaskyn-
né poschodia, vytvárajúce sa v súvislosti so zahlbo-
vaním vejárovitého uzáveru doliny Tomášovskej
Belej (na bridliciach, pieskovcoch a dolomitoch).
Rovnako tu môžu byť vyvinuté terciérne jaskynné
úrovne, aktívne počas odnosu paleogénneho
pokryvu pohoria.

Celkový potenciál denivelácie územia je 400 m.
Pre ďalší progres v Zlatej diere bude potrebné

v prvom rade rozšíriť úžinu, aby sa k záverečnému
II. sifónu dostali na jednej akcii viacerí a vypomohli
pri tom s transportom, najlepšie komplet výstroja na
pokus pre potápanie vo dvojici. Pozitívom by tiež
bolo vybudovanie provizórnej závesnej plošiny či
úchytov na pripevnenie odloženej potápačskej
výzbroje pri terase tesne za I. sifónom. Stálo by zato
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aj vybudovanie lanového traverzu na rímsach hneď
za II. sifónom, na prichytenie sa. Postup bude potom
urýchlený. Aj keď, výkonnému jaskyniarovi to ne-
robí ťažkosti ani dnes. Od úžiny späť k I. sifónu sme
to naľahko zvládli napríklad za 17 minút.

Problémom je zatiaľ, že v našich podmienkach je
len minimum ľudí, ktorí sú schopní v jaskyni čosi
zapotápať a zároveň sa zaujímať o speleologický
prieskum. Povrchoví potápači, hocako kvalitní, totiž
o systematickú činnosť v tomto smere, prípadne
ešte vo fyzicky náročnejších pomeroch na základe
našich skúseností záujem príliš nejavia.
Východiskom aspoň v prípade Zlatej diery a jej
jednoduchého I. sifónu je zaučiť aspoň v základoch
speleopotápania výkonného “suchého” jaskyniara,
ako tomu bolo v prípade M. Griflíka.

* *  *
Naše poďakovanie patrí najmä Ing. J. Tulisovi za

pomoc pri koordinácii akcií, informácie a vybavo-
vanie povolenia pre vstup do Národného parku, Ing.
Kukurovi zo Štátnych lesov a jeho podriadeným za

možnosť dostať sa autom takmer až k lokalite, spele-
ológom a súčasne našim ochotným nosičom
a pomocníkom, hlavne neúnavnému Ing. E. Kapu-
cianovi, potom F. a O. Miháľovcom, D. Kotlarčíkovi,
M. Mikušovi, Mgr. B. Lešickej, M. Hačovi, T. Číš-
kovi, Ing. L. Lofajovej, J. Tuhej, a V. Danielovi za
pomoc v núdzi.
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Ochrana jaskýň Moravského krasu s finančnou podporou EÚ
Jozef Jančo

Foto: Krasové jamy na poliach na Harbešskej plošine

Zvláštnosťou Moravského krasu sú zložité krasové
formy, ktoré vznikli v dvoch etapách krasovatenia.
Prvohorné devónske vápence podliehali krasovateniu
už v prvohorách a na začiatku druhohôr, potom bol
tento proces prerušený morskou transgresiou a po-
kračoval až v treťohorách. Prevažná časť krasových
foriem je preto zaplnená sedimentmi. Pôvodne

skalnatý povrch krasových planín bol prekrytý vo
štvrtohorách i hlinami. Na planinách sa vytvorili
na rozdiel napr. od planín Slovenského krasu
hlbšie a úrodné pôdy. Pod intenzívne obrábanými
poliami sa nachádzajú významné jaskynné systémy
(Amatérska jaskyňa, Harbešská jaskyňa, Holštejnská
jaskyňa atd.).



Ich ochrana v súčasnosti nie je dostatočná.
Používanie hnojív negatívne pôsobí na minerálnu
výplň jaskýň, rozpúšťa dokonca sintrové záclony a sta-
laktity. Hnojivá a pesticídy ovplyvňujú jaskynné
prostredie ako biotop živočíchov, z ktorých niekoľko
druhov červov je zároveň endemitmi Moravského
krasu.  Pravidelná orba a kultivácia pôdy na planinách
zahŕňa a dokonca permanentne likviduje obnovujúce
sa krasové jamy.

V r. 1998 sa preto začalo pracovať za účasti
Správy CHKO Moravský kras, poľnohospodárov,
jaskyniarov a ďalších odborníkov na projekte na
ochranu jaskýň. Záujmová oblasť je pomerne malá,
hospodária tu dva veľké podniky (2000 a 1300 ha)
a dvaja samostatne hospodáriaci roľníci (170 a 25
ha). Zámerom je zapojiť všetkých do projektu.
Cieľom je redukovať eróziu pody a vyplavovanie
rezíduí hnojív a pesticídov do jaskýň na minimum.
Na dosiahnutie cieľa bude nutné na 170 ha ornej
pôdy založiť trvalé trávne porasty a na 200 ha na
najbližších pozemkoch v tzv. nárazníkových zónach
zmeniť systém striedania plodín ( vylúčiť kukuricu
a znížiť podiel obilnín na 50 %). Projekt bol
následne zaradený ako tzv. overovací (pilotný) pro-
jekt do Plánu rozvoja poľnohospodárstva a vidieka
ČR na obdobie rokov 2000- 2006, ktorý bol vypra-
covaný v súlade zo špeciálnym predvstupným pro-
gramom EÚ pre rozvoj poľnohospodárstva a vidieka
-tzv. programom SAPARD (Support for
Preaccession Measures for Agriculture and Rural

Development). Program zo 75% financuje EU a z 25
% ČR. Roľníci po uzavretí dohody, že založia na
pozemkoch trvalé trávne porasty a 5 rokov ich budú
udržovať dostanú vyrovnávaciu platbu 260 EUR na
1 ha, u systému striedania plodín to bude 10 EUR na
1 ha. Platby predstavujú rozdiel medzi ziskom z pes-
tovania pšenice a trávy a kompenzačný poplatok za
nepestovanie kukurice.

Projekt by mal priniesť dostatok podkladov aj
pre navrhnutie špeciálneho agroenvironmentálneho
programu. Podľa nariadenia EEC č. 1257/99 sú totiž
uchádzačské krajiny o členstvo v EU povinné
pripraviť pred vstupom špeciálne programy na pod-
poru poľnohospodárstva v prírodných oblastiach
a v oblastiach citlivých z hľadiska ochrany život-
ného prostredia. Projekt by mal priniesť dostatok skú-
seností pre zavedenie podobných opatrení i v iných
krasových oblastiach a v oblastiach citlivých na čis-
totu podzemných vôd v Česku.

Po problémoch s akreditáciou finančnej agentúry
a akreditáciou jednotlivých opatrení sa realizácia
projektu začne s dvojročným oneskorením. Projekt
a potom i špeciálny program na ochranu jaskýň,
ktorý bude v Moravskom krase pokračovať i po
vstupe do EÚ tak významne pomôže ochrániť a za-
chovať najvačšie a najvýznamnejšie jaskyne v Česku.
V prípade Amatérskej jaskyne sa zároveň naplnia
snahy amatérskych a  profesionálnych speleológov
o zaistenie jej ochrany trvajúce v podstate od jej
objavu v r. 1969.
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Dňa 11. mája 1996 sa uskutočnil pokus pomocou
magnetickej indukcie lokalizovať polohu komínov
nad Supou priepasťou v Čachtickej jaskyni. Tieto
komíny sa nachádzajú najďalej na JZ od vchodu
jaskyne a zároveň sú aj jej najvyššie položenými
časťami. Javili sa ako nádejné miesto pre otvorenie
prípadného druhého vchodu.

Akcie sa zúčastnili: Juraj Kouřil, Emília
Kouřilová, Maroš Kýška, Karol Kýška, Martin
Sluka a Braňo Šmída.

Použité zariadenie
Vlastná lokalizácia sa uskutočnila pomocou

komerčne vyrábaného zariadenia na vyhľadávanie
káblov – Seba Dynatronic. Toto zariadenie nie je
síce priamo určené pre toto použitie ale po pripojení
vhodnej cievky sa dajú dosiahnuť uspokojivé
výsledky. Súprava na vyhľadávanie káblov sa skladá
z vysielača a prijímača. Vysielač je vybavený tromi
frekvenčnými rozsahmi – 980 Hz, 9,8 kHz a 98 kHz,
s maximálnym výkonom 2 W.

Namiesto hľadaného vedenia bola k vysielaču
pripojená cievka s priemerom 150 cm s asi 200
závitmi. Vysielač je vybavený indikátorom vylade-
nia a počet závitov bol pomocou neho upravený.
Príslušná frekvencia bola vybratá na základe skúšok
v teréne. Najvýhodnejšia frekvencia bola 9,8 kHz,
najmenej vhodná 98 kHz. Všetky ďaľšie merania sa
uskutočnili s frekvenciou 9,8 kHz. Maximálny mer-
ateľný dosah vo voľnom priestore bol 50 m a cez
horninu 35–40 m.

Prijímač je prenosný, je vybavený displejom s čí-
selnou hodnotou sily poľa. Prijímač je osadený feri-
tovými anténami, takže sa dá veľmi presne určiť
smer siločiar magnetického poľa. To sa využilo pri
určení vzdialenosti (hĺbky) od vysielača.

Zostup do jaskyne začal o 11. hodine. Prvé kon-
trolné meranie prebehlo v Dóme objaviteľov
(Autobus) Čachtickej jaskyne. Cievka bola umiest-
nená vodorovne tak, že jej os smerovala kolmo
k povrchu. Nasledovalo 10 povrchových meraní
signálu, zamerania sklonu siločiar a zmeranie
vzdia-lenosti od stredu signálu. H ĺbka určená
výpočtom pomocou magnetickej indukcie a zame-
raná hĺbka odpovedali.

Potom Braňo Šmída a Maroš Kýška pretrans-
portovali vysielač s cievkou do dómu Cesta za
slnkom 35 m nad Katedrálou nad Supou priepasťou.
Celé meranie bolo založené iba na časovom pláne,
nemali sme k dispozícii vysielačky, ktoré by
umožňovali komunikáciu medzi povrchom a
jaskyňou. Bolo to dosť riskantné, ale ako sa nakoniec

ukázalo, neistota, či je vysielač vôbec v čin-nosti,
podporila dôkaz zaujímavého fenoménu, o kto-rom sa
ešte zmienim. Na povrchu bol medzitým vytýčený
štvorec so stranou 100 m so stredom nad predpok-
ladaným umiestnením vysielača.

Pri vytyčovaní štvorca sme vychádzali z vtedy
obecne prijímaného priemetu priebehu priestorov
Čachtickej jaskyne na povrch, tak ako ho napríklad
predpokladal RNDr. Ščuka pri geofyzikálnych mera-
niach na začiatku 70tich rokov.

Podľa dohovoru sme začali s hľadaním signálu
o 14. hodine, vysielač mal pracovať až do 17.00.
Hustá a tŕnistá vegetácia veľmi komplikovala vyhľadá-
vanie signálu. Asi hodinu pred koncom limitu, keď bol
celý štvorec prechodený a signál sa stále nepodarilo
zachytiť, bolo sa treba rozhodúť čoďalej. Konečne sme
urobili to, čo sme mali spraviť najsamprv – vytýčili
sme kompasom a topofilom predpokladané miesto
umiestnenia vysielača na povrchu. Odchylka, proti
pôvodnému predpokladu bola asi 75 m smerom na S.
Vytýčili sme preto urýchlene ďaľší štvorec v sused-
stve prvého a začali sme opäť hľadať signál.

Lokalizácia najvzdialenejších častí Čachtickej jaskyne
Martin Sluka
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Paralelne s prijímačom sa konali spontánne
pokusy prítomných prútikárov a tí mali nakoniec
úspech - ako prvá zachytila veľmi silnú anomáliu
klasickou lieskovou virgulou Milka Kou řilová.
Anomália bola skutočne extrémne dobre deteko-
vateľná a mala asi 20 m v priemere. V tej dobe už
zostávalo do konca časového limitu len 30 minút.
V strede tejto anomálie potom bol úspešný aj elek-
tronický prijímač a podarilo sa, síce na hranici
citlivosti, zmerať i sklon siločiar. Bohužiaľ vypočí-
taná hĺbka vysielača od povrchu bola asi 33 m. To je
na prekopanie umelého vchodu príliš. Braňo a Ma-
roš vyliezli z jaskyne o pol siedmej s nepubliko-
vateľnými komentármi. Predsa len Čachtická
jaskyňa nie je najlepšie miesto na transport
akéhokoľvek zariadenia, nieto ešte vysielača, pri
ktorého konštrukcii si nikto starosti s váhou a ve ľ-
kosťou nerobil.

Čo vyplynulo z merania:
1. Zameranie by bolo treba zopakovať, tentokrát

výkonnejšou, iba pre tento účel určenou aparatúrou.
Anténu by bolo treba umiestniť na najvyšie možné
miesto, nie len na dno dómu. Výška dómu Cesty za
slnkom je aspoň 10 metrov. Je nutná vzájomná
komunikácia pomocou krátkovlnných vysielačiek
s detekciou vhodného “prenosového kanálu“ krát-
kovlnným rádiotestom.

2. Citlivý prútikár je schopný zachytiť aj takýto
zdroj signálu – čo sa napr. v Moravskom krase bežne
uznáva. Vzhľadom k tomu, že nebola žiadna istota,
či vysielač skutočne pracuje a nebolo známe ani pri-
bližne miesto, kde by sa mal signál objaviť, je to
pomerne dosť jednoznačný dôkaz tohoto fenoménu.

3. Medzi pripojením teodolitových povrchových
i podzemných meraní a magnetickým meraním je
v tomto prípade nevysvetliteľný rozdiel. Ani Jednotný
súradnicový systém (tzv. Křovákov), ani magnetická
deklinácia nevysvetľujú asi 10 ° rozdiel v meraniach.
Pomerne pravdepodobné je zámerné poskytnutie
nesprávnych súradníc pre pripojenie teodolitových mer-
ačských ťahov vtedajšími štátnymi orgánmi.

4. Do úplne iného vzťahu sa dostali Čachtická
jaskyňa a sonda na Štepnici. Predtým sa predpok-
ladalo, že sonda na Štepnici je úplne mimo
smerovanie Čachtickej jaskyne. Po lokalizácii kon-
cových partií Čachtickej jaskyne sa ukázalo, že
Štepnica je priamo v pokračovaní už známych častí.
Je obrovská škoda, že sa pri hĺbení sondy na Štepni-
ci nečistila puklina smerujúca priamo na Čachtickú
jaskyňu a namiesto toho sa ďalej pokračovalo zával-
om do hĺbky. Vstupné partie sondy sú dnes v hava-
rijnom stave.

V prípade, že by sa uvažovalo o obnovení prác
v tejto sonde, tak by sa najprv musel profe-
sionálne a veľmi kvalitne vybetónovať veniec, ktorý
by držal celú výstuž a bránil padaniu zakládky a tiež
by sa musela zaistiť a vyzmáhať posunutá výstuž
v hĺbke 17–20 m.

Vzájomná poloha vchodu do Čachtickej jaskyne,
dómu Cesta za slnkom a sondy na Štepnici bola
overená aj pomocou súradníc získaných z GPS
(ústna informácia - K. Kýška 2002).

Ďaľšie perspektívne miesta
v Čachtickej jaskyni
Pri bočnom pohľade na známe priestory Čachtickej
jaskyne sú nápadné dve miesta, kde akoby “chýbali“
ďaľšie priestory. Je to oblasť pod Bielym a Modrým
dómom (medzi Žabkinym a Hlbokým dómom) a ob-
lasť pod dnom Supej priepasti. Tretie perspektívne
miesto je pokračovanie Brčkovej chodby JV
smerom, oproti vyústeniu do Dlhého dómu.
Prieskum komínov síce môže priniesť čiastkové po-
stupy, ale ťažko predpokladať objav významného
pokračovania, i keď by som sa veľmi rád mýlil.
Spodné časti jaskyne sú vyplnené sprašovými hlina-
mi bez nádeje na ďaľšie voľné pokračovanie.

Zdroje:
Jiří Horský – vlastné prevedenie rádiotestu, “Zpráva
o radiotestu v Čachtické jeskyni” – júl 1996
Karol Kýška – presné časové údaje
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Nedá mi, aby som svoj článok nezačala výňatka-
mi Petrovho príspevku spred štyroch rokov: “ Ľudia
dávajte si pozor.” ... Pokým človek behá, cestuje,
lezie, lieta, plazí sa, pláva, lyžuje, o cene svojho
života veľmi neuvažuje... Deväťdesiatdeväť ráz
všetko vyšlo. Lenže raz za čas, celkom zákonite, sa
musí prejaviť aj to posledné percento...

Väčšina jaskyniarov sa už isto z médií aj z ústne-
ho podania dozvedela o príhode s takmer tragickým
koncom vo Večnej robote. Pokúsim sa o akúsi re-
konštrukciu celej udalosti, aj keď neviem, či sa nám
niekedy podarí objasniť pravú príčinu nehody. Tento
článok vznikol na základe výpovedí Štefana aj
Ondra Ratkovského a predbežnej obhliadky inkrimi-
novaného miesta.

10. januára sa Ondro aj s bratom Števom rozhodli
stráviť týždňovú dovolenku na Krakovej holi. Štefan
si chcel v pohode, bez náhlenia, prezrieť Starý hrad
a Ondrík pokopať vo východnej časti Čiarkovej
siene Večnej roboty. V piatok a sobotu vychutnávali
na povrchu nádherné slnečné počasie klasickej
inverzie, ale v nedeľu 13. 1. sa trochu zatiahlo, preto
sa pobrali do jaskyne.

Okolo poludnia vliezli do Večnej roboty. Ondro
ukázal bratovi Čiarkovú sieň, ktorá je pravdepodob-
ne akousi križovatkou viacerých chodieb, napokon
zostúpili do novších častí jaskyne. V Hodovnej sieni
vzali dva drevené drúky a zniesli ich na dno priepasti
Pod Pusinkou ( hĺbka -220 m ), kde sme chceli na
najbližšej akcii zaistiť výdrevou časť výkopu do
novoobjavených priestorov. Najnovšie časti jaskyne
nie sú ešte dôkladne preskúmané. Od dna priepasti
Olovko –254 m až po strop koncového meandra
v hĺbke –285 m sa nachádza jedna z mnohých záva-
lových zón Večnej roboty. V bludisku blokov môžu
existovať aj iné zostupové cesty ako poznáme,
môžbyť aj nové pokračovania jaskyne, preto veľmi
dobre chápem túžbu, ktorá oboch ako magnet pri-
tiahla do týchto častí. Na druhej strane si však mys-
lím, že prieskum vo dvojici v takomto type jaskyne
nie je práve najrozumnejší nápad, zvlášť, keď jeden
z dvojice bol v jaskyne po prvýkrát a cestu nazad by
sám nenašiel.

Najskôr obaja zostúpili na najnižšie miesto –307
m. Cestou späť Štefan vystupoval sprístupnenou ste-

nou meandra popri lanovom traverze a Ondro
vyliezol asi 17 m nad dno meandra. Medzi zakli-
nenými blokmi uvidel voľný priechod, azda chodbu
a hneď sa vydal tým smerom. Postupne preliezol
pomedzi skaly stropom meandra až k známej zo-
stupovej ceste v hĺbke -285 m ( 88 R), tu sa postavil
a čakal na brata, kým k nemu dolezie. Vtedy sa
v závale nad ním uvoľnili skaly, pričom mu veľký
balvan spadol priamo na hlavu. Váha bloku ho zrazi-
la na kolená a pritlačila ku skalám. Ondrovi sa
podarilo skalou pohnúť, nejakým spôsobom sa spod
nej uvoľniť, a tak sa skala  pomaly zosunula po jeho
tvári dole. (Oveľa neskôr, už v bivaku Holúbekovi
povedal: “5 sekúnd som na hlave držal 100 kg skalu.
”Na moje otázky v nemocnici odvetil: “Nič som
necítil. Uvedomoval som si len množstvo krvi a to, že
Števo nepozná cestu späť.”).

Ondrove zranenia boli vážne: polámaná sánka,
zuby, poranené oko, na niekoľkých miestach
zlomený bedrový stavec a silno krvácajúce tržné
rany na tvári. Navyše nefunkčná karbidka a prí-
stupová cesta zavalená. Vďaka šoku si Ondrík spo-
čiatku bolesť neuvedomoval a veľmi silno u neho
zapracoval pud sebazáchovy. S jednou čelovkou
a baterkami do ruky preliezali medzi spadnutými
skalami až k známemu meračskému bodu a odtiaľ sa
náhlili hore. Štefan mi neskôr povedal, vraj Ondrej
šiel tak rýchlo, že k priepasti Pusinka za ním
nestíhal. Cez dve priepasti sa po lanách dostali bez
problémov, ale v ďalších preliezačkách nad
Pusinkou sa už výstup spomalil. K priepasti Pod
Homôľkou došli vyčerpaní a na jej dne Ondro na dve
hodiny zaspal. Ako vyliezol po lanách takmer 30 m
priepasťou si neviem predstaviť. V nekonečných
závalových preliezkach ho Štefan tlačil pred sebou
chrbtom aj hlavou. Úsilie, ktoré museli obaja vyna-
ložiť, aby sa dostali von, dokáže pochopiť len ten,
kto Večnú robotu čo len raz navštívil. Za všetko ho-
vorí fakt, že k nehode došlo večer medzi 18 –19
hodinou a na povrch vyliezli okolo 5 hodiny ráno.
A to ich ešte čakal pomalý zostup na lyžiach do
bivaku.

Štefan uložil Ondra do spacáku a snažil sa pri-
volať mobilom pomoc, lenže Globtel nemá pri
bivaku signál. Neostávalo iné, len opäť obuť lyže
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a vystúpať nazad do sedla k Večnej robote. Čosi po
pol siedmej sa spojil s Lindou, ktorá okamžite infor-
movala Petra Holúbeka, Jagerčíka a mňa. Od toho
okamžiku sa začal súboj s časom.

Peter Holúbek:
14. 1. Približne okolo 6,40 mi zatelefonovala

Linda, že Ondrík je ranený. Horská služba hlásenie
prijala 6,45, vzápätí som telefonicky oznámil I. Krá-
ľovi, dobrovoľnému členovi HS čo sa stalo. Ihneď mi
priniesol stúpacie lyže, zároveň som volal P. Vaňkovi
do Bobrovca, informoval ho o situácii a pripravil mu
snežnice. O 6,50 dispečer HS obvoláva svojich člen-
ov a o 7,30 vozidlo so snežným skútrom aj piatimi
členmi HS (M. Staroň, M. Kupčo, P. Garaj, J. Settey
a P. Staroň) vyráža z Jasnej. O 8,00 sa zastavili pre
mňa v L. Mikuláši a o 8,30 už vykladáme snežný
skúter z prívesu pri horárni Pred Bystrou (Jánska
dolina), ktorý nás vyviezol do ústia Čiernej dolinky.
Keďže dolinka nebola prešliapaná J. Settey a ja stú-
pame naľahko hore a vytyčujeme stopu. Už o 9,30
sme v bivaku pri Ondríkovi, 9,47 prichádza M.
Kupčo a Ratkovského ošetruje. Okolo 10,00 došiel P.
Vaněk a o 10,30 začína transport Ondríka.

Pôvodne sme chceli, aby vrtuľník priletel na lúku
severozápadne od bivaku, ale pre hustú hmlu na
letisku v Poprade nepovolili štart. Preto Ondríka
pomaly spúšťame v saniach po snehu na dno doliny.
O 11,00 stretávame pod bivakom M. Jagerčíka a E.
Hipmanovú, o 11,30 môže konečne vrtuľník
z Popradu vyštartovať. Ondra sme dopravili na lúku
pred Čiernou dolinkou, o 12,15 ho naložili do
vrtuľníka a previezli do Mikulášskej nemocnice.

Čo k tomu dodať? Týždeň po nehode sme šli na
dno Večnej roboty s Jarom Stankovičom (Vlado
Kóňa čakal nad Priepasťou Olovko ako poistka). Pri
bode 86 R v hĺbke -280 m nás zastavila kaluž krvi

a zoskupenie skál, ktoré som nepoznávala.
Predpokladám, že zostupová trasa je zavalená
v dĺžke 8 – 10 m, ale na prvý (podotýkam zbežný)
pohľad sa mi situácia nejaví ako neriešiteľná. Stále
mi vŕta v hlave, prečo ten prekliaty zával spadol.
Ondrík tvrdí, že sa zosunul sám od seba celkom
nečakane. Je to možné. Je možné aj to, že na ďalšej
akcii mohol privaliť nás všetkých. Lenže staré
slovenské porekadlo hovorí, že ani lístok sa bez
vetra nepohne a zo skúsenosti viem, že zával
niekedy reaguje aj na nepatrný podnet s istým
časovým odstupom. K zosuvu môže dôjsť po dlhšej
dobe. (V priepasti Olovko sa asi 10 minút po
zlanovaní vysýpal zo steny drobný štrk, nakoniec
treskla dolu obrovská skala. Podobne sa správal
zosuv skál v žľabe nad priepasťou Homôľka).

Ja osobne chápem túto udalosť ako jedno
obrovské varovanie. Pre nás, pre všetkých. V jasky-
niarstve platí dvojnásobne, že všetko má svoj čas
a poriadok. Nič sa nedá urýchliť, ani preskočiť.
Každý, kto pracuje v závalových dierach, si musí
uvedomiť, že je to ani čo by narábal s časovanou
náložou, ale predovšetkým, že príroda je silnejšia
ako jaskyniar. Brať na vedomie večnú hrozbu, to nie
je slabosť ani zbabelosť.

ĽUDIA, DÁVAJME SI POZOR!

Moja veľká vďaka patrí Petrovi Holúbekovi,
Petrovi Vaňkovi, M. Jagerčíkovi aj členom Horskej
služby z Jasnej za vynikajúcu organizáciu s akou
záchrannú akciu pripravili a rýchlu pomoc
v náročných snehových podmienkach.

Literatúra:
P. HIPMAN: Ľudia, dávajte si pozor ( Spravodaj

SSS 1/98 )
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Na základe povolenia na prieskum a dokumentá-
ciu prísne chránenej lokality jaskyne Rákóczi
Barlang, ktorá je súčasťou Národného parku
Aggtelek, sa v sobotu 26. 1. 2002 uskuto čnila
speleopotápačská akcia s cieľom videodokumentá-
cie vodou zatopených priestorov jaskyne. Podvečer
okolo 18.h sa však maďarský potápač Zsolt Szilágyi
nevynoril zo sifónu. Po niekoľkých hodinách
neúspešného hľadania, potápači pri balení materiálu
zachytili jeho volanie cez puklinu. Následne nato sa
rozbehla záchranná akcia, ktorá v strednej Európe
doteraz nemala obdobu. Sústredeným úsilím
maďarských, slovenských a českých potápačov,
jaskyniarov a oficiálnych záchranárskych zložiek
malo toto potápačské nešťastie celkom mimoriadne
šťastný koniec.

Rákócziho jaskyňa (meno dostala od štôlne
Rákóczi, pri razení ktorej ju baníci objavili) sa
nachádza v kopci zvanom Esztramos neďaleko obce
Bódvaszilas, pod Dolným vrchom, avšak na južnej
strane rieky Bodva. Hlavnú masu kopca tvoria
epimetamorfované steinalmské vápence stredného
triasu. Samotný kopec sa však nachádza na rudonos-
nej línii JZZ – SVV smeru, ktorá sa tiahne od
mestečka Rudabánya a stráca sa až pod svahmi
Dolného vrchu pri obci Tornanádaska. Tenké, ale
bohaté sloje železnej rudy sa v Esztramosi ťažili od
ranného stredoveku a tak sa stalo, že pri razení ban-
ských diel, štôlní sa objavovali jaskynné priestory,
niektoré aj čiastočne vyplnené vodou. V Esztramosi
je dnes známych a evidovaných 52 jaskýň, z ktorých
má 11 prirodzený vchod a 31 bolo objavených pri
banskej činnosti. Rákócziho jaskyňa je druhá najdlh-
šia z nich a vďaka intenzívnemu potápačskému
prieskumu v sedemdesiatych rokoch sú dnes známe
vodou zaplnené priestory rozsiahlejšie ako tie nad
vodou. Jaskyňa je známa a unikátna najmä
sekundárnou výplňou, v ktorej prevládajú veľmi
pestrofarebné subakavatické tvary. Je veľmi citlivo
sprístupnená oceľovým schodiskom a pôsobivo
osvetlená modernými svietidlami.

Návštevný režim jaskyne je sprísnený a ob-
medzený len na vykonávanie prieskumu a výskumu.
Okrem niekoľkých karsológov má povolenie na
prieskum aj niekoľko známych osobností
speleopotápania v Maďarsku. Na základe takéhoto
povolenia bol umožnený v krytický deň vstup do
jaskyne aj skupine potápačov pod vedením Zoltána
Szaba. Potápači pôsobili v troch družstvách,
z ktorých práve Zoltán Mülhauser a Zsolt Szilágyi
ako posledná dvojka okolo pol šiestej večer sa pono-
rili s cieľom urobiť videozáznam v časti zvanej
Ördög sörözője (v preklade Čertova piváreň). Jazero

v hlavnej sieni je hlboké 20 metrov a tzv. Brána
rozmerov ca. 2x2,5 m do klesajúcej chodby vedúcej
do Čertovej pivárne sa nachádza v skalnej stene
v hĺbke 12 metrov. Potápači upevnili vodiacu šnúru
na strop ešte v suchej časti nad Bránou, ktorá ver-
tikálne visela dolu až na dno v hĺbke 20 metrov, kde
bola zaťažená potápačským olovom. Prvý potápač,
Szilágyi, si priviazal koniec lanka svojej cievky
k tejto havnej vertikálnej šnúre a Mülhauser sa len
pripol karabínkou do jeho šnúrky.

Zoltán Mülhauser videl naposledy svojho druha
pri návrate za sebou asi tri metre vtedy, keď sa už
sám nachádzal len asi dva metre od vertikálnej vodi-
acej šnúry. Voda sa však už rapídne kalila a viditeľ-
nosť bola o chvíľu nulová. Ďalej si ho už ani nevší-
mal a vystupoval nahor. Až keď asi tri metre pod
hladinou v čistej vode spozoroval, že druh ho
nenasleduje, vrátil sa a zistil, že šnúra je už odvia-
zaná a Zsoltiho niet. Po vynorení sa začalo inten-
zívne pátranie, ktorého sa zúčastnil aj vedúci akcie
Zoltán Szabó, avšak bezúspešné. Po troch hodinách,
keď už stratili všetku nádej a začali vyťahovať
prázdne flaše z hladiny, Szabó aj Mülhauser spozor-
neli na tlmené volanie. Odpovedali naň euforickými
výkrikmi od radoti, že Zsolti je niekde ešte pri
živote. Vzápätí na to bola alarmovaná maďarská
jaskyniarska záchranná služba.

Podľa výpovede Zsolt Szilágyi sa vracal späť za
Mülhauserom a priťahoval sa navíjaním šnúrky na
bubon. Nevšimol si, že vtiahol vertikálnu šnúrku do
chodby cez Bránu a odviazal sa. Pri pripínaní cievky
na výstroj sa mu vertikálna šnúrka vyšmykla z ruky
a ako tetiva luku ťahaná dolu olovom zmizla
v kalnej vode. Keď sa pohľadom vrátil, už nevidel
nič. Stratil orientáciu a ako sa pokúšal hľadať
východ z podvodného labirintu, naďabil na stúpajú-
ci komín s hladinou čistej vody. Keď zistil, že je
v uzavretom malom priestore, neodvážil sa dať si
dolu masku (v takýchto bublinách sa môžu
nachádzať nebezpečné otravné plyny z bahennej
hniloby) a štyrikrát sa pokúšal vrátiť, no nenašiel
východ. Členitý priestor plný skalných britov nad
hladinou rozmerov zhruba 1x2 m a vysoký asi 2,5
m komunikoval s hlavným priestorom nad jazerom
cez takmer vertikálnu puklinu širokú 1 až 1,5 cm.
Vďaka tejto škáre mal dostatok vzduchu na dýchanie
a bolo možné s ním síce ťažko, ale predsa len hlaso-
vo komunikovať.

Ešte v noci sa rozbehla záchranná akcia, ktorá
mala v počiatkoch charakter čisto potápačský. Po nie-
koľkých neúspešných pokusoch ma ráno 4.55 volali
chlapci z maďarskej jaskyniarskej záchrannej služby
s prosbou o pomoc slovenských speleopotápačov.
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Jaskyňa sa už vtedy hemžila potápačmi, medzi
ktorými dominoval senior potápač, autorita, László
Czakó, z ktorého vyžaroval kľud a rozvaha. Jeho 50
metrov dlhá nargilová hadica s telefónnym káblom
však bola krátka. (Ide o techniku, využívanú pri pra-
covnom potápaní, kde potápač nemá na sebe potá-
pačské fľaše, ale vzduch je mu privádzaný hadicou).

Zdena Hochmutha som zobudil o 5.50 a on sa
okamžite pustil do zháňania prešovských potápačov. O
10.30 dorazili na miesto a Ivan Šimkovič sa krátko
popoludní aj zanoril, no nedarí sa mu najsť prielez
k Zsoltimu, podobne ako ostatným potápačom pred ním.

Aktivity v jaskyni boli ešte stále sústredené na
riešenie potápačského problému, no Paliho Bercika,
technika Aggteleckého národného parku už napadla
myšlienka, že by sa azda dalo k postihnutému prebiť
cez skalu. Vzhľadom na dobrú zvukovú komuniká-
ciu s nešťastníkom sa predpokladala vzdialenosť len
niekoľkých metrov. Viacerí sme pripúšťali tak 3 až 5
metrov, tí najskeptickejší hovorili o 8 m. Pali Bercik
a mnohí ďalší, vrátane mňa, sme uvažovali o mož-
nosti vykonať vrt do kaverny, kde bol Zsolti uviaz-
nutý. Cez takýto otvor by sa ho dalo udržiavať v teple
a pohode. Hadicou by mu bolo možné transportovať
teplé tekutiny aj potravu. Problémom sa ale ukázala
technika vŕtania a časový faktor postupu vŕtania.

Súčasne pokračovali potápačské pokusy. Czakó
ešte v noci pri prvom pokuse s nargilou zlikvidoval
všetky šnúry a lanká, ktoré viedli do siene, kde
chlapec zmizol lebo mu zavadzali mu pri potápaní
s hadicou. Celá séria “flaškových potápačov”
(autonómni potápači, ktorí nie sú spojení ťažkopád-
nou hadicou s povrchm) potom dokonca nevedela
najsť ani len Bránu rozmerov 2 x 2,5 metra, ktorá
viedla do klesajúceho kanálu. Až napokon Šimkovič
na tretí pokus našiel bránu. Vtiahol cez ňu lano s oce-
ľovou tyčou, ktorú vrazil do bahna na konci kle-
sajúceho kanál.

Po zisteaní, že v Maďarsku už nie je ani jedna
fungujúca baňa a že maďarská banská záchraná
služba de fackto neexistuje, teda nie je odkiaľ zobrať
nadstavovacie vrtáky a pneumatické vrtné kladivo,
a po informácii Ondreja Bolačeka, predsedu Speleo
Rožňava a zároveň zástupcu velitela HBZS v Nižnej
Slanej, že najľahšia vrtná súprava s nadstaviteľnými
vrtákmi váži cca. pol tony, padla aj posledná
možnosť vykonanť vrtu do kaverny.

V tom čase, v neďeľu podvečer, dorazil na miesto
aj Jaro Stankovič. Keď videl charakter pukliny hneď
navrhol, že sa cez skalu prestriela pyropatrónmi. Mal
so sebou aj kompletné “nádobíčko”. Čas pokročil,
chudák chlapec bol na druhej strane už celý deň a
jeho reakcie začali byť trošku zmetené. Časový fak-
tor začínal byť hrozivý a potápači ani po mnohoná-
sobných pokusoch sa ďalej nedostali. Po krátkej
porade s Jarom a so Zdenom sme usúdili, že sa
nesmie zavrhovať možnosť záchrany suchou cestou

a tak som začal presviedčať velenie záchrannej akcie
o nutnosti razenia tunela pozdĺž pukliny. Potápači
však vyžadovali ticho, a preto sa mojej prosbe nevy-
hovelo. Večer dorazil aj potápač Jozef Gliviak
z Bratislavy, no ani on neuspel.

V pondelok o druhej ráno ráno prišla aj Hut-
ňanova partia z Prahy. Priviezla sa však aj 100
metrov dlhá nargilová hadica, no po zmontovaní a
veľkom chystaní sa ukázalo, že je poškodená, a preto
nepoužiteľná. Chlapci z Prahy tak dostali šancu
zanoriť sa, ináč im hrozilo viachodinové čakanie,
kým sa neskončí “nargilovanie”. Kluci sa bez
veľkých ovácií a požiadaviek na obsluhu nasúkali na
malú oceľovú plošinu ca, 1,5 m2 nad hladinou a traja
z nich vydýchali po 300 barov napchatých 6 l dvoj čat
v kalných vodách statického jazera, kde sa hľadalo
v hĺbkach 15 - 20 metrov. Chlapci svojou skrom-
nosťou, prístupom a akčným rádiusom prehľadáva-
nia si získali úctu prítomnej odbornej aj jasky-
niarskej verejnosti. Gabovi neúspech nedal pokoj
a popoludní pokus ešte zopakoval. Všetci sme mu
veľmi fandili, no nešlo to. Chlapci sa zbalili stroho
skonštatovali. “Kluci, nemáme na to” a odišli.

Celý pondelok sa miešali naše snaženia o razenie
štôlne s potápaním, kde si potápači diktovali
absolútne ticho, trvajúce nekonečné hodiny (to aby
bolo počuť laryngofón cez nargilu) s nervozitou,
ktorú stupňoval časový faktor napĺňajúci druhý deň
osamoteného potápača v mokrom väzení. Popoludní
som odtiahol nabok Pétera Tarodiho, ktorý už vtedy
velil celej akcii a poukázal na nutnosť nepretržitého
razenia suchej záchrannej cesty aj za cenu, že potá-
pač bude trpieť rachot šramačky a kýblovanie do
jazera. Potápačské loby a Czakóova autorita však
bola veľmi silná a ako mi Tarodi neskôr potvrdil, aj
on neochvejne dôveroval tomuto pánovi mokrého
remesla.

Podvečer po množstve neúspešných potá-
pačských pokusov a tichu (myslím tým stíchnutie
vŕtačky a šramačky) v trhline sa začala Zsoltiho
kríza (48 hodín samoty mokrý a bez spánku).
Oznamoval, že aj keď zahynie, vyrazí naspäť cez
vodu so zbytkom vzduchu , ktorý ešte mal.

Keď sa prejavili takéto známky samovražedného
úmyslu, už aj Tarodi usúdil, že sa nesmie ďalej
váhať a dal nám zelenú na razenie prielezu pozdĺž
zvukovodnej škáry. Poveril ma organizovaním a
koordinovaním tejto úlohy.

Zdeno Hochmuth predpokladal, že sa k tomu tak
či tak dospeje a v predstihu zmobilizoval Petra
Holúbeka aj s dvoma chlapcami a uviedol do poho-
tovosti aj Kouteckého s chlapcami z Moravského
krasu ako aj mnohých ďalších, ktorých vedel že
môžu byť užitoční.

Jaro Stankovič so svojim partnerom Vladom
Kóňom a Robertom Borošom (Muťurom) nabehli do
výlomu v pondelok večer o 18.00 a ťažili skalu ako
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sa len dalo. Maďari žasli nad tým ako im to ide.
Krátko na to dorazil Peter Holúbek s Petrom
Vaněkom a Martinom Hurtajom, no museli počkať
na výmenu Jarovej partie do rána o 3.00. V noci aj
nadránom prebiehali sporadické potápačské pokusy.
Mnohí potápači sa vytratili a našim nástupom sa
akoby prehlbovala skepsa potápačov a rástla čoraz
väčšia viera, že suchá cesta je reálna.

V utorok ráno dorazili Moraváci a Petr
Ondroušek s Jirkom Bučekom (Bubákom) hneď
o 9.00 nabehli do prerážky. Išlo im to fantasticky.
Nezastali ani na sekundu, preliezali sa navzájom,
aby nemuseli loziť von a ja som nestíhal odpovedať
prítomným zvedavcom na obdivné otázky, odoberať
vedrá a púšťať vzduch na výplach.

Potápači napokon odkiaľsi vyčarovali aj tretiu,
75 metrov dlhú nargilovú hadicu, ktorá bola
funkčná. Opäť nastupuje Czakó s novou nargilou, no
už netrvá na absolútnom tichu, ale prijíma kompro-
mis, že budeme raziť a stíchneme, ak to bude treba.
Konečne tento jeho pokus bol úspešný. Szilágyi
zbadal jeho bubliny a my sme to Czakóovi oznámili
cez telefón v nargile. Vtedy sa potápač už len tlačil
dohora, až napokon aj jeho svetlo bolo vidite ľné a po
vynorení pri postihnuton a oznámení “Meg van”
vypukli ovácie radosti. Bolo to v utorok 29. 1. 2002
o 11.45 po 66 hodinách Szilágyiho nedobrovo ľnej
samoty. Od tej chvíle prevládal optimizmus a tak,
ako na rady lekára mu potápači nosili teplé tekutiny
a rôzne pomôcky na jeho polohovanie a zlepšenie
tepelného komfortu (tyčky, skladacie lôžko na
mieru, neskôr aj spacák) sa v nás utužovala viera v
jeho istú záchranu. Občas ešte potápačská loby bojo-
vala o prestíž a snaženie vyniesť Zsoltiho mokrou
cestou. Czakó a aj lekár potápač Dr. Hajnal, ktorý
k postihnutému dorazil v utorok večer, kategoricky
zamietli takúto alternatívu. Bola príliš riskantná a na
dôvažok aj sám uväznený potápač mal panický strach
z vody a bol rozhodnutý trpezlivo vy čkať na
dokončenie prerážky.

Ale ani s prerážkou to nebolo až také jednoduché.
Vždy prichádzali akísi šikovní špecialisti a chceli sa
realizovať. Raz to boli streľmajstri, ktorí chceli
odpaľovať vo vrtoch naraz niekoľko samotných
rozbušiek. Bez upchávky to však nešlo a babrali sa s tým
ako staré dievky. Potom zase prišli armádni špecia-
listi so semtexom a presviedčali o efektívnosti 1 až 2
gramových náloží. Túto alternatívu sme kvôli splo-
dinám aj my, aj potápači kategoricky odmietli.

Aj so samotnými maďarskými jaskynnými
záchranármi boli ťažkosti. Viacerí chceli silou-
mocou vŕtať a odpalovať pyropatróny. Mal som čo
robiť ustrážiť efektívnosť postupu. Kategoricky som
im zakázal učiť sa na tejto akcii.

V stredu sa už nabehlo na štvorhodinové
striedanie, rytmus, ktorý si želali raziči. Bolo to
namáhavé najmä pre razičov, ktorí vŕtali, strieľali

a šramovali. Ostatní sa mohli vystriedať, čerstvých
chlapov bolo vonku neúrekom. Každý chcel
jednoducho pomôcť.

Prerážka už mala 7 metrov a stále bola neistota,
koľko ešte ostáva. Ráno sa preto telefonicky privolal
pán Marián Krčík z Bojnic, ktorého nám doporučili
banskí záchranári, s elektromagnetickým zameria-
vačom. Krčík dorazil na obed a o hodinu sme mali
hodnovernú informáciu, že nás čakjú ešte 4 metre
prerážky. S už existujúcou plazivkou dlhou 7 metrov
to bolo plných 11 metrov.

Na prerážku 4 metrov sme predpokladali ešte
jeden dobrý deň. Od tej chvíľe sa už všetko dalo
predpokladať a takmer na chlp pripraviť. Len naši
chlapci raziči toho už mali plné zuby. Hnala ich však
túžba preraziť čo najskôr a mať to za sebou. Výkon,
aký podávali, je obdivuhodný a zaslúži si veľké
uznanie.

* *  *
Naozaj systematicky sa cesta záchrany začala

raziť v pondelok o 18,00 a sekala sa bez prestávky
do štvrtka 15,40, keď Petr vyliezol a odovzdal
plazivku lekárom. Celková dĺžka dosiahla 10,9
metra, čiže efektívnosť za deň cca. 3,5 metra. Na
rozrušovanie horniny sa použilo 5000 ks pyropatrón.

Enormný výkon podali aj prítomní potápači, ako
aj ich obsluhy, či už to boli ľudia pri kompresoroch,
transporte fliaš a výstroja dnu a von, či priamy servis
nad vodou. Bolo vykonaných 143 ponorov a vrámci
nich až 283 zanorení.

Nebola zanedbateľná ani logistika, ktorú
zabezpečovali hlavne autá a ľudia Národného parku
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Peter Holúbek pri podávaní vedier v prerážke
Foto M.Majerčák



Aggtelek a zložky civilnej obrany a polície. Celkový
počet priamych, evidovaných účastníkov bol 233.
Zapojili sa aj samosprávy okolitých obcí a miest.
Prostí ľudia nosili potraviny, pekárne dodávali
chlieb zadarmo a deti v školách zbierali čokolády
pre záchranárov. Tí sa zase na každom kroku potkýnali
do všadeprítomných zástupcov tlačových a elektronick-
ých médií, ktorý sa postarali o nevídanú publicitu.

* *   *
K zdarnému koncu tejto záchrannej akcie pomo-

hol celý rad šťastných okolností:
- mimoriadne nízka hladina vody (- 2 metre) odkry-

la spásonosnú dutinu,
- potápač našiel túto dutinu, v ktorej moholl sediť a dý-

chať vzduch, ktorý sa osviežoval cez puklinu,
- teplota vody bola 110 C a chlap mal na sebe 7 mm

neoprén,
- dalo sa s ním hlasovo komunikovať

- Szilágyi bol inštruktor potápania a správal sa neu-
veriteľne racionálne so sústredením sa na
prežitie, do konca akcie mal svetlo,

- bol psychicky aj fyzicky nadpriemerne silný
- v jaskyni boli ideálne podmienky, perfektné a pritom

citlivé sprístupnenie, elektrina, stlačený vzduch
- László Czakó ho na tretí deň našiel a bolo možné

mu dopravovať nutné veci na prežitie
- uskutočnilo sa medzinárodne sústredené úsilie o je-

ho záchranu
Prerazenie štôlne života, ktorú neskôr maďarskí

jaskyniari nazvali “Silágyi táró” (v preklade Szi-
lágyiho štôla) je výrazný úspech slovenských a čes-
kých jaskyniarov.

Maďarskí jaskyniari, ale aj iní zainteresovaní ľudia
nám v e-mailoch, telefónátoch aj osobne gratulovali
za náš obdivuhodný výkon, za vysoký stupeň organi-
zovanosti a profesionality, ktorej boli svedkami.
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Štatistika účasti našich záchranárov v Rákóciho jaskyni
Zdenko Hochmuth

O príčinách, priebehu a zásluhách pri tejto najmedializovanejšej záchrannej akcie v susednom štáte sa
budú v speleologických kuloároch iste dlho viesť debaty. Všetko však nasvedčuje tomu, že až po dlhom čase,
keď opadnú emócie, budeme môcť objektívne povedať, či napríklad Szilágyi mal vôbec v takej jaskyni čo
hľadať, či šnúrka bola alebo nebola príliš tenká, či Csakó chlapa zachránil alebo jeho utrpenie iba pred ĺžil.
Veď bubliny od Hutňana vyšli k Siládimu už v pondelok ráno. Tiež môžu by ť rôzne názory na to, či naši chlap-
ci boli iba narýchlo pozbieraní ako sa objavilo na internete, alebo boli najvýkonnejšou zložkou celého podu-
jatia. Prípadne čo by sa bol stalo, keby Stankovič neprišiel a s našou podporou sa nepresadil napriek odporu
“potápačskej loby”, kto bol vlastne veliteľom záchranárov a aké mal kompetencie. Prečo baníci dali od veci
“ruky preč”. Všetko sú to závažné momenty, ktoré bude treba vyhodnoti ť, lebo rozhodujú o živote a smrti. A
nie sa iba uspokojiť konštatovaním: koniec dobrý, všetko dobré. Pre históriu ale treba zaznamena ť, kto a za
akých okolností sa akcie zúčastnil.

Skupina slovensých a českých záchranárov pred jaskyňou po ukončení akcie. Foto Z.Hochmuth
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Aktivity súvisiace s potápaním:
27.1., nedeľa
4.55 požiadanie slovenskej strany o pomoc. G. Stibrányi je na mieste o 5,30,
8.30 z Prešova vyráža potápačský tím (Z.Hochmuth, V.Ďurček, I.Šimkovič - komisia pre potápanie SSS),

13.30-15.30 niekoľko zanorení I.Šimkoviča. Medzitým alarmované všetky zložky Dobrovoľnej záchrannej
služby SSS, ČSS, telefonicky koordinované výjazdy potápačských skupín z Bratislavy a Prahy,

16.00 prišiel a čoskoro odchádza O. Bolaček (Speleo Rožňava),
18.00 prišiel J.Stankovič a Z.Jerg (SK Minotaurus Rožňava) s vŕtacou technikou,
20.00 prišiel potápačský tím B.Šmída, J.Gliviak a Tuhá ? (UK Bratislava), Gliviak sa zanára 22.50-23.30.

Vzápätí sa vracajú do Bratislavy.
28. 1., pondelok
02.00 prišiel potápačský tím D. Hutňan (komisia pre potápanie SSS),? Honeš, M.Hota, J.Herget, (ČSS, SZS,

stanica č, 1 Český kras), potápajú Hutňan, Hota, Herget 6.45-9.50 a ešte o 16,30, o 18 h. odchádzajú,
08.00 O.Bolaček doviezol R.Boroša a P.Szelesa, prichádza tiež J. Drenko (Speleo Rožňava),
09.00 prišiel potápač Otto Csepy (nečlen SSS, Alvin-Komárno), neskôr pomáhal pri zásobovaní Silágyiho,
10.00 prišiel I.Matocha (SK Dem. dolina), odchádza do Rožňavy kde odváža Z.Jerga a priváža V.Kóňu (SK

Minotaurus),
10.00 prichádza ?Skovajsa (UK Bratislava) + 3 nejaskyniari, nedostal šancu ponoriť sa, čoskoro odchádzajú,
11.00 odchádzajú Z.Hochmuth I.Šimkovič a V.Ďurček. Ukončenie potápačskej aktivity SSS.
Razenie štôlne
18.00 začiatok razenia záchrannej štôlne (J.Stankovič, V. Kóňa, R.Boroš),
20.30 prichádza razičský tím P.Holúbek, P.Vaněk a M.Hurtaj (SK Nikolaus) a zapája sa do činnosti.
29.1., utorok
07.00 prišiel razič F.Doležal (ĆSS 6-16 Tartaros), B. Koutecký (6-19 Plánivy, náčelník Českej záchrannej

služby), a raziaci tím P.Ondroušek, K.Kučera a J. Buček (ČSS, 6-10 Hluboký závrt), zapájajú sa do razenia,
10.00 Z.Hochmuth doviedol ďalší raziaci tím: J.Kovalik, (komisia pre potápanie), E.Nemethy (OS

Prešov) a M. Teray (SK Cassovia), zapájajú sa do razenia,
10.10 prišli potápači S. Pěkník (Alvin) a F. Travěnec (ČSS), ktorí potom pomáhali pri zásobovaní Silágyiho.
Streda 30. 1. 2002.
11.00 odišiel Hochmuth do Košíc, večer sa vracia a priváža J.Thuróczyho (SK Casovia),
12.00 prišiel M.Krčík a R.Baran z Bojníc s elektromagnetickým zameriavačom,
15.00 prišli Kankula, Kupec a Skokan (Badizer Plešivec),pomáhajú pri razení, ako aj ďalšie tímy:
20.00 prišiel raziaci tým B.Šmída, E.Kapucian, M.Griflík (UK Bratislava), a ?Kotlarčík (Muránska planina),
21.00 prišiel M.Sova (Trenč. Teplice), K.Kýška a? Holovič (UK Bratislava).
Štvrtok 31. 1. 2002.
03.00 - prišiel M.Majerčák (UK Bratislava) a M.Hačo (Plav.podhradie) ako pomocníci a dokumentátori,
15.10 prišli O.Bolaček, B.Šturman, ?Račko (Speleo Rožňava) pre materiál,
16.50 Z. Szilágyi je na povrchu, po improvizovanej oslave sa všetci vraciame domov.

Záver: Naprostý úspech slovenských záchrancov
Je podivuhodné, že členovia SSS, napospol na pohľad slabo vystrojení (atómbordely, montérky), často na

mizerných autách, zvládli záchranu v zahraničí v prostredí, kde sa to hemžilo ”Rescue – teamami”, červenými
vetrovkami s krížami a netopiermi. Úvahy a spochybňovanie aktuálneho slovenského modelu záchrany nie je
možné brať vážne. Veď potom by nás tam asi nikto nevolal a maďarskí jaskyniari by si svoj problém vyriešili
sami. Čím to asi je, že záchrannej akcie sa bez akejkoľvek podpory zúčastnilo ochotne toľko kvalitných ľudí?
Ukazuje sa, že vízia väčších záchranných tímov z jednej oblasti pod spoločným “velením” a logistikou nie je
reálna. V dnešnej dobe značného časového vyťaženia zvyčajne existujú “jadrá skupín” – 2-3 členné vysoko
výkonné skupinky, s dobrým spojením (autá, mobily), ekonomickou silou a s motiváciou, ktorá im umož ňuje
na relatívne dlhú dobu sa odtrhnúť od zamestnania či rodiny. Sú to tí istí ľudia, ktorí tvoria jadrá expedícií či
najúspešnejších skupín v prieskume. Napokon aj pri zahraničných expedíciách podobná štruktúra spontánne
existuje (osádka auta či stanu). Títo majú zvládnutú spoluprácu, logistiku, sú na seba zvyknutí a vedia sa
navzájom na seba spoľahnúť. Žiadni iní jaskynní záchranári nie sú a ani nemôžu existovať – iba ak na papieri.
Počas všetkých záchranných akcií na Slovensku práve títo ľudia boli najobetavejší a najvýkonnejší, bez ohľadu
na to, či mali oficiálny štatút záchranára s odznakom alebo nie.

Naši jaskyniari obstáli aj v mediálnej paľbe a prezentovali v zahraničí našu speleológiu v tom najlepšom
svetle. Bodkou za podujatím bola “ďakovná akcia” v kúpeľoch “Mátrafüred”.



Na Muránsku planinu chodím už takmer štvrť
storočia. Ako zoológ Považského múzea som sa
zúčastnil týmového prírodovedného výskumu vtedy
vyhlásenej CHKO, túlal som sa popod rozsiahle
sklané masívy a vyhľadával som kosti rôzneho veku
a pôvodu. Dr. J. Darola pri recenzii mojej výslednej
práce uviedol, že je to “osteologická symfónia” pre
množstvo zberov kostí a pestrosť zistených
živočíšnych druhov. Preto som sa pred dvoma rokmi
potešil správe, že naše pracovisko Botanickej
záhrady Univerzity Komenského v Blatnici dostalo
grant na výskum teraz už Národného parku
Muránska planina. Marcel Uhrin, riaditeľ NP, sa
vyzvedal, čo nového tam chcem ešte skúmať? Medzi
iným sme sa dohodli na preskúmaní priepastí na pla-
nine z hľadiska výskytu kostí netopierov.

V júni som prišiel na planinu na 2 dni. Vo štvrtok
sme s našou botaničkou preliezali skaly nad
Hrdzavou dolinou a na piatok (15.6.2001) som bol
dohodnutý s Ervínom Haplom na prieskume
priepastí. Pri Jelenej priepasti Ervín počkal, kým
som zlanil na dno vstupnej šachty a dohodli sme sa,
že o hodinu sa pre mňa vráti. Zlaňoval som od
smrečkov na ľavom okraji otvoru nevýrazným
kolmým žliabkom. Počas zlanenia sa mi zdali steny
priepasti pevné, nezhodil som jediný kameň. Dno
šachty tvoril hlinený kužel. Tu som si odstrojil
sedačku a lezecké pomôcky a úzkym otvorom som
vliezol do hlavnej siene. Našiel som v nej celkom
pekné vzorky kostí. S ich zbieraním som sa zabavil
takmer 2 hodiny. Keď som sa vracal na dno šachty,
bol som už dosť premrznutý a hladný. Dráhou,
ktorou som predtým zlaňoval, sa však sypala hlina.
Volal som smerom k vonkajšiemu otvoru, či tam je
niekto a aby nič nezhadzoval, lebo idem liezť nahor.
Nikto sa mi však neozval. Preto som rýchlo zobral
lezecké pomôcky a premiestnil ich o meter vľavo
pod previs, kde som bol chránený pred padajúcou
hlinou. Tam som si vyzliekol vetrovku, pričom som
musel dať dolu z hlavy prilbu a pripravoval som sa
na výstup na lane. Lano som prehodil ku mne a zapäl
som doňho žumary. Natiahol som lano.

Odrazu, bez akéhokoľvek zvukového, či zrako-
vého vnemu, pocítil som silný úder do hlavy a odvi-
sol som bezvládne na lane. Krv mi zalievala tvár,
preto som sa snažil zastaviť krvácanie. Vytiahol som
vreckovku z nohavíc a zloženú som ju priložil na
vrch hlavy ako tampón. Lenže bolo ju treba nejako
upevniť. Preto som z batoha vytiahol obväz a snažil
som sa ho obtočiť okolo hlavy, ale stále mi padal.
Preto som ho používal len na utieranie krvi, ktorá
mi stekala do očí. Vyzliekol som si košeľu, vytiahol
som z vrecka nožík a odrezal z nej asi 20 cm široký

pruh. S ním som si obviazal hlavu ako s turbanom.
Potom som hodil všetky veci do batoha a ponáhľal
som sa s výstupom na povrch. Len prilba sa kamsi
odkotúľala. Mal som obavu, že môžem upadnúť do
bezvedomia, preto som posledný miernejší úsek vý-
stupu vyšplhal na rukách a ponáhľal som sa
k vysielačke, ktorú som nechal na okraji priepasti.
Ervín sa mi hneď ozval, bol neďaleko pri aute.
Pomohol mi so zbalením lana. Keď som si pri aute
dával dolu sedačku, cítil som, že si neovládam prsty
na pravej ruke. Po čase sa mi však cit do prstov vrátil
– zrejme to bolo len z vysilenia pri šplhaní na lane.

Ervín ma viezol do nemocnice v Revúcej. Sedel
som nehybne vedľa neho, hoci som stále musel
potláčať nejaký divný pocit, ktorý ma nabádal niečo
konať. Ale už nebolo čo! Musel som sa zmieriť
s pasívnym čakaním na pomoc od iných.

Na úrazovke v Revúcej sme dosť dlho čakali,
kým nám otvorila zdravotná sestra a potom zas kým
prišiel lekár. Vystrihali mi vlasy okolo rany a lekár
mi napichal dookola injekcie na znecitlivenie. Už mi
zašil prvé stehy na 8 cm dlhú tržnú ranu, keď zistil, že
mám rozbitú lebku a pomedzi úlomky kostí mi presvitá
mozok. Odrazu všetci zmenili svoje správanie a musel
som nehybne ležať na vozíku. Telefonovali do
Roosweltovej nemocnice do Banskej Bystrice, či ma
príjmu na operáciu hlavy. Tam ma však odmietli
prijať pre nedostatok miesta. Napokon súhlasili
s prijatím v nemocnici v Rimavskej Sobote.

Prevážali ma vozidlom rýchlej zdravotníckej
pomoci. Vedľa môjho lehátka sedela mladá zdravot-
ná sestra vystrašená z toho, že čo si so mnou počne,
ak upadnem do bezvedomia. Ja som však prevoz
prežíval celkom v pohode, len pri ostrých zákrutách
som mal divný pocit v žalúdku. Keby som bol
predtým niečo zjedol, určite by som to vyvrátil.

Už bolo dosť neskoro popoludní, keď ma
v nemocnici v Rimavskej Sobote prevážali na CT –
vyšetrenie hlavy.

Stáli nad mnou dvaja zdravotníci a špekulovali,
ako sto kilového chlapa premiestnia z vozíka na
prístrojové lôžko. Preto som kľudne sám vstal
a prešiel som tam na vlastných nohách. Službukona-
júci lekár pri vyhodnocovaní snímkov len krútil
hlavou. Povedal mi, že som mal obrovské šťastie,
lebo niektoré úlomky kostí boli zatlačené až 2 cm
hlboko do mozgu, ale zdá sa, že ho nepoškodili. Za
jednu, či dve hodiny som už ležal na operačnom
stole. Dr. Tompoš mi operoval hlavu asi 3 hodiny.
Snažil sa poskladať úlomky kostí, niektoré drobné
kúky však musel vyhodiť a tak mi zostala v lebke asi
1 cm2 veľká diera. Po týždni súhlasili s mojim pre-
vozom do nemocnice v Martine, sanitku však

Úraz v Jelenej priepasti na Muránskej planine
Ján Obuch
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nemali, preto prišiel po mňa brat. V Martine usúdili,
že je zbytocné ma nechávať v nemocnici cez víkend
a poslali ma domov. Po mesiaci maródky som sa sám
pýtal do práce a o 6 týždňov po úraze som bol znova
na Muránskej planine. Síce ešte zoslabnutý, ale
šťastný, že som v jednom z najkrajších krasových
pohorí na Slovensku. Večer sme s Ervínom chytali
do siete netopiere pri priepasti, do ktorej som sa pre
úraz nedostal. Snáď nabudúce!

Aj keď môj úraz skončil celkom optimisticky,
myslím si, že to bolo len vďaka obrovskej náhode:
keby bol kameň (ak to bol kameň, lebo ja som nič
nepočul, ani nevidel) dopadol na moju hlavu pod
iným uhlom, na iné miesto, alebo keby bol o pár
gramov ťažší, mohlo to skončiť inak. Keby som bol

v bezvedomí a nevyšplhal som z priepasti sám,
záchranná akcia by trvala najmenej pol dňa a medzi-
tým by mohli vzniknúť komplikácie, ktoré by som
nemusel prežiť, alebo by som to prežil s vážnejšími
následkami.

Záhadou zostáva, odkiaľ a prečo sa práve v čase,
keď som vychádzal z jaskyne, sypala hlina. Ervín sa
občas prišiel pozrieť na okraj priepasti, ale žiadnu
hlinu neuvolnil a ani nevidel sypať. Nebyť tohto
úkazu, tak by som bol šplhal na lane tou istou cestou,
ktorou som zlanil a na ktorej neboli uvolnené
kamene. A možno to všetko bolo celkom inak.
Možno som len dostal príučku od tajomného strážcu
jaskyne za to, že som vynášal na svetlo božie tajom-
stvo, ukryté v kostiach na dne priepasti.

Speleomuseum Vilémovice
v Moravskom krase

Peter Holúbek

Zdeněk Pinďa Hajmda vo vchode do múzea
Foto P.Holúbek

Na prvý pohľad by sa zdalo, že v Moravskom
krase už nič nemôže prekvapiť. Všeobecne je
známe, že jaskyne, priepasti, ponory, vývery, ven-
taroly a závrty tohto pozoruhodného územia skúma
už niekoľko generácií speleológov. Známe sú tu
kilometre jaskynných chodieb, overené smery
podzemných vôd, publikované mnohé články, mapy,
náčrty a fotografie venované speleologickej prob-
lematike. Každý postup do voľných priestorov je tu
vykúpený značnou námahou. Nezainteresovaný
návštevník len krúti hlavou čo všetko sa dá v jaskyni
či závrte dokázať, vymyslieť, ako organizovať aj tie
najnáročnejšie bádacie práce. Významnejší objav
hneď spôsobuje všeobecný rozruch a dlhé komentu-
júce diskusie. Nás prekvapenie v Moravskom krase
zastihlo podvečer 9. februára 2002. Vtedy nás totiž
Jozef Jančo, pracovník CHKO Moravský kras
zaviedol do pozoruhodného objektu súkromného
jaskyniarskeho múzea vo Vilémovicích v severnej
časti Moravského krasu, o které se stará Zdeněk
Pinďa Hasmanda, ktorý tu obetavo sprevádza záu-
jemcov a zároveň ho neustále vylepšuje a zdo-
konaľuje. Prezreli sme si zaujímavú a inšpirujúcu
speleologickú expozíciu umiestnenú v troch miest-
nostiach.Sú tu vystavené rôzne exponáty ako
fotografie, originálne dokumenty, sintrová výzdoba,
obrazy, informačné tabule, výstrižky z novín, tro-
jrozmerné predmety technického charakteru,figurí-
na jaskyniara, meračské pomôcky, sympatická kópia
jaskynnej maľby, paleontologické nálezy, historický
dolný mostík z Macochy.

Tieto citlivo vybrané predmety návštevníka dobre
oboznámia so špecifickou problematikou speleologick-
ého výskumu v Moravskom krase. Veľkým prek-
vapením a zároveň aj výzvou pre profesionálne
múzeá boli zviazané materiály zo záchrannej akcie
v Rákocziho jaskyni Maďarsku. Jej autor Jan Flek tu
sústredil všetky dostupné materiály z tohto veľkého
sústredenia jaskyniarov, ktoré sa skončilo len pred 9
dňami. Dojem z múzea ostal veľmi dobrý.Výtvarná
stránka síce nie je zvládnutá úplne dokonale, ale
tento menší nedostatok nahradilo domáce prostredie
a pravá jaskyniarska atmosféra, ktorú tu skutočne
bolo cítiť.Sprievodca, ktorý sa nám venoval, vedel
okomentovať každý predmet a bolo vidno, že je
v speleologickej problematike doma. Určite tu vní-
mavý návštevník – nejaskyniar získa dobrú pred-
stavu, čo obnáša práca speleológa.
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Ako hľadať výpary
Prvým predpokladom pre nájdenie výparov je

vyhľadávanie vytopeného snehu a teplota name-
raného vzduchu v tomto mieste musí byť vyššia ako
0°C. Tento úkaz nám zabezpečí stále teplotné pásmo
jaskyne, ktorá sa pravdepodobne nachádza pod vý-
parom (ak to nie je solisko).

Vyhľadávanie výparov musí byť prispôsobené na
vonkajšie podmienky zimného obdobia. Prvým
predpokladom vyhľadávania vytopených miest je
dostatočná snehová pokrývka min. 10 cm, stačí aj
poprašok snehu a mráz okolo –10 °C pôsobiaci mini-
málne 2-3 dni. Tieto parametre postačia na to, aby
teplota jaskyne, ktorá sa nachádza v masíve začala
“dýchať” tým správnym smerom. Takéto miesta sa
najčastejšie nachádzajú na skalných rozpadnutých
hrebienkoch, prípadne v suťoviskách, ale aj na tráv-
natých plochách. Najideálnejšie je vyhľadávanie
výparov na začiatku zimy a tieto počas zimného
obdobia sledovať, obyčajným teplomerom (stačí aj
izbový) zmerať teplotu, ktorá prúdi z neobjavených
priestorov. Výška teploty samozrejme závisí od nad-
morskej výšky, kde sa výpar nachádza.

Ak sa nám podarí pri hľadaní nájsť vytopené
miesto, je potrebné si ho označiť a zakresliť do mapy.

Vytopené miesto okrem toho, že sneh je roz-
topený, je charakteristické aj tým, že pôda je roz-
mrznutá a na uvedenom mieste prebieha “normálny”
život rastlín a živočíchov. Dôležitá je lokalizácia
uvedeného miesta, lebo sa môže stať, že vytopených
miest v okolí sa nachádza viac. Samozrejme najzau-
jímavejšie sú miesta pod skalnými bralami, ale
netreba zanevrieť ani na suťoviská, prípadne tráv-
naté plochy.

Ďalšie obdobie na hľadanie výparov, hlavne vo
vyšších nadmorských výškach 1 400-2 000 m.n.m.,
je marec, apríl, kde v snehu sú dostatočne identi-
fikovateľne miesta jaskynných výparov. Toto obdo-
bie je ale už menej vhodné, lebo pravdepodobnosť
nájdenia takých miest lokalít je menšia, nakoľko
spodné komunikačné vzduchové cesty môžu byť
zavalené snehom.

Čo môžete objaviť
Jaskyne, ktoré sa podarilo týmto spôsobom

objaviť sú všeobecné známe a okrem nájdenia
výparu bolo potrebné odpracovať na týchto
lokalitách viac rokov.

Javorovú priepasť sa podarilo objaviť pri jarnej
lyžovačke, keď sme samozrejme nie za účelom
hľadania výparov natrafili na výpar v snehu, ktorý
mal priemer 1 m a výška snehu bola okolo 80 cm.
Túto lokalitu sme si označili a na prvej akcii sme na
lokalitu nastúpili v plnej zbroji, samozrejme bol
napadnutý čerstvý sneh, v ktorom sme žiaden výpar
nenašli, ale to, že na uvedenom mieste nebola zamr-
znutá zem a dážďovky, nás ubezpečilo, že sme na
správnom mieste. Trvalo ešte dva roky, kým sme sa
prekopali do jaskynných priestorov. Pritom sme
nepoužili žiadne psychrometre, anemometre ani max.,
min. teplomery. Prasprostá náhoda a otvorené oči.

Ďalší výpar, výpar z Večnej roboty, bol objavený
ešte za prozaickejších okolností. Keď sme z jaskyne
zo Záskočia prechádzali sedlom Čiernej dolinky,
jeden člen skupiny odkryl výpar šmýkaním sa na
zadku. Síce trvalo 11 rokov, kým sme sa niekam
prekopali, samozrejme hnaní aj merkaptanovým
pokusom, ktorý potvrdil spojenie s jaskyňou Starý
hrad.

Myslím si, že hľadať výpary v zime sa oplatí.

LITERATÚRA:
HIPMAN, P.: Poznatky o proudění vzduchu

v horských dynamických jeskyních. Česko-
slovenský kras 40, Praha 1989.

JAKÁL, J. a kol.: Praktická speleológia. Osveta,
Martin 1982.

Hľadajte výpary
Marián Jagerčík

Na snímku jedno zo zimných výtopísk na
Krakovej Holi

Múzeum je v sezóne otvorené denne, mimo nej
sa treba v blízkom pohostinstve informovať o tom,
kde sú od neho kľúče. Vznik múzea možno datovať
do roku 1998, keď sa z iniciatívy jaskyniara Z. P.
Hasmanda v telocvični v miestnej škole urobila výs-
tava venovaná 15. výročiu vzniku ZO ČSS 6-21
Myotis. Po prenajatí miestnosti od obecného úradu vo

Vilemoviciach začalo s budovaním trvalej expozície.
Za pomoci mnohých nadšencov, priaznivcov a členov
skupiny, bolo toto múzeum dokončená a otvorené pre
verejnosť v roku 2001. Každému návštevníkovi
Moravského krasu možno návštevu tohto zaují-
mavého počinu moravských jaskyniarov vrelo
odporučiť.
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Na prelome rokov 2001/2002 boli hos ťami
Speleoklubu Badizer Plešivec jaskyniari zo spriate-
lených klubov zo Slovenska a Moravy, ktorí nás po
absolvovaní exkurzného zostupu do priepasti
Bezodná ľadnica (-68 m) na Silickej planine upo-
zornili, že na jej dne, priamo pri vstupe do chodby
smerujúcej k podzemnému toku leží zdochlina
veľkého psa. Nebola to až tak prekvapujúca infor-
mácia, veď na dne priepasti je celá hromada kostí
a lebiek domácich zvierat. V tých dňoch vládlo
našťastie mrazivé počasie a zdochlina sa ešte neza-
čala rozkladať, hoci nevedeli odhadnúť ako dlho tam
už leží. Vertikálna časť priepasti má ohromujúce
rozmery a je otvorená od povrchu až na dno
v širokom profile, cirkulácia vzduchu pri teplotách
–10 až –15 stupňov Celzia sa postarala o dôkladné
zmrazenie mrciny.

Dlho sme sa nerozhodovali, bolo jasné, že
musíme zdochnutého psa z priepasti vytiahnuť.
Členovia Badizer-u už majú určité skúsenosti
s podobnými sanitárnymi akciami, pred časom vyti-
ahli na podnet poľovníkov z tej istej priepasti
uhynutú srnu. Hnacím motívom bola istá obava
z možného ohrozenia zdravia obyvateľov obce
Kečovo. Bezodná ľadnica je súčasťou jaskynného
systému medzi dedinami Silickou Brezovou
a Kečovom na juhozápade Silickej planiny, začína
jaskyňou Milada, podzemný vodný tok pokra čuje
cez jaskyňu Matilda a Bezodnú ľadnicu do

Kečovskej vyvieračky, ktorá je zdrojom pitnej vody
pre tamojších obyvateľov. Na jar v období oteplenia
a intenzívneho topenia snehu by stekajúca voda
spláchla hnijúce zvyšky rovno do potoka a tomu
bolo treba zabrániť, akciu sme zorganizovali 6.1.´02.

Na nevďačnú úlohu spustiť sa dolu a dotiahnuť
nešťastného havkáča na vrchol prudko ukloneného
zasneženého suťoviska na dne sa podujal najmocne-
jší muž Badizer-u Šani Skokan. Tam ho priviazal na
koniec lana a vyliezol von, medzitým sme my na
povrchu inštalovali kladku. Vytiahnuť mrcinu
vážiacu odhadom asi 25 kilov nebolo pomocou
niekoľkých ručných speletov príliš ťažké a urobili
sme to raz-dva. Na tele statného vlčiaka, ktoré bolo
zmrznuté na kosť v morbídne grotesknej polohe,
neboli viditeľné žiadne vonkajšie poranenia. Ako sa
dostalo tam kde bolo si môžeme len domýšľať,
pravdepodobná vyzerá verzia, že sa nevďačný pán
chcel psa zbaviť, prilákal ho k okraju priepasti
a sotil alebo skopol dole. Nezdalo sa nám, že by
také zviera spadlo do priepasti samé. Nakoniec sme
zdochlinu odtiahli niekoľko sto metrov hlbšie do
hory, kde zrejme poslúžila ako vítané prilepšenie
potravy líškam.

Na akcii sa zúčastnili členovia SK Badizer Šani
Skokan, Rado Kupec, Tomy Košický a autor,
fotodokumentáciu z tohoto neveľmi zábavného
počinu urobila Žaneta Košická. Asi by nám starosta
Kečova mal niečo objednať.

Sanitácia v Bezodnej ľadnici
Juraj Kankula

Mykologická demytologizace
Ve vší uctivosti, jsem poslední, kdo by demytologizoval a sémantiku houbího sy čení nijak nevylučuji, leč

snad všechny kustřebky (pezizaceae = kalíškovité z vyšších vřeckatých - ascomycetes) při náhlé změně
teploty anebo vlhkosti (způsobitelné dýchnutím) unisono vystřelují z vřecek (asci) svého vzhůru exponované
rouškonoše (hymenoforu) spory (na způsob netýkavky - Impatiens noli me tangere), což se projeví
kouřovým obláčkem, u ascobolů změnou barvy (jen obrovité spory jsou fialové, a tudíž i zralá v řecka, plod-
nice sama bývá světlá, nejč. žlutá), u větších pak třeba častá (zv. z jara v parcích) Acetabularia vulgaris pop-
saným zasyčením, pardon: houbím zpěvem.

Zdeněk Neubauer
Prof. Zdeněk Neubauer, který je původem biolog, začínal mykologii, ale v posledních letech se věnuje

zejména filosofii přírodních věd. Učí v Praze na Přírodovědecké fakultě UK a je zatím po Umberto Ecovi
a Karlu Příbramovi posledním držitelem ceny Václava Havla. (vc)
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Objavovanie nových, neznámych jaskynných
priestorov býva často sprevádzané mnohými
kurióznymi príhodami. Jedna z nich sa odohrala na
prelome rokov 1938 a 1939. Jej hrdinom bol Peter
Pavlík, mládenec z obce Prievaly (niekdajší Šan-
dorf), nachádzajúcej sa pri Jablonici. Ten sa raz
zaplietol, viac menej z mladíckej nerozvážnosti a
neskúsenosti, do nie celkom čistých obchodov na
ktoré sa časom prišlo. Nešlo o nič mimoriadne, no
chlapec za to dostal niekoľko mesačný trest. Po jeho
skončení ho čakali doma, no nevrátil sa. Či už z
hanby, alebo zo snahy ukázať sa v lepšom svetle,
rozhodol sa presláviť. Niekoľko týždňov o ňom
nikto nič nepočul. V okolitých dedinách sa však
začali strácať potraviny a rôzne náradie. Krádeží,
spočiatku pomerne zriedkavých, časom začalo
pribúdať. Dokonca od potravín neznámy páchateľ
prešiel k vykrádaniu pokladní. A práve tie sa mu stali
osudnými. Na jednej z nich totiž po lúpeži našli
otlačky prstov a daktyloskopická analýza ich
pripísala práve nedávno prepustenému mládencovi.
Policajti aj keď rozbehli po už známom páchateľovi
rozsiahlu pátraciu akciu, nemali úspech. On sám ich
nevedomky ešte viac rozdráždil, keď ich veliteľovi
štábnemu strážmajstrovi Novákovi v Trstíne kom-
pletne vykradol včelín. No po chlapcovi nikde
nenašli ani stopy. Akoby sa bol prepadol pod zem.
Až s príchodom zimy sa páchateľa podarilo chytiť.
Našli ho tvrdo spať zahrabaného v sene, v stodole
patriacej jednému roľníkovi v Bukovej. Bol tak
unavený a vysilený, že sa vôbec nebránil zatknutiu.
Bol dokonca rád, že je už v teple a môže sa najesť.
Vyšetrovateľom ochotne porozprával celý svoj
príbeh.

Od mala počúval rozprávky o pokladoch, ktoré
vraj v tomto kraji zanechal Jánošík. A preto sa pri
návrate z väzenia rozhodol, že ukrytý poklad nájde.
Chcel tak odčiniť hanbu, ktorou poznačil svoju rod-
inu. Vedel, kde pri dedine je vchod do Jánošíkovej

jaskyne. Neodstrašil ho ani pomerne malý, asi 60
centimetrový vstupný otvor. Spustil sa do neho
a skutočne po chvíli plazenia a lezenia sa naozaj
dostal do jaskyne. Našiel v nej viaceré kostry
rôznych uhynutých zvierat, no žiadny poklad.
Chýbali tu aj v rozprávkach farbisto opisované tajné
chodby, ďalej do skaly viedla len úzka štrbina.
Vytrvalý hľadač pokladov sa rozhodol, že sa napriek
tomu za každú cenu dostane ďalej. Keďže mu však
chýbali vhodné nástroje i potraviny, musel si ich
zaobstarať krádežou. Ak by sa mu však podarilo
nájsť poklad, o čom ani najmenej nepochyboval,
chcel všetko zaplatiť (tak to aspoň neskôr tvrdil
vyšetrovateľom). Takto si okrem potravín pozháňal
sekerky, dláta, rýľ aj lopaty. I keď vytrvalo pracoval
celé týždne, dopredu postupoval len veľmi pomaly.
Preto sa rozhodol pre zmenu technológie. Najprv
začal navštevovať vojenskú strelnicu, kde trpezlivo
zbieral nevybuchnutú vojenskú muníciu a granáty.
Pokúšal sa nimi skalu odstreľovať. No keďže výsle-
dok nebol najlepší, vymyslel ďalší postup. V ka-
meňolome ukradol dynamit, zápalné šnúry a roz-
bušky. Špeciálnymi oceľovými vrtákmi pripravil
otvory a odpálil niekoľko náloží.

Aj keď sa to zdá čudné, všetky tieto experimenty
prežil v zdraví. Možno za to vďačil špeciálnemu
likéru, ktorý si sám pripravoval. Pri jednej zo svojich
“ zásobovacích ciest “ totiž ukoristil celú debnu
alkoholu. Keďže mu čistý alkohol nechutil a vodou
riediť ho nechcel, vyrobil si z neho pridaním medu a
cukru akýsi likér. Neustále popíjajúc tento nápoj sa
mu nakoniec podarilo vyhĺbiť do skaly viac ako štyri
metre dlhú chodbu. Nič síce nenašiel, no jeho vieru
to vôbec neoslabilo. “Poklad tam určite je !” tvrdil aj
policajtom, keď ho odvádzali do väzenia. Netajil sa
tým, že keď sa v chládku cez zimu zotaví, v lete sa
opäť bude môcť dať do prieskumu podzemných
priestorov.

( Z dobovej tlače ) P.D.

Netradičný jaskyniar
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Speleofotografia 2002
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Liptovský

Mikuláš v spolupráci so Slovenskou speleologickou spolo čnosťou,
Správou slovenských jaskýň, mestom Liptovský Mikuláš a Zväzom
slovenských fotografov Ružomberok, pripravuje 11. ro čník medzi-
národnej súťažnej výstavy jaskyniarskej fotografie.Poslanie súťaže:
umeleckou fotografiou prezentovať prírodné hodnoty a záujem človeka
o kras a jaskyne.

Kalendár podujatia:
uzávierka zaslania fotografie: 30. 11. 2002
zasadanie poroty: 3. 12. 2002
vernisáž a odovzdanie cien: 5. 12. 2002
výstava: 5. 12. 2002 – 24. 1. 2003
vrátenie fotografií: do 22. 2. 2003

Podmienky súťaže:
_ zúčastniť sa môžu autori fotografií so speleologickou tematikou,
_ do súťaže budú zaradené čiernobiele a farebné fotografie formátu 18 × 24 cm a väčšie,
_ na zaslaných fotografiách musí autor na zadnej strane uviesť meno autora, adresu a názov fotografie,
_ fotografie je nutné zaslať v tvrdých obaloch s vyplnenou prihláškou (nachádza sa na www.smopaj.sk

– podujatia – speleofotografia),
_ za poškodenie fotografií počas prepravy usporiadateľ súťaže neručí,
_ jeden účastník môže do súťaže prihlásiť najviac 10 fotografických prác,
_ fotografie sa vracajú autorom do 30 dní po ukončení výstavy,
_ práce zaslané do súťaže posúdi odborná porota,
_ víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou a diplomom na slávnostnej vernisáži,
_ každý súťažiaci obdrží katalóg a certifikát o účasti.

Kontakt:
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarst-
va
SPELEOFOTOGRAFIA 2002
Školská ul. č. 4
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko

Tlf.: + 42144 / 044 / 552 20 61; 552 45 59
Fax: + 42144 / 044 / 551 43 81
http://www.smopaj.sk
e-mail: smopaj@smopaj.sk
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László Lukács (2. 7. 1955 – 28. 12. 1982)
Medzi priateľmi známy ako Drúz, vyštudoval chemickú automatizáciu. Jaskyniarsku kariéru začal

desaťdenným podzemným táborom v jaskyni Szemlőhegyi. V nasledujúcich rokoch vykonával a viedol
jaskyniarsky prieskum v početných maďarských jaskyniach, ale aj v iných krajinách.

Roku 1980 bol členom poľskej expedície do Jubileumschacht (-1173 m). Bol členom jednotýždňovej
objavnej a mapovacej expedície v jaskyni Hölloch vo Švajčiarsku.

Poznal všetky významné jaskyniarske lokality v Maďarsku a rád sa zúčastňoval exkurzií do jaskýň v
Československu, Rumunsku a Bulharsku. V poľskej Snežnej dosiahol dno s prvou úspešnou maďarskou
výpravou.

Ako horolezec vystúpil na niekoľko najvyšších štítov Sovietského zväzu a Mongolska. S ob ľubou pre-
liezal klasické cesty aj vo Vysokých Tatrách.

Bol medzinárodne uznávaný ako odborník v oblasti speleologickej a horolezeckej techniky. Aktívne pracov-
al v komisii pre aplikovaný prieskum BTSZ a FTSK a tiež ako člen maďarskej jaskyniarskej záchrannej služby.

Jeho kniha Barlangjárás (jaskyniarska technika) manuscript, vlastné vydanie 1982 je ešte stále aktuálna.
Smrť ho zastihla v plnom rozkvete osobnosti a mesiac pred narodením syna v tatranskej lavíne spolu so

šestnásťročným bratom Zoltánom a osemnásťročnou Timeou.



Speleologická skupina Jána Majku, v Turni nad Bodvou, SSS
Memoriál, súťaž jaskyniarskej šikovnosti o

Putovný pohár László Lukácsa

Speleologická skupina “Jána Majku”, organizuje pokračovanie súťaže jaskyniarskej šikovnosti o putovný
pohár L. Lukácsa. Pred rokmi naši chlapci zvíťazili na tejto prestížnej súťaži a dnes je na nás, aby sme vytvo-
rili podmienky na posunutie putovného pohára ambicióznym jaskyniarom ďalšej generácie. Deje sa tak aj na
popud organizačného výboru tejto súťaže, ktorý významne prispieva k organizačnému zabezpečeniu.
Cieľ súťaže: Stretnutie mladých športovo ladených jaskyniarov z celého sveta a ich vzájomné sú ťaženie

v šikovnosti a bezpečnosti pri pohybe v náročnom jaskynnom prostredí a v jednolanovej technike.
Miesto a termín konania súťaže: Čertova diera na Hornom vrchu (Slovenský kras) 22. – 25. August 2002.
Oficiálny jazyk súťaže: Angličtina (postačí ak jeden zo súťažného družstva ovláda základné výrazy a

základnú terminológiu SRT).
Registračný poplatok: 40,- EUR (platí sa bankovým šekom alebo pri prezentácii)
Súťažné družstvá: Môžu byť z ktorejkoľvek krajiny sveta okrem krajiny organizátora. Mužské, zmiešané

a ženské družstvá budú hodnotené spolu. Súťažiť budú dvojčlenné družstvá a z každej krajiny sa môžu
zúčastniť najviac dve mužské alebo zmiešané družstvá a jedno ženské družstvo.

Maximálny počet zúčastnených družstiev je 20. Ak sa na súťaž nezaregistruje 20 družstiev, tak sa môžu
zúčastniť aj družstvá z krajiny organizátora.

Podmienkou registrácie je prehlásenie družstva, že v prípade víťazstva o dva roky zorganizuje pokračovanie
memoriálu. Toto prehlásenie musí byť potvrdené národnou speleologickou organizáciou alebo známym
speleologickým klubom, ktorý týmto preberie na seba morálnu zodpoved nosť za pokračovanie memo-
riálu.

Úlohy na súťaži:
- Prelezenie trenažéra jednolanovej techniky na skalnej stene v trvaní ca. 10 minút. Bude sa mera ť čas

prelezenia a sledovať dodržiavanie bezpečnostných zásad SRT. Časové poradie prelezenia trenažéra
určí poradie zostupujúcich družstiev do jaskyne. Sled je po 20 minútach, a ak rýchlejšie družstvo
dobehne pomalšie, tak pomalšie je povinné uvoľniť cestu rýchlejšiemu družstvu.

- viazanie uzlov na čas,
- zostavenie kladkostrojov,
- zvesenie druha z lana,
- jedna humorná úloha, nejakým spôsobom súvisiaca s SRT.
Ceny: Prvé tri umiestnenia dostanú hodnotné jaskyniarske ceny (ca. 150,- 100,- 50,- EUR). Najlepšie ženské

družstvo bude taktiež odmenené hodnotnými jaskyniarskymi cenami (ca. 100,- EUR).
Mimoriadna cena sponzorov a komisie memoriálu L. Lukácsa pre víťaza je: 1.000,- EUR.

Podmienky pre získanie mimoriadnej ceny okrem víťazstva v súťaži je, že víťazné družstvo o dva roky
pripraví a zorganizuje podobnú súťaž niekde v prístupnej časti sveta na úrovni akceptovateľnej komisiou
memoriálu L. Lukácsa.

Definitívne zaregistrované bude až družstvo, ktoré nám pošle potvrdené prehlásenie a bankový šek na
40,- EUR. Pokiaľ sa niekto rozhodne zaplatiť registračný poplatok až pri prezentácii, nebude mať garanto-
vanú možnosť účasti. Limit 20 + 5 družstiev je maximálny možný limit, ktorý nám povolili orgány štátnej
ochrany prírody, pre pohyb v jaskyni a okolitej krajine ktorá sa nachádza na území Národného parku
Slovenský kras.

Pravidlá súťaže umožňujú účasť domácich jaskyniarov len v prípade nenaplnenia maximálneho počtu
účastníkov. Toto pravidlo má za cieľ, aby súťaž putovala. Výber domácich jaskyniarov sa však môže aj v prí-
pade naplnenia počtu pomerať s výkonnými jaskyniarmi z prihlásených krajín. Preto nech naši najlepší
neváhajú a nech sa pripravia na možnú účasť.

Kontaktná adresa: Gustáv Stibrányi, 044 02 Turňa nad Bodvou č. 328
tel/fax 055 4899101, 4662230, meander@dodo.sk, www.meander.sk
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Nebojte sa, nepôjde o reklamu, aj keď jaskyniari
sú tí, na ktorých sa tento slogan vzťahuje v plnej
miere. Dôkazom toho, že my jaskyniari nehľadáme
pod zemou miesto na odpočinok ani v pokročilom
veku, je nový člen jaskyniarskeho klubu Strážovské
vrchy Vladimír Šlenc. Nazdávam sa, že ešte nikdy
vo vyše 50-ročnej histórii Slovenskej speleologickej
spoločnosti neprijali za jej riadneho člena uchádzača
vo veku bezmála 64 rokov! Pritom do našich jasky-
niarskych radov nepribudol iba ako osoba, ktorá má
blízko k prírode a zvlášť k jaskyniam, no pre-
dovšetkým ako osobnosť. Ako ten, koho v jaskyni
možno stretnúť v overale, s prilbou na hlave a
čižmami na nohách, s baterkou, sekáčom a kladivom
či kopáčskym náčiním v rukách, ale trebárs aj s
nerozlučnou ústnou harmonikou. A hoci mu ruky a

nohy už neslúžia tak ako za mlada a jeho hlavu
postriebril čas, zvučný hlas a srdce dobrého človeka
a priateľa mu môže závidieť nejeden z nás mladších.

Zdá sa, že pre Vlada Šlenca (nar. 1938), nového
člena našej rozvetvenej jaskyniarskej rodiny, nikdy
nie je neskoro. Nielenže   sa po 40 rokoch manželstva
druhý raz “oženil” - tentokrát s jaskyniarmi, ale vyz-
erá to tak, že do tohto zväzku pribudne čo nevidieť i
jeho syn Peter. A prečo sa Vlado rozhodol stať spele-
ológom, členom jaskyniarskeho klubu Strážovské
vrchy? Ako sám povedal, medzi jaskyniarmi sa dobre
cíti, pretože majú tiež radi prírodu a chránia ju. Okrem
toho chce svojou troškou prispieť k úspechom klubu,
v ktorom našiel úprimných kamarátov a dobrý kolek-
tív. A nakoniec zdôraznil: “Lebo som rodákom z
Gápla, a ten je pod Strážovom!”
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Jubileá v roku 2002
50 rokov
Ing.Klein Vladimír 4.1.1952 OS Spišská Belá
Pažitný Jaroslav 28.1.1952 OS Čachtice
Knapp Jozef 6.2.1952 OS Lipt. Mikuláš
Kravčuk Dezider 6.3.1952 OS Plavecké Podhradie
Klema Rudolf 22.4.1952 SK Cassovia
Bucsuházy Pavol 2.7.1952 SK Neandertal –nemá zaplatené r.2001
Dušek Jaroslav 16.8.1952 OS Rimavská Sobota
RNDr. Tereková Viera 24.8.1952 nezaradená – neplatí členské od 1996
Čížek Peter 4.9.1952 SK Slovenský raj
Rek Igor 10.12.1952 OS Ružomberok -neplatí od r. 1999
Polaček Ivan 24.12.1952 OS Čachtice
60 rokov
Karpiš Peter 24.3.1942 nezaradený-neplatí členské od 1996
Hirko Eugen 17.11.1942 SK Cassovia
65 rokov
Zámečník Peter 1.6.1937 OS Čachtice
RNDr. Novotný Ladislav 30.8.1937 SK Slovenský raj
70 rokov
Chmela Slavomír 18.8.1932 JS Adama Vallu
85 rokov
Šalát Ján 9.8.1917 SK Brezno

Stať sa jaskyniarom nikdy nie je neskoro alebo Kde iní končia, my začíname!
Bohuslav Kortman



V roku 2001 oslávil svoje významné polstoročie
narodenia Gustáv Stibrányi, ešte nedávno vedúci
oblastnej skupiny SSS Jána Majku, ale aj bývalý
predseda technickej komisie Slovenskej speleologick-
ej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši. Tí z nás, ktorí
sa mali možnosť niekedy s jubilantom pri rôznych
príležitostiach zoznámiť a spolupracovať zhodujú sa
v tom, že Gusto, ako ho dôverne oslovujú kamaráti, je
osobnosťou ako v súkromnom živote, tak aj na poli
podnikateľskom, a v neposlednom rade aj v oblasti
jaskyniarstva.  Je príjemný, obetavý, za vec zapálený ,
neúnavný človek, schopný a ochotný obetovať svoj
vzácny čas pre iných.

Narodil sa 5. júla 1951 ako syn lekárnika – zani-
eteného laického prieskumníka a objavovateľa histórie
a prírodných krás okolia Zádielskej doliny. Prvýkrát
ako päťročný bol v jaskynných priestoroch s otcom, od
ktorého mal možnosť vstrebať lásku a množstvo infor-
mácií o hostórii okolia, ale aj lásku k hľadaniu nových
informácií a rozmerov . Zaujali ho najmä podzemné
priestory Slovenského krasu, kde pokračujúc v šľapa-
jach svojho otca, rozšíril jeho dokumentačné prejavy o
ďalší spôsob zachovania skutočnosti – o fotografie.
Zanietený fotograf podzemných priestorov a neprebá-
daných častí Slovenského krasu sa prejavil a realizo-
val, s neuveriteľným citom pre priestor, aj v knižnej
publikácii Jaskyne a jaskyniari autorov J. Jakál –
B.Kortman a v časopisoch Spravodaja SSS, kde
uverejňoval nie len svoje vynikajúce fotografie, ale aj
popisy novoobjavených jaskynných priestorov, ale aj
návrhy princípu vyťahovania zraneného z priepasti
pomocou istiacej kladky, písal o popruhových
sedačkách, o novom type batoha do podzemia, ale i o
použití záchrannej fólie proti prechladnutiu zranených
speleológov. Využil tu svoje skúsenosti člena
Speleologickej záchrannej služby.

Prejavil sa ako vynikajúci spoluorganizátor a orga-
nizátor vydarených speleoexpedícií, z ktorých spome-
niem len niektoré - napr. expedícia SSS v pohorí Sierra
de Tolox v Južnom Španielsku Sima GESM 81´,
s vyhotovením geologického profilu a fotodokumentá-
cie, kde výsledky svojich pozorovaní a mapovaní
poskytli členovia expedície španielskym speleológom,
alebo Biokovo 84´, kde členovia expedície pod jeho
vedením nad známym prímorským letoviskom
Makarska v Chorvátsku objavili deväť jaskýň -
najhlbšia, s označením A-2 dosiahla 396 metrov. O
rok na to, na expedícii BIOKOVO ´85 to bola ešte
hlbšia jaskyňa  Vilimova jama s hĺbkou 565 metrov.
Významné sú aj expedície, ktoré uskutočnili jasky-
niari skupiny J. Majku, objaviteľa Domice, v známej
jaskyni Snežná v Poľsku, v hlbokých jaskyniach
Grécka, ale pozoruhodná je najmä návšteva speleo-
logickej Mekky v Pyrenejach – v r. 1979 najhlbšej
priepasti Pierre Saint Martin. Ako prvý Slovák

súkromne navštívil aj Lechuguillskú jaskyňu
v Severnej Amerike - “modrý mauritius” medzi
jaskyňami.

Sám ako výborný speleoalpinista je držiteľom
zápisu do Guinnesovej knihy rekordov prekonaním
veľkého traverzu nad Zádielskou tiesňavou v auguste
1997, ktorý mal dĺžku 847 m.

Významná je jeho činnosť pri výchove nového
pokolenia jaskyniarov. Okrem športovania a nácviku
techniky lezenia ovplyvňoval formovanie ich hodno-
tovej orientácie. Okrem toho, že aktívne zapájal
mladých záujemcov do objavovania krás podzemných
priestorov, je neúnavným udržiavateľom spolupráce,
spoločných akcií, ale aj stretnutí rodín jaskyniarov
v súkromí.

Veľký kus práce na poli jaskyniarstva sa pripisuje
G. Stibrányimu aj v technickej oblasti. Je v jasky-
niarskych kruhoch známy ako vynálezca a zlepšovateľ
speleologickej techniky a výstroja. Na tomto základe
vybudoval aj svoju prosperujúcu, v odborných jasky-
niarskych kruhoch Európy, ale aj USA známu firmu
MEANDER, ktorej sídlo je v Turni nad Bodvou, jeho
dlhoročnom bydlisku. Jeho príspevok o dôkladnom,
ojedinelom výskume kvality lezeckých lán v extrém-
nych podmienkach podzemného lezenia bol vyhod-
notený ako najlepší príspevok technickej komisie v
Barcelone v roku 1986 na medzinárodnom speleo-

logickom kongrese.
Nie málo významná je jeho aktivita pri organizo-

vaní  školení, ktoré ako prvý na Slovensku uskutočňu-
je pre záujemcov o získanie certifikátu pre prácu vo
výškach.

Do ďalších rokov jeho tvorivej práce v oblasti
speleológie, ale aj podnikateľskej činnosti v prospech
jaskyniarov prajeme veľa zdravia, nových nápadov a
rovnaký elán, akým sa prejavuje svojim kolegom a
známym v súčasnosti.

Jasov, 7.01.2002
Mgr. Pavol Martinove
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K ŽIVOTNÉMU JUBILEU GUSTÁVA STIBRÁNYIHO



Deň pred Vianočnými sviatkami nás zastihla
smutná správa, že navždy dotĺklo srdce jedného
z významných jaskyniarov staršej generácie,
spolupracovníka Jána Majku, nestora jaskyniarstva
v Jasove, veľkého znalca a bývalého správcu
Jasovskej jaskyne, Štefana Furína.

Narodil sa 18. augusta 1935 v Jasove. Jeho spele-
ologické začiatky siahajú do rodnej obce, kde od
roku 1949 zo skupinou svojích rovestníkov ako pro-
fesionálny jaskyniarský pracovník podniku Turista –
Cestovný ruch skúmajú podzemné priestory
Jasovskej jaskyne a okolitých jaskýň. Ak sa začí-
tame do ich pracovného denníka tak okrem objavov
za Sifónovou sieňou, prerážkou medzi jaskynou
Okno a Jasovskou jaskyňou alebo prekopaním sa do
Kamennej pivnice dočítame aj o prieskumoch
v Moldavskej a Hačavskej jaskyni, Psej diery
a iných okolitých lokalít. V roku 1954 sa zamestná-
va u štátnych lesov, ale roku 1960 znova pracuje ako
profesionálny jaskyniar voVýskume a ochrane
jaskýň v podniku Turista – Cestovný ruch v speleo-
logickom oddelení. Teraz už pracuje spolu s J.
Majkom, F. Jirmerom, J.Jirásekom, J. Vytřísalovou
a inými spolupracovníkmi pri riešení speleologick-
ých problémov Silickej planiny a iných krasových
území Slovenska. Veľký kus práce odviedli v jaskyni
Bezodná ľadnica, Milada, Matilda atď. V jaskyni
Milada dokonca v špeciálnych potápačských
oblekoch ešte v roku 1960 spolu s Jozefom
Jirásekom podplávali sifón a objavili asi 400m
nových jaskynných priestorov. Po obnovení činnosti
SSS po roku 1969 sa zakladá organizovaná skup ina
dobrovoľných jaskyniarov z Košíc a Jasova
združených v oblastnej skupine SSS Košice-Jasov.
Jej prvým vedúcim sa stal práve Štefan Furín.
V rokoch 1970 – 1978 vykonával správcu Jasovskej

jaskyne. Cenné teoretické ale aj praktické skúsenos-
ti som od neho získal aj ja počas niekoľkoročných
letných prázdnik, keď som brigádoval ako sprievod-
ca v Jasovskej jaskyni. Neskôr až do odchodu na
predčastný dôchodok pracoval v deštrukčnej firme
Prefmonta Košice. Dlhoročná práca aktívneho pro-
fesionálneho jaskyniara mu poznačilo aj jeho
zdravie. Problémy s klbmi a chôdzou mu
nedovoľovali aktívne sa zapájať do jaskyniarskej
činnosti v rámci skupiny. Stretávali sme sa však
často a vždy rád sa podelil s nami o cenné rady
a skúsenosti. Do poslednej chvíle sa zaujímal o dian-
ie v skupine, veľa čítal hlavne literatúru s tematikou
prírody a encyklopédie. Za jeho úspechy v spele-
ológii a dlhoročnú činnosť bol menovaný za čest-
ného člena SSS.

Zákerná choroba však predčasne a v krátkom
čase ukončila jeho životnú púť.

Česť tvojej pamiatke.
za jaskyniarov z Košíc a Jasova

Jozef Thuróczy
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Summary

The first number of Bulletin of Slovak Speleological Society in this year begins with a report
of SSS chairman, Mr. Zdenko Hochmuth, who informs on activities of SSS as a whole in 2001.
It is possible to state, that activity of the society consists in work of 43 local speleological groups,
which actually make explorations, research and documentation in all karst areas in Slovakia.
During the year of 2001 more than 8235 m of cave spaces there had been discovered and more
than 9154 m of them were mapped in detail in Slovakia. The summary numbers as to activities
in the year of 2001 haven´t been changed too much if compared with those regarding the year of
2000. The members of the society were very successful abroad. A survey of the longest and deep-
est caves in Slovakia is presented independently in 2 tables having been compiled tradittional-
ly by J. Tencer.

B. Šmída informs about the most important success abroad - the discovery of 707 m deep
abbyss called Medúza (Jelly-fish) in Chroatia and mainly the description of the world deepest
intracave shaft (450 m) occuring in it.

A column devoted to discoveries in our area is very rich. From such activities the second part
of M. Jurečka´s information about the new discoveries in one of the oldest known caves in
Slovakia - Lisková cave, is of higher importance. From the region of Slovak karst the J. Kankula´s
article about Ponor near Cherry will interest us. The ponor can become a key to understanding the
hydrology in southern part of Silica plain. The well-known couple Z. Jerg and T. Máté give us an
information already about two new abbyssess in Plešivec plain (Slovak karst), where very inter-
esting progresses have been made. A karst spring in Valley of Svidovo (Low Tatras) may repre-
sent a key to discovery of cave system in Ohnište massif. An interesting contribution on its explo-
ration was sent by P. Holúbek. Of more scientific character is a contribution of well-known Spiš´s
authors J. Tulis and L. Novotný devoted to hydrology of Geravy plain in Slovak paradise as well
as an information of czech authors V. Cílek and M. Svobodová on suprising finding of upper-cre-
taceous sediments in our most eastern karst region of Humenské vrchy. E. Piovar či is developing
an admirable activity to obtain informations about caves in valley near Stre čno described long
ago, which nobody can find today. Regarding new meaningful discoveries, new smaller caves
from Hrabutnica valley (Low Carpathians, near Čachtice) have been described (by F. Černý) as
well as the ones in vulcanic pseudokarst area of mountain group Ostrôžky as we´re informed by
F. Radinger and P. Nociar. In column on exploration activities the Bulletin SSS brings also an
informations about a diving in Golden hole (cave) by B. Šmída, a protection of Moravian karst
caves (by J. Jančo) and a localization of underground spaces in Čachtice cave by geophysical
methods (by M. Sluka). In years of 2000-2001 several accidents in caves happend. Here we can
know more about the one in Večná robota cave (Eternal drudgery cave) in Low Tatras as well as
about an incident in Muráň plain and the extensive rescue action in hungarian Rákoczi-barlang.

Translated by G. Lešinský
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