




Poďakovanie
Vlasto Knapp

Ďakujem Tebe dobrý Bože,
že do podzemia vkročiť môžem.

Za všetko dobré čo sa podarí,
za vodu v čižmách, blato na tvári,

za chrámy velebného ticha,
kde na nás dotyk vekov dýcha,

priezračných vodných kvapiek hlasy
podzemie plné čistej krásy
a za objatie matky Zeme

poďakovať Ti všetci chceme.
Vďaka za všetko srdce vraví.
Ďakujem Bože, že som zdravý,

za silu rúk a zdravie ducha,
za to, že moje srdce búcha,

za lúče slnka opäť hore
a krásnych dojmov cele more.
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Začiatok cesty
Definitívne rozhodnutie cestovať do Mongolska

vzniklo niekedy v priebehu roku 2001. Odvtedy
sme (P. Holúbek, J. Vajs, M. Hurtaj a O. Makara)
začali rozmýšľať o miestach, ktoré navštívime.
Začiatkom apríla r. 2002 sme dostali od A.
Bežiakovej z Ulánbátaru túto neočakávanú elek-
tronickú správu: Ahoj Peter, zdravime z Ulanu.
Ench Ti odkazuje, ze sa od nejakych geologov
dozvedel, ze na vychode Mongolska existuju
krasove utvary, ktore su podla miestnych asi jasky-
na. Hlbka je vraj cca 70 m, ale nikto tam este nikdy

vnutri nebol. Ak by ste mali zaujem, tak môzeme pre
Vas zabezpecit servis. Je to nutne, lebo je to
v pohranicnej oblasti a samych Vas tam nepustia.
Ak by ste mali zaujem, napis. Pre orientaciu su
dnesne ceny nasledovne: 30 USD/den pre sofera
plus benzin a jeho strava a 300 USD pre sprievod-
cu a tlmocnika na tyzden. S ocakavanim odpovede
Alena. Po krátkej porade sme sa rozhodli zaují-
mavú ponuku prijať. S odstupom času sa ešte
k expedičnej zostave pridali P. Vaněk, S. Votoupal
a na poslednú chvíľu aj cestovateľ S. Krno z Bratislavy.
Po získaní mongolských víz už začínala cesta nadobú-
dať konkrétnejšie črty.
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Expedícia AГУЙ-AGUJ 2002
reportáž z putovania

Peter Holúbek
...plesk, plesk, plesk... Po ruke steká teplý konský pot zmiešaný s lepkavou krvou a rozpučenými komármi.
...plesk, plesk, plesk... Aspoň takto uľahčujeme život slabnúcemu koníkovi, ktorý už azda 20 kilometrov ťahá
káru obsadenú piatimi jaskyniarmi k ruskej hranici. Tam niekde by sa mala nachádza ť tajomná jaskyňa
Galtaj aguj, ktorá je vraj hlboká-prehlboká a ešte nik v nej nebol. Okolitý terén však nenasved čuje tomu, že
by sa tu mohli nachádzať vápence či mramory. Bude to iba rozsadlina vytvorená v nekrasových horninách?

Cestou k jaskyni. Na snímke zľava: Suchtumur, Ján Vajs, Peter Vaněk, Tumur Bold, M.Hurtaj
Foto P.Holúbek



Ako do Ulánbátaru?
Letíme do Irkutska!

Avšak zrazu vyvstal neočakávaný problém.
Leteniek do Ulánbátaru niet, voľné sú akurát
z japonskej Osaky. Náhradné riešenie je teda letieť
do najbližšieho ruského alebo čínskeho mesta
a odtiaľ vlakom. Najmä kvôli sibírskym priateľom
sa rozhodneme pre Irkutsk. V hodine dvanástej
získavame ešte tranzitné ruské víza, a tak po formál-
nej stránke nič v ceste nestojí. Smolu mal akurát S.
Votoupal, ktorý pri ceste na ruský konzulát v Brne
havaroval a tak sa cesty nemohol zúčastniť.
Z Bratislavského letiska odlietame 12. 7. 2002.
Najbližší cieľ je Moskva. Tu prestupujeme na spoj
letiaci do Irkutska. Po 5 hodinách letu nám však
kapitán lietadla oznámi, že pre zlé počasie v Irkutsku
pristaneme v hlavnom meste Buriatskej republiky,
Ulan-Ude. Nám to aj vyhovuje, pretože odtiaľto je to
do Mongolska o 10 hodín cesty vlakom bližšie ako
z Irkutska.

Tri dni na železničnej stanici Nauški
Na železničnej stanici v Ulan-Ude si kupujeme

lístok do osady Nauški, ležiacej na rusko-mon-
golskej hranici. Už za tmy vystupujeme 13. 7.
z vlaku, ktorý tu končí. Začínajú však nečakané
problémy. Lístkov do Mongolska na najbližší spoj
niet. Ani sa nečudujeme, pretože cez hranicu
prechádza akurát jeden vagón, ktorý je plno
obsadený najmä turistami zo západnej Európy
a USA. Neostáva nám nič iné, len čakať. Chvíle si
krátime plávaním v najväčšej mongolskej rieke

Selenge, ktorá v týchto miestach vteká do Ruskej
federácie a krátkymi výletmi do okolia. Ďalší vlak je
tiež plný, ale pokladníčka nám je ochotná lístky
predať, ak to dovolí náčelníčka colníkov. K tej sa
s ťažkosťami dopracujeme cez podriadených, jej
kamenná tvár sa neusmeje, čiže čaká nás ďalší deň
čakania. Nasledujúci vlak má mongolskú osádku.
Lístky sa dajú získať len po jeho príchode do
Naušiek, keď sa pokladníčka dohodne s mongol-
ským vlakvedúcim. Horko-ťažko sa dostaneme
dovnútra, ale tešíme sa predčasne. V Moskve nám
totiž nepotvrdili colné prehlásenie, kde sme mali
uvedené devízy, ktoré dovážame do krajiny. Miestni
pohraniční úradníci však v tom vidia nelegálny
vývoz valút z krajiny. Ponúknu nám tri riešenia našej
situácie, jedno lepšie ako druhé. Uložiť všetky valu-
ty do depozitu na hranici, zmeniť celú hotovosť na
ruble, alebo vystúpiť z vlaku. Po dlhých škriepkach
nám neostáva nič iné, ako stráviť ďalší deň na stani-
ci. V miestnej banke sa snažíme vymeniť eurá
a doláre za ruble, ale bez úspechu, pretože ich vykú-
pili Poliaci cestujúci do Číny a Thajska. Tých stihol
podobný osud ako nás. Neostáva nič iné, ako cesto-
vať do susednej Kjachty, kde by mala byť solvent-
nejšia banka. Konečne 15. 7. sedíme opäť vo vlaku
smerujúcom na juh. No ešte nič nie je isté, pretože
pred nami je colná a pasová kontrola. Našťastie
všetko dobre dopadne a konečne po troch dňoch vidí
železničná stanica Nauški náš chrbát. Avšak časť
našich valút tu ostala v depozite u náčelníčky
Perevalovej, časť sa suší zašitá v spacáku a časť sa
močí v zubnej paste na spodku batohu. Z ostatných
eur a dolárov máme každý slušnú kôpku rubľov.
Ráno 16. 7. sa budíme už pred Ulánbátarom.
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Cesta k jaskyni, riekovanie
Po telefonáte nás príde zobrať zo stanice Ench

a takmer ihneď štartujeme ku jaskyni, ktorá je vzdia-
lená vzdušnou čiarou okolo 300 kilometrov na
východ od Ulánbátaru. Pred obedom 18. 7. sme
v dedine Dadal, kde sa podľa dochovanej informácie
narodil Džingischán. Samozrejme, že fotografujeme
pamätník tejto známej postavy dejín, ktorá v 13.
storočí ovplyvnila dianie v takmer celom vtedy zná-
mom svete. Vojaci jeho armád, známi Tatári, pôso-
bili aj na našom území. Najskôr besedujeme so
starostom, ktorý pred niekoľkými rokmi navštívil
Slovensko a veľmi dobre ovláda ruský jazyk. Podľa
jeho vyjadrenia do podzemia jaskyne Galtaj ešte nik
nezostúpil. Keď sa reč začne krútiť o doprave,
nespokojne krúti hlavou. Rieky sú po dažďoch totiž
rozvodnené a tým pádom pre náš UAZ nepre-
broditeľné. Je tu ešte možnosť, že nás pretiahne na
druhú stranu traktor. Ďalej navštevujeme pracovníka
národného parku Chentij-Balž, ktorý nám vystavuje
povolenie na pobyt v chránenom území. Azda ho-
dinu trvá vybavovanie formalít na pohraničnej
posádke, pretože jaskyňa sa nachádza azda len 3
kilometre od ruskej hranice. Po menších problémoch
s tankovaním benzínu sa opäť vraciame ku staros-
tovi. Ten skúšal telefonovať na druhú stranu rieky
Balž, ale nepodarilo sa mu nadviazať spojenie.
Situácia sa pre nás nezačína vyvíjať priaznivo.
Avšak miestny arat Batsuch sa ponúkne, že nám

pomôže s dopravou ku jaskyni. Opúšťame preto
parkovo krásny Dadal a smerujeme k jaskyni. Pred
nami stojí nekonečná step a hradba hôr. Po krátkom
blúdení sa šplháme po kamenistej ceste do horského
sedla. Je neuveriteľné, aké prekážky zdoláva
spoľahlivý UAZ. Pri ceste nadol sa nám zatajuje
dych, ale Ench je výborný šofér, a tak živí prekoná-
vame 400-metrové prevýšenie. Večer táboríme na
brehu rozvodnenej rieky Balž. Skúšame jej hĺbku.
Hladina nám siaha po prsia, čiže skutočne nemáme
najmenšiu šancu prebrodiť prekážku na aute. Voda je
však príjemná, a tak sa osviežujeme kúpaním.
Zisťujeme, že v rieke sa príjemne a prakticky bez
námahy kráča. Stačí len rytmicky dvíhať nohy
a ostatné je vecou prúdu. Podľa našej neskromnej
mienky tu vznikla nová relaxačná disciplína, ktorú
sme nazvali riekovanie, skomolene rieking, alebo
cudzo rivering. Podľa dohovoru nás má sprevádzať
ku jaskyni starší, azda 60-ročný pán Batsuch
s ktorým sme sa dohodli v Dadale. Starosta nám ho
doporučil, vraj je to spoľahlivý Mongol, ktorý
zvyčajne dodrží, čo sľúbi. No okrem Enchových pria-
teľov, ktorí si “odskočili” ku nám na pohá-
rik z Dadalu, po katastrofálnej ceste 50 km veru ku
nám nik neprišiel. Keď zaspávame, tak nás trápi
obava o zajtrajší program. Avšak pred druhou hodi-
nou nadránom nás Batsuch budí. Vidno, že v civi-
lizácii si doprial opojného moku. Je pre nás záhada,
ako mohol prekonať v noci tých 50 kilometrov na
koni po neupravenej ceste. Ešte má však smäd, a tak
skúšame kvalitu našej slivovice. Dozvedáme sa, že
niekoľko rokov strávil v Bulharsku a ešte mnoho
iných zaujímavostí z jeho života. Aj napriek týmto
udalostiam nás Batsuch, ktorý spal iba na kameňoch
zabalený v tradičnom mongolskom plášti, budí ráno
ešte pred siedmou hodinou. Balíme laná a výstroj na
prekonanie priepasti. Počítame s namočením vecí pri
brodení a tak minimalizujeme najmä fotografickú
výstroj. Našťastie prichádzajú ďalší Mongoli
a prenášajú nám batohy na druhú stranu Balžu.
O 8.00 začíname kráčať ku jaskyni. Nik nám nevie
presne povedať, koľko môže byť vzdialená. Máme
len jednu istotu, že k prvej jurte je to 6 kilometrov.
Tu zastaneme a dohovárame sa na ďalšom postupe.
Pre uľahčenie cesty ďalší Mongol Suchtumur s pria-
teľom zapriahajú do vozíka najväčšieho koňa zo
stáda. Na tomto zaujímavom povoze smerujeme ku
jaskyni. Samozrejmosťou je, že stojíme pri každej
jurte a zoznamujeme sa s jej priateľskými oby-
vateľmi. Azda po 15. kilometroch jazdy sa začínajú
črtať vápencové bralá a po ďalších 5 kilometroch
vchádzame do typického mongolského lesa z čer-
vených smrekov. Na väčšej čistinke uväzujeme kone
a začíname stúpať do suchej stráne.Brod cez rieku Balž Foto: M. Hurtaj

6



Galtaj aguj
Jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške okolo

1300 metrov na južnom okraji nevýraznej krasovej
plošiny s rozmermi 300 x 400 metrov budovanej
mramormi proterozoického veku. Samotný otvor
elipsovitého tvaru (1,5 x 3 m) sa nachádza
v kruhovom závrte s priemerom 8 metrov. Od
vchodu klesá pod uhlom 35° pekná, freaticky mode-
lovaná chodba takmer 12 metrov. Potom nasleduje
plošina tvorená konármi, sutinou a čiernym humu-
som splaveným z povrchu. Spevnená je troma
hrubými brvnami, ktoré tu pred rokmi šikovne u-
miestnili neznámi zvedavci. Pod nimi sa nachádza
22 metrov hlboká, spočiatku šikmá, no neskoršie
kolmá priepasť s priemerným profilom okolo 7 m2.
Priepasť končí šikmým stupňom s dĺžkou 15 metrov
a sklonom 35°. Ten prechádza do vodorovného
sifónu tvoreného naplaveným organickým materi-
álom z povrchu. Našli sme tu dva parohy z losa,
hliníkovú kanvičku a v jednom výklenku P. Vaněk
našiel staršiu ruskú baterku. Tento nález potvrdil, že
v priepasti už pred nami niekto bol. Podľa vyja-
drenia A. Osinceva, viceprezidenta Ruského speleo-
logického zväzu z Irkutska mohli jaskyňu načierno
cez hranice preskúmať niekedy v 70. alebo 80.
rokoch 20. storočia organizovaní turisti z Čity, ktorí
podnikali aj výpravy do jaskýň, ale nikdy sa
otvorene k speleológii nehlásili. Informáciu o exis-
tencii jaskyne vo forme zemepisných súradníc (110°
58’ 40” E, 49° 10’ 18”N) má aj prezident
Mongolskej spoločnosti pre speleológiu a turistiku
AGUJ TOUR Dr. Erdenedalajn Avirmed, podľa
ktorého v celom Mongolsku je známych takmer
1000 jaskýň! Zaujímavosťou jaskyne sú početné
kalcitové kryštály pokrývajúce značnú časť stien. J.
Vajs nameral 8 metrov od vchodu teplotu 2,5° C, ale
plošinu v hĺbke 6 metrov tvorí na kosť zmrznutý
materiál. Pravdepodobne sa Galtaj aguj nachádza
v oblasti permafrostu, čiže večne zamrznutej
horniny. Na prekonanie priepasti sme použili dve
laná spojené dvojitým rybárskym uzlom (23 m,
priemer 9 mm a 40 m, priemer 8 mm). Ako kotvenie
sme využili prirodzené hodiny nachádzajúce sa pria-
mo nad kolmým stupňom. Zlanili sme po oceľovej
karabíne. Ako šplhadlá sme použili ultraľahké ruské
stregory a francúzske poignée. Cesta naspäť bola
o poznanie veselšia ako ku jaskyni. V prvej jurte sme
sa najedli miestnych špecialít a neodolali sme
mliečnej vodke šimiarchi, ktorá sa destiluje z kumy-
su a obsahuje okolo 12 % alkoholu. Do tábora sme
prišli okolo polnoci. Odhadujeme, že jaskyňa je od
brodu na rieke Balž vzdialená asi 30 kilometrov.

K jazeru
Ráno 24. 7. vyrážame o 8.35 z autobusovej sta-

nice z Ulánbátaru k jazeru Chövsgöl. V UAZ-e

s miestami pre 10 cestujúcich sa nás tlačí 14. Auto sa
natriasa, veď ideme po cestách-necestách. Spočiatku
to je sranda, ale po dvadsiatich hodinách jazdy
všetkých úsmev prešiel. Jednému tŕpne pravá noha,
druhý si necíti ľavú, niekoho bolí chrbát, ale trpieť
sa dá aj tak, že nie je možnosť vystrieť si skrčené
končatiny. Všetkým cestujúcim však neuveriteľne
zapáchajú nohy Mongola, ktorý spokojne spí natria-
sajúc sa v rytme s nerovnosťami cesty. Našťastie asi
po 27 hodinách jazdy vystupujeme z auta
v Chatgale. Zaplatíme tu poplatok za vstup do národ-
ného parku (1USD/deň), nakúpime posledné zásoby
a vydáme sa na cestu za jaskyňami. Je teplo a po
dlhom leňošení sa kráča neuveriteľne ťažko. Navyše
zídeme aj z chodníka a motáme sa pomedzi strmými

Pohľad z jaskyne Galtaj Aguj
Foto P.Holúbek
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skalami nad jazerom. Azda po troch ho-dinách
chôdze sa utáborujeme na brehu už príliš známeho
jazera Chövsgöl. Ak sme v roku 1994 táborili pri
jeho brehu sami, tak dnes sa delíme s de-siatkami,
možno, že až stovkami návštevníkov. Chövsgöl
predstavuje druhé najväčšie mongolské jazero,
ktoré leží v nadmorskej výške 1645 metrov. Jeho
dĺžka dosahuje 136 kilometrov, najväčšia šírka 36,5
kilometra. Objem veľmi čistej vody jazera sa
odhaduje na 383,3 km ł, čo je okolo 1,5 % svetových
zásob pitnej vody. V okolí jazera sa kras vyskytuje
v karbonátových horninách z obdobia proterozoika
a kambria a ich mocnosť presahuje 1000 metrov. Je
rozšírený na rozsiahlych plochách a v Chövsgölskom
ajmaku zaberá plochu až 16 500 km2 (pre porov-
nanie celé Slovensko má okolo 2 700 km 2 plochy
vápencov a dolomitov). Je to najväčšia oblasť
rozšírenia krasu v Mongolsku.

9 dní pri jazere
Ráno 26. 7. sa budíme až okolo 10.00, napriek

tomu už o 10.30 kráčame okolo jazera. Na obed sa
naposledy vidíme s Janom, Svetozárom a Ondrom,
ktorí sa rozhodli nekopírovať breh jazera, ale po-
stupovať po hrebeni. Nás čaká azda 60 kilometrov
dlhý pochod k miestu, kde by sa mal nachádzať
výver vody s výdatnosťou niekoľko m3 za sekundu.
Túto informáciu sme získali z knihy o jazere
Chövsgöl, ktorá vyšla v roku 1989 v Moskve. Po
krátkom pochode 27. 7. sme zaregistrovali vyvie-
račku vytekajúcu z rozsiahleho masívu budovaného
krasovými horninami. Jej výdatnosť sme odhadli na
3000 sekundových litrov. Od Mongolov sme zistili,
že sa nazýva Char-us, čo v preklade znamená Čierna
voda. Jej zemepisné súradnice odčítané z mapy
mierky 1:200 000 sú 100° 14’ 30” E, 50° 56’ N.
Nasledujúci deň sa venujeme podrobnému priesku-
mu okolia. Výstup na 2593 metrov vysoký štít Berh

nám zabraňuje silná búrka. Poriadne krupobitie nás
zastavilo azda len 100 metrov pred jeho vrcholom.
Podobne ako pri prieskume 2515 metrov vysokej
kóty Chirbiot v roku 1994, aj tu pokrýva krasový
masív značné množstvo zvetralín, ktoré maskujú
určite existujúce vchody do podzemia. Teplota tu
totiž kolíše v rozmedzí až 80° Celzia (od -50° po
+30° C). Kopírujúc breh jazera sa dostávame do
oblasti, kde by sa mal nachádzať veľký výver vôd.
Bohužiaľ pri jazere Marany nič nepozorujeme. Ku
rieke Arsajn prechádzame cez vytrvalý dážď sedlom
Džigleg, ležiacim v nadmorskej výške 1926 metrov
nad morom. Kvôli výhľadu vystúpime na bočný
vrchol 3021 metrov vysokej kóty Nojon. Všade
okolo nás sa rozprestierajú hory. Značné časť je
budovaná vápencami, čo vidno na charaktere reliéfu.
Pre priblíženie sa k miestnym duchom tu staviame
slovenské obetné ovo. Nasledujúci deň sa proti
prúdu Arsajnu snažíme dostať od západu k masívu,
ktorý odvodňuje vyvieračka Char-us. Predpokla-
dáme, že tu by sa mohli nachádzať aktívne, prípadne
aj senilné ponory, a teda aj otvory do podzemia.
Bohužiaľ nič zaujímavé nenachádzame, ale bralnatý
reliéf juhozápadne od kóty Berh je zaujímavý.
Určite by sa tu podrobným prieskumom našiel otvor
do podzemia, ale nám na časovo náročnú povr-
chovku akosi neostáva chuť. Každá lokalita nájdená
v tejto oblasti môže byť veľmi zaujímavá z archeo-
logického, ale aj etnografického hľadiska. Pre túto
časť Mongolska je totiž typické tradičné sibírske
náboženstvo a podľa legiend sa tu v neprístupných
suchých jaskyniach ukrývajú kultové predmety
šamanov oddelene od ich mumifikovaných tiel.
Podľa starých povier tieto lokality sú sväté
a narušiteľovi pokoja sa zosnulý šaman kruto pom-
stí. Okrem Mongolov v tejto oblasti žijú aj príslušní-
ci malého národa Cátanov, ktorí sa živia hlavne
chovom sobov. Cesta naspäť sa zaobíde bez väčších
zaujímavostí. Po príchode do Chatgalu sa dostaneme
cez Mörön, Erdenet a Ulánbátar do Sajnšandu. Toto
hlavné mesto ajmaku Dornogov je centrom východ-
nej Gobi.

Kultové jaskyne v Gobi
V Sajnšande sa pokúšame ubytovať na via-

cerých miestach, ale nakoniec končíme v hoteli Od
za 4 US doláre. Ráno 6. 8. 2002 navštevujeme dve
múzeá, kde hľadáme inšpiráciu na ďalšiu cestu.
Potom skúšame nájsť auto, ktoré by nás odviezlo
k 34 kilometrov vzdialenému kláštoru Chamaryn
chíd. Po dobrom obede sedíme v UAZ-e, v ktorom
nás Mongoli vezú priamo na juh do menšej oázy
stratenej v nekonečnej pustatine Gobi. Okrem kláš-
tora sa tu nachádza aj niekoľko menších domov.
Život v týchto suchých končinách Mongolska
zabezpečuje podzemná voda so zvláštnou slanou
príchuťou, ktorá sa čerpá na povrch a slúži nielen

Staromongolské obetné miesto - “ovo” nad jaze-
rom Chovsgol. Foto M.Hurtaj
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ľuďom, ale aj dobytku. Lamaistický chrám je
zavretý, a tak sa vydávame na cestu naspäť. No
akoby zázrakom sa pri nás objaví príjemný láma
v staršom type GAZ-u a ukáže nám celý kláštorný
komplex. Dozvedáme sa, že asi 2 kilometre od chrá-
mu sa nachádzajú zaujímavé kultové jaskyne.
Samozrejme, že túto zaujímavosť si nemôžeme
nechať ujsť. Láma nás GAZ-om dovezie
k tmavočerveno sfarbeným sopečným horninám,
kde sa nachádza viac kratších lávových jaskýň. Prvá,
asi 8 metrov dlhá je s lamaistickým obetným
oltárom. V druhej je viac tibetských kníh. Nasleduje
najkratšia podzemná dutina, ktorá má okrem vchodu
aj úzky otvor ústiaci na povrch. V nej gesguj láma Š.
Bátar šúcha spojenými prstami po stolíku
vytvorenom z lávy. Azda takto vznikol tento jediný
nábytok v podzemnej dutine. Ďalej nás láma vedie
cez skalné okno. Podobne ako v Šamanskej jaskyni
v Chövsgölskom ajmaku aj tu sa traduje, že ten kto
prejde cez tento otvor sa akoby znovu narodil, a teda
je zbavený všetkých hriechov. Prehliadka týchto
zaujímavostí sa končí pri slnkom vyhriatej láve.
Láma nám radí, aby sme sa opreli chrbtom
o vyšúchané plochy, pretože ide o miesto, kde sa
liečia choré chrbtice. Podľa informácií, ktoré sme
získali v múzeu v Sajnšande, v týchto lávových
jaskyniach strávil meditáciami takmer bez jedla
a vody 108 dní lamaistický mních D. Danzanražv
(1803-1856). Tento všestranný mongolský intelek-
tuál je známy ako spisovateľ, pedagóg, hudobný
skladateľ, maliar, lekár, múzejník, herec, vodca bud-
histickej sekty Červených čiapok, ale aj ako rebel.
V roku 1840 založil kláštor Chamaryn chíd, kde
rozvíjal školu, verejnú knižnicu a prvé mongolské
profesionálne kočovné divadlo. Počas vojny
s cirkvou bol v roku 1938 tento kláštor vypálený.
Avšak jeho vtedajší správca tesne pred zničením
cennejšie predmety skryl. Po skončení nábo-
ženského útlaku v Mongolsku boli vykopané,
obnovený Chamaryn chíd a časť predmetov skonči-
lo v Danzanražvovom múzeu. Po prehliadke jaskýň
sa lúčime s priateľským lámom a nastupujeme cestu
pešo do Sajnšandu. Celkom príjemná dvojdňová
prechádzka je spestrená zbieraním farebných
kamienkov a obdivovaním nespočetného množstva
chalcedónov, ktoré sa voľne nachádzajú na povrchu
neveľkého vulkanického pohoria situovaného asi 10
km juhozápadne od Sajnšandu. V meste nás čaká
milé prekvapenie, na železničnej stanici stretávame
predsedu Spoločnosti priateľov Mongolska dr. J. Šímu
z Prahy. V Ulánbátare sa stretávame s Janom,
Svetozárom a Ondrom s ktorými sme sa rozlúčili pri
Chövsgöle. Prešli tu hrebeňom až do sedla Džigleg.
V daždi a hmle sme sa tu museli minúť doslova
o niekoľko minút, alebo iba pár desiatok metrov.
Zistili sme to porovnávaním zápiskov. Ani im sa
nepodarilo nájsť žiadnu jaskyňu, iba získali názor na

kras tejto oblasti. Od jazera Chövsgöl sa presunuli
do Kara-Korumu, strediska politickej moci za čias
veľkých mongolských chánov.

Bajkal, najstaršie jaskyne sveta?
Od 13. do 16. augusta 2002, teda posledné dni

expedície sme strávili na Bajkale. Starostliví pria-
telia zo speleoklubu Arabika nás čakali na
železničnej stanici v Irkutsku, kde sme sa vystúpili
po 36 hodinovej ceste vlakom z Ulánbátaru. Po
krátkej prehliadke mesta sa vezieme na Bajkal, do
oblasti dediny Jelanci. Irkutskí jaskyniari tu orga-
nizujú pre miestnu mládež a jaskyniarov z Nemecka
speleologický tábor. Podľa rád A. Osinceva sa 14.
augusta vyberáme do okolitých jaskýň. Krasové
ostrovy v tejto oblasti sú budované veľmi starými,
bielymi tažeranskými mramormi z obdobia pred-
kambria. Ich vek sa odhaduje na 2 miliardy rokov.
Od nášho tábora je krasové plató, kde sú vytvorené
jaskyne, vzdialené vzdušnou čiarou asi 12 kilo-
metrov. Ide o oblasť situovanú južne od zálivu Aja.
Treba však prekonať neprístupnú deltu riečky Anga.
Spočiatku sa to zdá jednoduché. V mieste, kde pred-
pokladáme, že by sa dalo brodiť, vchádzame do
močiara. Kráčať niekoľko sto metrov v bažinách,
ktoré siahajú niekedy aj po pás, nie je spočiatku nič
príjemné. Avšak časom sa nám to začína páčiť. Túto
novú, netradičnú chôdzu vychutnávame a nazývame
ju močiarovanie, čiže cudzo bogging. Trošku nás
potrápi samotná rieka Anga, pokým nenájdeme
dobrý brod, aby sme nemuseli plávať. Ako prvú
lokalitu nachádzame priepasťovú jaskyňu
Vologodskogo. Bez lana zostupujeme do vstupnej,
asi 8 metrov hlbokej studne. Na jej dne sa nachádza-
jú veľké kosti z koňa. Nasleduje ďalší vertikálny stu-

Kultová jaskyňa pri kláštore Chamaryn - chíd
Foto P.Hurtaj
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peň, ale tu končíme, pretože nemáme potrebnú
výstroj. Jaskyňa s hĺbkou 20 metrov je nepochybne
aj riečneho pôvodu, svedčí o tom stúpajúci meander
odpájajúci sa zo vstupnej časti. Ďalej podľa
vychodeného chodníčka nachádzame jaskyňu
Okťabrskaja. Prístup k nej je možný prekonaním asi
trojmetrového previsnutého stupňa bez chytov, alebo
traverzovaním strmej zvetranej vápencovej steny
vysoko nad Bajkalom. Za nenápadným vchodom
jaskyňa strmo meandrujúc klesá do hĺbky 33 metrov.
Je zaujímavá archeologickými nálezmi pochádza-
júcimi z obdobia od 5-10 tisíc rokov pred našim
letopočtom do neskorého stredoveku. Ako poslednú
lokalitu navštevujeme jaskyňu Aja. Za vstupnou
úžinou sa nachádzajú sieňovité priestory. Pekne
vidno zachovalé riečne tvary v bielom mramore.
Steny sú pokreslené obrázkami zvierat. Ide o dielo
neznámeho umelca zo 70. rokov 20. storočia.
V jaskyni je veľmi sucho a pomerne teplo aj napriek
informácii A. Osinceva, že teplota tu neprevyšuje 0°
C. Preberáme tento problém a konštatujeme, že Saša
sa určite mýlil. No spravíme dva kroky a zbadáme
bohatú ľadovú srieň na stenách. Na viacerých mies-
tach hľadáme pokračovanie. Zalezieme do tesnej
plazivky, ktorá končí výkopom v hline a krabičkou
cigariet Belomorkanal. Keď sa vraciame na povrch,
tak stretávame dvoch chlapcov, ktorí vošli do
jaskyne. Sú oblečení len v tričkách s krátkymi
rukávmi, ani oni necítia chlad. Je to spôsobené azda
suchou kontinentálnou klímou oblasti, ktorá sa pre-
javuje aj v podzemí. Pri výstupe z jaskyne na povrch
jeden z chlapcov, Burjat, zbadá spiaceho netopiera.
S pokrikom letajuščaja myš sa na neho vrhá a pali-
cou zrazí na zem. Na povrch víťazoslávne vychádza
s drobným telíčkom bezvládne visiacim za krídlo,
aby sa pochválil, čo našiel v podzemí. U nás by sme
to určite považovali za barbarstvo a zakročili voči

vandalovi, ale tu uprostred Ázie sa to takto hodnotiť
asi nedá. Chlapec konal úplne spontánne ako lovec,
dieťa prírody a nie ako znudený európsky roz-
topašník, ktorého predkovia sa už niekoľko generá-
cií neživili lovom. V jaskyni Aja v roku 1993 pôso-
bili jaskyniari zo speleoklubu Arabika. Výsledkom
ich práce bolo objavenie nových chodieb a prepoje-
nie s neďalekou lokalitou Rjadovaja. Vznikol tak
systém s dĺžkou 1350 metrov a hĺbkou 65 metrov.
Ide o najväčšiu jaskyňu v bajkalskej oblasti. Podľa
vedeckých výskumov sú tieto podzemné priestory
veľmi staré. V sedimentoch sa našli zvyšky rýb,
ktoré žili pred 20 miliónmi rokov. Podľa ruských
odborníkov je možné, že tieto jaskyne patria k naj-
starším podzemným krasovým priestorom sveta.
V tejto oblasti ešte navštevujeme 687 metrov vysokú
horu Šibet, ktorej vrchol s obetným oltárom je
obohnaný nevysokým múrikom. Tieto archeolo-
gické zaujímavosti pochádzajú ešte z obdobia pred
mongolskou érou osídlenia Bajkalu, čiže do 10. –11.
storočia nášho letopočtu. Ide o obdobie Kurikánov,
čiže turkických predchodcov Jakutov. S priateľmi na
Bajkale sa lúčime hodinu po polnoci 16. augusta.
Nasleduje asi 400 km dlhý presun autom do
Irkutska, odtiaľ letecky do Bratislavy s prestupom v
Moskve. Je to neuveriteľné, ale ešte v ten istý deň čo
sme boli pri Bajkale, tak v Bratislave v pohostinstve
U Matúša rozoberáme s obetavým P. Magdolenom
nielen speleologickú problematiku.
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The expedition AGUJ 2002

From July 11 till August 16, 2002 a group of six Slovak speleologists from the Nicolaus Speleoclub
Liptovský Mikuláš worked in Mongolia. Their aim was to research the allegedly deepest locality of Galtaj
Soogtej aguj (110°58´40” E, 49°10´18” N), which has not been explored up to now. It is situated in Chentij
ajmak in the island of proterozoic limestones. According to a geological map they spread at the area of about
50 km2 and border the territory of the Commonwealth of Russia. The cave represents a senile phreaticaly
formed vertical passage with depth of 45 m. Its bottom is a siphon created by organic material floated from
surface into underground. I do not assume easy passing the next spaces. We gathered information about the
cave from our Mongolian friends who registered dropping the rope into underground to find out an unknown
cave depth when television shot this event. Next aim was to research caves in surroundings of Lake
Chubsugul in the north of Mongolia in ajmak of the same name (Chubsugul). Here karst is located at the area
of 16,500 km2 in carbonate rocks from the Proterozoic and Cambrian Periods. Their thickness is over 1,000
m. This is the largest karst area in Mongolia. There is preferred shaman religion. According to legends in the
unreachable dry caves cult objects are hidden separately from mummified shamans. According to Mongolian
old superstitions these caves are consecrated and their desecration courts revenge of dead shamans. At this
area we have staid for 9 days but we have found no caves there. Surface of limestone area is weathered to
a great extent and it covers possible entrances into underground. We only registered clints, ponors, and the
Char-us spring (100°14´30” E, 50°56´ N) with water capacity of about 3 m/sec. In this area we just expect
existence of a more extensive cave system. We also visited Dornogov ajmak. Chamaryn chid monastery is
situated about 34 km south of Sajnsand. Approximately 2 km from it B. Batar gesguj lama showed us smal-
ler lava caves where in the 19th century D. Danzanrabz, a well-known Mongolian monk and intellectual me-
ditated for 104 days with minimal food. On the way back in the Aja Gulf in Bajkal we visited the Aja-
Rjadovaja Cave System, which is the most extensive cave of the area with the length of 1,350 m (denivela-
tion of 64 m). We also visited the Vologodskogo Cave (deepth of 20 m) and the Oktjabrskaja Cave (deepth
of 33 m) with an archaeological find from 5-10 000 years B. C. to late the Middle Ages. These caves are
very old. It is documented by 20 millions years old fish bones in the caves sediments.

Presne po piatich rokoch, 25.10.2002, podarilo sa
zorganizovať výpravu do jaskyne Velika Klisura,
ležiacej v skalnej tiesňave Rugovská Klisura v pohorí
Prokletije v Kosove. Okrem hlavného organizátora
SK Červené vrchy sa ďalej podieľal SK Univerzity
Komenského, SK Demänovská dolina, SK Chočské
vrchy, OS Prešov, SK Banská Bystica a HO Jasná
vLiptovskom Mikuláš a 1člen ČSS, spolu 13 osôb.

Po príchode a vytvorení bivaku vo vchode
jaskyne začal samotný prieskum, na poschodí
horolezcov + 300m sa vyliezol komín a preskúmala
priepasť, bez pokračovania. Nevyriešený ostal ko-
mín v období vnútorných zrážok, ktorý sa nevyliezol
pre nedorozumenie pri prieskume.

Pre množstvo zrážok, ktoré postihli oblasť 2-3
týždne pred samotnou výpravou bol sifón
Milicionárov plný a na vyčerpanie boli potrebné dva
dni. Štvrtok, posledný deď výskumu dvojica Pap,
Šmoll za účasti Kosovského jaskyniara Háka,
pokračovala v lezení komína nad Pečovskými

kúpeľmi a dosiahli najvyššiu výšku cca +210m na
dne ďalšieho mohutného komína. Najväčším problé-
mom boli však 2 miesta, ktoré sme rozšírili pomo-
cou pyropatróniek a túto časť nazvali Pečovská
pasca, lebo sa to všetko dialo v prítokovej kolmej
časti, momentálne s prietokom cca 1-2 litre za
sekundu. Zažili sme však aj chvíle keď sa voda 10 -
20 krát znásobila (v roku 1997).

Prebiehali aj ďalšie lezecké výskumy, Dúhový
dóm, Mačí komín ale aj rôzne nevyriešené otázniky,
zaznamenané pri meraní, všetko však bez ďalšieho
výrazného objavu.

Okrem výskumu sa filmovalo a vykonávala
fotodokumentácia, veríme že bude prínosomaj nad-
viazanie kontaktov z miestnymi jaskyniarmi, ktorí
len v lete začali s činnosťou za pomoci Talianskych
speleológov.

Už v zime sa podľa možností uskutoční ďalšia
výprava zameraná len na lezenie na konci objaveného
komína.

Velika Klisura- Kosovo 2002
Ján Šmoll
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Vstupné do jaskyne sa vyberá v nenápadnej
budove, ktorá je zrejme zámerne situovaná tak, že
bežný návštevník nemôže tušiť, čo ho pri prehliadke
bude čakať. Vchod do podzemia predstavuje umelo
vystrieľaná štôlňa v závrte zvanom Globočak, ktorá
je od administratívnej budovy vzdialená asi 300
metrov. Táto časť jaskyne s názvom Tichá bola
objavená v roku 1904 prekonaním podzemného
kaňonu a meno dostala azda podľa toho, že tu
nepočuť hučiacu Reku. Pred vstupom nás privítal
sprievodca, ktorý plynulo v štyroch rečiach pred-
niesol sprievodné slovo. Jeho príjemné vystupo-
vanie, bezprostrednosť a sympatický prejav na
všetkých tak zapôsobil, že po príhovore k náv-
števníkom zožal za svoj skutočne výborný výkon
spontánny búrlivý potlesk. Prechod z bežnej
kvapľovej jaskyne k podzemnému kaňonu, na dne
ktorého hučí ponorná Reka je úžasný. Návštevník
totiž z pohodlnej betónovej cestičky prejde zrazu na
úzky chodník tesaný v stenách gigantického
podzemného kaňonu. Na rozdiel od ostatných sprís-
tupnených jaskýň, ktoré sa vybudovali za účelom
zárobku, za prvotným sprístupnením Škocjanskej
jaskyne neprevláda honba za peniazmi, ale túžba po
poznaní. V stenách kaňonu sa sekali totiž chodníky
preto, aby prieskumníci mohli transportovať do
podzemia jaskyniarsky materiál ako člny, rebríky
alebo laná. Takmer polovicu z celkovej d ĺžky
jaskyne 5088 metrov tvorí veľmi ťažko prístupný
kaňon Reky. Kvôli prieskumu bolo jednoduchšie
budovať síce náročnú a pomalú cestu v stenách
kaňonu, ako postupovať po aktívnom riečisku často
s nasadením života, pretože Reka v Škocjanskej
jaskyni vytvára viac ako 20 kaskád a vodopádov.
Zážitkom pre návštevníka je prechod po
Hankejevovom moste, ktorý azda 50 metrov nad
aktívnym tokom premosťuje podzemný kaňon.
Osvetlený tok oživuje podzemie a vzbudzuje
rešpekt nad týmto nezvyčajným výtvorom prírody.
Sprievodca nám vysvetľuje, že keď sú zvýšené prie-

toky Reky, koncový sifón nestačí hltať všetku vodu
a jej hladina stúpa. Rozdiel medzi minimálnym
(180 l.s-1) a maximálnym (305 000 l.s-1) prietokom
je tu totiž značný. Turisti sa vodia do podzemia aj
vtedy, keď hladina Reky je iba niekoľko metrov pod
mostom, čiže oproti normálu vystúpi až o 50
metrov. Avšak v dobe storočných povodní voda
vystúpi omnoho vyššie a zaplaví aj most preklenu-
júci kaňon. Výška hladiny pri veľkej povodni z roku
1965 je zvečnená pamätnou tabuľkou. Sprievodca aj
v jaskyni predvádza svoje rečnícke a herecké ume-
nie. Teraz dokonca za každým príhovorom, ktorý je
opäť po slovinsky, taliansky, nemecky a anglicky
zožne hlasný potlesk. Keď kaňon Reky začne pri
konci sprístupnenej trasy osvetľovať slnečné svetlo,

Najpozoruhodnejšia ponorná rieka Európy
Peter Holúbek

Keď sme v roku 1990 plánovali okružnú cestu cez Nemecko, Taliansko a Juhosláviu, Pa ľko Vozárik nám
pred výpravou odporučil, aby sme sa určite zastavili v Škocjanskej jaskyni v Slovinsku. Bohužiaľ vtedy sme
sa nedostali do vnútra tejto pozoruhodnej lokality, pretože posledné devízy sme potrebovali na drahocenný
benzín. Až v lete r. 2002 sa nám podarilo túto skutočne unikátnu svetovú jaskyňu navštíviť. Do podzemia tu
vteká ponorná rieka Reka a vytvára fantastický podzemný kaňon s výškou do 90 metrov. Vodný tok zo Ško-
cjanskej jaskyne vyteká v 39 kilometrov vzdialenej vyvieračke situovanej na pobreží Jadranského mora
v Taliansku ako rieka Timava. Pri normálnom prietoku trvá okolo 8 dní, kým sa zafarbená voda Reky objaví
na povrchu. Na svojej podzemnej púti sa objavuje len v nieko ľkých jaskyniach na krátkom úseku s voľným tokom.

Krátky tok Reky na dne závrtu pri vtoku do jaskyne
reprodukcia pohľadnice
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atmosféra jaskyne nadobudne nový, majestátnejší
rozmer. Až tu návštevník môže naplno vychutnať
rozmer Škocjanskej jaskyne. Z podzemia sa vy-
stupuje na povrch cez 150 metrov hlboký
priepasťový otvor zvaný Veliko dolino, čo len
zvyšuje zážitok z návštevy tejto nevšednej speleo-
logickej lokality.

* *  *
História prieskumu Škocjanskej jaskyne je

úmerná jej atraktívnosti. Podľa známych údajov sa
už v roku 1599 kňaz Ferrante Imperato pokúšal
experimentmi zistiť miesto, kde ponorná Reka
vyteká. Táto jeho aktivita sa pokladá za prvý pokus
na svete zistiť súvislosť medzi ponorom a výverom.
Dokázať, že Reka vyteká pri Terste ako časť Timavy,
sa potvrdilo farbiacou skúškou až v roku 1907. Prvý
odvážlivec sa prakticky pokúsil poodhaliť tajomstvo
podzemného toku pri dedinke Škocjan už v roku
1815. Preplával z hlavného ponoru Reky do oblasti
dnešného východu z jaskyne, čo predstavuje vzdia-
lenosť prekonanú v podzemí takmer 300 metrov.

V prieskume ďalej pokračovali desiatky odvážliv-
cov a nadšencov, ktorí prekonávali jazerá,
vodopády, sekali chodníky nad burácajúcou Rekou
a postupovali ďalej po prúde dravého podzemného
toku. Výskumov sa pri ich konci zúčastnil aj Francúz
E. A. Martel (1859-1938), ktorý sa pokladá za zak-
ladateľa modernej speleológie. O obtiažnosti
prieskumu svedčí fakt, že koniec jaskyne, sifón,
zvaný Mŕtve jazero bol preskúmaný až v roku 1893,
čiže až po 78. rokoch aktívneho jaskyniarskeho
bádania. Aj dnes, s odstupom viac ako 100 rokov od
skončenia intenzívneho speleologického výskumu
vzbudzuje práca starých jaskyniarov zaslúžený
obdiv za ich odvahu a nesmiernu túžbu po poznaní.
Návšteva tejto jedinečnej jaskyne Krasu určite stojí
za to. Veď istotne v každej našej významnejšej
speleologickej lokalite je čosi aj zo Škocjanskej
jaskyne prostredníctvom odkazu klasických
prieskumníkov, ktorí aj tu v 19. storočí budovali
základy dnešnej praktickej speleológie.
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Gemerskoteplická jaskyňa sa nachádza v najzá-
padnejšej časti Slovenského krasu. Jedná sa
o výverovú jaskyňu s aktívnym vodným tokom v 1/3
jej úseku. Má vyvinuté 3 vývojové úrovne a jej
aktuálna dĺžka presahuje 600 m (pri denivelácii 23
m), pričom sa končí doposiaľ neprebádaným prí-
tokovým sifónom. Mimoriadne úzkymi, ťažko
preleziteľnými a členitými priestormi sa zaraďuje
nielen medzi najnáročnejšie jaskyne Slovenského
krasu, ale v dôsledku toho aj k najmenej poznaným
jaskynným systémom Slovenska.

História prieskumu
Prvé informácie o prieskume jaskyne siahajú do

obdobia druhej polovice päťdesiatych rokov 20.
storočia. V tomto období, počas stagnácie SSS sa
nadšenci z okolitých dedín pripájali k prieskumnej
činnosti V. Rozložníka v Novej Brzotínskej jaskyni
na Plešiveckej planine. Pod vedením F. Szarku
a ďalších jaskyniarov zo Šivetíc a Liciniec vznikla
bývalá oblastná skupina Gemer – Licince. Skupina
so zanietením začala v roku 1955 pracovať na
vyvieračke s miestnym názvom Pod Hlavište pri
Gemerskej Teplici. Voda vytekala spod skalnej
steny. Počas 4 rokov činnosti sa podarilo dostatočne
znížiť vodnú hladinu a raziť umelú chodbu do
masívu v dĺžke 25 m. Na lokalite intenzívne praco-
vali (takmer každý týždeň): L. Berente, P. Berente,
L. Buchta, J. Oltus, P. Poch, F. Szarka, E. Szögedi, Š.
Szögedi a J. Vančík. Pri razení chodby sa využívala
vŕtačka na benzínový pohon a trhaviny (BENEDEK, L.
– GAÁL, Ľ., 1985). Objav voľných priestorov
Gemerskoteplickej jaskyne sa konal v roku 1959,
kedy sa prieskumnému tímu (L. Berente, P. Berente

a F. Szarka) podarilo preniknúť asi v polovici
Razenej chodby do plazivkovitého úvodu jaskyne.
Prieskumníci sa dostali pravdepodobne po m. b. 28
(alebo 32 - ?), kde im ďalší postup znemožnil pada-
júci zával. Rozoberaním závalu a spriechodňovaním
zložitých a náročných úžin pomocou sekáčov sa
vyriešila otázka ďalšieho prieskumu. O “úpravných”
prácach v jaskyni svedčia umelo rozširované úžiny,
vystužené závaly a rôzne náradia staršieho veku. Po
plazivkách nasledovali ľahšie priechodné úseky
s menšími sieňami. Takto boli objaviteľmi preskú-
mané priestory v dĺžke ďalších cca 200 m, na konci
ktorých sa opäť objavil aktívny tok. Postup jaskyňou
vzhľadom k jej charakteru bol náročný,
pričom prieskum v jej záverových častiach bol ešte
znepríjemnený úzkymi, silne zablatenými priestor-
mi. Objavy v Gemerskoteplickej jaskyni patrili
k najväčším úspechom skupiny. Po úraze F. Szarku
a po odchode L. Berenteho na dlhodobú služobnú
cestu začiatkom sedemdesiatych rokov, došlo k vše-
obecnej stagnácii skupiny a lokalita upadla do
zabudnutia.

Prieskum jaskyne sa obnovil v roku 1979, kedy
skupina šafárikovských jaskyniarov novej generácie
sa začala zaoberať Jelšavským krasom a Koniarskou
planinou. Venovali sa prevažne riešeniu speleolo-
gických problémov, ktoré nedokončili jaskyniari
z OS Gemer – Licince. Pod vedením M. Gaála zor-
ganizovali do Gemerskoteplickej jaskyne v období
rokov 1979 až 1981 niekoľko náročných akcií.
Postúpili ďalej po aktívnom riečisku, ktorého úvod
dosiahol L. Berente koncom päťdesiatych rokov
a objavili vyše 100 m nových priestorov. Pr ekonali
polosifón (uvádzaný ako I. sifón) a dosiahli záver
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Gemerskoteplická jaskyňa
- najdlhšia jaskyňa Koniarskej planiny

Tibor MÁTÉ
“...V roku 1979 preskúmali šafárikovskí jaskyniari Gemersko-teplickú jaskyňu, v ktorej sa podarilo postúpiť
ďalej o 40 m. V nasledujúcom roku v mimoriadne ťažkých podmienkach zmapovali hlavný ťah jaskyne
v dĺžke 370 m. V spolupráci s J. Kucharovičom sa pokúsili aj o potápačský prienik koncovým sifónom, za-
stavili ich však mimoriadne úzke priestory a ostré skalné výčnelky...”

(Ľudovít Gaál, 2000)



jaskyne tvorený Prítokovým sifónom (uvádzaný ako
II. sifón). Hĺbku vody v sifóne odhadli na 6 m.
Vybudovaný podzemný tábor v Karbidovej sieni
(uvádzané ako Veľká sála) slúžil na preverenie psy-
chickej a fyzickej zdatnosti členov na zahraničnú
cestu v roku 1982. V rámci tejto trojdňovej akcie
došlo aj k zameraniu jaskyne, vyhotovila sa aj
fotodokumentácia a odobrali sa vzorky sedimentov.

Horná úroveň jaskyne bola objavená v roku 1981
členmi jelšavskej posádky. Ich iniciály sme tu našli
vyryté v blate. Či ide o členov OS Šafárikovo,
nevieme. V dostupných technických denníkoch (M.
Gaál) sme však nenašli ani v náznaku opis Hornej
úrovne, ktorá je najrozsiahlejším priestorom
jaskyne, aj keď údaj o denivelácii (+30 m) potvrdzu-
je, že tieto priestory poznali.

V roku 1986 (25.-26. október) bola zorganizo-
vaná potápačská akcia na prekonanie Prítokového
sifónu. Kvôli mimoriadne náročnému transportu
a uvoľneniu kameňa (5 x 3 x 0,2 m) asi 400 m od
vchodu k ponoreniu prizvaného J. Kucharoviča
(KSP prac. skupina Západ) nedošlo. Doba transportu
najnutnejšieho speleopotápačského materiálu
v dĺžke 400 m trvala od 13:30 do 22:30 tam a od

23:00 do 6:00 späť (GAÁL M., 1986). Sifón do
dnešnej doby nebol prekonaný.

Členovia OS Šafárikovo a ostatní účastníci akcií
v jaskyni po roku 1979: Matej Gaál, Emil Potočník,
Štefan Klinka, Tibor Nagy, Ladislav Benedek, Šte-
fan Lindiš, Ladislav Killner, Róbert Killner,
Alexander Bőd, Gabriel Bráz, Ladislav Tari, Ľudovít
Bálint, Ľubo Kokavec, Jozef Kucharovič, Pavel
Pázmány. Od roku 1981 bola d ĺžka jaskyne udávaná
na 510 m, prevýšenie +30 m (GAÁL M. – POTOČNÍK

E., 1981).

Obnovenie prieskumu (rok 2000)
Napriek pomerne serióznej (a precíznej) činnosti

šafárikovských jaskyniarov (nielen v Gemersko-
teplickej jaskyni) sa spracované údaje nedostali do
dostupnej literatúry. Mapy niektorých jaskýň
planiny ostali nepublikované, identifikačné karty
a technické denníky, ktoré sa zachovali z tohto obdo-
bia zapadli prachom v archíve Múzea.

Po záverečných krokoch dokončovania doku-
mentácie Plešiveckej planiny v lete 2000 sme sa
začali zamýšľať na spracovaní krasových javov
Koniarskej planiny. Už dlhšie nás lákala predstava
navštíviť Gemerskoteplickú jaskyňu, o ktorej sme
vedeli, že sa jedná o najdlhšiu jaskyňu planiny,
a ktorej mapu sme nikde nenašli. Jaskyňu sme
prvýkrát navštívili (Z. Jerg a T. Máté) 7. júla 2000.
Na prvý pohľad bolo zrejmé, že nový prieskum
a nové zameranie nebude jednoduché. Nepoznali
sme žiadny opis ani sme nemali informácie o pred-
chádzajúcej činnosti jaskyniarov. Návštevou v tento
deň sme exkurzne preskúmali úvodné zaplavené
časti a čosi zo začiatku Plaziviek. Prvú meračskú
akciu sme podnikli 10. augusta 2000 a merania sme
pokračovali v priebehu augusta a septembra na 6
akciách. Veľkou morálnou podporou bolo, že
charakter jaskyne sme nepoznali, nemohli sme tušiť,
čo nás čaká a tým nám ostávalo len dúfať, že charak-
teristický profil 1 x 0,5 m (š x v) sa v priebehu tejto
vyše 500 m jaskyne predsa len zmení. Prieskum
vychádzal z postupu a pomerne podrobného mapo-
vania. Na poslednej meračskej akcii v roku 2000
(dňa 10. septembra) sme dorazili na riečisko
a preskúmali sme Prítokovú chodbu k polosifónu.
Priebežne sme vykonávali fotodokumentáciu, zbie-
ranie sedimentov a rozširovali najnáročnejšie úseky.
Počas akcie 15. septembra 2000, ktorú sme pôvodne
zorganizovali na transport meračskej krabice a ostat-
ného použitého materiálu smerom von, sme preskú-
mali zvyšné záverové časti a otvorili sme nový pre-
chod do Hornej úrovne.
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Foto: G. Lešinský”



Charakter jaskyne, no najmä vchodu, dovoľuje
pohodlný vstup len v teplých, suchých mesiacoch.
Z tohto dôvodu sme v zameriavaní pokračovali až po
ročnej prestávke, na dvoch akciách v roku 2001
a práce sme dokončili v marci 2002.

Popis polohy vchodu a okolia
Vchod jaskyne sa nachádza približne 1,3 km na

SSV od obce Gemerské Teplice (Gemerský Milhosť,
ZM 10: 37-31-15) na úpätí SZ časti Koniarskej
planiny (západná časť Slovenského krasu). Prístup
k jaskyni je možný po poľnej ceste pozdĺž SZ brehu
vodnej nádrže Gemerské Teplice, ktorá odbočuje
napravo asi v polovici úseku od hlavnej cesty
Gemerský Milhosť – Jelšavská Teplica. Voda vyteká
zo zaplaveného vchodu jaskyne (už v lese) spod 7 m
vysokej rozrušenej skalnej steny a cez vodo-
hospodársky prepad odteká do vodnej nádrže.
Nadmorská výška: 242 m n. m.

Jaskyňa je vytvorená na južnom úpätí planiny.
Svahy v tejto časti majú rovnomerný sklon 18 – 25°,
sú pokryté svahovými sutinami a rozčlenené suchý-
mi svahovými dolinkami. Vody z jaskyne v minu-
losti pretekali v podobe meandrujúceho potoka,
mierne zarezané v mieste súčasnej vodnej nádrže.
Zrejme výrazne prispeli ku geomorfologickému
charakteru územia v okolí vodnej nádrže, až po
vyústenie v alúviu riečky Muráň.

Morfológia priestorov
Vstupné časti jaskyne predstavujú umelo

vyrazenú štôlňu, ktorá je do 1/2 profilu zaplavená
vodou. Zapríčiňuje to hrádzový efekt betónového
múrika (Ponceletov prepad) pred jaskyňou, slúžiaci
na hydrologické pozorovanie výveru (SHMÚ).
Hĺbka vody sa v tejto časti pohybuje od 0,4 až po 1,2

m, pričom v jednom mieste je polosifónovitý úsek.
Razená chodba je dlhá 27 m a končí slepo čelbou,
spod ktorej priteká podzemný tok. Nástup do časti
Plazivky je asi 15 m za vchodom a predstavuje tek-
tonickú puklinu, vyúsťujúcu kolmo na Razenú chod-
bu. Končí sa tu zatopená vstupná časť a ďalej nasle-
dujú senilné, meandrovito - točené plazivkovité
chodby. V úvode je chodba vysoká 2 - 4 m (v mieste
zvanom Šatňa), no po niekoľkých metroch sa strop
zníži iba na 1 – 0,4 m. Výplň dna tvorí ostrohranná
sutina alebo pevná skala, s prirastajúcou dĺžkou sa
vyskytujú vápencové valúny veľkosti päste. Po 70 m
plazenia sa subhorizontálnou (mierne stúpajúcou)
chodbou, prekonajúc 1 extrémnu úžinu (pri m. b. 28
– 30) a 2 nebezpečné závalové pasáže, chodba
mierne klesá a jej charakter sa začína výrazne meniť.
Sienka vytvorená na krížení porúch (pri m. b. 35) je
prvým väčším priestorom jaskyne a v jej dnových
kanáloch sa opäť objavuje vodný tok. V rôznych
častiach puklinovitých zakončení sa nachádzajú
rôzne druhy a frakcie štrkov. Sieňovitý charakter si
chodba zachováva aj v ďalších 20 m. Na jednom
mieste sa dá zostúpiť k tečúcemu toku, ktorý tu
vytvára 1 m vysoký vodopád a odteká zaplavenou
chodbou asi 4 m k sifónu. Vodopád nie je vhodný na
pozorovanie zvýšenia vodného stavu v jaskyni,
pretože ním nepreteká celý prietok. Vysoké chodby
končia v Karbidovej sieni (podľa členov OS
Šafárikovo ide o Veľkú sálu) s rozmermi 5 x 4 m.
Odtiaľto nasledujú časti zvané Bludisko, ktoré sa
vyznačujú mimoriadne členitými, erózne modelo-
vanými priestormi. V mieste medzi bodmi 58 – 59 je
nebezpečenstvo pošmyknutia sa a napichnutie na
ostré brity (časť gule), ktoré treba pretraverzovať.
Tieto miesta sa dajú komplikovane obísť aj cez
obchádzku vedúcu z Karbidovej siene na SZ. Po
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prekonaní týchto obtiažnych úsekov je ďalšie
pokračovanie tvorené (príjemnou) Dlhou chodbou
(podľa TD šafárikovských jaskyniarov ide pravde-
podobne o chodbu Licinčanov). Na krížení porúch
v jej úvode sa vytvoril perspektívny komín, vysoký
asi 4 m. Dlhá chodba má generálny smer SSV – JJZ,
jej šírka sa pohybuje od 3 – 5 m a jej hlinito -piesčité
dno subhorizontálne stúpa. D ĺžka najvyvinutejšej
časti strednej úrovne jaskyne je 60 m. Bohatý je
výskyt nekrasových štrkov. V strednej časti, kde
chodba meandruje sú pozorovateľné relikty pravde-
podobne zarovnaných stropov. Na konci Dlhej chod-
by sa priestory napájajú na rozsiahly zlom smeru
SSV – JJZ, pričom jeho zistená dĺžka je okolo 110
m. Charakter chodieb viažucich sa na tento zlom je
veľmi odlišný od predchádzajúcich priestorov. Jedná
sa o typické puklinovité chodby so šírkou od 0,2 až
1,5 m a výškou 2 až 8 m. Mení sa aj geologické
prostredie (gutensteinský vápenec). Dno vyp ĺňajú
bahnité sedimenty a štrk, dná siení, ktoré zlom pretí-
na sú vyplnené väčšími balvanmi. V sienke na
krížení porúch (m. b. 87) sa vytvoril obzvláš ť
nebezpečný zával, kde pri prechode závaloviskom
hrozí zrútenie labilného bloku. Po prechode závalom
nasleduje najnepríjemnejšia časť jaskyne, na za-
čiatku s extrémnou 25 cm širokou a 3 m dlhou puk-
linou (m. b. 89 – 90). Až po tadiaľ sa koncom
päťdesiatych rokov dostal L. Berente. Puklina je na
spodku vyplnená lepkavým blatom a jej prechod si
vyžaduje zvláštnu metódu (tzv. žaba). Odtiaľto až po
záver jaskyne sú priestory silne zablatené. Za úžinou
je výstup do sienky, ktorá tvorí začiatok aktívneho
riečiska. Na spodku siene sa opäť objavuje vodný
tok. Je to zatiaľ kľúčový bod jaskyne, odkiaľ sa
priestory vetvia na 3 rôzne smery: v priamom smere
pokračuje (pozdĺž zlomu) Prítoková chodba,
smerom na Z odbočuje kolmo na smer zlomu
Odtoková chodba a komínom (alebo plazivkou) sa
smerom dohora dá dostať do Hornej úrovne. Komín
do Hornej úrovne bol spriechodnený pre pohodlnejší
prístup. Prepojovací komín vyúsťuje v dne 50 m
dlhej úrovne, približne v jej strede. Jedná sa o naj-
mohutnejšie priestory jaskyne, kde priemerná šírka
chodby je 2 m a dosahuje výšku až 12 m, smerovanie
chodieb je ZJZ - VSV. Dno je vyplnené blatom
a kameňmi a smerom od ústia komína strmo stúpa na
obidve strany, pričom končia zasedimentovaním,
východná chodba pokračuje ďalej nádejným
(nepreskúmaným) komínom. V úžine za m. b. 95 je
nenápadná odbočka do Odtokovej chodby. Úzka
chodba je vysoká 1,5 až 3 m, meandruje a na jej dne
slabým prúdom preteká aktívny tok, miznúci po 36 m

v odtokovom sifóne, hlbokom asi 1,5 m. Celá vetva
je silno zablatená, priemerná hĺbka vody je 0,2 m.
Prechodom do Prítokovej chodby je úzka puklina
medzi m. b. 126 a 127, ktorej spodok tvorí
neprielezný zárez na dne s aktívnym tokom. Pri
prekonávaní úžiny je nevyhnutné udržať si dosta-
točnú výšku nad týmto zárezom (rozporom na za-
blatených stenách je to dosť vyčerpávajúce), inak
hrozí zaklesnutie. Hneď za úžinou sa z východu
pripája (objavná) plazivka Hornej úrovne. Úvodné
partie Prítokovej chodby sú tvorené sériou menších
sienok, vytvorených na zablatených plošinách nad
potokom, po 10 m však chodba prechádza do úzkej,
smerom k stropu sa vykliňujúcej tektonickej puk-
liny. Tvorí severné zakončenie zlomu a jej dĺžka je
20 m. Puklina je na konci preťatá kolmou poruchou
v menšej uklonenej sieni (2 x 4 m); spod jej steny
priteká potok polosifónom. Jeho h ĺbka je 1 m, výška
voľného priestoru nad hladinou je 0,3 m a preko-
nanie tohto 2 m úseku vyžaduje ľahnutie si do vody.
Za polosifónom pokračuje erózne modelovaný
meander, kde Prítoková chodba mení svoj smer
v 45° uhle na V. Prekonajúc balvanitý výlez nahor do
väčšej siene (výška 8 m) sa dá pohodlne obísť úzku
vodnú puklinu a zostúpiť opäť na aktívny tok, ktorý
tu vytvára menšie kaskády. Ďalej pozdĺž potoka už
vo vyvinutejšej chodbe (2 x 4 m) sa dá prekona ť
posledný 25 m dlhý zavodnený úsek jaskyne,
končiaci sa Prítokovým sifónom, hlbokým asi 4 - 5
m. Chodba pred sifónom má šírku 0,8 m, strop sa
postupne znižuje až na úroveň hladiny a hĺbka vody
je 0,5 – 1 m. Steny sú pokryté hrubými nánosmi
blata. Celková dĺžka prítokovej vetvy je 88 m.
Aktuálna dĺžka jaskyne je 606,6 m.

Sintrová výzdoba sa v jaskyni vyskytuje len
ojedinele a v málo vyvinutých formách. Jej náznaky
sú prvýkrát badateľné v strope Karbidovej siene;
v Sieni s výzdobou je najviac vyvinutá. Aj tu sa však
obmedzuje len na 10 – 15 cm dlhé stalaktity a zárod-
ky stalagmitov. Vo východnej časti Hornej úrovne sa
na stenách chodby vyskytujú asociácie (mikro)
kryštálikov neznámeho minerálu (!). Zaujímavé
útvary vodou opracovaných sintrov sa vyskytujú pri
vodopáde. Celková absencia sintrovej výzdoby
môže byť zapríčinená aj rôznorodým geologickým
prostredím.

Náčrt (možnej) genézy, geológie
a hydrológie

Celkové smerovanie systému na SSV dáva pred-
poklady súvislosti s nevyjasneným zlomovým pás-
mom tiahnúcim sa v rovnakom smere cez planinu
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nad jaskyňou. Predpokladaný zlom (tektonické
pásmo?) sa premieta do geomorfológie. Tiahne sa od
sedla Strieborné (asi 1,3 km severne od jaskyne)
a prechádza dolinkami pomedzi kóty 486 a 482 na
okraji planiny.

Priestory jaskyne sa členia vo vertikálnom smere
na jednotlivé úrovne vývoja vytvárané podzemným
tokom. Najspodnejšia úroveň – najmladšia, končí na
báze vchodu a je charakteristická aktívnym vodným
tokom. Je najmenej preskúmaná a predpokladáme,
že voda tadiaľ preteká len v málo vyvinutých,
možno neprielezných kanáloch. Stredná úroveň, 1 až
4 m nad spodnou je najdlhšia a je najviac preskú-
maná. Pozostáva prevažne z kanálov, ktoré slúžia
(slúžili) na odvádzanie prebytkov vôd v čase, keď sa
zarezali hlbšie a vytvorili si cesty nižšie. O prie-
točnosti strednej úrovne v minulosti (v súčasnosti?)
svedčí sedimentácia štrkov a pieskov na dne aj na
stenách chodieb. Zatiaľ najvyššie položená úroveň
(Horná úroveň) jaskyne je charakteristická väčšími,
vyvinutými chodbami so značnou svetlosťou. Dná
chodieb sú vyplnené mocnými nánosmi hlinitých
sedimentov a nachádzajú sa v relatívnej výške asi 8 m
nad aktívnym tokom. Neboli tu pozorované ne-
krasové sedimenty.

Geologická situácia jaskyne je veľmi zaujímavá
a pestrá. Samotné priestory sú vytvorené pravde-
podobne v striedajúcich sa vrstvách gutensteinských
dolomitov a vápencov a v niektorých partiách ich
pretínajú polohy brekcií, ktoré sa nachádzajú
v podloží. Na týchto hraniciach sa vytvorili závalové
stropné časti Plaziviek, ale aj Dlhej chodby.
Puklinové priestory veľkého zlomu ako aj priestory
viažúce sa na aktívne riečisko v závere jaskyne sú už
vytvorené v tmavých gutensteinských vápencoch
s charakteristickými bielymi žilkami kalcitu.
Morfológia priestorov úzko súvisí s horninovým
prostredím. V miestach, kde sú priestory vytvorené
v dolomitoch (?) prevládajú nízke, plazivkovité
chodby (Plazivky, Dlhá chodba), úzke puklinovité
priestory sú vytvorené v čistých vápencoch (časti
okolo Karbidovej siene, Prítoková a Odtoková chod-
ba, Horná úroveň).

Aktívny vodný tok sa v jaskyni vyskytuje jedine
v spodnej úrovni. Zistený podzemný potok priteká
z Prítokového sifónu a preteká riečiskom v dĺžke 135
m, pričom je na tomto úseku len minimálny spád
(0,2 m). Potok tu odteká neznámou vodnou cestou
Odtokovým sifónom a približne po 120 m sa objavu-
je na spodku Karbidovej siene, pričom v priebehu
tejto neznámej cesty prekonáva 2,5 m prevýšenia.
K vodnému toku tu sa dá zostúpiť na niekoľkých

miestach cez menšie stupne. Po 10 m voda mizne
v zaplavených kanáloch, preteká posledným ne-
známym úsekom a opäť sa objavuje pod stenou
Razenej chodby, cez ktorú sa dostáva na povrch. Od
Prítokového sifónu po vchod podzemný tok
prekonáva celkovo 4,8 m prevýšenia. Priemerná
výdatnosť vyvieračky je okolo 20 l.s-1. V období
topenia sa snehu alebo po výdatných dažďoch sa
však výdatnosť niekoľkonásobne zvýši. Za mimo-
riadnych okolností nastáva pravdepodobne aj
povodňové zaplavenie, kedy odtokové kanály
v oblasti Karbidovej siene nestačia pohltiť veľké prí-
valy, voda vystúpi o niekoľko metrov vyššie
a odteká senilnými Plazivkami. O tomto fakte
svedčia rôzne usadeniny nalepené na stenách alebo
strope, nánosy štrkov a pieskov a opracované valúny
značných rozmerov. Či sa tieto hydrologické
pochody odohrávajú aj v súčasnosti, je otázne.
Naposledy sme pomerne zvýšený vodný stav zazna-
menali v polovici augusta 2002, kedy zdvihnutá
hladina vstupného (10 cm vysokého) polosifónu
zmarila vstup.

To, ako komunikujú priestory a vodný tok
v jaskyni so 70 m (na JV) vzdialeným prameňom
(Hlavište 2; MELLO, J. a kol., 1997) sa nám nepoda-
rilo zistiť. Pravdepodobne sa jedná o priesak vôd
v jaskyni v neznámom úseku medzi Karbidovou
sieňou a Razenou chodbou.

Jaskyňa pravdepodobne odvodňuje územie
krasovej planiny v oblasti Strieborníka. Prítomnosť
nekrasových štrkov však poukazuje na možno
zložitejší systém odvodňovania.

Perspektívy ďalšieho prieskumu
Ako najperspektívnejšie miesto v jaskyni sa javí

Prítokový sifón. Potápanie v ňom je však problema-
tické, vzhľadom k náročnosti postupu jaskyňou. V mi-
nulosti zorganizované prekonanie tohto sifónu dopadlo
neúspešne. Najnutnejší speleopotápačský materiál
vtedy transportovali 5 ľudia, dostali sa však asi 400 m
do jaskyne. Samotný sifón nevyzerá náročne (jeho
charakter zatiaľ nepoznáme), avšak suché priestory
tesne pred ním sú silne zablatené a sú pomerne úzke.
Pred takouto akciou by bolo potrebné vybudova ť
plošinu pre potápača. Množstvo materiálu by sa dalo
zhromaždiť v sieni asi 30 m pred sifónom (m. b. 141).
Odporúčali by sme využiť zjednodušené prístroje.

Prekonanie Odtokového sifónu by bolo pravde-
podobne jednoduchšie, ide len o tenkú prepážku
medzi paralelnými puklinami chodby, avšak tento
predpoklad by bolo pred akciou (bez potápačskej
výstroje, “na nádych”) potrebné ešte overiť.
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Perspektívnejšie miesto “suchým spôsobom” sa
nachádza k komíne Hornej úrovne (nad m. b. 120),
ktorý nebol bližšie preskúmaný. Chodba sa tu
smerom k stropu zvonovito zakončuje a lezenie na
mimoriadne zablatených stenách je pomerne
náročné, no prekonateľné. Bolo tu zaregistrované
silnejšie prúdenie vzduchu. Špekulatívne sú pred-
poklady o obídení Prítokového sifónu touto suchou
cestou. Horná úroveň je však pravdepodobne staršou
cestou aktívneho toku Prítokovej a Odtokovej chod-
by.

Zaujímavé miesta môžu poskytovať ďalšie
komíny, prevažne v suchých častiach jaskyne. Nimi
by sa azda dalo vystúpiť do senilných priestorov
podobných Hornej úrovni. Komíny majú však ten-
denciu smerom nahor sa zužovať a preto sa v nich dá
reálne postúpiť len pomocou vŕtačky. V niektorých
sme zaznamenali prievany.

Prievany sme pozorovali aj na úseku chodieb od
vchodu po Karbidovú sieň (prevažne v Plazivkách,
najlepšie pozorovateľné pri m. b. 14 – rúrovitý pro-
fil). Jaskyňa sa správa ako spodný vchod do jaskyn-
ného systému, keď v letnom období prievany prúdia
smerom von a v zimnom období smerom do vnútra
masívu. Existencia horného vchodu zatiaľ nebola
potvrdená a ťažko si vieme predstaviť miesto
v jaskyni, odkiaľ by sa priestory prepájali s povr-
chom. Jaskyňa je však významnou lokalitou výsky-
tu (rôznych druhov) netopierov (UHRIN, M., 1997),
veľké kolónie sa tu formujú hlavne v lete a ich stre-
disko výskytu aj v najvzdialenejších partiách
poukazuje podľa odborníkov na jestvovanie
ďalšieho vchodu (Š. Matis, 2001, ústna informácia).

Záver
Obnovením prieskumu Gemerskoteplickej

jaskyne sme nadobudli cenné informácie o tomto
najvýznamnejšom jaskynnom systéme najzápadnej-
šej časti Slovenského krasu. Novým zameraním sme
zistili aktuálne dimenzie a prvýkrát bola vyhotovená
detailná mapa. Predchádzajúca mapa bola prvýkrát
publikovaná v roku 2000, takmer 50 rokov po
objavení jaskyne (HOCHMUTH, Z.). Podľa nášho
názoru však ide o veľmi zjednodušený náčrt s chy-
bami. Smerovanie priestorov jaskyne podľa pred-
chádzajúcej mapy v porovnaní s novými meraniami
ukazujú značné nepresnosti. Generálny smer SSV –
JJZ bol však pritom zistený aj šafárikovskými jasky-
niarmi (ktorí sú autormi predchádzajúcej verzie
mapy). Vyčítali sme to z dostupných technických
denníkov (M. Gaál).

V prieskume jaskyne budeme naďalej pokračo-
vať, dúfame, že aj v spolupráci s potápačmi.

Moje osobné poďakovanie patrí všetkým
“plazenia – chtivým” členom, ktorí sa podieľali na
prieskume a dokumentácii, počas našej činnosti v jas-
kyni. Sú to: Zoltán Jerg, Martin Gaško, Gabriel
Lešinský, Vladimír Kóňa, Attila Jerg, František
Horčík a Martin Horčík zo skupín SK Drienka a SK
Minotaurus.
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Čertova jaskyňa je jednou z dvoch Čertových
jaskýň a pätnástich ďalších “Čertovín”, evi-
dovaných na území Slovenska (Bella & Holúbek
1999). Kým prvá Čertova jaskyňa (dlhá 257 m) leží
povyše známej archeologickej lokality Čertova diera
v strmom svahu Čertovej sihote v Slovenskom
Raji, druhá, jej veľmi podobná (dlhá 297 m), sa
nachádza o 50 km juhozápadnejšie – v Čertovej
doline vo Veporských vrchoch, v gemeriku
Muránskej planiny. V tejto sa od r. 1997 pomerne
intenzívne sondovalo, meralo, kopalo, meralo,
znova kopalo a chvíľkami aj objavovalo.

Jaskyňa sa nachádza v južných svahoch masívu
Kučelašskej tektonickej trosky, v oblasti ústia Čer-
tovej doliny. Jej vstupný portál je situovaný v skal-
nej stienke v n. v. 650 m n. m.. Ide o fragment
rozsiahlej fluviokrasovej jaskyne na ploche 40 x 85
m. Jaskynné chodby vytvárajú celkovo dve výrazné
vývojové úrovne a niekoľko medziúrovní s de-
niveláciou 30 m. Horné poschodie spolu s komínom
ku vchodu č. 2 dosahuje dĺžku 192 m. Zahŕňa
prevažne dlhé a rozmerné chodby s neveľmi kom-
plikovaným priebehom, ktoré sú však pomiestne
presintrené, zanesené hlinou alebo (v časti sezón-
neho polosifónu) prirodzene zúžené. Menších až
miniatúrnych rozmerov sú v nich prítokové vetvy.
V týchto priestoroch sú zreteľne zachované erózne
a evorzné tvary, pochádzajúce sčasti z freatickej
zóny. Spodná úroveň so spojovacou priepasťou a ver-
tikálnymi priestormi Studňa a Chobotnica (hl. 10 –
15 m) dosahuje dĺžku 105 m. Do Suchej chodby ústi
meandrovitou plazivkou na hranici prieleznosti.
Priestory pod Priepasťou sú zväčša menších
rozmerov (len kde - tu sa dá postaviť), najperspek-
tívnejšie smery sa končia neprielezne, často v mi-
nimeandroch 50 x 10 – 15 cm (v x š). Z nich
pochádza (v zimnom období) aj zreteľný prievan
(meandrík “vetračka” v podlahe siene Chobotnica).
V masíve v n. v. 600 m n. m. existuje niekoľko fo-
sílnych vyvieračiek (D-1 až D-4), vertikálne vzdia-
lených od priestorov jaskyne len 25 m, pod nimi
vyráža na povrch aktívna recentná vyvieračka s ko-
lísavou výdatnosťou odhadovanou na okolo 5 l.sec-1.
Predpokladané spojenie tejto výverovej zóny s jas-
kyňou prostredníctvom starých vyvieračiek je fosili-
zované hlinitou výplňou. Zaujímavá je skutočnosť,
že jaskyňa je vytvorená na styku pomerne čistých

wettersteinských vápencov (ladin) s treťohornými
pyroxenickými andezitmi (miocén) na juhu. Kým
toto rozhranie je badateľné len na povrchu, kontakt
zo západu – s kvarcitmi až kvarcitovými konglo-
merátmi neznámeho rozsahu – je možné pozorovať
výlučne len v podzemí (Južná chodba). V horni-
novom prostredí medzi týmito rozhraniami sa vytvo-
ril podzemný labyrint Čertovej jaskyne.

Jaskyňa bola známa už od nepamäti, početné
nápisy v jej priestoroch pochádzajú už z r. 1847,
1867, 1893. Sporadicky bola navštevovaná miestny-
mi obyvateľmi aj v ďalších rokoch. Počas obdobia
1. svetovej vojny, po ústupe rakúsko - uhorskej
armády z Horehronskej kotliny, sa sem utiahol
ranený vojak Maďarskej republiky rád, ktorý
pravdepodobne v jaskyni istý čas žil. Neskôr tu na
následky zranenia zahynul a následne boli jeho
pozostatky roznosené zverou. Jeho pobyt v jaskyni
sa pravdepodobne viaže na búrlivé udalosti v Po-
hronskej Polhore začiatkom júna 1919, kedy v bo-
joch pri železničnej zastávke Zbojská padli dvaja
maďarskí vojaci. Kosťové pozostatky, zvyšky uni-
formy, plechové gombíky a časti obuvi a oblečenia
tu boli nájdené v r. 1954 prvými organizovanými
jaskyniarmi a neskôr v r. 1955 počas prieskumu
Archeologického ústavu SAV Nitra J. Bártom. V tej-
to dobe sa začala prvá veľká epocha organizovaného
prieskumu krasu a jaskýň Muránskej planiny
Oblastnou skupinou Slovenskej speleologickej
spoločnosti (OS SSS č. 6) – Tisovec, pod vedením S.
Kámena. Tento nestor jaskyniarstva na Muránskej
planine jaskyňu spomína už v r. 1957 (Slovenský

Prieskum, história a ochrana Čertovej jaskyne
Lukáš Vlček

Speleoklub Tisovec

Polosifón v jaskyni. Foto: P. Vlček
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kras, 1). Pred ním bola publikovaná
krátka správa s názvom “Zbojská
jaskyňa” A. Steinerom (1950) v ča-
sopise Krásy Slovenska. Začiatkom
šesťdesiatych rokov bola jaskyňa
zameraná a v r. 1963 i publiko-
vaná (Kámen) spolu s mapovou
dokumentáciou (Slovenský kras,
5). Uvedená dĺžka je 232 m, odtiaľ-
to pochádzajú tiež všetky použité
názvy jaskynných priestorov. V
ďalších rokoch bola lokalita
navštevovaná znova len sporadicky
pre vedecké účely (archeologický
prieskum 8. 6. 1974, sčítavania
netopierov), ale pomerne častejšie
obyvateľmi najbližších obcí a
neskôr rôznymi zberateľmi prírod-
nín. Z dôvodu značného poškod-
zovania podzemných priestorov a
ohrozovania ich unikátnych bio-
cenóz sa v r. 1993 z iniciatívy
vtedajšej Správy CHKO Muránska
planina pristúpilo k progresívnym
ochranným opatreniam. Jaskyňa
bola uzavretá pred nežiadúcimi
návštevami a jej vchod bol opa-
trený oceľovým mrežovým
uzáverom. Žiaľ, dodnes je jaskyňa
takmer pravidelne vylamovaná a
často znova dochádza k devastácii
jej interiéru. Počas tohto obdobia
sa s jaskyňou pracovalo, žiaľ iba
na papieri. Evidencia z r.1979 pre-
vzala z li-teratúry (Steiner 1950,
Droppa 1973) názov Zbojská
jaskyňa (Jaskyňa Zbojská), a tak
vznikla duplicita s Čertovou
jaskyňou. Na chvíľu sa evidovali
dve jaskyne s dĺžkami 232 a 230
m. V r. 1987 prebiehal v Čertovej
doline geomorfologický inventa-
rizačný prie-skum (Mitter 1987). O
šesť rokov neskôr bola vyhlásená
za štátnu prírodnú rezerváciu, dnes
je prírodnou rezerváciou v rámci
NP Muránska planina. V predmete
ochrany výrazne figuruje aj
jaskyňa.

Už Kámen (1963) správne
posúdil jaskyňu ako veľmi per-
spektívnu. Zvýšenú pozornosť
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Speleoklubu Tisovec, ktorý v r. 1998 nahradil OS
SSS č. 6, si však získala až koncom deväťdesiatych
rokov, kedy prebiehal speleologický prieskum
oblasti Čertovej doliny (Vlček et al. 1997 - 2002). V
tomto období sa domerali novoobjavené a nezamer-
ané priestory, čím sa zvýšila dĺžka chodieb o 65 m.
Domeriavala sa sa prepojka v Suchej chodbe, para-
lelná vetva Blatnivej chodby, odbočky z chodby
Meandry, vertikálne priestory spojujúce Priepasť s
Chobotnicou a ko-mín nad Vstupnou sieňou.
Pomocou výpočtov možno predpokladať  v
priestore pod jaskyňou ešte minimálne 300 m

ďalších chodieb. Pracovalo sa najmä v závere
Chotárnej chodby – vo vyššie položenej vetve, v
Hlavnej chodbe – pred polosifónom, v Suchej
chodbe, kde sa nachádzajú tri odbočky, smerujúce
do “bieleho miesta”. Na jednotlivých pracoviskách v
jaskyni sa snažilo dostať hlavne do chodieb nižšej
úrovne v smere k vyvie-račke. Sondovaním sa
doposiaľ zaznamenali len nepatrné výsledky.
Napriek tomu je dnes Čertova jaskyňa najdlhšou
jaskyňou Veporských vrchov a 5. najdlhšou v NP
Muránska planina.
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priebežne odpracovaných viac než 100 hodín, spo-
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Tabuľka najdlhších jaskýň
NP Muránska planina

1 Bobačka 3036 m
2 Homoľa 1058 m
3 Teplica ca 1000m
4 Ladzianskeho jaskyňa 405 m
5 Čertova jaskyňa 297 m
6 Kostolík 270 m
7 Labyrint 256 m
8 Dielik ca 200 m
9 Jazerná jaskyňa 160 m
10 Machnatá jaskyňa 154 m
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V snahe pochopiť čo i len časť zložitého mecha-
nizmu odvodňovania príkrovu Muránskej planiny,
sme sa 14. júna 2002 vydali (Breznaník, Šmída,
Vlček) na povrchový prieskum Javorníčkovej doliny
(nazývanej aj Malá Javorníková alebo Macova
dolina, v skutočnosti vytvára ústie Macovej doliny).
Nachádza sa JV od známej Javorníkovej doliny
a šikmo pretína hranu planiny v smere na tekto-
nickú diskontinuitu Muránskeho zlomu. Spo čiatku
menej výrazná údolná zníženina na úpätí svahu (430
– 480 m n. m.) prechádza do hlboko zarezaného údo-
lia, končiaceho po 160 výškových metroch skalným
amfiteátrom (580 – 640 m n. m.), ktorého steny
dosahujú výšku miestami viac než 60 m. Nad touto
nepriechodnou skalnou obrubou pokra čuje tiesňa-
vovité údolie až do výšky 700 m n. m., kde je
ohraničené otvoreným skalným amfiteátrom. Práve
v skalných stenách tohto územia sme lokalizovali 3
zaujímavé jaskyne. Údolie pokračuje v smere do
planiny už s menším sklonom, v tejto časti sa
označuje ako Macova dolina. Od miesta, kde ju
pretína lesná zvážnica, má už znova mierny charak-
ter údolia tvaru U. Dolina je v celom priebehu
suchá, sezónne sa objavuje menšia vodná stružka (ca
5 l/s) na skalnej stene spodného amfiteátra, kde
vytvára vodopád a zanára sa do suti. Tento mini-

atúrny výver možno považovať len za plytký pod-
povrchový odtok, celé údolie je suché a odvodňuje
ho podzemie. Pomerne mohutná vyvieračka, ktorá
by pripadala do úvahy ako výverová zóna oblasti, sa
nachádza mierne mimo osi doliny vo výške 420 m n.
m., vo výraznej terénnej ostrohe. Je ňou vyvieračka
Paseky I s výdatnosťou 300 l/s a teplotou vody 8,6
°C (Kámen 1957, 1961), zachytená ako rezervný
zdroj pitnej vody pre okres Revúca. S istotou tu
však nemožno dokázať ani lokálnu hydrologickú
rajonizáciu podľa rozvodí (vôbec nepoznáme pono-
ry), ani vyvieračku, do ktorej má územie odtok.

Pri prieskume územia sme vychádzali z geomor-
fologickej mapy (Mitter 1975) a najprv sme chceli
preveriť jaskyňu, ktorú do nej autor zaznačil blízko
osi Macovej doliny v jej hornej časti. Naše hľadanie
však k ničomu neviedlo, aj keď v uvedených mies-
tach (ca 850 m n. m.) sa vo svahu nad dolinou
nachádza abri, ktoré má výraznú estetickú hodnotu
a jeho otvor pôsobí mimoriadne pútavo. Na mape
však skôr môže ísť o neďalekú Macovu jaskyňu
(č.95) (Kámen 1970), ktorá sa nachádza o niekoľko
sto metrov západne v n. v. 890 m n. m.. Zameraná
bola Kámenom v r. 1964.

V najvyššie sa nachádzajúcom skalnom
amfiteátri sme v ľavej stene natrafili na niekoľko
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Jedným z hlavných prínosov tohto inak sporého
článku je publikácia novej mapy, v ktorej sú
upravené niektoré smery v porovnaní s mapou
z r. 1963 (Kámen), doplnené novoobjavené priesto-
ry a zjednotené oba poschodia do jedného pôdorys-
ného priemetu, i keď pomerne zložitá konfigurácia
priestorov pod Hlavnou sieňou sa dá prakticky
pochopiť len z priloženého plánu vertikálnych častí
Čertovej jaskyne. (pozn. autor)
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jaskynných otvorov, pričom bola prekvapujúca
pomerne malá miera povrchového skrasovatenia
územia, pretože v nižších partiách svahu sme už
žiadne otvory nenašli. Preskúmaných bolo teda len
niekoľko menších jaskýň: Javorníčková 1, 2, 3, 4.

Javorníčková 1
Portál 4 m dlhej jaskyne sa nachádza v n. v. 690

m n. m.. Má rozmery 2 x 1,7 m (š x v) a vedie do
šikmej chodby výšky 1,2 m a šírky 1 m, ktorá končí
slepo. Dno priestoru tvorí jemná hlina.

Javorníčková 2
Ležatý portál s rozmermi 5 x 2 m (š x v) leží

V od predchádzajúcej jaskyne, približne v tej istej
n. v.. Vedie do 8 m dlhej chodby fluviokrasového
charakteru s rozmermi 1,2 x 1,3 m (š x v). Chodba
končí zúžením a zasintrovaním masívnymi násten-
nými sintrami. Vo vstupnej časti jaskyne sa nachádza
ležovisko vysokej zveri.

Javorníčková 3
Vo svahu o 5 m nižšie, JV od predchádzajúcej

jaskyne sa nachádza 4 m dlhá kryogénne rozšírená
skalná diera puklinového charakteru.

Javorníčková 4
Nižšie vo svahu sa v n. v. 680 m n. m. nachádza

pod nevýraznou skalkou otvor s rozmermi 50 x 30
cm (š x v). Ním vedie plazivka vystlatá lístím do
sienky dĺžky 6 m a profilu 2,5 x 1,5 m (š x v). V jej
pravej časti vybieha puklina smerujúca k povrchu.
V priamom smere pokračuje jaskyňa ešte 3 m dlhou
plazivkou (0,5 x 0,35 m, š x v) s neprielezným
pokračovaním do masívu. V plazivke sa nachádza 5
cm hlboké jazierko. Priestor jaskyne je flu-
viokrasový, steny sú vykorodované a bohato oras-
tené mäkkým sintrom sfarbeným do červena a zele-
na. Je pravdepodobne sezónne zaplavovaný presaku-
júcou vodou do výšky 10 cm. Celková d ĺžka jaskyne
je 10 m.

Na opisovanom území sme pôvodne očakávali
existenciu výraznejších tvarov, poukazujúcich na
fosílnu hydrológiu územia, avšak zo zistených sku-
točností možno vyvodiť len špekulatívne genetické
závery. Napriek tomu je oblasť veľmi perspektívna
a ako priestorová hranica príkrovovej štruktúry
musí zákonite obsahovať aj výraznejšie podzemné
priestory ako uvedené štyri minijaskynky. Preto do
budúcnosti odporúčame ďalší systematický výskum.
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Hrochotská dolina s potokom Hučava je najdlh-
šou dolinou centrálnej časti vulkanického pohoria
Poľana. Je budovaná sopečnými horninami vyhas-
nutého stratovulkánu Poľana (1457,8 m), ktoré sú
výraznejšie vypreparované v strednej a dolnej časti
vo forme aglomerátov andezitov a prerušovane vy-
stupujú v zalesnených svahoch Hrochotskej doliny.
Zloženie materských hornín, horotvorné procesy
a následná erozívna činnosť viedli ku vzniku väčších
či menších dutín a trhlín v materskej hornine, na
báze ktorých vznikali v uvedenej lokalite
pseudokrasové útvary rôznych rozmerov. Z doliny
boli v minulosti popísané tri zo štyroch
pseudokrasových jaskýň, zatiaľ známych z masívu
Poľany (Bella, Holúbek, 1999). Dve jaskyne

(Jánošíkova jaskyňa, Hučavský rukáv) sa nachádza-
jú na pravom svahu doliny, jedna jaskyňa
(Hrochotská jaskyňa) bola lokalizovaná na ľavej
strane (Kubíny, 1989; Gaál, 1992). Popisovaná
jaskyňa, autormi pomenovaná ako “Utajená
jaskyňa”, predstavuje novú, doposiaľ nezdokumen-
tovanú pseudokrasovú jaskyňu Hrochotskej doliny.
Autorov článku na túto jaskyňu upozornil v roku
1996 pán M. Malatinec z obce Kriváň.

Lokalizácia jaskyne
Novoobjavená, Utajená jaskyňa (okr. Zvolen,

k.ú. Očová) sa nachádza na ľavom svahu
Hrochotskej doliny, vo vzdialenosti asi 1,4 km
východne od  penziónu Hrochotský mlyn. Vchod do

Nová pseudokrasová jaskyňa v Hrochotskej doline
(Poľana, Detvianske predhorie)

Roman Mlejnek – Ján Lakota
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jaskyne (cca 590 m n. m. – podľa mapy s mierkou
1:25000) sa otvára v dolnej časti pomerne výrazného
skalného brala, ktoré vystupuje vo svahu asi 30 m
nad dnom doliny. Aj keď má vchod relatívne väčšie
rozmery, nie je pri pohľade zo spodnej časti svahu
viditeľný a preto jaskyňa až doposiaľ unikala
pozornosti a zdokumentovaniu. Od tohoto faktu je
odvodený i názov jaskyne. Približne 100 m
východne od jaskyne sa nachádza výrazné bralo, kde
bola popísaná doposiaľ najdlhšia pseudokrasová
jaskyňa celej doliny – Hrochotská jaskyňa (dĺžka
42,4 m). Obidve bralá, ktoré sú vypreparované
z aglomerátov andezitov, sú od seba oddelené
lesným priesekom. Popisovaná jaskyňa patrí do geo-
morfologického podcelku Detvianske predhorie.

Popis jaskyne
Vchod do jaskyne je orientovaný na východ a je

približne trojuholníkový s šírkou dna 1,6 m a výš-
kou 3 m. Pri strope prechádza do pukliny širokej pri-
bližne 20 cm. Jaskyňa vo svojej prvej časti (približne
6 m) klesá pod uhlom 30°. Hlinité dno je tu pokryté
vrstvou tlejúceho lístia. Šírka sa pohybuje
v rozmedzí 1,6 – 2,1 m. Druhá časť jaskyne, kde je
dno už prevažne pokryté kamenitou suťou, sa za
meračským bodom č. 1 postupne zužuje od 1,15 m
do 0,4 m (meračský bod č. 2). Jaskyňu ukončuje
zával z rozdielne veľkých kamenných blokov.
Stropný priestor je tvorený úzkou puklinou, v ktorej
sú zaklinené balvany, uvoľnené z materskej horniny.

Línia tejto pukliny, aj priebeh jaskynnej chodby, sú
orientované paralelne s osou doliny. Maximálna
výška stropu je 7,2 m a bola nameraná v strede
jaskyne. Na ostatných miestach sa výška pohybuje
od 4,5 do 6 m.

Celková dĺžka meračského ťahu je 12,3 m. Táto
neveľká jaskyňa rozsadlinového typu je veľmi zaují-
mavá predovšetkým z klimatického hľadiska.
V spodnej časti jaskyne sa vyskytuje sezónna ľadová
výplň, ktorá pretrváva až do začiatku leta. Ľadová
výplň (približne na ploche 1 m2) bola pozorovaná na
najnižšom mieste jaskyne ešte 5.7.2001! Podobná
lokalita v pohorí Poľana nebola doposiaľ zazname-
naná (Bella 1995).
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Jaskyňa v Lúčanskom Vodopáde
Miroslav Jurečka, OS Ružomberok

V polovici roka 2002 sa v Liskovej uskutočnila
akcia, počas ktorej nás v spolupráci s SSJ navštívil
japonský geológ Dr. Kensaku Urata Sci z Tokijskej
metropolitnej univerzity, ktorý rozprával o zaují-
mavých krasových špecialitách. Mimochodom aj o jed-
nej jaskyni vo vodopáde. Následne nás pozval do
SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši, kde na prednáške
pútavo prednášal o krase v Japonsku, Vietname
a Austrálii. Zaujala ma hlavne spomínaná jaskyňa
vo Vietname pod mohutným vodopádom, do ktorej
miestni obyvatelia vodia turistov. Vtedy som si
spomenul, že aj u nás je niečo podobné, lenže v men-
šom. No rovnako krásne a nezabudnuteľné.

Myslel som na vodopád, ktorý sa nachádza 15
km od Ružomberka, v obci Lúčky – kúpele.

Obec Lúčky leží pod južným úpätím Chočských
vrchov, pri vyústení Lúčanskej doliny do Liptovskej

kotliny. Nachádza sa vo vzdialenosti14 km na
severovýchod od Ružomberka a 4 km od že-
lezničnej stanice Liptovská Teplá, na rozhraní
Liptova a Oravy.

Nad Lúčkami impozantnú kulisu tvorí hrebeň
Veľkého Choča (1611 m n. m.), ktorý je najvyšším
vrchom Chočských vrchov. V okolí sa nachádza
viacero známych jaskýň - na Smrekove, v Lip-
tovskom Starhrade a v Turíku.

Priamo v centre obce Lúčky sa však nachádza
spomínaný desať metrový travertínový vodopád,
v ktorom je umiestnená malá, ale o to zaujímavejšia
jaskyňa. Tento kaskádový vodopád vytvára
pozoruhodnú prírodnú scenériu. Táto scenéria oča-
rila aj niekoľko režisérov, ktorý tu nafilmovali
niekoľko svojich záberov. Medzi známe patrí aj
záber z talianskej rozprávky Fantaghíro.
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Kolmá stena vodopádu je výsledkom prebieha-
júcej spätnej erózie pričom voda padá do jazierka
z okraja travertínovej terasy. Dopadajúce vody
pôsobia tak, že sa odlamujú celé lavice travertínov
a prehlbuje sa dno vodopádu. Sedimentačný
travertín sem donáša priamo riečka Lúčanka. Priberá
ho v minerálnych prameňoch, ktoré sa nachádzajú
v kúpeľoch nad obcou. Sádrovcovo-zemité teplé
kyselky prameniace na prosečnianskom zlome, pod-
mienili v tejto oblasti vznik rozsiahlych
travertínových útvarov. Travertín sa po chemickej
stránke zhoduje s vápencami, lebo ho tvorí
prevažne uhličitan vápenatý(CaCO3). Od väčšiny
našich vápencov sa však výrazne líši vekom a pô-
vodom. Vápence sa usadzovali prevažne v moriach
dávnych geologických dôb, kým travertíny vznikli
vyzrážaním z prameňov s vápenatou vodou v mlad-
šej geologickej minulosti – od konca treťohôr po
celé štvrtohory až do súčasnosti. Významnú úlohu
pri zrážaní uhličitanu vápenatého zohrávajú aj určité
rastliny, predovšetkým riasy, machy a pečeňovky,
na ktorých sa tvoria stále ďalšie vápenaté kôry, až
napokon vybudujú vlastnú horninu.

Tak je tomu aj v samotnej Lúčanskej jaskyni.
Voda tu sedimentuje a vytvára nádhernú výzdobu.
Najlepšie na tom je to, že táto sedimentácia je
pomerne rýchla. Za jeden rok tu vznikne mnoho
novej výzdoby. Okrem toho môžeme naraziť na
priplavenú fľašu do polovice zapustenú v stene
a na hrubo obalenú dosku. Konáre stromov a riasy,
zachytené o steny sú dokonale obalené a vytvárajú
excentrickú výzdobu v plnom profile jaskyne.
Nesporne zaujímavý je aj výskyt jaskynných perál
v jazierkach. Na tomto mieste treba ešte spomenúť
prípad, ktorý sa stal pri regulácii horného toku
riečky Lúčanka. Vtedy bola neďaleko mosta
vyhĺbená jama do ktorej sa nakoniec dostala voda
a začala sa do nej valiť celá rieka. Vodopád úplne
vyschol. Voda sa objavila v pivničných priestoroch
rodinných domov neďaleko vodopádu. Bolo preve-
dené aj meranie, ktorým bolo toto tvrdenie potvr-
dené. Po zasypaní jamy a usmernení toku sa všetko
vrátilo do normálu. Voda pravdepodobne podtekala
popod travertínový ostrov a na jeho konci sa obja-
vila vo forme spodnej vody. Vynára sa tu preto otáz-
ka existencie ďalších súvislých dutín.

Jaskyňu som prvýkrát navštívil niekedy po-
čiatkom 90. rokov pri kúpaní v miestnom “bazéne”,
ktorý sa nachádza tesne pod Vodopádom. Po čase
sme sa sem vybrali v júli tohto roka s Ing. Milanom
Medveckým s okresného úradu Životného prostre-
dia obzrieť stav jaskyne. Koncom augusta sme
jaskyňu kolektívne pri víkendovom výjazde zame-
rali. Výstroj pred meraním bola samozrejme kom-
plet nepremokavá a k meracej súprave sme priložili
aj Holúbekov dáždnik, ktorý nám Peter venoval
pred rokom. Teraz sa pri meraní výborne hodil,
keďže v jaskyni prakticky stále “prší”. Kto mohol
tušiť, že sa zíde akurát v jaskyni...

Celý areál je tvorený parkom, na konci ktorého
je spomínaný vodopád. Po preplávaní haťového ja-
zera, ktoré môžeme z oboch strán aj šikovne obísť
sa dostaneme až pod samotný vodopád. Tu s veľ-
kým hukotom padá a efektným prúdom steká voda
po jednotlivých travertínových kaskádach.

Samotná jaskyňa sa nachádza v centrálnej časti
vodopádu v hlavnom ramene padajúceho potoka.
Preto je vstup mierne komplikovaný a treba prejsť
cez burácajúci vodopád do jaskyne. Pri vstupe treba
prejsť cez padajúcu vodu a to môže byť mierne
komplikované. Pamätám si, ako jeden jaskyniar
chcel narýchlo prebehnúť do jaskyne a do chrbta sa
mu zasekol kvapeľ. Preto treba cez vodopád vstupo-
vať opatrne a pomaly. Po vstupe do jaskyne nás

Archívna fotografia Lúčanského vodopádu –
František Šlachta, 1981, Osveta
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privíta dúha, ktorá mení farby a vša-
deprítomná voda, ktorá kvapká snáď
odvšadiaľ. Dno jaskyne je tvorené
od začiatku sintrom. Ako postupu-
jeme ďalej, narážame na jazierka,
kde sa nachádzajú jaskynné perly. Tu
sa chodba rozdeľuje a jedna vetva
mieri nahor a druhá k jazeru. Jazero
je v podstate sifón. Je to akési jaze-
ro, ktoré zberá vodu, ktorá kvapká
zhora. Pri meraní sme zaznamenali
hĺbku 2,8 m, pričom to vôbec nemusí
byť konečná hĺbka. Chodba od
sifónu sa po 2 metroch stáča doľava
a popri mohutných kvapľoch sa dá
nakoniec vystúpiť až k spomínanej
druhej vetve, pričom sa dostaneme
na hornú plošinu. Spomínam si, že
odtiaľto sa dalo pokračovať ďalej
smerom von, kde sa nachádza
východ, ktorý ústi tiež v bočnom
ramene vodopádu. No teraz sú tam
zaklinené mohutné konáre stromu,
ktoré sú samozrejme napevno
obalené a zamedzujú ďalší postup.
Pokračovanie jaskyne je otázne. Aj
vzhľadom na to, že vodopád neustále
pracuje a mení svoj tvar. Pred dvomi
rokmi sa pravá časť v noci s huko-
tom zosypala. Dnes sa už tvorí nová
terasa, ktorá bude bezpochyby ešte
krajšia.

Tomuto vodopádu a jaskyni
treba venovať osobitnú ochranu. Od
roku 1974 je Lúčanský vodopád
chráneným prírodným výtvorom na
rozlohe 0.94 ha. V roku 1996 bol
vodopád zaradený popri Liskovskej
jaskyni a Brankovskom vodopáde
medzi prírodné skvsty pričom získal
titul Národnej prírodnej pamiatky.

Uzavretie jaskyne tu asi
neprichádza do úvahy. Stačí, ak si
ľudia uvedomia jej dôležitosť a bu-
dú ju preto aj náležito chrániť.

Použitá literatúra

Janigloš, J., 1990: Geologicko-
geormorfologickpomery, Lúčky
kúpele, MNVLúčky, Lúčky, str.
9-10.
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Úvod
Na Plešiveckej planine sa stále niečo deje,

vzhľadom na to, že v Jerg-Máteovskej partii je to pre
každého viac-menej srdcová záležitosť. Aj keď sa
zdá, že rýchloobjavom už odzvonilo, nové lokality
sa naďalej objavujú a určite sa aj budú objavovať.
Takisto prinášajú nové výsledky aj prolongácie už
známych lokalít. K 1. 10. 2002 je v zozname planiny
evidovaných 226 lokalít a na jednej rozpracovanej
už kamene začínajú prepadávať. Ďalšie lokality z vý-
chodnej časti planiny (PP167, 175, 202, 211) - pro-
longované staršie lokality, ako aj novšie zatiaľ
nepublikovane - ešte nie sú dokončené. Do tohto
príspevku sme zaradili 4 lokality z južnej časti
planiny. Tri z nich boli zaevidovane v roku 2001.
Prepad “Múriková diera” bol už dávno známy, ale
nikto ho neprekopal. Túto lokalitu sme spolu s pre-
padliskom “Južná” zaregistrovali dávnejšie, kým
Vrecová diera je celkom čerstvým nálezom. Štvrtú
lokalitu. - Motýliu priepasť sme zase prehĺbili pro-
longáciou dna v roku 2002.

VRECOVÁ DIERA PP-223
Táto malá bezvýznamná lokalita patrí k pre-

kvapeniam z predtým už prechodených miest južnej
časti Plešiveckej planiny. Dňa 11. júla 1999 narazil
A. Jerg pri chatke Taňa na predtým nezaregistrovaný

vchod. Malý otvor jaskynky bol očividne donedávna
umelo zakrytý niekoľkými kameňmi a starým vre-
com, ktoré ležali pred otvorom. Až nedávno ho niek-
to - možno majiteľ chatky - znova odkryl. Spomí-
naný deň objaviteľ nemal so sebou svetlo, preto sa
do diery nepchal. Lokalitu preskúmal až 25. novem-
bra 1999, keď sa pri nej s J. Stankovičom zastavili
cestou k Južnej priepasti. Na ďalšiu návštevu lokali-
ty sme si našli čas len 10. marca 2001, kedy bola
zameraná a tým pádom aj zaradená do zoznamu PP.
Dokumentáciu v teréne dokončil Z. Jerg 14. mája
2001, kedy ju očísloval a bola zmeraná nadmorská
výška vchodu.

Jaskyňa sa nachádza v južnej časti planiny nad
Plešivcom, južne od kóty 577 m a na SV od kóty 579
m. Od priepasti Dve lúčky PP026 je vzdialená 250 m
na ZJZ. Malý nenápadný vchod sa nachádza pod
malou skalnou stienkou. v SV škrapovitom svahu
menšieho dvojzávrtu s chatkou. Taňa, od ktorej je
situovaná 20 m v smere 120°. Nadmorská výška
vchodu: 571 m.

Nepatrný vchod trojuholníkovitého tvaru 0,4 x
0,5 m vedie do malého priestoru 0,8 x 1,2 m, z kto-
rého vybieha 2,5 m vysoký komín. Dno tvorí suchá
prachovitá hlina a drobná sutina. Nachádza sa tu
množstvo slimačích ulít. Výzdoba sa vyskytuje len
ojedinele (sintr. kôry, pizolity a náteky). Celková
dĺžka jaskyne je 3 m.

JUŽNÁ PRIEPASŤ - PP224
Pôvodne meter hlboký prepad Južnej priepasti

patril medzi naše prvé nádejné lokality. Prvý raz ho
spomína vo svojom denníku Z. Jerg 22. novembra
1997, kedy ho našiel T. Máté. Ako prvý sa k lokalite
vrátil tiež T. Máté 15.4. 1998.

Prvá sondovacia akcia sa konala krátko na to, 26.
apríla. Kvôli veľkým koreňom išla práca veľmi
ťažko, museli sme korene vysekávať a prepad sme
prehĺbili len o 0,3 m. (Z. Jerg, S. Máté, T. Máté). Na
druhú sondovaniu akciu. 30. mája sme sa už vybrali
v plnej zostave (Z. Jerg, A. Jerg, S. Máté a T. Máté).
Prerazili sme koreňmi prerastenú vrchnú vrstvu a prá-
ca sa konečne rozbehla. Obnažili sme dookola
skalný masív na 3 stranách.

V nasledujúcom období sme na lokalitu akosi
pozabudli, práca na nej stagnovala najprv z dôvodu
rozpracovania iných lokalít a následných objavov,
neskôr kvôli dokumentačnej činnosti. Za skoro 2,5
roka sme podnikli len jednu akciu 13. marca 1999
v zostave S. Máté, T. Máté a A. Jerg, kedy sme
sondu. prehĺbili na -2 m. Začalo sa aj s rekultiváciou
okolia, ktoré sme ale potom prerušili.

Opäť sme sa k lokalite vrátili a začali systema-
ticky pracovať na jeseň 2000. 25.novembra sme
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v plnom profile prehĺbili sondu na -2,5m (J. Stan-
kovič, Z. Jerg, A. Jerg). Ďalšia akcia sa konala
3.decembra. Vďaka silnej zostave (J. Stankovič, M.
Rozik, Z. Jerg, A. Jerg) sme “dvojvedrovou” tech-
nikou vyťažili asi 200 vedier a hĺbka sondy dosiahla
4 m. Lokalitu. sme sa rozhodli zaradiť do zoznamu.
PP po návšteve Vrecovej diery 10. marca 2001.

31. marca J. Stankovič a Z. Jerg podnikli ešte
jednu akciu. Vyťažili 110 vedier hliny a kameňov a son-
du prehĺbili o 0,5 m; celková hĺbka aj s prepadom
teda dosiahla -5,5 m. Profil priemeru asi 1,3 m sa ale
mierne zväčšil, čo nás viedlo k opätovnému. pre-
rušeniu prác na lokalite na neurčitý čas.
Dokumentáciu v teréne dokončil Z. Jerg spolu
s PP223. Nevyriešená však ostala ešte rekultivácia
okolia po uplynulých 4 akciách. Tento problém poc-
tivo dotiahol do konca A. Jerg na dvoch akciách,
6. a 20. júla 2001.

Priepasť sa nachádza na JZ okraji planiny nad
Plešivcom, na JZ hrane mohutného, na dne lúč-
natého závrtu s kótou 490 m; asi 60 m na JV od
miesta, kde končí lesná cesta od lúky Csíkrét.
Nadmorská výška ústia: 525 m.

Oválny otvor 1,2 x 1,3 m na dne prepadliska
priemeru 3,5 m vedie do kolmej priepasti s kru-
hovým profilom cca. 1,2-1,4 m, hlbokej -4,5 m.
Priepasť bola v celom profile vykopaná a jej celková
hĺbka aj s prepadom je -5,5 m. Je bez výzdoby

(ojedinele sa na stenách objavujú rekryštalizované
sintre). Rovné dno tvorí hlina a drobná sutina.
Pravdepodobne sa jedná o geneticky veľmi starú,
v plnom profile zasedimentovanú vertikálnu dutinu.

MÚRIKOVÁ JASKYŇA - PP225
Lokalitu prvý raz spomína vo svojom denníku

Z. Jerg 31.marca 1997, je však možné, že sme ho
objavili už skôr (pri neúspešnom hľadaní Číkovej
diery v predchádzajúcich rokoch). V ten deň sme tu
vyhodili zopár kameňov. Počas nasledujúcich dvoch
rokov sme lokalitu. niekoľkokrát navštívili.

Na začatie sondovania na lokalite sa podujali
T. Máté a A. Jerg. 19. februára 1999. Začali hĺbiť sondu
na najnižšom mieste prepadu pred masívom, nakoľko
však predtým museli z neho vypratať značné
množstvo snehu., vykopali len asi 0,5 m hlbokú
jamu. Skonštatovali sme, že na lokalite treba ďalej
pracovať. Potom sme si však na ňu už nenašli čas.

Až 5. augusta 2001 sa k lokalite vrátil A. Jerg
a opätovne zahájil sondovacie práce. Na ďalšiu
akciu prišiel 12. augusta. Postupným znižovaním
sutiny pod stropom sa pri m.b. 1 prekopal do prvého
voľného priestoru (2 x 2 m). Tým pádom bola lokali-
ta zaradená do zoznamu PP, aj keď objaviteľ sa do
voľného priestoru ešte nedostal. 1. októbra 2001 S.
Máté a A. Jerg spriechodnili a preskúmali spomí-
naný voľný priestor. Už vtedy bolo jasné, že na
lokalite bude treba podniknúť zopár akcii zame-
raných na ďalší možný postup. V znižovaní sutiny
pokračoval A. Jerg 22. februára a 1. marca 2002. Na
dne sienky začal hĺbiť sondu Z. Jerg 28. apríla a po-
darilo sa mu odkryť malý, len 10 cm široký otvor, cez
ktorý kamene prepadávali nižšie. V sutine našiel aj
jednu ľudskú sánku bližšie neurčeného veku. 3. mája
sa uskutočnili prípravné práce na plánovanú väčšiu
akciu, kedy Z. Jerg nainštaloval lanovku na transport
sutiny z jaskyne na povrch. Prvá poriadna sondovacia
akcia sa konala 8. mája v zložení S. Máté, Z. Jerg, A.
Jerg a jeden český turista. Na transport sutiny na
povrch sme využívali nainštalovanú lanovku. Našli
sme aj ďalšie kosti; krížovú kosť, niekoľko stavcov
chrbtice, ako aj časť lebky. 12. mája sme v zložení S.
Máté, Z. Jerg a A. Jerg pokračovali v sondovaní.
Nakoniec sme 5 odpalmi rozšírili úžinu. pri mb.2
a tým objavili pokračovanie, ktoré sme hneď aj
preskúmali. Bol vyhotovený náčrt aj fotodokumentá-
cia. Všetky nájdené kosti boli odovzdané na
expertízu, výsledky zatiaľ nemáme k dispozícii.
Lokalita bola v teréne očíslovaná 3. augusta Z.
Jergom. Jaskyňa sa nachádza v južnej časti planiny,
tesne vedľa lesnej cesty, vedúcej z lúky Csíkrét
smerom k Dvom lúčkam; nad SSV hranou závrtu
s kótou 518 m. Nadmorská výška vchodu: 536 m.

Vchod 1 x 1,1 m vedie do strmo klesajúcej
meandrovitej chodby so šírkou 0,5 až 1 m a výškou
0,5 až 4 m. Výzdobu tvoria sintrové náteky väčšinou

31



červenohnedej farby, pizolity, menšie vrúbkované
záclonky a biely plastický sinter. Dno tvorí značné
množstvo sutiny. Chodba generálne smeruje na J;
puklinovitý priestor medzi m.b. 3-4 je evidentne
vytvorený na poruche SSV-JJZ. Celková d ĺžka chod-
by je 18 m, preníženie od vchodu 13 m. Jaskyňa je
zbytkom zavaleného priestoru, o čom svedčí veľké
množstvo sutiny. Pôvodne tu mohla byť pomerne
vysoká (cez 10 m) puklinovitá chodba, ktorá sa
neskôr zavalila. Po m.b. 2 bola chodba vyplnená
sutinou takmer až po strop, na niekoľkých miestach
úplne po strop. Expertíza častí ľudskej kostry prine-
sie určite zaujímavé poznatky. Čo sa týka histórie
tejto jaskyne, je potrebne tu uviesť niektoré sku-
točnosti. Povodne asi 1,9 m hlboké prepadlisko
“Múrikovej jaskyne” bolo jaskyniarom známe už
dávno. Vo svojich prácach ho spomínajú M. Erdős
(1981), P. Mitter (1985), aj J. Sýkora (1978, 1991)
pod názvom “Začínajúca priepasť pri Fialovom
vrchu”. P. Mitter už vtedy predpokladal, že lokalita
by mohla byť nepatrným zbytkom zavaleného
podzemného krasového priestoru”.

MOTÝLIA PRIEPASŤ PP089
Známa a už publikovaná lokalita sa nachádza na

výraznom Lipovom hrebeni, ktorý sa tiahne od
Ďulovej chaty na VJV, smerom na Vidovú, v južnej
časti planiny. Pomerne veľké ústie 4 x 1,5 m je v sku-
pine veľkých škrapov, tesne nad dnom závrtu
(v S svahu); od Priepasti na hrebeni PP090 je vzdia-
lená 170 m na JJZ. Nadmorská výška: 533 m.
Priepasť bola zdokumentovaná a publikovaná J.
Gregom (J. Grego, 1990). Pôvodne bola hlboká 6 m,
na dne zakončená závalom.

My sme ju prvýkrát lokalizovali 1. januára 1998
počas povrchovky (Z. Jerg). Zával na dne sa nám už
vtedy javil ako veľmi perspektívny. Prvú sondovaciu
akciu. sme tu. uskutočnili 28. februára 1998. (T.
Máté, Z. Jerg, A. Jerg). Potom sme na lokalitu. akosi
pozabudli, na ďalšiu akciu sme vyrazili až 22.
augusta 1999 v zlození S. Máté, Z. Jerg, A. Jerg. Po
vyťažení mnohých vedier zeminy a kameňov sa na
dne objavili veľké balvany, ako aj začiatok úzkej
pukliny smerujúcej do boku. Nasledovalo obdobie
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rozsiahlej dokumentačnej činnosti na planine, takže
skoro 3 roky sme sa sem ani nedostali. Až na jar
tohto roku (19. apríla) Z. Jerg a S. Máté opätovne
zahájili sondážne práce. Pomocou. vŕtačky a pyropa-
trón rozstrelili dva balvany a ďalej prehlbovali dno
priepasti. Postupne sa objavil skalný masív aj na dne
sondy. Puklina sa zúžila na 5 cm, takže bolo jasné,
že ďalej to už pôjde len s vŕtačkou. Jasný smer pre
ďalší postup však dával malý otvor v neprieleznej
pukline, cez ktorý kamene padali do odhadom asi 20
m hlbokej šachty. 21.apríla Z. Jerg, S. Máté a T.
Máté pokračovali v sondovaní. Najprv vyťahali zo
sondy asi 1 m3 kameňov z minulej akcie, potom
začali pomocou. vŕtačky rozširovať neprieleznú
puklinu. Na druhý deň sa Z. Jerg venoval rekul-
tivácii okolia. Na ďalších 5 čisto trhacích akciách
pod vedením Z. Jerga sme postupne razili chodbu.
smerom k neprieleznému otvoru. 15. júna sme sa
dostali šikmo dole v pukline už do vzdialenosti asi
2,5 m, pričom sme mohli vidieť do šachty. 6 týždeň
Z. Jerg uskutočnil ešte 6 odpalov a následne
prieskumný tým v zlození J. Stankovič a T. Máté sa
už súkal prestrieľanou puklinou do stropu
neznámej šachty. Bohužiaľ sa ale veľké objavy
nekonali, takže priepasť sme aj hneď zamerali a vý-
skum tu ukončili.

Z dna pôvodne 6 m hlbokej vstupnej šachty
vedie na J mierne klesajúca puklinovitá chodba, dlhá
3 m, ktorá sa napája do stropu 20 m hlbokej šachty,
vytvorenej pozdĺž poruchy S-J. Spočiatku je profil
šachty cca. 0,8 x 1,8 m, v hĺbke asi -15 m sa zužuje
len na prielezný rozmer a nižšie sa opäť rozširuje na
1,4 x 3 m. Na dne sa zužuje na cca. 1 x 1,8 m, pričom
šikmo klesajúce dno sa smerom na S napája do
neprieleznej pukliny. Dno tvorí odťažená sutina.
Steny priepasti sú modelované koróziou, pomerne
chudobnú výzdobu tvoria sintrové náteky a pizolity.
Celková hĺbka priepasti je -26,5 m, dĺžka
polygónového ťahu je 28,3 m. Perspektivita lokality
sa nedá jednoznačne vylúčiť. Stálo by za to prehĺbiť
dno o niekoľko metrov, ale keďže nie je kde ukla-
dať materiál a transport na povrch by bol veľmi
problematický, rozhodli sme sa tu výskum ukončiť.
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Ďalší objav v Demänovskej doline
Ján Šmoll

Koncom augusta, po niekoľkých pracovných akciách sa podarilo prekopať Igorovi Papovi a J. Šmollovi
cez žulový nános a dostať sa do jaskynných priestorov len pár metrov od začiatku chodníku vedúceho
k Demänovskej ľadovej jaskyni. Dôvodom bol prievan pomedzi žulové bloky a ob časný výver vody pri
väčších zrážkach, ktorá vyteká len pár metrov od tohto vchodu. Asi sto metrov nižšie je stála vyviera čka,
ktorej pôvod bol neznámy. Po prekopaní závalu sme sa dostali do bludiska nízkych chodieb a narazili na
aktívny tok. Hneď sme predpokladali, že voda vyviera vo vyvieračke ležiacej nižšie vchodu (asi 100m),
pokračovali sme chodbami vysokými 1-2m pretekané vodným tokom, brodiac, respektíve plaziac sa. Po cca
300m sme došli na miesto odkiaľ voda vytekala, na sifón, dostali sme sa ešte ďalej asi 70m do chodieb
s prievanom, vedúcich po zameraní kompasom mierne do masívu, niekde smerom pod jaskyňu Mieru.
Okrem spomínaných priestorov je tu zaujímavé množstvo malých kanálov, ktoré sú len pár metrov pod
povrchom, čoho dôkazom sú korene a malý prítok priamo s masívu niekde spod Ľadovej jaskyni. Jaskyňa
je nepríjemná a po prekonaní riečišťa je človek mokrý, preto sme sa rozhodli pre druhý vchod. Dopomohla
nám vysypaná zemina a korene takmer na konci vodného toku. Pre nájdenie miesta na povrchu sme použili
lavínové vyhľadávače, jeden sme umiestnili dole a na povrchu sme druhým, zn.Mammut, takmer na meter
určili nielen miesto ale aj hĺbku, čo v tomto prípade bolo asi 7m. Práce prebiehali v sypkom závale a potre-
bovali sme 10 akcií na prienik a vydrevenie nepríjemného závalu. Po prekopaní druhého vchodu sme za čali
s kopaním v chodbách za sifónom a zároveň na zameriavaní jaskyne.

Ďalších akcii sa ešte zúčastňovali: Z.Chrapčiak, Ľ.Holík, Ľ.Rybanský, P.Holúbek, M.Rybanský a ďalší,
ktorým ďakujem za pomoc.
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Objavy v Novej Kresanici
Ján Šmoll

Po objavení samotnej jaskyne začiatkom deväťdesiatych rokov sme pre závaly, ktoré sa nedali pre veľké
rozmery rozoberať, prestali s prieskumom. Občasné akcie mali len nepatrné postupy. Začiatkom roka sme
zakúpili vŕtačku a spôsobom malých odstrelov sme začali s postupom cez závalu na konci meandra v hĺbke
110m. Dôvodom bol silný prievan a kremencové okruhliaky ležiace na dne chodby. Potrebovali sme asi 8
pracovných akcii, väčšina v zimnom období a prienikom cez asi 25 m dlhý zával sme sa 14.9. v sobotu
dostali do chodby vysokej asi 8m končiacej po 15m priepasťou. Vhodená skala padala cca 20 - 25m a hlavne
mohutná ozvena smerujúca do vnútra dáva tušiť niečo veľké. Okrem kopania v závale sme venovali trochu
času aj rozširovaniu užších časti jaskyne, čo je veľmi potrebné pre uľahčenie akcií. Kým v letnom období
trvá akcia od auta k autu min.12 hodín, v zimnom to málokedy klesne pod 15 hodín a ešte musí by ť k dis-
pozícii chatka, ležiaca v ústí Tomanovej doliny. Akcií sa zúčastňovali: Ľ.Očkaik, Ď.Szunyog, P.
Vaněk,M.Hurtaj, E.Kapucian a J.Šmoll.

V sobotu, t.j. 5.10. sme pokračovali v prieskume objavenej priepasti s predchádzajúcej akcii, spred 3
týždňov. Inštalovali sme nit a zlanili bočnou vetvou do mohutnej priepasti prichádzajúcej niekde z hora,
halogénovým svetlom bolo vidieť obrys chodby 8 krát 8m na začiatku tejto priepasti, dĺžka zlanenia je 40m.
Rozmery priepasti sú 10-15 m, vymodelované v čiernom vápenci, odkiaľ pochádza aj názov, Čierna
priepasť. Dno sa mierne zvažuje a ďalej pokračuje šikmá chodba vyúsťujúca v priepasť hlbokú asi 25-30
m. Opäť čierny vápenec tentoraz rozmerov 5-12 m, v polovici chodba, ktorú sme nestihli preskúma ť. Dno
tejto priepasti tvorí zával, ktorý sme hneď začali rozoberať a postúpili sme asi 25m a cca 15m do hĺbky.
Celým závalom vanie silný prievan a len časť ide do starej časti Novej Kresanice. Niekde z dvoch tretín
priepasti padal malý vodný tok, ktorý nám síce znepríjemňoval postup v závale ale zároveň ukazoval spolu
s prievanom ďalší smer postupu. Väčšia časť prievanu smeruje do otvoru vysoko v strope a podobne silné
výpary sú až hore na Kresanici v jaskyni Vyšná Kresanica vo výške 2096 m n.m. a v jej okolí.

Predpokladanú celková hĺbka jaskyne podľa použitého výškomeru odhadujeme na 180 m.
Ďalším cieľom bude zával, ktorý vyzerá veľmi nádejne, a samozrejme otvor chodby, ku ktorému bude

potrebné pretraverzovať 25-30m v kolmej stene. Celá akcia sa uskutočnila v daždivom a od 1800m n.m.
snehovom počasí a trvala 13,5 hod.

Akcie sa zúčastnili E. Kapucian, A. Hoholec, Ď.Syunyog, P.Vaněk a J.Šmoll, ďalej V.Gajová v úlohe
kameramanky pri výstupe ku Kresanici.

Podrobnejšie informácie o objave v samostatnom článku J.Szunyoga.



Bystriansko - Valaštiansky kras je jednou z naj-
známejších krasových oblastí Horehronia. V dneš-
nej dobe sa na ňu dosť zabúda. Neuberá to nič z jej
perspektívnosti z hľadiska nových objavov.

V januári 1998 sme vykonali netradičný povr-
chový prieskum “prostredného vrchu” za pomoci
virgule. Všetky staré nedokončené sondy sa javili
ako pozitívne, len nedokončené. Hľadali sme však
ďalej. V oblasti, ktorá bola v minulosti považovaná
za neperspektívnu, sme našli miesto, ktoré podľa
prútika malo byť po 4 m priechodné. Veľa ľudí
považuje takéto metódy za šarlatánske, my sme sa
rozhodli kopať.

Začali sme 30.5. 1998. Po odstránení zosutených
kameňov, nasledovala vrstva hliny s množstvom
drobných okruhliakov. V priebehu piatich akcií sme
vykopali 5 kubíkov hliny a skál, dosiahli sme h ĺbku
3,5 m. Dňa 14.11. 1998 sme prerazili 30 cm hrubú

platňu vápenca. Cez vylomenú dieru veľkosti
ľudskej hlavy, bolo vidieť voľný priestor. Na druhý
deň po zaistení a rozšírení sondy sa do otvoru spúšťa
Janči Múka. Po 9 m ho mení syn Miro. Ten po
zlezení do hĺbky 11 m naše nadšenia schladil, že
v jaskyni sú stopy po odstreloch a v ŕtaní. Po
podrobnom prieskume sme zistili, že jaskyňa bola
nafáraná baníkmi. Diery po vŕtaní, múriky a podpery
boli silno presintrované. To že sa jedná o jaskyňu
nám potvrdili stropné korytá, riečne sedimenty.
Baníkom sa jednalo hlavne o hlinitú výplň, ktorá
obsahuje železnú rudu. Sondovanie v jaskyni
sťažuje hlavne to, že baníci zapratávali voľné chod-
by materiálom. Počas merania sme našli nádejné
miesto so slabým prievanom.

Pri objave boli Múka Ľubomír, Múka Ján, Múka
Miroslav a pri meraní pomáhal Bučko Anton a Jirmer
Ferdinand ml.

Železná jaskyňa
ĽubomírMúka

o.s.Brezno
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Jaskyňa, o ktorej píšem, si zaslúži lepší článok
a ešte k tomu aj s mapovou prílohou. To si vyžaduje
dlhší čas. Aby významná udalosť v Červených
vrchoch nestratila na aktuálnosti, poprosil ma Ján
Šmoll, ktorý má najväčšiu zásluhu na opisovaných
udalostiach, aby som do Spravodaja poslal technické
denníky. Keďže nie som členom OS Červené vrchy,
moje technické denníky z Červených vrchov ofi-
ciálne neexistujú. Zapisujem si len udalosti z jasky-
niarskych akcií z môjho pohľadu, lebo každá je
niečím zaujímavá a nikto ich podrobnejšie nezazna-
menáva. Aby sa stali pôvodné texty zrozumiteľné,
trochu som ich upravil a napísal ešte aj úvod:

Prenikanie do podzemia v Jaskyni Nová
Kresanica bolo na jedno desaťročie zastavené roz-
siahlym závalom v hĺbke 103 m, kde sa ukazovalo
logické pokračovanie jaskyne. Vodou modelovaný
meander pred závalom a prievan lákali jaskyniarov
na jeho prekonanie, no až nástup novej techniky pri
rozbíjaní skál – výkonné akumulátorové vŕtačky a py-
ropatróny umožnili postup v závale. Prvýkrát sme si
túto techniku vyskúšali v jaskyni dňa 2. 2. 2002
a zistili sme, že na rozbíjanie voľných blokov je to
výborná metóda. V lete 2002 sa uskutočnili ďaľšie 4
akcie zamerané na prácu v závale, v ktorom Ján
Šmoll, Ľubomír Očkaik, Erik Kapucian, Peter Vaněk
a Martin Hurtaj postúpili v závale 6 m dopredu.

Sobota 14. 9. 2002
Keď som sa skoro celé leto nedostal do jaskýň,

ťahalo ma to znovu niečo zažiť v poriadnej jaskyni.
Zavolal som Janovi, ktorého nebolo treba dvakrát
vyzývať a na sobotu zorganizoval akciu do Novej
Kresanice.

Ráno o 7:30 sme sa stretli na stanici v Mikuláši
štyria: Ján Šmoll, Peter Vaněk, Erik Kapucian a ja
V Liptovskom Hrádku sme vyzdvihli horolezca Paľa
Fickera a išli sme do Tichej doliny. Od auta sme
vyrazili hore okolo 9:00. Išli sme Tomanovskou
dolinou a cez Zadný úplaz na hrebeň Kresanice za
pekného fotogenického počasia. O 11:00 sme boli
pri Novej Kresanici vo výške 2016 m. Zajedli sme
si, oddýchli na slniečku, ktoré sa ale zanedlho
schovalo za mrakmi, tak sme sa o 11:45 pobrali do
jaskyne. Ja som mal v transporťáku príklepovú
vŕtačku Hilti a Jano vŕtačku Bosch. Jano rozhodol,
že ja pôjdem s Erikom vŕtať do závalu a on s pôjde
s Peťom rozširovať niektoré ťažko priechodné mies-
ta na trase. Veľmi som si vážil Janovu dôveru,
hlavne keď poznamenal: „Uvidíš, dnes bude objav.“
Vôbec som tomu neveril po tom, ako som zbadal
nepríjemné, tesne na seba natlačené skaly. Postup
bol spočiatku nebadaný, a Erik, ktorý za mnou

vyberal rozbité skaly veľmi ani nemal čo robiť. Po
vytiahnutí niekoľkých skál to začalo zle vyzerať nad
mojou hlavou a tak som pajsrom začal štuchať do
skál, aby som ich zosunul nižšie, kde som ich mohol
vŕtať. Po navŕtaní a odstrelení tej najväčšej skaly
som sa išiel do Meandrovej chodby narovnať, kde
bol už znudený Erik, lebo postup bol ve ľmi pomalý.
Keď som sa vrátil do závalu, skaly išlo už vyberať
ľahšie a šikmo hore nado mnou sa objavil čierny
otvor presne tým smerom, kde Jano avizoval prúde-
nie prievanu. Opatrne som sa k nemu priblížil, lebo
nad hlavou to stále nebolo bohviečo a moje svetlo
z diódovej Tikky nedokázalo v tme za otvorom nič
zachytiť. Zavolal som na Erika: „Erik, vidím
priestor!“. Malý otvor bol ale stále neprielezný, tak
som opatrne odstránil ešte niekoľko skál, no bal-
vanov nad hlavou som sa nemohol dotknúť, lebo
hrozili zosuvom. Rozhodol som sa risknúť preleze-
nie malej diery nahor s tým, že potom z vrchu
z nového priestoru dokážem skaly rozbiť a pozha-
dzovať. Aj teraz som sa pri horlivom pchaní do
objavu skoro zasekol. Nechápal som, že keď som
tam už skoro celý, nemôžem vytiahnuť nohy.
Trepotali mi voľne vo vzduchu a zasekli sa o ostré
kamene. Rukami som už odhadzoval menšie kamene
okolo mňa v novej sienke, no nohy držali. Nakoniec
som ich húsenicovými pohybmi a zapretím rúk vy-
tiahol. Zavolal som na Erika, aby mi podal vercajk
na vŕtanie, aby som rozšíril otvor. Ten ma poslal
obzrieť si nový objav. Súhlasil som s rýchlou pre-
hliadkou. Nahor zužujúca sa sienka, do ktorej som
vliezol, bola vysoká asi 8 m, široká asi 3 m a pokry-
tá skalami. Ďalej pokračovala zmenšujúca sa a mier-
ne klesajúca chodba. Po asi 15 m končila podlho-
vastým otvorom priepasti v ústi širokým 1 m. Nadol
sa priepasť rozširovala a malou Tikkou som dno

Správa o objave v Jaskyni Nová Kresanica v Červených vrchoch
Juraj Szunyog

Kritické miesto objavu
V prieleze P.Vaněk. Foto J.Szunyog
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nedosvietil. Zakričal som do nej „Objááv“, čo sa
v priepasti pekne ozývalo. Vrátil som sa k závalu,
zreferoval Erikovi, ktorý mi potom popodával
náradie na vŕtanie. Jedným vrtom som odstránil
nepríjemný balvan a dalšie dva padli za ním, takže sa
otvor zväčšil na bezproblémové preplazenie. Po
vyčistení balvanov prišiel do nového priestoru aj
Erik a kameňovou skúškou sme odhadovali dno
novej priepasti. V hĺbke asi 10 m sa kamene odrážali
od steny, pričom sa ozvala ozvena a potom padali asi
ďalších 10 m, takže hĺbka je minimálne 20 m. Ani
Erikova karbidka nemohla dosvietiť dno. Nový
objav sme zdokumentovali na digitálny foťák, takže
sme mohli druhej partii dokázať, čo sme objavili.
Potom sme vercajk zbalili do transporťáka a vydali
sa na cestu nahor, ktorá nám trvala o 5 minút menej
ako cesta dole – len 50 minút. Vidno, že rozširovacia
partia nelenila. Von sme vyšli o 18:45, no druhú par-
tiu sme už nestihli – ušli dole pred tmou a drobným
dažďom. Prezliekli sme sa, hodili niečo pod zub – ja
len pod jeden predný, lebo druhá zubná korunka mi
pri vŕtaní vypadla, a išli dole, lebo pod Zadným
úplazom nás už chytila tma a dážď. Pod Tikkami
sme došli k autu, kde sedela druhá partia. Jano si
najprv myslel, že s objavom si z neho strieľame, no
s digitálnym foťákom sme ho potom v mikulášskom
bare presvedčili. Rozoberali sme zlezenie priepasti o
tri týždne začiatkom októbra. (kôli zakázanému prís-
tupu cez septembrovú ruju). Vzhľadom na význam-
nosť objavu sme sa potom sprášili na diskotéke v B-
klube.

Piatok 4. 10. 2002
Skutočne sa uskutočnila akcia, na ktorú každý zain-

teresovaný netrpezlivo čakal. Zúčastnili sa jej Ján
Šmoll, Peter Vaněk, Erik Kapucian, Andrej Holovič
a ja. Tešili sme sa aj na romantickú lesnícku chatku na
konci Tichej doliny, ktorú Jano vybavil na víkend. Erik
s Andrejom vyrazili na Formanovi z Bratislavy okolo
poludnia a v Ružomberku si do nákladného priestoru
pribalili aj mňa. Večer v Mikuláši sme napratali Janove
auto až po vrch, vyzdvihli Peťa a vyrazili do Hrádku,
kde sa za nami na aute nenápadne pripojila Vierka.
predtým ako sme vyrazili do hôr sme sa stavili na pive
v hoteli Kriváň na Podbanskom, kde sme zaviazli do
de-viatej. Janovým autom sme sa vyviezli všetci cez
celú Tichú dolinu. Na poľnej ceste pred druhým
mostom sme vystúpili z auta a vytlačili ho hore
briežkom za pokriku: „Hipman“. Citroen Berlingo
nám batohy vyviezlo až pred chatku. Ešte nikdy sme
sa tak komfortne nedostali ku chatke (prvý krát to však
dokázali Hipmanovci). V noci začalo vonku pršať. Ale
po vytiahnutí všetkej tekutej munície na stôl to
v chatke vyzeralo celkom útulne a tak sme už pred
akciou začali pripíjať na objav, ktorý nás zajtra určite
čaká. Po polnoci sme si už pripíjali na Vierkine meniny
a do spacákov sme odkväcli o druhej.

Sobota 5. 10. 2002
Ráno sme sa prebrali o 7:30 a pohľad z chatky

bol neradostný, lebo pršalo. Najedli sme sa a poze-
rali oknom, kedy sa zlepší počasie, lebo oblačnosť sa
občas pretrhla. Okolo 9:30 sa ukázalo dokonca
slniečko, ktoré nám hneď zlepšilo náladu a popohna-
lo nás na akciu. O 9:50 sme vyrazili z chatky so 170
metrami lán v batohoch. Vierka nás filmovala, no pri
studničke v Tomanovskej doline nás chytil dážď.
Pridali sme do kroku, lebo sme vedeli, že vyššie už
sneží. Žľabom Zadný Úplaz sme už kráčali po snehu
a smiali sa Peťovi, ako padal v strmom svahu v hlad-
kých gumákoch. Na hrebeni sme sa pred bičujúcim
snehom schovali do vchodu Priepasti Kresanica,
kam sme prišli o 11:45. Tu sme sa prezliekli a od-
ložili naše batohy.

O 12:20 sme vošli do Novej Kresanice pod
Vierkinou kamerou. Vierka potom rýchlo zbehla
dole na chatku. My sme sa neďaleko vchodu
v Dómiku najedli a Jano navaril teplé mlieko Salko.
Potom sme sa každý s ťažkým transporťákom pre-
sunuli do novoobjavenej chodby za zával a o 14:00
sme zahájili poobednú šichtu. Jano sa hneď pustil do
vystrojovania priepasti a kým sme si natiahli lezeckú
výstroj, pomocou vŕtačky už osadil dva veľké
horolezecké spity a bleskovo sa spustil do priepasti.
Počuli sme už len radostné výkriky. Peter len pozna-
menal: „Takto vyzerá vzrušený Jano.“ Po ňom sme
sa všetci pospúšťali dole pričom si každý s nadšením
zakričal: objááv. Veď bolo prečo – priepasť bola nád-
herná okrúhla studňa vylízaná vodou do čierneho
vápenca hĺbky 40 m! V dolnej časti má priemer
okolo 12 m. Jano medzitým dychtivo preskúmal

Peter Vaněk zlaňujúci Čiernu studňu
Foto J.Szunyog
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skalnaté dno a ďalšie pokračovanie, čo bol vstup do
menšej priepasti, do ktorej sa nastupovalo po zídení
asi 8 m dlhého svahu. Kým som ja zaznamenal
prvých návštevníkov v novoobjavenej studni na di-
gitálny foťák a potom aj na diapozitívy, Jano stihol
zliesť už aj druhú priepasť. A kým som aj ja zlanil
túto si 25 m hlbokú priepasť oválneho prierezu ako
predposledný, Jano už na jej dne nebol. Na moju
otázku, kde je, Erik odpovedal: „Už ho to prestalo
baviť a tak šiel domov.“ O chvíľu ma ale volal
tlmeným hlasom. Nevedel som, kde sa mám za ním
vrhnúť medzi balvany a Erik mi ukázal miesto
v rohu, kde najviac cŕkala voda. Rýchlo som prebe-
hol cez vodu do závalu nižšie asi o 5 m, kde už bolo
sucho a našiel som Jana, ako ukazuje na balvan,
ktorý bol len jednou stranou prilepený k stene a držal
nad sebou mohutný blok. Opatrne som ho obliezol,
potom doňho štuchol a vyzeralo to, že drží.
V ďalšom postupe nám bránil kameň, ktorý sme
v úzkom priestore nedokázali rukami podvihnúť, tak
sme zavolali na Petra aby doniesol 10 m lano. Lano
sme opásali okolo kameňa a všetci traja sme ho
odvalili nabok. O dva metre nižšie nás čakal podob-
ný problém s viacerými skalami, ale s lanom sme si
s nimi poradili. O ďalšie dva metre nás zastavil
nezdvihnuteľný balvan. Ponad neho sme už len
videli bočnú puklinu, v ktorej skaly padali ešte o čo-
si nižšie. Náš smer snaženia nebol náhodný, lebo
stále sme cítili intenzívny prievan. Rozhodli sme sa
vystriedať útočné tímy a do závalu sme poslali Erika
s Andrejom, ktorý tu mohol využiť svoje skúsenosti
s pyropatrónami. Pri ich odpaľovaní sa schovával za
kožený kufrík, v ktorom Jano prepravil v ŕtačku. Jano
zatiaľ nachytal vodu do ešusov a uvaril polievku,
ktorá nám perfektne padla. Spod závalu sa ozývalo
vŕtanie a buchot pyropatrónov. Tešili sme sa na ďalší
postup. Onedlho prišiel vŕtacej partii na pomoc aj
Peťo, lebo už bolo treba vyťahovať kamene. Jano sa
aj kvôli zohriatiu rozhodol zarovnať plošinku, kde

sme na dne priepasti postávali a pekne sme ju
kameňmi vydláždili. Keď sme sa už nemali čím
zohriať, Jano uvaril na pitie čistú vodu. Útočná par-
tia vyliezla až keď došli všetky dve baterky na
vŕtačke a ja som zo zvedavosti išiel pozrieť ich
výsledok. Balvan, ktorý zavadzal v postupe do
bočnej štrbiny bol preč, a dalo sa tam čupnúť. Stále
to však vyzeralo neprielezne, no pri väčšom čupe
som si všimol vľavo hore malý priechod, cez ktorý
sa mi vďaka krátkym nohám podarilo preplaziť.
V pukline sa dalo zliezť ešte 3 m nadol a potom do
nízkeho sienkovitého priestoru 2 x 4 m, kde som sa
znovu stretol s cŕkajúcou vodou, ktorá sa stráca
v závale nie veľkých skál. Nateraz je tu koniec
Jaskyne Nová Kresanica v odhadnutej hĺbke 180 m.
O 19:30 sme sa začali žumarovať naspäť. Mohutnej
prvej priepasti sme dali názov Čierna studňa podľa
hladkého čierneho vápenca. Jano ma pri výstupe ňou
upozornil na komín, do ktorého som si mal pri
návrate posvietiť mojou novou čelovkou Zora.
V strednej časti sa totiž studňa smerom nahor
rozširuje na smer 245° ako je celý priebeh jaskyne.
Z komína sa nakoniec vykľul bočný otvor asi 6 x 6
m, za ktorým možno pokračuje v tomto smere
nejaká chodba. Je ale vzdialená asi 30 m horizon-
tálne od kotvenia. Bude k nej treba urobiť adrena-
línový traverz na hladkej stene. Pri návrate jaskyňou
nás na uzde držala predstava východu do snehovej
metelice a hmly, ale keď sme o 22:00 vyšli
z jaskyne, privítala nás hviezdami posypaná obloha.
A tak sme sa plní dojmov vrátili na chatku o 23:30,
kde sme zobudili Vierku. Uvarili sme si víno, no
veľmi sme oslavovať nevládali a tak sme o jednej
v noci odpadli a šampanské ostalo na raňajky.

LITERATÚRA:
HOLÚBEK, P. – ŠMOLL, J.: Nové poznatky o Jas-

kyni nová Kresanica v Červených vrchoch.
Slovenský kras 33, 1995, s. 111 - 114

Dno Čiernej studne a pohľad do druhej priepasti5. 10. 2002 foto: J. Szunyog
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Pripadla mi úloha úloha zhodnotiť 43. jasky-
niarsky týždeň v Plaveckom Podhradí.

Akcie sa zúčastnilo takmer 50 registrovaných
jaskyniarov a zhruba rovnaký počet tých, ktorí sa
neregistrovali.

Filozofia usporiadeteľov spočívala v tom, aby
jaskyniari mali možnosť každý deň ísť do jaskyne
podľa svojho záujmu kondície a nárokov.
Nepokúšali sa o žiadne “nútené povrchovky” a re-
gulácie záujemcov do jaskýň alebo v jaskyni. Výber
jaskýň bol bohatý. Bola možnosť navštíviť najnovší
objav v Plaveckej priepasti.

Akcia sa uskutočnila na horskej lúke pomerne
ďaleko od civilizácie. V tábore boli k dispozícii dva
veľké stany, elektrina, voda, umyvárka, schopné
sociálne zaradenia, oheň 24 hodín a bufet v ma-
ringotke. Tu sa dalo kúpiť všetko, prípadne si objed-
nať. Denne bola večera (polievka, guláš) v cene
účastníckeho príspevku. Aj pre tých, čo sa nezare-
gistrovali.

Prístup na väčšinu lokalít bol peši do 1 hodiny
chôdze. Bola aj možnosť využiť vlastné motorové
vozidlá. Návšteva Borinského krasu bola riešená
autobusom. Uskutočnila sa tiež prehliadka lomu
Vajarská nad Rohožníkom.

Súčasťou večerného programu boli neformálne
prednášky a diskusie. Bola možnosť prezrieť si pos-
tup archeologického výskumu v jaskyni Deravá
skala aj s odborným výkladom. Po tejto stránke bola
akcia veľmi vydarená a je potrebné vysloviť
poďakovanie organizátorom.

Na druhej stráne bola účasť jaskyniarov z celého
Slovenska veľmi slabá. Kde boli jaskyniari z oblasti
Liptova, Slovenského krasu, Nízkych Tatier
a podobne? Termín konania jaskyniarskeho týždňa
sa takmer 20 rokov nemení. Do SSS prijímame
ročne desiatky nových členov. Kde sú títo ľudia ?
Ako chcú pokračovať v tradíciách predchodcov ?

Určite to nie je len otázka peňazí. Ak boli výhrady
proti miestu konania alebo termínu, bolo možné na
Predsedníctve SSS včas reagovať. Pozvánka bola na
výbor doručená mesiac pred začiatkom. Rovnako
bola umiestnená na internete.

Vážení priatelia, ak budeme takto pokračovať,
sme na najlepšej ceste ku kríze v spoločnosti.
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Z rôznych objektívnych (financie) i subjek-
tívnych dôvodov bol sekretariát SSS v Lipt.Mikuláši
trvalo neobsadený, čo spôsobovalo rôzne ťažkosti.
Rozhodnutím výboru SSS sa činnosť sekretariátu
oživila znovuprijatím pôvodnej sekretárky

p. Stanislavy Gregorovej,
na čiastkový úväzok (dohodu). Vzhľadom na

objem prác bude prítomná na sekretariáte v tieto
úradné dni a hodiny:

pondelok 8,00-14,00
streda 8,00-14,00
piatok 8,00-14,00
Telefón (počas úradných hodín) 0908 / 200 803
Kontakt telefónom a e-mail na predsedu ostáva
Na sekretariáte môžete v súčasnosti vybaviť

záležitosti okolo evidencie, doručovania Spravodaja
(získať staršie čísla), zakúpiť členské známky, na-
hliadnuť do zahraničnej literatúry a pod.

Spravodaje SSS
Naše periodikum Spravodaj SSS vychádza už 33

rokov a za tú dobu priniesol obrovské množstvo
informácií. Najmä mladší aktívni členovia často
pátrajú po starších číslach. Na sekretariáte sa skladu-
je zvyšok nákladu konkrétnych čísel (tzv. remiten-
da), často aj v pomerne značných množstvách. Tieto
je možné pre týchto členov získať, s výnimkou istej
“železnej rezervy” a zviazaných ročníkov. Z týchto
je možné na sekretariáte si urobiť kópiu. Okrem toho
sa začalo priebežne pracovať na digitalizácii
všetkých číslel, avšak ukončenie tohto procesu nie je
možné očakávať v celom rozsahu skôr ako za 1-2
roky. Pre informáciu uvádzame, ktorých čísel je na
sklade nadbytok. Súčasne si urobíte i predstavu
o tom, v ktoré roky koľko čísel vyšlo.

Na druhej strane existuje pomerne značné
množstvo najmä starších ročníkov, z ktorých máme
iba 1 zviazaný kus. Preto si dovoľujeme obrátiť sa na
členskú základňu s prosbou, ak tieto čísla majú niek-
torí napr. už neaktívni členovia, ktorí ich nepotrebu-
jú, prípadne sa nachádzajú u predsedov skupín či
v pozostalosti zosnulých členov, o posilnenie našej
knižnice a obdarovanie týmito číslami, ktoré tu budú
uskladnené na správnom mieste.

Tabuľka: Spravodaje na sklade SSS
Legenda A- je možné získať z remitendy

0- potrebujeme získať do skladu

Obnovenie činnosti sekretariátu SSS v Lipt.Mikuláši

roč/č 1 2 3 4
1970 0 0 0
1971 0 0 0 0
1972 - - - A
1973 0 0 0 -
1974 0 0 A A
1975 0 0 0 A
1976 A A A A
1977 - - - -
1978 - - - -
1979 - A 0 0

1 2 3 4
1980 0 0 0 0
1981 0 0 0 0
1982 0 0 - -
1983 0 A A -
1984 - - 0
1985 0 A
1986 A -
1987 A
1988 A
1989 A A
1990 A
1991 jaskyniar – A

1 2 3 4
1992 A A
1993 A A A A
1994 A A A A
1995 A A A A
1996 0 0 A -
1997 0 A 0 A
1998 0 A A A
1999 - - - A
2000 A A A A
2001 A A A A
2002 A A
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Vo výstavných priestoroch Podtatranského
múzea v Poprade si návštevníci mali možnosť
pozrieť od 13. júla do 30. septembra 2002 putovnú
výstavu Jaskyne v živote človeka. Zámerom jej
autorky – Ivety Korenkovej zo Slovenského m úzea
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši – bolo predstaviť širokej verejnosti jaskyne
od najstarších dejín ľudstva ako príležitostné
útočiská, miesta náboženských obradov, exploatácie
hliny, zásobárne vody, až po využitie v súčasnosti,
keď sa stali miestom relaxácie, oddychu, liečby a ve-
deckého výskumu. Pozrime sa bližšie na túto
neveľkú, avšak tematicky a obsahovo neobyčajne
bohatú a v mnohom poučnú výstavu...

Už na prvý pohľad výstava upúta návštevníka
pestrosťou vystaveného trojrozmerného materiálu.
Na 17. paneloch je okrem textov kvalitnej infor-
mačnej hodnoty prezentovaná čierno-biela i farebná
kresbová a fotografická dokumentácia, vkusne
doplnená výberom múzejných zbierok v štyroch
sklených vitrínach.

Strach, zväčša nevzdelaných ľudí, z ne-
vysvetliteľných prírodných javov vplýval v minu-
losti aj na ľudskú predstavivosť. Legendy o drakoch
či šarkanoch nachádzali oporu v jaskynných nále-
zoch fosílnych vyhynutých živočíchov. Mnohí učen-
ci zostavovali, prevažne z kostí jaskynného med-
veďa, dračie kostry a pokúšali sa ich rekonštruovať.
Takými boli v polovici 17. stor. napr. nemeckí poly-
histori – univerzitný profesor Athanas Kircher
(1602-1680), neskôr Franz Ernst Brückmann (1697-
1753), alebo prešovský mestský lekár Johann
Paterson Hain (1615-1675). Preto nečudo, že počet-
né jaskyne na Slovensku i mimo nášho územia
dostali označenie “dračia”, resp. “šarkania” jaskyňa,
príp. diera (na výstave fotografia Demänovskej
“Dračej” jaskyne z r. 1926).

O vzťahu človeka k jaskyniam od prvopočiatkov
ľudstva najpresvedčivejšie vypovedajú archeolo-
gické nálezy, jednoznačne popierajúce antické
(prežívajúce až donedávna) predstavy o jaskynných
ľuďoch, troglodytoch. Výstava priblížila slovenské
i zahraničné jaskynné lokality, z ktorých nájdené
pamiatky hmotnej kultúry poukazujú na intenzívne-
jšie osídlenie od stredného paleolitu neandertálskym
pračlovekom (250-35 000 rokov). Svedectvom sú
nálezy kamenných pracovných nástrojov (tzv.
štiepanej industrie), stopy ohnísk, prístreškov,
nevynímajúc ani antropologické nálezy. Väčšina
najstarších ľudských kostrových pozostatkov
pochádza v Európe práve z jaskýň (La Chapelle-
aux-Saints, Grotte de Foissac, La Ferrassie, Le
Moustier, jaskyňa Arago, Francúzsko; Guattariho
jaskyňa, Taliansko; jaskyňa Kokkines Petres,
Grécko; torzá ľudských kostier z jaskýň
Moravského krasu a pod.). Preslávené sú francúzske
a španielske jaskynné maľby z mladšieho paleolitu,
staré viac ako 20-10 000 rokov. Zobrazujú najmä
zvieratá, ktoré boli uprostred loveckého záujmu
pravekého človeka. Na výstave nechýbala fotografia
najstaršej maľby – kresby ruky, objavenej v r. 1991
v jaskyni Cosquer pri Cassis vo Francúzsku. Na
príklade – z pohľadu archeológie najzaujímavejšej
na Slovensku – jaskyne Domica (objavenej v r.
1926) sa návštevník oboznámil so svojráznou
bukovohorskou kultúrou z mladšej doby kamennej –
neolitu (6000-3500 pred Kr.), ktorej nositelia husto
osídlili na Slovensku najmä Slovenský kras s tamoj-
šími jaskyňami. Dodnes v Domici leží asi 6000
rokov stará hlinená nádoba, zasintrovaná na svojom
pôvodnom mieste. Množstvo nálezového inventára
dopĺňajú okrem črepov kamenné brúsené (sekery,
kliny, mlaty), štiepané nástroje (hlavne z obsidiánu),
kostené (šidlá, hladidlá, ihly, hrebene a i.) a hlinené
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výrobky (prasleny, závažia). Ukážky archeologic-
kých nálezov dokladajú neutíchajúci interes človeka
zaraďovať jaskynné priestory do svojho sídlis-
kového priestoru počas viacerých časových úsekov
praveku až po stredovek a novovek. Pozoruhodné je
využitie jaskýň v období stredoveku ako miest, kde sa
sústreďovala peňazokazecká činnosť (na Zlatém koni
u Koněprus, Babí pec u Kozákova, Čertova díra na
vrchu Kotouč u Štramberka, Chvalovská jaskyňa pri
Tornali a najnovšie Suchá diera pri Spišskej Teplici).
Alchymistická činnosť sa predpokladá v letanovskej
Ružovej jaskyni pod Kláštoriskom v Slovenskom raji.
Zaujímavé je lokalizovanie podzemných mlynov
starých 400 rokov v jaskyni Col-des-Roches (Šva-
jčiarsko). Časť jaskýň slúžila na náboženské účely
ako obradné miesta a pohrebiská. Na území
Francúzska a Talianska sa nachádzajú najvýznamnej-
šie chrámy a svätyne, slúžiace dodnes. Relatívne
najbližšie je podzemný chrám v poľskej Wieliczke.
Iné boli prechodnými sídlami pustovníkov, spojených
s včasným kresťanstvom (S. Giovanni d’ Antro,
Taliansko; St.-Beatus, Švajčiarsko; Svoradova
jaskyňa neďaleko Trenčína).

Staré nápisy na stenách jaskýň prezrádzajú, že
človeka lákali oddávna (napr. nápis z r. 1452
z Jasovskej jaskyne, z Demänovskej ľadovej jaskyne
atď.). Už v 17. stor. sa podľa autorky prezentovanej
výstavy objavili prvé pokusy využívať jaskyne na
komerčné ciele (jaskyňa Vilenica v Slovinsku).
V 19. stor. vzrastá o ne záujem. Stávajú sa miestom
zábavy, oddychu a kultúrneho vyžitia. Pre laikov je
zaujímavé využívanie jaskýň v súčasnosti. Dobrou
akustikou sú vhodnými koncertnými s ieňami. Pre

tých, ktorí trpia chronickými a alergickými ochore-
niami dýchacích ciest, sú roky známe priaznivé
účinky jaskynnej liečby – tzv. speleoterapie. Ako
prvá na Slovensku začala v r. 1968 slúžiť na tento
účel Gombasecká jaskyňa, od r. 1972 Bystrianska
jaskyňa. Zo zahraničných boli spomenuté Grotta
Giusti (Taliansko), Kluterthöhle, jaskyne Saalfelder
Feengrotten (Nemecko), v Moravskom krase
Sloupsko-šošůvské jeskyně a jaskynné kúpele s ter-
málnou vodou v Miskolci – Tapolca (Maďarsko).
Veľkou atrakciou bolo letné korčuľovanie
v Dobšinskej ľadovej jaskyni v r. 1893, v 20.-30.
rokoch 20. stor. tréningové miesto pre krasokorču-
liarov a po 2. svetovej vojne našich olympionikov.

Výstavu názorne doplňovali ukážky jaskynnej
výzdoby (stalagmit, stalaktit, sintrová kôra, sintrová
váza, aragonit, brčká, jaskynné perly, jazerná kôra),
spomienkové predmety s jaskyniarskou tematikou
(hrnčeky, vázy, popolníky, píšťalky, fajky...), korčule
a fakľa používané v Postojnskej jame
(Slovinsko) a najmä pre bežného návštevníka pouč-
ná jaskyniarska výstroj.

O kvalitnom scenári a vkusnej prezentácii
opísanej výstavy svedčí početná návštevnosť, ktorá
je v podstatnej miere odrazom úspešnej a cieľave-
domej práce prevažne jaskyniarov, archeológov
a v neposlednom rade múzejníkov. Poukazuje
zároveň na potrebu usporiadavať tematicky podobné
putovné výstavy, ktoré by mohli byť zamerané na
najnovšie speleoarcheologické objavy v slovenských
jaskyniach, ktoré v posledných rokoch zaznamenali
prekvapivé výsledky (napr. Liskovská jaskyňa pri
Ružomberku a Suchá diera pri Spišskej Teplici).
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V máji tohto roku si Oblastná skupina
Slovenskej speleologickej spoločnosti Rimavská
Sobota pripomenula tridsiate výročie od svojho
vzniku. Pri tejto príležitosti sa v rámci Dní mesta
Rimavská Sobota, konaných v dňoch 3. - 5. mája
2002 uskutočnilo niekoľko sprievodných aktivít.
V prvý deň (3. mája) sa na Hlavnom námestí odohrá-
vala súťaž jaskyniarskej zručnosti a teoretických
vedomostí o jaskyniach pre deti základných škôl.
Súťažiaci si mali možnosť vyskúšať traverz po na-
pnutom lane pomocou jaskyniarskych pomôcok,
zdolať symbolickú jaskyňu, skonštruovanú priamo
na Hlavnom námestí, overiť si poznanie jed-
notlivých sintrových foriem vyskytujúcich sa
v našich jaskyniach, či pomocou lanovej hojdačky
premiestňovať kusy vápenca ako reprodukciu
kopačských prác v jaskyni. Na záver boli súťažiaci
vyhodnotení a ocenení vecnými cenami. Tí najlepší
získali tričko s logom Drienčanského krasu a Pohár
víťaza. Na záver súťaže bola predvedená praktická
ukážka výstupu a zostupu pomocou speleologických
pomôcok do 20 m výšky na požiarnickú plošinu,
ktorú nám pristavili požiarnici z Rimavskej Soboty.
Táto ukážka jaskyniarskej techniky bola pre
občanov mesta skutočnou atrakciou.

O 15.00 hod. bola v Gemersko-malohontskom
múzeu za prítomnosti primátora mesta, zástupcov
Správy slovenských jaskýň, Slovenského múzea

ochrany prírody a jaskyniarstva, bývalých členov
Oblastnej skupiny Rimavská Sobota a iných záujem-
cov otvorená jaskyniarska výstava. Úvodný príhovor
mali PhDr. Oľga Čomajová, riaditeľka múzea a Ing.
Peter Holúbek. Na výstave boli prezentované do-
siahnuté výsledky skupiny za tridsať rokov jej čin-
nosti s množstvom trojrozmerného materiálu, ktorý
dokumentoval vývoj jaskyniarskej techniky
v uplynulých rokoch a predstavoval súčastné
pomôcky používané pri prieskumnej, výskumnej
a dokumentačnej činnosti v jaskyniach. Výstavu prí-
tomným predstavili RNDr. Ľudovít Gaál a Karol
Ďurčík.

Po prezretí výstavy sa konal seminár, ktorý
príhovorom zahájil primátor mesta Rimavská
Sobota Ing. Ladislav Bartakovič, ďalej Ing. Marcel
Lalkovič CSc. a RNDr. Pavel Bella PhD. Počas se-
minára bola zhodnotená činnosť skupiny a jej prínos
nielen pre región Gemera a Novohradu, ale pre celé
Slovensko. Primátorom mesta Rimavská Sobota boli
ocenení Pamätnými listami bývalí najaktívnejší
členovia Oblastnej skupiny Rimavská Sobota:
Benedek Ladislav za fotografickú dokumentáciu
a získanie cien v medzinárodných fotografických
súťažiach, Ďurčík Karol za objav jaskyne Nad
Kadlubom a skonštruovanie lezeckých technických
pomôcok, Kinka Štefan ako jeden zo zakladateľov
OS v Rimavskej Sobote, RNDr. Kliment Ján CSc. za

30 rokov Oblastnej skupiny SSS Rimavská Sobota
Ladislav Iždinský

Ukážka jaskyniarskej techniky na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
Foto: Ľudovít Gaál
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vydanie publikácie “Príroda Drienčanského krasu”,
Kováč Zoltán ako najstarší člen skupiny, RNDr.
Pomichal Richard, CSc. za biospeleologickú čin-
nosť, RNDr. Ženiš Pavel, CSc. za významné mine-
ralogické výsledky z územia Drienčanského krasu
a tiež Juraj Vincel, rodák zo Slizkého, ktorému
skupina vďačí za pomoc pri hľadaní perspektívnych
lokalít a spoznanie mnohých jaskýň v tomto území.
Na záver sa premietali diapozitívy, ktoré dokumen-
tovali históriu skupiny, jej členov a ich prácu.
Všetko sa to ukončilo slávnostnou recepciou, po
ktorej sa jaskyniari presunuli na terénnu základňu pri
Slizkom, kde bol pripravený táborák. Na druhý deň,
4. mája 2002 bola pri jaskyni Podbanište odhalená
pamätná tabuľa Jozefa Gaála, zosnulého zakladateľa
Oblastnej skupiny Rimavská Sobota.

Pri príležitosti 30. výročia bola vydaná aj fareb-
ná publikácia s názvom “30 rokov v podzemí
regiónu Gemera a Novohradu”. V nasledujúcich
riadkoch sú stručne rekapitulované výsledky OS
získané za 30 rokov jej činnosti.
Rok 1972: Dňa 27.2. 1972 na základe informácií

Juraja Vincela zo Slizkého Jozef Gaál objavil 60
m dlhú a 21 m hlbokú Frontovú jaskyňu pri
Slizkom s vojenskou muníciou z II. svetovej
vojny a s neporušenou kvapľovou výzdobou. Na
riečisku jaskyne Podbanište dňa 7. 7. 1972 obja-
vili Ľudovít a Matej Gaál prvých 40 m podzem-
ných chodieb. Začal sa tým intenzívny prieskum
tejto lokality, ktorý trvá prakticky doteraz.

1973: Ďalšie významné objavy v jaskyni
Podbanište, ktorá sa ukazovala ako najperspek-
tívnejšia lokalita Drienčanského krasu: Matej
Gaál objavil Suchú vetvu (18.2. a 8.5. 1973),
Matej Gaál s Karolom Ďurčíkom sa preplazili cez
tzv. III. polosifón a objavili ďalších 100 m
riečiska (21.10. 1973), Jozef a Matej Gaál
prekopali štrkový nános a objavili Vincelov dóm
s mohutnými kvapľovými nátekmi (10.11. 1973).
Dĺžka jaskyne dosiahla 381 m. Dňa 31.8. 1973
bola organickým farbivom (azorubín) zafarbená
voda v podzemnom toku jaskyne Podbanište,
ktorá na povrch vytiekla v krasovej vyvieračke
Kadlub vo vzdialenosti 1100 m od otvoru
Podbanišťa. Bola tým dokázaná hydrologická
spojitosť oboch systémov.

1974: spolu s ružomberskými a zvolenskými jasky-
niarmi zostup do Snežnej priepasti v Poľsku.

1975: V dňoch 3.-5.10. 1975 bolo organizované prvé
pracovné sústredenie jaskyniarov
v Drienčanskom krase. Za účasti 20 domácich
a miškolcských (Maďarsko) speleológov sa zača-
lo v otváraní a v dokumentovaní preskúmaných
jaskýň.

1976: Expedícia Monte Canin, zostup do 996 m

hlbokej priepasti Michele Gortani v Taliansku.
Na základe predchádzajúcich povrchových
prieskumov a odkrývačských prác bola dňa 30.12
1976 Karolom Ďurčíkom, Ľudovítom Gaálom,
Richardom Pomichalom a Pavlom Ženišom
objavená 319 m dlhá Jaskyňa pri Holom vrchu
v Drienčanskom krase.

1977: V júli bolo organizované druhé pracovné
sústredenie jaskyniarov v Drienčanskom krase.
Za účasti 32 jaskyniarov z Rim. Soboty, Košíc,
Rožňavy a Maďarska boli zamerané menšie
jaskyne v Drienčanskom krase a vo Frontovej
jaskyni bola vykopaná 3 m hlboká stratigrafická
sonda s nálezom kostí drobných cicavcov
a ľudskej stehennej kosti.

1978: Dňa 27.8. 1978 bola Ľudovítom Gaálom
a Vladimírom Žipčákom objavená Špaňopoľská
jaskyňa vo východnej časti Drienčanského krasu.
Speleoluminiscenčným výskumom Pavel Ženiš
v snehobielych kvapľoch jaskyne zistil opálovú
mineralizáciu. Po niekoľkých neúspešných poku-
soch o prienik do podzemných priestorov za
vyvieračkou Kadlub v uplynulých rokoch sa dňa
9.7. 1978 podarilo znížiť hladinu vo vyvieračke
o 1,8 m oproti stavu v roku 1973. Tento priaznivý
stav využil Jozef Gaál a Karol Ďurčík a podplá-
vaním vzniknutého polosifónu objavili prvých 20
m jaskyne Kadlub. Štúdíjná cesta do krasových
oblastí Rumunska.

1979: Skupina zorganizovala cvičný zostup do 127
m hlbokej Diviačej priepasti na Plešiveckej pla-
nine.

1980: V dňoch 13-17.8. 1980 bolo organizované
tretie pracovné sústredenie jaskyniarov
v Drienčanskom krase s rekordnou účasťou 112
osôb. Bola objavená jaskyňa Dúbravica, zistenie
archeologických nálezov v Jaskyni v Hlavine
a v Malej drienčanskej jaskyni, čiatkové postupy
v jaskyni Kadlub a uzatvorenie otvorov viacerých
jaskýň.

1981: V jaskyni Kadlub sa v dňoch 21-23.8. 1981
podarilo pomocou hasičského čerpadla odčerpať
vodu z III sifónu, ďalší postup však znemožnil
úzky trojuholníkovitý otvor. Jaskyňa bola zame-
raná v dĺžke 53,7 m. V oblasti prielomu riečky
Muráň pri Bretke bolo objavených a preskú-
maných 11 jaskýň v súhrnnej dĺžke 198,2 m.
Najvýznamnejšia z nich 93,2 m dlhá dvoj-
úrovňová Horná mašianska jaskyňa, v ktorej boli
zistené vzácne jaskynné bezstavovce. Účasť na
expedícii Sima GESM v Španielsku.

1982: Využijúc suché obdobie dňa 26.6. 1982
Ladislav Benedek, Karol Ďurčík a Ľudovít Gaál
sa v riečisku jaskyne Podbanište preplazili ďalej
o 62,5 m čím vzrástla dĺžka jaskyne na 443,5 m.
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Dňa 1.12. 1982 bola v Gemerskom múzeu
v Rimavskej Sobote otvorená výstava venovaná
desaťročnej činnosti jaskyniarskej skupiiny.

1983: Rožňavský jaskyniar Július Ščuka uskutočnil
povrchové geofyzikálne meranie medzi
Podbanišťom a Kadlubom, následkom ktorého sa
stal v hrubých rysoch známy priebeh podzem-
ných chodieb jaskynnej sústavy.

1984: Uskutočnil sa prieskum banských diel pri
Jelšave, kde bolo preskúmaných 5 magnezi-
tových jaskýň so súhrnnou dĺžkou 106,8 m. Bol
ukončený prieskum Lubeníckeho krasu. Tu bolo
zameraných 5 jaskýň z ktorých sú najvýznamne-
jšie Marvan (60,8 m) a Lubenícka priepasť (44,8
m).

1985: Prebiehal výskum Tuhárskeho krasu
a v jaskyni Pesko pri Bretke bola v stratigrafic-
kej sonde nájdená spodná čeľusť pleistocénneho
jeleňa obrovského.

1988: Usporiadanie 29. celoslovenského jasky-
niarskeho týždňa SSS v Drienčanskom krase.
Bola daná do prevádzky terénno-výskumná stan-
ica pri Slizkom.

1989: V rámci výskumu vulkanických jaskýň bola
v Ebeczkého jaskyni vykopaná sonda, pomocou
ktorej sa dokázal jej vulkanicko-exhalačný
pôvod. Boli ukončené meračské práce
v Labyrintovej jaskyni na Pohanskom hrade
(Cerová vrchovina) v celkovej dĺžke 151 m.

1991: Dňa 12.1 1991 po odkrývačských prácach
v 24 m hlbokej šikmej priepasti bolo Karolom
Ďurčíkom, Štefanom Lecsom, Štefanom
Pászerom a Pavlom Pazmányom objavené
mohutné riečisko Jaskyne nad Kadlubom
s prekrásnou kvapľovou výzdobou. Jaskyňa bola
zameraná v celkovej dĺžke 707 m avšak sa ju
nepodarilo spojiť s Podbanišťom ani
s Kadlubom.

1992: V Poľane bola zdokumentovaná 5,8 m dlhá
jaskyňa s názvom Pod jaseňovým vrchom vyve-
traním prekremenelého miocénneho stromu. Bol
otvorený náučný chodník Drienčanský kras.

1994: Po skončení dvojročného inventarizačného
výskumu Pohanského hradu v Cerovej vrchovine
tu bolo zaregistrovaných 31 jaskýň so súhrnnou
dĺžkou 836 m. Dňa 7.7. 1994 bola Ľudovítom
Gaálom a Miroslavom Vytrísalom objavená 182
m dlhá Stĺpová jaskyňa, ktorá sa stala najdlhšou
nekrasovou jaskyňou Slovenska.

1995: V Cerovej vrchovine bol v dňoch 16-19.8. 1995
v spolupráci s CHKO Cerová vrchovina a CHKO
Karancs-Medves (Maďarsko) organizovaný semi-
nár s medzinárodnou účasťou zameraný na štúdium
a ochranu pseudokrasových jaskýň.

1997: V dňoch 8-13.7. 1997 bolo v spolupráci so
Slovenským skautingom organizované IV. pra-
covné sústredenie v Drienčanskom krase.
Pracovalo sa v jaskyni Nad Kadlubom
a v aktívnom bode závrtu Kňazievka, kde bola
dosiahnutá hĺbka 6,5 m. Ondrej Knapp objavil
Kosťovú jaskyňu  s ľudskými kosťami pravde-
podobne z praveku alebo stredoveku.

1998: Jaskyniari a skauti vykopali 13 m hlbokú
Dunivú priepasť. Zmapované bolo rozšírenie
vzácneho jaskynného chrobáka Duvalius goe-
moeriensis, ktorý bol doposiaľ zistený len na
území Drienčanského krasu.

1999: V noci z 22. na 23.10 1999 Ladislav Iždinský
a Stanislav Scholtz využijúc nízky stav vody
v Podbaništi v extrémnych podmienkach preko-
nali vyše 200 metrovú plazivku a prešli do
priestorov Jaskyne nad Kadlubom, čím spojili
oba systémy.  Po zameraní celková dĺžka jaskyne
vzrástla na 1570 m, čím sa zaradila na 24. miesto
v rebríčku najdlhších jaskýň Slovenska.

2000: V Chvalovskej jaskyni bola odkrytá spodná
úroveň v dĺžke 40 m, čím celková dĺžka dosiahla
110 m. V rámci prieskumu pseudokrasových
jaskýň Krupinskej planiny a Ostrôžok bol
Františkom Radingerom a Petrom Nociarom zis-
tený ďalší výskyt jaskýň vzniknutých vyvetraním
prekremenelých kmeňov stromov v andezitových
vulkanklastických horninách.

2001: Začiatkom roka vyšla monografia “Príroda
Drienčanského krasu”, zostavovateľom ktorej je
popredný botanik Ján Kliment. Práca je výsled-
kom mnohoročného geologického, speleologick-
ého, botanického a zoologického výskumu
Drienčanského krasu. Dňa 8.8. 2001 Peter Nociar
a František Radinger na základe informácií Jána
Petrusa objavili 54,5 m dlhú priestrannú
pseudokrasovú jaskyňu s názvom Lupočská nora
andezitoch pri Lupoči. Jaskyňa Podbanište bola
dňa 8.4. 2001 Vyhláškou MŽP SR č. 291/2001
Z.z. vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku.
V jaskyni Vôňačka narazil František Radinger
a Peter Nociar na početné archeologické nálezy.
Vyhotovený bol projekt obnovy náučného chod-
níka Drienčanský kras s rozšírením na 5.210 m.

Oblastná skupina Slovenskej speleologickej
spoločnosti Rimavská Sobota ďakuje mestu
Rimavská Sobota za poskytnuté finančné prostried-
ky na uskutočnenie osláv výročia skupiny, ďalej
ďakuje spoločnosti Tauris a.s. a firme Koro s.r.o. za
sponzorský potravinový dar a nadácii Fundament
vďaka ktorej sa mohla vydať publikácia 30 rokov
v podzemí regiónu Gemera a Novohradu.
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Významné ocenenie slovenských jaskyniarov
Slovenská speleologická spoločnosť dostala Cenu ministra ŽP SR

Súčasťou slávnosti pri príležitosti otvorenia Národného parku Ve ľká Fatra 17. mája 2002 bolo aj
odovzdávanie Cien ministra   životného prostredia Slovenskej republiky. Za našu spolo čnosť toto ocenenie
prevzal v Martine z rúk ministra L. Miklósa podpredseda SSS B. Kortman. Dostalo sa tak zaslúženého uzna-
nia všetkým, ktorí sa oň pričinili svojimi aktivitami pri spoznávaní a ochrane krasu a jaskýň Slovenska, ako
aj rozhodujúcim podielom na úspešnej záchrannej akcii v maďarskej jaskyni (písali sme o nej v pred-
chádzajúcom čísle nášho spravodaja). Verme, že ocenenie zároveň prispeje k vyššiemu kreditu Slovenskej
speleologickej spoločnosti v odbornej i laickej verejnosti.



Už spomenutá záchranná akcia, na ktorej sa
úspešne zúčastnili členovia SSS (podrobnejšie sme
o nej písali v Spravodaji č.1 ) vyvolala značný ohlas
u rôznych inštitúcií. Asi najmä preto, lebo šlo
o široko medializovanú akciu a iste tiež zavážilo, že
so šťastným koncom. Pre orientáciu uverejňujeme
stručný chronologický prehľad ocenení, o ktorých sa
mnohým ani nesnívalo:

1.Písomné poďakovanie od samosprávy mesta
Edelény, sme dostali už na mieste v rámci
ukončenia akcie (31.1.2002)

2.Tesne po ukončení záchrannej akcie dostala vyz-
namenania časť zúčastnených jaskyniarov
z Rožňavy v rámci “Dní mesta Rožňavy”.

3.Písomné poďakovanie za spoluprácu od
Maďarskej speleologickej spoločnosti a jej
záchrannej služby podpísané jej prezidentom
Dr.G.Dénesom sme dostali 24.2.2002

4.Vybraní záchrancovia dostali pozvanie na sláv-
nostnú recepciu v hoteli Avar v známych
maďarských kúpeľoch Mátrafüred v pohorí
Mátra dňa 7.3.2002. Na tomto podujatí sme aj
dostali ďalšie diplomy od miestnej samosprávy.
Treba vyzdvihnúť veľkú spoločenskú úroveň
tohto podujatia, ktorého sa zúčastnilo cca 200
záchranárov.

5. Ďalšie pozvanie bolo na konzulát Maďarskej
republiky v Košiciach dňa 5.4.2002. Od generál-
neho konzula p.G.Vargu prevzali členovia
(O.Bolaček, Z.Hochmuth, P.Holúbek, G.Stibrá-
nyi, merač geomagnetického poľa p.Krčík
diplomy podpísané maďarským ministrom vnú-
tra p. dr.Pittnerom a tiež vecný dar (hodinky).

6.Pri príležitosti medzinárodného dňa Červeného
kríža 10.5.2002 prevzali ocenenie a medailu “Za
záchranu života” v zastúpení všetkých záchran-
cov G.Stibrányi a Z.Hochmuth z rúk prezidenta
Slovenského červeného kríža p. Dr.M.Kručaya.

7. V ten istý deň prijal delegáciu SSS aj p. prezident
republiky Rudolf Schuster.

8. Medailu ministra životného prostredia okrem
iného aj za záchranu života prevzal podpredseda
SSS p. B. Kortman dňa. 17. mája 2002.

Záchranári nepochybne nekonali preto, aby
dostali medaily či ocenenia. Treba si ich ale vážiť

a oceniť, že si našu pozitívnu úlohu všimli inštitúcie
doma i v zahraničí a veríme, že takého seriózneho
partnera, ako slovenskú Speleologickú spoločnosť
budú brať vážnejšie i príslušné orgány a organizácie
SR. Časť “trofejí”, ktoré sú umiestnené na sekreta-
riáte SSS publikujeme.

Ďalšie významné ocenenia v súvise so záchrannou akciou
Zdenko Hochmuth

Ďakujúci zachránený potápač Z.Silágyi už v
spoločenskom úbore v spoločnosti G. Hegedüsa
a G.Dénesa. Foto Z.Hochmuth

Z. Hochmuth preberá z rúk generálneho konzula
Maďarskej republiky diplom a vecný dar

Foto: Korzár
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Ďiplom, ktorý dostali záchranári na recepcii v kúpeľoch Mátraffüred

Prezident republiky p. Rudolf Schuster v rozhovore
s G.Stibrányim v prezidentskom paláci

Foto Z.Hochmuth
Medaila Slovenského červeného kríža

za záchranu života
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V prvom roku nového tisícročia dňa 1. júna 2001
dožila sa prvá správkyňa novosprístupnenej jaskyne
Bystrá krásneho veku sedemdesiatich rokov.

Láska k prírode ju po ukončení pedagogického
štúdia a po zásahu totalitnej moci ako nežiaduceho
živla, priviedla do Brezna, kde sa začlenila do spele-
ologickej skupiny pri ZK ROH Mostáreň Brezno.
Svoju energiu sústreďovala na ochranu prírody, kde

ako členka Krajského strediska štátnej pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici
robila prednášky väčšinou na základných školách.

Po reorganizácii SSJ a SSS, kde profesionálny
prieskum začal robiť Turista n.p., prešla robiť
prieskum do tohto podniku. Tu pod vedeným nesto-
ra jaskýň Jána Majku pracovala prakticky po celom
Slovensku. Zúčastnila sa na prácach v Silickom
krase v jaskyni Milada, Malá Ľadnica, Bezodná
Ľadnica, ďalej v krase Malých Karpát v jaskyni
Driny, v Čachtickom krase, v Bystriansko - valaš-
tianskom krase v Bystrianskej jaskyni, v Osrblian-
skom krase na prieskumoch v lokalite Kozích
chrbtov v Nízkych Tatrách, ako aj v Horehronskom
krase. Po opätovnom sprístupnení jaskyne Bystrá
prešla do organizácie SSJ ako jej prvá správkyňa.
I tejto funkcie sa zhostila a tiež na prácach a orga-
nizovaní jaskyniarskeho týždňa na Bystrej, spo-
lupracovala s MSK, SSJ a SSS.

Prakticky celý svoj aktívny vek venovala
ochrane prírody a podzemným krásam. Priatelia
a členovia Breznianskej skupiny SSS jej želajú do
ďalších rokov hlavne veľa zdravia a životného
elánu.

Za breznianskych jaskyniarov: Milan Veselko

Jubileum pani Jarmily Jirmerovej

Recenzia: Jánska dolina, měření v letech
1998÷1999, Petr Nakládal, červen 1999.

V roku 1999 vydal vlastným nákladom v počte
do 10 kusov pražský jaskyniar P. Nakládal komento-
vaný súbor vlastných hydrologických a geofyzikál-
nych meraní, ktoré realizoval v Jánskej doline v roz-
medzí rokov 1998-9. Textová časť práce má 8 strán
a 12 príloh. Prvá časť meraní je venovaná geo-
fyzikálnej metóde, pri ktorej sa zisťujú anomálie
zemskej kôry s pomocou vojenských stacionárnych
vysielačov pre ponorky pracujúcich na frekvenciách
okolo 20 kHz. Ďalej sa autor zameral na hydromet-
rické meranie v ktorom nadviazal na prácu dr. A.
Droppu z rokov 1974-76. Z praktického speleolo-
gického výskumu sú zaujímavé uzávery P.
Nakládala zhrnuté na konci práce. V nich sa autor
domnieva, že v Jánskej doline sa nachádzajú dva
jaskynné systémy vytvorené ponornou Štiavnicou.
Prvý začína známym ponorom Štiavnice a s veľkou
pravdepodobnosťou pokračuje v pravej strane

Jánskej doliny (západné svahy masívu Ohnišťa) až
do výveru Hlbokô. Z priloženej topografickej mapy
vyplýva, že tento jaskynný systém dno Jánskej
doliny križuje 100 metrov južne od Hlbokého. Tento
uzáver P. Nakládala potvrdil biondikačné merania
dr. Magdolena vykonané v roku 1995. Druhý
jaskynný systém v Jánskej doline je tvorený novými
priestormi Jaskyne zlomísk. Podľa autora sa voda do
neho dostáva z početných ponorov v úseku doliny
medzi vchodom do Jaskyne zlomísk a Ponorom
Štiavnice. Medzi sifónom Tichá tôňa v Jaskyni
zlomísk a vyvieračkou Hlbokô sa vodný tok údajne
pohybuje v rozsiahlych podzemných priestoroch
pod hladinou vody. Na záver práce je priložený
schematický nákres hydrografie jaskynných systé-
mov v Jánskej doline. Autor k nemu dodáva, že túto
schému je treba brať ako prvé priblíženie k reálnemu
stavu a nie ako opis samotnej reality. Prácu možno
hodnotiť ako odvážne interpretovanie nameraných
údajov a zhodnotenie doterajších poznatkov
získaných pri speleologickom prieskume Jánskej
doliny. Pre praktických jaskyniarov je táto práca
veľkou výzvou, veď v západných svahoch Ohnišťa
okrem fragmentov riečnych chodieb v Sokolovej
jaskyni, Poschodového potoka, Priepas ťovej
a Židovskej jaskyni nie je doteraz nič známe.

Peter Holúbek
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V nedeľu  14. 7. 2002 sa konal posledný deň troj-
dňového stretnutia jaskyniarov v maďarskom
Aggteleku, ktorý zaznamenal pekný počet 615 re-
gistrovaných účastníkov.

Po mojom namáhavom sobotňajšom cestovaní
domov z Terstu cez deň v horúčavách a v noci
v búrkach, čo sa blýskalo, že ani svetlá sme na aute
nemuseli mať, som sa unavený a nevyspaný vybral,
aby som na doznievajúcom stretnutí postretal niek-
torých starých kamarátov.

Nemal som dopriate pozhovárať sa s nimi.
Krátko po mojom príchode o 13.30, bola na 14.00
zvolaná porada členov záchrannej služby.

Z útržkov a neskôr z oficiálneho policajného
zdroja som sa dozvedel, že: 33 ročný, mierne retar-
dovaný muž z Budapešti sa v sobotu 13. 7. 2002
o 15.00 stratil svojej rodine počas výletu na planine.
Podľa popisu sa to stalo medzi Szabó parlagom
a Vecsembükom, v mieste kde bolo vidieť hraničné
kamene. Podľa podania príbuzných bol chlap známy
tým, že s obľubou vyhľadával nebezpečné situácie.
Zaplával do prostriedku jazera, vyliezol na najvyšší
strom a s revom sa hojdal na samom konci konára
a podobne. Dalo sa teda predpokladať, že ak našiel
otvor do zeme, tak priepasť sa mohla stať výzvou na
ukojenie jeho chorobných dobrodružných ambícií.

Polícia už v nedeľu ráno vyhlásila pátranie
v oblasti a popoludní toto ohlásila aj slovenským
policajným orgánom, stanici v Jablonove. Pátranie
sa však konalo len na teoretickej úrovni. Nikto nešiel
do terénu. Maďarskú jaskyniarsku záchrannú službu
nikto nepožiadal o pomoc, ba ani nikto oficiálne
neinformoval o tom čo sa stalo. Na jej improvizo-
vanej porade v Aggteleku sa všetci zhodli, že sa
nerozídu, ostanú na mieste a ak treba tak vyrazia na
pátraciu akciu. Mňa požiadali, aby som urobil poho-
tovoť a zorganizoval pátranie na slovenskej strane.
Len koordinované pátranie mohlo mať účinok
v rozsiahlom krasovom teréne so štátnou hranicou
uprostred.

Vrátil som sa domov do Turne nad Bodvou
a začal hľadať a obvolávať našich jaskyniarov, ktorí

poznajú Dolný vrch. I keď bola nedeľa, čas dovole-
niek a letných prázdnin, podarilo sa zvolať
dvadsťčlennú skupinu z ktorej osem dobre poznalo
planinu. Ak nešťastník spadol do jaskyne pred viac
ako dňom, tak môže byť zranený a bojuje o život.
V pondelok by sa už vlastne hľadala len mŕtvola.
Toto rozhodlo, že sa o 17.30 spustila pátracia akcia
na oboch stranách Dolného vrchu.

O 18.30 sme sa stretli pred policajnou stanicou
v Jablonove a policajnou Lada Nivou a terénnym
Ivecom z Transgazu sme sa dopravili na planinu.
Rozdelili sme si rajóny, rozdali kompasy a roz-
množené mapy. Tesne pred rozchodom mi zazvonil
mobilný telefón a z hraničného prechodu
v Hosťovciach mi oznámili, že hľadaná osoba sa
sama dostavila na colnicu po 29 hodinách túlania sa
lesom. Telefonát bol prijatý spontánnym potleskom
okolostojacich. Dobrá nálada, odhodlanosť a lezec-
ký vercajg na planine rozhodli, že polovica sa
vybrala na nočné zlanenie do Márnice.

Dobre to dopadlo, ale mohlo to byť aj horšie.
Každý kto pozná Dolný vrch, vie, čo je to hľadať
tam niečo, tobôž niekoho, ak je zranený a možno aj
spadnutý do priepasti. Už doma som si uvedomil
vážnosť a náročnosť takejto akcie a vyrazil som
pripravený byť na mieste aspoň dva dni. V duchu
som už uvažoval o tom ako sa budú unavené
a nevyspané skupiny striedať v preliezaní ozaj
veľkého počtu priepastí Dolného vrchu.

Poďakovanie patrí všetkým, čo prišli s odhod-
laním pomôcť:

Zo skupiny Jána Majku: Peter Erdélyi, Arpád
Petrik, Babriel Slivka, Igor Tar, Roman Valenta
a Janko Zvirinský

Zo skupiny Speleo Rožňava: Ján Drenko,
Ladislav Juhás st., Ladislav Juhás, Vendelín
Kindernay ml., Štefan Račko a Bartolomej Šturman

Zo skupiny Drienka: Martin Gaško, Gabriel
Lešinský, Tibor Máté a kolega Martina Gaška.

Ďakujem tiež požiarnikom záchranárom v Moldave
nad Bodvou s jaskyniarskymi skúsenosťami: Norbert
Danko (Komisia pre potápanie SSS) a Karol Szalay.

Stratený chlap na planine Dolného vrchu
Gusto Stibrányi

50



Telestézia a jaskyne pod Audyho
chatou v Suchdole

Znudení a znechutení malofatranskou malosťou
(Jožovi bola malá už aj kombinéza) rozhodli sme sa
konečne zas po dvoch rokoch vycestovať z našej
malej a malosťou postihnutej republiky do
neďalekej “cudziny”. Táto akcia sa zrodila ešte na
Speleomítingu v roku 2000, kde som sa po rokoch
opäť stretol s pánom Igorom Audym a jeho
manželkou pani Jiřinkou. Týždeň po vydarenej
miestnej malofatranskej skupinovej akcii na Dubnej
skale sme sa teda vrhli do ďalšieho ukrutného let-
ného dobrodružstva. Aj keď sa na akciu v Amatérke
mnohí dlho zastrájali, vyrazili sme napokon v dvoch
autách sotva ôsmi. Prvé auto s posádkou Jozef
Haráni, Jozef Haráni ml., Eduard a Marián
Piovarčiovci vyrazilo v piatok ráno 24. augusta s po-

vinnosťami v Banskom úrade v Brne. Vyrazili sme aj
za speleonákupom pre skupinu. V Přerove sme
dostali od Petra Chmelu všetky potrebné kontakty
a po bežných diplomatických peripetiách sme pod-
večer dorazili na Audyho chatu do Suchdolu. Druhá
posádka, ktorá vyrazila zo Žiliny okolo obeda - Pe ťo
Jančiak, Peťo Kopecký, Rasťo Havrila a Katarína
Chytčáková, zaparkovala po komplikovaných
udalostiach, ktoré radšej ani neradno spomínať, až
za tmy rovno k príjemnej žiare táborového ohňa.

Okrem toho, že naši hostitelia boli veľmi pozorní
a pohostinní, prekvapil ma Igor hlavne tým, že má
pod chatou hneď niekoľko zaujímavých jaskýň.
O takom dačom sa našincovi len sníva. Čo sa však
ukázalo na veci ešte pikantnejšie, ba priam
vyrážajúce dych, bolo to, že Pytlíkovú jaskyňu Igor
objavil až po “sonarovom” prieskume virguľou na
povrchu. Ako nám rozprával, spočiatku na tieto

DRUHÝ ÚTEK Z AMATÉRSKEJ JASKYNE

Ako myslí, skratuje a prežíva speleológiu “jaskyniar”
hendikepovaný nevyspytateľnou formou agarofóbie

Eduard Piovarči

Spoločná fotografia pred Kůlnou Foto: autor článku
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metódy moc nedal, ale po objave pomerne veľkej
vyzdobenej chodby Pytlíkovej jaskyne zmenil názor
a ďalší prieskum kovovou virguľou ukázal, že hneď
vedľa položená Suchožlebská jaskyňa má podľa
reakcie virgule na povrchu pomerne mohutné a širo-
ké pokračovanie. Najzaujímavejšie na celej veci je
to, že Igor dal na základe reakcie kovovej virgule
spraviť georadarový prieskum a na výsledky práve
netrpezlivo čakal. To nás priam nadchlo. Využil som
teda vzácnu príležitosť a vyskúšal som u Audyho
kovovú virguľu. Reagovala presne tak, ako tá moja
na Dubnej skale. Dokonca som mohol porovnať
intenzitu signálu a overiť si i to, že šírka jaskynných
priestorov zodpovedá šírke nameranej reakcie na
povrchu. Táto skutočnosť ma utvrdila v tom, že u nás
doma sme rovnako na správnej stope a že reakcie
virgule nie sú náhodné. Samozrejme, všetko sa
potvrdí až výsledkami merania georadaru. Igor
sľúbil, že bude o problematike po výsledkoch geo-
radarového prieskumu publikovať. To bolo pre mňa
prekvapenie a tak na to budem netrpezlivo čakať.
Kamošom možno skysol úsmev na tvári, lebo keď
ma potom videli s virguľou pobehovať po Dubnej
skale, veľavýznamne si poťukávali po čelách. Po
posedení pri vychladenom čapovanom pive a ope-
kaní chutných tuzemských špekáčkov sme sa však
okolo polnoci museli uložiť k odpočinku, pretože
nás čakal ďaľší perný deň.

Pochod na Bielu vodu
Moc som toho nenaspal a dumal som nad tým

ako sa vykrútiť z dlhého pochodu jaskyňou. Igor
nám pri ohni oznámil program v Amatérke. Takmer
6 - kilometrová púť jaskyňou k Bielej vode ma celú
noc desila. Myslel som si, že sa budem môcť v po-
hode potulovať jaskyňou v rámci bezpečného doletu
a sústredím sa len na fotografovanie a tu ho máš
tvrdý pochod ďaleko do podzemnej pustatiny. Ako
sa len z toho vyvliecť...

Ráno nepomohlo ani vyhováranie sa na to, že mi
vybuchlo svetlo. Igor mi vrazil do rúk dobre nape-
chovanú nifku. A bol som vybavený. Na raňajky som
zlupol preventívne jeden XANAX a o siedmej sme
vyrazili pešo do Suchého žlebu. Pred vchodom na
nás už čakal Peter Chmela so synovcom. Pri
navliekaní sa do overalu som si uvedomoval, ako
som z toho hotový. Necítil som sa ani len na malú
prechádzku podzemím, nieto na takú štreku. Paniku
som zaháňal tak, že som organizoval a inštruoval
svoju pohotovostnú ústupovú fotografickú partiu.
Peťo Chmela ma vybavil bleskami, a tak sme mali k di-
spozícii tri silné bleskomety s čidlami. Na zaháňanie
depresií som mal len jeden 36 obrázkový diapo-
zitívny film v malej “mju” od firmy Olympus.
Filmoval som prípravy a duril som mančaft do
spoločného fotografovania. Mal som už s Igorom

dohodnuté to, že sa môžem hocikedy otočiť a cválať
so svojím družstvom naspäť, ale cítil som že, je to
voči chlapom, ktorých som na seba viazal, nefér.
Naša skupina, konkrétne Peťo Chmela, preto vyfaso-
vala kľúče od jaskyne.

V mojej “parte” bol okrem toho Edov záchranár
Jožo a Marián, ktorý mi svojou pustovníckou bradou
pripomínal uzavretými sifónmi ošľahnutého Fera
Vengera, ktorého poznám len z fotografií, ale mal
som z tej podoby v celku dobrý pocit. Asi taký, že
teraz ešte azda nezahynieme. Aj keď magický rok
Clarkovej Vesmírnej odysey 2001 je na uhynutia ako
stvorený.

Keď sa rozleteli vráta na Amatérke, zatiahlo
zvnútra ako keď vyrazí severák zamknutý v útro-
bách ľadovca. Chladný vietor sa premieňal v horú-
čave rána na paru. Naša dvanásťčlenná skupina vy-
razila, naše speleoturistické “ekšn” bolo odštarto-
vané. Tlupa svetlonosov, ktorú som pred sebou videl
zostupovať 50 m dlhou banskou prerážkou, mi dodá-
vala pocit istoty. V transporťáku som mal síce po-
riadne kalorické bomby, kompóty a čokoládu, ale
chýbal mi obvyklý Magné B6 a výborne účinkujúca
Q desiatka. Zabudol som sa jednoducho vybaviť?
Alebo je to tou chudobou? Musel som si vybrať.
Buď fotografovanie na dia, alebo doping. Pre veľkú
budúcu radosť z potenciálne možných výsledkov
fotografovania som bol teda radšej ochotný momen-
tálne podstúpiť útrapy nepohody a stresu bez potreb-
ného dopingu. Istým kompromisným riešením by
mohla byť malá dávka alkoholu, ale toho bolo včera
trochu viac a to ma skôr oslabovalo. Poalkoholové
stavy naopak prinášajú obmedzený výkon a kvôli
tomu som vynechal aj obvyklú dávku Xanaxu. Nuž

Sintrový útvar Toltécka maska a Igor Audy - náš
sprievodca Amatérkou

Foto: autor článku
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darmo špekulovať. Dal som sa na boj a musím pre-
máhať bolestivé pocity panickými návalmi streso-
vaného človeka.

Igor Audy však bol výborný sprievodca
jaskyňou. Často sme sa zastavovali a dozvedali
množstvo zaujímavostí. Takže to napokon šlo
celkom obstojne a zdalo sa, že som sa celkom akli-
matizoval. Macošský koridor som zvládol pomerne
v pohode. Pred jaskyňou sa mi ani len nesnívalo
o tom, že tentokrát prekonám svoj osobný diaľkový
rekord v tejto jaskyni. Ba dokonca som si dovolil
i radostný “tarzaní štek”. Na bod svojho pred-
chádzajúceho zlomu som dorazil ako prvý a pre-
rážajúc hustú jaskynnú tmu dral som sa víťazoslávne
a radostne dopredu do Rozľahlej chodby, ako by
som práve pokoril vrchol Mont Everestu. Až po dóm
U Homole to bol celkom rozradostený úsek. K dómu
Marka Zahradníčka začal byť terén trošku členitejší.
Dodala mi aj pripomienka tragickej udalosti, keď
som sa pokúšal vžiť do situácie oboch potápačov, na
ktorých tu čakala neodvratná smrť. A to už prestáva-
lo byť radostné. Predstaviť si to priamo na miestach,
kde už potápači tušili že stúpajúca voda im môže
odrezať cestu od života. Ten pocit ma rozdrvil ako
kladivo na čarodejnice. Našťastie Igor upozornil
tých, čo nemajú čižmy, že postup ďalej bude
pomerne mokrou záležitosťou. Zostup k Dlhému
jazeru za Dómom Marka Zahradníčka som už
absolvoval zdráhavo a štítivo, šetriac sily a energiu
na návrat. Cítil som, že už to nie je pohoda. Donútil
som sa ešte dvakrát cvaknúť spúšť, keď Katarína
Chytčáková prekonávala na plti Dlhé jazero. Pre
Petra Chmelu to bol rovnako deň, v ktorom v Ama-
térke zašiel najďalej. Nemohol som obstáť na mieste

a prizerať sa ďalej transportu cez jazero. Čosi ako
keby ma začalo nutkavo hnať ku spiatočnému cvalu
za jasným svitom modrej oblohy. “Obloha” tu nado
mnou mi odrazu pripomínala len údesnú a bezútešnú
kamennú hrobku.

Ústup a mandragora eufórie
Predo mnou sa črtal v nedozernej čierňave

nekonečne dlhý ponurý podzemný koridor. Svetlo
sveta bolo teraz strašne ďaleko. Odrazu som sa
scvrkol na nemohúceho červa. Už keď som mierne
zostupoval k Dlhému jazeru, myslel som na to, aký
energetický výdaj ma čaká pri prekonávaní tohoto
klesania pri ceste späť. Všetky prekážky, pre
bežného človeka nič nezvyčajné, obyčajný chodecký
terén, teraz predo mnou narastali do obludných
rozmerov. Osameli sme. Chlapi sa chceli zastaviť a nie-
čo zjesť. Mne sa však nepozdávalo napchávať sa na
takom ponurom mieste pri pomyslení na tie hory
balvanov, ktoré ešte treba poobchádzať a popre-
liezať. Kým fungujú batérie, treba sa radšej čo
najrýchlejšie predierať tmou za svetlom. Navrhol
som preto, že sa najeme až za Rozľahlým dómom v Ma-
cošskom koridore. Protidepresívne fotenie som mal
už za sebou. Odteraz sa budem musieť do fotenia
nútiť. Cválal som na čele pomedzi balvanmi a cítil
som ako mi ubúdajú sily. No snažil som sa nezľa-
vovať z tempa. Prášilo sa mi za pätami tak friško, že
Peťo Chmela začal zozadu na mňa pokrikovať, či
som nezbesnel, keď tak dupocem. Spomalil som
teda, ale stále som monotónne kráčal. Nedokázal
som sa zastaviť ani na chvíľu. Už aby sme boli na
sútoku Sloupského koridoru a Bielej vody. Kone čne
sútok a môžem sa pohodlne tackať ďalej. Keby bola

Macošský koridor - JASANIE NA ÚTEKU Z AMATÉRKY
Foto: autor článku
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takáto tackačka vyvalcovaná z jas-kyne až k vchodu,
bolo by sa mi lepšie dýchalo. Chlapi trochu zaostá-
vali a ja som v Rozľahlej chodbe osamel a nebolo mi
odrazu dvakrát do spevu. Dokonca ma dostihla akási
slabosť. Kráčal som unavene a monotónne ako stroj
a takmer sa mi podlamovali roztrasené kolená. Zdalo
sa mi že strácam vedomie. Boli to najhoršie chvíle. Tep
sa zrýchlil a ho-ci som sa snažil zachovať chladnú
hlavu - depresia ma drvila tlakom tisícov ton horniny
nad našimi hlavami. Myslel som na svoju sotva tro-
jmesačnú dcérku. Uvidím ju ešte? Blysla mi hlavou
fatálna myšlienka. Čierny svet okolo mňa navodzo-
val čierne myšlienky. Koľko ľudí už zahynulo na
slabosť na obyčajnej túre, v obyčajnom chodeckom
teréne. Precenili svoje sily. Koľko pamätných tabúľ
som už videl rozvešaných v horách okolo chod-
níkov. Poslednú takú som videl v Júlskych Alpách
vo výške 2400 metrov. Aj vtedy to so mnou cuklo a ne-
bol som schopný stúpať chodníkom ďalej, radšej som
sa z túry vrátil...

Chlapi ma dobehli pred blatistým výšvihom do
Macošského koridoru pri ústí do Šlechtovho blu-
diska. Túto nepríjemnú prekážku som chcel mať už
čo najskôr za sebou. Vystupoval som hore tým
krátkym svahom unavene ako pri dlhom pobyte v stra-
tosfére. Hoci mi v Macošskom koridore trošku
odľahlo, sľúbenú a plánovanú zastávku na dobitie
batérií som opäť odmietol a ako v mrákotách som sa
klátil ďalej. Až za dómom Pyramíd som bol únavou
prinútený si odpočinúť pri fotografovaní. Pri organi-
zovaní a štelovaní chlapov s bleskami do vhodných
polôh som sa predsa len uvoľnil. Po prvých záberoch
sa mi zdalo fotografovanie pohrúžením, ktoré ma
oslobodzovalo od ponurého sveta myšlienok zaživa
umierajúceho človeka, ktorý umrieť nechce a ani
akosi stále nemôže a nemôže, hoci sa zdá že by sa to
každou chvíľou už - už mohlo stať. Ako som postál
a skľudnil tep, navracali sa sily. Prílev týchto síl ma
opäť hnal do pochodu. Po ďalších nekonečne dlhých
minútach, keď som ledva koordinoval svoje pohyby
v balvaništi, som sa opäť dostával do starej koľaje
speleológa mrzáka. Jožo ma k tomu dorazil
nečakanou správou, ktorá padla do ticha ako
zasvišťanie oceľovej čepele samurajského meča.

- Ozaj Edo, vieš o tom, že sa zabil Vlado Tatarka?
Samozrejme ma zamrazilo v kostiach tak, že som
skoro primrzol k chodníku.

- Zrútil sa s ním blok v Galérii Ganku... dodal ešte.
Morál mi v tom momente poklesol z 0,001 na

absolútnu NULU a skoro som spadol z nôh. Len som
mlčal a myslel si svoje. To mi blbec jeden musel
oznámiť práve teraz, keď si tu spokojne umieram už
dobrú polhodinu? Nemohol ma toho ušetri ť?
Nemohol si to nechať až na chvíľu, keď vyjdeme z jas-

kyne, alebo mi to chcel oznámiť ešte skôr, ako stih-
nem umrieť? Bola to zámerná šoková terapia? Smrť
blízkych a známych ľudí ma v takýchto situáciách
desí k smrti.

Teraz som sa musel k ďalšiemu fotografovaniu
len premáhať. Mŕtvolná stuhlosť ma už neopúšťala.
Chodba predo mnou bola stále nekonečná. Aj keď
píšem tieto riadky, zakúšam kúsok toho pekla na
ceste Macošským koridorom.

Takto odsúdený jaskyniar, to je hotová pohroma nie-
len pre seba, ale i pre svoje okolie. Ak možno ešte
vôbec hovoriť o jaskyniarovi a nejakom jasky-
niarčení. Z vydesenia ma nedokázala dostať ani
brilantná filozofia Bojovníka Juana Matusa, ktorú
som si tak obľúbil. Hoci obrúsila toľkému strachu
ostrie, pošahaná mozgová chémia je neoblomná a de-
sí človeka tak, že sa cíti na samotných hraniciach
svojich síl a vlastnej existencie. Bola to pre mňa
jeden a pol hodinu dlhá cesta z pekla. Pre dobro-
druha celkom vzrušujúci zážitok.

Aj teraz, keď píšem tieto riadky, som z toho na
smrť vydesený. Sedím pritom pekne doma v teple
pri počítači, ale peklo je stav a dá sa zažiť hocikde a ho-
cikedy práve tak ako pocity nebeského BLAHA A
JASU.

Až keď som sa dostal do zovretia závalu pred
Hlinitým dómom, vedel som, že sa konečne blíži
vyslobodenie a že skutočne svitá do jasného dňa.
Ešte sa vyškriabať z Hlinitého dómu. To už som bol
konečne ako doma na dvore. Napätie ešte celkom
neopadlo, lebo ma čakala ešte posledná prekážka
tiahle stúpanie prerážkou k povrchu. Konečne. Jožo
zaštrkotal kľúčmi v nových masívnych dverách z ne-
rezovej ocele. Už som si gratuloval, že to mám za
sebou, lenže Jožovi sa nedarilo odomknúť ani jeden
ani druhý zámok. Vidiac novú začínajúcu sa pohro-
mu chystal som sa už už znova zosypať pri
pomyslení že tu budem civieť do blba ešte ďalšie
nekonečné hodiny, kým sa vrátia ostatní a nebodaj
Jožo ešte zlomí v zámku kľúč a budú nás musieť
odtiaľto páčiť ešte aj požiarnici. Napokon sa však tá
nervydrásajúca dráma pre mňa predsa len skončila
HAPPYENDOM. Vyterigal som sa z jaskyne
nevysloviteľne šťastný. Omráčila nás poriadna parná
horúčava letného popoludnia. Až teraz som sa mohol
posilniť a spokojne sa vystrieť na zemi a sladko
odpočívať a vychutnávať istotu nasledujúcich chvíľ.
Tam v podzemí nebola pre mňa v závere istá ani
jedna... Bol to dlhý - predlhý k ŕč zdesenia, ktorý
možno prirovnať k tomu, čo musí prežívať človek,
ktorého zaživa pochovajú. No aspoň nemusím utrá-
cať za horory a do jaskýň sa chodím poriadne vybáť.
Som to ja teda poriadny “macochista”. Extrémne
situácie ma desia a zároveň priťahujú ako nočnú
múru, spaľujúci plameň sviečky. A tak prežívam
jeden jaskyniarsky horor krajší ako ten predošlý.

54



Tento mal pre mňa zatiaľ najväčšiu zberateľskú hod-
notu. Kŕč strachu nevýslovne kontrastoval s pocitom
šťastia, ktoré ho napokon vystriedalo. Keď človek
zhodí z pliec preťažký náklad, ktorý musel dlho a bo-
lestne vliecť strmou cestou, odrazu sa vznáša ako
v bezváhovom stave. Najmä horskí nosiči tento
euforický pocit dobre poznajú. A zhruba o tomto je
napokon celý náš život, plný radostí i bolestí.

Boli sme dolu 4 hodiny. Druhá časť našej turi-
stickej výpravy dorazila pekne premočená až o ďal-
šie dve hodiny. Bolo vidieť, že po krížoch dostal
skoro každý. Najexotickejší zážitok, a to sa musí
uznať, som si však odniesol predsa len ja. Igor ma
navyše prekvapil darčekom. Našiel pre mňa v na-
plavených sedimentoch jaskyne krásny plochý
piesčito-ílovitý matrixový okruhliak. Veľmi ma to
dojalo. Spomenul som pred ním cestou, že zbieram
takéto pekné exempláre. Tento mi bude dlho
pripomínať nezištnú dobrotu a ochotu našich hos-
titeľov - moravských speleológov.

Spomienkový oheň
Podvečer na krasovej planine po vzrušujúcich

zážitkoch v podzemí bol idylický. Pastelovo sfar-
bená lúka pred Igorovou chatou, na ktorej sa sušili
naše overaly, vyzerala čarovne a veľmi exoticky.
Podvečerný slnečný jas a príjemné dúšky chladného
čapovaného piva s dobrými priateľmi, to bolo aspoň
pre mňa akoby radostné pobudnutie na nebeských
výšinách. Večer sme sa chystali k Spomienkovému
táboráku na počesť speleológov, ktorí priniesli
prieskumu jaskýň v Moravskom krase tú najväčšiu
obeť. Táborovému ohňu predchádzala pietna
slávnosť, ktorej sme sa nestihli zúčastniť. V starom
vápencovom lome pri Sloupe už bolo všetko
prichystané. V symbolickom tichu horiace fakle
jaskyniarov ceremoniálne zapálili oheň zo všetkých
4 svetových strán. Vatra vzbĺkla a rozhorela sa. Tá-
borová pieseň zarezonovala do večerného ticha a pri-
pomenula nám priateľstvo na cestách za krásnom
a dobrodružstvom. Stretli sme v ten večer viacerých
starých známych. Po rokoch som sa opäť videl s Fran-
com Musilom zo skupiny Tartaros. Zaujímala nás
technika streľby s pyronábojmi. Igor nám doporučil
Filipa Doležala, ktorý nám na druhý deň techniku
likvidácie skalných blokov aj prakticky predviedol.
Vyzerá to tak, že by sme si práve touto technikou
mohli v Malej Fatre postupne vylepšiť dlhodobým
chronickým neúspechom pošramotené skóre.

Polovica našej výpravy ostala nocovať na chate u
Igora Audyho a druhá polovica sa po polnoci pre-

sunula do Pustého žlebu na jaskyniarsku základňu
pri Punkevnej jaskyni.

Krásne nedeľné ráno. Všetci sa stretáme pred
Sloupsko-šošůvskými jaskyňami. Domáci chlapci
od Zdenka Motyčku sa chystajú do priepasti v Čier-
nom dóme a my, v sprievode našich starostlivých
hostiteľov, vyrážame na renovovaný a prebudovaný
prehliadkový okruh Sloupsko-šošůvských jaskýň.
Máme k dispozícii vlastného sprievodcu a viac ako
dve hodiny na to, aby sme prešli všetky sprístupnené
a novosprístupnené časti oboch jaskýň. Skvelé
zakončenie nášho dobrodružstva. Domov sa vraci-
ame nabití inšpiráciou, emóciami a s pocitom za-
viazanosti všetkým našim priateľom - speleológom
z Moravského krasu.

Prológ - Odyseum 2001
Na Nový rok 2002 nás prekvapila správa od Igora

Audyho “Měření georadarem nad Suchožlebskou
jeskyní prokázalo shodné výsledky s virgulí a in-
dikuje pokračování hlavního tahu jeskyně k jihu pod
pole...” Clarkova Vesmírna Odysea 2001 nebola len
kultovým sci-fi hitom. Nenaplnila sa svojim tech-
nickým doletom, ale významovo sa hlboko v nás
fantastoch uskutočňuje veľmi podstatne. Nové
tisícročie sa nezmazateľne dotklo každého z nás.
Okrem toho, že sa mi v roku 2001 nečakane narodi-
la druhá dcéra, a takmer v tesnom závese za touto
udalosťou, ma narodenie prvej vnučky spravilo
dokonale šokovaným šťastným starým fotrom, udia-
lo sa v mojom súkromnom živote ešte veľa nového
a významného. Medzi takéto významné udalosti
radím aj absolútny bestsellerový knižný titul -
ŠTYRY DOHODY od dona Miguela Ruiza, - na
ktorý som narazil, ako na absolútne najjasnejšiu
JASNÚ správu na začiatku tretieho tisícročia.
Archetyp bojovníka opísaný a praktizovaný
sporným americkým experimentálnym antropoló-
gom Carlosom Castanedom zdá sa, akoby predsa len
prebudil spiace sily a nič už nebude ako predtým.
Možno sú to všetko len moje subjektívne pocity
chvíľkového jasania, ale aj svet sa po osudovými
udalosťami nabitom roku nenávratne a raz a navždy
zmenil, mení a bude meniť. Nikto a nič tento proces
už nemôže zastaviť. “Objav” telestézie v mojej
speleologickej praxi je len malým jagajúcim sa
čriepkom na OSTROVE PLNOM POKLADOV.
Možno sa práve preto už čoskoro naplnia aj naše
dlhodobo márne po úspechu prahnúce speleologické
očakávania.
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Summary

The third issue of Bulletin of SSS brings at first the Peter Holúbek´s article (speleogroup Nicolaus from
Lipt. Mikuláš) on another remarkable expedition to Mongolia and surrounding areas of Siberia. The expedi-
tion resulted in a finding and desription of until now the deepest mongolian cave – Galtaj Aguj. Beside this,
some caves near well-known Bajkal lake were excursionally visited. The remarkable one is a short Ján
Šmol´s report on the exploration renewal in until recently out-of-reach area of former Yugoslavia – Kosovo.
In velika Klisura in Prokletije mts. a particular progress was achieved. Retrospection as to well-known Škoc-
jan cave (Slovenia) appears in P. Holúbek´s contribution.

Substantial part of contributions is oriented to discoveries in slovak caves. Contribution on
Gemerskoteplická cave will surely take an interest. The cave entrance is situated in a slope of the most west-
ern Slovak karst plain – Koniarska plain. The inspection exploration and a detailed metrage of length of 600
m inserts the cave among the longest Slovak karst caves. The contribution includes a fi ne, detailed map.
Lukáš Vlček from speleogroup Tisovec sent us 2 articles from Muráň plain karst. In Devil cave which was
known before he describes new vertical parts and informs also about shorter caves in valley of Javorní čková.

The authors R. Mlenjek a J. Lakota decribe until now unknown cave situated in well-known Hrocho ť
valley, in pseudokarst of volcanic range of mts. of Poľana. An interesting cave in travertine waterfall in
Lúčka village in Liptov basin is described by Miroslav Jurečka from a spelogroup Ružomberok. The contri-
bution of Attila Jerg deals with the newly discovered caves in sothern part of Plešivec plain in the area of
Slovak karst.

In summer an interesting discovery in known Demänová valley was done. Members of several
speleogroups under a management of Ján Šmoll discovered a remarkable fluviokarst cave (with an active
water flow), which is situated in the lowest level as regards caves of the same type in the valley. Its explo-
ration and discovery is still going on. A shorter contribution, which was sent by L. Múka from Brezno, deals
with a finding of cave in which probably iron ore was exploited. At the end of exploration block in the issue
we inserted the biggest smasher. Undoubtedly it is the discovery of continuance in one of our caves situated
in the highest above-sea-level, which is New Kresanica in Red mts. (Tatras) in a elevation of about 2000 m.
The depth of more than 180 m was reached here and it gives a hope of successful penetration to important
cave system in the area. In a organization block in the issue there is an information on Spelunker´s week
which took place in Low Carpathians as well as an information about restoring the activity of secretariat in
Liptovský Mikuláš, also informations about expozitions in Poprade and Rimavská Sobota and about differ-
ent prizes awarded to slovak speleologists and rescuers. Well known caver Mrs. Jasrmila Jirmerová accom-
plished an important life-jubilee. With a problematics of rescuing is connected an article of G. Stibrányi deal-
ing with the another rescue with happy end. The Bulletin of SSS is finished by story of Eduard Piovar či who
is fighting with himself in a cave in Moravian karst.

Edited by Z. Hochmuth
Translated by G. Lešinský
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