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Masív Župkovej Magury a priľahlých vápen-
cových kopcov sa nachádza v SV výbežku
Muránskej planiny. Vo veľkej časti je tento tvorený
kvalitnými triasovými vápencami, na ktoré
neustále atakujú agresívne alochtónne toky zo-
stupujúce z hrebeňov nekrasového Slovenského
rudohoria. V blízkom okolí sa nachádzajú veľké

jaskynné systémy Homole a Dlhého vrchu (ponory
a výver Stračaníka), tvoriace súčasnú bázu
podzemného odvodňovania. Staršie zachované
úrovne boli známe prevažne z masívu Župkovej
Magury (Stračaník, Dionýškova jaskyňa, Kuchá-
rova jaskyňa a iné), nachádzajúce sa vysoko nad
dolinami potokov.
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Nové poznatky z krasu Župkovej Magury
(Muránska planina)

Branislav Šmída – Tibor Máté

„Neviem doteraz, čo si mám myslieť o pôvodnom odvodňovaní hrebeňa Nad Roháčom a štýle nám
zatiaľ neznámych jaskýň. Všetko bude asi o dosť zložitejšie. Napadá ma tak trošku prirovnanie ku
Kozím chrbtom v rámci trangošského synklinória – je to malé, ale deravé. Ako rešeto.“



Pomerne hustý výskyt viacerých jaskýň
v pomerne malom celku nás viedol k zorganizovaniu
prieskumných akcií, nezávisle od seba členov SK
Muránska planina a UK Bratislava a SK Drienka
Košice, v rámci našich dlhodobejších záujmov na
Muránskej planine. V priebehu týchto sa nám poda-

rilo lokalizovať všetky známe jaskyne, objaviť väčší
počet nových lokalít a doplniť si informácie o miest-
nej podzemnej hydrografii. Región je napriek
množstvu väčších jaskýň a v minulosti precízne
prevedeným výskumom pražských i tisoveckých
jaskyniarov speleologicky málo poznanou oblasťou.
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Prieskumných a dokumentačných akcií sa zúčastnili:
M. Gaško, F. Horčík, M. Horčík, E. Kapucian, M. Ko-
lesár, D. Kotlarčík, V. Papáč, M. Podolinský, J.
Psotka a autori.

Speleologické objekty prieskumu
a objavené jaskyne

1. Stračaník I. (925 m n. m.)
Relikt pôvodne prietočnej jaskynnej etáže

s alochtónnym náplavom v podobe jemného kryšta-
linického piesku. V jaskyni sú ukážkovo vyvinuté
stropné korytá a stenové korozívne zárezy.
Perspektívne možné pokračovanie – jednoduchým
sondovaním náplavu. Známa tiež pod menami
Župkova j. I, Východná j., Výtoková j. (KÁMEN,
1971; SKŘIVÁNEK, 1962).

2. Stračaník II
Pozícia dnes už neexistujúcej, lokálnou ťažbou

vápenca (lesný závod v Červenej Skale) zaniknutej,
20 m dlhej jaskyne, rozmerovo, morfológiou i gené-
zou skoro zhodnej so zachovanou jaskyňou Stračaník
I, od ktorej bola viac na západ (asi 25 m). Obe
jaskyne pravdepodobne v pokračovaní priamo komu-
nikovali. (BELLA – GAÁL, 1994; SKŘIVÁNEK, 1962)

3. Baďova diera
Pravdepodobne pozostatok staršej odvodňovacej

úrovne jaskyne Stračaník, ktorá sa nachádza asi 25
m vyššie (SV), v bočnej stene žliabku, tiahnúcim sa
od J. Stračaník vpravo. Úzka vstupná puklina nižšie
klesá na horizontálnu úroveň, ktorej dno je vyplnené
piesčitou hlinou. V jaskyni sme zaregistrovali
podozrivý chlad. Žľab na povrchu sa končí vyššie
ležiacou jaskynkou nad Baďovou (4.), ktorá sa
vytvorila pozdĺž tektonickej pukliny (4 m).

5. Bublinová jaskyňa
4 m dlhá korozívna jaskynka.

6. Žuvačka (965 m n. m.)
Ploché, no niekoľko metrov široké abri v profile

v podobe rozžuvanej žuvačky vedie v ľavej časti do
8 m dlhej korozívnej jaskynky.

7. Nohavicová priepasť
2,5 m vysoká korozívne prepracovaná trhlina

vedie do úzkej, 7 m dlhej jaskynnej chodby, vzadu
s bublinovitým rozšírením o priemere asi 1,2 m.
V strednej časti do nej zvrchu ústi 3 m hlboký, na
povrch prevalený komín.
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8. Koreňovica (1040 m n. m.)
Priestranný (3 x 4 m) a presvetlený oválny vchod

do jaskyne sa najlepšie hľadá traverzom ponad
najväčšie bralá v hornej polovici svahu, západne od
výraznejšieho sedielka s lesnou cestou. Jaskyňa
v podobe miestami až 6 – 7 m vysokej trhlinovej, no
koróziou prepracovanej chodby v d ĺžke asi 25 m je
mimoriadne zaujímavá tým, že vo vnútri prakticky
celú jej pravú stenu plošne pokrývajú korene stro-
mov, obalené mäkkými sintrami (v podobe celých
závesov). Dno jaskyne (najmä pri vchode) vypĺňa
prachovitá hlina.

9. Véčko
4 m dlhá korozívna jaskynka.

10. Žľabo–priepasť (1045 m n. m.)
Nápadné žľabovité zahĺbenie (šírka 3 – 4 m,

dĺžka 10 m, výška záverovej steny 10 m), budiace
dojem pôvodne vertikálnej korozívnej šachty, dnes
ústupom hrebeňa už oderodovanej. Nachádza sa v bra-
lách už takmer pri sedielku.

11. Brloh
Vchod sa nachádza na úpätí asi 20 m steny, ktorá

je súčasťou hornej časti úzkeho, skalistého hrebeňa

najsevernejšieho výbežku Župkovej Magury. Otvor
1 x 1,5 m je exponovaný na juh a najlepšie je prí-
stupný z lúky v doline Stračaníka (pri Tatričkách),
v relatívnej výške cca 80 m nad dolinou. Kryogénne
zväčšená vstupná časť klesá na začiatok asi 5 m
dlhého, akoby náznaku meandra. Dno je vyplnené
hlinou a kameňmi. Dĺžka je 8,5 m.

12. Babôčková jaskyňa
Jej vchod je umiestnený asi 10 m nad pred-

chádzajúcou lokalitou a je prístupný voľným
lezením. Jaskyňa predstavuje 13 m dlhú, na SZ
smerujúcu horizontálnu chodbu, zakončenú hlinitou
upchávkou, bez náznaku pokračovania. Vstupné
časti nesú stopy po erozívnej činnosti tečúcich vôd.
V hlinito-piesčitej výplni dna neboli objavené žiadne
naplaveniny nekrasového pôvodu. Výzdoba sa
vyskytuje v komínovitých ukončeniach v podobe
plastických sintrov. Asi 3 m poniže vchodu sa na tej
istej poruche vytvorila pravdepodobne mladšia
úroveň chodby s v strope zachovaným, spevneným
pôvodným dnom.

13. Prievanové blokovisko
Už dávnejšie zaregistrované prievanové miesto

vo voľnej suti bolo presondované dňa 12. 5. 2002 až
do malej sienky za vstupnou úžinou. Sienka je
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vytvorená v nebezpečnom blokovisku, z úzkych
puklín fúka intenzívny, mrazivý prievan. Relatívna
nízka pozícia vzhľadom ku dne doliny Stračaníka
(cca +15 m od miesta, kde je na úpätí masívu
Župkovej Magury výrazný prechod na alúvium
potoka) dáva predpoklad preniknutia na mladšiu
úroveň jaskynného systému pod Župkovou
Magurou.

14. Vlnková jaskyňa
(915 m n. m.). Bola pomenovaná podľa pekne

facetovaných stien, ktoré spolu s oválnymi profilmi
poukazujú na jej jednoznačný fluviatilný pôvod.
Trhlinový vchod do celkovo 25 m dlhej jaskyne leží
asi 120 m od vyústenia bočnej úvalinovitej dolinky
do hlavnej doliny Stračaníka, približne 15 m nad
dnom dolinky. Možno išlo o lokálny ponor (dolinka
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je veľmi pravdepodobne vyvinutá na nepriepustných
horninách a za silných dažďov tu vzniká občasný
tok, strácajúci sa v plytkom aktívnom ponore so sil-
ným prievanom). V strednom z jej záverových
výbežkov boli nájdené obliaky metakvarcitu.
Z hľadiska možného pokračovania možno aj sľubná
jaskyňa. Dňa 11. 5. 2002 po krátkej sondáži (M.
Horčík a T. Máté) v chodbe zasahujúcej v priamom
smere od vchodu do masívu sa podarilo preniknúť
do menšej sienky dlhej max. 3 m. Medzi vytran-
sportovaným materiálom sa objavili i nekrasové
štrky.

15. Reova jaskyňa
Nachádza sa asi 60 m ZJZ od Vlnkovej jaskyne,

asi 30 m nad suchou (občasne pretekanou) dolinkou
medzi Župkovou Magurou a kótou 1060 m. Úzky
nenápadný otvor v menších skalistých stenách je
lokalizovaný vo východnom svahu kóty 1060 m. Jas-
kynku tvorí jediná, v polovici o 100° zalomená chod-
ba, meandrovitého charakteru a zaujímavou modelá-
ciou stropu. Horizontálna chodba má dĺžku 6 m.

16. Abri ŽM
3 m široké, resp. 2 m vhĺbené korozívne abri

ŽM je vytvorené na šikmej poruche. Zaujímavé
je, že napriek výskytu i menších brál a cel-
kovo priaznivej pozícii na výskyt otvorov – aj
vzhľadom k nižšie ležiacej poloslepej doline
Stračaníka a jej vývinu – sme tu nenašli okrem
tohto abri žiadny iný otvor. Treba však podotknú ť,
že sme sa tu presúvali najmä v hornej polovici svahu.
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17. Hronský paleoponor (880 m n. m.).
4 m široký a 1,5 m vysoký oválny otvor do

mierne klesajúceho, postupne sa znižujúceho
zasuteného výbežku asi 4 m dlhého. Azda nejde len
o abri, ale o ďalej pokračujúci korozívny kanál.
V tomto zmysle je totiž zaujímavá jeho pozícia pria-
mo v prielome Hrona do „vápencovej“ zóny medzi
Červenou skalou a Župkovou Magurou, vo výške
pod zarovnanými úsekmi hrebienkov a sedielok
okolitých masívov (poriečna roveň?). Je možné tu
sondovať.

18. Drobné svahové prepadlisko asi 100 m po
vrstevnici od predchádzajúcej lokality smerom na
JJZ. Pomedzi väčšie bloky sa tu dá zostúpiť asi 2 m
do hĺbky.

19. Budulínkov ponor (905 m n. m.).
Relikt pôvodnej ponornej zóny predchodcu

dnešného potôčika, ktorý sa poniže jaskyne
Stračaník I postupne difúzne stráca. Jaskynka
s pekne korodovanými stenami a stropným korytom
nebola preskúmaná ďalej než 3 m, až pokiaľ zasaho-
valo denné svetlo. Je vyplnená čiernou lesnou hli-
nou, premiešanou suťou. Vchod v bralnej ostrohe asi
15 nad dnom doliny a povyše lesnej cesty bol
pôvodne skoro úplne zasypaný konármi a lístím.
Lokalitu sme pomenovali podľa prezývky jedného
z účastníkov pamätných Skřivánkových výprav do
oblasti.

Perspektíva územia
Vápencový masív Župkovej Magury má dnes

prevýšenie 150 m. Prihladiac na lokálnu geologickú
a hydrologickú situáciu územia (masív tvorí
pôvodne zavrásnením uzavretú vápencovú štruk-
túru) sa dajú predpokladať staršie, senilné vodné
cesty v podzemí. Niektoré takéto jednoznačne doku-
mentujú aj vyššie opísané jaskyne. Otázne zostáva
z akého smeru a kadiaľ pritekali a odtekali tieto
„hladné vody“. V súčasnosti majú prítoky do oblasti
prevažnú vergenciu smerom z juhovýchodu na
severozápad.

Medzi najperspektívnejšie lokality patrí
Dionýškova jaskyňa a Prievanové blokovisko.
V týchto jaskyniach sa vyskytuje intenzívny prievan,
ktorého pôvod ostáva záhadou. Práca na tomto
mieste je skomplikovaná závalom. Povrchovým
prieskumom ďalších neprejdených častí (napr. JV
svahy, ale aj vrcholové bralnaté partie) by sa
nepochybne dali objaviť nové jaskyne (sonda
v Prievanovom blokovisku bola založená na
prieduchu silného prievanu v otvore 5 x 5 cm, v str-
mom svahu). Ďalšie nádejné miesto sa nachádza
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Vysvetlivky ku geologickej mape:
A. granodiority až kremité diority; B. ruly, C. bridlice, kremité droby, metaarkózy (perm – sp. trias); D.

vápence – wettersteinské, steinalmské, gutensteinské (str. trias); E. dolomity (str.– vrch. trias); F. lunzské
vrstvy – bridlice, pieskovce (vrch. trias); G. vápence – tisovecké, furmanecké, dachsteinské (vrch. trias); H.
hliny a sutiny delúvia a fluviálne náplavy štrkov a pieskov (pleistocén – holocén); I. zlomy (zistené, pred-
pokladané); J. ponory, vyvieračky; K. farbiacim pokusom dokázaný smer podzemnej drenáže; L. významne-
jšie jaskyne: 1. Stračaník I (20 m), 2. Koreňovica (25 m), 3. Vlnková j. (25 m), 4. Po ľovnícka j. (60 m), 5.
Župkova j. (40 m), 6. Dionýškova j.,(39 m), 7. Kucharova j. (16 m), 8. Vl čia j. (17 m), 9. Jaskyňa v Tatričkách
(20 m), 10. Ladzianského j. (cca 350 m)
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v závere jaskyne Stračaník I, nízke plazivkovité
chodby sú tu upchaté mocnými nánosmi sedimentov
(občasný prievan), ako aj v neprebádanom závere
Budulínkovho ponoru.
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Zoznam jaskýň v masíve Župkovej Magury

P. č. Názov
1 Babôčková jaskyňa 13
2 Baďova diera 8
3 Brloh 8
4 Bublinová jaskyňa 4
5 Dionýškova jaskyňa* 39
6 Jaskyňa nad Baďovou 4
7 Jaskyňa Stračaník I* 25
8 Koreňovica 25
9 Kucharova jaskyňa* 16
10 Nohavicová priepasť 10
11 Poľovnícka jaskyňa* cca 60
12 Prievanové blokovisko 4
13 Véčko 4
14 Vlčia jaskyňa* 17
15 Žľabo-priepasť 10
16 Župkova jaskyňa* 40
17 Žuvačka 8

295 m
* - známe jaskyne

Počas poslednej akcie 14. 12. 2002 sme vyniesli
niekoľko plastových nádob na uschovanie vecí pre
budúci podzemný tábor. Rozdelení na 3 dvojice sme
pokračovali v prácach v Novej Kresanici. Očkaik
a Szunyog zameriavali ďalšie priestory a dosiahli
hĺbku - 183m . Vaněk a Kapucian rozbili blok v úzkej
chodbe tesne za Ženskou priepasťou a rozširovali aj
niektoré úzke miesta. Šmoll s Hurtajom pokračovali
v lezení traverzu ponad prvú priepasť ústiacu do
Dvojitého dómu. Po prelezení asi 15m traverzu sme
narazili na priepasť ústiacu do chodby, odkiaľ sa sme
ďalej zlanili komínom do Dvojitého dómu a vlastne
tak vyriešili komín, ktorý sme chceli liezť. Po
vyžumarovaní som pokračoval opäť v lezení ponad
spomínaný komín, asi 12m a dostal sa do 10m chod-
by končiacej úžinou. Celý prelezený traverz aj s
Čier-nou priepasťou má cca 50-60m. Po vrátení sa na
za-čiatok sme sa sústredili na komín, ktorý stúpa pri-
amo nad Dvojitým dómom. Odhadnutá výška pomo-
cou silného svetla je cca 25m, avšak pre pokročilý
čas sme sa vrátili hneď na začiatku. Po príchode do
miesta pred závalom sme po oddychu pokračovali v
roz-širovaní, keďže meracia partia sa ešte nevrátila.
Po tom ako sme počuli zvuky blížiacej sa partie sme
vy-stúpili von, zostúpili k autu a počkali na zvyšný
tím. Celá akcia trvala opäť vrátane výstupu a zostupu
asi 20 hodín.

Nová Kresanica - ďalšie objavy
Ján Šmoll

Traverz v jaskyni Nová Kresanica: Foto J.Szunyog



Jeskyně Nová Stanišovská je významným před-
stavitelem krasových jevů v centrální části Jánské
doliny Demänovského krasu v Nízkých Tatrách.
Problematika průzkumu, výzkumu a speleogeneze
lokality byla zpracována poměrně nedávno na
stránkách Slovenského krasu, avšak cesty podzem-
ního toku byly z podstatné části pouze předpo-
kládány, neboť za zvýšených vodních stavů se niko-
mu nepodařilo za 1. sifon proniknout. Nad Chodbou
utrpenia byla známá pouze malá neprůlezná plaziv-
ka, která byla v průběhu roku 2002 postupne
rozšířena za pomoci patronek. Tak byla konečně
otevřena cesta do nejodlehlejších částí systému i za
zvýšeného průtoku.

Popis nových pozorování
Dne 17. 11. 2002 jsme v ranních hodinách (6.30.

– 10.00. hod.) podnikli rekognoskaci Nové
Stanišovské jeskyně. Za vchodem bylo ve Vodní
puklině pouze 10 – 15 cm vody, což je ideální stav
pro prohlídku dalších částí jeskyně. Je zajímavé, že

i když tekl Stanišovskou dolinkou potůček a všech-
ny její ponory byly aktivní, Vodná puklina byla tak ř-
ka suchá.

Mezi 1. pieskovým sifonem a Vodnou puklinou
stála mělká louže, která nedosahovala ani okraje
hrázky za kterou leží stupeň (u m. b. č. 13) směřující
do Vodní pukliny. Ve 2. pieskovom sifonu byla též
jen malá louže o hloubce vody cca 1 cm.

Aktivitu vyvíjely až ponory směřující do
Odtokové chodby a Papekových chodeb.

V ústí Chodby utrpenia se nacházel vodní sifon
se silně proudící vodou, takže Hlavním tahem pro-
tékal aktivní tok, který vytvářel před Papekovými
chodbami malý splav, který s burácením odváděl
vody do ústí trativodu.

Díky uměle rozšířené plazivce (rozšíření úžiny
nad 1. sifonem P. Nováčkem) bylo možné bez
větších problémů překonat sifon jeho nadlezením.
Další 2. sifon byl též zcela zatopen, takže jsme jej
překonali výstupem do vyššího patra p řes
Smradľavou dieru.
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Aktivní tok jsme zastihli až u Rázcestia u m. b. č.
64 a v dalším úseku chodeb až po Šrolův dóm. Zde
vyvěral aktivní tok z ústí Pieskovej chodby u m. b.
č. 67. Potůček si dále zřejmě vytvořil cestu skrz bal-
vanitý zával, kryjící dno Zrúteného dómu, takže byl
jeho směr odtoku zachytitelný pouze sluchem.

S podzemním potokem se setkáváme pak až po
překonání Zrúteného dómu v Chodbe diaman-
tových pieskov. Za m. b. č. 96 byla chodba zcela
uzavřena sifonem. Dále již nebyl aktivní tok nikde
v jeskyni spatřen.

Pro jistotu jsme ještě prošli Bridlicovou chodbu,
která nejevila žádné náznaky vodního toku. Sifon
s dychom byl zatopený stejně jako při naši prohlíd-
ce na jaře roku 2002 (m. b. č. 296 byl pod vodní
hladinou).

Cestou zpět se zastavujeme na rozcestí
(Bridlicová ch./Sifón Ventil/ Slivkový komín), pod
kterým se rozkládalo poměrně rozsáhlé vodní jezero
(20 – 50 cm), ve kterém však voda viditelně
neproudila.

Závěr
Průzkumem jeskyně za vyššího vodního stavu se

podařilo vysledovat část podzemního toku (cca 350
m), jehož úsek byl teoreticky předpokládal již dříve
(srv. Hochmuth – Holúbek 1996). Jeskyní protékalo
v době rekognoskace více než 10 l.s-1, neboť v čin-
nosti byly oba jeskynní ponory (Papekové ch. a Od-
toková ch., do Vodné pukliny však z řejmě v posled-
ní době vůbec nepřetekly. Z. Hochmuth a P. Holúbek
předpokládali další občasný přítok ze směru od
Chodby k povrchu k sifonu Ventil, nám se poda řilo
tento předpoklad alespoň částečně potvrdit, neboť za
naši přítomnosti zde ještě stálo poměrně rozsáhlé
jezero s drobným, částečně zaplaveným přítokovým
korýtkem, směřujícím od Chodby k povrchu k je-
zeru. Aktivní přítok jsme tu ale již nezastihli.

Potvrdil se také předpoklad obou výše zmíněných
autorů o inundaci Pieskové ch. (ve směru ke Šrolovu
d.), Zrúteného dómu a Diamantových pieskov –
směr toku byl však nyní potvrzen ve zcela opačném
směru. Poměrně vydatný tok vyvěrá v chodbě
Diamantové piesky, podtéká Z část Zrúteného dómu
a kaskáduje Pieskovými ch. až do Šrolova dómu.

Jako nejzajímavější se momentálně jeví chodba
Diamantové piesky, kde je zdroj poměrně vydatného
přítoku vod neznámého původu. O rozsáhlosti
neznámého jeskynního úseku, který musí za sifonem
této chodby pokračovat, svědčí též existence va-
lounků nekrasového původu o větší zrnitosti. Směr
dalšího průzkumu je tedy vytýčen dosud nepro-
zkoumaným rozšířením za m. b. č. 105 a 106 (srv.
Hochmuth – Holúbek 1996, 83).

Literatura:
Hochmuth, Z. – Holúbek, P. 1996: Geomorfologické

pomery a topografia Novej Stanišovskej jaskyne,
Slovenský kras 34, Liptovský Mikuláš, 75-90.
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Lokalizácia
Horizontálny vchod do jaskyne sa nachádza pod

skalnou stenouna ľavom svahu Klenického potoka,
nad cestou medzi obcami Praha a Lupoč.
Nadmorská výška vchodu je cca 370 m. Patrí do
katastrálneho územia obce Lupoč v okrese Lučenec.
Podľa geomorfologického členenia jaskyňa patrí
v rámci Slovenského stredohoria do celku Ostrôžky.
Nachádza sa vo vulkanických horninách.

História prieskumu
Na jaskyňu upozornil autorov Jozef Drenko,

autor monografie obce Lupoč. V kronike obce sa
spomína: Na vrchu Kozí chrbát zo strany hradskej
do Prahy existuje jedna diera, ktorá je opradená

rôznymi povesťami. (Jozef Drenko Lupoč - mono-
grafia obce, 2001, str. 184).

Ku vchodu jaskyne autorov doviedol p. Ján
Petrus (nar. r. 1931) z obce Lupoč. Nezistili sme, že
by miestni obyvatelia dieru nejako nazývali. Vo
vchode jaskyne bolo cítiť silný zápach po zvierati.
Na základe tohoto sme jaskyňu pomenovali
Voňačka. Pri prvom vstupe sa autorom podarilo
dostať  do vnútra jaskyne do hĺbky 5 m. Vzdialenosť
nánosov od stropu v časti za vchodom bola 0,2 - 0,3
m. Na konci prednej rozšírenej časti sa nánosy
zvažujú smerom do jaskyne. Pokračujúca chodba je
približne kruhového prierezu. Bola zanesená lístím.

Na ďalších akciách sme pracovali na sprístupňo-
vaní priestorov. Najprv sme museli odstrániť nánosy
vo vstupnej časti, na konci ktorej našiel F. Radinger
junior prvý keramický črep. Po vytvorení relatívne
dobrého pracovného prostredia v prednej časti sme
pristúpili k prečisťovaniu chodby. Po vytiahnutí
niekoľkých nádob s lístím a humusom sa objavila
voda. Od tejto chvíle sme pri čistení ležali v blate a vo
vode. Napriek vyšším nánosom v prednej časti voda
nikdy nezaplavila celú chodbičku. Toto nasvedčuje
o prirodzenom únikovom otvore vo výške 0,1 - 0,15
m nad dnom jaskyne. Postupujúc v čistení jaskyne
sme v blate nachádzali ďalšie keramické črepy. Po
stred jaskyne sa vyskytovali menšie skaly vulkan-
ického pôvodu. Približne v strede jaskyne nás za-
stavili skaly na dne, ktoré nám nedovoľovali
pokračovať ďalej. Pri vynesení prvých menších
kameňov z tejto časti sme zistili, že medzi vulka-
nickými skalami sú aj kusy dreveného opálu. V zad-
nej polovici jaskyne sa na dne nachádzali zopalizo-
vané časti kmeňa stromu rôznej veľkosti. Toto
definitívne potvrdilo stromový pôvod jaskyne. Na
konci chodby jaskyňa pokračuje neprieleznými duti-
nami, ktoré vznikli rozdvojením sa kmeňa na dva
konáre. Na tomto mieste sme našli kúsok keramic-
kej nádoby s uchom. Je pravdepodobné, že tento črep
bol pretransportovaný z povrchu dažďovou vodou cez
neprieleznú dutinu. Jaskyňu autori zamerali dňa
12.5.2002. Dĺžka zameraných priestorov je 10,5 m.

Pri čistení jaskyne autorom pomáhali František
Radinger mladší, Norbert Varga a Ing.Attila Varga.

Archeologické nálezy boli posúdené Mgr. Erikou
Hraškovou z Pamiatkového úradu v Lučenci. Boli
zaradené do obdobia praveku.

Jaskyňa Voňačka je prvá jaskyňa stromového
pôvodu v Lučenskom okrese. Z tohoto hľadiska si
zasluhuje pozornosť a ochranu.
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Malá horská obec Kavečany sa nachádza severne
od Košíc takmer na rozvodnom hrebeni medzi
Črmeľskou dolinou a dolinou Hornádu. Známa je
zoologickou záhradou a lyžiarskymi terénmi.
Priamo v intraviláne obce sa nachádzajú zaujímavé
krasové javy. Kavečanskú jaskyňu, dlhú cca 65m
sme preskúmali už v r.1975, avšak dodnes jej mapa
ani opis neboli publikované. V súvislosti
s budovaním geografického pracoviska na
Univerzite P.J.Šafárika rastie záujem o túto zaují-
mavú blízku krasovú lokalitu a tak sme sa rozhodli
publikovať na stránkach Spravodaja základné infor-
mácie o jaskyni a prispieť aj k vyjasneniu niektorých
zmätkov v súvislosti s názvom a identitou jaskyne.

História prieskumu
O jaskyni som sa dozvedel od priateľov P.Zanvita

a P.Bodnára, ktorí vtedy študovali na veterinárnej
fakulte, ktorej internát ležal neďaleko cesty do
Kavečian. Jaskyňa (či skôr prepadlisko) bolo odkry-
té pri stavbe cesty do obce, údajne už v 19. storočí
(cit. J. Thurócty 1993), pochádza odtiaľ tiež známy
nález mamutieho kla. Bárta J. (1963) spomína
v Kavečanoch „Jaskyňu v Dzurovej“, pričom
nejde o tú istú lokalitu. O tom sme však vtedy nič
nevedeli. Depresia bola využívaná ako miestne
smetisko. Dňa 3.4.1975 vo večerných hodinách sme
sa spolu s menovanými priateľmi vybrali do jaskyne.
Vchod sa skutočne nachádzal vedľa cesty, tesne pred
začiatkom obce, a do jaskyne sme sa dostali
plazivkou až po odhádzaní smetia. Jaskyňa budila
dojem riečne modelovanej chodby, miestami
s vysokými, k povrchu sa tiahnúcimi komínmi.
Bezprostredne s prieskumom sme začali jaskyňu
mapovať, vzhľadom na prítomnosť kovového
odpadu (kostry bicyklov, staré hrnce, vani čky
a pod.) sme mali dokonca aj problémy s magnetic-
kými anomáliami a niektoré ťahy sme viackrát pre-
meriavali. Neskôr sa zistilo, že o jaskyni vedel už
nebohý ing. M.Erdős, ktorý ju evidoval ako
„Jaskyňu na smetisku alebo tiež „Smetisko“ resp.
Jaskyňu pri ceste č.KY 7, čím vznikli zmätky s iden-
titou jaskyne. V nich zjavne pokračovali aj autori
„Dokumentov“, považujúc Smetisko (č.143)
a Kavečanskú jaskyňu (č.140) za 2 samostatné
lokality a naopak stotožnili úplne inú jaskyňu
v Dzurovej s Kavečanskou jaskyňou. Napriek tomu,
že názov „Smetisko“ je možno starší, avšak nebol
publikovaný a je dosť dehonestujúci pre najdlhšiu
a celkom peknú jaskyňu, odporúčame používať pre
lokalitu názov Kavečanská jaskyňa s vedomím, že
existujú dnes nepoužívané synonymá Smetisko
a Jaskyňa pri ceste.

K zaujímavému prírodnému javu došlo r.1992,
kedy sa v blízkosti „našej“ jaskyne prepadla cesta.
Ing. Thuróczy s kolegami (1993) preskúmali pod
ňou sa nachádzajúcu priepasť hlbokú 18,5m (dnes
zasypaná). Je veľmi pravdepodobné že šlo buď
o súčasť opisovanej jaskyne, pravdepodobne to boli
komíny pri bode 6-7 alebo iné v ich tesnej blízkosti,
ktoré mohli s priestormi Kavečanskej jaskyne
súvisieť.

Po zasypaní pôvodného vchodu bola jaskyňa od
80- tych rokov úplne neprístupná. K ďalšiemu zaují-
mavému javu však došlo na záhrade obytného domu,
obývaného dnes p. J. Kováčom, ktorý bol medzitým
vybudovaný v blízkosti vchodu. Na záhrade sa
prepadol povrch a objavil sa komín vedúci do prvej
opisovanej sienky pri bode č.3. Majiteľ komín
zabezpečil dvierkami a rebríkom, ktorý dnes tvorí
nový vstup do tejto, teraz už nie „Jaskyne na
smetisku“ ale skôr „Záhradnej jaskyne“.

Ostáva iba veriť, že košickí speleológovia venujú
tejto pozoruhodnej lokalite, dnes s pohodlným
vchodom, väčšiu pozornosť, ktorá nevylučuje ďalšie
objavy.

Geologické pomery
Jaskyňa je vytvorená na kontakte lavicovitých

liasovými vápencov s triasovými, brekciovitými
dolomitickými vápencami. Ich pás sa tiahne na
rozhraní medzi paleozoickými metamorfovanými
horninami tvoriacimi dno a svahy Črmeľskej doliny
a hlbinnými horninami (žuly) zasahujúcimi až do
doliny Hornádu. Spomenutý pás sa s prerušeniami
tiahne od Košíc (Pohradová) až na Čečatovú a je
sporadicky skrasovatený.

Opis a morfológia priestorov
Vchod Kavečanskej jaskyne sa nachádza (resp.

nachádzal) v umelom záreze bezprostredne pri ceste,
dnes je plne zavezený sutinou a neumožňuje vstup.
Za ním sa tiahne nízka plochá plazivka, generálne
južným smerom, ktorá klesajúc sa rozširuje a strmo
ústi do dómovitého priestoru pri bode č. 3. Nahor sa
tiahnúci komín sme vtedy neskúmali, ale odhadli
sme jeho výšku na cca 8-10m. Z dómika viedlo
tesné pokračovanie (body 8-9) do ďalšej, tentoraz
silne rútivej sienky s balvanmi na dne a tiež
komínovitým výbežkom. Od vchodu zasahuje toto
najvzdialenejšie miesto jaskyne cca 30m do masívu.
Z prvej sienky sa tiahne opačným smerom (teda pod
cestu, k vchodu) ďalšia tesná chodba s dnom
s piesčitými sedimentmi a dokonca so zárezom zrej-
me občasného toku. Jaskyňa sa v tomto mieste
končila na povrchu stúpajúcimi komínmi.
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Genéza a speleologické možnosti
Tým, že Kavečanská jaskyňa leží vysoko nad

okolitými dolinami (rel. prevýšenie cca 200m)
v blízkosti rozvodného chrbta, je vylúčené, že by
mohla mať súvislosť s dnešnými okolitými
alochtónnymi tokmi. V jej okolí sa vyskytujú iba
slabšie (a občasné) toky s malou zbernou oblasťou.
Avšak nakoľko tieto vody prichádzajú
z nekrasového okolia, spôsobujú vcelku intenzívne
skrasovatenie tenkého vloženého pásu krasových
hornín, ktoré sa prejavuje dokonca až prepadaním
komínov dosahujúcich na povrch. Takéto korozívne
dutiny môžu dočasne sústreďovať aj časť povr-
chového odtoku, ako sa to javí v niektorých častiach
jaskyne. Preto pokračovanie Kavečanskej jaskyne
nie je vylúčené a zrejme podobné lokality sa
v podobných podmienkach môžu vyskytova ť se-
verne i južne od Kavečian.

Na záver ostáva poďakovať Ing. Thuróczymu,
P.Holúbekovi a G. Lešinskému za pomoc pri rozple-

taní lokalizačných, názvoslovných a iných záhad
okolo tejto peknej jaskyne.

Poučenie: Stačí mapa jaskyne a bodka na
topografickej mape a je po zmätkoch a záhadách.

Literatúra:
BÁRTA, J., 1963: Desať rokov speleoarcheologick-

ej činnosti Archeologického ústavu SAV,
Slovenský kras 4, Martin, s.87-97

BELLA, P., HOLÚBEK, P.,1999: Zoznam jaskýň na
Slovensku, Dokumenty, MŽP Bratislava, 244s.

THURÓCZY, J.,1993: Priepasť v Kavečanoch.
Spravodaj SSS č.1, s.23-25

Erdős (1979): Súpis krasových javov v okolí Košíc,
Kavečian a Kysaku (KY). Dokumentácia a reg-
istrácia povrchových a podzemných krasových
javov v krasovom ostrove na severozápad od
Košíc. Správa za rok 1979. Múzeum slovenského
krasu, Košice, p. 13
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Dnes, keď píšem tento príspevok, myslím na čer-
stvé zážitky z druhej najväčšej strážovskej jaskyne.
Zdá sa, že Jánošíkova jaskyňa (Veľká jaskyňa v Strá-
žove) ešte definitívne neodpovedala nie na otázku o jej
prípadnom súvise či dokonca spojení s jaskyňou
Četníkova svadba. Napokon veď aj vchody do oboch
jaskýň delí od seba iba necelých 200 m vzdušnou
čiarou a približne 100 m výškového rozdielu.

Posledné postupy v Jánošíkovej jaskyni sú
dôvodom na nové, podrobné zameranie jej známych
priestorov a spolu so sľubnými prievanmi v nich
naznačujú možné pokračovanie jaskyne v smere na
Četníkovu svadbu. Ako sa situácia ďalej vyvinie,
ukáže čas. Ak jaskynní prieskumníci dokážu využiť
získané poznatky, ak vo svojom úsilí vytrvajú a budú
mať i trochu šťastia, verím, že sa aj tu dočkajú
úspechu. Tak ako v prípade jaskyne Četníkova svad-

ba, v ktorej k doteraz známym sieňam a dómom
pribudol ďalší “kus” - Vodopádový dóm.

Čo novému objavu predchádzalo? Najprv to bol
sotva postrehnuteľný prievan v úzkej, neprieleznej
pukline s dnom i stenami pokrytými sintrovými
útvarmi na samom konci Suchej chodby zazname-
naný pri prieskume na akcii 9. 3. 2002. Nasledovalo
viacero pracovných akcií zameraných na
rozširovanie pukliny dostupnými prostriedkami - od
klasických (kladivo a sekáč) až po najmodernejšie
(akumulátorová vŕtačka a pyropatróny). Čoskoro sa
k zvyčajnému prúdu nespisovných výrazov
vychádzajúcich v nepravidelných intervaloch z úst
neúnavných razičov pridal pravidelný a predsta-
vivosť jaskyniara burcujúci zvuk padajúcej či
tečúcej vody. Ten sa z akcie na akciu zosilňoval
úmerne s pribúdajúcimi decimetrami plazivky a spolu
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s ním sa stupňovalo aj pracovné nasadenie
niekoľkých súčasných i nádejných členov
JK Strážovské vrchy, ktorým v závere nez-
ištne pomohol technicky i fyzicky zdatný P.
Jančiak z JS Adama Vallu (ešte raz ďaku-
jeme, Peter). Je len prirodzené, že ani on
nechýbal medzi tými, ktorí sa 25. 4. 2002
ako prví na vlastné oči presvedčili o tom, čo
už predtým počuli. Spolu s ním sa L.
Bajzík, J. Kasák, B. Kortman, B. Pružinec a
M. Lisý ocitli naspodku akoby obrovského
kamenného zvona, ktorý sa ozýval hukotom
nespočetných vodných prúdov stekajúcich
po jeho stenách alebo dopadajúcich z
veľkej výšky na členité dno. Hoci oproti
očakávaniam z pla-zivky, vyvolaným
charakteristickým zvukom tečúcej vody,
vodopád nepokračoval sústredeným tokom
hlbšie do útrob Strážova, ale strácal sa
pomedzi zrútené bloky a úlomky sintrovej
výplne a vápencovej horniny tvoriace dno
zvonovitého priestoru, objav to nebol na
zahodenie. Najmä keď sa dvom
považskobystrickým horolezcom aj za
pomoci skladacieho stĺpa podarilo na dva
razy vyliezť až k “povale” Vodopádového
dómu vo výške bezmála 40 m, čím sa
denivelácia jaskyne zvýšila približne na 65
m (presný údaj bude známy až po domeraní
komínovitých úsekov). Najvyššia časť
dómu má zachovanú peknú sintrovú výz-
dobu a je mimo dosahu vodného toku, ktorý
vyteká zo zasintrovanej chodby s jazierkom
na nižšom “poschodí” dómu. Cez skalnú
terasu padá na dno s rozmermi cca 16 x 12
m pokryté veľkými blokmi opadanej sintro-
vej výzdoby hrubej až 1,3 m. Dóm je vyz-
dobený drobnými pizolitmi a spolu so
zachovanou časťou vý-zdoby vo vyšších
častiach a hlukovou kulisou padajúcej vody
tvorí azda najkrajšiu časť celej jaskyne.

Doterajšie pokusy nájsť pokračovanie
jaskyne z dna Vodopádového dómu neboli
úspešné, ale ešte stále ostávajú možnosti
dostať sa ďalej v jeho hornej časti, prípadne
v komínoch Bukovinského dómu. Zdá sa, že
postup smerom vyššie, k Jánošíkovej
jaskyni, alebo naopak, z Jánošíkovej
jaskyne dolu k jaskyni Četníkova svadba,
má perspektívu.

Verme, že nebude priveľmi vzdialená...
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Každoročnú užitočnú centrálnu akciu SSS –
mapovací kurz, sme tohto roku uskutočnili v Strá-
žovských vrchoch. Zaslúžil sa o to najmä Bohuš
Kortman, ktorý nás úspešne vylákal z klasických
krasových oblastí. Aby mapovací kurz okrem
prípravy budúcich perspektívnych meračov sledoval
aj nejaký konkrétny užitočný cieľ, rozhodli sme sa
pre Pružinskú jaskyňu v blízkosti obce Pružina, časť
Priedhorie. Existujú síce jej staršie mapy od P
Brančíka a P. Janáčika, avšak chýbajú meračské
zápisníky a medzičasom došlo k objavu ďalších
častí, ktoré by sa žiadalo zamerať a pripojiť i cel-
kove zmapovať jaskyňu súdobou metodikou.

V turistickej “medzisezóne” nám ako základňa
s ubytovaním, stravou a prednáškovou miest-
nosťou vhodne poslúžilo miestne rekreačné zaria-
denie v Priedhorí. V dňoch 2. - 5.5. sa tu okrem
organizátorov – autora príspevku a B.Kortmana
zišlo spolu 11 účastníkov kurzu. – Ľ.Krčmárik a M.
Sova z Trenčianskych Teplíc, B.Pružinec, J.Hašo
a J.Lovíšek zo Speleoklubu Strážovské vrchy,
I.Mažári a Ľ.Varecha z Martina (speleoklub Veľká
Fatra), P.Jančiak zo skupiny A.Vallu, M.Lomnický
a M. Kiripolský zo speleoklubu Rokoš a tiež
M.Jagerčíková zo Speleo-Detva.

Niekoľko slov o jaskyni
Návšteva tak impozantného prírodného výtvoru,

ktorý by človek očakával skôr v Demänovskej či
Jánskej doline, účastníkov podnietila k úvahám o mož-
nom pokračovaní a celkove perspektívach spele-
ológie v tejto oblasti.

Jaskyňa je známa od nepamäti, údajne sa v nej
skrývali slovenskí povstalci z r.1848 a počas 2. sve-
tovej vojny obyvateľstvo blízkej obce. Už v roku
1892 jaskyňu zameral a nakreslil na svoju dobu
veľmi realistickú mapu K. Brančík (v novšej dobe
publikovaná v príspevku B.Kortmana 2001).
Neskôr i mapu i s rezmi a pozdĺžnym profilom
vyhotovil P.Janáčik v r.1960 (Janáčik P., 1961-2).
Porovnaním oboch máp sa dá usúdiť, že autori
jaskyňu poznali v tom istom rozsahu, jedine šípku
majúcu smerovať na sever má každá iným smerom.
Jedným z cieľov revízneho zamerania bolo určenie
polohy novoobjavených častí a snáď aj tajné
želanie, aby podrobné mapovanie prispelo nejakým
spôsobom k ďalšiemu pokroku v prieskume.

Jaskyňa sa otvára veľkým portálom vchodu vo
výške 590m, čo je asi 100m nad dnom doliny.
Pokračuje rozľahlou chodbou, širokou miestami
viac ako 20m a priemerne vysokou okolo 6-8m.
Zaujímavé sú mohutné sintrové útvary v závere

i hrubé nánosy guána. Ako je zrejmé z mapy, ktorá
je výsledkom mapovacieho kurzu, tiahne sa najprv
na JV, potom sa stáča na Z až SSZ a vo vzdi-
alenosti asi 90 m od vchodu sa člení do viacerých
zasintrovaných chodbičiek, kde sa postup
predbežne nedarí. Svedčí o tom viacero sond na
“perspektívnych” miestach. Napriek tomu nie je
možné tu postup vylúčiť, v tomto smere sa jaskyňa
tiahne priamo kolmo na masív kopca nad jaskyňou.
Zaujímavé sú tesnejšie odbočky jaskyne, často iba
medzi blokmi rozčleňujúcimi pôvodné veľký
priestor. Na ľavej (severnej) strane sa však jasky-
niarom zo speleoklubu Strážovské vrchy podarilo
nájsť síce tesné, avšak pomerne dlhé pokračovanie,
ktorého zameranie malo vrhnúť nový pohľad na per-
spektivitu ďalšieho podnikania v tejto časti jaskyne.

Mapovanie
Počas mapovacieho kurzu, ktorého sa popri

úplných začiatočníkoch zúčastnili aj členovia s istý-
mi skúsenosťami, sa účastníci rozdelili do menších
skupín merajúcich samostne jednotlivé časti
jaskyne. Potvrdilo sa, že detailné zameranie veľkého
priestoru nie je celkom jednoduchá vec. Ako to
dopadlo, nech posúdia čitatelia či história. Isté je, že
večer dňa 4.5. sme zistili ešte nedostatky, ktoré
vznikli nedorozumeniami na miestach, kde sa stretá-
vali jednotlivé dielčie zamerané celky i inými
bližšie nedefinovateľnými silami.

Preto bolo potrebné, aby ešte neskôr jaskyniari
z blízkych skupín – 8.5. B.Kortman, B.Pružinec,
J.Lovíšek, 9.5. M.Sova, a ešte 12.5. M.Sova a
J.Dofková jaskyňu znova navštívili, premerali
sporné ťahy a dokreslili niektoré detaily. Poslednú
revíziu uskutočnil B.Kortman ešte v januári 2003.

Celková bilancia: v jaskyni bolo zameraných 61
polygónových ťahov, všetky stabilizované a ozna-
čené. Dĺžka celého zameraného ťahu je 389m, čo
však nemožno počítať za dĺžku jaskyne, pretože
niektoré z ťahov tvoria súčasť okruhu vo veľkých
priestoroch.  Ak by sme tieto odpočítali, dostávame
sa k reálnemu číslu 250 m, čo je rozhodnej viac ako
93m, ktoré uvádza “Zoznam jaskýň”. Prevýšenie je
24,3m. Najväčšia chyba na jednom z 3 uzavretých
ťahov je 0,77m.

Na záver kurzu sa účastníci presunuli ešte na
masív Strážova, kde si prehliadli jaskyňu Četníkova
svadba aj s novými objavmi, o ktorých píše B.
Kortman v samostatnom príspevku.

Veríme, že účastníci mapovacieho kurzu po-
znatky a skúsenosti, ktoré tu nadobudli, využijú už
čoskoro v svojich speleokartografických dielach.
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Po minuloročnom oboznámení sa s krasovou
oblasťou pohoria Bihor nás chuť po poznaní tohto
nesporne nielen jaskyniarsky zaujímavého územia
zaviedla opäť do Rumunska, a to bez najmenšieho
tušenia hneď dvakrát. Presnejšie do doliny Sighistel
a na juhovýchodnú časť planiny Padis. Prvú
tohtoročnú cestu absolvovali traja členovia SK
Drienka - Jozef Psotka, František Horčík a Vladimír
Papáč.

Poznanie
V doline Sighistel sme navštívili jaskyne -

Pestera Pisholca, Pestera Magura, Pestera Coliboaia
a Pestera Dracoaia. V posledne menovanej sme
zaregistrovali intenzívny prievan vychádzajúci z úz-
kej štrbiny spod natečených sintrov. Rozžhavený
Jozef odbil časť sintrov kusom skaly a vyhrabal
naplavený piesok. Pre ďalší presun a nedostatok
času sme už len obzreli šuflíkový vchod jaskyne
Rasuflatoarea din Blidaru a ďalej sme sa presúvali
okolo jaskyne Pestera viu Ionele (nechutný bivak),
cez dolinu Girdy (návšteva Coiba Mare) a Cabany
Padis (výborný ovčí syr) k rokline Somesul Cald.
Oddychujeme na príjemných, už známych miestach
a navštevujeme jaskyne rokliny - Pestera Moloch,
Pestera Radesei, Pestera Babylon a nižšie v doline
krásnu, cca 400 m dlhú Pesteru Pepii s jazerami
(“zanorenie”), končiacu tajomným sifónom.
Opúšťame Padis, cez odrezané dediny Doda Pilli,
Smida, Rachitele, stopom cez Huedin a s nočnou
prestávkou v krasovej oblasti Padure Craiului sa cez
známe roviny vraciame domov. Vďaka spoznaniu
doliny Sighistel i vďaka ďalším príjemným
dôvodom sa myšlienky návratu v silnejšej zostave
do tejto oblasti nezdajú nereálne, skôr naopak ...
Doma sa (ne)nechajú dlho presviedčať ďalší čle-
novia klubu - Martin Horčík a Tibor Máté a do
Rumunska sa posilnení vraciame už na jeseň.

Návrat (7.-14. 9. 2002)
Už skoro ráno po takmer klasickej trase Miskolc-

Debrecen-Oradea sa terigáme ošumelým rumun-
ským vlakom na lepkavých, prepotených sedadlách
medzi úsmev vyvolávajúcimi tvárami domorodcov
do “moderného” mesta Stei (Dr. Petra Grozu).

Odtiaľ pešo už len na skok cez dedinu Sighistel

do rovnomennej doliny. Roklina Sighistel predstavu-
je asi 5 km dlhú dolinu s približne 180-timi jaskyňa-
mi rôznej dĺžky (7 – 1850 m). V jej závere sa kolmé
steny na rozpätie rúk vypínajú do výšky cca 20 m.
Geologické zloženie je pestré, tvorené vápencami,
medzi ktoré sú vsunuté pásy nekrasových hornín
(bridlice?) a na týchto striedaniach vrstiev sú
vytvorené bočné dolinky. V doline po oboch
stranách je viacero výverov rôznej intenzity (v ústi
doliny i zachytených).

Hlavný stan rozprestierame na dne doliny, blízko
potoka v portáli jaskyne Suruta (Stajňa), od ktorej je
len na skok k Pestere Dracoaia - hlavnému objektu
našich pracovných aktivít. Samotnú jaskyňu s ob-
rovským portálom tvorí jedna erózna chodba, ktorá
sa ku koncu zužuje a končí už spomínaným sintro-
vým nátekom. Vytvárame skupiny, striedame sa v práci
i pri tábore. Štrbina s prievanom neodoláva a hneď
na druhý deň sa prebíjame cez sintrovú kôru a pod-
hrabávaním zväčšujeme sondu. Prácne pokračujeme
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Pohľad na vchod jaskyne P. Dracoaia z protiľahlej
strany stojí za to. Foto: T. Máté
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cez zhutnené “čokoládové” sedimenty, prievan
zosilnieva a mení svoj smer o 180 stupňov.
Naháňame ho ďalej, sondu prehlbujeme už na výšku
človeka, hlina sa mení na premočený piesok a ďalší
deň stojíme v malom jazierku. Vyhecovaní silne-
júcim prievanom zhasínajúcim karbidky, pokraču-
jeme zalomeným smerom v akomsi tuneli popri
prekorodovanej stene. Z ponad hlavy čoraz častejšie
opadávajú kusy blata a uvoľnené časti steny. Pre
ďalší postup i bezpečnosť, zhadzujeme obrovský kus
steny do vyhĺbenej sondy. Úzky priezor prievanu sa
zväčšuje, no v ďalšom pokračovaní nás hatí vy-
stupujúca časť masívu, ktorá naopak tunel zužuje do
neprieleznej úžiny. S úporným sekaním zväčšujeme
úžinu a vstupu do nových priestorov nám nad hlavou
bráni už len sintrová kôra. Po prestrčení sa cez úzky
otvor, poza rozbité sintre sa konečne vystierame
v novom priestore, ktorý tvorí zvyšok bočnej prí-
tokovej vetvy kruhovitého pôdorysu, roz členenej
vystupujúcim mohutným britom. Ďalšie priestory
pokračujú v úzkej puklinke vo výške 4 m, kde zdan-
livo počuť žblnkot vody. V pokračovaní bude
potrebné použiť techniku. Zvyšok času mimo práce
využívame oddychom, rekognoskáciou terénu i ak-
tívnou návštevou prítomných jaskýň. Šuflíkový
otvor s prievanom jaskyne Rasuflatoarea din Blidaru
odklíname na trikrát, po namočení v jazierkach
eróznej chodby pokračujeme menšou 4 m hlbokou
šachtou k vodnému toku jaskyne. Jaskyňa s dĺžkou
vyše 200 m končí jazerami. S aktívnym tokom sa
stretávame i v jaskyni Pisholca, ktorý pred jej
vchodom vytvára hrubé travertínové kaskády.
Jaskyňu v dĺžke 300 m tvorí hlavná chodba s jazera-
mi i vodopádom. Vodnou prekážkou končí i jaskyňa
Coliboaia, ktorú takisto tvorí dominantná chodba
väčších rozmerov v dĺžke cca 750 m. “Suchou”
jaskyňou je Pestera Magura s obrovskými dómami

a členitejším charakterom, v neďalekej histórii i ve-
rejnosti prístupná. Niekdajšieho sprievodcu jaskýň
Sighistelu náhodou stretávame v krčme dediny, už
zjavne sa venujúcemu inej činnosti ... Navštívili sme
i jaskyňu Dimbul Colibii II s celkovou dĺžkou 100 m
i ďalšie menšie jaskyne.

Tohtoročné návštevy doliny Sighistel boli zame-
rané na prieskum jaskýň, ich prolongáciu i doku-
mentáciu. Získali sme ucelenejší prehľad o tomto
území a trocha nahliadli do fungovania jeho
krasového podzemia. Krasové bohatstvo, nadvia-
zaný kontakt s miestnou skupinou (pôsobí ich v Sig-
histeli 10), výborný ovčí syr i dobrosrdečný ľud našu
históriu zahraničných ciest do tejto krajiny v budúc-
nosti určite obohatia ...
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V marci roku 2002 som zrealizoval študijnú cestu
do Indie. Cieľom bolo zoznámenie sa s lokalitami
UNESCO zaradenými do Zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva. India pristúpila
k Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prí-
rodného dedičstva 14. 11. 1977. V súčasnosti je do
Zoznamu v Indii zaradených 22 pamiatok. Osobitné
postavenie v tomto súpise zaujímajú skalné svätyne
a chrámy vytesané v jaskynných komplexoch
Adžanty, Éllóry a Elephant Islandu. Východiskom
do Adžanty a Éllóry je 300-tisícové univerzitné
mesto Aurangábád v štáte Maháraštra. Aurangábád
leží ďaleko od hlavných trás. Jeho sláva a strategická
poloha na dôležitej obchodnej ceste medzi severnou
a južnou Indiou patria minulosti. Nový význam
získala ako mesto, z ktorého sa navštevujú jaskynné
komplexy v Adžante a Éllóre. Celý región je
súčasťou obrovskej plošiny Dákkhin (Deccan,
Dakšin, v učebniciach zemepisu tiež Dekanská
plošina) s rozlohou 1 mil. km2.

Dakšin znamená v preklade juh. Plošina Dákkhin
vypĺňa strednú a južnú časť Prednej Indie. Je
považovaná za niekdajšiu súčasť Gondwany,
obrovskej hypotetickej pevniny na južnej pologuli,
spájajúcej väčšiu časť dnešnej Južnej Ameriky,
Afriky, Madagaskaru, Arábie, Prednej Indie a západ-
nej Austrálie. Základ plošiny tvoria staré kryštalické
horniny, hlavne žuly a ruly, ktoré vychádzajú na
povrch hlavne na juhu, východe a severovýchode.
Na tomto základe sa nachádzajú najmä na severe
a východe nezvrásnené plošiny a miestami preme-
nené sedimenty, hlavne kremence, bridlice, vápence
a červené pieskovce, ktoré boli použité pri staveb-
ných účeloch najmä v mughalskom období (Fatéh-
púr Síkrí, Červená pevnosť v Agre a pod.). Tekto-
nické pohyby počas alpsko-himalájskeho vrásnenia
rozlámali zarovnaný Dákkhin na mnoho krýh.
Proces bol sprevádzaný aj výlevmi čadičových láv
v západnej časti plošiny, kde vznikli mohutné lávové
príkrovy, nazývané trappy. V týchto oblastiach pre-
vládajú tabuľové plošiny, ktorých rozčlenením
vznikli stolové hory obmedzené stupňovitými svah-
mi. V takomto type reliéfu sa nachádzajú aj jaskyn-
né komplexy Adžanta a Éllóra.

Prvou zastávkou na ceste za skalnými chrámami
vytesanými v sopečných horninách strednej Indie
bola Adžanta. Na listinu UNESCO bola zapísaná
v roku 1983. Pomenovanie získala podľa blízkej
dediny. Upadla do zabudnutia v čase, keď začal

upadať aj budhizmus, náboženstvo, ktoré v Indii
vzniklo. Tento ústup sa datuje na rozhranie 6. a 7. st.,
keď brahmanizmus (staršia podoba hinduizmu)
získava na dôležitosti a vytláča budhizmus.
Vyhĺbené skalné chrámy Adžanty vznikli v období
od 2. st. pred Kr. do 7. st. po Kr. v ťažkých pod-
mienkach bazaltového skalného masívu pohoria
Indjari nad ohybom rieky Waghore. Priestory vyte-
sali do skál dve skupiny budhistických mníchov
primitívnymi nástrojmi, väčšinou zahrotenými
kladivami. Celkom sa tu nachádza 5 budhistických
chrámov (čajtja) a 24 kláštorov (vihára). Stĺpy chrá-
mov sú pozoruhodne vyrezávané, ale najpôsobivej-
ším rysom adžantských jaskýň sú maľby vypraco-
vané technikou tempery pokrývajúce skoro všetky
steny. Maľby vo svätyniach zobrazujú Budhu a svet-
ské obrazy v hlavných sieňach sú prerozprávaním
obľúbených rozprávok (džátak) o jeho predchádza-
júcich životoch. Za vrchol umenia sa považujú
maľby v jaskyni číslo 17 (Budhova minulosť,
Budhova budúcnosť – Majtrej, palácové scény, kole-
so znovuzrodenia). Najstarším kultovým miestom je
trojloďová jaskyňa číslo 10 s 39 osemhrannými
piliermi a jaskyňa číslo 26 s Budhom v stave
nirvány. 1200 rokov bol celý jaskynný komplex
zarastený pralesom a okrem niekoľkých obyvateľov
okolitých dedín a sádhuov – svätých askétov sa tu
zdržiavali iba netopiere. Až v roku 1819 pri
poľovačke na tigre objavil oddiel britských vojakov
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v ťažko prístupnom teréne zarastený vchod do jednej
z jaskýň. Mnohé z „fresiek“ boli neskôr horlivosťou
tiež vedcov zničené, ale tie ktoré sa zachovali, sú
nesmierne cenné pre celé ľudstvo.

30 km severozápadne od Aurangábádu sa
nachádza druhý významný objekt skalných jaskyn-
ných chrámov – Éllóra. Na listine UNESCO sa ocit-
la v roku 1983. Éllóra slúži ako príklad kultového
miesta troch náboženských prúdov v duchu toleran-
cie, existujúceho vyše 4 storočia. Tvorí ju 34
skalných jaskýň (čaijtjí) a skalných kláštorov
(vihára) vytesaných v čadičových útesoch v dĺžke 2
km v období od 4. do 13. st. po Kr.. Je tu 12 budhis-
tických, 17 hinduistických a 5 džinistických kul-
tových miest. Nachádza sa tu aj monumentálny až
gigantický svätostánok, ktorý presahuje bežnú
ľudskú predstavivosť. Je to hinduistický
Kajlásanáthov chrám z 8. st., skalný blok rozmerov
58 x 51 m vytesaný v skale do hĺbky 31 m. Táto
monolitická architektúra vytvorená mníchmi zo
skaly tými najjednoduchšími nástrojmi odráža
v sebe indickú mentalitu – trpezlivosť, húževnatosť
a zmysel pre dekoratívnosť. Monolit znázorňuje
napodobeninu božského vrchu Kajlás v Himalájach,
kde sídli podľa povesti boh Šiva. Éllóra má aj jednu
tienistú stránku viažúcu sa k 19. st.. Na skalnatej
Maháraštrovej plošine sa usadili tzv. thagovia, čle-
novia fanatického tajného spolku uctievačov krvi-

lačnej bohyne Kálí. Prinášali jej ľudské obete,
prepadávali cudzincov, hrdúsili ich podľa špeciálne-
ho rituálu a potom ich spaľovali. Až pomocou
tajných agentov sa po troch desaťročiach podarilo
túto sektu zlikvidovať.

Treťou významnou jaskynnou lokalitou, ktorú
som v Indii navštívil bol ostrov Elephanta
(Ghavapuri) v zálive Thane 10 km severovýchodne
od Bombay. Na listine UNESCO sa lokalita
nachádza od roku 1987. Z čadičovej skaly je tu vyte-
saná „rezidencia“ boha Šivu, hlavný chrám na rozlo-
he 48 m2, svätyňa s dvoma strážcami vchodu, troj-
hlavý Šiva stvoriteľ, ochranca a ničiteľ sveta, reliéfy
svadby Šivu s Párvatí, zostúpenie Gangy z neba na
Zem a Saptamatrikas, Sedem matiek. Okrem
hlavného chrámu sú tu dva ďalšie, veľmi zničené
jaskynné chrámy. Význam tejto lokality z 6. – 7. st.
(skalné relikviáre a jaskynné chrámy) je
v odzrkadľujúcej sa veľkej výraznej sile Šivovho
kultu v pôsobivých reliéfoch. Tvrdenia o poškodení
jaskynného komplexu Portugalcami pri streleckých
cvičeniach nie je možné presvedčivo dokázať.

Význam týchto navštívených lokalít spočíva
v ich originalite, jedinečnosti a odraze sily ľudského
ducha, ktorý nemôže prekonať ani tvrdá skala. Ich
hodnota pre ľudskú civilizáciu je určená aj ich
zaradením na listinu najväčších a najvýznamnejších
kultúrnych a prírodných skvostov sveta.
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Dnešná generácia si už Slovenské národne povsta-
nie nepamätá. Ťažko uveriť, že niektorí nemeckí
dôchodcovia, ktorí dnes na Slovensko chodia
s obľubou dovolenkovať, sa tu za mladi preháňali na
tankoch a ťažkými guľometmi ničili všetko čo im
prišlo do cesty.

Priblížme si však celkovú dobovú situáciu.
Slovenské národné povstanie (SNP) začalo

29.8.1944, jeho hlavné velenie bolo v Banskej
Bystrici. Slovenský ľud sa za pomoci vojakov, so-
vietskych partizánov a antifašistov z 36 krajín sveta
postavil proti nemeckým okupantom a pred-
staviteľom Slovenského štátu na čele s prezidentom
Dr. Jozefom Tisom. Na povstaleckom území bola
vyhlásená Československá republika reprezentovaná
Slovenskou národnou radou so sídlom v Banskej
Bystrici.

Nemci dorazili do Liskovej po čiastočnom po-
tlačení SNP v dňoch tretieho a štvrtého septembra
1944. Po príchode nemeckých jednotiek sa
povstalecké jednotky stiahli a ustupovali za
Ružomberok. Krátko na to bola dedina obsadená
nemeckými vojskami. Pri obsadzovaní došlo
k menším prestrelkám medzi partizánmi a oku-
pačnými jednotkami. Na nižný a vyšný koniec
Liskovej začali dopadať delostrelecké granáty
a viacero domov dostalo priamy zásah. Strach
z prichádzajúceho nemeckého vojska prinútil oby-
vateľov Liskovej, ale aj ľudí z okolia, utiecť
a ukryť sa v Liskovskej jaskyni. Do dediny sa pre-
strašení ľudia vrátili až nasledujúci deň. Nemci im
vyrabovali niektoré domy a pobrali zvieratá. Usadili
sa v dedine, kde si zriadili autodielne a poľné letisko.
Po vyhlásení povstania narukovalo z Liskovej 135
mužov s ktorých 106 nakoniec bojovalo so zbraňou
v ruke na strane povstania.

* *  *
Na nasledujúcich stránkach Vám ponúkame sku-
točný príbeh účastníka Slovenského národného
povstania, ktorý sa ukrýval v Liskovskej jaskyni.

Dňa 11. januára 1943 som sa ja, Emil Camber
vrátil z ruského frontu, ako chorý na preliečenie
domov. Pracoval som ako majster v ružomberskej
zbrojovke, kde sa vyrábali nemecké kanóny. Ešte
pred vypuknutím povstania prišiel do Liskovej
nemecký generál z organizácie „Todt“. Ako miestne-
ho znalca jaskyne si ma dal zavolať k richtárovi
a vypytoval sa na charakter jaskynných priestorov
(ich výške a veľkosti). Mali totiž v pláne využiť
jaskyňu pre potreby nemeckej armády. Zámerne som
im oznámil, že strop jaskyne je labilný a slabý
a môže sa ľahko zosypať. Preto teda od tohoto
zámeru upustili...

Po začatí SNP 27.8 1944 som nastúpil do
Slovenskej povstaleckej armády, kde sme strážili pre-
chod medzi Dolným Kubínom a Valaskou Dubovou.
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Po obrovskom výbuchu v muničných skladoch
Slovenskej armády na Kramariskách vo Volovej
doline (5. 9. 1944) nás veliteľ poslal ako prieskum-
nú jednotku do Ružomberka. Táto explózia spôsobi-
la ohnivý oblak vznesúci sa nad hornatý terén a ob-
rovskú tlakovú vlnu, ktorú bolo cíti ť ešte
i v neďalekom L. Mikuláši. (vybuchlo niekoľko ton
TNT). Následkom deštrukcie bolo okolie úplne
zničené, pričom les bol vysekaný na stovky metrov
ďaleko. Po návrate som podal správu o situácii
v meste. Na druhý deň sme sa začali približovať
k Likavke a odtiaľto sme mali zaútočiť na
Ružomberok. Tu sme zbadali prvých Nemcov a po
menšej prestrelke sme sa pustili smerom na
Likavský hrad. Tu už boli Nemci, ktorí po nás začali
paľbu z Mnícha, kde mali pozorovatelňu a ľahké
delo. Ďalej sme utekali popod Predný Choč až na
liskovský salaš, a odtiaľto sme zišli do rodnej
Liskovej.

Doma som bol asi 14 dní. Medzi tým som pre-
viedol viacero ľudí zo správami pre veliteľov na
Orave. Koncom septembra som dostal správu, či by
som nepreviedol Milana Dermeka na povstaleckú
líniu Ostrô. Tento niesol dôležité informácie pre
Ruského kapitána Jegorova. Most za Liskovou bol
strážený hliadkou. Keď bolo teplo, tak sa dalo pre-
brodiť cez Váh. Cez zimu to bolo horšie. Tu sa nám
podarilo občas oklamať hliadku hádzaním kamenia
do signálneho zvonu, ktorý bol umiestnený na
železničnom priecestí. Kým hliadka utekala prezrieť
situáciu, my sme prebehli na druhú stranu.

Partizánskym veliteľom sme cez výsluch donies-
li dôležité správy o nemeckých pozíciách. Len málo
ľudí mohlo však opustiť tieto pozície. Mne to bolo
pre kvalitné informácie povolené.

Už dlhšie som plánoval pridať sa na trvalo ku
partizánom na Ostrom, no od tohto činu ma odhovo-
ril otec. Po čiastočnom potlačení povstania sa obja-
vilo množstvo udavačov a tak som sa aj s hŕstkou
ľudí ukryl okolo 15. 10. 1944 v útrobách Liskovskej
jaskyne.

V jaskyni som našiel chodbu ktorá je dobre
schovaná a má dva otvory na povrch. Ten prvý som
zahádzal skalami (4. východný vchod pri chodníku)
a na ten druhý som vytesal skalu ktorá ho nenápadne
zakryla. V blízkosti som umiestnil ľahký guľomet.
Ďalej som tu vybudoval akési tri obrané múriky
(dodnes viditeľné) pričom na jednom s nich sme spá-
vali. Veľmi dobre sme sa tu ozbrojili. V noci som
chodil na Likavský hrad (nad Kramariská) a odnášal
som odtiaľto všetko čo sa tu váľalo po výbuchu.
Nanosil som si hrubé vojenské kabáty, 15 cielt, 20
diek, dve škatule granátov GR 4 asi 20 000
puškových nábojov, pištoľ, 6 pušiek, ďalekohľad,

ľahký guľomet a niekoľko desiatok nábojových
pásov. V jaskyni som bol spočiatku sám. Neskôr
koncom októbra 1944 sa ku mne pridali Emanuel
Camber ako vojak Slovenskej divízie na východe
Slovenska a Vojtech Frivalský ako účastník SNP. Od
polovice októbra do januára som bol nepretržite
s uvedenými osobami v Liskovskej jaskyni. Ako
svietidlo sme používali starší banícky lampáš
a sviečky. Oheň sme v jaskyni nekládli, nakoľko
z neho štípali oči a mohol by nás prezradiť.
Vychádzali sme najmä v noci. Niekoľkokrát, pokiaľ
sa dalo, som bol doma, ale hlavne som chodil do
Martinčeka. Tu som sa v polovici novembra spoznal
z Jozefom Hančíkom príslušníkom druhej parade-
santnej brigády, ktorého som prehovoril aby sa so
mnou ukryl v jaskyni. Uňho sme mali v starej maš-
tali vybudovaní úkryt. Sem sme sa chodili hlavne
najesť. Potom, ako nás udali susedia, keď Nemci
brali chlapov, museli sme toto stanovisko narýchlo
pod paľbou opustiť. Neskôr Nemci postavili hliadku
aj na vrchole nad jaskyňou a odrezali nám tak cestu
do Martinčeka. Tu nás prekvapili strážiaci Nemci,
ktorých som zbadal naozaj v poslednej chvíli
a ukryli sme sa do horného vchodu Liskovskej
jaskyne (dnešné Zrútené chodby). Poriadne sme sa
tu zakopali (O tom dodnes svedčí aj jeden s nápisov
na stene E. C. 1944 – pozn. autora). Keď Nemci
prišli do Liskovej alebo Martinčeka a rozšírila sa
správa, že „Nemci berú chlapov“ niekedy som
v jaskyni stretával až 30-40 mužov ktorí sa tu ukryli.
Boli tu len prechodne, a keď Nemci znova brali
chlapov na nútené práce, prišli sem znova. Ukrývali
sa hlavne v okolí Veľkej siene v bunkroch popod
balvany a v Skladanej sieni (dnešné Partizánske
siene). Spomínam si na týchto: J Hrnčiar, R. Jandura,
P. Račko, E. Stehura, J. Pudiš, J. Kerdík, E. Kubala,
J. Malik, C. Camber, G. Jurgoš, J. Lesak, J. Jurgoš,
C. Hrbček a ďalší. Z iných obcí ako Liskovej a Mar-
tinčeka sa tu chlapi neukrývali. Cez deň sme väčši-
nou spali alebo sme sa potulovali jaskynným systé-
mom. Preskúmali sme každú skalku. Pokiaľ sa dalo,
aj cez deň sme chodili doplniť zásoby hlavne do
Martinčeka, nakoľko Liskovú tvrdo okupovali
Nemci. Zásobovali sme sa hlavne z vlastných zdro-
jov. Potraviny sme kupovali v obchode v Martinčeku
alebo nám ich doniesli chlapi, ktorí sa prišli ukryť do
jaskyne. Nemci a hlavne udavači o tom vedeli, no
nikdy sa do útrob jaskyne neodvážili.

Udalosti nabrali dramatický spád až po udaní
istého nemeckého občana z Liskovej Ľudovíta
Schnierera, člena Hlinkovej gardy. Bol preslávený
tým, že verejne vyhlasoval, že všetkých ktorí vlast-
nia zbrane dá zavrieť alebo zastreliť. Vtedy prišla
nemecká hliadka za starostom L. Šrobárom, nech
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vydá dvoch občanov, ktorí sa vyznajú v jaskyni.
Vybral E. Piecku a M. Guleja. Keďže poznali dobre
jaskyňu, vopred ich upozornil, aby ich neviedli tade,
kde sú partizáni. Nemcov vybrali šestnásť. Boli
dobre ozbrojení. Poslední dvaja mali „protitankové
päste“. Prvý ich viedol môj kamarát M. Gulej,
pričom posledného držali môjho bratranca E.
Piecku, aby sme nestrieľali. My sme ich našťastie
včas zbadali a schovali sme sa do úkrytov
a komínov. Boli sme odhodlaní sa brániť, keby došlo
k najhoršiemu. Jeden takýto úkryt sme mali nad
Archeologickou sieňou, kde je dnes most. Tu sme
mali z vrchného okna namierené svoje zbrane, no
neriskovali sme svoje prezradenie a životy de-
dinčanov. Nemci totiž hrozili vypálením dediny. M.
Gulej ich vodil z jednej chodby do druhej, lebo vedel
v ktorých častiach sme boli my. Zvlášť ich vodil po
chodbách kde sa museli plaziť, aby sa dobre za-
blatili. My sme sa zatiaľ premiestnili do nášho úkry-
tu, kde sme spávali a prístupovú cestu sme zavalili.
Keď prišli pod naše stanovište, počuli sme ako Gulej
odpovedal na otázku: „Kam tá chodba vedie?“.
Odpovedal, že tam nič nie je, len slepá chodba.
Potom Nemci vyšli z jaskyne druhým východom.
Pred jaskyňou a spoza humien sa pozerala väčšina
dedinčanov či niekoho vyvedú. Nakoniec
z množstva ľudí ktorí sa tu uchýlili, nenašli ani jed-
ného. Po odchode Nemcov z Liskovej, sme sa opa-

trne odobrali domov. Cestou späť nás pod portálom
jaskyne prekvapil opitý hlas ktorí na nás zaryčal
„Halt!, halt!“. Ostali sme ako zmrazení. Pomaly
sme zdvihli ruky nad hlavu. No nakoniec vysvitlo,
že sa volá Jozef Pudiš, a že sa chce ukryť v útro-
bách jaskyne. Bol veľmi dobre zásobený pálenkou
a jedlom, no v jaskyni dlho nevydržal. Stály chlad
a tma ho prinútili hľadať lepší úkryt. V jaskyni sa s na-
mi ukrýval aj Ferdinant Drapáč z Martinčeka, ktorý
tam bol len pár dní a musel odísť domov. Neznášal
pobyt v jaskyni. Ja a Hančík sme chorí neboli. Na
WC sme vychádzali z jaskyne von, hlavne po zo-
tmení a ak hrozilo nebezpečie, museli sme použiť aj
odľahlé priestory jaskyne. Vodu sme nosili
v demižónoch z jazierok v jaskyni, ktorá bola čistá
a dala sa piť. Partizáni si vybudovali viacero úkrytov
aj v okolitých horách. Vynikajúcim prechodným
úkrytom bola pre nich Liskovská jaskyňa. Takto
ukrytí partizáni podnikali odtiaľto prepady nemec-
kých zásobovacích a prieskumných oddielov, ničili
prístupové komunikácie a železničnú trať. Týmto
spôsobom napríklad v nočných hodinách 4. novem-
bra 1944 zničili partizáni železo-betónový most
v blízkosti železničnej stanice v Liskovej, na trati do
Liptovského Mikuláša. Výbuch bol taký silný že
poškodil viacero domov na Pribinovej ulici
v Liskovej (zničil niekoľko striech, vytrhal dvere
a okná).

Jedného dňa sa zrazu začali ozývať delá
z L.iptovského Mikuláša. Nemci sa v L. Mikuláši
tvrdo zakopali a 90. dní čelili ruskej ofenzíve. Ako
sa približoval front od východu, bol vidite ľný
zvýšený presun nemeckých jednotiek cez dedinu.
Pre obyvateľov Liskovej nastali ťažké chvíle. Do
Liskovej prišli narýchlo ustupujúci Nemci, ktorí pod
trestom smrti nahnali pred jaskyňu veľa civilistov.
Títo im kopali opevnenia a zákopy v d ĺžke asi 800
m. Akurát pred naším tajným vchodom umiestnili
dve guľometné hniezda. Tieto neboli od nás vzdia-
lené viac ako 40 m a videli sme do nich až na dno.
Teraz sme sa vo dne nemohli pohnúť nikam. Práce
na zákopoch trvali skoro mesiac. Raz som počúval
v tajnom vchode jaskyne, čo si chlapi pri ohni cez
obed rozprávali, aby som sa dozvedel čo nového na
frontoch, lebo o tom bola reč. Vytiahol som sa
z jaskyne viac, aby som lepšie počul, no zbadal ma
jeden mládenec a zvolal: „Aha, v tej diere je
človek!“ okamžite som sa stiahol a z tmy som poz-
eral a počúval čo budú hovoriť. Šťastie, že tam pri
nich nebol žiaden fašista, ktorý by určite šiel
preskúmať otvor. Počul som však hovoriť ostatných,
že sa mu to len zdalo, ako by predsa mohol cez takú
malú dieru človek prejsť. Mal som pripravený aj
kameň, ktorým sa dal otvor zatvoriť tak, že z vonka
by bolo vidieť len kameň, ktorým sa nedalo pohnúť
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a ani ho vytiahnuť. Na vlastné oči som videl, že pri
kopaní zákopov a guľometného hniezda sa vykopa-
lo viacero celých hlinených nádob čí hrncov ktoré
dedinčania porozbíjali lopatami. (pozn. autora: Tu sa
po prvýkrát odkrylo aj púchovské sídlisko pred
jaskyňou. Vladimír Uhlár tu o niekoľko rokov
neskôr našiel unikátne nálezy). Nemci ustupovali
tak rýchlo, že zákopy ani nevyužili. Front pri L.
Mikuláši sa prelomil. Asi o dva dni sme v noci
počuli z Liskovej nezvyčajný ruch, no nevedeli
sme čo sa to deje, nakoľko sme nič nevideli. Pred
svitaním sme vyšli na vŕšok zvaný Ostrá skala a od-
tiaľ sme ďalekohľadom pozerali čo sa to v noci u-
dialo. Keď sa rozvidnelo uvideli sme ako Nemci
trhajú kotvou železnicu a dynamitom ničia telefóne
stĺpy popri trati. Videli sme aj ustupujúcich
Nemcov, čo znamenalo, že sa v L. Mikuláši dlho
neudržia, čo sa do rána aj stalo. V noci nás
v jaskyni zobudila silná detonácia a neskoršie aj
druhá. To Nemci vyhodili cestu pod Mníchom
a potom aj Liskovský most cez Váh. Ráno 5. apríla
1945 o 6:30 sme sa vydali na prieskum nad
jaskyňu, no nikoho sme nevideli, a tak sme sa
vrátili späť do jaskyne. Tu sme si zbalili veci
a chceli sme ísť domov. Keď sme vyšli s jaskyne
videli sme ísť od kameňolomu naše prieskumné
jednotky, tak sme si na nich počkali a pod jaskyňou
sme sa zvítali. Hliadky chceli vedieť, kadiaľ je

najlepšia cesta do Ružomberka pretože hlavná
cesta pod Mníchom bola zničená ustupujúcimi
nemeckými jednotkami. Poradili sme im šikovnú
skratku cez Martinček poza hrebeňMnícha. Hančík
išiel s nimi a ja som išiel domov.

O 7.00 hod. ráno bola Lisková oslobodená 24.
streleckou divíziou Sovietskej armády a jednotkami
4. Československej samostatnej brigády 1. Česko-
slovenského armádneho zboru. Doma som hneď
vstúpil do ľudovej milície, kde som sa stal zástup-
com veliteľa. Zbrane a vojenský materiál z jaskyne
som ponosil na milíciu. Potom som na výzvu
narukoval do Turčianskeho Martina, odkiaľ sme sa
presunuli pešo ku Lučencu, ktorý sme obsadili ako
prvý. Nakoniec som bol preložený do Jelšavy,
odkiaľ som sa vrátil v polovici novembra1945.

Bohužiaľ, po ustupujúcich nemeckých fašistoch
prišli do dediny aj ruskí komunisti a s nimi aj jed-
notky tajnej služby NKVD, ktoré začali zatýkať
ľudí, ako sa im zapáčilo. Veľa ľudí z odboja vrátane
mňa sa dostalo v rokoch 1948 –1953 do väzenia. Ich
hrdinské činy tak zostali paradoxne nedocenené...

Poznámka redakcie:
Príspevok sa zúčastnil súťaže o najlepšiu jasky-
niarsku poviedku a bol odporúčaný na publikovanie
v Spravodaji SSS.
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NOVÉ ULICE
V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Peter Holúbek a Ján Vajs

Žiadne slovenské mesto nemá takú spätos ť s jaskyniarstvom ako Liptovský Mikuláš. Vzniklo
tu v roku 1930 Múzeum slovenského krasu, tu je sídlo Správy slovenských jaský ň a Slovenskej spele-
ologickej spoločnosti. V apríli roku 2002 bolo v Liptovskom Mikuláši za ú časti primátora mesta
v mestskej časti Palúdzka slávnostne pomenovaných 11 nových ulíc. Symbolicky dve z nich budú nies ť
mená moravských rodákov, Františka Klimeša (1875-1961) a Alojza Lutonského (1905-1997), ktorých
značná časť života sa viaže nielen k mestu, ale aj k jaskyniam. Návrh na pomenovanie ulice pod ľa
F. Klimeša spracovali pracovníci Múzea Janka Krá ľa v L. Mikuláši na podnet z mestského úradu.
Myšlienka iniciovať pomenovanie podľa A. Lutonského, čestného člena SK Nicolaus, vznikla už
niekedy v druhej polovici roku 1997. Na jej podporu členovia speleoklubu rozbehli petičnú akciu
medzi jaskyniarmi a ich podporovateľmi nielen doma, ale aj v zahraničí. Po zhromaždení dosta-
točného množstva podpisov sme v roku 1999 predložili návrh primátorovi mesta Liptovský Mikuláš
MUDr. A. Slafkovskému. Na priblíženie osobností F. Klimeša a A. Lutonského čitateľom Spravodaja
SSS sme sa rozhodli použiť netradičnú formu. Uverejňujeme ich životopisy, ktoré si sami napísali počas
svojho života. A. Lutonský ho napísal v tretej osobe. Ako zaujímavos ť uverejňujeme aj vysvedčenie,
ktoré vystavili Jan Šidelář a F. Klimeš pre Alojza Lutonského. Z týchto dokumentov sa dá urobi ť pred-
stava o vtedajšej dobe a ich pôsobení nielen v oblasti speleológie.



Narodil som sa v roku 1875 ako jedno z 9 detí
chudobného remeselníka. Po vyučení sa kníh-
tlačiarstvu absolvoval som jednoročný obchodný
kurz. Po nadobudnutých skúsenostiach z môjho
odboru v rôznych evropských mestách založil som
v júli 1903 v Liptovskom Sv. Mikuláši kníh-
tlačiareň, kníhkupectvo a nakladateľstvo kníh.
Usilovnou prácou vybudoval som na vtedajšie
pomery významný kníhtlačiarsky podnik, ktorý pria-
telia i neprajníci slovenského národa volali
„Slovenskou akadémiou“. Od samých začiatkov
môjho podnikania zjednal som so svojimi spolupra-
covníkmi (a bolo ich niekedy vyše 30) kolektívnu pra-
covnú smluvu, ktorú som nikdy neporušil. Po prvej
svetovej vojne, ktorá zahatala ďalší vzrast môjho pod-
niku pre moju vyše štyri roky trvajúcu neprítomnos ť
– pokračoval som vo svojej činnosti. V roku 1927
prenechal som kníhtlačiareň svojim spolupracov-
níkom, v r. 1930 tiež knihárstvo. Ponechal som si len
kníhkupectvo a nakladateľstvo, ktoré počas frontu
v Lipt. Mikuláši (1945) bolo vypálené a zničené. Po
vojne začal som hneď s obnovou kníkupectva, čo
trvalo do apríla 1946. V roku 1950 bola pre kníhku-
pectvo zriadená národná správa. V r. 1950 bolo
zlikvidované. Po zrušení podniku prijala ma do
zamestnania Jednota – okresné spotrebné družstvo
v Mikuláši, kde som viedol hospodársko-právne od-
delenie. Z Jednoty som bol uvoľnený (dôvod: bývalý
zamestnávateľ) k 1. 5. 1953.

Z môjho verejného účinkovania
1. Ako starostu mesta Liptovského Mikuláša
Od roku 1928 do utvorenia Slovenského štátu bol
som voleným starostom tohto mesta, vždy i 12 hlas-
mi robotníckych strán. Keď v roku 1931 bola v me-
ste veľká nezamestnanosť, pripravil som urýchlene
výstavbu kanalizácie, hoci povolený úver 2,5 mil.
Kčs nebol likvidovaný. Úverujúci ústav mienil likvi-
dovať pre veľký nedostatok peňazí len Kčs
200.000.- Začal som s prácami skoro bez finan-
čných prostriedkov, aby sa bremeno nezamestnanos-
ti umenšilo, a pomáhal si, ako sa dalo. Hneď potom
som podnikol ďalšie väčšie práce (vyasfaltovanie
ciest, chodníkov atď.). Vymohol som na vojenskej
správe v Prahe, aby z novoprojektovaných kasární
na Slovensku dostalo sa aj nášmu mestu (hoci jedny
kasárne v meste pomerne malom už boli), a vyko-
nal som aj to, aby sa so stavbou čím rýchlejšie zača-
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Foto 1: Tak ako boli pri sebe F. Klimeš a A. Lutonský na fotografii I. Kuratória Múzea slovenského krasu,
tak aj ulice po nich pomenované sú vedľa seba. Horný rad zľava: E. Rück, pošt. riad., J. Kuska, učtov. R. V.
P., Dr. Vl. Krivoš, advok., J. Ksandr, riad. R.V. P., Miloš Janoška, šk. inšp., Al. Lutonský, správ. D. D. J., dolný
rad zľava: Dr. O. Z. Šťastný, riad. mešt. šk., B. Čančík, ber. riad., J. Volko, prof. gymn., Ing. J. Martinka, vl.
radca, Frant. Klimeš, starosta, archív SMOPaJ.

František Klimeš
Z môjho životopisu



lo, lebo nezamestnanosť neprestávala. Stavbu
vodovodu som pre zastaralé plány (z 1910) už
vykonať nemohol. Z môjho starostenského hono-
ráru venoval som každý rok prevažnú časť na pod-
poru chudobným a nezamestnaným a staral som sa
o to, aby každý rok bola na tento účel zaistená
primeraná položka v obecnom rozpočte.

2. Ako predsedu
Družstva Demänovských jaskýň

V r. 1927 stal som sa predsedom Družstva
Demänovských jaskýň. Bol som ním 22 rokov do
zriadenia národnej správy pre toto družstvo v júni
1949. Keď sa na jar 1928 naskytla príležitosť kúpiť
pozemky, pod ktorými sa jaskyne nachodia, umožnil
som svojim žírom, povolením intabulácie na svoj
dom, zálohom svojej veľmi dobre vybavenej
tlačiarne a nakladateľstva, ako aj inými záväzkami
oproti úverujúcemu peňažnému ústavu, že sa DDJ
stalo vlastníkom pozemkov i jaskýň za cenu
neobyčajne výhodnú: pozemky za 140.000.-,
jaskyne za 80.000.- (jaskyne samé za sumu, ktorú
dostane DDJ niekedy za jediný deň na vstupnom.)
Len moje žíro umožnilo, že DDJ mohlo začať s bu-
dovaním na povrchu a so sprístupňovaním
objavených jaskýň. Nemalo – okrem 15.000.- Kčs
– ako aktívne saldo bežného bankového účtu –
nijaký hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, ktorý
by mohol slúžiť za podklad úveru. Za môjho
predsedníctva získalo DDJ kúpou všetky pozemky,
pod ktorými sa nachodia ďalšie časti Demänov-
ských jaskýň, aby družstvu, prípadne jeho nástup-
com bolo zaistené pokračovanie v objavných prá-
cach a sprístupňovaní jaskýň. Moje záväzky (žiro,
atď) oproti peňažnému ústavu, ktorý úver povolil,
vzrástli na Kčs 470.000.- Ústav mi dôveroval. Dnes
sa môžem už beztrestne priznať, že záväzky značne
prevyšovali môj majetok pri veľmi značnom riziku,
lebo vtedajšie náhľady neboli snahám o národo-
hospodárske využitie prírodných krás nijako pri-
aznivé. Dnes navštevujú Demänovské jaskyne, túto
najväčšiu prírodnú krásu našej Republiky, státisíce
turistov ročne. Moje záväzky trvali niekoľko
rokov, až do získania pôžičky, garantovanej býval-
ou Krajinou slovenskou. Svojou 22-ro čnou čin-
nosťou v Družstve Demänovských jaskýň vybu-
doval som pri obetavej práci zamestnancov, vo svo-
jich mzdových nárokoch vzhľadom na ťažké za-
čiatky DDJ skromných, podnik, ktorého význam
presahuje hranice Republiky a ktorý sa stal
prameňom príjmov pre stovky ľudí v Liptovskom
Mikuláši a jeho okolí. Za túto prácu som nebol
nikdy odmeňovaný. Len od roku 1947, keď už DDJ
malo miliónové príjmy na vstupnom, dostával som
mesačne Kčs 1.000.- ako náhradu za ušlý čas(do
júna 1949).

Politický doplnok k môjmu účinkovaniu v DDJ.
V máji 1939, dva mesiace po utvorení Slovenského
štátu, vyzval Bund Deutscher Höhlen (Ríšsky sväz
nemeckých jaskýň) správu DDJ, aby prihlásila
Družstvo do Bundu. V pohnutých rokoch vybavo-
val som korešpondenciu DDJ sám, lebo jeho tajom-
níčka sa presťahovala do iného mesta. Správe som
výzvu Bundu ani nepredložil, v obave, že dá súhlas
k vstupu do Bundu a na DDJ a jeho predsedovi
zostane biľag kolaborantstva so všetkými jeho
dôsledkami. Usmernenou korešpondenciou podarilo
sa mi preťahovať vybavenie veci tri a pol roka. Dňa
7. 10. 1942 napísal Bund, aby sa správa kone čne
osvedčila o členskej prihláške, lebo Bund mieni
podať o tom zprávu šéfovi ríšskonemeckej polície
Himmlerovi (Gestapo). Na túto zastrašujúcu výzvu
som ani neodpovedal. Mám originálne doklady
o tom, ako Bund žiada v r. 1943 Klub slovenských
turistov, aby svojim vplyvom vymohol na DDJ pri-
hlášku do Bundu. KSTL sa o to pokúsil, ale pri-
hlášku nedostali.

3. Z môjho politického účinkovania
Už moje povolanie a podnikanie malo za účel,

napomáhať každý pohyb a vývin slovenského náro-
da a jeho kultúry a vzdelanosti. Takých hnutí som
sa horlivo zúčastňoval. Bol som preto vedený
v „Súpise vlasti (rozumej maďarskej) nebezpečných
Slovákov-vodcov“, ktorých maďarské úrady dali
spísať začiatkom roku 1918. Dr. Vavro Šrobár píše
o tom vo svojej knihe „Oslobodené Slovensko“.
Súpis obsahuje 101 mien. Dr. Šrobár poznamenáva:
„zo súpisu vidíme, ktoré osoby zostali verné svojmu
národu, keď bolo na Slovensku veľmi zle, keď sa
slovenskosť neodmeňovala, ale trestala“ a dodáva,
že uhorská vláda chcela jedného času hromadne
internovať týchto význačných mužov, aby v prípade
nebezpečenstva ľud nemal vodcov. Nemala však na
to už čas.

Dodatok
Denník „Gardista“, opisujúc „Dni hrôzy“, t. j.

pouličné boje partizánov s Nemcami v Lipt.
Mikuláši, napísal 14. 10. 1944 zákerne a lživo:
“S partizánmi držali najmä známy kníhkupec
František Klimeš a jeho syn”.

(Mikuláš bol vtedy obsadený Nemcami).
Nemecká bezpečnostná služba (Sicherheitsdienst)
väznila ma v januári a februári 1945 vo väznici
Gestapa v Ružomberku. V tom čase bol väznený aj
môj syn, ako vojak, v zajateckom tábore
Durchgangslager Rosenberg. Syn bol väznený už za
Slovenského štátu (1943) v Ilave, 3 mesiace, pre
letákovú akciu.
V Liptovskom Mikuláši 22. júna 1953.

František Klimeš v. r.
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Narodil sa 4. novembra 1905 v osade Bilavsko
v Bystřici pod Hostýnom na Morave v početnej
maloroľníckej rodine. Po skončení základného škol-
ského vzdelania v Bystřici pod Hostýnom v r. 1922
absolvoval strednú ekonomickú školu v P řerove.
Od januára 1923 do r. 1927 pracoval v Hospo-
dárskom skladištnom družstve v Liptovskom
Mikuláši a v jeho pridružených zariadeniach. V tom
čase okrem povolania zúčastňoval sa práce v te-
lesnej výchove, v turistike a na kultúrnom pod-
nikaní dedinskej mládeže v divadelníctve, pred-
náškach a dožinkových národopisných slávnos-
tiach. Bol členom výskumnej družiny Demä-
novských jaskýň a zúčastňoval sa na výskumoch
nielen v Liptove, ale i na ďalších krasových úze-
miach Slovenska i Maďarska. Od r. 1927 do r. 1932
bol prokuristom Družstva Demänovských jaskýň.
Pokračoval vo výskumnej práci jaskýň v sekcii
odboru KČST v Liptovskom Mikuláši, bol
odborným poradcom pre jaskyne na Slovensku v ústre-
dí Klubu československých turistov, najmä pri orga-
nizovaní jaskyne Domice a jaskyne Belianskej. V
tom čase mal rozhodujúcu účasť pri kúpe turistic-
kého domu v Liptovskom Mikuláši a pri založení
Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši.
Od r. 1932 do r. 1938 bol tajomníkom Tatranskej
komisie Klubu československých turistov so sídlom
v Smokovci. Organizoval tatranskú turistiku,
Tatranských vodcov z povolania, Tatranskú
záchrannú službu, horolezectvo a lyžiarstvo,
redigoval časopis ,,Krásy Slovenska“, dvojtýždenník
,,Vysoké Tatry“ a informačnú službu Vysokých
Tatier. Zúčastnil sa výstavby lanovej dráhy na
Lomnický štít, Kasprowy wierch, organizácie
národopisných slávností, ktoré sa konali v Tatrách.
Realizoval myšlienku ak. maliara O. Štáfla s kru-
hom spolupracovníkov ,,Symbolický cintorín
v Tatrách“. V riaditeľskej rade čs. železníc v Ko-
šiciach zastupoval záujmy turistiky a cestovného
ruchu. V r. 1938 organizoval zjednotenie turistiky,
lyžiarstva, horolezectva, záchrannej služby a ďal-
ších zložiek do jednotného Klubu slovenských turis-
tov a lyžiarov so sídlom v Liptovskom Mikuláši,
bol jeho ústredným tajomníkom a redigoval časopis
,,Hosť a Turista“. Vo februári 1939 zrieka sa funkcie
a odchádza do stavebníctva. Zúčastňuje sa na stavbe
železníc Strážske-Prešov, Revúca Tisovec a vod-
ných diel vážske kaskády Trenčín-Piešťany, ako aj
tajomník úč. spol. fy Ing. Lozovský a Štefanec v Bra-
tislave. V r. 1944 ako strelník v zálohe zapája sa do
Slovenského národného povstania v Čs. armádnom
zbore v Banskej Bystrici a koná službu vojnového
spravodajcu v oblasti Nízkych Tatier. Od januára
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1945 do apríla 1945 ostáva v tejto funkcii a prežíva
frontové udalosti v Liptovskom Mikuláši. Po
skončení frontových bojov v Okresnom revoluč-
nom národnom výbore zastáva referenta pre pracov-
né nasadenie a pre hospodársku obnovu. Na
žiadosť politických a štátnych orgánov reorganizuje
Klub slovenských turistov a lyžiarov ústredie
v Liptovskom Mikuláši, najmä vojnou rozvrátené
turistické hospodárstvo. V tejto funkcii zostáva do
roku 1949 do začlenenia turistiky do zjednotenej
telovýchovnej organizácie Sokol. Od r. 1950 je v služ-
bách riaditeľstva pre cestovný ruch v Bratislave
a realizuje svoj návrh z r. 1936 – výstavbu druhej
lanovej dráhy na Slovensku na Chopok a výstavbu
lyžiarskeho strediska, ktorému dáva meno Jasná. Po
čiastočnom zastavení a prerušení výstavby od r.
1952 do r. 1958 pracuje na stavbe lanovky
Třineckých železiarní na Polom pri Varíne a na
organizácii podniku pre ťažbu štrkopieskov pri vý-
stavbe priehrady Liptovská Mara. V r. 1958 stáva sa
hospodárskym pracovníkom oblastnej galérie Petra
Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ktorú v r.
1955 spolu s Jánom Kamhalom, Mikulášom Štal-
machom a Alfonzom Gromom založil za účinnej
spolupráce nár. umelca Janka Alexiho a ak. maliara

Fera Kráľa zo Žiliny. Od 1. apríla 1963 dostáva po-
verenie viesť a od likvidácie zachrániť Literárno –
historické múzeum Janka Kráľa, ktoré v roku 1955
spoluzakladal. Aktívnu činnosť v ňom zakončil ako
riaditeľ v r. 1969, kedy odišiel do zaslúženého
dôchodku a v práci pokračuje ako aktivista cestov-
ného ruchu pre ONV v Liptovskom Mikuláši a SKNV
v Banskej Bystrici.
Prílohy: Literárna činnosť, vyznamenania
Liptovský Mikuláš, 1. 7. 1982.

Literatúra:
Archív SMOPaJ
Archív Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši
Archív J. Vajsa
BLAŽEKOVÁ, I., 2002: Nové ulice mesta na

počesť významných mikulášskych osobností.
Múzejné starinky. Občasník Múzea Janka Kráľa
v Liptovskom Mikuláši, jún 2002.

LALKOVIČ, M., 1998: Za Alojzom Lutonským.
Sinter, 6, Liptovský Mikuláš, 50-51.

VAJS, A.., 1997: Odišiel predstaviteľ vitalizmu. Za
Aloizom Lutonským (1905-1997). Spravodaj
SSS, 28, 4, Liptovský Mikuláš, 61-62.
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Výsledky literárnej súťaže
o najlepšiu jaskyniarsku poviedku

Bohuslav Kortman
Do súťaže, ktorú vyhlásila v máji 2002 Správa

slovenských jaskýň, Slovenská speleologická
spoločnosť a Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva, sa zapojilo 11 autorov zo Sloven-
ska a Českej republiky. Ich práce hodnotila porota
v zložení J. Hlaváč, I. Hlaváčová, P. Holúbek, I.
Chomová, B. Kortman, S. Očenášová, D. Šubová.
Výsledky súťaže boli vyhlásené 9. 11. 2002 na
stretnutí jaskynných umelcov v SMOPaJ v Lip-
tovskom Mikuláši.

Ceny – hodnotné knihy – prítomným autorom
najlepších poviedok E. Hipmanovej a J. Vajsovi
odovzdal predseda SSS Z. Hochmuth, zástupca SSJ
P. Gažík, ocenenie SMOPaJ sa M. Kuchárovi
poslalo poštou. Autori ostatných poviedok dostali,
resp. dostanú zborník Slovenský kras.

Poviedky ocenené cenami organizátorov:
E. Hipmanová: Starec
M. Kuchár: Čistá radosť
J. Vajs: Starý netopier

Ostatné poviedky:
E. Camber: SNP a Liskovská jaskyňa
P. Čarný: O kladivku, ktorým som si nešvacol
E. Hipmanová: Strach
P. Jadroň: Ako som sa stal jaskyniarom
I. Kleinová: Najmladší jaskyniar
J. Kuchař: Šošůvská propast
E. Piovarči: Atak prsatej slečny; Piková dáma a
ukradnutý autobus; Zimný celibát
J. Schwarzer: Tajemství vyvěračky

Práce nehodnotené, ktoré prišli mimo súťaže:
V. Škuta: Nič nie je zbytočné; Zamyslenie nad
mapou, alebo važecký Jules Verne



V poradí už 11. ročník súťaže jaskyniarskej
fotografie s medzinárodnou účasťou SPELEOFO-
TOGRAFIA 2002 majú možnosť návštevníci
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva
vidieť v dňoch 5. 12. 2002 – 24. 1. 2003.

Organizátormi podujatia sú Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva (Liptovský
Mikuláš), Slovenská speleologická spoločnosť
(Liptovský Mikuláš), Správa slovenských jaskýň
(Liptovský Mikuláš), Zväz slovenských fotografov
(Ružomberok) a mesto Liptovský Mikuláš.

Na tohtoročnej výstave sú prezentované len
farebné fotografie. Celkom 82 prác 19 autorov zo
Slovenska, Česka, Rakúska, Bulharska, Poľska
a Slovinska predstavuje rozsahom neveľkú, ale
určite zaujímavú kolekciu v oblasti, ktorá už dokáza-
la upútať citlivé oko nejedného domáceho i za-
hraničného fotografa. Napriek tomu nie je možné
každému vidieť podzemný svet spôsobom, z ktorého
popri poézii ticha a tmy vyžaruje i čosi viac a čo
snáď najlepším spôsobom dokáže dokumentovať
fotografia.

Ocenené fotografie vybrala a odborne zhodnotila
porota v zložení: Iveta Chomová – SMOPaJ Lipt.
Mikuláš, Zdenko Blažek za Mesto Liptovský
Mikuláš, Soňa Ortutayová – Správa slovenských
jaskýň, Ján Tulis – Slovenská speleologická
spoločnosť a Michal Holec za Zväz slovenských
fotografov Ružomberok.

Kvalita fotografií spĺňa vysoké umelecké a tech-
nické kritériá, preto mala porota ťažkú úlohu vybrať
a oceniť najlepšie súťažné snímky.

Na základe jej rozhodnutia Cenu SMOPaJ
Liptovský Mikuláš získal Michal Smoter, Poľsko
za cyklus fotografií: Morawska impresja, W pod-
ziemnym kolektorze, Nad kominem wegierskim
a Chwila zadumy. Riaditeľka SMOPaJ udelila cenu
Vladimírovi Škutovi, ml. zo Slovenska za
fotografiu bez názvu. Zo Správy slovenských jaskýň
boli udelené 2 ceny, ktoré získali jaskyniari
z Poľska: Stanislaw Kotarba za cyklus fotografií
Výprava do vnútra zeme, Taká som a Quo vadis
a Jakub Nowak za cyklus fotografií - Z ciemnosci,
Do swiatla a Sfera. Primátor mesta Liptovský
Mikuláš odovzdal cenu Martinovi Roškovi,
Slovensko za cyklus fotografií Jaskyniarsky dorast
a Prieskum. Cenu Slovenskej speleologickej
spoločnosti získala Gena Vitkova-Guneska z
Bulharska za fotografiu Die Hilfe – Emen. Medailu
Jozefa Maximiliána Petzvala od Zväzu slovenských
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Cena SSS: Gena Vitkova-Guneska, Bulharsko
- Die Hilfe - Emen

Cena Slovenského múzea ochrany prírody a jasky-
narstva v Liptovskom Mikuláši:
Michal Smoter, Poľsko - Morawska impresja



fotografov získal Peter Gedei, Slovinsko za cyklus
fotografií: Swiming in cave Jazbina, Ice formations,
Lonely caver a Tired and want to go out. Čestné
uznanie bolo udelené Michalovi Varholovi zo
Slovenska za cyklus fotografií: Dračie zuby, Matka
s dieťaťom a Poludňajší lúč.

Vystavené fotografie približujú verejnosti
rôznorodosť tvarov, hry svetla a farieb, nádhernú
atmosféru sveta podzemia a ľudskú činnosť
v nevšednom a náročnom prostredí – jaskyniach.
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Dňa 9. novembra 2002 sa stretlo v Slovenskom
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptov-
skom Mikuláši 29 priaznivcov a záujemcov o jasky-
niarske umenie (I. Adamčiaková, Ružomberok;
P. Ballo, Liptovský Mikuláš; P. Bella, Liptovský
Mikuláš; Z. Blažek, Liptovský Mikuláš; P. Gažík,
Liptovský Mikuláš; E. Hipmanová, Zvolen; Z. Hoch-
muth, Prešov; P. Holúbek, Liptovský Mikuláš;
I. Chomová, Liptovská Porúbka; M. Jagerčík,
Polomka; M. Jurečka, Ružomberok; P. Jurečka,
Ružomberok; I. Korenková, Liptovský Mikuláš;
B. Kortman, Považská Bystrica; M. Lalkovič,
Ružomberok; M. Líška, Liptovský Mikuláš; F. Mihá ľ,
Poprad; O. Miháľová, Poprad; M. Ošková, Ľubeľa;
E. Paprčková, Liptovský Mikuláš; P. Saloušek,
Ružomberok; P. Sliačan, Ružomberok; V. Surov-
ček, Liptovský Hrádok; Z. Šimková, Liptovský
Mikuláš; V. Škuta, Liptovský Hrádok; I. Šobáň,
Liptovský Hrádok; D. Šubová, Liptovský Peter;
J. Uhel, Liptovský Mikuláš; J. Vajs, Liptovský
Mikuláš). Okrem členov Slovenskej speleologick-
ej spoločnosti a ich priaznivcov sa podujatia
zúčastnila aj riaditeľka Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva, predseda
Slovenskej speleologickej spoločnosti zástupcovia
Správy slovenských jaskýň.

Program začal prednesením básne I. Laučíka
K jaskyni. Jej autor ju špeciálne napísal pre stretnu-
tie, ale z vážnych príčin sa podujatia nemohol
zúčastniť. Nasledovalo vyhodnotenie Literárnej
súťaže o najlepšiu jaskyniarsku poviedku.

I. Chomová ďalej na diapozitívoch predstavila
výtvarné diela nachádzajúce sa v zbierkach múzea.
Potom sa pristúpilo k prezentovaniu diel ich autor-
mi. F. Miháľ z Popradu, J. Uhel z Liptovského
Mikuláša a V. Surovček z Liptovského Hrádku pri-
blížili prinesené obrazy a vlastnú tvorbu. V. Škuta
z Liptovského Hrádku okomentoval svoje umelecké
fotografie a vtipné koláže. Ďalej boli prezentované

zapožičané diela z pozostalosti známeho umelca
M. Kerna z Liptovského Mikuláša, ktoré vznikli na
základe inšpirácie pri návšteve jaskyne. Ďalej boli
uvedené obrazy J. Močiliaka, P. Petráša a zaujímavé
výtvarné prejavy S. Šrola zhotovené zo sintrovej
výzdoby. V prezentačnej časti autori odpovedali na
otázky týkajúce sa ich tvorby a vo voľnej diskusii sa
rozoberali otázky jaskyniarskeho umenia. Z príspev-
kov, ktoré odzneli na podujatí, sa plánuje vyda ť
zborník a výber z prác umiestniť na internetovej
stránke. Pracovníci múzea v budúcnosti majú záu-
jem organizovať aj ďalšie podujatia s podobnou
tematikou. a Prípadní záujemcovia o jaskyniarske
umenie už teraz môžu premýšľať o budúcej prezen-
tácii svojich diel či výtvorov.

Cena primátora mesta Lipt.Mikuláš:
Martin Roško, Slovensko - Prieskum

Stretnutie jaskyniarskych umelcov
Peter Holúbek

Demänovská jaskyňa slobody, 1986, (45x33 cm),
kresba tušom a ceruzkou, J. Uhel.



Vážení kolegové jeskyňáři,
tímto Vás žádáme o zaslání příspěvku do sborníku SPELEOFÓRUM 2003.
POZOR! Přečtěte si prosím pozorně následující řádky, protože i na Vás závisí úroveň připravovaného
sborníku.
Příspěvky budou obdobně jako v minulých ročnících členěny do kapitol:

1) Nové výzkumy a objevy v České republice (původní textová, mapová a fotografická dokumentace
objevů). V případě dlouhodobějších výzkumů také obsáhlejší shrnutí.

2) Nové výzkumy a objevy v zahraničí - požadavky stejné jako u bodu 1.
3) Zprávy, poznávací a sportovní akce , novinky z jeskyňářského světa (kvalitní a výstižné texty a mapy

sestavené s cílem informovat a posloužit následovníkům jako průvodce.)

Dále Vás žádáme o poskytnutí kvalitních diapozitivů, barevných nebo černobílých fotografií na
obálku Speleofóra (kvalitu posoudí tvůrce obálky).

Fotografie a diapozitivy na obálku zasílejte na adresu:
Marek Audy, Tyršova 332, 679 06 Jedovnice.

Svůj příspěvek do sborníku SPELEOFÓRUM 2003 zašlete nejpozději do 31. ledna 2003 nejlépe mailem
na adresu novotna@nature.cz

nebo poštou na adresu: ČSS – sekretariát, Kališnická 4, 130 00 Praha 3

Pokyny pro autory:
* Plánky a mapy na bílém nebo pauzovacím papíru, p řípadně v elektronické podobě kvalitně naskenované,

stejně tak černobílé fotografie určené do textu, prosíme o krátké resumé článků - anglicky nebo ale-
spoň česky (slovensky) - usnadníte práci překladateli.

* Příspěvky zasílejte pokud možno mailem (nejlépe ve wordu) na adresu novotna@nature.cz nebo na
disketách (budou Vám vráceny) nebo alespoň psané na stroji. Prosím – při psaní Vašich článků se vy-
hněte speciálnímu formátování – ubudou starosti Vám i nám.

* Příspěvky musí obsahovat: název článku, jméno autora, název a číslo ZO ČSS (pro urychlení komunikace
prosíme o telefon nebo mailovou adresu).

* V případě, že se neodhodláte k publikování delší zprávy ve sborníku, zašlete alespoň krátké zprávy o Va-
šich objevech v roce 2002 v České republice

UPOZORNĚNÍ: od 1.1.2002 platí nový autorský zákon. Pozor na autorská práva - pokud se na n ě autorský
zákon vztahuje, musí být uveřejnění převzatých nezměněných fotografií, mapek, kreseb apod. odsouh-
laseno autorem!

Při rozhodování o obsahu a formě svého příspěvku věnujte pozornost následujícím skutečnostem.
* Sborník SPELEOFÓRUM vychází do dvou m ěsíců po uzávěrce. Je tedy mimo jiné vhodný k zajištění pri-

ority v nejrůznějších oblastech speleologie.
* Všechny příspěvky otištěné ve sborníku mají anglické resumé, jednotlivé články a údaje jsou citovány

v zahraničních časopisech i knižních publikacích.
* Sborník SPELEOFÓRUM je rozšiřován po celé České republice, formou povinných výtisků se dostává do

knihoven a výměnou do mnoha zahraničních speleologických center.

Prosíme o dodržení termínu uzávěrky, abychom sborník mohli vydat do termínu akce Speleofórum – bude
se konat 4.-6. dubna 2003!

VAROVÁNÍ – pokud nedodržíte termín uzávěrky, Váš příspěvek již nemusí být do sborníku přijat !!!!!
Na Vaše příspěvky se těší editoři sborníku Speleofórum 2003!

37

Česká speleologická společnost

SPELEOFÓRUM 2003
22. ročník



V dňoch 22. až 25. 8. 2002 sa na Hornom vrchu
v Národnom parku Slovenský kras v katastri obce
Bôrke uskutočnil memoriál László Lukácsa.

V priebehu príprav súťaže boli zmenené pod-
mienky účasti. Ukázalo sa, že v jaskyniarskom
spoločenstve súťaženie ešte nemá tradíciu. Mladší
jaskyniari by aj mali chuť pomerať si šikovnosť, no
nenachádzajú podporu v národných organizáciách
ani medzi staršími členmi klubov. Organizačný
výbor preto niekoľko týždňov pred súťažou
rozhodol o otvorení prísnych podmienok. Umožnila
sa účasť aj väčšiemu počtu družstiev z jednej kra-
jiny, taktiež možnosť súťažiť aj družstvám z krajiny
organizátora. Zrušil sa záväzok víťazného družstva
organizovať pokračovanie súťaže, hlavne ak by
v súťaži zvíťazilo družstvo zo zahraničia. Organi-
začný výbor memoriálu však uvíta a podporí snahu
zorganizovať pokračovanie v ktorejkoľvek krajine.

Príprava súťaže v teréne sa začala 7. 8. 2002
zostrojením lanovej dráhy na Sovích skalách nad
Bôrkou. Pripravené a nastavené laná boli z lanovej
dráhy zvesené 8. 8. 2002. Lanovú dráhu zostrojili
Štefan Danko a Gustáv Stibrányi.
Ďalšou fázou terénnej prípravy bolo 18. 8. 2002

vystrojenie jaskyne lanami a vyznačenie celej trasy
súťaže, aby nemohlo dôjsť k nežiadúcemu zablúde-
niu v komplikovanej spleti možností postupu
v jaskyni. Laná do jaskyne založili a celú trasu troj-
farebnou šnúrkou označili, Ladislav Baláž, Ján
Drenko, Peter Erdélyi, Ladislav Fecsu, Gustáv
Stibrányi a Karol Szalay. Počas celého pobytu
v jaskyni sme nenašli žiadnu letnú kolóniu
netopierov. Túto skutočnosť sme hlásili RNDr. M.
Uhrinovi a ponúkli sme mu možnosť sprievodu
jaskyňou na osobné ohodnotenie situácie.

Tábor súťaže bol pôvodne plánovaný na planine,
na lúke pri lesnom domčeku Taňa. Na základe
dohody so starostom obce Bôrka sme vo štvrtok 22.
8. 2002 tábor napokon zorganizovali v areáli obec-
ného úradu v Bôrke, ktorý sídli v bývalom
poľovníckom kaštieli rodu Károlyiovcov.

Trávnaté plochy slúžili na stanovanie, jedna
nepravidelne užívaná kancelária OÚ na registráciu,
spoločenská sála na premietanie videofilmov a mul-
timediálnych projekcií, v závere na vyhlásenie
výsledkov súťaže a na voľnú tanečnú zábavu so
živou hudbou z Rožňavy.

V budove bol zriadený aj nepretržitý bufet, ktorý
okrem osviežujúcich nápojov ponúkal aj niekoľko
druhov teplého a studeného jedla.

Na súťaž sa prihlásilo 8 družstiev, z toho 3
ženské. 5 družstiev z Maďarska, 2 mužské družstvá
zo Slovenska a z dôvodu katastrofálnych záplav
v povltaví a polabí len 1 ženské družstvo z Českej
republiky.

V piatok 23. 8. 2002 ráno o 8,30 po oficiálnom
otvorení podujatia boli súťažiaci odvedení do odde-
leného priestoru, odkiaľ boli k absolvovaniu jed-
notlivých súťažných disciplín privolávaní
vysielačkami. Nebolo im umožnené sledovať, ako
riešia súťažné úlohy ich protivníci.

Tento prvý deň museli absolvovať štyri súťažné
disciplíny:
1.Prelezenie lanovej dráhy s možnosťou získania

najviac 250 bodov
2.Zlanenie cez uzol so zaviazanými očami za naj-

viac 50 bodov
3.Výstup a zostup v tandeme po lane zavesenom cez

kladku za najviac 50 bodov
4.Vtipné a humorné viazanie uzlov okolo stromu za

najviac 50 bodov
Všetky úkony vykonávané na súťažných úlohách

boli sledované skúšobnou komisiou, ktorú tvorili:
Česká republika: Ing. Radomil Matýsek (vedúci)

a Ing. Bohuslav Koutecký
Maďarsko: Gyula Hegedűs (vedúci) a Bálint Bajna
Slovensko: Ing. Ondrej Bolaček (vedúci), Gabriel

Slivka a Ing. Peter Erdélyi
Chyby a nedostatky boli ohodnotené vysokými

mínusovými bodmi, ktoré sa odrátali od bodov
získaných za dosiahnutý čas.

Večer boli zverejnené dielčie výsledky a stanovi-
lo sa tak poradie zostupu do jaskyne. Najrýchlejšie
družstvo pôjde ako prvé a ostatné družstvá v poradí
každých dvadsať minút.

V sobotu 24. 8. 2002 ráno o 9,15 sa ako prví
spustili organizátori na kontrolné stanovištia.
1.stanovište - 60 m, vrch druhej šachty (križovat-

ka) Karol Szalay a Sára Borzsák
2.stanovište - 105 m, staré dno (križovatka) Ján

Drenko a Miroslav Šichula
3.stanovište - 115 m, sieň TG (najnižší bod súťažnej

dráhy Peter Erdélyi a Ladislav Baláž
Na povrchu sa o regulárnosť a časomieru starali

Ing. Ondrej Bolaček a Gyula Hegedűs
O 10,00 začalo zlaňovať prvé družstvo.

Maximálny počet bodov v tejto disciplíne bolo 500.
Poslednou disciplínou bola záchrana druha, na

lane zavesenom na strome. Zvesenie uviaznutého
druha z lana vo výške 3 m museli vykonať obidvaja
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súťažiaci navzájom. Výsledný čas sa získal súčtom
obidvoch pokusov a maximálny počet bodov v tejto
disciplíne bol 100.

Na bezpečnosť a čistotu dohliadali porotcovia,
Ing. Radomil Matýsek a Bálint Bajna.

Po ukončení súťaže o 16,00 sa vyhodnotili
výsledky, vytlačili diplomy a pamätné listiny.
O 22.00 bolo vyhlásenie výsledkov. Prvé tri miesta
v kategórii mužov získali družstvá z Maďarska
a prvé miesto v kategórii žien taktiež družstvo
z Maďarska.

Okrem víťazných pohárov a diplomov si víťazné
družstvo Dénes Szabó a Levente Tisza odniesli aj
hodnotné ceny od sponzorov. Hodnotné ceny sa ušli
aj druhému a tretiemu umiestneniu v kategórii
mužov, ako aj najlepšiemu ženskému družstvu.

Po vyhlásení výsledkov sa začala spontánna
zábava s tancom pri živej hudbe, ktorá trvala do
5,00.

Podujatia sa zúčastnilo 18 organizátorov, 16
súťažiacich a 87 registrovaných účastníkov (okrem
organizátorov a súťažiacich) a približne 20 ďalších
krátkodobých neregistrovaných návštevníkov.

Exkurzie do Krásnohorskej jaskyne sa zúčastnilo
25 osôb. Doprovod zabezpečovala skupina Speleo
Rožňava, ktorej členovia sa významne zapojili aj do
priebehu príprav a organizačného zabezpečenia pro-
gramu aj táborenia.

Exkurzie do Zvonivej diery na Plešiveckej pla-
nine sa zúčastnilo 18 osôb.

Exkurzie do Diviačej priepasti na Plešiveckej
planine sa zúčastnilo 36 osôb.

Doprovod a dohľad v jaskyniach na Plešiveckej
planine zabezpečovala skupina Minotaurus
Rožňava.

Na exkurziu do Kunej priepasti sa na 25. 8. 2002
prihlásili štyri osoby. Doprovod bol zabezpečený zo
Speleoklubu Cassovia.

Z dôvodu malého počtu a indisponovanosti po
celonočnej zábave bola exkurzia zrušená. Exkurzie
do Drienoveckej vodnej jaskyne boli na základe
inštrukcie Správy slovenských jaskýň zrušené.
Dôvodom bol vysoký výskyt netopierov v letnej
kolónii, ktorá sa nachádzala v jaskyni.

Podujatie podporili:
MEANDER, s.r.o., Turňa nad Bodvou
LANEX, a.s., Bolatice
SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ, Liptovský

Mikuláš
PLUM, s.r.o., Moldava nad Bodvou
CAPRICORN, športová predajňa Košice
TENGERSZEM, športová predajňa Budapest

GURU, športová predajňa Budapest
Poďakovanie patrí aj obci Bôrka, ktorá nám

vytvorila výborné podmienky. Taktiež odborným
organizáciám a orgánom štátnej správy za pomoc pri
konaniach v povoľovacej agende.
Ďalšie detailné informácie o súťažných disci-

plínách a výsledkoch súťaže su na domovskej
stránke memoriálu www.lukacskupa.hu v anglick-
om a maďarskom jazyku.
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Rozhodnutím ministra životného prostredia
SR a zmenou štatútu Správy slovenských jaskýň zo dňa
27. 12. 2001 č. 46/2001-5 kompetencia starostlivosti
o nesprístupnené jaskyne prešla od 1. januára 2002
zo Štátnej ochrany prírody Banská Bystrica na
Správu slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.
Zabezpečenie praktickej starostlivosti a ochrany
všetkých jaskýň Slovenska prinieslo so sebou určité
organizačné zmeny aj v štruktúre Správy. Nakoľko
niektoré zmeny majú nepriamy dopad aj na širšiu
jaskyniarsku verejnosť, chceli by sme o nich infor-
movať aj na stránkach Spravodaja SSS.

Nové oddelenia
Úseku ochrany jaskýň SSJ

Následkom rozšírenia kompetencie SSJ boli v rámci
Úseku ochrany jaskýň vytvorené dve nové oddele-
nia: Oddelenie praktickej starostlivosti a environ-
mentálnej výchovy a Oddelenie výskumu a doku-
mentácie. Už z názvu je zrejmé, že starostlivosť o ne-
sprístupnené jaskyne zabezpečuje predovšetkým
prvé oddelenie, ale v záujme ochrany niektorých
nesprístupnených jaskýň sa nevylučuje v nich
vykonávať aj určité výskumné práce. Úlohou
druhého oddelenia je však predovšetkým sledovať
(monitorovať) zmeny v sprístupnených jaskyniach.
Dokumentácia v názve oddelenia znamená najmä
spracovanie mapových, písomných a iných (najmä
fotografických) dokumentov SSJ. V zmysle štatútu
SSJ sa ani v budúcnosti nepočíta s prieskumom a me-
račskou dokumentáciou jaskýň pracovníkmi Správy.

Oddelenie praktickej starostlivosti a environmen-
tálnej výchovy začalo svoju činnosť od 1. júna 2002
so 4 pracovníkmi, z ktorých dvaja zostali z Úseku
ochrany jaskýň a dvaja boli novoprijatí. Z hľadiska
organizačného je oddelenie rozdelené na dve praco-
viská: jaskyne severného a západného Slovenska
zabezpečuje pracovisko v Liptovskom Mikuláši
(v budove SSJ) a jaskyne južného a východného
Slovenska pracovisko v Rimavskej Sobote
(Železničná 31). Hlavnou náplňou oddelenia je
koordinovať a zabezpečovať ochranu a praktickú
starostlivosť o jaskyne Slovenska, najmä však:
-poskytovať orgánu ochrany prírody odborné sta-

noviská pri posudzovaní zásahov do jaskýň a ich
ekosystémov, zúčastňovať sa revízií jaskýň,

-navrhovať a vypracovávať projekty ochranných
pásiem ohrozených jaskýň,

-zabezpečovať uzatváranie významných a ohro-
zených jaskýň,

-zabezpečovať označovanie najvýznamnejších, prí-

padne ďalších vybratých jaskýň,
-navrhovať a zabezpečovať iné záchranné opatrenia

(spevnenie vchodu, vyčistenie jaskýň, ochrana
interiérových prvkov a pod.),

-koordinovať a usmerňovať výkon strážnej služby,
-zabezpečovať environmentálnu výchovu k ochrane

jaskýň.
Takmer pri všetkých uvedených činnostiach je

možné (a potrebné) spolupracovať s členmi SSS,
najužšia spolupráca sa ale predpokladá pri
uzatváraní jaskynných vchodov a pri strážnej službe.

Uzatváranie jaskýň
Túto činnosť pred platnosťou zákona NR SR č.

287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
zabezpečovali takmer výlučne členovia SSS, mno-
hokrát z vlastných prostriedkov. Od roku 1995
ochrana nesprístupnených jaskýň, teda aj
uzatváranie jaskynných vchodov prináležala štátnej
ochrane prírody SR a od začiatku roka 2002 Správe
slovenských jaskýň.

SSJ pri posudzovaní požiadaviek na uzatváranie
jaskynných vchodov vychádza z nasledovných
zásad:
-uzatvárať len jaskyne so skutočne ohrozenými hod-

notami (sintrová výzdoba, biotopy vzácnych
živočíchov, vzácne sedimenty, geomorfologické
alebo geologické tvary, archeologické hodnoty
a pod.), pričom realizovaný uzáver by nemal
degradovať hodnoty jaskyne alebo morfologicko-
estetický tvar vchodu,

-namiesto provizórnych uzáverov uprednostňovať
bezpečné a trvanlivejšie uzávery,

-pri výbere dodávateľa v rámci daných možností
uprednostňovať miestne príslušnú jaskyniarsku
skupinu SSS, členovia ktorej najlepšie poznajú
jaskyňu a miestne pomery.

-pri požiadavkách na zabezpečenie uzáveru jaskýň je
potrebné vypracovať jednoduchý technický náčrt
plánovaného uzáveru.
Vyplývajúc z povinnosti zabezpečenia starost-

livosti o jaskyne - štátneho vlastníctva v zmysle
Ústavy SR a v snahe zaviesť poriadok v uza-
tvorených jaskyniach, Správa vypracovala spôsob evi-
dencie uzatvorených jaskynných vchodov. V zmysle
tejto evidencie má každá uzatvorená jaskyňa
výpožičný list kľúčov, ktorý obsahuje údaje o mieste
uloženia a okolnosti výpožičky kľúčov od uzáveru.
Výpožičný list je uložený v rezervačnej knihe
jaskyne. Kľúče od uzáveru môžu byť oprávnenej
osobe vypožičané buď jednorázovo za vopred
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stanoveným účelom, alebo dlhodobo na určitú leho-
tu. Oprávnená osoba pritom svojim podpisom po-
tvrdzuje prevzatie zodpovednosti za neporušenie
hodnôt uzatvorenej jaskyne. Po ukončení povolenej
činnosti v jaskyni sa kľúč od uzáveru vráti na prí-
slušné pracovisko SSJ. Pochopiteľne, u takých
oblastných skupín (jaskyniarskych klubov) SSS,
ktoré majú predpoklady na zabezpečenie dlhodobej
ochrany danej jaskyne, kľúč od vchodu môže zostať
v skupine dlhodobo až do ukon čenia činnosti.
Evidenciou uzáverov teda v žiadnom prípade
nedôjde k obmedzeniu činnosti serióznych oblast-
ných skupín alebo jaskyniarskych klubov SSS s dl-
hodobou zodpovednou starostlivos ťou o danú
jaskyňu, pretože takáto činnosť je v súlade aj so záuj-
mami Správy. Hlavným cieľom evidencie jaskyn-
ných uzáverov je zaviesť poriadok v záujme
zachovania podzemných hodnôt uzatvorených
jaskýň.

Stráž prírody na ochranu jaskýň
Druhou rovinou činnosti, pri ktorej sa počíta s vý-

datnou pomocou členov SSS, je kontrolná a strážna
služba. Základným zámerom tejto činnosti je pre
orgány štátnej správy, organizácie ochrany prírody
ako aj pre širokú verejnosť legalizovať tú prácu,
ktorú jaskyniari beztak vykonávajú a vedia vykoná-
vať najlepšie: pravidelnú kontrolu stavu jaskýň.
S myšlienkou vyškoliť a ustanoviť stráž prírody
špecializovanú pre ochranu jaskýň vyšla ešte Štátna
ochrana prírody v roku 2001, od začiatku roka 2002
však aj táto úloha pripadla Správe slovenských
jaskýň. Vyškolenie stráže prírody na ochranu jaskýň
a koordinácia ich činnosti je opodstatnená aj z tohto
hľadiska, že v ostatnom čase stále viac krajských

úradov (do kompetencie ktorých patrí výkon štátnej
správy ochrany prírody na jaskyne) deleguje svoju
právomoc koordinovať činnosti stráže prírody na
odborné organizácie ochrany prírody (t.j. na správy
národných parkov a chránených krajinných území),
čo im zákon o ochrane prírody a krajiny umožňuje.
Odbornou organizáciou ochrany prírody na jaskyne
je pritom Správa slovenských jaskýň. Bolo by teda
chybou prepustiť túto činnosť “povrchovým
strážcom”, ktorí na takúto prácu nie sú vybavení ani
odborne pripravení. V súčasnosti je u nás evi-
dovaných 25 členov stráže prírody špecializovaných
na jaskyne, ktorí boli ustanovení krajskými úradmi
Bratislava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica a Pre-
šov. Košický krajský úrad si vyhradzoval právo
vyškoliť strážcov samostatne a preto neustanovil
kandidátov vyškolených v roku 2001.

2. ročník
školenia stráže prírody na ochranu jaskýň

Z vyššie uvedených dôvodov sa rozhodla Správa
organizovať v poradí už 2. ročník školenia stráže
prírody na ochranu jaskýň. Dvojdňové podujatie
bolo zorganizované v spolupráci s Komisiou pre
ochranu jaskýň SSS v dňoch 22-23. 11. 2002 na ško-
liacom centre environmentálnej výchovy SAŽP na
Teplom Vrchu pri Rimavskej Sobote. Zúčastnilo sa
ho 32 poslucháčov z radov SSS, 11 školiteľov z
MŽP SR, Policajného zboru, ŠOP SR, SAŽP a SSJ
ako aj 5 hostí z krajských úradov Prešov a Žilina.
Účelom školenia bolo oboznámiť doterajších
strážcov s ustanoveniami nového zákona NR SR č.
543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ktorý
vstupuje do platnosti dňom 1. 1. 2003, vyškoliť
nových záujemcov o stráž prírody špecializovanú na
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ochranu jaskýň, oboznámiť ich s osobitnými
odbornými i bezpečnostnými podmienkami a na-
pokon prerozdeliť objekty strážnej činnosti
(jaskyne) v zmysle nových podmienok kompetencie
starostlivosti o jaskyne a ujednotiť spôsoby
spolupráce strážcov a SSJ.

Na úvod školenia účastníkov privítali Ing. Jozef
Hlaváč, riaditeľ SSJ a Bohuslav Kortman, podpredse-
da SSS. V ďalšom RNDr. Pavel Bella, vedúci Úseku
ochrany jaskýň SSJ, oboznámil prítomných s úloha-
mi, ktoré vyplývali z rozšírenej kompetencie SSJ
a riaditeľ OO Policajného zboru mjr. Borlok infor-
moval o možnostiach a spôsobe spolupráce členov
stráže prírody s policajným zborom SR. Veľmi očaká-
vaný bol výklad nového zákona o ochrane prírody
a krajiny s dôrazom na paragrafy 24 (jaskyne a prí-
rodné vodopády) a 72-78 (stráž prírody), ktorý
prezentovala zástupkyňa MŽP SR mgr. Urbanová.
Hovorila aj o niektorých ustanoveniach trestného
zákona týkajúcich sa verejných činiteľov.

Poobede nasledovali prednášky odborného
charakteru. RNDr. M. Uhrin a RNDr. Ľ. Kováč
oboznámili účastníkov so spôsobmi ochrany jaskyn-
ných živočíchov. Účastníci s veľkým záujmom sle-
dovali unikátne pohyblivé zábery Dr. Kováča o naj-
novších nálezoch bezstavovcov v niektorých našich
jaskyniach. Ing.D. Vrbjar prezentoval databázový
systém na evidenciu jaskýň D-SPELEO, RNDr. P.
Bella charakterizoval krasovú krajinu s dôrazom na
jej zraniteľnosť a RNDr. Ľ. Gaál prezentoval spôso-
by ochrany anorganických hodnôt jaskýň a metódy

praktickej starostlivosti o jaskyne. Po večeri
bezpečnostný technik SSJ F. Bernadovič oboznámil
účastníkov so zásadami bezpečného pohybu v jasky-
niach ako aj o postupe pri úrazoch. Následne sa
účastníci rozdelili na dve skupiny a pod vedením ko-
ordinátorov stráže SSJ Ladislava Iždinského a Pavla
Staníka bola vyhodnotená doterajšia činnosť
strážcov a pre každého strážcu sa stanovili konktétne
objekty strážnej činnosti (jaskyne a iné krasové
javy).

Druhý deň, 23. 11.2002 noví účastníci absolvovali
testové skúšky. Ostatní členovia navštívili náučný
chodník Drienčanský kras, ktorý bol obnovený v ro-
koch 2001-2002. Poobede sa uskutočnilo vyhodnote-
nie školenia a ukončenie podujatia.

Po školení zodpovední pracovníci SSJ odporu čili
jednotlivým krajským úradom potvrdiť preukazy
aktívnym členom aj na rok 2003 a zároveň brať do
úvahy vyškolenie nových účastníkov. Nakoľko však
nový zákon o ochrane prírody a krajiny ukladá jed-
notlivým krajským úradom preškoliť všetkých
strážcov do 6 mesiacov od platnosti zákona, takéto
preškolenie budú musieť absolvovať aj naši
strážcovia.

Je potešiteľné, že o toto podujatie je stále veľký
záujem zo strany SSS. Žiaľ, aj prípady poškodenia
niektorých jaskýň vyskytujúce sa v ostatnej dobe
potvrdzujú opodstatnenosť takejto činnosti.
Potvrdzujú aj to, že o potrebe ochrany jaskynných
hodnôt je potrebné hovoriť stále a v čo najširšom
fóre aj medzi jaskyniarmi.
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Až od ďalekého Bajkalu sa dostala na Slovensko
kniha doktora A. D. Botvinkina (Netopiere
Pribajkalia, biológia, metódy výskumu a ochrana),
ktorý pracuje v Irkutskom vedecko-výskumnom
protimorovom inštitúte Sibíri a Ďalekého východu
Ruskej federácie. Na celý rozsiahly región jej bol
vydaný iba nepatrný náklad 400 kusov. Kniha je
napísaná na základe dlhoročnej práce v teréne a lab-
oratóriu. Autor, epidemiológ, špecializujúci sa na
vírusové ochorenia napádajúce ľudí a zvieratá sa
problematikou netopierov zaoberá od roku 1979,
keď po prvý krát vošiel do jaskyne osídlenej
netopiermi. Skladá sa z úvodu a troch častí. V prvej,
nazvanej Biológia a ochrana netopierov, je rozobraté
miesto netopierov v ekosystéme Pribajkalska, ich
ohrozenie a ochrana. Druhá časť je venovaná metó-
dam ich pozorovania a posledná histórii výskumov
netopierov v Pribajkalsku, všeobecnej charakteris-
tike daného územia a bližšie informácie o netopie-
roch vyskytujúcich sa v danom regióne (Myotis
daubentoni, Myotis mystacinus, Myotis brandti,
Myotis ikonnikovi, Myotis frater, Myotis bombinus,
Plecotus auritus, Eptesicus nilssoni, Vespertilio mur-
inus, Vespertilio superans, Murina leucogaster). V
závere je uvedený zoznam použitej literatúry, ktorý
obsahuje 130 titulov z celého sveta. Ide o cennú pub-
likáciu nielen pre zoológov špecializujúcich sa na
netopiere, ale aj pre jaskyniarov, pretože autor pri jej
zostavovaní úzko spolupracoval s členmi speleok-
lubu Arabika, ktorí skúmajú jaskyne v celej oblasti
východnej Sibíri. Knihu recenzoval kandidát biolog-
ických vied E. I. Kožurina z Inštitútu problémy
ekológie a evolúcie Ruskej akadémie vied v Moskve
a profesor N. I. Litvinov z Irkutskej štátnej

poľnohospodárskej akadémie. Aj táto publikácia,
kvalitne vytlačená na dobrom papieri naznačuje, že
typické málo výrazné „sovietske“ knihy sú už
pravdepodobne minulosťou. Pre prípadných záujem-
cov je dostupná v knižnici Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši.

Peter Holúbek
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V roku 2002 vydal obecný úrad v Partizánskej
Ľupči v náklade 2000 kusov publikáciu venovanú
nízkotatranskej baníckej osade Magurka. Ide
o zaujímavé dielo pozostávajúce z 18 hlavných
kapitol (Začiatky baníctva v Ľupčianskej doline,
Baníctvo v Ľupčianskej doline v začiatkoch inten-
zívneho rozvoja, Prehľad zistených banských diel
od roku 1566, Baníctvo v Ľupčianskej doline
v období neskorého feudalizmu, Obnovenie ťažby
v 18. a 19. storočí, Smery vývoja baníctva do
polovice 19. storočia, Baníctvo od druhej polovice
19. storočia po ukončenie ťažby, Pohľad na baníc-
tvo v oblasti Magurky od polovice 18. storo čia,
Cirkevné a školské dejiny, Hospodárske a sociálne
pomery, Vývoj počtu obyvateľstva v baníckej
osade, Banské nešťastia a prírodné katastrofy od
18. storočia, Magurka v rokoch 1919 – 1924,

Vývoj obecného symbolu, Magurka v 30-tych
a 40-tych rokoch 20. storočia, Magurka v období
SNP až do oslobodenia, Boj proti banderovcom
v okolí Part. Ľupče a Magurky, Rodina
Ruppeldtovcov z Magurky). Nejedná sa síce
o prácu zameranú na speleológiu, či jaskyniarstvo,
ale komplexne spracovaný materiál o baníckych
aktivitách v okolí Magurky určite poteší všetkých
záujemcov o historické podzemie. Veď nejeden
speleológ zo záujmu o podzemie z času na čas
zablúdi aj do banských štôlní, ako napríklad
ružomberskí jaskyniari do podzemia Magurky. Pre
prípadných záujemcov sa kniha Magurka dejiny
ťažby kovov a obce nachádza aj v knižnici
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarst-
va v Liptovskom Mikuláši.

Peter Holúbek
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Vychádzanie nášho najdôležitejšieho vedeckého
karsologického a speleologického periodika po mi-
nulé roky bolo poznamenané značným časovým
sklzom. Pod editorstvom M.Lalkoviča
a M.Zacharova, ako aj výkonného redaktora
P.Holúbeka sa nám dostáva do rúk nové číslo, ktoré
v snahe o dobehnutie zaostávajúcich ročníkov bolo
naplnené najmä príspevkami, prednesenými na 3.
vedeckom sympóziu Jaskyne a človek. Sympózium
venované 120 výročiu narodenia zakladateľa
Múzea slovenského krasu J.Volku Starohorskéh,
100. výročiu narodenia J.Majku a 70. výročiu
založenia múzea sa konalo 11.-13.10. 2000.

Úvodná štúdia od nášho popredného karsológa
J.Jakála  „Vývoj Slovenského krasu v etape neotek-
tonického vyzdvihnutia“ predstavuje zhrnutie dote-
rajších názorov, ktoré má fundamentálny význam
pre speleológov, pracujúcich v Slovenskom krase.
Príspevok P.Bellu zaoberajúci sa klasifikáciou
foriem vzniklých rútením v jaskyniach, bude aj pre
praktického speleológa tiež dôležitý. Kolektív
autorov – P.Bella, J.Zelinka, M,.Peško a P.Gažík
prezentoval výsledky geovedného výskumu a ich
aplikáciu v Ochtinskej aragonitovej jaskyni.
P.Holúbek v Demänovskej jaskyni mieru študoval
deštrukciu jaskynnej výzdoby spôsobenú neotek-
tonickými pohybmi. Dlhodobejšie riešenú úlohu,

zaoberajúcu sa krasovou hydrografiou v najvýchod-
nejšej časti Slovenského krasu prezentovali
D.Barabas a Z.Hochmuth. Zaujímavú štúdiu geolo-
gických pomerov v jaskyniach Jánskej doliny –
Stará poľana a Škopovo predložil M.Marušin
a napokon sa citlivosťou horninového prostredia na
príklade Silickej planiny zaoberal M.Zacharov.

Okrem týchto nosných štúdií Slovenský kras
priniesol tiež viacero zaujímavých príspevkov
charakteru výskumných správ, z oblasti histórie
a dokumentácie, ktoré tu nie je možné všetky
vymenovať. Všimneme si aspoň Spomienky
A.Droppu na spoluprácu s J.Majkom, Spomienky
M.Janošku na sprístupňovanie Demänovskej
jaskyne slobody, či J.Tulisa o možnostiach
výskytu zlata v známej jaskyni Slovenského raja
Zlatá diera. Zaujímavé boli i príspevky
zahraničných autorov - A.Kranjs (Slovinsko) nás
informuje o úlohe Ľublanského múzea v speleológii
a A.Tyc (Poľsko) o vý-skume travertínovej kopy v
Laski (Sliezska vrcho-vina)

Veríme, že Slovenský kras, ktorý poniektorí
speleológovia často prehliadajú, si nájde miesto do
ich knižníc a to získaním na základe objednávky do
SMOPaJ alebo nefomálnejšie priamo kontakto-
vaním sa na výkonného redaktora Petra Holúbka.

Zdenko Hochmuth

Slovenský kras, ročník 39, 2001



Na pálivým slnkom zaliatej lúke - čistinke našej
mladosti, stojí dielo nevšedného umu a pracovitých
rúk, ktoré bezmála tri desaťročia spája srdcia
všetkých nás, ktorí sme zasvätili život spoločnej
myšlienke. V júnovej páľave na čerstvo pokosenej
lúke s charakteristickou vôňou prichádzajúceho leta
- okolitá hora cíti, že vedúci našej jaskyniarskej
skupiny Janko Hollý - duša nášho kolektívu, stavite ľ
Omáleníka, odchádza náhle vo veku 66 rokov, bez
slov rozlúčky spomedzi nás. Jeho tvrdým životom
ťažko skúšané srdce dotĺklo, jeho myseľ dokonala
a jeho pracovité ruky zostali nehybné . . .

Ťažko sa hľadajú slová, tvoria súvislé
myšlienky, keď cítime v srdci žiaľ.. Nemôžeme
tomu uveriť, že Janko Hollý už nie je medzi nami,
človek s ktorým nás spájala spoločne prežitá časť
života - myseľ za posledné hodiny blúdi, spomína
a prehodnocuje.

Janko Hollý počas svojho zmysluplne prežitého
života, ktorý bol popretkávaný rôznymi skúškami
a ťažkosťami, vždy cieľavedome a veľmi húževnato
presadzoval svoje už v mladosti získané bohaté
skúsenosti. Základným krédom jeho života boli
vlastnosti, ktoré nie všetci ľudia dostávajú do vien-
ka. Boli to predovšetkým pracovitosť, obrovská
húževnatosť, čestnosť, zmysel pre spravodlivosť
a citlivý prístup k ľuďom, s ktorými spolupracoval,
prípadne sa denne stretával. Mal mimoriadne vyvi-
nutý cit pre povinnosť, schopnosť viesť kolektív
ľudí k spoločnej veci, ktorej vždy veril a osobným
príkladom doslova strhával ostatných k jej úspešné-
mu naplneniu. Všetky tieto svoje vlastnosti nezištne
uplatnil aj v jaskyniarskej skupine Liptovský
Trnovec, ktorej zasvätil 50 rokov zo svojho života,
keď koncom roku 1952 prišiel ako mladík medzi
dobrovoľných jaskyniarov, aby posilnil ich rady.
Vtedy určite nikto nemohol predpokladať, čo bude
znamenať nielen pre trnovecké, ale aj pre slovenské
dobrovoľné jaskyniarstvo.

Citujeme len stručne z histórie jaskyniarstva
v Liptovskom Trnovci, napísanej v roku 1978: “Až
po identifikácii v múzeu slovenského krasu sa
dozvedeli, že sa jedná o kosti jaskynného medveďa
a práve tento objav dal novoobjavenej jaskyni meno
MEDVEDIA. Medvediu jaskyňu objavili 6. júna
1953: Dušan Boroška, Ján Hollý, Ján Laco a Rudolf
Radúch. Objavili priestory o celkovej dĺžke viac ako
100 metrov. Tento chýr sa rýchlo rozniesol po okolí.”

“Na zasadnutí, ktoré sa konalo 4. mája 1969 v Lip-
tovskom Trnovci, bol po prvý krát zvolený vedúci
oblastnej skupiny, ktorým sa stal Ján Hollý.”.........

“V období najväčšej krízy trnoveckého, ale aj
slovenského dobrovoľného jaskyniarstva, to bol
práve Janko Hollý, ktorý výraznou mierou prispel
k jeho zachovaniu za výdatnej a nezištnej pomoci
vtedajšieho predsedu Slovenskej speleologickej
spoločnosti Alfonza Chovaná. Obidvaja vidiac
reálne sa črtajúcu perspektívu nás - nastupujúcej
mladšej generácie, udržali skupinu mnohokrát za
veľmi zložitých podmienok”, koniec citátu.

Tieto historické zápisy hovoria jasnou rečou, čo
pre Janka znamenalo jaskyniarstvo. Neostával však
len pri ňom, svoje aktivity si rozšíril o strelmajster-
ský kurz a bol v tejto profesii uznávaným
odborníkom medzi jaskyniarmi Liptova. Významná
bola aj jeho činnosť, ako dlhoročného dobrovoľného
pracovníka Horskej služby. Nezlomná vôľa doviesť
veci do konca bola príznačná aj pre jeho posledné
dni života, keď ešte v sobotu navštívil posledný krát
svoj milovaný Omáleník, akoby nám chcel
naposledy povedať, že v dnešnom uponáhľanom
svete si treba nájsť čas aj pre spoločnosť ľudí, s kto-
rými máme spoločné záujmy a ktorých máme radi.
Chcel nám posledný raz povedať, že krásny je život
okolo nás a stojí za to ho žiť, keď cítime spolupa-
tričnosť a tešíme sa z jednoduchých vecí, ako sú
vychádzajúce a zapadajúce slnko, zurčiaci lesný
potok, neopísateľné čaro ticha v prírode, priateľský
pohľad, slovo pochopenia, vzájomná pomoc a v ne-
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poslednom rade nám chcel povedať, ako sa s nami
cítil šťastne a ako nás mal všetkých rád. Napriek
podlomenému zdraviu, vediac o riziku, ktoré s tým
súviselo, bol ochotný pre nás venovať posledné dni
svojho života, aby sme ostali pevní a nezlomní
v spoločnej myšlienke. To je najväčšia devíza a od-
kaz pre náš ďalší život. Ostane v našich mysliach
ako veselý, vždy pozitívne naladený, rozdávajúci
optimizmus a charakteristický tým, že si vedel nájsť
čas pre ľudí, čo je v dnešnej uponáhľanej dobe veľmi
vzácne.

Ostane v našich mysliach navždy ako skutočný pria-
teľ, náš veľký vzor - budeš nám Janko veľmi chýbať.

Lúčime sa s tebou Janko v mene priateľov a ka-
marátov, v mene trnoveckých jaskyniarov, v mene
tvojej skupiny, ktorú si tak úspešne viedol úskaliami
života. Vzdávame úctu Tvojmu dielu a ďakujeme Ti
za nezištne vykonanú prácu.

Lúčime sa s Tebou aj za Slovenskú speleolo-
gickú spoločnosť, ktorej si bol 50 rokov členom, za
Správu slovenských jaskýň a Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva so sídlami v Lip-
tovskom Mikuláši.

Česť Tvojej pamiatke.
Členovia oblastnej skupiny SSS č. 10

Liptovský Trnovec
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Odišiel Eugen Hirko
Pripravoval som už článok do posledného tohtoročného

čísla Spravodaja z príležitosti blížiacého sa životného jubilea
nášho člena a bývalého vedúceho OS Košice –Jasov Eugena
Hirka. Upresňovali sme termín spoločnej oslavy pri krbe
v našom speleodomci, veď 60 rokov je určitým mílnikom
v živote človeka na ktorý sa nezabúda a je pomerne dlhým
časovým obdobím na bilanciu doterajšej aktívnej jaskyniarskej
práce. Avšak práve v deň jeho šesťdesiatych narodenín som
dostali smutnú správa, že náš dobrý priateľ, jaskyniar ukončil
svoju pozemnú púť. Nechcelo sa nám veriť, veď len pred
niekoľkými dňami sme boli spolu na našej stredajšej schôdzi
a plánovali ďalšie jaskyniarske aktivity.

Narodil sa v Jasove 18.11.1942 a celý svoj život prežil
v rodnej obci. Pre blízkosť impozantnej Jasovskej jaskyne ako
aj množstva iných jaskýň a priepastí na priľahlých krasových
planinách už v mladom veku sa začal zaujímať o jaskyne
a speleológia mu prirástla k srdcu. Tej bol verný do poslednej
chvíle svojho života. Svoje prvé prieskumy vykonával spoločne
už s neb. Štefanom. Furínom a kol. práve v podzemných priestoroch Jasovskej jaskyne. Po obnovení čin-
nosti SSS ako členovia Speleologickej sekcie Východoslovenského múzea v Košiciach zakladajú v roku
1970 oblastnú skupinu SSS Košice-Jasov, kde neskôr dlhé roky vykonával funkciu vedúceho OS. Aj moje
prvé kroky do jaskýň boli práve sprevádzané Jencim Hirkom, keď som sa ako nováčik na prelome rokov
1971-72 zúčastňoval pracovných akcií v Sifónovej sieni v Jasovskej j askyni. Od tejto chvíle sme prežili
spolu veľmi veľa radostných ale aj ťažkých  jaskyniarskych akcií doma či v zahraničí. Pod jeho vedením sa
dosiahli nemalé úspechy v našej krasovej oblasti. Stačí len spomenúť Priepasť Hajagošo, nové objavy
v Jasovskej a Drienoveckej jaskyni, Kamennej pivnici atď. Pre svoju technickú zručnosť naša skupina medzi
prvými jaskyniarskymi skupinami na Slovensku začala sama vyrábať a používať speleoalpinistickú tech-
niku. Práve speleoalpinizmus otvoril možnosti ďalších objavov a vytvoril kolektív jaskyniarov z celého
Slovenska ktorí organizovali spoločné pracovné akcie nielen v Slovenskom krase ale aj v Červených vrchoch
a Nízkych Tatrách. Patril do tímu popredných slovenských jaskyniarov, ktorí v 70-tych rokoch úspešne
reprezentovali slovenskú speleológiu na zahraničných expedíciách. Hoci pre svoju záľubu nemal stále
pochopenie zo strany rodiny napriek tomu nám nezištne vždy pomáhal a sám sa zúčastňoval na akciách či
v krase alebo pri budovaní našej speleologickej základne.

Vedeli sme o zdravotných problémoch ktoré si mal ale nikto neveril, že tvoje srdce dot ĺkne vo veku, kedy
človek by mal ešte užívať plody svojej práce. Za všetky príjemne prežité chvíle ktoré sme spoločne na spele-
ologických akciách strávili Ti ďakujeme.

Česť tvojej pamiatke.
Za členov speleologického klubu Cassovia

Jozef Thuróczy

Eugen Hirko na fotografii P.Hipmana



Rok 2002 bol jubilejným pre OS Rimavská
Sobota aj z dvoch dôvodov. Skupina oslavovala 30
rokov svojho založenia, ale aj okrúhle výročia viac-
erých jej členov. Spomeňme si na nich, na ich prácu
v tmavom, studenom a vlhkom, no pre nás predsa
krásnom prostredí. Na prácu, po ktorej zostali kopy
kameňov, hliny, sutiny a za nimi tak vytúžené voľné
priestory a z týchto priestorov tak očakávané mapy,
zápisy a fotografie.

Ladislav Benedek
Narodil sa 6. ok-

tóbra 1952 v Rimav-
skej Sobote. Do jas-
kyniarskej činnosti sa
zapojil čoskoro po
skončení gymnázia.
Členom SSS sa stal v
roku 1973. Pracoval
na lokalitách Drien-
čanského krasu (Pod-
banište, Frontová,
Kadlub, Priepasť na
hrade, Mončiná, Tajná
chodba), v

Jelšavskom a Lubeníckom krase, ale istý čas ako
člen šafárikovskej skupiny aj na Koniarskej planine
(Veterník, Gemerskoteplická jaskyňa) a v doline
Činčianskeho potoka pri Tornali. Skutočné úspechy
mu však priniesli jaskynné fotografie. Jeho pôsobivé
zábery podzemného prostredia učarili nielen
domácim odborníkom, ale úspechy mali aj v
zahraničí. V roku 1986 vyhral prvú cenu medz-
inárodnej fotografickej súťaže UIS v Barcelone,
v roku 1989 na kongrese UIS v Budapešti získal
1. cenu v kategórií čiernobielych fotografií a 3. cenu
v kategórii farebných diapozitívov, ale bol viackrát
ocenený aj v domácich súťažiach Speleofotografia.

Jaroslav Dušek
Jaro Dušek patrí k

jaskyniarom, ktorí
zostali celý čas verní
Oblastnej skupine
Rimavská Sobota.
Narodil sa 16. augusta
1952 v Nových
Zámkoch v rodine
novinára, ktorého
osud ešte v Jarovom
detskom veku zavial
do Rimavskej Soboty.
Jaro je členom SSS

a Oblastnej skupiny Rimavská Sobota od roku 1973
až doteraz. Existuje málo takých speleologických
lokalít v Drienčanskom krase, kde by Jaro nenechal
za sebou kus práce. Stál pri objave Suchej vetvy
v Podbaništi, pri úmorných čerpacích pokusoch
v Kadlube, bol pri odkrývaní prvých úsekov
Priepasti na Hrade, Jaskyne pri Ridzoňovcoch,
Kozej jaskyne, Jaskyne pri Holom vrchu,
Žipčákovej jamy, Nad Kadlubom a pri meračských
prácach nespočetných jaskýň. V tej dobe bolo
samozrejmé, že nemohol chýbať pri zdolaní Snežnej
priepasti v Poľsku v roku 1974 a ani o dva roky
neskôr v Abisso Michele Gortani v Taliansku. Vždy
a všade podal pomocnú ruku keď bolo treba (v nut-
nom prípade aj pivovú fľašu), či išlo o speleologickú
lokalitu, zorganizovanie sústredení alebo stavbu
jaskyniarskej základne.

Ing. František Radinger
Fero, chemický

inžinier a rodák z
Lučenca (17. 10.
1952), k nám prišiel
neskôr, no obdi-
v u h o d n o u
húževnatosťou a neú-
navnosťou dokázal,
že patrí do rodiny
j a s k y n i a r o v .
O b y v a t e l i a
Novohradu ešte
donedávna mysleli,
že jaskyne sú v tomto
regióne Slovenska
neznámym pojmom.

Fero Radinger s jeho verným priateľom Petrom
Nociarom ich postupne vyviedli z tohto omylu.
Dokázali, že hornina môže byť akéhokoľvek druhu,
pieskovec, andezit, či mramor, jaskyne sú im nie
cudzie, len ich treba trpezlivo hľadať a kopať. A
úspechy nenechali na seba dlho čakať. Lupočskú
noru, objav z roku 2001, by im závideli aj “krasoví”
jaskyniari a “stromové jaskyne” Trpaslíčia, Pecna a
Voňačka sú skutočnými vedeckými raritami.

V mene Oblastnej skupiny Rimavská Sobota a
jaskyniarskej verejnosti všetkým trom jubilantom
želáme, aby ich zdravý jaskyniarsky entuziazmus
a optimizmus neopustil, ale aby plne využili aj tú
druhú (“nadstavbovú”) formu jaskyniarstva, t.j. pri
krbe a pri víne v kruhu svojich priateľov si pospomí-
nať na slávne časy. Ad multos annos!

Členovia OS Rim. Sobota
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Jubilanti v Oblastnej skupine SSS Rimavská Sobota
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Summary

The last issue of our Bulletin in the year of 2002 is issued with a delay – that´s why we apologize for that.
From among contributions focused on exploration and research in national localities the introductory one of
known authors B. Šmída and T. Máté about karst area near so-called Švermovo´s throat in Horehronie will
take the interest. Due to a terrain recognoscation many of shorter caves have been found. These ones enrich
our knowledge as regards this, not well-known region. What is actual is the new report from J. Šmoll on
research in The New Kresanica abbyss (The Western Tatras), where it has finshed for the time being in depth
of 183 m.

The moravian speleologists have come to interesting findings in The New Stanišovská cave. They were
succeeded in overcoming by-pass of the periodical siphon and following a cave water-flow though in r ègime
of increased overflow.

The P. Nociar & F. Radinger´s contribution is devoted to pseudokarst of vulkanits in the southern
Slovakia. Thay discovered a cave, which was created after a tree, covered by vulkanits, had been disinte-
grated. Z Hochmuth comes again to well-known Kavečany´s cave (in Kavečany near Košice) obscured by
a mystery as to the name and its localization and offers the elder cave plan from the beggining of his career.
B. Kortman took us by surprise with a report on the new discovery in the import ant cave of The Strážov
mountains – The Četník´s wedding cave. It may be heading to potential connection with other, the above sit-
uated cave. Also the last contribution devoted to national localities concerns The Strážov Mts. region. In May
2002 the mapping course for beginners was held in Pružiná´s cave. The nice cave map, being a result of the
course, is published in the inner double-page.

As regards activities held abroad and publihed in the issue, M. Hor čík and V. Papáč report on excursional
and partly discovering activities in Romania (Padiş). A Fogaš who visited the cave temple objects in India
informs us about this, maybe also ”speleological” problematics.

In a history section there are published comparatively voluminous memories of E. Camber, who having
been a participant of The Slovak national revolt, was hiding himself in The Lisková´s cave labyrinth and
whose informations are very interesting also for a practical exploration. It is the desert of brothers M. and P.
Jurečka´s from Ružomberok.

The curriculum vitae of two famous personalities of slovak speleology from Liptovský Mikuláš –
A. Klimeš and A. Lutonský – are of historical character. Due to a meritorious work of the both – former and
recent chairman of Speleoclub Nicolaus (P. Holúbek respectively J. Vajs) it was managed to rename with
A. Klimeš and A. Lutonský names two streets in Liptovský Mikuláš.

In the end of the year of 2002 the more of further interesting actions to be informed here about in detail
were held. In the 9th november 2002, in The Slovak museum of nature protection and speleology, there
a considerable encounter of spelunkers-artists presenting their works was held. During this undertaking, the
literary contest as to the best spelunker´s tale was evaluated. Mrs. E. Hipmanová won with the tale ”The
Oldman”. M. Ošková informs us about the evaluation of Speleophotography competition and G. Stibrányi
about the international undertaking László Lukács challenge cup having been held in The Devil´s abbyss in
Horný vrch (The High hill plain) in The Slovak karst.

In an important contribution Ľ. Gaál informs about changes in competence as to the cave protection and
also about the facts resulting from organizational changes and from the amended Law regarding Nature pro-
tection.

A column of reviews contains three books: the A Botvinkin´s book on bats of the Zabajkalje, the year-
book Slovak karst, vol. 39, 2001 and the book about Magurka – village of miners.
In a section devoted to community reports there can be found the sad informations about the important per-
sonalities of slovak speleology – the leader of the regional speleological club Liptovský Trnovec Mr. J. Hollý
and the former leader of regional speleological club Košice-Jasov Mr. E. Hirko, who both are gone.

Compiled by Z. Hochmuth
Translated by G. Lešinský






