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Zasadnutie vrcholného riadiaceho a výkon-
ného orgánu Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti sa uskutočnilo 11. apríla 2003 vo
Svite. Zúčastnilo sa na ňom 84 delegátov z 38
skupín a klubov SSS.

Valné zhromaždenie sa na úvod zaoberalo
bilanciou činnosti SSS v uplynulom 4-ročnom
období. Správu o nej predložil predseda
spoločnosti Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth,
CSc., pričom vyzdvihol dosiahnuté výsledky
a významné úspechy, medzi ktorými nechýba
Cena ministra životného prostredia SR.
(Podstatné časti správy sú zhrnuté v samostat-
nom príspevku tohto Spravodaja.) Za aktívnu
prácu a zásluhy o rozvoj slovenského jasky-
niarstva boli viacerí členovia a skupiny SSS
ocenení zlatou a striebornou medailou alebo
čestným členstvom. Správa kontrolnej komisie
popri pozitívach konštatovala útlm činnosti
odborných komisií okrem komisie pre ochranu
krasu a jaskýň, upozornila na problémy s DZS
a účasťou na centrálnych akciách. Ťažiskom
rozsiahlej diskusie sa stala aktualizácia stanov
a dopad ustanovení zákona o ochrane prírody
a krajiny č. 543/2002 Z. z. na činnosť OS a JK.
Výsledkom bolo v prvom prípade schválenie
zmien a doplnkov v stanovách, v druhom čaká
novozvoleného predsedu a výbor SSS úloha
nájsť prijateľné východisko zo situácie, ktorá
obmedzuje dobrovoľných jaskyniarov na
Slovensku najmä pri speleologickom
prieskume a výskume. O tom, kto bude nasle-

dujúce 4 roky stáť na čele SSS, sa rozhodlo
pred koncom dlhého rokovania zúčastnených
delegátov, ktorí na záver v uznesení schválili
správu o činnosti, hospodárení a revíznu správu
za obdobie 1999 - 2002, návrh na ocenenia
členov, skupín a klubov a na menovanie čest-
ného člena, zmeny a doplnky stanov, ako aj
voľbu nového predsedu, výboru a kontrolnej
komisie; uložili výboru vyzvať MŽP SR na
užšiu spoluprácu v zmysle vytvorenia lepších
podmienok pre praktický speleologický
prieskum, zabezpečiť výmenu členských
preukazov a prehodnotiť pôsobenie a funk-
čnosť DZS.

Súčasné zloženie orgánov Slovenskej spele-
ologickej spoločnosti
Predseda: Mgr. Bohuslav Kortman
Členovia výboru: Ing. Tomáš Ďurka, Doc.

RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Ing. Peter
Holúbek, Gabriel Lešinský, Oľga Miháľová,
Mgr. Branislav Šmída

Členovia kontrolnej komisie: Elena Hipma-
nová, Vladislav Mikula, Peter Strečanský

Ocenení členovia, skupiny a kluby SSS
Zlatá medaila PhDr. J. Bárta, CSc., Ing. J.

Tulis
Strieborná medaila Ing. L. Herényi in memo-

riam, P. Pospíšil, J. Šmoll, V. Daniel, F.
Miháľ, O. Miháľová, J. Volek, S. Chmela,
Mgr. B. Kortman; OS Plavecké Podhradie,
JK Strážovské vrchy

Čestné členstvo Prof. Ing. T. Sasvári, CSc.
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Na 14. Valnom zhromaždení SSS bola predne-
sená správa o činnosti za uplynulé volebné obdobie.
Správa obsahuje 13 strán textu a 6 listov grafických
príloh. Bude zaslaná na všetky organizačné zložky
SSS. Z tohto dôvodu, ako aj zo skutočnosti, že po
uplynulé roky sme vždy publikovali výro čné správy
jaskyniarskych skupín, sme sa rozhodli publikova ť
v Spravodaji najmä tie jej časti, ktoré poskytujú po-
rovnania, ktoré by v jednotlivých správach mohli
strácať.

Uplynulé 4 ročné obdobie v živote Slovenskej
speleologickej spoločnosti je možné charakterizovať
stúpajúcim objemom registrovaných a dokumento-
vaných speleologických akcií, s výnimkou posled-
ného roka tiež nárastom dĺžky zameraných metrov
chodieb, z organizačného hľadiska nárastom člen-
skej základne a zlepšením disciplíny platenia člen-
ských príspevkov.

Výbor pracoval po voľbách v r.1999 v zložení: Z.
Hochmuth, J.Tulius, B.Kortman, O.Miháľová,
E.Kladiva, B.Šmída, po 1 roku na vlastnú žiados ť
odstúpil ekonóm J.Kankula a nahradil ho kooptáciou
Ing.Thuróczy. Počas funkčného obdobia sa výbor
stretol na riadnych schôdzach ale i na “výjazdových”
zasadnutiach spolu 15 x, okrem toho na mnohých
neformálnych stretnutiach a pri riešení špecifických
problémoch (JZS, rokovanie so SMOPaJ, SSJ,
MŽP). V troch riadnych termínoch sa uskutočnilo
zasadnutie Predsedníctva spojené so Speleo-
mítingom vo Svite.

Sekretariát v Lipt. Mikuláši ostal po odchode p.
Gregorovej na materskú dovolenku neobsadený
(nedostatok financií, vcelku malý objem prác tu rea-
lizovaný, vo výbore ani v Kontrolnej komisii nebol
ani jeden člen z Liptova). Koncom roka 2002 sme
prijali na obmedzený úväzok – dohodu, pôvodnú
sekretárku p. S. Gregorovú. Výbor na svojich zasad-
nutiach riešil problematiku: centrálnych akcií,
záchrannej služby, edičnej činnosti, ekonomického
zabezpečenia, vodcovskej služby, problematikou
ochrany krasu a krasovej prírody a inými opera-
tívnymi záležitosťami.

Predseda i členovia výboru sa snažili zo
všetkých síl, aby sme (som) nesklamali dôveru,
ktorú ste v nás vložili na poslednom Valnom zhro-
maždení. Navštívili sme väčšinu jaskyniarskych
skupín, snažil sa vycítiť čo potrebujú a čím by im
vedenie spoločnosti malo pomôcť. Tiež som cítil

Vašu podporu a lojalitu. Ak nám niečo úplne nevyš-
lo, prepáčte, proti niektorým prírodným a žiaľ
i spoločenským silám je niekedy akákoľvek námaha
márna.

Členská základňa
Celkový počet členov spoločnosti počas voleb-

ného obdobia postupne stúpal a to z počtu 708 na
774, a to napriek zvýšeniu členského. Nezaradení
členovia zhoršujú ekonomickú bilanciu. pretože
značná časť ich neplatí členské, napriek tomu, že sú
z polovice sústredení v Lipt. Mikuláši

Z 13 čestných členov 3 zomreli: PhMr. Stibrányi,
PhMr. Roda, pán Furín, opustili nás aj iní významní
speleológovia – Peter Hipman, Janko Hollý, Ing. G.
Homola, Mgr. Roda, Ing. Abonyi, pán Šalát.

Počet jaskyniarskych skupín vzrástol zo 41 na 45.
Najväčšie jaskyniarske skupiny dosahujú počty cez
30 členov. Najčastejšie bol počet členov stabilizo-
vaný. Ukazuje sa ale, že skupiny, ktoré rýchlo
z nejakých dôvodov nabrali príliš veľký počet čle-
nov, neskôr zoslabli a hrozil im zánik alebo štiepe-
nie. Iné prešli “ozdravnou kúrou”, zbavili sa príťaže
veľkého počtu neaktívnych členov. Príznakom krízy
je ale aj strata kontaktov s vedením SSS, nepo-
sielanie technických denníkov, neplatenie člen-
ského.

Objaviteľské úspechy jaskyniarskych
skupín

Aj keď objavná činnosť nie je jediným motívom
aktivity členstva, v podmienkach SSS a verní tradí-
ciám osobností ako J.Majko, P.Revaj, P.Hipman
i zahraničným trendom v záujmovej dobrovoľnej
speleológii či jaskyniarstve, môžem snáď konštato-
vať, že objav nových priestorov je hlavným
motívom aktivity väčšiny členskej základne.
O veľkých objavoch, expedíciách a iných význam-
ných aktivitách sme priebežne informovali, a tiež
preto aby skupiny, na ktorých sa objaviteľské šťastie
predbežne príliš neusmialo, neboli príliš smutné,
spomenieme iba najvýznamnejšie:
* Spojenými silami skupín Speleo Bratislava, Cassovia
a Plavecké podhradie a iných, sa uskutočňujú v Tatrách
expedičné aktivity a aj v uplynulom období priniesli
výsledky – zmapovanie systému Suchej a Mokrej
diery, objav Jaskyne Verných.

4

Slovenská speleologická spoločnosť v rokoch 1999 – 2002
Zdenko Hochmuth



* Počtom členov najmenšia skupina SSS – Červené
vrchy, dosiahla úspechy v krase Červených vrchov
najmä čerstvým objavom pokračovania Novej
Kresanice, ktorá je dnes najhlbšou jaskyňou
slovenskej strany tohto horstva. Na úspechoch sa
podieľali aj členovia SK Chočské vrchy, SK
Nicolaus, Speleo UK a i. Zaslúžili sa o objavy
v Demänovskej doline – masíve Stodôlky a nového
objavu Jaskyne pri Kamennej chate.
* Oživenie skupiny v Demänovskej doline prinieslo
úspech v mnohoročnom generačnom probléme
v Pustej jaskyni. Novoobjavené časti majú dnes už
dĺžku viac ako 1 km a pribúdajú ďalšie
* Speleoklub Drienka z Košíc a časť členov o.s
Rožňava (neskôr Minotaurus) objavili viacero vý-
znamných stredne hlbokých priepastí na planinách
Slovenského krasu. Na Plešiveckej planine došlo
k takmer dokonalej lokalizácii všetkých dostupných
lokalít formou samostatnej publikácie – Atlasu.
Aktivita v teréne je mimoriadna a mimoriadny je aj
objem vykonanej dokumentačnej práce (zameranie
Gemerskoteplickej jaskyne).
* Centá aktivity SK Nicolaus leží v Jánskej doline
a Važeckom krase, ale aj Dem doline. Počas 4-
ročného obdobia zaznamenali postupy takmer na
všetkých lokalitách: v Zápoľnej vo Važeckom krase,
v Stanišovej, v Medzibrodí a Sokololovej,
S láskavým súhlasom SSJ zamerali viac ako 10 km
v jaskyni Mieru a pomohli pri zameraní objavu
v Pustej a inde.
* Že aj v krase Malých Karpát sú možné závažné
objavy, dokázala aktivita M. Hača, ktorý objavil
dnes už svetoznámu jaskyňu a mnohoročné úsilie
v hradnom kopci plaveckého hradu bolo vlani
korunované objavom jednej z najkrajších jaskýň na
Slovensku – PP2.
*Najväčším úspechom os Rimavská Sobota po fúzii
so Speleoklubom SMOPaJ bolo dosiahnutie spoje-
nia jaskyne Podbanište a Kadlub.
* OS. Ružomberok v stave takmer pred zánikom sa
oživila prestupom časti členskej základne SC
Chočské vrchy. V súčasnosti sú vysoko aktívni pri
prieskume Liskovskej jaskyne a Camerovej sond.y
* jaskyniari zo Spišskej Belej pokračujú v prieskume
jaskynného systému jaskyne Javorinky. Za 4 roky
narástla dĺžka tejto jaskyne z 6251 m na aktuálnych
8031m.
* Speleoklub Strážovské vrchy po oddelení sa od
SK Dubnica n.V. pôsobí najmä v centrálnej časti
Strážovských vrchov. Náročný výskum vrcholových

partií Strážova priniesol prekvapujúci objav mohut-
ných priestorov v jaskyni Četníkova Svadba.
* Všestranná činnosť speleoklubu UK sa prejavuje
vo všetkých zaujímavých, no hlavne neznámych
krasových územiach. Za uplynulú obdobie nám
priniesli zaujímavé informácie nielen z krasu
Malých Karpát, ale tiež z krasu Švermovského hrdla,
Muránskej planiny (významný objav v Bobačke)
a iných oblastí.
* komisia pre potápanie napriek poklesu aktivity
starších členov dosiahla ďalšie predĺženie a prehĺbe-
nie jaskyne Skalistý potok, ktorý sa tak stal naj-
dlhšou a najhlbšou jaskyňou Slovenského krasu
* stabilne vysoká a kvalitná speleologická činnosť
skupín ako skupina A.Vallu, Slovenský raj, Speleo
Detva a i. nepochybne povedie k úspechom v blízkej
budúcnosti.

Centrálne akcie
Ťažisko organizácie tradičných jaskyniarskych

týždňov leží na miestnych skupinách. V rôznych
podmienkach sa ale všetky 4 uskutočnili k spokoj-
nosti zúčastnených. Pre informáciu: 1999 v De-
mänovskej doline, v roku 2000 v Slovenskom raji,
v roku 2001 v Telgárte (Muránska planina ), vo roku
2002 v Malých Karpatoch (os. Plav. Podhradie
a Bratislava).

Mapovacie kurzy sa uskutočnili iba 2 – v roku
2000 v Moldavskej jaskyni 2000, v Pružinskej
jaskyni r. 2002.

Lezecké dni organizovala r. 1999 SK Banská
Bystrica a Brezno (Bystrá) v Jaskyni mŕtvych
netopierov, v r. 2000 OS Dolný Kubín na Ostrej
a Tupej pri Kubíne, v r. 2001 Strážovské vrchy a v r.
2002- SK Badizer na Veľkom vrchu pri Prievidzi

Speleomíting – uskutočnili sa všetky 4 ročníky
vo Svite so stále vzrastajúcou kvantitou a kvalitou,
pri priemernom počte návštevníkov cez 200

Z najvýznamnejších expedícií:
-Slovačka jama 99 – už 9. expedícia vo Velebite,

Vydanie knihy Velebit , Šmída B. a kol.1999
-Sibír 2000 – do krasu toku hornej Leny
-Aguj aguj v roku 2002 pokračovala vo výskume

krasu Mongolska a okolia Bajkalu
-2 expedície oživili aktivitu v Kosove
-2 expedície do Venezulely do pseudokrasu Tepuy

Okrem toho sa uskutočnilo množstvo klubových
a menších medziklubových expedícií do krasových
oblastí Poľska, Maďarska, Slovinska, Chorvátska
Rumunska, Grécka, Anglicka.
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Záchranná služba
Po zrušení a reorganizácii JZS na Dobrovoľnú

jaskyniarsku záchrannú službu nie je stav ideálny,
ale počas predchádzajúceho roka počas náročných
záchranných akcií sa ukázalo, že práve decentralizo-
vaná podoba DJZS je efektívna a flexibilná.

Činnosť odborných komisií
Neuspokojivý trend zániku komisií po r.1991 sa

stále nedarí prekonať. Komisia pre fyzikálno
chemický výskum krasu stratila svojho bývalého
vedúceho PhMr Š.Rodu, Potápačskej komisii sa
zatiaľ nedarí prekonať generačný problém.

Komisia pre ochranu krasu a jaskýň vznikala
ťažko a s nechuťou až po niekoľkonásobných výz-
vach. Ukazuje sa, že dosiahnuť súlad medzi platnou
legislatívou vo veci ochrany prírody a záujmami
praktického výskumu a ochrany realizovanými
dobrovoľnými členmi, nie je jednoduché.

Technická komisia po odstúpení dlhoročného
vedúceho prestala navonok javiť aktivitu, čoho
dôkazom je aj klesajúca účasť na Lezeckých dňoch
a fakt, že už niekoľko rokov sa publikuje iba mini-
málne o technických novinkách.

Vedecké a odborné podujatia
-SSS bola hlavným organizátorom seminára “ 50

rokov SSS” 29-30.9.1999 v Ján. doline,
- na 2. konferencii SSJ “Výskum, využitie a ochrana

jaskýň” v r. 1999 v Dem. doline bola SSS ako
spoluorganizátor a členovia SSS poskytli podstat-
nú časť referátov,

- na3. vedeckom sympóziu SMOPaJ Jaskyne
a človek v Lipt.Mikuláši r.2000 bola SSS ako
spoluorganizátor,

- na 3. konferencii SSJ “Výskum, využitie a ochrana
jaskýň” v r. 2001 v Starej Lesnej bola SSS ako

spoluorganizátor a členovia SSS poskytli podstat-
nú časť referátov,

- individuálna účasť na mnohých iných podujatiach
(Sicília, Mexiko, ČR)

Edičná činnosť
Spravodaj SSS tvorí základné informačné peri-
odikum Spoločnosti. Je hlavným pramenným mate-
riálom dokumentácie a priority objavu na Slovensku.
Vychádzal pravidelne, počas funkčného obdobia
sme vyskladnili 16 čísel. Jeho tlač tvorí podstatnú
časť rozpočtu. Sadzba a redakčná činnosť je
založená na princípe dobrovoľnosti. Užitočná je
výmena s ČSS, SK Krakow a inými subjektmi.
Samostatné publikácie:
- Šmída B. a kol.1999: Velebit, L.Mikuláš, Prešov
- Hochmuth Z. ed.1999: 50 rokov SSS – zborník

referátov zo seminára
- Hochmuth Z. 2000: Problémy speleologického

prieskum u vodných tokov na Slovensku
- Stankovič J., Jerg Z. a kol.2001: Atlas krasových

javov Plešiveckej planiny (SSS spoluvydavateľ)
- Zborníky z vedeckých a odborných konferencií

SSJ a SMOPaJ, Slovenský kras (spoluvydavateľ)
Podieľali sme sa (aj finančne) na publikáciách:
- Hipman P., Hipmanová E., 2000: Podzemné

Everesty
- Holúbek P., 2000: Po stopách Džingischána
- kol: Príroda Drienčanského krasu

Záver
Som presvedčený, že SSS dnes predstavuje kon-

solidovanú organizáciu a tiež aj silu, ktorá je veľmi
dobre prispôsobená drsným podmienkam terajšej
doby a prekoná ťažkosti, ktoré niekedy považujeme
za tragické či neriešiteľné. Ďakujem všetkým, ktorí
sa o uvedené výsledky zaslúžili.

6

Aktivita SSS v porovnaní s predchádzajúcimi volebnými obdobiami

roky počet akcií počet techn.
denníkov

objavy (m): zamerané (m) počet členov

1991-94 1991 1604 9.579 - 484  (1994)
1995-98 3707 2141 47.877 59.764 683 (1998)
1999-02 6666 4433 28.965 50.109 774 (2002)



7

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS za r.1999 - 2002
číslo skupina, klub Počet akcií Poč. techn.

denníkov
objavy
(m)

zamerané
(m)

počet
členov

1 Adama Vallu 419 363 362 363 24-34
2 Badizer 268 66 178 17 12-14
3 Banská Bystrica 204 4 3273 3046 19-18
4 Bratislava 254 166 796 1054 23-24
5 Brezno 160 85 1030 620 20-10
6 Cassovia 99 26 317 1296 25-33
7 Čachtice 146 145 66 - 23-24
8 Červené vrchy 99 - 1075 446 6-5
9 Demänovská dolina 71 54 1568 1372 23-17
10 Detva 128 78 591 482 8-8
11 Dolné Orešany 31 - - - 7-7
12 Drienka 510 401 1093 2741 11-10
13 Dubnica n. V. 125 60 214 10 22-24
14 Handlová 240 208 74 - 11-14
15 Chočské vrchy 220 159 1066 2081 18-15
16 Inovec 57 18 3 - 6-5
17 Jána Majku 193 150 208 - 23-23
18 Leopoldov 74 3 117 - 13-17
19 Liptovská Teplička 39 22 8 - 6-7
20 Liptovský Mikuláš 32 23 110 156 12-13
21 Liptovský Trnovec 19 8 1,5 - 23-18
22 Malá Fatra 33 33 59 30 24-21
23 Minotaurus (1 rok) 205 185 375 2202 5
24 Muránska planina 77 28 1098 1480 22-20
25 Neandertal * - 120 - 24-22
26 Nicolaus 636 540 1693 11902 14-17
27 Orava 22* 22 - - 18-16
28 Plavecké Podhradie 134 60 924 955 20-20
29 Prešov 75 45 120 - 8-23
30 Rimavská Sobota 102 96 282 698 6-13
31 Rokoš (1 rok) 15* 19 60 6 8
32 Rožňava  (delenie) 171 127 413 763 23-30
33 Ružomberok 185 (2 roky) 157 798 1090 12-10
34 Slovakia – Bystrá 68* - 700 400 6-15
35 Slovenský raj 277 277 1057 2519 37-36
36 Spišská Belá 134 130 450 3330 21-21
37 Strážovské vrchy 213 213 646 724 20-25
38 Tisovec 80 12 177 182 15-16
39 Trenčianske Teplice 175 114 67 237 7-9
40 Tríbeč 105 101 77 181 6-7
41 Uhrovec 71 27 10 7 7-7
42 UK Bratislava 220 - 4541 7030 6-12
43 Varín 88 27 48 31 7-10
44 Veľká Fatra -Martin 30* 15 20 - 14-15
45 Východ – SPK 180 172 2360 3046 15-14

Nezaradení členovia 35-32
Čestní členovia 13-10
S p o l u 6666 4433 28965 50109 708 - 774



Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti pre rok 2003
Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš
sekretariát: S. Gregorová, 044/552 45 56, 0908/200 803, úr. hodiny: pondelok, streda, piatok 08 – 14 h.
označenie (*) značí, že dotyčný nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné odovzdanie odkazu

Výbor SSS:
meno Funkcia Adresa tel.:zamestnanie, domov, mobil

e-mail
Mgr.
Bohuslav Kortman

predseda Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

0905/488 028
041/723 56 13, 042/432 10 64
kasak@map.sk(*)

Ing. Ján Tulis čestný
predseda

Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

053/446 33 04, 0903/811 687
geologia@uranpres.sk (*)

Ing. Tomáš Ďurka podpredseda Rajecká 40
82107 Bratislava

02/40252131, 02/452 49 400
0907/366 074
durkova@gku.sk (*)

Mgr.
Branislav Šmída

tajomník Čajkovského 40
917 08 Trnava

0903/447 965
sandia@nextra.sk

Ing. Peter Holúbek ekonóm 1.mája 1959/36
031 01 Lipt. Mikuláš

044/552 061. 547 72 10
0904/333 613

Oľga Miháľová členka Ul. Mládeže 34
058 01 Poprad

052/773 37 54
mihalova.o@post.sk

Doc. RNDr. Zdenko
Hochmuth, CSc.

člen M.Nešpora 17
08001 Prešov

055/625 85 94, 051/ 77 472 55
0908/977 594
hochmuth@kosice.upjs.sk

Gabriel Lešinský člen SMOPaJ, Zámočnícka 3,
040 01 Košice

055/6222120, m. 0907/376 209
drienka@mailbox.sk

Kontrolná komisia:
Elena Hipmanová predseda Komenského 16

960 01 Zvolen
045/53 60 269
hipmanova@host.tk

Vladislav Mikula člen Pelhřimovská 1191/55
026 01 Dolný Kubín

043/588 55 32, 0905/501 517
mikulabb@bb.telecom.sk

Peter Strečanský člen Morovianska 53/1
972 51 Handlová

046/ 547 3681
0908/642 970, 0904/ 577008,
pstrecansky@pobox.sk

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

e-mail
Jaskyniarska
skupina A. Vallu

Ondrej Štefko Školská 99,
01306 Terchová

041/569 50 30

Speleoklub Badizer
Plešivec

Ing. Juraj
Kankula

P.O.BOX 78
958 01 Partizánske

038/7402261, 0903/ 409 284
kankula@psg.sk

Stacho Mudrák Bernolákova 25,
974 01 Banská Bystrica

e-mail: s.m@group-s.sk

poštu posielať:
Ing.Št. Mlynárik

Javornícka 25,
974 11 Banská Bystrica

048/417 40 10
0903/514 704

Speleoklub
Banská Bystrica

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

Opavská 26/A
831 01 Bratislava

02/602 96 603, 547 74 344
0904/141 186
e-mail:magdolen@fns.uniba.sk

Speleo Bratislava

adresa klubu: Dostojevského rad 15, 811 09 Bratislava

8
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Oblastná skupina
Brezno

Ľubomír Múka 976 81 Podbrezová,
Štiavnička 187/15

048/617 11 27, 0904/501 788
e-m: n_bucko@orangemail.sk

Speleoklub
Cassovia

Ing. Jozef
Thuróczy

Toryská 4/28
040 01 Košice

055/642 72 37 0905/515 979
thuroczy@betox.sk
www.saske.sk/cave/

Pavel Pospíšil Zemianske Podhradie 159
913 07 Bošáca

0904/263 541
0903/882 161

Oblastná skupina
Čachtice

poštu posielať:
Rajčany Ján

Adama Trajana 8
921 01 Piešťany

033/77 22 59
0904/421 672

Speleologický klub
Červené Vrchy

Ján Šmoll Nám SNP 2
031 01 Lipt. Mikuláš

mobil: 0903/512 283

Jaskyniarsky klub
Demänovská dolina

Ing. Ján Dzúr Garbiarska 2584
031 01 Lipt. Mikuláš

044/5514261
0903/802566, 693333
e-mail:telsys@mail.eurotel.sk

Speleo Detva Elena
Hipmanová

Komenského 16
960 01 Zvolen

045/53 60 269
hipmanova@host.tk

Oblastná skupina
Dolné Orešany

Peter Zvonár Horné Orešany 492
919 03 Trnava

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

Martin Horčík Ružínska 12
041 00Košice

Speleoklub Drienka

poštu posielať na: (G.Lešinský)
SMOPaJ, Zámočnícka 3, 040 01 Košice

0908/364 438
e-mail: drienka@mail.box.sk
055/6222120, m. 0907/376 209
www.cassovia.sk/drienka

Jaskyniarky klub
Dubnica nad Váhom

Jozef Obetko Pod Hájom 1090/65
018 41 Dubnica n. Váhom

0905/ 759 531
Samčík 0903/440 489
e-mail: heliktit@isterenet.sk.

Oblastná skupina
Handlová

Peter Strečanský Morovnianska 53/1
972 51 Handlová

046/ 547 3681
0908/642 970, 0904/ 577008,
0908642970, e-mail :
pstrecansky@pobox.sk

Speleoclub
Chočské vrchy

Ing.
Juraj Szunyog

Vajanského 8
034 01 Ružomberok

d. 044/432 85 32, 0905/791 554
e-mail:Juraj.Szunyog@scprbk.sk
szunyog@minv.sk  (júl-august)

Oblastná skupina
Inovec

Ing.
Ivan Demovič

A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

033/599 13 52, 033/762 81 87,
0908/420 545
e-mail: demovic@vuje.sk

Oblastná skupina
Jána Majku

MVDr.
Zbyněk Valenta

Moldavská 27
040 11 Košice

d.055/643 95 11, 0903/ 902 753
e-mail: zvcave@szm.sk

Speleoklub
Leopoldov

Michal Uherčík Májová 1044/105
920 41 Leopoldov

033/734 26 12
0903/753 212

Oblastná skupina
Lipt. Mikuláš

Alfréd Gresch 032 44 Lipt. Kokava č. 266 044/529 71 24
0905/306 328

Oblastná skupina
Lipt. Teplička

Vlastimil Knapp 059 40 Lipt. Teplička
č.551

052/779 83 65

Oblastná skupina
Lipt. Trnovec

Imrich Bugyi Hrušková 515/8
031 04 Lipt. Mikuláš

0904/929 668

Speleoklub Malá
Fatra

Ing.
Pavel Pokrievka

Záturčianska 57
036 01 Martin

0905/782 294
pavol.pokrievka@post.sk

Speloklub
Minotaurus

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Edelényska 10,
048 01 Rožňava,

058/734 34 26, 0905/412 048
e-mail: stankov@ke.psg.sk

Speleoklub
Muránska planina

Peter Mikuš Gen. Goliana 54/1
050 01 Revúca

058/442 63 41
e-mail: mikuspeter@post.sk
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Speleoklub
Neandertal

Bodnár........ ul. ČSA 727 /25
045 01 Moldava n.Bodvou

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

Speleoklub
Nicolaus

Ing.
Peter Holúbek

1. mája 1959/36
031 01 Lipt. Mikuláš

044/552 45 58, 552 51 74
0904/333 613
e-mail: peholubek@yahoo.sk

Oblastná skupina
Orava

Vladislav Mikula Pelhřimovská 1191/5
026 01 Dolný Kubín

043/588 55 32, 0905/501 517
mikulabb@bb.telecom.sk

Oblastná skupina
Plav. Podhradie

Jozef Kovárik Pod liehovarom 211
906 36 Plav. Podhradie

034/658 51 76
0905/523 447 (Butaš)
speleokovarik@post.sk

Oblastná skupina
Prešov

Rudolf Košč Exnárova 33
080 01 Prešov

051/775 18 67
0905/237 565

OS Rimavská
Sobota

RNDr.
Ľudovít Gaál

Železničná 31,
979 01 Rimavská Sobota

0903/235 246
e-mail: gaal@sopsr.sk

Speleoklub ROKOŠ Ľubomír
Kubíček

Šulekova 20/2
971 01 Prievidza

046/54 22 956, 54 18264
0904/984 375
e-mail:botansky@hbp.sk

Speleo Rožňava Ing.
Ondrej Bolaček

Ružová 2
048 01 Rožňava

058/777 83 13, 0905/400 162
e-m: berci.sturman@post.sk

Oblastná skupina
Ružomberok

Miroslav Jurečka I.Houdeka 45/16
034 01 Ružomberok

044/434 14 62
e-mail: speleo@pobox.sk

Speleoklub Slovakia
– Bystrá

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

Jaskyniar. skupina
Spišská Belá

Vladimír
Fudaly

kpt.Nálepku č.23
059 01 Spišská Belá

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

Speleologický klub
Slovenský raj

Ing. Ján Tulis Brezová 9
052 01 Spišská Nová Ves

053/44633 04, 0903/811 687
geologia@uranpres.sk
www.geocities.com/skslovraj

Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav
Kortman

Stred 66/61
017 01 Považská Bystrica

041/723 56 13, 042/432 10 64
0905/488 028
kasak@map.sk(*)

Oblastná skupina
Tisovec

Ivan Kubíni Štefánikova 956
980 01 Tisovec

047/542 33 41, 549 33 22

Oblastná skupina
Trenč. Teplice

Miroslav Sova Novomestského 7
911 08 Trenčín

032/743 28 64, 652 98 50
0908/483 009

Oblastná skupina
Tríbeč

Ľubomír Sapák 966 61 Hodruša - Hámre
183

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

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

038/769 44 44Oblastná skupina
Uhrovec

Poštu posielať: Jozef Kováčik
957 01 Bánovce n.Bebr.

038/760 70 38
0903/273475

Speleoklub
Univ. Komenského

Mgr.
Branislav Šmída

Čajkovského 40
917 08 Trnava

0903/447 965, Griflík 0903/
427598, Kapucian 0905/847 949

Jaskyniarsky klub
Varín

Ján Nemček Bernolákova 442/15
013 03 Varín

0905/925 041, 0905/365688
e-mail: jkv@szn.sk
www.jkv.szn.sk

Oblastná skupina
Veľká Fatra

Milan
Brandejský

Nešporova l,
036 08 Martin

043/423 86 74. 0903/504608
e-mail: mazari@

Pracovná skVýchod
Kom. pre potápanie

Doc. Zdenko
Hochmuth, Csc.

M. Nešpora l7/III
080 01 Prešov

051/7747255, 0905/977 594
hochmuth@kosice.upjs.sk



Záchranná služba

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

náčelník
západné
Slovensko

Čajkovského 40
917 08 Trnava

0903/447 965,
Griflík 0903/427598,
Kapucian 0905/847 949

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Slovenský kras Edelényska 10
048 01 Rožňava

058/734 34 26
0905/412 048

Ing.Peter Holúbek severné
Slovensko

1. mája 1959/36
031 01 Lipt. Mikuláš

044/552 45 58, 552 51 74
0904/333 613

Doc.Zdenko
Hochmuth

potápanie M. Nešpora l7/III
080 01 Prešov

055/625 85 94, 051/77 472 55
0908/977 594

Iné užitočné adresy a telefóny:

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

 Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva: Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
tel. 044/ 5522061, 547 72 10

 SMOPaJ, Zámočnícka 3, 040 01 Košice (G.Lešinský) 055/6222120, m. 0907/376 209

 Česká speleologická společnost: Kališnická 4-6, 130 00 Praha 3, tel. 0042 02-830 69 234
e-mail: novotna@nature.cz

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

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

 MEANDER, s.r.o., 04402 Turňa nad Bodvou, č. 328
Tel./fax: 055 4899101, 4899102, 4662230 Fax/tel.: 055 4662230, 4899101, 4899102
E-mail: meander@dodo.sk http://www.meander.sk

 Správa NP Muránska planina: uhrin@sazp.sk tel. 058/4422061
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Úvod
Severovýchodný výbežok Muránskej planiny je

v značnej miere tvorený rozčlenenými hrebeňmi
viazanými na neširoký pruh triasových vápencov
nasunutých na kryštalinické podložie. Nekrasové,
alochtónne prítoky z Rudohoria tu vytvárajú hlboké
doliny a pri vstupe na vápence sa zväčša tratia
v podzemí. Severné ohraničenie je vytvárané riekou
Hron (v týchto častiach jeho toku skôr potokom), do
povodia ktorého celé územie hydrologicky prináleží.
Na ľavom brehu Hrona, južne od Telgártu až k Čer-
venej Skale, sa tiahne v dĺžke cca 2,5 km masív
Dlhého vrchu, ktorého strmé vápencové stráne sia-
hajú do výšky 1095 m n. m.

Záhadné podzemie Dlhého vrchu je predmetom
záujmov už 6. generácie jaskyniarov takmer jedno
storočie. Ponory v doline Stračaník vytvárajú

v Dlhom vrchu neznámy jaskynný systém Stra-
teného potoka, pravdepodobne priberajú vody
z Homole a spoločne vyvierajú na druhej strane
masívu v údolí Hrona. V súčasnosti jediná známa
väčšia jaskyňa Dlhého vrchu – Ladzianskeho svojou
polohou, dĺžkou a hĺbkou priestorov, eróznou mo-
deláciou stien, výskytom nekrasových sedimentov
evokuje predstavu o niekdajších paleo-ponoroch
Stračaníka v oblasti jej dnešného vchodu. Avšak na
druhej strane – v prielome Hrona pri Červenej Skale
vytváral jeho predchodca výrazné poriečne úrovne.

Ladzianskeho jaskyňa patrí k zdokumentovaným
lokalitám Muránskej planiny, známa je predo-
všetkým zo staršej literatúry. Obnoviť tu prieskum
sme sa rozhodli pre nevyjasnenú genézu jaskynných
priestorov, ako aj kvôli vyhotoveniu pozd ĺžneho
rezu, ktorý z tejto vyše 500 m dlhej jaskyne nebol
dosiaľ vytvorený.

12

Ladzianskeho jaskyňa ako kľúč od podzemia Dlhého vrchu ?
Tibor MÁTÉ

“Budem hľadať pravdu, hoci ju nikdy neobjavím celú, alebo kým neobjavím aspoň časť večnej pravdy - pretože
pravda je ako chameleón, ktorý mení farbu v okamihu, keď sa nám podarí nasypať mu na chvostík štipku soli.”

(Stone)

Hrebeň Dlhého vrchu zo sedla nad Tatričkami. Foto: T. Máté



Stručný prehľad doterajšieho prieskumu
Vchod Ladzianskeho jaskyne bol objavený počas

sondážnych baníckych prác pravdepodobne na
prelome 19. a 20. storočia. Veľký vstupný otvor
viditeľný z cesty v doline Stračaník tak umožňoval
miestnemu obyvateľstvu pohodlne nahliadnuť do
podzemia Dlhého vrchu. Z obdobia pred 1. svetovou
vojnou sa na stenách zachovali historické nápisy
dokumentujúce počiatky amatérskeho prieskumu.

Dodnes ostáva nevyjasnená činnosť skupiny pre
jaskyniarstvo, ktorá vznikla v roku 1925 v Banskej
Bystrici, vychádzajúca z prieskumnej aktivity F. Schöna
v oblasti Telgártu, čo sa týka prieskumu Ladzian-
skeho jaskyne. Významnou oblasťou sa pre týchto
prvoprieskumníkov stala práve dolina Stračaník, ako
aj neďaleká jaskyňa Homoľa (Telgártske vodné
prepadanie). Výskumy Mliečnej jaskyne pri Čer-
venej Skale priniesli preniknutím do neznámeho
komína objav pekných kvapľových častí (in
LALKOVIČ M., 1994). Ak vychádzame z oblasti, kde
F. Schön pôsobil, je pravdepodobné, že Mliečna
jaskyňa je pôvodným (azda miestnym) pomeno-
vaním Ladzianskeho jaskyne. Nasvedčuje tomu aj
bohatá kvapľová výzdoba – prevažne biele plastické
formy (často zvodnené), ktoré vytvárajú sintrové
vodopády stekajúce po podlahe. Neznámy komín,
spomínaný F. Schönom sme nedokázali identifiko-
vať. Pre dôkladnejší historický prehľad by bolo
potrebné zdokumentovať nápisy na stenách chodieb.

Početné historické nápisy pochádzajú aj z obdo-
bia tesne pred a po 2. svetovej vojne. Jaskyniarska
aktivita z tohto obdobia však z literatúry nie je
známa. O prieskumnej činnosti jaskyniarov (pod
vedením A. Haninca) z Prednej Hory je takisto
máločo známe (KÁMEN S., 1961a). V rokoch 1953 až
1955 pôsobili na tomto území jaskyniari krasovej
sekcie SNM v Prahe, ktorí pod vedením F. Skři-
vánka preskúmali krasové javy celého SV výbežku
Muránskej planiny. Od F. Králika z roku 1953
pochádza aj prvá mapa jaskyne (Jaskyňa
v Roháčoch), ktorá zachytáva stručne priestory
hlavného ťahu a začiatok Bludiska. Vyslovil sa pred-
poklad vytvárania jaskyne fosílnym ponorom
Strateného potoka a genetický súvis s jaskynným
systémom Dlhého vrchu (SKŘIVÁNEK F., 1958,
1962).

Existenciu paleo-ponoru Strateného potoka,
ktorý vytváral jaskyňu predpokladal aj S. Kámen,
pod vedením ktorého jaskyňu skúmala jaskyniarska
skupina z Tisovca v druhej polovici 20. storočia
(hlavne koncom päťdesiatych rokov). Detailná mapa
priestorov (iba pôdorys) je komplexná, ale generál-

ny smer hlavnej chodby S – J, čo bolo potvrdené
pražskými speleológmi, ako aj novými meraniami,
nevystihuje skutočnosť. Je pravdepodobné, že
rozširovacie práce v Bludisku pochádzajú z tohto
obdobia. S. Kámen podrobne opísal jaskynné
priestory vo svojom článku v Slovenskom krase
(1961a), dĺžku jaskyne uviedol na vyše 200 m.
V príspevku o krasových zaujímavostiach
Muránskej planiny ten istý autor (1961c) uvádza
dĺžku na vyše 500 m. Nejednotnosť je aj pri udávaní
názvu jaskyne, kde v prvom prípade jaskyňu nazval
Dlhý vrch, no neskôr preferuje názov Ladzianskeho,
podľa jaskyniarov z Prednej Hory.

Počas jaskyniarskeho týždňa SSS v roku 1970
bolo jedným z pracovísk aj Ladzianskeho jaskyňa.
Z dvoch správ (KÁMEN S., 1970 a CHOVAN A., 1970)
však nie je možné zistiť, v ktorej časti jaskyne
prenikli (po odstrele) účastníci JT do sienky 2,5 x
1,5 x 3 m s komínom. Hlavným pracoviskom vtedy
boli už druhýkrát v histórii SSS ponory a vyviera čka
Strateného potoka.

Novodobý prieskum vychádza z aktivity SK
Muránska planina (OS Muráň) a tiež sporadicky
jaskyniarmi z Brezna (OS Brezno). Členovia SK
Muránska planina preskúmali komín vo Veľkom
dóme, vysoký 15 m. V rúrovitej chodbe pod stropom
tohto najväčšieho priestoru jaskyne v komíne sa
podarilo preniknúť asi o 10 m ďalej s ďalším
(pravdepodobne neprielezným) komínom. V roku
2002 čerpali jazierko na konci Riečiska, avšak
mohutnú sintrovú bariéru, uzatvárajúcu priamy po-
stup sa nepodarilo zo spodu prekonať (KOTLARČÍK

D., ústna informácia, 2003). Rozsiahlejšie sondážne
práce sa nevykonávali. Podľa všetkého došlo
i k novému zameraniu priestorov (podľa výročnej
správy z roku 1996, SK Muránska planina) a pravde-
podobne aj k vykresleniu mapy (?). D ĺžka jaskyne
bola donedávna udaná na 405 m (VLČEK L., 2002).
O najnovších výsledkoch činnosti Speleoklubu
Drienka Košice pojednáva tento príspevok.

Nové priestory
Už na druhej prieskumnej akcii začiatkom roku

2001 zorganizovanej na preverenie možností
prieniku sa nám podarilo dostať do voľných
priestorov. Bočný výklenok na začiatku Sintrovej
chodby naznačenej do Kámenovej mapy pokračoval
klesajúcou plazivkou, ktorej dno tvoril podlahový
sinter. Plazivka sa po 4 m končila neprielezne,
z drobného otvoru popri strope však po zakri čaní
vychádzala ozvena. Rozšírením popukanej sintrovej
platne (kameňom) tesne pred týmto miestom sme
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prenikli pod sintrovú kôru do nižšej, vyplavenej
úrovne za úžinu, ktorá pokračovala strmo nadol
v podobe meandrovitej chodby s rovným stropom.
Dno tohto bývalého, takmer neprielezného freatic-
kého priestoru je vyplnené jemnozrnným pieskom,
prekrytým stekajúcimi sintrami bielej farby. V hĺbke
7 m od vstupnej plazivky sa dno vyrovnáva (v men-
šej sienke s odtokovým kanálom) a následne stúpa,
zachovávajúc predošlý charakter. Záver 30 m dlhej
chodby tvorí napojenie na priečnu, vykliňujúcu sa
poruchu, kde sa pod sintrovými nátekmi našli
nekrasové štrky.

V prieskume jaskyne sme pokračovali aj v roku
2002. Snažili sme sa do existujúcej mapy poza-
kreľovať všetky nádejné miesta, ktoré sme potom
v jaskyni overovali. Jedným z takýchto miest bol aj
nepatrný komínovitý výbežok na Galérii vo
Vstupnom dóme, odkiaľ stekali mohutné sintrové
náteky. Komínik sa vo výške 3 m napája do horizon-
tálnej úrovne, na začiatku ktorej bránila v ďalšom
prieniku neprielezná úžina (s ozvenou). Rozšírením
tohto miesta dňa 3. augusta 2002 sme objavili
(zatiaľ) najvrchnejšiu úroveň jaskyne – úroveň
Jazernej chodby. Jej komplikovaný úvod zostal
naďalej na hranici prieleznosti. Objavná úžina po 2
m vyúsťuje do chodby, na začiatku ktorej sa vytvára
jazierko (priemer 3 m) hlboké 0,5 m. Chodba má
rúrovitý profil, v strope s niekoľkými menšími
komínmi. Nachádza sa tu v malej miere heliktitová
výzdoba. Sienka za chodbou má uklonené sintrové
dno a klesá smerom na Z k meandrujúcej chodbe
s ďalším jazierkom vytvoreným v plastických sin-
troch. Presakujúca voda, ktorá napája jazierka
a vytvára mohutné sintrové náteky svedčí azda o exis-
tencii vyššie ležiacich, neznámych priestorov. Po str-
mom náteku sa dá zostúpiť nižšie, kde je puklina
zasintrovaná. Predpokladané priestory, ležiace pod
týmto miestom sa nenachádzajú nad známymi
časťami a vedú pravdepodobne do neznámych
priestorov v masíve. Celá úroveň chodby je pekne
vyzdobená, jej dĺžka je 50 m a je vyvinutá asi 1-2 m
nad vchodom jaskyne.

Ďalší prieskum a rozsahom menšie objavy
vychádzali z nového mapovania, ktoré sme sa rozhodli
zrealizovať kvôli pribúdajúcim nezameraným
priestorom. Celkovo 100 m novoobjavených
priestorov sme tak meračsky pripojili k známym čas-
tiam, pričom aktuálna dĺžka jaskyne vzrástla na 576 m.

Náhľad do genézy jaskyne
Známe jaskynné priestory podrobne opísal

KÁMEN (1961a). Predpokladá vytváranie jaskyne

erozívnou činnosťou ponárajúcich sa vôd bývalého
Strateného potoka a taktiež možný súvis s aktívnym
(terajším) jaskynným systémom pod Dlhým vrchom.
Suchá dolina Stračaník sa vytvorila postupným
sťahovaním ponorov toku proti prúdu smerom nahor
(KÁMEN S., 1961a). Súčasné ponory sú tvorené
dvoma depresiami a niekoľkými hltačmi, ktoré sa
sezónne tvoria a zanikajú (strácajú svoju funkciu).
MITTER (1975) popisuje vytváranie poloslepej
dolinky v tomto mieste a predpokladá ďalšie zahlbo-
vanie na hornej časti.

Stopy nekrasových sedimentov (štrky, piesky)
v jaskyni svedčia o jednoznačnom prietoku
alochtónnych vôd. Klesajúci charakter jaskyne
poukazuje azda na ponorný systém, v ktorom sa
odvodňovanie dialo juho-severným smerom, pozdĺž
generálnych tektonických porúch. Polohy výskytu
nekrasových štrkov v najspodnejších častiach
priestorov (hlavne Bludisko) sú značne mocné (0,5
až 1 m), postupne sa splavovali na pravdepodobne
najnižšie miesta systému. Zaujímavý je však výskyt
štrkov približne v rovnakej výškovej úrovni
z rôznych (na prvý pohľad navzájom nesúvisiacich)
častí jaskyne (približne vo výške 820 m n. m.,
Meander 2001, Bludisko). V tejto výške je
vytvorená najdlhšia horizontálna časť – úroveň
Sintrovej a Východnej chodby. Obe chodby v kon-
cových častiach sú nelogicky ukončené, na stenách
majú vyvinuté hladinové čiary. Chodby predstavujú
pravdepodobne samostatnú vývojovú úrove ň,
vytváranú dlhodobejším pretekaním toku. Na báze
tejto úrovne začala po opustení vôd aj tvorba sintro-
vých podláh, ktorých relikty sa zachovali v rôznych
častiach jaskyne v približne rovnakej výške
(Bludisko, Meander 2001). Priestory pod touto
úrovňou boli neskôr vyplavované (Meander 2001
a úzka puklina na dne Sintrovej sály majú výrazne
freatický charakter). Uklonené a zvislé prepojovacie
chodby (studne) sú často poznačené vírivou čin-
nosťou tlakových vôd (hrnce, spätné erózne
vyhĺbeniny, strmé meandrovité zárezy). Z doteraj-
šieho charakteru priestorov, zo sklonov a rozmerov
stropných korýt (prevažne subhorizontálne chodby)
sa dá usudzovať na prvotné odvodňovacie kanály
pomerne malej svetlosti s vyrovnaným spádom
cirkulácie podzemného toku. Zväčšovanie
priestorov Vstupnej a Veľkej siene (rútenie) a tvorba
súčasnej sintrovej výzdoby sa začala už po opustení
podzemných vôd.

Juho-severné smerovanie generálnych porúch
vzhľadom k ZJZ – VSV smerovaniu doliny
Stračaníka v bližšom okolí jaskyne je značne excen-
trické. Je možné, že potok nepretekal jaskyňou
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celým svojim prietokom, využíval skôr (vtedy)
nižšie ležiace sifonálne dutiny vo freatickej zóne za
predpokladu, že lokálne odvodňovanie riekou Hron
bolo v nižšej polohe (?). V súčasnosti sa najnižšie
ležiace priestory nachádzajú približne na úrovni
Hrona, asi 10 m pod aktívnym vyvieraním
Strateného potoka. Súvis Ladzianskeho jaskyne
s jaskynným systémom Strateného potoka však
nepovažujeme za vylúčený. Paleo-výver ponárajú-
cich sa vôd (už nielen vo freatickej zóne) na druhej
strane masívu je neznámy. Z doterajších poznatkov,
rozsahu jaskynných priestorov a súčasnej mor-
fológie okolia je to veľmi ťažké určiť. KÁMEN
(1961a) predpokladá existenciu starej vyvieračky na
severnom úpätí Dlhého vrchu zničenej možno pri
budovaní železničnej trate. V súčasnosti sa v jaskyni
nevyskytuje väčší podzemný tok. V najnižších čas-
tiach Bludiska sa sezónne formuje občasný prietok
krasových vôd. Masív Dlhého vrchu je veľmi dobre
zvodnený, dokazuje to aj vlhká klíma a početné
(občasné) jazierka v jaskyni. Veľmi zaujímavá môže
byť funkcia studne pod Sintrovou sálou, ktorá
zvykne byť z času na čas zaplavovaná. Studňa má
subvertikálny priebeh (hĺbka 8 m), steny sú pokryté
mazľavými plastickými sintrami a jej dno je
vyplnené zvodneným pieskom (bez náznaku
pokračovania).

Perspektívy ďalšieho prieskumu
Hlavnou prekážkou pri preniknutí do ďalších

neznámych priestorov je mocná sintrová výplň
jaskyne. V najlepšom prípade sa jedná o mäkké plas-
tické sintre prípadne kôry. Možností prieniku je
viacero v rôznych častiach, no najperspektívnejšie
miesta sa nachádzajú v severnom ukončení.
Mohutný sintrový vodopád na konci Rie čiska, kde
sa tratí výrazné stropné koryto sa nepodarilo
prekonať ani zospodu. V bočnej zavodnenej pukline
je cítiť zvláštny chlad. Ako ukázala sonda, dno
Východnej chodby je vyplnené sedimentmi (objavil
sa tu asi 1 m hlboký priestor), zrejme tu ide
o pieskový sifón. Pred vstupom do tejto vetvy je
však pod stropom sieť komplikovaných úžin s nejas-
ným priebehom v priamom smere. V koncových čas-
tiach Sintrovej chodby sa dajú očakávať priestory
vychádzajúce von z masívu (v puklinovej chodbe pri
studni). Ostal tu nepreskúmaný 7 m vysoký komín
v Sintrovej sále, odkiaľ spadajú mohutné sintrové
náteky. Veľmi zaujímavé miesta sa nachádzajú na
konci novoobjavenej Jazernej chodby. Sintrový
vodopád tu uzatvára prudko klesajúci meander.
Vzhľadom na priaznivú výšku a polohu sa toto
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miesto javí ako jedno z najperspektívnejších.
Objavná úžina (široká 30 cm) na začiatku tejto chod-
by značne sťažuje jej ďalší prieskum.

Kvôli puklinovému charakteru Bludiska
považujeme za nádejné miesta iba mladé meandre
(kde sa spájajú stropné korytá) na jeho spodku.
Odtokový kanál v tejto časti, ktorý sme prehlbovali,
je vyplnený nekrasovými valúnmi a pieskom.
Plazivka je úzka, viackrát lomená, transport sedi-
mentov je preto sťažený. Stálo by za to preskúmať aj
viaceré okienka do paralelných puklinových
komínov vyššie v Bludisku, ktoré sa pravdepodobne
(chaoticky) napájajú do jeho najnižšej úrovne.

Záver
Prieskum v Ladzianskeho jaskyni priniesol zaují-

mavé výsledky. Hustá spleť chodieb na pomerne
malej ploche nasvedčuje, že v ich ďalšom pokračo-
vaní existujú neznáme priestory severným smerom.
Vzdušná vzdialenosť od najvzdialenejšieho bodu
v jaskyni po severné úpätie Dlhého vrchu činí cca
250 m. V oblasti severného svahu zatiaľ nepoznáme
žiadnu jaskyňu.

Genéza jaskyne je komplikovaná, ani zďaleka
nie vyjasnená. Aj keď vo vyššie spomenutom sa
snažíme pridržiavať starších zavedených teórií,
ktoré sme viac-menej modifikovali, nevylučujeme
vývoj jaskynných priestorov v oveľa zložitejších
procesoch, zrejme časovo vzdialenejších a vzájomne
nesúvisiacich s aktívnou úrovňou podzemného
Strateného potoka. Do úvahy prichádza Hron, ktorý
sa zarezával do vápencov pri Červenej Skale (práve
v miestach smerovania Ladzianskeho jaskyne).
Jaskyňa môže byť aj súčasťou významnejšieho sys-
tému dutín vytvorených touto riekou, ktorá bola
v minulosti priaznivo zatlačovaná smerom na juh
prítokmi z kryštalinika Nízkych Tatier (MITTER P.,
1975).

Prieskum jaskyne nepovažujeme za ukončený.
Iba intenzívnym speleologickým snažením, čo v tejto
oblasti existuje s menšími-väčšími prestávkami
a problémami už vyše 70 rokov sa podarí preniknúť
za prekážky tajomného podzemia Dlhého vrchu...
Ako aj za prekážky, ktoré (a v poslednej dobe na
Slovensku vôbec) kladú do praktickej speleológie
nezainteresované osoby.
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Na tohtoročnom Speleomítingu vo Svite, kde si
účastníci pozreli videofilm o Četníkovej svadbe,
sme sa stihli známym pochváliť, že dĺžka tejto
“našej” jaskyne uvádzaná vo filme celkom nesedí,
lebo už má asi o 30 m viac. Medzitým sa situácia
znovu zmenila, a tak by som sa chcel pokúsiť po
poriadku zhrnúť, ako sa nám jaskyňu podarilo
predĺžiť.

Po objave Vodopádového dómu 25. 4. 2002 sa
postup v Četníkovej svadbe takmer na rok zastavil.
Po neúspešných pokusoch z dna tohto dómu sme
naše aktivity na Strážove presunuli o čosi vyššie do
Jánošíkovej jaskyne (kde sme mimochodom
postúpili po častiach asi o 80 m). Až blížiaci sa
Speleomíting nasmeroval naše kroky späť do Čet-
níkovej svadby. 22. 2. 2003 sa v jaskyni to čilo video
a okrem filmárov, nosičov, pomocníkov a “hercov”
tam boli B. Kortman, J. Kasák, B. Pružinec, P.
Repka a autor článku. Posledným dvom menovaným
sa to všetko zdalo pomalé, nuž sa rozhodli ísť kdesi
“posnoriť”. Obaja prieskumníci (tvoriaci tzv.
vrcholové družstvo, t. j. dvojčlennú jednotku prvého
nasadenia, ktorá sa síce občas zapotí, ale má pri tom
dobrý pocit, že využíva jednu z výhod subtílnej
postavy…) najskôr holými rukavicami začali sondo-
vať v Krémešovej sieni. Neskôr sa k nim pridal J.

Kasák s kladivom a sekáčom. Hoci násada na
kladive sa takmer po prvom údere zlomila, napokon
povolila aj sintrová platňa brániaca postupu.
Dokumentačná akcia sa tým zmenila na objavnú –
objavená Henina kaplnka je síce maličká, ale spolu
so sienkami pred ňou má nádhernú výzdobu (pozri
foto). Tak padlo prvých cca 12 metrov.

23. 3. 2003 sa B. Pružinec a M. Lisý v snahe
využiť možno posledné zvyšky zimy vybrali
s dymovými trubičkami preveriť prúdenie vzduchu
v novom objave. Prievany tam neboli ve ľmi
preukazné, nakoniec sa však dlhá a namáhavá akcia
skončila úspešne. Jedným z úspechov bol aj prienik
do neveľkého priestoru odbočujúceho z Autobu-
sovej plazivky, ktorý pokračoval smerom dole
ďalšou neprieleznou plazivkou, ale hlavne hore
pomerne rozľahlou, avšak extrémne nízkou (max. 30
cm) “sieňou”. Keď z čerstvo vykopaného otvoru
vyletel oproti jaskyniarom netopier, otočil sa a vletel
naspäť, nebolo optimizmu konca - kraja.

Hneď o týždeň sa podarilo zaplaziť či skôr
prepasírovať pár metrov dovnútra s perspektívou
ďalšieho postupu. A tak nasledujúcu nedeľu jasky-
niari nastúpili do “druhého kola”. Tentoraz bolo
vrcholové družstvo kompletné a jeho elitný člen Paľo
Repka všetko zavŕšil prienikom do chodby 3 x 2 x 10

V Četníkovej svadbe opäť “padajú” metre!
Miloslav Lisý

Detail výzdoby v Četníkovej svadbe (Henina kaplnka) Foto: Ľ. Semelbauer
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m s nádejnými miestami na oboch koncoch. Prienik
bol dlhý, mokrý, blatistý a najmä extrémne nízky,
a preto sa do objavu dostalo iba vrcholové družstvo.

Najbližšiu nedeľu po Speleomítingu (bola to
Veľkonočná) ôsmi jaskyniari zo Strážovských
vrchov opäť zaútočili. Nielen vrcholové družstvo,
ale až šiesti prenikli do 10 m chodby a jej dolný
koniec neodolal sústredenému náporu – pribudlo
ďalších cca 80 metrov a dovtedy neznáme priestory
dostali názov Veľkonočné objavy.

Čo predchádzalo tomuto článku? Výrok jeho
autora: “Bohuš, ak dnes padne viac ako pätnásť
metrov, napíšem o tom do Spravodaja!” Predseda
Bohuš súhlasil a 80 je viac ako 15… Takto sa  “Čet-
níčka” predĺžila o viac ako 100 m. Netreba pochy-
bovať o tom, že hoci objavy nesmerujú
k Jánošíkovej jaskyni (pozri príspevok B. Kortmana
v Spravodaji SSS 4/2002), tieto postupy nás
povzbudili do ďalších snažení na Strážove.

Tu som pôvodne chcel článok skončiť. No o týž-
deň 27. 4. bola znovu akcia. Okrem sondovania vo
Volejbalovej sieni s malými postupmi sa v stene
“novej” Veľkonočnej siene cez strmo vybiehajúcu
puklinu podarilo dostať ku škáre na jej hornom
konci, z ktorej vytekala voda a bolo počuť zvuk

padajúcej vody. Navyše po zakričaní sa znútra ozý-
vala solídna ozvena. Nečudo, že sme nevydržali do
ďalšieho víkendu a hneď vo štvrtok 1. 5. 2003 po
využití vŕtačky už spomínaný P. Repka prenikol na
druhú stranu a spriechodnil cestu pre ostatných. Až
siedmi jaskyniari sa tak mohli kochať nie síce
najväčším, ale určite zatiaľ najkrajším priestorom
jaskyne – Prvomájovým dómom. Jeho rozmery sú
približne 8 x 5 x 25 m. Výzdoba v ňom je poškodená
menej ako v iných dómoch Četníkovej svadby.
V sintrových výklenkoch sa tu nachádza prekrásne
zátišie s jazierkom a vyššie nad ním sa začína na
pohľad zdola perspektívny, na lezenie azda nie príliš
náročný komín… Medzitým sa našlo kúsok pred
Veľkonočnou sieňou ďalšie nádejné miesto s “polo-
vičnou” ozvenou. Takže metre fakt utešene padajú
a naším vrúcnym želaním je, aby tak skoro padať
neprestali.

A na úplný záver ešte mená tých, ktorí sa zúčast-
nili aspoň jednej zo spomenutých akcií a majú teda
zásluhu na uskutočnených objavoch: B. Kortman, J.
Kasák, B. Pružinec, P. Repka, I. Haviar, M. Kocúrik,
L. Bajzík, J. Haššo, P. Kardoš, A. Kardoš, J. Krebes,
P. Jančiak s priateľom nejaskyniarom, ktorého meno
si, žiaľ, nepamätám, a autor tohoto článku.
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Aj keď s oneskorením, ale predsa, chcem infor-
movať o objave v Bystrianskom závrte z roku 1994.
Bystriansky závrt bol objavený v roku 1956 brez-
nianskymi jaskyniarmi. Je to korózna, fluviokrasová
jaskyňa s dĺžkou 600m a hĺbkou 164m so zaují-
mavou výzdobou (biely vodopád) a aktívnym vod-
ným tokom na dne. Farbiaca skúška ukázala spoji-
tosť s vyvieračkami v obci Valaská. Pôsobili tu
jaskyniari F. Jirmer, J. Jirmerová, J. Majko, V. Pleva
(a kopa iných jaskyniarov). Závrt je sprístupnený
kovovými rebríkmi do hĺbky 140m (Breznianske
námestie).

30.12. 1994 sme sa rozhodli uskutočniť kon-
coročnú akciu a to v Bystrianskom závrte. Chcel
som vidieť “Jirmerove časti”. Tak v zostave F.
Jirmer ml., P. Medveď a A. Bučko po slávnostnom
výdatnom prípitku vchádzame do jaskyne. Pod
prvým rebríkom ma zaujala bočná klesajúca rúrovitá
chodba, ktorá končila sintrovou platňou. Pár úderov
kladivom a chodba bola priechodná. Celý profil
chodby bol predtým zaplnený štrkom, ten bol neskôr
vyplavený.

Chodba ústi do sienky s popadanými blokmi, dno
tvoria okruhliaky a štrk. Medzi sedimentmi je
množstvo železnej rudy, čo je dosť zaujímavé.

Východným smerom sa puklinou dostávame k ústiu
šachty (-40m). Nemali sme potrebnú výstroj tak sme
pokračovali úzkym meandrom smerom na juh (tým
smerom je obec Valaská). To sme už vedeli, že
z prieskumu Jirmerových častí nič nebude. Vidina
objavu bola lákavejšia. Meander vyústil do malej
sienky s krásnou bielou výzdobou s nej sme
pokračovali ďalším meandrom dno ktorého tvorili
sintrové jazierka. Ním sme sa dostali na križovatku
chodieb jedna klesala na východ a druhá stúpala se-
verným smerom. Rozhodli sme sa pre východ.
Zastavila nás hladina jazierka (hĺbka 60cm).

Konečne objav na Bystrej
Anton Bučko



Nazvali sme ho Žumpa. Severnou chodbou sme
vystúpili do väčšieho dómu. Podľa spadnutého
bloku nad jazierkom sme ho pomenovali “plaváreň”.
Tu sme si sadli a spokojní s objavom dorážame
vodočku. Mladší Jirmer (Nandík) konštatuje: ”k…a,
taká výzdoba nie je ani v Bystrianskej”. Po preskú-
maní mohutného meandra, ktorý končil po pár
metroch (sedimenty vypĺňajú celý profil),
vychádzame na povrch (objav sme patrične oslávili
v obecnej krčme).

Ďalšia akcia v Závrte bola 3.1 1995 v zložení P.
Molčanyi, A. Bučko. S vidinou možného postupu
sme s obtiažami preliezli ponad jazierko ”Žumpa”
do väčšieho priestoru, kde sa jazierko sa stráca pod
veľkým závalom. Sklamaní sa vraciame na
križovatku, ktorú sme pomenovali ”sieň
objaviteľov”. Tam sme mali v transporťáku niečo na
zahriatie. Pri konzumácii si prezeráme biely
kvapľopád oproti nám. Rozhodli sme sa že
vylezieme hore. Po jeho zdolaní (+11m) sme zistili,
že vyteká z rúrovitej chodby smerujúcej na juh. Tá
sa zúžila po pár metroch a celý jej profil vypĺňala
hlina. Skúsil som ju prekopať a po 50cm nás ovial
prievan. Dostali sme do sienky s krásnym nátekom,
pod ktorým boli dve rúrovité chodby (vidlčka).Tie
vyústili do priestranného dómu. Východná stena
dómu je pokrytá množstvom drobných kryštálov
aragonitu. Dóm sme nazvali “Kryštálový dóm”.

Dno dómu je pokryté hlinou. Po prepchatí úzkou
puklinou sme sa dostali do prudko stúpajúcej chod-
by, na konci neprieleznej. Po tomto zistení sa vra-
ciame spokojne na “božie svetlo”. Toľko by bolo
k objavu.

Pri meraní nám na začiatku pomohli kolegovia
z Chočských vrchov, zdokumentoval ho náš už
bývalý vedúci Drahoš Csala. Potom sa na Závrt
“zabudlo”.

Po viac ročnej absencii sa vraciame a v zložení
Anton Bučko, Ľubomír Múka, Peter Molčanyi,
Matúš Matejka, a Ján Múka. Domeriavame a začí-
name sondovať v Kryštálovom dóme. Momentálne
je zamerané 170,5metra, žiaľ pokračovať sa nedá,
pretože došlo k zavaleniu vstupných častí. Naša čin-
nosť je sústredená na odstránenie závalu, o čom vás
budem informovať. Podľa našich orientačných me-
raní má existujúca mapa veľa nezrovnalostí, preto
nové časti prezentujeme osobitne.
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Dóm Plaváreň v Bystrianskom Závrte Foto: R..Magáň

Sintrový nátek nad Priepasťou Foto: R..Magáň



Na podnet nášho kamaráta, stále aktívneho
“speleoveterána” sme sa rozhodli zdokumentovať
jaskyne na jeho bývalom pôsobisku Čiernom dieli.
Čierny diel je mohutný vápencový vrch kto rý sa
nachádza zapadne od obce Jasenie, okres Brezno.
Má tvar nákovy s dvoma vrcholmi (1146,1m
a 1098,4m).

Dňa 30.9 2001 v zložení speleoveterán Ján Múka
(Trasoš), Ľubo Múka (Trasliak), Anton Bučko
(N…bma), čakateľ Ing. Daniel Pilař a dva litre ríbe-
zliaku štartujeme náš útočný stroj Škoda 105 a pre-
súvame sa do obce Jasenie. Auto odstavujeme
v doline Jankovo, stadiaľ po doplnení tekutín
pokračujeme po vlastných starou zvážnicou.
V sedielku nám Trasoš ukazuje skupinu závrtov.
Jeden z nich má priemer okolo 15 a hĺbku 7 metrov.
Na pasienku zvanom Košútovo sme objavili
množstvo šampiónov. Po naplnení batohov hubami
dopíjame ríbezliak a pokračujeme na vrchol.

Vo zvážnici nachádzame úlomky sintrov. 100
metrov pod východným vrcholom sa nachádza prvá
sonda, žiaľ zavalená. Vrchol Čierneho dielu tvorí
plošina posiata škrapmi a puklinami niekoľko
metrov hlbokými. V niektorých puklinách bolo cíti ť
silný prievan.

Prvá jaskyňa sa nachádza na južnom svahu
masívu Čierny diel asi 500m od východného vrchola
a približne 10m od hrany hrebeňa. Nenápadný vchod
je pod pahýľom buka. Pomenovali sme ju teda
Priepasť pod pahýľom. Vchod má profil 0.5 x 0.4
m.Vstupná puklinová, nízka chodba ústi do 3.3
metrovej šachty. Odtiaľ popod vstupnú chodbu, kde
v úrovni vchodu zatáča do masívu a končí
neprielezným závalom. Priepasť je bez výzdoby.
Celková dĺžka je 19.45 m a hĺbka –14 m.

Druhá jaskyňa je asi 50 metrov poniže prvej.
Vykopaný vchod sa nachádza v hustej mladine,
ťažko sa hľadá (možno to bolo tým ríbezliakom).
Vchod má profil 2x1.8m, lievikovite sa zúži do
plazivky priemeru 50 cm.Tá ústi do priestrannej kle-
sajúcej chodby. Steny sú vyzdobené hrebeňmi
s mäkkého sintru. Odtiaľ názov Hrebeňová
priepasť. Zimovali tu už aj netopiere (netopier
obyčajný). Chodba ústi do priestrannej siene
(Trasova sieň). Na jej dno treba prekonať 3 - metro-
vý stupeň. Odtiaľ pokračuje slepá chodba smerom
na juh, von z masívu. Dno siene tvoria popadané
bloky ,spomedzi ktorých vanie prievan. Celková
dĺžka je 34.56m a hĺbka –22.6 metra.

Obe jaskyne sú puklinového charakteru bez výz-
doby. Lenže prievan v oboch a sintre asi 40 metrov
poniže dávajú nádej objavu väčšieho systému. Je to
zaujímavá lokalita, na ktorú príde ešte rad. A prečo
krumpľové jamy? Podľa niektorých našich kolegov
sa na Čiernom dieli kopú len krumpľové jamy, tam
nikdy jaskyňa nebude. Posúďte. Obe jaskyne
doslovne vykopali naši členovia (už aj bývalí), Ján
Múka, Fero Jirmer ml, Ľubomír Múka, Miro Varlo,
ktorý na tejto ťažko dostupnej lokalite “odmakali”
pár rokov.
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“ Krumpľové jamy” na Čiernom dieli
Anton Bučko



21



Prvá zmienka o Lačniakových špárach je zo
17.03.2001, kedy nám pri povrchovom prieskume
túto lokalitu ukázal Miloš Hačo. Keďže som sa
snažil som sa do nich dostať ako prvý, boli nazvané
Lačniakovými špárami. Domnievali sme sa, že
Lačniakove špáry budú mať súvis s tzv. Líšťou die-
rou, ktorá je severovýchodne od Lačniakových špár.
Dôvodom pre kopanie bol najmä fakt, že v zime
táto diera odtápa väčšie množstvá snehu. Treba po-
znamenať, že Lačniakove špáry sú založené na tek-
tonickom zlome tiahnúcom sa severne smerom do
doliny. Jaskyňa sa preto pre nás nezdala byť dosť
atraktívnou a presedlali sme ne iné jaskyne.

Približne po roku sme sa vrátili k už spomí-
naným špáram. Začali sa prvé výkopové práce. Na
začiatku sa vyčistila prvá sienka, neskôr aj tunel. Pri
výkopových prácach sa objavili prvé jaskynné
výtvory ako polámané kvaple, či pozrážané vápence
hroznovitých tvarov. To nás hnalo stále vpred. V po-
lovičke novembra sme v spodných častiach objavili
menšiu sienku s výzdobou. Prekážkou však bol
fakt, že už nebolo kam dávať nepotrebnú suť. Všetky
špáry a cestičky už boli plné, a tak sme za-čali vys-
trojovať lanovku. Pomocou lanovky sa nám podari-
lo dostať von z jaskyne väčšie množstvo materiálu.
Na konci decembra sme v jaskyni použili merkap-
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Lačniakove špáry
Alexander Lačný



tan, ktorý sa používa ako prímes do plynov ktorý je
veľmi zásaditého pachu. Týmto plynom sme chceli
dokázať spojitosť s Líšťou dierou. Výsledok bol
nejasný a dá sa domnievať, že jaskyne nie sú pre-
pojené. Ďalšou záhadou sú teploty namerané v
jaskyni. V najhlbšom mieste jaskyne teplota dosa-
hovala až +9 0C a pri vchode bola teplota +6 0C.
Podotýkam, že meranie bolo vykonané pri teplote -3
0C. Záhad je viacero, jednou z nich je netopier,
ktorý do jaskyne vždy vletel, no nevedno kam zmi-
zol, či veľmi staré polámané kvaple, ktoré nevieme,
kde sa vytvorili. Ide azda o iný vchod do
obrovského systému jaskyne o ktorom sa rozpráva
vo viacerých legendách opradených Havraňou
skalou? Otázok je stále príliš veľa, na to aby sa
skončilo.

Lačniakove špáry očami
Branislava Šmídu

Vchod do vyťaženej sondy, dnes už istým spô-
sobom vlastne jaskyne, mal pôvodne obd ĺžnikový,
ťažko prielezný profil 30 x 40 cm, v hornine.
Pôvodne sa ním dalo preliezť asi o 2 m nižšie, kde
však bola len suťou zatarasená úžina. Aby sa dalo
pokračovať v práci, jaskyniari tento otvor rozšírili
a tak si vylepšili transportné pomery. Mohlo sa
začať sondovať, šikmo na suťou a blokmi
vyplnenej, otvorenej a čiastočne prekrasovatenej
“vrstevnej škáre” (?) s úklonom 20° na sever. Dnes
sondážou známe otvorenie škáry v profile je od 0,5
m do 1 m, dá sa však predpokladať, že po skalné dno
je ešte o niečo vyššia. Priestor dnes vyťaženej
dutiny vznikol zároveň na krížení “vrstevnej škáry”
s vertikálnou trhlinou v smere 10°–190°.

Lokalita, na ktorej sa prejavuje počas mrazu
intenzívny teplý prievan, môže byť perspektívna. Je
vyvinutá v hrubodoskovitých až masívnych, tzv.
annaberských (“roštúnskych”) vápencoch (trias –
anis), čo sú tmavosivé mikrity až biomikrity, na
povrchu s nápadne sivo-bielou skulptúrou. Vy-
stupujú v celom hrebeni Havranice a Zárub a sme-
rom na sever prechádzajú postupne do dolomitic-
kých vápencov až dolomitov.

Ako by malo vyzerať pokračovanie jaskyne, je
dnes predčasné hovoriť, no otvorenie škáry
nasvedčuje o tom, že bude záležať len na ďalšej
vytrvalosti prieskumníkov, ktorí tu už odviedli
nemalý kus práce. Sonda by sa mohla spojiť v po-
kračovaní s nižšie ležiacou jaskynkou, no môžu byť
rovnako aj izolované.

Vznik šikmej “vrstevnej” poruchy, na ktorej je

lokalita principiálne založená, súvisí akiste s niek-
torou fázou alpínskeho orogénu. Otvorenie muselo
byť nesmierne staré, o čom svedčí čiastočné
vyplnenie poruchy subparalelne uloženým pale-
okrasovým sedimentom. Má podobu veľmi jem-
nozrnného až ílovcového, jemne laminovaného
okrovo-oranžového “náplavu”, v ktorom sa strieda-
jú tmavšie sfarbené prúžky so svetlejšími. Hrúbka
sedimentu je od reliktov stropných kôr 0,2–0,5 cm
až po kompaktnú stropnú dosku hrubú 15 cm. Je
evidentné, že tento sediment bol neskoršou fázou
krasovatenia korodovaný, o čom svedčí jeho neú-
plnosť alebo korozívne zahĺbenia.

Z hľadiska veku a zloženia nemáme zatiaľ exakt-
né dôkazy. Môže ísť ako o kriedový karbonát, tak aj
veľmi prepracovaný, jemnozrnný kremitý náplav
z erodovaného priestoru podložných spodnotria-
sových kremitých pieskovcov. Na posúdenie mine-
ralogického zloženia boli odobraté vzorky. Podobné
sedimenty boli nájdené napr. v záhadnej depresii
Bana v južnom svahu Zárub, či na viacerých mies-
tach hrebeňa Zárub i susedného Veterlína, v po-
dobe zriedkavých úlomkov na svahoch).

V každom prípade, tento sediment by svedčil
o značnom veku otvorenia škáry. A tak aj keď ona
samotná nejaví silné skrasovatenie, sme pre-
svedčení, že v nižšom pokračovaní by mohla byť
napojená na nám neznáme, priestrannejšie dutiny,
zhruba v rovnakom spáde na sever. Dá sa uvažovať
o analógii s Hačovou jaskyňou, ktorej kanále sú
tiež založené na šikmo uložených otvorených
trhlinách.
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Líštia diera - vchod Foto: A. Lačný



Reči sa vravia a chlieb sa je, hovorí sa. A tak
medzi rečami o jaskyniach sa človek dozvie, že v Tr-
nave žije naozaj istý občan, František Kudla, ktorý
sa osobne zúčastnil na výprave “hľadania pokladov”
Na požiadanie ochotne rozpovedal celý svoj dobro-
družný príbeh.

Na rok sa už nepamätám. Mohlo to však byť asi
v roku 1920 alebo 1921, niekedy v máji. Bol som
vtedy zámočníckym učňom. Istý Ferdinand Čuper-
ka, ktorý je teraz v Bratislave, rozprával nášmu
chlapčenskému kolektívu, že predošlú nedeľu sa
s “určitým úmyslom” (Jánošíkove poklady) vybral
do Smoleníc, aby v okolí smolenického zámku dô-
kladne prezrel terén. Nuž a jeho úmysel bol koruno-
vaný úspechom, lebo na Havranici na určitom
mieste naozal objavil otvor, ktorý smeroval nadol,
a čo bolo dôležité, tiahol z neho silný prievan.

Pokúšal sa vniknúť dovnútra, ale to sa mu poda-
rilo len na krátku vzdialenosť, pretože fantastické
neznámo a prirodzený strach z neho, k tomu aj
bez svetla, nedovoľovali mu dostať sa ďalej.

Na dôkaz objaviteľskej prítomnosti na zdrap
papiera napísal svoje meno a v blízkosti otvoru pri-
valil skalou.

Môžete si predstaviť, s akým napätím sme ho počú-
vali. Našej pozornosti neušla ani jedna maličkosť. Pred
očami sa nám vytvárali nové a nové obrazy. Jadrom
každého však boli: Jánošíkove poklady.

Hneď sme začali robiť plány. Po spoločnej
porade určil sa deň dobrodružnej výpravy. Bola to
budúca nedeľa. Horeli sme nedočkavosťou. Priam
utrpením bolo vyčkávať skoro celý týždeň do
odchodu. Dni ako na protiveň míňali sa nesmierne
pomaly.

Najbližšiu nedeľu o 4. h. ráno pohla sa naša
výprava vlakom do Smoleníc. Deväť chlapcov -
učňov, vyzbrojených potrebným náčiním, ako ba-
terkami, karbidkami, kladivami, čakanmi a všeličím
iným. Nechýbali ani povrazy, ktoré otcovi -
hrobárovi potichučky potiahol istý náš kamarát. A
prirodzene dostatočná zásoba proviantu k tomu, lebo
pri takej dobrodružnej výprave človek nikdy nevie,
čo sa môže prihodiť.

Čuperka ako vodca a organizátor výpravy,
doviedol nás na označené miesto. Spod skaly
obradne vytiahol kus papiera a s hrdosťou nám dal
prečítať svoje meno.

Rozdelilo sa náčinie, vydali sa rozkazy a výpra-

va, upevnená na hrobárskom povraze, ktorý bol u-
viazaný o strom v blízkosti otvoru, začala sa
spúšťať do neznáma.

Čuperka, ako objaviteľ išiel prvý, ja za ním a os-
tatní za mnou. Otvor sme zliezali iba šiesti, lebo traja
museli zostať vonku na stráž s príkazom, aby zorga-
nizovali pomoc a záchranu, keby sme sa do šiestej
hodiny večer nevrátili.

Nakoľko sa pamätám, spúšťali sme sa najprv
zvisle dolu, potom sme prechádzali nejakou
priehlbinou, kde sme, čo je zaujímavé našli z ko-
nárov porobené schodíky, ale už zhnité a sprách-
nivelé. Tento nález nás posmelil a utvrdil v našich
predpokladoch, že sme na správnej ceste a hádam
nie ďaleko od cieľa – od zbojníckych pokladov.
Ďalej sme sa museli hodný kus cesty plaziť po
bruchu.

Liezli sme opatrne asi pol druhej hodiny, až
konečne pred našimi očami zjavila sa sieň taká
veľká, ako mestské divadlo v Trnave. Na povale
bola vyzdobená kvapľami a po jednej strane sa
trblietalo jazierko.

S posvätným úžasom a bez jediného slova sme
hodnú chvíľu stáli vo vytržení a obdivovali
nevysloviteľnú krásu a nádheru podzemia, ktorú
nám odhalilo skromné svetlo našich karbidiek
a elektrických lampášov.

Keď sme vytriezveli z prvého prekvapenia,
pozreli sme sa na seba. Padlo i niekoľko suchých
slov a začalo sa s dôkladnou prehliadkou celého
podzemného priestoru. Keď sme hodili kameň o ste-
nu, alebo silne zakričali, bolo počuť prichádzať
ozvenu, čo svedčilo o tom, že tu musia byť aj ďalšie
podzemné dutiny. A skutočne, po dlhšom hľadaní
sme našli otvor, avšak po niekoľkých metroch bol
zavalený veľkým balvanom, ktorí sme nevládali
odvaliť ani po dlhšej námahe.

Všetko ostatné sme pozorne prezreli a prekutali,
steny poklopali a kde bolo možné, prekopali, ale to,
po čom sme najväčšmi a dychtivo túžili – Jánošíkov
poklad, to sme, žiaľbohu, objaviť nemohli.

Aby sme aspoň čiastočne ukojili svoju márnu
túžbu, každý z nás si na pamiatku odlomil, alebo
odrazil po jednom, alebo viac kvapľoch, prirodzene,
tých najkrajších, a naša výprava asi okolo piatej
hodiny popoludní vyliezla i s korisťou na povrch,
kde sme svoje zážitky rozpovedali našim trom
nedočkavým kamarátom.
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prebraté z: Kras a jaskyne Malých Karpát 1950, L. Blaha



Objavom nových priestorov v jaskyni Nová
Kresanica, (vchod vo výške 2016m.n m.) a jej
ďalším prieskumom sa jednotlivé akcie predĺžili na
15 až 20 hodín. Čas venovaný prieskumu v jaskyni
trval najviac 5-6 hodín, zvyšok tvorí výstup ku
vchodu, zostup na miesta, kde sa prevádza výskum
a potom to isté naopak, Vyskytol sa aj ďalší problém,
nie však taký podstatný a to že pri ukončení pra-
covných akcií dvoch skupín nastávala situácia, keď
sa nedala presne určiť hodina stretnutia. Neraz sme
sa čakali 1-2 hodiny na mieste tzv. bivaku pri teplote
v jaskyni, ktorá je iba +20C. Nepodstatný sa zdá byť
aj zostup v nočných či ranných hodinách po výstupe
z jaskyne napr. o 3 hodine ráno vo výške 2000
m.n.m. pri teplote –200 C, prípadne v hmle a víchri-
ci, ale len ten čo niečo podobne zažil, pochopí aké
môže byť nebezpečné zablúdenie pri zostupe do la-
vinózneho žľabu či horolezeckého terénu.

Chatku v správe TANAPu na začiatku
Tomanovej doliny sme dlho používali hlavne v zim-
ných mesiacoch na pracovné akcie v Červených
vrchoch, teraz pri novej situácii je chatka mimo hry
a jediné uľahčenie a hlavne zefektívnenie pracov-
ných akcii bolo vybudovanie podzemného bivaku
priamo v samotnej jaskyni. Chatku sme však neo-
pustili, naďalej bude slúžiť ako základňa pri
prieskume nižšie položených lokalít či iných nepred-
pokladaných akciách.

Okamžite po tomto nápade sa začalo aj s realizá-
ciou vybudovania podzemného tábora. Za tri dni
sme ušili stan z Utasonu (4 x 2 x 2m), skonštruovala
sa drevená podlaha, zložená z 8 rozoberateľných
hranolov a palubovky (dosky), ďalej stôl, ktorý
zároveň slúži aj ako posteľ, polica na odkladanie
vecí a 2 ks závesných tzv. hamakov, ktoré boli
použité aj v októbri 2002 pri výprava do jaskyne
Velika Klisura.

Všetky drevené časti boli napustené farbou, aby
čo najviac odolali vlhkosti.

Pre zabezpečenie tepla a svetla sme zakúpili ply-
nové svietidlo Coleman, ktoré okrem svietenia dáva
teplo o výkone asi 400W a plynový ohrieva č
o výkone 1000W. Obe tieto veci dokážu na 0,5kg
vlastnej plynovej náplni fungovať 20 a 8 hodín. Dňa
4.1.2003 začíname s prvou vynáškou. Szunyog,
Očkaik, Vanek, Pap a Šmoll vynášame viac ako 200
kg materiálu k jaskyni Nová Kresanica. Keďže
vchod je zafúkaný snehom, materiál zakopávame do
snehu vo vchode nižšie ležiacej jaskyni Veľká
Kresanica.

Už o týždeň s ľahším nákladom vystupujeme
k Novej Kresanici, dvoma lopatami a čakanom
vykopávame vchod jaskyne, dopomohlo k tomu aj
niekoľko vytopených dier v okolí, a tesne nad
vchodom zakopávame 2 dvojmetrové drevené palice
na označenie vchodu.

Dňa 25.1.2003 ukutočňujeme ďalšiu akciu, po 9
hodine ráno (Očkaik, Szunyog, Hurtaj Vanek,
Šmoll) začíname s výstupom na Kresanicu,
vynášame zvyšok materiálu (spojovacie skrutky,
igelity, ručné náradie na montáž atd.) a po 4 až 5,5
hodinovom výstupe na skialpinistickom viazaní
a krátkom oddychu začíname s transportom mate-
riálu do jaskyne. Napočítavame viac ako 30 batohov
či nákladov ktoré chceme dopraviť na miesto
určeného na bivak, jedno miesto je hneď v prvom
väčšom priestore asi 150m od vchodu, druhé tesne
pred Ženskou priepasťou, nakoniec po spoločnej
dohode sa rozhodujeme pre miesto bližšie ku
vchodu.

Má to viac výhod, kratší transport materiálu,
väčší priestor, možnosť ľahšie používať tento tábor
aj pri prácach napríklad vo Vyšnej Kresanici alebo
inej lokalite v tejto oblasti a v neposlednom rade
chodiť na záchod von a nie v jaskyni.

Hneď vyberáme miesto a začíname vyrovnávať
suťovisko skladajúce sa z veľkých a menších
skalných blokov na čo najrovnejšiu plochu, postup-
ne urovnávame skalný podklad, montujeme hranoly,
ktoré nitujeme na skalnú stenu. Hranoly dávame do
vodováhy a podkladáme skalami, postupne tieto hra-
noly hmoždinkami upevňujeme do skalných blokov,
na hranoly naťahujeme silonovú látku ktorá bude
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Podzemný tábor vo Vyšnej Kresanici
Ján Šmoll

S materiálom na stavbu pri vchode Foto: J. Szunyog



brániť nasávaniu studeného vzduchu odspodu a na
látku montujeme drevenú podlahu (dosky).

Nastáva čas postavenia stanu a ukotvenia pomo-
cou našitých úchytiek do osadených expanzných
skôb a nakoniec montujeme stôl. Konečne sa dostá-
va k slovu ohrievač a spolu s plynovým svetlom
máme po polhodinke teplotu okolo 12-13 0C, je však
skoro 3 hodiny ráno a je čas spať. Už o 9. hodine
ráno opäť pokračujeme v prácach, nad bivak montu-
jeme nezávisle veľký igelit ako zábranu pred príva-
lom vody počas jarného topenia snehu alebo pri sil-
ných dažďoch, v strope na mieste, kde kvapka voda
upevňujeme nádobu ako záchyt pitnej vody.

Pred ukončením akcie všetky veci vrátane
spacákov a karimatiek ukladáme do igelitových
vriec alebo plastových nádob, ktoré budú slúžiť na
suché uskladnenie veci a materiálu.

Niečo pred treťou vychádzame z jaskyne do nád-

herného dňa, slnečného ale mrazivého, obúvame
lyže a žľabom okolo Zadného Úplazu lyžujeme do
Tomanovej a po chvíli do Tichej doliny.

Ďalšia akcia na dokončenie podzemného tábora
sa uskutočnila v dňoch 21.-23.2.2003 (Očkaik,
Kapucian, Holovič, Kýška, Šmoll). Vynášame
posledných pár vecí, dokončujeme montáž drevenej
podlahy, na pravú stranu stanu montujeme závesné
hamaky a pred vchodom budujeme malú plošinku na
varenie. Varením v stane vzniká množstvo vodnej
pary, ktorá sa následne zráža na stropu stanu. Aby
sme predišli tomuto zrážaniu, v stane na strope na-
tiahneme jemný hodváb.

Podzemný tábor je hotový (nadmorská výška je
asi 1986m) poslednou časťou bude sem zviesť vodu
hadicou z nádob uchytených na strope a tábor
priebežne doplňovať plynovými náplňami na
vykurovanie, svietenie a varenie. Tábor je ideálny
pre 4-6 osôb, ale pri skromnosti sa sem vojde
a prenocuje až 8 –10 osôb.

Okrem dokončenia bivaku sme hneď uskutočnili
aj pracovnú akciu v spodných častiach jaskyne, 2
noci nám ubehli vo veľmi dobrej pohode a až teraz
sme ocenili opodstatnenosť tohto tábora.

Okrem vybudovania tohto, myslím si veľmi
potrebného tábora sme zabezpečili aj ďalšiu veľmi
dôležitú vec, záchrannú službu. V Západných
Tatrách už niekoľko desaťročí existuje Taranská
horská služba zo sídlom v Žiarskej doline, je to
pobočka Horskej služby Vysokých Tatier. Niekedy
v zime pri jednej s tých 18 či 20 - hodinovej akcii,
po horolezeckom prelezení traverzu nad Čiernou
priepasťou mi prebehlo hlavou čo keby sa stal úraz.
Vonku je polnoc, hmla, vietor, počasie sa rapídne
zhoršuje, kto by mohol prísť zachraňovať ? Vtedy
ma napadlo - chlapci z horskej zo Žiarskej doliny.
Sú to veľmi zdatní skialpinisti a horolezci a hlavne
poznajú terén a majú kontakty v prípade väčších
problémoch na ďalšie záchranné sily.

Už o niekoľko dní ako náhodou stretávam Duška
Triznu, čerstvého člena horskej služby v Žiarskej
doline. Po krátkej debate je všetko dohodnuté
s tým, že v jarných mesiacoch uskutočníme
spoločne1-2 dňovú spoznávaciu akciu jaskýň Čer-
vených vrchov a tým vyriešime záchrannú službu
v tejto časti. Akoby sme to predvídali, práve nám
telefonuje náčelník Horskej služby v Žiarskej doline,
ktorý nás žiada o spoluprácu pre záchranu v jasky-
niach v Západných Tatrách, ktorú má podľa
nového zákona práve horská služba s čím samozrej-
me súhlasíme.
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Stavanie bivaku v jaskyni Foto: J.Szunyog

V bivaku. J. Šmoll druhý spredu Foto: J.Szunyog



Po objavoch v Jaskyni Nová Kresanica sa okolo
Jana Šmolla sformovala skupina jaskyniarov, ktorí
majú radi skutočné vysokohorsko - jaskyniarske
dobrodružstvo. Práce v jaskyni aj mimo nej inten-
zívne pokračujú. Kvôli predstave prinášam opis jed-
nej zaujímavej novembrovej akcie z roku 2002:

Piatok 15. 11. 2002
O 19:00 sme vyrazili na Šmollovom aute z Lip-

tovského Mikuláša štyria: Jano Šmoll, Peťo Vaněk,
Martin Hurtaj a ja. Išli sme do Hotela Kriváň na
Podbanské, kde nás už čakal Ľubo Očkaik. Onedlho
prišiel aj Braňo Šmída, ktorý doniesol Audyho fotky
z kosovskej jaskyne Veliká Klisura. Keď sme vypili
pár pív, vyzdvihli sme pred polnocou Maťa od
barového pultu a odišli do Tichej doliny na
Janovom Berlingu a Braňovej Mazde. V doline
sme párkrát museli Jana aj potlačiť cez kašovitý
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Jaskyňa Nová Kresanica
má hĺbkový rekord v Červených vrchoch: -183 m

Juraj Szunyog

Obliekanie vo vchode Kresanice Foto: J.Szunyog



sneh. Len Maťo spal v aute. Keď sme došli na
odbočku do Tomanovej doliny, Očko pri vybaľovaní
vecí z auta zistil, že si vetrovku zabudol v bare. Tak
hľadal spoločníka, s ktorým pôjde po ňu na aute. Za
chvíľu aj Peťo zistil, že nemá vetrovku a tak bola
dvojica jasná. Ostatní sme vyrazili ku chatke.
Prebudený Maťo nerozoznával ruksaky a tak zobral
môj, ktorý bol kvôli vŕtačke dosť ťažký a odišiel
smerom na chatku. Ja som s kľudom zobral jeho
ľahší transporťák. Keď som ho dobehol, ležal už
vedľa cesty. Pomohol som mu na nohy, no keď ho
druhýkrát vyvalilo, radšej som mu dal jeho tran-
sporťák. O 1:00 sme prišli na chatku a zakúrili len
trošku, lebo bolo teplo. Onedlho prišli aj Očko s Pe-
ťom, ktorí našťastie našli svoje vetrovky. Najedli
sme sa a o 2:00 išli spať. Maťo zaspal tak ako bol
pokrčený na lavici.

Sobota 16. 11. 2002
Ráno sme sa prebrali o 8:20 a Braňo hneď

odišiel niekde na Muránsku planinu. Maťovi sme sa
smiali, že spal v bivakovacej polohe, až kým Peťo
poznamenal: “nesmejte sa z môjho kamaráta”.
Vonku bolo neskutočne teplo – pri chatke 10 °C.
Najedli sme sa a o 9:40 sme vyrazili z chatky s ťaž-
kými ruksakmi. Maťo zaostával - mal po dlhšej
jaskyniarskej absencii medzery v kondičke, ktorú
zrejme naštrbil aj včerajší večer. Keď Peter pozna-
menal, že sneh schádza, Maťo navrhoval aby sme ho
nasledovali. Vyššie na svahu bolo menej snehu ako
v doline a väčšinou sme kráčali po tráve. Od steny
vrchu Stoly to miestami zadunelo ako keď sa obra-
cia stíhačka. Fúkal totiž silný nárazový vietor a na
hrebeni spôsobil, že sme sa tackali ako včera Maťo.
Na predchádzajúcej akcii sme sa schovali pred
metelicou vo vchode priepasti Kresanica, no keď
sme k nej teraz prišli o 13:00, zistili sme, že vchod
je zafúkaný snehom. Hľadali sme iné záveterné
miesto na hrebeni, no nič vhodné sa tam nedá nájsť
a tak sme sa prezliekli vedľa vchodu Kresanice
a ruksaky zaťažili skalami. Aj vchod do Jaskyne
Nová Kresanica bol zafúkaný snehom, no bola to len
malá kôra, ktorú som zhodil dole do diery a o 14:30
sme vošli do jaskyne. Sneh okolo sa topil a do
jaskyne tiekla cícerkom voda. Jaskyňa bola dosť
mokrá, no horší bol silný prievan, ktorý zaliezal do
kostí a miestami nám sfukoval karbidky. Je zaují-
mavé ako ho znásobila víchrica. V Dómiku, kde
zimovali dva netopiere obyčajné sme sa tak ako
minule najedli. Každému bola v jaskyni zima. Ja
som si v Dómiku obliekol podkombinézu Noro a bo-
lo mi príjemne. Aj Maťo mal nové Noro a už sa
v ňom predvádzal včera pred ženami v Hoteli

Kriváň. Peťo sa rozhodol, že si vyzlečie bavlnené
tričko, ktoré ho vraj chladí na tele, ale keď zistil, že
žiadne tričko nemá, bola mu ešte väčšia zima. Dlho
sme nesedeli a presunuli sme sa pred objavný zával.
Tu som vytiahol veci na meranie a s Očkom som
začal o 16:00 zameriavať objavené priestory cez
zával. Peťo rozširoval vŕtačkou Hilti a pyropatróna-
mi koniec závalu. Jano s Maťom išli lezecky zdolať
ťažký asi 25 m dlhý traverz ponad Čiernu studňu.
Dostali sa do ďalšej šachty, ktorá pokračovala aj
rovno aj nahor aj nadol 40 m priepasťou do
Dvojitého dómu, kam obaja zliezli. Z Dvojitého
dómu, vedie nahor druhá priepasť spojená hore
s prvou priepasťou v mieste, kde bude treba urobiť
ďalší traverz. Sú to všetko už mohutné priestory.
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Keď sme s Očkom zamerali zával, Peťovi došla
baterka na vŕtačke, tak sa pridal k nám a pomohol
nám s meraním Čiernej studne pri spúšťaní
kolmice. Hĺbka Čiernej studne je 33 m a celkovo
sme dnes zamerali do 23:00 hod. 76,11 m. Keď sme
všetci skončili činnosť v jaskyni, stretli sme sa v Me-
androvej chodbe pred závalom, kde Jano zohrieval
Salko na pevnom liehu a dával nám z neho upíjať.
Kým rozriedil a zohrial obidve Salká, debatovali
sme o názve nových priestorov. Nevidel sa nám
Maťov návrh na Hurtajov traverz, Hurtajov komín,
Hurtajova priepasť a Hurtajov dóm a ani jeho
druhý návrh nazvať to nadávkami. Peťo navrhol aby
sme sa radšej vydali na cestu hore a od únavy sme
nevládali v úžinách už ani nadávať. Z Jaskyne sme
vyšli o 1:10 znovu do nárazového vetra. Rýchlo
sme vyzliekli premočené kombinézy a utekali z krá-
ľovstva vetra dole do doliny. Ku chatke sme prišli
o 3:00 a za hodinu sme sa pobrali spať.

Na nasledujúcej akcii 14.12.2002 sme okrem
rozširovania a lezenia ďalšieho traverzu zamerali aj
druhú priepasť pod Čiernou studňou, ktorá má hĺbku
23 m. S meraním sme sa potom vyhrali v závale,
kde sme stabilizovali bod zatiaľ v najväčšej dostup-
nej hĺbke 183,44 m. Na dvoch akciách sme v jas-
kyni zamerali 163 m, čím dosiahla jaskyňa dĺžku
641 m. Za traverzom nad Čiernou studňou je
objavených ešte asi 150 m priestorov, no s mapo-
vaním budeme musieť chvíľu počkať, lebo prístup
do jaskyne nie je v zime jednoduchý. Dňa 4. 1.
2003, kedy sme k jaskyni vyniesli piati 150 kg
materiálu sme pod mohutným prevejom nedokázali
nájsť vchod do jaskyne a pred snehovou metelicou

a blížiacou sa tmou sme sa museli rýchlo spustiť (po
zadkoch) do Tomanovskej doliny.
Príspevok voľne nadväzuje na článok zo Spravodaja:

SZUNYOG, J.: Správa o objave v Jaskyni Nová
Kresanica v Červených vrchoch. Spravodaj SSS
3/2002, s. 36 – 38
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Traverz nad Dvojitým dómom Foto: J.Szunyog

Po uzávierke:
Objav priepasti Šoldovo
Peter Holúbek, Zdenko Hochmuth

Známa ponorná oblasť Priepadlé pri Važci bola už v minulosti cieľom snažení osobností ako J.Majko, A.
Droppa, R Košč a iní Ich čiastočný pokrok opisujú Holúbek a Bella v Aragonite č.1. ako Jaskyňu v
Priepadlách. Jaskyňa však končila beznádejne. Na inom mieste sa začalo kopať po zistení v zimných
mesiacoch začiatkom roku 2003, že z úzkej pukliny vystupuje teplý vzduch. Po tomto zistení sa tu usku-
točnili 3 pracovné akcie, ktorých sa zúčastnili :

1. M. Mišík, S. Votoupal, Z. Jurík, P. Holúbek;
2. Z. Hochmuth, J. Mikloš, J. Kovalik, Z. Jurík, P. Holúbek
Na tretej akcii v dňoch 19-20.7. Z. Hochmuth, J. Kovalik, I. Pap, Z. Jurík, P. Holúbek po elegantnom

rozširovaní pukliny prenikli vstupnou priepas ťou do zaujímavého trojrozmerného labyrintu s odhadovanou
hĺbkou cca 40 m a dĺžkou cez 100m. Až po zmapovaní bude možné vytýčiť smer ďalšieho postupu. Jaskyňu
sme predbežne pomenovali Šoldovo podľa názvu zaniknutej obce medzi Važcom a Štrbou.



Travertínová jaskyňa vo Vajskovej
Anton Bučko, OS Brezno

Táto zaujímavá jaskyňa sa nachádza medzi obcami Vajsková a Dolná Lehota v okrese Brezno. Presnejšie
200m nad čističkou odpadových vôd v Dolnej Lehote. Obec Vajsková bola známa spracovaním antimónu,
termálny prameň a jaskyňa sa nachádza v blízkosti skládky odpadu zo spracovania.

Termálny prameň bol známy aj v minulosti, využíval sa na liečenie kožných chorôb. Bol tam vybudovaný
drevený bazén, ktorého pozostatky sú patrné doteraz. Bohužia ľ všetko schátralo. Prameň využívajú len blíz-
ki Rómovia, ktorých sme tam stretli. Od domáceho sa dozvedám: “vraj toto miesto navštívila aj Mária
Terézia, ktorej voda odplavila spodné prádlo”, potom dodal “ to prádlo sa zachytilo na prírodnej hrád zi nad
Lopejom ktorú dala dotyčná potom rozstrieľať”. Hlavný prameň sa nachádza nad starým bazénom, vyviera
v travertínovom kráteri, odtiaľ potom vteká do jaskyne. Okolie je silno zarastené v ŕbou a trnkami. Teplota
vody sa pohybuje okolo 20 stupňov. Travertín má hrdzavožltú, miestami červenú farbu. Vchod do jaskyne
sme museli rozšíriť, bol veľmi nízky. Chodba ma 1,5m výšku a šírku miestami 2m, potom strop klesne na
50cm, ale potom opäť stúpne. Tok sa vynára po pár metroch v starom známom bazéne. Potom vteká do
Vajskovského potoka. Po celej dĺžke preteká vodný tok, ktorého teplota spôsobuje v tomto období paru, čiže
viditeľnosť v jaskyni je pár metrov, a k tomu zápach sírovodíka (možno to bol kamarát). Jasky ňa končí
sifónom. V jaskyni sa vyskytuje množstvo vodného hmyzu a pijavíc. Namerali sme d ĺžku 27,9 metra.
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Pravdepodobne ako prvý realizoval oficiálne
paleontologicko - archeologické výskumy v malo-
karpatskej Pálfyho jaskyni, v tom čase ľudovo nazý-
vanej “Dzeravá skala”, dr. Ján Hillebrand v roku
1912. Referoval o tom v správe, ktorú predniesol na
stretnutí Uhorskej geologickej spoločnosti, uskutoč-
nenom 6. novembra 1912 v Budapešti. Jeho príspe-
vok predstavoval výsledky viac ako trojmesačného
výskumu, uskutočneného s podporou Uhorskej
akadémie vied a Výboru pre výskum jaskýň. Na
podnet Otta Hermana finančne podporil jeho
výskum aj Uhorský geologický ústav. Prvoradým
cieľom celej akcie bolo hľadanie pozostatkov po
pravekom človeku na vybraných lokalitách v Uhor-
sku. Celá akcia sa skončila s veľkým úspechom. Dr.
Hillebrandovi sa počas výskumov podarilo zhro-
maždiť tak rozsiahly materiál, že jeho aspoň
predbežné spracovanie si vyžiadalo niekoľko nasle-
dujúcich mesiacov.

Predbežné výsledky svojich vykopávok dr.
Hillebrand následne publikoval v časopise
Barlangkutatás. Z viacerých jaskýň, ktoré sa mu
podarilo preskúmať v sezóne 1912 je pre nás najza-
ujímavejšia práve Pálfyho jaskyňa. Predbežnú
správu o jej výskume, predloženú výboru, prinášame
v plnom znení:

“ Uskutočnenie prieskumu jaskyne odporúčal
Výboru na výskum jaskýň hlavný geológ, dr. Henrich
Horusitzky. Pokusné výkopy sa uskutočnili s finanč-
nou podporou 150 korún, ktoré poskytla jeho jasnos ť
gróf Mikuláš Pálfy. V októbri 1912 boli realizované
a v ich priebehu sa potvrdilo, že praveký človek
vyhľadával aj tento kraj. Pálfyho jaskyňa leží pri-
bližne 25 metrov nad Nedvešským údolím, v tria-
sových vápencoch. Široký vstupný otvor (17 metrov
široký a 12 metrov vysoký) je obrátený na východ.
Pred jaskyňou sa nenachádza žiadna terasa, otvára-
jú sa tu len strmé stupne, na ktoré sa ale dá pomerne
ľahko zboku vystúpiť. Keďže vstupný otvor jaskyne
je mimoriadne vysoký a jej dĺžka je menšia ako jej
šírka, nie je to v podstate jaskyňa, skôr ide o veľký
výklenok, ktorý mohol slúžiť ako veľmi výhodný
príbytok, o to viac, keď v okolí vyvierajú početné
pramene. Jaskyňa nemá komín a jej výplň je tak bez
stôp po naplaveninách. Patrí teda k typu jaskýň, pri
ktorých vzniku mechanická sila vody sotva zohrala
nejakú úlohu.

Neďaleko vchodu boli až po dno jaskyne
vyhĺbené tri, niekoľko metrov štvorcových veľké
pokusné výkopy, ktoré poskytli prehľad o usporia-
daní jednotlivých vrstiev jaskynnej výplne. Úplne
navrchu bol hnedý humus a pod ním hrubá vrstva
tufovej látky – typický predstavitelia holocénu. Pod
nimi potom nasledujú jednotlivé vrstvy žltej, čer-
venkastej a sivohnedej farby.

Pleistocénne vrstvy sa našli v rôznej hĺbke.
Nájdené paleolitické nálezy a v dvojmetrovej hĺbke
objavené ohnisko dokazujú, že praveký človek v hor-
nom pleistocéne dlhodobo obýval túto jaskyňu. Toto
však prirodzene možno povedať len z geologického
hľadiska, pretože v rovnakej vrstve sa spolu s po-
zostatkami po pravekom človeku hromadne vyskytu-
jú aj kosti vtákov a hlodavcov, ktoré sú pozostatkami
po hostinách dravých vtákov. To dokazuje, že
praveký človek vyhľadával jaskyňu s väčšími či
menšími prestávkami.

Z pravekej fauny sa okrem zvyškov mikrofauny
našli najmä kosti jeleňov a jaskynných medveďov.
Podobne ako v iných jaskyniach, aj tu sa vo vrchnej
vrstve nachádzajú pozostatky jeleňov, kým v spodných
vrstvách prevládajú kosti jaskynných medveďov.

Spomeniem ešte, že podľa doterajších výskumov,
sa mikrofauna v takomto rozsahu objavuje len v jas-
kyniach s vysokým vstupným otvorom, pretože len tie
sú vhodné na to, aby sa v nich zdržiavali dravé vtáky.
Doteraz sa v jaskyni našlo len päť paleolitických
nástrojov, spomedzi ktorých bol jeden vo vrchnej,
červenohnedej vrstve. Aj na základe toho je možné
pomerne presne stanoviť geologický vek jed-
notlivých vrstiev. Typ nástrojov úplne zodpovedá
tým, ktoré sa našli v Szeletskej a Ballovej jaskyni.
Ide o hrubo opracovanú formu – vavrínový list –
ktorá časom predstihla dovtedy prevládajúce
charakteristické solutreénske tvary, s ktorými však
pravdepodobne mali spoločnú východiskovú formu.
Tieto tvary sú natoľko charakteristické a ich umiest-
nenie vo vrstvách je na základe doterajších výsku-
mov natoľko typické, že s pomocou týchto nástrojov
už môžeme presne určiť geologický vek týchto
vrstiev. To samostatne, prípadne len na základe prí-
tomnej fauny ani za najpríhodnejších podmienok
nemôžeme urobiť. Kým teda na základe fauny len
s veľkou opatrnosťou vieme zaradiť pleistocén, tak
na základe ľudských kamenných nástrojov, ak sú
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dostatočne typické a vyskytujú sa v dostatočne
veľkom množstve, také časové zaradenie jed-
notlivých častí možno urobiť tak, že podrobnejšie
– v geologickom zmysle - si ani nemožno želať. Táto
okolnosť dokazuje, že pleistocénom sa zaoberajúci
geológovia musia počítať aj s takýmito prehos-
torickými faktormi , ktoré podľa dnešného pozna-
nia môžu popri výskyte fauny zohrať pri podrob-
nejšom zaradení a skúmaní európskeho pleis-
tocénu podstatnú úlohu.”

Aj keď zistenia dr. Hillebranda z dnešného
hľadiska pôsobia pomerne skromne, v skutočnosti sa
mu podarilo odkryť mimoriadne dôležitú paleoli-
tickú lokalitu. Po viacerých amatérskych výkopoch
v dvadsiatych rokoch a po druhej svetovej vojne, sa
tu v roku 1950 začal revízny výskum. Zúčastnili sa
ho J. Bárta, F. Prošek a J. Tomský. Na základe
charakteristických listovytých hrotov sa tu podarilo

dokázať prítomnosť príslušníkov szeletienskej
kultúry (40 – 35 000 rokov). Našli sa tu doklady aj
gravettienského osídlenia (29 000 – 22 000).
Pravdepodobne magdalenienskym lovcom sobov
(15 000 – 9 000) patrili málo početné štiepané
kamenné nástroje. Jaskyňa bola viackrát osídlená aj
v mladších obdobiach. Okrem príslušnikov tzv .
ludanickej skupiny, to bolo aj v mladšej dobe bron-
zovej a dobe rímskej.

Použitá literatúra:
Hillebrand, J.: A Pállfy – barlang próbaásatásának

eredményei. In: Barlangkutatás 1913, č. 1, s.24-25.
Novotný, B. a kol.: Encyklopédia archeológie.

Bratislava: Obzor, 1986. s. 693.
Prikryl, Ľ., V.: Dejiny speleológie na Slovensku.

Bratislava: Veda, 1985. s. 110.
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Príspevok k poznaniu krasu Braniska
Ján Ducár

(spracované na základe práce Filipa Smolka)
Začiatkom roka 2002 sa mi dostala do rúk veľmi

zaujímavá práca p. Filipa Smolka, ktorá mi, pravdu
povediac, vyrazila dych. Tento pre jaskyniarsku
obec prakticky neznámy autor, spracoval niekoľko-
stranové dielo - rukopis s názvom Podklady pre
zostavenie Kroniky prameňa SALVATOR (datovaný
v Prešove, 20. novembra 1990). Toto dielo poskytu-
je veľké množstvo zozbieraných poznatkov nielen
pre potrebu firmy, ktorá spracováva vodu minerál-
nych prameňov, známych pod značkou SALVATOR,
ale aj množstvo mimoriadne zaujímavých údajov
pre jaskyniarov. Jedná sa hlavne o staršie diela od
konca 18. storočia (1799) až po štúdiu z roku 1959.

Niekoľko slov k samotnému autorovi. Bohužiaľ
musím smutne konštatovať, že už nie je medzi nami.
Narodil sa 26.5.1910 a umrel niekoľko dní pred
dovŕšením 91 narodenín, presnejšie 4.5.2001. Tento
môj predkladaný príspevok v periodiku Slov.
Speleologickej Spoločnosti je aj akousi jaskyniar-
skou pripomienkou na tohto autora, ktorý sa po celý
svoj život snažil “zviditeľniť” svoj rodný kraj,
okolie rodnej obce Šindliar (celkovú oblas ť
Braniska vrátane jej krasu) a jej najkrajších a najza-
ujímavejších lokalít. Prácu mi z pozostalosti autora
Filipa Smolka požičal jeho syn MUDr. Igor Smolko,
známy prešovský lekár - ortopéd, sám znalec
Braniska, za čo mu chcem vyjadriť poďakovanie.

Autor Filip Smolko spracoval jemu dostupné his-
torické i odborné práce, ktoré sa týkali prameňa
Salvator. Niektoré cudzojazyčné práce preložil sám,
iné mu pomohli preložiť spolupracovníci. Dielo
charakterizoval iba ako informačný materiál, bez
nároku na literárnu hodnotu po stránke štylizačnej,

slovotvornej a gramatickej. Dielo však poskytuje
množstvo údajov, ktoré prispejú k poznaniu krasu
geomorfologickej jednotky Braniska, a to nielen
z pohľadu dobových záznamov (od konca 18. sto-
ročia) z hľadiska praktickej terénnej speleológie, ale
aj z pohľadu hydrológie oblasti, a taktiež pri
porovnávaní stavu krasovej krajiny v minulosti so
súčasným stavom.

Dielo Podklady pre zostavenie kroniky prameňa
Salvator pozostáva  z úvodu a prekladovej časti, kde
je celkove 13 prekladov úryvkov z kníh (publikácií),
a to z jazykov: latinského, nemeckého, poľského,
nemeckého, ruského, maďarského, rumunského,
holandského, fínskeho, anglického a českého.

1. Najstarším predkladaným dielom je dielo
písané v latinskom jazyku s názvom : SCRUTINI-
UM AQUARUM MINERALIUM, IN POSSES-
SIONIBUS SINDLÉR, ÉT LIPÓTZ, I COMITA-
TUI SÁROSIENSI ingremiatis, existentium, per
STEPHANUM JÓSA, I. COMIT. DE ZABOLCH
PHYSICUM ORD. JUDICIARIAE ASSES-
SOREM susceptum. Táto práca bola vytlačená
v Košiciach v roku 1799 v tlačiarni Františka
Landerera ( v origináli typis Francisci Landerer).

Slovenský preklad názvu práce: Skúmanie mine-
rálnych vôd na územiach Šindliara a Lipoviec v Ša-
rišskej župe od Štefana Jósu (Jószu), narodeného
v Sabolči, riadneho prírodovedca a prísediaceho
súdnej tabuly.

Pre vysvetlenie treba dodať, že mesto Sabolč leží
vo východnom Maďarsku pri meste Nyíregyháza, v
blízkosti dnešného Rumunska, Zakarpatskej
Ukrajiny, v dnešnej župe Szabolcs - Szatmár - Bereg.



Pretože sa jedná o nové, prakticky neznáme
dielo, zaujalo ma, že na príklade prevzatia dvoch
charakteristík (palica zapichnutá do zeme = nový
prameň a zopakovanie faktu, že v rokoch 1710 -
1715 sa tejto oblasti vyhol mor) môžeme tvrdiť, že
toto dielo poznal aj Ernst Theodor Krieger pri písaní
svojej práci Das Sároser Komitat in Ober-Ungarn
(1841).

Samotné dielo je teraz predmetom komplexného
štúdia, overovania faktov, a pretože o tejto oblasti
písali aj ďalší jaskyniarskej obci neznámi autori
(neuvádzaní ani v tomto príspevku), spolu s Mgr.
Patrikom Derfiňákom konfrontujeme toto dielo s do-
bovými novšími prácami. Rád by som tento latinsky
písaný text predstavil samostatne v neskoršej uce-
lenejšej štúdii. Môžem však uistiť jaskyniarsku
obec, že s jaskyniarstvom súvisí, pretože podľa
prekladu p. Smolka v časti VIII. pojednávajúcej o os-
tatných minerálnych prameňoch sa spomína hučiaci
prameň - vyvieračka, “ktorý lomoziac chrlí svoje
vody, akoby boli prudko poháňáné mlynským kole-
som, že blízko stojaci pri rozprave si nerozumejú”.
V tejto časti sa opisuje aj iná vyvieračka, ktorej vody
sa o kus ďalej s hukotom ponára opäť do podzemia.
Obyvatelia tieto otvory zahadzovali hlinou a v sú-
časnosti by bolo asi obtiažne ich lokalizovať.

2. Druhou najstaršou prácou je dielo Najnovší
sprievodca kráľovstvom uhorským a susednými
krajinami s podrobným popisom minerálnych
kúpeľov, minerálnych a liečivých prameňov s
poukazom na ich chemické zloženie, liečivé
účinky, popis okolia, životné prostredie,
rekreačné možnosti.

Autormi tejto nemecky písanej práce sú :
Carl von Szepesházy, kráľovský viceprovinciál,

komisár viackrát vyznamenaný a prísediaci krá-
ľovskej tabuly a I.C. von Thiele, cisársky ruský radca.

Dielo bolo vydané v roku 1827 v Košiciach,
tlačou Carla von Werchera.

Z hľadiska praktickej speleológie je mimoriadne
zaujímavý opis dnešnej sprístupnenej jaskyne Zlá
diera. Autori uvádzajú: “Na severnej strane pohoria
sa nachádza jaskyňa, ktorá má chodby tvoriace
labyrint a len pomocou nite Ariadny sa z nej
môžeme vyslobodiť. Chodby sa križujú v rôznych
zákrutách a musíme sa iba s veľkou námahou
predierať úzkymi otvormi, kým sa dostaneme do
Paloty. Palota je prvá veľká sála. Dohromady je tu 5
sál. Prístup k jaskyniam je veľmi ťažký, pretože pri
otvoroch sú uvoľnené skaly a pri každom kroku
môžu uvoľnením padať do hĺbky. “ Je to iste pod-
netné pre znalcov tejto jaskyne, ktoré sály autori z
19. storočia mali na mysli. Rudo Košč bude mať
istotne námet na premýšľanie.

Autori opisujú aj krasový Lačnovský kaňon s jej
bralami Kamenná baba, Kazateľnica, Mních,

Mníška a Oltár. Dobové názvy 19. storočia v súčas-
nosti majú často nové názvy, staré názvy nevieme
priradiť ku konkrétnym skalám. Z hľadiska jasky-
niarstva je zaujímavý opis Mojžišovho stĺpa: “Je to
osamele stojaca kamenná veža, v spodnej časti
zaokrúhlená, vrchol zašpicatený. V priemere meria
18 až 24 šuchov (šuch = ?) a vysoký je 25 až 30
metrov. Napravo od tohto skalného kolosu na nápro-
tivnej výšine sa nachádza svah s otvorom a kto sa
odváži tento svah zdolať, môže do tohto otvoru
(širokého 4 šuchy) nahliadnuť a v pozadí obdivovať
kamenné steny.” Tieto slová treba brať doslovne ako
výzvu, aby sme spomínanú tajomnú jaskyňu (previs,
abri ?) objavili.

Ďalšie jaskyne sa spomínajú v kopci, na ktorom
stoja zrúcaniny starého Lipoveckého hradu. Autori
doslovne spomínajú : “Lipovecký hrad patril do
vlastníctva templárov. Odtiaľ je najkrajší výhľad do
diaľky. Nachádzajú sa tu jaskyne s mnohými otvor-
mi, v ktorých sa nachádzajú zuby a kosti neznámych
zvierat. Mliečne kvapky sa menia (tvrdnú) na stalak-
tity.” Aj tieto vety by mali podnietiť povrchový
prieskum okolia Lipoveckého hradu, aby sme mohli
zistiť, či tu naozaj mohli byť kvapľové jaskyne.
Podľa slov súčasných znalcov sa tu nachádzajú iba
menšie jaskynky, abri, plazivky, vzniknuté prevažne
mrazovým zvetrávaním.

Táto práca obsahuje rovnako tvrdenia o tom, že
oblasti Šindliara a Lipovca sa vyhol mor, a taktiež
názvy skalných útvarov, ktoré neskoršie prebral
Krieger.

3. Treťou veľmi dôležitou prácou je dielo v
jazyku poľskom : Studjum Balneologiczne D-ra
med. Stefana Von Bolemana, radcu Dwora Cesarsk.
i król. , ktoré vyšlo vo Varšave v roku 1903, v
tlačiarni Lepperta a spol., Elektorálna 18. Slovenský
názov diela je jednoduchý : Balneologická štúdia.

Autor v časti Geologické a topografické pod-
mienky žriedla Salvátor v Lipovciach cituje nám
zatiaľ neznámu prácu Alexandra Gezella, hlavného
geológa a baníka Uhorského kráľovstva. Ďalej sa
dozvedáme aj o tom, že kúpele v polovici 19.
storočia našiel vo veľmi zanedbanom stave Daniel
Nachtel, čo pravdepodobne zanechal opísané v
neznámom príspevku, snáď cestopise. Taktiež sa
spomína neznáma práca z roku 1863 od Kornela
Chyzera o minerálnych vodách Šarišskej župy.
Kúpeľom a celkove využitiu minerálnych vôd veľmi
prospelo, že sa v roku 1882 ich majiteľom stal pán
August Schultesz. Tento sa venoval zo začiatku tak-
mer výlučne exploatácii vody, ktorú exportoval do
celej Európy. Autor Stefan von Boleman opisuje tri
hlavné pramene (Salvator, Sprudel a Spiegell-quelle)
a spomína aj iné, menejvýznamné pramene.

Nechcem sa venovať opisu účinkov liečebnej
vody Salvator na pacientoch doslova v celej Európe,
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chcem však vymenovať mestá, odkiaľ chodili
vynikajúce doporučenia od lekárov - profesorov. Sú
to : Viedeň, Berlín, Budapešť, Praha, Karlovy Vary,
Varšava, Černovcy, Innsbruck, Rím, Janov, Neapol,
Drážďany, Stuttgart, Petrohrad, Augsburg, Teplice,
Ľvov, Krakov, Terst a iné. Vodu Salvator bolo bežne
dostať aj v južnom Taliansku.

Z hľadiska jaskyniarstva je zaujímavý opis okolia
žriediel : v ihličnatom lese - “majetku majiteľa
žriediel - v ktorom tienisté jedle a smreky, vápen-
cové skaliská rôznych bizarných tvarov a jaskyne po
celé hodiny pútajú pozornosť návštevníkov”.

Touto zmienkou snáď poteším poľských kolegov
jaskyniarov a zároveň poprosím o pomoc pri
spoznávaní diela tohto autora.

4. Ďalším dielom je Die pshysikalisch-chemis-
che Analyse der Szinye-Lipoczer Salvatorquelle
und Resumé der Untersuchungsresultate uber die
Constanz der Zusammensetzung und Reinheit
des im Verkehr befindlichen SALVATOR MIN-
ERALWASSERS, ktoré vyšlo v roku 1903 v
Budapešti tlačou F.Buschmanna. Autor resp.
zostavovateľ nie je jednoznačne určený, je možné,
že autorom je Dr. Hans Koeppe.

Slovenský preklad názvu diela : Fyzikálno-
chemická analýza Lipoveckého prameňa Salvator a
výsledok prieskumu štruktúry nadložia minerálnej
vody Salvator.

Dielo obsahuje analýzu, ktorú vykonal Dr.med.
Hans Koeppe, docent univerzity v Giessene
(Nemecko).

5. V ruskom jazyku vyšlo dielo : O značenii
istočnika Šinie-Lipoč Saľvator (O význame
lipoveckého prameňa Salvator), ktoré vyšlo v roku
1905 vo Varšave v tlačiarni Fr. Karpinského,
Elektorálna č.14. Toto dielo zostavil Dr. Arpád von
Bokay, riadny profesor farmakológie na kráľovskej
uhorskej univerzite v Budapešti.

6. V maďarskom jazyku vyšla publikácia : A
Szinye-Lipóczi Salvator-forrás jelentosége od rov-
nakého autora Arpáda von Bókaya, v roku 1906.

7. V rumunskom jazyku vyšla publikácia
ISVORUL SALVATOR de Szinye-Lipócz, a to v
Budapešti, kde sa neuvádza autor, iba August
Schultes, majiteľ prameňa.

8. V holandskom jazyku vyšla publikácia De
Szinye-Lipóczer SALVATOR-BRON s textom
totožným ako v publikácii anglickej.

9. V jazyku fínskom vyšla publikácia Szinye-
Lipóczer SALVATOR- KäLLAN (Die Szinye-
Lipóczer Salvator-quelle), rovnako s totožným obsa-
hom, aký sa nachádza v anglickej publikácii. Vyšli
dve vydania, a to v rokoch 1909 a 1911, tla čou v
Budapešti.

10. V roku 1923 vyšla už v nových povojnových
podmienkach v anglickom jazyku publikácia The
Salvator spring of Lipovce (Szinye-Lipócz) aj s
novou ochrannou známkou (trade-mark). Ako vyda-
vateľ je určený Salvator-spring-koncern Prešov
(Slovensko).

11. V roku 1926 vyšla práca Chemický a
fysikálne-chemický výzkum minerálního
pramene Salvator v Lipovicích u Prešova od Dr.
Václava Veselého. Vydal Státní geologický ústav
Čsl.republiky v Prahe.

12. V roku 1930 vyšla brožúra Naturliche
Mineralwässer sind kostbarsten Geschenke der
Natur. Weshalb sind sie den halbnaturlichen und
kunstlichen Mineralwässern vorzuziehen ?
Minerálka bola zaradená k najvýznamnejším vo
vtedajšom Československu.

13. Ako poslednú spracoval p. Filip Smolko
štúdiu Minerálne pramene v okolí Braniska (štú-
dia vyšla v Zborníku Vyššej pedagogickej školy v
Prešove - prírodovedeckej sekcii z roku 1959). Z
hľadiska geológie a hydrológie oblasti by bolo dobré
poznať geologickú mapu podľa Rossinga resp. prácu
Hynieho(1950).

Na záver by som chcel konštatovať, že práca
Filipa Smolka je nepochybne veľkým prínosom pre
výskum krasu pohoria Branisko (čiastočne aj
Bachureň). Je dôkazom, že tejto oblasti sa v minu-
losti venovalo mnoho vedcov počnúc 18. storočím,
na čo môžeme byť právom hrdí. Ukazuje sa, že
výskum v oblasti Šariša v ničom nezaostával za
výskumom v ostatných oblastiach dnešného
Slovenska a v budúcnosti sa môžeme tešiť na ďalšie
prekvapivé odhalenia. Istotne sme ani my Šarišania
netušili, že náš pravdepodobne “najkrajší šarišský
kras”, čím mám na mysli krasovú oblasť pohoria
Branisko, mal v minulosti toľko obdivovateľov. A
taktiež sme nevedeli, že vodu z tohto krasu - min-
erálku Salvator pili obyvatelia prakticky v celej
Európe.

Poslednou myšlienkou by malo byť pre nás
poučenie, aby sme stretnutia s potenciálnymi infor-
mátormi neodkladali na “neskoršie”, lebo ono
“neskoršie” môže byť už neskoro.
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Táto krátka lezecká akcia do jaskyne Velika
Klisura v Kosove nadviazala na výpravu z jesene
2002 a mala za úlohu pokračovať v lezení komína
nad Pečovskými kúpeľmi. Po presune cez Maďarsko
a Srbsko sme vkročili tak ako vždy po istých poli-
cajných kontrolách (Srbsko malo práve vyhlásené
výnimočný stav) na Kosovské územie, kde nás večer
čakali naši kosovskí priatelia z predchádzajúcej
akcie. Zabezpečili ubytovanie a venovali sa nám
prakticky po celý čas pobytu v Kosove.

V štvrtok ráno sa celá skupina presunula za pod-
pory 3 kosovských jaskyniarov k polosifónu
Milicionárov a za viac ako hodinu vyčerpala asi 3
kubíky vody. Po vyčerpaní sme začali s rozši-
rovaním polosifónu pomocou pyropatróniek a po 2
hodinách dosiahli asi 20 - 30 cm zväčšenie stropu
čím sa dalo dostať suchý na druhú stranu sifónu.
Rozšírili sme aj jedno užšie miesto a tým uľahčili
postup hlavným ťahom.

Piatok ráno odchádza prvá lezecká skupina
Očkaik, Šmoll, ďalej meračská skupina Kýšková  -
Kýška, kosovský jaskyniar Afrim a prezident turis-
tického klubu v Peči, ktorí sa chceli pozrieť do
priestorov za polosifónom.

Po príchode ku komínu nad Pečovskými kúpeľmi
sa Afrim vracia naspäť k ,,prezidentoví,, ktorý ostal
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marec 2003
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pred polosifónom, Očkaik a Šmoll žumarujú na
začiatok studne (+190m), ku ktorej sme doliezli na
jeseň 2002. Začíname liezť a pomocou vŕtačky
osadzujeme v kolmej studni asi 10-12 nitov (dolez
IV+), prenikáme 30m dlhou chodbou na dno
ďalšieho dómu, odtiaľ lezením (III +) asi 10m do
menšieho dómiku s peknou krasovou výzdobou.
Opäť pomocou nitu do ďalšieho priestoru, rúrovitej
stúpajúcej chodby, lezenie na hranici (II –III+) asi
12m. Tu chodba končila zúžením zapríčinenom
krasovou výzdobou, ktorú asi 8 odstrelmi odstraňu-
jeme, po preniknutí cez rozšírené miesto asi po 8m
chodba sa úplne zužuje a voda, ktorá tečie celými
Pečovskými kúpeľmi, vyteká z totálne úzkeho
miesta. Po zameraní pomocou výškomeru odhadu-
jeme najvyššie dosiahnuté miesto na cca +240m.

Medzitým Kýškovci zameriavajú časť vyleze-
ných komínov (70m dĺžky s prevýšením +37m).
Tesne po polnoci vychádzame a jaskyne a po prí-
chode do tábora informujeme druhú skupinu o vý-
sledku nášho pôsobenia. Druhá skupina, ktorá mala
pokračovať v ďalšom lezení komína nad Pečovský-
mi kúpeľmi, musí začať s prieskumom niekde inde.

Asi 50m ďalej od Pečovských kúpeľov sa na-
chádza ďalší komín, ktorý sa na prvý pohľad nezdal
až taký zaujímavý, ale aj napriek tomu všetky
lezecké veci nechávame pod komínom.

V sobotu ráno odchádza druhá skupina: Vaněk,
Hurtaj, Szunyog, aby spomínaný komín vyliezla,
Hurtaj pomocou 4 nitov a niekoľkých frendov
prekonáva asi 15m kolmo hore (V) a dostáva sa asi
50m stúpajúcou chodbou ďalej, pri prekonávaní
tejto chodby o priemere asi 1-2m jeho plameň kar-
bidky neustále zhasína pre neuveriteľne silný
prievan, preto ale aj pre nedostatok času a pre
fotografovanie (Vaněk, Szunyog) sa vracia. Je veľmi
zaujímavé keď tvrdia, že prievan ktorý je v polo-
sifóne je oveľa slabší, zrejme prichádza aj z iných
miest jaskyne. V týchto miestach 700m v masíve
je nad nami asi 1,2 km hrubá vrstva vápenca a preto
komín s takýmto prievanom je veľmi povzbudivý,
stačí len ďalej liezť respektíve postupovať.

Po príchode z jaskyne sa stretávame a od-
chádzame na spoločné pivo, keďže večeru zjedla
prvá skupina, čakajúc na druhú meškajúcu skupinu.

Akcia splnila cieľ hlavne v upevnení našich
vzťahov s Kosovskými priateľmi, bez ktorých sa
nedá vykonávať výskum v takomto rozsahu.

V nedeľu ráno niečo po 8 hod. a po krátkej
rozlúčke a káve opäť tou istou trasou sa vraciame
v pondelok nad ránom domov.
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Príchod na polostrov
Po príchode do Simferopoľa na železničnú sta-

nicu sme z prvej telefónnej búdky zatelefonovali
Alexanderovi Fotievičvi Kozlovovi, bývalému
predsedovi miestnych jaskyniarov, dnes riaditeľovi
prosperujúcej firmy ONIX-tur, ktorá sa zaoberá pre-
vádzkovaním sprístupnených jaskýň. Hoci dopredu
o nás nevedel, hneď nás pozval na návštevu. Po
krátkom hľadaní sme ho našli v sídle firmy.
Priateľsky nás privítal a prinesený darček sucho
okomentoval: Á fľaška, ako vždy. Vysvetlili sme mu
náš plán navštíviť zaujímavé miesta Krymu. Z jeho
nesúhlasného krútenia hlavou sme vycítili, že sa mu
náš plán, prejsť hlavný hrebeň Krymu zo západu na
východ moc nepozdáva. Objasnil nám slabiny
pochodu, ktoré zhrnul do krátkeho konštatovania:
Na Kryme je na oficiálnej návšteve ruský prezident

V. V. Putin a po cestách a okolo chalupy nášho prezi-
denta L. D. Kučmu sú všade hliadky, nedôjdete
ďaleko, potom sú tu lesníci, ktorí svojvoľne vybera-
jú poplatky za vstup do horských oblastí a nakoniec
sú tu Tatári, veselá cháska ktorá sa navrátila zo
stalinského vysídlenia zo Strednej Ázie. Po tomto
nám začal diktovať, ako sme si už zvykli v Ruskej
federácii u vedúcich osobností jaskyniarstva či turis-
tiky náš program návštevy Krymu bez toho, aby sa
príliš zaujímal o náš názor. Chtiac-nechtiac sme
začali zapisovať našu naprogramovanú niekoľko-
dňovú budúcnosť:
3. máj – Bachčiasaraj, návšteva studne, noc na zá-

kladni
4. máj – Sevastopoľ, noc na základni v Bachčisaraji
5. máj – Veľký Kaňon, Aj-Petri, noc na základni

KSS (Záchrannej služby Kryma), náčelník
Voloďa Miľnikov
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Krym patrí ku klasickým speleologickým oblastiam bývalého Sovietskeho zväzu. Monoklinálne uklonené
druhohorné vápencové súvrstia s plošnou rozlohou 2 220 km ˛ stúpajú od vnútrozemia a nad Čiernym morom
sú ukončené kolmými zrázmi. Najvyššie kóty presahujú nadmorské výšky 1 500 metrov, známe sú silné, aj
podmorské vývery vôd. Zaregistrovaných je tu okolo 1000 jaskýň a priepastí. Prieskumu sa tu systematicky
venujú jaskyniari z Ukrajiny, Ruska, Bieloruska a iných krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Práve túto oblas ť
sme si zvolili (J. Švolík, I. Staník, M. Rybanský, P. Magdolen, P. Holúbek) za miesto, kde pozabudneme na
domáci zhon. Cesta bola bez väčších jaskyniarskych, turistických alebo cestovateľských ambícií. Nemali sme
prakticky ani žiadny konkrétny cieľ, iba spoznať krajinu a vychutnať atmosféru pozoruhodného polostrova.



6. máj – zostup z Aj-Petri, Jalta, trolejbus do Sosnovky,
výstup na Čatyr-Dag, noc na bývalej vojenskej zák-
ladni, sauna, náčelník Michail Serdjuk

7. máj – jaskyne Mramornaja a Emine-Bair-Chosar,
noc na základni

8. máj – povrchový prieskum platá Čaty-Dag, noc na
základni, večer sa spojíme a dohodneme ďalší
program

9. máj – jaskyňa Kizil - Koba, nocľah sa upresní
10. – 13. máj – plató Karabi
14. máj - návrat do Simferopoľa
15. máj – odchod na Slovensko

Po tomto zdvihol telefón a privolal Volgu so
šoférom, ktorý nás odviezla do Bachčisaraja, starého
historického mesta založeného v 16. storočí tatár-
skym chánom a presláveného básnikom A. S.
Puškinom.

Studňa Tik-Kuju
Po zložení vecí na základni ONIX-tur-u

v Bachčisaraji na ulici Basenko, ktorá sa vo veľkom
pripravovala na majstrovstvá Ukrajiny v skalolezení
sme zamierili do neďalekých kaňonov a brál. Tu sa
nachádza známe stredoveké jaskynné mesto Čufut-
Kale, ktoré vytesali do skál celé generácie miestnych
obyvateľov, najmä Karaimov. Ide o židovskú sektu,
ktorá vznikla v 8. storočí nášho letopočtu. Na zá-
klade starých povestí tu začali v roku 1998 jasky-
niari v spolupráci s archeológmi kopať sondu na
mieste, kde predpokladali, že sa nachádza legendár-
na Zlatá karaimská studňa. Ich úsilie sa vyplatilo.
Vykopali studňu s hĺbkou 40 metrov a podľa povesti
našli v roku 2002 zlatý a strieborný poklad obsahu-

júci viac ako 4 000 mincí vyčíslený na 600 000
dolárov. Dnes tu firma ONIX-tur sprevádza exkurzie
turistov. Najskôr sa do podzemia klesá úpadnicou
s dĺžkou okolo 100 metrov. V h ĺbke 25 metrov sa
prechádza do vlastnej studne a po špirálovitom
chodníku sa zostupuje na dno k vode. Ide o zaují-
mavý objekt patriaci k historickému podzemiu,
ktorý určite stojí za návštevu.

Veľký Kaňon Krymu
Presne podľa plánov A. F. Kozlova ráno 5. V.

2003 vyrážame z Bachčisaraja autobusom do
Sokoľnik, kde sa nachádza najväčší kaňon Ukrajiny.
Je to známa turistická zaujímavosť a dá sa to zistiť
podľa ruchu na jeho začiatku. Lesníci vyberajú od
prechádzajúcich poplatky a trhovníci predávajú
najmä víno a potraviny. Po zaplatení dostaneme
inštruktáž aby sme nezablúdili. Na planinu stúpame
suchou stráňou okolo neoznačenej priepasti na zo-
stup do ktorej treba lano. Zhora je na kaňon zaují-
mavý pohľad. Samozrejme že podľa kusých rád
lesníkov sa chodiť v zložitom teréne nedá a tak
blúdime. No našťastie sa objavujú moskovskí turisti,
ktorí nám podarujú mapu a tak sa podľa plánu večer
dostaneme k ubytovni záchrannej služby KSS.
Miesto na spanie však pre nás niet, no po preukázaní
sa sprievodným listom od A. F. Kozlova sa zrazu
nájde voľná izba. Večer v miestnom pohostinskom
zariadení skúša Maťo chýrnu špecialitu, víno čierny
doktor.

Aj-Petri jajla
Ráno naľahko vybehneme na najvyššiu kótu

planiny Aj-Petri, ktorá má výšku 1234 metrov. Po
ceste nachádzame priepasť Snežnuju, označenú
solídnym štítkom a pre verejnosť sprístupnenú
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priepasťovú jaskyňu Trechglazka, čo v preklade zna-
mená tri oči. Ide o vertikálu s ľadovou výzdobou,
ktorá je sprístupnená rebríkmi, no teraz sa momen-
tálne neprevádzkuje. V oblasti sa nachádza aj 410
metrov hlboká jaskyňa Kaskadnaja s aktívnym vod-
ným tokom. Zostupom do Jalty prekonávame takmer
1500 výškových metrov. Odtiaľto chodí každú
chvíľu spoj do Simferopoľu popod plató Čatyr-Dag.

Čatyr-Dag
Z hlavnej cesty medzi Simferopoľom a Jaltou

stúpame na plató. Po opustení lesa sa nám naskytne
nádherný pohľad na zakvitnuté lúky. Presne podľa
popisu nachádzame vojenský objekt na Čatyrdagu,
z ktorého sovietska armáda navádzala raketoplán
Buran. Už nás čakajú. Dostávame pridelená honosné
dôstojnícke izby, prekvapením je poriadna sauna na
vysušenej planine. Objekt je plný života. Sú tu aj
paleontológovia z Rumunska, ktorí tu robia
v podzemí prieskum. Ráno podľa popisu zostupu-
jeme k kde sa hlásime pri I. V. Timochinovi, správ-
covi jaskyne. Ten nás srdečne prijme a vysvetľuje
nám problémy súvisiace s prevádzkou. Pri rozho-
vore nás vyrušia ruskí turisti, ktorí chcú zmeniť
peniaze. Neďaleko ich totiž chytili lesníci v chrá-
nenom území a museli zaplatiť nemalú pokutu.

Správca nám vysvetľuje že ide o bežnú prax. Je vy-
hlásené chránené územie, avšak v teréne sa schválne
nevyznačí, alebo sa odstráni staršie značenie. Potom
stačí byť skrytý pri ceste či chodníku a vyberať
pokuty. My dostávame zaujímavú radu. Ak Vás pri-
stavia lesníci, tak sa tvárte, že nerozumiete
a vysvetlite, že ukrajinský vodca ide za Vami
a všetko zaplatí. Podzemie jaskyne nás zaujalo
najmä paleontologickými nálezmi mamutov, ktoré
sú vystavené pod vstupnou priepasťou. Chýrne
podzemné priestory v jaskyni Emine-Bair-Chosar
s rozprávkovo krásnou výzdobou sú nedostupné, A.
F. Kozlov zapečatením priechodu do nich ich
zabezpečil pre budúce generácie. Existuje z nich
však filmový dokument, ktorý je dielom Josefa
Wagnera, člena Českej speleologickej spoločnosti
z Bohumína, predsedu speleoklubu Orcus,
dlhoročného priateľa simferopoľských jaskyniarov.
Dĺžka podzemných priestorov presahuje 2 kilome-
tre. Potom ideme len 900 metrov k Mramornej
jaskyni, ktorá je taktiež sprístupnená pre verejnosť.
Už nás tu čaká S. V. Matvijenko, jej správca. Leží
v nadmorskej výške 920 metrov. Simferopoľskí
speleológovia ju objavili v roku 1987 a má dnes
dĺžku cez 2 km a hĺbku 60 metrov. Podobne ako
Emine-Bair-Chosar sa v období prestavby pláno-
vaného hospodárstva začala amatérsky sprístupňo-
vať miestnymi jaskyniarmi. Dnes je taktiež pre-
vádzkovaná A. F. Kozlovom a jeho firmou ONIX-
tur. Ide o najnavštevovanejšiu jaskyňu Krymu, ktorú
si za rok prezrie okolo 70 000 návštevníkov.
Mramornaja jaskyňa je veľmi populárna a už
niekoľkokrát ju navštívil aj ukrajinský prezident.
Okrem klasickej sprístupnenej trasy je pre záujem-
cov o podzemné krásy pripravená aj exkurzia po
odľahlých častiach jaskyne, samozrejme že za vyšší
finančný poplatok. Túto časť jaskyne sme navštívili
aj my. Vyniká veľkými priestormi a unikátnou
kryštálovou výzdobou. Ráno 8. 5. 2003 telefonu-
jeme s A. F. Kozlovom. Ten mení plány a dnes
miesto výstupu na Čatyr-Dag máme ísť do slávnej
krymskej jaskyne Kizil-Koba.

Kizil-Koba
Po zostupe z planiny sa zastavujeme v dedinke

Perevaľnoe. Prebiehajú tu prípravy na zajtrajšiu
oslavu dňa víťazstva nad fašizmom. Podľa popisu V.
N. Dubljanskeho v jeho knihe z roku 1977
nachádzame jaskyňu Kizil-Koba. Ide o najdlhšiu
jaskyňu Ukrajiny, vytvorenú vo vápencoch,
ktorá dosahuje viac ako 17 kilometrov. Opäť sa
podľa rád A. Kozlova obraciame na správcu
jaskyne, pána Kaganova, že prichádzame od N. A.
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Leonova. Po tejto zázračnej vete nás hneď srdečne
všetci srdečne privítali. Vchod do podzemia tvorí
výver vôd z vápencového platá Dolgorukovskaja
jajla. Chodník pre bežných návštevníkov kopíruje
podzemnú riečku a končí azda 20 metrov od
polosifónu brániacemu v ďalšom postupe a asi 600
metrov od vchodu. Pre solventných návštevníkov
túžiacich po dobrodružstve je pripravená v jaskyni
atrakcia. Oblečú ich do vodotesných oblekov na
ktoré sa navlečú jaskyniarske kombinézy a exkurzia
pokračuje za polosifón, kde sa nachádzajú rozsiahle
priestory a cesta po vode ide ešte asi 900 metrov.
Túto službu však využíva len obmedzený počet
návštevníkov jednak kvôli vysokej sume, malému
počtu vodotesných oblekov a nutnosti návštevu
jaskyne vopred ohlásiť. Kizil-Koba pozostáva zo
štyroch speleologicky prepojených lokalít
Charanlych - Koba (Temnaja peščera), po ktorej

preteká vodný tok, Ieľ-Koba (Veternaja peščera),
Romaška a Golubinaja. Celková dĺžka preskú-
maných podzemných priestorov tu dosahuje 17 kilo-
metrov. Túto lokalitu prevádzkujú bývalí amatérski
speleológovia zo Simferopoľa. Pri jaskyni sa predá-
vajú propagačné materiály, fotografie z podzemia
a drobné spomienkové predmety neviažuce sa
k jaskyni. Bližšie informácie o jaskyni Kizil-Koba sa
dajú nájsť aj na internetovej adrese www.kras-
naya.poluostrov.net. Noc trávime na betónovej
plošine pred jaskyňou. Ráno 9. mája ideme trolejbu-
som do Simferopoľu, kde sa stretávame s A. F.
Kozlovom. Krátko preberáme uplynulé dni.
Prichádza expedičné vozidlo ONIX-tur-u, Gaz 66.
Nasadáme a po chvíli odchádzame na najrozsiahlej-
šiu krasovú plošinu Krymu, plató Karabi.

Karabi jajla
Ubytovávame sa tu na meteorologickej stanici,

kde má sídlo aj záchranná služba operujúca na
Kryme. Ide o osamelú budovu postavenú v centre
planiny, ktorá má z jaskyniarskeho hľadiska strate-
gickú polohu. Je tu totiž voda, ktorá sa čerpá ple-
chovým vedrom z vybetónovanej šachty. V deň prí-
chodu ešte stihneme vystúpiť na 1220 metrov
vysokú kótu Kara-Tau. Po ceste zostúpime do
krátkej, šikmo sklonenej jaskyne Terpi-Koba.
Cestou späť obdivujeme závrty, škrapy, prepadliská
a ďalšie nádejné speleologické miesta. Ráno vstá-
vame zavčasu aby sme stihli odfotiť za priaznivého
osvetlenia závrty. Potom sa vydávame na
prechádzku po planine. Nachádzame jaskyňu
Mamina (-27 m), kde sa nachádzajú kosti z koňa,
ďalej vchody do priepastí Profsojuznaja (-135 m),
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Karabi jajla foto P. Holúbek

Jaskyňa Mamina na Karabi jajle
Foto: P.Holúbek



Odvážny syseľ (-18 m, fúka tu prievan, je už 
pravdepodobne hlbšia), Monastyr Čokrak (-110 m), 
Jubilejná (-50 m), Chariga (-5 m) a 200 rokov 
Simferopoľa (-102 m). V ďalších lokalitách ktoré 
sme našli, neboli žiadne znaky po jaskyniaroch a 
medzi nimi boli aj hlboké priepasti. Na mnohých 
miestach, čo sme našli, stačilo pár hodín pokopať a 
určite by sa preniklo do ďalších priestorov. Na plani-
ne Karabi je ešte veľká šanca objaviť nové podzem-
né priestory.Vcelej rozsiahlej planine nie je dostatoč-
ne známe podzemné odvodňovanie. Najhlbšia známa 
jaskyňa, ktorá funguje ako občasný ponor má hĺbku 
cez 500 metrov a je ukončená vodným sifónom. 
Medzi miestnymi jaskyniarmi je známa ako Priepasť-
ponor Soldatskaja. Časť krasového plató Karabi 
odvodňuje vyvieračka Kara Baši, ktorá má priemer-
nú výdatnosť 1,5 m3 za sekundu, ale počas topenia 
snehu sa jej prietok zvyšuje až na 20 m3 za sekundu. 
Minimálna výdatnosť je iba 100 litrov sekundových. 
Po príjemnom pobyte na Karabi sa pešo presúvame 
cez plató Demerdži do Alušty a odtiaľ do 
Simferopoľa.

Simferopoľ
Pred obedom 13. mája sa zastavujeme vo firme 

ONIX-tur. Skladáme si tu veci a prezeráme zaujíma-
vosti mesta ako tržnicu, mešitu, synagógu, múzeá, 
ako aj pravoslávne chrámy. Je tu pestrá zmes národ-
ností, veď podľa štatistických údajov ich na Kryme 
žije okolo 80. Večer je v byte A. F. Kozlova oslava. 
Preberáme nielen speleologické otázky. Po srdeč-
nom rozlúčení nás 14. mája pred obedom vezie vlak 
na západ do Užhorodu. Počas dvoch dní cesty sme 
mali dosť času rozmýšľať na našou cestou. Určite 
bola zaujímavá a podnetná. Urobili sme si predstavu 
o zaujímavej krasovej oblasti, ktorá ešte skrýva 
nejedno jaskyniarske, alebo aj archeologické tajom-
stvo. Pre prípadných ďalších záujemcov o návštevu 
Krymu bude azda zaujímavá informácia, že z hranič-

ného Užhorodu chodí každý deň vlak priamo do 
Simferopoľa a lístok do centra 1500 kilometrov 
vzdialeného Krymu nestojí viac ako 500,- Sk.
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V októbri roku 2002 sa uskutočnila ďalšia expe-
dícia irkutských a krasnojarských speleológov do
jaskyne Sarma. “Ty si opäť tu, ty si opäť prichys-
taný...”. Pripravovali sme sa ako nikdy – najlepší
jaskyniari z Irkutska a Krasnojarska, najlepšia
výstroj, v podzemí sa sústredilo veľa životodarných
zdrojov. Tri útočné družstvá (dva z Irkutska a jedno
z Krasnojarska) – 15 dní pracovali v hĺbkach 1300
metrov a nižšie. V podzemí boli vybudované 4 sta-
bilné tábory v hĺbkach 420, 700, 1100 a 1300
metrov. Z hĺbky 1300 metrov bola objavená nová
vetva, ktorá dostala názov Priesmyková. Ohromné
dómy a galérie, hlboké priepasti, pravé horské pries-
myky – toto všetko vlievalo nádej dosiahnuť značnú
hĺbku. No v hĺbke 1480 metrov útočné družstvo zas-
tavil neprekonateľný zával. Potom boli všetky sily
sústredené do meandru Transib. V jeho nižšej časti
v hĺbke 1400 metrov existuje zóna smrti, časť 100
metrov hlbokých vertikálnych priestorov, ktoré sa
pri záplave zapĺňajú vodnou vlnou. Preto sa k
prieskumu Transiba pripravovalo dôkladne (vody
v tomto roku bolo pomerne veľa), naťahovali tele-
fónne vedenie, budovali prístrešky, počítali so
skúsenosťami z predchádzajúceho roka a hlavne
čakali na počasie. Tohto roku boli dva barometre
v povrchovom tábore a pod zemou pracoval Suunto
– počítač, ktorý neumožňoval iba stanovovať hĺbku
jaskyne, ale sledovať aj dynamiku zmien počasia a
stanovovať prognózu počasia. A nesklamalo to.

V jaskyni sme prežili dve silné záplavy a ľudia sa
vždy nachádzali v podzemných táboroch. Vtedy
zostávalo len spať, jesť a čakať. Čakať, keď sa prí-
valy zastavia. Nakoniec priaznivá predpoveď – všet-
ci vpred! Sme pripravený ísť za hranicu dvoch kilo-
metrov. Avšak ..., toto nie je hora, kde vždy vidno
koniec cesty. Jaskyňa je vždy tajomstvo, vždy
nevyspytateľná. Tu možno veľa fantazírovať, mnoho
predpokladať, no až pokiaľ je prekonaná studňa, pre-
jdený meander, sifón, zával, ty môžeš povedať: Tak
toto je tu. Tak aj teraz, studne nás priviedli k
hluchým závalom, kde sme tentoraz nemohli nájsť
prechody vedúce hlbšie k najmilšej značke – 2000
metrov. Prieskumníci zastali v hĺbke 1543 metrov.
A čo ďalej? Ďalej opäť ťažká práca, ktorá môže trvať
dlhšie ako jeden rok. U našich priateľov – Slovákov
je jedna jaskyňa, ktorá sa nazýva Večná robota. Tak
aj naše úsilie tu – večná robota. Pracujeme v starých
jaskyniach, odkrývame nové. Odchádzajú starí,
prichádzajú noví. Ľudia prichádzajú a odchádzajú a
jaskyne ostávajú. V našom území, v amfiteátri medzi
kótami Uťjug, Zont a Chyrka v nadmorských
výškach od 2100 do 2300 metrov. Potenciál pre
objavenie jaskyne hlbšej ako 2 kilometre je veľmi
dobrý. A niekedy to aj bude urobené! Vchod do
jaskyne Sarma sa nachádza v nadmorskej výške
2200 metrov. A krasový výver Goluboe ozero v nad-
morskej výške 104 metrov. Možná hĺbka jaskyne
predstavuje 2096 metrov!
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Alexander Osincev, Speleoklub Arabika, Irkutsk

Bivak v jaskyni Sarma Foto: A.Osincev
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Экспедиция
«Арабика-Сарма-2002»

В октябре 2002 года состоялась новая экспедиция иркутских и красноярских спелеологов в
пещеру Сарма.

. « Ты снова здесь, ты собран весь …»Мы готовы как никогда - лучшие спелеологи из Иркутска и
Красноярска, лучшее снаряжение, в пещере сосредоточено огромное количество ресурсов
жизнеобеспечения. Три штурмовых отделения (два из Иркутска и одно из Красноярска), - 15 дней
работали на глубине от 1300 и далее. В пещере было установлено 4 постоянно действующих базовых
лагеря на глубинах 420метров, 700 метров, 1100 метров, 1300 метров. С отметки 1300 метров была
пройдена новая система, получившая название «Перевальная». Огромные гроты и галереи, глубокие
колодцы, настоящие горные перевалы – все вселяло надежду достичь значительных глубин. Но на
глубине 1480 метров штурмовики уперлись в непреодолимый завал. После этого все силы были
направлены на меандр « Трансиб». В нижней части которого, на глубине 1400 метров существует так
называемая «зона смерти»- участок 100 метров по вертикали, который полностью перекрывается
паводковой волной. Поэтому к штурму «Трансиба» готовились тщательно (воды в этом году было
значительно больше ) – протягивали телефонную связь, обустраивали навеску, учитывая опыт
предыдущего года, а главное ждали погоду. В этот раз два барометра было в поверхностном базовом
лагере, и под землей постоянно работал «Suunto» - компьютер, что позволяло не только определять
глубину, но и отслеживать динамику изменения погоды и строить метеопрогнозы. И это себя
оправдало. Мы пережили в пещере два сильных паводка, но каждый раз люди находились в базовых
лагерях, И оставалось только спать–есть и ждать. Ждать, когда спадет вода.

И вот, наконец, благоприятный прогноз – все вперед! Мы готовы идти до предела, до двух
километров. Но … Это не гора, где всегда виден конец маршрута. Пещера это всегда тайна, всегда
неизведанное. Здесь можно много фантазировать, многое предполагать, но только когда преодолен
колодец, пройден меандр, сифон, завал, ты можешь сказать - вот так это есть. Так и сейчас - колодцы
привели нас к «глухим» завалам, где мы в этот раз не смогли найти проходы дальше вглубь к заветной
отметке – 2000 метров.

Исследования остановились на глубине 1543 метра.
Что же дальше? А дальше опять тяжелая работа, быть может, не на один год. У наших друзей -

словаков есть пещера, которая называется «Вечная работа». Так и наши усилия здесь – это вечная
работа. Идет работа в старых пещерах - открываются новые. Уходят старые люди, приходят новые.
Люди приходят – уходят, а пещеры остаются. В нашем районе, в цирке между горными вершинами
Утюг, Зонт и Хырка все входы находятся на высоте от 2100 до2300 метров. Потенциал для открытия
пещер глубиной более 2 километров очень хороший. И когда-то это и будет сделано!

Вход в пещеру Сарма находится на высоте 2200 метров над уровнем моря. А карстовый источник
«Голубое озеро» - на высоте 104 метра. Возможная глубина пещеры составляет 2096 метров!

The Arabika – Sarma expedition
In the October 2002 realized Irkutsk and Krasnojarsk speleologists expedition into the cave Sarma. “You

are again here, you are again ready... ” We were preparing ourselves like never before – the best cavers from
Irkutsk and Krasnojarsk, the best equipment, in the underground centralized pretty much vitality. The tree
leading groups (two from Irkutsk and one from Krasnojarsk) – they were working at the depth of 1 300 m
and more, during 15 days. At the underground was built up four stable camps at the depth of 420 m, 700 m,
1 100 m and

1 300 m. From the depth of 1 300 m was discovered a new corridor, which was named “The pass”. The
roomy domes and cave galleries, deep abysses, true mountain passes – it everything gives to us hope to reach
the high depth. But at the depth of 1 480 m the leading group stopped unsurpassable caving in. Afterwards
was all energy concentrated to the meander Transib. At it lower part at the depth of 1 400 m exists “the death
zone”, the part of 100 m deep vertical areas, which are flown at the flood with the water wave. Therefore the
research Transiba was prepared with a vengeance (it was a lot of water that year), there was pulled line,
built the housing, learn by proof of last year experiences, but mostly we were waiting for the good weather.



Geografi na Kryme (pod vedením speleológov)
Zdenko Hochmuth

Pod vrcholom Angar Burun, v pozadí Eklizi Burun
1526 Foto: autor príspevku

Kostra mamuta v jaskyni Foto: autor príspevku

Tradičná zahraničná exkurzia 30 študentov
aprobácie s geografiou Prírodovedeckej fakulty
Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach sa uskutočnila
v čase od 29.6. do 7.7.2003 na Ukrajine s cieľovou
oblasťou Krymu. Motívom popri návšteve
netradičného a relatívne vzdialeného územia bola
i skutočnosť, že túto oblasť v 60- tych rokoch
navštívil náš učiteľ, významný geomorfológ Prof.
RNDr. Michal Lukniš, DrSc, ktorý zo svojej
návštevy napísal poučný a dodnes do značnej miery
platný príspevok do Geografického časopisu pod
názvom ”Zemepisné krajiny Krymu” (Lukniš M.,
1964). Na jeho pamiatku sme chceli vystúpiť na
Čatyr Dag (1526 m). Neznechutilo nás ani to, že 2
mesiace predtým nás už predbehol P.Holúbek so
svojim tímom – nemali sme predsa prolongačné
ambície. Avšak návšteva krasových oblastí a jaskýň
bola v pláne exkurzie. Napokon sa výpravy zúčast-
nil aj menovaný so synom Andrejom a poskytol nám
neoceniteľné informácie, kontakty a služby.

Vzhľadom na veľký počet účastníkov (35) sme
použili autobus Karosa, súkr. firmy OTOBus z
Prešova, ktorý si po cestách - necestách Ukrajiny
dosť vytrpel. Vlastné operácie na Kryme sme začali
po príchode do Simferopoľu večer dňa 2.7. Šéf Onix
– túru A.F. Kozlov bol iste nemálo prekvapený, keď
sa u neho v deň jeho 50-tych narodenín objavil Peter
Holúbek. Dostali sme nevyhnutné odporúčania
a nočnou hodinou autobusom vyrazili na plató Čatyr
dagu. Neustále strmšia a horšia cesta nakoniec
prinútila Karosu rezignovať vo výške asi 800 m, no
aj tak nám značne priblížila cieľ cesty.
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That year there were two barometers in the open camp and in the underground was working “Suunto” –
the computer, which enable determination depth of the cave, to observe dynamic of the water changes and
prognosis forecast too. And it didn’t disappoint. Inside the cave we survive two heavy floods and people
were at the underground camps at that time. Than stayed only to sleep, eat and wait. Wait while the flood
stop. Finally, a good forecast, everybody ahead. We are prepared to get over limit two kilometres. But..., the
cave isn’t the mountain, where always can be see the end. The cave is always the mystery and unforeseen-
able. It is possible to have a lots of imagination, presupposes, but until it isn’t get over the well, meander,
siphon, caving in, you can’t say: ”So this is here.” Now too, the wells bring us to the caving in, where we
couldn’t find the way through to the desirable mark – 2 000 m. Observers stayed at the depth of 543 m.

What next? Again a hard work, which can lasts longer than one year. By our friends Slovaks – there is a
cave by name: ”Everlasting work”. As well our effort here – everlasting work. We works at the old caves,
we discover a new one. The old cavers are leaving, the new one are coming. People are coming and leav-
ing and caves stays forever. In the our territory, at the amphitheatre among points Utjug, Zont and Chyrka at
altitude from 2 100 m to 2 300 m. The potential for discovery of the cave deeper than 2 km is very good.
And someday it will be done! The way into the cave Sarma is situated at altitude of 2 200 m. The karst resur-
gence Goluboe lake is at altitude of 104 m. Possible depth of the cave is 2 096 m!



Treba poznamenať, že na druhý deň ukrajinské
autobusy pamätajúce iste sovietsku éru s návštevník-
mi blízkych jaskýň stúpanie hravo zvládali.

3.7. sme s početnou skupinou študentov za
hroznej horúčavy pochodovali po plazivými
borievkami pokrytom plató presne podľa obrázku
z Geografického časopisu (s.279). Vystúpili sme na
vrchol Angar Burun 1453 m, kde sme si spomenuli
na prof Lukniša, ktorý nás predišiel o takmer 40
rokov. Zaujal kvestový reliéf vysoko položených
planín, ktoré tu nazývajú Jajly. Pre študentov bolo
zaujímavé sledovať jednotlivé krasové formy, najmä
závrty, často v tektonicky podmienených radách,
škrapy. Hodili sme si kameň aj do jednej z priepastí
a nadchli nás obdivuhodné mohutné horizontálne
fosílne fluviokrasové jaskyne. Zaujímavé sú drobné
kremenné štrky na planine. V takejto výške by ich
málokto očakával. Je záhadou odkiaľ sa tu vzali,
nakoľko kryštalické masívy Krymu sú vzdialené
a plošne malé. Spomína ich tiež prof. Lukniš, ktorý
parovinu zrejme podľa údajov vtedajších soviet-
skych geografov, datuje na spodný pliocén.
Podobného veku budú zrejme aj 2 veľké sprístup-
nené jaskyne Emine-Bair-Chosar a Mramornaja.
Obidve jaskyne sme si turisticky prehliadli, pričom
nás zaujalo podzemné múzeum v jaskyni jaskyne
Emine-Bair-Chosar a kostra mamutieho mláďaťa,
ktoré tu počas posledného glaciálu (na planine bola
vtedy tundra) spadlo do priepasti. Mohutné rúrovité
chdoby jaskýň sú zjavne dielom paleotoku značnej
vodnatosti. Všímali sme si erózne, ale aj zjavne
freatické tvary.

Po zostupe do civilizácie (Jalta) sme sa presunuli
cez Sevastopol do preslávenej oblasti Bachčisaraja.
V pozoruhodných horizontálne položených vápen-
cových štruktúrach sme 5.7. navštívili jaskynné
mesto Čufut-Kale (spomínané v príspevku P.
Holúbeka). Zostúpili sme za mierny poplatok aj do
špirálovite tesanej studne Tik-Kuju, ktorá by mohla
byť inšipiráciou pre našich speleológov pre náročné
razenie nových vchodov.

Priebeh exkurzie, ktorá odkryla študentom
netušené možnosti krajiny “kde zajtra znamená už
včera”, potvrdil, že speleológovia vo vedení
exkurzie nájdu svoje objekty i vo vzdialených
a neznámych územiach.

Literatúra:
LUKNIŠ, M., 1963: Zemepisné krajiny Krymu.

Geografický časopis, 15, Bratislava, 275-302.
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Vo vchode jaskyne Emine Bair Chasar
Foto: Ľ. Surový

V špirálovj studni Tik Kuju
Foto: autor príspevku

Vo vchode jaskyne Mramornaja, vľavo sprievodca
Foto: autor príspevku



Južná Amerika je vzhľadom na jaskyne azda
najmenej známa časť sveta, hoci sú tam veľmi zau-
jímavé a niekedy aj unikátne rozsiahle krasové
územia a výskum jaskýň sa tam začal už na konci
18. storočia

Jedným z prvých, čo ich skúmal, bol známy
nemecký prírodovedec Alexander von Humboldt,
ktorý v dobe svojej veľkej cesty v r. 1799 preskú-
mal okrem iného aj vstupné časti slávnej
venezuelskej jaskyne Cueva del Guácharo, odkiaľ
opísal ako prvý vtáky Guacharo (nazvané potom ako
Humboldtove tučniaky), ktoré žili v jaskyniach v
obrovských kolóniách. Vzhľadom na polohu (vzdi-
alenosť) podzemie Južnej Ameriky boli na okraji
záujmov európskych jaskyniarov, ktorí sú
objaviteľmi väčšiny známych jaskýň na svete.
Nezasahovali tu americkí speleológovia, ktorých
elita sa zaoberá jaskyňami v Mexiku. Miestnych
jaskyniarov alebo niet alebo je ich ešte málo a sú
(aspoň donedávna) nie najlepšie vystrojení. Okrem
odľahlosti od Európy je ďalším činiteľom značne
obmedzujúcim speleologickú aktivitu politická
situácia (partizánske vojny, narkotikové kartely a i.)
ktorá je najkomplikovanejšia práve v jaskyniarsky
najzaujímavejších krajinách (okrem Brazílie) -
Kolumbii a Peru.

Novodobý výskum a prieskum jaskýň Južnej
Ameriky sa začal v polovici 60.-tych rokov min-
ulého storočia, ale mnoho rokov bol vykonávaný
jaskyniarmi, ktorí uverejňovali (mapy) v malých
mierkach a sporadicky. V 70. rokoch medzi okruh
výskumníkov tamojších jaskýň zaradili tiež Poliaci,
ktorí prenikali okrem iného do slávnych priepastí
planiny Sarisanama a tiež do jaskýň Peru a
Kolumbie. Práve poľskí jaskyniari začali v r. 1972
prieskumy v rokoch 1972 –1998 najhlbšej jaskyne
Južnej Ameriky – jaskyne Millpu de Kaukirian
(Sima de Racasmarca). Leží s centrálnej časti Peru,
v pohorí centrálnej Kordiliery neďaleko sídla
Tarma. Účastníci prvej poľskej výpravy do jaskýň
Južnej Ameriky, vedenej Maciejom Kuczinským v
tejto jaskyni dosiahli 60 metrov. Zanedlho potom
peruánsky jaskyniar zostúpil samostatne do h ĺbky
120m. toto umiestnilo jaskyňu jaskyne Millpu de
Kaukirian na mnoho rokov na prvé miesto medzi
najhlbšími jaskyňami Južnej Ameriky. Túto pozíciu
zaberala až do roku 1998, kedy sa jej vzdialila (v
tabuľke) brazílska jaskyňa Gruta do Centenário, v
ktorej bolo v tom čase dosiahnutá hĺbka 454m.

V roku 2002 sa na čelné miesto posunula nová
jaskyňa - Sima Pumacocha, ktorá sa nachádza v
Peru. Bola objavená v minulom roku a rýchlo

preskúmaná do hĺbky 638m. Odvtedy je teda
najhlbšou jaskyňou krajiny a južnej Ameriky. Sima
Pumacocha je z istého pohľadu aj svetová rekordér-
ka – jej jediný vchod leží vo výške 4400m, alebo
podľa iných zdrojom 4375m a je to teda najväčšia
jaskyňa v takej výške na Zemi.

Nachádza sa v centrálnej časti Západnej
Kordiliery, centrálno – západnej časti krajiny, asi
150 km na JV od mesta Lima, v blízkosti sídla
Laros v departmente Yauyos, v susedstve dôležitej
banskej cesty, čo pomohlo pri jej objave.

Sima Pumacocha je krasová jaskyňa, vytvorená
vo vápencoch vrchnej kriedy, s veľmi silným ver-
tikálnym vývojom. Hlavný ťah s hĺbkou 638 má
dĺžku necelých 900m (a celá jaskyňa 931m). Tvorí
ju séria studní, z ktorých najhlbšia (tretia z vrchu)
má 113m, a jedna z posledných majúca hĺbku 23m
má názov Pozzo (priepasť, studňa) Brithney Shakira.
Od hĺbky 300m cez jaskyňu tečie potok tvoriaci v
studniach vodopády, jeden z najväčších padajúcich
do poslednej studne sa nazýva Viagra Falls. Súčasné
dno jaskyne tvorí vodný sifón, uzatvárajúci ďalšiu
cestu do hlbín Zeme. Voda z neho, ako potvrdili
výskumy, vyviera v prameni Alis vo vzdialenosti 16
km a 300m nižšie. Potvrdzuje to predpoklad pod-
statne väčšieho jaskynného systému, je možná exis-
tencia jaskyne hlbšej ako 1 km. Tiež v oblasti
vchodu jaskyne a povyše neho sa nachádzajú počet-
né studne (priepasti) až do výšky 4630m Celý tento
jaskynný systém sa vytvoril v pleistocéne – podob-
ne ako naše najhlbšie jaskyne v Tatrách – vodami
pochádzajúcimi z topiaceho sa ľadovca, ktorý
zanikol pred mnohými tisícami rokov.

Sima Pumacocha bola preskúmaná v lete roku
2002 medzinárodnou výpravou (anglicko- kanad-
sko- peruánsko- austrálska) do h ĺbky 430m.
Nedostatok materiálu spôsobil, že výskumy museli
prerušiť nad priepasťou hlbokou 60m. Prekonali ju
až počas nasledujúcej výpravy v septembri 2002.
nedávno sme sa dozvedeli, že jaskyniari zostúpili k
spomínanému sifónu do hĺbky 638m. Táto hĺbka ju
zaradila na pozíciu najhlbšej jaskyne Južnej
Ameriky. Vzdialila sa od brazílskej jaskyne Gruta do
Centenário a je prvá jaskyňa v tejto časti sveta,
ktorá prekročila hĺbku 500m.

Objav jaskyne Sima Pumacocha a s nej spo-
jeného krasového systému, ako aj rýchle získanie
pozície najhlbšej jaskyne Južnej Ameriky dokazuje,
ako ďaleko máme ešte k poznaniu tamojšieho
podzemia a že táto časť sveta môže byť atraktívna
pre jaskyniarov, bažiacich po rekordoch.

preklad z poľského jazyka Z.Hochmuth

Sima Pumacocha – nová najhlbšia jaskyňa Južnej Ameriky
Wojciech W. Wiśniewski
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Najdlhšie a najhlbšie jaskyne Poľska
stav k 31.5.2003

Wojciech W. Wiśniewski
Celkove (31.5.2003) je na území Poľska známych viac ako 3800 jaskýň o celkovej dĺžke 185 km.

Vzhľadom na geologickú stavbu a reliéf ako aj rozmiestnenie jaskýň rozlišuje sa v Poľsku 10 jaskynných
oblastí (regiónov). Sú to: Poľská nížina, Sudety, Sliezska vysočina, Vysočina Krakovsko – Vielunská,
Nidzianske koryto, Svätokrížske hory, Roztiocze a Lubelskou vysočinou, Flyšové Karpaty, Pieniny a Tatry.
Jaskyne sú rozpoložené značne nerovnomerne. Najväčšie zoskupenie je v južnom Poľsku, v územiach
vysočinných a horských. Viac ako 40% jaskýň sa nachádza na Vysočine Krakovsko – Vielunskej (viac ako
1700), a takmer 20% vo flyšových Karpatoch (viac ako730) a v Tatrách (viac ako 700). Zvyšok sa nachádza
v ostatných 7 regiónoch: V Sudetách nad 250, v Svätokrížskych horách viac ako 150, V Nidzianskom koryte
viac ako 100, v Pieninách viac ako 100 a v Sliezskej vysočine viac ako 50, na poľskej níážine okolo 20
a v Rostočiach a Lubelskej vysočine okolo10. Okrem toho sú tu slávne Kryštálové jaskyne vo Wieli čke.

Väčšina najväčších jaskýň sa nachádza v Tatrách, v tom i najväčšia jaskyňa Poľska Wielka Śnieżna, ktorá
má dĺžku cez 22 km a deniveláciu 816m.

Najdlhšie jaskyne Poľska:
č. Názov jaskyne Poloha

(Región, masív, vrch / dolina)
Dĺžka v m

1 Wielka Śnieżna Tatry, Małołączniak, Dol. Małej Łąki i
Litworowa

>22 000

2 za Siedmiu Progami (Wysoka) Tatry, Ciemniak, Wąwóz Kraków 11 660
3 Miętusia Tatry, Ciemniak. Dol. Miętusia 10 500
4 Bańdzioch Kominiarski Tatry, Kominiarski Wierch, Żleźniak 9 550
5 Śnieżna Studnia Tatry, Małołączniak, Dol. Małej Łąki 9 500
6 Czarna Tatry, Organy 6 5
7 Ptasia Studnia Tatry, Krzesanica, Kozi Grzbiet >6 000
8 Zimna Tatry, Organy 4 250
9 Chelosiowa Jama Góry Świętokrzyskie, Góra Kopaczowa 3 670
10 Kozia Tatry, Krzesanica, Kozi Grzbiet 3 370
11 Kasprowa Niżnia Tatry, Zawrat Kasprowy 3 020
12 Szczelina Chochołowska Tatry, Bobrowiec 2 320
13 Niedźwiedzia w Kletnie Sudety, Masyw Śnieżnika 2 230
14 Bystrej Tatry, Giewont, Kalacka Turnia 1 350
15 Mylna Tatry, Kominiarski Wierch, Raptawicka

Turnia
1 300

16 Naciekowa Tatry, Organy 1 260
17 Magurska Tatry, Kopa Magury, Dol. Jaworzynki 1 200
18 Wierna Wyż. Krakowsko-Wieluńska, Dol. Wiercicy 1 027
19 Studnia w Kazalnicy Miętusiej Tatry, Ciemniak, Kazalnica Miętusia 1 000
20 Mała w Mułowej Tatry, Ciemniak, Dol. Mułowa ok. 1 000
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Najhlbšie jaskyne Poľska:

č. Názov jaskyne Poloha
(Región, masív, vrch / dolina)

Denivelácia v m

1 Wielka Śnieżna Tatry, Małołączniak, d. Małej Łąki i
Litworowa

816 (-808, +8)

2 Śnieżna Studnia Tatry, Małołączniak, Dol. Małej Łąki 763 (-726, +37)
3 Bańdzioch Kominiarski Tatry, Kominiarski Wierch, Żeleźniak 562 (-546, +16)
4 za Siedmiu Progami

(Wysoka)
Tatry, Ciemniak, Wąwóz Kraków 435 (-299,7, +135,5)

5 Kozia Tatry, Krzesanica, Kozi Grzbiet 389 (-376, +13)
6 Mała w Mułowej Tatry, Ciemniak, Dol. Mułowa -361 [ok. -364 m]
7 Ptasia Studnia Tatry, Krzesanica, Kozi Grzbiet -352 [379]1

8 Miętusia Tatry, Ciemniak, Dol. Miętusia 305 (-283, +22)
9 Czarna Tatry, Organy 303,5 (-241,5, +62)
10 Studnia w Kazalnicy

Miętusiej
Tatry, Ciemniak, Kazalnica Miętusia 240 (-199, + 41)

11 Zimna Tatry, Organy 176 (-16, ok. +160)
12 Małołącka Tatry, Małołączniak, Kotliny -166
13 Litworowy Dzwon (Pod

Wantą)
Tatry, Małołączniak, Dol. Litworowa 165 (-151, +14)

14 Marmurowa Tatry, Ciemniak, Kazalnica Miętusia 150,5 (-126,1, +24,5)
15 Miętusia Wyżnia Tatry, Ciemniak, Dol. Miętusia 142 (-108, +34)
16 Szczelina

Wojcieszowska
Sudety, Góry Kaczawskie, Połom 112,5 (-93, +19,6)

17 Naciekowa Tatry, Organy 95 (-62, +33)
18 Jasna Sudety, Góry Kaczawskie, Połom 95 (-81, +14)2

19 Studnia w Pośredniej
Turni (Zośka)

Tatry, Małołączniak, Wielka Turnia 93 (-84, +9)

20 Studnisko Wyż. Krakowsko-Wieluńska, Sokole Góry -75,5
1V hranatých zátvorkách je veľkosť (dĺžka) uvedená s privchodovým výklenkom (portál), niektorými

autormi považovaný za súčasť jaskyne
2Jaskyňa ne neprístupná, čiastočne zničená kameňolomom
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Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Klubem p řátel Asie,
Pražská Jurta, Speleoklubom Nicolaus a mestom Liptovský Mikuláš Vás srdečne pozývajú na podujatie

JURTA 2003
ktoré sa uskutoční od 29. do 31. augusta 2003 v priestoroch múzea a Mestského úradu v Liptovskom
Mikuláši.
Program:
piatok 29. augusta 2003
09.00 - stavba originálnej mongolskej jurty a pečenie tradičného mongolského barana
17.00 - otvorenie výstavy Mongolsko vo fotografii a Z histórie a sú časnosti vzťahov s Mongolskom
sobota 30. augusta 2003
09.00 - prednášky o Mongolsku (Tatári a ich expanzia od prvej polovice 13. storo čia; flóra Mongolska;

spomienky lekára na Mongolsko; obrázky z Tuvy; expedícia AGUJ 2002; poh ľad politológa na
Mongolsko, prednáška pracovníka Ministerstva zahraničných vecí SR a iné...)

nedeľa 31. augusta 2003
09.00 - voľné rozprávanie o Mongolsku, komentár k výstavám, beseda s bývalým ve ľvyslancom Česko-

Slovenska v Mongolsku, premietanie videofilmov.
Bližšie informácie získate na adrese smopaj@smopaj.sk, t. č. 044/5514340, 5525174, mobil: 0904/333613



Náhrada klasickej žiarovky
v PETZL čelovkách

Tento článok by mal ukázať postup, ako sa dá
vytvoriť LED náhrada za energeticky náročné kla-
sické žiarovky vo všetkých typoch lámp s napájaním
4.5V, najmä však u typu Petzl ZOOM. Budete potre-
bovať trochu zručnosti pri letovaní a trpezlivosť pre
jemnú prácu. Vyrobenie jedného ks mi trvá teraz už
len cca 1 hod – niekoľko ks už mám za sebou. Zo
začiatku je to časovo náročné, takže ak si vážite svoj
čas, nepúšťajte sa do výroby ak to nie je vaše hobby.

1.Čo všetko je potrebné : perforovaná podložka –
na Slovensku je dostupný pertinax (Kablo
Bratislava) alebo nejaký starý plošný spoj, pôvodná
(alebo podobná) žiarovka, odpor na úpravu napätia
(zo 4.5V na ??? – podľa typu LED aké zoženiete),
nejaké plastové hdičky na tepelnú izoláciu odporu, 4
ks supersvietivé biele LED. Podľa autora treba
použiť 13 ohm odpor. Nie všetky LED majú rovnaké
charakteristiky. Pozor na max. prevádzkový prúd, na
1 ks LED to býva 20-25 mA. Ja som použil 3 ks
LED s parametrami 6800 mcd pri 20° uhle pri 20
mA a 22 Ohm odpor.

Schéma zapojenia:

2.Postup : Rozbite starú žiarovku, vyšpárajte

zvyšky skla, živice a iných prekážok z kovovej
objímky. Vyrežte malý štvorček z pertinaxu.
Vyvŕtajte otvory pre diódy – zapojené musia byť
paralelne a natlačené čo najtesnejšie inak to neprejde
cez otvor v čelovke. Umiestnenie diód by malo byť
také aby + pól bol v strede. Kontakty z diód treba
poskracovať na potrebnú dĺžku, zahnúť a pospájko-
vať spolu – póly a +póly. Nechajte trčať len jeden -
vodič a stredný +vodič. K strednému vodiču treba
priletovať odpor. Po osadení diód to vyzerá takto :

Do prázdnej objímky
sa zasunie izolačná
hadička, ale tiež dobre
poslúži lepidlo na
kachličky SOUDAL
24A. Obe časti sa
môžu spojiť. Kontakt
odporu by mal trčať
cez spodok objímky,
a druhý kontakt (-) by
sa mal priletovať na
bok objímky.

Trčiaci kontakt odporu treba odcviknúť a zaletovať.

Všetky zbytočné rohy treba
odstrániť pilníkom, diery
pozapchávať nejakým
tmelom.
A takto vyzerá komerčný
produkt, ktorý sa za 19 USD
(bez poštovného) dá objed-
nať cez internet.

Vyčísliteľné materiálové náklady na takúto
“žiarovku” s 3 ks LED sú :
3 ks LED – 100 Sk (6800 mcd / 20 mA, 27.3.2003)
1 ks odpor 27 Ohm – 0,80 Sk
1 ks klasická žiarovka – 11 Sk

Zo súhlasom autora John SOHL
[jsohl@weber.edu] preložil a upravil

Pavol Červeň
http://planet.weber.edu/PHYSICS/LED.html
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Priatelia A. F. Kozlova, riaditeľa Centra speleotu-
ristiky «ONIX-tur» v Simferopoli vydali v roku 2003
pri príležitosti jeho 50. narodenín útlu, 34 stranovú
brožúru, v ktorej je v stručnosti priblížený život tohto
známeho krymského speleológa, ktorý bol v rokoch
1974 – 1987 predsedom Simferepoľského klubu
jaskyniarov, jedného z najaktívnejších v bývalom
Sovietskom zväze. Pôsobenie v jaskyniach Krymu,
alebo expedície na Pamír, Ťan-šan, Kaukaz či naše
Tatry, sú len malou časťou speleologického života A.
F. Kozlova, ktorý približuje publikácia. V jej závere
sú vyznania mnohých priateľov oslávencovi. Ide
o zaujímavé a podnetné čítanie nielen o jaskyniarskej
osobnosti, ktorá výrazne ovplyvnila a ovplyvňuje
speleologické dianie na Kryme. Napríklad firma
ONIX-tur vznikla transformáciou Simferopoľského

klubu jaskyniarov už v roku 1987, keď ešte len
málokto tušil, ako dopadne reforma plánovanej
ekonomiky v socialistických krajinách.

Peter Holúbek
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Жизнь моя спелеология, 50 лет Александру Фотиевичу Козлову
(Speleológia – môj život, 50 rokov Alexandra Fotieviča Kozlova)

Rudolf Musil: Sloupsko-šošůvské jeskyně, jeskynní bludiště pod
Bradinami, jeho historie a význam, nakladatelství Gloria, 2002

Známy paleontológ a jaskyniar Rudolf Musil
pripravil do tlače veľmi zaujímavú publikáciu veno-
vanú jednej z najzaujímavejších jaskýň Moravského
krasu. Zameral sa na jej históriu a prierez speleo-
logických a vedeckých výskumami do začiatku 20.
storočia. Ide o súhrnnú prácu v ktorej sa autor
pokúsil o komplexný pohľad na tento pozoruhodný
krasový fenomén. O bližšom zameraní svedčia
názvy jednotlivých kapitol: Prvé správy, Prieskum
jaskýň z lekárskych dôvodov (17. st.), Záujem
viedenského dvora (18. st.), Prvé české správy
o Sloupských jaskyniach, Aktivita Salmov (1748-
1848), Prelom 18. a 19. storočia, História názvov
krasových údolí, Výskumy J. Wankla (1848-1883),
Koniec 19. a začiatok 20. storočia, Výskumy Křížove
(1864-1905), Kniesove štúdie (1879-1916),
Maškove štúdie fauny Šošůvskej jaskyne (1890-
1891), Speleologické výskumy Absolonove (1897-
1912), Nivelačné práce v Moravskom krase(1834-
1878), Jaskynná flóra (terénne práce 1905-1907),



“Dostali ma do jaskyne, napriek mojim
protestom...” učil nás v júni 2002 na školskom
výlete v jaskyni Zlá diera Rudo Košč. Je to krásna
pieseň, ktorá má jedinú chybičku. Nikoho z mojich
žiakov sme do žiadnej z doteraz navštívených jaskýň
nemuseli dostávať nasilu. Hoci sú vo vekovej
kategórii 6 – 10 rokov.

Podzemný svet prírody ich láka rovnako ako lesy
a hory. Preto som sa rozhodla postupne deťom
poskytnúť základné vedomosti z oblasti jaskýň a
jaskyniarstva. Samozrejme im najbližším spôsobom.
Katka Tydorová a Rudo Košč mi v tom úžasne
pomohli, keď im v “mojej” domovskej jaskyni
porozprávali príťažlivou formou príbehov o sintroch
a kvapľovej výzdobe... Žiaci sa nenásilne naučili
používať slová ako sú stalagmit, stalagtit a karbidka.

Každý rok navštívime aspoň jednu jaskyňu
a v marci 2003 som deťom na besede porozprávala
o jaskyniarstve viac. S množstvom rôznych mater-
iálov, kníh a fotografií padalo na moju hlavu ešte
viac otázok. Snažila som sa zodpovedať na všetky
a vždy ma poteší, keď deti prídu s niečim novým, čo
ich z kráľovstva podzemia zaujíma a ktorú jaskyňu
navštívili s rodičmi.

Dúfam, že sa mi podarí niektorých z nich priviesť
k jaskyniarstvu.

A ešte niečo. Ak máte nejaký videofilm, ktorý by
som mohla deťom premietnuť, prosím, poskytnite
mi ho. Budeme sa tešiť!

S láskavým dovolením autorov piesne: Ruda Košča
a Katky Tydorovej uverejňujem spomínanú pieseň.

Iste sa bude páčiť aj Vaším deťom:

Dostali ma do jaskyne
Napriek mojim protestom
Obdivovať netopiere
A to riadne so stresom
Z diery na mňa pozerá
Rozprávková príšera
Bojím, bojím, bojím.
Zlých žiačikov požiera
Odteraz už budem dobrý
Aby ma drak nezožral
Papieriky do batôžka
Bude zo mňa ochranár
Dostali ma do jaskyne
Napriek mojim protestom
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Amatérske speleologické prieskumy, Brouškova
rodina, Krasové výskumy R. Tramplera (1877-
1907), Alexander Makowsky a Antonin Rzehak,
Josef Szombathy, Geologické a geomorfologické
štúdie Procházkove (1897-1906), Počiatky organi-
zovanej návštevnosti, Využívanie vodnej energie,
Niektoré časové údaje a miestne ľudové názvy
jaskýň a ich častí, Miestne názvy krasových javov,
Historické správy a návštevy jaskyňe v dátach,
Prehľad výskumníkov v Sloupsko-šošůvských jasky-

niach, Medailóniky bádateľov a Literatúra.
Práca má 178 strán a vydaná je vo formáte A4 na

kvalitnom kriedovom papieri s množstvom his-
torických máp a fotografií. Doporučujem každému
jaskyniarovi k pozornosti. Kniha sa dostala do
knižnice Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši prostred-
níctvom pracovníka Správy CHKO Moravský kras
J. Janča a je dostupná každému záujemcovi.

Peter Holúbek

O budúcich jaskyniaroch
Beáta Evansová, OS Prešov



Ležal v tieni riedkej koruny, pod hlavou tvrdé
drevo vydutého koreňa. Možno spal a možno iba
sníval. Ten javor poznal od nepamäti. Aj tmavý
otvor v sivej skale, ktorý sa černel neďaleko stromu.
Javorová jaskyňa. Dve lásky z takmer zabudnutej
mladosti. Jaskyňa, strom. Bol oveľa starší ako
starec. Aj viac pokrivený, s hrčovitým rozpraskaným
kmeňom. Pamätal si ho ešte ako dieťa. Vtedy sa ho
bál. Aj čiernej diery v skale, z ktorej vial chlad.

Stará mati mu rozprávali o duchoch a vílach, čo
dnu prebývajú, o smrti s ľadovým dychom, ktorá
láka mládencov za strateným pokladom, a on iba
s posvätnou úctou a bázňou okolo po špičkách
prechádzal. Až keď bol v mládeneckých rokoch
a s dievčencami sa schádzal, keď iba javor bol sved-
kom ich nesmelých dotykov i bozkov, keď sa vášne
a túžby splietali v jedno, len vtedy – vtedy mu hruď
začalo zvierať čosi mocnejšie. Tam pod pokriveným
javorom cítil tajomné volanie, čo prebudilo v jeho
hrdej pätnásťročnej búrlivosti hlad, ktorý prerástol
v túžbu najsilnejšiu. Túžbu vedieť, vidieť, spoznať,
neustále hľadať. Túžbu, ktorá ho priviedla do chlad-
ných kráľovstiev podzemného sveta.

Dnes od deviateho krížika prešiel cestu dlhú tri
roky. Do jaskyne pod skalou už nechodil a strom
ostal jediný verný druh. Za ten čas sa javor zmenil
len málo. Pribudlo viac suchých haluzí, možno mal
kôru drapľavejšiu, no bútľavá diera uprostred kmeňa
sa vyškierala na starca stále rovnako. Pred štyrmi
rokmi ho blesk preťal vo dvoje. V ten rok odišla
i jeho žena. Starec to chápal ako istú symboliku,
nezapísaný zákon života, ktorému rozumejú len
zvieratá a ľudia spätí so zemou.

Reči sa trúsia a chlieb sa je. Za chrbtom občas
začul, vraj nebožkej sám do hrobu svojou tvrdos ťou
pomohol. Reči, dohady, pravdy i nepravdy. Lietajú
vzduchom ako smeti vo vetre. Veď ani vtedy si
jazyčnice pokoja nedali, keď ho prišla Anežka do
jaskyne ratovať. Ktože to vraj slýchal... A on ležal
pod hŕbou skál, kým ich chlapi opatrne odvaľovali.
Keď otvoril oči, Anežka kľačala v blate pri ňom a do
stisnutých zubov mu liala pálené. Bola to dobrá
žena. Nebála sa chladnej tmy pod zemou ani bab-
ských rečí pozemského sveta. Starec vedel svoje.

Starec a možno aj javor, lebo za posledných
šesťdesiat rokov bol on jeho jediným spovedníkom.
Kňazov dávno zavrhol. Keď bolo ťažko, len sem ho
ťahalo. Strom sa na nič nepýta, nežiada ani nesúdi.
A vôňa chladného jaskynného dychu občas priveje
kamarátov z diaľky. Janko, Paľo, Stano, Vojto…
Všetko to boli smelí chlapi, dobrí jaskyniari.

Otvoril oči a pozrel do šumiacej koruny. Žlté listy
žiarili v slnečnom lesku ako zlaté pliešky. Občas sa
niektorý odlepil a váhavo klesal k zemi. Hľadel na
svojho krivého, ale mocného druha a vdychoval
vôňu jesene. Zostal už sám. On a tento strom, ktorý
ešte dokázal rozohriať jeho starecké srdce. Lásky,
túžby, sklamania mal už dávno za sebou. Zanechal
ich na dlhej púti od svojho prameňa. Teraz plynul
životom pomaly, ako pokojná rieka pred vyústením
do nekonečných hlbín mora.

Z ľahkého snenia ho prebral pes. Začul jeho tiché
skučanie, aj šelest v tráve. Zaliečavo, s bruchom pri
zemi, plazil sa k nemu. Až keď ucítil studený
ňucháč na svojom uchu, natiahol chudú ruku a vno-
ril prsty do kučeravej srsti. Vzápätí sa sťažka posadil
a s pomocou hrboľatej bakule pozviechal na nohy.
Blížila sa k nemu stará Kopčáčka s bylinami
v plachte. Chcel odísť, kým sa celkom priblíži, ale
volaním ho pritisla k miestu.

“Héj, Matúš, vyčkajte! Kde sa zberáte?”
Neodvetil, čakal, kým dôjde, a ona už od lesa

hubovala: “Rozum by ste mali mať a nevylihovať
toľme pod tým bútliakom. Rano sa mrazík belel,
vám lámka hánky kriví a vy nič nedbáte. Ale v zime
prídete: Zuza, daj odvar, daj masti!” Zastala oproti
nemu, nadhodila bremeno na chrbte. “V októbri už
nie je čas na snívanie v tráve.”

“Čo to nesieš, strigôňa?” pichol zlomyseľne pali-
cou do noše.

“Prútie pre starého.”
“Hm, prútie, myslel som, že byliny,” odvetil, zvr-

tol sa, aby šiel svojou cestou, no žena vykročila
povedľa neho.

“Len do Jána sa zberajú.”
Mlčal. Pomaly zamieril ku koze popásajúcej sa

obďaleč a myseľ znovu blúdila minulosťou.
Kopčák... aj s ním zavše chodieval do jaskýň, ale
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STAREC
Elena Hipmanová

Z tvorby autorov



Mišo sa vždy bál. Bál sa padajúcich skál, bál sa
hukotu podzemných riek aj netopierov prinízko
letiacich. Najviac sa však bál svojej ženy, Zuzy.
Nevdojak sa usmial, keď si spomenul, ako sa
pokradme z domu plúžieval a karbidku schovával
pod kabátcom. Zuza veru vedela chlapa žmýkať.

“Julo tu bol. Hľadal vás v krčme. Vraj sa
s Gondášom dovrával. Ten vás nemá veľmi v láske.”

“Čo vravel?” prehodil ledabolo, no zvedavosť mu
rozprúdila krv.

“Ako mám vedieť? Môj starý však vravel, že Julo
už nevie čo by robil, len aby vás do starobinca
dostal. Človek by ani neveril, že je to rodná krv.”

“Pravnuk už nie je moja krv. Bastard je to,” pre-
cedil cez riedke zuby a sánky mu stvrdli.

“Možno by ste predsa mali. Už nestačíte na takú
veľkú chalupu a tam by ste sa pokoja dočkali”

Starec cítil, ako v ňom narastá hnev. Odviazal
kozu a ťahal ju za sebou, nedbajúc na jej protesty. Aj
pes vycítil pánov srd a presunul sa k nohám ženy.

“V krčme všetkým chlapom poplatil,” rezala
jazykom, “vraj im dá robotu. S Gondášom sa dovrá-
vali, že prerúbu do tej vašej jaskyne väčšiu dieru
a ľudí budú dnu za peniaze vodiť. A nie obyčajných,
dolárových. Fuj,” odpľula, “mňa by tam nedostali
ani za hrniec zlatiakov.” Keď starec mlčal, ešte
dodala: “Gondáš vraj povedal, že kým ten strom pod
dierou stojí, nik vás z chalupy nedostane. Načim ho
vraj zoťať.”

Starec prudko zastal. “Čo to trepeš, ty ježibaba!”
“Nič,” odvetila urazene. “Len čo sa dnes v krčme

krútilo a aj keby som, nepoviem vám viac ani
slovo.”

Nechala ho stáť uprostred cesty a vykročila
k dedine. Starec hodnú chvíľu hľadel za ňou, až kým
nezmizla pod briežkom pri kríži. Potom mocne trhol
motúzom a zamieril k domcu, za ktorým sa už dedi-
na končila.

Palicou odtisol vetché vráta a pohľad oprel o
chalupu. Dve rodiny by v nej smelo mohli býva ť, aj
v stodole je miesta habadej. Vraj penzión! Nech si tu
majú penzión, ale až keď jeho nebude. Sopliak
neokrôchaný! Sprvu len chalupu, a teraz aj jaskyňu.
Zbohatnúť na jaskyni! Kto kedy takú sprostosť
počul? Zbohatnúť na jeho jaskyni! A či on vie, ako
sa v nej s chlapmi nadrel? Ako s nebohým
Hermanom v blate do omrzenia kopali a Anežka vo
vreci skaly ťahala? A ako chudákovi Simonovi ruku
odtrhlo, keď kládol pod balvaniská dynamit.
Jaskyňu by chcel! Nech si sám dáku nájde a prekope.
Ale kde by on, len sa na drahých motoroch naváža
a ľudí balácha. A dom? Celý sám vystaval, aj zeme
prikúpil a keď mu boľševici stodolu zapálili, znova
ju postavil. Ani kone im nedal, radšej ich Poliakom
za pálenku prepustil. Vzali mu statok, a predsa do

družstva nevstúpil. Nedal zo svojho ani piaď zeme
a ani nedá!

Plesol kozu cez zadok, až poskočila. Hundrúc
prešiel dvermi, vzal naberačku a šuchtal sa k dieži.
Potom si spomenul, že ešte nebol na vodu, nuž vzal
vedro a pomaly kráčal k dedinskej pumpe. Späť sa
vracal ťažkým krokom, žbrndajúc si vodu do vyčap-
taných topánok. Vedro sa mu zdalo ťažké a len
s námahou sa lopotil do kopca. Náhle mu mysľou
prebehli Kopčáčkine slová: – Kým ten strom pod
dierou stojí, nik ho z chalupy nedostane. – Hnev ho
už prešiel, ale nápor strachu ochromil celé jeho vyzi-
abnuté telo. Položil vedro na zem a zhlboka oddy-
choval.

Nemal jej tak nabrýzgať. Teraz mu už nič
nepovie. Hádam keby zašiel do krčmy. Možno sa od
chlapov dačo prezvie. Veru, v krčme sa nič neutají.
Opäť vzal vedro a ťahal sa s ním k domu. Všimol si,
že zabudol privrieť vráta a koza mu zas ušla.

“Bodaj ťa boh skáral, čertovo plemeno!” zahrozil
jej, ale nešiel ju zavracať. Veď keď sa zmrkne, sama
domov trafí. Do krčmy sa musí náhliť. Zabudol aj,
že sa chcel vody napiť.

Starec sa už vo dverách sklamane rozhliadol, či
svojich neuzrie, lenže iba omnoho mladší tu vysedá-
vali. Vtisol sa do kúta, čakal, kým mu prinesú jeho
pivo, natŕčal uši, o čom sa chlapi zhovárajú, ale len
politika lietala vzduchom. Keby tu Kopčáka zazrel,
aj by sa opýtal, no ten už isto koše splieta. Nepríde.

Starec si podoprel hlavu a hľadel von z okna, do
minulosti: Gondáš je krivák, vždy len z diaľky hnoj
kydal a riadne smradľavý. Už vtedy, keď ľudí huck-
al do družstva, v modrej košeli sa pretŕčal a jeho
kulakom prezýval. Isto mal prsty aj v požiari. A keď
sa začalo o Javorovej jaskyni písať v novinách,
chcel byť najsamprvší medzi chlapmi, ciciak jeden.
Brigády vymýšľal, mládež ťahal pod zem, na
družstve sa chvastal, no krompáč do pazúrov nezo-
bral. A ten pamätný výprask bičom mu azda bude aj
po smrti splácať. Ale len na diaľku.

Pri spomienke na potýčku štyridsať rokov starú
sa ticho zasmial.

“Hej, dedo Matúš, čo sa tak usmievate? Nože im
krčmár tiež polej z tej slivovice!”

“Nechaj tak. Mám ja svoje za svoje.”
“Veďže sa nepriečte stále. Ďuro dnes platí

všetkým. Žena mu ušla.”
Kým krčmár dovrchu lieval, starec len hlavou

pokyvoval. Odpil, páľava sa prevalila hrdlom. Nebol
navyknutý na tuhé pitie. Ani nezbadal, kedy mu
druhý raz naliali.

“Nože nám povedzte,” vyškieral sa opito
oslávenec, “ako to bolo s jaskyňami nad bralom?
Starý Gondáš vraj o nich vedel dávno pred vami.”

Starec vycítil, že si posmech chcú spraviť, nuž
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len hľadel do okna a druhý trúnok vypil.
“Vraj ste mu tie diery ukradli.”
Iba mávol rukou, no keď ostatní začali dobiedzať,

utrúsil: “Prečo do nich nešiel, keď vedel?”
“Vraj mal iné povinnosti.”
“Hovno ten mal, a nie povinnosti. Taký odkundes

ani nevie, čo sú povinnosti. Mal len jednu jedinú
povinnosť. Špicľovať a poza chrbát ohovárať.
Vtedy, aj dnes. O poctivú robotu sa v živote
nepotkol. Len čo druhí mali, to chcel vždy pre seba.
Teraz sa mu stínať zachcelo.”

Po tomto dlhom prejave zmĺkol. Mrzel sa na
seba, že toľko tára, veď aj tak mu nikto nerozumie.
Nič to. Nemusia mu rozumieť, len nech mu dajú
pokoj. Vytiahol z vrecka zopár mincí a položil ich na
stôl. Zberal sa ticho domov.

Lež nohy ho niesli ďalej. Popri chalupe,
briežkom ku krížu, cez lúku strácajúcu sa v súmraku,
až k okrúhlej diere pod sivou skalou, k starému
javoru. Zastal vedľa neho, položil mozoľnatú dlaň
na rozpukanú kôru.

“Starý si,” vzdychol sám pre seba, a patrilo to
obom. “Ale ten sukin syn ťa nedostane. Ani teba, ani
mňa. Vedno sme aj horšie prestáli.”

Sťažka sa spustil na kolená, vzal do dlaní za hrsť
spadnutého lístia a pritisol si ho k tvári. Dlhými
dúškami vdychoval vlhkú vôňu, vzápätí sa do lístia
uložil ako do mäkkej postele. Ešte zabanoval, že si
nevzal kabaňu alebo aspoň deku, keď šiel okolo

domca, ale pálené ho príjemne hrialo aj bez deky.
Dávno nepil také tuhé.

Na nebi žiarili hviezdy, vzduch voňal jeseňou.
Z hory začul škriekať kuvika. Dnes asi niekto umrie,
spomenul si na slová svojej matere a nastražil uši, či
nezačuje zvoniť z dediny. Vôkol však vládla tíš, iba
strom šumel. Starec mal pocit, že k nemu skláňa
haluze a privráva sa ševeliacou melódiou vetra.
Rozumel jeho šepotu. Rozprával o duchoch a vílach,
čo v jaskyni prebývali, rozprával o mládencovi
a dievčatách, ktoré chránil svojou korunou pred zve-
davým svetom, rozprával o chlapoch, čo s krompáč-
mi a lopatami hľadali v jeho tieni úkryt pred slnkom.

Starec načúval jeho uspávanke, prepadal sa do
hlbokej temnoty... A potom ich zbadal. Prichádzali
vedno, s karbidkami i lampášmi, Jano mal cez prsia
zmotané lano. Vojtech, Paľo, Stano, Dominik, ktoré-
mu od reumy hánky vykrútilo, ale čakan z nich
nepustil, chlapi, čo mu boli ako bratia. A Anežka.
Prichádzali z hĺbky, zdravili i vítali ho medzi sebou,
volali, aby šiel a starec, necítiac ťarchu rokov, kráčal
ľahučko, akoby sa vznášal. Už ho netrápil chlad
jesennej noci, ani ranný mrázik zdobiaci okraje
uvädnutých listov. Nepočul zúfalé zavýjanie psa,
ktorý sa usadil povedľa jeho nôh. So šťastným
úsmevom zvieral skrehnutými prstami hrčovitý
koreň.

Ocenená práca v literárnej súťaži o najlepšiu
jaskyniarsku poviedku.
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Dnes má náš speleológ mýting.
Sedí ako Bull Sitting,
v šenku. Vybral si miesto v rohu,
nohu cez nohu,
a voľne dýcha...
Z očí mu žiari pýcha,
je členom klubu.
V pive si máča hubu,
môže sa ukázať aj svetu
s pohárom v ruke prehodiť múdru vetu.
Z domu odišiel skokom,
starosti šli bokom,
aj rozhádaná žena, čo pokoj nedá,
od zlosti bledá.
Jej večná téma a kritika:
Tabak a pijatika - kohože sa to týka ?
"Čo to vravia tam v sále,
niečo v Guatemale ?
Kosovo, panamský les ?

Tam zdochol pes !
Čakan a lopata - to je náš chleba !
Výsledky budú, len robiť treba !"

Na konci svojho dema
sa mu vyčerpá téma,
zrak mu odvážne planie,
v očiach má odhodlanie
prekopať celý svet !
Urobil by to hneď,
no "velice" ho smädí...
A ako tam tak sedí,
zrazu len zvolá živo :
"Ešte sem jedno pivo !"

A jedna dobrá duša
darmo sa dnes pokúša
o priateľskejšie gesto,
verných i neverných dostať na jedno miesto...

In medias res
Vlastimil Knapp



V apríli t. r. sa dožil významného jubilea zakla-
dateľ modernej speleoarcheológie na Slovensku
PhDr. Juraj Bárta, CSc. Pri tejto príležitosti oslávenca
v Nitre navštívili zástupcovia Slovenskej speleolog-
ickej spoločnosti, Slovenského múzea ochrany
prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň,
aby mu zablahoželali a vyjadrili uznanie za jeho
dlhoročnú záslužnú prácu na prospech nášho jasky-
niarstva. Ku gratulantom sa pripája aj redakcia
Spravodaja SSS a najmä pre tých neskôr narodených
uvádza niekoľko údajov o jubilantovi.

Juraj Bárta sa narodil 13. 4. 1923 v Ružomberku.
Členom SSS je od roku 1950. V roku 1969 sa zaslúžil
o obnovenie Slovenskej speleologickej spoločnosti –
vypracoval návrh stanov, bol členom prípravného
výboru a stal sa jej podpredsedom. Pôsobil v
redakčných radách zborníka Slovenský kras a
Spravodaja SSS. Vo svojej celoživotnej archeologick-
ej činnosti sa sústredil na výskum slovenských jaskýň
a ich osídlenia od obdobia paleolitu až po 2. svetovú
vojnu. Získané speleoarcheologické a iné poznatky
šíril nielen prostredníctvom veľkého množstva
odborných prác uverejnených v jaskyniarskych a
iných periodikách a knižných publikáciách, ale aj na
jaskyniarskych podujatiach, ktorých bol pravidelným
účastníkom. Mnohí z dobrovoľných jaskyniarov si

určite pamätajú jeho zápalisté prednášky či spoločné
návštevy jaskýň. Za prínos k rozvoju slovenskej
speleológie získal Dr. Bárta viaceré vyznamenania. K
striebornej medaile SSS (1985) a k ďalším oceneniam
pribudla v tomto roku zlatá medaila SSS, pamätná
medaila SMOPaJ a pamätná plaketa SSJ.

Bohuslav Kortman
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Juraj Bárta 80-ročný
Jaskyniari u nestora slovenskej speleoarcheológie

Predseda SSS pri blahoželaní Dr. J. Bártovi, CSc.

Svieži päťdesiatnik Ján Vajs
Keď sme v letných mesiacoch roku 1993

prechádzali cez oblasť soľného krasu v Solotvine na
Ukrajine, tak nám to nedalo a zastavili sme sa pri
vstupnej bráne do objektu známej bane. Nevľúdne
nás privítal starší vrátnik s puškou prehodenou cez
plece a typickou ušiankou. Nepozdával sa mu náš
záujem o objekt za plotom, cudzinecký výzor a zab-
latené bicykle. Na jeho otázku že čo tu chceme J. Vajs
pohotovo, s rovnakým výhražným tónom v hlase bez
zaváhania odvrkol: “Čo chceme, čo chceme – predsa
riaditeľa!” Službukonajúci dôchodca hneď zmenil
výraz tváre aj tón v hlase a zmizol v ošarpanej búde.
Po chvíli sa vyklonil z okienka s telefónnym slúchad-
lom na uchu a opýtal sa, čo chceme. Dostal pohotovú
odpoveď, že sme žurnalisti a prišli sme kvôli
reportáži pre slovenské noviny.



Za chvíľu, Jano, ktorý už mal celú situáciu pod
kontrolou, zmizol za bránou podniku. Vrátil sa azda
až za hodinu s potmehúdskym výrazom v tvári.
Chlapi, mám v sebe zopár vodiek, ale vybavil som
exkurziu. Neveriacky sme prekročili bránu, bicykle
a batohy zanechali strážiť ozbrojenému vrátnikovi.
Hneď nás prijal riaditeľ, ktorý sa nám začal venovať.
Vysvetlil systém dobývania soli, ukázal geologické
mapy, grafy a tabuľky znázorňujúce ťažbu. Po tomto
teoretickom školení po nás prišiel telefonicky priv-
olaný zamestnanec a poukazoval nám všetky banské
prevádzky, podzemné horizonty a dokonca aj
podzemnú soľnú nemocnicu. Na záver niekoľko-
hodinovej exkurzie bola prehliadka podnikového
múzea, kde sme sa zapísali do knihy významných
návštev. Keď sme si z vrátnice brali naše bicykle, tak
nás odprevádzal milý dedko o ktorom by nik
nepovedal, že sa môže nevľúdne mračiť. Toto je jedna

z mnohých charakteristických príhod, ktoré mohol
zažiť každý, kto sa J. Vajsom zúčastnil nejakej akcie
alebo expedície po krajinách piatich kontinentov. Je
až podozrivé ako ľahko si popri bežných starostiach
a vyčerpávajúcom zamestnaní nachádza čas pre
jaskyne, hory, cestovanie, cyklistiku a esperanto.
Organizuje mnohé jaskyniarske podujatia, stál pri
významných objavoch, prípravách a realizáciách
viacerých zahraničných expedícií. J. Vajs stál pri
založení OS SSS Liptovský Mikuláš a bol jej
dlhoročným aktívnym členom. Na začiatku 90. rokov
sa podieľal na založení Speleoklubu Nicolaus a bol
jeho dlhoročný predseda. Patrí k priekopníkom orga-
nizovania medzinárodných speleologických esper-
antských táborov Speleotendaro. Za všetkých jasky-
niarov zo Speleoklubu Nicolaus veľa pekných chvíľ
v jaskyniach, horách a krajinách po celom svete praje

Peter Holúbek
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Keď sme sa začiatkom roka dozvedeli z médií
stručnú správu o tragickej nehode v Harmaneckej
doline, nikto z nás netušil že obeťou je náš bývalý
kolega – jaskyniar a dobrý kamarát Lojzo Vitásek.
Veď sme ho poznali ako človeka zodpovedného
a skúseného v prírode, ale nešťasie chodí aj po
horách...

Pochádzal z Moravy, narodil sa 20.1.1956 v Pr-
ostějove. Tu získal základné školské vzdelanie
a v roku 1975 skončil gymnaziálne štúdium. Ďalej
pokračoval v štúdiu geológie na Prírodovedeckej
fakulte Univerzity J.E.Purkyně v Brne a v roku 1980
ho úspešne ukončil.

V tomto roku nastúpil pracovať do vtedajších
Rudných baní n.p. Banská Bystrica, banský závod
Hnúšťa ako samostatný geológ. V práci sa zoznámil
s jaskyniarmi Ivanom Kubínim a Ing. Paľom
Cibuliakom, prostredníctvom ktorých prišiel do
vtedajšej Oblastnej skupiny č.6 Tisovec. Hneď
v prvých akciách sa ukázal ako človek znalý jasky-
niarskej problematiky. Využívajúc svoje znalosti
z geológie sa aktívne podieľal na prieskume a doku-
mentovaní krasových javov Muránskej planiny
a Tisovského krasu. Asistoval pri potápačských
pokusoch o prienik v jaskyni Teplica, ktoré sa tam
v 80-tych rokoch hojne vykonávali. Neskôr sa veno-
val odborným prácam, ktoré sám viedol a ich
výsledky publikoval v Spravodajoch SSS. Napr.

“Meranie nárastu objemu
kvapľov za určité časové
obdobie ”, alebo rozsiahla
práca z rokov 1983 – 85
“Výskyt radónu v jasky-
niach Muránskej planiny
” (Spravodaj 1-2/86), tiež
práca z roku 1986 “ Prí-
strojové vybavenie a me-
tódy merania rýchlosti
prúdenia vzduchu v jas-
kyniach ” (Spravodaj 3-4
/ 86).

Pre úprimnú kamarátsku povahu so svojským
zmyslom pre humor si získal mnoho priateľov.

V spojitosti s ním si často spomíname na prího-
du, keď na chatke v Suchých doloch pri varení
večere nám nedopatrením spadlo sklo z petrolejky
do hrnca a dostal sa mu úlomok na tanier, nerobil
z toho rozruch, utrúsil len akúsi poznámku o “os-
trom guláši ”. Dobre si rozumel s vtedajším vedúcim
OS č.6 Ing.S.Kámenom.

V roku 1988 odišiel pracovať do Banskej
Bystrice na Geologický prieskum SNV a neskôr si
založil vlastnú firmu. Hoci odišiel z nášho regiónu
kontakty s nami neprerušil. Vždy keď prechádzal
naším krajom vyhľadal niekoho z nás a informoval
sa na činnosť klubu, na nové objavy, na kamarátov.

RNDr. Alois Vitásek
1956 – 2003



V Banskej Bystrici sa aktívne venoval skautingu.
So svojim skautským oddielom pred časom zavítal
do nášho krasu. Pri vatre sme dlho do noci spomínali
na spoločné akcie, počúvali jeho zážitky zo
zahraničných ciest a hovorili sme o budúcnosti. Vtedy
ešte nikto netušil, že práve spojitosť so skautmi sa mu
stane osudnou. Zahynul počas nočnej túry z Kordík
k Harmaneckej jaskyni po páde zo zľadovateného
chodníka.

Tých osem rokov čo pôsobil v OS č.6 Tisovec

prinieslo vďaka jeho precíznej dokumentačnej práci
mnoho cenných údajov o krase Muránskej planiny,
ktoré sú zachytené v archíve skupiny. Z odborných
článkov uverejnených v Spravodajoch zasa čerpala
informácie široká jaskyniarska verejnosť.

Venujme mu tichú spomienku, veď mal tu byť
s nami ešte dlhé roky. Lojzo, budeš nám chýbať …

Za Speleoklub Tisovec
Dušan Čipka

Za Jánom Šalátom

Dňa 17. marca 2003 zomrel v Brezne vo veku 85
rokov zakladajúci člen breznianskej skupiny jasky-
niarstva Ján Šalát. Narodil sa v Brezne 9.8.1917,
kde pracoval v Mostárni ako slaboprúdny technik.

Celý jeho život bol plný lásky k prírode. Bol ini-
ciátorom a realizátorom rozličných akcií smerujúci-
ch k tomu, aby láska k prírode bola každému prí-
stupná. Niekoľko nadšencov, ochranárov a jasky-
niarov sa zorganizovalo v roku 1951 pri ZK ROH
v Mostárni Brezno a založili jaskyniarsky krúžok
pod vedením J. Šaláta. Zamerali sa na výchovnú čin-
nosť prednáškami o ochrane prírody na základných
školách pod patronátom Krajskej pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody v B. Bystrici a pri
tom pracovali v jaskyniach v lokalitách Horehron-
ského podolia, Horehronia, Ďumbierskeho vysoko-
horského krasu v Kozích chrbtoch, kde v roku 1958
s profesionálnou skupinou Jána Majku zaregistrovali
a zmapovali 21 jaskýň, medzi inými aj Jaskyňu
Mŕtvych netopierov s troma vchodmi a dĺžkou 37 m.
Až v roku 1981 prenikli mladí jaskyniari úzkymi
priestormi a objavili prvé metre netušeného jaskyn-
ného systému. Zúčastnili sa aj prieskumu priepastí
v Červených vrchoch vo východnej časti
Liptovských Tatier. Srdcovou záležitosťou bol však

Bystriansko-valaštiansky kras s Bystrianskou jas-
kyňou, ktorá bola po vojne neprístupná a jej majiteľ
KSTL sa o ňu nestaral. Po rôznych reorganizáciách
bola táto jaskyňa napokon začlenená k Správe
slovenských jaskýň.

Snahou skupiny bolo opäť sprístupniť jaskyňu.
Členovia skupiny vyhotovili 28 kusov oce ľových
rebríkov a provizórne elektrické osvetlenie pre zraz
mladých turistov na Táľoch. Po mnohých jedna-
niach bol členmi skupiny zaistený úvodný projekt
a predložený plánovaciemu odboru SKNV v B. Bys-
trici. Investorom sa stal MNV Valaská
a dodávateľom Geologický prieskum Žilina. Práce
na sprístupnení sa začali 1. októbra 1964 a 21. júla
1968 jaskyňu odovzdali do užívania. Vyjadrením
vďaky a uznania breznianskej skupine bol vydarený
jaskyniarsky týždeň v roku 1969 v Bystrej. Hlavný
podiel na celej tejto činnosti mal Janko Šalát.

Nemôžem vymenovať všetky jeho aktivity,
nakoniec len toľko: “Povzbudzoval mladých jasky-
niarov k opatrnej, odbornej práci.”

Za dobrú prácu mu patrí naše uznanie a vďaka.
Česť jeho pamiatke

Milan Veselko
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V prednáškovej miestnosti Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva odznela dňa 22.
mája 2003 ďalšia zaujímavá prednáška japonského
odborníka na kras doktora Kensaku Uratu, experta
JICA (Japonská agentúra pre medzinárodnú
spoluprácu). Tentoraz priblížil liptovsko-
mikulášskej verejnosti jaskyniarske podujatie
Samcheok International Cave Expo Korea 2002 ,
ktoré sa konalo od 10. júla do 10. augusta 2002
v meste Samchok na východnom pobreží kórejského
polostrova. Z jeho rozprávania sme sa dozvedeli, že
toto svetové gigantické speleologické podujatie
navštívilo viac ako milión návštevníkov z celého
sveta. Prezentovalo sa tu 23 organizácií zo 16 krajín,
ďalej 10 sprístupnených jaskýň a 14 speleologických
spoločností. Zaujímavé boli aj premietnuté diapoz-
itívy z exkurzií, ktoré boli súčasťou výstavy. Išlo
o jaskyne, ktoré sú zahrnuté do národných prírod-

ných monumentov Južnej Kórei a ich priestory nie
sú bežne prístupné pre amatérsky jaskyniarsky
prieskum. Najskôr japonský odborník priblížil pre
verejnosť sprístupnenú jaskyňu Hwanseon Gul,
ktorá dosahuje dĺžku 8,4 kilometrov. Typické sú pre
ňu veľké freatické chodby prerezané mladšími vod-
nými tokmi. Exkurzia tu bola vedená aj mimo sprís-
tupnenej trasy, ktorá má dĺžku 1 600 metrov. Ďalšou
prezentovanou jaskyňou bola Kwaneum Gul. Ide
o takmer dva kilometre dlhú lokalitu, ktorou preteká
vodný tok zachytený pre vodárenské účely vytvára-
júci pod zemou tri veľké vodopády. Na záver pred-
nášky sa rozprúdila živá diskusia o krase juhový-
chodnej Ázie. Jazykovú bariéru medzi poslucháčmi
a prednášajúcim prekonával Ing. P. Gažík. Okrem
návštevníkov zaujímajúcich sa o Kóreu, členov SSS,
zástupcov múzea a Správy slovenských jaskýň sa
prednášky zúčastnil aj známy jaskyniar dr. Anton
Droppa.
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Prednáška o jaskyniach Južnej Kórei
Peter Holúbek

Ako videl prednášku fotograf Vladimír ŠKUTA?

Toto je južná Kórea. Koľko je tam jaskýň?

Veru neviem.Opýtam sa nebies.



Summary
The third issue of Spravodaj brings the information from the topical life of the society. The

abdicated chairman Zdenko Hochmuth and also the new chairman of the society Bohuslav
Kortman return to the 14 th General Assembly meetings, which valued the period of 1999 - 2003.
For example, number of society members increased from 708 to 774 in the last 4 years and they
are organized in 45 speleogroups. In this period 28.965 metres were discovered and 50.109 metres
of underground were measured out during more than 6.600 speleological actions. This issue of
Spravodaj also contains the important directory of the new committee and all the speleogroups.

Traditionally an extensive part of Spravodaj is devoted the results of the speleological
researches. Members of the spelogroup Drienka from Košice inform us about detail mapping of
complicated Ladzianskeho cave near to the spring of the important Slovak River Hron. M. Lisý
gives us information about continuation of discoveries in Četníkova svadba cave. More interes-
ting contributions are published by speleologists from Brezno - about new discoveries in Závrt
cave, about travertine cave in Vajsková (Horehronie region) and also about other smaller caves.
J. Šmoll´s and J. Szunyog´s contributions about works in the deepest cave in the Slovak part of
Červené vrchy (Tatry Mountains) belong to the interesting information. After the pretentious
sounding the speleologists from the groups of A. Valla and Ružomberok in Camberova sonda cave
near the Liskovská cave.

From foreign expeditions the information of J. Šmoll about expedition in Velka Klisura in
Kosovo and P. Holúbek and Z. Hochmuth about expeditions in Crimea were interesting. Our
Polish correspondent W. W. Wiśniewski delivered us information about the deepest cave of The
South America - Sima Pumacocha and the deepest caves of Poland.

We notice the congratulation on the 80 birthday of the significant Slovak speleologist J. Bárta
in the social news. The third issue of Spravodaj brings also several literary works and news from
the history of speleological research.

Zdenko Hochmuth, editor
Translated by I. Korenková and Z. Šimková
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Pokyny pre autorov
Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza

4x ročne, spravidla v termínoch 31.3., 30.6., 15.10., 31.12. Je distribuovaný oblastným skupinám
a klubom SSS, nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Speleo
odoberá Česká speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí.

V Spravodaji uverejňujeme hlavne výsledky speleologického prieskumu členov SSS - opisy
jaskýň, mapy. Uverejňujeme však tiež všetky aktuálne i historické údaje týkajúce sa jaský ň a jas-
kyniarstva, ako i úvahy a kratšie literárne formy.

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

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A 4 sa odosiela ako príloha e-mailom v tex-
tovom editore Word na nižšie uvedenú adresu. Ak nemáte podmienky pre prácu na po čítači,
odovzdajte príspevok napísaný na stroji, avšak s predstihom, aby bol čas na prepísanie. V texte
vyznačte, kde majú byť zaradené prílohy.
Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu. Preto ich formát môže by ť maximálne A 3
pri veľkosti písma minimálne 3,5mm, pri formáte A 4 na výšku môžu by ť písmená veľké min. 2,5
mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme, že uverejníme i prílohy menších rozmerov.
Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Grafické prílohy je možné posla ť tiež v digitalizovanej
podobe.
Skenovanie, grafika: Pokiaľ sa rozhodnete mapu skenovať, alebo si to dáte niekde urobiť,
prosím o dodržanie týchto zásad. Ešte pred zažiatkom skenovania nastavte skener na čierno- biely
režim (black-white), resp. v tzv.1- bitovej podobe. Potom grafika vyjde skutočne čierno biela,
s ostrými okrajmi a nie sivastá. Mapy skenujte s rozlíšením aspoň 400 dpi. Uprednosťte formát
pcx, gif alebo tiff. e-mailom neposielajte súbory väčšie ako 1 MB!
Fotografie: Uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné.
V texte sú zásadne čiernobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú
stranu ceruzkou popis a autora. Farebné fotografie na obálke sa zásadne robia z diapozitívov,
alebo z digitálneho fotoaparátu (poslať na CD). Podľa možnosti obrázky komponované na výšku!
V súčasnom období vzniká veľké množstvo fotografií v digitálnej podobe. Pošlite radšej menej
a kvalitné. O zaradení obrázku na obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislos ť s tex-
tom v Spra-vodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.
Príspevky posielajte priamo výkonnému redaktorovi (editorovi) na adresu:

Zdenko Hochmuth,
ul. M.Nešpora č.17, 08001 Prešov

e - mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdením, teda 15.2., 15.5., 5.9., 15.11. Výnimo čne
je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením usku-
točniť drobné korekcie.
Veríme, že rešpektovaním uvedených pokynov u ľahčíte prácu redakcii

Editor
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