
1



CHODBA KAMENNÉHO 
SLNKA 

Marcel Lalkovič 

Slepý sa prechádzam  
húštinami kvapľov 

 počúvam jemné ticho zmyslami  
do pamäti svojej vkladám  

obraz naplnený láskou 
čo zrodila sa náhle tu pod brčkami 

A tak sa teda túlam  
tajomnou ríšou tohto sveta 

kde prešiel som už päť poschodí  
zmámený opojnými tvarmi ako dieťa  

našiel som ráno chodbu  
kde kamenné slnko vychodí 

Má zlatisté mäkké lúče  
čo hrejú jemne ako lesný mach  

i nehu v očiach odvekú  
núti ťa zabúdať na svet 

či prirodzený strach  
vystiera svoje ruky k človeku 

Zmámený stojim teda mĺkvo  
v čarovnom stánku prírody 

s krídlami ako mladý netopier  
a slová úžasu  

v záplave pocitov  
rinú sa prekotne z otvorených pier 

Obrazy mysle  
čo pulzovali v krvi  

vyštvali náhle  
v prstoch radosť velikú  

hľa človek potichu  
prenikol sem prvý 

a našiel rýchlo odpoveď  
na svoju túžbu odvekú
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Všetko má svoj čas a poriadok
Presne táto poučka zaváňajúca fatalizmom mi

prišla na um, keď Marián zavzdychal: “Zo Starého
hradu nám do Večnej roboty chýbali 2 m”. Lenže
prekonať dva metre môže tiež trvať celú večnosť,
keď človek nevie, ktorú skalu odvaliť. Dnes
s odstupom času môžem s úsmevom povedať, ešte
že sme tú správnu skalu nenašli. Zdola nahor, by sa
nám nikdy nepodarilo objaviť zrejme najzávalovej-
šiu jaskyňu Slovenska – Večnú robotu. O Večnej
robote sa zo starších Spravodajov dočítate celú jej
históriu, a tak len v skratke pripomeniem niekoľko
zaujímavostí:
*Po nájdení teplých výparov v snehu sme v máji

1987 začali hĺbiť pod sedlom v nadmorskej výške
1.552 m sondu.

*O rok neskôr, keď sonda merala 6 m sme merkap-
tanovou skúškou dokázali súvislosť so Starým
hradom a keďže sa sonda nachádzala o 62 m vyššie
ako Starý hrad, začali sme sa tešiť na objavenie
horného vchodu.

*O 6 rokov neskôr sme uviazli v dolomitickej sienke
bez náznaku akejkoľvek cirkulácie vzduchu
v hĺbke –70 m. Stratili sme prievan. Až skúška so
zapálenou čačinou nám ukázala, že správna cesta
nevedie voľnejšími priestormi, ale pevným presin-
trovaným závalom.

*V júli 1996 sme sa závalmi konečne prebili
a objavili prvé priepasti ( Spravodaj 1/97)

*V roku 1997 sme dosiahli hĺbku –224 m, ale pôdo-
rysne sme sa k Starému hradu nepriblížili
(Spravodaj 1/98 )

*Leto 1999 a zima 2000 sa niesli v znamení merkap-
tanových pokusov. Vďaka ním sa nám podarilo
určiť miesto s najintenzívnejším prievanom.
Vydúval v Čiarkovej sieni zo závalu pod stenou
v hĺbke –138 m. Začali sme hĺbiť novú sondu.
(Spravodaj 3/00 )

*Začiatkom novembra 2001 sa nám podarilo vo
Večnej robote zostúpiť do hĺbky –307 m
(Spravodaj 4/01 )

Voda
Trápilo nás, že hoci sme od Starého hradu výško-

vo len nejakých 35 m, stále nepočuť riečku
Krakovku, ktorá vyteká zo Závalu vo Veľkom
kaňone Starého hradu a je hlavným riečiskom tejto
jaskyne. Niet sa čo čudovať. Rok 2001 bol chudob-
ný na zrážky. Po suchej jeseni udreli hneď mrazy.
Podzemná riečka Krakovka neutiahla ani elektráreň
v Starom hrade.Po tom, ako nám vlani začiatkom
zimy spadlo niekoľko blokov v Zóne nepokojných
skál, sme skoro na celý rok Večnú robotu opustili.
Až v jeseni minulého roku, keď sa nám podarilo
zával zabezpečiť, zliezli sme na dno jaskyne a tak-
mer som zapochybovala o svojich citlivých ušiach.
Niekde zdola, pod vrstvou skál, bolo počuť slabučké
dunenie. Mala som pocit, ani čo by jaskyňa vysielala
vibrácie, ktoré som vnímala skôr hmatom ako slu-
chom. Vďaka mokrému letu a jeseni, bola riečka
Krakovka po celý rok rozvodnená a takto
z neznámych dutín nás vyzývala k ďalšiemu kopa-
niu. A tak sme sa pustili opäť do vyťahovania skál
v závale.

Verím tomu, že niektoré zmeny alebo udalosti
človek cíti v kostiach. Od prvých tohoročných akcií,
nás zožieral akýsi čudný nepokoj. Zostupovali sme
do Večnej roboty, kopali, žartovali, ťahali skaly,
prekárali sa, ale niečo viselo vo vzduchu. Deň pred
MDD sa nás zišlo v bivaku ako hadov a rozlezení
sme boli skoro po všetkých jaskyniach Krakovej
hole. Na dno Večnej roboty sme zostúpili traja:
Jagerčík, Jurečka a ja. Podarilo sa nám v závalovej
dutine prebúrať stenu do sienky s prievanom
(posledne sme do nej preliezali všakovakými
okľukami a úžinami). Prievan vydúval spod pevnej
steny z neprieleznej diery. Okrem prievanu bolo
z diery počuť šum potoka a vzdialené hučanie buď
vodopádu alebo väčšej vody. Dieru pod skalou
Marián rozšíril a galantne mi ponúkol zostup do
žblnkajúcej čierňavy. Vzrušenie vystriedalo skla-
manie. Voda vytekajúca zo závalu sa mi videla príliš
malá na riečku Krakovku, lenže hukot prichádzal
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niekde sprava, po prúde potoka. Asi 15 m sme sa
predierali pomedzi skaly a vodu až sme doliezli do
závalovej sienky. Proti nám od juhozápadu pritekal
ďalší potok, o čosi silnejší. Riečka Krakovka.
Vytekala z dosiaľ len zbežne preskúmaného rumo-
viska skál. Závalová sieň sa zrejme vytvorila vďaka
sútoku oboch potokov. Po prúde Krakovky sa dalo
štvornožky pokračovať ďalej, no zo všetkých strán
nás obklopovali bloky. V závale sme narazili na ďalší
prítok stekajúci uzučkým toboganom. Občas sme
vodu stratili z dohľadu, ale viedol nás jej šum. Asi po
40-tich metroch zával skončil ako keď utne a my sme
zastali v úžase pred velikým strmo klesajúcim
dómom. Miro ručal, ako sa pri objavoch patrí,
Marián čosi radostne šemotil a ja som mala stiahnuté
hrdlo, že by sa cezeň ani hlások nepredral. Zbehli
sme na dno, lenže pokračovanie k vode sme nenašli.
Z dolnej časti dómu (Petrova túžba 28 x 15 m) stúpal
komín so sprchou (Sprchovací kút ), a le po riečke ani
vidu, len kdesi pod skalami zoslabnutý hukot.

O dva týždne sme nové priestory zamerali, Večná
robota mala –320 m. Opäť sa nám podarilo nájsť
vodu, vytvorila si pod dómom v dolomitoch nízke
chodby a mizne v ďalších závaliskách. V dolnej časti
Petrovej túžby je za tenkou prepážkou sienka a na jej
dne sa nám podarilo rozbiť skalnú platňu, okolo
ktorej fučalo. Na večne stúpajúce prievany sme si už
zvykli, som presvedčená, že ich spôsobuje prúdiaca
voda. Pod platňou sme sa prehrabali k ústiu 4 m

stupňa a opäť ku Krakovke. Tentoraz nám pomohla
suchá paralelná chodba, ktorá zrejme slúži ako
prepadový kanál (po silných dažďoch stála vo vy-
mletých hrncoch voda). Touto suchou obchádzkou
sme zostúpili do siene 6 x 4 m a vysokej 8 m. Pred
nami hradba závalu a Krakovka strácajúca sa
v dutinách pod blokmi.

Starý hrad
26. 7. 2003 sme opäť zostúpili pod Petrovu túžbu.

Došli aj chlapci zo Strážovských vrchov (Paľo
a Tóno Kardoš, Jožo Krebeš). Linda, Marianka,
Tóno a ja sme mapovali Sprchovací kút, Ondrík
s Jožom stavali drevený rebrík nad prepadovým
kanálom a Marián s Kocúrom pokračovali
v rozoberaní koncového závalu. Netrvalo snáď ani
hodinu a pribehol Kocúr, vraj zastali pred Starým
hradom. Neverila som. Až keď som medzi blokmi
zazrela igelitové vrecko s mazľavou hlinou,
spomenula som si, na práce spred 20-tich rokov.
Nanovo sme teda preliezali závalom a nachádzali
ďalšie historické artefakty: Vengerov zatlačený špak,
drôtiky a napokon zváľanú výdrevu. Za toľké roky
náš prácne vyhrabaný tunel popod zával voda
poškodila. A potom sme odrazu stáli na začiatku
Veľkého kaňonu v Starom hrade. Žiadne bloky nad
hlavami, len čisté steny potečené bielymi sintrovými
nátekmi. Okamžik, keď som si uvedomila, že naša
utkvelá predstava sa stala skutočnosťou, bol tak
silný, že ho nedokážem a ani nechcem opisovať.
Takéto chvíle musí človek prežiť.

Ešte v ten deň sme prepojenie zamerali a prielez
trochu sprístupnili. Mládež a hostia sa rozhodli
vyliezť z jaskyne Starým hradom, ja s Mariánom
sme sa vrátili Večnou robotou. Na Starom hrade boli
totiž zamknuté vráta.

Prelezením z Večnej roboty do Starého hradu sa
stal dovtedy pomyselný Systém Hipmanových
jaskýň konečne realitou. Jeho hĺbka je –494,8 m
a dĺžka dosiaľ zameraných chodieb 6.922 m. Som
presvedčená, že obe jaskyne Večná robota aj Starý
hrad sú iba jeho nepatrnou časťou. Pôdorysne sme sa
zatiaľ posunuli len na východ, teda ku kóte nad
Starým hradom. Cestu na západ, do vnútra Krakovej
hole nám zahatali závaliská pod sedlom.

Čo ďalej?
V nových priestoroch, zväčša okolo Petrovej

túžby sú dosiaľ nepreskúmané komíny
a niekoľko prítokov. Každý komín a každá priteka-
júca voda môže byt samostatná vetva, alebo aspoň
chodba.
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>Nad Sprchovacím kútom ( dno Petrovej túžby ) si
Stankovič vynitoval strmou, takmer zvislou stenou
vysokého dómu “Jarovu cestu”. Dostal sa do výšky
asi 20 m, preplazil sa úzkou chodbou smerom na
východ a objavil obrovský dóm s d ĺžkou asi 30 m.
Končí v strope černejúcim sa priečnym meandrom.
Ďalší prieskum nám zatiaľ znemožnila silná spr-
cha v Sprchovacom kúte. Prieskum si necháme na
zimu.

>V hornej časti Petrovej túžby vyliezol Jagerčík
s Vaňkom kolmou puklinou do výšky 25 m, až sa
dostali na dno kruhového 8 m komína s priemerom
3m. V strope vidieť otvor. Prieskum bude pokračo-
vať na ďalších akciách. Posledný prieskum ukázal,
že komín končí neprieleznými úžinami.

>V hĺbke –300 m vybieha na juhovýchod (teda pod
Čiernu dolinku), puklinovitá chodba zakončená
Vodopádovou sieňou. Tiež dobrá sprcha. Ratkovský
s Jagerčíkom vyliezli pomocou stĺpa do výšky 13 m

a strmou, ale čistou chodbou až k závalu do výšky
26 m. Prieskum bude pokračovať.

>Ďalej nás čaká lokálne farbenie vôd, aby sme sa
zorientovali v množstve prítokov čo vtekajú do
centrálneho riečiska, hlavne však preskúmať
možnosť postupu proti prúdu najsilnejších
výverov, predovšetkým riečky Krakovky.

>No a napokon je tu Mariánov 5-stovkový sen –
Kúpele. Ide o stúpajúci komín v hĺbke len –35 m,
ktorý smeruje na severovýchod a končí tesnými
chodbami a zaklinenými skalami v strope asi 13 m
pod povrchom. Posledný meračský bod je len o 7
m nižšie ako vchod. Menším problémom je prí-
stupová cesta, t.j. plazivkový sifón, ktorý je potreb-
né pred každou akciou vypustiť, potom si ľahnúť
do mláky, preplaziť sa do zvislej pukliny a likvi-
dovať nad hlavou skaly. Peter Holúbek tvrdí:
“Celkom dobré pracovisko.” S radosťou ho
prenechám všetkým vážnym záujemcom o preko-
nanie magickej hranice 500 m.
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História sondy sa začala písať niekedy okolo
roku 1940. Emil Camber povzbudený prekopom
horného vchodu a následným objavom Zrútených
chodieb hľadal nové perspektívy postupu v masíve
Mnícha. Čoskoro objavil na východnom svahu
masívu odtopené miesto, z ktorého v zime stúpal
teplý vzduch. Začal tu pracovať, spočiatku za pod-
pory S. Šrola. Postupne odťažil zeminu a narazil na
prievanom zvetranú horninu. Túto odlamoval za
pomoci tyče. Vykopal dve paralelné šachty, odkiaľ
prúdil prievan. Ten bol natoľko teplý, že jedného
zimného dňa vykopal celé klbko zmijí, ktoré si tu
spravili hniezdo. V prvej šachte hrozilo vplyvom
zvetrania zavalenie a v druhej vetve skončil na
veľkých blokoch. Tieto sa snažil vyťahovať. V tej
dobe ešte neexistoval lesný porast a tak padajúce
kamene bez zábran dopadali zo svahu priamo na
polia. Po sťažnosti miestnych roľníkov musel práce
ukončiť. Nastali známe ťažké vojnové časy. Na

lokalitu si po čase spomenul až predseda OS
Liptovský Mikuláš S. Šrol počas zameriavania
Liskovskej jaskyne v šesťdesiatych rokoch. Známa
je špeciálna nepublikovaná pôdorysná mapa zalo-
žená v SMOPaJ, na ktorej natiahol v spolupráci s P.
Janáčikom polygónový ťah od horného vchodu
Liskovskej jaskyne až k sonde. V kopaní sondy
pravdepodobne nepokračovali. Sondu ukázal E.
Camber aj Dr. A. Droppovi ktorý na tejto lokalite
realizoval prieskum okolo roku 1969. Sondu neza-
meral, ale spomína ju vo svojom súbornom diele
venovanom Liskovskej jaskyni ktoré bolo vydané
v zborníku Československý Kras. Sondu už poznali
aj starší členovia OS Ružomberok vykonávajúci
výskum začiatkom sedemdesiatych rokov. Od tej
doby sa na sondu akoby zabudlo. Ako jeden
z prvých nás na existenciu sondy upozornil práve
Z. Hochmuth, ktorý zastával v sedemdesiatych
rokoch post predsedu OS Ružomberok.
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Malofatranský prielom v Camberovej sonde
pri Liskovskej jaskyni

Eduard Piovarči a Miroslav Jurečka, JS Adama VALLU a OS Ružomberok
Camberova sonda sa nachádza v Liskovskom krase, ktorý je situovaný 2 km od mesta Ružomberok.

Samotná sonda je vzdialená 120 m od systému Liskovskej jaskyne. Táto lokalita je známa svojim vysokým
stupňom skrasovatenia, keďže na pôdorysnej ploche 100 x 100m sa nachádza viac ako 4000 m chodieb, siení
a dómov na viacerých poschodiach. Myšlienka ďalšieho veľkého systému chodieb vo východnej strane
Mnícha podnietila mnohých k hľadaniu povrchového vchodu do predpokladaného systému.
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Sondu sa teda vypravil hľadať P. Jurečka na
prelome roku 1999 a 2000. Nemohol ju však pre
členitosť skalných radov nájsť. Pri návrate chod-
níkom zbadal kúdoly stúpajúcej pary. Pri príchode
k sonde uvidel stúpajúcu paru, ktorá následne kon-
denzovala a vytvárala na konároch pompéznych
borovíc srieňovité útvary. Okamžite nás sonda zau-
jala a práce sme začali hneď na jar. Začali sme
nadšene kopať v druhej vetve. Práve tu vial najsil-
nejší prievan. Vyťažili sme tu veľké množstvo mate-
riálu, ktoré vzniklo rútením a kopaním prvej vetvy
predchádzajúcimi prieskumníkmi. Postupne sme sa
dostali na blokové dno, ktoré sme začali rozbíjať
sekáčmi. Na poslednej akcii toho roku dul silný
prievan. Pri sekaní do tvrdého bloku sme postúpili
o 20 cm, pričom sme zlomili 7 sekáčov a 4 kladivá.
Keď to videl Marián Hrnčiar, vyslovil svoju legen-
dárnu a kultovú vetu “Ešte 5000 akcií...” S týmto
výrokom sme tu práce ukončili a opätovné pokusy
považovali za nerealizovateľné. Ďalej sme sa veno-
vali výskumu v samotnej Liskovskej jaskyni a kom-
plexnému výskumu v Prosieckej doliny (O-3), kde
sme napokon dosiahli aj čiastočné úspechy.

Naše snaženia nájsť cestu na sever z Liskovskej
jaskyne však nikdy nepoľavili. Vždy však stroskotali
na závaloch, ktoré boli v každej chodbe mieriacej
týmto smerom. Tak sme objavili rozsiahle Kamenné
chodby (otvárajúce cestu skôr na západ), realizovali
výskum v blokovisku Guánového dómu, v Sever-
nom závale, v Pieskových chodbách. Výsledkom
tohto snaženia bol napokon aj objav Camberových
chodieb v celkovej dĺžke takmer pol kilometra. Ale
vápencový masív je pravdepodobne rozdelený
masívnou poruchou, pričom je prestrihnutý na dve
polovice. Vytúžená cesta na sever tak zostala vždy
masívne zavalená.

Situácia sa však dramaticky zmenila na jar roku
2002, keď do Liskovej prichádza početný
objavovchtivý team z Jaskyniarskej skupiny Adama
Vallu. Po tom, ako nám predstavili technicky svoj-
sky prepracovanú pyropatrónovú metódu, okamžite
sme vedeli, kde by sa dala aplikovať. Oboznámili
sme ich teda so situáciou a práce v sonde takmer
okamžite začali. Hneď na prvej akcii sa postúpilo
o povzbudivý 1 meter dopredu.

Bol hneď jasné, že toto je tá správna metóda.
Preto sme celé práce spoľahlivo a strategicky
naplánovali. Pri spoločných konzultáciách priamo
v teréne sa razenie šachty zefektívnilo a bolo záru-
kou strategického napredovania. Malé jaskynky
neďaleko sondy neboli pre nás spočiatku zaujímavé.
Už len preto, lebo tam nebol ani náznak prievanu.
Nakoniec rôzne okolnosti rozhodli v prospech
sondy, kde sme vsadili na istotu.

Prekonanie 14 m hlbokej prerážky v Camberovej

sonde pri Liskovskej jaskyni nám zabralo od 9. 2.
2002 do 15. 2. 2003 celkom 20 ľahkých spoločných
akcií. O ľahkých akciách píšem preto, že akcie
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Strelci vo vybudovanom diele III. etáže
Foto: E.Piovarči

Rado Petrovič pri vŕtaní v II. etáži
Foto: E.Piovarči
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zväčša až na niekoľko málo výnimiek nikdy netrvali
dlhšie ako pol dňa, čo bolo dané špecifickým
časovým obmedzením strelca č. 1. Joža Harániho,
ktorý ako podnikateľ a sponzor viacerých našich
akcií mal z pochopiteľných dôvodov neustále
naponáhlo a vždy nás duril a vyháňal zo sondy, aby
utekal za neodkladnými povinnosťami nedostatkom
času stíhaného podnikateľa. Viaceré práce sa
v Camberovej sonde konali počas akcií, na ktorých
prebiehalo hlavne filmovanie dokumentu Sláva
Chmelu o Liskovskej jaskyni, takže strelecká aktivi-
ta v sonde bola popritom iba okrajovou záležitosťou
po skončení hlavného filmárskeho programu.

Prielom do Harániho pekelného meandra pod
Camberovou sondou sa preto mohol uskutočniť už
oveľa skôr, ak by sa na sonde pracovalo sústredene
a s plným nasadením. Preto som chápal nedočkavosť
domácich borcov, ktorí nad nami často lamentovali,
že takto dlho im to v Liskovskej jaskyni pri
prienikových prácach ešte nikdy netrvalo. Ako ma-
lofatranci sme už však boli zvyknutí na dlhé a často

bezvýsledné sondovacie práce, u nás na domácej
pôde a cítili sme sa v tejto naoko nekonečnej robote
ako ryby vo vode. Pracovné podmienky v sonde boli
dobré. Veľmi silný prievan v zime i v lete nás nielen
motivoval, ale veľmi dobre a rýchlo odvetrával
splodiny a prach po odpaloch. Častokrát bol prievan
taký silný, že okamžite po expanzii plynov a prachu
bol tento oblak skôr ako dosiahol strelcovu tvár
bleskovo vcucnutý do nasávajúcej poruchy. Priebeh
streleckých prác bol celý čas aj napriek existujúcim
rizikám poškodenia videokamery zaznamenávaný
a dokumentovaný na videozáznam. Naša snaha
uloviť nejaký schopný krvák do zábavného progra-
mu Natoč to, bola však našťastie márna.

Šachty s malými etážami, hlboké zhruba 2,5 m
sme spočiatku kvôli prístupu a pohode na pracovisku
riešili veľmi veľkoryso, a to tak, že hneď na II. etáži
vznikol pohodlný malý dómovitý priestor
s nepravidelným profilom 1,5 x 2 m vysoký 3,5 m.
Tu sme postupovali do hĺbky pozdĺž dvoch paralel-
ných porúch smerujúcich do masívu v smere na SZ.

8
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Pri práci na tejto časti šachty okorenila našu
monotónnu nezáživnú prácu kuriózna ostrá záchran-
ná akcia v Liskovskej jaskyni, keď bolo treba od
Camberovej sondy poslať posily do jaskyne k trans-
portu jaskyniara z jednej nemenovanej malofa-
transkej jaskyniarskej skupiny, ktorý mal kŕčmi pa-
ralyzované obe dolné končatiny. Našťastie všetci
dobre vedeli, čo majú v takejto chvíli robiť a to im
pomohlo situáciu zvládnuť skutočne profesionálne.
Po tejto nemilej epizóde nám však bolo treba praco-
vať opäť ďalej.

Tretia etáž, hlboká 2,5 m, má trojuholníkový pro-
fil a bola tesaná v kompaktnej hornine, aby sme
predišli destabilizovaniu voľných platní a blokov na
zvislých poruchách, ktoré tu križuje priečna tektoni-
ka. Na dne tejto šachty sa už objavovali prvé hlinité
sedimenty a tiež už bolo odtiaľ vidieť prvý tesný
priestor. Keď tu domáci spravili v medzičase veľké
upratovanie a vyťažili voľnú suť a íly, bol pred nami
naznačený úzky priestor IV. medzietáže. Keď sme
ho rozširovali, začínalo byť jasné, že volnejšie
priestory už nie sú ďaleko. Na blokoch ťažených zo
sedimentov bolo už vidieť krásnu riečnu modeláciu
typickú pre meandrové chodby. Okrem toho gravi-
tačné sondovanie prezrádzalo, že pod nami sa
nachádza voľnejší priestor - pravdepodobne prie-
pasťovitého charakteru.

Na akcii 15. 2. 2003 teda začalo ísť skutočne do
tuhého. Na prieniku sa pracovalo už v VI. etáži,
ktorá bola zatiaľ veľmi stiesnená. Po celodennej
lopote bolo už vidieť do tesného, ale prielezného
meandra pod nami. V ceste stál posledný zaklinený
blok, ku ktorému bol zlý prístup a tak po zdanlivo
daromnom mordovaní sme my - cezpoľní o 17.00
akciu ukončili. Domácim však na fajront prišli čer-
stvé posily a tak sa im blok z poruchy predsa len
podarilo vydriapať. O 19.00 Peter Sliačan, Pavol
Jurečka a Miroslav Jurečka prenikli do nových
priestorov pod Malofatranským prielomom.

Po prekonaní úzkeho miesta sme sa ocitli vo
veľkej pukline, pripomínajúcu meander. Jej dno bolo
však úzke a zasutené a tak sme sa ako pri objave
Camberových chodieb pustili rozporom popod jeho
strop. Ďalšie pokračovanie sa začalo podozrivo
zužovať, ale stále pokračovalo ďalej. Po prekonaní
menšej úžiny opúšťame Harániho meander a dostá-
vame sa do tesného Pekelného meandra. Stále po-
stupujeme ďalej. Malé stúpanie dohora vyzerá dosť
adrenalínovo, no nakoniec P. Sliačan prechádza
a postupujeme tesným tunelom nadol. Chodba sa
nápadne rozširuje. Zvetrané bloky na stenách sa
však až podozrivo hýbu. Ďalšie metre meandra sa
opäť zužujú. Zhodené kamene padajú s veľkým
hukotom dole do tesného neznáma. Končíme pri tes-
nej úžine. Odtiaľto sme sa vrátili na povrch. Úžinu

napokon zdoláva na ďalšej akcii P. Jadroň, pričom sa
dostáva do chodby, cez ktorú je prevalený blok,
zabraňujúci v ďalšom postupe.

Na nasledujúcej akcii 22. 2. 2003 sme otesali
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Malofatranský objavný prienik
Foto: E.Piovarči

Charakter priestoru pod Malofatranským prielo-
mom ústiacim do pekelného meandra

Foto: E.Piovarči
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a rozšírili prielez. Bratia Jurečkovci s Radom
Petrovičom a Peťom Kozoňom sa pokúšali predierať
Harániho meandrom hlbšie do masívu. Zvolili ten-
tokrát postup do spodných partií. Po odbití bloku na
dne vstupného meandra sa otvorila cesta do spod-
ných častí sondy. Masívna puklina však ústila na dne
do priepastného pokračovania. To zbežne preskúmal
R. Petrovič. Po výjazde v Moravskom krase prišli na
priateľskú návštevu poľskí jaskyniari s Katowic-
kého klubu Dąbrowa Górnicza. Za ich pomoci sa
ešte raz preskúmali všetky tesné miesta v meandri.
Objavili najspodnejšiu Pizolitovú sienku sondy,
ktorá úzko pokračuje ďalej. Prievan prúdi aj odspo-
du a tak všade prítomné pizolity spravia dieru do
každej kombinézy. Špeciálna poľská kombinéza do
plaziviek sa preto zmenila na zdrapy rozhádzané
všade vôkol.

Blok na konci jaskyne sa preto stal jasnou
prioritou ďalšieho postupu. Balvan zamedzu-
júci ďalšiemu postupu sme sa vybrali zlikvido-
vať spolu s Radom Petrovičom. Po vstupe do
sondy sme rozširovali tesné miesta. Po prí-
chode k bloku bolo celé družstvo po
rozširovacích prácach demoralizované a tak
som uskutočnil len niekoľko odpalov.

Ďalší postup na konci jaskyne uskuto čnil až
Peter Holúbek dňa 25. 7. 2003. V ťažkých pod-
mienkach pracoval s vŕtačkou, pričom sa jeho
snaženie oplatilo a prenikli sme o ďalších
dvanásť metrov do masívu Mnícha. Po pre-
chode cez Švolíkovu úžinu sa dostávame na
koniec pukliny. Cez malý prielez pokračujeme
do paralelnej pukliny. Tá po pár metroch kon čí

pieskovým sifónom. Kopa ť sa tu dá len
obtiažne, nakoľko puklina nieje široká ani  len
na šírku ľudského tela. Je ale isté, že tam
niekde to pokračuje.

Po tejto akcii sme už iba zameriavali.
Meranie bolo realizované v ťažkých pod-
mienkach. Napokon sa pri pevnej vôli a pre-
máhaní natiahol ťah na dnešný koniec jaskyne,
kde ako dúfame , bude pokra čovať ďalej.
Vyzerá to zatiaľ tak, že bez ďalšieho strieľania
pyropatrónami sa ďalší postup Pekelným
meandrom hlbšie do masívu jednoducho nezaobíde.
Takže, bez práce strelci rozhodne neostanú.

Vo všeobecnosti musíme skonštatovať, že sme
spočiatku čakali prienik do objemnejších priestorov.
Ako sa neskôr ukázalo, “Camberka” je starý fosílny
ponor mieriaci niekde do neznáma súvisiaci so 4
poschodím Liskovskej jaskyne. (Guánový dóm,
Meandrové chodby, Severný zával na tretom
poschodí).

Preto nič nieje stratené a možnosť rozsiahlej-
šieho pokračovania je viac ako pravdepodobná.
Malofatranský prienik v Camberovej sonde a ná-
sledné objavy preto priniesli na túto lokalitu ďalší
medzník skutočne zaujímavého výskumu.

Záverečná štatistika
Doterajším prieskumom v sonde sme dosiahli

dĺžku 93 m s prevýšením 23,5 m.
V Malofatranskom prielome bolo uskutočnených

celkom 311 odpalov, pričom sa spotrebovalo 1 800
pyropatrón v celkovej hodnote 6000 Sk. Pri stre-
leckých prácach okrem niekoľkých modrín na
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15. 2. 2003 - ďeň prieniku v Camberovej sonde - Peter Sliačan, Pavol
Jurečka, Peter Kozoň, Peter Jadroň, Jozef Haráni, Eduard Piovarči

Foto: E.Piovarči
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nohách a kolenách, ktoré nám spôsobili odrazené
skalné úlomky nedošlo k žiadnemu vážnejšiemu
úrazu, alebo poraneniu. Osobitné poďakovanie patrí
Jozefovi Haránimu, ktorý materiálne podporil OSS
Ružomberok a sponzoroval väčšinu pyropatrón
použitých pri prácach v sonde.

Zo sondy sa vylámalo, vyťažilo a vo vedre
v živej reťazi na povrch vytransportovalo viac ako
10 kubíkov materiálu.

Bilancia strelcov: Rado Petrovič 4 akcie a 26
odpalov. Jozef Haráni 9 akcií a 95 odpalov. E.
Piovarči 18 akcií a 190 odpalov.

Za jaskyniarsku skupinu Adama Vallu sa na
prácach zúčastňovali členovia Peter Kozoň (8 akcií),
Zdeno Puškáš (4 akcie), Jozef Haráni ml. (6 akcií),
Tomáš Hulla (5 akcií), Peter Kričko (4 akcie), Peter
Jančiak (2 akcie), Peter Kopecký (2 akcie).

Členovia OSS Ružomberok neraz odvádzali
samostatné náročné práce súvisiace s čistením dna
vo vertikálnej hĺbke viac ako 10 m.

Na náhodných poobednajších akciách, keď sme

neraz volali aj zlezených horolezcov, sa zúčastňovali:
Miroslav Jurečka, Pavol Jurečka, Peter Sliačan,

Marek Lakoštík, Marián Hrnčiar, Peter Jadroň,
Július Stančok, Michal Camber, Gabriel Galas,
Martin Pálenčík a mnohí ďalší ochotníci, ktorí sa
tiež pričinili o prienik a chceme im touto cestou
poďakovať.

A kde sa podelo také množstvo vyťaženého
materiálu ?

Celú haldu sme na veľkej brigáde premiestnili z lesa
na jednu veľkú sústredenú kopu. Tá sa napokon zmesti-
la do desiatich vlečiek, z ktorých si náš priateľ postavil
základy domu v Liptovskej Teplej.

Literatúra
1. DROPPA, A., 1971a: Geomorfologický výskum

Liskovskej jaskyne v Liptovskej kotline.
Československý kras, 20, Praha, 75-84.

2. JUREČKA, M., 2002: Výsledky prieskumnej čin-
nosti v Liskovskej jaskyni (2.). Spravodaj SSS,
33, 1, Liptovský Mikuláš, 30-35.
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Úvod
Sokolia skala (475 m n. m.) predstavuje komplex

vápencových brál v závere Sokolej doliny. Územie
s rozlohou 11,69 ha bolo v roku 1981 vyhlásené za
Štátnu prírodnú rezerváciu. Nachádza sa v katastrál-
nom území obce Silická Jablonica. Na vrchole
Sokolej skaly sa nachádzajú nepatrné zvyšky murív
stredovekého opevnenia Bebekovcov, ktoré plnilo
strážnu funkciu. Z geologického hľadiska je samot-
ná Sokolia skala i priľahlá oblasť budovaná
masívnymi wettersteinskými vápencami ladinského
veku (podľa MELLA, 1996).

V severnej stene Sokolej skaly sa nachádza
mohutný portál Zbojníckej jaskyne, známej aj pod
menami Sokolia jaskyňa, Jaskyňa Zbojníckeho
hradu alebo Rablókő-barlang. Predstavuje koncový
fragment zatiaľ neznámeho podzemného systému
odvodňujúceho planinu v oblasti obce Silica (ERDŐS
1992, 1995). Jaskyňu tvoria dve rozmerné chodby
s celkovou dĺžkou 45 m. Chodba pokračujúca v pria-

mom smere od vchodu je ukončená mohutným
závalom, za ktorým bolo prepojenie s podzemím
hradu. Je významnou archeologickou lokalitou - v se-
dimentoch boli nájdené pozostatky bukovohorskej
a pilinskej kultúry (BERTALAN 1943, BÁRTA 1955 in
KUČERA 1974). K masívnemu odkrytiu pravekých
ohnísk a vyplaveniu veľkého množstva črepov
keramických nádob došlo pri prírodnej katastrofe,
ktorú popísal M. Erdős (1974). Podrobnejší popis
i mapu jaskyne publikoval Kučera (1974).Na článok
o spomínanej katastrofe od M. Erdősa reagoval J.
Kaša (1975), ktorý upozornil na niekoľko nepres-
ností v ňom uvedených. (nakoľko sa jedná o pravde-
podobne málo známy príspevok, prinášame z neho
pár informácii):

- katastrofa sa udiala 1. augusta 1971, a nie v máji
1972,

- voda údajne nevyrazila vplyvom abnormálne sil-
ných zrážok o 70 metrov vyššie nad súčasnou
vyvieračkou, len niekoľko metrov pod portálom
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Jaskyne v oblasti Sokolej skaly v Slovenskom krase
Martin Horčík, SK Drienka

Pri kompletizovaní materiálu pre tento príspevok som si nostalgicky zaspomínal na prvé pirátske
návštevy jaskýň s Marošom Chovancom, ktoré sme si na potulkách Slovenským krasom nenechali
ujsť. Naším prvým zdrojom informácií boli turistické mapy, na ktorých sme vyh ľadávali onu čiernu
omegu, symbolizujúcu tajomno a dobrodružno. V starých rifliach, bez prilby a s “baterkou do ruky”
sme popri Majkovej, Pstružej, či Marciho jaskyni, neobišli ani Zbojnícku jaskyňu v Sokolej skale…
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jaskyne, ale sa privalila od bývalej horárne Silička
cez úžľabinu vľavo od Zbojníckej jaskyne, na čo
poukazovalo (poukazuje) badateľné koryto,

- vyvieračka pod Sokolou skalou bola pravidelne
pozorovaná od roku 1967, keď na nej bolo vybu-
dované merné zariadenie - kombinovaný Poncelotov
prepad s limnigrafom (zariadenie bolo dokonca
znovu vybudované po zničení prívalom vody),

- prietok Sokolej vyvieračky nielenže klesá pod
Erdősom udávaných min. 10 l/s, ale v máji 1968 bol
len 0,47 l/s.

Na uvedené nepresnosti mal zrejme vplyv
pomerne neskorší príchod M. Erdősa na miesto
udalosti, keďže J. Kaša, upozornený dobrovoľným
pozorovateľom zo Silickej Jablonice, ktorý obsluho-
val merné zariadenie, tam bol už o týždeň, 8. augus-
ta 1971. Spomínané koryto badať v teréne dodnes,
no s odstupom času ťažko povedať, kde je pravda.
Ak však uvážime, že J. Kaša bol na mieste udalosti
po týždni, a nie po takmer roku, mal viac možností
vypozorovať zmeny, ktoré sa tam udiali.
Pravdepodobne s týmito argumentmi súhlasil aj M.
Erdős (1992, 1995), ktorý neskôr pri opise
Zbojníckej jaskyne uviedol: “Okolité svahy silne
poznamenali prívaly vôd pri zátopách roku
1971...”.V tomto príspevku prinášame popisy
a mapy niekoľkých menších jaskýň a jednej
priepasti nachádzajúcich sa v oblasti Sokolej skaly,
ktoré neboli dosiaľ podrobnejšie zdokumentované
a zamerané. Čiastočne tým nadväzujeme na prácu B.
Kučeru (1974), v ktorej okrem lokalít Vápencového
vrchu opísal aj Zbojnícku jaskyňu.

Z histórie prieskumu
Pri návšteve Zbojníckej jaskyne začiatkom roku

1996 bola nájdená († M. Chovanec a M. Horčík)
neveľká jaskyňa, ktorú sme nazvali Komínová
jaskyňa (vtedy sme samozrejme ešte netušili, čo je
známe a čo nie, že existuje nejaká evidencia a pod.).
Neskôr, pri štúdiu materiálov od M. Erdősa
v SMOPaJ Košice sme zistili, že sa tu má nachádzať
Nora v Sokolej skale, ktorú autor objavil pri doku-
mentačno – prieskumnej návšteve Zbojníckej jasky-
ne v apríli 1981. Bližšie ju nepreskúmal, lebo bola
využívaná ako nora (odtiaľ názov). Uvádza dĺžku 10 m
a posudzuje ju ako perspektívnu (ERDŐS 1992, 1995).
Ako sám pripomína, jedná sa o pracovný názov. Ten
nebol dosiaľ upravený (pozri Zoznam jaskýň ...). Ďalšie
dve jaskyne – Zbrojnošov tunel a Klamnú jaskyňu
objavili pri návšteve Sokolej skaly G. Lešinský a T. Máté
v roku 2001. Na jar 2003 znovuobjavili Komínovú
jaskyňa a taktiež lokalizovali prepadlisko nad ňou.

Dňa 25. júna 2003 sme sa vybrali uvedené lokali-
ty bližšie preskúmať, lokalizovať a zdokumentovať.
Avšak, Noru pri Sokolej skale sme nevedeli nájsť.
Špekulovali sme o jej zasypaní, či zlej lokalizácii,
ktorú M. Erdős (1995) písomne i graficky uviedol.
Nakoniec, po konfrontácii s fotografiou vchodu,
ktorú obsahovali spomínané materiály vysvitlo, že
sa jedná o Klamnú jaskyňu. Kde je však spomínané
perspektívne pokračovanie v podobe klesajúcej
plazivky s dĺžkou minimálne 10 m ?! Dno jaskyne je
evidentne pôvodné a nenesie žiadne stopy po umelej
úprave, resp. zasypaní pokračovania ...

13
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Popisy lokalít
Komínová jaskyňa, k. ú. Silická Jablonica

Vchod, ktorý zakrýva veľký skalný blok, sa
nachádza západo-severozápadne od Zbojníckej
jaskyne, na úpätí skalnej steny. Za krátkou vstupnou
chodbičkou sa jaskyňa člení na dve vetvy. Ľavá
vetva má dĺžku 2 metre a mierne klesá, pravá vetva
po jeden a pol metri prechádza do vysokého komína
s výškou 8,5 m. V podstate sa jedná o vertikálnu
jaskyňu – priepasť korózneho charakteru, ktorej
ústie bolo lokalizované na okraji skalnej steny. To

tvorí 1,5 m hlboké zasutené prepadlisko. Zameraním
povrchového ťahu bolo zistené, že mocnosť balva-
nitej zátky nepresahuje 2 metre. Na stene v okolí
vchodu badať zvyšky kvapľovej výzdoby dokumen-
tujúce ústup skalného masívu, pri ktorom došlo
k zániku priestorov jaskyne a k odkrytiu súčasného
vchodu. V komíne, resp. šachte i v bočnej chodbičke
sa nachádzajú živé sintrové náteky. Dno pokrýva
hlina, v menšej miere sutina. Celková dĺžka
priestorov jaskyne je 16 m, denivelácia 8,5 m (po
vyťažený závalu z prepadliska by vzrástla na 12 m).

14
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Zbrojnošov tunel, k. ú. Silická Jablonica
Predstavuje dva metre dlhý, úzky korózny tunel
s nástupným prepadliskom, tesne pod okrajom
skalnej steny. Vstupný otvor má rozmery 0,3 (š) x
0,7 (v) m. Druhý (0,6 x 1,5 m) sa otvára priamo
v skalnej stene – nebezpečenstvo pádu ! Lokalita sa
nachádza východne od Zbojníckej jaskyne a je prí-
stupná od bývalého hradiska po okraji skalného
zrázu. Neobsahuje výzdobu, dno pokrýva sutina
a hlina.

Klamná jaskyňa, k. ú. Silická Jablonica
Korózna - rútivá, 4 metre dlhá jaskyňa, vytvorená na
šikmej poruche. Nachádza sa južne od Zbojníckej
jaskyne, v osamelej skalnej stene. Dno pokrýva
suchá hlina a sutina. Výzdobu reprezentujú drobné
pizolity. Pôvodný pracovný názov: Nora pri Sokolej
skale.

Priepasť Sokolieho hradu, k. ú. Silická Jablonica
Nachádza sa priamo nad Zbojníckou jaskyňou.

Predstavuje prirodzenú krasovú dutinu vertikálneho
charakteru, vzniknutú preborením stropu nižšie
ležiacej jaskyne. Priepasť, resp. prepadlisko, má tvar
polovičného lievika. Výplň tvoria hlinité sedimenty
a sutina rôznej frakcie. Priepasť bola zamerané len
orientačne pomocou pásma a kompasu. Jej hĺbka od
horného okraja je cca 17 metrov.

Záver
Prieskum oblasti nepriniesol objav väčšej

jaskyne, prípadne lokality, z ktorej by bol možný
prienik do neznámeho pokračovania Zbojníckej
jaskyne. Prienik cez koncový zával predpokladá
vyťaženie obrovského množstva sutiny, sústavne sa
prisýpajúcej z Priepasti Sokolieho hradu. Až po
prekonaní tejto prekážky by bol možný ďalší postup
do predpokladaného pokračovania. Z hľadiska pro-
longácie sa nám javí perspektívnejšia “pravá” chod-
ba. Nové priestory by sa dali pravdepodobne objavi ť
prekopaním dna Komínovej jaskyne, kde možno
očakávať vertikálne pokračovanie.

Za polemiku na tvári miesta, pomoc pri dokumen-
tačných prácach a upozornenie na zaujímavú lite-
ratúru ďakujem Gabimu Lešinskému a Tiborovi Máté.
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Jedného letného dňa sme sa potulovali po Malej
Stožke a hľadali diery do zeme, ktoré by nám
pomohli vniesť aspoň kúsok svetla do pochopenia
vývoja a fungovania krasu tohto masívu. Už – už
sme náš pochod chceli nazvať “Švejkovou anabá-
zou”, ale krátko po obede sme vo východnom svahu
(nad tajchom) natrafili na otvor, z ktorého vial slabý
studený prievan. Viedol do 8 m dlhej chodby, prí-
stupnej po kolenačky, v ktorej žilo množstvo
jaskynných križiakov. Rozmýšľali sme o tom, že jej
treba dať nejaké meno, lebo evidentne nie je len tak
hocijakou “blbodierou”. Leží v dobrom mieste a fu-
čí z nej prievan, čo nasvedčuje možnému pokračo-
vaniu. Len čo sme sa od nej pohli, ako sme veci
zbalili, tak sme ich aj znova rozbalili, lebo sa pred
nami začernela ďalšia diera. Tentokrát menšia, prí- stupná len namáhavým plazením. Ale ten prievan!

Pavučiny v jej priestoroch sa hojdali vo vetre. Tento
otvor je v skalnej stienke medzi koreňmi smreka,
len meter (!) od predošlého. V rámci 5 minút sa nám
takto podarilo zdokumentovať dve jaskyne, ktoré asi
hlbšie v masíve navzájom súvisia, v rámci ďalších
5 minút sme na základe prievanu vychádzajúceho
priamo z lístia a hliny pod jaskyňou holými rukami
vyhrabali ďalšie dva vchody do už známeho
podzemia. Keďže priestory oboch malých jaskyniek
majú takmer totožný pôdorys, s vertikálnym
odstupom len 0,5 m, priradili sme im len jeden
spoločný názov. Takto sme našli, zamerali a zdoku-
mentovali prievanovú jaskyňu MAJA, čo v skratke
znamená Minisystém arachnofobických jaskýň.

21. augusta 2002 sa teda uskutočnil ďalší
čiastkový povrchový prieskum masívu Malej Stožky
na Muránskej planine. Realizovala ho autorská dvo-
jica v náväznosti na evidenčný prieskum v Z a SZ
svahoch masívu v roku 2001 a odkrývacie a pro-
longačné práce na vytipovaných lokalitách v pred-
chádzajúcom období. Podrobná rekognoskácia
terénu bola zameraná na lokalizáciu jaskynných
priestorov v JV a V časti masívu – vo svahoch nad
lesnou vodnou nádržou (tajchom). Analogicky ako
v ostatných častiach masívu, aj tu boli preskúmané
najmä prudké skalnaté svahy s pásom vysokých
skalných stien, budovaných gutensteinsko –
annabergskými vápencami (anis – ladin), v ktorých
je zaznamenaný prevažný výskyt jaskýň na Malej
Stožke.

V priestore pod centrálnym (najvyšším) skalným
bralom, nachádzajúcim sa priamo nad tajchom, bola
lokalizovaná 16 m dlhá inaktívna fluviokrasová
jaskyňa s výraznými erózno – koróznymi tvarmi,

16

Jaskyňa MAJA na Malej Stožke
Lukáš Vlček

Speleoklub Tisovec

MAJA - horná chodba Foto M. Jagerčík
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Niekedy na začiatku minulého storočia sa lesom
Malej Stožky pohybovali len poľovníci, lesníci a les-
ní robotníci. Neskôr to boli partizáni, po nich turisti,
výskumníci, ochranári a aj speleológovia. Títo všetci
dobre poznali jaskyňu Malá Stožka, ktorá v svojej
priestrannej vstupnej sieni poskytovala ideálny úkryt
pred zlým počasím a nepohodou. Jaskyňu Malá
Stožka (67 m) zamerali Kováč, Rusnák a Breznaník
v roku 1990, IK vyhotovil Kováč v roku 1991. V tom-
to období sa do jaskyniarskeho povedomia vniesla aj
jaskyňa Malá Stožka 2 (dĺžka 10 m), jaskyniarmi zo
SPELEO Detva nazývaná “Rysia”. Jaskyňu zamerali
takisto Kováč, Breznaník, Rusnák v roku 1990, IK
vyhotovil Kováč v roku 1991. V týchto rokoch sa po
Malej Stožke pohyboval aj skúsený hipmanovec,
jaskyniar z blízkej Polomky – F. Venger, ktorý však
spomína len na niekoľko bezvýznamných skalných
trhlín zo Z svahov masívu.

Už začiatkom 20. storočia zaregistrovali lesní
robotníci nad sedlom Randavica na juhu masívu
výraznú mikroklimatickú anomáliu – vytopené
miesta v snehovej pokrývke, kde si údajne v zime
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Prekvapenie na Muránskej planine – jaskyňa Malá Stožka 3
Lukáš Vlček, Speleoklub Tisovec

M. Jagerčík nad priepasťou v jaskyni.
Foto M. Jagerčíková

nesúca názov MAJA. Jej štyri otvory sa nachádzajú
v n. v. 1030 m n. m. a sú orientované na V až SSV.
Tvoria ju dve vývojové úrovne – horná mierne stúpa
a končí po 8 m zasutením zhora, spodná po 8 m
neprielezným zúžením. O perspektivite tejto lokali-
ty svedčí výrazné prúdenie vzduchu, zaznamenané
v celých priestoroch jaskyne. Chladný jaskynný
prievan s najväčšou intenzitou pochádzal z ne-

prieleznej úžiny na konci spodnej chodby. Smer prú-
denia jaskynného prievanu bol von z masívu.
Lokalite sa prisudzuje význam najmä z hľadiska
potenciálneho prepojenia jaskyne MAJA s vyššie
položenou jaskyňou Malá Stožka 3, ktorá je najdlh-
šou jakyňou tohto masívu a do roku 2003 nebola
zameraná ani zdokumentovaná. Informácie o tejto
jaskyni prináša nasledujúci článok.
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chodili nad vystupujúcou parou zohrievať ruky. Táto
informácia o kúdoloch pary, stúpajúcich z vy-
topených miest na zemi v lese Malej Stožky však
čoskoro upadla do zabudnutia. Oprášili ju až spele-
ológovia zo SPELEO Detva na konci deväťdesi-
atych rokov, a hneď na to tu vyhĺbili sondu, v kto-
rej sa doteraz sporadicky pracuje.

Informáciu o ďalšej jaskyni priniesol až v roku
1996 J. Obuch, ktorý robil na Muránskej planine
osteologický výskum. Následne v nej bol vykoná-
vaný malakostratigrafický výskum V. Ložekom.
Tento svoje výsledky publikoval v prírodovednom
zborníku Výskum a ochrana prírody Muránskej
planiny v roku 2001. V spomínanom referáte pria-
mo lokalizoval jaskyňu Malá Stožka 3, na ktorú nás
neskôr upozornil aj riaditeľ Správy NP Muránska
planina – M. Uhrin. Z tohto zdroja pochádza aj
samotný názov jaskyne, použitý v nepublikovanom
Prehľade jaskýň a priepastí na Muránskej planine,
spracovanom pre interné potreby Správy NP.
Nejasnou správou zostáva zmienka o lokalite
“Priepasť Puklina”, bez bližšej lokalizácie, či
akéhokoľvek popisu, čo bolo podotknuté aj M.
Uhrinom v už spomínanom prehľade. Podľa základ-
ných morfologických čŕt jaskyne Malá Stožka 3
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Masív Malej Stožky od východu. Foto L. Vlček
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môžme tieto dve lokality bez obáv zjednotiť.
V súvislosti so spoluprácou Speleoklubu

Tisovec a SPELEO Detva vzrástla aktivita aj na
lokalitách v krase Malej Stožky. Popri prácach na
odkrývaní sondy Randavica bol uskutočnený aj
povrchový prieskum masívu, pričom bolo zatiaľ
objavených a zdokumentovaných ďalších 22
jaskýň. 21. júla 2002 sme pri prieskume natrafili na
jaskyňu Malá Stožka 3, teda až teraz sme konečne
spoznali jaskyňu s rozmermi vchodu 6 x 8 m (!),
ktorá sa nachádza v oblasti pôsobnosti Speleoklubu
Tisovec. Zdá sa až neuveriteľné, že taká silná jasky-
niarska generácia pod vedením S. Kámena o nej ani
len netušila. Podľa odhadu M. Uhrina mala mať
dĺžku okolo 100 m. Pre postup v jaskyni sme potre-
bovali lano, no kým sme ho konečne doniesli,
jaskyňa si ešte chvíľku odpočinula...

Až 15. februára 2003 sme sa sem po pás v snehu
prebrodili svahom štyria: Marianka Jagerčíková
(SPELEO Detva), Braňo Šmída (Speleoklub UK
Bratislava), Ján Pavlík a Lukáš Vlček (Speleoklub
Tisovec), a jaskyňu sme kompletne zamerali a zdo-
kumentovali. Jaskyňa má dva vchody. Pohodlnejší
prístup je východným – menším vchodom s rozmer-

mi 1,7 ( 1,3 m, pretože väčší oválny vchod (8 x 6 m)
je mierne lezecky exponovaný, najmä pri zostupe tu
hrozí nebezpečenstvo pádu. Jaskyňa za vchodom
pokračuje priestrannou, strmo sa ukláňajúcou chod-
bou s rozmermi 2,5 × 5 m. Postup je sťažený kvôli
strmému suťovisku na dne chodby. Po 25 m nastáva
zmena eróznej morfológie a jaskyňa načapuje 20 m
dlhú puklinu S – J smeru, pričom sa skokom zahlbu-
je o 8 m. Zo S je puklinovitá chodba zakončená
hrubým blokovým závalom, smerujúcim von zo
svahu, v J časti sa vetví do prítokovej a odtokovej
vetvy. Prítok je neprielezne zasintrovaný a
odtoková chodba zmenšuje erózny profil na 1,7 ×
1,5 m a končí takmer kolmou vertikálnou sintrovou
platňou. V spodnej časti jaskyne je hojný výskyt
gravitačných sintrových foriem a prievanových
pizolitov. Slabý prievan sme lokalizovali v spodnej
prítokovej vetve, v lete tiež vo vstupnej chodbe, čo
však môže spôsobovať len lokálne prúdenie vzduchu
medzi dvomi otvormi. Záhadou zostáva biele miesto
medzi Malou Stožkou 3 a Majou (jaskyňa MAJA),
ktoré sú vzdialené len 25 m približne horizontálne
od spodných partií MS 3. Tieto jaskyne spolu
pravdepodobne súvisia, ich spojenie sa však
pachovou skúškou neoverovalo (aj kvôli tomu, že
jaskyňu Malá Stožka 3 neustále obýva aspoň 6 – 7
netopierov). Jaskyňa sa zamerala za pomoci 14
nestabilizovaných bodov (existujú pomerne presné
údaje staničenia) francúzskym topofilom Vulcain
v dĺžke 72,12 m s deniveláciou 24,16 m, čim sa
stala najdlhšou a zároveň najhlbšou jaskyňou Malej
Stožky. Podobnou lokalitou je 67 m dlhá horizontál-
na jaskyňa Malá Stožka 1, v ktorej bezprostrednej
blízkosti sa, podobne ako MAJA, nachádza 16 m
dlhá jaskyňa Jazvečí hrad (zameral Vlček -
Jagerčíková 2001), ktorá s najväčšou pravdepodob-
nosťou predstavuje fosílnu spodnú úroveň jaskyne.
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Vchod do MS 3, pohľad zvnútra.
Foto J. Pavlík
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Geomorfologické a geologické pomery
Ide o inaktívnu, puklinovo-fluviokrasovú

jaskyňu. Jaskyňa sa nachádza v Strážovských
vrchoch na úbočí náhornej depresnej plošiny v
Mojtínskom krase asi 1,5 kilometra od obce Mojtín.
Vchod sa nachádza v doline zvanej Kaňon, v
severozápadnej časti masívu Javorinky, v nad-
morskej výške 570 m n.m. Vchod do jaskyne je
lokalizovaný v skalnom stupni vysokom 20 a
dlhom 300 metrov.

Na geologickej stavbe tejto časti Mojtínskeho
krasu sa podieľajú bledošedé wettersteinské vápence
aniského veku, strážovského príkrovu. Sústava
vyvieračiek je o 70m nižšie a vzdialená približne
500 metrov od vchodu. Zaujímavý je i ponor
potôčika pretekajúci začiatkom Kaňona. Podľa správ
starších jaskyniarov kedysi potok pretekal celým
Kaňonom. Za posledné 4 roky sa ponor posunul o
200 metrov proti prúdu (pri normálnom vodnom
stave).
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Ovečkina jaskyňa
Miloš Gregor, Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom

Už mnoho rokov chodili jaskyniari okolo, ale nikdy si nevšimli drobný otvor nachádzajúci sa na úpätí
skalného masívu, len 15 metrov od najbližšej Výverovej jaskyne. Až 12.5.2001 sa ju podarilo nájs ť pri jed-
nom povrchovom prieskume, ktorý sme robili len preto, aby sme sa nenudili pri čakaní na ostatných jasky-
niarov. Dnes má jaskyňa dĺžku 55 a deniveláciu 21 metrov.
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História objavenia a prieskumu
Ako už bolo vyššie spomenuté, jaskyňa bola
objavená pri malom povrchovom prieskume
12.5.2001 Radom Baránkom a autorom článku.
Vchod do jaskyne, 1 meter vysoký a 0,5 metra
široký, sa nachádza na úpätí skalného masívu. Po
prekopaní asi 1 metra zväčša kamenistého sedimen-
tu sa nám podarilo preniknúť do plazivkovitej chod-
by dlhej 7 metrov. Táto plazivka bola neskôr v celej
dĺžke rozširovaná sondážnymi prácami aby sa do
komínov dostali všetci jaskyniari. Tá vyúsťuje za
meračskom bode (m.b.) č.4 do väčšieho
komínovitého priestoru 7 metrov vysokého s
obvodom dna 2,5x3,5 metra. Na ďalšej akcií
19.5.2001 sa nám podarilo pomocou skladacieho
stĺpa vyliezť tento komín, za ktorým nasleduje ďalší
komínovitý priestor vysoký 6,5 metra, ktorý kon čí
medzi blokmi, kde už vidno korene
stromov(m.b.23). Týmto postupom denivelácia
jaskyne stúpla na 13,5 a dĺžka na 26 metrov. Na
tejto akcií bola jaskyňa tiež sfilmovaná. Tieto
priestory sa vyznačujú bielou sintrovou výzdobou,
budovanou miestami i plastickými sintrami. V
tomto období sme našli nad Ovečkinou jaskyňou
novú jaskyňu dlhú 2,5 metra, ktorá by mala tvoriť

horný vchod do jaskyne, čo bolo dokázané aku-
sticky. Po vykopaní 1,5 metra hlbokej sondy na dne
komína (m.b.6) sa nám podarilo postúpiť do menšej
sienky. Odtiaľ po ďalších sondážnych a
rozširovacích prácach sme postúpili do puklinovej
plazivky- Mikulášovej pukliny. Táto je charakteri-
stická okrem svojich extrémne úzkych priestorov a
riečnych tvarov i excentrickými brčkami. Je dlhá 12
metrov a celú sme ju prešli až po ďalších
rozširovacích prácach. Tu sme sa dostali k miestu
(m.b.11), odkiaľ sa dá pokračovať komínom
vysokým 2,5 metra do vyzdobenej plazivky dlhej 4
metre, zakončenej blativým sifónom, alebo priamym
pokračovaním plazivky do ďalšej minisienky, ktorá
pokračuje ďalšou plazivkou ešte asi 2 metre
(m.b.14). Tu sa nám po rozšírení dvoch úžin podari-
lo postúpiť do ďalšej plazivky dlhej ešte 3 metre,
končiacej blatistým sifónom (m.b.17) a priepastky
hlbokej 3 metre (m.b.15). Tu v najhlbšom mieste sa
jaskyňa končí sutinovým závalom, kde sme zareg-
istrovali prievan.

Paleontologický výskum jaskyne
Už pri kopaní sondy pod komínmi sa nám podarilo
nájsť kosti v hĺbke 0,4 metra. Tie sme dali určiť
Doc. RNDr. Petrovi Holecovi CSc. (ktorému
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musíme poďakovať za kvalitné určenie vzoriek) z
katedry geológie a paleontológie Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského, ktorý nám ich určil
ako prstový článok, merkaptálna kosť 2-3 a zápäst-
ná kosť (os carpi ulnare) z druhu boss sp. z obdobia
holocénu (atlantik?) . Ten nám doporučil urobiť v
jaskyni aspoň základný paleontologický výskum.
Dňa 2.11.2002 boli odobraté vzorky sedimentov zo
sondy pod komínom hlbokej 1,4 metra. Tieto boli
prepláchnuté a pretriedené. Potom sme ich odniesli
na fakultu, kde boli preskúmané. Celkovo bolo v
1,4 m hlbokej sonde stanovených 7 vrstiev, z
ktorých bolo odobratých 7 vzoriek.

Výsledky paleontologického výskumu:
Vrstva č. 1, vzorka č.1

Hĺbka odobratia vzorky: 2,5 cm
Paleolontologický obsah: 8 úlomkov ulitníkov, 1

platnička (pomerne hrubá) sliziaka, 10 nei-
dentifikovaných úlomkov kostí drobných stavovcov
(cicavce), 1 holenná kosť (tibia) neznámeho cicavca,
1 lýtková kosť (fibula) veľmi dlhá a štíhla asi z
netopiera, 1 fragment rebra drobného cicavca.
Fragmenty dlhých štíhlych kostí patria takmer s
istotou netopierom.

Vrstva č. 2, vzorka č.2
Hĺbka odobratia vzorky: 10 cm
Paleolontologický obsah: ľavá vetva sánky drob-

ného hlodavca so zubami M1 a M2 (Microtus
pityaeys sp. M1 sin=2,3 mm), kostená časť väčšieho
pazúra, rostrálna časť lebky netopiera, fragmenty
kostí 8 ks, jeden prehnutý hlodavý a jeden koniec
takmer priameho hlodavého zuba, stavec 1 ks, čias-
točne poškodené ulity 4 ks jedna patrí druhu
Helicella obvia, a jedno obústie (Clausilia?).
Vrstva č. 3, vzorka č.3

Hĺbka odobratia vzorky: 27 cm
Paleolontologický obsah: 4 ulitky, nie úplné z

nich 3 ľavotočivé (Balea? Clausilia?), malá ulitka asi
Vollonia sp., 7 úlomkov ulít, 4 platničky sliziakov,
68 fragmentov kostí + 4 voľné zuby- M1 sin.
Clethrionomys glareolus, M2 neznámeho hraboša,
fragment čeľuste myšovky vrchovskej s M1 sin.
Sicista betulina.
Vrstva č. 4, vzorka č.4

Hĺbka odobratia vzorky: 55 cm
Paleolontologický obsah: kosti netopiera

(lakťové, alebo vretenné) 3 ks, ramenná kosť 3 ks,
stehnová kosť 1 ks a 1 ks z iného drobného cicav-
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ca, panvová kosť 1, Mt alebo Mc 1 ks, násadec
pazúra 1ks, stavec 1 ks, neznáme kosti 9 ks, úlomky
ulít, vápenaté doštičky plzákov (sliziakov) 3 ks,
poškodené ulity patriace aspoň dvom druhom 3 ks.
Vrstva č. 5, vzorka č.5

Hĺbka odobratia vzorky: 82 cm
Paleolontologický obsah: 3 malé ulitky, niekoľko

fragmentov väčších ulít, proximálny koniec ramen-
nej kosti malého cicavca, proximálny koniec rebra
menšieho cicavca, zub (stolička) netopiera neznáme-
ho druhu, 3 fragmenty tenkých dlhých kostí bez
epifýz, 1 štíhly prstový článok.
Vrstva č. 6, vzorka č.6

Hĺbka odobratia vzorky: 105 cm
Paleolontologický obsah: 25 fragmentov ulít ulit-

níkov, 1 platnička sliziaka, 2 úlomky kostí z toho
jedna je z rebra.
Vrstva č. 7, vzorka č.7

Hĺbka odobratia vzorky: 127 cm
Paleolontologický obsah: 1 takmer kompletná

ulita Balea? Clausilia?, 4 neúplné ulity, 4 úlomky
ulít, 1 stavec plaza (podľa veľkosti možno Elaphe
longissima), 5 kostičiek, z toho jedna ramenná kosť
(netopier), 1 chvostový stavec neznámeho drobného
cicavca, 1 kompletná ľavá vetva sánky hmyzožravca
Sorex araneus.

Záver
Prekvapujúci je nález myšovky vrchovskej, ktorá

je pomerne vzácna. Ostatné druhy tiež svedčia o
lesnom charaktere prostredia. Výskyt rodu Clausilia
naznačuje blízkosť vápencov, prípadne dolomitov,
na ktoré je tento druh pomerne úzko viazaný. Nález
stavca hada, pravdepodobne úžovky stromovej
poukazuje tiež na skôr les až lesopark. Ulitníky sa v
hlbších partiách jaskyne väčšinou nevyskytujú, ale
môžu sa vyskytovať v oblasti komínov, ktorými sa
mohli do vzdialenejších partií jaskyne dostať. Keďže
sme nenašli žiadne chladnomilné a pleistocénne
prvky fauny, domnievame sa, že nájdená fauna má
holocénny vek.

Perspektíva a možnosti postupu
Ovečkina jaskyňa je zaujímavá lokalita z paleonto-

logického i speleologického hľadiska. Z paleonto-
logického hľadiska je zaujímavý nález hlodavca
(glaciálneho reliktu strednej Európy)- myšovky
vrchovskej. Zo speleologického hľadiska sú to rôzne
sintrové formy, riečne tvary chodieb a prievan
zaregistrovaný v priepastke (m.b.15), naznačujúci
smer ďalšieho pokračovania jaskyne. K tomu aby
sme mohli zväčšiť dĺžku (55m) alebo deniveláciu
jaskyne (21m), budeme musieť v jaskyni “odma-
kať” ešte veľa akcií rozširovaním úžin, sondážnymi
prácami a transportom sedimentov.
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Predbežná správa z paleontologického výskumu
Pružinskej Dúpnej jaskyne
Miloš Gregor, Andrej Čerňanský

Geologicko-geomorfologické pomery
Jaskyňa sa nachádza v severovýchodnej časti Strážovských vrchov v katastri obce Pružina, okres

Považská Bystrica. Jaskyňa je lokalizovaná v nadmorskej výške 590 m n.m. v masíve Čierneho vrchu. Túto
časť krasového masívu budujú wettersteinske vápence aniského veku, Strážovského príkrovu. Ide o inak-
tívnu, fluviokrasovo-rútivú jaskyňu.

Paleontologický výskum jaskyne
Z paleontologického hľadiska ide o veľmi významnú lokalitu. Jaskyňu sme za účelom paleontolog-

ického výskumu navštívili 21.9.2003. Fosiliférne vrstvy najmä so zvyškami medve ďovitých šeliem- Ursus
speleaus z obdobia starších štvrtohôr- vrchný pleistocén (würm 3) sa nachádzajú v bočnej chodbe. Výskum
sme sústredili na povrchový odber vzoriek. Kosti sme následne preparovali a konzervovali. V sú časnej dobe
je materiál v stave určovania. Predbežný výsledok určovania je uvedený v následujúcej časti.

Výsledky paleontologického výskumu
- ramenná kosť (humerus sin) Ursus speleaus
- stehnová kosť (femur dext) Ursus speleaus
- píšťala (tibia dext) Ursus speleaus
- metatarzálna kosť metatarsalia) ?Panthera pardus (leopard)
- metatarzálna kosť (metatarsalia 3eM) Panthera speleae
- prstové články (phalangy digiti) 3 ks Ursus speleaus
- kĺbová hlavica zo stehennej kosti (femur) Ursus speleaus
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- fragmenty rebier (costae) 7 ks Ursus speleaus
- fragmenty plochých kostí lebky (neurocranium) 4 ks Ursus speleaus
- jarmová kosť lebky (zygomatikum) Ursus speleaus
- fragment kosti sánky (corpus mandibulae) Ursus speleaus
- diafýza dlhej kosti Ursus speleaus?
- fragment dlhej kosti Ursus speleaus?
- pravá zadná časť sánky (mandibulae) z dvomi stoličkami (molare) M2, M3, dex. Ursus speleaus
- pravá zadná časť vrchnej čeľuste (maxile) s dvomi stoličkami M2,M3 dex. Ursus speleaus
- ľavá predná časť sánky (mandibulare) z očným zubom C sin. (dente canini) Ursus speleaus
- fragment ľavej sánky (mandibulare) z trhákom M1 sin. Panthera speleae (obr.1)
- ľavá sánka (mandibulare) z M3 2 ks Ursus speleaus (obr.2)
- vrchná čeľusť (maxila) s podnebím bez zubov Ursus speleaus
- stavce (vertebre) – nosič (atlas), čapovec (axis), krčný (cervicale) , hrudné (v. thoriacale), driekové

(v. lumbale), krížová kosť (v. sacrale) Ursus speleaus
- lopatka (sapula) 2 ks Ursus speleaus
- vretenná kosť (radius) Ursus speleaus
- očný zub C1sin (dente canini) ľavý Ursus speleaus
- články prstov (phalanges digiti) 2 ks Ursus speleaus
- bedrová kosť pánvovej klosti (ilium) Ursus speleaus
- fragmenty mozgovej časti lebky (neurocranium) Ursus speleaus
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Obr.1: fragment ľavej sánky z trhákom M1 sin. Panthera speleae (A. Čerňanský)

Obr.2: ľavá vetva sánky jaskynného medveďa - Ursus speleaus (A. Čerňanský)
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Záver
Jaskyňa bola obývaná viacerými generáciami

jaskynných medveďov (Ursus speleaus), o čom
svedčí bohaté nahromadenie kostí vo fosiliférnych
vrstvách. Jaskynné medvede sú vyhynutým typom
ursídnych šeliem, ktoré v období poslednej doby
ľadovej (würm 3) bežne obývali jaskynné priestory
pravekej Európy. Daný druh medveďa bol o 1/3
väčší ako dnešný medveď hnedý a bol prevažne her-
bivor, o čom svedčia silne obrúsené korunky na
molároch. Anatómia a spôsob života druhu Ursus
speleaus je dobre známa vďaka častým nálezom
z mnohých Európskych jaskýň. Vyhynul pred cca 12
000 rokmi. Vek nálezov z Pružinej Dúpnej jaskyne
odhadujeme asi na 20 000 rokov. Veľmi významným
a vzácnym je nález zvyškov jaskynného leva
(Panthera speleae). Nálezy jaskynných levov sú
veľmi vzácne, pretože daný druh žil samotársky
a nedosiahol tak značného rozšírenia. Ako je známe
z recentu v biotope krajiny je značná prevaha byli-
nožravých druhov a iba niekoľko šeliem. Rovnaká
situácia bola aj v dobe ľadovej a tak jaskynný lev bol
v porovnaní s inou pleistocénnou faunou skôr zried-
kavým druhom. Jeho výzor je paleontológom dobre

známi vďaka presným kresbám jaskynného človeka.
Panthera speleae bol o niečo väčší ako dnešný lev
(Panthera leo), nemal však hrivu a ani strapec na
konci chvosta. Farba srsti bola biela a nie je dosiaľ
úplne známe, či sa jedná o bližšieho príbuzného leva
alebo tigra.

Z uvedených dôvodov vyplýva, že sa jedná
o veľmi významnú paleontologickú lokalitu a radi
by sme upozornili na dôležitosť jej ochrany. Autori
by sa ďalej radi poďakovali Doc. RNDr. Petrovi
Holecovi, CSc. a Mgr. Martinovi Sabolovi, PhD.
z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
v Bratislave, za upresnenie nezrovnalostí pri určo-
vaní niektorých fosílií.
Použitá literatúra
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SONDA LEHOTSKÁ KAMENICA
Peter Holúbek

Sonda Lehotská Kamenica nachádzajúca sa v menej známej, severozápadnej časti, Demänovskej doliny
je miestnym jaskyniarom veľmi dobre známa, hoci doteraz ju nik v literatúre neopísal. Všeobecne sa o nej
vie to, že tu v roku 1969 začali kopať jaskyniari združení okolo Stanislava Šrola na základe silného prievanu
roztápajúceho snehovú pokrývku. Na tieto práce nadviazali začiatkom 70. rokov jaskyniari združení okolo J.
Moravca a V. Žikeša a dopracovali sa k sonde hlbokej 6 metrov. K v ýraznejším postupom do podzemia tu
však zatiaľ nedošlo. Od ďalšieho kopania prieskumníkov odradil rútivý charakter sondy, ktorá je vlastne iba
priestor vytvorený medzi blokmi skál sondovaním, kde nie je pevný masív. V archíve múzea sa nachádza
správa P. Mittera zo 14. mája 1973 v ktorej hodnotí situáciu v Lehotskej Kamenici. Pre zaujímavos ť je
priložená kópia jej originálnej formy. Z času na čas sa medzi jaskyniarmi z Demänovskej doliny objavujú
myšlienky obnoviť prácu na tejto nielen z historického hľadiska zaujímavej lokalite. V rámci výskumu ľavej
strany Demänovskej doliny vykonávaného v rokoch 2001-2 v rámci úloh Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva sa navštívila aj Lehotská Kamenica. O tom, že ide o zaujímavý fenomén viažuci sa na kras
Demänovskej doliny potvrdila aj naša návšteva.
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Samotná sonda Lehotská Kamenica sa nachádza
v nadmorskej výške 1060 metrov, približne 80
metrov severne od dna svahovej dolinky Lehotská
Kamenica, ktorá smeruje do Demänovskej doliny zo
severovýchodných svahov kóty Jama (1438 m). Je to
okolo 315 metrov nad Demänovkou tečúcou pod
Kamennou chatou. Dnešná hĺbka sondy je 6 metrov,
v ďalšom postupe bráni sutina. Po stenách výkopu sa
vyskytuje biely plastický sinter. Pred otvorom je val
tvorený materiálom vyťaženým z podzemia, ktorého
objem sme odhadli na 4 m3. Približne 30 metrov
severovýchodne od sondy sa nachádza v nadmorskej
výške 1055 metrov kratšia diera, z ktorej v zimnom
období vystupuje teplý vzduch. D ĺžka tejto tesnej
lokality v ktorej sa tiež sondovalo je asi 3 metre pri
hĺbke 2 metre. Podľa dokumentačných materiálov
nachádzajúcich sa v múzeu by sa v tejto oblasti mala
nachádzať aj tretia sonda cez ktorú sa pokúšali
jaskyniari preniknúť do podzemia, ale tú sa nám
nepodarilo lokalizovať. Sonda Lehotská Kamenica
je situovaná vo východnom okraji oblasti
s pozoruhodnými depresiami. Ide o plochu okolo 60
x 150 metrov, kde sa nachádzajú nepravidelné
terénne zníženiny podobné závrtom. Jediná depre-
sia, ktorú možno nazvať závrtom predstavuje

ukončenie nevýraznej svahovej dolinky severne od
sondy Lehotská Kamenica a asi o 50 metrov nižšie.
Pôvod depresií nie je doteraz celkom objasnený. P.
Mitter sa vo svojej správe domnieva, že by mohlo ísť
o blokový zosun väčšieho množstva horniny.
Meraním teplôt sme sa presvedčili, že prievan, ktorý
vanie z Lehotskej Kamenica pochádza z klimaticky
stabilnej zóny (12. 12. 2002, 6,7 °C a 5. 3. 2003, 6,8
°C) a nie z kratšej cirkulácie vzduchu, ako by to bolo
pri prúdení vzduchu v suťovisku. Teplota takmer 7
°C je na nadmorskú výšku cez 1000 metrov pomerne
vysoká. Je možné, že prievan pochádza z rozsiahle-
jších jaskynných priestorov nachádzajúcich sa pod
dnešnými depresiami. V neskorom zimnom období
sme pozorovali v okolí Sondy Lehotská Kamenica
viac prievanov. Zaregistrovali sme 8 rozsiahlych
odtopených miest od snehu s plochou do 10 m 2
a desiatky drobných lokálnych prievanov. V silnom
mraze sme pozorovali na jednom vytopenisku aj
živú salamandru, ktorá okamžite reagovala na pohyb
a skryla sa v podzemí.

Nedokončená Sonda Lehotská Kamenica ešte nevy-
dala všetky svoje tajomstvá. Preniknúť do podzemia
tu určite nebude jednoduché, pretože je nevyhnutné
pri ďalšom kopaní sledovať prievan a voľné bloky
podopierať výstužou. Je to však jediná cesta ako
dokázať existenciu podzemných priestorov v tejto
menej navštevovanej časti Demänovskej doliny.

Na záver by som chcel poďakovať J. Knapovi, J.
Dzúrovi, J. Šmolovi a J. Vajsovi za pomoc pri nie
jednoduchom lokalizovaní miesta, kde sa L.
Kamenica nachádza a zároveň aj za objasnenie jej
histórie.

Literatúra:
Archív SMOPaJ
HIPMAN, P., 1989: Poznatky o proudění vzduchu

v horských dynamických jeskyních.
Československý kras, 40, Praha, 7-36.

ŠROL, S., 1970: Z činnosti oblastnej skupiny č. 9
Liptovský Mikuláš. Spravodaj SSS, 1, 2,
Liptovský Mikuláš, 25-26.

ŠROL, S., 1970: Z činnosti oblastnej skupiny č. 9
Liptovský Mikuláš. Spravodaj SSS, 1, 3-4,
Liptovský Mikuláš, 34.
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Nové poznatky z krasu Župkovej Magury II.
Martin Horčík – Tibor Máté, SK Drienka

Popri lokalitách opísaných v Spravodaji 4/2002, bolo objavených, resp. zdokumentovaných ešte nieko ľko
jaskýň v oblasti Župkovej Magury. Na prácach s tým spojených sa okrem autorov podie ľali i títo členovia

SK Drienka: František Horčík, Vladimír Papáč a Jozef Psotka. Stručný opis jaskýň spolu s mapami
prinášame v tomto príspevku.

Masív Župkovej Magury – severovýchodný výbežok. Foto: M. Horčík)
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Jaskyňa Garáž – 4 metre dlhá dutina tvaru kvádra,
vzniknutá vyprataním rozrušenej vrstevnej plochy.
Nachádza sa v skalnej stene nad Dionýškovou
jaskyňou. Z hľadiska genézy ju hodnotíme ako
kryogénno-koróznu jaskyňu. Nevyskytuje sa v nej
výzdoba, dno pokrýva suchá hlina a sutina.

Oblé abri – necelé 3 metre dlhé zahĺbenie v menšej
skalnej stienke, ktorého pekne modelované tvary nás
okamžite zaujali. Prikláňame sa však k jeho vzniku
vplyvom koróznych účinkov atmosferických vôd. Je
bez výzdoby, dno pokrýva hlina a sutina. Prievan
sme tu nezaznamenali.

Poľovnícka jaskyňa – jedna z väčších jaskýň v

oblasti, z hľadiska genézy inaktívna fluviokrasová
jaskyňa. Neexistencia mapy jaskyne a približný
údaj jej dĺžky nás primäli k zameraniu tejto zaují-
mavej jaskyne, pričom sme zistili aktuálnu dĺžku 53
metrov. Jaskyňa je tvorená niekoľkými krátkymi
klenbovitými chodbami s výškou 0,5 až 1,5 metra, v
zadných častiach sieňovito rozšírenými. Chodba v
úseku medzi meračskými bodmi 15 a 16 má výrazný
puklinovitý profil. V tejto časti sa dvíha do výšky 4
až 5 metrov a nad neprielezným zúžením vidieť do
vyšších, už širších častí. Výrazný prievan sme v
jaskyni nezaznamenali, iba jednotlivci subjektívne
cítili chlad z vyššie spomínanej pukliny a tiež v
puklinovitom ukončení chodby pri m. b. 20. Výplň
chodieb tvorí najmä pieščitohlinitý sediment, v
menšej miere sutina. Dno Stĺpovej siene vypĺňajú vo
východnej časti sintrové hrádzky a v západnej a
strednej časti rozlámané podlahové sintre, hlina a
sutina.
Pri jesennej návšteve a zameriavaní v marci bola
celá jaskyňa takmer suchá, len sediment v zadných
častiach bol mierne vlhký. Pri ďalšej návšteve o 6
týždňov neskôr boli vplyvom topenia snehu sintrové
hrádzky v Stĺpovej sieni plné vody a hlinitý sedi-

ment sa zmenil na blato. Klasická kvapľová výzdo-
ba v jaskyni absentuje. Vlhké zadné časti však
prekypujú plastickým (mäkkým) sintrom, ktorý
pokrýva podlahu, steny i strop. V St ĺpovej sieni
tvorí mäkký sinter sedem bielych stalagnátov, podľa
ktorých sme ju pomenovali.
Necelých 30 metrov severovýchodne od Poľovníck-
ej jaskyne sa nachádza Župkova jaskyňa (Škřivánek,
1962). Vzhľadom na morfologickú podobnosť
oboch jaskýň sme zamerali aj ich vzájomnú pozíciu,
z ktorej vyplynula ich pravdepodobná genetická
súvislosť. Koncové časti chodieb smerujúcich opro-
ti sebe sú vzdialené približne 11 metrov. Časť
skalnej steny medzi vchodmi oboch jaskýň má zau-
jímavý oblý profil, ktorý by sa pri troške fantázie dal
pokladať za zvyšok spojovacej chodby. V okolí
oboch vchodov sa nachádza viacero abrovitých
zahĺbení.

Puklinová jaskyňa – predtým bezmenná jaskynka,
o ktorej sa zmieňuje Škřivánek (1962). Podľa jeho
popisu sme jaskyňu lokalizovali, zdokumentovali a
priradili jej meno Bobanova jaskyňa. Neskôr sme ju
identifikovali v Zozname jaskýň pod menom
Puklinová jaskyňa. Nachádza sa o 10 metrov vyššie,
priamo nad Župkovou jaskyňou, v rozrušenej
skalnej stienke. Úzky vchod s rozmermi 0,35 m (š)
x 0,9 m (v) vedie chodby, ktorá sa po piatich
metroch stáča v pravom uhle doľava a vyznieva v
pukline. Celková dĺžka jaskyne je 8 metrov. Stredná
časť má zaujímavý profil, o ktorom sa Skřivánek
zmieňuje ako o tektonickom zrkadle. Na prvý
pohľad sa zdalo, že sa jedná o erózny profil, ktorý
bol po pukline vertikálne “rozhodený”, no s ve ľkou
pravdepodobnosťou je pôvod jaskyne korózny.
Zaujímavou sa javí aj krátka odbočka hneď za
vchodom, ktorej takmer kruhovitý profil skoro úplne
vypĺňa vytuhnutý mäkký sinter.

Meandro - vchod sa nachádza asi 50 výškových
metrov nad Poľovníckou jaskyňou, 200 m juhozá-
padným smerom v oblasti väčších skál a predstavu-
je horné zakončenie výrazného strmého žľabu.
Jaskyňu tvorí úzka meandrovitá chodba dlhá 14 m s
mierne stúpajúcim dnom. Vyhladené steny hlavne v
jej závere modelovala atmosferická voda alebo
občasný lokálny prítok pozd ĺž porúch, na ktorých sa
vytváral aj nižšie ležiaci svahový žľab. Stopy po
rozširovaní koncovej plazivky svedčia o neznámych
prieskumníkoch. Týchto pravdepodobne motivoval
slabý prievan v jaskyni.
Asi 5 m pod vchodom sa nachádza bližšie nepreskú-
maná puklina (neprielezná) s pravdepodobným
pokračovaním. Puklinovitá dutina dlhá 2 metre sa
nachádza aj 5 m nad vchodom jaskyne v pokračo-
vaní žľabu.
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Stalagnát v Stĺpovej sieni, Poľovnícka jaskyňa.
Foto: M. Horčík
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Medvedí tunel - horný vchod (č. 2) tejto priechod-
nej jaskyne leží 7 m vyššie v skalnej stene (asi 5 m
napravo) a je prístupný obtiažnym traverzovaním
cez úzku rímsu ponad jaskyňu Meandro. Jaskyňa
pozostáva z dvoch na seba kolmých chodieb stúpa-
júcich smerom do masívu. Vstupná chodba (medzi
vchodom 1 a 2) vznikla pozdĺž výraznej poruchy
priečne na sklon svahu v smere V - Z, zadná chodba
má rovnaký smer ako nižšie ležiaca jaskyňa
Meandro a končí v okrúhlej sienke, odkiaľ pokraču-
je niekoľko malých meandrovitých výbežkov
smerom nahor. Zaznamenali sme tu silnejší prievan.
Jaskyňu sme sa rozhodli pomenovať podľa med-
veďa, ktorý si tu v minulosti pravdepodobne zriadil
brloh. Celková dĺžka jaskyne je 21 m.

Tretia jaskyňa - asi 10 m povyše horného vchodu
jaskyne Medvedí tunel sa pod menšou skalnou
stienkou nachádza vchod 2 x 0,5 m do 10 m dlhej
puklinovitej jaskynky, ktorej charakter sa veľmi podobá

predošlým dvom jaskyniam. Úzka, smerom dovnú-
tra sa zužujúca chodba vedie v závere do bližšie
nepreskúmaného komína s otáznym pokračovaním.
V ďalšom prieniku bráni visiaci balvan v strope
pukliny. Vyskytuje sa tu plastický sinter.
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Drienovská jaskyňa ležiaca v Slovenskom krase
severne od obce Drienovec neďaleko Moldavy nad
Bodvou je všeobecne známa a veľmi atraktívna
vodná jaskyňa. Už desaťročia sa v jaskyni vykonáva
speleologický prieskum, ktorý prináša z času na čas
nové výsledky. O prieskumných aktivitách v 80-tych
rokoch podrobne informujú články v Spravodaji
SSS 1-2/1985 (M.Zacharov, M.Terray) a Sloven-
skom krase XXV-1997 (Objav nových priestorov
v Drienovskej jaskyni, M.Zacharov - M.Terray).
Vtedy boli objavené časti horného poschodia
a ďalšie pokračovanie spodnej vodnej úrovne. D ĺžka
jaskyne vzrástla z 870m na 1300m. Zároveň boli
v nových priestoroch nájdené unikátne sekundárne
výplne a formy, ktoré dodnes čakajú na profesionál-
ny odborný výskum.

V snahe vniesť nové poznatky k vývoju, charak-
teru a eventuálnemu smerovaniu neznámych
priestorov jaskyne sme sa podujali zmapovať
priečny rez jaskyňou. V rámci tejto práce sme
zároveň detailne preliezli stropné časti vodného
toku. Práce prebiehali v rozmedzí rokov 2001-2002.
Súčasťou prác bolo aj domeranie menších ťahov
odbočiek a priestorov v závale na konci vodnej
chodby, čím dĺžka jaskyne dosiala súčasných
1348m. K tomuto číslu neboli započítané dva
komínové úseky na hornom poschodí s cca 50m
dĺžkou.

Pri meraní sme vychádzali z bodov stabilizovanej
polygónovej siete z roku 1983-84. Na meranie výšok
bol použitý laserový diaľkomer HILTI PD10
a zvyšok bol zameraný závesným banským kompa-
som a sklonomerom. V rámci merania bolo nutné
podrobne preliezať stropné časti jaskyne, pretože
vodná chodba je na mnohých miestach predelená
starými sintrovými mostami, respektíve v niektorých
častiach chodby sintrové výplne úplne uzatvárajú
profil a v rámci týchto sekundárnych výplní sa
vyskytujú samostatné priestory. Na lezenie sme
použili 3-dielny skladací rebrík s celkovou d ĺžkou
8m a klasickú postupovú lezeckú techniku v pevnej
skale.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že výška stropu
vodnej chodby stupňovite (nie postupne) stúpa z cca
5-7m  pri meracom bode 13 až na 21m  pri m.b. 35 .
Zatiaľ čo prierez priestorov na začiatku (výška x
šírka ) je prvých 150m porovnateľný, ďalej je pod-
statne väčší. Toto nás viedlo k domnienke, že existu-
je oddelená výšková úroveň nad prvými 150 metra-
mi. Lezecký prvovýstup Tomáša Fusgängera pri
m.b.22 to potvrdil. Objavil priechod do priestrannej
horizontálnej chodby, ktorú sme nazvali Rasťov
dóm. Vo výške 25m nad vodným tokom sa nachádza
fragment fosílnej chodby s šírkou 4m a výškou 4m.

Obidva smery, teda k východu z jaskyne aj dovnútra
sú uzavreté veľmi starými sintrovými formami.
Chodba charakterom, objemom ale hlavne výškou
nad vodným tokom presne korešponduje s úsekom
horného poschodia nad rebríkom ( Biely sintropád
nad m.b. 45 ).Toto nám potvrdilo existenciu súvislej
druhej úrovne jaskyne (Rasťov dóm – Biely sin-
tropád - ???, smer SV).

K Rasťovmu dómu ešte dve poznámky. Toto
miesto s vhodným statickým režimom je dlhodobým
hniezdišťom netopierov. Na dne chodieb je súvislá
cca 1m vrstva guána v odležanom stave -
tmavohnedá až čierna farba bez zápachu po amonia-
ku. A druhá poznámka sa týka jaskynných krýs.
V januári roku 2003 nám tieto krysy vyliezli po
lanách, odstrojili nám prvovýstup, zobrali lano,
plaketky aj karabínky. Zostali po nich len pekné
stopy v blate, ktoré sme zdokumentovali. Odkaz
autora – jed na krysy sme už nastražili, čakáme...

Bohužiaľ všetky ďalšie lezecké výstupy v strope
jaskyne až po zával nepriniesli očakávaný výsledok.
Buď sme sa dostali do stropného koryta, alebo nám
v ceste bránili súvislé výplne sintrov.

Veľmi zaujímavý je pohľad na priečny rez záva-
lom cez nové časti jaskyne. Uvedomili sme si, že
najvyššie časti, t.j. Česká chodba – Stratený dóm –
chodba do Kruhovej siene, sú na jednej výškovej
úrovni. Táto časť jaskyne je zreteľne výškovo odde-
lená od 2. úrovne, preto sme ju nazvali 3. úroveň. Aj
podľa kalcitových foriem - prastaré rekryštalizo-
vané až rozpadajúce sa kvaple – je to najstaršia pale-
oúroveň jaskyne. Porovnaním priečneho rezu
a polôh vložiek tektonických brekcií sa dá dnes
usudzovať, že sa dno tejto tretej úrovne, pri porušení
istých gravitačných kritérií, prepadlo súvisle s 2.
úrovňou až na úroveň dnešnej vodnej chodby. Takto
vznikol 80m dlhý zával s objemom cez 10000m3.

Posledné prieskumy smerovali k vodnému toku
v Mesačnom dóme. Opäť tu do jaskynného priestoru
zasahuje šošovka tektonickej brekcie s minimálnou
súdržnosťou a spôsobuje nepríjemný a rozsiahly
zával. Prakticky len voda uzavretá pod závalom
v pukline so sklonom 50° obnažuje zvyšky pevných
stien. Mnohé pokusy preniknúť popri vode a popod
zával stroskotávali, až prišlo smutné poznanie.
Posledný dosiahnutý bod na vodnom toku je úzky
blativý sifón s minimálnou možnosťou ďalšej pro-
longácie.

Možno to teraz vyzerá trochu pesimisticky, ale po
lepšej analýze mapových podkladov, ktoré sú teraz
v Spravodaji SSS po prvý krát uverejnené a po lep-
šom pochopení speleotém horných poschodí dospe-
jeme k pochopeniu genézy Drienovskej jaskyne
a snáď aj k nájdeniu ďalších nádherných priestorov.

DRIENOVSKÁ JASKYŇA – výsledky posledných prieskumov
Miroslav Terray
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Nebyť nového zákona o ochrane prírody a kra-
jiny, tak takmer nič. Ale keďže nová päťstoštyrid-
saťtrojka posunula do kategórie “jaskyňa” aj dvo-
jmetrové bývalé “bezvýznamné diery”, potom
môžeme zaevidovať aj Sestrošovu dieru pri
Zázrivaj, pomenovanú podľa jej objaviteľa.

Tohtoročný Kurz geologického mapovania, orga-
nizovaný Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava
prebiehal od 9. do 20. mája 2003 v okolí Zázrivej na
území Krivánskej Malej Fatry a priľahlého
bradlového pásma. Zúčastnilo sa ho viac než 60
poslucháčov odboru geológia všetkých špecializácií
Príf UK, ktorí boli rozdelení do šiestich skupín a do
konca “mapováku” vymapovali územie s rozlohou
zhruba 30 km2 medzi Havraním vrchom (970,6 m
n.m.) na severe, Hrčovou kečkou (1225,6 m n.m.) na
východe, Ostrým (1166,9 m n.m.) na západe a do-
linou Tržinovo (520 m n.m.) na juhu. Pohybovali
sme sa v obalovej sérii Malej Fatry, chočskom a kríž-
ňanskom príkrove, v centrálnokarpatskom pale-
ogéne a Kysuckom bradlovom pásme. Chcem vy-
zdvihnúť úpornú snahu desaťčlennej mapovacej
skupiny č. 6 – Ostré, pracujúcej južne od osady
Zázrivá – Biela, ktorá márne hľadala v 700 m moc-
nom súvrství slaboslienitých masívnych sivých
vápencov typu “biancone” (s deniveláciou 500 m),

aspoň náznak podzemného krasu. Menovite ďaku-
jem Martinovi Káčerovi, Marcelovi Lukáczovi,
Barbore Magulovej, Andrejovi Machlicovi, Renáte
Remiašovej, Natálii Samoľovej, Radovi
Schügerlovi, Peťovi Štefankovi a Maťovi Tirpákovi,
i keď naše snaženie nebolo korunované úspechom.
V oblasti Ostré (1166,9 m n.m.) – Ostré (930,9 m
n.m.) – Čierťaže (849 m n.m.) sme zdokumentovali
desiatku zaujímavých prameňov a vyvieračiek, ale
žiadnu jaskyňu.

Zato hneď v prvých dňoch sme dostali avízo na
dlhánsku jaskyňu severne od Zázrivej, o ktorej
jeden dobrácky domorodec spomínal, že bola v mi-
nulosti prielezná v dĺžke niekoľko desiatok metrov,
ale dnes má vchod (nakoľko je blízko potoka) zane-
sený splaveninami. S touto informáciou narukoval
objavuchtivý vždy všestranný Juro Sestrienka s tým,
že vchod do jaskyne už našiel a spoločne ju
môžeme preskúmať. Tak sa aj stalo, no na nemilé
prekvapenie už pri vchode bolo jasné, že dnes sa
pomedzi kvaple prechádzať nebudeme. Otvor 1,5 x
0,4 m (š x v), nachádzajúci sa v blízkosti potoka
v dolinke pod Končitým vrchom SSZ od obce
Zázrivá je situovaný v skalnej stienke budovanej
hruboúlomkovitou vápencovou brekciou s ílovitým
tmelom nadposidóniových vrstiev, s orientáciou na
JZ. Takže predbežný odhad padol na dĺžku dva a pol
metra. Aj napriek tomu, že sa tento predpoklad
čoskoro potvrdil, jej objaviteľ trval na pridelení
názvu - tak teda Sestrošova diera. Môžme predpo-
kladať, že táto nízka abri vznikla laterálnou eróziou
bezmenného potôčika, ktorý preteká o pol metra
nižšie. Spolu s Marcelom Lukáczom sme následne
lokalizovali slabý prievan spod skalného brala asi 30
m hore dolinou od Sestrošovej diery. Po hodine
odhadzovania sute a hliny sme odkryli úzku skalnú
trhlinu bez známok skrasovatenia, čo nás od ďalšej
činnosti odradilo.

Škoda, že sme nemali aspoň toľko šťastia ako Ján
Brodňanský v r. 1964, ktorého po informácii
zázrivského farára Senaja doviedli študenti R. Jurík,
J. Krajča a J. Mäsiar ku vchodu do Jaskyne v Kon-
čitom. Táto jaskyňa vo svahu Jedľovinky (833 m n.
m.) má dĺžku 14 m (Brodňanský 1965).
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Čo priniesol Kurz geologického mapovania z pohľadu speleológie?
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ARPÁDOVSKÁ MINCA Z TOMÁŠOVEJ JASKYNE
Marián SOJÁK

Obolus Ondreja II (1205 - 1235) z
Tomášovej jaskyne (zväčšené)

Obec Jasov (okr. Košice-okolie) leží v juhozá-
padnej časti Košickej kotliny, asi 9 km na sever od
Moldavy nad Bodvou. Okrem bohatej histórie
Jasova, z ktorej hodno spomenúť najmä pre-
monštrátsky kláštor pravdepodobne už z 12.
storočia, sa v chotári obce vyskytuje niekoľko vý-
znamných jaskýň. Z pohľadu archeológie patria
medzi najvýznamnejšie Jasovská jaskyňa a jaskyňa
Fajka (LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ - MIROŠ-
ŠAYOVÁ, 1991, s. 98-100). Menej známa je
Tomášova jaskyňa (tiež Tomášova diera), situovaná
1 km južne od obce.

Je to 136 m dlhá, inaktívna fluviokrasová
jaskyňa. Má tri vchody tesne pri rieke Bodva, takže
za vysokého stavu vody je zaplavovaná (BELLA –
HOLÚBEK, 1999, s. 31). Zo starších terénnych
aktivít odtiaľto pochádzajú nálezy črepov z neolitu,
mladšej doby bronzovej a halštatskej (BÁRTA,
1955). Speleologický a čiastočne aj archeologický
výskum v nej robili jasovskí jaskyniari – E. Hirko
a Š. Furín. Časť archeologických nálezov (prevažne
črepov z mladšej doby bronzovej ) odovzdali Ing.
M. Terrayovi. Medzi nimi sa vyníma drobná minca,
ktorú posledne zmienený speleológ láskavo poskytol
na odborné posúdenie. Ide o uhorský obolus (pol-
denár) Ondreja II. (1205-1235), zhotovený
z tenkého strieborného pliešku. Minca má priemer
12-12,5 mm (typ HUSZÁR, 1979, č. 276). Ústred-
ným motívom na averze mince je korunovaná hlava
panovníka medzi vežičkami, na reverze veža na troj-
vrší opäť medzi dvoma vežičkami. Z prostredia
východného Slovenska sa iné typy razieb (denáre)
tohto arpádovského panovníka objavili napríklad pri
archeologickom výskume v Prešove, Trebišove či
v Levoči (KOLNÍKOVÁ – HUNKA, 1994, s. 105,
112). Mince Ondreja II. sa vyznačujú pestrým poč-

tom typov. Razili ich z pomerne dobrého striebra,
čím chcel panovník zamedziť prílev cudzích mincí
do Uhorska.

Z katastra obce Jasov sú dosiaľ známe tak
z otvorených, ako aj jaskynných lokalít viaceré
nálezy mincí, datovaných do mladšieho obdobia,
ako opísaný exemplár z Tomášovej jaskyne.
Spomeniem depot mincí zo 14./15.-17. storočia
z intravilánu obce (ZOZULÁKOVÁ, 1990) a štyri
novoveké mince, zachránené v r. 1978 J. Bártom
v Jasovskej jaskyni (KOLNÍKOVÁ – HUNKA,
1994, s. 229). Zo zachovaných písomných správ
o Jasove vysvitá, že premonštrátsky kláštor i obec
boli zničené za tatárskeho vpádu (KOL., 1967, s.
516). Nemožno vylúčiť, že práve okolité jaskyne –
medzi nimi aj Tomášova – vhodne poslúžili ako
refúgium v čase nebezpečenstva.
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Jaskyňa Kamenná tvár leží na južnom svahu
Jasovskej planiny asi 1 km východne od dediny Háj
(okr. Košice-okolie). Vchod je v riedko zalesnenom
dubovo-hrabovom poraste v hornej tretine vápen-
cového svahu, v nadmorskej výške 410 m. Leží 20 m
západne od západného ramena dvojitého žľabu (tzv.
Lieskový žľab) nad osamotenou vinicou. Úpätie
planiny sa v tejto časti nazýva Pod pustými vinica-
mi. Podľa ústnej tradície sa tu lokalizuje pôvodná
dedina Háj. Jej zánik sa dáva do súvisu
s vyschnutým vodným prameňom.

Jaskyňa je prevažne korózne modelovaná, pod
stropom sú však aj stopy po staršej eróznej činnosti
azda sezónneho toku. Je 26 m dlhá a hlboká 16 m.
Tvorí ju strmo klesajúca chodba o šírke 1-2 m a výš-

ke do 6 m. Steny jaskyne sú zdobené sintrovými
nátekmi a kvapľami. Jaskynné dno pokrýva
množstvo balvanov a sute s hlinitými sedimentmi
(BELLA – HOLÚBEK, 1999, s. 104).

V r. 1989 ju objavili K. Merta a P. Šimon. Spele-
ologický výskum v nej realizovali členovia SSS,
oblastnej skupiny Košice – Jasov. Záchranný archeo-
logický výskum vyvolaný objavením archeologických
nálezov sa tu pod vedením PhDr. Ľ. Kaminskej, CSc.
realizoval v r. 1989-90. Doložil osídlenie z neskorej
doby bronzovej (kyjatická kultúra) a v novovekom
období. Spomedzi pamiatok kyjatickej kultúry sa popri
črepoch a deštruovaných ľudských kostiach vynímajú
bronzové predmety, a to dve ihlice a jeden náramok zo
stočeného bronzového drôtu (KAMINSKÁ, 1993).
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Po odstránení kamennej sute v strednej časti
jaskyne sa v r. 2001, 2002 objavili v popolovitej
vrstve ďalšie archeologické nálezy, zvýrazňujúce
význam jaskyne v neskorej dobe bronzovej, v staršej
dobe železnej – halštatskej (približne 1200 –
700/600 pred Kr.), v stredoveku a novoveku. Z naj-
staršieho horizontu (kyjatická kultúra, doba hal-
štatská) sa získali početné črepy rozmanitých kera-
mických foriem (hrncovité, amforovité nádoby,
kónické misky, dvojkónické tvary a pod.). Hodno
spomenúť dokonalo leštené tvary amforovitých
nádobiek s uškami a tuhovaným povrchom. Vedľa
nich spočívali zlomky ľudských kostí. Pred
odborným antropologickým posudkom možno
predbežne určiť sánku dieťaťa. O prípadných inten-
cionálnych zásahoch na ľudských kostiach, ktoré sú
obvyklé v rovnakom kultúrnom a nálezovo m
prostredí na iných lokalitách (napr. Majda-Hraškova
jaskyňa, Silická ľadnica - k. ú. Silica), je pred
odborným posúdením ľudských kostí ťažko rozhod-
núť. Do halštatského obdobia prináležia nálezy
sklených korálikov z niekdajšieho náhrdelníka.
Okrem dvoch drobných korálikov modrej farby sú
príznačné dva väčšie koráliky žltej farby s bielo-
modrými očkami. Podobné nálezy, z východného
Slovenska napr. z Veľkého Šariša – severovýchod-
ného úpätia hradného kopca (TOMÁŠOVÁ, 2001),
alebo zo Žehry – hradného kopca Spišského hradu
(SOJÁK, v tlači), sa vyskytujú na prelome staršej
a mladšej doby železnej - laténskej. Problematický

je nález špirálky z tordovaného drôtu zo
strieborného kovu, ktorého datovanie a funkčné
využitie zatiaľ nepoznáme.

Následne bola jaskyňa Kamenná tvár osídlená až
v stredovekom a novovekom období. Do obdobia
vrcholného až neskorého stredoveku patrí niekoľko
nezdobených črepov. Väčšina prináleží až
novovekému obdobiu. Prezrádzajú to početné
tenkostenné črepy s glazúrou či červenou maľbou,
ale najmä skromné numizmatické nálezy. Dobre
zachovaný je strieborný sliezsky 3-grajciar z r. 1622
(priemer 18 mm) z kniežatstva Ziebicko-
Oleśnického, vyrazený na príkaz Henricha Václava
a Karola Fridricha (1617-1639). Na averze sú dva
aliančné štíty (na jednom je sliezska orlica, na
druhom šachovnica), nad nimi je kniežacia čiapka,
pod nimi číslo 3. Okolo je kolopis:
D:G.HEN.WEN.et CA.FRI.D.S. Na reverze vidno
sliezsku orlicu s páskou na prsiach, pri krídlach má
mincovú značku B-Z, označujúcu správcu mincovne
v Oleśnici Baltazára Zwirnera. Okolo je kolopis:
*MON.NO.ARGENTE.OL.1622: (typ ako KOPIC-
KI, 1982, s. 201, č. IV/1a).

Prekvapujúce sú aj nálezy poukazujúce na razbu
falošných mincí. Ide o strihaný strieborný obd ĺžnik
o veľkosti 11 x 15 mm a hrúbke 1,5 mm, z ktorého
sa zhotovovali okrúhle kotúčiky na razbu mincí.
Ďalej sa našlo päť nahrubo postriebrených exem-
plárov okrúhlych kotúčikov bez akéhokoľvek
vyobrazenia, s priemerom okolo 23-24 mm. Veľkosť
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Strieborná špirála, strihaný strieborný plech a kotúčiky na razbu falošných
mincí. Foto Eva Javorská
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zachovaných kotúčikov svedčí o tom, že slúžili na
falšovanie mincí v hodnote grošov. Fakt, že na
kotúčiky z mincovne v jaskyni nebol vyrazený
žiadny námet môže svedčiť o tom, že falšovatelia
obývali jaskyňu iba krátkodobo. Preto stihli v nej
vyrobiť iba mincové kotúčiky, ale už nestihli z nich
vyrobiť aj falošné mince. Je veľmi pravdepodobné,
že sa o ich činnosti dozvedeli kráľovskí úradníci a tí
celú nelegálnu mincovňu zlikvidovali. O ďalšom
osude falšovateľov nie je nič známe, možno by
určité poznatky poskytli písomné dokumenty.
Kotúčiky z jaskyne sú z hľadiska historického
a numizmatického značne zaujímavé, lebo dosiaľ sa
na území Slovenska takéto nenašli. Z nášho územia
síce poznáme viacero nálezov stredovekých
a novovekých falšovateľských dielní (zo záveru stre-
doveku, resp. z obdobia vlády Mateja Korvína sú to
predovšetkým dielne v jaskyniach Chvalová pri
Rimavskej Sobote, Suchá diera pri Spišskej Teplici,
Kláštorná jaskyňa nad Letanovcami, z lokalít
Liptovská Mara – Havránok, z hradov Sučany,
Uhrovec a iných nálezísk; SOJÁK – HUNKA, 2001;
SOJÁK – HUNKA, 2003; HUNKA 2003), na nich
sa vždy falšovali iba mince najnižších hodnôt,
hlavne denáre (mali priemer okolo 15-19 mm). Ich
falzá sa koncentrujú do období politických kríz, t. j.
do rokov 1420-1435, 1450-1467, 1526-1540, 1620-
1635, čiastočne aj do prvej polovice vlády Leopolda
I. (1657-1705). Kotúčiky na razbu falošných grošov
(v novoveku uvádzaných ako 3-grajciare) sa zatiaľ
nenašli, hoci zopár falošných mincí týchto hodnôt sa
zistilo vo viacerých slovenských pokladoch mincí.
Kotúčiky z jaskyne Kamenná tvár mohli byť
vyrobené iba v dvoch obdobiach. Buď mali za úlohu
napodobňovať tzv. české pražské groše z rokov
1300-1548 (tu by sa najskôr falšovali groše
Vladislava IV. z rokov 1378-1419, ktoré aj ako ori-
ginály boli veľmi nekvalitné), alebo mali imitovať
uhorské grošové mince z čias Mateja Korvína (z rokov
1468-1490), Vladislava II. a Ľudovíta II. (z rokov

1490-1502, 1521-1522, 1524, Jána Zápo ľského
(1527), Ferdinanda I. až Ferdinanda III. (z rokov
1559-1607, 1609-1619, 1623-1624, 1630-1631,
1657). Takisto mohli napodobovať groše niektorých
mincových pánov z oblasti Rakúska, Čiech, Poľska,
Sliezska. Predpokladáme, že najreálnejšie boli
kotúčiky z jaskyne Kamenná tvár vyrobené asi počas
16.-17. storočia. Treba pripomenúť, že na neďalekom
mieste, konkrétne na hrade Turňa sa počas 17.
storočia takisto falšovalo, našli sa tu odstrižky z ple-
chov a kotúčiky na drobné, asi denárové mince. Nie
je vylúčené, že na oboch polohách, v jaskyni aj na
hrade pôsobili tí istí remeselníci.

Archeologické nálezy z jaskyne Kamenná tvár sú
dôležitým prínosom pre poznanie osídlenia
Slovenského krasu v neskorej dobe bronzovej
a v staršej dobe železnej. Kým v pravekom období
mohli jaskyňu využívať na kultové obrady, príp. ako
pohrebisko (nálezy ľudských kostí), v stredoveku
a novoveku slúžila najskôr vo funkcii refúgia, teda
útočiska určitého počtu ľudí pred nepriateľmi.
Skromné doklady o peňazokazeckej činnosti
zvýrazňujú postavenie jaskyne ako vhodného miesta
na organizovanie tejto dobre organizovanej, prísne
trestanej činnosti.
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Žihľavová jaskyňa (tiež Žihľavová diera – Csalán
gödör), ležiaca v chotári obce Turňa (okr. Košice-
okolie), sa nachádza na južnom svahu Zádielskej
planiny v Slovenskom krase (300 m n. m.). Je 19 m
dlhá (BELLA – HOLÚBEK, 1999, s. 124). V arche-
ologickej literatúre je známa ako prechodné sídlisko,
osídlené od mladšej doby kamennej (bukovohorská
kultúra), ďalej v mladšej dobe bronzovej, dobe
rímskej a v stredoveku. Využitá bola aj počas druhej
svetovej vojny (BÁRTA, 1955; 1961, s. 15, 23;
LAMIOVÁ-SCHMIEDLOVÁ - MIROŠŠAYOVÁ,
1991, s. 166). V r. 1991 ju zameral E. Kladiva.
Odvtedy bola v pozornosti speleológov, združených
najmä okolo Ing. M. Terraya. V r. 2001 sa na
povrchu jaskynného dna zozbierali viaceré archeo-
logické nálezy, datované do niekoľkých časových
horizontov. Do najstaršieho možno začleniť dva
keramické zlomky bukovohorskej kultúry, najlepšie
známej bohatými archeologickými nálezmi
z jaskyne Domica (5. tisícročie pred Kr.). Ide o frag-

menty zdobené hustými zväzkami rýh, ktoré mohla
pôvodne vypĺňať farebná inkrustácia (prevažne
biela, ale aj žltá a červená). Tvorcovia zmienenej
kultúry okrem otvorených osád husto osíd ľovali
i priestory jaskýň, poskytujúcich v čase zmenenej
klímy (suchý výkyv na konci 5. tisícročia pred Kr.)
dostatok vlahy i priestorov na vhodný úkryt či
vykonávanie kultových obradov. Žihľavovú jaskyňu
využili na prechodné osídlenie aj v stredovekom
období. Svedectvom sú nepočetné črepy z nádob,
datovaných na koniec stredoveku (15. storočie?).
Najintenzívnejšie sú novoveké pamiatky. Popri
mnohých črepoch, zväčša s glazúrou, je najpo-
zoruhodnejší nález striebornej mince. Našla sa pri
severnej stene asi v strede jaskynnej chodby. Podľa
určenia PhDr. J. Hunku, CSc. (za čo mu ďakujeme).
Ide o viedenský 3-grajciar Leopolda I. (1657-1705)
z r. 1665 (priemer 21-22 mm). Na averze je
zobrazený portrét cisára, pod ním v kruhu číslo 3,
okolo je kolopis: LEOPOLDVS.D.G.R.IS-
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.A.G.H.B.REX. Reverz znázorňuje dvojhlavého orla
s insígniami, na prsiach s rakúsko-burgundským
znakom, pod ním v ováli značka CA (správca min-
covne Andreas Cetto), okolo je kolopis:
65.ARCHID AVS-DVX.B CO.TYR.16 (typ ako
NECHANICKÝ, 1991, s. 139, č. 1963). Okrem
opísaného exemplára súvisia s novovekým horizon-
tom niektoré drobné nálezy, ako napr. zlomok
medeného pliešku, zdobený železný gombík a kus
železnej trosky. Početný novoveký inventár
poukazuje na skutočnosť, že jaskyňa nebola osídlená
v tomto období len prechodne, ale naopak počas
dlhšieho časového obdobia. Minca datuje väčšinu
nálezov do druhej polovice 17. storočia. Staršie
i mladšie črepy indikujú periodické osídľovanie
Žihľavovej jaskyne.
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Pokiaľ ide o históriu jaskyniarstva na Slovensku,
problematika sloveník až donedávna nepatrila k pri-
oritám tých, čo sa usilovali včleniť túto tematiku do
kontextu prác písaných v iných jazykoch a doku-
mentujúcich záujem o slovenské jaskyne v minu-
losti. Prakticky až v roku 1999 A. Droppa upozo rnil
na publikáciu P. Michalka (1752 – 1825) z roku
18191, ktorá, ako sa domnieval, je prvou známou
publikáciou so zmienkami o jaskyniach na Slovensku
v slovakizovanej češtine, v tomto období zrozu-
miteľnou spisovnou rečou Slovenska. Jej autor, lip-
tovský rodák, pôsobil vtedy ako rektor evanjelickej
školy v Pilisi, sa v nej snažil populárnovedeckým
štýlom priblížiť niektoré fyzikálne javy. V druhej
kapitole, časti nazvanej Wnitřnosti země a geskyně
písal aj o jaskyniach, čo sa nachádzajú vo vysokých
skalných pohoriach a ktoré často navštevujú ľudia.
Zmieňoval sa tu aj o tvorbe ich kvapľových útvarov,
tunajších kostrových nálezoch a iných zvláštnosti-
ach. Vo vzťahu k Slovensku konkrétne spomenul
jaskyňu v Liptovskej stolici pri obci Demänová
(Demänovská ľadová jaskyňa) a v Turnianskej stoli-
ci pri obci Silica (Silická ľadnica). V prípade Silickej
ľadnice uviedol, že je zaujímavá tým, že v nej voda
v lete mrzne a v zime je zase o niečo teplejšia.

Ako však ukázal ďalší historický výskum, dom-
nienku A. Droppu treba poopraviť v tom zmysle, že
pokiaľ ide o jaskyne, práca P. Michalku nie je naj-
staršou známou publikáciou písanou zrozumiteľnou
spisovnou rečou z pohľadu vtedajšieho Slovenska.
Patrí síce k najstarším, ale podľa doterajších poz-
natkov takýto primát v skutočnosti prislúcha celkom
inej publikácii z roku 1804. Jej autorom je Juraj
Palkovič (1769-1850), spisovateľ, vydavateľ a pe-
dagóg, od novembra 1803 trvalo profesor na Katedre
reči a literatúry československej na evanjelickom
lýceu v Bratislave. Zemepisná príručka s názvom
Známost Wlasti, napísaná slovakizovanou češtinou
sa na spôsob iných vtedajších publikácií orientuje na
charakteristiku uhorských stolíc, presnejšie ich
geografických pomerov. Z tohto zorného uhla si

potom popri prírodných pomeroch všíma aj ich
osídlenie, pričom do istej miery načrtáva tiež
charakter tunajších hospodárskych pomerov.

Neprekvapuje preto ak sa pri opise Liptovskej,
Turčianskej, Gemerskej a Turnianskej stolice stretá-
vame aj so zmienkami o niektorých tunajších jasky-
niach, existencia ktorých bola v tom čase verejne
známa. Ich rozsah a charakter v plnej miere odráža
spôsob vnímania jaskýň vtedajšími vzdelancami,
ktorí podobne ako on údaje o nich preberali z latin-
sky alebo nemecky písaných starších publikácií.
Palkovičom uvádzané zmienky sa týkajú jaskyne
Beníková v Liptovskej stolici, jaskyne Mažarná
a Dupná v Turčianskej stolici, Zvonice a Baradly v Ge-
merskej stolici, Zádielskej jaskyne, Malej ľadnice
a Silickej ľadnice v Turnianskej stolici a v textoch
vzťahujúcich sa na jednotlivé stolice majú nasle-
dovné znenie:

O Stolicých Liptovské a Oravské
We wrchu, neb raděgi w skále Benikowé, která

přes 3000 kroků wysoká a strmá gako stěna gest,
nalezagí se welké geskyně, a w těchto wsseligaké
podiwné figury, z kapaličného kamena, aneb
z kamenného mléka, které se na kámen obracý, - též
y kosti tak welké zvlásstní, gakových za našších časů
žádné známé zwíře nemá.

O Stolicy Turčanské, neb o Turcy
Turec gest rowny, wysokými horami wůkol

obehnaný, zahradě podobný krag. W těchto horách
nalézagí se weliké geskyně neb daupata, gaková gest
trogi Mazárna na hoře Tlstě, w níž množstwí kamen-
ného mléka. Tu též z gedné sluge (dutiny, geskyne)
takowý wítr fučí, že zřídka kdo do ni proniknauti
může2. Giné daupě, wýslowně Daupnau nazwané, až
k Ragcy w Trenčanské Stolicy dosahuge.

PRVÉ SLOVENSKY PÍSANÉ ZMIENKY
O JASKYNIACH NA SLOVENSKU

Marcel Lalkovič

1 Michalko, P. : Fyzika aneb Učení o Přirození (Nature) k prospěchu, gak celého Národu, tak zwlássté Lidu
obecného, a pěkného Umění žádostiwého sepsané, W Budíne, Roku 1819
2 Z Palkovičových údajov nie je v súčasnosti možné identifikovať nielen polohu tejto jaskyne, ale ani jaskyňu
samotnú.
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O Stolicy Gemerské
Na blizkem Plessiwskem vrchu nacházy se bezed-

ná díra neb propast, giž Uh. Csengő – lyuk řikají.
Při Agtelku, gest přepamatná geskyně Bradla3

řečená, w niž gest přewysoké pěkné klenutí, gako
něgaký welký palác, potom druhé gako kostel
s oltářem, s kazatedlnicý, dále teče skrz tuto geskyni
řeka 3 sáhy ssiroká s rychlosti a s hřmotem. Před
několika lety poslala Londynská Akademie w Anglii
2 swé audy k ohledáwaní tohto přirození diwu, kteříž
3 dni v té geskyni ztrawiwsse konce gi nagiti
nemohli.

O Tornanské Stolicy
Při wsech Sadele, Borzowa a Sylice řečených

gsau, gak při Agtelku, podiwné weliké geskyně w
zemi, gakowé se zřídka kde spatřugi. W prwní při
Sadeli, skoro půl míle weliké, gest mnoho kostí
z wsseligakých zwířat; druhá, při Borzowě, gest plná
ledu; třetí při Sylicy, gest neypamatněgssí a neyz-
naměgssí. Ustí gegí gest 18 sáhů z wýssi, 8 z ssíří.
Wnitřní hlubokost gegi, pokud se wyssetřiti mohlo,
do 50 sáhů wynássí, a podzemní skrýsse na wssecky
strany se rozchazegí. Neydiwněgssí při ní gest to, že
w té neytužssí zymě, w ní gest teplo gako w létě,
odtud w podzymku wsseliké žížaly a zwířatá, gako
mauchy, komáři, nepopýři, sowy y lissky a zagíce do
ni se hrnau. Ale gak nahle na gaře teplegssí powětří
powane, tu v této geskyni zyma powstáwa, a sněžná
woda, ktorá s wrcu a po stěnách do ni teče, mrzne,
a syce tím taužegi, čím wenku wětssí horko gest.
Tudy w ni letního času náramná sýla ledu býwa,
kterýžto wsseligaké podiwné podoby, gako
wysokých skal, tlustých slaupů a, po stěnách, mis-
trně dělaných kobercůw míwá.

Popri informáciách o jaskyniach na území
Slovenska, presnejšie v slovenských stoliciach
nemožno opomenúť ani zmienku o jaskyni Funaca
v Biharskej stolici v dnešnom Rumunsku. Práve jej
existenciu, ako vyplýva z nasledovných riadkov,
Palkovič prirovnal k jaskyniam, ktoré sa nachádza-
li na území vtedajšej Turnianskej stolice.

W této Stolicy, nedaleko dědiny Funace, neb

Fornace nacházegí se rowně gako w Tornanské,
welké geskyne, ktoré přímo do zemi do 50 sáhů
zhlaubí gsau. Mnoho gest w nich kapali čného
kamení, též zkamenělých kostí z lidí a giných zwířat,
a stěny gegich záležegi z neytwrdssí skaly.

Napriek tomu, že Palkovičove údaje majú zväčša
svoj pôvod v staršej nemecky písanej literatúre, hod-
nota ním publikovaných údajov je nespochyb-
niteľná, a to z viacerých dôvodov. Už začiatkom 19.
storočia sa popri vtedy používaných jazykoch
monarchie udomácňoval jazyk, ktorému rozumelo
tunajšie, t. j. slovenské obyvateľstvo. Publikácie
spočiatku písané slovakizovanou češtinou plnili
preto významné výchovné poslanie, o čom svedčí aj
Palkovičova publikácia, ktorá bola určená pre-
dovšetkým slovenským školám v Uhorsku. Ak sa
práve v nej stretávame aj so zmienkami o našich
jaskyniach, potom sme zároveň svedkami tendencie,
v zmysle ktorej treba konštatovať, že sa v nám
zrozumiteľnom jazyku píše o nich už takmer 200
rokov.

Za významnú musíme považovať aj skutočnosť,
že väčšina takýchto údajov, ktoré sa dostali do vteda-
jšej literatúry, súvisí predovšetkým s poznatkovou
úrovňou okolitého obyvateľstva. S výnimkou veľmi
malého okruhu osôb, ktoré v 17. a 18. stor očí písali
o našich jaskyniach, údaje v nimi publikovaných
prácach sa zvyčajne nezískali priamou návštevou
opisovaných jaskýň. Väčšinou pochádzali od miest-
nych informátorov, znalcov tunajších prírodných
pomerov, ktorí sa v odôvodnených prípadoch podu-
jímali aj na sprevádzanie po neznámych jaskynných
priestoroch. Práve toto potom vysvetľuje charakter
mnohých zmienok, s akými sa možno stretnúť vo
vtedajšej literatúre, čoho dôkazom sú tiež informá-
cie, aké nachádzame aj v Palkovičovej publikácii
z roku 1804.

Literatúra:
DROPPA, A. : Beitrag zur Historiographie der

Höhlen in der Slowakei, In: Slovenský kras 37,
Liptovský Mikuláš 1999, s. 25 - 28

LALKOVIČ, M. : Jaskyne očami slovenskej liter-
atúry do roku 1918, In: Slovenský kras 38,
Liptovský Mikuláš 2000, s. 93 - 126
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3Z hľadiska vtedajšej doby jaskyňu Baradla treba vnímať ako domáci prvok, t. j. súčasť Gemerskej župy,
ktorej 90%-tná časť je súčasťou dnešného Slovenska. Podľa F. V. Sasinka meno dostala od kolmo sa vypí-
najúcej skaly nazvanej Paradlo, odkiaľ v zimných mesiacoch vystupovala para z jaskyne a vo forme nám-
razy pokrývala okolie jej vchodu.
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Východné Slovensko, ako územie mimoriadne
bohaté na prírodné krásy a zaujímavosti, priťahova-
lo oddávna pozornosť rôznych bádateľov. Okrem
profesionálnych vedcov sa tu vždy našlo dosť
priestoru aj pre rôznych amatérskych výskumníkov.
Tí sa skúmaniu niektorých prírodných pamiatok čí
historických zvláštností venovali, možno niekedy
nie celkom odborne, zato však s veľkým nadšením.
A aj vďaka ich práci a záznamom sa nám dodnes
dochovali aspoň popisy niektorých dávno zničených
pamiatok. Veľmi veľa takýchto amatérskych
bádateľov nachádzame najmä medzi učiteľmi.
Jedným z nich bol aj Ján Šomvársky (1891-1976),
rodák z Margecian. Pracoval ako učiteľ na základ-
ných a stredných školách v Krompachoch, Spišskom
Podhradí, Košiciach, Bratislave a Považskej
Bystrici. Okrem toho, ako osvetový pracovník,
zasvätil väčšinu svojho života aj poznávaniu jed-
notlivých regiónov Slovenska. Ako člen Matice
Slovenskej a od roku 1928 aj referent jej
Historického odboru, sa podieľal na zostavení a vy-
daní niekoľkých zborníkov. Aj keď sa skúmaniu
regionálnych zvláštnosti mohol venovať iba popri
svojom učiteľskom povolaní, postupne sa snažil
niektoré svoje objavy či rôzne zaujímavosti, najmä
z východného Slovenska, aj publikovať. Okrem
toho, že sa autorsky podieľal na zostavení
niekoľkých čítaniek, uverejnil viaceré svoje
príspevky v zborníkoch, rôznych novinách a ča-
sopisoch. Predniesol aj niekoľko vlastivedných
prednášok a pomerne pravidelne, najmä po roku
1945, spolupracoval s rozhlasovými štúdiami v Ko-
šiciach i Bratislave.

Jedným z najzaujímavejších materiálov, ktoré
publikoval, bol článok o Jasovskej jaskyni.
Uverejnil ho v Almanachu literárneho odboru
Matice Slovenskej v Košiciach roku 1928. Z po-
merne rozsiahleho materiálu vyberáme aspoň niek-
toré zaujímavejšie časti: “..Pri jasovských jaskyni-
ach hovoríme dosiaľ o troch hlavných sústavách: a)
O Takácovej priehlbni, b) o Mäsiarskej pivnici, c) a
o Strži. Takácovú priehlbeň s jej zákrutami vyhlodali
podzemné rieky. Keď trhlina bola miestami
zatarasená, čo sa často prihodilo, podzemné prúdy
menili svoj smer, roztekali sa na rôzne strany, tvo-
riac takto celý labyrint menších - väčších, nižších -
vyšších podzemných korýt. Toto je hlavnou charak-
teristikou tejto priehlbne.”.

Autor príspevku poznal výskumy a ich výsledky
z rokov 1923 - 1925. Niekoľko krát sa totiž na nich
vo svojom príspevku odvoláva. Napríklad: “..
Jasovské jaskyne majú vody nadostač. Ing. Július
Zikmund spomína, že v zime 1923 voda v jaskyni stú-
pla denne o 35 cm a zdvihla sa 4 metre nad normál-
ny stav. Toto veľké množstvo vody priteká z ďalších
dvoch sústav: zo sústavy Mäsiarskej pivnice a zo
sústavy Strže, ktorá má 4 hlavné chodby. Povodie
týchto sústav je obrovských rozmerov a zaberá roz-
siahle územie medzi Jasovom a Miglincom. Roku
1924 sa zistilo v jaskyniach päť periodických
prameňov. Voda piateho prameňa padala na dno
strže z výšky 8,5 metra.

V oblasti povodia Strže stretávame sa i s tak-
zvanými krasovými závrtmi, čo znamená v podstate
dolíky na povrchu zeme, vzniklé alebo prelomením
jaskynnej povaly, alebo tým, že voda strhla so sebou
prsť do podzemného svojho riečiska. Roku 1925
výskumná expedícia našla za jeden deň 40 takýchto
závrtov v priemere až do 250 metrov pri 40 m. prib-
ližnej relatívnej hĺbke.”

Autor príspevku niekoľkokrát spomína aj paleon-
tologické a archeologické nálezy z tejto lokality.
Z “.. celých sudov zvieracích kostí..” je podľa neho,
okrem kostí jaskynného medvedí, najzaujímavejšia
kosť z divokého moriaka. Okrem nápisov a archeo-
logických nálezov z rôznych období, jeho pozornos ť
zaujala aj fauna a flóra jaskyne.

“.. Jaskyne na prvý pohľad zdajú sa byt bez
života, ale zato pri bedlivejšom skúmaní stien
nájdeme na nich rôzne šupinky, stonohy a najmä
množstvo netopierov, ktoré tu od nepamäti sídlia. Na
to nám poukazuje i jeden komín, guánom na 10 - 12
metrov úplne zapchatý. Je ich tu údajne do 15 tisíc
a patria k trom druhom. Ich nepriateľom je isté
zvieratko, o ktorom Ing. Zikmund hovorí, že je šedé
ako ruská veverica, veľké ako dospelá kuna, má
chvostík dĺžky tela a hrúbky palca, zarastený jem-
ným chlpom. Pod pyštekom nosí bielu náprsnicu,
predĺženú popod celé bruško. Ušká má malé a oči
veľké. Dr. Babor podľa opisu zistil, že tento kat
netopierov patrí k najväčšiemu druhu u nás žijúcich
plchov (luskáčov, lat. Glis - glis), nočné zviera a je-
diný savec v Európe u ktorého je známa autotómia
(mrzačenie z vlastnej vôle). Rastlinstvo je v jaskyni-
ach zastúpené niekoľkými druhmi húb a jemnými
plesniakmi.”

O jednej návšteve Jasovskej jaskyne
Patrik Derfinák
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Aj keď Ján Šomvársky poznal práce aj starších
bádateľov pracujúcich v jaskyni, pričom sa kon-
krétne odvoláva aj na T. Kormosa, ktorý v jaskyni
naozaj v roku 1916 robil najmä archeologické
vykopávky, jadro jeho práce tvoria poznatky získané
vďaka výskumom, ktoré realizoval Ing. Zikmund
s podporou generála R. Gajdu. Počas tohoto výsku-
mu sa v predĺžení už známych starších častí podari-
lo nájsť nové podzemné priestory. Na záver aspoň
ukážka z toho, čo mohol pri svojej návšteve
Jasovskej jaskyne vidieť turista doprevádzaný
sprievodcom v roku 1928.

“..Jasovské jaskyne ležia asi 700 metrov od
železničnej stanice pri jasovskom mlyne, odkiaľ
pohodlnou krátkou serpentínou dostaneme sa k ich
predsieni, kde na oboch stranách vidíme po jednom,
dnes už zapchatom ponore.

Z predsiene vedie cesta do Škrapového dómu,
zdobeného množstvom mohutných nožovitých
škrapov, vymletých vodou. Odtiaľ sú tri cesty, z kto-
rých jedna vedie k Jiskrovmu nápisu a jedna k veľkej
kvapníkovej sieni. Žiaľ Bohu, z visiacich kvapníkov
a mohutných záclon nachodíme tu už iba okyptené
zbytky - zásluhou ľudskej surovosti..

Sieň je rozdelená kvapníkovými vodopádmi na
dve časti, z ktorých nižšia má tri ďalšie chodby. Dve
z nich sú slepé, tretia - ľavá - je spojená s chodbou
veľkého profilu, v ktorej v lete tu i tam vidíme
netopierov visieť. Končí sa pri studňovitom
jazierku.”

V roku 1923 jeden člen výskumnej expedície
zaregistroval silný prievan z ľavej strany, čo dalo
podnet k ”priekopníckej” práci, ktorá po ôsmych
metroch bola odmenená pohľadom na novú sien,
v ktorej človek ešte nikdy nebol, takže jej kvapľové
útvary boli nedotknuté a neporušené. ”Návštevníci
všímajú si tu zvlášť tzv. Baldachýn. Táto miestnosť
má ďalšie pokračovanie na dve strany, v chodbách
ťažko prístupných a dosial nepreskúmaných. Keď sa
vrátime z tejto siene nazad do polovice predošlého
dómu, sprievodca zavedie nás odtiaľ ku škvrnitým
kvapníkom Tigrej jaskyne a potom trochu ďalej
k dvom jazierkam s čistou priehľadnou vodou.

Keďže ďalej sa ísť nedá, zabočíme vpravo na
chodbu vedúcu ku komínu. Po 6 metrovej príkrej
ceste nahor prídeme ku Kaplnke, ktorej povalu
prirovnávajú ku strnisku tenkých bielych a prie-
hľadných stalaktitov. Smerom naľavo z Kaplnky sa
za chvíľku nájdeme v malej sienke preplnenej drob-
nými kvapníkmi a naposledy nasleduje miestnosť,
ktorej podlaha je posiata mnohými stalaktitmi,
pripomínajúcimi nám miniatúrny turecký hrbitov. Aj

povala je posiata množstvom bielych stalaktitov,
pripomínajúcich reďkovky. Chodba sa končí v su-
chom koryte niekdajšej podzemnej rieky s bizardnou
ozdobou hustých brčiek na povale, čo nám pripomí-
na kožušinu, odtiaľ potom názov tejto časti jaskyne -
chodba v kožuchu.

Keďže ďalej nemôžeme, vrátime sa do Kaplnky
a odtiaľ zahneme ďalej bývalým hlavným korytom
podzemnej rieky do siene, ktorú voláme Gajdovým
dómom. ..Jej steny a povala prekypujú krásou
rôznych kvapníkov, jagajúcich sa v rozmanitých far-
bách. Z Gajdovho dómu sa vrátime na to miesto,
odkiaľ sme prišli, lebo z tohoto miesta cez úzku
chodbičku ľahko môžeme prst do Jasovského
labyrintu. Že je to labyrint v pravom slova zmysle
skúsil to na vlastnej koži vodca výskumnej expedície,
ktorý raz blúdil tu niekoľko hodín, kým našiel
východ, ač práve stále sa točil okolo neho.

Po našej ľavej ruke sa môžeme stretnúť so
Samotárom, hájnikom to blízkeho Kamenného lesí-
ka, ktorý počíta 116 kvapníkov vo výške až do 120
cm. Z predsiene tohoto stalaktitového lesíka,
ozdobeného pekným kamenným lustrom, prídeme do
Chodby vzdychov a odtiaľ ku bielym výzdobám
dvoch bokov stredného stĺpa a baldachýnu tzv.
Bieleho dómu. Aj tu sa cesta rozdeľuje. Jedna cesta
nás povedie záclonou opatreným oblokom do
Blatného dómu, ktorý má tiež svoj turecký hrbitov.
Druhou chodbou z Bieleho dómu prídeme ku dvom
pekným stalaktitom, ktoré zdajú sa strážiť jeden
z najkrajších kútikov jasovských jaskýň, tzv.
Klenotnicu, pokrytú jemnou násklennou kvap-
níkovou glazúrou....

Odtiaľ chodbou vzdychov, Michalovou chodbou
a cestou popri Melcovej sienke cez Gajdov dóm
sme zasa pod holým nebom.”

Aj keď Ján Šomvársky nikdy neobjavil tú svoju
jaskyňu a bol skôr sčítaným milovníkom prírody ako
jaskyniarom v pravom slova zmysle, jeho opis
návštevy Jasovskej jaskyne z roku 1928 je iste
celkom zaujímavý.

Použitá literatúra:
Lalkovič, M.: Príspevok k histórii Jasovskej jaskyne.

In. Slovenský kras, 26, 1988, s 47-72.
Slovenský biografický slovník. Zv. 5. Matica
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V dňoch 1. 11. až 16. 11. 2003 sme uskutočnili
speleologickú výpravu do jaskyne Velika klisura
a jej okolia.

Akciu zorganizoval SK Červené vrchy a ľudia
pôsobiaci v Červených vrchoch, Ľ. Očkaik, P.
Vaněk, M. Hurtaj, J. Szunyog , P. Staník a J. Šmoll,
ďalej zo SK Univ. Komenského E. Kapucian, B.
Šmída a Z. Ágh, a potápači J. Gliviak a M. Megela
z Bratislavy, resp. Rim. Soboty.

Prieskum prebiehal nasledovne:
V komíne, ktorý sme vyliezli v marci 2003 hneď

vedľa komína Pečovských kúpeľov, a ktorý dostal
názov Medzibrodie, sa nám podarilo postupne do-
siahnuť výšku +265 m od vchodu. Ďalšiemu postupu
bráni krasová výzdoba, ktorú treba odstreliť, je tu
však silný prievan.

Vylezením komína nad Traverzom sme objavili
asi 250 m chodieb, prepojených na spodný záver
poschodia nad Svalnatou.

Nadlezením a prestrieľaním zúženín nad
Polosifónom milicionárov (len niekoľko metrov nad
ním samotným) sa konečne vyriešil dlhodobý prob-
lém, ako sa jednoduchšie dostať do zadnej polovice
jaskyne, bez čerpania vody. Túto novú trasu sme
zaistili fixom.

Rekognoskáciou poschodia nad Svalnatou sme
objavili nové úrovne, zameraných je zatiaľ len asi
400 m, je tu viacero odbočiek a komínov. Tieto
priestory sa nakoniec prepojili priepasťou na hlavný
ťah jaskyne.

Veľká škoda, že v komíne nad Pečovskými
kúpeľmi, ktorý bol zmapovaný len do polovice, dvo-
jica, ktorá ho mala domerať, stiahla len laná...
Výškomerom zistená výška od vchodu je tu +250 m.

Vyliezli sme komín pod názvom A1 (asi 35 m),
pokračuje ale dosť neurčito, a z iného komínu A2 sa
dostali do pravdepodobne už raz prejdených (asi
v roku 1996) asi 100 m chodieb.

Potápačská skupina prekonala záverečný sifón
hlavného podzemného riečiska, dostala sa do siene
s 3 m vodopádom, ktorý prekonala traverzom

v stene. V nasledujúcom sifóne sa zanorili v dĺžke
asi 50 m, do hĺbky cca 25 m. Pokračovanie je
v podobe priestrannej zatopenej chodby.

Vyliezli sme dve dĺžky lana v skalnej stene
smerom k veľkému otvoru, nachadzajúcemu sa cca
150 m nad vchodom jaskyne.

Uskutočnili sme 3-dňovú povrchovku na
Lumbardsku planinu, s výstupom na najvyšší bod
Žuti kamen (2522 m n.m.), zaevidovali tu niekoľko
priepastí vo výškach 2200 – 2400 m n.m., avšak bez
prievanu. Preskúmali sme jednu priepasť s hĺbkou
asi 75 m, na dne s firnom, ale v bočnej depresii
s občasným prievanom. Táto sa nachádza
v priemete skoro nad jaskyňou Velika klisura, nad
jej záverečnými priestormi, pričom vchod
priepasti je o 1030 m vyšie od vchodu do jas kyne
(cca 800 m n.m.).

Počas pobytu v Kosove sme mali zabezpečené
príjemné ubytovanie v internáte pre nevidiace deti,
vrátane možnosti sprchy, k tomu raňajky a balíček
ako desiata či obed. Každe ráno či večer (alebo hoc
aj po polnoci) nás čakával Afrim, miestny jaskyniar
a organizátor nášho podujatia (ktorý nám chcel v krč-
me stále platiť...).

V polovici pobytu sme navštívili historické mesto
Prizren (pôvodná turecká nadvláda), ďalej jedinú
sprístupnenú jaskyňu v Kosove, Shpella E Mermerit,
a počas nočnej prechádzky po hlavnom meste kra-
jiny, Prištine, napríklad aj jednu z najväčších
diskoték, ktorá bola už pred jedenástou taká plná, že
sa tu nedalo obstáť...

Po skončení celej dvojtýždňovej akcie bola
spoločná večera s posedením a rozlúčkou.

Jaskyňa Velika klisura sa dĺžkou blíži ku hranici
10 km, pričom už v troch komínoch je tu prekonaná
výška +250 m od vchodu, a v jednom z týchto, nad
Poschodím horolezcov, dokonca viac než  +300 m.

Po spracovaní zistených údajov budú k jednot-
livým udalostiam poskytnuté presnejšie informácie.
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Slovami “o rok sa stretneme na Speleomítingu”
sa znova skončilo celoslovenské stretnutie jasky-
niarov vo Svite. Zúčastnilo sa ho okolo 280  jasky-
niarov a priaznivcov jaskyniarstva. Odznelo 21
prednášok. Doba počítačov sa naplno prejavila aj tu.
Začína prevažovať premietanie filmov z CD a z vi-
deopások. Diapozitívy zdá sa pomaly už sa stávajú
históriou, aj keď pravda máme ich plné skrine a radi
si ich s nostalgiou znovu prezeráme. Nuž čo, tech-
nika ide dopredu. Pohodlnejšie sú CD, na ktoré sa
zmestí toho oveľa viac, nie sú také pracné pri pre-
mietaní a zaberú minimum miesta.

Prednášky boli zaujímavé a hodnotné. Je veľmi
dobré, že klubom a skupinám záleží na tom, aby sa
mohli prezentovať a pochváliť svojou činnosťou aj
na verejnosti. Dôležité je, aby o nás vedeli a poznali
nás i našu prácu neskreslenú, takú aká v skutočnosti
je. Veď naša činnosť je bohatá, úspešná, nielen
v zahraničí, ale aj u nás doma.

Nebolo ľahké rozhodnúť, ktoré prednášky
oceniť. Každá skupina pracuje v iných pod-
mienkach. Bohatá bola aj výstava mapovej a fo-
tografickej dokumentácie. Rozširujú sa i rady
speleoumelcov. Niet sa čo čudovať, jaskyne dávajú
veľa krásnej inšpirácie. Speleomíting je aj spoločen-
skou udalosťou, ktorá speleológom umožňuje stretá-
vať sa s priateľmi, podebatovať si, poradiť si, i do-
hodnúť spoločné akcie (škoda, že ja pri svojej práci
na Speleomítingu túto možnosť nemôžem využiť-
poznámka autora).

Väčšina prednášajúcich sa už snaží dodržať
stanovený čas prednášok a už len zopár je tých, ktorí
sa pozabudnú. Je potrebné dodržiavať maximálny 20
minútový čas prednášok, pretože každá hodina
navyše nás stojí 1000 Sk. Preto prosím prednášajú-
cich na Speleomítngu, aby si to uvedomovali.

Chcela by som požiadať jaskyniarov o pomoc pri
príprave, alebo počas tejto akcie. Potrebovala by
som dobrovoľníka, či dobrovoľníčku, s ktorými by
som sa mohla striedať na javisku pri uvádzaní pred-
nášok. Je dosť únavné po celej príprave akcie byť
v strehu a nepohnúť sa počas celého dňa z kinosály.
Som rada, že aspoň po akcii mi chlapci ochotne
pomáhajú rozobrať a odniesť panely. Ocenili by sme
aj sponzorov Speleomítingu, alebo sponzorov oce-
není pre prednášajúcich.

Želám všetkým jaskyniarom veľa zdravia a ú-
spešný speleologický rok plný pekných objavov,
s ktorými verím sa pochvália na Speleomítingu vo
Svite 10. apríla 2004.

Ocenenia prednášajúcich
za najlepší a najhodnotnejší príspevok z domácich

lokalít: Jaskyňa Nová Kresanica v Červených
vrchoch. Prednášajúci: Ing. J. Szunyog – SK
Chočské vrchy

za najlepší a najhodnotnejší príspevok zo za-
hraničia: Expedícia Roraima – Venezuela 2003.
Prednášajúci: Mgr. B. Šmída –SK UK Bratislava

za najlepšia panelová dokumentácia:
Plavecká priepasť. OS Plavecké Podhradie

za umelecké stvárnenie jaskyniarstva:
Jaskynné zátišie. Ivan Pohánka – Považská
Bystrica

Divácka cena za najlepšie prednesenú prednášku:
Expedícia Roraima – Venezuela 2003.
Prednášajúci Branislav Šmída
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Prehľad vystúpení na Speleomítingu:
ZAHÁJENIE SPELEOMÍTINGU - Speleocountry rodiny Kortmanovcov

Názov prednášky prednášajúci jaskyniarska skupina technika

1
Chráňme naše podzemné

poklady
Ľudovít Gaál OS Rim. Sobota

video

2
30. výročie jaskyne

Javorinka
Vladimír Fudaly JS Spišská Belá

CD

3 Jaskyňa Četníková svadba Bohuš Kortman JK Strážovské vrchy video

4
Jask. Čertova diera

v archeologických prameňoch Marián Soják
Archeolog. ústav SAV
Nitra, pracov. S.N. Ves CD, meotar

5
Nový objav v M.Karpatoch

- Plavecká priepasť
Jozef Kovárik OS Plav. Podhradie

video

6
30 rokov od objavu
Stratenskej jaskyne

Ján Tulis SK Slov. raj
diaproj. 6 x 6

7 Z krajiny do podzemia František Miháľ SK Slov. raj CD

8
Jask. Nová Kresanica

v Červ. vrchoch
Juraj Szunyog SK Chočské vrchy

CD

9
Významné rozsadlinové

jaskyne Dreveníka František Miháľ SK Slov. raj CD

10 Expedícia Roraima –
Venezuela 03

Branislav Šmída
Audy, Grifík,

Majerčák

SK UK CD

11
Čo nového na Strážove Bohuš Kortman

Ján Kasák
JK Strážovské vrchy

PC

12
Jaskyňa Skalistý potok

1982 - 2002
Zdenko Hochmuth

Daniel Hutňan
SK Východ – komisia
pre speleopotápanie video

13 Kosovo – Veľká Klisura
jeseň 02 – jar 03

Ján Šmoll,
Braňo Šmída
Peter Vaňek

SK Čer. vrchy,
SK UK

CD ,
diaprojektor

14
Najnovšie objavy

v Demänovskom jaskynnom
systéme – j. Pustá

Ján Dzúr JK Demän. dolina
PC, diapr. 36

15 Liskovská jaskyňa Slavo Chmela JS A. Vallu video

16
Expedícia Aguj

2002
Peter Holúbek SK Nicolaus

diaprojektor

17
Kréta

Gorgothakas
Peter

Medzihradský
JK Dubnica n. V.

video

18
Jaskyňa Cigánka,

Vestenická medvedia
Peter Strečanský OS Handlová

video

19
Speleofotografia

Prešov 2002
Ervín Némethy OS Prešov

video

20
Jaskyňa verných

Objav v Javorovej doline
Peter Čarný SK Bratislava

PC

21
Medzibrodie
Jánska dolina

Peter Vaněk SK Nicolaus
diaprojektor

Vyhodnotenie prednášok a záver Speleomítingu
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“Strážov 2003”
44. jaskyniarsky týždeň SSS

Bohuslav Kortman

Zlanovanie do Kortmanky
Foto: Igor Harna

Už druhý raz (predtým r. 1997) sa jaskyniarsky
týždeň konal na prelome júla a augusta v rázovitej
obci Čičmany v okrese Žilina. Zúčastnilo sa na ňom
okolo 150 jaskyniarov, ich rodinných príslušníkov
a priaznivcov. Okrem 25 klubov a skupín SSS mali
na podujatí zastúpenie i JK z Českej republiky (7)
a Poľska (1). Organizátori z JK Strážovské vrchy
privítali v areáli čičmianského Kaštieľa aj bývalého
dlhoročného tajomníka SSS a terajšieho riaditeľa
Správy slovenských jaskýň J. Hlaváča, ako aj
ďalších pracovníkov SSJ a Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši a samozrejme nechýbali ani viacerí čle-
novia výboru a predsedníctva SSS. Väčšina účast-
níkov využila pekné počasie a bohatú ponuku orga-
nizátorov JT na exkurzie do okolitých jaskýň
Strážovských a Súľovských vrchov. Najviac ich
navštívilo v súčasnosti najväčšiu jaskyňu
Strážovských vrchov Četníkovu svadbu, záujem bol
aj o návštevu ďalších jaskýň na Strážove (Jánošíkovu
j.) a vo vrchu Sokolie (Otcova a Matkina jaskyňa,
Priepasť v Sietnej), Priepasti medzi Kačkami

a Pružinskej Dúpnej jaskyne alebo známeho
Mojtínskeho krasu z niekoľkými jaskyňami, zlepen-
cových Závadských jaskýň a iných krasových lokalít.
Ba mnohí zastali i na vrchole Strážova (1213 m)
a malofatranského Kľaku (1351 m).

Program jaskyniarskeho týždňa vhodne doplnili
krátke videofilmy o Četníkovej svadbe, o poznávaní
a ochrane krasu a jaskýň, prítomných zaujalo živé
rozprávanie priamych aktérov nedávneho spojenia
jaskýň Starý hrad a Večná robota do systému
Hipmanových jaskýň s rekordnou hĺbkou 494 m
a prezentácia ďalšej novinky – zaujímavej publikácie
o expedícii členov SSS a ČSS do jaskýň na jednej zo
stolových hôr Venezuely, ktorá vyšla ako mimo-
riadne číslo Spravodaja SSS. Na tradíciu športových
zápolení jaskyniarov nadviazali na záver jasky-
niarskeho týždňa hráči speleofutbalu. K spokojnosti
a dobrej nálade účastníkov tohtoročného JT prispelo
aj perfektné počasie, jaskyniarske pesničky v podaní
domácej kapely Kortmanovcov a v neposlednom
rade dodržiavanie akurátneho pitného režimu vďaka
blízkemu pohostinskému zariadeniu.
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Vernisáž výstavy s týmto názvom
sa uskutočnila 6. septembra 2003 v
Múzeu Českého krasu v Beroune
neďaleko Prahy za účasti čelných
predstaviteľov SSS a ČSS. Výstava,
ktorú pripravilo Slovenské múzeum
ochrany prírody a jaskyniarstva v Lipt.
Mikuláši, zachytáva prostredníctvom
starostlivo vybraných, premyslene
usporiadaných a zaujímavo
aranžovaných exponátov – písomných,
fotografických a iných dokumentov i
trojrozmerných artefaktov a prírodnín
– bohatú históriu vzájomných česko-
slovenských vzťahov a spolupráce
speleológov pri poznávaní našich
jaskýň a krasových území. Autor výs-
tavy Peter Holúbek spolu s G.
Lešinským, M. Marušinom, J.
Sýkorom st., T. Mátém, E.
Hipmanovou, J. Novotnou, J.
Kadlecom, P. Bosákom, M. Slukom a
ďalšími členmi SSS a ČSS, výt-
varníkom V. Jančim a s realizátormi
výstavy z Múzea Českého krasu I.
Jančaříkovou, J. Junekom a D.
Fáberom sa postarali o to, aby
návštevníci múzea až do 23. novembra
mohli byť – hoci nepriamo a s
odstupom času – pri odhaľovaní
tajomstiev podzemného sveta na oboch
stranách rieky Moravy, predovšetkým
na Slovensku.

PRIPRAVUJE SA NOVÝ ZOZNAM SLOVENSKÝCH JASKÝŇ
Peter Holúbek

V Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši sa plánuje vydanie aktu-
alizovaného zoznamu slovenských jaskýň. Od roku 1999, keď bol vydaný prehľad 3946 lokalít, sa
v krasových územiach najmä zásluhou práce členov Slovenskej speleologickej spoločnosti objavilo veľa
nových jaskýň, odkryli ďalšie podzemné priestory alebo zamerali nezdokumentované chodby či priepasti.
Touto cestou by sme chceli vyzvať všetkých jaskyniarov, ktorí majú informácie, vedomosti či podne-
ty, ktoré by mohli pomôcť pri zostavovaní zoznamu aby sa ozvali pracovníkom Jaskyniarskeho oddele-
nia I. Hlaváčovej alebo P. Holúbekovi (SMOPaJ, Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš,
hlavacova@smopaj.sk, alebo holubek@smopaj.sk ). Ich informácie pomôžu skvalitniť nový zoznam sloven-
ských jaskýň a ich nositelia sa zaradia do širšieho autorského kolektívu.

Spolupráca slovenských a českých jaskyniarov
pri prieskume podzemia

Bohuslav Kortman
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Tí, pre ktorých z vás je náš Spravodaj dôležitým
zdrojom informácií, no napríklad aj inšpiráciou, ako
objavovať jaskyne, ste si viacerí akiste všimli, že
medzi číslami tohto pravidelného štvrťročníka vám
chýba druhé tohoročné číslo, resp. Spravodaj SSS
2/2003. Toto číslo sekretariát SSS nedistribuoval
štandardným spôsobom, tj. zaslaním vedúcim
skupín a klubov, v počte na každého člena SSS jeden
kus. Tento Spravodaj sme totiž vydali ako mimori-
adne číslo, a na jednotlivé skupiny sa posielal zatiaľ
len ukážkový 1 ks, prípadne na počtom členov
väčšie speleokluby 2 ks. Takže mnohí z vás toto
číslo nemajú, alebo ani len netušia, že niečo podob-
né vyšlo.

Ale v každom prípade, tento Spravodaj by vo vašej
kompletnej sérii chýbať nemal! Ide o v mnohých
smeroch skutočne špeciálne, osobité číslo. Ešte od-
vtedy ani veľa času neubehlo, čo sa z juhoamerickej

divočiny vrátila skupina vašich kolegov, slovenských
jaskyniarov. Ich januárová expedícia bola mimori-
adne úspešná: uprostred pralesov a
savany Guayanskej vysočiny, na jednej zo stolových
hôr (tepuy), na Roraime, tu títo objavili okrem iných
aj 4. najdlhšiu jaskyňu sveta v kvarcitoch (zatiaľ!),
2,4 km dlhú Cuevu Ojos de Cristal (Kryštálové oči).

Výprava mala mimoriadny ohlas v odborných
kruhoch, a napr. v susednom Česku získali za výsled-
ky jej účastníci zvláštnu cenu Speleofóra za najvýz-
namnejší objav v zahraničí za uplynulý rok. Vedenie
SSS sa teda rozhodlo podporiť prezentáciu tohto pro-
jektu edíciou mimoriadneho čísla Spravodaja, ktorý
je venovaný výlučne len tejto výprave (podobné čísla
sa vydali aj v minulosti, napr. spišsko-novoveskí
jaskyniari o výskumoch v Slovenskom raji, či ako
príloha v rámci Spravodaja 3/1983 pri príležitosti JT
v Červených vrchoch).
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Vyšlo mimoriadne číslo Spravodaja SSS!
Branislav Šmída
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Autorsky monotematickú “dvojku”-Spravodaj,
s podtitulom Expedícia Roraima 2003 (Venezuela):
Jaskyňa Kryštálové oči, pripravili vám dobre známi
expedičníci, Braňo Šmída a excelentný jaskynný
fotograf z Moravy Marek Audy, spolu s mladučkým
tisoveckým jaskyniarom Lukášom Vlčekom. Tento
Spravodaj vyšiel vo veľmi elegantnej grafickej
úprave: z obálky sa tu na vás dívajú akési démonické
“oči”... čo nie je nič iné, než jeden z charakteristick-
ých útvarov jaskyne. Číslo sa od štandardne vydá-
vaných Spravodajov líši aj väzbou; to to má formu už
akoby knižky, s obojstranne farebnou obálkou, ale
tiež nádhernou vnútornou farebnou fotografickou
prílohou. Z nej a z ďalších vyše 120 čiernobielych
snímok zistíte, že akési červené až bordové,
pomerne nebezpečné, ale zároveň hodne priestranné
jaskyne sa môžu vyvinúť za osobitých podmienok
hoci aj v nekrasových horninách...

Tento Spravodaj je veľmi obsažný aj čo do infor-
mačnej náplne. Na takmer 200(!) stranách textu,
s mnohými obrázkami, mapami územia
a objavených jaskýň, schémkami a tabuľkami, sa
v prehľadne zostavených kapitolách dozviete o trop-
ickom jaskyniarčení na stolových horách takmer
všetko:

Čo viedlo našich jaskyniarov k výprave práve do
Venezuely, ako, vlastne náhodou bola nimi najväčšia
zo skúmaných jaskýň, už v roku 2002 objavená, ako
prebiehali prípravy. Sú tu informácie o predchádza-
júcich speleologických prieskumoch stolových hôr,
ako aj denník expedície. Rozsiahla časť čísla má sys-
tematickú podobu, s podrobným popisom objavov
jednotlivých lokalít, podľa logicky vyčlenených
celkov. Podnetné informácie sú tu najmä o perspek-
tívach oblasti a veľká mapa jaskyne Kryštálové oči,
podľa ktorej sa dá nadviazať na jej pokračovanie.
Kapitoly o podzemnej faune, iné o možnom veku a
genéze tu nájdených “krasových” foriem. Koho zau-
jíma prazvláštna príroda tohto tak jedinečného, no aj
extrémne nedostupného a preto stále málo preskú-
maneho kúta sveta, nájde tu veľa súhrnných poz-
natkov o geológii, povrchovej tvárnosti, endemickej
faune či veľmi špecifickej flóre (mäsožravé
rastliny), a histórii výskumov oblasti tepuy.
Rozsiahla časť Spravodaja je venovaná všetkému,
čo potrebuje vedieť jaskyniar o logistike podobnej
zaoceánskej expedície: o nevyhnutnom materiáli a
výstroji, spôsobe prieskumu, mapovania a fotodoku-
mentácie podzemia, ale aj o živote v tábore, jedál-
nom lístku, zvláštnostiach počasia, eventuálnych
nebezpečenstvách. Jaskyniar chystajúci sa do trópov
ocení zase precízne vypracovanú kapitolu o zdraví
a prevencii (proti dotieravým a štípajúcim muškám
puri-puri však nepomáha nič...). Spravodaj je
ukončený rozsiahlym resumé (v španielčine
a angličtine) a môžete sa tu dozvedieť aj niečo málo

o tých, ktorí výpravu realizovali. Aj čo ich to stálo...
Ale tiež, ako a čím sa “kŕmil” roraimský nosáľ, že
niektoré rastliny sú tu jedlé len do určitej fázy, či ako
úspešne postupovať pri vyjednávaní ceny s nosičmi,
miestnymi domorodými Indiánmi z kmeňa Pemón.

Zo zaujímavých objavov tejto výpravy spomeňme
zatiaľ len: jaskyne vyzerajú neraz viac ako vápen-
cové(!), pritom substrátom je za normálnych okol-
ností nerozpustný kremitý pieskovec... a poriadne
starý (proterozoikum, to sú miliardy rokov). Je
v nich napriek tomu všetko, čo ku krasu patrí: pono-
ry, vyvieračky, podzemné toky, no aj trsy pitoreskne
zašpicatených, naozajstných kvapľov(!), samozre-
jme neznámeho zloženia, možno úplne nové minerá-
ly... ktoré vznikajú asi z prievanov. Chodby sú
mohutné, s úrovňami, dómami s vodopádmi, ale aj
labilnými závalmi... Sú plné pavúkov (ako aj
pavučín) a iného hmyzu (obrie kobylky), hniezdia tu
vo veľkých kolóniách robustné, skoro ako myšiak
veľké, plodožravé, slepé jaskynné vtáky guácharos,
medzi ktoré sa jeden člen výpravy riskantne spustil...
nachádzajú sa tu akési vazelíne podobné kopy
(gleje), či na stropoch “plesne”, ktoré vznikajú akiste
z páperia krídielok nejakých maličkých jaskynných
vrabcov... Podľa charakteru trhliny na povrchu tu
môžete zistiť, či vedie naozaj do jaskyne (tzv. poke-
mon), alebo je iba slepá... a možné pokračovanie
jaskyne sa tu dá dokonca celkom seriózne naprútiko-
vať! V niektorých tunajších jaskyniach sú
nebezpečné plyny (z vtáčieho trusu?), zastihnúť vás
tu môžu smrtonosné prívaly vôd... no na druhej
strane, dolu v podzemí je príjemné teplo. Na
Roraime sa dá kľudne v jej labyrintoch nenávratne
stratiť, no výprava mala takmer tragický koniec
niekde už úplne inde, mimo jaskýň (keď si jej účast-
níci prestali dávať pozor). To najdôležitejšie na
záver: viaceré jaskyne úplne voľne pokračujú, do
konca neboli prejdené len pre nedostatok času...
Výzva pre zorganizovanie ďalšej expedície.

Viac už v samotnej publikácii.
Spravodaj SSS 2/2003 je možné získať priamou

kúpou, písomnou alebo tel. objednávkou na sekre-
tariáte: Slovenská speleologická spoločnosť,
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš (0908 / 200
803), alebo cez predsedu SSS Bohuša Kortmana
(0905 / 488 028, 042 / 432 10 64). Zatia ľ za sym-
bolickú predajnú cenu 199,- Sk (pretože náklady na
vydanie tohto mimoriadneho čísla boli vyššie, než
pri bežne vydávanom čísle Spravodaja).

Odporúčame, aby ste príliš dlho neváhali... Tento
Spravodaj vyšiel totiž len v limitovanej sérii 400 ks,
a značná časť nákladu sa už minula! Toto číslo by
vám v kompletnej zbierke Spravodajov mohlo
nakoniec chýbať.

pozn.: Tento Spravodaj bude možné získať aj na
najbližšom Speleomítingu vo Svite.
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Dňa 24. a 25. októbra 2003 sa v Rekreačnom
areáli Predná Hora v Národnom parku Muránska
planina konal v poradí už tretí seminár členov spele-
ologickej strážnej služby. Seminár organizovala
Správa slovenských jaskýň s Komisiou pre ochranu
jaskýň Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Zúčastnilo sa ho 52 strážcov a kandidátov na strážnu
službu z radov SSS, 6 prednášateľov z SSJ a Dr.
Kensaku Urata, japonský expert JICA z oblasti
krasovej geológie a geomorfológie.

Seminár otvorili RNDr. Pavol Bella, námestník
riaditeľa SSJ, Mgr. Bohuslav Kortman, predseda
SSS a RNDr. Ľudovít Gaál, vedúci oddelenia prak-
tickej starostlivosti SSJ, ktorý mal aj prvú pred-
nášku. Venoval sa v nej najmä aktuálnym otázkam
v praktickej ochrane jaskýň. Stručne predstavil
poslucháčom problematiku projektovania ochran-
ných pásiem jaskýň, budovanie jaskynných
uzáverov a dotkol sa aj praktického výkonu spe leo-
logickej strážnej služby. Nasledovala prednáška
Františka Bernadoviča, bezpečnostného technika
SSJ, o bezpečnosti pohybu v teréne a v jaskyniach
pri výkone speleologickej strážnej služby. V pred-
náške upozornil najmä na hroziace nebezpečenstvá
pri takejto činnosti a interpretoval aj množstvo sku-
točných udalostí, ktoré sa počas jeho pôsobenia
v jaskyniarskych radoch udiali alebo ktorých bol
účastníkom. Nasledovala prednáška Mgr. Dagmar
Haviarovej, hydrogeologičky SSJ, ktorá posluchá-
čom podrobne predstavila problematiku fungovania
hydrologických systémov v krasových oblastiach
a dôležitosť ich ochrany v súvise s potenciálnym
ohrozením podzemných vôd.

Po tomto bloku prednášok nasledovalo rozdele-
nie strážcov na dve skupiny k jednotlivým koordiná-
torom strážnej služby podľa ich pôsobnosti (Pavol
Staník S a Z, Ladislav Iždinský J a V) a referovanie
samotných strážcov o výkone ich činnosti a problé-
moch s ktorými sa stretávajú. Predbežne boli pre-
diskutované aj budúce zmluvy o zabezpečení spele-

ologickej strážnej služby s jednotlivými členmi SSS
a oblastnými skupinami disponujúcimi právnou sub-
jektivitou.

Po večeri nasledovalo premietanie fotografických
záberov z krasu a jaskýň Japonska, ktoré viedol Dr.
Kensaku Urata.

Na druhý deň sa konali dve nezávislé exkurzie.
Jedna sa vybrala do jaskyne Bobačka pod vedením
domácich jaskyniarov a druhá na povrchovú exkur-
ziu na Veľkú Lúku, Wesselényiho jaskyňu
a Muránsky hrad. Počas povrchovej exkurzie sa ko-
nali skúšky (písomné testy) nových uchádzačov
o speleologickú strážnu službu.

Na záver azda môžeme konštatovať, že speleo-
logická strážna činnosť ako jedna z foriem za-
bezpečenia ochrany a starostlivosti jaskýň má na
Slovensku budúcnosť. Nasvedčuje tomu i neustále
sa zvyšujúci  záujem členov SSS o výkon tejto čin-
nosti, ako aj výsledky spolupráce medzi SSJ a jed-
notlivými strážcami, resp. skupinami či klubmi SSS.

54

3. seminár členov speleologickej strážnej služby
Ladislav Iždinský

koordinátor speleologickej strážnej služby
Správy slovenských jaskýň

Pracovné rokovanie na seminári. Foto P.Bella
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V druhej polovici júla 2003 sa rady jasky-
niarskych päťdesiatnikov opäť rozšírili o ďalšieho
člena. Stala sa ním osoba Ing. Ivana Demoviča,
dlhoročného vedúceho oblastnej skupiny Inovec. To
je zároveň dôkazom, že od istej doby čas akosi rých-
lejšie letí. Nie to totiž tak dávno, alebo sa to len tak
zdá, keď na zasadnutia vtedajšieho predsedníctva
SSS prichádzal vyšší a tichý počerný mladý muž,
ktorý v tom čase viac počúval ako hovoril. Asi mal
na to svoje dôvody. Ako náhradník predsedníctva

dostal sa priamo do stredu jaskyniarskeho diania,
kde nebolo málo tých, čo v roku 1969 obnovovali
Slovenskú speleologickú spoločnosť.

Jubilant sa narodil 22. júla 1953 v Senici v rodine
lekára. Po absolvovaní Základnej deväťročnej školy
v Piešťanoch v rokoch 1959-68 nasledujúce tri roky
študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole
v Hlohovci, ktorú ukončil maturitou roku 1971.
Odtiaľ viedla jeho cesta do Prahy na ČVUT, kde
v rokoch 1971-77 študoval na Fakulte jadrovej
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Ivan Demovič -
naozaj už päťdesiatka

Dňa 22.07.2003 dosiahol významný jaskyniar
Ivan Demovič svoje okrúhle výročie 50 rokov. V na-
šom kolektíve je známy ako kopáč na dlhé trate,
nepolepšiteľný zlepšovateľ, skutočný to inžinier
kladkostrojov, lanoviek a podobných vecí na
uľahčenie podzemnej driny a strážca efektívnosti
práce. Musíme naňho prezradiť, že pohľad na nedo-
plnené vedro ho deprimuje rovnako ako na
nedočapované pivo. Jaskyniarčiť začínal v Malých
Karpatoch neskôr sa presunul na Považský Inovec.
Spomeňme aspoň zopár nám známych lokalít,
ktorým Ivan venoval veľa síl i kus svojho života:
chtelnické a dobrovodské závrty (C 13 C18, Štyrid-
saťšestka), Holý kameň, hlboký cca 30 metrov, ktoré
sú poctivo vykopané. Zatiaľ jeho najväčším
objavom je Modrovská jaskyňa dlhá 550 m. Bol to
Ivan, ktorého zvesť o jaskyniarskom poteciáli
Velebitu spustila lavínu neskorších významných
objavov. Veríme, že ani po tomto výročí jeho
húževnatosť a chuť pracovať objavovať a pomáhať
druhým neutíchne a bude s nami zdolávať ešte dlhé
roky nástrahy a krásy podzemného sveta. To mu zo
srdca určite prajú všetci čo ho poznajú. A preto Ivan,
aj keď’ dodatočne, želáme Ti k tvojej 50-tke všetko
dobré a veľa, veľa úspechov v Tvojom osobnom,
pracovnom a jaskyniarskom živote. Objavu zdar!!
A touto cestou Ti v mene OS Trenčianske Teplice
chceme poďakovať za Tvoj čas, ktorý si nám veno-
val pri naších akciách. Ďakujeme.

Za Os TT
Daniel Čongrady - Čongy, Miroslav Sova

Pred jaskyňou dňa 14.6.2003
Foto M.Sova

Od ďalšieho gratulanta..............



56

fyziky a fyzikálneho inžinierstva. Z toho možno
vyvodiť záver, že štúdium tohto smeru má asi blaho-
darný vplyv na rozvoj jaskyniarskych záľub. U me-
novaného sa prejavili niekedy okolo roku 1972 a ako
ukázal čas, neopustili už ho vôbec. O charaktere jeho
zaujatia svedčí príhoda, ktorú si azda ešte pamätajú
skôr narodení. Odohrala sa niekedy v polovici 70.
rokov počas jedného večerného zasadnutia predsed-
níctva SSS v Liptovskom Mikuláši. Prerokovávala
sa na ňom informácia o akomsi nelegálnom arche-
ologizovaní v jaskyni Čertova pec pri Radošinej. Ani
napriek spravodlivému rozhorčeniu, ktoré nás na
chvíľu opantalo nevedeli sme si predstaviť poten-
ciálneho delikventa, ktorý sa podľa vtedajšieho úst-
neho podania pustil do svojského výkladu vž itých
jaskyniarskych prikázaní typu Nepoškvrníš lokalitu
nečestnými úmyslami svojimi, pokiaľ nedostaneš
príslušné požehnanie. Podľa informácie prítomného
člena jednej komisie v pozadí tohto činu nestál nik
iný, než dnešný jubilant.

Život išiel ďalej. Jubilant medzitým úspešne
zavŕšil vysokoškolské štúdium a pracovne zakotvil
v Tesle Piešťany. Čakala ho ale ešte jedna, na vtedaj-
šiu dobu skutočne milá povinnosť. Základná vojen-
ská služba vo vojenskom útvare v Českých
Budějoviciach. Po jej absolvovaní v roku 1978
potom už pracovne zakotvil vo Výskumnom ústave
jadrových elektrární, a to najprv v Jaslovských
Bohuniciach a po jeho presťahovaní i v Trnave, kde
pôsobí doteraz.

Jeho jaskyniarske začiatky sa spájajú s Dobrou
Vodou, presnejšie závrtom C 18, ale i množstvom
iných sond, prostredníctvom ktorých sa pokúšal
preniknúť do neznámeho podzemia. Podľa údajov
turistického sprievodcu v lete roku 1973 identifiko-
val pod okrajom plošinového hrebeňa Krahulčích
vrchov nenápadný vertikálny vchod do Mačacej
jaskyne a koncom roka zostúpil na jej dno v h ĺbke 18
m. Tu v sutine zistil slabý prievan, ktorý sa stal
impulzom pre neskorší prieskum lokality. Tieto a iné
okolnosti ho priviedli do radov SSS, kde od roku
1975 zakotvil v oblastnej skupine Chtelnica, aby sa
tu už zakrátko stal jej tajomníkom a po smrti V. Ta-
hotného od roku 1980 i jej vedúcim. Od septembra
1979 až do novembra 1988 zároveň pôsobil ako
náhradník predsedníctva SSS.

Medzitým sa orientoval na prieskum krasovej
oblasti Krahulčích vrchov. Popri Mačacej jaskyni
skupina tu pod jeho vedením lokalizovala a zame-

rala aj niekoľko menších jaskýň. Speleologický
prieskum jaskyne vo vstupnom komíne, na ktorom
sa intenzívne podieľal spôsoboval nemálo problé-
mov, preto tu na čas práce prerušil a ďalšie aktivity
nasmeroval na závrty Dobrovodského krasu. V roku
1981 nastal zlom. Práca v Mačacej jaskyni dostala
nový impulz potom, čo sa v novembri 1981 podari-
lo dostať do voľného pokračovania a napokon po
presekaní úzkeho otvoru v decembri 1982 až do
Vianočnej siene. Zameranie 160 m dlhej jaskyne
v rokoch 1982-83 a činnosť orientovaná na postupné
prenikanie do jej priestorov sú len zlomok toho,
čomu sa venoval náš jubilant. V nasledujúcich
rokoch naďalej dominovala Mačacia jaskyňa, resp.
oblasť Krahulčích vrchov a inú oblasť záujmu tvoril
Dobrovodský kras, t. j. závrt č. 13 Chtelnické
uhliská, č.18, jaskyňa D46 a ďalšie lokality.

Začiatkom roku 1990 jubilant na SZ úbočí
masívu Grnice, v západnej časti Považského Inovca,
narazil v balvanitej sutine skalného stupňa na mokrý
fľak s vystupujúcou parou. To je zrod objavu
Modrovskej jaskyne. Do konca zimy sa tu podarilo
preniknúť do 8 m dlhej plazivky s pracovným
označením G1. Po obnovení prác v roku 1991 a po
vyhĺbení niekoľkých sond patril k tým, čo v júli
1991 prenikli do 25 m dlhej klesajúcej chodby,
odkiaľ sa o niekoľko dní objavila podstatná časť
známych priestorov vyše 500 m dlhej jaskyne.

Jeho meno nefiguruje len pri zameraní jej
priestorov a publikovaní tohto objavu na strán kach
zborníka Slovenský kras. Podieľal sa aj na speleo-
logickom prieskume lokalít, na ktoré si v roku 1993
oblastná skupina uplatnila právo priority a v rozsahu
možností sa zúčastňoval aj iných podujatí. Či už išlo
o Speleofórum ČSS v roku 1995 v Rudiciach alebo
Speleomíting SSS, kde sa prezentoval troj-
rozmerným zobrazovaním jaskýň či iné centrálne
akcie SSS.

Do slovenského jaskyniarstva vstúpil v čase,
kedy sa v oblasti, kde dnes pôsobí, niektoré náležitosti
nepresadzovali ľahko. Ak dnes konštatujeme, že v Po-
važskom Inovci dlhodobo a úspešne pôsobí oblastná
skupina Inovec, pôvodne nazývaná Chtelnica, je to
i nemalá zásluha jubilanta. Zaželajme mu teda do
ďalších rokov jeho života, aby mu jaskyniarstvo
i naďalej prinášalo pocit uspokojenia a nachádzal
v ňom všetko, čo popri osobnom zdraví a šťastí patrí
k harmonickému životu každého jedinca.

Marcel Lalkovič
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Na sklonku roku 2003 sa dožil významného
výročia František Bernadovič, známy praktický
jaskyniar a dlhoročný zamestnanec Správy sloven-
ských jaskýň. Narodil sa vo vinohradníckej dedine
Horné Orešany na západe Slovenska 2. novembra
1943. Po skončení Geologickej priemyslovky
v Spišskej Novej Vsi, ktorú navštevoval v rokoch
1958-62 pracoval v Geologickom ústave Dionýza
Štúra v Bratislave. Prvé dotyky s nesprístupnenými
jaskyňami mal v roku 1966 počas terénnych prác,
keď bol ubytovaný na horárni v Šumiaci. Vtedy tu
spolu s priateľom podnikol dobrodružnú výpravu do
jaskýň v okolí Červenej skaly. V tom istom roku sa
dostal aj do priepasti Michňová, kde ich sprevádzal
Svätopluk Kámen. Azda tu sa zrodil jeho bližší záu-
jem o netopiere, keď mu známy jaskyniar z Tisovca
ukázal spiaceho podkovára v podzemí. V jarných
mesiacoch roku 1968 spojil profesionálnu dráhu
s jaskyňami. Vyhral konkurz na správcu jaskyne
Driny, ktorú vtedy spravovalo Západoslovenské
múzeum. Jej podzemie bolo vtedy vo veľmi zlom
stave. Chodníky plné blata a často vypadávala elek-
trická sieť. Fero sa hneď s chuťou pustil do práce.
Najskôr pred jaskyňu vyložil knihu prianí
a sťažností. Po niekoľkotýždňovom pozorovaní pre-
vádzky a zvážení poznámok návštevníkov začal
konať. S pochopením riaditeľa múzea F. Matouška
a za spolupráce kolegu A. Sládka sa začalo s re-
konštrukciou vstupného areálu a podzemia. Najskôr
sa jaskyňa podrobne zamerala, zaviedol telefón,
vybudovala nákladná lanovka a osadila pamätná
tabuľa jej objaviteľom. Zároveň sa začalo
s budovaním bufetu rozširovaním priestorov
neďalekej jaskyne a strieľaním prerážky, ktorou sa
zokruhovala prehliadka podzemia. Vtedy sa aj
vybetónoval nespevnený chodník vedúci jaskyňou.
V roku 1973 dostal ponuku z Ministerstva kultú ry na
prácu v Správe slovenských jaskýň v Liptovskom
Mikuláši. Na prelome rokov 1973-4 teda opúšťa

Driny. Najskôr pôsobil niekoľko týždňov ako
sprievodca v Demänovskej jaskyni slobody a od 1.
1. 1974 nastúpil na Správu slovenských jaskýň ako
bezpečnostný a požiarny technik. Túto funkciu tu
vykonáva prakticky dodnes. Fero sa na Liptove
hneď zapojil do amatérskych speleologických prác.
Už od jaskyniarskeho týždňa v Brestovej sa poznal
so známym speleológom S. Šrolom. V lete roku
1975 už spolu s ním a ďalšími namáhavo ručne vŕtal
diery na odstrely v Občasnej vyvieračke Škopovo.
Ferko s priateľmi pracoval v Jánskej doline aj vo
Veľkej Stanišovskej jaskyni, Starej Poľane, Líščej
a Medvedej jaskyni či hĺbil početné povrchových
sondy so S. Šrolom. V Malej Stanišovskej jaskyni
zorganizoval úspešný čerpací pokus.

V Demänovskej jaskyni spolupracoval s V. Ži-
kešom pri výskumoch v Pustej jaskyni, v Jaskyni
slobody zorganizoval pre potápačov z Trenčína
prieskum Pekelného sifónu. Samozrejme že ku
speleológii patria aj objavy. Už v roku 1969 vo
Veľkom prepadlom v Malých Karpatoch, ako
inštruktor Táborníckej školy zameranej na jasky-
niarstvo spolu s J. Zelnerom a I. Cebecauerom, pod-
porovaný F. Plevom a K. Silnickým, pocítil radosť
z prieniku do nových priestorov. Bol aj pri pri eniku
do nových priestorov v Občasnej vyvieračke
v Škopove a vedúcou osobnosťou pri objavoch
rozsiahlych priestorov v Novej Stanišovskej jaskyni.
Práve F. Bernadovič zorganizoval vyčerpanie sifónu
v Spojovacej chodbe v Jaskyni slobody v roku 1986
za ktorým sa objavili pozoruhodné priestory. V roku
1976 sa stal vedúcim OS SSS Liptovský Mikuláš
a túto funkciu vykonával až do roku 1989. V roku
1970 pomáhal P. Nemčekovi, J. Majkovi a J. Nídlovi
pri záchrane zavaleného jaskyniara Horváta
v Peterskej priepasti v Malých Karpatoch.
Neskoršie, na konci 70. rokov 20. storočia, stál aj pri
založení Jaskyniarskej záchrannej služby Slovenskej
speleologickej spoločnosti. Po zmene politického
systému na sklonku roku 1989 inicioval stretnutia na
vládnej úrovni, ktorých výsledkom bolo obnovenie
Správy slovenských jaskýň. Osobný vzťah má
oslávenec k biológii. Jeho celoživotný záujem
k živej prírode sa zhmotnil v roku 2000, keď bola
vydaná jeho pútavá monografia Netopiere – tajomní
obyvatelia jaskýň. Celkovo mal publikovaných 50
odborných, ale aj populárnych príspevkov v dennej
tlači, odborných periodikách ale aj v rôznych
zborníkoch. Pri príležitosti významného životného
jubilea Ti prajeme ešte veľa chuti do ďalšej práce
a radosti zo života.

Peter Holúbek
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Šesťdesiatka Františka Bernadoviča
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Jubileum M. Kováčika
Začiatkom septembra dosiahol Miroslav

Kováčik, dlhoročný člen SK Červené vrchy a ne-
skôr aj SK Nicolaus päťdesiatku. Miro je spoľahlivý
a zapálený jaskyniar, ktorý pôsobí azda v každej
oblasti amatérskej speleológie. Výborne lezie, kope,
objavuje, meria, zháňa problémový materiál,
pomáha so skladovaním materiálu, alebo sa
zúčastňuje náročných zahraničných expedícií. O je-
ho húževnatosti svedčí drobná epizóda z Prosieckej
doliny. Keď sme rozšírili tesnú úžinu na konci per-
spektívnej jaskyne, tak nás tu po pár metroch za-
stavila šikmo sklonená zahlinená úžina z ktorej
fúkal prievan svedčiaci o správnosti nášho postupu.
Problém tu však bol s náročným transportom mate-
riálu. Niekoľko akcií sme sa monotónne plazili tam
a späť a v transportnom vaku vynášali hlinu, aby
sa dalo pred kľúčovým miestom aspoň vystrieť
hlava a posvietiť do úžiny. Problém sa zdal byť
riešiteľný a tak sme s motykou a špeciálnym
prípravkom začali dole hlavou s vystretou rukou
kypriť hlinu. Po chvíľach, ktoré sa zdali nekonečné
a namáhaná ruka dostávala poriadne zabrať sme sa
striedali. Miro, už vtedy nie celkom najmladší, sa pri
výmenách netváril nadšene, ale aj napriek tomu
niekoľko akcií vydržal kopať v neprirodzenej polo-
he. Až neskoršie pri plánovaní ďalších prác sa pri-
znal, že od začiatku ho pri kopaní bolí rameno a ďa-
lej už takto pracovať nemôže. Aj napriek veľkým
problémom ho však prievan a otáznik na konci

jaskyne lákal, nedbal pri tom na varovanie
preťaženého organizmu a niekoľko akcií kopal a
trpel. Keď som Mirovi aj rok po tom spomenul
jaskyňu O-3 tak len pokýval hlavou a ukázal na
rameno, že ho veru ešte poriadne bolí. Mirko, do
ďalšieho, nielen jaskyniarskeho života Ti za
všetkých priateľov z jaskýň želám veľa radosti zo
života

Peter Holúbek
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RNDr. Ľudovít Gaál – päťdesiatnikom
Jaskyniarstvo v Rimavskej Sobote a hádam ani

na celom Slovensku sa azda ani nedá predstaviť bez
mena Lala – Ľuda Gaála. Čas síce pokročil a Lala
tohto roku oslávil päťdesiatku, to však nič nemení
na jaskyniarskych aktivitách, ktoré vykonáva.

Ľudo sa narodil 10. augusta 1953 v Rimavskej
Sobote, kde aj maturoval na miestnom gymnáziu.
Roku 1978 ukončil štúdium na Prírodovedeckej
fakulte UK Bratislava, v odbore základná geológia.
Doktorandskú prácu obhájil o rok neskôr. Postupne
pracoval na Geologickom ústave D. Štúra
v Bratislave, neskôr na Geologickom prieskume
v Rožňave, potom sa profesionálne venoval ochrane
prírody, osobitne krasovým územiam a jaskyniam
v rámci Krajského ústavu štátnej pamiatkovej
starostlivosti a ochrany prírody v Lučenci, Správy
CHKO Cerová vrchovina a v Centre ochrany
prírody a krajiny SAŽP. Veľmi krátko pôsobil aj
v Štátnej ochrane prírody SR.
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Od júna 2002 je vedúcim oddelenia praktickej
starostlivosti a environmentálnej výchovy Správy
slovenských jaskýň.

Jeho prvé jaskyniarske aktivity sa datujú už
v roku 1969. V roku 1971 spolu s nieko ľkými
nadšencami založil neoficiálny Rimavskosobotský
amatérsky speleologický club (RASC) a po prijatí do
radov SSS v roku 1972 pracovali pri oblastnej
skupine Tisovec pod vedením Svätopluka Kámena.
V roku 1974 po načerpaní základných jasky-
niarskych vedomostí a získaní skúseností sa však
malá skupinka osamostatnila a založila Oblastnú
skupinu Rimavská Sobota pod vedením jeho nebo-
hého brata Doda – Jozefa Gaála. Skupina sa veno-
vala najmä Drienčanskému krasu, ale pomaly
zabrala aj kras v okolí Bretky, Skerešova a Jelšavy
a neskôr aj pseudokras Krupinskej planiny, Cerovej
vrchoviny a Ostrôžok. Územie Drienčanského krasu
sa v 80. rokoch považovalo za najlepšie preskúmané
a zdokumentované jaskyniarske územie na
Slovensku. Jubilant sa s ďalšími členmi skupiny
zúčastnil na expedíciách do vtedy najhlbších a naj-

dlhších jaskynných systémov (Snežná priepasť –
Poľsko, Abisso Michele Gortani, Grotta Gigante –
Taliansk, Sima GESM – Španielsko). Podieľal sa na
objavoch viacerých významných jaskýň.
Najvýznamnejšími domácimi úspechmi bolo po-
stupné objavenie jaskyne Podbanište a neskôr
jaskyne Nad Kadlubom, objav Jaskyne pri Holom
vrchu, Frontovej jaskyne, Špaňopoľskej jaskyne
a mnohých ďalších. Významnou mierou sa zapojil
do meracích a mapovacích prác nielen v domácich
jaskyniach a nezanedbateľné sú aj jeho fotografické
snímky. Aktívne sa podieľal na vypracovaní via-
cerých smerníc, zákonov a vyhlášok z oblasti
ochrany prírody, najmä však jaskýň.

V mene Oblastnej skupiny Rimavská Sobota
želám jubilantovi ešte mnoho jaskyniarskych úspe-
chov, vydarených geologických hypotéz a štúdií,
dostatok fajného vínka k jaskyniarskemu kozubu na
terénnej základni a hlavne veľa sily pri obhajovaní
záujmov ochrany jaskýň a nás jaskyniarov.
Ladislav Iždinský, tajomník OS Rimavská Sobota
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MUDr. Jaroslava Kadlecová, členka JK
Strážovské vrchy, sa od 25. 9. 2003 volá
Homolová. Členov JK, s ktorými sa v tento deň
stretla v Speleologickom informačnom stredisku
(SIS) TRENČAN v Považskej Bystrici, ubezpeči-
la, že napriek vstupu do stavu manželského
nehodlá zmeniť svoj jaskyniarsky stav. Svedčí
o tom aj pripojená fotografia.

So želaním množstva nových faktúr, služobných ciest, predpisov a zmlúv sa pripája k po četným gratu-
lantom aj tlačiarenský škriatok

Ján Adamjak 60-tnik

Pre niekoho veľa, pre niekoho málo a pre jedného z nás skutočnosť.
V septembri sa dožil peknej 60-tky kamarát a dlhoročný člen jaskyniarskej skupinySpišská Belá Ján

Adamjak. Tatry – si ho pritiahli už dávno a on, nedokázal odola ť. Ako člen našej skupiny sa aktívne zapájal
a zapája do prieskumu Belanských a Vysokých Tatier. Ak u niekoho vek nehrá rolu, tak je to práve on. Stále
aktívny a plný entuziazmu dokáže potiahnuť hlavne povrchové prieskumy. Svojimi skúsenosťami a poz-
natkami o Belanských Tatrách je dobrým spoločníkom aj pre mladších členov skupiny, ktorých poučí
porozpráva a ukáže zaujímavé veci priamo v teréne.

Tak Janči ešte raz všetko naj, naj, naj, ku tvojej 60-tke. Veľa, veľa zdravia, šťastia, málo starostí a veľa
radosti zo života Ti prajú členovia jaskyniarskej skupiny Spišská Belá.

Od júna 2002 je vedúcim oddelenia praktickej
starostlivosti a environmentálnej výchovy Správy
slovenských jaskýň.

Jeho prvé jaskyniarske aktivity sa datujú už
v roku 1969. V roku 1971 spolu s nieko ľkými
nadšencami založil neoficiálny Rimavskosobotský
amatérsky speleologický club (RASC) a po prijatí do
radov SSS v roku 1972 pracovali pri oblastnej
skupine Tisovec pod vedením Svätopluka Kámena.
V roku 1974 po načerpaní základných jasky-
niarskych vedomostí a získaní skúseností sa však
malá skupinka osamostatnila a založila Oblastnú
skupinu Rimavská Sobota pod vedením jeho nebo-
hého brata Doda – Jozefa Gaála. Skupina sa veno-
vala najmä Drienčanskému krasu, ale pomaly
zabrala aj kras v okolí Bretky, Skerešova a Jelšavy
a neskôr aj pseudokras Krupinskej planiny, Cerovej
vrchoviny a Ostrôžok. Územie Drienčanského krasu
sa v 80. rokoch považovalo za najlepšie preskúmané
a zdokumentované jaskyniarske územie na
Slovensku. Jubilant sa s ďalšími členmi skupiny
zúčastnil na expedíciách do vtedy najhlbších a naj-

dlhších jaskynných systémov (Snežná priepasť –
Poľsko, Abisso Michele Gortani, Grotta Gigante –
Taliansk, Sima GESM – Španielsko). Podieľal sa na
objavoch viacerých významných jaskýň.
Najvýznamnejšími domácimi úspechmi bolo po-
stupné objavenie jaskyne Podbanište a neskôr
jaskyne Nad Kadlubom, objav Jaskyne pri Holom
vrchu, Frontovej jaskyne, Špaňopoľskej jaskyne
a mnohých ďalších. Významnou mierou sa zapojil
do meracích a mapovacích prác nielen v domácich
jaskyniach a nezanedbateľné sú aj jeho fotografické
snímky. Aktívne sa podieľal na vypracovaní via-
cerých smerníc, zákonov a vyhlášok z oblasti
ochrany prírody, najmä však jaskýň.

V mene Oblastnej skupiny Rimavská Sobota
želám jubilantovi ešte mnoho jaskyniarskych úspe-
chov, vydarených geologických hypotéz a štúdií,
dostatok fajného vínka k jaskyniarskemu kozubu na
terénnej základni a hlavne veľa sily pri obhajovaní
záujmov ochrany jaskýň a nás jaskyniarov.
Ladislav Iždinský, tajomník OS Rimavská Sobota
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MUDr. Jaroslava Kadlecová, členka JK
Strážovské vrchy, sa od 25. 9. 2003 volá
Homolová. Členov JK, s ktorými sa v tento deň
stretla v Speleologickom informačnom stredisku
(SIS) TRENČAN v Považskej Bystrici, ubezpeči-
la, že napriek vstupu do stavu manželského
nehodlá zmeniť svoj jaskyniarsky stav. Svedčí
o tom aj pripojená fotografia.

So želaním množstva nových faktúr, služobných ciest, predpisov a zmlúv sa pripája k po četným gratu-
lantom aj tlačiarenský škriatok

Ján Adamjak 60-tnik

Pre niekoho veľa, pre niekoho málo a pre jedného z nás skutočnosť.
V septembri sa dožil peknej 60-tky kamarát a dlhoročný člen jaskyniarskej skupinySpišská Belá Ján

Adamjak. Tatry – si ho pritiahli už dávno a on, nedokázal odola ť. Ako člen našej skupiny sa aktívne zapájal
a zapája do prieskumu Belanských a Vysokých Tatier. Ak u niekoho vek nehrá rolu, tak je to práve on. Stále
aktívny a plný entuziazmu dokáže potiahnuť hlavne povrchové prieskumy. Svojimi skúsenosťami a poz-
natkami o Belanských Tatrách je dobrým spoločníkom aj pre mladších členov skupiny, ktorých poučí
porozpráva a ukáže zaujímavé veci priamo v teréne.

Tak Janči ešte raz všetko naj, naj, naj, ku tvojej 60-tke. Veľa, veľa zdravia, šťastia, málo starostí a veľa
radosti zo života Ti prajú členovia jaskyniarskej skupiny Spišská Belá.
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Summary 

The last this-year issue of Bulletin of Slovak speleological society brings on many contribu tions on 
practical speleological research which have been mounded because of the special single issue No. 2 edition 
devoted to expedition to Venezula. At first it is necessary to mention a Helena Hipmanová‘s contribution, 
documentated along with a large, folded cave pian telling us about the historical success achieved after  
a long-time effort by spelunkers from Speleo Detva caving club. Finally a connection has been made between 
our deepest The Old castle cave (-432 m) with the higher situated Eternal labour cave (-312 m). Thus the 
height difference of 498 m, being the great est in Slovakia, was reached. 

A mutual effort of caving clubs from Ružomberok and Terchová (,,The Low Fatra – north“ ca ving club) 
resulted in success when spelunkers made an interesting progress in The Cambers probe near The Lisková‘s 
cave, which hasn‘t been interconnected until now. Of traditionally wor thy level is an detailed exploration of 
SK Drienka caving club. About its activities in the Falcon‘s rock area, we shall know more from the Martin 
Horčík‘s contribution. Also further, together with Tibor Máté they describe in details localities in the area of 
the northern edge of The Muráň‘s plateau, at The Župkova Magura hill. At The Muráň‘s plateau, in the area 
of Little Stožka (Malá Stožka) an exploration comes back to life. Lukáš Vlček from Tisovec informs us about 
interest ing discoveries in here. We also know more about the nice, paleontologically explored The Baa lamb 
cave (Ovečkina j.) in The Strážovs mountains from A. Čerňanský, the member of caving club in Dubnica nad 
Váhom. The same type of research was held in the well-known The Dúpna cave yet (near Pružina, also in The 
Strážovs mountains). In karst of The Demanovás mountains, there a well-known and a long-time effort of 
cavers is known, especially that being focused at The Lehotská kamenica depression area, which is situated 
above the village of Dernanová. About the site and problems of exploration there, Peter Holúbek writes. The 
contribution of Miroslav Terray from SK Cassovia caving club brings on a gorgeous cave pian along with an 
article about The Drienovec‘ cave in The Slovak karst. 

Due to Martin Soják and Miroslav Terray the speleoarcheological research activities in The Slovak karst 
revive. A Marcel Lalkovič s contribution will take an interest of all lovers of histo ry – he writes about the 
oldest, in slovak language written refferences to caves in Slovakia as well as an old description of Jasov‘s 
cave which has been obtained by Patrik Derfiňák. 

From organisational and social reports we shall know more about variety of curiosities in life of our 
Society, in which protection activities play an important role in present.

compiled by Z. Hochmuth 
translated by G. Lešinský
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