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Pár slov na úvod

Kras Vysokých a Belianskych Tatier bádame 
s menšími či väčšími prestávkami prakticky už od 
počiatku deväťdesiatych rokov. Nejeden predĺžený 
víkend sme tu trávili v podzemí najmä v sezónach 
1991–1994. Spoločne s bratislavskými a plavecký-
mi jaskyniarmi sme vtedy v dnešnom systéme 

Čiernohorských jaskýň objavovali stovky metrov 
pokračovaní. Štverajúc sa ku vchodom v masíve 
Úplaz nad Javorovou dolinou, neraz, ako bolo treba 
v strmej stráni nabrať dychu, naskytala sa nám 
malebná panoráma protiľahlých končiarov.

Čnie sa tam majestátny (ako tretina Belaniek 
rozľahlý), stavbou komplikovaný, no v speleologic-
kej obci vychýrený masív, zvaný Široká (2210 m 
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MESAČNÝ TIEŇ
– nový jaskynný systém Vysokých Tatier

Branislav Šmída – Igor Pap – Erik Kapucian
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava

Těžiště objevů hlubokých jeskyní se přesunulo z planin Slovenského krasu do pohoří severního 
Slovenska a úsilí speleologů se konečně začalo zaměřovat na nadějné a dosud opomíjené krasové horské 
masivy, jejichž geologická stavba slibuje objevy podzemních systémů s velkým výškovým rozpětím. Vždyť 
kolorační pokusy zde dokázaly podzemní vodní cesty, hluboké 700–1000 metrů. Proto také jeskyňáři se 
skialpinistic-kou výstrojí dnes stoupají vysoko do zasněžených hor, aby na hřebenech vyhledávali nadějná 
místa výparů z podzemí. Ať už to bude v Malé Fatře, Západních, Belanských nebo Nízkých Tatrách, je 
jisté, že zanedlouho dojde k objevu jeskyně hlubší než 500 metrů. Mohl bych vyjmenovat několik masívů 
na Slovensku, v nichž jsou takové podzemní systémy nepochybně vyvinuty.

                                                                                            Petr Hipman, Speleofórum ’89

V objavnej šachte P25 v jaskyni Mesačný tieň
                                                                                                        Foto: M. Audy



n.m.). Jeho hrebeňovú časť prekrývajú kryštalinické 
granitoidy, v podobe známeho geologického feno-
ménu – ležatej vrásy Širokej (Andrusov, 1950). Svahy 
a doliny sú však už budované kvalitnými trisovými 
a jurskými vápencami (na ploche viac ako 8 km2), 
s typickým vysokohorským skrasovatením. Jeho 
odvodnenie výdatnými vyvieračkami siaha hlboko  
k bázam dolín, s prevýšením hydrologických systé-
mov okolo 600 m (Pavlarčík, 1984). Teda, ako raz 
trefne poznamenal jeden z našich kolegov – jaskyn-
iarsky Eden (pozemská rajská záhrada).

V jednom z čarokrásnych zákutí tohto veľkole-
pého masívu, v Spišmichalovej doline, sme dňa 
26. júna 2004 objavili vo dvojici Igor Pap a Braňo 
Šmída nenápadný vchod do rozsiahlej jaskyne, 
pomenovanej ako Mesačný tieň. Jej systém má 
v tomto momente rozsah 2,5 km preskúmaných 
chodieb a hĺbku –142 m.

História a súčasný stav prieskumu Širokej
Vynára sa otázka: Prečo bola v tomto priam 

mýtickom, neraz pri debatách speleológov z rôz-
nych strán rozoberanom masíve objavená väčšia 
jaskyňa až nami, a až teraz? Isteže, niektoré z argu-
mentov sú objektívnymi, no závažnú roľu zohrali aj 
umelé, notoricky známe prekážky. Pretože prvé jas-
kyne (Suchá, Mokrá diera a Kostolík) boli stadiaľ-
to popísané už pred viac ako 120 (!) rokmi (Roth, 
1882).

Priekopníkmi v poznávaní komplexu Širokej sú 
Poliaci: ich expedície v rokoch 1955 a 1958 objavi-
li viacero menších priepastí v kare Svišťoviek (2070 
m n. m.), no napr. aj Tesnú jaskyňu pod stenou 
Košiaru (1870 m n. m.)... ako prví tiež exaktne popí-

sali Ľadovú jaskyňu v Spišmichalovej doline, spo-
mínanú v starej poľskej literatúre (Kowalski, 1957, 
1960). Inou hodnotnou akciou boli nie tak dávne 
výjazdy Wojciecha W. Wiśniewskeho (v roku 
1988), ktorý tu sám alebo spolu s jedným či dvoma 
kolegami našiel (a nielen na Širokej !) celú plejádu 
nových menších či aj väčších jaskýň (napr. vo sva-
hoch Košiaru Lodovu Kozicy, dlhú 125 m) a trhlín, 
a tiež niekoľko perspektívnych miest.

Zo strany slovenských výskumníkov sú mimo-
riadne cenné odborné štúdie geológa RNDr. Stana 
Pavlarčíka. Ten ešte ako poslucháč prírodných vied 
spracoval v roku 1976 diplomovú prácu, publikova-
nú v sumarizujúcej forme v zborníku Slovenský 
kras 22 (1984). V nej uvádza z územia niektoré 
ďalšie menšie jaskyne, no aj závrty, ponory, a tiež 
výsledky stopovacích skúšok, dokazujúcich rôzne 
smery podzemného odvodnenia. (Inšpiratívnym je aj 
jeho ďalší príspevok v kongresovom vydaní 
Spravodaja SSS 1–2/1986.)

Praktický prieskum Širokej (tzn. sondážne aktivi-
ty) žiaľ, a na prekvapenie, vzhľadom ku vyzývajú-
cim možnostiam, nedosahoval objavupotrebnú frek-
venciu, či intenzitu. Ako sa dozvedáme z publikova-
ných výročných správ v Spravodaji SSS, jaskyniari 
z OS Spišská Belá sondovali napr. počas sezón 1999 
a 2003 sporadicky v Prievanovej jaskyni (Svišťová 
dolinka), s niekoľkometrovými postupmi. Do tejto 
oblasti ale sporadicky zavítali aj iní jaskyniari, ktorí 
sa pohybovali rokmi v okolitých masívoch. Ústnym 
podaním sa traduje objav J. Šmolla (deväťdesiate 
roky), nejaká menšia priepasť, snáď v masíve 
Svišťoviek; inú zaujímavú lokalitu tu našiel aj prvý 
z autorov tohto príspevku (v roku 1994?). Čerstvého 
dáta je prepojenie Tesnej jaskyne s Medveďou die-
rou (Pap, 2004).

Zo strany od údolí (v Mokrej diere) sa pokúša-
li o rozriešenie komplikovanej hydrológie speleo-
potápači. Povestný J. Kucharovič tu v sifóne dosia-
hol v roku 1982 uvádzaných 195 m (po mnoho 
rokov išlo o najdlhší kontinuálny ponor v sloven-
ských sifónoch), neskoršie (1989) sa tu zanárali aj Z. 
Hochmuth a V. Ďurček. Istý progres v tejto pozoru-
hodnej výverovej lokalite dosiahla partia Poliakov 
okolo W. Boleka. Možno najďalej, zatiaľ bez vyno-
renia, v akýchsi veľmi plochých, no ešte plávatel-
ných škárach, –4 m pod nulou (osobné informácie), 
sa dostala skupina pod vedením popredného tech-
nického potápača J. Gliviaka (2002). Pre úplnosť 
treba spomenúť aj zmapovanie Suchej diery 
bratislavskými jaskyniarmi a jej prepojenie 
s Mokrou dierou.
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Objavný vchod Mesačného tieňa tvorí len drobná, 
nenápadná prepadlinka   Foto: M. Kapusta



Špecifiká výskumu
Pominúc osobné pohnútky (napr. v minulosti 

vyhlásené poľovné revíry pohlavárov, či iné), v per-
spektívnej Širokej sa neskúmalo (resp. lepšie pove-
dané nekopalo) viac a systematickejšie asi najmä 
preto, lebo – je to dosť ĎALEKO a najmä VYSOKO.

Zdá sa preto nevyhnutnosťou hore v kopci 
zabivakovať, čo znamená vziať so sebou aj výbavu 
na takýto tábor, a o to viac materiálu zase nesiete na 
pleciach... a to už ani nehovoriac o záťaži speleo-
logickou výbavou, či náradím. Ak k tomu prirátame 
nie vždy práve priaznivé počasie (búrky, lejaky), 
ktoré vie vyšťaviť aj tých najodolnejších... či 
relatívne kratšiu prieskumnú sezónu, ako inde 
(odkedy prestanú padať lavíny, a dokedy zas nena-
padne viac snehu), na serióznejšiu, cieľavedomú 
prolongáciu nezostáva vôbec času nazvyš.

Druhým špecifikom, ktoré sme museli zvládnuť 
(aby malo vôbec zmysel za daných pomerov nejaké 
aktivity rozbiehať), bolo vyriešiť – ZDROJ 
ENERGIE. Len kladivkami či sekáčom by sme 
želanú efektivitu nijakovsky nedosiahli. Na zdolanie 
úžin, meandrov či hrozných závalov v horských 
jaskyniach predsa len treba vŕtať diery a naplniť ich 
poriadnymi patrónami. Akumulátorové vŕtačky dnes 
ešte stále nedosahujú potrebný výkon. My sme toto 
špecifikum vyriešili tak, že sme si hore na kopec (to 
boli ale útrapy!) so sebou vyniesli – benzínovú elek-
trocentrálu (600 W / 20 kg, bez paliva).

Prípravy
Igor má Tatry v malíčku. Preliezol ich durch: ako 

jeden zo špičky lezeckej avantgardy (od r. 1979), čo 
tu zrazu zdolávala technické cesty voľne, v klasifikácii 
o celé 3 stupne vyššie... 50 prvovýstupov (aj 9–), cca 
620 výstupov, akcie s Vladom Tatarkom, či inými 
esami tatranských stien... on je tu jednoducho doma. 
Bolo len otázkou času, kedy ho zvábia aj vápencové 
končiare, a neskôr ich rozderavené vnútro... My s Eri-
kom sme mali okúzľujúcu atmosféru dolín Širokej 
zafixovanú v hlavách ešte z mladíckych liet, kedy 
sme si tam aj tri či štyri razy vybehli (tiež v zime). 
Ako nás teda priazeň osudu spojila dohromady na 
Stratenom potoku pod Muránskou planinou, v trojici 
nadšených explorátorov, cítili sme vnútorne, že je ten 
pravý čas, naplniť si vnútorný, rokmi stále presúvaný 
sľub, že krasu Tatier sa v jedno leto povenujeme 
poriadnejšie. Dve-tri akcie do roka dovtedy, to bolo 
sakramentsky málo... Aj Igorove telefonáty boli čoraz 
neoblomnejšie: “Čo toľko otáľaš! Vieš aké je nad 
Tatrami exkluzívne počasie? Modrá obloha, ani 
obláčika... už tri dni! Kedy už zmákneš tie mapy z 
Venezuely? Radšej vyriešme rébus Širokej! Pôjdem 
tam aj bez Teba... uvidíš!”

Igor zjari zavítal na schôdzku jaskyniarov 
v Spišskej Belej, oboznámiť ich o jeho prepojení 
Tesnej s Medveďou, a oni mu, okrem iného, pri-
amo odporučili, aby sa, keď už javí o to tak živý 
interes, povenoval konkrétne napr. Spišmichalovej 
doline, tam že žiadne záujmy nemajú.
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Objavitelia a prieskumníci Mesačného tieňa spolu s jej "krstným otcom", pánom 
Jozefom Zajacom (v strede): zľava Erik Kapucian, Braňo Šmída, Jožo Ondruška 
a Igor Pap                                                                 Foto: M. Kapusta



Ja sa priznávam, sprvu som aj váhal...V čom 
bude ten háčik, že tam doteraz žiadna poriadna diera 
nejestvuje!? Sú v Belankách aj jasnejšie možnosti, 
to určite, ale... Mátala ma tiež jedna čiernobiela foto-
grafia z monografie prof. Lukniša (1973): hrebeň 
Úplazok, dolomitické vežičky... ani názov blízkej 
doliny Rozpadliny neznel práve optimisticky... 
Zahryzli sme sa do problematiky, zohnali solídnejšie 
mapy, staré poľské články, pouvažovali nad geoló-
giou a... úsudok sa vyvíjal. Začali sme spriadať 
hypotézy, podívali sa na vec aj zo psychologického 
aspektu: zdrvujúci výšľap, sprísnená ochrana... 
a ako len málo ľudí pozná tie skvostné vápencové 
rázsochy, zvierajúce Spišmichalovu dolinu! V šir-
šom povedomí akoby ani nejestvovali... Poskromne 
lokalít na veľkú rozlohu... Nakoniec, ani sám 
Wiśniewski sa tu príliš nezdržal. Z jeho publikova-
ných správ (1990, 1992) sa dozvedáme, že dňa 15.7. 
1988 v Spišmichalovej doline našiel, pozrel, alebo 
orientačne preskúmal 11 nikde dovtedy neuvádza-

ných menších jaskyniek a szczelin (trhlín). Teda 
vlastne jednodňová akcia! Na podobne prevýšený 
reliéf dosť málo času... Ešte sme sa dočítali, že 
v Spišmichalovej doline bola účastníkmi JT 
v Belianskych Tatrách v roku 1981 nájdená 
Závrtová jaskyňa (s firnom), ale to bolo tak všetko. 
Terra incognita!

Slovo dalo slovo, koncom júna 2004 sme si 
konečne vyhradili čas a vyrazili do kopca.

Ako sme objavili jaskyňu
V deň nájdenia vchodu Mesačného tieňa bolo 

sychravo a mrholilo. Kým sme sa vyterigali hore do 
Spišmichalovej doliny, naše telá, zaťažené ruksačis-
kami ako hrom, obdržali svoje... Cez kosodrevinu, 
rúbaniská, poblúdenie v hmle... prístupové chodníč-
ky akoby sa nám schválne vyhýbali... Niektoré 
Wiśniewskeho lokality sme v tej pľušti našli, iné 
nie... K večeru sa počasie umúdrilo, spoza mračnej 
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opony vykuklo dokonca zapadajúce slniečko. V tom 
čase sme už dosiahli záverový kar, rovnejšiu plošin-
ku vo výške cez 1700 m n.m. Šikmo vo svahu 
Horvátskeho vrchu (1902 m n.m.), ktorý tvorí pravú 
obrubu doliny, nás upútala evidentná (gravitačná?) 
jazva, tiahnuca sa až po hrebeň. (Ide najskôr 
o Wiśniewskym uvádzané lokality č. 13–15, Wielka 
Lodowa Szczelina, Horwacka Szczelina Niźna 
a Wyźnia, ktoré pracovne nazývame ako systém 
Weget = Wiśniewskeho gravitačné trhliny; najväčšia 
nami nameraná hĺbka –23 m.) Kým sa zotmie, 
poďme reku pozrieť, o čo kráča, ešte to stihneme!

Grupu kosovky sme obišli po mokrej suti blo-
kového úšustu, prah s klzkou trávou na príkrom 
svahu zase pre istotu nadchádzali. A tu zrazu, cel-
kom nečakane, skoro sme tam vhupli – malá prepad-
lina! Vhodené kamenie... prvý odhad hĺbky niečo 
cez 20 m. Ešte v živých spomienkach na mamutie 
priestory z venezuelských kvarcitov, konštatujem, že 
normálka. Zato Igor... no mali ste ho vidieť! Od 
rozrušenia a zvedavosti, kým vlezie dnu, ani nemo-
hol poriadne usnúť... Jedno sme ale vedeli obaja, 
s dokonalou istotou: nikto pred nami, ani 
Wiśniewski, takúto lokalitu a v tejto pozícii 
nespomína. Teda – objav!

Na druhý deň sme sa zrána rozdelili. Ja som 
vybehol do ľavého svahu trógu, vápencového 
hrebeňa vybiehajúceho zo Zámkov (2010 m n.m.), 
Igor sa spustil do novoobjavenej priepasti. Na obed 
zraz v tábore. Môj výsledok bol neuspokojivý: len 
tektonické rozsadliny a blbodiery. Igor vraví: 
“Treba sa Ti pozrieť do tej priepasti! Paráda: nižšie 
sa to slušne rozšíri, steny sú ohladené. Na dne je 
štrbina, preliezť sa nedá, vidieť len kúsok, ale – fúka 
tam prievan... Musíš to vidieť, zhodnotiť! Mali by 
sme tam udrieť!”

Do priepasti sme teda zlanili ešte raz. Cez rozbitú 
skulinu skutočne vanulo, ale prievan to zase boh-
vieako prenikavý nebol... a iba s kutáčom sme tu 
zatiaľ príliš šancí nemali. Povyhadzovali sme teda 
zo sondy pár kameňov a zišli dolu do doliny.

Do boja s úžinami sme sa pustili (I. Pap, B. Šmída, 
E. Kapucian) až na trojdňovke 24. – 26. 7. 2004. 
Najmä vďaka výnimočnej Igorovej rozširovacej 
technike na čelbe, priam ekvilibristike, a centrále na 
povrchu, práca odsýpala a prvá z úžin za necelý deň 
padla. Pod otvorenou studničkou potom začínal 
náznak meandra, no ten sa hneď zmenšil do ďalšej 
plazivkovitej škáry. Tu sme museli najprv “obsekať” 
manipulačný nástup, a hneď nato povolať 
špecialistu: Erika. Nech skúsi dieru prekonať a z 
náprotivnej strany trošku podhĺbiť. (Pretože on má 

morál aj na také džúry, kde my sotva “nazrieme” 
gumovou čižmou...)

Aj to sa podarilo! Nasledovalo opäť pár metrov 
meandra... už si predstavujeme, čo bude asi ďalej... 
ale... znovu akýsi lomák! Rituál strieľania sa opaku-
je, maká sa, čo to dá, síl je ešte dosť, no v jed-
nom momente sa zlomí odpaľovák...

Erik s Igorom – ústup k povrchu. Som na rade. 
Maximálne sústredený, ako v spomalenom filme, 
podliezam hrozivo vyvesený blok a ďalšou úžinou 
sa tískam artisticky dolu hlavou do pokračovania... 
Nasledovali ešte dve úžiny, z toho jedna dosť 
“blbá”: prepchal som sa ňou – sotva na výdych! 
Zostalo mi skoro až nevoľno, ako som sa zaškripol... 
ale tá škodoradosť, ako tu bude ešte len Igor, s jeho 
vytrénovaným hrudným košom, zajtra ochkať 
a nadávať! (Na druhej strane, niet lepšieho “uzáve-
ru”, či dalo by sa povedať speleologického “sita”, čo 
tu príroda vymyslela – aby do jaskyne úplne 
zbytočne nezostupovali tí, čo na to nemajú...)

Vyklopil som sa konečne do nízkej horizontálnej 
úrovne... obhliadam sa, “stopujem”, čerinky po 
stenách... áha, vodička prúdila na JZ... no všade 
ohromný zával. Tak, posedávam už len, a kadiaľ 
teraz? Prievaník sa kdesi záhadne vytratil... Čo ma 
osviežilo, boli ako päsť veľké valúny kremenca. 
V prístupovom meandri som si všimol pritom iba 
jemnú frakciu bridličiek... Prepadli sem obliaky azda 
niekde spoza blokov?

V posledný deň tejto akcie sme jaskyňu s Igorom 
zamerali (–52 m hĺbky). Hrabúc sa v dnových 
závaloch, ani po tomto zostupe sme nezostali 
múdrejšími... Jednoznačná alternatíva pokračovania 
sa nerysovala. Hora odolala aj po druhý raz.

            *              *              *
K zásadnému prielomu v postupe došlo až potom, 

čo našu zohratú trojicu podporili na ďalšej miniex-
pedícii členovia Speleoklubu Šariš (presnejšie pove-
dané: tri jaskyniarky a jeden muž).

Dňa 20. augusta 2004 poobede sme po namáha-
vom výstupe mali chuť vliezť do zeme iba traja: 
Igor, ja a Gabika Majerníčková. Zahryzli sme sa do 
6. úžiny medzi blokmi, za ktorými predsa len akoby 
sa črtala nejaká drobná kaverna. Šťuchať pajsrom do 
závalu nad hlavami, ktorý hrozí zrútením... no, niet 
lepšej adrenalínovej zábavky! Uvoľnil sa otvor, 
cez ktorý sme vyslali na skusy z nás najútlejšiu 
Gabiku. (Ale hneď sme to oľutovali... ak ju to tam, 
žieňa jemné, nebodaj pridlávi, skúsených obitých 
vlčiakov nás zaraz všetci verejne odsúdia...!). 
Gabika ale zvládla úlohu bravúrne – sťaby had sa 
prešuchla do sienky sotva na vzpriamenie. Rozšírila 
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potom priechod od nej aj pre nás. Tu však v chaose 
blokov celá logika pokračovania skončila. Čo teraz! 
Koniec nádejam?

Pri dne sienky som síce ešte vykutral slabý prie-
van, aj sme sa tam cez suť prehrabali, ale viedlo to 
len do niekoľkometrovej oválnej chodbičky... na 
konci znovu zával. Tam už ani nebolo kam odkladať 
eventuálne ťažený materiál.

Zúfali sme... keď tu zrazu Gabča navrhla, aby 
sme vari skúsili ten malý komínik (7.úžinu) nad 
hlavami. Hľadeli sme s Igorom na dieru – periskop, 
stúpala tam trošku para... ale inak veru nič moc. 
Slziaci stenový jarček, hore bolo pomedzi kamenie 
vidieť tak 3 či 4 metre... boli sme skeptickí: najskôr 
to pôjde len do nejakého prítokového komína, či 
náznaku meandra, predpokladali sme. No z jaskyne 
sme chceli vyjsť s čistým štítom, že sme nezavrhli 
ani túto poslednú šancu...

Ako sa o chvíľu ukázalo, Gabikina účasť na tejto 
akcii, jej názor na vec, absolútne ničím nezaťažený 
pohľad, speleologickými poučkami, konvenciami, 
názormi o perspektívnosti... to bol ten pravý zlomový 
okamih! My “znalci” sme už pomaly balili na ústup...

Pustili sme sa teda s vervou do úžiny. Táto dala 
zabrať viac než hodinu. Gabča, učupená pod výčnel-
kom, podobnú divočinu tak skoro asi nezažije... 
Kamene priam fŕkali! Zistili sme, že veľké bloky, 
ktoré neprepadnú zvrchu cez úžinu, nejdú patrónami 
vôbec odstreliť (odpaľovák pružil, nešiel zaraziť až 
na doraz). A tak sme do toho na striedačku s Igorom 
ako šialení búšili, vyviklávali to, podpačovali... 
a čochvíľou sa nám za odmenu vyvalila na prilby 
hromada kameniva... Ešteže Erik bol spoľahlivý – 
každú štvrťhodinu, presne, ako sme boli dohodnutí, 
zapol na 5 minút centrálu, a tak sme si vždy stihli 
predvŕtať niekoľko dier.
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Keď už bol komínik aspoň na prelezenie Gabikou, 
vytlačili sme ju hore. Poznáte to sami, chvíľka napä-
tia, vyšplhala sa po akomsi suťovom svahu... Hneď 
nato padla tá najtriviálnejšia otázka skutočných 
speleológov: “Čo tam je!?”

Gabikina reakcia však bola akási neurčitá: “... 
priestranné je to... idem sa kus pozrieť... je tu tma, 
ani poriadne nevidím... šírka aj 30 m (?)...”

Popod fúzy už aj trošku s Igorom vtipkujeme, že 
tak deleno 10... ale čože!? Dievčina sa za okamih 
kdesi vytratila... “Haló, tak čo tam je?” súrime. 
Odpoveď nič... a pekných pár minút! Fíha!

Ako najatí už znovu trieskame do úžiny...
Skutočnosť bola nakoniec “väčšia”, než sme si 

dokázali predstaviť... Gabika nepreháňala! Dostali 
sme sa do rozmerného dómu, odkiaľ valila kdesi 
dolu veľká rozlámaná galéria... Fantázia! Náhlivo 
sme chodbou zišli prvých asi 200 m, a zrazu bolo 
nad nebo jasné, že – brána do jaskyne sa otvorila! 
A ešte k tomu do VEĽKEJ jaskyne!

Hneď na ďalší deň sme sa vybrali do jaskyne 
šiesti. Nebolo sa pomaly už treba ani prikrčiť... 
stačilo kráčať, liezť... a aj tak sme nedokázali 
zdolať všetky chodby a priestory, ktoré sa zrazu 
núkali! Tina a Peťo pod Erikovým velením vyra-
zili napred, my s Igorom a Gabikou sme za nimi 
rovno mapovali. Prvá trojka preskúmala možno 
700 či 800 m traktu, my sme zvládli namerať 
niečo cez pol kilometra... V postupe vpred hlav-
nou galériou nás zastavili dva priepasťové stup-

ne, do boku sa rozostúpili dómy, meandre, komí-
ny...

Eufória, radostné pokrikovanie, rozjímanie: teda 
asi takto nejako sa cítil Milan Štéc so svojimi dvomi 
priateľmi, keď prenikali prvými stovkami metrov 
v Mŕtvych netopieroch... či Vlado Košel a jeho 
synovec Jaro Volek, keď sa prekopali do systému 
Stratenskej...!

           *                  *                 *
V nasledujúce ráno nás z tábora vyhnal mrazivý, 

neľútostne bičujúci lejak... Akoby nám hora Široká 
naznačila: “Objav vám patrí, vybojovali ste si ho. 
Ale nateraz vám stačilo! Dosť, a practe sa odtiaľto, 
smrteľní červiaci!!”

Morfológia priestorov
Vstupná šachta – začína drobným obdĺžniko-

vým otvorom (0,8 x 1,5 m), po pár metroch sa 
v nej zlanuje ponad obrovskou zaklinenou platňou 
(terasou). Profil priepasti, hlbokej 25 m, sa dolu 
elipsovito rozšíri na 3 x 8 m. Tesne nad 1.úžinou je 
stiesnený nález do bočného, vcelku priestranného 
komína (s kremencovým štrkom – pôvodný 
ponor?). Prielez sem sme si všimli až počas štvrtej 
z akcií v jaskyni – hoci dostať sa tam dalo asi už aj 
v deň objavu!

Skľučujúci meander – výstižné pomenovanie 
získal podľa toho, ako sa väčšina zo skúmajúcich 
vždy “náramne teší” na jeho opätovné zdolanie sme-
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rom k povrchu... Meander je inak mimo úžin široký 
priemerne 1 m, s výškou aj 3–4 m a sú v ňom stupne 
okolo 2 m vysoké. Je to problematická časť jaskyne, 
ktorú “silnejší” či “mohutní” jaskyniari (alebo ľudia 
bez skúseností) vôbec neprekonajú! Dokonca aj 
obratní jaskyniari boli radi, keď im znalci terénu 
poradili, ako sa kde natočiť, či kde preliezať nohami 
napred. Zostávajú tu dve kritické miesta: lomák 
(3.úžina), kde už dlhší čas “čaká na svoju chvíľu” 
natrhnutý kus plafónu, a 5.úžina, ktorá sa prekonáva 
specialissimo (treba vidieť).

dóm Šariš – na počesť prešovských jaskyniarok. 
Rozľahlá chodbovitá sieň, dlhá asi 30 m a široká od 
10 do 15 m, s výškou asi 12 m. Voda sem v istej 
fáze pritekala od JZ. V dóme je mohutný, perspek-
tívny, zatiaľ nezdolaný komín (zopár výškových 
metrov, až k prvej rampe, doň riskantne voľne nalie-
zol E. Kapucian).

galéria Pino 10 – alebo tiež Hlavná chodba 
(“hlavný ťah”). Príkro, niekde až stupňovito klesa-
júca veľká chodba, so šírkou priemerne 6–10 m 
a výškou 8–12 m, dosahuje na dĺžku 325 m. Spád 
chodby má prevýšenie 90 m. Pred poslednou treti-
nou sa chodba znižuje na krátkom úseku do profilu 
asi 1 x 4 m. Inak je všade priestranná a umožňuje 
chôdzu (ako na vysokohorskej túre). Ako prvý zdo-
lal galériu E. Kapucian, bez použitia kúska lana. 
Jedno exponované miesto je tesne pred spodnou 
tretinou chodby, traverz po extrémne rozbitej suti-
nóznej rímse, ktorá má tendenciu zosýpať sa. 

(Vybudovali sme tu traverz.) Chodba bola pomeno-
vaná na počesť aktuálnych 10-tych narodenín 
Igorovej mladšej dcéry.

jama SIŽP – riskantný bod: rozlámaný stupeň 
nad závalovou jamou, kde jeden z prieskumníkov 
padol dolu. Úsek treba prekonávať pomaly, neská-
kať. Jama bola pomenovaná podľa priateľskej 
pomoci jednej inštitúcie (vysvetlenie radšej až 
o nejaký čas).
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Južná vetva – nástup do nej našiel I. Pap z boku 
galérie Pino 10 (v “tme” veľkých chodieb sme ho 
dovtedy bez povšimnutia obchádzali). Ide o spleť 
pôvodne prítokových sifónov. Po zmapovaní časti 
chodieb (400 m) sa v nich už začíname trochu 
orientovať. Dajú sa tu vyčleniť minimálne 3 výškové 
úrovne. Najspodnejšia je nízka, do 2 m, ale široká 
niekde 6–8 m. Strednú tvorí závaliskový kaňon 
s výškou až 6–8 m a široký hoci aj 2–3 m. 
Najvrchnejšiu genetickú etáž tvoria stúpajúce / kle-
sajúce chodbičky na človeka a niekde plazivky. 
Vetva zasahuje hodne na juh, temer pod hranu 
záverovej plošiny Spišmichalovej doliny. (Stále je to 
však ešte pár desiatok metrov pod povrchom.) Pri 
poslednej z akcií tu E. Kapucian vyliezol, mierne 
pritom hazardujúc, do výbežku, kde je možný ďalší 
postup (za prievanom).

Lukulské hody – hneď na jej začiatku (z Južnej 
vetvy) je tu jeden mimoriadne nebezpečný podlez, 
kde hrozí pri najmenšom zavadení stropný odtrh 
viac než tonového(!) bloku. Kto to tam nepozná, 
nech tam radšej nelezie... Chodba bola nazvaná 
podľa výdatného varenia a jedenia, ktorými sme – 
zaháňali nechuť do práce v strašlivej zime! (niektorí 
si tu však dokázali napriek tomu pospať...)

spojka I.P.B.Š. – aj objavitelia jaskyne si chceli 
nazvať niečo po sebe... B. Šmída sa tu počas prvo-
prieskumu dostal až k balkónu 8 m nad zemou, ktorý 
ústil do “obrovskej neznámej galérie, niekde 
v diaľave akoby so šumom vody”... Ako sme neskôr 
zistili, išlo len o okno do galérie Pino 10. Škoda.

meander Kameňolom – priestranný meander, 
vysoký 3–7 m a široký 0,5–4 m. Sú tu dve miesta, 
kde je potrebné preštrikovať sa cez opadané bloky. 
Meander je pocitovo dosť depresívny: hornina sa 
lúpe, všetko je ostré, nič poriadne nedrží... Počas 
prieskumu sme dva razy dokonca začuli samovoľné 
rútenie! V meandri sú dva skoky, kde sme použili už 
aj lano.

sieň Juliana – o voľačo prívetivejšia bledo-sivá 
sieň, nazvaná podľa Braňovej práve narodenej 
druhej dcéry.

Červená galéria – vývojovo je takmer ana-
logická s Pino 10, len je o niečo menšia (plochšia). 
Jej šírka dosahuje 7–10 m a rovnako aj tu vystupu-
jú v suti dna bordové bridlice. V strednej časti je 
predel: tak veľkým odtrh, že vytvára až dojem dvoch 
samostatných chodieb. Je tu niekoľko odbočení, 
vyzná sa v nich však zatiaľ iba Erik Kapucian.

dóm Varhany – priestranná kaverna asi 20 x 15 
m, s výškou okolo 15 m. Zatiaľ najmohutnejší 
priestor jaskyne, akási križovatka “všetkého”. Ako 
sme dóm objavovali, otvárali sa nám ústa od úžasu, 
či to nebude ďalej náhodou Stratenská...

priepasť Čučoriedka – grandiózna, 35 m hlboká 
šachta, so šírkou 8–10 m. Nájdená a preskúmaná 
bola dňa 3. 9. 2004 E. Kapucianom a J. Ondruškom. 
Pri jej dne je menší labyrint chodieb. Názov 
obdržala podľa toho, ako sa Erik s chuťou nap-
chával pri tábore čučoriedkami, a zrazu zistil, že 
papká aj nejaké iné tmavé bobuľky... ktoré vôbec 
nie sú čučoriedkami! (Obišlo sa to len drobnými 
problémami.)

chodba Kremenných vajec – chodbu pôvodne 
nazval negeológ, volala sa ako chodba Žulových 
vajec. Obrie žulové “vajce” (obliak) sme tu nakoniec 
videli ale len jedno, zatiaľ čo kremencové “vajcia” 
výrazne dominujú. Tento názov sa nám extra páči, 
sme naň pyšní.

Bukovský meander – našiel ho dňa 26. 8. 2004 
M. Hačo. Ide o sympatický, 1–1,5 m široký kľukatia-
ci sa meander, ústiaci do dómu Petra, čo je vlastne 
neotektonické rozšírenie (Peťa, fešná Igorova priateľ-
ka, si predsa tiež zaslúži mať vlastný dóm...).

sieň Dubnica – na konci dómu Petra je kaverna 
so zarútenou priepasťou a trhlinovým výklenkom. 
M. Griflík s M. Hačom tvrdili, že v ňom určite nič 
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nie je... Chyba! Pri rekognoskácii tohto 
miesta nazreli do výklenku o čosi lepšie J. 
Ondruška s E. Kapucianom, odvalili pár 
blokov – a nová sieň bola na svete! Je tu 
slušný komín na vylezenie.

sieň s vodou – asi jediné miesto v do-
teraz známych častiach jaskyne, kde sa dá 
VŽDY nabrať z plytkých priehlbiniek 
dna voda (na pitie, varenie a do karbi-
diek).

Hassanova sieň – dómovité rozšírenie 
na spodnom konci Červenej galérie (20 x 
15 x 12 m). Sieň bola pomenovaná podľa 
čierneho psiska Hassana, ktorý nocou 
nebojácne odháňa medvede z parkoviska 
v Lysej Poľane. Pes je ale verný 
výhradne svojmu pánovi Jozefovi. 
K ostatným zostáva nedôverčivý 
a kľudne vás pohryzie.

Zajacov fígeľ – orientačne náročné 
partie: etážovitý labyrint trhlinových, 
nebezpečne blokmi privalených meandrov 
a menších erozívnych úrovní. Na kon-
cových bodoch nasávajú niekde do 
neznámeho pokračovania silné prievany, 
ale bude tu treba cieľavedomejšie 
zasondovať. Celý úsek je zatiaľ nezma-
povaný a tiež sa tu zatiaľ málokto vyzná.

Genéza jaskyne
V trojrozmernom labyrinte jaskyne 

Mesačný tieň sa zložito prepája päť chara-
kteristických chodbových makrotvarov:

1. Veľké šikmé galérie. Vergencia k 
SV. Bývalé hlavné vtokové tepny, azda 
z ľadovcových splazov v záverovom 
kare doliny. (Podobné galérie so strmým 
úklonom sú napr. aj v Kamenných očiach 
či v jaskyni Pod úplazom.) Formovali sa 
na sklone vrstiev, najskôr z primárneho 
meandra (napr. Pino 10 z dnes fragmentu 
meandra Anička), a to opakovanou dotá-
ciou ponorných vôd, možno až náhlych 
prívalov. Voda nestíhala nižšie v menších 
kanáloch odtekať a hladiny mohli potom 
v galériách sifonálne nastúpať relatívne 
až desiatky metrov. Poukazujú na to veľké 
vírové zahĺbenia v stenách. Jemný ílovitý 
nános (najjemnejšia frakcia náplavu, 
neseného v emulzii), neraz pokrývajúci 
bloky dna, zase dokazuje, že k rúteniu 
chodieb muselo dochádzať už počas ich 
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aktívnej funkcie. Konsolidovaný stav medzi dotá-
ciou prítoku a odtokom mohol vyvolávať stabi-
lizáciu hladín v určitých výškach a horizontálne 
prúdenia na rozhraní vadózno-freatickej zóny, 
ktoré formovali

2. Trubicovité chodby. Vergencia pôvodného 
odvodňovania na Z až ZSZ. Sú v nich vyvinuté 
ukážkové laterálne korytá. Ich steny sú čisté, 
drobno, no súmerne facetované. Chodby sú priame 
alebo sa kľukatia, a sledujú nie sklony, ale smery 
vrstiev. Ako sa ich korozívna báza presúvala čoraz 
nižšie, dochádzalo tu k vadóznemu zarezávaniu sa 
a nakoniec až k prepadom dna a vytvarovaniu 
zrútených jaskynných kaňonov (napr. 2.úroveň 
Južnej vetvy). Voda so zbytkovou kapacitou 
nakoniec vytvorila už len

3. Meandre. Majú všesmernú orientáciu a vypĺňa 
ich len zbytok náplavu, alebo náhodné väčšie 
obliaky, prepadnuté sem z vyššia.

4. Oválne, pôvodne freatické labyrinty. Staré 
sifóny, bez sedimentov alebo len s náplavom jem-
ného piesku či dokonca blata. Pôjde asi o primárne 
kanály, vekovo azda najstaršie.

5. Dómy a siene. Niektoré z nich vznikli na 
križovaní vyššie uvedených chodieb, iné ich sub-
sidenciou (poklesávaním niveau a rútením). 

Špeciálne u dómu Varhany možno vidieť polygen-
etický vývoj z pôvodne horizontálnej trubicovitej 
chodby (zreteľný zárez s čerinami v pristropovej 
etáži). Na stene tohto dómu sú aj pulzačné 
záplavové žľaby.

           *                *                *
Na prvý pohľad prekvapujúcou je v jaskyni 

absencia väčších priepastí a šácht. Pozoruhodný je 
ale najmä absolútny nepomer medzi hustotou 
voľných dutín v bloku s jaskyňou, a tým, čo 
vidíme v bralách pravej časti Spišmichalovej doliny 
– prakticky v nich niet jedinej štandardnej koro-
zívnej jaskyne(!), ktorá by bola reliktom podobného 
systému. Silné skrasovatenie akoby sa zatiaľ týkalo 
len “skrytej” časti masívu, poniže výškovej úrovne 
dna doliny.

Geologické a tektonické pomery
Jaskyňa Mesačný tieň by mala byť (podľa geo-

logickej mapy) vyvinutá v jurských organogén-
nych vápencoch (doger–malm). Tomu by 
nasvedčovala aj terénna rampa okolo vchodu, 
tvorená (len?) týmito vápencami. Avšak situácia 
bude komplikovanejšia. Úvodná šachta jaskyne je 
v kvalitných tmavosivých vápencoch. Skľučujúci 
meander však preráža súvrstvie máličko dolomiti-
zovaného vápenca, na povrchu so žltkavou patinou. 
Spodné priestory jaskyne, najmä veľké galérie sú 
vytvorené v tmavosivom až hnedkavom vápenci 
(mikrite), ktorý akoby javil príslušnosť k jurským 
fáciám. Inde, napr. v chodbe Lukulské hody, sme 
zase pozorovali prejavy dolomitizácie, ktoré býva-
jú prejavom gutensteinu.

Nejasnú vekovú príslušnosť majú polohy bridlíc 
až ílovcov, zelenkavých, no hlavne bordovej farby 
(niekoľko rytmov po 5–10 cm, prestriedaných kar-
bonátom), ktoré sú evidentné poniže jamy SIŽP. 
Pôvodne sme si mysleli, že ide už o nekrasové 
podložie... Niektoré priestory jaskyne sú ale prere-
zané hlbšie pod túto úroveň. Polohy “bridlíc” silno 
vplývajú na udržanie šikmej úrovne hlavných 
galérií.

Jaskyňa sa nachádza v masíve s významným 
tektonickým narušením. Ráz najväčších chodieb je 
preto rútivý, so schodkovitými stropmi a hranatý-
mi bočnými zálomami. Sú tu ukážkové tektonické 
zrkadlá, otvorené cik-cakovité štruktúry, či 
praskliny bez jedinej stopy po korózii. O extrém-
nych recentných pohyboch (neotektonike) svedčí aj 
vysoká rozlámanosť meandrov (teda inde pomerne 
stabilného, ťažko narušiteľného tvaru).
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Výplne
V jaskyni sa nenachádza skoro žiadna sintrová 

výzdoba (mimo jednej Siene s kvapľami). Príčiny 
sú štandardné: vysokohorské prostredie s nízkymi 
teplotami, nevyzreté pôdy bez hlinitých prímesí na 
povrchu, neotektonika... Z mikrospeleotém sme 
pozorovali v niektorých zníženiach chodieb stropné 
a stenové pizolity–prievanity (gombíkovité alebo 
guličkovité).

Alochtónnu výplň tvorí najmä kremencový štrk 
(žuly je výrazne pomenej, rozbije sa totiž vzhľadom 
k porfyrickej štruktúre na menšie úlomky), pričom 
jeho bežná frakcia je od 0,5 do 8 cm. To dobre 
odpovedá zbernej oblasti systému – východné svahy 
záverovej panvy doliny (500 x 500 m) sú prevažne 
na nadložných kremencoch. Vo frakcii náplavu sú aj 
väčšie, pritom ale pekne ováľané obliaky s priem-
erom 10–20 cm. Niekde sme však našli zakliesnené 
i dobre opracované bloky s priemerom cez 40 cm 
a v chodbe Kremenných vajec dokonca obrovitú 
granodioritovú “guľu” o priemere 0,5 m!! Tlakové 
prúdenie v niektorých chodbách teda muselo mať 
značnú silu a dynamiku.

Hydrológia
Počas sucha na povrchu je jaskyňa bez tokov. 

V dôsledku zrážok sa však v 1.úrovni Južnej vetvy 
sformuje zurčiaci potôčik. Je ho cez suť viac počuť, 
ako vidieť, a ani v čase najsilnejšieho lejaku hore na 
povrchu prietok nepresahoval viac než 1 l/s. Voda sa 
stráca v kolapse meandra pri začiatku Južnej vetvy. 
Menšie “čurkania” sa zjavujú aj na drobnom vodopá-
diku v Lukulských hodoch či na hrane meandra 
Kameňolom do siene Juliana.

V záverovom kotli Spišmichalovej doliny sa na 
kremencoch, v akomsi stráňovom žľabe, vytvára za 
dažďa silnejší potok, s pozorovaným prietokom 
odhadom 3–5 l/s. Ten sa na kontakte s vápencami na 
krátkom úseku (vo výške asi 1820 m n.m., približne 
170 m na JV od vchodu do jaskyne) difúzne ponára 
do podzemia. V nami zatiaľ preskúmanom rozsahu 
jaskyne sme tento tok zatiaľ nespozorovali.

Klimatické pomery
Mesačný tieň je veľmi drsnou a nevľúdnou 

jaskyňou. Naozajstná zima je v nej aj vo vrcholnom 
lete. Na počiatku Južnej vetvy sme namerali napríklad 
3,5 °C, v dóme Šariš dokonca len 3,2 °C. 
Predpokladáme, že úvodné meandre jaskyne môžu 
v zime úplne premŕzať a aj v jej nižších priestoroch 
vtedy môže panovať nehostinná klíma, blízka nule.

Prievany v jaskyni samozrejme vanú. Vstupná 
šachta je niekedy bez prievanov, inokedy, pri 
vyliezaní neskoro večer (a dokonca aj za silného 
dažďa!) bol vo vstupnom otvore prenikavý výduch 
von. Rovnako v úvodných meandroch, sila prievanu 
k noci akoby zosilňovala. Dolu v jaskyni je cítiť 
zreteľné prúdenia hocikedy aj v solídnom profile 
chodby (napr. prechod z Pino 10 do Južnej vetvy). 
Ako sa mení intenzita prievanov, ich smery, v závis-
losti od ročného obdobia či vonkajšieho počasia a tep-
loty, na podobné pozorovania sme zatiaľ viac času 
nemali. Zrejme ale aj tu budú prievany tým 
najspoľahlivejším vodítkom napredovania vo výs-
kume.

Rozbitosť jaskyne spôsobuje, že za 
vytrvalejšieho dažďa dochádza v jej úvodných 
priestoroch, do hĺbky asi –70 m, k značnému 
nárastu priesaku (prší tu). Riešením je vtedy – buď 
nepremokavá kombinéza, alebo rýchlo túto zónu 
opustiť, prebehnúť.

Perspektívy a súvislosti
Na východ od Mesačného tieňa, priamo za 

hrebeňom, sa nachádza zberný kotol – Širokej 
doliny. Tu, okolo kontaktu kryštalinika a vápencov, 
je vytvorený štruktúrny prah s množstvom kraso-
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vých jám a vo výške asi 1790 m n.m. sa ponára 
krátky stráňový tok (15–20 l/s). V roku 1978 sem 
speleológovia zo Spišskej Belej aplikovali fluo-
resceín, pričom zistili súvislosť s vývermi 
v Javorovej doline a v úvode Širokej doliny, ale 
farbivo vyšlo aj v silnej krasovej vyvieračke Úplazy, 
vo svahu pri vyústení Spišmichalovej doliny 
(Pavlarčík, 1984). Toto geneticky “visuté” prameni-
sko s výdatnosťou 33,7–247 l/s (Hanzel, 1987) vo 
výške 1190–1205 m n.m., je vzdialené od ponoru 
v Širokej doline asi 2 km na západ, pričom hypo-
tetická riava prekonáva v podzemí prevýšenie 
okolo 600 m.

Jaskyňa Mesačný tieň sa nachádza v priemete 
takmer presne nad spojovacou líniou tohto 
význačného hydrologického systému.

Nadmorská výška vchodu jaskyne je 1768 m n.m. 
Najvyšší výstup vápenca v prihrebeňovej časti 
Spišmichalovej doliny sme zaevidovali v 1930 m 
n.m. Vo svahu nad jaskyňou sú teda vyvinuté akiste 
100 či 200 m hlboké samostatné vetvy, pripájajúce 
sa na už spoločný systém najskôr niekde mimo dnes 
známy pôdorys jaskyne. Ich dôkazom je krasová 
jama (plytké prepadlisko) s priemerom cez 20 m, 
ktorá leží od jaskyne šikmo vo svahu vo výške asi 
1840 m n. m. Z tohto pohľadu môže byť prínosným 
aj lezecký výskum komínov, ktorých poznáme v jas-
kyni zatiaľ niekoľko.

Novoobjavená jaskyňa môže mať paleohydrolo-
gickú afinitu aj k odvodňovaniu na SSV (do Širokej 
doliny, popod nekrasovú čiapku Horvátskeho 
vrchu), či hoci až k SV (k výveru Mokrej diery, 
v smere popod rázsochy Svišťoviek a Košiaru). 
Vzhľadom ku usmerneniu geologických štruktúr sa 
nedá úplne vylúčiť ani odvodňovanie priľahlej časti 
masívu, či smerovanie fosílneho systému v smere 
na SZ, do strednej časti Bielovodskej doliny, kam sa 
aktívne podzemné tepny môžu napájať skryto, v gla-
cigénnych sedimentoch (hrubých v koryte doliny 
až 150 m). Tu, pod hájovňou, dochádza totiž k znač-
nému úbytku vody z rieky Bialky (niekedy je jej 
koryto takmer suché!) a táto sa znovu objavuje až 
od prameniska Biela voda, odkiaľ boli po ústie 
doliny zistené prírony vody o kapacite až do 720 
l/s (Hanzel, 1987).

V takom prípade by teoretická denivelácia 
možného systému dosahovala až okolo 900 m.

Nami preskúmaný rozsah 2,5 km chodieb jas-
kyne Mesačný tieň je vytvorený v podstate v bloku 
vápenca iba asi 200 x 200 x 50 m. Okrajové body 
jaskyne na severe a severovýchode v priemete 
nezasahujú ešte ani pod hrebeň. Koncentrácia skra-

sovatenia nápadne pripomína štruktúru so známou 
JMN. Preto v prípadnom pokračovaní systému sa dá 
očakávať prinajmenej ešte niekoľkonásobok rozsahu 
chodieb, než poznáme dnes.

K metodike výskumu
Cestou k jaskyni je potrebné prejsť po vlastných 

(teda, ak vás nikto nezvezie...) asi 5 km Bielovodskou 
dolinou. Potom máte pred sebou ešte cca 600 m 
výstupu (2,5 hodiny).

Hore v kopci nie je žiadna chatka. Jediným kom-
fortom je to, čo ste si vyniesli. Pri jaskyni chýba 
voda (okrem momentov, keď výdatne zaprší, potom 
je jej všade zrazu priveľa...). Tento kľúčový 
tábornícky nedostatok sme riešili rôzne – vodu sme 
vynášali, vyslali sme človeka cez hrebeň k ponorom 
do Širokej doliny (a vytvárali potom v plastikových 
fľašiach jej zásoby), alebo z firnu.

Ako sme 20. 8. 2004 prenikli do veľkého 
pokračovania, vyvstal aj iný problém: bola objavená 
jaskyňa – ktorá po každej akcii neskončila... Hneď 
po prvej návšteve tzv. “Novej jaskyne” (20. 8. 2004), 
kedy sa samozrejme všetci rozbehli všade... sme 
teda započali seriózne mapovanie. Súbežne s fy-
zickým postupom, v mierke 1:200. Aby sme sa 
dokázali zorientovať, sprvu boli mapované len 
najväčšie galérie, či osové pasáže periférií. Mnohé 
prepojky v rámci vnútornej štruktúry labyrintu zos-
távajú nezmapované, no pre pochopenie genézy 
a vytipovanie pokračovaní nie sú smerodajné. 
V súčasnosti máme v Mesačnom tieni na-
meraného 1820 m polygónového ťahu.

Prieskum jaskyne sme najčastejšie realizovali vo 
dvojiciach, či trojiciach. Niektorí sa tu pohybovali aj 
sólo, ale odporúčať to nechceme. Ako nevyhnutnosť 
sa v podobnej jaskyni ukazuje silné karbidové 
osvetlenie, rukavice, pevný overal (napr. aj atómbo-
rdel) a hlavne poriadne naobliekanie sa.

Jaskyňa je uzatvorená, nekonvenčnými kľúčmi 
od vchodu disponujú len jej dvaja objavitelia.

Riziká jaskyne
Zdolať Mesačný tieň a tobôž seriózne v ňom 

robiť výskum dokáže len odolný, skúsenejší a dobre 
vystrojený jaskyniar. Rozlámanosť chodieb a zá-
valy (doslova – všetko sa hýbe!) však predstavujú 
hrozbu pre každého. Najmä dnové blokoviská: sú 
ešte stále neprechodené, labilné. Môžete sa 
pošmyknúť – bloky sú neraz pokryté klzkým ílom. 
Prax ukázala, že v čerstvo objavenej jaskyni je 
lepšie sa pohybovať radšej pomalšie, bez náhle-
nia a obozretne.
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Počas akcie dňa 21. augusta 2004 sme zažili 
nepríjemný incident, kedy jednému z prieskumní-
kov “odišiel” na rozbitom stupni chyt (alebo stup?) 
a chlap sa nekoordinovane zrútil dolu do závalisko-
vej jamy (SIŽP), asi 6 m do hĺbky... Našťastie, nič 
vážneho sa neprihodilo, chlap bol len trochu šokova-
ný a narazil si rebrá. Z jaskyne dokázal vďaka 
pevnej náture vyliezť sám.

Ďalšiemu zo speleológov sa zase inde posunul 
veľký balvan dna a prikvačil mu ruku na hánkoch, 
v dôsledku čoho mu poriadne opuchla.

V dóme Petra, pri stúpaní do príkreho suťového 
svahu, ubehla jaskyniarovi nechtiac spod nôh veľká 
kamenná lavína, ktorá sa zošuchla – len pár centi-
metrov od gumovej čižmy druhého z prieskumní-
kov! (ten stihol nohu odtiahnuť...) Pevnú plastikovú 
škatuľu, v ktorej sme transportovali cievky do 
topofilu, však balvany úplne rozdrúzgali...

Nakoniec, prvému z autorov tohto príspevku sa 
tiež prihodila nepríjemnosť, keď sa zrazu v “lomá-
ku” 3. úžiny odtrhol (asi zavadením) z plafónu 
odhadom 40-kg blok, ktorý mu privrel panvu. 
Pomaličkým rozvážnym podsúvaním sa podarilo 
spod tohto zajatia vyslobodiť.

Štyri vcelku závažné momenty počas tak málo 
akcií sú varovným signálom. Jaskyňa je reálne 
nebezpečná.

Zhrnutie
Objavom jaskyne Mesačný tieň sme fyzicky 

dokázali po prvý raz v histórii enormné podzemné 
skrasovatenie masívu Široká.

Prieskum jaskyne prebiehal v sťažených podmien-
kach, bolo potrebné prekonať aj niektoré mentálne 
bariéry, no vďaka zvládnutej, kvázi expedičnej logisti-
ke, nadšeniu, odvahe a podanému výkonu skúmajúce-
ho tímu patrí Mesačnému tieňu v priebehu neuveriteľ-
ne krátkeho času od objavu už 3. miesto medzi najdlh-
šími jaskyňami slovenskej časti Tatier. Bolo na to 
potrebných celkovo 21 dní (z toho 13 strávených 
prieskumom podzemia; ostatný čas zabrali vynášky, 
povrchový prieskum, vybudovanie uzáveru ap.)

Na uvedených výsledkoch sa podieľali: Igor Pap, 
Branislav Šmída, Erik Kapucian, Marcel Griflík, 
Zoltán Ágh, Radek Macháň (Speleoklub Univerzity 
Komenského v Bratislave), Gabika Majerníčková, 
Františka Majerníčková, Peter Imrich, Jana Bakičová 
(Speleoklub Šariš), Miloš Hačo (OS Plavecké 
Podhradie), Jozef Ondruška (Jaskyniarsky klub 
Dubnica n.Váhom), Marek Audy (ČSS ZO 6–17 
Topas), Mikuláš Mikuš (Speleoklub Muránska 
planina), Michal Kollár a Ján Chlebík.

             *                  *                 *
Osobitné poďakovanie patrí na tomto mieste 

najmä nášmu oddanému priateľovi, pánovi Ing. 
Jozefovi Zajacovi, ktorý všemožným spôsobom naše 
akcie podporoval a pomáhal nám. Za vyprojek-
tovanie, ako aj osadenie pancierového uzáveru sme 
zaviazaní obetavému M. Hačovi. Za poskytnutie 
vynikajúcich nepremokavých overalov zn. Criou k 
výskumu jaskyne Mesacný tieň dakujeme fy. 
Meander a pánovi G. Stibrányimu.

Za akceptovanie nášho bádateľského snaženia 
ďakujeme aj Ing. Vančurovi (TANAP), Ing. Oravcovi 
(Štátne lesy TANAP-u) a dr. Gaálovi (Správa sloven-
ských jaskýň).
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Keď sme v roku 1980 (P.Staroň a J.Šmoll) obja-
vili spolu jaskyňu Štefanová 2 (dlhá cca100m, asi 
60m nižšie sa nachádza Štefanová jaskyňa, ktorej 
väčšina priestorov smeruje popod riečku Demä-
novku do masívu Stodôlky), zdalo sa nám, že v 
oblasti  medzi vchodmi jaskyňou Pustá a Slobody sa 
nenachádzajú ďalšie  možné zasutené, či  zavalené 
vchody. Ani niekoľko opakovaný povrchový 
prieskum neprinášal požadovaný objav. Pritom táto 
oblasť medzi Chodbou Trosiek v jaskyni Pustá a 
Mramorovým riečiskom v jaskyni Slobody je dlhá 
asi 1,4 km. Nachádza sa tu len jaskyňa  č.27,  Suchá 
jaskyňa a samozrejme jaskyňa Slobody.  Podzemné 
priestory Suchej jaskyne a jaskyne č.27 sú položené 
vyššie, ako spodné priestory Medvedej jaskyne. 
Hlavný podzemný tok demänovského systému  tečie 
asi 300 – 400m v masíve od povrchového toku. 

A presne v strede tejto oblasti sme objavili 
podzemné priestory Medvedej jaskyne, ktorej chod-
by smerujú na  Mramorové riečisko a Veľký dóm 
v jaskyni Slobody, vzdialené vzdušnou čiarou ešte 
asi 500 – 600 m.

Demänovská Medvedia jaskyňa
Ján Šmoll

SK  Červené vrchy

Demänovská medvedia jaskyňa – úzka chodba na hlavnom ťahu
                                                                                               Foto: Ján Šmoll 

Začiatok výkopových prác
                                     Foto: Ján Šmoll
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Práve novoobjavená Medvedia jaskyňa, podobne 
ako Štefanová 2 môže byť kľúčom k prieniku do 
podzemných chodieb tejto ,,prázdnej oblasti".

          *                      *                   *
Koncom roku 2003, presne na prvý sviatok 

vianočný sa nám, bratom Dušanovi a Jánovi 
Šmollovi, podarilo lokalizovať asi 250m južne od 
terajšieho sprístupneného vchodu a východu jaskyne 
Slobody malý, nenápadný výduch, ktorý vytváral 
malý srieň na skale.  Lokalita je o to zaujímavejšia, 
že vchod do objavenej jaskyne je len niekoľko 
metrov od vyhliadky, ktorá tu slúžila v začiatkoch  
turistického sprístupnenia jaskyne Slobody a jej 
pozostatkom sú staré betónové základy a zničená 
lavička.

Začíname  sondovať popri skalnej stene a na-
chádzame malú erodovanú dieru, z ktorej silno 
fúka. Keďže diera je neprielezná, pokračujeme v 
ďalších prácach  a po troch akciách  objavujeme 
prvé metre novej jaskyne. Prvých sto metrov a 
hlavne 2 lebky medveďa,  ktoré akoby strážia 
jaskyňu, nám ponúkli názov Demänovská Medvedia 
jaskyňa. Zastavujeme sa v zasintrovanej chodbe, 
odkiaľ cez úzku štrbinu ťahá silný prievan, o poz-
nanie slabší prievan ťahá aj z klesajúcej chodby 
ukončenej na prvý pohľad hlineným sifónom. 
Kopať začíname na tomto mieste, ale po piatich 
akciách sa dostávame do úplného zúženia v pevnej 
skale, hoci sa prievan zosilnil. Vraciame sa do 
zasintrovanej chodby, v ktorej po šiestich akciách 
objavujeme ďalšie jaskynné priestory. Postupne 
objavujeme nové jaskynné priestory spolu asi 1,4 
km, dominantou je asi 150 m dlhý meander. Je 
vysoký miestami 3-6 m, končiaci 12 m hlbokou 
Čiernou priepasťou s priemerom až 6m (charakteru 
priepastí v Červených vrchoch) ústiacej do spod-
ného poschodia. Za priepasťou  nasledujú dva 
Lutonského dómy s bohatou krasovou výzdobou, 
ten väčší o rozmeroch 14 x 9 x 10 m. Na konci 
väčšieho dómu  šikmou rútivou chodbou  prechád-
za jaskyňa do malého bludiska chodieb smerujúce  
pod Hlboký dóm v jaskyni Slobody. Tieto priestory 
ležia takmer na úrovni Demänovky, tečúcej v kor-
yte Demänovskej doliny. Je to spleť malých 
chodieb, miestami tri nad sebou ale aj väčších 
priestorov so závalmi,  spodnou  meandrovou chod-
bou o výške 2-3 m, preteká malý vodný tok  
končiaci v závale s prievanom.

O niečo  väčšie bludisko, ako poschodie za 
Lutonskými dómami, sa nachádza pod Čiernou 
priepasťou,  priestory  sú však väčšie a aj väčšina 

prievanu smeruje sem. Malý vodný tok, ktorý tečie 
hlavným meandrom, padá do Čiernej priepasti a 
klesajúcou chodbou  sa po 50m stráca v neprieleznej 
pukline, ale nad ňou stúpa zasintrovaná chodba so 
silnou ozvenou. Niekde v polovici poschodia sa 
jedna z chodieb stáča na východ, deliac sa na 2 
chodby o výške 2-4 m, končia obe nánosmi a závalom 
s intenzívnym  prievanom.

Po prvotnom prieskume sa pod vedením Petra 
Holúbka začalo so zameriavaním a ku konci augusta 
je zamerané  1250 m. 

Tak ako vždy po objave nastalo niekoľko neprí-
jemností.  Nie som členom demänovského spolku, to 
som bol od r.1979 do r.1990. Tieto ,,nepríjemné 
veci" sme na podnet vedúceho speleoklubu 
Demänovská dolina J. Dzúra  riešili okamžite na 
pôde SSJ a aj za  ich prítomnosti a všetko bolo v prie-
behu 20 minút dohodnuté k spokojnosti oboch 
skupín.

Objavená jaskyňa je  dobrým príkladom, že 
okrem hlavného demänovského systému sa tu môže 
nachádzať množstvo jaskýň vytvorené malými 
bočnými ponormi, ktoré vytvárali demänovský sys-
tém zároveň s hlavnými ponormi  na Lúčkach či z 
masívu Pustej, alebo aj z Krakovej hole. 

Na ďalšom prieskume sa najviac podieľali: P. 
Holúbek, Ľ. Rybanský, P. Staník a Ľ Holík a Z.
Chrapčiak.

Priestor medzi dvoma Lutonského dómami
                                              Foto: JánŠmoll
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Tajomný labyrint
Kostolík, jaskyňa ako má byť – takmer pol kilo-

metra dlhá spleť podzemných chodieb. Každý, kto 
sa raz odhodlá blúdiť po jeho spletitom labyrinte, 
poprepájanom úzkymi prielezmi, prerušenom 
vysokými sieňami a hlbokými priepasťami, pochopí, 
prečo doposiaľ jaskyňa nemala mapu... Aj my sme 
sem po minulý rok prichádzali s malými dušičkami, 
s takmer pietnou úctou k tajomnej jaskyni. Prvou 
záhadou bola pre nás jej dĺžka. Z minulosti totiž 
existovali informácie o dĺžke 240, 270 a 300 m, čo 
je vo všetkých prípadoch číslo pozoruhodné. Po 
kompletnom zameraní jaskyne sme tento údaj trošku 
spresnili...

Každý človek trávi víkend inde. U nás sa stala 
zvykom nedeľná návšteva Kostolíka – tento názov 
evokuje pokojnú a vľúdnu atmosféru, náš "kostolík" 
však bol akoby "zakliaty". Vždy nám prichystal 
aspoň jedno nemilé prekvapenie... Prvú meračskú 
nedeľu (13. február 2003, Vlček, Šmída, Pavlík) 
sme zamerali 160 m a boli sme unavení ako kone. 
Povedali sme si: "Ále, veď tých (údajných) 80 met-
rov domeriame nabudúce!" Pri druhej návšteve 
(Vlček, Pavlík október) sme si v Hlbokom jarku 
spomenuli na kľúče od uzáveru a karbid, ktoré leža-
li doma, a tak sme sa museli vracať 6 km späť do 

Tisovca. Zamerali sme ďalších 140 m a zronení 
odchádzali, cediac pomedzi zuby slová vzájomnej 
útechy: "Už len jedna akcia a bude meraniu šlus!" 
Počas domáceho spracovávania digitálom nafote-
ných záberov počítač vypovedal službu a prišli sme 
o 30 pekných snímok. Tretie meranie (Vlček, Pavlík 
november): Pohroma! Pri vchode sme zistili, že 
nám nepasuje typ kľúča od uzáveru, znova sa vra-
ciame do Tisovca po ten správny. Tentokrát sme si 
po 25-tich zameraných metroch prepálili závesnú 
nitku na sklonomeri a spadnuté olovko sa záhadne 
stratilo medzi drobnými kosťami a skalnou suťou. 
Na zvyšok nitky sme pohotovo priviazali opodiaľ 
pohodený krčný stavec uhynutého vlka a fungovalo 
to dovtedy, kým sa nitka neodtrhla od tela sklono-
meru... Čo čert nechcel, dostali sme sa do ďalšej 
chodby, o ktorej sme predtým nevedeli, a tak nám 
neostalo nič iné, len sa sem ešte raz vrátiť, a dome-
rať ďalších zvyšných 80 m chodieb. Štvrté meranie 
(Vlček, Pavlík december): Labyrint alebo, ako sa 
vraví, "bonbónik na záver"... Tentokrát sme dome-
rali tú najťažšiu časť jaskyne, a keď sme z nej 
vychádzali, niektoré chodby boli zadýchané až tak, 
že sme nevideli "na poldruhametra" pred seba. 
Počas merania nám pri plazení úzkou chodbičkou 
záhadne zmizlo písacie pero, čo však nie je jediná 
vec, ktorú si doposiaľ nevieme uspokojivo vysvet-
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liť. Navyše v tejto časti jaskyne nám na štyroch 
ťahoch úplne "zblbol" kompas. Tajomné na tom je, 
že sa objavila odchýlka 90º raz na jednu, raz na 
druhú stranu. Už po druhej akcii sme sa zhodli, že 
táto jaskyňa nám akosi nepraje, čosi pred nami skrý-
va. Čo? Možno sa to dozvieme neskôr, keď si aj 
čo-to vlastnoručne odkopeme...

Stručný opis jaskyne
Do jaskyne sa vstupuje z dna rozmerného závrtu 

pecovitým portálom 1,5 x 2 m. Tu je umiestnený 
oceľový uzáver, od ktorého pokračuje 8 m hlboký 
skalný stupeň do Vstupnej siene. Na tomto mieste je 
kvôli bezpečnosti osadený oceľový rebrík. V stropnej 
časti siene sa nachádza Biely balkón s polohami 
bieleho mäkkého sintra. Bol preskúmaný za pomoci 
rebríka od vchodu. Zasutené blatisté dno Vstupnej 
siene prudko klesá a pomedzi zaklinené skalné bloky 
možno zostúpiť do Kostnice (najistejšie je prekonať 
5m hlbokú priepasť pomocou lana) alebo do Siene 
pagod (tu sú umiestnené dva oceľové rebríky), ktorá 
je najväčším priestorom jaskyne so šírkou 8 m a výš-
kou max. 5,5 m (objem ca 480 m3). Zo Siene pagod 
vybieha niekoľko prítokových vetiev do segmentu 
Štrkovej chodby a odtoková vetva do O´Marovej 

21

Exoticky znejúci nápis "V. D O´Mar" v O´Marovej 
obchádzke.                                  Foto: J. Pavlík



obchádzky (názov podľa zaujímavého nápisu "V. D. 
O´Mar"). Odtok zo siene fungoval aj v hlavnom 
smere, avšak dnes je zanesený sedimentom a sintra-
mi. V smere do Omarovej obchádzky naväzuje na 
hlavný ťah (3 x 5 m) prítoková vetva Hrádzková – 
Kotlíková. Odtok smeruje do siene Žralok a cez 
prielez "Glűck auf! way!" do Priepasti. Sem spadá 
15 m dlhý sintropád od Pekárovych kvapľov. Prístup 
odtiaľto do priepaste je možný len za pomoci lana. 
Istiacim lankom sme vystrojili cestu k prielezu pri 
ústí Priepasti. Tadiaľto je možné postúpiť do 
Labyrintu bez použitia lana. Z Labyrintu sa neskôr 
dá bez lana zostúpiť až na dno Priepasti, kde sa 
nachádza najhlbšie položené miesto v jaskyni (-32 
m). Labyrint predstavuje zložitý systém vertikálno 
– horizontálnych chodieb s ťažkou prieleznosťou 
(kde – tu treba zhodiť lano alebo sa zaistiť). 
Nachádza sa v ňom však aj výrazná horizontálna 8 
m dlhá chodba (Oddychová sienka), ktorá pred-
stavuje prerušené pokračovanie horizontálnej úrovne 
segment Štrkovej chodby – Sieň pagod. V najhlbších 
partiách jaskyne možno pozorovať strmo až kolmo 
klesajúce tesné kanály, prepláchnuté do hĺbky max. 
3 m. Tadiaľto muselo prebiehať posledné odvodne-
nie jaskyne. Podľa hladinovej čiary na dne Priepasti 
sa dá predpokladať sezónne zaplavovanie tejto časti 
jaskyne, ktoré však doteraz nebolo nikdy pozoro-
vané.

História, legendy a fakty
O jaskyniach v okolí Tisovca sa v roku 1872 

zmienil spisovateľ a evanjelický kňaz Samuel 
Tomášik v Pamätnostiach spišsko-gemerských. 
Spomínal tu jaskyne na Kášteri, v Čertovej doline, 
na Šajbe a v okolí Muránskej Huty. Túto prácu 
doplnil lekár a spisovateľ Gustáv Kazimír Zechenter 
Laskomerský v tom istom roku v Národných novi-
nách. LASKOMERSKÝ (1872 in LALKOVIČ 
2000) sa v článku Tisovská jaskyňa zmienil o svo-
jich potulkách v okolí Tisovca v auguste 1844, keď 
tu náhodou objavil šípami a tŕním zarastený, zata-
rasený, nálevku podobný otvor. Tento nasledujúci 
deň preskúmal so svojim bratom. V článku prináša 
opis zvláštností jaskyne. Spomína začadený, kozu-
bu podobný komín s osadeným bukovým kolom v 
zadnej časti jaskyne, ktorý tu pravdepodobne slúžil 
na upevnenie kotla. Kúsky uhlia na zemi v jeho 
okolí, popol, drobné kosti z hydiny a pozostatky 
neveľkého súdka mohli svedčiť o existencii zbo-
jníkov alebo úkryte tisovských obyvateľov z čias 
búrok tureckých, husitských a či hen tatárskych. 
Nepochyboval o tom, že by pri kopaní mohli sa 
nájsť kostry predpotopných zvierat, keďže v 
neďalekom kopci za mašou sa pri prekopávaní našla 
lebka jaskynného medveďa a akéhosi mačke podob-
ného zvera. Je to dnešná Jaskyňa Maša a kosti 
jaskynného medveďa a jaskynnej hyeny, nájdené pri 
razení privádzacej vodnej štôlne pre chladenie 
plášťa Vysokej pece v rokoch 1855 – 1857. Ešte 
pred LASKOMERSKÝM (1872), v roku 1858 o nej 
informoval neznámy autor v Slovenských novinách 
na základe prednášky profesora E. Suessa, zo 
schôdze c. kr. geologickej jednotky (LALKOVIČ 
2000). (ČIPKA & VOJTKO 1997) ako aj UHRIN 
(2000) uvádzajú rok 1857.

V historických a jaskyniarskych kruhoch sa dlho 
viedla polemika o tom, ktorú dnes známu jaskyňu 
autor myslel. Podľa porovnania jeho opisu s charak-
teristikami jaskýň v okolí Tisovca niet pochýb, že 
Laskomerským spomínaná Tisovská jaskyňa nie je 
nič iné ako dnešný Kostolík. Tisovská jaskyňa sa 
podľa LASKOMERSKÉHO (1872 in LALKOVIČ 
2000) nachádza pod Hradovou a nie na Hradovej 
ako uvádza UHRIN (2000). Mohutný skalnatý vrch 
Hradová ako významný orientačný bod figuruje 
takmer v každom prírodopisnom článku o Tisovci.  
V jej masíve sa však nenachádza ani jeden "nálevku 
podobný otvor" (pravdepodobne mal na mysli 
závrt ?), zato pod Hradovou, na území Suchých 
dolov a Hlbokého jarku je ich neúrekom. Keďže 
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podľa autorových záznamov ide pravdepodobne o roz-
siahlejšiu jaskyňu, do úvahy pripadajú len tri 
možnosti: (krátka horizontálna Hradová 1 či Hradová 
v meste, ako uvádza v použitej literatúre BELLA & 
HOLÚBEK,1999, sa dá vylúčiť),

- dnes 105 m hlboká Jaskyňa Michňová bola v 
tom čase zahádzaná asi po dno Vstupnej šachty 
(P-10) (DAXNER 1878 in LALKOVIČ 2000), 

- do Jaskyne Netopierov vteká pomerne výdatný 
potôčik a vo vstupnej šachte (P-15) vytvára poriadny 
vodopád, 

- zostáva teda len Kostolík, ktorý mal ešte pred 
niekoľkými rokmi vo vchode zhodený strom, po 
ktorom sa dalo bez väčšej námahy zostúpiť na dno 
siene (P-8).

Ako dôkaz o návšteve G. K. Z. Laskomerského 
v jaskyni Kostolík nám ostal nápis na stene oproti 
Pekárovym kvapľom, vyobrazený rok sa však viac 
podobá na "1841" ako na v literatúre uvádzaný 
1844. Tento historický nápis spomína aj UHRIN 
(2000).

Predpotopné zvieratá, zbojníci, Turci, Husiti, 
Tatári... Jaskyňa je veľká, zmestili by sa do nej aj 
všetci naraz, ale vzhľadom na slabú cirkuláciu vzdu-
chu by v nej vydržali iba možno tak pol dňa. Preto je 
pre nás nepochopiteľné umiestnenie spomínanej 
pahreby kdekoľvek inde ako vo Vstupnej sieni, táto 
je aj pomerne začadená od dymu z otvoreného ohňa. 
Sporadické osídlenie jaskyne je takmer isté. V 
jaskyni sme našli hojné kostrové pozostatky rôzneho 
dobytka, vysokej zveri, psa, líšky, rysa, netopierov, 

vtákov. Kompletná kostra drobného spevavca medzi 
Sieňou pagod a Kostnicou je dôkazom toho, že sa 
nestal obeťou dravca, ale zahynul z iného dôvodu. O 
jaskyni možno za istých okolností (napríklad pri 
kladení ohňa alebo zvýšenej návštevnosti) uvažovať 
ako o prírodnej pasci, zadržiavajúcej dym a CO2. 
Nedostatok čerstvého vzduchu sme tu zažili na vlast-
nej koži a priznávam, nie je to nič príjemné. Z tohto 
dôvodu sa obmedzil aj samotný vstup do jaskyne. V 
sedimentoch Vstupnej siene sme identifikovali dutú 
kosť dobytka Bos taurus, so znakmi antropogénneho 
opracovania. Bola osekaná ostrým predmetom tak, 
aby sa z nej dal vybrať špik. Nevylučuje sa aj jej 
ďalšie použitie, keďže na dvoch stranách bola kosť 
zbrúsená trením. Podľa farby a ohlodania kosti hlo-
davcami, prípadne aj psovitou šelmou sme nálezu 
prisúdili vek viac než 50 rokov, nevylučujúc vek 
oveľa vyšší.

Jaskyňa bola navštevovaná aj v období počas 2. 
svetovej vojny, o čom svedčia početné nemecké 
nápisy, okrem iného aj nacistické znaky ako svastika 
a iné symboly nacizmu. Podľa KÁMENA – GAÁLA, 
Ľ. & GAÁLA, J. (1982) bola po vojne v jaskyni 
nájdená vojenská prilba, granáty a zvyšky munície.

Éra Kámenovho pôsobenia v Tisovci
V roku 1952 založil S. Kámen v Tisovci Oblastnú 

skupinu SSS č. 6 – Tisovec. Počas svojho života 
publikoval veľké množstvo odborných článkov, 
týkajúcich sa výskumu, prieskumu a ochrany jaskýň 
a krasu Muránskej planiny. Jaskyňu Kostolík spomí-
na hlavne vo svojich prvých článkoch v Krásach 
Slovenska (1954, 1961), Geografickom časopise 
(1955) a Slovenskom krase (1957). Pozrime sa na 
pozoruhodné závery spred 50-tich rokov. KÁMEN 
(1954) uvádza: "Z jaskýň na Hradovej si zatiaľ 
zasluhuje väčšej pozornosti jaskyňa v Okrúhlej 
skale, kde sa veľmi úzkou a kľukatou cestou dostá-
vame až na hladinu vody, a ktorá smeruje na 
najbližšie územie jaskyne Kostolíka. Táto jaskyňa 
(má na mysli Kostolík, pozn. autor) je dlhšie známa 
a pomerne veľmi rozľahlá. Je pomerne dobre prí-
stupná a nachádza sa na dne priepadliska v bohatom 
škrapovom území na úpätí vrchu Červená. Od tohto 
vrchu ju však delí veľmi zaujímavý kaňon, ktorým 
sa prediera potok smerom na východ. Jaskyňa 
Kostolík bola pri prvom vstupe našej skupiny asi 
100 m dlhá, ale koncom r. 1952 podarilo sa našej 
skupine objaviť nové jej časti v celkovej dĺžke 140 
m, takže dnes má jaskyňa asi 240 m chodieb. Je 
prirodzené, že nový objav nás viedol tiež k podrob-
nému preskúmaniu blízkeho kaňonu a k hľadaniu 
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spojitostí. Tu sme prišli na zanesený skalný otvor, 
smerujúci na Okrúhlu skalu. Tým by sa tu otvoril 
celý veľký jaskynný systém medzi Červenou a Hra-
dovou." Autor v citovanom článku síce nešetril fan-
táziou, prináša však aj dôležité informácie o prie-
skumnej činnosti v jaskyni. Pôvodných 100 m má 
hlavný ťah Vstupná sieň – Sieň pagod – Žralok 
spolu s chodbou Hrádzková-kotlíková, čo boli vždy 
voľne prístupné priestory. Spomínaný objav 140 m  
z roku 1952 bol pravdepodobne prienikom do 
Labyrintu (prekonaním Priepaste), spolu so Štrkovou 
chodbou. Do Štrkovej chodby sa však objavitelia 
museli presekať cez sintrové kôry, pokrývajúce 
štrkový sediment na konci chodby hríbovitého pro-
filu, vybiehajúcej zo Siene pagod. Na konci seg-
mentu Štrkovej chodby boli tiež realizované výkop-
ové práce, avšak nemali správny smer, pričom sa 
kopáči dostali do úzkeho stropného meandra v 
chodbe, ktorá mala pôvodne výšku až 2 m, ale 
neskôr bola zanesená štrkom. Tu mali preraziť sin-
trovú kôru a vyberať sediment spod nej, takto by ale 
vznikli problémy s u-kladaním materiálu. Záver tejto 

chodby, ako aj jej pokračovanie smerom na 
O´Marovu obchádzku tvoria veľmi úzke meandro-
vité freatické kanály, a tak ich autor asi do celkovej 
dĺžky ani nezapočítava. Uvedená dĺžka asi nie je iba 
strelou od pása, v tomto období vznikla aj sche-
matická mapa jaskyne (vyhotovil Kámen, 1954, 
spomína ju aj UHRIN, 1999), ktorá zachytáva 
hlavný ťah v pôdoryse a pozdĺžnom reze. Nebola 
publikovaná a v súčasnosti sa nachádza v archíve 
SMOPaJ a Správy NP Muránska planina. Táto mapa 
však ani zďaleka nezachytáva uvádzaných 240 m 
chodieb, ale už na prvý pohľad omnoho menej. O 
neskorších meraniach neexistuje žiadna zmienka. Až 
v roku 2003 bola jaskyňa kompletne zameraná, 
pričom sa jej chodby tiahnu (pre porovnanie s prvým 
citovaným článkom) od Hradovej úplne opačným 
smerom. Jej priestory sa rozprestierajú na ploche 
190 m2, a ak by sme si takto hustú sieť podzemných 
chodieb predstavili aj v smere na Okrúhlu skalu, 
dostali by sme jaskynný systém s dĺžkou 60 km, čo 
je samozrejme len fikcia. Zarážajúce je, že v 
súčasnosti nepoznáme ani autorom spomínanú 
jaskyňu v Okrúhlej skale (!). Na tejto lokalite sú 
známe dve menšie jaskyne (jedna z nich by z časti 
zodpovedala predošlému opisu – veľmi úzka, veľmi 
kľukatá), lenže obe bez vody. Jedinou jaskyňou s 
vodnou hladinou (viacmenej sezónnou a stagnujú-
cou) v masíve Hradovej je Rysie hniezdo, ktoré však 
bolo objavené až v roku 1980 (Čipka 1992) a od 
Okrúhlej skaly je vzdialené takmer 1000 m. 
Zaujímavé však je aj to, že Kámen už jaskyňu v 
Okrúhlej skale nespomína v ani jednom z neskoršie 
napísaných článkov a sumarizačných prác (KÁMEN 
1961, 1971, KÁMEN, S. – GAÁL, Ľ & GAÁL, J. 
1982). Ďalšou nezrovnalosťou je zmienka o jaskyni 
v tiesňave Hlbokého jarku ("zanesený skalný otvor 
smerujúci na Okrúhuú skalu"), kde sa po dlhé roky 
evidovala len táto jedna jaskyňa malých rozmerov. 
V roku 2003 sme tu však lokalizovali 2 výrazné 
ponory a 18 jaskýň, z ktorých minimálne 8 nemohlo 
svojim charakterom uniknúť pozornosti skúseného 
jaskyniara. Vtedy sa však za jaskyňu považoval len 
podzemný priestor dlhší ako 5 m, ostatné, aj keď 
perspektívne menšie jaskynky ostali bez povšimnutia.

Z roku 1961 pochádza autorova zmienka o jas-
kyni Kostolík v Krásach Slovenska "Jaskyňa Kos-
tolík pod Hradovou vyniká výzdobou a erozívnymi 
javmi na povalách". 

V roku 1971 vypracoval KÁMEN sumarizačný 
rukopis pre Múzeum slovenského krasu, kde uvád-
za iný stručný opis Jaskyne č. 30 (podľa zoznamu 
OS Tisovec) – Kostolík. Odtiaľto sme čerpali 
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šikmými chodbami a komínmi. Foto: L. Vlček



názvy Vstupná sála, Dóm pagod, spomína tu aj 
"priepasť" a "bludisko chodieb" – dnešný Labyrint. 
Zmieňuje sa aj o krásne vyvinutých stropných 
korytách a pozoruhodnosti jaskyne – sintrových 
doskách, ktoré sú často vo visutej polohe a miesta-
mi priečne predeľujú cely profil chodby na dve 
časti, pričom správne vysvetľuje aj ich genézu. 
Autor sa podľa smerovania chodieb k Hlbokému 
jarku domnieva o ich vytvorení týmto tokom. Na 
záver spomína kvapľovú výzdobu a početnú 
kolóniu uchane Barbastella barbastellus, vôbec 
však neuvádza dĺžku jaskyne.

Z tohto obdobia pravdepodobne pochádza aj zo-
znam zničených jaskýň (pravdepodobne KÁMEN, 
unpubl. data), kde je spomenutých 13 jaskýň Murán-
skej planiny. Pri jaskyni Kostolík (č. 30) uvádza dĺžku 
300 m, a niekoľko zaujímavých faktov: "často vylá-
mané mreže, v osype pred vchodom v skalnej suti 
nevybuchnutý granát (vz. Janeček!!!/). Predná časť za-
dymená, bývalé sídlisko netopiera Barbastella barbas-
tellus, ktorá sa pre chemické hnojenie odsťahovala".

Ďalšou významnou sumarizačnou prácou je dnes 
málo známy článok v Obzore Gemera (KÁMEN, S. 
– GAÁL, Ľ & GAÁL, J., 1986), ktorý popisuje 
okrem iného aj 44 jaskýň v okolí Tisovca. Pri 
Kostolíku uvádza už spomínaný "nález zbytkov 
munície z SNP (granáty, strelivo, vojenská prilba). 
Výskyt švabachom písaných nápisov na stenách." 
V článku sa znova spomína zimná kolónia vyše 
100 jedincov netopierov.

Neskoršie spomienky na jaskyňu a súčasný stav
V deväťdesiatych rokoch sa jaskyňa Kostolík 

objavila aj na televíznych obrazovkách, a to prost-
redníctvom dokumentárnych filmov, natočených v 
súvislosti s propagáciou prírodných hodnôt NP 
Muránska planina. Zároveň sa zintenzívnil mo-
nitoring netopierov v jaskyniach na Muránskej 
planine. V jaskyni Kostolík sa kvôli tomu upravil aj 
vstupný režim jaskyne, kam bol v zimnom období 
od 1. novembra do 1. marca limitovaný počet vstu-
pov (1, celkovo za 4 mesiace 4 vstupy), ako aj 
počet osôb (max. 5). V rozhodnutí MŽP SR z roku 
2004, v ktorom sa povoľuje výnimka na prieskum 
Tisovského krasu sa podmienky ešte sprísnili, výs-
kum a prieskum v siedmych jaskyniach (medzi 
nimi aj Kostolík) je možné realizovať len v čase od 
1. apríla do 31. októbra príslušného roku, pričom 
pri Kostolíku ostáva v platnosti aj obmedzený 
počet osôb. To znamená, že vstup do jaskyne je v 
zimnom období úplne zakázaný.

Ako sa dá pozorovať podľa niektorých skôr 
citovaných zdrojov, hibernácia netopierov v jaskyni 
Kostolík je zrejme dlhodobo kolísajúca. Častými 
netopiermi, obývajúcimi jaskyňu v súčasnosti sú 
podkovár krpatý (Rhinolophus hippossideros) a ne-
topier veľký (Myotis myotis). Menej početná je 
uchaňa čierna (Barbastella barbastellus), ktorá sa 
podľa ČERVENÉHO (1993) v dôsledku krúžkovania 
značne zredukovala. V jaskyni je zaznamenávaný aj 
sporadický výskyt aj niektorých exotickejších teplo-
milných druhov chiropterofauny.

V neskorších "zoznamoch jaskýň" a sumarizačných 
prácach (DROPPA 1973, BELLA & HOLÚBEK 1999, 
UHRIN 1999, príp. BEZÁK et al. 1999) nevedno prečo 
figuruje dĺžka jaskyne 270 m, príp. 300 m 
(NELIŠEROVÁ 1990 in KODĚRA et al. 1990). 
Súčasná zameraná dĺžka jaskyne (Vlček, Pavlík, Šmída 
2003) je 404 m s deniveláciou 32 m, pričom ostali neza-
merané menšie odbočky v dĺžke max. 15 m.

Literatúra
BELLA, P. & HOLÚBEK, P., 1999: Zoznam jaskýň 

na Slovensku. Dokumenty MŽP SR, 268p.
BEZÁK, V. (Ed.), 1999: Vysvetlivky ku geologickej 

mape Slovenského rudohoria – západná časť. 1:50 
000. Geologická služba SR, Bratislava, 178p.

ČERVENÝ, J., 1993: Poznámky k hromadným 
zimovištím netopírů a k jejich ochraně. Živa, 3, 
136 – 137.

ČIPKA, D., 1992: Jaskyňa Rysie hniezdo. Jaskyniar, 
Martin, 9 -11.

ČIPKA, D. & VOJTKO, R., 1997: Jaskyne v juhozá-
padnej časti Muránskej planiny. Spravodaj 
Slovenskej speleologickej spoločnosti, 3, 16 – 20.

DROPPA, A.,1973: Prehľad preskúmaných jaskýň na 
Slovensku. Slovenský kras, 11, Martin, 111-157

KÁMEN, S., 1954: Krasové územie v Tisovci. 
Krásy Slovenska, 1, 24 – 27.

KÁMEN, S., 1957: Muránsky a Tisovský kras. 
Slovenský kras, 1, 99 – 105.

KÁMEN, S. (?): Jaskyne zničené. Manuscript. 
depon. in SK Tisovec, 2p.

KÁMEN, S., 1961: Krasové zaujímavosti Muránskeho 
krasu. Krásy Slovenska, 7, 252 – 253.

KÁMEN, S., 1971: Tisovský a muránsky kras. Opis 
povrchových a podzemných krasových javov a 
prírodných geologických zaujímavostí. Manu-
skript. Depon. in SMOPaJ Lipt. Mikuláš, 60p.

KÁMEN, S. – GAÁL, Ľ & GAÁL, J., 1982: Zoznam 
preskúmaných jaskýň a priepastí v okrese 
Rimavská Sobota. Obzor Gemera, 12, 52 – 63.

25



KODĚRA, M. (red.), 1990: Topografická mineraló-
gia Slovenska (3). Veda, vyd. SAV, Bratislava, 
1105 – 1590.

LALKOVIČ, M., 2000: Jaskyne očami slovenskej lite-
ratúry do roku 1918. Slovenský kras (Acta carsolo-
gica slovaca), 38, SMOPaJ, Lipt. Mikuláš, 93 – 126.

UHRIN M., 1999: Prehľad jaskýň a priepastí Mu-  
ránskej planiny (Tisovský kras, Tepličné, Murán-
ska planina, Švermovské hrdlo a okolie). Manu-

script. Depon. in Správa NP Muránska planina, 31p.
UHRIN M., 2000: Jaskyniarske výskumy na 

Muránskej planine. Národné parky. Časopis 
Správy národných parkov, Lipt. Mikuláš, 12 – 13.

Poznámka: Geológiou a geomorfológiou, ako aj 
načrtnutím paleohydrológie a genézy jaskyne 
Kostolík sa zaoberá samostatný článok zaradený 
do pripravovaného zborníka Slovenský kras.

26

Spresnenie údajov o jaskyniach Vihorlatských vrchov
Peter Holúbek

V Zozname jaskýň z roku 1999 sú vo Vihorlate 
uvedené dve jaskyne: Koliby a Zbojnícka diera. 
Dostupné informácie o nich sa nachádzali iba vo 
Vlastivednom zborníku obcí na Slovensku, ktorý 
vyšiel v roku 1977 v Bratislave a v zozname zosta-
venom do zborníka pánmi I. Esterhásom, Ľ. Gaálom 
a T. Tulucanom v roku 1997. Dňa 14. mája výprava 
v zložení G. Lešinský, T. Máté a P. Holúbek pátrala 
v Remetských Hámroch po týchto speleologickej 
verejnosti neznámych jaskyniach. Starostka obce 
nás odporučila na pána Kuchtu, učiteľa na dôchod-
ku, ktorý má dobrý prehľad o histórii a pamätihod-
nostiach obce. Tohto znalca miestnych pomerov 
hľadal už predtým samostatne G. Lešinský, ale 
bohužiaľ ho nezastihol. Pán Kuchta nám ochotne 
vysvetlil ako nájdeme Živánsku, teda vlastne 
Zbojnícku dieru. Ide vraj o umelú štôlňu, ktorú 
vykopali Živáni. V jeho mladosti vraj bola dlhá, ale 
dnes je zasypaná. Potom nám vysvetlil, že Koliby 
predstavujú umelo vykopanú štôlňu za účelom ťažby 
železnej rudy. Je to na mieste zvanom Potašňa. V 
prvej polovici 19. storočia totiž v Remetských 
Hámroch postavili železiarsku továreň, ktorú záso-
bovali rudou z miestnych zdrojov. Potom nám 
porozprával stručne históriu Remetských Hámrov a 
spomenul aký tu bol v minulosti život. Podľa jeho 
rád sme našli pri ceste na Morské oko v okolí 
Potašne haldy z baní, avšak vchod do podzemia tu 
už skutočne žiadny nebol. Pri ceste späť sme zišli v 
Remetských Hámroch k futbalovému ihrisku, pri 
ktorom by sa mala nachádzať Živánska diera. Našli 
sme ju bez problémov vo vulkanických zlepencoch, 
19 metrov nad ihriskom na pravom brehu potôčika, 
ktorý z ľavej strany vteká do hlavného potoka 
odvodňujúceho dolinu. Ide o lokalitu na vzniku kto-
rej sa podieľalo mrazové zvetrávanie na vrstvovej 
ploche a azda aj korózia. Túto prvotná dutina bola 

antropogénne upravená. Dnes sa jedná o 6,7 metra 
dlhý podzemný priestor, ktorý končí tesným, asi 80 
cm dlhým výklenkom, ktorý má prirodzený pôvod. 
Našli sme tu spiaceho netopiera – podkovára malé-
ho. Po diskusii sme sa rozhodli túto lokalitu evido-
vať v zozname jaskýň, samozrejme že s poznámkou, 
že je antropogénne poznačená. O tom, že v minulos-
ti bola dlhšia a dnes je iba zasypaná je len legenda, 
táto lokalita určite nikdy nebola dlhšia. Od tejto 
jaskyne asi 50 metrov na východ sa nachádza 1,8 
metra dlhá horizontálna nízka diera dostupná iba 
plazením podobnej genézy. Túto nedoporučujeme 
zaradiť do zoznamu jaskýň, pretože nespĺňa kritériá 
pre podzemné priestory.

Profil chodby do Živánskej diery v okolí vchodu.
                                                  Foto: P. Holúbek



Demänovský jaskynný systém je už takmer 
dvadsať rokov najdlhšiou jaskyňou na Slovensku. 
Jeho dĺžka sa neustále mení a azda dozrel čas 
pozrieť sa bližšie na jeho aktuálnu dĺžku. Praktický 
speleologický výskum sa tu začal už v stredoveku, 
ale až objavom Jaskyne slobody v roku 1921 sa tu 
začalo pracovať systematicky a na vedeckých zák-
ladoch. Nasledovali ďalšie objavy a to prepojenie 
Pustej jaskyne s Jaskyňou slobody (1951), objav 
Jaskyne mieru (1952), prepojenie Jaskyne slobody 
a jaskyne Vyvieranie (1983), prepojenie Jaskyne 
mieru a Jaskyne slobody (1987), prepojenie 
Údolnej jaskyne s Jaskyňou pod Útesom a ich pri-
pojenie k Jaskyni slobody (1989), objav a pripoje-
nie Jaskyne trosiek (Jaskne č. 27) k Jaskyni slobo-
dy (1992), objavy v Pustej jaskyni (2001-2004), 
alebo iné väčšie či menšie postupy. Komplexnú 
mapu významnejších jaskýň Demänovskej doliny 
spracoval dr. A. Droppa v rokoch 1957 a 1972. Až 
na niekoľko výnimiek (Jaskyňa trosiek, prepojenie 
Údolnej jaskyne s Jaskyňou pod útesom a Jaskyňou 
slobody, prepojka medzi Jaskyňou slobody a Jas-
kyňou mieru, priestory nad Veľkým dómom, jasky-
ňa Vyvieranie a Vodná cesta), neboli priestory 
objavené po roku 1972 zdokumentované. Už na 
začiatku 80. rokov minulého storočia si túto sku-
točnosť uvedomili jaskyniari pôsobiaci v Demä-
novskej doline a pod vedením V. Žikeša a P. 
Hericha začali rozsiahle meračské práce v Jaskyni 
mieru a Pustej jaskyni. Z rôznych dôvodov však 
súborné mapové dielo nebolo predstavené širšemu 
jaskyniarskemu fóru. Jaskyniari združení okolo Z. 
Hochmutha v roku 1985 začali s dokumentovaním 
Vodnej cesty medzi Jaskyňou slobody a jaskyňou 
Vyvieranie a o rok neskôr s podrobným zameriava-
ním jaskyne Vyvieranie, ako aj priestorov v okolí 
Objavného ponoru v Jaskyni slobody. V roku 1987 
začali jaskyniari z Handlovej v spolupráci s jasky-
niarmi z Demänovskej doliny premeriavať Jaskyňu 
mieru, avšak ich mapa sa takmer nelíšila od známej 
mapy dr. A. Droppu. V roku 1998 sa na základe 
spolupráce medzi Speleoklubom Nicolaus a Sprá-
vou slovenských jaskýň začala za pomoci jaskynia-
rov z Jaskyniarskeho klubu Demänovská dolina, 
Speleoklubu Červené vrchy, OS Ružomberok  
a iných dokumentácia priestorov Jaskyne mieru. 
Počas viac ako dvoch rokov meračských prác sa tu 
zameralo 9284 metrov priestorov. Tieto práce nad-
viazali na činnosť jaskyniarov, ktorí tu predtým 

objavovali a dokumentovali podzemné priestory. 
Ďalej sa najmä z iniciatívy pracovníkov Správy 
slovenských jaskýň zdokumentovali priestory v 
Ľadovej jaskyni, Jaskyni slobody a prepojka medzi 
Jaskyňou slobody a Jaskyňou č. 15. V spolupráci s 
jaskyniarmi z Demänovskej doliny sa zamerali aj 
nové objavy v Pustej jaskyni. V súčasnosti sa 
zameriavajú priestory v okolí Objavného vchodu v 
Jaskyni slobody ako aj v Ľadovej jaskyni. Celková 
dĺžka Demänovského jaskynného systému k  
dosiahla k 15. 9. 2004 34 395 metrov a denivelácia 
sa zvýšila vďaka objavom v Pustej jaskyni na 
194,58 metrov. 

V tejto dĺžke sú započítané priestory zamerané dr. 
A. Droppom: Ľadová jaskyňa (1665 m), Jaskyňa 
mieru (6690 m), Jaskyňa slobody (7007 m), Pustá 
jaskyňa (1890 m). Ďalej sa jedná o jaskyne speleo-
logicky pripojené k systému: Jaskyňa č. 15 (92 m), 
Pavúčia jaskyňa (129 m), Jaskyňa trosiek (1166 m), 
Údolná, Pod útesom (510 m), Vyvieranie (1437 m), 
ďalej zamerané priestory v Jaskyni mieru (9484 m 
zameraných v 25 samostatných meračských sú-
borov), Jaskyni slobody (1329 m, z toho 220 m – 
Brichtova sieň a súvisiace chodby; 362 m – 
Zabudnutá chodba pri Pekelnom sifóne; 186 m – 
Veľký dóm; 55 m – Spojovací sifón medzi Jaskyňou 
slobody a Jaskyňou mieru; 183 m – Vodná cesta 
medzi Vyvieraním a Jaskyňou slobody; 149 m – 
Časti za 7. sifónom; 174 m – Priestory zamerané v 
okolí Objavného vchodu), Ľadovej jaskyni (780 
m, z toho 571 m – Priestory severne od Veľkého 
dómu; 209 m – Nedomerané priestory v okolí 
Objavného sifónu do Jaskyne mieru) nakoniec 
aj priestory v Pustej jaskyni (2216 m, z toho 2046 
m – Chodby objavené východne od Zrútenej siene; 
170 m – Priestory v okolí m. b. 7 dr. Droppu).

Všetky namerané údaje a mapy zatiaľ neboli 
publikované, pretože meračské práce ešte neboli 
ukončené. Určite sa aj v budúcnosti objavia ďalšie 
priestory, ktoré bude treba zdokumentovať, takže sa 
dá predpokladať, že dĺžka Demänovského jaskyn-
ného systému sa bude ešte dlho meniť.    

Pri tejto rekapitulácii treba poďakovať všetkým 
čo sa podieľali na objavoch, prieskume a dokumen-
tovaní jaskynných priestorov v Demänovskom 
jaskynnom systéme. Poďakovanie patrí aj P. Bellovi, 
A. Droppovi, J. Dzúrovi, Z. Hochmuthovi, Ľ. 
Holíkovi, Z. Chrapčiakovi, J. Knapovi, M. 
Rybanskému, M. Slukovi, P. Staníkovi, J. Šmollovi 
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o ďalším, ktorí cennými radami a pripomienkami 
pomohli pri tvorbe mapových podkladov. Vďaka 
patrí aj P. Gažíkovi, ktorý obetavo pracoval na di-
gitálnom spracovaní nameraných údajov, podobne 
ako aj J. Sýkorovi, ktorý pomáhal pri riešení 
počítačových problémov.
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Osteologický prieskum v niektorých jaskyniach 
Strážovských vrchov

Ján Obuch

Hneď po objavení rozsiahlych priestorov v jas-
kyni Četníkova svadba predstavili považsko-
bystrickí  jaskyniari tento objav širšiemu okruhu 
jaskyniarskych odborníkov. Pretože zaregistrovali aj 
kosti netopierov, bol som tiež poctený účasťou na 
tejto akcii (Kortman, 2001). Nazbieral som 4 menšie 
vzorky kostí. O dva roky neskôr organizovali v tejto 
oblasti 44. jaskyniarsky týždeň, na ktorom som sa 
pokúsil rozšíriť svoje zbery z iných jaskýň. Úspešný 
som bol v Jánošíkovej jaskyni a najmä v Pružinskej 
Dúpnej jaskyni. Výsledky determinácie kostí z 
týchto zberov sú uvedené v tabuľke 1.

Vo všetkých vzorkách prevládajú kosti netopie-
rov a môžeme ich priradiť k tzv. jaskynným tanato-
cenózam (cintorínom), t. j. zvyškom živočíchov, 
ktoré obývajú jaskyne. Podľa novších zistení autora 
(Obuch, 1996) takéto hromadenie kostí na určitom 
mieste v jaskyni robí kuna (lesná alebo skalná) pri 
tvorbe zásobárne potravy. Časť týchto zásob nestih-
ne skonzumovať skôr, ako sa rozložia, a zostanú  
z nich dobre zachované kostry. Početnosť zvyškov 
živočíchov na týchto cintorínoch závisí od dostatku 
prebytočnej potravy a od času využívania jedného 
miesta na ukladanie zásob. V našich vzorkách  
z jaskýň Četníkova svadba a Pružinská Dúpna zrej-
me išlo o kratšie časové úseky, možno dĺžku života 
jednej kuny. Pri každej vzorke môže ísť o inú kunu, 
ktorá si na zásobáreň zvolila iné miesto v jaskyni  
v inom časovom úseku.

Vzorky z jaskyne Četníkova svadba spolu so 
vzorkou z Jánošíkovej jaskyne sú si značne podob-
né dominanciou netopiera veľkouchého (Myotis 
bechsteini). Tento druh je početný vo viacerých 
tanatocenózach z jaskýň vo výškach nad 800 m n. 
m. V minulosti boli nálezy kostí s dominanciou M. 
bechsteini automaticky datované ako subfosílne do 
obdobia stredného holocénu (atlantik, 4000 – 6000 
rokov), keďže v súčasnosti  sa tento druh zisťuje 

pri zimnom sčítaní netopierov na Slovensku len 
veľmi vzácne (okolo 0,1 %). V niektorých jasky-
niach (napr. Jaskyňa pod Kľakom, Obuch, Uhrin, 
1996) som ho však zistil aj v čerstvom truse kuny, 
aj vo vývržkoch sovy obyčajnej pred jaskyňou a pri 
odchytoch netopierov do sietí (netting) pri vcho-
doch do jaskýň je dosť častým druhom. Preto pred-
pokladám, že je to druh, ktorý aj v súčasnosti v 
jaskyniach bežne zimuje; zalieza však do užších 
puklín, kde ho spravidla nevidíme, ale pre kunu je 
ľahšie dostupnou korisťou ako netopiere voľne 
visiace v strope. Dňa 27. 1. 2001 sme v j. Četníkova 
svadba zistili nasledujúce počty zimujúcich neto-
pierov: 1 exemplár Eptesicus nilssoni, 50 ex. Myotis 
myotis, 4 ex. Myotis mystacinus / brandti a 14 ex. 
Myotis emarginatus. Všetky uvedené druhy boli 
zistené tiež vo vzorkách z tanatocenóz, ale len  
s malým pomerným zastúpením. Okrem netopierov 
sa v jednej vzorke z j. Četníkova svadba zistil plch 
obyčajný (Glis glis), ktorý zrejme tiež žije v jasky-
ni. Bielozubka bielobruchá (Crocidura leucodon)  
v súčasnosti (recentné obdobie 0 – 50 rokov) žije 
len v nižších polohách (do 500 m n. m.). Do vyš-
ších polôh prenikala v obdobiach rozsiahleho 
odlesňovania hôr pastiermi, preto vzorka s jej 
výskytom môže byť subrecentná (50 – 200 rokov) 
alebo ešte staršia. 

Vzorky tanatocenóz z Pružinskej Dúpnej jasky-
ne sa vyznačujú výraznou dominanciou jedného 
druhu netopiera. V prvom zbere je to netopier oby-
čajný (Myotis myotis), pričom prevažujú mláďatá 
tohto druhu (96 ex.). Ide teda o letnú kolóniu samíc 
s mláďatami, z ktorej sú v jaskyni zvyšky guána. 
Obdobný nález máme z Jašteričej priepasti – prie-
pasti pod Manínskou strážou (Obuch, 1985).  
V recentnej dobe sa vyskytujú letné kolónie M. 
myotis výlučne v povalových priestoroch budov, 
najmä v kostoloch. 
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Tabuľka 1: Tanatocenózy v jaskyniach v Strážovských vrchoch 

Jaskyňa Četníkova svadba 
Jánošíkova 

Pružinská Dúpna Spolu 
Druh / číslo zberu 1 2 3 4 1 2 3 

podkovár malý 
Rhinolophus hipposideros 1 1 2 

netopier obyčajný 
Myotis myotis 5 1 2 2 98 6 5 119 

netopier ostrouchý 
Myotis blythi 2 1 1 4 

netopier fúzatý 
Myotis mystacinus 1 2 2 1 3 9 

netopier Brandtov 
Myotis brandti 2 1 3 2 8 

netopier brvitý 
Myotis emarginatus 3 1 6 2 12 

netopier veľkouchý 
Myotis bechsteini 29 8 20 24 29 110 

večernica severská 
Eptesicus nilssoni 1 1 

večernica malá 
Pipisirellus pipistrellus 70 72 142 

uchaňa čierna 
Barbastella barmastellus 2 2 

ucháč svetlý 
Plecotus auritus 5 9 1 15 

lietavec sťahovavý 
Miniooterus schreibersi 2 2 

netopier mladý neurčený 
Chiroptera sp. juv. 1 1 

piskor obyčajný 
Sorex araneus 1 4 1 6 

piskor malý 
Sorex minutus 2 2 

bielozubka bielobruchá 
Crocidura leucodon 1 1 2 

plch obyčajný 
Glis alis 2 1 1 4 

myš domová 
Mus musculus 2 2 

ryšavka žltohrdlá 
Apodemus flavicollis 5 5 

ryšavka obyčajná 
Apodemus sylvaticus 3 3 

hrdziak hôrny 
Clethrionomys glareolus 2 11 1 14 

hraboš poľný 
Microtus arvalis 3 2 5 
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V ďalších 2 vzorkách dominuje najmenší neto-
pier večernica malá (Pipistrellus pipistrellus), ktorú 
mohla kuna loviť v zime alebo v prechodnom 
období (jar, jeseň) z kolónie v skalnej pukline. 
Najmä vzorka č. 2 sa vyznačuje pestrým druhovým 
zložením koristi kuny. Popri netopieroch sa v nej 
nachádzajú aj iné druhy cicavcov, vtáky a žaby, 
ktoré žijú mimo jaskyne. Niektoré patria medzi typ-
ické lesné druhy (Clethrionomys glareolus, 
Apodemus flavicollis), nelesné (Microtus arvalis, 
Apodemus sylvaticus), ale aj synantropné (Mus mus-
culus). Naznačuje to obdobie intenzívnejšieho 
poľnohospodárskeho využívania okolia jaskyne, než 
je tomu v súčasnosti. Výskyt už spomínaného druhu 
Crocidura leucodon posúva vek tejto vzorky do sub-
recentnej doby. V tomto období zrejme žil v 
Strážovských vrchoch aj lietavec sťahovavý 
(Miniopterus schreibersi).  

Predpokladám, že plodná spolupráca biológov s jas-
kyniarskymi skupinami pomôže odhaľovať aj iné 
zaujímavé tajomstvá zo života malých obyvateľov 
jaskýň.   
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lasica obyčajná 
Mustela nivalis 1 1 

kuna lesná 
Martes martes 1 1 

ďateľ veľký 
Dendrocopos major 1 1 

trasochvost horský 
Motacilla cinerea 1 1 

brhlík obyčajný 
Sitta europaea 1 1 

škorec obyčajný 
Stumus vulgaris 1 1 

skokan hnedý 
Rana temporaria 2 2 

Spolu 51 15 41 31 32 102 119 87 476 

Pokračovanie tabuľky 1

Legenda: 
Jaskyňa Četníkova svadba, 27. 1. 2001 
zber č. 1: pri zadnej stene Bukovinského dómu 

2: pod komínom v Bukovinského dóme 
3: v naplavenej priehlbine v Priepastnom dóme 
4: v strmom žliabku vo Volejbalovej sieni (kosti sú naplavené zhora) 

Jánošíkova jaskyňa, zber 31. 7. 2003, v sutine pri pravej stene v hlavnej sieni 
Pružinská Dúpna jaskyňa, 2. 8. 2003 
zber č. 1: pri ľavej stene pri odbočke do bočnej siene pod veľkým balvanom 

2: v strede siene pod balvanom 20 m od vchodu 
3: výklenok v pravej stene 15 m od vchodu



Sifón – neprekonateľná prekážka pre jaskyniara 
suchozemského typu. V Krásnohorskej jaskyni tento 
prírodný fenomén, zvaný Sifón Trenčanov, určuje jej 
doterajšie formálne zakončenie. Roztiahnuté U-čko 
dĺžky okolo 100 a hĺbky 28 metrov (údaje sa rôznia) 
začínajúce pôsobivým Marikiným jazerom v bubli-
novitom dóme je kardinálnym problémom pre ďalší 
postup.

Počet úspešných potápačských akcií za celú dobu 
činnosti v tejto lokalite nebolo veľa. Poprvýkrát sa 
na opačnej strane sifónu vynoril J. Kucharovič zo 
skupiny Trenčianskych potápačov dňa 31.5.1981. 
V nasledujúcich dvoch rokoch sa členovia tejto sku-
piny vrátili za sifón ešte dvakrát. Posledný prienik 
na druhú stranu sa uskutočnil 20.1.2001 skupinou 
českých potápačov pod vedením D. Hutňana. 

Z uvedených prieskumov vieme, že Sifón 
Trenčanov ústi ako dvojité jazero v priestrannom 
Jazernom dóme a Zrútenom dóme. Ďalej sa dá prejsť 
po riečisku do Krátkeho sifónu dlhého 12 a hlbokého 
4,5 metra, ktorý vedie do rozľahlého Suťového 
dómu s mohutným závalom. Ďalšia možnosť po-
stupu zistená nebola.

Po trojročnej pauze sme sa opäť rozhodli túto 
kapitolu otvoriť. Nadviazali sme spoluprácu so sku-
pinou maďarsko-slovenských speleopotápačov. Cieľ 
je jasný: ďalší prieskum a  zdokumentovanie 
Marikinho jazera, Sifónu Trenčanov, a hlavne jazera 
a priestorov za ním s využitím modernejších tech-
nických prostriedkov. Digitálne nafilmovanie a na-
fotenie celej trasy a priestorov "za..." okrem 
dokumentačnej funkcie prispeje aj k ich 
objektívnejšiemu  poznaniu a dôkladnej analýze. 
Použitie zariadenia pre komunikáciu s potápačmi 
nám zasa umožní operatívne usmerňovať samotný 
prieskum.

Pesimistický začiatok
Dohodnutý termín akcie musíme niekoľkokrát 

preložiť pre zaneprázdnenosť potápačov. Posledný 
termín nám upresňujú sotva 24 hodín pred jej 
začiatkom. Je štvrtok 30. 9. 2004. Len "na otočku" 
prichádzajú do Rožňavy, privážajú väčšinu svojho 
výstroja (fľaše, závažia a batohy s prístrojmi) a 
predkladajú mi svoj časový plán akcie – na 
zajtra!!! Rýchlo prehodnocujem naše možnosti. 
No, bude to fuška, ale urobíme čo bude v načich 
silách.

Po ich odchode začína telefonický kolotoč. Treba 
pozháňať našich ľudí, ktorí budú pri akcii asistovať. 
Hlavne musíme celú tú potápačskú výbavu 
transportovať na miesto činu, teda na koniec jaskyne 
cca 900 metrov od vchodu, ešte pred samotným 
príchodom "podvodníkov". Ibaže zajtra je pracovný 
deň! Večer s Bercim Šturmannom napokon dávame 
dokopy akú-takú zostavu.

Nádejný optimizmus
V piatok 1. 10. 2004 ráno rozbiehame akciu. 

Lenže človek mieni, a ... zamestnávateľ mení. Berci 
a Jany Drenko musia do práce a tak na celý úvodný 
transport zostávame iba dvaja. Privážam materiál 
k jaskyni, kde ma už čaká Šaňo Emödi. Berieme 
najťažšie fľaše a mašírujeme dnu. Je 10.40. 
Upachtení sme po hodine vonku. Po druhom kole 
máme to najťažšie vnútri, a vonku nás už čaká 
úderná skupina: maďarskí potápači Sándor Viski ako 
vedúci ponoru, Ádám Czakó a Zoltán Máté, potápač-
záchranár Zoltán Szántó z Tornale, zdravotníčka 
Tünde Szántóová a potápačský elév Zoltán Szántó 
ml. Na našu radosť prichádza aj náš tretí nosič Attila 
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Trocha smoly v Krásnohorskej jaskyni
Miroslav Šichula – Speleo Rožňava

Zanáranie a príprava potápačov



Lázár. Berieme zbytok výbavy, spáchame poučenie 
o pravidlách a zásadách pohybu v jaskyni a ideme 
dnu. Je 14,00.

Presun je bez problémov. Cestu nám spomaľujú 
len niektoré úžiny, kde si musíme objemné vaky 
podávať. No proti noseniu fliaš predpoludním je toto 
"malina". Zhodou okolností dnes v rámci sprí-
stupňovacích prác Jaroslav Stankovič s kolegami 
realizuje výmenu rebríka na trase. Našťastie sme 
dokázali úsilie oboch skupín zladiť, takže nám to 
nespôsobuje žiadny vážny problém a ani my výrazne 
nenarušujeme ich činnosť.

Hneď po príchode k Marikinmu jazeru sa dvaja 
potápači, Ádám a Zoli, vystrojujú na ponorenie. 
Obaja sú členmi maďarskej súčasti Medzinárodného 
zväzu potápačov (NASE). Tretí, slovenský Zolo, 
bude na brehu v pohotovosti pre prípadnú záchranu. 
Zabahnenou plytčinou do jazera doslova vlieza 
Ádám a skamaráťuje sa s vodou, čakajúc na Zoliho. 
Ten sa čoskoro súka za ním, ale po chvíli čvachtania 
musí k brehu. Má nejaké problémy s vyvážením. Po 
úprave výstroja preberá od Sándora kameru a vracia 
sa za trpezlivo čakajúcim Ádámom. Ešte chvíľa 
dohovoru a už ich svetlá pomaly klesajú a strácajú sa 
v zamútenej vode.

Hlavným dorozumievacím jazykom je tu 
maďarčina, moje znalosti ktorej (na rozdiel od mo-
jich parťákov) sú tak v rozsahu výrazov "igen" a "nem", 
takže z ich debaty nerozumiem ani "zbla". Než sa tí 
dvaja vynoria, idem sa teda radšej najesť.

Avšak už po chvíli sa svetlá opäť vynárajú na 
hladinu. Aj vo vstupnej chodbe sa práve objavilo 
svetlo, Berci konečne dorazil z práce. Medzitým 
obaja potápači vyliezajú na plytčinu a čosi oznamu-
jú. Nechápavo sledujem taktickú poradu a od 

Berciho sa dozvedám nepríjemnú správu: balíme. 
Asi 4 metre široký vstup do sifónového tunela v hĺb-
ke nejakých 20 metrov je po celej šírke zanesený 
sedimentom, evidentne naplavovaným v smere od 
sifónu. Voda prúdi do jazera len dvoma malými 
otvormi po stranách vstupu, o ktorých sa doteraz ani 
nevedelo. Po akcii si to pozrieme na kamere. Ďalší 
postup je v tejto situácii vylúčený. Sklamanie.

Transport von je neveselý, ale fyzicky ľahší, 
pretože nás je viac. Sám idem napred, priviesť 
z vonka ďalšie očakávané posily. Aspoň mi nebude 
zima, keďže moja kombinéza nevydržala dnešný 
nápor a mám tak na nej parádne erotické "vetranie". 
Vonku zanedlho prichádzajúci Bandy Bolaček a Jany 
Drenko sa už ale neprezliekajú, lebo karavána z jas-
kyne stihla doraziť von. Dnu zostali len dve fľaše, 
pre ktoré sa vraciam spolu s upachteným Šaňom. 
Chudák, dovnútra vláčil to najťažšie monštrum a pri-
schlo mu aj na cestu von. Teraz mi spraví len dopro-
vod, aby som sa s posledným nákladom nevláčil 
sám.

Medzitým sa ostatní aktéri s očakávaním vrhajú 
na záznam z kamery, pozrieť, ako to tam dole naozaj 
vyzerá. Lenže chybička. Na kamere sa vyskytla 
porucha, ktorú zisťujú až pri samotnom prehrávaní, 
takže z videozáznamu nie je nič. Proste smola.

Optimistický záver
Po zhodnotení všetkých okolností sme sa s 

potápačmi dohodli, že akciu zopakujeme. Jesenné, 
prípadne jarné prívalové vody pravdepodobne zo 
sifónu sediment vyplavia, takže by mal byť prístupný 
v celej dĺžke. Musíme len vystihnúť ten správny čas, 
kým sa opäť nezanesie. Dnešnú akciu budeme brať 
ako úvodnú fázu a oboznámenie s terénom. 

Krásnohorská jaskyňa ešte neodhalila všetky 
svoje tajomstvá, chceme preto odkryť aspoň 
niektoré z nich. Postupujúce poznanie a vývoj 
techniky nám dáva šancu na úspech.

P.S. Naši partneri sľúbili, že nabudúce sa 
ohlásia včas, prinesú fľaše o čosi ľahšie a 
kamery aspoň dve.

Literatúra:
KOŠŤÁL, J., 1984: Speleopotápačský 
prieskum v Krásnohorskej jaskyni. Spravodaj 
SSS, 15, 4, s. 16-18.
HUTŇAN, D., 2001: Sifón Trenčanov – 
Krásnohorská jaskyňa – Buzgó. Neuverejnený 
príspevok do Spravodaja SSS.  (o tom nič 
neviem – zh).
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Zanáranie v Marikinom jazere



Už je tradíciou, že raz do roka ideme spoznávať 
a aj zabicyklovať si do niektorej z balkánskych kra-
jín. Sú to lacné krajiny, dobrí ľudia a hlavne veľmi 
veľa jaskýň, priepastí a vyvieračiek. Po Rumunsku, 
Bulharsku, Kosove a Čiernej hore prišlo na rad 
Macedónsko. Naložení horskými bicyklami prechá-
dzame Maďarskom, Srbskom a až v cípe Macedón-
ska pri Prespanskom jazere odstavujeme naše autá. 

Tu pod terasou hotela ministerstva polície budú 
dobre strážené a aj samotný riaditeľ nám to sľubuje.

Zakladáme vaky na nosiče a naším cieľom je 
prejsť cez horské sedlo k Ochridskému jazeru. 
Prespanské jazero (853 m n.m.) sa nachádza na 
macedónsko-grécko-albánskej hranici a od Ochrid-
ského jazera (695 m n.m.) ho oddeľuje pohorie 
Galačica (2251 m n.m.). Vody pritekajúce do 
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20 krát na Balkáne
Ján Šmoll, SK Červené vrchy

Tento článok venujem V. Žikešovi, nášmu dobrému kamarátovi a jaskyniarovi, ktorý pred 20 rokmi tra-
gicky zahynul pri potápačskom prieskume sifónu v Pekelnom dóme v jaskyni Slobody. Bol to práve on, s kým 
som prvýkrát v roku 1980 putoval Balkánskou krajinou. 

Keď sme v roku 1992 navštívili Macedónsko a Kosovo (Očkaik, Kleskeň, Vykoupil, Holúbek a Šmoll), boli 
sme doslovne presýtení spoznávaním množstva priepasíi, jaskynných otvorov či iných podobných útvarov. 
V pamäti ostalo len to najväčšie, pohorie Jakupica v Macedónsku, s mohutnou náhornou planinou vo výške 
2000-2500 m n.m. a časť pohoria Prokletije so skalnou tiesňavou Rugovská klisura v Kosove.

Náš výskum začal práve v Kosove a na Jacubicu sme trocha zabudli. Ale vedel som, že sa tam isto vrátime. 
Stalo sa. Sem viedla aj naša 21. výprava na Balkán.  

Macedónsko, pohorie JAKUPICA,  jún 2004

Južný okraj planiny s 1000 m stenami a hlavným vrcholom Solúnska Glava (2540 m).                                                                              
                                                                                             Foto: J. Szunyog



Prespanského jazera nemajú odtok a odtekajú nie-
koľko km podzemím do Ochridského jazera. Z Och-
ridského jazera zase tieto krasové vody, teraz už aj 
z okolitých albánskych a macedónskych vápenco-
vých pohorí, odtekajú ako rieka Crni Drim. Po 80 
km Macedónskom sa stáča do Albánska, ktoré 
južnou stranou ohraničuje a zároveň priberá vody 
z pohoria Prokletije, ležiace na albánsko-kosovsko-
čiernohorskej hranici. Je to úžasný kus krásnej 
prírody, v dávnych dobách sídlo mocnej ríše 
Alexandra Veľkého a zároveň raj pre jaskyniarov.

Už vo večerných hodinách sa zastavujeme v sed-
le nad Ochridským jazerom. Sme asi 1 km vysoko 
nad jazerom a v pozadí, aj keď je jún, vidíme 
niekoľko zasnežených albánskych pohorí a svetielka 
albánskych dediniek. Na druhý deň po 1 km kolmom 
zjazde, sa zastavujeme nad 100 m skalnou stenou 
spadajúcou kolmo do jazera pri dedine Trpejca. 
Jazero je krasového pôvodu, dlhé je viac ako 30 km, 
široké do 15 km, s hĺbkou 280 m. Zastavujeme sa pri 
meste Struga, odkiaľ vyteká z jazera rieka Crni 
Drim, prietok odhadujeme na niekoľko desiatok m3.

Našim ďalším cieľom je pohorie Korab (2753 m 
n.m.), ležiace na macedónsko-albánskej hranici. 
Keď sme tu boli v roku 1992, hranice boli maxi-
málne strážené a tak sme sa s hliadkou dostali len 
niekoľko km dolinou do malej dedinky, obývanej 
Albáncami, pod samotný vrch, nazývaný Golem 
Korab (2753 m n.m.), ktorý nám čnel priamo nad 
hlavami a vyzeral veľmi neprístupne. Priamo nad 

dedinkou sa týčila skalná stena s veľkým otvorom do 
jaskyne. Vtedy pribehol miestny obyvateľ a niečo 
povedal po albánsky vojakom, tí hneď vyštartovali 
smerom k ešte zasneženému sedlu, ležiacemu vo 
výške cca 2400 m n.m. a za 2 hodinky doviedli 4 
albánskych chlapcov vo veku 14-15 rokov. Pohľad 
na nich bol neskutočný, obutí v gumách z pneu-
matík, svetre zrejme tkané v albánskych horách. Ich 
prestrašený pohľad, keď sme ich zvážali dole doli-
nou na Škode 105 S – prvýkrát sa viezli v aute. Na 
otázku čo bude s nimi, sme dostali jednoduchú 
odpoveď. Dajú im najesť a po 2-3 dňoch v tábore ich 
vrátia späť do Albánska.

Keďže ubehlo 12 rokov, hneď som nespoznal 
odbočujúcu dolinu, na rázcestí odpočívali miestni 
a na našu otázku, či ideme dobrým smerom odpo-
vedali, že dedinky, ktoré ležia na našej trase sú 
opustené. Asi pred troma rokmi albánski banditi 
vyhnali miestnych obyvateľov z ich domova a údaj-
ne oblasť zamínovali a zároveň nám rukami 
naznačovali škrtenie.

Napriek tomu sa piati rozhodneme pokračovať a 
po 10 km stúpaní prichádzame do malej úplne 
opustenej dediny (mala asi 30-40 domov), odkiaľ 
bol krásny výhľad na zasnežený hlavný hrebeň. V 
diaľke sa čnel Golem Korab. Prechádzame dedi-
nou, sem tam vrzgne otvorený oblok, či okenica, 
domy sú veľké a po nakuknutí vidieť nábytok. Je 
jasné, že obyvatelia utekali narýchlo. Nepodarilo sa 
nám trafiť do doliny spred 12 rokov, ale aj tak to 
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 Pohľad na južnú časť planiny vo výškach cca2200-2300 m.
                                                                                               Foto J. Szunyog



stálo za to, cestou dole po úbočiach vidíme ďalšie 
prázdne usadlosti a dolinu nazývame dolina 
Duchov.

Po opustení Korabu už v nočných hodinách 
prekonávame ďalšie sedlo a zastavujeme sa pri 
Mavrovskom jazere vo výške asi 1300 m n.m., 
východiskom na ďalšiu krasovú planinu  Bistra 
(2111 m n.m.). V noci sa veľmi ochladilo. Zima 
a sneh nás zdržali takmer celý deň, až vo večerných 
hodinách dlhým klesaním ešte zdolávame 50 km a 
nocujeme v romantickom motoreste Starý raj. 
Strecha z konárov a igelitu, voda priamo z vyvierač-
ky, toalety v lese,  a príjemný manželský pár. Celý 
večer nám nalievali domácu za 6 Sk a hrali na rôzne 
hudobné nástroje. Večer nás  pozakrývali dekami, 
kobercami i plachtami.

Ďalšie dva dni bicyklujeme malebnými dolinami 
a vraciame sa popod pohorie Baba (2600 m n.m.) 
späť k autám. Prešli sme skoro 500 km a náš ďalší 
cieľ je Jacubica.

Cez Veles, predtým Titov Veles, sa presúvame 
pozdĺž rieky Babuna do dediny Nežilovo, ktoré je 
východiskom na náhornú planinu Jakupice. 
Začíname s výstupom a naším cieľom je samotný 
vrchol Solúnska glava (2540 m n.m.). Do večera 
zdolávame prevýšenie skoro 1900 m. Na Solúnskej 
glave sme prekvapení, celý vrchol je obkolesený 
ostnatým drôtom, sú tam 3 budovy s vysielačom a 
všetko strážili ozbrojení vojaci, ktorý nám však 
ponúkli čaj a niečo načrtli o priepastiach. V zime 
ich sem dopravujú helikoptérou a v lete strmou 
cestou z druhej strany schodnou len pre veľmi 
silné vojenské autá. Spať tu nemôžme a preto 
zostupujeme 300 – 400 m na planinu a začíname s 
prieskumom. Dole v krčme sme obdržali vojenskú 
mapu s presným zakreslením asi 20 veľkých otvo-
rov, ktoré boli zaznačené pri vojenskom priesku-
me z helikoptéry. Asi po 2 hodinách objavujeme 
ústie jednej diery o priemere možno aj 10 m, 
vyletujú z nej desiatky čiernych vtákov. Vhodenú 
skalu nepočuť, lebo k nazretiu nám bráni asi 50 m 
dlhý snehový splaz.

Na druhý deň sa podľa pokynov vojakov vybe-
ráme nájsť ďalšiu z mohutných dier, vraj má prie-
mer až 12 m a pri laserovom zameriavaní z heli-
koptéry namerali hĺbku 500 m. Ani po niekoľkých 
hodinách sa nám ju nepodarilo nájsť, ešte je dosť 
snehu a mohutné úbočia sú ako stvorené pre 
výskyt lavín a možnože sa jedna prehnala cez 
tento otvor. Medzitým Vaněk s Fronkom začínajú 
kopať v jednom z malých závrtov s prievanom a 
po 2 hodinách objavujú ústie priepasti, ktorej 

výzdoba je biela, čo spôsobuje mramor, z ktorého 
je táto planina vytvorená. Začíname s návratom a 
zastavujeme sa pri včerajšej diere, dávame jej 
názov Liptovské hrdlo, ktoré leží na spodnej časti 
závrtu o priemere asi 1 km asi vo výške 2150 m 
n.m. Pri výstupe do hornej časti Vaněk s Fronkom 
nachádzajú ďalšie 2 priepasti. Do väčšej s dvoji-
tým vchodom s priemerom asi 6-7 m vhadzujeme 
niekoľko balvanov. Padajú veľmi hlboko, opäť sú 
tu čierne vtáky, ktoré sa vrhajú kolmo dole do 
priepasti.

Sme spokojní s prieskumom, planina je ozaj 
veľká, tiahne sa až do dĺžky 40 km, šírka miestami 
do 10 km a zrejme bude a je posiata desiatkami 
otvorov hlbokých priepastí, niekoľko sme zaregis-
trovali ešte v roku 1992, aj tu lietali tie čierne vtáky.

Náš predbežný výskum končí a veríme, že ešte 
tohtoročná jesenná akcia prinesie viac poznania v 
pohorí Jakupica. Toto sa aj potvrdilo, o čom svedčí 
nasledujúci príspevok.

Výprava sa konala za účasti P. Vaněka, E. 
Kapuciana, J. Lacu, D. Medlu, M. Fronka, J. 
Szunyoga, Š. Labudu a J. Šmolla
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Otvor priepasti “Liptovské hrdlo”   
                                                   Foto J. Szunyog                                                                            



1. Naše výpravy na Balkán začali v roku 1980, keď 
sme spolu s V. Žikešom a V. Boháčom počas 2 týž-
dňov uskutočnili prechod rumunským pohorím 
Retezat. Hlavný hrebeň vysoký až 2500 m n.m. je 
žulový, bočný nižší vápencový dosahuje výšku 2200 
m n.m.

2. Už o rok sme opäť vo vápencovom Retezate. 
Našim cieľom je ľahký výskum tohto krasu, zlaňuje-
me niekoľko priepastí, ale všetky končia a pri vchode 
sú označené číslami, asi rumunskými jaskyniarmi. 
Nezabudnuteľná spomienka ostala na V. Žikeša. 
Zlanili sme asi 25 m vysoký skalný skok v skalnej 
tiesňave a pri návrate sa rozhodol Vlado skalný stupeň 
vyliezť. Lano uviazané okolo pásu, kladivo a jedna 
skoba, ktorú zabil už po 10 metroch. Vyliezol ďalších 
10-12 m a ostal stáť v ťažkom  mieste. ,, Spadnem...." 
zakričal. Reagovali sme okamžite; kým ho zdola 
povzbudzovali, ja s P. Staroňom sme vyliezli ľavou 
oveľa ľahšou stranou a za 20 minút sme pustili koniec 
lana Vladovi, ktorý bol na konci síl.

3. V roku 1983 môj brat Dušan dosiahol 15 rokov a 
tesne pred Silvestrom cestujeme opäť do Rumunska. 
Naším cieľom je pohorie Rodna na severe krajiny. 
Lenže v Budapešti nastupujeme na iný vlak a v 
Rumunsku vystupujeme v malom neznámom mesteč-
ku. Podľa automapy chceme prejsť stredné vysoké 
pohorie. Na druhý deň kráčame malým údolím a 
okolo nás sa zbieha čoraz viac psov. Dušan tvrdí, že 
sú to vlci, je to jedno, vyliezame na strom a čakáme. 
Po čase ide po prašnej ceste auto, zoskakujeme a 
zastavujeme ho. Rumun je ochotný, berie nás domov, 
dá nám najesť a vyspať. Na druhý deň nás odváža na 
vlak a my spokojní cestujeme domov.

Prejde viac ako 10 rokov a Balkán ma nezaujíma, sú 
tu iné pohoria, iné krajiny. Opäť spoznávať Balkán 
sme sa rozhodli až po 2 návštevách vysokohorského 
krasu Monte Canin r. 1990 a 1991, pri ktorej sme 
objavili jaskyne Liptovskú 1 a Liptovskú 2 (prvú z 
nich premenovali Taliani na známu CEKI-2).                                                                                      
(Spravodaj  2/1992).
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V dňoch 5. 10 – 15. 10 sme uskutočnili ďalšiu 
prieskumnú speleologickú expedíciu do krasového 
pohoria Jakupica v Macedónsku. Táto expedícia 
nadväzovala na prvé prieskumy ešte z roku 1992 
a hlavne z mája 2004.

Prostredníctvom p.Zajkovského, Macedónca 
bývajúceho v Pezinku, sme nadviazali prvé kontakty 
s domácimi speleológmi a tým upresnili výskum v 
tomto horskom masíve. Okrem spoznávania miest-
nych speleologických a hydrologických pomerov 
dolnej časti pohoria sme uskutočnili prieskum 
samotnej planiny ležiacej vo výške 2000 – 2540 m.

Počas 5 dní (z toho 3 daždivé až snehové) sme 
preskúmali 6 priepastí nazývaných Golem, ktoré 
sú nakreslené vo vojenských mapách ako čierne 
bodky (ešte ďalších 6-8 čaká na prieskum) a nie-
koľko priepastí s malým vchodom. Všetky sme 
zdokumentovali. 

V jednom Goleme s prievanom (dostal názov 
Solúnska jama, avšak Macedónci nám navrhli aby sa 
volala Slovenská priepasť) vo výške 2350 m n. m. sme 
objavili pokračovanie mohutnej priepasti s priemerom 
40 m, po dosiahnutí hĺbky cca 200m vhodená skala 
padala min.200 m a jej dopadnutie nebolo počuť. Po 
opätovnom stretnutí s domácimi speleológmi sme 
dohodli spoločnú jesennú expedíciu v roku 2005.

Planina je odvodňovaná niekoľkými vyvieračka-
mi. Najväčšia Gorna Belica je vo výške asi 550 
m.n.m, tu vraj celá rieka vyteká z masívu a vo vod-
nej nádrži Matka v skalnej tiesňave rieky Treska vo 
výške cca 330 m n. m. To je úroveň hladiny priehra-
dy, avšak vyvieračka resp. podzemné priestory sú 
ešte min. 90 m pod hladinou jazera. Bol tu rea-lizo-
vaný prieskum potápačmi.

Doposiaľ objavené podzemné priestory sú: 2 
priepasti hornej časti pohoria preskúmané v roku 
1980 domácimi a v posledných rokoch francúzsky-
mi speleopotápačmi. prienikom cez vyvieračku 
Babuna. Priestory  sú tak obrovské, že si to nedoká-
žeme ani si predstaviť. Chodby o šírke 30-40 m a 
výške cez 100 m, obrovský dóm – priepasť široký 70 
m, dlhý 270 m a vysoký 250 m vyplnený obrovským 
množstvom ľadu, ktorý zaberá ešte ďalšie miesto v 
tomto priestore a naväzuje na vstupnú 200 m verti-
kálu o priemere 10-30 m.
Akcie sa zúčastnili:
Ľ. Očkaik, Ľ. Rybanský, J. Šmoll (SK Červené 
vrchy) P. Vaňek, M. Hurtaj (SK Nicolaus) M.Kučera 
(SK Bratislava) E. Kapucian (Speleoklub UK) J. 
Szunyog (SK Chočské vrchy).
P.S..:Do nasledujúceho čísla pripravíme oveľa podrob-
nejší článok a s mapami jaskýň a s fotografiami.

Macedónsko, pohorie Jakupica, 5. -15.10.1994
Ján Šmoll

Stručný prehľad predchádzajúcich 20 výprav na Balkán
Ján Šmoll



4. Takmer celá skupina Červené vrchy – Holúbek, 
Očkaik, Kleskeň, Šmoll a náš otec Vykoupil 
(Humenné) – sa v máji 1992 dostávame do 
Macedónska, vystupujeme na planinu pohoria 
Jakupica a spiatočnou cestou objavujeme Kosovo so 
skalnou tiesňavou Rugovská klisura, ako aj vchod 
jaskyne Velika klisura, ktorý bol v tej dobe 
nepriechodný pre veľké množstvo vody.

5. Ešte v lete sme opäť v Kosove, spolu s J. Vajsom 
a našimi manželkami ideme k moru do Čiernej hory, 
opäť sme pri vyvieračke, ktorá je teraz úplne suchá. 
Doteraz nechápem prečo sme nevošli do jaskyne, asi 
mi ostalo v pamäti, že ďalej je voda. (Spravodaj  
3/1992)

6. Prešli tri roky a Kosovo nám nedalo spávať. Na 
jeseň 1995, vo štvorici Vykoupil, Herich, Poliak a ja, 
začíname kopať vo vyvieračke a za niekoľko hodín 
sme v dómiku s jazerom a sifónom. Vychádzame z 
vyvieračky, Poliak s Herichom schádzajú k autu a 
ja s Otcom ideme pozrieť, ako to vyzerá s tou 
vodou. Je sucho a my poľahky postupujeme jaskyňou 
až po terajšie Rázcestie. Vychádzame a ešte večer už 
vo štvorici sa dostávame k polosifónu. Jaskyňa je 
objavená.

Presúvame sa do centrálneho čiernohorského 
Prokletija, navštevujeme vyvieračku Savino oko, 
ktoré sme navštívili ešte v lete s Vajsom a horoleze-
ckú oblasť – dolinu Grbaje. (Spravodaj  4/1995).

Nasledujú 3 výpravy do jaskyne Velika klisura

7. Prvá prieskumná výprava do jaskyne Velika kli-
sura  (Spravodaj   4/1995)

8. Druhá prieskumná výprava (Spravodaj   1/1997)

9. Tretia prieskumná výprava (Spravodaj 1/1998)

10. Ešte niekedy začiatkom deväťdesiatych rokov 
som sa na pozvanie Š. Labudu zúčastnil bicyklova-
nia po ukrajinských Karpatoch, ale až v lete 1998 sa 
nám podarilo uskutočniť niečo podobné. Konečne 
som navštívil pohorie Rodna (2305 m n.m.). Výstup 
na najvyšší vrch, zostup asi do 50 m hĺbky v naj-
hlbšej rumunskej jaskyni a prejdených viac ako 500 
km na bicykli počas 6 dní. Zúčastnili sa: Labuda, 
Vykoupil, Šmoll a 2 kamaráti.

11. Pohorie Paring (2500 m n.m.) v Rumunsku. 
(Spravodaj  1/2000).

12. Ešte toho istého roku spolu s košickými jaskyn-
iarmi navštevujeme rumunské pohorie Apuseni s 
planinou Padis (Spravodaj  1/2000).

13. Je zima roku 2000 a naším cieľom je prechod 
najvyššieho rumunského pohoria Fagaraš. Počas 7 
dní prekonávame asi 2/3 hlavného hrebeňa vysokého 
cez 2500 m, mráz cez 25 stupňov, horolezecké pro-

blémy a na konci víchrica, ktorá nás sfúkla na južnú 
stranu, hoci auto máme na severe. Tu sme spoznali, 
čo je to dlhá dolina. Tá naša mala cez 65 km, ďalšie 
dva dni nám trvalo obísť celé pohorie Fagaraš, vla-
kom, autobusom, stopom.Zúčastnili sa: Kapucian, 
Očkaik, Mitter, Rybanský a Šmoll.

14. Ešte v lete toho istého roku prechádzame opäť 
cez pohorie Fagaraš na bicykloch, navštevujeme aj 
vápencové pohorie Piatra Craiului s najvyššími skal-
nými stenami (400-600 m), známu horolezeckú 
oblasť, ktorú mi v dávnych časoch opisoval ešte V. 
Žikeš. Pri zostupe vo dvojici ja a Labuda z naj-
vyššieho vrchu nás napadla svorka 5 ovčiarskych 
psov a len rýchlo sa približujúci pastier nás zachránil 
pred  katastrofou.

15. A do tretice toho istého roku opäť Rumunsko, 
tentoraz skalná tieňava Bicas s viac ako 300 m skal-
nými stenami. Raj rumunských horolezcov. Spolu s 
Annou Makarovou vyliezam vysokú 250 m cestu 
,,Fisura artei" kl.6B.

16. V júni 2002 sme spolu so Š. Labudom a E. 
Kapucianom  prešli na bicykloch časť najvyššie 
položeného hrebeňa pohoria Stará planina (Botev 
2376 m n.m.) v Bulharsku. Najkrajší bol zjazd dlhý 
40 km s prevýšením skoro 2 km. Navštívili sme 2 
sprístupnené jaskyne Ledenika a Saeva dupka, kom-
plet vyrabovanú miestnymi Rómami, a tiež jednu 
nesprístupnené jaskyňu.

17. Štvrtá výprava do Velikej klisury. Výskum 
jaskyne Velika klisura v Kosove pre vojnu na                                                             
niekoľko rokov ustal, až na jeseň 2002 sme tu opäť 
a pokračujeme v prieskume. (Spravodaj  3/2002)

18. Piata výprava do jaskyne Velika klisura, zima / 
marec 2003 (Spravodaj  3/2003)

19. Naším ďalším spoznávaním je cyklistická túra 
po pohoriach Čiernej Hory. Za 2 dni obchádzame 
pohorie Durmitor. Dostať sa do Albánska sa nám 
nedarí. Ďalej smerujeme do pohoria Čiernohorské 
Prokletije a prechádzame krásnymi údoliami riek 
Morača a Tara. Pri odbočení od údolia rieky Tara, 
ktorej ľavú stranu tvoria pohoria Sinjajevina a Dur-
mitor, sme natrafili na najväčšiu vyvieračku, akú 
som kedy videl. Keď som to ukazoval doma 
Holúbkovi, tak zatiahol:  ,,veď to je ako v Číne".

20. Šiesta výprava do jaskyne Velika klisura, novem-
ber 2003. Zažívame chvíle ako nikdy predtým, uby-
tovanie, raňajky a balíčky (desiata) do jaskyne. 
Dosiahli sme jaskyniarske zázemie, ktoré však 
neprišlo samo, ale našou ochotou a dobrou vôľou 
dohodnúť sa s miestnymi jaskyniarmi na spoločnom 
prieskume. (Spravodaj 4/2003, 1/2004)
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Veľká diera v malých horách
Ján Ducár – Rafal Suski

Spriatelení jaskyniari v blízkosti vchodu
       fotografia z internetu – http://www.ssb.strefa.pl/jasliska03/

Tento príspevok vznikol na základe príspevku 
Renaty Teczar a Rafala Suskeho Duža dziura w ma-
lych górach, uverejneného v poľskom časopise 
Jaskinie č. 2 (35) kwiecieň – czerwiec 2004. Spolu-
autor článku Rufio (Rafal Suski) mi dovolil uverejniť 
z tohto príspevku mapu jaskyne, jej opis a iné tech-
nické údaje. Môj doplnený text prešiel neskôr korek-
túrami kolegov z klubu. 

Význam objavu
Jaskyňa Drwali (v preklade Drevorubačská 

jaskyňa, resp. Jaskyňa drevorubača) bola objavená 14. 
12. 2003 v poľskom pohorí Nízke Beskydy (Beskid 
Niski) a podľa našich vedomostí sa jedná o najväčší 
pseudokrasový objav za rok 2003, na ktorom sa výz-
namnou mierou podieľali slovenskí jaskyniari, 
členovia resp. čakatelia SSS. Pre Speleoklub ŠARIŠ 
je to rovnako najväčší objav v roku 2003.

Názov jaskyne
Názov jaskyne znie Jaskynia Drwali, čo v pre-

klade znamená približne Drevorubačská jaskyňa, 
pretože poľské slovo drwal znamená drevorubač. 
Náš objaviteľ Juraj Timura st. hneď po objave veľkej 
diery pri nahotovaných kopách dreva navrhol názov 
Drevená jaskyňa. Keďže názov jaskyňa Drwali sa 
jeho návrhu približuje, vyjadril s ním súhlas. V 
novinových článkoch pred uverejnením príspevku v 
Jaskiniach 2 (35) sa vyskytol aj názov Slowianska, 
ale tento bol iba pracovný a používa sa iba okrajovo. 

Tento názov dostala jedna z hlavných chodieb – 
Slowianski korytarz.

Okolnosti objavenia jaskyne
Jaskyňa bola objavená v nedeľu 14. 12. 2003, 

počas druhého dňa stretnutia jaskyniarov Speleobózu 
Jasliska 2003, ktorý každoročne organizuje naša 
družobná spriatelená skupina SSB – Stowarzysenie 
Speleoklub Beskidski so sídlom v Debici. Táto 
skupina združuje jaskyniarov z veľkej oblasti južného 
Poľska od Krakova po Przemysl.

V nedeľu ráno sme sa vybrali obzrieť už známe 
jaskyne v masíve Kilanowskej hory, ktorá leží v ka-
tastri obce (gminy) Dukla, pri Lipowici. Nachádza 
sa asi 15 km od našej hranice, severne od Dukel-
ského priesmyku, a asi 4 km južne od mestečka 
Dukla. Bolo tu už známych niekoľko väčších pseu-
dokrasových jaskýň, napr. Gangiusowa jama (190 
m), Stalaktitova jaskyňa, Schronisko L-11 a iné, 
väčšie i menšie jaskyne. My sme mali namierené do 
západnej časti Kilanowskej hory, kde v minulosti bol 
kameňolom. 

Naše autá sme nechali zaparkované asi 400 m 
pred zákrutou pod svahom. Počasie bolo veľmi 
nepríjemné, mrznúci dážď, silný nárazový vietor, zo 
stromov opadával ľad ako sklo. Poliaci nás viedli 
nevýrazným chodníkom, neskôr po lesnej ceste 
okrajom kameňolomu. Viacerí sme prechádzali po 
lesnej ceste, kde už boli nachystané kopy dreva. Bol 
som jeden z tých, ktorí videli otvor v zemi, s roz-



mermi 20 x 20 cm, ale všetci sme prešli okolo s tým, 
že je to iba výduch, pretože hneď za okrajom cesty 
pár metrov od steny kameňolomu nám Poliaci avi-
zovali vstupné otvory do jaskýň. Nikto novú jaskyňu 
nečakal.

Až za hlavnou skupinou, keď sme sa už pre-
zliekli a rozliezli po okolitých jaskyniach, prišiel náš 
Juraj Timura st., ktorý má schopnosť vyhľadávania 
podzemných priestorov. Spolu so svojim kamarátom 
Stanislawom Koscielniakom vykonali povrchovku, 
a náš Juraj ho navigoval na plošinu kameňolomu, 
kde cítil najväčšie priestory. Pri už spomínanom 
výduchu mu povedal, že to je najperspektívnejší 
vchod do podzemia. Stanislaw Koscielniak urobil 
jednoduchý pohyb – kopol podpätkom do otvoru, z 
boku diery sa odvalil kameň s hlinou, a malá diera sa 
zväčšila na prielezný otvor s rozmermi 40 x 60 cm. 
A jaskyňa bola objavená! Aké jednoduché a ge-
niálne môže byť niekedy jedno správne navigované 
kopnutie...

Na objav takej jaskyne nebol nikto pripravený. 
V kameňolome mala byť iba exkurzná prehliadka. 
Väčšina z nás, slovenských jaskyniarov, bola v 
Gangiusowej jame a Stalaktitovej jaskyni, a tiež v 
Schronisku L-11. Ostatní jaskyniari a sympatizanti 
obzreli prístupnejšie partie jaskýň a zabezpečovali 
oheň, stravu, nápoje. V Stalaktitovej sme si všimli 
nezvyčajnú vrstvu kalcitu (asi 5 cm hrubú), z ktorej 
voda vytvorila malé kvaplíky a náteky. Keď sme 
vyšli z týchto jaskýň, videli sme tam pobehovať 
rozradostených Poliakov, ktorí vykrikovali "wielka 
jaskinia", a zháňali kus nejakého lana. Totiž prvá 
osádka, ktorá sa tam spustila na našom lane (dar 
Jana Vykoupila Poliakom, asi 10 m kus lana) si po 

objave druhej studne toto lano vzala a do jaskyne sa 
nedalo dostať. Tomek Mleczek našiel textilný 
popruh, na konci so slučkou, opätovne jeden koniec 
priviazal okolo 3 konárov krížom preložených cez 
otvor, a pozval nás do jaskyne s tým, že je veľká, 
sú tam netopiere, a že sa budeme fotiť. Prvými 
jaskyniarmi zo Slovenska boli Rišo Gravetz (vtedy 
iba čakateľ SSS), Gabika Majerníčková a ja.

Spustili sme sa po popruhu. Studňa sa rozši-
rovala, mala okolo 5 m. Textilný popruh nedosiahol 
na dno, preto sme museli na dno skočiť. Odporúča 
sa dopad na 4 končatiny, systém mačka, lebo na 
dne je osypový kužeľ, a po dopade to odhadzuje do 
strán.

Nasledovalo očarenie z jaskyne. Priestory boli 
veľké, výška stropu v hlavných chodbách bežne 5 
metrov, a boli tam krásne kvaple a náteky, ba niečo 
ako slonie uši. Paradoxne boli kvaple v šikmej 
polohe, teda jaskyňa evidentne pracovala a pracuje. 
Bolo aj sľúbené fotografovanie, a na druhý deň bola 
naša fotka v jednom celoštátnom denníku Gazeta 
Wyborcza, a tiež v jednom regionálnom denníku. 
Bola to fotka poľsko-slovenskej družby.

Okrem poľských jaskyniarov navštívili jaskyňu zo 
Slovenska ešte Jano Vykoupil, Jana Bakičová a Tina 
Majerníčková.

Opis jaskyne
Údaje preberám z časopisu Jaskinie, podľa me-

raní, ktoré vykonali: Rafal Suski, Kaja Fidzinska, 
Renata Teczar, K. Brzuszek, M. Dudzik, M. Ignasiak, 
M. Jachym, A. Kapturkiewicz, J. Nowak, D. 
Otfinowski, M. Szot.
Vlastný opis jaskyne
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Sintrové útvary v jaskyni Drwali
  foto z internetu –  http://www.ssb.strefa.pl/jasliska03/
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Jaskynia Drwali (K,Bn.-09.70)
Obec Dukla,  časť Lipowica
Nadmorská výška otvoru: cca 420 m n.m.

Dĺžka : 471 m
Denivelácia : -23,8 m.
Rozpätie jaskyne: 42 m.



Oválny otvor o šírke asi 40 cm vedie do úzkej 
studne, ktorá sa smerom dole zvonovito rozširuje. 
Keďže steny sú pokryté blatom, doporučuje sa 
použitie lana. Studňa má hĺbku 4 m a má názov 
Studnia Niezgody (Studňa nezhody). Pod ňou sa 
rozprestiera Blotna Sala (Blatistá sála), ktorá má dno 
vyplnené mokrou hlinou. Na jej južnom konci sa 
nachádzajú pukliny, ktoré vedú do dalších partií 
jaskyne. Väčšia puklina, ktorá je na východnej 
strane, je začiatkom Korytarza Naciekoweho (Náte-
kovej chodby). Pri vstupe do neho, ešte v Blatistej 
sále, na stene vystupujú kalcitové náteky. Dno tejto 
chodby je pokryté hlinou a drvinou. V oblasti jej 
počiatočných partií bolo potvrdené spojenie s jas-
kyňou Stalaktitovou, avšak pre človeka priveľmi 
úzke. V minulosti boli využívané netopiermi.

Po niekoľkých metroch chodba vedie k 2 metro-
vému prahu tvorenému balvanmi. Ešte pred ním, na 
západnej strane, sa nachádza vchod do partií, naz-
vaných Szczelina Piwowarka (Pivovarská puklina). 
Je to úzka puklina, vedúca strmo dole do chodby 
s kamenistým dnom (drvina). Táto časť je dosť 
nebezpečná. Tu bola nájdená plechovka piva, s dátu-
mom produkcie spred niekoľkých rokov, čo pot-
vrdilo už skoršie spojenie so Stalaktitovou jaskyňou, 
kedy hlavný otvor jaskyne Drwali nebol známy.

Vraciame sa do Nátekovej chodby. Za prahom 
z balvanov po východnej strane sa otvára úzka puk-
lina, vedúca strmo dole, ktorá po niekoľkých 
metroch končí nepriechodnou úžinou. Náteková 
chodba sa zatáča vpravo o 180 stupňov, a smerom 
hore sa mení na nízku chodbičku so stenami a stro-
pom pokrytými nátekmi. Náteky nie sú vertikálne, 
čo svedčí o tom, že tu došlo k premiestňovaniu skal-
ných blokov, už po kryštalizácii jaskynnej výzdoby. 
Táto chodbička vedie do veľmi úzkej úžiny, za kto-
rou je menšia sálka s nátekmi.

Vraciame sa do Blatistej sály. Na jej severnom 
konci sa prudko zvažuje, a tu bolo potvrdené spojenie 
s už známou jaskynkou Schronisko L-11. Svah vedie 
do Sali Wielbladzej (Ťavej sály), kde je charakteris-
tický veľký pieskovcový blok zaklinený v jej strede. 
Už pred vchodom do Ťavej sály, po západnej strane, 
vo výške asi 4 m sa nachádza okno, vedúce do úzkej 
chodby. Táto sa rozširuje a po niekoľkých metroch sa 
rozdvojuje. Idúc na východ dochádzame do veľmi 
tesnej úžiny, ktorý sa vracia do Blatistej sály. Smerom 
na juh vedie širšia chodba, vedúca do Korytarza 
Slowianskeho (Slovanskej chodby). Na toto miesto sa 
môžeme dostať bezprostredne aj z Blatistej sály, ak by 
sme vošli do pukliny v jej JV konci. Je to najväčšia 
chodba v jaskyni. Jej šírka je 1,5 – 2 m a výška presa-
huje 2 m. Je nachýlená na JZ a jej dno je pokryté 

blatom a kamennou drvinou. Slovanská chodba po asi 
10 metroch nás dovedie do Studni Podkowca (Studni 
podkovára), ktorá má úzky otvor a hĺbku asi 4,5 m. 
Touto studňou sa dá dostať do Blednych partii 
(Bludné resp. Mylné partie). Obchádzajúc otvor 
Studne Podkovára dochádzame k obšírnej Preszowskej 
Studni (Prešovskej studni). Táto má hĺbku 4 m a k jej 
zdolaniu treba lano. 

Povyše Prešovskej studne sa nachádza úzky 
komínik, vedúci do neveľkej sály. Ak by sme šli 
chodbou ďalej pomedzi veľké balvany, došli by sme 
k otvoru úzkeho obchvatu Prešovskej studne, ktorý 
vedie tiež smerom dole. O tohto miesta sa Slovanská 
chodba tiahne ešte niekoľko metrov, prechádzajúc 
v nedostupné pukliny, smerujúce nadol.

Po zdolaní Prešovskej studne priamo alebo ob-
chvatom dôjdeme do chodby, ktorou ideme v smere 
JZ a prídeme k prahu s výškou asi 2,5 m. Na Z od 
neho sa cez úzky priechod dostaneme do krátkej 
slepej chodbičky, ktorá vedie smerom hore. Za 
spomínaným prahom sa nachádza obsiahla Chlodna 
Sala (Chladná sála), ktorá má dĺžku 7 m, šírku do 4 m 
a výšku okolo 5 m. Dno a steny sú v zimných a 
jarných mesiacoch pokryté ľadovou výzdobou. Ľad 
taktiež značne sťažuje východ zo sály cez prah. Dno 
sály je pokryté veľkými skalnými blokmi. V SV časti 
sály sú pukliny vedúce do chodby, do ktorej sa dá 
dostať aj cez úzku studňu vo V časti sály. V Južnej 
časti sály sa nachádza šikmina, ktorá vedie do miesta, 
zvaného Balkon (Balkón). Je to horná časť Chladnej 
sály, vyvýšená nad ňou 5,5 m vysokým prahom.Tieto 
časti jaskyne sú v tesnom kontakte s koncovými par-
tiami Slovanskej chodby, a existuje tu hlasové spoje-
nie medzi týmito časťami jaskyne. V JZ časti Chladnej 
sály sa nachádza vchod do úzkych a veľmi kom-
plikovaných partií, zvaných Labyrint, ktoré vedú na 
dno jaskyne. V jej V časti je úzka, mierne nahor 
vedúca chodbička s citeľným prievanom. 
Najpravdepodobnejšie je spojená so systémom 
nedostupných puklín z Pivovarskej pukliny.

Vraciame sa do chodby poniže Prešovskej studne. 
Z chodby na S vedú tri chodbičky, vedúce do Sali 
Genowefy (Sály Genovévy). Je to začiatok SZ časti 
jaskyne, ktorá má názov Bledne Partie (Bludné par-
tie; sorry za snáď nepresne preložený názov). Celý 
tento priestor je pokrytý skalnými blokmi a 
drvinou, a v zime a na jar sú tu veľké ľadové náteky. 
Sála Genovévy má okolo 5 m dĺžky, šírku 3,5 m a 
výšku do 5 m. Chodba v jej V časti vedie do sály (v 
smere SV) Przedpokoj (Predizba). Do J časti 
Predizby padá Studňa podkovára. V stredovej časti 
sály, po V strane vo výške okolo 2,5 m sa nachádza 
vchod do 2 krátkych chodbičiek. V severnej časti 
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sály je asi 2,5 m vysoký Wysoki Próg (Vysoký prah), 
vedúci do ďalšej časti jaskyne. Do tohto miesta sa 
možno rovnako dostať cez okienko, ktoré sa nachád-
za asi 1,5 m na J od prahu.

Smerom na Z od Vysokého prahu sa cez pukliny, 
často kolmo na seba orientované, dostaneme do 
Partii Mario-Netek. Je to systém komplikovaných 
cikcakovitých chodbičiek.

Na S alebo SV od prahu sa nachádza veľká sála 
zvaná Jadalnia (Jedáleň). Má asi 10 m dĺžku, šírku 
do 3,5 m a 5 m výšku. V jej J časti sú veľké pieskov-
cové bloky, ktoré opticky sálu zmenšujú.V jej S 
časti, pri Z stene je vchod do veľkého Wietrnego 
Korytarza (Veternej chodby).V jej JZ časti po Z 
strane sa nachádzajú tesné pukliny. Jednou z nich 
v zime veľmi intenzívne nasáva vonkajší chladný 
vzduch a tento spôsobuje silné vymŕzanie týchto 
častí jaskyne a osrienenie stien. Svedčí to o prepo-
jení týchto partií jaskyne s povrchom priamo, alebo 
cez inú jaskyňu tohto regiónu. V južnej časti Veternej 
chodby sa nachádza veľmi tesná úžina, vedúca do 
krátkej chodbičky, ktorá po počiatočnom rozšírení 
prechádza do nedostupných puklín.

V SV časti Jedálne sa nachádzajú priechody do 
neveľkej sálky, z ktorej smerom na JZ vedie strmá 
šikmina, končiaca 2,5 m vysokým prahom nad 
Jedálňou. Nad týmto prahom sa nachádza úzka puk-
lina smerujúca nahor. Puklina sa rozpadáva na dve 
menšie nepriechodné pukliny. Je tu ešte jedna nízka, 
úzka chodbička, ktorá má charakter závalu a má 
dĺžku asi 8 m.

Rovnako smerom na S vedú ešte 2 úžinové 
chodbičky a tieto sú najďalej na S vysunutými 
časťami jaskyne.

Geologické pomery
Jaskyňa má genézu bežnú vo flyšových poho-

riach – vznikla ako dôsledok svahového zosuvu, a to 
v hornine – čergovských pieskovcoch. Vznikla 
asi v roku 1957, kedy sa celý svah, v ktorom sa na-
chádza, zosunul. Jednako určite jej niektoré časti 
museli existovať už skôr, o čom svedčia náteky 
a kvaplíky šikmé od vertikály vo vnútri jaskyne. 
Otvor do jaskyne sa vytvoril ako dôsledok závalu 
v roku 2003.

Ostatné údaje
Väčšia časť jaskyne je v zime vymrazená, má 

dynamickú mikroklímu. V niektorých miestach sa 
v jaskyni tvoria ľadové náteky, ktoré sa udržujú 
minimálne do mája (Chladná sála, Mylné partie). 
Svetlo z povrchu dosahuje iba do Blatistej sály. Vo 
vnútri jaskyne sa udržuje vysoká vlhkosť.

Flóra nebola zistená, z fauny bolo najviac neto-
pierov (hlavne podkováre malé) a tiež pavúky a ovady.

V jaskyni je zakázané používať životnému prost-
rediu škodlivé karbidky, taktiež sa nedoporučuje 
návšteva jaskyne v zimných mesiacoch počas hiber-
nácie netopierov. Jaskyňa si zasluhuje ochranu, aby 
sa zachovala v nezmenenom stave. 

Kometár Speleoklubu ŠARIŠ
Slovenský podiel na objave Jaskine Drwali 

členmi nášho klubu bol zvečnený fotografiami, 
článkami, fotografie sú na stránkach SSB na inter-
nete. Sú to však hlavne nezabudnuteľné zážitky z 
objavu. Navyše náš člen Vlado Vaník, ktorý ovláda 
aj kameňorytectvo, sa počas nášho objavovania 
podujal na zhotovenie pamätnej tabule – do pieskov-
covej lavice vysekal 2 štátne znaky – poľský a slov-
enský, spolu s dátumom objavu. Táto bola z 
vďačnosti darovaná Tomkovi Mleczkowi, preziden-
tovi partnerského Stowarzysenia Speleklubu 
Beskidskieho.

Okrem podielu Juraja Timuru na objave má náš 
prezident Jano Vykoupil na konte prvovýstup Pre-
šovskej studne, pretože keď sme potrebovali lano pri 
výstupe v Studni nezhody, musel sa spoľahnúť iba 
sám na seba a Prešovskú studňu vyliezol voľným 
štýlom. Je to symbolické, že studňu, pomenovanú po 
našom meste Prešov, vyliezol práve on. Všeobecne 
však lano s príslušenstvom doporučujeme, aj keď 
my sme našu Prešovskú studňu schádzali s lanom 
vedeným poza chrbát.

Pohyb v jaskyni je nebezpečný, jaskyňa je v po-
hybe. Bol som svedkom, ako jednému z Poliakov 
spadol na prilbu kamienok veľkosti jablka. O pár 
týždňov neskoršie počas meracej akcie sa zo stropu 
uvoľnil blok s hranou 5 m (!), a spadol na miesto, 
kde ešte pred pár minútami stála celá meracia partia. 
K jaskyniam vo flyši treba aj trochu šťastia...

Okrem jaskyne objavil J. Timura 2 vojenské 
bunkre – jeden menší (asi pozorovateľňu), a jeden 
väčší, pre viacero ľudí. O tento kopec (Kilanowska 
hora) sa bojovalo aj počas Karpatsko-dukelskej 
operácie (naši vojaci gen. Svobodu). Popod kopec 
prechádza významná cesta európskeho významu, 
smerom sever-juh. Prechádzali ňou slávne osobnos-
ti, aj generál Kutuzov...

Ešte k dĺžke jaskyne. Dĺžkový údaj v časopise 
Jaskinie (aj vyššie uvedený) je 471 m, ale v naj-
novšom zozname (stav k 17. 9. 2004) na internete je 
už údaj 483,5 m. Je iba otázkou času, kedy padne 
500 metrová hranica. Keby sa podarilo rozšíriť puk-
liny smerom ku Gangiusowej jame (190 m) a ostat-
ným menším jaskyniam, bude to aj 800 metrov. 
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Možno ani netreba rozširovať pukliny nasilu, príro-
da pracuje sama a jaskyňu si predĺži. Neskôr si ju 
možno aj sama zničí.

Zároveň si treba uvedomiť zaujímavý fakt, že v 
tak nízkych horách (v blízkosti už takmer pahorkat-
iny až roviny), pomerne ďaleko od hlavného kar-
patského hrebeňa, vytvorila príroda tak veľkú 
jaskyňu. A tiež platí, že príroda neberie škatuľkovanie 
jaskýň vážne, pretože v "našej" pseudokrasovej 
jaskyni je viacero "pravých" krasových prvkov, za 
ktoré sa veru nemusí hanbiť.
Zoznam všetkých zúčastnených zo Slovenska:

Členovia SSS: Ján Vykoupil, Tina Majerníčková, 
Gabika Majerníčková, Juraj Timura st., Richard 
Gravetz, Ján Ducár, Jana Bakičová, Vlado Vaník, 
Peter Imrich (všetci Speleoklub ŠARIŠ).

+ kolektív sympatizantov: Peter Hurný (Kotuľko), 
Jaroslav Jurčišin (Župi), Peter Szabó, Hela Szabóová, 
Marika Jusková. 

Záver
Najväčší objav v pseudokrase uskutočnil Speleoklub 

ŠARIŠ v Poľsku. O objave podobne veľkej jaskyne na 
Slovensku zatiaľ iba snívame, ale veríme, že príde. 
Rekord v dĺžke pseudokrasovej jaskyne na Slovensku 
je už hriešne dlhú dobu neprekonaný. 

Na jar 2006 sa bude v Poľsku pri Nowom Saczi 
konať 9. Medzinárodné sympózium o pseudokrase, 
a podľa informácií hlavného usporiadateľa Jaška 
Urbana bude jedným z hlavných cieľov exkurzií aj 
"naša" jaskyňa Drwali. Takto si ju budú môcť 
prehliadnuť aj záujemcovia zo Slovenska. A my 
máme ešte necelý rok a pol na to, aby sme našli 
podobne veľkú jaskyňu na Slovensku, najlepšie 
v blízkosti hranice, aby jaskyniari z celej Európy 
prišli opäť aj ku nám.
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V posledných rokoch sa v jaskyniarskych 
kruhoch čoraz častejšie spomína Abcházsko. Je to 
územie nachádzajúca sa medzi Čiernym morom a hlav-
ným kaukazským hrebeňom známe už z gréckych 
báji ako Kolchida. Susedí s Ruskou federáciuou na 
severe a Gruzínskom na juhu a východe. Dnes ide 
o malú kaukazskú republiku, ktorá vyhlásila v roku 
1991 nezávislosť od Gruzínska. Toto rozhodnutie 
rozpútalo vojnu s tisíckami mŕtvych a dodnes nie je 
tomu koniec. Na malom území (8600 km2) sú súst-
redené dve významné krasové územia Bzyb a 
Arabika. Potenciál týchto krasových území je úcty-
hodný, denivelácia takmer 3 km. Svetové tabuľky 
uvádzajú medzi najhlbšími lokalitami až 3 jaskyne 

tejto oblasti (Krubera-Voronja; 6. Sarma – 1543 m,  
a 8. V. Panťuchina – 1508). Informácie o praktickom 
prieskume krasu v Abcházii priniesli na stránkach 
slovenských speleologických periodík na sklonku 
minulého storočia J. Wagner, P. Mitter, I. Belička, Š. 
Labuda, V. Voclon a O. Samčík. V Spravodaji SSS 
3/2001 priniesol W. Wisniewski podrobné informá-
cie o priepasti Voronja a A. Osincev o priepasti 
Sarma v číslach 2/2002 a 3/2003. Preto posledný 
údaj z Abcházska z 23. 10., že najhlbšia jaskyňa má 
2050 metrov sa dal očakávať. Bližšie informácie 
o tomto pozoruhodnom úspechu Ukrajinskej spe-
leologickej asociácie sa určite skoro objavia aj na 
internete.

Po uzávierke:
Nový rekord 

- 2050 metrov v jaskyni Krubera-Voronja v Abcházsku
Peter Holúbek



V dňoch 20. 8. až 1. 9. 2004 zorganizovali členo-
via SK Nicolaus s priateľmi (P. Ballo, P. Holúbek, P. 
Javorek, M. Matejka, M. Mišík, I. Staník) ďalšiu 
cestu za zaujímavosťami Ukrajiny. Na trase L. 
Mikuláš – Prešov – Vyšné Nemecké – Mukačevo – 
Rachov – Jablonickij pereval – Černovcy – Kamenec 
Podolskij – Dunaivci – Nova Ušicja – Mogiliv 
Podolskij – Jampiľ – Balta – Kryve Ozero – Odesa 
– Mykolaiv – Cherson – Simferopoľ – Bachčisaraj 
– Aj-Petri jajla – Jalta – Alušta – Perevaľnoe – 
Čatyr-Dag – Perevaľnoe – Družnoe – Kurgan slávy 
– Aromatnoe – Belogorsk – Staryj Krym – Feodosija 
– Soljanoe – Arbatská strelka – Geničesk – Nova 
Kachovka – Cherson – Mykolaiv – Vozsijatske – 
Voznesensk – Južnoukrajinsk – Pervomajsk – 
Holovanivsk –  Uľjanovka – Umaň – Vinnicja – 
Chmeľnickij – Ternopoľ – Stryj – Vereckij pereval 
– Perečin – Malyj Berezanyj – Ubľa – Liptovský 
Mikuláš najazdili na terénnom vozidle 4003 kilo-
metrov pri priemernej spotrebe 16 litrov na 100 
kilometrov. Hlavným cieľom výpravy bolo prevere-
nie podmienok na ukrajinských cestách, odskúšanie 
kvalít vojenského terénneho vozidla UAZ 452, náv-
števa jaskyniarov na Kryme, opravenie pamätníka 
slovenských vojakov na planine Dolgorukovskaja 
jajla a v neposlednom rade aj vybočenie zo stereoty-
pu bežného občana Európskej  únie. Cesta sa vyda-
rila a možno konštatovať, že sa tu dá aj na vlastnom 
aute bezpečne prejsť niekoľko tisíc kilometrov. 
Príslušníkov dopravnej polície DAI sme pravidelne 
stretávali každých 200 – 300 kilometrov, alebo pri 
vjazde a výjazde z významnejšieho mesta. Z času na 
čas nás aj zastavili a preverovali naše dokumenty. 
Vždy sa správali korektne a primerane. Pokutu  
(v prepočte 240,- Sk) sme platili len raz a azda aj 
oprávnene za to, že sme nemali ekologickú známku. 
Raz nás na odľahlej ceste obťažovali miestni mlá-
denci na rozbitom Moskviči a raz okradli rafinovaní 
zlodeji na trhu našou vlastnou vinou. Slová chvály 
nemožno napísať na ukrajinských colníkov, ktorí nás 
dlhé hodiny zdržiavali pri ceste tam aj späť. Avšak 
ich zásluhou sme si urobili kompletnú revíziu našich 
vecí a auta pred príchodom domov. Možno konštato-
vať, že cestovať vlastným autom sa po Ukrajine dá 
bez väčších problémov. Výhodou je lacný benzín 
(liter stál 2,5,- hrivny, čiže po prepočte okolo 15,- 
Sk). K nevýhodám možno počítať zlé značenie ciest 
a miestami ich zhoršená kvalita mimo hlavných 
ťahov, ktorá sa najmä v odľahlých oblastiach po 

dažďoch mení na terén zjazdný len pre terénny voz. 
Nám sa zdá najvýhodnejšia preprava po hlavných 
cestách s krátkymi zastávkami pri početných reštau-
ráciách kde sa ponúka výborný boršč a šašlik. Noc 
sa dá dobre stráviť v stane v malebných zákrutách 
početných jazier a riek. Ukrajina však vie poriadne 
prekvapiť a preto treba byť vždy v strehu. Na jednej 
strane človeka s úsmevom okradnú v reštaurácii pri 
platení účtu, ale zasa sa tu dá stretnúť s takou srdeč-
nosťou, ktorá sa už u nás nevidí. Veríme, že tieto 
naše čerstvé poznatky z východu niekomu pomôžu 
pri ceste k najväčším a najhlbším jaskyniam sveta, 
ktoré sa tu nachádzajú. 

Na záver patrí zvlášť srdečné poďakovanie 
pánom J. Vronkovi z Prahy, Ľ. Kružliakovi z Lip-
tovského Mikuláša a L. Iždinskému z Rimavskej 
Soboty, bez ktorých by sa táto cesta s najväčšou 
pravdepodobnosťou neuskutočnila. 
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Postrehy z cesty na UAZ-e po Ukrajine
Peter Holúbek

UAZ 452 pod horným platóm Čatyr-Dagu   
                                                Foto P. Holúbek

Komplex Uspenského jaskynného kláštora  
v Bachčisaraji
                                          Foto P. Holúbek



K publikovaniu týchto myšlienok ma podnietil 
článok J. Ducára v článku Andrej Kmeť – neznámy 
jaskyniar, ktorý sa objavil na stránkach čísla 2/2004 
Spravodaja SSS. Na jednej strane je dobré, že sa 
autor usiluje priblížiť niektoré Kmeťove aktivity, 
ktoré sa týkajú jaskýň v nekrasových horninách. 
Sugestívne znejúci názov Ducárovho článku vyvolal 
však vo mne určité pochybnosti, podobne ako nie-
ktoré iné myšlienky v ňom. 

O čo ide? Napriek úcte, ktorú prechovávam 
k A. Kmeťovi z pozície dlhoročného múzejníka, 
akosi mi nedá vnímať ho ako jaskyniara. 
Pochopiteľne, že ak uvažujem v termíne jaskyniar 
nemám na mysli presudokrasové lokality, ale len 
klasické jaskyne a tomu odpovedajúci záujem, 
ktorý je možné doložiť aspoň nejakými výsledka-
mi. Domnievam sa, že s termínom jaskyniar by sa 
malo narábať trochu opatrnejšie. V minulosti, ale 
aj dnes nie je málo tých, čo písali a píšu o jasky-
niach, a pritom nikdy neboli v žiadnej jaskyni. 
V zmysle interpretácie J. Ducára by sme ich tiež 
mohli považovať za jaskyniarov, ale s  takýmto 
názorom sa vôbec nedá súhlasiť. Mali by sme totiž 
rozlišovať medzi tými, čo sa jaskyniarstvu venova-
li aktívne a celou škálou iných osôb. Nemusí ísť 
len o rôzne vnímaných sympatizantov, ale i nie-
ktoré kategórie osôb, pre ktorých sa jaskyne stali 
inšpiračným zdrojom, a potom z takéhoto aspektu 
v istom čase prejavili určitý záujem o ne.  

Zatiaľ naozaj niet vedomosti o tom, že by sa 
Kmeť, snáď až na ojedinelé výnimky, usiloval o bliž-
šie poznanie našich jaskýň. Odporuje tomu charakter 
prírodného prostredia v širšom okolí miesta jeho 
dlhoročného pôsobiska na fare v Prenčove. 
Existenciu niektorých tunajších jaskýň v kontexte 
druhej polovice 19. storočia treba skôr vnímať ako 
fenomén, o ktorom sa v  Kmeťových časoch neve-
delo takmer nič. Inou otázkou je jeho prípadná moti-
vácia, ale aj tú musíme vnímať tak, že až na archeo-
lógiu, ktorej sa venoval systematicky, ani jedna 
oblasť jeho odborného záujmu s tým inak nesúvise-
la.

To, čo Kmeť publikoval v prípade jaskýň vytvo-
rených v nekrasových horninách predstavuje predo-

všetkým oblasť jeho archeologizovania. Tieto 
Kmeťove poznatky však nemožno vnímať len 
v kontexte jeho dlhoročného záujmu, ale aj z pozí-
cie predsedu Muzeálnej slovenskej spoločnosti, 
ktorý sa usiloval sústrediť čo najviac pamiatok 
o našej národnej minulosti v martinskom múzeu. 
Oblasť jeho pôsobnosti ale prakticky neumožňovala, 
aby tento svoj záujem preniesol aj na klasické 
(vápencové ako ich nazýval) jaskyne a aj v nich 
hľadal prípadné pamiatky, ktoré mohli obohatiť 
zbierky tvoriaceho sa múzea. Tu treba potom hľadať 
vysvetlenie, prečo sa v publikácii o archeológii na 
Slovensku od B. Pollu z roku 1996 venuje Kmeťovi 
náležitý priestor, zatiaľ čo v Dejinách speleológie 
na Slovensku sa Ľ. V. Prikryl o ňom zmieňuje iba 
v súvislosti s mikulášskou Liptovskou zbierkou. Aj 
absencia Kmeťovho mena v Zozname jaskýň na 
Slovensku (stav k 31. 12. 1998) má celkom prozaic-
ké príčiny. Pokiaľ nie sú ním popisované lokality 
zaradené do zoznamu, uvádzanie Kmeťovho mena 
v zozname literatúry nemá žiadne opodstatnenie.   

Odborný profil Andreja Kmeťa
Ak vychádzame z hesla v treťom dieli 

Slovenského biografického slovníka (1989), tak  A. 
Kmeť bol botanikom, archeológom, etnografom 
a organizátorom vedeckého života na Slovensku. Vo 
vedeckej práci bol samoukom. V odborných kru-
hoch je považovaný za jedného z  prvých sloven-
ských vzdelancov, ktorý sa systematicky venoval 
archeológii (pri výskumoch v  Honte získal cenný 
archeologický materiál). Zaujímal sa aj o etnografiu 
a folkloristiku. Ako botanik skúmal flóru Hontu, 
najmä Štiavnických vrchov. Patril k zakladajúcim 
členom Matice slovenskej v roku 1863. Jeho záu-
jem o vedeckú prácu dokumentuje aj členstvo vo 
vtedajších vedeckých spoločnostiach (člen Uhorskej 
prírodovedeckej spoločnosti od roku 
1875, Zoologicko-botanickej spoločnosti vo Viedni 
od roku 1884 a i.).   

Inou stránkou Kmeťovho života sú aktivity, 
v zmysle ktorých sa dnes považuje za organizátora 
národného vedeckého života a najmä  prírodove-
deckého výskumu. Už koncom šesťdesiatych rokov 
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Andrej Kmeť a jaskyne
Marcel Lalkovič



19. storočia navrhol riaditeľovi gymnázia 
v Kláštore pod Znievom vydávať prírodovedný 
časopis. Roku 1872 publikoval v Národných novi-
nách návrh, aby si vzdelanci v  jednotlivých krajoch 
vymieňali zoznamy odborných kníh a tieto si navzá-
jom vypožičiavali. Roku 1877 sa pokúšal založiť 
Prírodoskúmateľský spolok. V osemdesiatych 
rokoch túto myšlienku znovu rozvíjal v Slo-
venských pohľadoch a navrhol vydávanie prírodo-
vedného časopisu Živa. S  ohľadom na vtedajšiu 
atmosféru na Slovensku sa tieto jeho návrhy nereali-
zovali.  

Kmeť sa k určitým úspechom dopracoval až po 
vybudovaní Národného domu v Martine (1890) 
a založení Múzea a Bibliotéky, okolo ktorých sa 
usiloval sústrediť záujemcov o vedu. Roku 1892 
navrhol založiť Slovenskú učenú spoločnosť so síd-
lom v Martine. Na porade národných kultúrnych 
dejateľov v auguste 1892 v Martine jeho návrh 
prijali. Kmeť potom sám vypracoval návrh stanov 
spolku (Slovenský vedecký spolok), ktorý predsta-
vuje historický medzník vo vývine slovenskej národ-
nej vedy. Zakladajúce zhromaždenie spolku sa usku-
točnilo 24. apríla 1893 v Martine. Tu jeho účastníci 
neprijali Kmeťovu koncepciu, ale založili Muzeálnu 
slovenskú spoločnosť s programom vlastivednozbe-
rateľským a muzeálnym. Ako predseda jej príprav-
ného výboru Kmeť sa významne pričinil o schvá-
lenie jej stanov. Muzeálna slovenská spoločnosť 
začala svoju činnosť v auguste 1895 pod jeho 
predsedníctvom. Túto funkciu zastával až do svojej 
smrti v roku 1908.    

Jaskyne očami A. Kmeťa
Aj napriek takto vymedzenému odbornému profi-

lu nemožno obísť tú časť Kmeťovho záberu, ktorá sa 
evidentne dotýka našich jaskýň, ale inak ako sa 
domnieva J. Ducár. V kontexte vedeckej činnosti 
usiloval sa konfrontovať svoje poznatky o nich, 
avšak iba v  intenciách, ktoré mu boli blízke a cha-
rakteristické pre jeho odborné zameranie, čo napo-
kon dokumentujú niektoré jeho práce. Z toho ale 
nemôžeme vyvodzovať záver, že šírkou záujmu o ne 
predstavoval akúsi formu jaskyniara svojej doby. 
Pokiaľ publikoval o nich určité informácie či 
poznatky, tak preto, že ako slovenský vzdelanec 
v dostatočnej miere poznal charakter vtedajšej 
odbornej literatúry. Poznatky nadobudnuté jej štú-
diom potom aj náležite využíval vo svojej odbornej 
činnosti. Predovšetkým v kontexte týchto faktorov 
musíme vnímať Kmeťov záujem o naše jaskyne.    

Z takto definovaného zorného uhla v prospech 
našej úvahy hovoria dve Kmeťove práce. Prvou je 
jeho obsiahla recenzia publikácie L. Niederleho 
Lidstvo v době předhistorické z roku 1893, ktorú 

uverejnil v druhom ročníku Tovaryšstva z roku 
1895. Druhou práca Přírodní poměry na Uherském 
Slovensku, ktorú roku 1901 publikoval v Prahe 
v zborníku Slovensko. Možno povedať, že až tu 
nachádzame dôkaz o tom, ako Kmeť zúžitkoval 
z literatúry nadobudnuté poznatky o oblasti, do 
ktorej z praktického hľadiska inak nikdy v podstate 
nezasahoval. Tento jeho postoj má svoju logiku v  
tom, že pokiaľ sa venoval archeológii, v okruhu 
jeho pôsobnosti, až na ojedinelé výnimky, nejestvo-
vali klasické jaskyne, v  útrobách ktorých by mohol 
prejaviť svoj archeologický záujem. Na druhej stra-
ne ak sa mu predsa len naskytla takáto príležitosť, od 
jeho úmyslu ho napokon odradil charakter s ňou 
spojených prekážok. Názorne to možno vysledovať  
na prípade jaskyne v malolehotskom chotári z roku 
1893, keď bližší prieskum jej priestorov odložil na 
neskorý čas, ale ktorý napokon asi ani nikdy neusku-
točnil.     

Recenziu Niederleho publikácie treba skôr chá-
pať ako príspevok, akým sa Kmeť usiloval priblížiť 
jej charakter slovenskému čitateľovi. Vyplýva to 
nielen z jej rozsahu a spôsobu, akým reagoval, či 
skôr komentoval jej jednotlivé časti, ale i z jej záve-
ru, v ktorom uviedol Slovenským vzdelancom vrelo 
odporúčam dielo, lebo veď “slovenská museálna 
spoločnosť” má skutočne “za jeden z hlavních 
úkolů”, sbierať a odkladať všetky pamiatky minu-
losti a  prítomnosti do musea, a materiál i spraco-
vať. V doplňujúcich poznámkach, ktorými Kmeť 
v intenciách slovenských pomerov usiloval 
o porovnanie jednotlivých častí Niederleho publiká-
cie, nachádzame potom aj zmienky o našich jasky-
niach. Pretože sa Niederle z hľadiska Uhorska 
zmienil iba o  vehlasnej stalaktitovej jaskyni 
Baradla u Aggteleku, a jaskyni liskovskej v liptov-
skej stolici, Kmeť práve na základe poznatkov litera-
túry uviedol k tomu nasledovné poznámky: 

V prípade názvu jaskyne Baradla, konštatoval, 
že tento sa v literatúre vníma rôzne – Slovensky: 
Bradlo; dľa iných má znieť: Bradna, slovensky 
Bradno. “Starožitnosti z jaskyne Baradla” Obzor 
XIV. 1876 str. 228; XX. 1882 str. 163. Sasinek má 
“Paradla.” “Starožitnosti z jaskyne Paradla”. Slov. 
Letopis I. 1876. – Lisková pri Ružomberku. Pominúc 
inorečové pramene, udám len slovenské v krátkos-
ti: Slov Letopis I. 4. 1876; Obzor XI. 1873 str. 236; 
XIV. 1876 str. 276. 

Azda preto, že sa Niederle pri opise jaskýň vyu-
žívaných človekom v neolite v prípade Uhorska 
obmedzil iba na zmienku o Baradle a Liskovskej 
jaskyni, Kmeť považoval za potrebné upozorniť aj 
na ďalšie slovenské jaskyne. Ich existenciu doložil 
citovaním príslušných literárnych prameňov: – Iné 
jaskyne na Slovensku: V Spišskej Belej. Salva. 
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Domový kalendár I. 1884. Pri Blatnici v Turci 
“Mažiarna” “Turčianske jaskyne”. Orol I. 1870 str. 
56. Križko. Slov. Pohľady IV. 1884. Vo Zvolenskej 
jaskyňa pod Chochlou v Sásovskej doline v sused-
stve Seliec (Šujanský in litt.). V harmaneckých 
vrchoch “Túfna”. Tamže. Pri Vrútkach v Turci 
“Dúpna”. Lučivná vo Spiši: dve jaskyne; u Dre-
veníka jedna; u Poráča v Spiši tiež jaskyňa. Obzor 
XVI. 1878 s. 244. Pri Starej Ružinej v Šáriši; pri 
Pružinej v Trenčianskej, jaskyňa. Pri Tisovci v  
Gemeri  dve “Michňová”: Slov. Nov. Vo Viedni 
1858 č. 152. Národnie Nov. III. 1872 č. 140;  Obzor 
XVI. 1878 s. 179; druhá vo vrchu Káčer,  Letopis 
Matice Slov. IX. Sv. 2. str. 32. – V Liptove pri Malej 
Paludzi, jedna, v doline maťašovskej tri, v Bodi-
ciach dve, v Demanovej jedna a doline sv.-janskej 
dve. B. Majláth Arch. közl. V Plaveckom Sv. 
Mikuláši, v jaskyni “Tmavá Skala”  našly sa kosti 
z  predpotop. medveďa. Letopis Matice Slov. VIII. 
1871 sv. 2. str. 39.   

V ďalšej časti svojich doplňujúcich poznámok 
Kmeť v súvislosti s prípadnou existenciou neolitic-
kých a z iných období pochádzajúcich nálezov 
vyslovil na adresu slovenských jaskýň  nasledovné 
myšlienky:

Koľko môže byť ešte jaskýň na Slovensku, 
menovite vo vrchoch vápencových, v bralách 
vápencových! Tak r. 1893 (29. aug.) pokúsili sme sa 
vniknúť do jaskyne vo vápenci v doline “Jazevnej”, 
v chotáre malolehotskom v stol. Tekovskej, v brde, 
kloniacom sa od Novobanského “Vojšína” ku 
Skýcovským a Kližským (Klúž, Claudius) horám. 
O jaskyni vypráva národnia povesť, že ďaleko, 
ďaleko v nej stojí kamenný stôl a kamenné stolice, 
na ktorých sedávali “dobrí chlapci” atď. Bez kopania 
však nebolo možno ďaleko preniknúť, a museli sme 
pokus odložiť na iný čas. Ináč, vchod je dosť 
priestranný, a dnu, jako v sklepenej izbe, kladávajú 
pastieri oheň. – Druhá, v tom istom brde, jaskyňa vo 
voeľkopoľskom chotáre, tiež vo vápenci, má sasko-
-nemecké meno “Kóbaleloch”, poneváč tam bývajú 
Nemci; “kóbale = kalbel, dalo by sa preložiť do 
slovenčiny asi “teľacia diera”. Má dva otvory; jeden 
21/2 m široký, vyše 1 m vysoký; vniknúť možno len 
asi na 7 m. Druhá jaskyňa je 10 m široká, 15 m hlbo-
ká, 5 m na predku vysoká; vniknúť možno asi na 8 
m. O nálezoch v nich dosiaľ nebolo reči. – Že by 
sklenoteplické a vihňorianske vápence maly byť 
celkom bez jaskýň, je ťažko uveriť.  

K tretej kapitole Niederleho publikácie nazvanej 
Ľudstvo v dobe neolitickej, v ktorej sa autor zmie-
ňoval aj o existencii umelých jaskýň  Kmeť v rámci 
recenzie pripojil ďalšie poznámky:

I takéto umelé jaskyne môžu sa vyskytnúť na 
Slovensku (na pr. V Brezne s bronzovými nález-

mi), ktoré ale môžu pochodiť i celkom z nových, 
historických časov, od plenu tatárskeho, alebo od 
časov tureckých, keď sa obyvateľstvo muselo skrý-
vať. Takto asi jaskyňa mohla byť v Horných 
Struhároch na “hrádku” (Luňáček “Tovaryšstvo” I. 
str. 258), v Sitno-Lehôtke (Veleba Sitna, Tovaryšstvo 
I. poznámka 38). – Počul som vyprávať, že kdesi 
v doline krupinskej či domanickej jesto jaskyňa, 
ktorej otvor či vchod v čase nebezpečenstva mohol 
byť zaplavený vodou, kdežto ľudia tam dnu v bez-
pečnej skrýši jako v izbe mohli si oheň klásť. Keď 
bolo treba von ísť, voda sa odrazila a ztiekla. 
Takéto jaskyne slúžili snáď za bezpečné skrýše 
i v čas “lapačiek”; vtedy bol ľud veľmi vynalezavý, 
na pr. Na Senohradzi skrývali sa šuhajci nad sakris-
tiu, do veži a inde, že by človek nikdy ani nepohútal 
na to (Ba že nám lapačky ešte neopísali naši básnici 
a spisovatelia! Vtedy odohrávali sa pekné episody. 
Ľud ospevuje lapačky, či šuhajcov, chytených za 
vojakov.) I za takými umelými jaskyňami treba 
pátrať a ich opisovať. 

Len kvôli menu “jaskyňa” pripomínam jaskyne 
v konglomerátoch a v trachytoch, ktoré nepatria 
ani k prvnejším, totiž k vápencovým, ani k druhým 
či umelým; také sú v Medovarcach (vidz čl. pred-
chádzajúci);  taká je “Pecná” na Ľuboriečke;  taká na 
Šulej zvana “na peňazoch”. Na Sitne pri zrúcani-
nách, a na Krnišove v “Slnom vrchu”, jesto malé 
jaskyne v trachyte. I takéto jaskyne a diery, keď aj 
nie sú pamätné z archeologického stanoviska, pred-
sa sú zaujímavé, lebo pre povesti národné (jako o 
“Pecnej”, že sú v nej poklady Jánošíkove zamuro-
vané, a že vchod z nej je v “Sopúšku”, to je dolina 
asi 600 m vzdialená. M. Algöver in litt.) a pre uda-
losti iné, alebo zaujímavé sú pre geologa... V krni-
šovskej jaskyni, z mútnej vody dažďovej dnu vnika-
júcej, ukladá sa zem a hlien na stenách brál a ska-
menieva. Celé vrstvičky pomocou dlábca dajú sa 
odlúpiť.                   

Druhá Kmeťova práca, pokiaľ ide o jaskyne, je 
podstatne chudobnejšia. Do istej miery to vyplýva 
z jej charakteru, keďže v nej popisoval prírodné 
pomery na Slovensku v ich kontexte sa potom zmie-
nil aj o niektorých tunajších jaskyniach. Zmienil sa 
o nich pri popise Malých Karpát, kde uviedol, že 
u Pajštúnu jest jeskyně, zvaná “Zbojnická díra”, 
druhá pak u Cajly; pod Plaveckým Zámkem je jich 
pět. Ďalšie jaskyne spomenul v súvislosti s popisom 
Strážovských vrchov (Malá Tatra) – jeskyne jsou tyto: 
Dupna u Pružiny (368 m), Mojtín 549 m, Mořské 
Oko nad Stránským 654 m. Na adresu Zvolenských 
hôľ (Nižné Tatry) uviedol, že v Demianové jeskyni 
navštěvovatelé obdivují se sloupům ledovým. V prí-
pade Slovenského rudohoria (rudné hory Spišské) 
zase konštatoval, že v pohoří tomto jsou hojné jesky-
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ně: Lednica, Baradla (Bradlo, Ágtelek – Vápenný 
krápník) a Jasovská jeskyně.   

Za zaujímavú treba označiť aj Kmeťovu zmien-
ku o občasných prameňoch a vyvieračkách. Poniky 
či občasné prameny se též vyskytují, na př. Ztracený 
(“schovávací sa”) stók v Nitransku a  Ztracená ve 
Spiši, proto tak nazvaná, že voda časem se tratí... O  
zřídlech velmi silných, tak že ženou mlýnská kola, 
domníváme se, že jsou to potoky, které ve druhé, 
třetí doline tekou na povrchu, potom skryjí se pod 
zemí a v druhé dolině zas vyjdou na povrch 
(jakých nejvíc nachází se v chorvatské Krase). 
Takové zřídlo znám v Bohunicách v Hontě, na 
Velkém Poli v Těkově, v  Plaveckém Sv. Mikuláši 
v Požúně.     

Pokiaľ ide o jaskyne, v prípade A. Kmeťa treba 
pripomenúť ešte jeden dôležitý aspekt, ktorý súvisel 
s osobou Jána Volku – Starohorského. Ten už 
v časoch svojich vysokoškolských štúdií na uni-
verzite v Budapešti udržoval s ním písomné kon-
takty, pričom Kmeť zvažoval aj možnosť jeho 
zamestnania v Martine. Potom ako v auguste 1907 
vykopal na Rohačke množstvo zvieracích kostí a na 
kruhu či ručne robené nádoby, prišiel si  A. Kmeť 
prehliadnuť jeho nálezy. Mikulášska mládež pri tejto 
príležitosti usporiadala výlet do Demänovskej ľado-
vej a kvapľovej jaskyne. Vtedy už 66 ročného 
Kmeťa počas putovania priestormi jaskyne sprevá-
dzal Ján Volko – Starohorský.

Tu končia naše súčasné poznatky, ktoré sa vzťa-
hujú na Kmeťov záujem o naše jaskyne. Je veľmi 
pravdepodobné, že ani prípadný ďalší výskum so 
zameraním na priblíženie jeho osoby nevnesie 

do tejto otázky viac svetla, ako je tomu dnes. 
Korešpondencia o ktorej v súvislosti s Kmeťom 
hovorí J. Ducár síce existuje, ale tá sa skôr týka 
úplne iných oblastí ako sú jaskyne. Nesmieme totiž 
zabúdať, že Kmeť z titulu svojej odbornej činnosti 
udržiaval čulé písomné kontakty s celou škálou 
osôb a korešpondoval s poprednými inštitúciami 
v Čechách, Rakúsku, Poľsku, Rusku, Nemecku, 
resp. v iných krajinách. Okrem toho po dobu 15 
rokov, spočiatku ako predseda prípravného výbo-
ru a neskôr i ako jej predseda, zdieľal osudy 
Muzeálnej slovenskej spoločnosti. Vo vtedajších 
neľahkých časoch jej kliesnil cestu k životu a hlav-
ne jeho zásluhou vzniklo napokon i martinské 
múzeum – predchodca dnešného Slovenského 
národného múzea.   
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Odkiaľ sa vzala jaskyňa Leontína?
(Na obranu mena Ľudmila)

Vladimír Košel
Pri príležitostnom listovaní v "Zozname jaskýň 

na Slovensku" vydanom v 1999, kde som chcel nájsť 
nejaké údaje o jaskyni Ľudmila, toto meno som 
v mennom registri na konci publikácie nenašiel. 
Považoval som to za redakčné nedopatrenie a tak 
som si nalistoval zoznam jaskýň v rámci Plešivskej 
planiny. A ajhľa, meno Ľudmila su tu ocitlo v závetrí 
za menom Leontína (p. č. 1978, s. 110). Takýto obrat 
v menách ma zaskočil. Odkiaľ sa tu zrazu zobralo 
takéto nezvyklé a neznáme pomenovanie jaskyne?

Pozrel som si zoznam literatúry vzťahujúci sa k tejto 
jaskyni spísaný v závere uvedených skrípt, kde ma 
zaujímalo prvé resp.najstaršie pomenovanie jaskyne. 
Ako najstarší prameň tu bol uvedený Ladislav 
BARTHOLOMEIDES a jeho knižná vlastivedná 
monografia v latinčine o Gemeri z rokov 1805-1808.

BARTHOLOMEIDES v svojej knižke o ge-
merskej stolici nespomína pri opise Plešivskej 
planiny (Plessiwszka Hora) okrem "Csenge-lyuk" 
(s. 61) žiadne iné vlastné meno jaskyne. V súvis-
losti s Vidovou píše len o "utajených či tajom-
ných jaskynných vchodoch pri osade Vidová" – 
(... occultatum cavernarum ostia ad Vicum 
Vigtelke,..). O jaskyni sa nezmieňuje ani v miesto-
pisnej časti tejto monografie. Napriek tomu, že 
autora si veľmi vážim a ctím, uvádzať ho v tejto 
súvislosti je zavádzajúce. Rovnako aj ďalšia liter-
atúra z konca 19. storočia od SIEGMETHA 
(1887) sa taktiež nezmieňuje o Ľudmile a ani 
o iných jaskyniach Plešivskej planiny. Literatúra 
k jednotlivým jaskyniam sa tu azda dosadzovala 
odhadom?



Nemal som v úmysle revidovať celý súpis lite-
ratúry k tejto jaskyni, ale zdá sa, že zamotanú 
situáciu s menami jaskýň čiastočne objasnil 
STRÖMPL (1912). Pri súpise jaskýň Plešivskej 
planiny jednu z jaskýň na jej úpätí nazýva 
Leontinenhöhle, pričom poznamenáva: "Die 
Bevölkerung kennt die Höhle nur unter den Namen 
Gombaszöger-Höhle" = "Obyvateľstvo pozná 
jaskyňu len pod menom Gombasecká jaskyňa". 
Zároveň v zátvorke má poznámku: "(Die 
Bezeichnung Ludmillahöhle auf der Militärkarte ist 
unrichtig.)". 

Z jeho textu nie je jasné či jaskyňu "pokrstil" na 
Leontínu on sám, alebo meno zistil už v staršej litera-
túre. Tým pádom neobjasňuje prečo meno Leontína 
by malo byť správne a meno Ludmilla nesprávne 
a prečo neakceptoval meno Gombaszöger-Höhle. 
Tým ale zároveň potvrdil, že meno Ludmillahöhle 
bolo prv publikované než Leontina, teda bude 
staršie. Zámena mena Ludmilla s inou jaskyňou 
rovnakého mena je v tejto oblasti nepravdepodobná.

Možno poznámka STRÖMPLA zapôsobila na 
autora "Zoznamu jaskýň" že uprednostnil meno 
Leontína pred Ľudmilou.

V nasledujúcej časti uvediem v chronologickom 
poradí články zoologického zamerania, ktoré nie sú 
uvedené v bibliografii spomenutej príručky a v kto-
rých sa spomína táto jaskyňa. 

-Ludmillahöhle (BOKOR 1910, p. 119)
-antro prope Pelsőcz (CSIKI 1910)
-Pelsőczi barlang (CSIKI 1911)
-Ludmilla-barlang (Leontina-, Gombaszögi-, 

Pelsőci-b.) (BOKOR 1922a). Meno Ludmilla 
považuje autor za prioritné a až v zátvorke uvádza 
všetky ostatné mená. 

-Ludmilla-barlang (BOKOR 1922b p. 132)
-Ludmilla-Höhle (POP 1943) (Výsledky zo spra-

covaného materiálu dážďoviek z Maďarského 
národného múzea.)

-Ludmilla barlang, ATTEMS (1959) (Spracovaný 
materiál mnohonožiek z roku 1913 zo zbierky 
Biospeologica balcanica, ktorý mu bol poskytnutý 
K. ABSOLONOM.) 

V povojnovom období (po 1945) niet pochýb 
o jednoznačnom používaní a uznávaní platnosti 
mena Ľudmila v literatúre napr. GRULICH & 
POVOLNÝ (1955, 1956 – výskyt netopierov a ich 
parazitov). Z literatúry iného druhu je to napr. 
SKŘIVÁNEK (1956), BÁRTA (1963).

Aj keby sa niekde našlo, že meno Leontína je 
historicky staršie, pokiaľ viem, pri menách jaskýň sa 
neuplatňuje pravidlo priority a meniť zabehnuté a 
všeobecne známe meno za síce staršie, ale neznáme, 
je prinajmenšom pochybné a zbytočné. 

Jaskyňa Ľudmila je pojem, ktorý sa zapísal do 
histórie a povedomia ako významná nielen speleolo-
gická, archeologická a paleontologická, ale aj zoolo-
gická a najmä netopierárska lokalita. A to nielen v 
domácej, ale aj zahraničnej literatúre. Bohužiaľ to 
všetko nestačilo na to, aby sa nám jaskyňa zachovala. 
Ostane nám po nej aspoň jej meno Ľudmila?
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Horská záchranná služba vznikla dňom 1. 1. 2003 
so sídlom v Poprade a v zmysle § 3 Zákona č. 
544/2002 Z. z. vykonáva svoju záchrannú činnosť 
vrátane jaskýň a priepastí. Ďalšie informácie je 
možné získať na www.hzs.sk. 

Na základe potvrdenia o akreditácii Ministerstva 
školstva Slovenskej republiky a vyškolenia záchra-
nárov po prvý raz v histórii na území Slovenska štát 
garantuje záchranu osôb aj v jaskynnom prostredí 
svojou špecializovanou profesionálnou organizáciou 
rezortu Ministerstva vnútra.

Metodické techniky a postupy záchrannej činnosti 
vychádzajú z francúzskej školy speleologickej jed-
nolanovej techniky. Materiálne a technické vybave-
nie sa postupne buduje a dopĺňa tak, aby bolo kom-
patibilné s materiálmi používanými  pri záchrannej 
činnosti v jaskyniach v krajinách EÚ.

Metodickú činnosť, školenia a cvičné akcie 
zastrešuje školiace stredisko HZS. Jeho súčasťou je 
speleologická komisia, pracujúca v zložení: 

Jozef Knap, Ivan Krajčír, Ivan Račko, Milan 
Sekelský a Gustáv Stibrányi. e-mail: speleo@hzs.sk
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Informácia o existencii a o činnosti
jaskynnej záchrannej skupiny Horskej záchrannej služby

Ivan Račko

Oblastné stredisko
funkcia meno a priezvisko mobil

školiace stredisko 
Vedúci JZS RNDr. Ivan Račko 0903 62 44 11 

školiace stredisko 
Lekár HZS MUDr. Marcel Sedlačko 0903 62 42 90 

Vysoké Tatry Brejčák Jozef 0903 62 48 88 
Vysoké Tatry Lipták Eduard 0903 62 48 53 
Vysoké Tatry Trgiňa Igor 0903 62 48 76 
Západné Tatry náčelník OS HZS Kostka Ján 0903 62 48 48 
Západné Tatry Mgr. Šróba Rastislav 0903 62 48 65 
Nízke Tatry Velkov Pavel 0903 62 48 17 
Nízke Tatry Ilanovský Ján 0903 62 53 64 
Nízke Tatry Nemčok Miroslav 0903 62 45 23 
Nízke Tatry Sekelský Michal 0903 62 45 29 
Nízke Tatry Staroň Milan 0903 94 11 33 
Malá Fatra Budiak Roman 0904 52 65 47 
Malá Fatra Šupica Jozef 0903 62 42 92 
Veľká Fatra Černák Branislav 0903 62 43 41 
SLP odborný pracovník Ing. Švanda Roman 0903 62 44 51 
Slovenský raj náčelník OS HZS Bulej Peter 0903 62 46 00 
Slovenský raj Nemec Peter 0903 62 41 08 



Veľmi úzka profesijná spolupráca je s poľským 
TOPRom zo Zakopaného.

Jaskynnú záchrannú skupinu JZS tvoria 2 druž-
stvá profesionálnych záchranárov z jednotlivých 
oblastných stredísk HZS, ktorí si rozšírili špecializá-
ciu aj na výkon speleozáchrany.

Pre informáciu členov SSS uvádzam v tabuľke 
základné informácie o zložení skupiny.

HZS i ja osobne máme úprimný záujem na úzkej 
a dobrej spolupráci a vzťahoch so Slovenskou spele-
ologickou spoločnosťou, jej jednotlivými členmi, 
ako aj oblastnými skupinami a speleoklubmi. Naša 
činnosť, s výnimkou nepredvídaných okolností, sa 
riadi ročným plánom činnosti tak z hľadiska organi-
začného, ako i z hľadiska finančného krytia aktivít. 
Pri našej činnosti v krasových oblastiach vždy radi 
uvítame sprievod domácich jaskyniarov pôsobiacich 
v danej oblasti a naopak, môžete si byť istí, že našu 
činnosť budeme vykonávať bez snahy o "pirátenie". 
Viacerí z nás sú tiež členmi SSS a tak veľmi dobre 
vieme, že na dobré vzťahy medzi jaskyniarmi je 
niekedy dôležitejšie dodržiavať zákony neuverejne-
né v zbierke zákonov...

Pre úplnosť informácie uvádzam aj kontakty na 
významných záchranárov poľského TOPRu so síd-
lom v Zakopanom a tiež členov SSS s platnou 
odbornou spôsobilosťou na výkon speleozáchrany.

Na záver by som chcel úprimne poďakovať nie-
ktorým členom SSS za pochopenie a všestrannú 
pomoc pri našej doterajšej činnosti:

Gustovi Stibrányimu hlavne za nezištnú pomoc a 
podporu pri vzniku jaskynnej záchrannej skupiny 

HZS a spoluprácu pri tvorbe metodiky a činnosť pri 
skúškach odbornej spôsobilosti, 

Speleoklubu Slovakia – Bystrá: hlavne Milanovi 
Štécovi, Martinovi Högerovi, Michalovi Reckému 
a Ferdinandovi "Nandovi" Jirmerovi pri akciách v Jas-
kyni mŕtvych netopierov s vytvorením perfektného 
zázemia,

Speleoklubu Slovenský raj, hlavne Viktorovi 
Danielovi so synom, za ochotu, spoluprácu, trpezlivosť 
a porozumenie pri akciách v Stratenskej jaskyni,

Ing. Ľubovi Očkaikovi, Jozefovi Knapovi, Maťovi 
Rybanskému, Jánovi Šmollovi i ďalším nemenova-
ným, ktorí neváhali pomôcť.
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Centrálne podujatia v lete sa vydarili
Bohuslav Kortman

V prípade potreby volajte nonstop dispečing HZS na tiesňové číslo 18300

Okolie Pružiny-Priedhoria v Strážovských 
vrchoch vyhľadávajú najmä turisti a skalolezci od 
nás i zo zahraničia. Svoje pôsobisko tu však tradič-
ne majú aj slovenskí jaskyniari. V posledných 
rokoch sa v tejto oblasti konalo niekoľko podujatí 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Na tohto-
ročných lezeckých dňoch, ktoré spoločne zorgani-
zovali JS Adama Vallu a JK Strážovské vrchy, sa 
25. až 27. júna v Pružine-Priedhorí zúčastnilo 27 
jaskyniarov zo 6 skupín a klubov SSS. Praktický 
výcvik zameraný na zvládnutie základov speleoal-
pinistickej lezeckej techniky prebiehal na trenažé-

roch v Skalnej doline. Ako "majster odborného 
výcviku" sa úspešne prezentoval Peter Jančiak z JS 
A. Vallu v súčinnosti s prizvaným externým 
inštruktorom Marianom Matuškom. Obom účinne 
pomáhali skúsenejší lezci spomedzi prítomných 
členov SSS. Väčšina účastníkov navštívila neďale-
kú Pružinskú Dúpnu jaskyňu, niektorí aj jaskyňu 
Skalná a Babirátka. Podujatie sa mohlo uskutočniť 
vďaka nezištnej sponzorskej pomoci žilinského 
Žilmontu, menovite jeho konateľa Ing. Stanislava 
Bobeka (mimochodom tiež člena jaskyniarskej 
skupiny z Terchovej). 

TOPR Roman Kubin 0048 693 70 40 35 

TOPR Marcin Józefowicz 0048 605 19 00 71 

TOPR Robert Kidoń 0048 601 80 03 85 

TOPR Witold Cikowski 0048 603 66 97 34 

Pavel Herich 0905 35 69 07 

Roman Hlavna 0905 58 64 05 

JozefKnap 0903 51 80 83 

Ing. Ivan Král 0903 61 38 35 

Ing. Michal Lopčiansky 0903 61 66 59 

Ľubomír Rybanský 0903 57 59 72 

Ján Šmoll 0903 51 22 83 



Jaskyniarski pamätníci na oboch stranách česko-
-slovenskej hranice si možno ešte spomenú na 3. 
jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti, ktorý sa konal 14. – 17. júla 1952 v 
Moravskom krase. Azda trochu symbolicky v roku 
vstupu oboch republík do Európskej únie sa tohto-
ročný, už 45. jaskyniarsky týždeň SSS uskutočnil 
znova v  najznámejšej krasovej oblasti Českej repub-
liky. Napriek istým obavám či pochybnostiam o vhod-
nosti výberu lokality JT najmä v súvislosti s krátkos-
ťou času na jeho prípravu sa však ukázalo, že to bolo 
správne rozhodnutie. 

Program tohto tradičného podujatia SSS, ktorý 
tak ako pred polstoročím pozostával predovšetkým 
z návštev podzemia Moravského krasu, bol bohatý 
a naplnil očakávania prítomných členov jaskyniar-
skych skupín a ostatných účastníkov. Nebolo nás 
veru málo – sedemdesiati sme sa mohli bezprostred-
ne zoznámiť s jedinečnými krásami a vzácnosťami 
tejto chránenej krajinnej oblasti s výskytom viac ako 
1000 jaskýň. Denne od 28. júla do 1. augusta sa 
vyrážalo z kempu v Jedovniciach do terénu – okrem 
všetkých tamojších jaskýň sprístupnených pre verej-
nosť (Punkevní j. s Macochou, Kateřinská a 
Sloupsko-šošůvské j., Balcarka) sme navštívili aj 
nesprístupnené jaskyne, ako Nová Amatérská, Býčí 
skála, Rudické propadání. Z množstva nevšedných 
dojmov počas doslova nekonečných putovaní pod-
zemnými riečnymi chodbami najčastejšie s aktív-
nym vodným tokom hodno spomenúť ukážku prog-
resívnej metódy odstraňovania sedimentov pri 
prieskume Býčej skály. Mimoriadnym zážitkom 
bola i prehliadka jaskyne Výpustek, v ktorej cez 2. 
svetovú vojnu mali Nemci vybudovanú zbrojársku 

fabriku a za minulého režimu slúžila ako protiató-
mový úkryt pre vtedajšiu "verchušku". 

Návštevy tejto i ostatných jaskýň sa mohli usku-
točniť vďaka obetavosti a ochote domácich jasky-
niarov z Českej speleologickej spoločnosti, predo-
všetkým ZO 6-01 Býčí skála, 6-04 Rudice, ZO 6-05 
Křtinské údolí a 6-19 Plánivy. O programovú náplň 
JT a jeho dobrú organizáciu sa zvlášť zaslúžil pred-
seda ČSS M. Piškula, ale prispeli i ďalší českí a 
slovenskí jaskyniari. Ústretovosť k našim požiadav-
kám prejavili aj pracovníci AOPK ČR, Správy jas-
kýň Moravského krasu a CHKO Moravský kras. 
Ďakujeme, priatelia!

Súčasťou programu JT bola prednáška P. 
Holúbeka o jaskyniach na Slovensku a zaujímavá 
prezentácia M. Audyho z ďalšej úspešnej venezuel-
skej výpravy, na ktorej sa zúčastnil spolu s B. 
Šmídom. Neodmysliteľný doplnok vydareného prie-
behu JT, ktorému prialo i počasie, predstavovali 
spoločenské stretnutia s priateľmi, družné rozhovory 
a posedenia pri dobrom českom, pardon – morav-
skom pive a slovenskej muzike v podaní 
Kortmanovcov. Ba podaktorí otužilci, ktorí si asi 
neužili dosť vody v "mokrých" moravských jasky-
niach,  neváhali vyšantiť sa v blízkom jedovnickom 
rybníku, ďalší si (okrem prevracania pohárov a pohá-
rikov do seba) poprevracali aj žalúdok na lunaparko-
vých atrakciách. 

Určite som nespomenul všetko, s čím sa na 
Morave stretli a čo zažili účastníci tohto jaskyniarske-
ho týždňa. Naisto si však domov odniesli pekné spo-
mienky a užitočné poznatky, ktoré budú môcť využiť 
vo svojej jaskyniarskej činnosti na Slovensku
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Valné zhromaždenie Českej speleologickej spoločnosti 
Bohuslav Kortman

Dňa 9. októbra 2004 sa v Sloupe (Moravský kras) konalo 8. valné zhromaždenie ČSS. Zúčastnilo sa na 
ňom 41 delegátov z celkového počtu 66 základných organizácií. Ďalšie 2 ZO delegovali hlasovacie právo na 
členov iných ZO. Predsedom ČSS sa stal Zdeněk Motyčka, nové predsedníctvo zvolilo za podpredsedu 
Michala Piškulu a hospodára Vratislava Ouhrabku. Na sekretariáte ČSS Jiřinu Novotnú vystrieda od 1. 1. 
2005 Jan Albrecht, ktorý je v súčasnosti pracovníkom oddelenia sprístupnených jaskýň AOPK ČR. Našu 
spoločnosť na zhromaždení, ako aj na 3. národnom speleologickom kongrese, organizovanom ČSS 8. až 10. 
októbra v Sloupe, zastupoval predseda B. Kortman. 



Vchod do Jánošíkovej jaskyne, niekedy tiež 
nazývanej Veľká strážovská, sa nachádza tesne 
pod vrcholom Strážova (1213 m n. m.), odkiaľ 
je ľahko prístupný. Aj preto bola asi 300 m dlhá 
jaskyňa často navštevovaná.  Svedkom toho sú 
nezmyselné nápisy po stenách a odpadky 
zavlečené dovnútra najmä centrálnej siene. Aj 
to bol jeden z dôvodov, prečo členovia 
Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy (JKSV) 
uvažovali o uzatvorení tejto jaskyne, podobne 
ako v prípade uzáveru jaskyne Četníkova 
svadba. Ďalším dôvod vyplynul z lepšieho spo-
znania vútorných pomerov v jaskyni. Pri pro-
longačných prácach v poslednom období sa 
podarilo v jaskyni postúpiť asi o 100 m, pričom 
ďalší postup zastavila spodná hrana závalu. Pri 
postupnom odstraňovaní sutiny sa dala do 
pohybu veľká masa závalového materiálu 
(súdiac podľa zvukového efektu), pričom odre-
zala ústupovú cestu objavuchtivému jaskynia-
rovi. Jeho vyslobodenie stálo ostatných dosť 
úsilia vzhľadom na únavu z predchádzajúcej 
práce. Jaskyňa teda môže priamo ohroziť laic-
kých prieskumníkov, okrem toho je význam-
ným zimoviskom netopierov. 

V septembri tohto roku sa vďaka spolupráci 
so Správou slovenských jaskýň podarilo jasky-
niarom z JKSV zámer realizovať a jaskyňa je 
odvtedy bezpečne uzatvorená.  Uzáver, ktorý je 
dielom M. Miakiša a B. Pružinca, je osadený 
v krátkej plazivke na konci šikmej vstupnej 
sienky, kde jaskyňa už nezamŕza. Dvierka z 5 
mm hrubého antikorového plechu majú norma-
lizovaný otvor na vlet netopierov, ktorí už túto 
zimu budú mať nerušený odpočinok. Práce  
v jaskyni však nekončia, po vyčistení od nežia-
duceho neporiadku a novom zameraní treba 
pokračovať v prolongačných prácach, prievany 
naznačujú perspektívy na objav nových priesto-
rov.
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Jaskyne na Strážove uzavreté
Ján Kasák

Priebeh prác na uzávere       Foto M. Kocúrik

Hotový uzáver                    Foto M. Kocúrik
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Fejtón
Pavel Pospíšil 

Je januárová mrazivá noc. Mesiac, ktorý práve vchádza do záverečnej fázy splnu, jasným svitom zalieva 
okolitú zimnú krajinu. Mrzne, ako sa vraví, len sa tak iskrí... Oblohou sa podchvíľou mihne chvost padajúcej 
hviezdy. Všade navôkol vládne priam posvätné ticho, ktoré narúšajú iba zvuky vŕzgajúceho snehu pod 
ťažkými krokmi dvoch postáv, kráčajúcimi hore planinou. Smerujú k jej vrcholu, kde sa nachádza vchod do 
jaskyne. Idú mlčky. Brodiac sa čerstvo napadaným hlbokým snehom, pomaly sa blížia k svojmu cieľu. Prvý 
ide starší. Je vo veku, keď už nemá ďaleko k prívlastku starý kmeť. Po ňom kráča mladý ešte elév. Každý z 
nich je pohrúžený do svojich vlastných myšlienok, ktorých obsah je však diametrálne odlišný. Starý dumá: 
konečne je piatok. Na tento deň som sa tešil celý týždeň. Zasa až po dlhšej dobe sme aspoň dvaja, takže dnes 
sa v blatistej plazivke prekopeme zas o kus ďalej. Keby som tak mohol každý týždeň naverbovať aspoň 
jedného, snáď do jari by sa to aj mohlo podariť prekopať. Ale keď som poväčšine sám, iba ak tak raz do 
mesiaca ideme dvaja – traja, ide to veľmi pomaly. Ale už si predstavuje, ako sa prechádza vo svojich rokmi 
vysnívaných dómoch a sieňach. Obdivuje mohutné vodopády a bohaté drapérie. Kochá sa na kvapľovom 
lesíku, či na strope posiatom stovkami tenkých brčiek. Nakoniec sa mu zjaví ako v zrkadle, ako sa na neho 
usmieva z krištáľovo čistého jazierka zablatená, no šťastná jeho vlastná tvár.

Často si kladie otázku, aká sila ho to ženie, aby venoval všetok svoj voľný čas tejto činnosti? Je to snáď 
pocit, že už je vo veku, keď jeho aktivity už presiahli zenit, a blížia sa ku koncu? A on nedosiahne svoj 
celoživotný cieľ a neobjaví to,v čo verí, že sa v jaskyni ešte objaviť dá? Alebo je to jaskyniarstvo samo, 
ktorému prepadol ako droge a nevie mu odolať? Možnože oboje.

Mladý kráčajúc za starým uvažuje po svojom:
Že ja blbec som sa nechal prehovoriť práve teraz, keď nakydalo toľko snehu. Nemohlo mi byť lepšie 

niekde na diskotéke, alebo v teplej krčme s kamošmi pri pive? No zatiaľ sa tu brodím snehom. Pokiaľ 
prídeme k jaskyni, budem po pás mokrý. V mraze sa prezliekať a potom sa váľať v tej blatistej plazívke. Bŕ, 
radšej na to nemyslieť. Už aby som bol doma pod horúcou sprchou. Ale čo už robiť, keď som sa mu sľúbil? 
Občas musím ísť, aby som mal nejakú činnosť. Dúfam len, že dnes nebude chcieť starý kutať dlho. No čo, 
už to nejako musím prežiť, a zas bude pár týždňov pokoj. Nejaké výhovorky sa už nájdu. Raz to bude tré-
ning, potom budem nachladnutý alebo bude veľa učenia. Potom pôjdem ešte raz a bude jar.

V takýchto úvahách, zadumaný každý sám do seba, sa ani nenazdali a už boli pri jaskyni. Popri pre-
zliekaní prehodili zopár slov, zapli svetlá, a zaliezli do studenej, mokrej reality.



S objavením sa technológie pyropatróniek 
v polovici 90- tych rokov sa ukázalo, že kľúčový 
problém rozširovania chodieb a prekonávanie 
prekážok v podzemí, je vyriešený. Nikto si nevedel 
predstaviť inú technológiu, ako použitie výkonných 
akumulátorových vŕtačiek firiem Hilti, Bosch.... 
pracujúcich s napätím 12 alebo 24V. Avšak vzápätí 
sa objavili aj limity:

1. Cena. Je značná, dosahuje viac ako 30 tisíc 
Sk, čo je dosť aj pre solventnú skupinu, pritom 
životnosť najmä akumulátorov je, ako vieme, 
obmedzená.

2. Kapacita. Aj pri vŕtaní čo iba priemeru 8mm 
(bežný u patróniek) kapacita zdroja umožňovala 
vyvŕtanie iba menšieho počtu otvorov. Ak by sme 
chceli vyvŕtať dieru napr.20mm, stačili by sotva na 
jednu. Tento problém sa dá riešiť v zásade ďalšími 
akumulátormi, alebo masívnym prídavným zdrojom 
– buď vyrobeným z autobatérií alebo olovených 
gélových batérií. Aj tak ostáva potreba opätovného 
nabitia, teda vynášanie zdroja na povrch z jaskyne,  
prípadne návrat do civilizácie a tam nabitie zdrojov.

3. Výkon. Treba si povedať pravdu, technológia 
je to výborná pri prekonaní nejakého ošemetného 
krátkeho úseku (náhle zúženie meandra, skalný 
výbežok) niekde hlboko v jaskyni, avšak na polo-
priemyslové razenie pri otvárkových prácach (typu 
Lisková) alebo prerážke nového vchodu, je to metó-
da veľmi málo výkonná (pozri publikované údaje 
z príspevkov o záchrane potápača v Maďarsku 
v r.2002) alebo Piovarčiho a kol. z Liskovej.

Zvýšenie výkonu i cenovú prijateľnosť je možné 
zabezpečiť:

1. Zväčšením priemeru vrtu (a použitím klas-
ickej trhaviny alebo cevamitu) s potrebou náročného 
vybavovania povolenia, streľmajstra atď.

2. Použitie štandardného napätia (220V), ktoré-
môže zabezpečiť iba generátor – elektrocentrála. 
Touto cestou šiel napokon aj P.Hipman a v jaskyni 
Starý hrad preto vybudovali vodnú elektráreň na 
pohon vŕtačky. Napriek tomu, že sa to zdá kompliko-
vanejšie, ako technológia pyropatróniek, existuje veľa 
dôvodov, pre ktoré sa niektoré skupiny v súčasnosti 
dávajú touto cestou. Obrázok P. Holúbeka v Spravodaji 
1–2004, s.48 je toho dôkazom.
Významným dôvodom je ale cena: Elektrocentrálu 
s výkonom do 0,7 kW je dnes možné kúpiť 
v Baumaxe za 6 tisíc Sk. Samozrejme ostaneme 
obmedzení dosahom elektrického kábla, ktorého 
odpor s dĺžkou stúpa, avšak pri prácach pri povrchu 
(90% všetkých prác v súčasnosti) toto nepredstavuje 
hlavný problém.  Niektoré skupiny zvládli použitie 
generátora aj v jaskyniach s dobrým vetraním. 
Druhým dôvodom je, že obyčajné príklepové vŕtacie 
kladivá (bez  akumulátora, na 220V) sú výkonnejšie. 
Avšak strašil tu limit vysokej ceny – pekné 4 kg 
kladivo Hilti stojí aj 40 tis. a Bosch cca 30 tis. 

Objavila sa ale napodiv aj možnosť zakúpiť si 
kladivo (vŕtačku) za zlomok ceny značkových 
výrobkov. 

Ide o elektropneumatického kladivo Superex 
(predáva sa tiež pod označením RHA 26, novšie ako  
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BHM 620 a objavili sa aj iné označenia) kategórie 4 
kg (skutočná váha 5,3 kg). V každom prípade ide na 
prvý pohľad o ten istý produkt pochádzajúci z Čínskej 
ľudovej republiky. Túto skutočnosť zo skromnosti 
predajca spravidla neuvádza. V ťažkej depresii po 
pokazení vŕtačky Hilti, keď cena opravy bola odhado-
vaná na 10 tis. Sk, sme zakúpili ako núdzové riešenie 
túto vŕtačku. V rámci nejakej akcie TESCO koncom 
roka 2003 za omračujúcu cenu 1190 Sk! (slovami 
tisícstodeväťdesiat). Už samotný predavač nás 
upozorňoval, že to nebude bohviečo, aby sme teda 
neboli sklamaní. Keďže sme teda nemohli byť sklam-
aní, s napätím sme sledovali, koľko to vydrží.

Pri prvom zavŕtaní (s vrtákom priemeru 18 mm, 
dlhým 400 mm, upínanie SDS Plus) prekvapil 
pomerne vysoký krútiaci moment, nebezpečie 
“vychytenia” vŕtačky z ruky je tu značné. Aj preto 
nemá vŕtačka žiadnu poistku na držanie spínača 
v stlačenej polohe a aj sila jeho stlačenia je značná. 
Otáčky sú podstatne vyššie ako u Hilti, – 750 za min. 
a tiež je vyšší počet príklepových rázov, aj keď sa 
nám zdajú slabšie ako u Hilti. Celkový komfort 
vŕtania je nižší, ako u značkových vŕtačiek, ale dá sa 
na to zvyknúť – vŕtačka je určená pre poriadneho 
chlapa. Číňania sú zrejme mocní chlapíci. 
Najdôležitejší je výkon a ten je porovnateľný s tou 
istou váhovou kategóriou – 20 mm dieru hlbokú 40 
cm vyvŕtame v húževnatom vápenci za 7-10 minút. 

Veľkou výhodou vŕtačky je možnosť práce aj 
v príklepovom režime bez rotácie, teda ako zbíjačky. 
Túto vlastnosť oceníme, pretože takmer rovnaké 
množstvo rúbaniny je možné “nazbíjať” bez použitia 
chémie. Ďalšou chválou vŕtačky je pohľad na vrtáky: 
príklepové kladivko i skľučovadlo je tak vybalanco-
vané, že maximálne šetrí stopku vŕtačky. Zatiaľ čo 
Hilti nám po 50 tich dierach zničila vrták (za 1500 
Sk), na čínskej vŕtačke je opotrebovanie stopky 
zanedbateľné i pri 100 dierach. Treba iba poriadne 
mazať stopku a udržovať čistotu.

Servis – nástroje
K sade vŕtačky sú pripojené SDS  vrtáky 8,10,12 

mm, zbíjací hrot, dláto, 2 rezervné grafitové kefky. 
K vŕtačkám, ktoré boli na trhu r. 2003 sa prikladali 
ešte aj adaptér a skľučovadlo na normálne vrtáky 
s valcovou stopkou,  vŕtačky, ktoré sú aktuálne na 
trhu (BHM 620) ich nemajú. Majú však modi-
fikované skľučovadlo, kde upevnenie je riešené 
iným spôsobom a asi bude mať dlhšiu životnosť.

K vŕtačkám je pripojený tiež téglik k vazelínou. 
Pomerne chabý návod upozorňuje, že je potrebné 
mazať stopku vrtáku aj s drážkami, ale nič sa tam 
nepíše ani nedá zistiť o tom, ako sa má zabezpečovať 
údržba vnútra – teda mazanie. Podľa všetkého servis 
na ne u nás zatiaľ neexistuje. Profesionálne vŕtačky 
mávajú v prevodovke špeciálny olej. Keď sme ale 
pomocou priloženého kľúča otvorili otvor v hornej 

časti telesa prevodovky, videli sme, že dnu je vazelí-
na, práve toho typu ako v tégliku.  Mazanie asi fun-
guje tak, že po nahriatí sa  vŕtačky sa mazivo  stane 
tekutejším a zatečie tam kde má. Počas prevádzky 
sme pozorovali jeho mierne ubúdanie, takže ho 
priebežne dopĺňame s téglika. Dúfame, že kým sa 
vyprázdni, budeme vedieť čo ďalej.

Poznámka: objavili sa tiež vŕtačky podobného 
vzhľadu, s výkonom 850 W avšak už za cca 1800 Sk. 
Za 2990 Sk je možné kúpiť aj 1300 W vŕtacie klad-
ivo mohutnejšieho vzhľadu. Keďže nám 620W 
vŕtačka dobre slúži, zatiaľ sme ich netestovali.

A teraz o tom najdôležitejšom: životnosti
Počas prevádzky sa nám zdalo, že zo špáry 

medzi prevodovkou a motorom vyteká vazelína. 
Pomohlo dotiahnutie imbusových skrutiek. Prvá 
skutočná porucha sa prejavila po 18 ťažkých akciách, 
počas ktorých sa vyvŕtalo približne 150 dier 
hlbokých 40 cm a doba používania vŕtačky ako 
zbíjačky (oveľa ťažší režim ako vŕtanie) bola odha-
dom asi 30-40 hodín. Ohýbaním v mieste vývodu 
z vŕtačky sa prelomil napájací kábel, túto drobnosť 
sme hravo opravili v teréne.  Horšie však bolo, že  
zakrátko sa rozpadlo aj skľučovadlo. Ale aj keby 
sme mali vŕtačku hneď vyhodiť, stálo to za to! Veď 
renomované skupiny neurobia toľko akcií ani za 
rok! 

V dnešnej dobe po prijatí do EÚ treba počítať aj 
s tým, že by nám predajca do 2 rokov mal zabezpečiť, 
že sa to nepokazí. Preto si treba pokladničný blok 
dobre odložiť.

Avšak vráťme sa k vŕtačke. Doma po preskú-
maní problému (vysypané 2 guličky sme našťastie 
nestratili) sa ukázalo, že sa zodrala segersova 
(toroidná) poistka na skľučovadle. V železiarstve 
som si zakúpil hneď 2 nové priemeru 18mm (za 80 
halierov), trocha upravil zbrúsením, založil guličky, 
nasadil... no a znova pokračujeme v činnosti.  
Vŕtačka absolvovala ďalších 5-6 ťažkých akcií bez 
porúch. Skúmali sme tiež stupeň opotrebovania 
kefiek – po uvedenej dobe činnosti sa zodralo asi 2 
mm, čo predstavuje asi 25 %. Teda výrobca, keď už 
tam priložil aj náhradné kefky, si trúfa na poriadnu 
životnosť! Číňanov teda netreba podceňovať – veď 
ako tretí štát na svete vypustili kozmonauta vlastnou 
raketou!

Záver
Tento príspevok v žiadnom prípade nie je 

reklamou na Baumax, Tesco alebo politiku Ľudovej 
Číny, chcem sa iba podeliť s jaskyniarmi so 
skúsenosťami s používaním v súčasnosti ľahko 
dostupnej príklepovej vŕtačky, ktorej nákup je možné 
zdôvodniť manželkám využitím pri domácich prá-
cach – vŕtanie do panelu,..... obrazy, garníže ap.
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LED je svietivá dióda a je alternatívnym zdrojom 
svetla pre jaskyniarov. Samozrejme, že sa používa aj 
v obchodne predávaných svietidlách, ktoré predáva-
jú v cene od 200 do niekoľko tisíc korún. Okolo 200 
korún stála trhová čínska 5 diódová čelovka podob-
ná čelovke TIKKA. Je však menej odolná voči 
úderu, ako napríklad stará banícka čelovka prezývaná 
“nifka”.

Zdroj svetla si môžete vyrobiť aj sami. Čo 
potrebujete vedieť? LED je polovodičová súčiaska, 
ktorá mení elekrickú energiu na svetelnú. Ako každá 
dióda je vodivá iba v jendom smere. U žiarovky je to 
väčšinou vcelku jedno. Od žiarovky sa odlišuje 
hlavne v účinnosti premeny elektrickej energie na 
svetlo. Účinnosť u obyčajných žiaroviek býva okolo 
8 percent, u halogénových a kryptónových žiaroviek 
je to údajne niekoľkonásobne viac. Žiarivky majú 
účinnosť okolo 33 percent. U LED diód to môže byť 
zrejme aj vyše 80 percent. 

Diódy sú určené tak ako žiarovky na určitú 
voltáž. Mnou použité diódy 6800 mcd (milikandela) 
sú na napätie 3,6 až 4 volty a možu sa pripojiť na 
dané napätie, napríklad na tri dobíjacie baterky po 
1,2 voltu a svietiť niekoľko desiatok hodín. V tomto 
prípade však podľa mojich meraní spotrebujú oveľa 
viac energie v porovnaní s tým, keď ich regulujeme 
cez tranzistor. Najlepšie je spýtať sa v obchode na 
parametre, alebo pozrieť v katalógu. V praxi sa často 
zaraďujú odpory, okolo 10 ohmov. Dá sa regulovať 
svietivosť a spotreba energie, čo sa u žiaroviek v 
čelovkách nerobí. Je aj možné regulovať LED diódy 
pomocou elektronického tranzistorového obvodu. V pre-
dávaných svietidlách je prakticky vždy nejaká elek-
tronika. Načo ju teda vyrábam? Jednoduché obvody, 
ktoré som navrhol, znesú aj zatopenie vodou.

Vysokosvietivé diódy majú udanú svietivosť 
v milikandelách (mcd). Ale to nie je všetko. Ešte sa 
stretávame s tým, že majú rôzne farby a rôzny uhol 
vyžarovania. Napríklad, môžete mať diódu so svie-
tivosťou 20 000 mcd, ale uhol je len 3, alebo 6 
stupňov, čiže veľmi úzky kužel. Čiže dióda 6800 
mcd s uhlom 30 stupňov môže byť užitočnejšia. 
Rozptyl svetla je možné upraviť kvapnutím lepidla na 
povrch diódy. Kto by sa tým chcel serióznejšie 
zaoberať, môže si kúpiť rôzne druhy a experimentovať.

Pri regulácii prúdu tranzistorom by mali mať 
farebné diódy svoj vlastný tranzistor. Majú iné vlast-
nosti. Je možné zabudovať do svetla dva systémy 
LED, keby jeden zlyhal prepnúť na druhý a vyplaziť 
sa. Prípadne je možné mať na svetle dva konektory 
na svetlo.

Som presvedčený, že diódy nie je vždy potrebné 
dávať do objímky z klasickej žiarovky. Totiž majú 

oveľa vyššiu životnosť ako žiarovky. Rádove 10 
rokov svietenia v kuse. Preto je v pohode možné ich 
napevno zapájkovať a prípadne zaliať nejakou 
nevodivou hmotou, keď vieme, že to funguje. Pri 
pájkovaní si treba dávať pozor na prehriatie diódy. 
Pájkovačka by nemala mať krátky drôt ktorý sa zah-
rieva, ale čím dlhší.

Vo väčšine predávaných svetiel svietia diódy 
rovno dopredu. Zo skúsenosti doporučujem, aby boli 
vmontované aj do strán svetla a svietili krížom do 
boku v horizontálnej rovine. To preto, aby sme dos-
tali svetelnú elipsu a pri plazení videli aj do strán bez 
otáčania hlavy.

Diódy možete vmontovať napríklad do odrezanej 
baterky, do bokov odraznej plochy, buďto navŕtaním, 
či vypálením dierok pre diódy, alebo malých dierok 
pre kontakty a umiestnením diódovej zostavy do 
stredu. Zadnú časť možno zatmeliť napríklad epoxi-
dovým tmelom. Svetlo doporučujem umiestniť na 
niečo podobné ako má stará banícka prilba. Čiže 
malo by mať nejký úchyt v podobe ohnutého plo-
chého kovu, plastu, alebo takého niečoho. Tiež je 
možné vmontovať LED do starej či novej čelovej 
lampy. Buďto do objímky žiarovky, alebo napevno. 
Verím, že vás napadne viacej riešení ako si dokážem 
predstaviť.

Kábel doporučujem ťahať v prilbe, aby bol 
chránený. Konektory môžu byť napríklad jack, ako 
na predávaných svetlách, ale ten sa môže pri 
zasúvaní nachvíľu skratovať. Dal by sa použiť aj 
cinch. Ja doporučujem použiť televízny konektor 
BNC. Tam je pre zmenu problém urobiť dobrý 
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kábel, hlavne keď nemáte špeciálne kliešte. Ale 
považujem ho za najkvalitnejší a najspoľahlivejší. 
Niečo také máte na počítači na niektorých sieťových 
kartách. Existuje aj rozdvojka, keby niekto chcel 
viac svetiel naraz...

Baterky bývajú vzadu. Možno na ne kúpiť rôzne 
objímky, priskrutkovať a navyše prekryť plastom, 
niečo podobné ako kus bandasky vyrezaný pre tieto 
potreby, keď to naráža na hlinu a kamene znesie to 
všeličo. Keď upravíte prilbu tak, že vpredu má konek-
tor na svetlo a vzadu má baterky, môžete svetlo 
upravovať, alebo vymeniť za iné iba odpojením a 
pripojením iného. Baterky zostanú. Prípadne, ak je 
porucha v kábli, je možné núdzovo vymeniť kábel.

Ja osobne mám urobenú jednu úpravu a to je tá, 
že vnútri prilby mám ešte malé záložné baterky 
v objímke, ktoré stačí prepnúť jedným prepínačom 
a v prípade núdze prejsť na záložný zdroj. Tento 
záložný zdroj je z alkalických bateriek. Ide o to, 
že alkalické batérie vydržia niekoľko rokov. Vzadu 
môžu byť aj dobíjacie baterky. Ale pozor! Dobíjacie 
baterky vám po týždni alebo dvoch ležania väčšinou 
“vykapú”. Teba ich dobyť deň či noc pred akciou. 
Pokiaľ idete na akciu kde nemôžete dobíjať, 
doporučujem použiť obyčajné baterky a v zálohe 
mať alkalické. Vo vysokohorských jaskyniach, kde 
ste dlhšie odrezaní od civilizácie a v chlade, 
nedoporučujem použiť dobíjacie baterky.

Ešte existuje metóda, pri ktorej sa do LED diódy 
vpúšťajú impulzy a de facto znesie väčšie napätie, 
lebo po extréme nasleduje kratučká pauza a dióda sa 
ochladí. Toto som neskúšal. Zvyšuje to podľa mňa 
možnosť poruchy takéhoto zariadenia.

Použitie LED diód namontovaných na prilbu s ba-
terkami má podľa mňa obrovské výhody. Nepoznáte 
problémy s opaskom pri plazení a nejakou harabur-
dou zavesenou na páse v podobe karbidky, alebo 
akumulátora. Svetlo vám nezhasne v prievane, ani 
keď na vás kvapká voda.

Obchodne predávané svietidlá boli vyrábané 
väčšinou pre horolezcov. Zrejme sa nepočítalo s ode-
rom kábla a strhnutím popruhov. V súčastnosti som 
videl, že PETZL predáva prilbu pre jaskyniarov s 
káblom vnútri. Pre jaskyniarov je lepšie upevnenie 
svetla na jednom mieste, ktoré pri náraze čiastočne 
pruží a vedenie kábla vnútrom prilby.

V poslednej dobe boli vyvinuté vysokosvietivé 
diódy, ktorú predávajú na malom plošnom spoji 
veľkosti mince s výkonom 1 a 5 wattov a uhlom 
vyžarovania okolo 110 stupňov. Už mám jednu 
namontovanú v jednom svietidle. V jednom článku 
som videl zapojenie ako sa reguluje prúd na dióde 
pomocou tranzistora. Ja som skúsil regulovať svo-
jich 6 bielych LED diód.

V podstate možno použiť rôzne tranzistory, ale 
mám pre vás niekoľko konkrétnych zapojení, ktoré 
mne fungujú. Existujú v predaji už aj vysokosvietivé 

diódy, ktoré sú na 350 miliampérov a viac. Pokiaľ 
takúto diódu vmontujete do nejakej paraboly v svie-
tidle, môžete dostať silný svetelný tok smerom 
dopredu. Ale diódu môžete umiestniť aj tak, aby 
bola v svietidle viac vpredu, bližšie ochrannému 
sklíčku a vyžarovala priamo v širokom uhle bez 
odrazu.

Niektoré súčastné diódy sú už také výkonné, že je 
možné uvažovať o zdroji prúdu na páse ako pri nifke 
a meniť napájanie z prilby, alebo opasku podľa 
potreby. Podľa toho či mienime ísť do extrémnej 
plazivky, alebo sa mienime pohybovať vo veľkom 
priestore.

Pokiaľ by ste sa rozhodli expedimentovať s LED 
– diódami, želáme Vám veľa trpezlivosti (pozn. red)
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Elenke Hipmanovej 

Objavila a videla si toho mnoho, ale to nie je až 
tak podstatné. Podstatné je to, že si medzi nami, že 
máš neustále chuť objavovať nielen krásy temnôt, 
ale hlavne krásy života. Myslím si, že Tvoju štatis-
tickú bilanciu možem kľudne odložiť na neurčito, 
lebo nie sú dôležité čísla, časy ale čisté srdce ktoré 
nám rozdávaš pri každom stretnutí a Tvoja hviezda 
ešte dlho poputuje za novými objavmi. Želám Ti 
hlavne veľa zdravia, šťastia a mnoho krásnych zážit-
kov pri ďalších nezabudnuteľných objavoch. 

                                            Marián
 

Jano Slančík, 60 rokov

Jano Slančík je pre nás mladších jaskyniarov  
čosi ako okienko do histórie našej skupiny. Už je 
žiaľ jediným pamätníkom jej založenia v roku 1970 
a éry objavovania Jaskyne v Záskočí. Keďže som 
sa s Janom po prvýkrát stretla až v roku 1977, 
vypomôžem si kronikou. Hneď prvý zápis je z týž-
dennej zimnej akcie na Krakovej holi, no stránky a 
fotografie oživujú mnoho ďalších akcií po celom 
Slovensku i v zahraničí. Je paradoxom, že za naj-
tvrdšieho socializmu mali jaskyniari a lyžiari naj-
väčšiu voľnosť pohybu po našich horách i jasky-
niach.

16. 3. 1970 – sme na lyžiach  podnikli výpravu 
cez Chopok na Krakovu hoľu za účelom prieskumu 
Jaskyne v Záskočí. Akcie sa zúčastnili Hipman, 
Slančík, Kynclová a Milánsky. Využili sme zimné 
obdobie, pretože od jari je Sifónová chodba zatope-
ná...

Na tejto akcii po prvýkrát zostúpili Marcovou 
priepasťou, objavili meander ústiaci do Šrolovej 
priepasti.

31. 7. 1971 – došli Hipman, Kynclová, Slančík s 
50 kg batohmi k priepasti Barazdaláš, kde ich priví-
tal vedúci československej expedície Ján Himmel. V 
priebehu akcie Hipmana a Slančíka spustili vrátkom 
na I. horizont a odtiaľ lanovým rebríkom zostúpili na 
II. horizont. Ich úlohou bolo preskúmať všetky okná 
a otvory. K tomuto účelu im poslúžil 6 m dlhý kovo-
vý rebrík...

17. 2. 1973 – Najvyšším miestom Jaskyne v 
Záskočí je "Nanga Parbat". Aby Hipman a Hochmuth 
mohli zliezť z Nanga Parbatu dolu, držal im Slančík 
zapretý do steny lanový rebrík. Sám potom musel 
zliezať niekoľko metrov k hornému koncu duralové-
ho stĺpu. 

...a  potom prišli náročnejšie expedície "Piaggia 
Bella `74", "Monte Canin `76" Gouffre Berger `79"

Tých akcií a spomienok je neúrekom. V Červených 
vrchoch má Jano svoju "Slančíkovú jaskyňu", podie-
ľal sa na všetkých významných objavoch na Krakovej 
holi, ale svoj najväčší objav si vôbec nevšimol. Keď 
sa 31. januára 1988 spúšťal po zadku zo sedla do 
Čiernej dolinky, odkryl nevedomky v snehu vytopené 
miesto. My, čo sme šli za ním sme si ho označili 
igelitovým vreckom na kosodrevine. Ďalej sa v kro-
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nike píše: 9. 5. 1988 otvorili pod sedlom do Záskočia 
Hipman, Hipmanová, Jagerčík a Venger novú sondu 
s pracovným názvom "Slančíkova riť". Z troch otvo-
rov vytopených v malom firnovom poli sme vybrali 
ten  najperspektívnejší a začali odstraňovať horninu. 
Až po mnohých rokoch dostala táto sonda názov 
Večná robota. 

Jano, ku vstupu do stavu kmeťovského, Ti praje-
me pevné zdravie a veľa síl, aby si nás ešte dlhé roky 
mohol v bivaku pri guláši zabávať starými historka-
mi. (Janov bivakový guláš je neprekonateľný.)

Za všetkých kamarátov, Elena

Jaskyniar Jano Hučík

Pri zamyslení sa nad jaskyniarskym životom Jana 
Hučíka pri jeho päťdesiatke sa človeku vybavia 
Janove začiatky ako jednoznačného "holuba" medzi 
starými kozákmi. Nemal ani desať rokov, keď ho 
otec brával do Jánskej doliny za jaskyniarmi. Tu sa 
stretával s generáciou liptovských jaskyniarov, ktorí 
už v tom čase boli pojmami: Stanom Šrolom, 
Ondrejom Horákom a Petrom Droppom. Možno ani 
nerozumel ich činnosti, ale ich záhadná práca ho tak 
fascinovala, že začal za nimi chodiť pravidelne. Zo 
začiatku ho nechceli púšťať do "dier" a robil skôr 
zásobovača, ktorý z Liptovského Jána prinášal pivo 
a teplicu. Odmenou mu boli po večeroch rozprávané 
historky z podzemia. Tie ešte viac podnecovali jeho 
fantáziu a túžbu po poznaní. V 15-tich rokoch sa už 
pravidelne zúčastňoval kopania na povrchu i v pod-
zemí. Niekde to tohto obdobia spadajú aj jeho foto-
grafické začiatky. Učňovské roky speleofotografa 
začali pod dohľadom Karola Macha a Stana Šrola. 
Vtedy sa ešte používalo magnézium a horčík. Tí istí 
ho naučili aj zameriavať podzemné  priestory. Dlho 
bol najmladším jaskyniarom v skupine, kde jedine 
Braňo Horák bol vekove najbližšie. Ostatní ako 
Miro Fridrich, Jano Lukáč, Jaro Šrol, či Jano Špaček 
boli oveľa starší. Najdôležitejšími pracovnými loka-
litami boli Ľanovisko, Veľká a Nová Stanišovská 
jaskyňa, Jaskyňa zlomísk, Medzibrodie, Č(T)ierťaž, 

Sonda pod Bystrou, Sokolová, Jelenia atď. K naj-
väčším úspechom v tom období patril prienik vo 
februári 1972 v Jaskyni zlomísk za jazerá. V sedem-
desiatych rokoch sa v Liptovskom Jáne sformovala 
silná skupina mladých jaskyniarov ktorej neformál-
nym vedúcim sa stal Jano Hučík.. Musel prejsť 
určitý čas, pokiaľ ju akceptoval Stano Šrol a umožnil 
im pracovať v jeho teritóriu. Neskôr im dával k dis-
pozícii svoju chatu a aj základňu pred Stanišovskou 
jaskyňou. V roku 1975 patril Jano Hučík k hlavným 
organizátorom dlhodobého pobytu v Jaskyni zlo-
mísk. Vtedy bola jaskyňa zameraná a boli v nej 
urobené prvé merania mikroklímy. Podzemné labo-
ratórium slúžilo na analyzovanie vzoriek vody. V 
tých rokoch sa zúčastňoval jaskyniarskych týždňov 
v Bystrej, Dobšinej, Gombaseku a Borinke. 

Po rokoch vysokej jaskyniarskej aktivity prišlo 
obdobie útlmu vyvolané štúdiom na vysokej škole a 
zdravotnými problémami. Členom oblastnej skupiny 
SSS č.9 Liptovský Mikuláš bol od jej založenia v 
roku 1969. Neskoršie prestúpil do Speleoklubu 
Nicolaus, kde je členom doteraz. J. Hučík pôsobil aj 
v zahraničných jaskyniach v Poľsku, Maďarsku, 
Slovinsku, Izraeli, Chorvátsku a Česku. V roku 1991 
navštívil s expedíciou "Mont Blanc" jaskyne vo 
Švajčiarsku, Rakúsku a Francúzsku a v roku 1992 s 
expedíciou "Gibraltár" jaskyne Španielska. 
Ťažiskom jeho terajšej jaskyniarskej činnosti je foto-
grafovanie, osvetová a vzdelávacia činnosť zamera-
ná na ochranu životného prostredia. 

Päťdesiatka je obdobie v ktorom by mal človek 
spraviť medziinventúru svojej činnosti. V Janovom 
prípade by určite bola veľmi zaujímavá súborná 
výstava jeho fotografických prác z jaskýň. Nielen z 
historického hľadiska, ale aj z pohľadu jeho videnia 
podzemných krás. Do ďalšieho života mu želáme 
zmysluplné využitie prinavrátivšieho sa zdravia, aby 
nezabudol na jaskyne a aby stále mal rád prírodu tak, 
ako má rád ľudí.

  J.V.
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Dňa 17. 6. 2004 sa uskutočnila na nádvorí 
Mestského úradu v Tisovci pietna spomienka, spojená 
s odhalením pamätnej tabule pri príležitosti 10. 
výročia tragickej smrti českého speleopotápača, 
jaskyniara a horolezca Miroslava Nešveru.

Miroslav Nešvera (18. 7. 1964 – 16. 1. 1994) sa 
narodil v Kladne. Bol členom ZO Českej speleo-
logickej spoločnosti 1-05 Geospeleos a klubu 
športových potápačov POLDI Kladno. V roku 1983 
emigroval spoločne s matkou do Kanady.

Po roku 1989 sa natrvalo vrátil do Čiech. Zúčastnil 
sa niekoľkých jaskyniarskych expedícií do Rakúska  
a Turecka. Bol členom vrcholového družstva pri 
horolezeckých výpravách na Mt. Blanc a Matterhorn.

16.januára 1994 o 11.00 hod. sa naposledy pono-
ril do sifonu jaskyne Teplica pri Tisovci.

Za obetavosť a prínos pri objavovaní tajomstiev 
podzemia Tisoveckého krasu mu primátor mesta 
udelil Cenu primátora mesta Tisovec in memoriam.

Autorom pamätnej tabule je Ing. Zbigniew 
Nišponský. Narodil sa 29. 6. 1936 v Starom Sonczi 
v Poľsku, avšak od svojich piatich rokov žije v 
Košiciach.

Po skončení základnej školy začal študovať na 
gymnáziu v Košiciach. Po zrušení gymnázia 
pokračoval v štúdiu na hutníckej priemyslovke v 
Tisovci. Tu sa stal členom jaskyniarskej skupiny, 
ktorá pracovala pod vedením Ing.S.Kámena. V 
päťdesiatych rokoch sa ako speleopotápač aktívne 
podieľal na prienikoch do zatopeného jaskynného 
systému Suché doly – Teplica.

Z Tisovca a jeho prekrásneho okolia i z jaskyn-
ného prostredia čerpá nmožstvo námetov, ktoré 
stvárňuje v keramických reliefoch, plastikách a v 
obrazoch namaľovaných glazúrami.

  Ivan Kubíni
Speleoklub Tisovec
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Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu. Preto ich formát môže byť maximálne A 3 pri 
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Skenovanie, grafika (mapy): Pokiaľ  sa rozhodnete mapu skenovať, alebo si to dáte niekde 
urobiť, prosím o dodržanie týchto zásad. Ešte pred zažiatkom skenovania nastavte skener na čierno 
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tálneho fotoaparátu (poslať na CD). Podľa možnosti  obrázky komponované na výšku! V súčas-
nom období vzniká veľké množstvo fotografií v digitálnej podobe. Pošlite radšej menej a kvalit-
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Spravodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy autorom vraciame.
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ul. M.Nešpora č.17, 08001 Prešov
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Summary

The third this-year issue of  the Bulletin of Slovak speleological society brings on again inter-
esting informations as to the recent speleological research, especially in Slovakia. The opening 
contribution being gone along by a title photo, deals with the latest discovery having been done 
in summer this year. In the tatric area of the massif of Široká (2210 m a.s.l.), one of the longest 
Tatras caves has been discovered there by well-known discoverors – I. Pap and B. Šmída from 
The Komenský University Speloclub. Its name is The Moon shadow cave and its recent length 
overlaps 2,5 km down to the depth of -142 m. Spelunkers of other speleoclubs (Šariš, Dubnica 
n. Váhom) also participated during an exploration and mapping  of the cave. It seems, that the 
massif of Javorinská Široká is fairly carstified and it is rather a mystery, why any substantial 
research hadn´t been done there already long ago. Congratulations to the discoverors.

There´s another meanigful discovery – the discovery of The Demänová Bear cave situated not 
far to famous The Freedom cave. Its mapping is just being done and therefore the Bulletin of 
SSS does not bring on its map, just photos. P. Holúbek acknowledges, the Demänová cave sys-
tem (part of which the previous cave may become too) lengthens continually and to-the-date it 
is 34 395 m long. Spelunkers from Tisovec – L. Vlcek and J. Pavlík infrom us about the inter-
esting cave  of "Chapel" in the area of Tisovec´ karst, which, to-the-date, hasn´t been fairly 
mapped and either explored. From among other lesser contributions and articles we would like 
to call the attention to identification of the another pseudokarstic cave in The Vihorlat moutains 
as well as to a specialistic contribution written by J. Obuch being regarded the cave fauna in 
The Strážov mountains. 

From among activities abroad, a J. Šmoll´s survey of 20 previous expeditions to karst regions 
of Balkan as well as the latest 2 actions in The Jakupica mountains in Macedonia, where new 
discoveries are shaping, is considered to be substantial. Also interesting is a participation in a 
discovery of a long pseudokarstic cave named Drwali in pseudokarst of The Beskydes in Poland. The 
discovery is described by J. Ducár together with his colleague R. Suski from Poland. P. Holúbek brings on 
informations about the another his voyage to Krym peninsula and he also informs about the news being 
spreaded world-wide – overstepping the depth record in the caucasian cave of Krubera-Voronja (-2050 m).

Other shorter articles inform about the recent course of events in Slovakia, summer central undertakings 
– the Speleological Week, The Climbing Days, as well as about (nature) protection arrangements in The 
Strážov mountains and also about establishing the speleological section in the framework of The Mountain 
rescue service. Contributions dealing with speleological technique are interesting too. The Bulletin of SSS 
ends with jubilees.

Compiled by Z. Hochmuth
Translated by G. Lešinský




