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Ján Tulis

Čo mi dala Slovenská speleologická spoločnosť?
Na jednom z predchádzajúcich speleomítingov som zachytil aj takéto slová: Čo mi dáva Slovenská spe-

leologická spoločnosť? Načo nám je SSS, keď mi nič nedáva! Tieto slová odzneli z úst jedného popredného 
slovenského jaskyniara.

Táto myšlienka  mi už dlhšiu dobu vírila v hlave. Uvedomoval  som si, že bolo by na ňu treba aj odpove-
dať. Veď už 35 rokov  sa venujem jaskyniarstvu a  z  toho 30 rokov ako člen  a funkcionár Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti. Takže už  mám aj morálne právo, ale aj povinnosť dať odpoveď na otázku uvedenú 
v nadpise.

Keď sme pred 35. rokmi založili Speleologický klub a v jeho prvých rokoch činnosti (to ešte nebola 
obnovená SSS) zdalo sa, že máme všetko: pracovný elán, nadšenie, finančné a materiálne zabezpečenie, aj 
práca sa nám vcelku darila. A predsa po prvých  rokoch úspešnej činnosti sme stále viac a viac pociťovali, 
že nám niečo chýba.

Boli sme sami. Žili sme v izolácii od sveta jaskyniarov. Nemali sme žiadne spojenie s okolitými jaskyniar-
mi. Vedeli sme, že v našom okolí (v Rožňave, na Liptove ...) sú činní jaskyniari. Potrebovali sme sa s niekým 
stretať, povymieňať si skúsenosti, alebo len tak (hoci aj pri pive) si porozprávať o jaskyniach, ale nevedeli  
sme ako na to.

Preto sme uvítali pozvánku na jaskyniarsky týždeň obnovujúcej sa SSS do Bystrej v roku 1969. To čo som 
na tomto týždni prežil – nadšenie, kamarátstvo, zapálené duše, výborný program – ma už od prvých chvíľ 
presvedčilo, že jedine tu je naše ďalšie smerovanie. Na najbližšej členskej schôdzi klubu na planine Glac 
počas klubového jaskyniarskeho týždňa sme sa jednoznačne rozhodli pre vstup do Slovenskej speleologickej 
spoločnosti.

Teraz po uplynutí 30 rokov členstva v SSS si kladiem otázku: Prečo vlastne ľudia už 50 rokov sú radi v 
takejto organizácii?

Počas takých podujatí ako je jaskyniarsky týždeň, lezecké dni, speleomíting  a pod. človek pochopil, aká 
je to sila, aká masa nadšencov, bolo sa kde pochváliť,  či posťažovať, poučiť sa, navštíviť nové krasové úze-
mia, nové jaskyne. Prezentovať svoje výsledky na rôznych podujatiach, žiť medzi jaskyniarmi, publikovať 
v jaskyniarskych periodikách...

Zistili sme, že aj my máme o čom hovoriť, že aj o naše výsledky je záujem. A toto nám dodávalo ohromný 
elán, to nás stále hnalo dopredu, priam nútilo byť lepším, prísť s niečím novým. Veď kto lepšie ocení vašu 
prácu ako jaskyniari? Len tí vedia najlepšie pochopiť čo to znamená jaskyniarska práca, aký je jaskyniarsky 
chlieb. Tie roky prežité medzi slovenskými jaskyniarmi považujem za najkrajšie roky.

Účasť na centrálnych akciách SSS mi umožnila spoznať sa so stovkami jaskyniarov, spoznať nové kraso-
vé územia a jaskyne Slovenska. Získať množstvo nových poznatkov, skúseností. Na centrálnych akciách ako 
je speleomíting, či jaskyniarske týždne mi bolo umožnené prezentovať naše výsledky práce pred jaskyniar-
skym publikom, ale aj oboznámiť sa s výsledkami iných jaskyniarov.

Lezecké dni poskytujú členom SSS pod dohľadom odborných inštruktorov bezplatne získať výcvik pou-
žitia lezeckej techniky a bezpečnosti pri činnosti v extrémnych podmienkach. Poskytnutie bezplatnej výuky 
počas speleologickej školy, či odborných kurzov (napr. mapovací).

Prezentácia svojich výsledkov na centrálnych akciách SSS, rôznych konferenciách, seminároch, domá-
cich i zahraničných, nielen publikovať v našich periodikách (Spravodaj SSS, Slovenský kras), ale zúčastniť 
sa ako autor, či spoluautor významných speleologických publikácií (Jaskyne a jaskyniari, Jaskynný systém 
Stratenskej jaskyne).

Účasť na rôznych jaskyniarskych podujatiach  to je škola života jaskyniara. Slovenská speleologická spo-
ločnosť ich každý rok núka niekoľko. A za minimálne finančné náklady. Mnohí si to asi ani neuvedomujú, že 
Slovenská speleologická spoločnosť všetky akcie organizuje v prvom rade pre svojich členov.

Slovenská speleologická spoločnosť si pripomína 50. výročie svojej činnosti. Táto organizácia prešla 
zložitým vývojom. Prežila všetky nástrahy, ktoré jej stáli v ceste. Za toto obdobie dosiahla aj mimoriadne 
výsledky. Ak dnes poznáme na Slovensku 4 tisíc jaskýň, je to predovšetkým zásluha členov SSS. A svojim 
dielom som sa o tieto jaskyne zaslúžil aj ja. 

Keď dnes píšem tieto riadky, píšem ich s pocitom hrdosti, že môžem byť členom veľkej rodiny sloven-
ských dobrovoľných jaskyniarov a členom takej organizácie akou je Slovenská speleologická spoločnosť.
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Kras Humenských vrchov predstavuje naše 
najvýchodnejšie väčšie krasové územie. Rozkladá 
sa po obidvoch stranách tzv. „Prielomu Laborca“, 
či „Brekovskej brány“ medzi mestami Humenné 
a Strážske. Jeho speleologická  preskúmanosť je 
pomerne slabá a obmedzuje sa na niekoľko ob-
dobí intenzívnejšieho prieskumu skupinami so 
sídlami západnejšie. Najlepšie je preskúmaný 
masív či kopec Klakočiny (339 m.n.m.), ležiaci 
južne od zrúcaním Brekovského hradu. Staršie 
výskumy v jaskyniach Veľká a Malá Artajama, 
hoci boli asi pomerne intenzívne, nie sú podnes 
dostatočne literárne spracované Z príspevku Be-
nického a Kričku v Krásach Slovenska sa dozve-
dáme o výskumoch prof. Hončarenka, V. Dráča 
a O. Škvareka v Brekovskej jaskyni, šlo tu však 
zrejme o Veľkú Artajamu. Podrobnejšie príspe-
vky o jaskyni sú  od  P. Tomčíka (1950a,b). Dr. 
Bárta vykonal prieskum Veľkej  a Malej Artaja-
my v dňoch 21. – 22. 8. 1951 (BÁRTA, J. 1963).  
O výskume turistami a jaskyniarmi z Chemka Hu-
menné píše E. Ballová (1960). Novšie výsledky 
mapovania niektorých členov o.s. Ružomberok v 
polovici 70 – tych rokoch síce na tieto výsledky 
priamo nenaviazali, avšak priniesli komplexnej-
šie poznatky, spracované dodnes používaným 
štýlom (HOCHMUTH, Z. 1978). Po tomto viac 
-menej expedičnom výskume prieskum krasu tu 
ochabol.

Koncom 80 – tych rokov došlo predsa len k 
oživeniu výskumu v tomto území. Bezprostred-
ným podnetom bolo objavenie pomerne význam-
nej jaskyne pri ťažbe vápenca v  brekovskom ka-
meňolome, neskôr nazvanej Brekovská (netreba 
si ju teda pliesť s Artajamou, ktorá sa tak označuje 
v starších prácach). Následne sa časť o.s. Prešov 
osamostatnila a založila vlastnú oblastnú skupinu 
Slovenskej speleologickej spoločnosti Humenné, 
ktorá istý čas sa zaoberala okrem iného aj krasom 
Humenských vrchov. Po útlme činnosti tejto sku-
piny v priebehu 90 – tych rokov došlo k jej opä-

tovnému zlúčeniu so skupinou Prešov. Dnes, keď 
opäť ožila aktivita o.s. Prešov, považujeme si za 
povinnosť publikovať mapu a údaje o Brekovskej 
jaskyni, ktorá predstavuje  pomerne cenný kraso-
vý jav v tejto oblasti.

Okolnosti objavu
V lete r. 1989 (presnejší dátum nie je známy) 

došlo pri odstrele v najvrchnejšej etáži lomu Bre-
kov v jeho čelnej stene k odkrytiu jaskynného 
vchodu. O objave sa dozvedel Martin Kuzma, štu-
dent gymnázia v Humennom, ktorý sa zaujímal už 
dávnejšie o krasové javy Humenských vrchov, o 
čom aj napísal prácu zemepisnej olympiády (Kuz-
ma M. 1988) Spolu v M. Smetankom podnikli už 
týždeň po odkrytí vchodu prvý prieskum jaskyne. 
Objavili v horizontálnom smere prvé väčšie pries-
tory. Jaskyňu pôvodne pomenovali „Veronika“ , 
postupne ju preskúmali v celom rozsahu. Publi-
kujeme tu ako zaujímavosť pôvodný pamäťový 
náčrtok aj s názvoslovím častí jaskyne. Neskôr sa 
o objave dozvedeli členovia o.s. Prešov, a J. Vy-
koupil a V. Voronin  navštívili jaskyňu asi mesiac 
po jej objave. Jaskyňu v tom čase navštívil i Š. La-
buda, člen o.s. Košice – Jasov. Neskôr M. Kuzma 
vylezením komína objavil aj vyššie časti jaskyne 
so zachovalou kvapľovou výzdobou. Následne 
sa na jaskyňu sústredila aktivita o.s. Prešov, ktorí 
jaskyňu pod vedením R. Košča a v spolupráci s  
Kučmom., E. Nemethym a P. Havrilayom vo fe-
bruári roku 1990 zamerali. Jaskyňa bola v roku 
1992 uzavretá mrežovým uzáverom zásluhou ho-
rolezcov z Humenného. Uzáver bol neskôr vylo-
mený, jeho oprava, resp vyhotovenie novej mreže 
v r. 1995 sa uskutočnilo zásluhou ing. Maderiča 
zo SAŽP a M. Kuzmu, V. Voronina, J. Kučnu a 
J. Vykoupila. Zásluhou či za pomoci jedného z 
autorov sa podarilo v spolupráci s orgánmi ochra-
ny prírody presmerovať ťažbu v lome a úplne ju 
zastaviť na najvyššej etáži, čím sa táto jaskyňa 
zachránila pred devastáciou či úplným zánikom. 

Brekovská jaskyňa pri Humennom
Zdenko Hochmuth – Rudolf Košč – Martin Kuzma
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Žiaľ však pri prechodnom útlme aktivity skupiny 
nedošlo k vypublikovaniu príspevku a mapy, tak-
že až teraz si túto podlžnosť plníme.

Na podnet dr. Ľ. Gaála v súvise s novým vy-
tyčovaním hranice ochranného pásma, sme tu 
uskutočnili revíznu akciu. Revízny výskum spoje-
ný s povrchovou topografiou sme uskutočnili dňa 
12. 7. 1999 v zložení Z. Hochmuth, R. Košč, M. 
Kuzma, R. Mlejnek (s.k. Badizer) a A. hamlovej 
z Pardubíc.

Poloha jaskyne
Vchod do jaskyne sa nachádza v čelnej lomo-

vej stene najvyššej  etáže lomu Brekov (lomová 
stena i s otvorom jaskyne je exponovaná na juh). 
Nadmorská výška vchodu je asi 260m, čo činí asi 
125 m nad úrovňou toku Laborca v prielomovom 
úseku (135m.n.m.). Je zaujímavé, že vchod leží 
približne v úrovni vchodu priepasti Veľká Artaja-
ma. Vchod Brekovskej jaskyne je od nej vzdia-
lený iba 80 m na juh (az.188) pri výškovom roz-
diele vchdov 1,89 m (vchod Brekovskej jaskyne 
je nižšie). Pre zaujímavosť, Malá Artajama (na 
základe polygónového ťahu realizovaného v deň 
rekognoskačného prieskumu) leží o 35 m nižšie 
ako vchod Brekovskej jaskyne. V blízkosti bola 
ťažbou odkrytá aj ďalšia jaskyňa (tzv. Komín), 
ktorej vchod je vysoko v stene a prístupný iba zla-
nením zvrchu.

Morflógia a sedimenty priestorov jaskyne
Už vchod jaskyne, ktorý predstavuje fragment 

chodby obnažený lomovou stenou, má zaujímavú 

morfológiu. Má niekoľko otvorov komplikovane 
priestorovo pospájaných s detailnou modeláciou 
stien s dutými tvarmi, ktoré poznáme z jaskýň, u 
ktorých sa predpokladá vznik koróziou stagnuj-
úcej či pomaly tečúcej vody vo freatických pod-
mienkach. Podobné tvary vidíme tiež v previse 
vzdialenom iba asi 10 m  vpravo od vchodu. Za 
vchodom (tu je umiestnená uzatvárajúca mreža) 
sa tiahne vstupná chodba cca 15 m priamo na 

Orientačná mapa
A – Veľká Artajama  B – Malá Artajama
C – Brekovská jaskyňa
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sever. Zaujímavejšie však je, že nejde o jednodu-
chú chodbu, ale o 3 – 4 pod sebou ležiace úrovne 
vytvorené na jedinej poruche, ktoré medzi sebou 
miestami neprielezne komunikujú (rez c -c´) vo 
výškovom rozpätí až cca 20 m. Chodba je praktic-
ky bez sedimentov a priechodná iba plazením sa 
po boku v hornej časti.  

Vstupná chodba vyúsťuje do Holubieho 
dómu nepravidelných rozmerov cca 7 x 5 m, 
ktorý je na dne pokrytý oddrobenými balvanmi, 
prípadne asi aj balvanmi uvoľnenými v novšej 
dobe pri otrasoch po odstreloch v lome. z dómu 
vedie nahor slepý komín. Pokračovanie jaskyne 
je v dolnej časti dómu. Tu pomedzi zaklinené 
balvany na jeho západnom konci stupňom cca 4 
m vysokým je možné zliezť do nižšie ležiaceho 
Blativého dómu skôr nazývaného Dóm nádeje.  
Z dómu nádeje vedie severným smerom dosť ši-
roký, no nízky priestor, západným smerom po-
kračuje klesajúcou a zužujúcou sa chodbou. V 
tejto nájdeme drobnejšie sintrové tvary, avšak 
najzaujímavejšie sú subhorizontálne uložené 
piesčité sedimenty, svedčiace o prítomnosti 
tečúcej vody, ktorá tieto tu uložila. Ich petro-
grafický výskum by bol iste zaujímavý, snáď sa 
v blízkej budúcnosti uskutoční. Rozmery dómu 
sú značné, takmer 5 x 15m, na dne sa nachád-
zajú bloky a blatité nánosy.

Pokračovanie jaskyne bolo objavené vyleze-
ním cca 9 m vysokého komína v jeho južnej stene. 
Komín sa začína previsom, vyššie je jeho prierez 
oválny. V najvyššej časti sú isté náznaky „zarov-
naného stropu“ a na komín naväzuje  zaujímavá 
extrémna plazivka, ktorú jaskyniar s lepšie vyvi-
nutou postavou ani nemusí prekonať. Plazivka má 
jeden ostrý zálom „Boží trest“, potom ale vyúsťu-
je do zaujímavého dómu zvaného „Telocvičňa“. 
Ide viac-menej o chodbu  prierezu 3 x 3 m dlhú 
cez 18 m, na konci so sieňovitým priestorom. V 
značnej dĺžke je dno bez sedimentov, neskôr sa 
objavujú zaujímavé erozívne či korózne tvary. Je 
to erózny zárez (fosílny) a škrapovité výbežky. 
Chodba na konci po miernom zúžení vyúsťuje do 
najrozsiahlejšieho priestoru jaskyne „Michelan-
gelova kaplnka“ ktorej názov hovorí za všetko. 
V tejto časti sa aj nachádza kvapľová výzdoba. 
Napriek tomu, že jaskyňa bola objavená nedávno, 
hneď po objave uzavretá a tiež lezecký prístup do 
tejto oblasti je extrémny, došlo aj tu už  aspoň k 
podupaniu pôdy a pozahadzovaniu sviečok van-
dalmi. Tieto časti sú už neďaleko povrchu, o čom 
svedčia miestami korienky trčiace zo stropu.

Zaujímavé sú úvahy o genéze tejto jaskyne, 
resp. všetkých jaskýň v blízkosti hradu Brekov 

Dá sa povedať, že všetky 3 jaskyne sa nachád-
zajú vo vertikálnom rozpätí, ktoré reprezentuje 
Veľká Artajama (-48 m). Podľa novších ziste-
ní o.s. Humenné (nezamerané) však vo Veľkej 
Artajame existujú aj podstatne hlbšie časti,  
prístupné za extrémnymi úžinami dosahujú až 
hĺbku 85 m. Brekovská jaskyňa aj napriek tomu, 
že má  dobre rozvinutý pôdorys, nie je typic-
ky horizontálna. Obsahuje komíny, priepastné 
úseky a celkove nevyrovnaný priebeh. Jej ste-
ny však nie sú poznačené rútením či koróziou, 
skôr sa nachádzajú stopy typické pre jaskyne 
vytvorené stagnujúcou, resp. pomaly tečúcou 
vodou. Podobného charakteru je aj priepasť 
Veľká Artajama, kde však vertikálny charakter 
je výraznejší. Je teda celkom pravdepodobné, 
že tieto vznikli pod hladinou spodnej vody, vo 
freatických podmienkach niekedy v dobách 
(vrchný pliocén – kvartér) kedy počas zarezá-
vania Laborca v prielomovom úseku bolo jeho 
dno v tejto výške. U Veľkej Artajamy mohol 
byť vývoj aj zložitejší, prípadne niekoľkoeta-
povitý. Predpokladáme, že ďalším výskumom, 
ktorý by v tejto oblasti bol želateľný, sa na tieto 
otázky nájde odpoveď. Zameranie doposiaľ ne-
zmapovaných častí Veľkej Artajamy, spolu i s 
priepasťou Okno, je úlohou do budúcnosti pre 
východoslovenských jaskyniarov.
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Táto časť etapovej správy z prieskumu planiny 
Horný vrch mohla vzniknúť len vďaka spolupráci 
s ľuďmi, ktorí k nej poskytli celý rad dôležitých 
informácií, v nejednom prípade unikátne materiá-
ly z histórie prieskumu Slovenského krasu, cenné 
rady, ako aj svoju pomoc. Im patrí moje poďako-
vanie. Boli to pani Jiřina Novotná, Kinga Székely, 
Ing. Eni Szepesiová, PhDr. Ľubomíra Kaminská, 
CSc., pán Gustáv Stibrányi, Ing. Ondrej Bolaček, 
Ing. Vladimír Kováč, RNDr. František Skřivánek, 
PhMr. Štefan Roda, Alexandr Komaško, RNDr. 
Bohumil Kučera, RNDr. Jaroslav Hromas, Ing. 
Dr. Gejza Timčák, Prof. Ing. Tibor Sasvári, CSc., 
MVDr. Zbyňek Valenta, Vladimír Vojíř, prom. 
geol. Július Ščuka, Róbert Boroš, RNDr. Vladimír 
Lysenko, Ing. Jozef Thuróczy, Ferdinand Kinyik, 
Čeňek Čermák, Mgr. Pavol Martinove, Ing. La-
dislav Fecsu, Tomáš Lázár, Dr. Jozef Ďurček, Ing. 
Ján Tulis, JUDr. Ján Gašpar, Alexander Ružbašan 
a Peter Sűle.

História Horného vrchu je spojená so životom 
miestneho obyvateľstva od dávnej minulosti. Aj 
keď dôkazov je málo, dá sa predpokladať, že 
jeho jaskyne slúžili ľuďom k viacerým účelom, 
či už to bola funkcia bezpracného a bezpečného 
príbytku, prezimovacieho sídliska, úkrytu, kulto-
vá alebo iná. Jaskyne boli sezónne navštevované 
zberačmi a lovcami mladopaleolitických kultúr 
(36 000 – 28 000 rokov pred n.l.), ktorí mali ma-
terské základne na otvorených sídliskách terás 
rieky Turňa (Hrhov, Jablonov n. T.), prípadne jej 
prítokov, ale hlavne v blízkosti Hrhovskej vyvie-
račky. Najintenzívnejšie osídlenie celého Slo-
venského krasu spadá do obdobia mladej doby 
kamennej (neolit od 4300 rokov pred n.l.) [31]. 
Počas nej už dochádzalo k odlesňovaniu, aj keď 
nie v takej miere, ako neskôr, na rozhraní doby 
bronzovej a železnej (2. a 1. tisícročie pred n. l.), 
kedy človek prešiel na extenzívnu pastvu. Naj-
výraznejšie sa tento proces odlesňovania prejavil 
na južných svahoch, nad Hrhovom, na Drienovci 
nad Drnavou a v západnej polovici planiny v ob-
lasti Jablonovských pastvín. S príchodom tvor-
cov bukovohorskej kultúry z obdobia stredného 
neolitu (4130 rokov pred n.) došlo vo viacerých 

etapách k osídleniu takmer všetkých horizontál-
nych jaskýň Slovenského krasu. Osídlené boli aj 
mnohé otvorené sídliská v blízkosti jazier, poto-
kov a najmä vyvieračiek (Jablonov nad Turňou, 
Hrhov, Dvorníky) [31].

Na planine sa dodnes zachovali stopy dávnej 
minulosti, ktoré svedčia ako o jej osídlení, tak 
aj hospodárskom využívaní. Dôkazy toho sa tu 
objavujú či už vo forme hradísk, alebo starých 
vozových ciest. Zatiaľ nedoriešené je datovanie 
a funkcia výšinných sídlisk na viacerých kop-
coch, ako Hradisko (583 m.), nachádzajúceho sa 
nad Soroškou, kde taktiež možno predpokladať 
kráľovský hrad, spomínaný v listine z roku 1243 
v súvislosti s donáciou Rožňavy ostrihomskému 
biskupstvu [31], ďalším miestom je kopec Hra-
dište (599 m), kde boli zistené bližšie nedatova-
né praveké sídliská [12] a tretím je vrch Drieňo-
vec (804 m) pri Drnave [31]. Prvým historicky 
známym národom, ktorý využíval prechod z 
Bodvianskej do Rožňavskej kotliny cez Sorošku 
boli Kelti (Galovia). V literatúre síce existuje 
zmienka o tom, že v týchto miestach sa stretá-
vame s unikátnym svedectvom o ich pobyte v 
podobe stôp vyrytých kolesami vozov [32], ale s 
najväčšou pravdepodobnosťou ide o pozostatky 
stredovekej cesty [Ľ. Kaminská in verb]. Ďalšie 
takéto koľaje sa nachádzajú na ceste vedúcej z 
Jablonova n. Turňou priamo na Horný vrch, ako 
aj na ceste nazývanej Mál út, vedúcej okolo Vet-
renej diery na Vlčom vrchu k poľovníckej chate 
Taňa a k niekdajšiemu hostincu pri Tani, pri kto-
rom sa nachádzala prepriahareň koní [G. Stibrá-
nyi in verb]. Doterajšie poznatky o materiálnej 
kultúre 13. storočia nevylučujú reálnosť povestí 
o úkrytovom využití jaskýň obyvateľmi počas 
tatárskeho vpádu, a najmä o záchrane kráľa Belu 
IV po prehratej bitke na rieke Slanej (11.4.1421) 
na okolí Hrhova [31, 45]. K tomuto obdobiu sa 
viaže aj povesť, ktorá vysvetľuje pomenovanie 
dominanty tejto časti Horného vrchu,  Holubej 
skaly (Galambkö, 741 m). Na svojom úteku pred 
Tatármi sa vraj práve tu zastavil kráľ Bela IV a 
spolu so svojou družinou sa nasýtil vajíčkami di-
vých holubov [34]. Povesti sa však vzťahujú aj k 

Krasové javy planiny Horný vrch
II. časť

Radko Čonka
História poznávania a prieskumu Horného vrchu
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miestnym jaskyniam. Či už k Čertovej diere, kde 
vraj sídlili zbojníci, ktorí na starej hradskej ces-
te okrádali poctivých furmanov, alebo k Jaskyni 
nad Petrovým lazom, v ktorej bol údajne pocho-
vaný tatársky náčelník.

Od druhej polovice 19. storočia prejavovali zá-
ujem o oblasť Horného vrchu aj geológovia. Dô-
kazom toho sú aj Stűrzenbaumove práce (1879), v 
ktorých autor ako prvý rozpoznal vrchnotriasové 
a jurské vrstevné sledy z úpätia Drienkovej hory 
pri Drnave [32].

Na prelome storočí a začiatkom tohto storočia 
začal narastať o túto oblasť záujem maďarských 
botanikov. Po vzniku 1. Československej repub-
liky sa k nim pridali českí botanici, z ktorých by 
som predovšetkým spomenul osobu štábneho ka-
pitána J.F. Bryma pôsobiaceho v Košiciach. Brym 
však označuje Horný vrch ako Hrhovskú planinu 
[33, 9].

Najstaršie doposiaľ zistené konkrétne zmienky 
o krasových javoch na Hornom vrchu pochádzajú 
z roku 1888 od Alberta Scholtza, ktorý bol v tejto 
oblasti už v roku 1862. Nad obcou Hrhov (Gőrgő) 
je stráň zvaná Palota. A.Scholtz napísal, že pod-
ľa tradície tam bol hrad kráľa Belu IV. Spomenul 
skalné dutiny, v ktorých sa vraj Belo IV. skrýval 
počas tatárskeho vpádu. Zmienil sa aj o krasovej 
vyvieračke priamo pri obci Hrhov. V ďalšej čas-
ti svojej práce sa A. Scholtz rozpísal o krasových 
formách na západ od Zádielskej doliny. Spome-
nul tu jaskyňu Čertova diera (Őrdőglyuk) medzi 
Bôrkou (Barka) a Hrhovom. Ďalšie zmienky o 
Hornom vrchu, presnejšie o Čertovej diere (Őr-
dőglyuk) a Oltárnej diere (Oltárlyuk), sú z roku 
1896 vo zväzkoch monografií o uhorských stoli-
ciach a mestách. Hovorí sa tu aj o krasovej oblasti 
v širšom okolí Zádielskej doliny, kde spadá aj pla-
nina Horný vrch, v ktorej je vraj viac neznámych 
jaskýň [27].

Prvá zachytená zmienka o Hornom vrchu zo 
začiatku tohto storočia pochádza z roku 1911, 
kedy  prieskum tejto planiny (spolu aj s ostatnými 
planinami Slovenského krasu) prevádzal z pove-
renia Komisie pre výskum jaskýň pri Uhorskej 
geologickej spoločnosti geograf a geológ Gábor 
Strömpl. Okrem Čertovej diery zaznamenal v tej-
to oblasti viacero jaskýň. Poznamenáva, že “ďal-
ším hľadaním a vypytovaním sa by bolo možné 
súpis jaskýň rozšíriť” [27]. Z tohto je zrejmé, že 
už v jeho dobe bolo pri poznávaní krasových ja-
vov Horného vrchu miestne obyvateľstvo považo-
vané za dôležitý zdroj informácií. Mnohé jaskyne 

tamojší ľudia poznali omnoho skôr ako tí, ktorí 
ich sem prichádzali  hľadať a skúmať. Napríklad 
v Povalovej jaskyni sa nachádza podpis pastiera 
Štefana Krankilu z Hrhova z roku 1924 [14]. V 
nasledujúcich rokoch k miestnym znalcom jaskýň 
a priepastí Horného vrchu patrili z oblasti Bôrky 
J. Csete [Š. Roda in verb], Endre Zsiga, Štefan 
Mates [14] a pastier Kerekes z Hrhova [A. Ko-
maško in verb].

Tridsiate roky
Počas rokov 1933 – 34 sa Dimitrij Andrusov a 

Jiří Šuf zaoberali stratigrafiou a tektonikou okolia 
Drnavy a Drienkovej hory  (Drieňovec), o ktorých 
bolo dovtedy len veľmi málo údajov [3].

V roku 1923 vznikla v Košiciach  z iniciatívy 
Ing. J. Zikmunda Sekcia pre výskum Východoslo-
venského krasu, ktorá do roku 1932 združovala 
speleológov odborníkov i amatérov prevažne z 
radov českej inteligencie [4, 5]. Podľa doposiaľ 
zistených informácií, ktoré sa ďalej upresňujú, by 
mohol byť v súvise s niektorými členmi tejto sek-
cie aj nápis trochu neskoršieho dáta, nachádzajúci 
sa v Jaskyni pod Čertovou dierou: “11. II. 1934 
ADAMEC, DEWETTER, DVORAK, FADR-
HONZ, HOLÝ, PŘÍHODA, CHYLIKOVÁ, MA-
RUSČÍKOVA, TETEROVA”. 

Hrhovskú vyvieračku (Výver nad Hrhovom) 
si z odbornejšieho pohľadu pravdepodobne ako 
prvý všimol člen krasovej komisie KČST vrchný 
rada Ing. Vorel. 15. – 19. 6. 1934 sa oboznámil 
s najvýznamnejšími vývermi podzemných vôd 
v Slovenskom krase. Vo svojej správe osobitne 
upozornil na mohutnosť Výveru nad Hrhovom. 
Okrem Hrhovskej vyvieračky medzi osem najvý-
datnejších vyvieračiek zaradil aj Výver pod výši-
nou “Nagyvárad”(vyvieračka Teplá voda) [24].  

Pravdepodobne v roku 1935 sa uskutočnil prvý 
písomne zaznamenaný zostup do priepasti Čerto-
va diera. Zostupu sa vtedy zúčastnil J. Adamec s 
kamarátom Příhodom za pomoci obyvateľov obce 
Hrhov.  Následne na to Hrhovčania podnikli vlast-
ný zostup s cieľom nájsť poklad, k čomu si vypo-
žičali kladku za 150 Kč. Do siahli však len dno 
vstupnej šachty [1].

V súvislosti s priepasťou Čertova diera, ktorá 
bola obyvateľom tohto kraja známa od nepamä-
ti,  vystupuje otázka prvého možného zostupu. 
Osobne sa domnievam, že ten sa mohol uskutoč-
niť skôr, ako je uvedené vyššie. Dôvodom k tejto 
úvahe je oboznámenie sa s konkrétnymi príkladmi 
turistického a horolezeckého života danej doby v 
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tejto oblasti. Od konca minulého storočia vznikali 
v Košiciach početné turistické spolky, súčasťou 
ktorých boli neraz aj horolezecké oddiely, aj keď 
o systematickej horolezeckej činnosti sa dá hovo-
riť až od roku 1907 [16]. Zrejme teda už v tomto 
období, kedy bola blízka Zádielska dolina horo-
lezcami navštevovaná pravidelnejšie, sa mohol 
uskutočniť prvý možný zostup. Určite zaujímavá 
je aj informácia o košických horolezcoch z KČST, 
ktorí od druhej polovice 20. rokov podnikali horo-
lezecké výstupy v stenách Zádielskej doliny. Me-
dzi najaktívnejšími sa totiž spomína aj meno dôs-
tojníka košickej posádky npor. Antonína Příhodu 

Z roku 1936 pochádza sporná informácia od 
Vojtecha Benického. Vo svojej krátkej správe v 
časopise Krásy Slovenska uvádza: ”Teraz, keď 
sme premerali i priepasť v Drieňovom vrchu nad 
obcou Kováčová, zistilo sa, že táto tak zvaná Vet-
rná diera, je o mnoho hlbšia, vyše 180 m a bude 
asi najhlbšou známou priepasťou v Slovenskom 
Krase.” [5]. Uvedená hĺbka sa však značne líši 
od skutočnej hĺbky priepasti Veterná diera, t.j. 120 
metrov. Keď 6. až 7. júla 1956 prevádzali prvý do-
ložený výskum tejto priepasti členovia Krasovej 
sekcie Spoločnosti Národného múzea v Prahe pod 
vedením F. Skřivánka, našli na druhom horizon-
te zvyšky rumpálu. Toto však boli jediné znám-
ky ľudskej prítomnosti v celej priepasti [39]. Z 
dôvodu zle udanej hĺbky V. Benickým, ako aj to, 
že z druhého horizontu nebolo možné uskutočniť 
priamy zostup na dno a zároveň na dne neboli náj-
dené žiadne náznaky ľudskej prítomnosti, je viac 
ako pravdepodobné, že členovia Krasovej sekcie 
boli prví, ktorí dosiahli jej dno. Nájdený rumpál 
bol však, podľa informácie získanej od B. Kučeru, 
pozostatkom pokusu V. Benického [26].

“IMRICH MATEJ 26.II.37”, ako aj “1937.D J” 
sú nápisy s najstarším dátumom, ktoré sa podarilo 
nájsť v Čertovej diere, presnejšie na dne vstupnej 
šachty a ktoré sú napísané rovnakou farbou. 

Z roku 1938 pochádza geologická mapa Tur-
nianskej kotliny od Dr. Josefa Janáčka, na ktorej 
je zakreslený takmer celý Horný vrch. Na tejto 
mape sú okrem priepasti Čertova diera a Jablo-
novskej priepasti zakreslené dve menej známe 
jaskyne pod priepasťou Čertova diera [19].

Keď 2.11.1938 v dôsledku Viedenskej arbitrá-
že došlo k odstúpeniu južného Slovenska Maďar-
sku, vzťahovala sa k tomu aj planina Horný vrch. 
V tomto období mohla na planine Horný vrch pô-
sobiť maďarská jaskyniarska skupina, vystupujú-
ca pod skratkou BETE (BUDAPESTI EGETEMI 

EGYESŰLET). Išlo o Výskumné jaskyniarske 
oddelenie Turistického spolku vysokých škôl v 
Budapešti [47]. Dôvodom k tejto úvahe je infor-
mácia, ktorú získal F. Skřivánek od H. Kesslera. 
Podľa nej sa v r. 1941 pokúšala skupina maďar-
ských jaskyniarov o zostup do tejto priepasti. Za 
povšimnutie určite stojí aj fakt, že H. Kessler sám 
presne poznal polohu tejto priepasti [F. Skřivánek 
in verb]. Keďže skupina pôsobila na území Slo-
venského krasu niekoľko rokov a s pozostatkami 
ich činnosti je možné sa stretnúť na viacerých 
miestach, podal by som pri tejto príležitosti o nich 
zopár základných informácií. 

Jaskyniarske oddelenie BETE bolo založe-
ná v roku 1920 v Budapešti z iniciatívy Ottoka-
ra Kadica. Nezdružovalo však len študentov, jej 
členmi boli aj ľudia rôznych profesií. Medzi jej 
najvýznamnejších vedúcich patrili inžinier Hu-
bert Kessler a dvaja geológovia, Sándor Jaskó a 
Károly Bertalan. Pozostávalo z niekoľkých men-
ších skupín, ktoré mali okolo 20 ľudí. Pravidelne 
sa stretávali a o svojej činnosti viedli podrobné 
záznamy. Zanikli v roku 1948. Počas ich pôsobe-
nia na území Slovenského krasu s touto skupinou 
spolupracoval aj Dr. Ján Seneš [44, K. Székely in 
verb]. 

Až do roku 1939 sa v literatúre vôbec nenachá-
dza zmienka o jedinom jazierku Horného vrchu 
– Lúčanskom. Dôvodom  toho je podľa Dr. Josefa 
Kunského, ktorý ho popisuje ako prvý, jeho od-
ľahlosť [21].

Štyridsiate roky
Druhá svetová vojna neobišla ani Horný vrch. 

Rovnako, ako aj na ostatných planinách Sloven-
ského krasu, bola tu rozsiahla frontová línia, ktorá 
sa niekoľkokrát presúvala. Pozostatky po bun-
kroch sú stále dobre viditeľné takmer v každom 
závrte, rovnako ako aj po palebných postaveniach 
na niektorých vyvýšených miestach. Na Hornom 
vrchu bol vypálený veľký košiar – ovčiareň Ke-
peskúti akol [40]. Jaskyne najmä južných svahov 
slúžili ako úkryt maďarským zbehom [31, J. Ďur-
ček in verb]. Napríklad v Povalovej jaskyni sa v 
decembri 1944 ukrývalo vyše sto maďarských 
dezertérov [4]. Po prechode 4. rumunskej armá-
dy a 2. ukrajinského frontu, v čase od polovice 
decembra 1944 do konca januára 1945 [11, 31, 4, 
J. Ďurček, Š. Roda, J. Zvirinský in verb], tu ostali 
nielen hroby neznámych vojakov, ale aj značné 
množstvo vojenskej munície a výstroje, ktorú je 
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tu možné nájsť v nemalom množstve ešte aj dnes. 
Vďačným miestom pre jej likvidáciu boli priepas-
ti s veľkými otvormi. V prvom rade Čertova diera 
a Jablonovská priepasť, ale nevyhli sa tomu ani 
menej nápadné priepasti. 

Päťdesiate roky
Koncom štyridsiatych a začiatkom päťdesia-

tych rokov pôsobili v tejto oblasti zakladatelia 
rožňavskej skupiny Viliam Rozložník, Ladislav 
Herényi a Štefan Roda. Ich prvým významným 
objavom na Hornom vrchu bola Okrajová prie-
pasť, do ktorej prenikli cez vytopené miesto pod 
skalou, na ktoré ich upozornil lesný tulák z Bôrky 
J.Csete [Š.Roda in verb]. V. Rozložník zakreslil 
priepasť (Karajlyuk) do svojej mapy z roku 1950. 
Okrem nej zakreslil aj polohu Čertovej diery (Őr-
döglyuk), Medvedej diery a Bezmennej priepasti 
[35]. Táto skupina jaskyniarov vykonala na dvoch 
alebo troch akciách aj orientačný prieskum prie-
pasti Čertova diera, počas ktorého prekonali hĺb-
ku 100 metrov (prvý zostup pravdepodobne 24. 
IV. 1951) [36, Š. Roda in verb].

Pri budovaní železničného tunela popod So-
rošku v roku 1953 narazili robotníci na dutinu väč-
ších rozmerov. Dutina, ktorá prechádzala zo strany 
Horného vrchu na stranu Silickej planiny sa zavá-
žala materiálom ťaženým z časti tunela, ktorá bola 
bližšie k Lipovníku  [A. Ružbašan in verb].

15 – 16. augusta 1955 presunula svoje pôso-
benie z Horehronia z oblasti Červenej Skaly do 
Slovenského krasu skupina Krasovej sekcie príro-
dovedného zboru Spoločnosti Národného múzea 
v Prahe vedená F. Skřivánkem. Okrem širokého 
okolia chaty v Zádielskej doline sa venovali aj 
planine Horný vrch, kde 17. 8. skupina vedená V. 
Stárkom našla Priepasť nad Bôrkou. Dva dni na 
to sa Kučera a Koudela snažili preniknúť v Jas-
kyni pod Čertovou dierou (Veterná diera na Vl-
čom vrchu), v čom im zabránili sintre. Kedže na 
podklade starších nezaručených správ bola pova-
žovaná za najhlbšiu priepasť v republike Veterná 
diera na Drieňovci, stala sa stredobodom ich po-
zornosti. Od 21. do 24. skupina Skŕivánek, Králik, 
Koudela, Pazlar, Smetana, Stárka, Absolon a Hess 
sa pripravovali k zostupu do Veternej diery, ktorú 
zliezli do hĺbky 90 metrov a zároveň  ju mapovali. 
V priebehu tejto výpravy bola taktiež hĺbená son-
da v Jaskyni nad Hrhovom (Jaskyňa Oltár).

Dňa 3. 7. 1956 prišla do chaty v Zádielskej do-
line opäť skupina Krasovej sekcie prírodovedné-

ho zboru Spoločnosti Národného múzea v Prahe 
vedená F. Skřivánkem. Spolu s ním F. Králik (zá-
stupca vedúceho prieskumu), K. Pazlar, K. Kraus, 
J. Strnad, J. Šterba a M. Hess. Ich hlavným cie-
ľom bolo uskutočniť zostup do priepasti Veterná 
diera na Drieňovom vrchu (Drieňovec). V rámci 
tejto výpravy časť z nich (K. Kraus, J. Šterba  a 
K. Pazlar) vykonávala prvé dva dni výkop sondy 
v jaskyni nad Hrhovom. Ďalšia časť pripravovala 
materiál na zostup do Veternej diery a prevádza-
la orientačnú obhliadku na Drieňovom vrchu. 6. 
augusta o 10.00 začali zostup do Veternej diery, 
na ktorý použili konopné laná o priemere 25 mm. 
Dno dosiahli F. Skřivánek a F. Králik o 19.59. 
Akciu ukončili až na druhý deň o 4.00. V ďal-
ších dňoch pokračovali členovia tejto výpravy v 
hĺbení sondy v jaskyni Krankila (Jaskyňa Oltár) 
až do hĺbky 4,20 metra. K. Pazlar a F. Králik našli 
jaskyňu dnes známu ako Mačacia diera. Výprava 
zaznamenala nález aj ďalšej jaskyne nad jasky-
ňou Krankila. Na odporúčanie V. Rozložníka sa 
pokúšali nájsť tiež Okrajovú priepasť, avšak bez-
výsledne. Všetky lokality nimi nájdené v tomto a 
predchádzajúcom roku zmapovali a odborne spra-
covali [37, 38, F. Skřivánek in verb].

Šesťdesiate roky
Hneď na začiatku šesťdesiatych rokov začali 

Gejza Timčák a István Szente z Budapešti s vý-
skumom Čertovej priepasti, kde pri prvých zo-
stupoch našli plechovú krabičku so záznamom o 
zostupe [G. Timčák in verb].

Prvá výprava, ktorá uskutočnila podrobný vý-
skum a zmapovala priepasť Čertova diera, bola 
zorganizovaná speleológmi z Prahy a Liberca z 
Krasovej sekcie Spoločnosti Národného múzea v 
dňoch 8. 8. – 3. 9. 1961. Pôvodne mala byť pre-
skúmaná už v roku 1954, ale keď dva dni pred 
ich príchodom bol do priepasti vhodený kôň, uhy-
nutý na infekčnú nemoc, bol výskum odložený 
[17]. Vedúcim tejto výpravy bol geológ Bohumil 
Kučera. Medzi ostatných členov patrili: Jaroslav 
Hromas (zástupca vedúceho výskumu), Čenda 
Josífová, Eva Ruprechtová, Ivan Turnovec, Ota-
kar Černý, Reiner Horušický, RNDr. Oldřich 
Lhotský, Zdena Lhotská, Václav Zelenka, Karel 
Heisig, Jan Kirpal, Čestmír Mach, Pavel Josífek, 
František Skřivánek (12.–20.8), Jiří Skřivánek 
(12.–26.8.), Vladimír Bartoš (8.-19.8.), Jiří Haleš 
(8. – 19.8.) a Mikuláš Erdös (15.8.-3.9.). V rámci 
tejto expedície jej členovia dosiahli dno v hĺbke 
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107 metrov. Prieskum a mapovanie im zabralo 
22 hodín. Okrem toho previedli geologicko – ge-
omorfologický výskum, meranie klímy priepasti 
a fotodokumentáciu. Taktiež pracovali vo Veter-
nej diere na Vlčom vrchu (14. 8.). Od Čertovej 
diery sa presunuli do západnej časti planiny. Tu 
vyhľadali Jablonovskú priepasť. Zmapovali ju, 
zmerali teploty, odobrali vzorky a previedli fo-
todokumentáciu. Kuriozitou tohto zostupu bolo 
okrem prítomnosti množstva munície aj nájdenie 
kravskej múmie, čo poukázalo na zaujímavé kli-
matické pomery tejto priepasti [25, 46, B. Kučera, 
J. Hromas in verb].

24. – 29. 6. 1964 podnikli členovia horole-
zeckého a speleologického oddielu Slávie VŠT 
z Košíc pod vedením Gejzu Timčáka spolu s 
budapeštianskym športovým klubom posluchá-
čov medicíny (OSC – Orvostudomanyi Egyetem 
Sport Club|) výpravu do Čertovej diery. Maďarskí 
jaskyniari pod vedením Istvána Szenteho vyhoto-
vili počas tejto výpravy podrobnú mapu priepasti 
(1:500) [20, 44, G. Timčák, V. Kováč in verb]. 
Členovia speleologického a horolezeckého od-
dielu Slávie VŠT, ktorí od začiatku 60-tych rokov 
prevádzali intenzívny prieskum Čertovej diery, 
začali v tomto roku pracovať aj na lokalite “Veľ-
ký prievan” (Veterná diera na Vlčom vrchu). Na 

akciách sa zúčastňovali: V. Kováč, G.Timčák, ,G. 
Székely a Lukáčik. [V. Kováč, G. Timčák in verb].

O rok neskôr opäť členovia horolezeckého a 
speleologického oddielu Slávie VŠT skúmali Čer-
tovu dieru, tentokrát v spolupráci s maďarským 
športovým klubom Vörös Meteor (Červený me-
teor) [G. Timčák in verb]. Maďarskí jaskyniari 
sa zoberali aj širším okolím. Dôkazom toho bol 
okrem iného aj veľký červený nápis pri neďalekej 
jaskyni: VŐRŐS METEOR 1965 [A. Komaško, 
G. Stibrányi in verb].

Na podnet obyvateľov obce Hrhov, vykonala v 
lete 1966 na Lúčanskom jazierku skupina jasky-
niarov okolo V. Vojířa farbiaci pokus fuchsínom. 
Kedže sa však farbivo nikde neobjavilo, jediným 
výsledkom bolo stádo na červeno zafarbených 
kráv [V. Vojíř in verb]. 

V období rokov 1967 – 68 pokračovali členo-
via horolezeckého a speleologického oddielu Slá-
vie VŠT z Košíc pod vedením Gejzu Timčáka v 
prieskume Čertovej diery (napr.: 28. 10. 1967, 8. 
12. 1967 a  27. 12. 1967) a Veternej diery na Vlčom 
vrchu. Okrem Gejzu Timčáka sa na prieskume zú-
častňovali Tibor Sasvári, Vladimír Kováč, Ladislav 
Chudík, Ervín Limbach, Eva Kusková, Ján Jonek, 
Eva Bombová a Vladimír Pipiška. Vyvrcholením 
ich úsilia v Čertovej diere, kde vzhľadom na ob-

Výprava do  Čertovej diery v roku 1961. Z prava: B. Kučera (vedúci), I. Turnovec, F. Skřivánek, J. Hromas (zá-
stupca vedúceho), E. Ruprechtová, Č. Josífová, P. Josífek, J. Skřivánek a O. Černý. Foto: archív F. Skřivánka
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tiažnosť výstupu vtedajším spôsobom často biva-
kovali, bola akcia v dňoch 22. – 23. marca, kedy 
Tibor Sasvári a Vladimír Pipiška objavili pokra-
čovanie známych priestorov do hĺbky 156 metrov. 
Tým sa Čertova diera posunula na druhé miesto 
medzi najhlbšími priepasťami v ČSSR. [T. Sasvári, 
G. Timčák in verb]. V marci ešte uskutočnili zostup 
do Veternej diery na Drieňovci a ďalej sa venovali 
prieskumu Čertovej diery (napr.: 1. – 2. 6., 17. – 18. 
8., 5. – 6. 10. 1968) a to T. Sasvári, G. Timčák, P. 
Ošust, J. Smolka a ďalší) [T. Sasvári in verb].

Pätnásťčlenná skupina jaskyniarov strávila po-
čas ich prieskumu vo Veternej diere (-120 m) v 
marci 1969 päť dní [2].

V období rokov 1969 až 1970 prevádzal geolo-
gické mapovanie územia Horného vrchu v rámci 
svojej diplomovej práce V. Lysenko. Zaoberal sa 
tu taktiež povrchovými javmi ako sú škrapy, závr-
ty, závrtové depresie, hltače, bogazy, erózne ryhy. 
Zároveň tu zaregistroval v oblasti Drieňovca a se-
verných svahov niekoľko jaskýň a priepastí [22].

Sedemdesiate roky
24. 7. – 1. 8. 1970 zorganizovala krasová sekcia 

Tisu (Zväzu pre ochranu prírody a krajiny v Pra-
he) orientačný zostup do priepasti Čertova diera. 
Okrem jaskyniarov, členov Krasovej sekcie Tisu, sa 
zostupov zúčastnili aj horolezci zo Slávie, prírodné 
vedy, Praha. Účastníkmi za KS boli: P. Josífek, Ing. 
V. Bartoš, Ing. J. Haleš, V. Lysenko a P. Hradecký. 
Priepasť bola zlezená na pôvodné dno (107 m) a 
boli preskúmané komínové odbočky z hĺbky 50 
metrov. Odtiaľ prenikli V. Lysenko a Z. Řežábek 
do hĺbky 125 metrov. Na dne pukliny našli podpisy 
košických objaviteľov. Inou puklinou, z hĺbky 50 
metrov, sa podarilo V. Bartošovi a P. Hradeckému 
preniknúť z juhozápadného okraja dna sústavou 
doposiaľ nezlezených komínov a horizontálnych 
chodieb v sutine na pôvodné dno [18].

Začiatkom sedemdesiatych rokov bola pláno-
vaná v Turnianskej kotline výstavba prečerpáva-
cej vodnej elektrárne. V dôsledku toho boli na 
Hornom vrchu prevádzané rozsiahle geologické 
a geofyzikálne práce. Medzi Jablonovom nad 
Turňou a Hrhovom boli vyrazené geofyzikálne 
štôlne, pričom v hornej štôlni sa počas jej razenia 
odkryla puklina s prievanom, ktorou  sa odvtedy 
zaoberali viacerí jaskyniari. Počas tohto priesku-
mu boli na planine vykopané geologické šachty, 
uskutočnené vrty a rôzne merania [G. Stibrányi, 
A. Komaško in verb].

V roku 1973 začal na Hornom vrchu pôsobiť 
Alexandr Komaško so svojimi priateľmi, ktorých 
počet ako aj zloženie bolo striedavé. A. Komaško 
je vo vzťahu k tejto planine jedným z najvýznam-
nejších jaskyniarov ako po stránke povrchové-
ho prieskumu, tak aj po stránke objaviteľskej. 
Výsledky svojej práce však nikde nepublikoval 
rovnako sa nezachovali žiadne mapy. Ako prvý 
začal prideľovať čísla jednotlivým lokalitám, ale 
vytvorený číselný rad je nesúvislý. (A. Komaško 
in verb) Napriek tomu však na základe konzultá-
cií a spoločných povrchových akcií môžem jed-
noznačne potvrdiť, že A. Komaško je jedným z 
najlepších znalcov planiny Horný vrch.

V lete 1976 robila svoj pokus na pukline v geo-
fyzikálnej štôlni za pomoci merkaptanu skupina 
okolo Vladimíra Vojířa. Ich výsledok bol negatív-
ny, rovnako ako výsledok dymovej skúšky Gustáva 
Stibrányiho a Ladislava Ragyosa z 18. 2. 1978 [V. 
Vojíř, G. Stibrányi in verb]. V ďalších rokoch boli 
uskutočnené ďalšie pokusy rovnako bezvýsledne 
[14]. Zároveň skupina neorganizovaných chlapcov 
z okolitých dedín pracovala na rozširovaní tejto 
pukliny, no s minimálnym úspechom [42].

V zime 1976 začala vyvíjať aktivitu na Hor-
nom vrchu ďalšia generácia členov speleolo-
gického oddielu Slávie VŠT a zároveň členovia 
Rožňavskej skupiny. Pri povrchovom prieskume 
na Drieňovci našli O. Bolaček, R. Boroš, L. Heré-

2.) P. Zajíček a Z. Kiss pri zahájení výkopových prác 
na lokalite nad Jablonovom. Foto: A. Komaško
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nyi, J. Čapo, E. Kižlinová a E. Karcagiová Malú 
veternú dieru na Drieňovci. V hlbokom snehu ich 
sem priviedla vytopená oblasť v okruhu približne 
dvoch metrov. V dôsledku veľmi silného prievanu 
sa však dostali len do vstupnej časti, kde zistili, 
že v tejto jaskyni už niekto pracoval [B. Bolaček 
in verb]. 

Opäť v zime, ale už o rok neskôr, na základe 
informácie získanej od poľovníka, vyhľadali O. 
Bolaček, L. Herényi, F. Vaňek a P.Puliš priepasť, 
nachádzajúcu sa nad západnou polovicou Hrhov-
ského amfiteátra. V dôsledku veľmi silnej zimy 
sa v priepasti “zohrievali” ploskáčom borovičky, 
od ktorej dostala priepasť pomenovanie Borovič-
ková. Pri zostupe hrhovským amfiteátrom došlo k 
náhlej zmene počasia a silná snehová metelica ich 
prinútila celým svahom k Hrhovu zlaňovať [B. 
Bolaček in verb]. V súvislosti s touto udalosťou 
je zaujímavý aj ten fakt, že v tejto oblasti južných 
svahov Horného vrchu, dochádza za určitých 
okolností k výskytu horských silne náporovitých 
padavých víchric [28, Č. Čermák in verb]. 

V rokoch 1976 – 77 prevádzali J. Ščuka, R. 
Boroš, O. Bolaček, P. Puliš a L. Herényi rekog-
noskáciu terénu západne od Sovej priepasti [O. 
Bolaček in verb].

Po niekoľkoročnom zbere informácií, najmä 
od vtedajších členov oblastných skupín v Rožňa-
ve a Jasove, ako aj od miestnych znalcov, bola v 
roku 1978 vypracovaná prvá dokumentačná práca 
o Hornom vrchu. Jej autorom bol vtedajší pra-
covník Múzea Slovenského krasu  Ing. Mikuláš 
Erdös. Z 57 krasových javov tejto práce je ich 17 
zo Zádielskej doliny, Borčianskej planiny a jedna 
zo Silickej planiny [16]. Popisy niektorých lokalít 
sú nejasné a dané lokality nie je možné podľa nich 
nájsť.

V januári roku 1979 sa začal pod vedením 
PhMr. Gustáva Stibrányiho prevádzať archeolo-
gický prieskum Povalovej jaskyne, ktorú jemu, 
ako aj G. Stibrányimu mladšiemu, M. Erdősovi 
a P. Martinove spolu s priepasťou Verem uká-
zal miestny znalec Krankila z Hrhova. Na tomto 
prieskume (13. 1., 27. 1., 3. 2., 17. 2. a 27. 2.) sa 
podieľali P. Martinove, G. Stibrányi mladší a Č. 
Čermák. Okrem nálezu úlomkov keramiky zo 17. 
– 18. storočia, fosílnych kostí a ohniska tu bolo 
potvrdené osídlenie ľudom bukovohorskej kultú-
ry. V rámci týchto akcií bola jaskyňa zmapovaná 
G. Stibrányim a P. Martinove. Zároveň G. Stibrá-
nyi previedol prieskum a zameranie priepasti Ve-
rem [23, G. Stibrányi, P. Martinove in verb]. 

Overenie predpokladov o hydrologickej sieti 
Horného vrchu bolo zrealizované v roku 1979, 
kedy boli uskutočnené farbiace pokusy pre IGHP 
Žilina pod vedením RNDr. Juraja Orvana. Zo stra-
ny jaskyniarov bola táto činnosť zabezpečovaná 
členmi vtedajšej OS Košice – Jasov: J. Thuróc-
zym, E. Hirkom, J. Hirkom, J. Sačkom a E. Oros-
zom. Títo zabezpečovali natiahnutie požiarnic-
kých hadíc pripnutých na lanách na dno priepastí. 
Cez ne sa liala voda z cisterien na fluoresceín, kto-
rý bol vopred transportovaný v bandaskách. Ako 
prvá sa zrealizovala farbiacia skúška 27. 6. – 10. 
7. na Čertovej diere a následne 9. 10. – 24. 11. v 
Jablonovskej priepasti. V prvom prípade sa pre-
ukázalo spojenie s Hrhovskou vyvieračkou, a to 
po jedenástich dňoch od značkovania. V prípade 
Jablonovskej priepasti sa po 46 dňoch dokázalo 
spojenie s vyvieračkou Eveteš [31, J. Thuróczy in 
verb].

Medzi ľudí, ktorí prejavovali záujem o Horný 
vrch a neboli jaskyniarmi patrí aj košický turista 
pán Čeněk Čermák. Od roku 1960 uskutočnil na 
Hornom vrchu viac ako štyridsať túr, na ktorých 
sa zaoberal prieskumom, mapovaním, fotodo-
kumentáciou a ochranou prírody. Napríklad, na 
jednej z nich v roku 1979 našiel v svahu Jaskyňu 
pod Čertovou dierou. Túto aj so svojím synom Ja-
roslavom zameral. Následne o jaskyni informoval 
G. Stibrányiho, čím sa táto lokalita medzi jasky-
niarmi stala známou [12, Č. Čermák, G. Stibrányi 
in verb].

V marci 1979 začali členovia rožňavskej sku-
piny: R. Boroš, J. Ščuka, T. Lázár, M. Lázár, O. 
Lázár, A. Buzinkaj a okrem nich tiež Z. Hochmuth 
pracovať na Býčej jaskyni [9, O. Bolaček in verb].

Osemdesiate roky
Počas pracovných akcií 3. 2. a 9. 2. 1980 ob-

javili členovia  rožňavskej skupiny J. Ščuka, R. 
Boroš, T. Lázár, L. Végh a V. Kliment vertikálne 
pokračovanie Sovej priepasti [10, R. Boroš in 
verb].

6. júna 1982 došlo k objavu Býčej jaskyni 
rožňavskými jaskyniarmi. Okrem už vyššie spo-
menutých jaskyniarov, ktorí tu pracovali v začiat-
koch, sa na tomto objave ďalej podieľali hlavne  
M. Hujdič, O. Bolaček, L. Borošová, L. Herényi 
a V. Kliment. Celé obdobie pôsobenia tejto ge-
nerácie bolo poznačené vplyvom Júliusa Ščuku, 
ktorý spolu s Róbertom Borošom boli hlavnými 
“ťahúňmi” akcií OS Rožňava. Títo dvaja na jeseň 
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v roku nasledujúcom po objave Býčej jaskyne 
prevádzali taktiež geofyzikálne merania založené 
na zisťovaní gravimetrie vo Veľkej depresii Kő-
pűs kút [R. Boroš, O. Bolaček in verb].

8. mája 1982 došlo v Čertovej diere k smrteľnej 
nehode. Dvadsaťjedenročný turista J. F. sa pokú-
sil zostúpiť do priepasti na dvoch lanách o dĺžke 
5 metrov. Po dvoch metroch lezenia sa zrútil do 
vstupnej šachty, následne na čo sa jeho podnapití 
priatelia rozutekali (14.30 hod.). Udalosť oznámili 
poľovníci príslušníkom VB, ktorí následne kontak-
tovali rožňavských jaskyniarov – členov jaskyniar-
skej záchrannej služby. Na miesto nešťastia prišli 
o 17.15 hod. a po zostupe našli na dne vstupnej 
šachty spomínaného muža s ťažkými poraneniami 
hlavy, ktorým počas odvozu v sanitke podľahol. Z 
členov jaskyniarskej záchrannej služby sa akcie zú-
častnili: M. Hujdič (vedúci), T. Lázár, V. Kliment, 
J. Nagy, L. Herényi a J. Čapo. [T. Lázár in verb].

Ďalšou lokalitou Horného vrchu, na ktorú sú-
stredili rožňavskí jaskyniari svoju pozornosť od 
roku 1983, je Jablonovská priepasť.  Pracovali tu 
hlavne R. Boroš, J. Ščuka, L. Herényi, L. Végh, 
O. Bolaček, O. Lázár, B. Palóczy, J. Hujdič a P. 
Horváth. Vykopali približne 7 metrov hlbokú son-
du, ale keďže efekt nezodpovedal očakávaniam, 
lokalitu opustili. Počas jednej akcie taktiež vy-
tiahli štyri transportné vaky zbraní a munície pre 
múzeum v Rožňave [6, R. Boroš, O. Bolaček in 
verb].

Od roku 1983 začala pôsobiť na Čertovej diere 
skupina okolo Gustáva Stibrányiho, spolu s ďal-
šími, ktorými boli Ladislav Fecsu, Peter Erdélyi, 
Gabriel Slivka a Ladislav Zabó. Na priepasť sa 
zamerali z dôvodu preukázaného spojenia tejto 
priepasti s Hrhovskou vyvieračkou, aj keď  si boli 
dobre vedomí jej gravitačného pôvodu, ako aj 
smerom dole zužujúceho sa charakteru. Z nespo-
četného množstva akcií, počas ktorých títo jasky-
niari a neskôr aj s ďalšími jaskyniarmi prevádzali 
prieskum a mapovanie, spomenul by som aspoň 
nasledovné:

 - 20. 11. 1983, kedy bola objavená Puklina 
prieskumníkov (L. Fecsu, P. Erdélyi a I. Tar) 
[15],

 - 30. 12. 1983 Rozprávková sieň (L. Fecsu, P.Er-
délyi a E.Szitás) [15], z ktorej prenikajú až do 
hĺbky 185,7 metrov, čím sa Čertova diera stala 
na niekoľko rokov najhlbšou priepasťou Slo-
venského krasu, 

 - 10. 3. 1984 Farebný dóm (P.Erdélyi, L. Fecsu 
a G. Stibrányi), 

 - 7.4.1984 priestory pod Farebným dómom (L. 
Fecsu, P. Erdélyi, G. Stibrányi, L. Zabó a P. Tar), 

 - 24.11.1984 Kryštáľová chodba (P. Erdélyi, L. 
Fecsu, G. Slivka a G. Stibrányi) [41], 

 - 8.12.1985 nové priestory vo východnej časti 
Krásnej pukliny (L. Fecsu) ) [13], 

 - 5. – 8. 2. 1986 prepojenie medzi Českým dnom 
a Sieňov TG a puklinová sieň medzi Puklinou 
omylu a Sieňou juniorov (L. Fecsu, G. Slivka, 
E. Petrík, E. Szitáš a L. Zabó), 

 - 7. 3. 1986 sieň nad Farebným dómom (G. Sliv-
ka, P. Erdélyi a L. Fecsu) [15] a ďalšie.  

 - 16. 2. 1985 G. Stibrányi, P. Erdélyi a G. Bugár 
navštívili Veternú priepasť za účelom zistenia 
miesta pôvodu prievanu v priestoroch dna. Na 
dne vstupnej šachty našli zamrznuté vtáky a 
netopiere. Počas tejto akcie Peter Erdélyi vy-
liezol celú priepasť klasicky, bez lana a ume-
lých pomôcok [43].
V septembri 1986 začali členovia skupiny Jána 

Majku pracovať vo východnej vetve Čertovej die-
ry. Na týchto akciách sa zúčastňovali: L. Fecsu, I. 
Tar, A. Drozda, P. Lőrinc, G. Stibrányi, G. Sliv-
ka, A. Petrík, E. Petrík, P. Erdélyi, M. Kuchár, R. 
Laki, J. Pochyba, L. Balázs, Z. Balgová, M. Dan-
čo, L. Dančo, R. Ficeri, P. Zvirinský a R. Čonka.

7. mája 1989 začal z iniciatívy Gabriela Slivku a 
Gustáva Stibrányiho systematický prieskum plani-
ny Horný vrch členmi skupiny Jána Majka.

Tento článok popisuje históriu planiny Horný 
vrch podľa dostupných materiálov a informácií, 
spracovaných k dátumu vydania tohto čísla spra-
vodaja. Keďže je k dispozícii ešte nemalé množ-
stvo údajov,  rovnako ako celý rad ďalších nevyu-
žitých zdrojov, je viac ako isté, že v budúcnosti sa 
tu objavia aj ďalšie doposiaľ nespomenuté mená i 
činnosti na Hornom vrchu.
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KAPSA PRI PEŇAŽNICI  PP – 176
Malá kaverna v okolí Slaveckého salaša bola 

objavená a preskúmaná J. Stankovičom dňa 
12.9.1998 počas povrchového prieskumu.

Lokalita sa nachádza cca 120m na JV od jasky-
ne Ivanova peňažnica, resp. cca 200 m na J od 
Škrapovej priepasti.  Malé ústie so zaklineným 
blokom je situováne na S hrane veľkého závrtu s 
hustým lieskovým porastom. Nadmorská výška: 
637 m n. m.

Vchod (1 x 0,5 m) vedie malým skokom do 
sieňky s pôdorysným rozmermi 3 x 1,5 m. Steny 
sú pokryté sintrovými nátekmi a pizolitmi. Hĺbka 
jaskyne: – 2 m. 

 
PREBITÁ DIERA   PP – 177

Lokalita bola objavená V. Kóňom a J. Stanko-
vičom dňa 12. 9. 1998. Vtedy vchod tvorila úzka 
puklina široká 10 cm. Objavitelia vchod zaregist-
rovali a o týždeň (20. 9. 1998) spriechodnili. Pre-
nikli však len do 3 m hlbokej vertikálnej dutiny na 
dne s hlinitými sedimentami, kde sondovať nema-
lo žiadny význam.

Jaskyňa sa nachádza cca 150 m na J od predo-
šlej; v nadmorskej výške 635 m n. m. na hrebeni 
medzi 3 závrtmi.

PRIELEZNÁ PRIEPASť  PP-179
Počas povrchového prieskumu v okolí Sla-

veckého salaša bol T. Mátém dňa 30. 10. 1998 
nájdený asi 0,4 m široký pokles. Objav novej 
lokality spočíval vo vytiahnutí 2 kameňov z ús-
tia a takto bola nová diera „vyrobená“ za cca 60 
sekúnd.

Lokalita sa nachádza cca 200 m na Z od Prebi-
tej diery na V hrane mohutného závrtu v nadmor-
skej výške 652 m n. m.

Vchod (0,4 m) padá sotva 0,3 m širokým extra 
úzkym komínom do malej „sienky“. Odtiaľ klesá 
plazivka na dno jaskyne. V hlinitej pokrývke dna 
je vyformovaná malá depresia s priemerom 0,5 
m. V čase prvozostupu bolo dno prepadnuté a v 
hline vodou vymodelovaný otvor padal priepas-
ťou hlbšie. Po chvíľke sondovania sa však celá 
depresia zavalila a ďalšie kopanie pre zlý prístup 
nebolo efektívne. 

NOVÉ LOKALITY PLEŠIVECKEJ PLANINY 
(4.časť)

Tibor MÁTÉ – Zoltán JERG
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NOVOROČNÁ PRIEPASť  PP-188
Dňa 18. 8. 1998 počas povrchového prieskumu 

bola T. Mátém lokalizovaná lievikovitá depresia s 
priemerom 2,5 m hlboká cca -0,7 m. Ihneď bola 
zaregistrovaná ako perspektívna lokalita. V zime 
1999 sme v nej objavili 2 výduchy (priemery: 0.3 
resp. 0,1 m). Koncom januára sme depresiu za 1 
akciu prekopali. Mocnosť hlinito-balvanitej zátky 
bola len 1 m.

Nachádza sa v strednej časti planiny, asi 400 m 
na VSV od Zákrutovej priepasti PP-49. Ústie (1,5 
x 1 m) je situované do S svahu plytkého závrtu s 
kótou 607 m n. m.

Priepasť pozostáva z 2 menších kolmých stup-
ňov navzájom prepojených šikmým hlineným 
svahom. Steny sú pokryté nánosmi hliny. Ide  
o inaktívny ponor s korozívne modelovanými ste-
nami a minimálnou výzdobou. Prvý stupeň (-6,5 m)  
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je puklinovitého profilu, vytvorený na poruche 
SV/JZ. Druhý stupeň (-5,5) je zhruba kruhového 
prierezu s priemerom 1,5 m. Z dna vedie úzky pri-
elez do pukliny Z/V s peknou sintrovou výzdo-
bou. Dno tvorí lepkavá hlina a sutina. Celková 
hĺbka priepasti je – 19,3 m.

PAVÚČIA JASKYŇA  PP-189
Puklinovú jaskynku s vchodom pod S hranou 

väčšieho škrapovitého závrtu v J cípe Lizákovej 
lúky (cca 350 m na SZ od Diviačej priepasti PP-
27) objavil J. Stankovič v lete 1998 počas povr-
chového prieskumu. Lokalitu preskúmali T. Máté 
a A. Jerg 4. 1. 1999.

PRIEPASť KABLUTKA  PP-193
Dňa 7. 5. 1999 cestou k Veľkej Salanke PP-11 

bolo úplnou náhodou objavené Z. Jergom objavené 
plytké (-0,3 m) prepadlisko s rozmermi 0,7 x 2,5 m.

Orientačne sme vyhodili zopár kameňov a prie-
pasť bola objavená!!! Kamene vhodené cez malý 
otvor padali do hĺbky cca – 5 m. O 3 týždne neskôr 
sme za 3 hodiny presekali neprielezné ústie a ná-
sledne bola priepasť A. Jergom preskúmaná. 21. 7. 
1999 T. Máté a A. Jerg lokalitu zamerali.

Priepasť sa nachádza asi 400 m na SV od par-
koviska medzi chatami Ďulová a Barkay; resp. 
140 m na JJV od poľovníckej chaty Ondrejka na 
nevýraznej vyvýšenine medzi závrtmi.

Priepasť pozostáva z 2 malých kolmých stup-
ňov navzájom prepojených strmým hlinitým sva-
hom. Kolmé stupne sú vytvorené na paralelných 
puklinách S/J. Ide o pomerne úzke priestory. Dno 
tvorí hlina a napadaná suť. Je bez výzdoby a jej 
celková hĺbka je – 4m. Priepasť je vytvorená v ru-
žových vápencoch s výskytom fosílií.

Na Dolnom vrchu v Slovenskom krase sa stále 
čosi deje. Odhliadnuc od 37 akcií Drienky na tom-
to území k 15. 8. 1999, našim pražským kolegom 
(Barrandien a KS SNM) stačili dva letné týždne  
(a pred tým pár rokov), aby poriadne zamávali tu-
najšími, napriek neustálemu ruchu a kvasu relatív-
ne „stojatými vodami“ poriadnych objavov. Veru, 
Hlinoš od tohto leta už nie je najhlbšou priepasťou 
Dolného vrchu. Na trón pre zmenu zasadol 107 
m hlboký úspech českých jaskyniarov. Nepriná-
leží mi komentovať bližšie súvislosti – kolego-
via z Čiech už usúdia kedy, kde a čo... Môžem 
ale zablahoželať týmto makačom za celú Drien-
ku, pretože jaskyňa je to po všetkých stránkach 
vskutku úžasná (slabé slovo) a keď si uvedomím, 
koľko trpezlivosti a neústupnosti ich to stálo, mu-
sím povedať, že si to jednoznačne zaslúži(li). Do 
momentu, kým sa nenaplní proroctvo rožňavského 
speleoveštca J. Stankoviča (in Stankovič 1999)... 

V Slovenskom krase, súdiac podľa Tencerov-
skej tabuľky najhlbších dier Slovenska (sensu 
Tencer 1999), sú už dve planiny, ktoré majú aspoň 
tri „stovky“. Silickú planinu so šiestimi „stovka-
mi“ nasleduje jej juhovýchodná rázsocha – Dolný 
vrch už s tromi „stovkami“ (-107 m /.../; -106 m /
Priepasť Hlinoš/; -100 m /Obria priepasť/). 

Ktorá z planín a vďaka komu bude ďalšia? 
Jerg-Mátéovský klan z Plešiveckej by si to za svo-
je doterajšie výkony ta-tam zaslúžil...

Literatúra:
Stankovič, J. (1999): Nové lokality severnej čas-

ti Silickej planiny (1. časť). Spravodaj SSS, 
1/1999, SSS, Liptovský Mikuláš, p. 27
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Tri „stovky“ na Dolnom vrchu!!!
Gábä Lešinský

SPELEOKLUB DRIENKA
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Nový vrch v Belianskych Tatrách bol dlhé roky z 
jaskyniarskeho hľadiska zanedbaným masívom. Me-
dzeru v speleologickom poznaní sa tu snažia odstrániť 
od roku 1995 jaskyniari z Bratislavy, Košíc a Plavecké-
ho Podhradia popri domácich jaskyniaroch zo Spišskej 
Belej. Impulzom k prieskumu sa stal relatívne ľahký 
objav jaskyne Nová éra v októbri 1995. V nasledujú-
com období 1996-8 bol záujem v Belanských Tatrách 
sústredený výlučne na túto jaskyňu a až na tohoročnej 
letnej akcii sa prieskum rozšíril na blízke okolie.

Malé jaskyne
Už dlhší čas nás provokovali čierne otvory v brale 

s kótou 1727,4 na úpätí ktorej je Nová éra. Nadmor-
ská výška kóty sa niekedy pripisuje celému Novému 
vrchu, avšak jeho vrchol je vyššie, má 2009,6 m.n.m. 
Otvory najlepšie vidieť pri traverze od jaskyne v 
Novom č.3, alebo pri spätnom pohľade počas zostu-
pu žľabom od Novej éry. V minulom roku sme mali 
jeden pokus o vylezenie do najnižšieho otvoru, ale 
žiaľ nedisponujeme takou lezeckou zručnosťou, aby 
sme cieľ dosiahli voľným lezením v zvetralej skale. 
V zlanovacej technike sú jaskyniari podstatne istejší 
a preto prvým cieľom letnej akcie bolo nakotviť na 
hrebeni lano a spustiť sa k otvorom. Kupodivu hneď 
na prvýkrát spustené lano viselo presne cez spodný 
otvor. Je to zarážajúce aj preto, lebo zvetraný hrebeň 
neumožňuje vhodne kotviť, a spit bolo treba zabiť na 
druhej strane hrebeňa v jednom z mála celistvých blo-
kov. Otvor sa černie asi 10 m nad zemou, takže jedno-
duchšie bolo k nemu vyliezť zdola, no aj tak si akcia 
vyžadovala netradičnú techniku lezenia, spočívajúcu 
v  kyvadlovom odrážaní sa od steny, keď otvor je vyše 
dva metre v previse. Objav nebol adekvátny vynalo-
ženému úsiliu. Jedná sa síce o jaskyňu, ale chodba s 
priemerom 1,5 m ide len 2 m do masívu. Ďalej prudko 
stúpa úzka rúrovitá chodbička o priemere len 0,4-0,5 
m a po 3,5 m sa nepriechodne zúži. Jaskyňa nad bi-
vakom, ako sme ju pomenovali, má celkovú dĺžku 6,1 
m pri denivelácii 2,8 m. 

Po zdokumentovaní Jaskyne nad bivakom bolo lo-
gické zlaňovať celú dĺžku lana a presvedčiť sa, či popri 
ňom nie je ďalšia jaskyňa. A veru bola. V hornej časti 
brala viedlo lano asi 1 m vedľa pukliny a nahliadnutím 
vo večernom svetle sa zdalo, že dovnútra vedie riadna 
šachta. Na druhý deň sme v pukline nakotvili spit a do 
šachty zlanovali. Žiaľ, po asi 10 m šachta vyúsťuje zase 
von. Jaskyňa má takto dva vchody. Horný je široký 0,5 
m pri výške 2 m, na jeho úrovni má šachta pretiahnutý 
oválny profil 6 x 1,5 m, smerom dole sa najprv zúži a 

Nové veci v Novom vrchu
Peter Magdolen
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neskôr opäť rozšíri do kruhu s priemerom 3 m. Dno je 
horizontálne, pri druhom vchode, širokom 1 m s výškou 
3 m sa zvažuje dolu a vyúsťuje v kolmej skale von. Od-
hadovaná dĺžka jaskyne nazvanej Perforácie je 15 m.  
Ďalším zlanovaním od tejto jaskyne vľavo sme zaregis-
trovali statný previs, ale žiadnu novú jaskyňu.

Tretia nová jaskyňa sa nachádza len asi 15 m SZ 
od vchodu brala nad kótou. Hoci má relatívne veľké 
vstupné ústie (3 x 1 m ) a je blízko kotvenia, zaregis-
trovali sme ju až po druhom zlanení. Od ústia pokra-
čuje takmer kolmá šachta do hĺbky 8 m. Dno pokryté 
ostrohrannou sutinou klesá k druhému otvoru – vý-
chodu , ktorým jaskyňa ústi v brale von. 

Východ má rozmery 3,5 x 1,5 m a je v brale dobre 
viditeľný aj z diaľky. Ak je na povrchu mierny pohyb 
vzduchu, v jaskyni sa zosilňuje na riadny vietor. To je 
príčinou názvu – Jaskyňa Prefuk. Nakoľko jaskyňa 
má vchod aj východ, perspektívnosť je nulová. Jej cel-
ková dĺžka je 16,7 m a denivelácia 12,6 m.

Načim ešte spomenúť Jaskyňu kopačiek, zare-
gistrovanú počas pohybu po hrebeni. Nachádza sa 
poniže sedielka nad Novou érou, asi 50 m od neho 
západne. Otvor má charakter previsu, smerom dnu 
pokračuje do pekného meandra, ten sa zatočí dopra-
va a neprielezne zúži. Dĺžka jaskyne je 6,0 m. Hoci z 
nej cítiť chlad, považujeme ju za neperspektívnu pre 
úzke rozmery.

A niečo pre nekrasových jaskyniarov. Cestou 
priamo hore údolím Nového potoka do sedla medzi 
Novým vrchom a Muráňom v kare s výraznými bal-
vanmi (bouldre) zaregistrovala Hadriová podzemným 
priestor medzi nakopenými slienito – vápencovými 
blokmi. Priestor dostal názov Čarova Moréna a ge-
omorfológovia teoretici môžu dumať nad jeho kvali-
fikáciou. Za otvorom nasleduje horizontálna chodba 
dlhá 5 m na konci zavalená blokmi. V strede chodby je 
v strope otvor 1 x 1 m, ktorým ústi na povrch.

Veľké jaskyne
V jaskyni Nová éra sa po jej zameraní úsilie úsilie 

sústredilo za rozšírenie klesajúceho meandra v hornej 
časti. S pomocou techniky sa to podarilo v lete 1998 a 
za zúžením sme objavili 25 m hlbokú, nie úplne kol-
mú, dvojstupňovú studňu ( Tencerova studňa ). Dno je 
súvisle zasutené bez prievanu a teda aj možného po-
kračovania. Našťastie meander pokračoval v priamom 
smere nad studňou ďalej, strmo klesol a po 10 m sa 
otvorila druhá studňa ( Bluskova ) s hĺbkou 8 m. Ne-
prekvapilo nás jej slepé dno, kedže v jej strope sa opäť 
ukázal meander, mierne klesajúci dopredu. Žiaľ po 7 
m sa skrútil doprava a zúžil na 10 cm. Situácia z pred-
chádzajúceho roka sa presne zopakovala. Je vidno za 
úžinou širší priestor a mohutná ozvena napovedá ďal-
šiu šachtu. V toto leto sa započali práce na rozšírení 
zúženia, je však náročnejšie ako predošlé vo Volaní 

Nové jaskyne v Novom vrchu. V poradí zhora: 
Jaskyňa Prefuk, jaskyňa Perforácia, Jaskyňa nad 
bivakom.

Foto: P. Magdolen
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diaľav a predpokladáme ešte minimálne dve akcie na 
zdolanie. Okrem rozširovacích prác sme počas letnej 
akcie minuloročné objavy zamerali ( patrí k nim aj 
klesajúca nízka chodba za Predsieňou v hĺbke -5 m ), 
čím dĺžka jaskyne vzrástla o 66 m na súčasných 267 
m. Denivelácia zostáva nezmenená.  

Čím ďalej, tým viac zaujímavou sa stáva jaskyňa 
v Novom č. 3. Už jej prvotný opis od J. Sekyru dá-
val tušiť pokračovanie. Ten ju zameral v dĺžke 53 m, 
ale ako doslova píše „ pokračuje nízkymi chodbami 
s intenzívnim průvanem a zrějmě komunikuje s puk-
linami na hřebeni“. Pri prehliadke v októbri 1995 s 
cieľom overiť Sekyrove údaje, autor článku zistil, že 
nízke chodby tvoria rozsiahlejšiu časť jaskyne a jed-
nou plazivkou sa dokonca podarilo prejsť na druhú 
stranu hrebeňa. Jaskyniarska skupina Spišská Belá 

jaskyňu potom zamerala v dĺžke asi 200 m, ale stále 
v pláne chýbala sieť plaziviek vpravo od chodby, stú-
pajúcej k hlavnému meandru, ako aj plazivka vedúca 
k druhému vchodu. Počas tohoročného letné pobytu 
v Belianskych Tatrách sme zamerali podstatnú časť 
jaskyne a okrem spomínaných chýbajúcich partií 
sme našli ďalšie časti. Súčasná dĺžka polygónového 
ťahu je 498 m, denivelácia 53 m, avšak odhadovaná 
celková dĺžka jaskyne je okolo 650 m. V jaskyni sa 
zatiaľ neuskutočnili výkopové práce, ale z predbež-
nej mapy vyplýva, že jaskyňa ešte môže pokračovať 
ďalej. Perspektívu umocňuje vysoká nadmorská výš-
ka vchodov 1780 – 1830 m n. m.

Literatúra: 
J. Sekyra, Velehorský kras Bělských Tater, 1953 

Snaha zísť na riečisko podzemného systému v Bo-
rinskom krase núti už niekoľko generácii jaskyniarov 
z Bratislavy a okolia zakladať a hĺbiť sondy na mno-
hých, často zdanlivo beznádejných miestach. Takto sa 
na rad dostala aj jaskyňa Notre Dame, keď výkopové 
práce v nižšie položených lokalitách nepriniesli vytú-
žené ovocie, a hoci ani tu sme nezaznamenali úspech, 
nádej postupu stále pretrváva.

Jaskyňa sa nachádza v ľavom svahu údolia Pre-
padlé, 5 km severne od obce Borinka. K jaskyni sa 
najjednoduchšie dá dostať po asfaltovej ceste z Bo-
rinky smerom na rekreačnú oblasť Košariská, keď sa 
za borinským kameňolomom asi 50 m pred ostrou 
stoosemdesiatstupňovou zákrutou od-
bočí doprava do strmého svahu k vý-
raznému otvoru v päte 15 m vysokej 
skalnej steny. Vchod, ktorý je vidno z 
cesty, má skutočné rozmery 3 x 2 m a 
nadmorskú výšku 426 m.

Ľahký prístup bol a stále je príčinou 
častej návštevy jaskyne, najmä turista-
mi i trampami, ktorí v nej zanechávajú 
rôzne stopy a predmety. Väčší vstupný 
priestor a úzka stúpajúca chodba hneď 
pri vchode, vytvárajú dobré podmien-
ky na kladenie ohňa, pretože unikajúci 
dym sa nehromadí vo vnútri jaskyne, 
ale uniká komínom von.
Prvá etapa sondovania

Staršie generácie jaskyniarov neja-
vili o túto lokalitu výraznejší záujem 
a jedinou aktivitou bolo jej zameranie 
v januári 1981. Myšlienka sondážnych 
prác vznikla u aktívnych členov počas 

vojenskej služby na jar r. 1986, avšak realizácia muse-
la počkať až do jari 1987, kedy sme 8.3. začali s hĺbe-
ním úzkej sondy na dne vtedy trojmetrovej studne. Po 
dvoch akciách sme dosiahli hĺbku sondy 4,5 m a zá-
roveň jej pevné dno. Logicky sme rozhodli vytiahnuť 
sedimenty v celom profile studne, čo sa začalo diať v 
zimnom období 1987/88. Notre Dame sa stala obľúbe-
ným zimným pracoviskom a každú zimu až do r.1991 
sa tu pod vedením vedúceho L. Varjú ťažili sedimenty, 
čím vznikla monumentálna studňa hlboká 10 m o prie-
mere 2-3 m. Technické denníky z tých čias hovoria 
o veľkom počiatočnom nápore. Vybudovala sa ploši-
na z lešenárskych rúrok a pomocou kladiek, vedier a 

Jaskyňa Notre Dame stále vzdoruje
Peter Magdolen
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fúriku sa za akciu vyťažilo 40 – 50 fúrikov zeminy. 
Práce postupne ustávali pre prirodzené prekážky, keď 
štrkovitá výplň začala byť stmelená sintrom do ťažko 
rozbíjateľných kôr a platní, ale aj vďaka psychickej 
vyčerpanosti pracujúcich. Zdalo sa, že jaskyňa je od-
ložená ad acta, avšak prišla jar 1994 a z nedostatku 
iných pracovísk sa. dostala na pretras aj Notre Dame, 
s cieľom definitívne rozhodnúť jej perspektívnosť.

Tlaková skúška
Hádky o možnom pokračovaní jaskyne a teda aj 

o ďalšom sondovaní malo vyriešiť naplnenie stud-
ne vodou. Tento postup sa už raz osvedčil v jaskyni 
Sedmička, kedy tlak vodného stĺpca prerazil cestu do 
nových priestorov na dne Bahennej chodby. Na roz-
diel od Sedmičky, vedľa ktorej tečie potok, sa jasky-
ňa Notre Dame nachádza vyše 80 m od dna údolia s 
vodným tokom. Pre skupinových technokratov nič nie 
nemožné. Podstatou veci sa stala dohoda s miestnymi 
hasičmi z Borinky. Na náš návrh preskúša‘ požiar-
nu techniku zareagovali pozitívne a zobrali ho ako 
výzvu. Jaskyniarska akcia skombinovaná s požiar-
nickým cvičením sa uskutočnila 12. 3. 1994. Prvým 
nutným predpokladom úspechu akcie bol dostatočný 
zdroj vody. Vďaka marcovému termínu bolo v poto-
ku vody dosť, aby ale čerpadlo spoľahlivo fungovalo, 
museli sme vybudovať hrádzu. Veľkolepé vodné die-
lo malo plochu okolo 10 m2 pri výške hate lm a aby 
voda nepresakovala, dno pokrývali igelity. Tu treba 
poďakovať aj spriateleným jaskyniarom so sesterskej 
skupiny Plavecké Podhradie, ktorí sa akcie zúčastnili. 
Po napustení hrádze a naťahaní asi 150 m požiarnych 
hadíc ku vchodu do jaskyne hasiči uviedli čerpadlo 
do chodu. Stará mašina síce vydávala statočný hluk, 
voda však do jaskyne netiekla. Podrobným šetrením 
sme zistili, že čerpadlo tlačí vodu do výšky len 75 m. 
Keď sme poslednú hadicu odpojili, voda ešte slabým 
prúdom vytekala. Do jaskyne to bolo pár výškových 
metrov. Kde sa stala chyba? Hasiči tvrdia, že čerpadlo 
vytlačí do 100 m a na tlakomeri je skutočne ešte veľká 
rezerva. Nakoniec sa nejako podarilo hasičom pridať 
plyn a zvýšiť tlak a voda začala prúdiť do studne. Nie 
tým typickým gejzírom ako vidno v televízii, ale aj tak 
by sa studňa behom 2-3 hodín mala naplniť. Čerpali 
sme bezmála 5 hodín a stále nebolo vidieť hladinu. 
Vyčerpaní z čakania sme čerpanie ukončili a zišli do 
studne. Hladina bola len 2 m od dne, z čoho sme usú-
dili, že voda stačí odtekať drobnými puklinami. Po 
týždni, keď sme studňu prešetrili, bolo už na dne len 
blato a žiadne vymyté pukliny.

Druhá (posledná) etapa sondovania.
Tlaková skúška problém nevyriešila. Stále je mož-

nosť, že za hlinitou zátkou sú voľné priestory, kam 
voda pomaly odtekala. Najprv sme boli rozhodnutí 

aspoň vytiahnuť blato z dna, či pod ním nie je znak po-
kračovania. Blato sme vytiahli a postupne aj sedimenty 
pod ním. Ťaženie zeminy opäť znepríjemňovali sin-
trové vrstvy a ani ručné ťahanie vedier so stále väčšej 
hĺbky nepridávalo chuť do práce. Len s akejsi nostalgie 
sa tu ešte po štyri zimy uskutočnilo spolu 10 akcií. Od 
tlakovej skúšky sa dno posunulo o 4 m hlbšie a pri po-
slednom zameraní tam stálo 0,6 m hlboké jazero.

Opis jaskyne
Za výrazným vchodom jaskyňa horizontálne po-

kračuje 6m dlhou sieňou, z ktorej vybieha niekoľko 
chodieb. Prvá vpravo strmo stúpa, vracia sa a vy-
chádza na povrch 2 m povyše hlavného vchodu. Ku 
koncu siene odbáča doprava druhá chodba, po 3 m sa 
zúži do mimoriadne tesnej plazivky, ktorá tiež vyús-
ťuje na povrch. Preplaziť sa ale cez ňu môžu len ozaj 
nevyvinutí jedinci (autor v mladom veku). V priamom 
smere prechádza sieň do užšej chodby, prerušenej po 
3 m masívnou centrálnou studňou. Nad ňou chodba 
ešte pokračuje, zatáča na SV a končí sa po 5 m, keď 
strop klesne k sedimentom na dne. Zo vstupnej siene 
vybieha ešte jedna chodba doľava. Je nízka, prístupná 
len plazením v dĺžke 6 m. V polovici je prepojka s 
centrálnou studňou. Centrálna studňa je dominantou 
jaskyne. Celková súčasná hĺbka je 15 m. V hĺbke 10 
m je náznak horizontu, odtiaľ už studňa neklesá úplne 
kolmo a profil sa zúži na 2 x 1 m. Na terajšom dne 
pokračovanie smeruje do strany v smere na JV, čím 
sa začína vytvárať bočná chodba. Z naznačeného ho-
rizontu v -10 m stúpa na juh puklina, v ktorej badať 
sintrovú výzdobu. Ďalšia výzdoba v jaskyni nie je, ak 
za ňu nepovažujeme nástenné kresby mamutov a pre-
pichnutých sŕdc vo vstupnej sieni.

Blízke jaskyne
Bralo, v ktorom je jaskyňa Notre Dame, obsahuje 

ešte niekoľko krasových útvarov. Istý význam majú tri 
menšie jaskyne a tu sa núka ich opísanie. Prvou je Od-
padková jaskyňa. Jej vchod je 3 m vľavo od j. Notre 
Dame. Je to vlastne len vyznievajúca puklina, no svo-
jou dĺžkou 5,4m spĺňa kritéria pre jaskyňu. Druhým 
útvarom je Puklinová jaskyňa pri Notre Dame 
s vchodom vzdialeným 7 m od Notre Dame vľavo. 
Od hlavného vchodu s rozmermi 0,5 x 2 m pokračuje 
vysoká chodba s horizontálnym dnom 2 m dovnútra, 
potom sa dno prudko zdvíha a chodba sa mení na puk-
linový komín. Dĺžka jaskyne je 6m, koncový bod je 
od bodu vo vchode o 5m vyššie, čo zároveň predsta-
vuje aj deniveláciu. Vznik jaskyne úzko súvisí s tek-
tonickou poruchou v smere SZ-JV, ktorá je korózne 
rozšírená na súčasný stav. Hoci sa na dne dá kopať, 
ťažko tu predpokladať akúkoľvek zmysluplnú prácu.

Tretím podzemným priestorom je jaskyňa Nora. 
Vchod má kruhový tvar s priemerom 0,6 m a nachá-
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dza sa vpravo od Notre Dame 10 m v rovnakom skal-
nom útese. Za vchodom sa chodba mierne rozširuje a 
rozvetvuje. Pravá vetva sa. zatočí doľava a ešte viac 
rozšíri na akýsi dómik. Jeho výška 1,2 m umožňuje 
pohodlné posedávanie. Chodba je ukončená na po-
hľad kompaktnou stenou, zrejme sú to ale len sintrom 
pretvorené sedimenty. Ľavá vetva sa po dvoch met-
roch znova rozdvojuje. Doľava klesá úzky neprielez-
ný meander a doprava sa horizontálna chodba takisto 
úži vďaka starým sintrom. Badať tu však prievan, čo 

dávalo nádej na postup. Pri vytvorení spoločnej mapy 
s jaskyňou Notre Dame sa nepochybne ukázala tušená 
súvislosť, ktorá sa neskôr aj dokázala, keď si jasky-
niari z oboch jaskýň v tomto mieste podali ruky. Na 
praxou uznávané spojenie je treba prebiť‘ asi 0,5 m 
hrubé sintre v strope a bude to predmetom jednej z 
budúcich akcií.

Jaskyňa Nora sa tak stane časťou Systému Notre-
damských jaskýň s dĺžkou viac než 130 m. Zatiaľ má 
Nora 13,5 m pri denivelácii l,5 m.

     V súvislosti s 50. výročím vzniku Slovenskej 
speleologickej spoločnosti boli výborom SSS oslo-
vené liptovské jaskyniarske skupiny Demänovská 
dolina, Červené vrchy a Nicolaus s návrhom, aby 
zorganizovali 40. Jaskyniarsky týždeň v Demänov-
skej doline. Okrem toho, že sa tu nachádza náš naj-
väčší  jaskynný systém, mala voľba miesta konania aj 
symbolický charakter, pretože práve pred 50. rokmi 
na Horskom hoteli pri Demänovskej jaskyni slobody 
bola Slovenská speleologická spoločnosť založená.

Po prerokovaní návrhu medzi predstaviteľmi 
jaskyniarov z oslovených skupín, bolo rozhodnuté 
ponuku, organizovať jubilejný Jaskyniarsky týždeň 
prijať. Oslovili sme preto vedenie Správy sloven-
ských jaskýň, ktoré s myšlienkou súhlasilo a prisľ-
úbili aj organizačnú pomoc. Po obdržaní kladných 
stanovísk od Ministerstva životného prostredia a 
Krajského úradu v Žiline sa začalo s organizačným 
zabezpečovaním podujatia. Ako miesto konania JT 
bol zvolený Autokemping na začiatku Demänovskej 
doliny. Touto voľbou sa vyriešili problémy s tábore-
ním, dopravou a zároveň aj so stravovaním.

Jaskyniarsky týždeň začal oficiálnym otvorením 
28. 7. 1999 v podvečerných hodinách. K jaskyni-
arom sa prihovoril náčelník JT J. Dzúr, predseda SSS 
Z. Hochmuth, riaditeľ Správy Slovenských jaskýň J. 
Hlaváč, významný slovenský jaskyniar A. Droppa, a 
predstaviteľ NAPANT-u D. Ursíny. Zvlášť milý bol 
príhovor pamätníka A. Droppu, ktorý sa zúčastnil aj 
1. Jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa začal 2. 7. 1950 
tiež v Demänovskej doline.

Exkurzie sa uskutočnili podľa programu. Veľký 
záujem bol o prechod z Pustej jaskyne do Jaskyne 
slobody. Tento traverz sa však uskutočnil až na dru-
hý pokus 30. 7., keď v Spojovacej chodbe poklesla 
hladina občasne zatápaného sifónu. Značný záujem 
javila jaskyniarska verejnosť o cestu z Jaskyne slo-
body do Jaskyne mieru s východom cez Pavúčiu 
jaskyňu. Najnáročnejšia, ale asi aj najzaujímavejšia 

bola exkurzia do Javorovej priepasti, ktorú obetavo 
zabezpečili jaskyniari z klubu Speleo Detva. Usku-
točnil sa traverz z horného vchodu ležiaceho v Ján-
skej doline do vchodu ležiacemu v Demänovskej 
doline. Aj ďalšie, menej náročné prehliadky jaskýň 
Štefanovej, Okna, Dverí, Demänovskej ľadovej, 
Beníkovej, V Kostolcoch, Údolnej, Pod útesom či v 
Sokole boli pre jaskyniarov poučné a posunuli ich 
stupeň poznania podzemného fenoménu Demänov-
skej doliny. Pracovný charakter mala exkurzia do 
Studne na Jame, ktorú viedol J. Šmoll. Jaskyniari sa 
zjednotili na názore, že sa nejedná o umelé dielo, ale 
ide o klasickú priepasť čiastočne pozmenenú dávnou 
činnosťou staviteľov hradiska na Jame. Pre záujem-
cov o podzemie Demänovskej doliny odzneli v pia-
tok 30. 7. prednášky od P. Bellu a Z. Hochmutha. Po 
ich prednáške nasledoval videoprogram P. Chmelu 
z Amatérskej jaskyne a Labského traverzu. 

Jubilejný 40. Jaskyniarsky týždeň bol ukončený 
31. 7. slávnostným zapálením táborového ohňa pred-
sedom SSS. K programu záverečného večera patrilo 
neodmysliteľné pivo a pravý kotlíkový guláš. Dlhé 
večerné jaskyniarske rozhovory oživila trampská 
hudba muzikantov z Ostravy a Olomouca.        

Jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej doline sa 
zúčastnilo 152 jaskyniarov z 24 skupín zo Sloven-
ska a 3  zo susednej Českej republiky. Za pomoc pri 
realizácii Jaskyniarskeho týždňa treba poďakovať 
okrem obetavých organizátorov aj pracovníkom 
Správy slovenských jaskýň, majiteľovi Autokempin-
gu v Demänovskej doline J. Špircovi,  firme TEL-
SYS z Liptovského Mikuláša a T. Lehotskému z Lip-
tovského Mikuláša. Takže ak to okolnosti dovolia, 
tak dovidenia v Demänovskej doline v roku 2009 na 
50. jaskyniarskom týždni.

napísal Peter HOLÚBEK za organizátorov 
40. Jaskyniarskeho týždňa Demänovská dolina  
(J. Dzúra, J. Šmolla a P. Holúbeka)

SPRÁVA ZO 40. JASKYNIARSKEHO TÝŽDŇA 
„DEMÄNOVSKÁ DOLINA“
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V nedávno uplynulom období obohatilo speleo
logickú knižnicu množstvo nových titulov, z kto-
rých najmä slovenské a české sú prístupné našim 
členom a pokiaľ ich už nevlastnia, vrelo im ich 
odporúčame.

Branislav Šmída a kol: VELEBIT 
- reportáž z objavovania hlbokých priepastí 

Chorvátska v rokoch 1990 – 1998. Vydala Slo-
venská speleologická spoločnosť. Formát A4, 
farebná obálka a 2 farebné listy v texte, v texte 
množstvo máp povrchových i podzemných, ale 
najmä 2 skladané rezy priepasťami Slovačka jama 
a Lukina jama. Rozsah 118 strám. Môžeme iba 
blahoželať autorom a najmä hlavnému autoro-
vi a zostaviteľovi, že pripravil publikáciu, ktorá 
nielenže znesie porovnanie s publikáciami, kto-
ré sa v zahraničí zvyknú vydávať po úspešných 
expedíciách. Podáva zhrnutie výsledkov všetkch 
doterajších slovenských expedícií do Velebitu, 
dokumnentované mapami a fotografiami. Veríme, 
že síce predstavuje zhrnutie výsledkov istej etapy 
výskumov, ale tiež, že to nie posledné slovo od 
našich výskuníkov vo Velebite.

Slovenský kras XXXIV (1996). 
Vydalo Slovenské múzeum ochrany prírody 

a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v roku 
1998, rozsah 207s.  Najvýznamnejší speleolo-
gický  zborník na Slovensku, prináša viavero 
zaujímavých príspevkov.  Jaskyniarov iste zauj-
mú: Geomorfologické pomery a topografia (a tiež 
kompletná mapa s rezmi) Novej Stanišovskej jas-
kyne (Z. Hochmuth – P. Holúbek),  základný opis 
a mapa Štefanovej jaskyne č. 1 v Demänovskej 
doline (P. Bella –  P. Holúbek), Jaskyne, priepasti 
a vyvieračky južnej časti Silickej planiny († M. 
Erdös – M. Lalkovič) i príspevok  od J.Činčuru 
o paleografii Ostrej skaly pri Dobšinskej ľadovej 
jaskyni. Zborník je možné si objednať v Sloven-
skom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v 
Liptovskom Mikuláši

Slovenský kras XXXV (1997) 
Vydalo Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši začiatkom 
roka 1999, rozsah  193 s. Zborník je venovaný 

konferencii „Jaskyne a človek“, ktorá sa konala 
v dňoch 5. – 7. 11. 1997 v Slovenskom múzeu 
ochrany prírody a jaskyniarstva v lipt. Mikuláši 
pri príležitosti  90. výročia narodenia Vojtecha 
Benického a celý rozdsah zborníka tvoria prí-
spevky z tejto konferencie.  Úvodné referáty resp. 
príspevky sú venované rôznym aspektom aktivít 
V. Benického od M. Lalkoviča, J. Hlaváča, A. 
Droppu, J. Tulisa, J. Vajsa a J. Padyšákovej. V 
ďalšom sú prísúpevky rpzteriedené do 2 blokov: 
prvý venovaný viac-menej odbodným či vedec-
kým príspevkom z rôznych regiónov i problema-
tík speleológie na Slovensku. Druhý blok je veno-
vaný problematike ľudských aktivít v jaskyniach 
– turistickému sprístupneniu, vodcovskej činnosti 
a ochrane. Zborník je možné si objednať v Slo-
venskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 
v Liptovskom Mikuláši.

ARAGONIT 4 (1999) 
Tohoročné číslo časopisu Správy slovenských 

jaskýň vyšlo už v júni a je venované, o čom 
svedčí aj úvodník, 30. výročiu vzniku Správy 
slovenských jaskýň. Časopis, vydávaný vo for-
máte A 4 obashuje  veľké množstvo príspevkov, 
tradične členených do žánrových skupín. Najroz-
siahlejšia z nich je rubrika“ Ochrana, výskum a 
dokumentácia jaskýň“, v ktorej sú viaceré články 
charakteru vedeckých štúdií. zaujú najmä názory 
na vznik sintrových štítov a bubnov od P. Bellu 
a V. Cílka, morfológia Jasovskej jaskyne od A. 
Droppu, i viaceré príspevky s ochranárskou te-
matikou. Zvyšok čísla vypĺňajú zaujímavé infor-
mácie  z problematiky ochrany sprístupnených 
jaskýň, zahraničných študijných ciest, jubileá a 
recenzie literatúry.

Demänovské jaskyne 
(podtext Demänovská jaskyňa Slobody, De-

mänovská ľadová jaskyňa) autor P. Bella, vydala 
Správa slovenských jaskýň ako propagačno – od-
borný materiál o uvedených jaskyniach. Rozsah 
24s. formát A5.  Plnofarebná publikácia s atrak-
tívnou obálkou, jej text  doplnený farebnými fo-
tografiami od M. Eliáša, J. Rybnikára a B. Šrola 
poskytuje aj laickému záujemcovi k kras Demä-
novskej doliny a uvedených jaskýň potrebné od-
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borné informácie. Publikácia obsahuje aj mapu 
celkovej speleologickej situácie v doline, výško-
vý prierez krasovým územím a mapy uvedených 
jaskýň. Materiál bude možné si zakúpiť pri vcho-
doch do sprístupnených jaskýň alebo aj priamo na 
SSJ.

Aktívna ochrana netopierov
H.P.B. Schutz, M. Haffner. Vydalo stredisko 

environmentálnej osvety BAMBI v Moldave nad 
Bodvouv r. 1997. Formát A 5, 119 s.

Vyššie uvedené stredisko, ktoré sa tiež po-
dieľa na výskume netopierov okrem iného i v 
slovenských jaskyniach, zabezpečilo preklad a 
vydalo pozoruhodnú príručku, ktorá iste zauj-
me  biospeleológa, aj keď prevažne sa zaobe-
rá aktivitou netopierov a ich ekológiou mimo 
jaskýň. Z príručky sa dozvieme o metódach 
pozorovania loviacich netopierov, ich potrave, 
biotopoch. Tiež o loviskách v intraviláne, ob-
ciach. Samostatná časť je venovaná ochrane a 
vytváraniu úkrytov pre netopiere, kde sa spomí-
najú aj jaskyne a navrhujú vhodné konštrukcie 
uzáverov. Z publikácie je zrejmé, že život a ak-
tivitu netopierov je potrtebné chápať komplex-
ne. Lepším poznaním problematiky sa tak môže 
u obyvateľstva i speleológov, ktorí sa s neto-
piermi častejšie stretávajú, vytvárať pozitívny 
vzťah. Publikáciu je možné získať u organizá-
cie BAMBI, Hviezdoslavova 32 , P.O.BOX 47, 
045 01 Moldava n. Bodvou.

Vespertilio 2 (1997)
Medzinárodný chiropterologický zborník, vy-

dáva Skupina na ochranu netopierov (SON v Re-
vúcej a Česká společnost pro ochranu netopýrů 
(ČESON). Formát A 5, rozsah 172 s. Vespertilio 
je, ako sa uvádza pod tirážou, priamym pokračo-
vateľom zborníka Netopiere (1995), ktorý sme 
dávnejšie recenzovali, s cieľom vytvoriť pravi-
delný periodický zborník. Zostavovateľom sa 
podarilo dosiahnuť veľmi dobrú formálnu i ob-
sahovú úroveň charakteru vedeckého zborníka. 
O tom svedčí aj jeho štruktúra – vedecké správy, 
resp. štúdie, krátke správy.  Každý príspevok 
obsahuje anglický abstrakt, resp. zásadnejší prí-
spevok je celý v angličtine. V zborníku nájdeme 
príspevky od všetkých slovenských a českých 
významných znalcov problematiky. Vážny záu-
memca o problematiku výskumu netopierov tu 
nájde najaktuálnejšie výsledky odbornéjhop vý-
skumu netopierov na našom území. Zborník je 
možné získať, resp. zasielať rukopisy na adresu: 
RNDr. M.Uhrin, Správa NP Muránska planina,  
J. Kráľa 12, 050 01 Revúca.

DOKUMENTY
Zoznam jaskýň na Slovensku. Formát A4, 268s 

Ministerstvo životného prostredia SR v edícii“-
Dokumenty“ vydalo zoznam  3946 jaskýň kto-
ré eviduje Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. V tiráži 
je okrem uvedených organizácií aj Slovenská spe-
leologická spoločnosť. Redakčná rada tohto titu-
lu, ktorý iste bude v budúcnosti často využívaný  
a citovaný, tvoria RNDr.J.Klinda, RNDr. E.Dostá-
lová, JUDr. Vlasta Herdová, RNDr. Anna Jusko-
vá, JUDr. Oľga Lysičanová, Ing. Branislav Rosa, 
RNDr. Juraj Töszér, CSc. Ako zostavitelia sú uve-
dení Pavol Bella a Peter Holúbek. V zozname sú 
jaskyne zoradené podľa geomorfologických cel-
kov v abecednom poradí. Dielo obsahuje zoznam 
takmer kompletnej slovenskej speoelogickej lite-
ratúry a register. V zozname prekvapí množstvo 
názvov jaskýň , ktoré sú tu uvedené po prvýkrát. 
Dokumenty dostane alebo už dostala každá ob-
lastná skupina alebo klub SSS.

SPELEO 26 (1998)
Speleologické kluby a skupiny dostávajú po 1 

exemplári periodika Českej speleologickej spo-
ločnosti, Spelea, takže podrobnejšia recenzia sa 
zdá zbytočná. V posledných rokoch (1997, 1998) 
klesol počet vydaných čísel na 2 ročne, čo je 
možno spôsobené realizovaním sa časti autorov 
v iných periodikách (Krasová deprese ?) alebo 
aj ekonomickými príčinami, ako to spomína re-
daktor v úvodníku. Ako obvykle, je Speleo nabité 
drobnejšími správami a zaujímavosťami z Čiech 
i zahraničia, z ktorých nášho autora iste zaujmú 
napr. príspevok o histórii sprístupnenia Boskov-
ských jaskýň (J. Řehák), dozvedeli sme sa o účasti 
na Speleokonfrontácii v Poľsku ( akcia podobná 
Speleofóru či nášmu Speleomítingu) i o problé-
moch expedičnej speleológie v Turecku. Zaujíma-
vá odborno – vedecká štúdia D.Hypra je o hydro-
geológii južnej časti Moravského krasu. Tradične 
zaujímavé sú príspevky z historického podzemia i 
zahraničné zaujímavosti.

SPELEO 27 (1998)
V Speleu zaujme úvodník, venovaný 20. vý-

ročiu Českej speleologickej spoločnosti a upo-
zornenie, že 1. -5. 9. sa koná v Jedovnici (Mor. 
kras) II. Národný speleologický kongres. Zaují-
mavá je informácia z Labského traverzu dlhého 
953m, ktorý sa konal 2.- 5.7.1998. Zaujímavá je 
tiež informácia o expedícii do Pyrenejí od sku-
piny Tartaros. Zo správ o historickom podzemí 
zaujme informácia o prieskume studne na hrade 
Halič pri Lučenci (českí speleológovia v spolu-
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práci so speleoklubom SMOPaJ). Speleo obsa-
huje značné množstvo drobných historických 
správ a tiež údajov o činnosti v historickom pod-
zemí, ako aj krátke informácie o prevažne zahra-
ničnej literatúre.

ESTAVELA 
č. 1, roč. I. 1999  Nový v Čechách resp. na 

Morave vychádzajúci speleologický časopis.  
Prvé číslo formátu A 4 má 58 strán, uvádza sa 
ambícia vychádzať 4 x ročne. Zaujme krásna pl-
nofarebná obálka s fotografiami od M. Audyho. 
Časopis vydáva združenie Estavela, šéfredakto-
rom je F.Doležal. V recenzovanom čísle je obsah 
bohatý, členený na oddborné príspevky charak-
teru takmer vedeckých či odborných správ (napr. 
príspevok o GIS-och od L. Ď. Stefku, príspevok 
o tom, čo je to estavela od J.Himmela i drobnej-
šie príspevky z prieskumu v Moravskom krase. 
Napokon časopis prináša tiež správy z expedícií, 
ochrany prírody, drobnejšie správy, ale i povied-
ku či komiks. Žáner je odlišný od Spelea a viac 
sa podobá Spravodaju. Naši jaskyniari si ho iste 
budú chcieť kúpiť,  predáva sa po 49 Kč, objed-
nať si ho možno snáď u šéfredaktora (F. Doležal, 
Ostrov nad Oslavou 198, 594 45 , či pozháňať 
cez známych, časom podľa záujmu snáď distri-
búciu zvládne i sekretariát SSS. 

p.s. v priebehu roka už vyšli aj čísla 2 a 3.

Dušan KUBÍNY: Práca a život 
v katedrále prírody  

Vlastným nákladom vydal RNDr. Dušan Kubí-
ny. Formát je B 5, obálka farebná. Obsahuje 119 
strán textu s množstvom čiernobielych i farebných 
fotografií, mapiek, rezov a náčrtkov. Táto autobio-
grafická knižka je pre nás o to cennejšia, lebo Dr. 
Kubíny bol predsedom Slovenskej speleologickej 
spoločnosti po jej obnovení v r. 1969. V kižke za-
ujmú mnohé spomienky na ľudí i prírodu z povoj-
nového obdobia, spomienky na expdíciu do Mon-
golska a geologických výskumov na Slovensku a 
v zahraničí. Pozornosť je venopvaná i pôsobeniu 
autora ako jaskyniara, na titulknej strane je dokon-
ca záber z okolia priepasti v Zadnom úplaze, v po-
zadí prevrátená vrása Stolov v Červených vrchoch. 
Knižka je emotívne a citlivo ladená a nemala by 
chýbať v knižnici vážneho záujemcu o prírodu 
alebo dejiny jaskyniarstva na Slovensku. Knižku 
je možné zakúpiť si v niektorých knihkupectvách 
alebo objednať priamo u autora (RNDr. Dušan Ku-
bíny, Tr. SNP 32, 974 00 Banská Bystrica).

Kazimierz Kowalski
Spracoval Wojciech W. Wisniewski.speleolo-

gická bibliografia za obdobie 1946 – 1996. Vyda-
la  „sekcja speleologiczna polskiego towarystwa 
przyrodników im. Kopernika“ (speleologická 
sekcie poľského Koperníkovského združenia prí-
rodovedcov), Krakow 1996.

Až nedávno sa nám dostala do rúk táto pozo-
ruhodná knižka (48 s.). Kazimierza Kowalského, 
jedného z najvýznamnejších poľských a iste aj 
európskych speleológov, poznajú naši jaskyniari 
už z prvých ročníkov Slovenského krasu. Jednak 
z jeho zostupu do Ľadovej priepasti na Ohništi v r. 
1955 (vyfotografovaný pred zostupom na 1. stra-
ne obrazovej prílohy) v 1. čísle, i ako autor púta-
vého článku o zostupe do jaskyne Gouffre Berger 
v roku 1956 v 2. čísle, podujatí, o ktorom sme 20 
rokov iba snívali. Aj preto je nám tento speleo-
lóg zvlášť blízky. V bibliografii sú Kowalského 
príspevky za uvedené obdobie usporiadané chro-
nologicky počas rokov a označené číslom (spolu 
283 titulov) s presnými bibliografickými údajmi, 
ďalej je tu aj prehľad vypublikovaných príspev-
koch v jednotlivých časopisoch, medzi ktorými 
som našiel i Krásy Slovenska a Slovenský kras. 
Napokon je tu aj abecedné usporiadanie jednotli-
vých titulov, a dokonca aj osobný index mien sú-
visiacich s jeho článkami ako spoluautori, recen-
zenti a redaktori. Vydanie bibliografie (akiste pri 
príležitosti jeho jubilea) je možné považovať za 
významný počin, hodný nasledovania i v našich 
podmienkach.

GROTOLAZ 
Spracoval Wojciech W. Wisniewski. Prvý 

poľský speologický časopis. Bibiografia za ob-
dobie 1950 – 57. Vydala „sekcja speleologiczna 
polskiego towarystwa przyrodników im. Koperní-
ka“ (speleo logická sekcia poľského Koperníkov-
ského združenia prírodovedcov), Krakow 1997. 
80strán. Jaskyniar sa povie po poľsky grotolaz. 
Bibiografia tohto vskutku v svojej dobe význam-
ného časopisu je aj pre nás dôležitá, V úvodných 
častiach sú spraco vané dejiny vydávania, avšak 
najdôležitejší je úplný prehľad všetkých čísiel s 
ich stručnou charakteristi kou a potom prehľad 
článkov s kompletnými bibli ografickými údajmi.  
V časopise nájdeme mnohé zmienky o tatran-
ských jaskyniach i na našom území, o ktorých 
mnohí doposiaľ nevedeli.Orientáciu v knižke 
uľahčuje tiež index titulov, autorov, jaskýň podľa 
regiónov a krajín.



29

Publikácie českej speologickej spoločnosti

Ako sme sa presvedčili na 2. národnom kongrese ČSS, knižnica Českej speologickej spoločnosti 
vydáva mnoho zaujímavých speleologických titulov, z ktorých mnohé si pri rôznych príležitostiach 
aj naši členovia zakupujú (napríklad na Speleofóre). Sekretariát Českej speleologickej spoločnosti 
má na sklade aj rôzne staršie čísla ročenky Speleofórum, prípadne aj iné odborné publikácie, ktoré 
predáva často za symbolické ceny. Pokiaľ nimi chcete obohatiť svoju knižnicu, neváhajte. Kontaktujte 
sa priamo na sekretariát ČSS (Kališnická 4, 130 00 PRAHA 3). Knižky najvhodnejšie kúpite priamo 
svojou osobnou návštevou alebo cez príbuzných a známych v Prahe, ktorých tam iste má každý Slovák. 

Prehľad a ceny ponúkaných publikácií: 
Cena (Kč) 

 Speleofórum 91  ................................................................................................50 
 Speleofórum 92  ................................................................................................50 
 Speleofórum 93  ................................................................................................70 
 Speleofórum 94  ................................................................................................80 
 Speleofórum 95  ................................................................................................40 
 Speleofórum 96  .................................................................................................80 
 Speleofórum 97  .................................................................................................80 
 Speleofórum 98  ...............................................................................................100 
 Speleofórum 99  .............................................................................................. 120 
 Prehľad prieskumných prác v Moravskom krase  .............................................1O 
 Charakteristiky jaskynných systémov  ..............................................................1O 
 Príručka mapovania pseudokrasu  .....................................................................1O 
 Bibliografie Hranického krasu  ......................................................................... 1O 
 Krasové sedimenty  ........................................................................................... 1O 
 Speleoalpinizmus  ............................................................................................. 20 
 Kras Sudet.  ....................................................................................................... 20 
 Svet v podzemí. ................................................................................................ 20 
 Měkýši v NP Podyjí..  ....................................................................................... 25 
 Speleologie na Holštejnsku  .............................................................................. 50 
 Výzkum ostr. a vil. vod  .................................................................................... 25 
 Archeologie a jeskyně  ...................................................................................... 50 
 Pískovcový fenomén  ........................................................................................ 50 
 Základy speleologického mapování.  ................................................................ 30 
 Fotografování v podzemí.  ................................................................................ 30 
 Pseudokrasový zborník l  ................................................................................. .30 
 CSS 89 – 93  ...................................................................................................... 10 
 CSS 93 – 97  ......................................................................................................10 
 Jeskyňářství v teorii a praxi..  ............................................................................20 
 Owen  ................................................................................................................30 
 Podzemí Šluknovska  ........................................................................................50 
 Studia Geographica  .......................................................................................... l O 
 Čas a kámen  ......................................................................................................40 
 brožurka MK CHKO  ........................................................................................30 
 Also – hegyi (Atlas Dolného vrchu)  .................................................................50 
 VHS Mexico  ...................................................................................................190 
 Mapa krasových jevu ČR  .................................................................................60
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Pred päťdesiatymi rokmi bola založená Slo-
venská speleologická spoločnosť ako prvá jed-
notná organizácia slovenských dobrovoľných 
jaskyniarov. Splnilo sa tak dlhoročné snaženie 
našich predchodcov o zjednotenie jaskyniarov 
na Slovensku. Aby sme si dôstojne pripomenuli 
tento významný počin, ale aby sme sa aj obozná-
mili so zložitým vývojom SSS, s jej úspechmi, 
ale aj so zhodnotením tejto dlhej cesty, rozhodla 
sa SSS zorganizovať odborno-historický semi-
nár. Toto podujatie považujeme za vyvrchole-
nie osláv 50. výročia  založenia SSS. Seminár 
bol zorganizovaný v spolupráci so Slovenským 
múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Sprá-
vou slovenských jaskýň a pod záštitou ministra 
životného prostredia László Miklósa. Podujatie 
sa uskutočnilo v Chate Plus v Jánskej doline. 
Aj miesto seminára bolo zvolené v blízkosti 
Demänovskej doliny, kde v roku 1949 10. sep-
tembra bola založená SSS. Pri prezentácii dostal 
každý účastník okrem propagačných materiálov 
SSS, Správy slovenských jaskýň a Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva aj Pamät-
ný list a keramickú karbidku.

Program seminára bol rozdelený do dvoch 
dní: 29. septembra v dopoludňajších hodinách 
začal program. Otváracie príhovory prednies-
li Doc. RNDr. Zd. Hochmuth, CSc – predseda 
Slovenskej speleologickej spoločnosti, riaditeľ 
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyni-
arstva Ing. M. Lalkovič, CSc a riaditeľ Správy 
slovenských jaskýň Ing. J. Hlaváč. S pozdravom 
vystúpil predseda Českej speleologickej spoloč-
nosti Ing. M. Piškula a zástupca poľských jasky-
niarov. Pri tejto príležitosti riaditeľ Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva odovzdal 
Slovenskej speleologickej spoločnosti Pamätnú 
medailu za „významný odborný prínos v sloven-
skom jaskyniarstve pri príležitosti 50. výročia jej 
založenia a zarámovaný gratulačný list poľských 
jaskyniarov.

Ďalej nasledoval odborný program, počas kto-
rého odznelo 22 referátov, rozdelených do dvoch 
tematických blokov. Prvý blok referátov (odznel 
v prvý deň akcie) bol venovaný obdobiu a uda-
lostiam, ktoré predchádzali vznik SSS (M. Lal-
kovič), vlastnému vzniku SSS (M. Lalkovič), pr-
vému predsedovi SSS (J. Bárta), prvému obdobiu 
SSS a jej rozpadu (M. Lalkovič), procesu obnovy 
a aktivizácie SSS (J. Jakál), počiatkom SSS po jej 
obnovení v roku 1969 (A. Chovan), SSS do roku 
1989 (J. Hlaváč) a najvýznamnejšie výsledky spe-
leologického prieskumu SSS od r. 1970 (J. Hlaváč 
– P. Holúbek). V tomto bloku boli účastníci semi-
nára oboznámení aj s 20 ročnou činnosťou Spe-
leologickej odbočky Slovenskej geografickej spo-
ločnosti pri SAV (A. Droppa). Súčasné slovenské 
jaskyniarstvo bolo predstavené troma koreferátmi 
(J. Tulis, P. Bella, M. Lalkovič).    

V popoludňajších hodinách sa účastníci semi-
nára presunuli do Demänovskej doliny, do vstup-
ného objektu Jaskyne Slobody, kde bola odhalená 
pamätná tabuľa založenia SSS. Tabuľu odhalil je-
den z najstarších žijúcich členov SSS PhDr. Juraj 
Bárta. Vo večerných hodinách bola v priestoroch 
Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniar-
stva vernisáž výstavy 50 rokov Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti (autor výstavy Ing. Peter 
Holúbek). Spoločenské stretnutie v priestoroch 
múzea umožnilo účastníkom podujatia v príjem-
nom prostredí si vydiskutovať témy, na ktoré ne-
bolo v priebehu dňa dostatok času.

Na druhý deň 30. septembra 1999 pokračo-
vali prednášky o histórii mapovania jaskýň a 
jaskynného potápania v podmienkach SSS (Zd. 
Hochmuth), blokom venovaným histórii a výsled-
kom činnosti oblastných skupín a speleologických 
klubov: Speleologická činnosť SSS v Slovenskom 
raji (L. Novotný – J. Tulis), v okolí Košíc – Jasova 
(J. Thuróczy), v oblasti západne od Slovenského 
krasu (Ľ. Gaál), na Liptove (J. Vajs), v Krivánskej 
Malej Fatre (E. Piovarči). Oboznámení sme boli 

Odborno – historický seminár 
50 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Ján Tulis
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aj s najnovšími  výsledkami činnosti niektorých 
speleologických klubov (G. Lešinský, J. Vajs). 
S veľkým záujmom a uznaním sa stretol príspe-
vok s premietaním diapozitívov z jaskyne Velika 
Klisura priameho účastníka Ivana Matochu. 

Odbornej problematike boli venované dva re-
feráty dotýkajúce sa stopovacích skúšok v Demä-
novskej doline (M. Sluka) a poznaniu niektorých 
krasových území v Pezinských Malých Karpatách 
(M. Kolény).

Súčasťou podujatia bola aj v mieste konania 
seminára výstava jaskynných máp, ktoré vypraco-
vali členovia SSS. Určite najviac záujmu vyvolá-
vali najstaršie mapy a súčasné mapy spracované 
najnovšími metódami výpočtovej techniky.

Prednášky zo seminára budú publikované v sa-
mostatnom zborníku.

Okrem centrálnych akcií SSS toto bol prvý 
seminár organizovaný v podmienkach SSS. Zá-
verom môžeme s uspokojením konštatovať, že aj 
v amatérskych podmienkach je možné zorganizo-
vať úspešné podujatie. Tento seminár považujeme 
za vydarenú akciu. Za dobrý priebeh  a príjemnú 
atmosféru  sa pričinili nielen organizátori poduja-
tia, prednášajúci, ale aj ostatné publikum. Všet-
kým patrí naše úprimné poďakovanie.

Zoznam prednesených referátov:
Lalkovič M.: Slovenské jaskyniarstvo v medzi-

vojnovom období.
Lalkovič M.: Jaskyniarsky zbor KSTL – pred-

chodca Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Bárta J.: V. Budinský – Krička – prvý predseda 

Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Lalkovič M.: Prvé obdobie Slovenskej speleolo-

gickej spoločnosti.
Droppa A.: Speleologická odbočka Slovenskej 

geografickej spoločnosti pri SAV – 20 rokov 
jej činnosti.

Jakál J.: Proces obnovy a aktivizácie Slovenskej 
speleologickej spoločnosti.

Chovan A.: Počiatky Slovenskej speleologickej 
spoločnosti po jej obnovení roku 1969.

Hlaváč J.: Slovenská speleologická spoločnosť do 
roku 1989.

Tulis J. – Bella P. – Lalkovič M.: Súčasné sloven-
ské jaskyniarstvo.

Hlaváč J. – Holúbek P.: Najvýznamnejšie výsled-
ky speleologického prieskumu Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti od roku 1970.

Hochmuth Zd.: Speleologické mapovanie v pod-
mienkach Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti.

Vajs J.: Dobrovoľné jaskyniarstvo na Liptove.
Hochmuth Zd.: História jaskynného potápania na 

Slovensku.
Novotný L. – Tulis J.: Speleologická činnosť čle-

nov SSS v Slovenskom raji.
Thuróczy J.: Dobrovoľné jaskyniarstvo v okolí 

Košíc a Jasova – prehľad speleologických vý-
sledkov.

Gaál Ľ.: Činnosť SSS v oblasti západne od Slo-
venského krasu.

Vajs J.: Výsledky speleologického prieskumu SK 
Nicolaus.

Matocha I.: Velika Klisura.
Piovarči E.: 30 rokov dobrovoľného speleologic-

kého prieskumu v Krivánskej Malej Fatre pod 
hlavičkou Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti.

Lešinský G.: 4 roky SK Drienka v Slovenskom 
krase.

Sluka M.: Speleologická interpretácia stopovacích 
skúšok v Demänovskej doline v roku 1998.

Kolény M.: Príspevok k poznaniu niektorých 
krasových území v Pezinských Malých Kar-
patoch.

Zoznam ostatných účastníkov seminára: 
Ing. Štefan Danko, Oľga Miháľová, Ing. Anton 

Potaš, Ing. Juraj Sýkora, Ing. Darina Vacková, Ján 
Hollý, Michal Gradzinski, Mariusz Szelerewicz, 
Maciej Tomaszek, Wojciech Wisniewski, Mgr. 
Bohuslav Kortman, Milan Štéc, Iveta Korenková, 
Jarmila Jirmerová, Július Obrcian, Ing. Michal 
Piškula s manželkou, Ing. Pavel Ballo, Ing. Mária 
Danková, Mgr. Martina Nováková, Rudolf Košč, 
Katarína Tydorová, Mária Ošková, MVDr. Ján 
Tencer, RNDr. Dušan Kubíny, CSc. Ing. Tomáš 
Ďurka, Peter Vanek, Ivica Hlaváčová

OSPRAVEDLNENIE 
Redakcia Spravodaja sa ospravedlňuje čitateľom, hlavne však vedúcemu a členom oblastnej skupiny 

Jána Majku za chybu v poslednom čísle (2/1999). V záverečnej tabuľke správy o činnosti za rok 1998 
na strane 18, ktorú dodal redakcii predseda SSS Ing. Ján Tulis sme zabudli doplniť údaje o počte akcií 
(správny údaj 44) a technických denníkov (37). Chyba vznikla prostým prevzatím správy, ktorá sa roz-
dávala na Valnom zhromaždení a kde táto chyba tiež bola, na čo Ing. Tulis síce upozornil, ale redakcia 
to zabudla akceptovať. 

Z. Hochmuth
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Tiež česká speleológia oslavuje tohto roku 
svoje jubileum – 20. výročie od jej vzniku. Pri 
tejto príležitosti sa českí a moravskí speleo-
lógovia rozhodli osláviť výročie významným 
medzinárodným podujatím – 2. národným 
speleologickým kongresom. Kongres sa ko-
nal v Jedovniciach – akomsi speleologickom 
srdci Moravského krasu. 

Kongresu predchádzalo v dobe od 8. 9. 
do 12. 9 „stretnutie speleológov“, teda ak-
cia exkurzného terénneho charakteru, ktorá 
umožnila navštíviť rôzne známe i menej zná-
me lokality v Moravskom krase. Túto akciu 
popri početných „domácich“ i zahraničných 
speleológoch využili aj naši speleológovia, 
napríklad zo skupín Trenčianske Teplice, Ne-
andertal a i.  Navštíviť bolo možné Vintocké 
jeskyně, ponor Lopač, Hlboký závrt, Pikovú 
dámu, Spirálku, Novú Rasovnu, Holštejnskú 
jaskyňu, Býčiu skálu a tiež rôzne trasy exkur-
zií po Amatérskej jaskyni.  Zaujímavosťou 
bol tiež lanový traverz Macochy. Exkurzie 
boli dobre organizované (autobusy).

Naša „národná delegácia“ v zložení Z.Ho-
chmuth, Zdenka Hochmuthová a Ľudovít 
Gaál dorazila na miesto konania večer 9.9. pred 
slávnostným otvorením kongresu. Stihli sme ešte 
niekoľko diapozitívnych a videových programov. 
Ráno sa uskutočnilo vlastné slávnostné otvorenie 
kongresu v miestnej kinosále, ktoré pozdravila aj 
prezidentka UIS, pani .Jenkins  z Austrálie v dopro-
vode generálneho tajomníka UIS, dr. Pavla Bosáka. 
Poľských jaskyniarov zastupoval pán Jerzy Glazek 
Za predsedníckym stolom sme sa stretli popri hlav-
nom organizátorovi Michalovi Piškulovi s Doc. 
Panošom, dušou založenia ČSS, a známym speleo-
lógom Vladimírom Lysenkom, ktorý tu zastupoval 
české ministerstvo životného prostredia. 

Po slávnostnom otvorení a vernisáži pozoru-
hodnej fotografickej výstavy nasledoval do dvoch 

dní rozdelený vedecký program kongresu. Úro-
veň prihlásených referátov, z ktorých časť bola od 
zahraničných účastníkov,  bola vysoká a iste sa s 
nimi vo vytlačenej podobe budeme môcť zozná-
miť v zborníku.

Nakoniec je potrebné zmieniť sa o rôznych 
sprievodných aktivitách. V priestoroch kongresu 
sa konala predajná výstavka rôzneho speleologic-
kého a turistického materiálu, ktorú využili českí 
(i zahraničné) výrobcovia na prezentovanie svo-
jich výrobkov. Prekvapili nás miestami zaujímavé 
ceny. Domáca speleológia bola tiež prezentovaná 
rozsiahlou výstavkou kníh a časopisov , ktoré 
vydáva ČSS a ktorými si viacerí obohatili svoje 
knižnice.

II. národný speleologický kongres ČSS
a 

4. setkání speologů v Moravském krasu
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Hoci na Slovensku už dávno nevybuchla nijaká 
sopka, naposledy Pútikov vŕšok pri Novej bani asi 
pred 500 tis. rokmi, slovenskí jaskyniari postupne 
získavajú dobré renomé aj medzi vulkanospeológmi. 
Keď totiž niekto uskutoční niekoľko expedícií na Is-
land, získa tým automaticky vstupenku do exkluzív-
neho klubu vulkanospeleológov. Potvrdením tejto te-
órie sa stala aj (takmer) tretia vulkanospeleologická 
expedícia, ktorej sa symbolicky zúčastnili 3 členovia 
(pozri foto). Hlavným (alebo vedľajším) cieľom bola 
účasť na IX. vulkanospeleologickom sympóziu, kto-
ré sa konalo v Catánii, na Sicílii, priamo pod Etnou 
(na predchádzajúcich sympóziách napr. na Kanár-
skych ostrovoch či v Keni žiaľ Slovenská spelologic-

ká spoločnosť nebola zastúpená). Na toto podujatie 
si náš popredný vulkaospeleológ dr. Ľudo Gaál zo 
SAŽP prihlásil referát o syngenetických jaskyniach 
v Západných Karpatoch, dokonca aj pozháňal pod-
poru od Sorošovej nadácie, ktorej týmto vyjadruje-
me srdečnú vďaku. Využili sme lákavú ponuku iba 
2 týždne pred podujatím, skomplikovaným ešte aj 
Národným kongresom ČSS. Najväčšia prekážka nás 
však čakala na rakúskych hraniciach. Boli sme pri-
pravení na zlodejov a mafiánov na Sicílii, avšak ra-
kúska polícia spolu s pracovníkmi technickej kontro-
ly neuznali naše vozidlo Žiguli za spôsobilé jazdy na 
rakúskych diaľniciach (Österreichische Autobahnen) 
a odľahčili nás o financie, ktoré sme mali určené na 

prípadné kontakty so sicílskym podsvetím. Znechu-
tení obchádzame túto alpskú krajinu cez Maďarsko 
a Slovinsko. V Taliansku už naše vozidlo nebudilo 
takú pozornosť ako na rakúskych hraniciach. Po 
ceste sme si ešte prehliadli známy Serapidov chrám 
v Puzzuoli pri Neapole, kde sú stopy po vŕtavých 
lastúrnikoch do výšky 6,35 m (dôkaz epeirogén-
nych pohybov). Večer dňa 12.9. sme v sprievode 
vozidla miestnej polície, ktoré nám prerážalo cestu v 
zápchach (aký to kontrast v porovnaní s Rakúskom!) 
dorazili na miesto konania v Catánii. Sympózium sa 
konalo na dôstojnom mieste – v kongresovom centre 
La Cimiere (cimiere znamená komíny), ktoré bolo 
štýlovo prerobené zo starej fabriky.

13.9. dopoludnia už bolo sympózium otvorené a 
začali sa prvé referáty. Pôvodne sme si mysleli, že 
počas nudných referátov vyrazíme do okolia, avšak 
boli tu také zaujímavosti, že bolo cennejšie referáty 
si vypočuť. V prvom rade sme sa dozvedeli niečo 
podrobnejšie o Etne a o jaskyniach v nej. Organizátori 
podujatia nie veľmi dobre naplánovali výbuch Etny 
(vybuchla týždeň pred sympóziom), avšak už mali 
letecké snímky z postupu vylievajúcej sa lávy. Do-
zvedeli sme sa, že najlepšie jaskyne vznikajú v dobre 
tekutej láve typu Pahoe - hoe, ktorej je však na Etne 
málo. Prevažuje úlomkovitá láva typu a-a (pomeno-
vanie podľa výkrikov domorodcov na Havaji, keď po 
nej chodia bosí) a v nej je jaskýň menej, o to nebez-

„DENTRO IL VULCANO”
Zdenko Hochmuth

Na kongrese. Zľava Dr. Ľ.Gaál, J. P. van der Pass (Holandsko), podpredseda vulkanospeleologic kej komisie UIS, 
Z. Hochmuthová, W. R. Halliday (USA - Hawai), predseda vulkanospeleologickej komisie UIS, Z. Hochmuth 

Foto Ľ. Gaál
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pečnejšie sú výbuchy. V Catánii existuje silná vul-
kanospeleologická skupina, ktorá sa zaoberá jednak 
starými vulkanickými jaskyňami, vzniklými v pred-
historickej dobe (často s archeologickými nálezmi) 
ale tiež i aktívnym vulkanizmom a prieskumom jas-
kýň „recentných”, ktoré vznikli v lávových prúdoch 
starých iba niekoľko rokov (hneď keď vychladnú), 
často s nebezpečnými plynmi i vysokou teplotou.

Nie je tu možné podrobnejšie sa zmieniť o všet-
kých príspevkoch. Zaujali nás samozrejme príspev-
ky z Havaja, kde tieto jaskyne slúžia tiež turistom 
(R. Halliday), z Kene, kde sa do vulkanických jaskýň 
zas chodia najväčšie troglobionty na svete – slony 
oblizovať tam kvaple. Podobne boli zaujímavé prí-
spevky o vulkanických jaskyniach na Komorských 
ostrovoch, v Austrálii (Queensland) a tiež od Japon-
cov samozrejme z hory Fudži. Dozvedeli sme sa , 
že je tiež na svete „Zoznam jaskýň Islandu”. Referát 
nášho referujúceho vyvolal zaslúženú pozornosť a 
obšírnu diskusiu na tému exhalačných a plynových 
syngenetických jaskýň. Ocenili sme pritom najmä 
tlmočnícke schopnosti členky našej expedície. Vyni-
kajúcu úroveň mala tiež inšpiratívna vulkanospeleo-
logická výstava vo vedľajšej sále. 

Podujatie bolo pre nás cenné tiež aj nadviazaním 
či oživením spoločenských kontaktov, v podstatne ko-
mornejšom prostredí, ako tomu býva na kongresoch. 
Diskutovali sme živo s dušou vulkanosleleologických 
podujatí pánom Wiliamom R. Hallidayom z Havaj-
ských ostrovov a i pánom Van der Pasom z Holand-
ska, Paolom Fortim, na podujatí bol tiež p. Hubert 
Trimmel i skupinka Japoncov. Veľmi srdečne sme 
sa počastovali na Etne i so Sigurdom S.Jónsonom z 
Islandu. Žiaľ, boli sme tu jediní z bývalého „východ-
ného bloku”, nedostavili sa, zrejme pre nedostatok 
financií avizovaní účastníci z Rumunska a Maďarska.  

Hlavným trhákom podujatia mal byť však výstup 
na Etnu, až ku kráteru  (3263 m ), ktorý sa bežným 
turistom nepovoľuje a ktorí sa prebijú zvyčajne ma-
ximálne do výšky 2000 m. Ráno 15.9. sme sa preto 
zúčastnili generálnej exkurzie na tento známy vulkán. 
Exkurzia začala pre našinca netradične návštevou a 
„complimentary drink – om” u starostu obce Lingu-
aglosa na severnom úpätí vulkánu, odkiaľ sme mali 
vystupovať. Vedie tadiaľ železnica „Circumetnea” 
– teda okolo Etny. Pokračovaním akcie bolo ďalšie 
posilnenie na chate lesnej stráže Pirao, ktoré sme vy-
užili na zoznámenie sa s problematikou ochrany lesov 
v tomto území i miestnym nápojom A.O.C. „Etna”. 
Potom sme už iba stúpali strmými úbočiami Etny 
gaštanovými lesmi, ktoré boli miestami prerušované 
lávovými prúdmi, najdlhší (predhistorický) prúd mal 
dĺžku až 20 km, prúd z roku 1981 došiel až po obec 
Radazzo. Po ďalšej zastávke na lokalite Marenevea vo 
výške asi 2000m, ktorá je tu na hornej hranici lesa, na-
sledovalo stúpanie pustými strmými svahmi pokrytý-
mi vulkanickým prachom a popolom až k vulkanospe-
leologickému observatóriu vo výške snáď do 3000m. 

Tento útulok kupolovitého charakteru, sčasti pod 
zemou, by mal vydržať aj dopad vulkanických bômb 
či zemetrasenie. Vo vnútri prístroje, garáž na terénne 
vozidlo, výstavka sopečných bômb i lôžka na snáď 
núdzové prežitie pri výbuchu. Kráter sa už týčil rovno 
nad nami a silne dymil. Napriek pokročilej dobe (veľa 
času sme stratili pri drinkoch) sme pokračovali v ceste 
traverzujúc úbočia Etny až pod prostredný kráter a od-
tiaľ peši až asi do výšky 3150 m pod recentný lávový 
prúd (ktorý pripomínal hromadu trosky vo VSŽ). Celé 
okolie bolo pokryté stopami po nedávnom výbuchu. 
Vzhľadom na mimoriadnu aktivitu sopky (fungovali 
všetky 3 krátery) nebolo možné vystúpiť vyššie. 

Po návrate do Catánie sme sa rozlúčili so starými 
i novými priateľmi, a v rámci spoznávania vulkánov 
sme sa presunuli do Milazza  ne severe Sicílie, aby 
sme sa ešte pokúsili  skúmať vulkanizmus na naj-
aktívnejšej európskej sopke na ostrove Stromboli. 3 
hodinová plavba loďou sa vyplatila. Už z diaľky sme 
videli, že Stromboli poriadne dymí. Po pristátí sme 
sa rozhodovali pre optimálny variant. Stromboli vy-
buchuje aspoň raz za hodinu, avšak nie príliš silno. 
Vyletí viac alebo menej žeravých kameňov, ktoré sa 
kotúľajú až do mora a vyvalí sa dym. Toto divadlo 
je najlepšie pozorovať v noci, najlepšie z vedľajšieho 
vrcholu, ktorý nevybuchuje. Situácia je trocha skom-
plikovaná tým, že práve toto je viac-menej zakázané,  
avšak vydupaný chodník svedčil o tom, že to tu nik 
príliš nerešpektuje a na vlastné riziko chce vidieť vý-
buch čo najlepšie. Poobede sme teda začali v hroznej 
horúčave vystupovať na 928 m vysoký vrchol. Tu už 
neboli vozidlá Fiat 4 WD, ani žiadne drinky, dokonca 
ani voda. Pred zotmením sme už zaujali vhodné miesto 
na pozorovanie. Postupne nastala tma, ale výbuchy 
boli iba slabé. Vydržali sme tu takmer 2 hodiny, počas 
ktorých Ľ. Gaál preskúmal jednu jaskyňu (práve exha-
lačno – plynového typu”, čím sa potvrdili jeho teórie 
rozvíjané na sympóziu. Až keď sme sa už rozhodli 
ustúpiť s dosť matným dojmom, výbuchy sa skutočne 
dostavili. Ohňostroj potme bol skutočne úžasný, škoda 
však že nakoniec sa počasie prudko zhoršilo a úplne 
premoknutí sme dobehli do prístavu, kde sme sa ráno 
dočkali príchodu lode a odvezenia na pevninu.

Návrat domov prebehol bez problémov. Rakúsku 
sme sa obozretne vyhli. Na Sicílii sa nám nič nestalo, 
neukradli nám dokonca ani fotoaparáty. Počas dlhej 
jazdy autom sme debatovali o problémoch speleoló-
gie a ochrany prírody a takmer sa zdá že sme našli tie 
najoptimálnejšie varianty vzájomne prospešnej spo-
lupráce, ktorou bola práve táto vydarená expedícia.

Účasť na podujatí nám dala podnet na viaceré úva-
hy. Treba sa zamyslieť nad ďalším smerovaním vul-
kanospeleológie v našich podmienkach. Zdá sa že v 
západných Karpatoch nie sú počas tejto fázy vulkanic-
kého pokoja najvhodnejšie podmienky a načim sa obrá-
tiť na zahraničie, prípadne i bývalé socialistické, kde sa 
našinec príslušne jazykove vybavený cíti akosi lepšie. 
Čo tak vuklanospeleologická expedícia na Kamčatku ?
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Zomrel Ing. Arpád Abonyi
Ten smutný nedeľný júl 4. dňa mesiaca odrazu kvapky živej vody na konci brčiek v Gombaseckej 

jaskyni zväčšili svoj objem. To každá z nich sa pripojila k žiaľu nad stratou mimoriadneho človeka: po 
prvé geológa, ktorého výsledky práce aj dnes dávajú do rúk nižnoslanských baníkov chlieb, po druhé 
baníka, čo skúseným geologickým kladivom ako prvý oklepával bohatú striebornú žilu bane Mária, 
po tretie jaskyniara, ktorého objaviteľské oči medzi prvými videli krásu gombaseckých brčiek, ale aj 
nevšednú mohutnosť stĺpu rožňavských jaskyniarov v krásnohorskej jaskyni Buzgó.

Stojíme nad rakvou človeka, ktorého zásluhy o rozvoj a všeobecné blaho ocenilo aj vedenie mesta 
Rožňava, keď mu v roku 1998 udelilo čestné občianstvo. Stojíme nad rakvou jaskyniara, ktorý dlhé 
obdobie pôsobil ako vedúci rožňavskej jaskyniarskej skupiny a neváhal organizovať dobrovoľné jasky-
niarstvo aj mimo rámec štátnych hraníc. Za svoju húževnatosť, objaviteľský elán a konkrétne výsledky 
práce sa stal aj čestným členom Slovenskej speleologickej spoločnosti, v ktorej predtým pôsobil 15 
rokov ako jej podpredseda.

Bol príkladom pre nás mladších, bol organizátorom a zároveň výkonným jaskyniarom, človekom  
s veľkým srdcom, ktorého nezlomná vôľa napriek zákernej chorobe snímala klobúky z hláv tých, ktorí 
najmä posledné desaťročie sledovali jeho životnú púť. 

Odkrývanie pokladom zeme, pokladom krasového podzemia, ktoré matka príroda vždy vyznačovala 
ojedinelosťou a človek mohol poznať vždy iba originál, bolo tvojím zamestnaním i koníčkom – priateľ 
náš, Arpád.

Slovenský kras a Slovenské rudohorie, to boli dve strany jednej slovenskej mince, ktorým si venoval 
život i srdce a to aj vtedy, keď si poznával iné zahraničné meny.

Štvrtého dňa mesiaca júl na chvíľu prestal padať vodopád v Hájskej doline , spomalila sa zurčiaca 
bystrina v Zádielskom kaňone, aj kvaple na chvíľu prestali rásť v jaskyniach a priepastiach Slovenské-
ho krasu

Štvrtého dňa mesiaca júl nás navždy opustil priateľ, jaskyniar, geológ Ing. Arpád Abonyi.
Česť jeho pamiatke.

Smútočný prejav Ing. O. Bolačeka

Ing. Arpád Abonyi sa venoval jaskyniarstvu už od svojich študentských čias. Podieľal sa v 50tych 
rokoch na práci rožňavskej speleologickej skupiny, ktorá objavila Gombaseckú jaskyňu, Krásnohorskú 
jaskyňu a viaceré ďalšie. Po obnovení SSS v r. 1969 – 70 sa stal podpredsedom našej spoločnosti a 
pôsobil v tejto funkcii, pokiaľ mu to nemoc dovolila, 15 rokov. Jeho odchodom stráca slovenské jasky-
niarstvo významného jaskyniara, významnú odbornú autoritu. 

Redakcia
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Jozef GAÁL 1950 – 1999
Hlboko nás zarmútila správa, že 25. 6. 1999 náhle zomrel 

náš priateľ Jozef GAÁL, významný speleológ z Rimavskej 
Soboty, ktoré bol dlhé roky hlavnou hybnou silou výskumu 
krasu v územiach ležiacich západne od Slovenského krasu.

Jozef GAÁL sa narodil v Rimavskej Sobote 23. 6. 1950  
a po absolvovaní škôl v mieste rodiska pracoval napretržite  
v n.p. Ropovod, neskôr Transpetrol a.s.

Jaskyniam sa začal venovať začiatkom 70-tych rokov, kedy 
ním vedená skupina jaskyniarov bola evidovaná pod o.s. SSS 
Tisovec. Týmto naviazal na dávnejšiu aktivitu tejkto skupiny 
v Drienčanskom krase, kde pod jeho vedením boli dosiahnuté 
pozoruhodné  úspechy. Od roku 1974 pracuje tu už pod jeho 
vedením oblastná skupina Rimavská Sobota, ktorej vedúcim 
bol až do roku 1989. Oblastná skupina popri speleologických 
objavoch dosahovala aj nadpriemerné výsledky v odbornej 
činnosti a najmä komplexnej dokumentácii v spolupráci s 
Múzeom slovenského krasu, takže dnes môžeme považovať 
územia, skúmané oblastnou skupinou Rimavská Sobota za 

najlepšie preskúmané a zdokumentované na Slovensku. Platí to nielen pre Drienčanský kras ale aj pre 
viaceré drobnejšie krasové územia v jeho okolí.

K najvýznamnejším objavom patrili:
Frontová jaskyňa obj. r. 1972, V r. 1972-3 počiatočné práce v jaskyni Podbanište, v r. 1978 – 81 

jaskyňa Kadlub (53 m), r. 1976 Jaskyňa pri Holom vrchu, r. 1991 Čokoládová chodba v jaskyni nad 
Kadlubom. 

V začiakoch moderného expedičného jaskyniarstva sa Jozef Gaál veľmi aktívne podieľal na jeho 
vzniku, i pri vývoji a výrobe speleogických pomôcok a výstroja. Spoznali sme sa na prvých moderných 
speleologických aktivitách, medzi ktoré možno počítať Speleomíting v Bystrej i zostupy do našich 
najhlbších priepastí, ktoré vrcholia zostupom do poľskej jaskyne Sniežna v r. 1974. Zúčastnil sa tiež 
na zostupe do priepasti Abisso Michele Gortani v Taliansku v roku 1976 (zostup až na dno v -920 m),  
r. 1978 v Rumunsku, 1979 Bulharsku a v r. 1980 do jaskyne Optimističeskaja (Ukrajina).

Významná bola jeho organizátorská činnosť. V r. 1988 sa v Drienčanskom krase uskutočnil Jasky-
niarsky týždeň SSS, významné pracovné stretnutia tu boli aj v r. 1975, (20 jaskyniarov), 1977 (32 
jaskyniarov), 1980 (112 jaskyniarov), 1998 (30 jaskyniarov a skautov).

Pre slovenské jaskyniarstvo je predčasný odchod Jozefa Gaála veľkou stratou.

Na základe údajov, ktré ochotne zaslal RNDr. Ľudovít Gaál napísal Z. Hochmuth



Résumé 

Le troisième numéro de Spravodaj de la Société spéléologique slovaque nous préset surtout des 
articles sur la découverte des territoires karstiques en Slovaquie. L´introduction écrite par président 
honoraire Jan Tulis est consacré aux problèmes lesquelles il a apperçu à l´occasion de 50ème anniver-
saire de fondation de la Société spéléologique slovaque. Le première article parle de la récherche dans 
notre le plus oriental territoire karstique (réchereche par Hochmuth – Košč – Kuzma). C´est le territoire 
karstique pres de Humenné où "Brekovská jaskyňa" se trouve. Celle – ci était découverte au cours de 
l´extraction du calcaire dans la rupture (longueure  150 m). Un vaste article de Radko Čonka du groupe 
de Jan Majka parle de l´histoire de la récherche du plateau karstique Horný vrch dans le Karst slovaque 
qui est peu exploré. Celui – ci renou avec la 1ère partie publié dans le numéro précedent et continuera 
dans le numéro prochaine. Tibor Máté et Zoltán Jerg du grope de Rožňava décrivent plusieurs petits 
grottes et abîmes sur le Plešivecká plateau dans le Karst slovaque. Gabriel Lešinský du groupe Drienka 
nous présent une petite information sur la découverte des spéléologues tchèques sur le plateau Dolný 
vrch. Deux articles nous a envoyé Peter Magdolen de Bratislava. Premier est sur la découverte plusieurs 
grottes dans Nový vrch dans les Belianske Tatras. Deuxième est sur le  territoire karstique près de Bra-
tislava. Il y a une grotte connue "Notre Dame" qui toujours résiste contre la pénétration dans les espaces 
suivants. Nous éstimons le bon plan de la grotte.

La rédaction du magazine a préparé une petite annonce sur la nouvelle litérature spéléologique 
publié en Slovaquie, Tchéquie et Pologne. Il s´agit surtout du magazine Slovenský kras, publié par 
le Musée du karst slovaque et du magazine Aragonit, publié par Správa slovenských jaskýň. Le plus 
intéresant est la Liste des grotte en Slovaquie, publié par le Ministère de l´environement à la base des 
documents obtenus par les membres de la Société spéléologique slovaque. Il s´agit d´une liste de 3946 
grottes et 2057 des titres litéraires.

J. Tulis nous informe sur le seminaire profesionnel et historique mené à l´occasion de 50ème anni-
versaire de SSS. Il y aviat 22 discours et plus que 40 participants. Le président de SSS informe sur les 
symposiums internetionals- 2ème congrès national de la Société spéléologique tchèque et 11 ème sympo-
sium vulconospéléologique en Sicilie.

Des raports socials nous présents des necrologues sur Jan Abony, un important spéléologue de 
Rožňava qui était le président de SSS et sur Jozef Gaál, l´ancien président du groupe de Rimavská 
Sobota.

Rédaction
translation Zdenka Hochmuthová



Pokyny 
pre autorov príspevkov do SPRAVODAJA

Spravodaj SSS je interný periodický časopis Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 4x 
ročne, spravidla v termínoch 31.3., 30.6., 15.10., 31.12. Je distribuovaný oblastným skupinám a klubom 
SSS, nezaradeným a čestným členom. Dohodnutý počet recipročne za časopis Speleo odoberá Česká 
speleologická spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma a v zahraničí na recipročnom princípe.

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

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

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 strán A4 sa odovzdáva v 1 exemplári napísaný na stroji 
alebo vytlačený a súčasne tiež na diskete v textovom editore Word. Pokiaľ použijete iný textový editor, 
konzultujte to s redakciou. Príspevok je tiež možné poslať E – mailom na nižšie uvedenú adresu, naj-
lepšie vo Word-e ako prílohu. Pokiaľ nemáte podmienky pre prácu na počítači, odovzdajte príspevok 
napísaný na stroji, prosíme ale s predstihom, aby bol čas na prepísanie. V texte vyznačte, kde majú byť 
zaradené prílohy.

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do textu, teda nie skladané mapy. Preto ich formát môže 
byť maximálne A 3 na výšku, pri veľkosti písma minimálne 3,5mm, pri formáte A 4 na výšku môžu byť 
písmená veľké min. 2,5 mm. Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrejme, že uverejníme i prílohy 
menších rozmerov. Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Grafické prílohy je možné poslať tiež v digita-
lizovanej podobe (pcx, gif).

Fotografie: uverejňujeme ich vzhľadom na podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalitné. V texte sú 
zásadne čiernobiele, i keď nám pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na zadnú stranu ceruzkou 
popis a autora. Farebné fotografie na obálke sa zásadne robia z diapozitívov. Lepší je formát 60 x 60 
mm, ak to bude kinofilm, potom iba obrázky komponované na výšku. O zaradení diapozitívu na obálku 
rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a súvislosť s textom v Spravodaji. Mapy, fotografie a diapozitívy 
autorom vraciame.

Príspevky posielajte buď na sekretariát SSS alebo priamo výkonnému redaktorovi (editorovi) na 
adresu:

Zdenko Hochmuth,
ul. M.Nešpora č.17, 08001 Prešov
domov (večer) 091/472 55
tel. do práce 095/62 219 26-8, kl.45
e-mail: hochmuth @ kosice.upjs.sk
Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred vyjdením, teda 15.2., 15.5., 5.9., 15.11. Výnimočne je 

možné zaradiť kratšie príspevky i cca 3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjdením uskutočniť 
drobné korekcie.

Veríme, že rešpektovaním uvedených pokynov uľahčíte prácu redakcii
Editor
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