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JaSkyňa Peştera dIN PereţII CorLatuLuI  
(rumuNSko, BIhor) 

CeSta do PodzemNeJ odvodňovaCeJ SúStavy 
vyvIeračky IzvoruL CrIşuLuI Negru

Jozef Psotka, Speleoklub drienka

S postupným vyznievaním našej 
činnosti v jaskyni Drăcoaia v doline 
Sighiştel (asi od roku 2015) sme začali 
hľadať v pohorí Bihor ďalšiu lokali-
tu, na ktorej by sme radi dlhodobej-
šie pôsobili. Pri výbere zaujímavých 
krasových území sme vždy vychádza-
li z hydrogeologickej mapy od Ianca 
Orăşeanuho (Asociatia Hidrogeologilor 
din Romania), na ktorej sú znázor-
nené výsledky mnohých stopovacích 
skúšok. O krasovej oblasti vyvieračky 
Izvorul Crişului Negru (obr. 1), ktorá 
leží pri bývalom významnom banskom 
revíre, niekoľko kilometrov za obcou 
Baiţa, sme počuli už dávno od nášho 
kamaráta, jaskyniara Paula Branescu-
ho z Baiţy. Mali sme však iné priority 
a možno nás odrádzala aj minulá in-
tenzívna banská činnosť na polyme-
talické rudy, Mo-Bi-W-Cu-Pb(-Au-Ag) 
v skarnových ložiskách. Prístupnosť 
oblasti je ťažšia, lebo dolina Crişul 
Baiţa je aj v súčasnosti uzavretá strá-
ženou bránou bývalého banského zá-
vodu, teraz prevádzkou kameňolomu. 
Kvôli prístupu je napokon potrebné 
zostúpiť niekoľko sto metrov prevýše-
nia lesom, zo serpentín štátnej cesty 
na sedlo Vârtop.

Prvýkrát sme sa tam dostali až v ja-
nuári 2017, keď sme si okrem starých 
baní s nafáranými zaujímavými jas-
kyňami pozreli aj vyvieračku Izvorul 
Crişului Negru, čiastočne zachytenú do 
vodovodnej siete, kde je 1155 m dlhá 
jaskyňa ukončená sifónmi (Damm, 
2000). Výsledky stopovacích skúšok 
(Gaşpar a Orăşeanu, 1987, Orăşeanu 
et al., 1991, Orăşeanu, 1996) preukáza-
li hydrologické prepojenie viacerých ponorov 
(Valea Seacă, Corlatului, Corlaţelul, Fleşcuţa, 
Huda Kunia) s touto vyvieračkou (obr. 2). Od 

vyvieračky sme v hlbokom snehu pokračovali 
hore dolinou Corlatului až k jaskyni Peştera din 
Pereţii Corlatului (Jaskyňa v stenách Corlatului). 

Obr. 1. Historická pohľadnica Izvorul Crisului Negru z r. 1935

Obr. 2. Krasová hydrológia územia podľa I. Orăşeanuho. 1. krasové 
horniny, 2. nekrasové horniny, 3. hranica príkrovu, 4. zlomy, 5. ponory, 
6. smer podzemného odvodňovania, 7. jaskyňa
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O tejto jaskyni som sa dozvedel zo staršieho 
zoznamu jaskýň (Goran, 1981) a detailnejšie 
z publikovaných článkov (Vălenaş et al., 1977, 
Damm, 1998). Autori uvádzajú rôzne dĺžky jas-
kyne: 266 m (L. Vălenaş) a 247 m (P. Damm), 
pri hĺbke 32 m a predpokladajú, že podzemný 
tok v jaskyni je najpravdepodobnejšie jedným 
z prítokov hydrologického systému Valea Se-
acă–Corlatului–Izvorul Crişului Negru. Na zákla-
de týchto údajov sme uvažovali, že by jaskyňa 
mohla byť vďaka svojej priaznivej pozícii voči 
vyvieračke cestou do tohto podzemného od-
vodňovacieho systému.

Mierne klesajúcou, užšou meandrujúcou 
chodbou s dvomi menšími stupňami sme doš-
li k 8,5 m hlbokej priepasti a M. Gaško tu 
zlanil na dno jaskyne, kde tečie málo výdatný 
občasný tok. Ďalej vedie len extrémne úzky 
odtokový meander, ktorý vyzeral na veľmi veľa 
práce. Do oblasti sme sa vrátili v apríli, kedy 
sme v trojici (M. Gaško, P. Imrich a J. 
Psotka) vykonali povrchový prieskum 
dolín Corlăţelul a Corlatului, kde sme 
si pozreli ponory, našli niekoľko men-
ších jaskýň a zliezli asi 10 m hlbokú 
priepasť. V jaskyni Corlatului sme opäť 
zlanili na jej dno, kde som si asi o 5 m  
vyššie v sienke s nápisom „TOPAZ 
1977“, za sintrovou výzdobou všimol 
nenápadný začiatok úzkeho odtokové-
ho meandra s horizontálnym bočným 
zárezom (obr. 3). Hrubý stalagmit, 
okolo ktorého sa dalo ledva pretlačiť, 
bol obitý kladivom, čiže miesto zaujalo 
už našich predchodcov, zrejme jasky-
niarov z dávno zaniknutej skupiny To-
paz z mestečka Nucet. Hoci sa tu dalo 
len s ťažkosťami preplaziť niekoľko 
metrov dopredu (obr. 4), videlo sa mi, 
že to môžu byť stropné časti tesného 
odtokového meandra z dna jaskyne. 
Zaregistrovali sme tu aj mierny prie-
van, preto sme sa rozhodli, že sa sem 
ešte vrátime s vŕtačkou a náradím. 
Podarilo sa nám to v auguste 2017, 
keď sme tu odpracovali jednu akciu 
(M. Gaško, J. Psotka a D. Majoroš). 
Postúpili sme tesnou plazivkou asi 6 m  
k zákrute doľava, odkiaľ sme uvideli 
možnosť ďalšieho rozširovania úžiny 
v priamom smere, z čoho sme neboli 

až takí nadšení, aj keď sme tu neočakávali 
rýchly postup. Potom sme lokalitu celý rok 
nenavštívili, pretože nás zamestnala novoob-
javená Pavúčia jaskyňa (Peştera Păianjenului) 
pri obci Cresuia a tiež sme sa trochu venovali 
krasovým územiam okolo obce Roşia v pohorí 
Pădurea Craiului.

Do jaskyne Corlatului sme sa vrátili (M. Gaš-
ko, V. Papáč a J. Psotka) až v septembri 2018, 
keď sme za jeden deň práce postúpili nad malú 
sienku – rozšírenie meandra, do ktorej sme vte-
dy cez úžinu nepreliezli. Prenikli sme tam až na 
ďalšej akcii v októbri (M. Gaško, V. Papáč a J. 
Psotka). Sienka nebola ktovieakým postupom, 
ale aspoň bolo kam ukladať skaly a zmestilo sa 
tu niekoľko ľudí. Počas tejto výpravy (19. – 20. 
10. 2018) začali P. Imrich a F. Majerníčková 
celú jaskyňu nanovo zameriavať. Tina pre-
šla úžinou oproti miestu prvého zlanenia, za 
ktorou preskúmala a zamerala 40 m chodieb.  

Obr. 3. Sienka TOPAZ 77. Foto: M. Petrescu, 2017

Obr. 4. Pôvodný stav meandra zo sienky TOPAZ 1977. Komentár 
pod fotkou z roku 2017 znel: Zdá sa, že toto je koniec… 
Foto: M. Petrescu
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V rozširovaní úzkeho meandra zo sienky sme 
pokračovali (M. Gaško, J. Psotka, P. Fencik a M.  
Kolesár) počas výpravy v novembri (24. – 25. 11. 
2018). Motivoval nás prievan a sľubná ozvena  
z neznámeho pokračovania pred nami. Na prá-
cu v meandri bolo potrebných už viac ľudí ako 
dovtedy, pretože všetok vyťažený materiál bolo 
nutné transportovať až do sienky. P. Imrich 
(pomohli mu P. Fencik a M. Kolesár) pokračo-
val v mapovaní a zameraná dĺžka jaskyne bola 
po novembrovej akcii 263 m s hĺbkou 27 m.  
Po intenzívnom topení snehu v marci 2019 
sme jaskyňu zažili aktívnu a mokrú, keď sa už 
blízko vchodu zbierala z komínov presakujúca 
voda a vytvárala drobný tok. Hlbšie v jaskyni 
vody pribúdalo, inokedy suché sintrové jazier-
ka boli plné a voda odtekala do bočnej chodby, 
ktorú minule preskúmala Tina. Na pracovisku 
v rozširovanom meandri pod nami burácal 
vodopád, ktorý nás ešte viac motivoval k práci, 
preto sme meander nazvali Hučido. Za dva dni 
(8. – 9. 3. 2019) sme spriechodnili asi 6 m úži-
ny (M. Gaško, P. Imrich, F. Majerníčková, D. 
Majoroš a J. Psotka). V apríli už bola jaskyňa 
opäť suchá a tichá ako zvyčajne, a za dva dni 
práce (5. – 6. 4. 2019) sme postúpili o ďalších  
6 m (P. Fencik, M. Gaško, M. Hajduk, P. Imrich, 
F. Majerníčková, V. Papáč a J. Psotka). Na čelbe 
sa pod nami konečne ukázalo rozšírenie mean-
dra. Počas májovej akcie 11. – 12. 5. (P. Fencik, 
M. Gaško, M. Hajduk, P. Imrich, D. Majoroš, 
F. Majerníčková, V. Papáč a J. Psotka) sme tam 
prenikli a po rozšírení nasledujúcej asi 2 m 
dlhej úžiny zlanili do už priestrannejšieho me-
andra. Objavený meander nazvaný Soberáno je 
dlhý asi 20 m s výškou 10 m, na strane prítoku 
kaskádovito stúpa a občasný tok tu priteká 
z neprielezného kanála. V smere odtoku sa 
meander končil hlbšou neprieleznou úžinou 
s prievanom. Vhodené malé kamene sa naj-
prv obíjali o steny úžiny a potom dopadali so 
zadunením vo väčšom priestore pod nami. P. 
Fencik a M. Hajduk skúšali dole spustiť GoPro 
kameru, ale dostala sa asi len 4,5 m hlboko  
a neukázala nič zaujímavé. Na úžine sme začali 
pracovať (M. Gaško, M. Miškov a J. Psotka) 21. 
júna, keď sme rozšírili asi 2 m a zistili, že nás 
čakajú ešte asi 4 m vertikálne, aby sme ju pre-
konali. Zaujímavé bolo, že pukliny vo vápenci 
boli vyplnené medovo žltým minerálom, prav-
depodobne kalcitom.

Počas akcie v septembri (13. – 15. 9. 2019) sa 
prvý deň vybrali do jaskyne traja (M. Gaško, 
V. Papáč a J. Psotka) a do večera úžinu takmer 
prekonali. Na ďalší deň sa pridali P. Imrich, 
F. Majerníčková a M. Miškov, ktorí prvý deň 
sondovali v jaskyni na sútoku dolín Corlatului 
a Fleşcuţa. Peťo s Tinou pokračovali v meraní 
jaskyne až po pracovisko (dĺžka 307 m, hĺbka 
42 m), ostatní zatiaľ dokončili úžinu. Potom 
sme všetci zlanili do pokračovania meandra, 
z ktorého dna pokračovala opäť neprielezná 
úžina, ale v smere odtoku sa dalo postupovať 
rozporom, po úzkych stúpajúcich policiach. 
Meander sa končil neprieleznou úžinou s čier-
ňavou a prievanom. Vhodený kameň padal 
voľne okolo 10 m, potom sa otĺkal o police 
meandra a padal ešte hlbšie, so sľubným zadu-
nením po dopade. Úžina vyzerala jednoducho, 
a bolo tu potrebné odstrániť len niekoľko 
metrov dlhé vertikálne skalné rebro na zákrute 
meandra. V októbri (18. – 19. 10. 2019) sa časť 
partie (P. Imrich, F. Majerníčková a M. Miš-
kov) venovala rozširovaniu úžin medzi sien-
kou Topaz 1977 a meandrom Soberáno. Ostatní 
(M. Gaško, M. Kolesár, V. Papáč a J. Psotka) 
sa vybrali na dno jaskyne. V najstrmšej časti 
nového meandra Balantajns, M. Gaško osadil 
roxorové stúpačky na uľahčenie pohybu. Na 
konci meandra sme začali kolmo dole vŕtať 
skalné rebro, ako sme si to vyhliadli už minule. 
Skalami sme zakladali úžinu v dne meandra, 
aby sa po ňom dalo chodiť, a nemuseli sme sa 
trápiť s rozporom. Po pár hodinách práce sme 
prekážku prekonali a posledné skaly už Maťo, 
istený na lane, zhadzoval nadol. Z jaskyne 
sme vyliezli až neskoro večer. Na druhý deň 
sme vystrojili stupeň do meandra a všetci sme 
postupne zlanili do nových priestorov. Prvé 
zlanenie, asi 10 m, je na strmo uklonené skalné 
police meandra, ktorý cez úžinu pokračuje ešte 
hlbšie. Zlanením šikmo po skalných rímsach 
sa dostaneme k ďalšiemu kotveniu za rohom, 
a cez širšiu časť meandra zlaníme asi o 5 m niž-
šie, na miesto, kde podľa čistej vybielenej steny 
občasne priteká zhora, z meandra Balantajns, 
voda (potvrdené urino-stopovacou skúškou). 
Postup ďalej po dne meandra je možný len cez 
nepríjemnú úžinu. Z tohto miesta sa ešte dalo 
pokračovať vylezením niekoľko metrov po stú-
pajúcich skalných policiach opäť k rozšíreniu 
meandra. Odtiaľ by sa dalo pohodlne zlaniť 

Speleológia v zahraničí
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ešte asi 3,5 m nižšie, ale už sme 
nemali ďalšie lano ani kotve-
nia. M. Miškov však prekonal 
úžinu od miesta posledného 
zlanenia a dostal sa na toto 
miesto po dne meandra. My 
sme jeho postup zvedavo pozo-
rovali zhora, zo skalných ríms. 
Maťo pokračoval až na koniec 
meandra a niekoľko metrov 
za rohom, cez menej než 2 m 
dlhú jednoduchú úžinu, svietil 
do väčšieho priestoru.

Na nasledujúcej akcii v no-
vembri (22. 11. 2019) sa prvá 
partia (P. Fencik, P. Imrich, F. 
Majerníčková a M. Miškov) ve-
novala spriechodňovaniu trasy 
a navŕtali nové antikorové kot-
venia nad prvou priepasťou. 
Druhá skupina (M. Gaško, V. 
Papáč a J. Psotka) sa po dopl-
není vystrojenia minule objave-
ného meandra Metaksa pustila 
do koncovej úžiny. Onedlho 
sme túto ľahkú prekážku od-
stránili a väčšina sutiny popa-
dala dole – do pokračovania. 
Bolo to zatiaľ najrýchlejšie pre-
konané zúženie v tejto jaskyni. 
P. Fencik a M. Miškov prišli 
za nami po tom, ako vylepšili 
úžinu pred zlanením do meandra Balantajns. 
Keď sme zlanili na skalnú plošinu v širokom 
meandri pod nami, hneď sme videli, že ešte 
nie sme na očakávanom riečisku, ale zasa v po-
dobnom meandri ako doteraz, no priestran-
nejšom. Smerom naspäť, pôdorysne pod dno 
vyššie ležiaceho meandra Metaksa, sa dá postú-
piť širšou chodbou asi 20 m, ale tá sa tu končí 
vybielenou stenou občasného prítoku zhora  
a v smere po odtoku je neprielezná úžina. Situ-
ácia je tu veľmi podobná ako v prvom objave-
nom meandri Soberáno. Potom sme preskúmali 
priestory na úplnom dne meandra, na ktoré 
sa dá zliezť voľne od miesta zlanenia. Dno je 
však úzke a málo vyvinuté, a je len občasne 
pretekané drobným tokom z tesnej prítokovej 
chodby so sintrovými hrádzkami, ktorú až po 
jej koniec preskúmal M. Miškov. Je tu tiež krát-
ky úsek meandra, ktorý vedie k neprieleznému 

prítoku zo širokej chodby zhora, do ktorej 
sme zlanili. Vlado potom prešiel od miesta 
zlanenia cez úžinu (obr. 5) v smere odtoku, 
kde voľne zliezol opäť na úzke dno meandra. 
Tam prekonal tesnú plazivku v smere odtoku, 
kde sa na povrchu sedimentov nachádzajú 
zuby jaskynného medveďa a úlomky kostí. 
Ďalší traja sme prešli za ním a v sienke, kam sa 
zmestí viac ľudí, sme uvažovali, či má na tomto 
mieste zmysel pracovať. M. Miškov sa pretlačil 
veľmi úzkym meandrom ešte niekoľko metrov 
dopredu, ale nevidel to na ľahký postup ďalej. 
Mierne skeptickí z nejednoznačného pokračo-
vania sme sa vybrali nahor. Cestou hore som 
hľadal vyššie ležiace miesta, kde by to mohlo 
pokračovať. Oproti úžine, ktorá vedie naspäť 
k miestu zlanenia, som si všimol rúrovité roz-
šírenie pukliny, ktorým sa dalo šikmo vyliezť 
vyššie. Potom som postupoval strmo smerom 

Obr. 5. Úžina k zubom. Foto: V. Papáč

Speleológia v zahraničí
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naspäť a dostal sa ku kvapľami vyzdobenému 
oknu, ktoré sa otvára smerom späť do širo-
kého meandra, vyššie nad miestom zlanenia. 
Oproti, v smere odtoku, som uvidel začiatok 
oválnej chodbičky. M. Gaško tam naliezol  
a o chvíľu sa vrátil so správou, že to vyúsťuje 
do pokračovania, ale treba lano. S Vladom sme 
si miesto išli pozrieť, a na našu radosť sme 
uvideli vysoký priestor – prítokový meander 
s priepasťou, a oproti nám horizontálne po-
kračovanie chodby.

Na ďalší deň (23. 11. 2019) sme sa do jaskyne 
vybrali piati (M. Gaško, Dorin Lup zo Speodavy 
Ştei, M. Miškov, V. Papáč a J. Psotka). M. Gaško 
vystrojil stupeň a najprv zlanil priepasť, dole 
však našiel len tesný a krátky úsek meandra, 
ktorý v oboch smeroch prechádza do neprie-
lezných úžin. Preto sa vrátil po lane vyššie a ky-
vadlom sa dostal do viditeľného pokračovania  
v priamom smere (priestor sme nazvali Kyvad-
lová šachta). Navŕtal tu jednu kotvu, aby mu 
neušlo lano, a voľne pokračoval chodbou. Po 
chvíli sme ho už nepočuli a zvedavo sme očaká-
vali, čo tam bude. Keď sa vrátil s tým, že to ide 
ďalej, všetci sme postupne prekonali kyvadlo  
a spoločne sa vybrali peknou chodbou s pro-
filom v tvare kľúčovej dierky. Meandrom sme 

postupovali voľne rozporom, len na dvoch 
miestach bolo treba dať väčší pozor, aby sme 
nespadli o niekoľko metrov nižšie. Chodbu na 
jednom mieste preráža bazaltová dajka, okolo 
ktorej je na stenách a strope vyzrážané množ-
stvo sadrovca. Na dne chodby sú kopy sadrov-
cového „snehu“ s priehľadnými ihlicovitými 
kryštálmi sadrovca. Aj ďalej od tohto miesta je 
na strope chodby veľa sadrovca, preto sme ju 
nazvali Sadrovcový meander. Potom sme dosiahli 
miesto, kde sa zrazu úžina v dne chodby otvára 
tak, že postup rozporom už ďalej nebol možný, 
a bolo tu potrebné zlaniť asi 6 – 8 m. Dole sme 
uvideli širšie, sedimentmi pokryté dno chodby  
s drobným tokom, a oproti, v našej úrovni, rú-
rovité pokračovanie chodby so stropom bielym 
od sadrovca. Ani tam sa však nedalo bezpečne 
dostať voľne, bolo tu treba vystrojiť krátky 
lanový traverz. Na chvíľu sme úplne stíchli, či 
odniekiaľ nezačujeme tiecť potok, a na našu 
veľkú radosť sa spredu, ešte z diaľky, ale predsa 
zreteľne, ozýval hukot podzemného toku.

V jaskyni sme opäť pôsobili 17. – 18. 1. 2020 
(M. Gaško, P. Imrich, M. Kolesár, D. Lup, F. 
Majerníčková, D. Majoroš, M. Miškov, V. Papáč 
a J. Psotka), kedy sme sa venovali prieskumu  

Obr. 6. Sadrovcový meander. Foto: V. Papáč Obr. 7. Zlanenie k toku, vpravo vidieť bazaltovú dajku. 
Foto: V. Papáč
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a meraniu. Tentoraz sme 
sa tešili na voľné pokračo-
vanie. Peťo a Tina mapova-
li, a potiahli to pod stupeň 
z meandra Metaksa, pred 
úžinu „k medvedím zu-
bom“. M. Gaško vystrojil 
z miesta, kde sme skončili 
minule, krátky traverz do 
chodby oproti (tá sa končí 
zanesením pieskom) a od-
tiaľ krátky zlaňovací úsek 
do pokračovania meandra 
nižšie. Preskúmal aj hlbšie 
ležiaci väčší priestor, kde 
sa spájajú úzke prítoky, ale 
v smere odtoku je to ne-
prielezné. Pokračovali sme 
preto dopredu vrchnou 
časťou meandra (obr. 6), 
za zvukom vodného toku, 
ktorý sa ozýval zdola. Do-
stali sme sa na menšiu 
Križovatku chodieb: zľava 
sa pripájala neveľká príto-
ková chodba, ktorú som 
preskúmal len zbežne po 
prvú úžinu. Z Križovatky 
smerom dopredu pokračo-
val vysoký meander, za roh 
sme však nevideli, a dno 
tvorili nakopené voľné 
skaly, po ktorých nebolo 
bezpečné postupovať. Po-
kračovanie (vysoký príto-
kový meander) sa črtalo aj 
za rohom vľavo. Nás to 
však najviac lákalo nadol, 
odkiaľ sa ozýval vodný tok 
a kamene tam dopadali 
s riadnym zadunením. M. Gaško pozhadzoval 
dole voľné skaly a vyčistil tak cestu pre zostup. 
Vystrojil stupeň a zlanili sme asi 5 m do šir-
šieho priestoru – menšej siene v meandri pod 
nami. Smerom naspäť sa tu dalo voľne zliezť 
niekoľko metrov, na miesto prítoku vody z dna 
Sadrovcového meandra, a cez otvory v dne siene 
sme pod nami uvideli mohutnú chodbu. Mies-
to ďalšieho zlanenia sme však zvolili vyššie, 
aby sme nadviazali na predošlý stupeň. Vŕtačka 
mala energiu už len na jednu kotvu, no lano 

súvislo pokračovalo zhora, preto sme sa ne-
obávali zlaniť aj len na jednom medzikotvení. 
M. Gaško po zlanení asi 15 – 20 m (obr. 7), 
začal v úžase nad objavenou chodbou (obr. 8, 
9) nekontrolovane kričať a my ostatní sme sa 
hneď radostne spúšťali za ním. Naozaj, niečo 
podobné sme ešte nikdy neobjavili. Mohutnou 
riečnou chodbou (nazvali sme ju Galeria Petru 
Brijan po zosnulom jaskyniarovi z klubu Spe-
odava Ştei) s nánosmi hrubého štrku a piesku 
sme pokračovali najprv dolu tokom až ku od-

Obr. 8. Galeria Petru Brijan. Foto: V. Papáč

Obr. 9. Galeria Petru Brijan. Foto: V. Papáč

Speleológia v zahraničí
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tokovému sifónu – hlbokému oválnemu jazeru 
(obr. 10). Odtiaľ sme sa vrátili naspäť na mies-
to zlanenia, ale v smere proti toku sme onedl-
ho skončili pri prítokovom sifóne. Ku koncu 
akcie sme ešte s Vladom prešli prvou plazivkou 
v prítokovej chodbe z Križovatky a chodbou 
s pieskovými konkréciami (obr. 11) postúpili 
do Pieskovej sienky s hrubými nánosmi sedi-
mentov, ktoré sú odkryté kolmým profilom. 
Vľavo od profilu je jama, na dne s otvorom, cez 
ktorý bola zrejme časť sedimentov zo sienky 
premiestnená niekde hlbšie, do neznámych 
priestorov. Pod otvorom vidieť prielezný pries-
tor, kde som hádzal pieskovcové konkrécie, 
ktoré padali cca 10 m hlboko, kotúľali sa po 
šikmine, a podľa zvuku možno súdiť, že do-
padali na piesčité dno. Otvor je čiastočne pre-
krytý neveľkým skalným blokom, za ktorým 
je nahromadený piesok s konkréciami, ktoré 
nevyzerajú byť ťažkou prekážkou. Vo vrch nej 
časti Pieskovej sienky, po vylezení nánosu se-
dimentov, to za tesným prielezom pokračuje 
ďalej. Vlado prešiel nasledujúcu nepríjemnú 

Obr. 10. Odtokový sifón. Foto: V. Papáč

Obr. 11. Pieskové konkrécie. Foto: V. Papáč

Speleológia v zahraničí
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plazivku a postupoval rúrovitou freatickou 
chodbou aj s vertikálnymi úsekmi, ktoré sa 
dali vyliezť voľne. Zastal pod pokračovaním 
– rúrovitou strmou chodbou s prievanom –  
a hore videl priestor, kde lietali netopiere.

Na ďalší deň sme zišli do jaskyne siedmi: 
Peťo, Tina, Vlado, M. Miškov, Miro, Dorin a Jo-
zef. Peťo a Tina pokračovali v meraní, ale došli 
len po Kyvadlovú šachtu, lebo Peťo mal problémy 
so svetlom. S Vladom sme najprv rozšírili ná-
stup posledného stupňa do chodby P. Brijana. 
Potom trojica Maťo, Miro a Dorin zlanili na 
riečisko. Dorin bol veľmi natešený z veľkého 
objavu v jeho domovskom krase a v neopréne 
preskúmal prítokový i odtokový sifón. Skon-
štatoval však, že je to len pre potápačov a za 
jazerom odtokového sifónu to suchou cestou 
nikam nevedie. Smerom naspäť proti prúdu 
musel pri plávaní trochu viac zabrať. S Vladom 
sme zatiaľ pomocou dlhého sekáča trochu 
prekopali pieskové dno plazivky vo freatickej 
prítokovej chodbe, ktorú preskúmal včera. Na 
konci chodby sme si pozreli miesto, ktoré treba 
vyliezť. Hore vidieť nejakú väčšiu chodbu alebo 
sieň, vyzerá to veľmi zaujímavo. O niečo nižšie 
sme ešte preskúmali krátky výbežok meandra 
s úžinou na konci. Za úžinou je spadnutý blok, 
za ktorým sa črtá pokračovanie, a bolo odtiaľ 
cítiť prievan. Najprv však bude treba vyliezť 
rúru, ktorá je hneď vedľa, a zrejme vedie vyššie 
nad toto miesto. Preskúmali sme tu ešte jednu 
odbočku – plazivku, ktorá sa však končila sle-
po asi po 15 m. Cestou naspäť sme ešte nazreli 
do otvoru na najnižšom mieste Pieskovej sienky. 
Vyzerá, že tam nasáva chladný prievan, ktorý 
pochádza z chodby, ktorú treba vyliezť. Môže 
to tam pravdepodobne viesť aj za prítokový 

sifón. Ďalšie miesto, ktoré sme pozreli, bolo 
pokračovanie meandra od Križovatky smerom 
dopredu. Po vytiahnutí lana zdola som po-
zhadzoval zvyšné skaly, opatrne prešiel ďalej 
a pokračoval chodbou vpravo za rohom. Zľava 
sa tu pripája vysoká prítoková chodba so str-
mým skalným dnom, kde bude treba vyliezť. 
Po zlezení rozbitého 2 m stupňa sme aj s M. 
Miškovom krátko pokračovali vysokým me-
androm, na dne s jemným suchým pieskom, 
ten však onedlho otvorom v dne prechádza do 
rozvetvujúcej sa priepasti, ktorá ústi priamo 
nad hlavný tok v chodbe P. Brijana. Pokračo-
vanie chodby, ktoré sa javilo smerom dopredu, 
je len slepá dutina s menšou guánovou kopou. 
Spokojní s možnosťami na ďalší prieskum sme 
vyliezli z jaskyne a zistili, že dnešná akcia trvala 
12 hodín. Dosť sme tým znepokojili Peťa, kto-
rý nás už očakával u Dorina v Baiţe oveľa skôr.

Zaujímavosťou jaskyne je početnejší výskyt 
netopierov v nových objavoch, tie sme v sta-
rých častiach nepozorovali často. Ďalšou je 
absencia akejkoľvek kalcitovej sintrovej vý-
zdoby v týchto rozsiahlych priestoroch (nie je 
tu ani jeden nátek, kvapeľ či brčko) a nie sú 
tu ani miesta s presakujúcou či kvapkajúcou 
vodou. Vyskytuje sa tu niekoľko strmo uklo-
nených bazaltových dajok, ktoré prerážajú 
vápence. Steny vyššie ležiacich chodieb sú 
zväčša úplne suché a miestami sa v nich až 
práši. Výdatnosť podzemného toku však bola 
aj po dlhom období sucha pomerne vysoká, 
hoci podľa stôp na stenách býva hladina 
vody pri vysokých stavoch ešte o meter vyš-
šie. V chodbe s vodným tokom je množstvo 
hrubozrnných štrkových (obr. 12) i jemných 
piesčitých sedimentov. Štrk je tvorený okrem 
pestrých úlomkov vápencov najmä kremen-
cami, bazaltmi a kontaktnými rohovcami, čo 
sú veľmi odolné a tvrdé horniny. Unášané 
silným vodným tokom pri vysokých stavoch 
sa iste podieľali svojím abrazívnym účinkom 
na vytváraní priestorov jaskyne.

Po tejto akcii sa nám konečne podarilo do-
siahnuť to, čo sme sa v tejto jaskyni najviac 
nádejali – dostať sa na podzemný tok, kolektor 
hydrologického systému Corlatului – Izvorul 
Crişului Negru. K tomu bolo potrebné sprie-
chodniť dokopy vyše 52 m úžin, čo trvalo cel-
kovo 18 dní práce a navŕtali sme pritom okolo 
300 dier. Pomerne rýchly priemerný postup 

Obr. 12. Štrkové sedimenty. Foto: V. Papáč
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úžinou, okolo 3 m za 
akciu, bol podmiene-
ný priaznivým horni-
novým prostredím. 
Pamätám si, ako sme 
si po druhej pracov-
nej akcii v tejto jaskyni  
v septembri 2018 ho-
vorili, že snáď tu nebu-
de potrebné rozširovať  
50 m. Po jaskyni Duva 
na Jakupici je to zrej-
me druhý najdlhší pre-
kop jaskyniarov SSS  
v zahraničí. V jaskyni 
sa zatiaľ uskutočnilo 
21 akcií (ak nerátame 
dve krátke prieskumné návštevy pred začatím 
prác), z toho 18 bolo pracovných, keď sme 
vŕtali, rozširovali a mapovali, a posledné 3 ak-
cie boli prieskumné (plus mapovanie). Jaskyňa 
zatiaľ dosahuje zameranú dĺžku 516 m a hĺbku 
77 m, ale preskúmanú dĺžku odhadujeme na 
viac ako 1 km a hĺbku na 100 m. Na činnosti  
v jaskyni sa podieľali (počet akcií): Peter Fencik 
(7), Martin Gaško (20), Martin Hajduk (3), 
Peter Imrich (16), Miro Kolesár (6), Dorin Lup 
(2), Františka Majerníčková (14), Denis Majo-
roš (5), Martin Miškov (8), Vlado Papáč (15)  
a Jozef Psotka (21).

Poďakovanie: Za všestrannú podporu (vy-
bavenie povolenia, poskytnutie ubytovania, in-
formácie o jaskyniach) ďakujeme kamarátom z 
klubu Speodava: Paulovi Branescuovi, Dorino-
vi Lupovi, Mirceovi Petrescuovi a Tudorovi Ru-

sovi. Za zabezpečenie technického vybavenia 
potrebného na prácu a vystrojenie jaskyne (ser-
vis vŕtačky, akumulátory, antikorové kotvenia) 
vďačíme P. Imrichovi a P. Fencikovi. P. Holúb-
kovi vďačíme za požičanie akumulátorov a G. 
Lešinskému za odolné vedro.
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V Borinskom krase pribúda v poslednej 
dekáde každoročne aspoň stovka nových 
metrov podzemných chodieb. Kým v úvo-
de desiatych rokov 21. storočia to boli 
veľké objavy v jaskyni Stará garda, čo 
vyústilo do vzniku Borinského jaskynné-
ho systému s aktuálnou dĺžkou 2,3 km,  
v posledných rokoch sa bratislavskí jas-
kyniari viac sústreďujú na priľahlé povr-
chové lokality. Takto sa v r. 2018 podaril 
objav Strednej gardy (dĺžka 279 m)  
a začiatkom roku 2019 to bola Horná 
garda (aktuálne 220 m). Na jeseň 2019 
sa aktivity presunuli do Ponoru trpaslí-
kov, kde sa hlavný objav udial v decem-
bri 2019 a pracovisko ostalo hlavnou 
lokalitou zimných mesiacov roka 2020.

Predobjavové aktivity
Ponor pri sútoku Cúrskeho a Borinské-

ho potoka sme zaregistrovali začiatkom 
jari 2012 pri zvýšenom vodnom stave. 
Ponor bol dosť mohutný a hltal väčšiu 
časť vôd Cúrskeho potoka. Prvá akcia sa tu 
uskutočnila 22. 4. 2012 z iniciatívy Csabu 
Igaza. Vtedy sme sa počas 2 hodín snažili 
ponor vyčistiť od konárov a lístia, aby 
sme zistili, či sa hlbšie nenachádza nejaká 
odtoková chodba. Počas čistenia hladina  
v ponore chvíľami klesala, chvíľami stú-
pala, v jeden moment dokonca s hukotom 
vypúšťania rybníka klesla o vyše 1 m, avšak 
napokon sa ponor upchal a hladina ostala 
na úrovni povedľa tečúceho potoka. V čis-
tení pokračoval Cs. Igaz s M. Adamom aj 
o dva týždne neskôr, keď už bola celková 
úroveň vodných tokov nižšia. V ponore 
sa strácalo málo vody a dalo sa pracovať 
tak, že voda stále bokom odtekala dovnút-
ra. Postupne sa ukázal otvor s prieme-
rom 20-30 cm zaplnený splaveným lístím  
a blatom. Štuchaním roxorovou tyčou sa 
zistilo, že diera pokračuje do hĺbky 2,5-3 m.  
V tento deň vznikol aj názov pracoviska, 
keď susedná chatárka M. Skálová oslovila 
účastníkov nachystaných na akciu: „Kam 
idete, trpaslíci?”. Nasledujúci týždeň sa 

Počiatok kopania v ponore v roku 2012. Foto: R. Nevařil

Csaba Igaz na konci prvej fázy čistenia v r. 2012. 
Foto: R. Nevařil

Práce na provizórnej hlinenej hrádzi v lete 2015. 
Foto: M. Ševčík

PoNor trPaSLíkov Sa zmeNIL Na JaSkyňu

Peter magdolen, matej Ševčík



14Prieskum a výskum Spravodaj SSS 3/2020

v nedeľu 13. 5. 2012 konečne uskutočnila 
plnohodnotná pracovná akcia. Prehĺbili sme 
koryto Cúrskeho potoka, vybudovali zemnú 
hrádzu, aby voda tiekla mimo ponor, a na 
jeho mieste urobili sondu v povrchovom pro-
file 1,5 x 1,5 m do hĺbky 2 m. Držali sme sa 
skalnej steny, ktorá vystupuje na strane oproti 
potoku. Pretože sa neukázala chodba vybo-
čujúca z profilu sondy, práce sme ukončili  
a sondu nechali stáť ladom. 

Ako tu ustala aktivita, ponor sa pomaly zaná-
šal. Snaha o postup bola viac-menej platonická 
a až o tri roky neskôr, v lete roku 2015, sme 
ponor vyčistili od naplaveného dreva a lístia, 
no bez nadväzujúceho kopania. Tiež sme po-
kusne vytvorili pred ponorom menšiu hrádzu 
na odrazenie vôd, ale prvé väčšie letné dažde ju 
zarovnali a vrátili koryto späť do ponoru. 

Ďalšia poriadna akcia sa na lokalite usku-
točnila v júni 2016. Skupina skautov s vedú-
cim P. Minárikom mala vtedy záujem o náv-
števu jaskyne Sedmička. Ako protihodnotu 
za sprevádzanie sa ponúkli, že nám pomôžu 
pri kopaní. Kde však zamestnať mladistvých 
skautov a skautky? Ideálnym sa ukázal práve 
Ponor trpaslíkov v blízkosti Sedmičky, ktorý 
sa opäť zaniesol a hrozilo, že vody z povedľa 
tečúceho potoka definitívne zahladia našu 
predchádzajúcu činnosť. Tak sa pod vedením 
Nely Filipčíkovej vytvorila nová hrádza, ponor 
sa opäť vyčistil a 7 skautov malo dobrý pocit 
zmysluplnej práce. Ďalší rok sa iniciatívy 
znovu chopil Csaba Igaz. Učiteľské voľno 
počas jarných prázdnin vo februári 2017 vy-
užil na opätovné čistenie ponoru. Tentokrát 
dlhotrvajúce mrazy spôsobili, že piesočná 
vrstva bola stuhnutá na kameň a úvodných 
30 – 40 cm musel prekonávať sekáčom. Na 
druhej strane, zvolený profil sondy bol sta-
bilný a nehrozil zosuv stien. Druhý deň prác 
sa k nemu pripojil P. Magdolen a na tretí deň 
aj M. Móži. Takto sa za tri dni dosiahlo skal-
né dno v hĺbke 2,5 m a konečne sa ukázala 
takmer horizontálna odtoková chodba sme-
rujúca podľa očakávania pod skalnú stenu. 
V chodbe sme postúpili 2 m dopredu a už to 
vyzeralo, že tu bude ponorová jaskyňa, aj keď 
začiatok tvorený nízkou plazivkou nevyzeral 
lákavo. Aby vynaložené úsilie nevyšlo navni-
voč, rozhodli sme sa ešte než prídu jarné vody 
sondu provizórne zabezpečiť. Preto sme o dva 

týždne výkop rozšírili na profil 1,2 x 1,2 m, 
osadili kostru z lešenárskych rúrok, jednu ste-
nu zapažili pažnicami Union, ktoré sme mali 
uskladnené v Sedmičke a dve steny drevenými 
doskami. Touto akciou sme sa na čas uspoko-
jili a v prácach v plazivke sme pokračovali až 
v auguste. Kopanie sa ale ukazovalo neefektív-
ne, strop sa znižoval k podlahe po celej šírke 
chodby. Ešte dve akcie sme vykázali v októbri, 
kedy sme zvyšovali strop pomocou vŕtačky  
a drvinu vynášali vo vedrách von. Na zimu 
sme odišli na perspektívnejšie pracoviská. 

Rozhodujúci rok 2019
Po dvoch rokoch nečinnosti začínali dre-

vené steny sondy povoľovať. Keď po čase 
prišiel na pracovnú akciu koncom augusta 
Ľubo Sliva so synom, vrátili sme sa k Ponoru 
trpaslíkov. Javil sa ako príhodné pracovisko, 
kde sa pri potôčku zabaví aj detský účastník 
opekaním špekáčikov. Sondu sme poznove 
vyčistili na dno a pustili sa aj do horizontálnej 
plazivky. O dva dni nastúpili mladí čakatelia 
a plazivku dočistili, pokiaľ sa dalo kopať. 
Postup dopredu však už nebol mysliteľný bez 
rozširovania. V polovici septembra nastúpila 
vŕtačka a dva dni sa priberalo zo stropu, čím 
sa chodba v úvodných dvoch metroch sprí-
stupnila na pohyb kolenačky. Konečne sme 
zaregistrovali prievan. Vŕtanie pokračovalo 
aj ďalší víkend a po polmetrovom postupe 
sa ukázala v strope chodby hrana, za ktorou 
sa priestor zväčšoval. Tam sa podarilo dostať 
21. 9. 2019 a do prvého voľného priestoru 
sa preplazila Z. Podmanická. Konštatovala, 
že horizontálna plazivka je prerušená kol-
mou puklinou, kde sa dá postaviť. V pukline 
boli na stenách kúsky konárikov, staré listy  
a dokonca plastový téglik, čo nasvedčovalo 
tomu, že bývala zatopená. Ale črtalo sa pokra-
čovanie do viacerých smerov pomedzi bloky 
a nekrasové balvany. Tento skromný objav 
sa stal rozhodujúcim impulzom pre ďalšiu 
činnosť na lokalite. Usúdili sme, že jaskyňa 
tu bude. Nutným sa stalo natrvalo zabezpečiť 
vchod. Preto sme nadchádzajúce akcie orien-
tovali na budovanie stabilného vstupu. 

Budovateľské úsilie
Výhodou ponoru bolo, že v hĺbke 2,5 m sa 

ukázalo skalné podložie, od ktorého sa dali 
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ťahať betónové steny. Celá vý-
stavba prebiehala počas štyroch 
víkendov v októbri až novembri 
2019. Typicky sa začínalo v pia-
tok poobede, keď R. Nevařil do-
dávkou priviezol štrk a ten sme 
presúvali čo najbližšie k ponoru. 
Hlavným pracovným dňom bý-
vala sobota, rovnako intenzívne 
sme však pokračovali aj v nede-
ľu. Prvý víkend sme najprv mu-
seli odstrániť starú konštrukciu, 
potom rozšíriť vstupnú šachtu 
v troch smeroch o pol metra  
a začať budovať debnenie. V ne-
deľu sme už aj osadili prúty 
hrebienkovej ocele (roxory) a vy-
betónovali veniec na dne. Druhý 
víkend bol v rámci klasického 
podujatia „Záver sezóny” spoje-
ný s opekaním Borinského pra-
saťa popri tom sme betónovali 
vchod s využitím elektrocentrály 
a miešačky. Výška vnútorných 
múrov dosiahla úroveň 1 m. 
Podobný bol postup aj tretí ví-
kend, hoci sme betón miešali 
ručne vo fúriku. Štvrtý víkend 
už výška vybetónovaných stien 
dosiahla 3 m od dna, čo je úro-
veň presahujúca vysoké hladiny 
vôd pri jarných záplavách, a teda 
už sa netreba obávať zanese-
nia vykopaných priestorov. Od 
pôvodného úmyslu osadiť rám  
a plechový poklop sme upus-
tili, pretože stále treba kopať 
a vyťažený materiál cez šachtu 
vyťahovať von, čomu by zúženie 
profilu pri osadenom ráme isto 
prekážalo. 

Objavy chodieb
Ako sme ukončili betonárske 

práce, hneď nasledujúci víkend 
sme sa pustili do hľadania po-
kračovania v podzemí. Nebolo 
však jasné, ktorú z puklín treba 
rozšíriť. Len niektoré steny boli 
tvorené masívom a po apliká-
cii vŕtania často vypadli okolité 

Začiatok budovania stabilného vchodu na jeseň 2019. Odstraňuje sa 
pôvodné paženie a kostra z lešenárskych rúrok vytvorená v marci 2017. 
Foto: M. Mikuš

Čistenie dna pred vytvorením debnenia. Foto: M. Mikuš

Stav po vybudovaní betónového vstupu. Foto: M. Mikuš
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kamene, až napokon vznikla menšia sieň (Té-
gliková). Tu už prievan ukázal, kadiaľ ďalej. 
Takto sme v závere druhej akcie po betóno-
vaní videli pomedzi voľné bloky perspektívny 
postup. Nad hlavou však hrozil zaklinený ka-
meň pádom. Poslednú dieru sme teda umiest-
nili do kameňa, aby sme odstránili hrozbu.  
S kameňom sa však odstránil aj rýchly po-
stup, keď sa zosypala lavína zo stropu a ostali 
sme čumieť na mohylu napadanej sutiny. To 
načas znechutilo jaskyniarov. Tesne pred Via-
nocami sa nás nazbieral dostatočný počet, aby 
sme mohylu vyťahali von. Odhadom kubík 
kamenia a hliny sa pomerne rýchlo podarilo 
dostať na povrch a mohli sme vŕtačkou lik-
vidovať prekážajúce balvany v závale v správ-
nom smere. Navŕtali sme tam kameň a po vy-
bratí úlomkov bolo vidno ďalej asi 3 m. Bolo 
treba ale ešte navŕtať ďalší voľný blok, aby sa 
do voľného priestoru dalo dostať. Dopredu 
sa naplazil M. Ševčík a za ním Z. Podmanic-
ká. Matej prešiel asi 4 m a vyhlásil, že to tam 
končí suchým sifónom, teda že sú tam stopy 
po odtekaní vody. Pokračovanie bolo možné 
v dvoch odbočkách. Vŕtanie v prvej odbočke 
nemalo želaný efekt, ale druhá odbočka po 
rozšírení viedla k otvoru, kde sa ďalším rozši-
rovaním otvoril tesný prielez a už sa dalo na-
zrieť dopredu. Prvá sa tam preplazila Zuzka, 
neskôr za ňou J. Šimko, R. Dočolomanský, Cs. 
Igaz a R. Nevařil. Dopredu bolo 5 m voľných, 
ďalej už bolo treba presúvať kamene. Po ich 
presunutí sa postúpilo asi 8 m a nasledo-
val výstup dohora. Prešli tam Podmanická 
a Dočolomanský, dostali sa do dómu, ktorý 
rozmermi porovnali s autobusom. Túto akciu 
považujeme za objav Jaskyne trpaslíkov a vte-
dy odhadovaná dĺžka dosiahla 50 m.

Nadšenie z objavu sa v novom roku prejavilo 
zvýšenou aktivitou v jaskyni. V januári sa pri 
súčasnom rozširovaní úžin v Šípkovej chodbe 
pracovalo v spodných partiách v smere prieva-
nu, postupne sme rozšírili meander a dostali 
sa do Bicyklovej siene. Ďalšiu akciu sa postú-
pilo povedľa Bicyklovej siene nižšie na dno 
stúpajúcej pukliny. Tá dostala pomenovanie 
Suchý zips vďaka zachytávaniu sa kombinézy 
o jej steny pri prieniku dohora. Nasledovala 
akcia, kde sme zistili, že cez Suchý zips pokra-
čovanie nevedie, ale prievan ide zdola. Tak sme 
na vtedy najnižšom mieste likvidovali balvany 

a po postupe o 2 m sa podarilo nahliadnuť do 
kolmej pukliny, kde kameň padal tak 6-8 m. 
Do tejto šachty sme postúpili vo februári, zišli 
sme ju bez lana a dosiahli tak najnižšie partie 
jaskyne. 

Pokusy o prepojenie s jaskyňou 
Sedmička

Z predbežného zamerania jaskyne a jej 
povrchového pripojenia na blízke jaskyne 
Silnického a Sedmička vyplynulo, že najmen-
šia vzdialenosť je medzi koncovými časťami 
dómu Autobus v J. trpaslíkov a partiami 
Mišova svadba v j. Sedmička, konkrétne vy-
chádzala pôdorysná vzdialenosť 14 m a rov-
naký rozdiel bol aj v relatívnych výškach. 
Toto vytvorilo pozitívnu náladu a črtalo sa 
rýchle prepojenie. Aby sme vytypovali kon-
krétne pukliny alebo miesta na dne či v stro-
pe chodieb, zorganizovali sme ešte koncom 
februára akciu s lavínovými vyhľadávačmi.  
V spomínaných partiách oboch blízkych jas-
kýň boli jaskyniari s vyhľadávačmi, ktoré na 
displeji ukazovali vzdialenosť a v dohodnu-
tých časových intervaloch vždy jeden vyhľa-
dávač vysielal signál a s druhým sa hľadalo 
najbližšie miesto. Napriek vyčerpávajúcim 
pokusom v širšej oblasti dómu Autobus sa 
nepodarilo nájsť konkrétnu puklinu. Hod-
nota na displeji varírovala okolo 26 – 28 m, 
zaznamenali sme aj občasnú f luktuáciu 24 m, 
čo je všetko veľa na prienik masívom. Neza-
registrovali sme akustický kontakt, čo je roz-
diel oproti obdobným pokusom v minulosti, 
ktoré viedli k úspešným prepojeniam. Počas 
tejto akcie, keď bolo v J. trpaslíkov zbytočne 
veľa ľudí, sme prezerali a pokusne rozširovali 
nielen pukliny smerujúce k Sedmičke, ale aj 
iné a v jednej z nich, priamo na dne Autobusu 
sa črtal postup do väčšieho priestoru. Zapra-
covala vŕtačka a onedlho R. Dočolomanský 
ako prvý zostúpil 3 m nižšie do siene o niečo 
menšej ako Autobus. Tá dostala neskôr názov 
Motorový priestor a po zameraní sme zistili, 
že nevychádza z pôdorysu už známych častí. 

Ešte jedna možnosť postupu v smere na 
Sedmičku sa črtala pomedzi bloky pri nástupe 
do koncovej priepasti. Dve pracovné akcie tu 
priniesli postup asi 3 m, ale zmenil sa smer  
a ďalšie kopanie by zrejme vyústilo do zná-
mych priestorov v oblasti Suchého zipsu. 
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Zameranie jaskyne
Hlavné meračské práce sme uskutočnili  

v dňoch 1.2. a 22. 2. 2020. Neskôr sme ešte 
domerali prepojenie medzi Suchým zipsom  
a Autobusom (4. 4. 2020) a na záver M. Ševčík 
individuálne dokreslil profily a výplne. Všetky 
body sú stabilizované medenými nitmi ø 5 
mm a označené plastovými štítkami. Meralo 
sa prístrojom Disto 310X, údaje boli spraco-
vané priamo v jaskyni programom Topodroid  
a mapa vyhotovená v programe Therion. Bod  
č. 1 je osadený v hrane vstupnej betónovej 
šachty a zanikne pri dobudovaní poklopu. 
Súradnice vchodu: 48° 16' 53.8" N, 17° 07' 
41.7" E sú určené odčítaním z referencovanej 
lidarovej mapy a neskôr pri novom bode č. 1 
budú pre tento bod stanovené 
GNSC prístrojom, podobne 
ako sú charakterizované iné 
jaskyne Borinského krasu. Jas-
kyňa je povrchovým polygóno-
vým ťahom prepojená s jasky-
ňami Sedmička a Silnického, 
pričom pred všetkými sú sta-
bilizované povrchové body. 
Jaskyňa je nateraz zameraná 
v dĺžke 121 m pri denivelácii 
23,5 m, čo je výškový rozdiel 
medzi bodom 1 vo vchode  
a bodom 37 na dne. 

Opis podzemných 
priestorov

Pôvodný ponor je zabez-
pečený pred zanášaním sedi-
mentami, konármi a lístím 
betónovými múrmi, ktoré 
vytvárajú vstupnú šachtu 
štvorcového profilu so šír-
kou 80 cm. Po zostupe na 
dno šachty v hĺbke 3,5 m sa 
dostávame do krátkej, ale 
relatívne širokej plazivky.  
V nej nachádzame občasný 
potôčik súvisiaci s presakova-
ním povrchových vôd z poto-
ka, ktorý sa na jej konci stráca 
v úzkej puklinke. Prekonaním 
plazivky sa dostaneme do ma-
lej Téglikovej siene, kde sme 
v čase objavu našli vo výške 

plastový téglik splavený zrejme vysokou vo-
dou. Odtiaľ ideme spočiatku po kolenách, ne-
skôr aj plazením Šípkovou chodbou k rozší-
reniu pri bode 10, kde sa nachádzajú sintrové 
náteky a v hornej polohe aj biela výzdoba. Po-
stup je v tomto mieste možný dvoma smermi. 
Vpravo strmo stúpa úzka chodba do závalovej 
partie a ďalej sa dostaneme pomedzi bloky až 
do dómu Autobus objavnou chodbou. V sme-
re doľava chodba klesá a úzkym prielezom 
prichádzame do prvého väčšieho priestoru, 
kde sa zmestia 3 – 4 ľudia. Stadiaľto vedú 
dopredu opäť dve cesty. Smerom k stropu po-
medzi bloky preliezame znovu do Autobusu. 
V priestore pred ním pri meračskom bode 14 
sa stretávame s objavnou chodbou od bodu 

Meranie jaskyne súčasnou technológiou. Foto: M. Mikuš

Šípková chodba je síce úzka, ale vo svojej hornej časti pekne vyzdobená, ako 
jeden z mála priestorov jaskyne. Foto: M. Ševčík
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10. Dóm Autobus je najväčší priestor tejto jas-
kyne, pomenovanie dostal vďaka Zuzane Pod-
manickej, ktorá počas objavu vyhlásila, že do 
tohto priestoru by sa vošiel celý autobus. Ne-
skôr sme jej veľké oči korigovali a navrhovali 

názov Mikrobus, ale ujalo sa pôvodné meno. 
Z dómu vybieha dopredu ešte nízka plochá 
chodba v dĺžke 4 metre. Ak sa vrátime späť 
do väčšieho priestoru pri meračskom bode 11 
a budeme pokračovať pozdĺž jeho ľavej časti, 
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dostaneme sa k úzkej, 4 metre hlbokej prie-
pasti. V nej počas zostupu môžeme odbočiť 
do zase trocha väčšieho priestoru – Bicyklovej 
siene, pretože po objave veľkých priestorov 
dómu Autobus objaviteľka kriticky uznala, 

že sem by vošiel už maximálne len bicykel. 
Na dne priepasti pri bode 29 sa postup opäť 
rozdeľuje. Vľavo pokračuje puklinová chodba, 
ktorá pre svoj charakter vypreparovaných kal-
citových žíl na povrchu vápenca dostala názov 
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Suchý zips. Ňou vystupujeme dohora cez 
prielez do priestrannej kaverny s názvom Mo-
torový priestor a ďalej kolmo hore do dómu 
Autobus. Pokračovanie z dna priepasti od 
bodu 29 doprava vedie do výraznej vertikálnej 
pukliny hĺbky 8 metrov, najväčšej šachty celej 
jaskyne. Na jej dne sa puklina rozostúpi do 
nateraz posledného väčšieho priestoru s úz-
kou klesajúcou puklinou, ktorá predstavuje 
aktuálne pracovisko a súčasne koniec jaskyne 
v hĺbke 25 m.

Genéza jaskyne
Z polohy jaskyne v koryte potoka a celkovo 

v hornej (ponorovej) zóne hydrologického sys-
tému vyplýva, že ju vytvorili ponárajúce sa vody 
na sútoku Borinského a Cúrskeho potoka. Sú-
časný vchod predstavuje recentný ponor a níz-
ka vstupná pazivka by mala pokračovať chod-
bami podobných rozmerov. To, že nasledujú 
priestory s väčšími profilmi, svedčí o iných po-
noroch, ktorými voda vtekala do podzemia 
v minulosti. Ďalším dôkazom o podstatne 

mohutnejšom po-
nore sú opracova-
né nekrasové kre-
mencové balvany 
v Téglikovej sieni, 
neraz o priemere 
vyše 50 cm, ktoré 
sem boli trans-
portované povo-
dňovými tokmi. 
Predpokladáme, 
že hlavný ponor sa 
nachádzal na úrov-
ni asfaltovej cesty 
asi 6 m povyše sú-
časného vchodu. 
Veľkosť nekraso-
vých okruhliakov 
sa v smere od 
vchodu postupne 
znižuje a na úrovni 
Bicyklovej siene už 
priemer nepresa-
huje 15 cm. S tým 
súvisí aj modelá-
cia stien jaskyne, 
v ktorých postup-
ne vystupujú ostré 
hrany a odolnejšie 
dolomitové klas-
ty, čo pôsobí ako 
znaky korózie. 
V najspodnejšej 
časti jaskyne už vy-
hladené tvary úpl-
ne absentujú, čo je 
spôsobené veľkým 
podielom dolomi-
tu v tejto fácii bo-
rinských vápencov, Motorový priestor. Foto: M. Ševčík

Dóm Autobus. Foto: M. Ševčík
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stále však priestory vytvárala voda z povrcho-
vého toku, pričom tu mohla stagnovať. Hlavné 
priestory jaskyne, do ktorých ústi Šípková 
chodba, sú založené na jednej viac-menej kol-
mej generálnej poruche s smere SSZ-JJV. Patrí 
sem Autobus, Motorový priestor, Bicyklová 
sieň a Suchý zips, všetky tieto siene a chodby 
sú vertikálne predelené skalnými blokmi, čo 
vytvára rôzne úrovne prepojené úzkymi prie-
lezmi. Dnová šachta už mierne mení smer na 
presne S-J, stále je však na kolmej poruche. 
Tieto rozmernejšie priestory vznikli vnikaním 
vôd najstarším, fosílnym ponorom v miestach 
niekde nad Autobusom, avšak na povrchu už 
toto miesto nie je identifikovateľné. Aj napriek 
tomu, že mnohé priestory sú v závaloch, zdajú 
sa byť bezpečné a pri ich prieskumoch sme 
nezaznamenali výraznejšie ohrozenie, až na 
jeden prípad, keď pri objavovaní priechodu do 
dnovej šachty M. Pribiš zavadil opaskom o väč-
ší balvan a ten sa mu presunul spolu s ďalším 
na brucho. Hoci dýchal len plytko, zavolal na 
kolegu M. Adama a ten mu oba kamene odo-
bral z tela, čím ho vyslobodil.

Perspektívy a pokračovanie jaskyne
Jaskyňa sa správa ako spodný vchod do sys-

tému, čo potvrdzuje najnižšou nadmorskou 
výškou vzhľadom k vchodom do Silnického 
jaskyne, Sedmičke a k všetkým ďalším do Bo-
rinského jaskynného systému. Zároveň je však 
vrchným začiatkom hydrologického systému 
Košariská-Medené Hámre, kde je v smere na 
vyvieračku množstvo jaskýň, ale prievanom sa 

vyznačuje akurát Ananásová jas-
kyňa. Zamýšľané rýchle spojenie 
s jaskyňou Sedmička nebude také 
jednoduché, ako ukázal test s la-
vínovými vyhľadávačmi. Napriek 
tomu je to stále najnádejnejšie pre-
pojenie. Perspektívne miesto na 
postup sa javí na terajšom dne jas-
kyne, kde je úzka puklina smeru-
júca nižšie. Aby sa dosiahla úroveň 
riečiska pod Bahennou chodbou 
v Sedmičke, treba ísť nižšie ešte 
asi 15 m. Iné perspektívne miesta 
v jaskyni nie sú a z mapy vyplýva, 
že prekonaním viacerých úzkych 
miest by sa vytvoril len ďalší okruh. 
Budúca prolongácia v jaskyni môže 

závisieť od postupov v Sedmičke, prípadne od 
merkaptánovej skúšky. Zatiaľ sa spoliehame na 
pracovné akcie v aktuálnom dne jaskyne.

Prehľad jaskyniarov a skautov, podieľajú-
cich sa na prácach pri objave, dokumentá-
cii a zabezpečení jaskyne. Stav k 30. 6. 2020  
(v zátvorke počet akcií):

Rok 2012: M. Adam (1), R. Antoška (1), Cs. 
Igaz (3), P. Magdolen (2), M. Mikuš (1), R. Ne-
vařil (1), P. Ševčík (1).

Rok 2015: L. Strelková (1), M. Ševčík (1), M. 
Ševeček (1).

Rok 2016: M. Andrisková (1), J. Bizoňová (1), 
P. Filipčíková (1), I. Kasalová (1), M. Kasal (1), 
P. Minárik (1), A. Mjartan (1), S. Zoldová (1).

Rok 2017: M. Adam (2), K. Budinský (2), P. 
Čarný (2), R. Dočolomanský (1), P. Filipčíková 
(2), Cs. Igaz (5), P. Magdolen (8), O. Miklánek 
(1), M. Móži (2), L. Strelková (1), M. Ševčík (2), 
P. Ševčík (2), P. Tekel (1), O. Trávnik (1).

Rok 2019: M. Adam (13), J. Blaho (1), R. Do-
čolomanský (4), T. Ďurka (1), Cs. Igaz (2), G. 
Kardian (1), P. Magdolen (18), M. Mikuš (3), 
M. Móži (1), R. Nevařil (15), K. Nevařilová (2), 
Z. Podmanická (8), M. Pribiš (3), Ľ. Sliva (2), M. 
Ševčík (3), P. Ševčík (4), J. Šimko (8), P. Tekel (2),  
O. Trávnik (6).

Rok 2020: M. Adam (5), R. Dočolomanský 
(1), Cs. Igaz (1), M. Kučera (1), P. Magdolen 
(13), O. Miklánek (1), M. Mikuš (3), R. Nevařil 
(6), Z. Podmanická (7), M. Pribiš (3), Ľ. Sliva 
(2), M. Ševčík (7), P. Ševčík (3), J. Šimko (8).

Pravdepodobne prekryštalizovaný fragment ľaliovky v bočnej chodbe  
z Téglikovej siene. Foto: M. Ševčík 
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Dobšinsko-stratenský jaskynný systém 
(DSJS) predstavuje unikátny jaskynný sys-
tém nachádzajúci sa v južnej časti Sloven-
ského raja. Jaskynný systém bol vytvorený 
riekou Hnilec, ktorá sa v minulosti ponára-

la do podzemia zo severnej strany planiny 
Duča, a potokom Tiesňavy, vstupujúcim do 
podzemia z opačnej, teda južnej strany. V sú-
časnosti sa do viac než 25 km dlhého systému 
dá vstúpiť cez štyri známe vchody, z ktorých 
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JazvečIa JaSkyňa – ďaLŠí vStuP do doBŠINSko-
-StrateNSkého JaSkyNNého SyStému?

Jozef váš, Speleologický klub Slovenský raj
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dva predstavujú bývalé ponory spomí-
naných vodných tokov. Okrem týchto 
vchodov existuje na južnej strane pla-
niny Duča viacero kratších jaskýň, 
ktorými potok Tiesňavy tiež kedysi 
vstupoval do podzemia, a kde je dnes 
reálny predpoklad prepojenia týchto 
jaskýň s hlavným systémom (obr. 1).  
Už v minulosti boli viaceré snahy 
o prepojenie týchto jaskýň s DSJS,  
avšak tieto pokusy vždy stroskotali 
buď na hrubých sintrových vrstvách, 
alebo na zúžených priestoroch na kon-
ci dlhých plaziviek, ktoré robili tieto 
miesta náročnými a zároveň menej 
atraktívnymi.

Jednou z takýchto jaskýň je aj Jaz-
večia jaskyňa, prvýkrát zadokumen-
tovaná RNDr. Ladislavom Novotným 
v roku 1988, v dĺžke 24 m. Od vcho-
du do jaskyne v nadmorskej výške  
968 metrov, čo predstavuje zhruba 20 
metrov nad hlavnou vývojovou úrov-
ňou DSJS, pokračuje klesajúca, erozívne 
modelovaná chodba, ktorá sa pôvodne 
postupne znižovala až do plazivkovi-
tého charakteru. V závere tejto chodby 
sa v minulosti už niekoľkokrát spora-
dicky kopalo, avšak bez výraznejšieho 
postupu.

Pred dvomi rokmi, v auguste 2018, 
sme sa rozhodli na túto jaskyňu viac 
systematicky zamerať, a začali sme s vý-
kopovými prácami. Na prvej akcii sme 
prehĺbili vchod do jaskyne, pričom sme 
veľkú časť práce venovali zväčšeniu prie-
storu pred vchodom tak, aby sme mohli 
do jaskyne pohodlne vchádzať postojač-
ky a s fúrikom. Pravidelne každý víkend 
nasledovali ďalšie akcie, ktorých sme 
sa striedavo zúčastňovali v počte 5 až 6 
jaskyniarov a počas ktorých sme jaskyňu 
v celej známej dĺžke postupne prehlbo-
vali až na jej koniec. Počas piatej akcie, 
na konci septembra, sme sa prvýkrát zahryzli 
do koncových častí, a po chvíli kopania sme 
sa dostali do voľného priestoru v dĺžke dvoch 
metrov. Počiatočné nadšenie z prvého, relatív-
ne rýchleho, hoci nie veľkého objavu voľného 
priestoru (obr. 2), vystriedalo mierne sklamanie, 

keď sme na jeho konci narazili na veľkú hrad-
bu tvrdých sintrových vrstiev (obr. 3). Trvalo 
ďalších päť akcií, počas ktorých sme sa len 
veľmi pomaly presekávali cez sintrové platne, 
až sa nám na konci októbra podarilo objaviť 
komín vedúci do horného poschodia. Hneď na 

Obr. 2. Prvý objav a počiatočné nadšenie. Foto: T. Hovorka

Obr. 3. Tvrdé sintrové vrstvy uzatvárajúce ďalšie pokračovanie 
jaskyne. Foto: T. Hovorka

Obr. 4. Výzdoba v Korienkovej sieni. Foto: T. Hovorka
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ďalšej akcii sme komín očistili od zaseknutých 
balvanov a hliny, a na záver akcie sme ním pre-
šli do horného poschodia v dĺžke 25 metrov. 
Prekvapila nás pekná sintrová výzdoba so zaují-
mavo tvarovanými stalaktitmi pripomínajúcimi 
visiace korienky stromov (obr. 4). Podľa tejto 
výzdoby dostala časť nových chodieb názov Ko-
rienková sieň. Celková dĺžka jaskyne po zamera-
ní vzrástla na 53 metrov pri prevýšení 8 metrov. 
Na ďalších akciách sme sa opäť sústredili na 
presekávanie sintrových vrstiev v spodnej časti 
jaskyne. Takto sme sa postupne preniesli až 
do apríla 2019, keď sa nám po viac ako 20-tich 

pracovných akciách podaril ďalší menší objav, 
a to 10 metrov dlhá horizontálna chodba. Táto 
však nebola presne tým, čo sme chceli, keďže jej 
smer bol von z kopca. Zaujímavosťou však bol 
nález kostí jaskynného medveďa (obr. 5). Kosti 
sme odoslali na posúdenie doc. Mgr. Martinovi 
Sabolovi, PhD., na Univerzitu Komenského do 
Bratislavy, ktorý z nich identifikoval viacero 
jedincov a približne určil ich vek na viac ako  
24-tisíc rokov. Táto skutočnosť nás uistila 
v tom, že v minulosti bola táto chodba prie-
chodná z povrchu, a po jej zameraní sme v po-
lovici mája 2019 začali s otváraním druhého 

Obr. 7. Mapa jaskyne. Autor: J. Váš
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vchodu z povrchu. Chodba vychádzala na po-
vrch v hĺbke asi troch metrov a po vykopaní 
hlbšieho zárezu sa nám podarilo druhý vchod 
spriechodniť. Počas niekoľkých ďalších akcií 
sme popri pokračovaní v odstraňovaní sintrov 
na konci jaskyne súbežne prehlbovali chodbu 
z druhého spodného vchodu, aby sme ju mohli 
využiť na jednoduchšie vchádzanie  
a vychádzanie von z jaskyne.

Ďalšie menšie objavy sa nám poda-
rili na presintrenom konci jaskyne, 
avšak išlo vždy len o krátke čiastkové 
postupy v dĺžke niekoľkých metrov. 
Na začiatku leta 2019 sa nám podari-
lo prevŕtať cez sintrové vrstvy do voľ-
nej dutiny. Následne sme miesto do-
okola obvŕtali ďalšími vrtmi (obr. 6)  
a sekáčom sme sa presekali do priesto-
ru s dĺžkou približne štyroch metrov, 
ktorý bol však opäť ukončený ďalšími 
sintrovými vrstvami. Túto techniku 
vŕtania a sekania kladivom so seká-
čom sme si celkom osvojili a často 

ju potom využívali aj pri ďalšom odstraňovaní 
sintrových vrstiev. Celková dĺžka jaskyne vzrá-
stla na 79 metrov, prevýšenie ostalo nezmenené, 
8 metrov. Na začiatku roka 2020 sme skúšali 
prehlbovať miesto pod sintrovým nátekom pri-
bližne v strede jaskyne. Pri zahlbovaní sa nám 
pod zasintrovaným dnom nečakane objavila 
dutina a vhodené kamienky padali do väčšej 
hĺbky. V priebehu ďalších 5 akcií sme pracova-
li na rozširovaní priepasti, až sa nám v hĺbke 
4 metrov podarilo objaviť úzku horizontálnu 
chodbičku s väčším množstvom naplaveného 
alochtónneho štrku. Bohužiaľ, chodbička sa na 
konci neprielezne zužuje, a ďalšie pokračovanie 
sa nám v tejto časti už nepodarilo objaviť ani 
smerom do hĺbky. Po zameraní je v súčasnosti 
dĺžka známych častí jaskyne 89 metrov s prevý-
šením 12 metrov (obr. 7). Na začiatku leta sme 
uskutočnili ešte jednu akciu, počas ktorej sme 
odstraňovali sintre na severnom konci jasky-
ne a kde budeme sústreďovať našu pozornosť  
v najbližšej dobe.

Počas dvoch rokov sme v Jazvečej jasky-
ni uskutočnili celkovo 43 pracovných akcií 
a objavili sme 65 metrov nových priestorov so 
zaujímavou výzdobou a s nálezmi kostí jas-
kynného medveďa. Veríme, že sintrové vrstvy, 
s ktorými zápasíme už dva roky, sa raz skončia, 
a že nás jaskyňa postupne privedie novými 
chodbami až do DSJS.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým 
jaskyniarom, a to najmä Paľovi, Peťovi a Tomá-
šovi Hovorkovcom, Peťovi Vášovi a Peťovi Vo-
zárikovi, ktorí sa zúčastňovali na pracovných 
akciách v Jazvečej jaskyni (obr. 8). 

Obr. 8. Šťastne unavení na konci akcie. Foto: T. Hovorka

Obr. 5. Fragmenty kostí jaskynného medveďa. 
Foto: J. Váš

Obr. 6. Vŕtanie dier – spôsob, ako si poradiť s tvrdými 
sintrami. Foto: T. Hovorka
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Keď sme v roku 2005 s P. Macečkom a S. 
Votoupalom našli ponorovú jaskyňu Dielni-
ce, vytvorenú v hline sufóznymi procesmi pri 
Liptovských Beharovciach pod Západnými 
Tatrami, tak sme sa nazdávali, že ide o zried-
kavý jav. No život postupne priniesol nové 
poznatky, a podobné lokality sa našli v roku 
2017 vďaka Michalovi Oravcovi aj v oblasti 
Oslivčenie, severne od obce Jalovec, v ka-
tastrálnom území obce Bobrovec. V závere 
roka 2019 sme navštívili z iniciatívy Lukáša 
Kubičinu podobné lokality v Bielokarpat-
skom podhorí, v katastrálnom území Nového 
Mesta nad Váhom. Informácie o týchto die-
rach mal od čachtického jaskyniara Ľ. Vince-
ho, ktorý ich poznal dlhé roky. Jednu z nich, 
s názvom Jaskyňa v Prepadlíku, zameral P. 
Herich v spolupráci s L. Kubičinom, P. Pospí-
šilom a P. Holúbekom v dĺžke až 65 metrov 
pri denivelácii 6 metrov. Tieto lokality, vy-
tvorené v spraši, majú pravdepodobne trochu 
iný mechanizmus vzniku, a aj podstatne väč-
šie rozmery, ako tie v Podtatranskej kotline. 
Ich prieskum a dokumentácia doteraz nie je 
úplne ukončená a ich dĺžka sa pravdepodob-
ne ešte zväčší. Južne od lokalít v Oslivčení 
našiel Michal Oravec opäť oblasť s výskytom 
takýchto netradičných podzemných priesto-
rov. Je tu niekoľko otvorov do podzemia, 
vytvorených v hline, do ktorých sa ponárajú 
a vytekajú z nich vody, a sú tu 
vytvorené aj prepadliská. Kvôli 
dokumentácii sme ich navštívili 
a prinášame túto správu.

Lokalita Farské (JTSK súrad-
nice: X 49.157790; Y 19.621840; 
nadmorská výška 781 metrov, 
k. ú. Bobrovec), kde sa novore-
gistrované jaskyne nachádzajú, 
je situovaná nad salašom Pas-
tierska, severne od obce Jalovec 
a južne od miesta Oslivčenie, 
kde sa tiež nachádzajú sufózne 
lokality. Sú tu vytvorené výraz-
né erózne zárezy a prepadliská 

v hline, ktoré nadväzujú na kratšie jaskyne 
pretekané vodou s výdatnosťou v suchom ob-
dobí rádovo dl.s-1. Podzemné priestory spĺňajú 
kritériá na zaradenie do Národnej databázy 
jaskýň. Majú skoro kruhový profil s prieme-
rom okolo 50 centimetrov a nachádzajú sa iba 
okolo 70 centimetrov pod povrchom. Nemá 
asi zmysel sa tam plaziť a fúľať sa, a potom 
vyjsť iba po pár metroch na povrch. Genézu 
jaskyne názorne ukazuje tesný prítok vody pri 
meračskom bode 3, ktorý má priemer iba oko-
lo štyroch centimetrov. Odvodňuje bahnisko 
zvierat, nachádzajúce sa o 20 metrov severnej-
šie. V hlinách sa na ploche nespojitosti medzi 
jednotlivými vrstvami vytvára kanálik, ktorý sa 
postupne zväčšuje, až vznikne jaskyňa, ktorá 
nakoniec zaniká. Dĺžku tohto procesu je ťaž-
ko určiť, ale vek zániku týchto fenoménov na 
lokalite Farské sa dá celkom dobre určiť podľa 
koreňov stromov, ktoré majú okolo 40 rokov. 
Počas výdatnejších dažďov vymyl vodný tok 
podzemný priestor, ktorý sa prepadol a korene 
stromov ostali v polohe, ako pôvodne rástli. 
Odhadujeme, že vznik prepadliska a ryhy v re-
liéfe možno datovať do obdobia 1 až 15 rokov 
do minulosti. V tomto období boli v oblasti 
minimálne dve záplavy, ktoré spôsobili ško-
dy na majetku v okolitých obciach Jalovec, 
Bobrovec, Pavlova Ves, Bobrovček a Liptovské 
Beharovce.

Oblasť Farské v Podtatranskej kotline. Foto: P. Holúbek

ďaLŠIe SufózNe JaSkyNe vytvoreNé v hLINe 
v PodtatraNSkeJ kotLINe Nad oBCou BoBroveC

Peter holúbek
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V katastrálnom území liptov-
ských dedín Liptovské Sliače, Kr-
meš, Lazisko, Prosiek, Liptovský 
Trnovec, Liptovské Beharovce  
a Bobrovec sa nachádzajú v hline 
zosuvy, ktoré sa iniciujú počas to-
penia snehu a výdatnejších zrážok. 
Myslíme si, že tieto prírodné proce-
sy majú veľa spoločného aj so vzni-
kom sufóznych jaskýň. Od miest-
nych podmienok (sklon, geologická 
situácia, poloha v teréne) závisí,  
či sa na šmykovej ploche vytvorí lo-
kálny mikrosystém ponorov a výve-
rov, a v ďalšom štádiu aj s prepad-
liskami, alebo proces sufózie vedie 
k rozsiahlym zosuvom, ktoré menia 
reliéf a môžu ohroziť aj majetok obyvateľov, 
ako sa to stalo napríklad v obci Prosiek, kde 
boli na začiatku apríla v roku 2006 rozsiahlym 
zosunom (200 metrov dĺžka, 30 metrov šírka) 
ohrozené tri rodinné domy. Našťastie pohyb 
svahu sa zastavil tri metre od domov. Podobná 
situácia bola v tomto období aj v obci Krmeš, 
kde sa zosuvy nedostali do takého rozsiahleho 
štádia ako v Prosieku.

Lokalita Farské dopĺňa informácie o málo 
známych podzemných formách, ktoré sa na 
Slovensku vyskytujú. Určite sú takéto pod-
zemné lokality vytvorené ich aj v iných ob-
lastiach, len ich treba nájsť, zdokumentovať 
a zaevidovať. S odstupom rokov to môže byť 
zaujímavý materiál, z ktorého sa bude dať 
zistiť rýchlosť priebehu sufóznych procesov 
na Slovensku.

Ryha medzi m. b. 3 a 4 s koreňmi stromov, ktoré narástli pred jej 
vznikom. Foto: P. Holúbek
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Z jaskyne pod Hradom v Liptovskom Hrádku 
vedie tajná chodba až do Liptovského Jána.

(ľudové rozprávanie)

Pri doplňovaní informácií do Národnej 
databázy jaskýň, ktorá sa vedie v Slovenskom 
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip-
tovskom Mikuláši, sme narazili aj na infor-
máciu o existencii jaskyne v masíve Mnícha 
(1150 m n. m.) južne od Kráľovej Lehoty, kto-
rá tu nebola evidovaná. Okrajovo sa o jej exis-
tencii zmieňuje František Bizub v obecnom 
časopise Kráľova Lehota z apríla roku 2009 
a z augusta toho istého roku v článku na 
pokračovanie: Šírenie 
kresťanstva na hor-
nom Liptove. Z tohto 
dôvodu sme sa 14. 
júna 2014 vybrali, 
v zostave P. Laučík, 
P. Laučík st. a P. Ho-
lúbek, túto lokalitu 
hľadať. Neboli sme 
však úspešní, iba 
sme blúdili medzi 
popadanými stro-
mami a dolomito-
vými skalami, brala-
mi a vežami. Potom 
však táto myšlienka, 
ako mnoho iných, 
pomaly upadla do 
zabudnutia.

Pri stretnutí s nadšencom pre históriu F. 
Bizubom z Kráľovej Lehoty v marci v roku 
2019 sme sa však k tejto nevyriešenej loka-
lite vrátili, a dohodli sme sa, že o pár dní ju 
pôjdeme spoločne hľadať. F. Bizub nám pred 
akciou poslal fotografiu z apríla roku 2009, 
kedy objavil vchod do jaskyne. Poslal tiež jej 
polohu na turistickej mape mierky 1:50 000, 
na ktorej je zakreslená neďaleko kóty Sekanice. 
Teoreticky sme všetko zvládli, a vo štvorici (F. 
Bizub, jeho syn Peter, P. Vaněk a P. Holúbek) 
sme išli na istotu. F. Bizub hovoril, že sme 
mali mať so sebou horolezecké lano, pretože 

je to priepasť. Niekoľko hodín sme sa motali 
po skalnatom reliéfe, ale okrem troch takmer 
bezvýznamných dier (Brloh v Sekaniciach, 
dĺžka 3 m, Trhlina v Sekaniciach, dĺžka 2 
m, Portál v Sekaniciach, dĺžka 3 m) sa nám 
nepodarilo nájsť nič iné. V sedle Prieslop, kde 
sa naše hľadanie ukončilo, sme analyzovali si-
tuáciu. F. Bizub si bol istý, že miesto, kde sme 
hľadali, je správne, a hneď v ten istý deň večer 
nám poslal aj mapku s vyznačenou oblasťou, 
kde by sa jaskyňa mala nachádzať. Táto situ-
ácia nám nedala pokojne spávať, a už 11. apríla 
2019 sme boli v tejto oblasti opäť. Podľa rád 
a mapky F. Bizuba sme márne hľadali otvor, za 

ktorým by mal byť klesajúci priestor. Našli sme 
iba Puklinovú jaskyňu v skalnej veži, s dĺžkou 
3 metre, ktorá v žiadnom prípade nemohla byť 
našou lokalitou. Po upresňujúcom telefonáte 
s F. Bizubom sme sa uistili, že hľadaná lokalita 
sa nachádza na kóte s triangulačným bodom. 
A tak sme opustili vymedzené územie a vybra-
li sme sa hľadať tento bod. Na vrchole kóty 
1150, severne od miesta vyznačeného na mape, 
sme našli geodetický bod so stĺpikom, a po 
pozornom pátraní sme našli aj pozostatky po 
triangulačnom bode. Po nedlhom hľadaní sme 
jaskyňu predsa len našli. No na naše prekvape-

Pohľad na kótu Mních zo Škribňova, vpravo je kóta Sekanice. Foto: P. Holúbek

PoučNý PríBeh z kráľoveJ Lehoty

Peter holúbek
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nie išlo o tesnú dieru 
korózno-kryogénneho 
charakteru, ktorá stú-
pala, hoci sme podľa 
opisu hľadali klesajú-
cu dieru.

Na spomínanej tu-
ristickej mape je za-
kreslená neďaleko kóty 
Sekanice jaskyňa, a F. 
Bizub predpokladal, že 
je to tá lokalita, kto-
rú v roku 2009 objavil, 
pričom sa do jej otvoru 
z opatrnosti nenahol, 
a ponad sutinu skál sa 
mu javila ako priepasť. 
F. Bizubovi nemožno 
nič vyčítať, len mu poďakovať za to, že jasky-
ňu objavil, upozornil nás na ňu, a pomohol 
obohatiť Národnú databázu jaskýň o novú lo-
kalitu. Zaujímavou a poučnou skutočnosťou 
v tomto prípade je rozpor medzi skutočnosťou 
a ľudskou pamäťou, tiež s nesprávnymi údajmi 
na mapách, s čím je treba počítať pri všetkých 
takýchto informáciách o podzemných priesto-
roch, ale aj iných veciach.

Jaskyňu Mních nad sedlom Prieslop zma-
povali a preskúmali dňa 30. apríla v roku 
2020 jaskyniari Z. Jurík, D. Jančovič a P. 
Holúbek. Ide o fragment staršieho podzem-
ného priestoru vytvoreného v dolomite tria-
sového veku, ktorého otvor juhovýchodnej 
orientácie sa nachádza v nadmorskej výške 
1103 metrov, čiže 47 metrov pod vrcholom 
kóty Mních (1150 m n. m.). Dĺžka jaskyne 
je 7 metrov pri prevýšení medzi najvyšším  
a najnižším bodom 3,5 metra. Dno je tvore-
né dolomitovou sutinou, pieskom a opada-
nými balvanmi. Jaskyňa končí v neprielezne 
úzkom stúpajúcom komíne. Našli sme tu 
kosti z netopiera a zimujúci hmyz. Jej po-
kračovanie je problematické, hoci tu existuje 
hypotetická možnosť odstraňovania balva-
nov na dne a hľadanie cesty do hĺbok ma-
sívu kóty 1150 (na stránke https://mapy. 
hiking.sk/ sa nachádza údaj 1160, ktorý 
keď sa priblíži, čiže zmenší mierka mapy, 
zmení sa na 1150, a až tento údaj je správny),  

no v okolí Kráľovej Lehoty sú aj lepšie lokality 
na objav nových jaskynných priestorov.

Veríme, že zaujímavých jaskýň sa v okolí 
Kráľovej Lehoty nachádza viac a počet 5 krat-
ších lokalít sa v budúcnosti rozšíri o význam-
nejšiu jaskyňu či priepasť. Podmienky na to 
v okolí sú, treba len aktivitu na správnom 
mieste a vo vhodnom čase.

Peter Vaněk vo vchode do jaskyne Mních. Foto: P. Holúbek
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Okrem tejto skúsenosti z Kráľovej Lehoty 
máme aj poznatky z hľadania stratenej jaskyne 
s miestnym znalcom na Dubnej skale pri Vrút-
kach. Pán nám spočiatku nevedel po rokoch 
ani približne určiť miesto, kde by sa mal vchod 
nachádzať. Po dlhšom blúdení sa síce rozpa-
mätal a miesto ukázal, ale nebolo správne, ako 
sa neskoršie presvedčil E. Piovarči, ktorý tam 
kopal. Inú skúsenosť máme z masívu Suchého 
v Krivánskej časti Malej Fatry. Z rozprávania 
poľovníkov o veľkých jaskyniach sme prešli 
ku konfrontácii priamo na mieste. Spoločnou 
terénnou pochôdzkou sa však žiadna pozoru-
hodná opisovaná lokalita nenašla. Ich veľké 
jaskyne boli bezvýznamné diery a previsy, kde 
na ich prieskum netreba ani lampáš. Pozoru-
hodná bola aj skúsenosť so Zdenkom Juríkom 
z Važca. Miestny lesník a poľovník Milan Ko-
váč nás informoval o diere, kde hodená skalka 
padá údajne až 10 sekúnd. Po lokalizácii tejto 
jaskyne sme zistili, že dno úzkej diery možno 
dosiahnuť rukou. Kde sa zobrala informácia 
o padaní skalky dlhú dobu, nie je nám teda 
jasné. Poučná je aj skúsenosť s hľadaním závr-
tu neďaleko Liptovského Hrádku pri Borovej 
Sihoti, v masíve Kujkovej, ktorá sa na mapách 
uvádza aj ako Kolková. Náš člen, skúsený po-
ľovník a jaskyniar Dušan Jančovič si po rokoch 
v podvedomí zamenil dolinku a aj masív. Pri 
neúspešnom hľadaní tejto lokality sme však 
neboli sklamaní, pretože sme našli nové, do-
vtedy neevidované jaskyne. Dušanovu lokalitu 
sme však našli doma s pomocou údajov z in-
ternetovej stránky https://zbgis.skgeodesy.
sk/mkzbgis/sk/teren, kde sa závrt dal krásne 
lokalizovať. Kuriózna situácia sa nám stala 
v okolí Malužinej. Pred rokmi sme tam zame-
rali a preskúmali podzemný priestor v oblasti 
zvanej Olovienky. Po dlhšej dobe sme na to po-
zabudli a pri novej dokumentácii sme narazili 
na meračský bod, ktorý je neopakovateľný. Až 
doma pri hľadaní v archíve sme zistili, že sme 
pôsobili opäť v tej istej lokalite. Takže naša 
pamäť zlyhala v tomto prípade úplne.

Skúsenosť máme aj s kopaním na hrade 
v Liptovskom Hrádku. Miestny nadšenec vo 
veku okolo 60 rokov nám tvrdil, že hneď za 
vchodom do podzemia bola priepasť poriad-
ne hlboká, pretože tam ako dieťa s kamarátmi 
spúšťali do diery šnúru na sušenie bielizne, 

a tá klesala poriadne hlboko. Nedal si vysvet-
liť že tam vertikálny priestor s hĺbkou dĺžky 
bielizňovej šnúry nemôže existovať, pretože 
hladina spodnej vody je totožná s hladinou 
neďalekého jazera, ktoré je asi iba 2 met-
re pod vchodom do jaskyne. Niekoľko dní 
s nami kopal a ani nepripúšťal možnosť, že 
tam ten priestor nie je. Keď bolo jasné, že sa 
mýlil, tak sme ho už na akcii nevideli, hoci 
radi by sme sa s ním porozprávali o tom, ako 
tento omyl vznikol. Medzi obyvateľmi Liptov-
ského Hrádku je však doteraz živá legenda, že 
z hradu vedie chodba do Liptovského Jána, 
a dokonca až do 30 kilometrov vzdialenej 
Likavky…

Tieto naše skúsenosti môžu byť pre jaskynia-
rov poučné, a treba pamätať na to, že nie každá 
informácia o existencii jaskyne musí odrážať 
realitu. Čas a ústne podanie môže zmeniť 
nielen lokalizáciu, ale aj veľkosť a charakter 
podzemných priestorov. Iným príkladom je 
hľadanie priepasti na Veľkom boku v Nízkych 
Tatrách, ktorú sme hľadali podľa informácie 
D. Jančoviča okolo 20 rokov. V štádiu beznáde-
je sme ju nakoniec v rojnici na jaskyniarskom 
týždni v Malužinej našli. Naopak, rozprávanie 
pána J. Šulka z Heľpy, ktorý hádam po 50-tich 
rokoch opísal dieru na lúke, sa ukázalo ako 
správne a presne opisujúce realitu. Každú in-
formáciu o nových lokalitách však treba preve-
riť, pretože môže priniesť nečakaný objav novej 
jaskyne alebo poodhaliť tajomstvo starej bane, 
úkrytu, bunkra či pivnice.
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Počas roka 2020 pribudli dve lokality, kde 
jaskyniari zo Speleoklubu Trnava začali in-
tenzívne pracovať. Sú nimi Vápenický závrt 
a Pytliakova diera. Obe lokality sú súčas-
ťou Kuchynsko-orešanského krasu a formou 
krátkeho príspevku by sme vás radi obozná-
mili s týmito lokalitami a takisto stručne 
opísali priebeh prác v týchto jaskyniach. 

vápenický závrt
Prvou z lokalít je Vápenický závrt, nachádza-

júci sa asi 4,5 km západne od obce Horné Ore-
šany. Na začiatku sa nám podarilo lokalizovať 
pri povrchovom prieskume v oblasti Vápeníc 
(318 m n. m.) dva menšie závrty. Ide o kopec 
naproti známejšiemu Rakombereku (384 m n. 
m.). Tu sa nachádza prameň Husí stok s dvomi 
rovnomenne pomenovanými jaskyňami (Husí 
stok 1, 2). Na povrchu sme si okrem závrtov 
všimli aj pekne vyvinuté škrapy. Prieskum sme 
spolu s Matejom Zvonárom uskutočnili aj na 
základe prístupných lidarových dát ešte počas 
leta 2019. Na prelome rokov 2019/2020 sme 
začali po dohode s lesníkmi, ktorí spravujú 
lesy v tejto časti, prvé výkopové práce. Pridali 
sa k nám aj ďalší jaskyniari. Už po pár metroch 
vyzerala lokalita sľubne. Medzi kameňmi sa 
nám začali otvárať voľnejšie priestory. 

Problém pri otváraní závrtov je ten, že 
prvé metre vykopaného materiálu je potrebné 
nejako vystužiť. Na 
to slúžia napríklad 
betónové skruže, 
ktoré vydržia tak-
mer naveky. Neo-
svedčili sa rôzne 
výdrevy, ktoré po 
čase zhnijú. Taký 
osud postretol aj 
blízku jaskyňu na 
Komperku, kto-
rú objavili v mi-
nulosti jaskyniari  
z Dolných Orešian 
pod vedením Pavla 
Nemčeka (Lačný, 

2008). Nestabilná výdreva časom padla a do 
jaskyne sa už nikto nedostal. Týmto veciam 
sa snažíme zabrániť, a preto sme aj tu zvolili 
zabezpečenie trvácnym materiálom – koru-
govanou PVC rúrou, ktorá sa osvedčila už vo 

Práce sa na Vápenickom závrte zintenzívnili hneď od 
začiatku roka. Foto: A. Lačný

Dovoz PVC rúry vďaka Marekovi Štibranému pomocou traktora na lokalitu. 
Foto: A. Lačný

Nové JaSkyNIarSke LokaLIty  
v kuChyNSko-oreŠaNSkom kraSe

alexander Lačný, matej zvonár
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viacerých jaskyniach. Tú sme osadili na loka-
litu v strede januára. Po týchto prácach sme 
mohli v jarných mesiacoch pokračovať ďalej  
v prieskume. Dostali sme sa do častí tvorených 
strednotriasovými vápencami gutenstein skej 
fácie, ktoré sú opracované od vody. 

Menší úspech sa nám podaril 8. 
5. 2020. Po zabezpečení niektorých 
častí oceľovými rúrkami začala ťažba 
hliny, kamenia a väčších balvanov. 
Pri tejto činnosti sa v hĺbke začal 
otvárať priestor. Šimon Vaško kričí, 
že vidí tak na dva metre a ďalej je 
tma a že dnes sa tam určite dostane-
me. Povzbudivé správy v krásnom až 
letnom slnečnom dni. Nezaháľame, 
a pokračujeme v nasadenom pracov-
nom tempe. Miloš Vaško navyše hlási 
aj voľný priestor – kaverničku ešte na 
ďalšom mieste. Práce sa zintenzívňu-
jú. Výmena stráží – nastupujú Mišo 
Vrbovský a Sašo Lačný. Ťažbu na 
povrchu bezproblémovo zabezpečujú 
Matej Zvonár a Edita Mikulášová. Po 

ešte pár vytiahnutých vedrách sa Mišo napla-
zuje do prvého voľného priestoru. Ide o pries-
tor dlhý asi 2 m, široký 1 m a vysoký cca 0,8 m.  
Z viacerých strán vidno prítokové kanáliky, 
ktoré prúdia do priestoru. Vpredu sa nachádza 

Vápenický závrt začiatkom marca 2020. 
Foto: M. Velšmid

Na závrt nám prichádzajú pomôcť aj jaskyniari z iných 
jaskyniarskych skupín. Na fotke je Vlado Tencer – 
plavecký jaskyniar. Foto: M. Velšmid

Dno Vápenického závrtu. Vidno relatívne pevné časti, ktorých povrch 
narúša intenzívna korózia vody. Foto: A. Lačný
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balvan, za ktorým vidno ďalej. Dohadujeme sa, 
že by sme ešte dnes mohli nazrieť aj do prie-
storu, ktorý sa otvoril bližšie od vchodu. Matej  
a Mišo sa zahlbujú a priestor vidno čoraz viac. 
Vidieť taktiež stabilné časti. Bloky sú takmer 
čisté. Matej hádže kameň a ten letí kamsi 2 m 
dole. Nevieme, čo je ďalej. Zisťujeme prepoje-
nie tohto priestoru s malou dutinkou, ktorú 
sme objavili niekedy vo februári. Na záver 
rozmýšľame ako ďalej. V súčasnosti máme dve 
miesta, kde môžeme očakávať postupy. Najper-
spektívnejším je pokračovanie nadol, kam nám 
padajú kamene. Už teraz možno konštatovať, 
že stálo za to lokalitu otvoriť. Bude to síce ešte 
náročné, ale prvý, aj keď malý objav je už tu. 

Hlavne, že sa nachádzame v už relatívne stabil-
ných častiach. Pôjdeme stále po vode a veríme, 
že nás dovedie kamsi ďalej do peknej jaskynky. 

Počas Jaskyniarskeho zrazu Majdán-Jágerka 
2020 začiatkom augusta Marek Velšmid (Jas-
kyniari Plavecké Podhradie) jaskyňu zameral. 
Jaskyňa dosiahla hĺbku 13 m s celkovou dĺž-
kou 19 m. V tento deň sa zároveň podarilo pri 
výkopových prácach opäť lokalizovať prievan. 
Ten napovedá o možnosti voľných priestorov.

Pytliakova diera
Koncom mája tohto roku sa pri zbere húb 

a lokalizácii ponorov na Starej Bohatej podari-
lo Matejovi Zvonárovi objaviť menší jaskynný 

Rozvinutý rez

Pôdorys
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otvor vedúci pod pevný skalný masív. Lokali-
ta sa takisto ako tá predchádzajúca nachádza 
v Kuchynsko-orešanskom krase, na Hornej Pa-
rine, asi 1 km severovýchodne od východného 

vrcholu Dlhého vrchu (kóta 473,9 m n. m.). 
Jej nadmorská výška je asi 325 m. Je lokalizovaná 
vo výraznom hrebienku, asi 40 m nad súčasným 
dnom potoka Bohatá. Pôvodný otvor bola iba 
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diera trojuholníkového tvaru široká cca 40 cm. 
Po rozšírení otvoru sa Matejovi Zvonárovi poda-
rilo nazrieť pár metrov do voľných jaskynných 
priestorov. Samotný hrebienok je vytvorený 
v červených hľuznatých vápencoch vysockého 
príkrovu. Pod jaskyňou sa nachádza ešte viacero 
menších otvorov, ktoré majú genetický súvis. 
Jaskyňa dostala pracovný názov Jaskyňa nad 
ponorom. V jaskyni začali intenzívne prebiehať 
práce od začiatku júna. Dňa 18. 6. 2020 prišlo 
k objavu prvých voľných priestorov v dĺžke nie-
koľkých metrov, ktoré nám umožňujú utvoriť si 
aký-taký obraz o jaskyni. Priestory sú zväčša ho-
rizontálne, vytvorené fluviálnou činnosťou. Pri 
výkopových prácach sa našli vyzrážané vrstvičky 
kalcitu (sladkovodný travertín) z vôd prúdiacich 
cez jaskyňu. Z morfológie priestorov a aj ďalších 
indícií predpokladáme, že ide o inaktívnu vý-
verovú jaskyňu. Na viacerých miestach možno 
pozorovať chodby, ktoré majú v priereze hruško-
vitý tvar. Počas výkopových prác sa tieto chodby 
čistia väčšinou od černozeme a hrabanky, strie-
dajúcej sa z väčšími blokmi. Hlbšie sa nachá-
dzajú už hliny okrovej farby. Priestory smerujú 
vhodne do kopca Dlhého vrchu juhozápadným 
smerom. Po objave voľných priestorov objaviteľ 

jaskyne M. Zvonár pomenoval jaskyňu Pytliako-
vou dierou (v trnavskom nárečí Pytláková dzíra). 
Jej vchod bol až nápadne zahádzaný kameňmi. 
Hovorí sa, že gróf Pálffy dával takéto miesta 
maskovať, lebo si v nich pytliaci schovávali ulo-
venú zver. Takto podozrivo naukladané kamene 
sme už našli napríklad pred Silovou jaskyňou, 
ktorá sa nachádza neďaleko. Koncom júla tu 
jaskyniari prehĺbili časti jaskyne a namontovali 
lanovku na vyťahovanie vedier (J. Halama, T. 
Jurina, M. Baľo a M. Zvonár), ktorá výrazne 
urýchli práce. Zaujímavým pozorovaním je aj 
chlad na konci jaskyne či pulzný prievan. Aktu-
álna celková dĺžka jaskyne je 17 m.

Použitá literatúra
Lačný A. (2008): Zhrnutie doterajšieho speleo-

logického prieskumu na Komberku. Spravo-
daj SSS, 39, 2, 35-37.

V Pytliakovej diere možno nájsť aj takúto peknú krasovú 
výzdobu. Foto: T. Jurina

M. Halamová v hlavnej chodbe Pytliakovej jaskyne. 
Foto: T. Jurina
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Je až symbolické, že najhlbšiu jaskyňu 
Malých Karpát možno nájsť pod najvyš-
ším vrcholom tohto pohoria – Zárubami 
(768 m). Toto územie patrí do centrálnej 
časti Malých Karpát a je súčasťou Plavec-
kého krasu. Na lokalite sme začali pracovať 
od roku 2017 a postupne prichádzalo k ob-
javom voľných priestorov. Objavné akcie sa 
striedali s pracovnými akciami, zameraný-
mi na výkopové práce či stabilizáciu nebez-
pečných závalov (Lačný a Halama, 2018). 
Vajsáblovu priepasť sme pomenovali po 
Imrichovi Vajsáblovi, ktorý v období okolo 
roku 1922, ako jeden z prieskumníkov, skú-
mal otvor. Objavy vo Vajsáblovej priepasti 
pokračovali ďalej aj v roku 2019. Objavila 
sa Prezidentská sieň, Zabudnutá sienka, 
Žabia chodba či Sieň vytrvalosti (Lukačovič 
a Lačný, 2019). Posledná zmienená sieň 
sa stala na obdobie približne jedného roka 
najhlbším miestom jaskyne (-57 m). Z nej 
viedla smerom na juhovýchod úzka pukli-
na, z ktorej vial prievan. 

Na začiatku bola opäť náhoda
Hneď po objave sme sa začali sústreďovať na 

toto miesto. Prvá pracovná akcia sa tu usku-
točnila 10. 8. 2019, keď sa rozšírila úzka pukli-
na asi o 2 m dopredu. Demotivujúce však bolo, 
že puklina sa stále vpredu javila ako 
veľmi úzka, i keď s citeľným prieva-
nom. Možno aj to malo za následok, 
že sme presedlali na práce v iných 
jaskyniach v blízkom okolí. Bola to 
najmä Veterlínska sonda na hrebe-
ni Veterlína či výrazná terénna zní-
ženina Bana pod Zárubami. Jedna 
z posledných akcií tesne pred Viano-
cami smerovala opäť do najhlb šieho 
miesta Vajsáblovej priepasti. Stala sa 
tu úsmevná príhoda, kedy A. Lač-
nému vypadlo nechtiac kladivo do 
voľného, avšak neprielezného prie-
storu. Odvtedy si ho jaskyniarski 
kolegovia doberali, že kladivo je už 
v objave, no my zatiaľ nie.

Po dlhšom čase sme sa do Vajsáblovky vrátili 
až o viac ako pol roka neskôr – 12. 7. 2020. 
Rovnako ako doteraz, opäť výrazne zaúrado-
vala náhoda. Malo ísť o pracovnú akciu, ktorej 
hlavnou náplňou malo byť zdemontovanie 
rúry, slúžiacej na odvetrávanie Koralového ja-
zierka, ktorú sme potrebovali vo Vápenickom 
závrte v Kuchynsko-orešanskom krase. A keď-
že sa nás zišlo viacero, časť jaskyniarov išla 
pracovať opäť do najhlbšieho miesta. E. Mi-
kulášová a M. Vrbovský začali s demontážou 
rúry, zatiaľ čo M. Vaško a A. Lačný pokračovali 
v rozširovaní pukliny v najhlbšom mieste. Ne-
skôr sa k nim pridal aj M. Vrbovský. Za tento 
deň sme sa opäť posunuli v rozširovaní asi 
o 1,5 m dopredu. Akcia však bola dôležitá 
z jedného kľúčového dôvodu. Bola ním výraz-
ná ozvena. Uzimení, ale šťastní z ozveny sme sa 
vrátili na povrch. 

vysnívaný objav s problémami
O týždeň neskôr bola plánovaná ďalšia pra-

covná akcia. Do jaskyne sa vybrali traja jas-
kyniari: M. Vrbovský, M. Vaško a M. Baľo. Po 
rozšírení časti pukliny sa jaskyniari dostali 
do voľného priestoru, ktorému dominoval 
asi meter vysoký kvapeľ. Čo však bolo zaují-
mavé, za touto časťou sa objavila na malokar-
patské podmienky obrovská priepasť, hlboká 

Účastníci druhej objavnej akcie, zľava dolný rad: A. Lačný, M. 
Vrbovský, M. Vaško; zľava horný rad: E. Mikulášová, M. Baľo, M. 
Zvonár, J. Kondrček a M. Ševčík. Foto: Foto: J. Kondrček

CeSta do útroB NaJhLBŠeJ JaSkyNe maLýCh  
karPát – vaJSáBLoveJ PrIePaStI

alexander Lačný
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niekoľko desiatok metrov. Pre absenciu lán 
a lezeckého výstroja však nebolo možné do 
nej zostúpiť. V tento deň sa stala najprv dra-
matická, ale v závere celkom úsmevná príhoda. 
Jaskyniari sa síce za pomoci gravitácie dostali 
do voľnejších priestorov, avšak cesta nahor 
už taká jednoduchá nebola. Podarilo sa to iba 
jednému z nich – M. Vrbovskému. M. Vaško 
a M. Baľo zatiaľ zostali nedobrovoľne uväzne-
ní v novoobjavených priestoroch. Po vyleze-

ní z jaskyne M. Vrbovský ihneď 
zavolal najbližšie bývajúcemu 
jaskyniarovi M. Zvonárovi, ktorý 
sa práve chystal do Pytliakovej 
diery. Takisto o vzniknutej situ-
ácii informoval predsedu a pod-
predsedníčku klubu. Záchranná 
akcia mohla začať. M. Zvonár bol 
už o 50 minút pred vchodom do 
jaskyne, kde ho čakal M. Vrbov-
ský. Medzičasom uväznení jas-
kyniari nelenili, začali rozširovať 
a rozoberať časti pukliny, ktoré 
bránili vo výstupe. Nakoniec sa 
im podarilo vyliezť samým, ale 

navyše si museli vyzliecť kombinézy, aby sa 
prepchali. Asi minútu pred ich výstupom na 
povrch prišiel aj predseda skupiny. Všetci sme 
sa zhodli na tom, že sme šťastní, že sa nikomu 
nič vážne nestalo.

Po predchádzajúcej pracovnej akcii mnohí 
z nás tušili, že o týždeň, 26. 7. 2020, bude 
nasledovať historický objav. Naznačovala 
tomu na malokarpatské pomery rozsiahla 
priepasť, kam padali kamene s hrmotom 

Zostup do prvej objavenej priepasti. Foto: M. Zvonár

Impozantná Sieň Speleoklubu Trnava. Foto: J. Kondrček
Charakteristické priepasťovité úseky v spodných častiach 
jaskyne. Foto: J. Kondrček
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kamsi ďalej. Dlhých sedem dní prešlo a my 
sme stáli pred Vajsáblovkou – M. Vaško, M. 
Baľo, M. Vrbovský, M. Zvonár a A. Lačný; 
nasleduje balenie nevyhnutných vecí, najmä 
lezeckej výzbroje, lán, kotvenia a ťažkej vŕtač-
ky s akumulátormi. Sme piati so šiestimi 
transportnými vakmi. Cestou si všetko medzi 
sebou podávame. Úzke priestory niektorých 
častí dajú zabrať aj cestou nadol. V hĺbke 
asi 60 m sa dostávame cez úzku plazivku do 
menšej sienky, na balkón, odkiaľ vidno už 
zmienenú priepasť z predchádzajúcej akcie. 
M. Zvonár vŕta diery na kotvenie. Po chvíli 
A. Lačný zlieza na obrovský blok, ktorý je 
zakliesnený v priepasti. Prichádza M. Vaško  
a tvoríme ďalšie medzikotvenie. M. Vaško 
zlieza dole. Je na dne. Nachádza sa tu obrov-
ský priestor vysoký 25 m a široký asi 10 m.  
Všímame si krásnu výzdobu. Takmer celú jed-
nu stranu tvorí obrovský sintropád. Neskôr 
schádzajú všetci členovia útočného družstva. 
Na dne medzi blokmi vidno čierňavu na via-
cerých miestach. Do jednej studne sa spúšťa 
M. Vrbovský. A hlási, že to valí ďalej. Ideme 
za ním. M. Zvonár zameriava hĺbky priepasti 
laserovým diaľkomerom a M. Vrbovský baro-
metrickým výškomerom. Čakáme, kedy pad-
ne stovka, pretože najhlbšia jaskyňa v Malých 
Karpatoch má hĺbku 110 m.

M. Vrbovský hlási, že hĺbka 100 m je pokore-
ná. Na naše prekvapenie jaskyňa valí ďalej do 
hĺbky. M. Zvonár s M. Vrbovským idú pozrieť 
akúsi bočnú chodbu… Takýchto miest tu bude 
ešte viac. My stále pokračujeme hlavným ťa-
hom jaskyne. Pod nami je opäť ďalšia studňa 
veľkých rozmerov.

Neváhame a M. Vaško 
ako prvý zlaňuje na jej dno. 
Dochádza však všetko lano 
a Miloš musí vyliezť hore. 
Čo ďalej? Rozhodujeme sa, 
že prerežeme lano v jednej 
z horných častí jaskyne, kde 
ho nie je až tak treba, a od-
rezkom predĺžime lano sú-
časné. Darí sa. Miloš a neskôr 
aj ostatní vstupujeme do ďal-
ších obrovských priestorov. 
Dno je stabilné, chodba vy-
soká, a vidno v nej účinky 
vody. Jaskyňa je prepláchnu-

tá, takmer bez sedimentu. Chodba sa začína 
kľukatiť – meandrovať. Široká je asi 2 m  
a vysoká niekoľko metrov. Pokračujeme ďalej. 
Priestor sa opäť rozširuje do obrovskej siene, 
kde takisto padajú kamene s rachotom nadol. 
Nie sú však laná. Dosiahli sme hĺbku 120 m 
a s laserovým diaľkomerom svietime do ne-
prebádanej tmy ešte dobrých 17 m. Zatiaľ to 
vyzerá na horský typ jaskyne. Obrovské prie-
pasti, takmer žiadna výzdoba (a ak, potom 
skutočne stojí za to) a tiež chlad s teplotou 
okolo +5 °C. Aj sme radi, že nepokračujeme 
ďalej. Sme vysilení, a ten, kto je unavený, 
zvyčajne robí chyby. Je čas na návrat. Po ceste 
sa dohadujeme, ako nazveme siene, vlastne 
priepasti. Ako prvú s obrovským sintropádom 
nazývame Sieňou Speleoklubu Trnava. Kľu-
katiaci meander nazývame Vysnívaným me-
androm. A veľkú sieň v hĺbke 130 m, v ktorej 
sme ešte neboli, nazývame symbolicky Sieňou 
malokarpatských jaskyniarov. Vzdávame tým 

Pohľad na sintropád v Sieni Speleoklubu Trnava. Foto: M. Zvonár

Detail krasovej výzdoby pri dne Siene Speleoklubu 
Trnava. Foto: A. Lačný
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hold všetkým generáciám malokarpatských 
jaskyniarov. Každý z nás v duchu premýšľa, čo 
bude ďalej. Cesta na povrch je však náročná. 
Priepasti treba opäť zdolať po lane a po nich 
nasledujú strašné galeje v úzkych plazivkách 
Žabej chodby… Vychádzame na povrch. Sme 
unavení, ale šťastní. 

Jaskyňu sme navštívili aj počas Jas-
kyniarskeho zrazu na Jágerke počas 
prvého augustového víkendu. Cieľom 
nebola explorácia, ale rozširovanie úz-
kych častí jaskyne, ktoré komplikovali 
doteraz dosť náročný výstup na povrch. 

Pokorenie hĺbky 170 m
Dňa 16. 8. 2020 prišla ďalšia význam-

ná akcia. Cieľom nebolo iba objavovať, 
ale aj fotiť a mapovať. Zišlo sa nás až 
osem, čo bol dostatočný počet na roz-
delenie ľudí do tímov. Prvý tím bol tvo-
rený M. Zvonárom, M. Vrbovským a M. 
Vaškom. Ich úloha bola jasná – pries-
kum neznámych priestorov a vystrojo-
vanie priepastí. Druhý tím v zložení A. 
Lačný a M. Baľo, ku ktorým sa neskôr 
pridal M. Ševčík zo Speleo Bratislava, 
mala za úlohu mapovať nové priestory, 
objavené počas minulej akcie. Dnes 
sa k nám pridal aj J. Kondrček, ktoré-
ho úlohou bolo fotografovanie nových 
priestorov. E. Mikulášová zabezpečova-
la spojenie na povrchu, ak by sa objavili 
nejaké komplikácie.

Okolo 9:40 začíname zliezať do jas-
kyne. Berieme si iba nevyhnutné veci. 
Aj tak sú však nabalené v siedmich 
transportných vakoch. Objaviteľský 
tím valí dopredu a po ceste ešte pre-

väzuje a skracuje laná. Medzičasom druhý tím 
začína mapovať od Siene vytrvalosti (–57 m), 
cez úzku plazivku do prvej priepasti. Tá plynu-
lo prechádza do väčšej a mohutnejšej, nazvanej 
Sieňou Speleoklubu Trnava. Odtiaľ mapujeme 
ďalej menšie priepastičky, ale aj priestory, kde 
sa dá voľne chodiť bez lana. S mapovaním sa 
zatiaľ dostávame pred sieň nad Vysnívaným 
meandrom. Tu však máme technické kom-
plikácie, a preto dnes s mapovaním na tomto 
mieste končíme. Sieň pod nami ešte nebola 
pomenovaná. V jaskyni sa stalo zvykom, že 
pomenovávame miesta aj po aktuálnych uda-
lostiach. Tak napríklad počas prvého kola 
prezidentskej kampane sme pomenovali jednu 
zo siení ako Prezidentská. Dnes sieň v hĺbke  
110 m pomenovávame Sieňou bieloruských 
žien, a to na ich podporu. Pri mapovaní si prá-
ve v týchto miestach M. Ševčík všíma unikátnu 
vec – kryogénne kalcity, ktoré tu vznikali, keď 

Stabilizácia meračských bodov. Foto: J. Kondrček

Poloválna studňa v Sieni bieloruských žien. Foto: J. Kondrček
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bola jaskyňa čiastočne zaľadnená. Objaviteľská 
družina takisto nezaháľa. Dostávajú sa na dno 
Siene malokarpatských jaskyniarov približne 
v hĺbke 130 m. Pod nimi sa črtá obrovská čier-
ňava. Objavujú najhlbšiu priepasť Vajsáblovky. 
Hlbokú viac ako 25 m na jedno zlaňovanie. 
Takmer celá obrovská priepasť s pevnými ste-
nami je vymytá od vody. Na šírku môže mať 
5 až 6 m. Dostáva mytologické pomenovanie 
Valhalla. Mýtická Valhalla bola obrovská vy-
soká sieň, kam prichádzajú po smrti padlí 
hrdinovia. My však veríme, že budeme ešte 
dlho žiť, ale možno sa tam naše duše raz stret-
nú. Jaskyniari prenikajú ešte hlbšie a začínajú 
sondovať na viacerých miestach. Objavujú ešte 
jednu sienku, nad ktorou sa nachádza niekoľ-
kotonový balvan držiaci iba silou vôle. Táto 
sieň dostáva názov Prítoková, pretože na jednej 
zo stien sa nachádza akýsi prítokový kanál pri-
chádzajúci z južných, zatiaľ nepreskúmaných 
častí jaskyne. Takýchto nepreskúmaných miest 
je tu ešte viacero. Na dne Prítokovej siene po 
odhádzaní kameňov nachádzame jazierko s vo-
dou s rozmermi približne 2 × 2 m a asi s 30 cm 
hĺbkou. Iné pokračovanie sa nám v tejto časti 
zatiaľ nepodarilo nájsť. Bude potrebné nedo-
stupné miesta vo výškach vyliezť za pomoci ho-
rolezeckej techniky a dôkladne ich preskúmať. 
Počítame, že sa tu môže nachádzať aj niekoľko 
stoviek metrov voľných priestorov. Zatiaľ naj-
hlbšie miesto v magickej hĺbke 170 m sa však 
nachádza priamo na dne Valhally, kde sa dá 
pomedzi bloky dostať do úzkej pukliny.

Keď začali M. Vrbovský a M. Zvonár puklinu 
čistiť v najširšom mieste, zrazu sa celé dno pod 
nimi pohlo a padli o asi tri štvrte metra nižšie! 
Rozporom sa však zachytili v pukline. Spo-
ločne sa zhodli, že na dnes stačilo. Von to ide 
ťažko, Matej stojí Michalovi na chrbte, neskôr 
na pleciach. Po vylezení podáva Miloš Vaško 
gurtňu a ťahajú spoločne von aj Michala. V no-
voobjavených častiach sa nenachádza takmer 
žiadna sintrová výzdoba. Prevládajú tu ostré 
odtrhy skalných blokov a vodou „hlodané“ 
tvary v dolomitickej hornine. Novoobjavené 
časti sú doslova prepláchnuté, iba v plytkých 
pasciach možno nájsť okrem karbonátov pri-
transportované bridličky lunzského súvrstvia. 
Zaujímavosťou je, že aj v najhlbších častiach 
sme našli netopiere. Je možné, že sa sem dosta-
li z častí, o ktorých zatiaľ nevieme.

Koncom augusta sa jaskyňa kompletne do-
merala. Potvrdila sa hĺbka 170 m a dĺžka  
327 m. Jaskyňa tak pokorila doteraz najhlbšiu 
jaskyňu Malých Karpát – Čachtickú jaskyňu 
o úctyhodných 60 hĺbkových metrov, a stala 
sa tak najhlbšou jaskyňou Malých Karpát. 
Ani v celoslovenskom meradle nesklamala, 
a stala sa aktuálne 18. najhlbšou jaskyňou 
Slovenska. 

Nález kryogénnych kalcitov
Na konci augusta sme počas pracovnej ak-

cie odobrali aj vzorky kryogénnych kalcitov 
zo stien nad Sieňou bieloruských žien (hĺbka 
cca 100 m, pozri mapa). Podobný nález sme 
zaznamenali aj na stenách o niečo hlbšie vo 
Vysnívanom meandri (hĺbka cca 120 m). Prvot-
ný výskum zrealizovala Dr. Monika Orvošová 
zo Slovenského múzea ochrany prírody a jas-
kyniarstva. Prítomnosť kryogénneho kalcitu, 
ako aj deštrukcia jaskynnej výzdoby sú časté 
doklady o tom, že vo štvrtohorných ľadových 
dobách boli mnohé jaskyne zaľadnené. Kryo-
génny kalcit je spoľahlivý indikátor ľadovej 
jaskynnej výplne, ktorá sa vytvárala v zóne 
permafrostu (permafrost je definovaný ako 
dlhodobo zamrznutá povrchová oblasť, kde 
minimálne dva roky a viac musí byť priemer-
ná teplota územia pod 0°C) počas oteplení 
v prechodoch z glaciálu do interglaciálu alebo 
interštadiálu (náhle oteplenie v dobe ľadovej; 
napr. počas poslednej doby ľadovej poznáme 
až 24 oteplení, keď sa oteplilo aj o 8 °C za 
dobu ľudského života). Vtedy voda z topiaceho 
sa permafrostu vnikala do suchých a podchla-
dených siení jaskýň a zamŕzala, čistá H2O sa 
viazala do ľadu a zvyškový roztok sa progresív-
ne obohacoval soľami. Z presýtenia týchto solí 
kryštalizoval kryogénny kalcit.

Zistili sme, že v rámci jednej akumulácie sa 
tu nachádza neuveriteľne veľa morfotypov. 
Kryogénne kacity sú síce menšie, ale reprezen-
tujú pravdepodobne viacero generácií. Vysvet-
lení môže byť viacero. Buď sa v jaskyni tvoril 
ľad niekoľkokrát počas glaciálu, alebo vzniklo 
v rámci ľadového monolitu niekoľko akumu-
lácií, ktoré boli nakoniec uložené (splavené) na 
jednom mieste, tak, ako sme ich našli. Na túto 
otázku nám však odpovedia neskôr izotopové 
analýzy kyslíka a uhlíka a datovanie jednotli-
vých morfotypov. 
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V rámci nich je 
možné v jaskyni 
nájsť typy od den-
dritických kryštálov 
kalcitu (fototabuľka 
– a), ktoré vo vysky-
tujúcej sa akumulá-
cii dominujú. Sú tu 
bežné monokryštály 
transparentných až 
mliečnych romboéd-
rov (fototabuľka – b) 
až po ich viacpočetné 
agregáty. Ďalej sa tu 
nachádzajú rotova-
né romboédre, ktoré 
vejárovým naskla-
daním plôch menia 
klencový tvar do za-
oblených agregátov 
až sféroidov (fotota-
buľka – c). Vyskytujú 
sa tu aj číre skale-
noedrické agregáty, 
prípadne ich rafty. 
Ako posledné kryš-
talizujú sferoidálne 
aragonity priestorového rastu (s pracovným 
názvom „polystyrény“) (fototabuľka – d) ale-
bo rafty plochých foriem aragonitov mliečne 
a polotransparentné. Unikátne sú naložené 
procesy, ktoré reprezentujú napríklad zrasty 
kalcitov s aragonitmi. Ak to porovnáme s blíz-
ko susediacou Hačovou jaskyňou, ktorá tiež 
reprezentuje priepasť, zisťujeme, že tieto dve 
lokality majú jednu spoločnú vec, a to je veľká 
variabilita, resp. veľké množstvo morfotypov 
kryogénneho kalcitu. Dosiaľ nie je známe, čím 
je táto morfologická pestrosť spôsobená, preto 
je teraz naším cieľom nájsť vzťah medzi mor-
fológiou, chemizmom, izotopovým zložením 
a kryštálovou štruktúrou (pozri Milovská et 
al., 2019).

Z pohľadu prievanov sa jaskyňa v súčasnosti 
javí ako dynamický systém. Vznik kryogénnych 
kalcitov ale vyžaduje statické mikroklimatické 
podmienky na kryštalizáciu. To znamená, že 
jaskyňa bola premŕzaná postupne z povrchu 
do podzemia počas nízkych teplôt v období 
glaciálu.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že prítomnosť 
kryogénnych kalcitov potvrdzuje minimálnu 
hĺbku permafrostu v miestach ich výskytu. To 
je fantastický paleoklimatický údaj vzhľadom 
na ich hĺbku výskytu vo Vajsáblovej priepasti 
(–120 m) spolu s jej polohou (zemepisná šír-
ka), ktorá je v rámci Slovenska, oproti iným 
slovenským jaskyniam s výskytmi kryogénnych 
kalcitov, ďaleko na juhu. Kedy približne boli 
v oblasti Malých Karpát takéto chladné klima-
tické podmienky, nám ukážu až zistené veky 
nájdených kryogénnych kalcitov.
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Fototabuľka charakteristických kryštalických agregátov kryogénnych kalcitov z miesta 
výskytu nad Sieňou bieloruských žien (hĺbka cca 100 m) z Vajsáblovej priepasti:  
a) skelety – dendritické kryštály kalcitu – predstavujú najbežnejší morfotyp skúmanej 
akumulácie, b) monokryštály mliečnobielych romboédrov sú tiež pomerne časté, c) kom-
binované rotované romboédre vytvárajú hemisféroidy – polperly, d) sferoidálne kalcity 
alebo aragonity (s pracovným názvom „polystyrény“) kryštalizujú v sukcesnom rade 
medzi poslednými morfotypmi.
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mamut v domICI 

zdenko hochmuth, Speleoklub univerzity P. J. Šafárika

Teda nie živý ani celý. Napriek veľkosti 
chodieb mamuty v jaskyniach nežili, hoci 
slony aj v dnešných časoch do jaskyne v Afri-
ke či Ázii občas vojdú, lebo je tam príjemne, 
a navyše môžu dopĺňať vápnik chrúmaním 
kvapľov. Kosti mamutov sa v jaskyniach ob-
čas nájdu. Je to skôr výnimočné, najčastejšie 
ich tam doniesli ich lovci, prípadne tam na-
padali z povrchu alebo ich priniesol vodný 
tok. Je tomu tak aj na Slovensku – nálezy 
z jaskýň sú zriedkavé. Zub z mamuta (nie 
kel) sa našiel v Liskovskej jaskyni. Lóczy 
(1867) sa domnieva, že ho tam mohli do-
niesť ľudia v neskoršom období ako období 
lovcov mamutov; tí žili podstatne dávnejšie. 
Nezvestný je nález z Kavečanskej jaskyne 
(zmizol spolu s jaskyňou). Zub (či zuby?) 
mamuta vykopal tiež Majko v Malej ľad-
nici.

Domica je skôr známa nálezmi keramiky bu-
kovohorskej kultúry. Táto pochádza z obdobia 
cca 5000 rokov p. n. l., z neolitu. Neolitický člo-
vek vyrábal o. i. keramické nádoby; v Domici ob-
zvlášť pekne zdobené. S mamutmi toto obdobie 
nemá nič spoločné. Známe kresby z Domice ale 

zrejme nie sú dielom ľudí bukovohorskej kultú-
ry, podľa rádioizotopového datovania sú staršie, 
staré až 11 000 rokov (Soják, 2014). Domicu 
teda navštevovali ľudia aj dávnejšie. Mamuty sa 
u nás vyskytovali v ľadovej dobe, ktorá skončila 
cca pred 12 000 rokmi. Spolu s inými zvierata-
mi sa potulovali po krajine charakteru tundry, 
skutočne takáto bola vtedy v Slovenskom krase 
možno pred cca 30 000 rokmi. Na mamuty 
striehli lovci, pre ktorých predstavovalo toto 
zviera výdatný zdroj potravy. Že lovci mamutov 
a iných pleistocénnych zverov v okolí operovali, 
svedčí listovitý hrot kopie, nájdený v jaskynných 
náplavoch v Majkovom dóme. V Domici sa na-
šiel popri kostiach jaskynného medveďa pred 2. 
svetovou vojnou aj kel stredomorského slona 
(Elephas meridionalis); nález zo Suchej chodby. 
Tento nález sa, žiaľ, stratil (Bárta, 1965).

Pri našich prieskumoch v Domici, ktoré sme 
začali systematicky v roku 2014, sa snažíme 
okrem iného o vytvorenie moderného mapové-
ho diela. Rekonštruovali sme polygónové ťahy 
našich predchodcov a začali domeriavať rôzne 
odbočky, ktoré našim predchodcom nestáli za 
reč. Takto postupne rastie dĺžka jaskyne.

Paleontológiou či archeológiou sme sa ne-
zaoberali, nemali 
sme na to vzde-
lanie ani kompe-
tenciu. Zriedkavé 
nálezy úlomkov 
kostí sme v nápla-
voch registrovali 
a domnievali sme 
sa, že ide o pozos-
tatky jaskynného 
medveďa, ktoré 
sú z našich jaskýň 
celkom bežné. Je-
den takýto frag-
ment sme videli 
trčať z náplavu 
nevysoko nad rie-
čiskom. Vyzeralo 
to ako odlomená 
masívna kosť, kto-
rá nepatrí žiadne-

Obr. 1 Pozícia fragmentu panvovej kosti z Domice na kostre mamuta. 
Realizoval J. Šupinský.
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mu známemu zvieraťu (okrem mamu-
ta). Vyfotili sme ho 15.1. 2019 a nahlásili 
do múzea. Akosi nebolo času sa na to 
pozrieť. Pri jednej z akcií sme si všimli, 
že ktosi sa tam už vŕtal, miesto si ozna-
čil. Pozdravujeme nášho amatérskeho 
paleontológa. Ale vyplašili sme Holúbe-
ka, a tak napokon došiel 19. 3. v spoloč-
nosti Mgr. Ing. E. Farkašovskej, odbor-
níčky na obojživelníky, lebo múzejný 
paleontológ Mgr. Čeklovský bol chorý. 
Keďže spomínali čosi o chobotnatcovi, 
potešili sme sa. Kosť odniesli do múzea, 
a ak by sa neboli stali iné veci, asi by 
dodnes bol niekde v depozite. Neskôr 
sa zistilo, že nejde o mamuta, ale o časť 
lebky medveďa.

K prekvapivému objavu došlo 9. 2. 
2019. V diere v boku mohutnej chodby, 
kde by sa objemnejší jaskyniar nevošiel (Chodba 
kľúčovej dierky), našiel Stano Danko pokračo-
vanie. Poriadne tesné, ale vyúsťujúce do stúpa-
júcej sústavy komínov. Vliezol tam aj J. Mikloš. 

Akoby to nebola Domica, ale úplne iná jaskyňa. 
Chodbu hneď začali zameriavať, ale zistilo sa, že 
pre speleológov našej vekovej kategórie to nie je 
ideálne miesto, a šancu sme dali mladším (40+). 

Obr. 2: Domnelý fragment kosti chobotnatca z 15. 1. 2019. 
Foto: S. Danko

Obr. 3. Chodba kľúčovej dierky s nadväzujúcimi komínmi. Skenoval J. Šupinský
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Neskôr sa naše priority zmenili a nebolo 
síl či ľudí pokračovať v náročnom lezení 
v nebezpečných blatnatých komínoch. 
Chodby teda ostali nedomerané a ne-
dolezené. K novému impulzu došlo 4. 1. 
2020 počas mapovania, keď Stana Dan-
ka podporil Noro Lacko. Hoci už v diere 
boli viackrát, až Noro si všimol na zemi 
zablatený kus čohosi, čo nevyzeralo ako 
balvan (obr. 2). Vyzeralo skôr, že ide 
o lopatku alebo časť panvy s kĺbovou 
jamkou priemeru snáď 20 cm. Takéto 
kĺby okrem dinosaurov majú ešte slony. 
Náš člen Šupinský to promptne zos-
kenoval a porovnaním mračna bodov 
s digitalizovaným modelom mamuta 
automaticky našiel zhodu, a tak našiel 
miesto, z ktorej časti tela kosť pochádza: 
je to časť panvy mamuta. Použili sme 
digitalizovaný model, ktorý je prístup-
ný na stránke: http://www.3d.si.edu/
object/3d/mammuthus-primigenius-
blumbach:341c96cd-f967-4540-8ed1-
d3fc56d31f12 (pozri obrázok č. 1).

Boli sme nadšení, ale čo s tým? 
V tých miestach sa povaľovali aj iné 
kosti. Stáli sme pred otázkou: komu 
sa zveriť, aby nás neobral o prvenstvo? 
Alebo priam kosti neukradol, ako je to 
bežné v archeológii. Samozrejme, údaje 
o mieste nálezu sme neprezradili, a ani 
z tohto príspevku sa ich nedozviete. 
Zo SMOPaJ-a nám oznámili, že pa-
leontológ ešte stále nie je v kondícii, 
preto sme zavolali nášmu priateľovi 
archeológovi Mariánovi Sojákovi. Ak 
nie paleontológ, tak archeológ – kto-
vie, či toho mamuta niekto neklepol? 
Okamžite využil šancu a 6. 2. dorazili 
vo dvojici Marián Soják a pomocník 
Vladimír Habaj (AÚ SAV). Mali sme 
obavy, či takmer 2 m vysoký Soják prej-
de úžinami, ale s vidinou unikátnych 
nálezov sa prekonal. Bol nadšený a vy-
niesol von hneď plné vrece kostí (obr. 
7). Veci konečne nabrali ten správny 
spád, oslovení boli odborník na cho-
botnatce z múzea v Banskej Bystrici 
Csaba Tóth a kosti sa posunuli Mgr. 
T. Čeklovskému v SMOPaJ-i, ktorý ich 
postupne určuje.

Obr. 4: N. Lacko drží fragment panvovej kosti mamuta na mieste 
nálezu. Foto: S. Danko

Obr. 5: Snímka kosti v 3D, skenoval J. Šupinský, zobrazenie v pro-
grame 3D HOP, nájdete na stránke 
https://geografia.science.upjs.sk/Kost_Website/Kost.html
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Všetko nasvedčovalo tomu, že sa 
veci pohnú správnym smerom. Žiaľ, 
pandémia pribrzdila paleontologic-
ký rozlet. Ale aj z toho, čo sme už 
mali, sa dá kadečo dedukovať. Na 
kostiach sa nachádzajú zárezy po 
použitých nástrojoch, teda prehis-
torickí lovci korisť porcovali. Našli 
sa tiež nástroje vyrobené z kostí.

Napokon 22. 8. sa podarilo ko-
nečne uskutočniť aj akciu s Mgr. T. 
Čeklovským. Statočne zdolal úžinu 
a v sprievode nášho člena Šupin-
ského odobrali ďalšie kosti. Iba ako 
príklad – našiel sa zub nosorožca 
srstnatého. Došlo tiež k zoskeno-
vaniu celého priestoru a vytvoreniu 
hypotéz, odkiaľ kosti pochádzajú, 
a ako sa na miesto dostali. Takmer 
určite ich nedoplavil podzemný 
tok, na to sú málo opracované. 
Kosti asi napadali spolu so sutinou 
z komínov, v hornej časti ktorých 
sa črtá meander či dokonca zarov-
naný strop. Výstup je nebezpečný, 
a bude ho treba poriadne zabezpe-
čiť. Dúfame, že sa tak priblížime 
k zdroju kostí.

Paleontológovia zistili, že tu nejde iba o frag-
ment kostry mamuta, ale je tu mnoho úlomkov 
kostí rôznych zvierat, žijúcich v tundrových 
podmienkach – okrem mamuta aj srstnatý 
nosorožec, sob, divý kôň, jaskynný medveď, 
norok, vtáky. Prekvapuje pestrá škála druhov, 
teda čosi ako jedálny lístok. Najskôr mali lovci 
niekde v blízkosti dočasné sídlo, kde ulovené 
zvieratá porcovali a konzumovali. Kosti „kdesi“ 
odhadzovali, možno do nejakej depresie, závrtu, 
hltača, ktorý komunikuje, či v tej dobe komu-
nikoval so spomínanými komínmi. Objavenie 
takéhoto sídla by bolo určite archeologickou 
bombou. Miesto sme na povrchu, vďaka zos-
kenovaniu celej jaskyne, presne určili, aj sa tam 
s archeológmi poprechádzali, ale predbežne 
sme tam nič nenašli. Treba asi pátrať v širšom 
okruhu, lebo kosti možno predsa len nejaký 
horizontálny transport absolvovali.

Na záver očakávame výsledky analýzy C14, 
ktorú zabezpečil dr. Soják v zahraničí, a tiež 
sa tešíme na dôkladnejší prieskum lokality. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa na úspechu podie-

ľali, za principiálny objav v „kľúčovej dierke“ 
Stanovi Dankovi, za pomoc pri mapovaní J. 
Miklošovi, za skenovanie Mgr. Šupinskému, 
archeológom Sojákovi a Habajovi a paleonto-
lógovi Mgr. Čeklovskému. Znova sa potvrdilo, 
že amatérski speleológovia s podporou uni-
verzitného prostredia sú schopní posunúť vý-
skum aj v lokalitách, o ktorých sme si mysleli, 
že nám už nevedia nič povedať.
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Obr. 6: Kostené nástroje nájdené na lokalite „kľúčová dierka“ v Domici. 
Foto: T. Čeklovský

Obr. 7: Fragmenty kostí z akcie za účasti M. Sojáka. Foto: T. Čeklovský
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úvod
V roku 2020 uplynulo 120 rokov od narode-

nia a 35 rokov od úmrtia Jána Majku, bezpo-
chyby jednej z najvýraznejších jaskyniarskych 
osobností 20. storočia na Slovensku. O jeho 
živote a diele je k dispozícii naozaj bohatá spe-
leologická literatúra a jeho biografiu v roku 
2001 spracoval Marcel Lalkovič (1944 – 2016), 
ktorý bol špičkovým odborníkom na históriu 
speleológie na Slovensku. Pri príležitosti tohto 
výročia som sa rozhodol napísať tento príspe-
vok (nielen) o Majkovi, a uviesť z jeho života 
aj zopár takých zaujímavých detailov, ktoré 
nenájdeme v žiadnej literatúre.

Ján majko
Ján Majko (1900 

– 1985), prvý slo-
venský praktický 
jaskyniar a neúnav-
ný kopáč, objaviteľ 
mnohých jaskýň 
(nielen) v Sloven-
skom krase, síce 
nebol rodákom 
z Gemera, napriek 
tomu veľkú časť 
svojho života prežil 
na Silickej planine 
v Slovenskom kra-
se. Od roku 1923, 
keď nastúpil do 
zboru pohranič-
nej finančnej stráže na oddelenie v Dlhej Vsi, 
s menšími-väčšími prestávkami až do odchodu 
do dôchodku v roku 1963, nachodil na Silickej 
planine mnoho kilometrov a zanechal za sebou 
výsledky takmer 40-ročnej poctivej jaskyniarskej 
práce.

Počas výkonu svojej práce, ako člen pohra-
ničnej finančnej stráže (v rokoch 1923 – 1936), 
sa samozrejme často pohyboval aj v Silickej 
Brezovej a jej okolí. Tunajšie krasové javy ho 
zaujali už krátko po objave Domice, veď už 
v roku 1928 zorganizoval zostup do Bezodnej 
ľadnice. Prieskumu tejto mohutnej priepasti 
sa dokonca venoval ešte aj vo veku 62 rokov, 

krátko pred odchodom do dôchodku. Druhá 
svetová vojna poriadne ešte ani neskončila, 
a štítnický rodák Zoltán Hentz (1923 – 1983)1 
už v auguste 1945 našiel Majka ako ozajstného 
podzemného krtka – zalezeného a kopajúceho 
v ponore pod Červeným kameňom!2 Majkove 
najintenzívnejšie jaskyniarske aktivity v okolí 
Silickej Brezovej spadajú do povojnového ob-
dobia. Na začiatku takmer sám a neskôr v kruhu 
nových spolupracovníkov, z poverenia Jaskyniar-
skeho zboru KSTL v rokoch 1945 – 1949 postupne 
odhaľoval nové, či skôr tušené tajomstvá Slovenského 
krasu3. A neboli to len napríklad významné ob-
javy jaskýň Matilda (1946), Milada (1946), Na 
Kečovských lúkach (1952), Ponornej priepasti 
(1955), objav hlavného riečiska v Bezodnej 
ľadnici (1949), nové priestory v jaskyni Milada 
(1960), ale takisto aj rozsiahle výkopové práce 
v Malej ľadnici a na mnohých iných lokalitách. 
Podrobné informácie o jaskyniarskej činnosti 
Jána Majku sú uvedené v knihe M. Lalkoviča4.

Silická Brezová
Obec Silická Brezová (po maďarsky Borzova, 

v rokoch 1906 – 1948 Szádvárborsa) leží na 
Silickej planine v nadmorskej výške 429 m, 
vzdušnou čiarou 6 km na VJV od Plešivca, 
a len 1 km od štátnej hranice s Maďarskom. 
Prvá písomná zmienka o obci pod názvom 
BORZUA je z roku 1399. Jej obyvatelia boli 
zväčša roľníci, ktorí sa venovali obrábaniu 
pôdy a chovu hospodárskych zvierat. Podľa 
súpisu z roku 1828 tu žilo v 75 domoch až 619 
obyvateľov. Od tej doby má počet obyvateľov 
stále klesajúcu tendenciu. V roku 1948 mala 
obec 332 obyvateľov a k 31.12.2019 už len 150. 
Prevažná väčšina tunajších obyvateľov sa hlási 
k reformovanej cirkvi a sú maďarskej národ-
nosti. Vysoký podiel identických priezvisk vy-
skytujúcich sa v tejto obci naznačuje, že tu žilo 
samostatné etnikum, takpovediac odrezané od 

1 Biografia Z. Hentza bola publikovaná v Sloven-
skom krase č. 57/1 v roku 2019.
2 Hentz, 1949; resp. Jerg, 2019b, s. 103–104.
3 Lalkovič, 1986, s. 70.
4 Lalkovič, 2001.

Obr. 1. Ján Majko v uniforme 
pohraničnej finančnej stráže. 
Foto: Archív SMOPaJ

SPomIeNky Na JáNa maJku a SILICkú Brezovú

zoltán Jerg
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okolitého sveta. Jednoznačne najfrekventova-
nejším priezviskom v Silickej Brezovej je Far-
kas (Farkaš; farkas po slovensky znamená vlk). 
Aby bolo možné medzi rovnakými rodovými 
menami rozlíšiť jednotlivé osoby, ich predko-
via používali aj tretie, akési prídavné mená, 
alebo prezývky pred priezviskami. Napríklad 
meno Temetei Farkas István značil, že Štefan 
Farkaš-Temetei bol od cintorína. Alebo Alsó 
Farkas Lajos bol Ľudovít Farkas-Alsó (Spodný), 
čiže bývajúci v spodnej časti obce, a pod. Takto 
boli zapisované všetky osoby aj v miestnej cir-
kevnej matrike. Rodiny s takými priezviskami, 
ktoré sa v obci vyskytujú len raz, sa tu zrejme 
usadili až neskôr. Zaujímavosťou v obci sú 
staré vyrezávané drevené náhrobné stĺpy na 
cintoríne, ako aj pôvodné drevené maľova-
né prvky (najmä kazetové stropy) v tunajšom 
kostole.5 Okrem množstva jaskýň sa v okolí 
obce nachádza aj bývalý lom na tzv. červený 

5 Szakal, 2010.

brezovský mramor. Malebná dedinka je ukrytá 
v lone Silickej planiny, mimo frekventovaných 
ciest. Je tu božský pokoj, kde nestretnete ani 
jeden kamión.

Jaskyniarstvo je tímová práca, kde jednot-
livec sám toho veľa nezmôže a kde objav ale-
bo postup je väčšinou výsledkom úsilia istej 
skupiny ľudí, nadšencov, priateľov, spolupra-
covníkov. Nebolo tomu inak ani v prípade 
Majkových objavov v okolí Silickej Brezovej. 
Majkovi sa časom podarilo získať pre dobrú 
vec skupinu spolupracovníkov – amatérskych 
nadšencov, z ktorých väčšina pochádzala práve 
zo Silickej Brezovej. Keďže to boli de facto spo-
luobjavitelia mnohých tunajších jaskýň, tak si 
zaslúžia, aby som ich aspoň spomenul. Medzi 
nich patrili: Kúti Farkas József (Jozef Farkaš-
Kúty), Kúti Farkas István (Štefan Farkaš-Kúty), 
Panyiti Farkas Béla (Vojtech Farkaš-Panity), 
Farkas Károly (Karol Farkaš), Gyenes Andor 
(Ondrej Gyenes), Kovács László (Ladislav Ko-
váč), Jablonczi Lajos (Ľudovít Jablonczi), Jab-

Obr. 2. 13. september 1946. Majko so svojimi spolupracovníkmi pri ponore Helena pri Silickej Brezovej (objavný 
vchod jaskyne Milada, krátko po jej objave). Stojaci zľava: Ľudovít Rákay, Vojtech Farkaš-Panity, František Vitáriuš, 
Štefan Farkaš-Kúty, učiteľ Július Jakubec. Sediaci zľava: František Majko, Ján Majko a Zoltán Krupár. Foto: V. 
Benický, archív SMOPaJ 
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lonczi Sándor (Alexander Jablonczi), Jakubec 
Gyula (Július Jakubec, riaditeľ ľudovej školy), 
Plichta Béla (Vojtech Plichta), Rákay Imre 
(Imrich Rákay), Rákay János (Ján Rákay), Rá-
kay Lajos (Ľudovít Rákay), Rákay Sámuel (Sa-
muel Rákay), Szecsányi Károly (Karol Sečáni, 
1899 – 1977, riaditeľ ľudovej školy v Plešivci) 
a Vitárius Ferenc (František Vitáriuš, 1921 – 
2002). Žiaľ, v speleologickej literatúre o tých-
to osobnostiach dodnes neboli publikované 
žiadne bližšie údaje. Bezpochyby by si však do 
budúcna zaslúžili spracovanie aspoň svojich 
základných biografických údajov, keďže sa 
výraznou mierou spolupodieľali na jaskyniar-
skych úspechoch Jána Majku.

Babka
Moja babka Gizella Máté (rod. Farkas) sa 

narodila 24. januára 1927 v Silickej Brezovej 
ako tretie dieťa (a jediná dcéra) v roľníckej 
rodine Lajosa Farkasa (1892 – 1975) a Julianny 
Ferencz (1900 – 1985). Je zaujímavé, že rok na-
rodenia aj úmrtia mojej prababky sa zhoduje 
s rokom narodenia a úmrtia Jána Majku. V Si-
lickej Brezovej vychodila osem tried ľudovej 
školy (pozri obr. 3) a ako mladá dievčina pre-
žila aj neľahké obdobie 2. svetovej vojny. Rada 
spievala a milovala maďarské ľudové pesničky.

V roku 1948 ju rodičia proti jej vôli vydali 
do Paškovej, malej dediny medzi Plešiveckou 
a Koniarskou planinou, za môjho deda Lajosa 
Mátého (1914 – 1980). Celý život tvrdo praco-
vala, prevažne ako roľníčka – jednak na vlast-
ných pozemkoch, a po násilnej kolektivizácii 
aj v miestnom JRD, kde jej často prideľovali aj 
ťažkú chlapskú prácu. Neskôr pracovala ako 
upratovačka – neľahkých sedem a pol roka na 
najťažších oddeleniach psychiatrickej liečeb-
ne v Plešivci, a pred odchodom do dôchodku 
tiež v kunovoteplickom zlievarenskom závode. 
Nikdy nebola na dovolenke (a pri mori už vô-
bec), a často mi hovorievala, že celý život žila 
iba pre prácu. Vychovala dve deti, syna a dcéru. 
O jej neľahkom živote v Paškovej (odkiaľ viac-
krát „ušla“ k rodičom a neskôr sa vždy vrátila; 
a niekedy jej išlo dokonca o život) by sa dala 
napísať kniha. Pôda pre ňu znamenala všetko, 
bola elixírom jej života. Patrila k tej generácii, 
ktorá vyrastala v dobe, keď neexistovali žiadne 
nákupné centrá, a vážila si pôdu, ktorá ich 
živila. Ako rodená roľníčka obrábala pôdu 
takpovediac od kolísky až po hrob. Veď ešte aj 
vo veku 85 rokov sama okopávala zemiaky na 
záhrade! Možno aj preto sa dožila vysokého 
veku. Opustila nás 1. novembra 2015 vo veku 
nedožitých 89 rokov.

Obr. 3. Školské foto zo Silickej Brezovej zo začiatku 40. rokov 20. storočia. Babka stojí šiesta zľava v strednom rade, 
nad pravým ramenom učiteľa. Foto: archív autora 
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Babkine spomienky na Jána majku  
a Silickú Brezovú

Z pozostalosti po babke sa ku mne dostal aj 
jej malý, starý ošarpaný kufrík so všelijakými 
starými dokumentmi, ako aj jeden čierny foto-
album. Staré fotky a dokumenty som vytriedil, 
nafotil a uložil do svojho počítača. Bola by 
škoda nevyužiť takýto potenciál, a tak, moti-
vovaný týmto materiálom, som sa pustil do 
pátrania po svojich predkoch a zostavovania 
vlastného rodokmeňa. Pre mňa bola genealó-
gia dovtedy takmer neznámym pojmom, ale 
je to nákazlivá činnosť – kto sa do toho raz 
pustí, už s tým nevie prestať. V rokoch 2016 – 
2018 som tak z ôsmich prarodičov spracoval 
zatiaľ štyroch a v špeciálnom genealogickom 
programe mám dnes už uložených 576 osôb  
z 12 generácií. A to je len polovica rodokmeňa. 
Silicko-brezovskú vetvu po babke však zatiaľ 
ešte nemám prebádanú. Preto nevylučujem 
možnosť, že niektorí Majkovi spolupracovníci 
zo Silickej Brezovej mohli pochádzať z babkin-
ho širšieho príbuzenstva. Zistenie prípadné-
ho príbuzenského pomeru babky s niektorou 
osobou z Majkových spolupracovníkov bude 
ešte predmetom ďalšieho bádania.

Babka mi dávnejšie často rozprávala nie-
len o svojom neľahkom a strastiplnom živote 
v Paškovej, ale aj o svojej mladosti v Silickej 
Brezovej. Neraz s úsmevom spomínala aj istú 
komickú príhodu s Jánom Majkom, ktorej 
bola svedkom. Už vtedy mi napadlo, že by bolo 
dobre tieto spomienky dať na papier, ale akosi 
nikdy na to nebol čas. Napokon počas jedného 
dlhého zimného večera, len pár mesiacov pred 
jej úmrtím, takpovediac na poslednú chvíľu, 
som sa ju pokúsil „vyspovedať“ a získať od nej 
nejaké použiteľné informácie, a tie aj zazna-
menať, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. 
Aby zo speleologického hľadiska zaujímavé 
informácie mali hlavu a pätu, nižšie sa ich 
pokúsim v skratke priblížiť formou otázok 
a odpovedí.

Zoli: V okolí Silickej Brezovej je veľa jaskýň. 
Spomínaš si ešte na niektoré? Kde sa nachá-
dzali a ako ste ich nazývali?

Babka: Môj otec mal pozemok aj pod Čer-
veným kameňom, to je smerom k Silici. Bola 
tam taká diera na lúke, kde počas búrok alebo 

pri topení snehu mizla voda do zeme. Takéto 
miesta sme my Brezovčania volali zomboly6. 
V lese smerom na Kečovo je niekoľko dier. 
V časti zvanej Padocska alja tiež je jedna diera7. 
Inú veľkú dieru sme volali Feneketlen lenyice.8 
Do týchto dier zvykli ľudia hádzať uhynuté 
domáce zvieratá, ako kravy, kone, ale aj psov, 
kozy a ovce. 

Stále si na to spomínam, že aj na našej lúke 
Semer (Szemeri rét) neďaleko od spodného 
okraja obce, ale už takmer pod lesom, taktiež 
bola diera, hlboká priehlbina9. Na jar tam 
vtekalo množstvo vody z topenia snehu. Voda, 
ktorá tam mizla do zeme, údajne vytekala až 
v Aggteleku. Na túto lúku sme chodievali ko-
siť a hrabať seno, a po každom kosení sme tu 
mali plný voz sena. Aj tam na okraji lesa mali 
Majkovci jaskyňu10.

Zoli: Majko sa aj pred vojnou aj po vojne 
dosť často pohyboval v Silickej Brezovej a jej 
okolí. Ako si na neho spomínaš?

Babka: Financi11 väčšinou chodievali vo 
dvojiciach pozdĺž hranice s Maďarskom. Cho-
dievali zo Silice, kde mali svoje sídlo. Neraz 
sme ich videli počas ich pochôdzky, keď sme 
pracovali na poliach v chotári obce. Sledovali 
každý podozrivý pohyb v blízkosti hranice a čí-
hali na pašerákov.

Naša susedka, tetka Juli Magyar, babka Tibo-
ra Rákayho, už mala možno aj 65 rokov, a stále 
potajomky chodievala cez hranicu do Ma-
ďarska, odkiaľ pašovala múku. Keď sa o tom 
dozvedel Majko, schoval sa u nás v drevárni 
a vyčkával na správnu chvíľu. Keď sa potom 
tetka Juli už potme vracala domov, tak vyskočil 
z drevárne, ulapil ju a zhabal od nej pašovaný 

6 Miestny názov pre ponor. Zaujímavý článok 
o miestnych názvoch jaskýň v Silickej Brezovej pu-
blikoval známy maďarský speleológ György Dénes; 
Dénes, 2011.
7 Priepasť Lavička.
8 Bezodná ľadnica.
9 Ponor Helena, t. j. objavný vchod jaskyne Milada.
10 Jaskyňa Milada. Brezovčania nenazývali jaskyne 
spisovne slovom barlang, ale používali miestne po-
menovanie v tvare ballang. Viac o tom píše Dénes; 
Dénes, 2011.
11 Člena pohraničnej finančnej stráže Brezovčania 
volali financ.
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tovar. Nielen múku, ale aj pálenku a slaninu. 
Viacero ľudí z našej obce si napriek veľkému 
riziku privyrábalo pašovaním rôzneho tovaru 
z a do Maďarska. Z našej rodiny však nikto 
nepašoval, ani nechodil do Maďarska.

Zoli: Aký bol ten Majko?
Babka: Majko k nám chodieval už aj pred 

vojnou, keď som bola ešte mladé dievča. Môj 
otec Lajos Farkas bol roľníkom, ale vyrezával 
aj drevené korytá a bol aj dedinským holičom. 
Strihal ľudí, väčšinou cez víkendy. Viackrát sa 
k nemu prišiel ostrihať aj Majko, keď práve 
nebol v službe. Ten Majko nebol vysoký, bol 
skôr trochu nižšej postavy. Nebol ani chudý, 
ani silný, bol takej normálnej postavy. Mal také 
výrazné lícne kosti. Vedel riadne po maďarsky. 
Dalo sa ale všimnúť na jeho prízvuku, že bol 
Slovákom, ktorý sa však veľmi dobre naučil 
maďarsky.

Zoli: Už neraz si mi spomínala tú komickú 
historku s Majkom, keď naháňal po dedine 
jedného mládenca, ktorý sa mu posmieval. 
Mohla by si mi opäť porozprávať tú príhodu? 
Kedy to bolo?

Babka: Ešte keď som bola mladé dievča, 
z času na čas chodieval k ujovi Illésovi Görö-
govi na návštevu istý mládenec menom Laci 
Oravec z Rožňavy. Ale už neviem naisto, či to 
bolo ešte pred vojnou alebo až po vojne. Isté 
je ale to, že sa ten Laci Oravec dopočul v Silic-
kej Brezovej, že Majko je financom a špehuje 
pašerákov. Takže pochopiteľne bol Majko nie-
ktorým dedinčanom tŕňom v oku. Zakaždým, 
keď ho Laci Oravec zbadal v obci, tak sa mu 
preto vysmieval. Uťahoval si z neho takým 
spôsobom, že z diaľky na neho vykrikoval 
zsákbafinanc!12 a vzápätí hneď utiekol. Keď sa 
to už zopakovalo niekoľkokrát, tak raz Majko-
vi došla trpezlivosť a rozbehol sa za ním, aby si 
to s ním vybavil ručne stručne.

V jedno popoludnie sme s mojou mamkou 
sedeli na dvore a čistili kukuricu. Zrazu poču-
jeme, že niekto vykrikuje po ulici, že zsákbafi-
nanc!, zsákbafinanc! Krátko na to sa rozletela 
bránička na našom dvore a vidíme, že Laci 
Oravec beží k nám do dvora a vzápätí aj Maj-
ko, ktorý ho naháňal. Laci Oravec cez otvorené 
dvere zabehol do nášho domu a Majko za 
ním. Vzápätí vidíme, že Laci Oravec vyskakuje 
cez okno spálne a uteká preč cez celú záhradu 
a Majko takisto za ním. Či ho aj dobehol, to už 
neviem. Každopádne s mamkou sme sa na tom 
výborne pobavili. Dostali sme taký záchvat 
smiechu, že sme skoro popadali zo stoličiek. 
Mám to stále pred očami, ako by sa to stalo 
včera. Nezabudnem na to do konca života!

Zoli: Babka, ďakujem, že si mi opäť poroz-
právala tú veselú príhodu o Majkovi a spo-
mienky zo Silickej Brezovej.

záver
V tomto príspevku som sa pokúsil s po-

mocou babkiných spomienok priblížiť zopár 
zaujímavých údajov zo života Jána Majku, 
a tak trochu okoreniť suché fakty, publikované 
v knihe z roku 2001. Sú to milé momenty zo 
života jedného skutočného jaskyniara a poc-
tivého „pohraničiara“. Ako sa hovorí, papier 
nepustí. Keďže už nemá kto porozprávať tieto 
spomienky, rozhodol som sa ich publikovať, 
aby sa nestratili, a zachovali sa aj pre ďalšie 
generácie jaskyniarov.

12 Čítaj: žákbafinanc! V preklade: financ vo vreci, 
príp. financa do vreca!

Obr. 4. Babka za mlada v Silickej Brezovej v povojno-
vých rokoch. Foto: archív autora
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Babka počas svojho života viackrát prišla 
do kontaktu so speleológiou, resp. s viacerý-
mi jaskyniarskymi osobnosťami. V mladosti, 
kým žila v Silickej Brezovej, s Jánom Majkom, 
a tiež vedela o niektorých tamojších krasových 
javoch. V 50. – 60. rokoch k babke pravidelne 
chodieval z Plešivca do Paškovej po mlieko 
mladý chlapec Milan Braššan, z ktorého ča-
som vyrástol veľký, statný chlap a poctivý 
jaskyniar13.

Strýko Samuel Máté nás (mňa a syna Ti-
bora; neskôr aj môjho brata Attilu) už od 
začiatku 90. rokov brával na výlety z Paško-
vej na Plešiveckú planinu, kde nám ukázal 
viacero jaskýň, čím položil základy našej dl-
horočnej jaskyniarskej činnosti. Vďaka babke 
sme mali v Paškovej dlhé desaťročia perfekt-
né zázemie, odkiaľ sme potom podnikali 
početné prieskumné akcie prevažne na Ple-
šiveckú, a neskôr aj na Koniarsku planinu. 
Veru, neraz sme jej spôsobili vrásky na čele, 
keď sme sa z planiny vracali v neskorých 
večerných hodinách a celá vystrašená stála 
na dvore v nočnej košeli a hľadiac smerom 
na Plešiveckú planinu netrpezlivo čakala na 
náš návrat. Často nám hovorievala, nebojíte 
sa liezť pod zem, že vás tam skaly zavalia? Ja by 
som tam nešla, ani keby ma tu hneď zastrelili! 

13 Biografiu M. Braššana som publikoval v Spravo-
daji SSS č. 2/2018.

Darmo sme pred ňou 
schovali špinavé, zabla-
tené montérky (vtedy 
sme ešte nemali jasky-
niarske kombinézy), do 
ďalšieho víkendu ich 
našla a poctivo nám 
ich vyprala a vyžehli-
la. Z babkinej pohos-
tinnosti sme sa tešili 
nielen my, ale napr. aj 
viacerí členovia Speleo-
klubu Drienka a do-
konca aj jeden francúz-
sky jaskyniar. Časom 
naša malá partia po-
chodila mnohé jasky-
ne Slovenského krasu. 
Ale ísť hore „naším“ 
paškovským závozom 

na „našu“ Plešiveckú planinu s babkiným 
úžasným domácim orechovým, makovým 
alebo slivkovým koláčom v batohu – tomu sa 
nič nevyrovnalo. Boli to najkrajšie roky našej 
jaskyniarskej kariéry.

Poďakovanie. Moje poďakovanie patrí Ing. 
Petrovi Holúbekovi za poskytnutie dobových 
fotografií z Archívu Slovenského múzea och-
rany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mi-
kuláši, ktoré tento príspevok vhodne dopĺňajú. 
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Obr. 5. Raňajky na dvore u babky v Paškovej pred akciou na Plešiveckú planinu 
v lete 1996. Zľava: S. Máté (strýko), G. Máté (babka), A. Jerg, T. Máté. Foto: Z. Jerg
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Rozložité vápencové územie 
Suchej doliny v Západných Tat-
rách je bohaté na divoké prírodné 
krásy, ale tiež na neraz prekvapi-
vé stopy po ľudskej prítomnosti, 
ktorá tu siaha až do praveku. Ob-
lasť predstavovala pomerne výz-
namnú transportnú tepnu medzi 
Liptovom a Oravou, prvú (alebo 
poslednú) severo-južnú príle-
žitosť obísť masívy Západných 
a Vysokých Tatier v schodnom 
teréne a v relatívne nízkej nad-
morskej výške. Už od staršej doby 
železnej strážili ústie doliny bašty 
hradiska Konislava s viac-menej 
kontinuálnym osídlením snáď až 
do raného stredoveku. Najzná-
mejšou, od praveku ľuďmi vy-
užívanou jaskyňou v doline je Dúpnica, ktorá 
slúžila na rôzne účely, a svojho času mohla 
mať aj sakrálne využitie ako obetisko. Vo vyš-
ších polohách doliny, pod Sivým vrchom, sa 
nachádzali chudobné zásoby železnej rudy, 
po ktorých neskôr zostali opustené štôlne. 
Ešte neskôr tu hľadači pokladov hľadali zlato, 
a istý Baňari za tým účelom dokonca rozširo-
val jaskyňu – Baňariho štôlňu. Málo známy 
mesianista a štúrovský básnik Samuel Bohdan 
Hroboň na svahoch Ostrej pásol ovce a písal 
svoje bôľhôjne básne plné nevídaných jazyko-
vých neologizmov. Počas druhej svetovej vojny, 
od leta 1944 až do apríla 1945, sa do doliny 
pred vojnovým frontom a hrozbou transportu 
do vyhladzovacích táborov uchýlilo množstvo 
utečencov z radov civilného obyvateľstva ži-
dovského pôvodu, ale boli medzi nimi aj so-
vietski vojaci, ktorí utiekli zo zajatia, slovenskí 
partizáni, či za nich prezlečení dezertéri. 

Z obdobia druhej svetovej vojny sú v doline 
známe dva hroby. Starajú sa o ne jaskyniari  
z miestnej oblastnej skupiny Liptovský Trno-
vec. Jeden hrob leží v lesnej kalamite na Opále-
nici. Podľa vedúceho skupiny P. Vozárika „je tu 
pochovaný neznámy nadporučík slovenskej povsta-

Partizánsky hrob na Opálenici. Foto: P. Vozárik

Partizánsky hrob v Čiernom háji. Foto: P. Vozárik

PrevIS S toPáNkamI v huňoveJ doLINke 
(príspevok k Spomienke na jaskyne a vojnové udalosti,  

publikovanej v Spravodaji SSS 4/2010)

Peter Laučík – Peter Laučík st.
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leckej armády, údajne pôvodom z Popradu. Pocho-
vaný bol spoločne s neznámym ruským partizánom. 
Spolu ich Nemci obkľúčili a spolu padli v januári 
1945. Viac sa o nich zatiaľ nepodarilo zistiť. Druhý 
hrob leží v lokalite Čierny Háj vo vysunutom hrebe-
ni vybiehajúcom z Konislavy do Liptovskej kotliny 
smerom na juhozápad. Aj keď leží mierne mimo 
Suchú dolinu, s dianím v nej úzko súvisel. Hrob bol 
známy už od vojny. V roku 1968 ho jaskyniarom 
ukázal Ján Hollý st., vtedajší starosta Liptovského 
Trnovca. Traduje sa, že v ňom leží príslušník Pr-
vého československého armádneho zboru. V ľavom 
náprsnom vrecku na uniforme mal malú bibliu, 
ktorá bola prerazená črepinou, čiže bol zasiahnutý 
rovno do srdca. Nemal identifikačné číslo a zrejme 
bol prieskumník. Čísla im odoberali, keď padli do 
zajatia, aby neperzekvovali rodinu. Poznali ho len 
podľa uniformy a Trnovčania ho po vojne pochovali 
na tomto mieste. Trnoveckí jaskyniari v roku 1980 
hrob opravili, osadili tam drevený kríž a tabuľku. 
Do dnešnej podoby hrob opravili trnoveckí odbo-
jári.“ Na tomto mieste si dovoľujeme vysloviť 
trnoveckým jaskyniarom pochvalu a uznanie 
za príkladnú starostlivosť o uvedené hroby a P. 
Vozárikovi  vďaku za informácie o nich.

Hľadajúc prípadné jaskyne, poznávajúc ne-
všedné krásy Suchej doliny, podarilo sa nám 
v bočnej dolinke Huňová náhodne objaviť zau-
jímavý skalný previs, ktorý nesie stopy osídle-
nia z čias druhej svetovej vojny. Podľa nálezu 
zvyškov kožených topánok sme ho nazvali Pre-
visom s topánkami. Nález dávame do súvis-
losti s vojnovými udalosťami, ktoré vzhľadom  
k jaskyniam v Suchej doline podrobnejšie opí-
sal Peter Holúbek v Spravodaji SSS 4/2010, 
keď dolinu navštívil spolu s ďalšími jaskyniar-
mi a priamym pamätníkom vojnových udalos-
tí Petrom G. Starkom z Kalifornie. Pán Stark 
ako deväťročný chlapec prežil zimu v jaskyni 
v Suchej doline so svojimi rodičmi a starými 
rodičmi. Starkovci boli židovskí liehovarníci 
z Liptovského Mikuláša a podobne ako mnohí 
iní prenasledovaní, aj oni sa od augusta 1944 
schovávali spočiatku v okolitých obciach, 
neskôr vyššie v horách, a pravdepodobne  
v Medvedej jaskyni, kde zostali až do oslobo-
denia Liptovského Mikuláša 4. apríla 1945. 
Podľa spomienok pána Starka sa vtedy v Su-
chej doline nachádzalo 250 až 300 ľudí (Ho-
lúbek, 2010, 37–38). V naznačených histo-
rických súvislostiach by sme na výskum P. 

Holúbka radi nadviazali s ďalšími zaujímavý-
mi zisteniami. 

Previs s topánkami sa nachádza v nadmor-
skej výške 897 m, v pravej časti výraznej dolinky 
Huňová (nahliadané zdola), severne od kóty 
Nižné Kamenné (Kamenô). Previs predstavuje 
zhruba 30 metrov vysoké a 40 metrov dlhé bralo 
tvorené sivým strednotriasovým ramsauským 
dolomitom s výraznými prevismi takmer jas-
kynných parametrov a vhĺbeniami orientovaný-
mi po svahu na západ. Celé bralo je ponorené 
v zmiešanom bukovo-smrekovom lese a pod 
ním sa nachádza zložité pole veľkých balva-
nov. Dno previsu tvoria ojedinelé skaly, drobná 
ostrohranná sutina, vápenatá hlina, miestami 
tenká horská tráva a napadané lístie. Priestor 
pod previsom je z väčšej časti suchý.

Previs nesie už na prvý pohľad stopy niek-
dajšieho ľudského pobytu, ktoré sa nachá-
dzajú voľne na povrchu. Hneď z ľavej strany 
previsu (od juhu) sa nachádzajú kamene 
okraja starého ohniska už takmer bez uhlíkov 
a naukladaná kôpka starého dreva, ktoré sa 
nestihlo spáliť. Hlbšie pod previsom sa nachá-
dza neveľká drevená palica vzpriečená medzi 
zem a strop previsu. Snáď ide o pozostatok 
široko rozšíreného ľudového zvyku podpie-
rania skál a previsov, ktorý je rozšírený od 
západnej Európy až po Čínu. Túto praktiku si 
svojho času všimol aj Karel Absolon a v Mo-
ravskom krase ju pripisoval poverčivosti pút-
nikov, ktorí cestou z Vranova do Křtín v po-
svätnej hrôze podopierajú skaly, aby nespadli 
(Golec, 2013). Či už išlo o strach z privale-
nia, alebo  symbolické spojenie neba a zeme, 
do upraveného priestoru medzi podopretým 
bralom a ohniskom si pohodlne ľahne jeden 
človek. Tento „bivak pre jedného“ slúžil ako 
krajná strážna pozícia previsu. Ďalším, na 
povrchu voľne nájdeným nálezom je relikt 
dierovaného plechu z bedničky od granátov 
(bez granátov), asi 5 metrov severnejšie. Zhru-
ba o dva metre ďalej sa nachádza zďaleka naj-
zaujímavejší nález, ktorý bol dôvodom, prečo 
sme sa do dokumentácie previsu vôbec pusti-
li. Sú to pomaly sa rozpadajúce kožené zvyšky 
podošiev a iných dielov z topánok v počte 
minimálne 14 kusov (asi 7 párov). Väčšina 
materiálu je už vekom a poveternostnými 
vplyvmi rozložená a zničená. Zvyšné podošvy 
z topánok sme fotograficky zdokumentovali 

História v speleológii
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a zmerali. Meraním toho, čo sa merať dalo, 
sme zistili, že išlo o obuv s minimálne štyrmi 
veľkosťami: 1. dĺžka 25 cm pri šírke 7,5 cm; 2. 
26 cm pri šírke 8 cm; 3. 28 cm pri šírke 8,5 cm 
a 4. 31 cm pri šírke 9,5 cm. Vzhľadom k dĺžke 
to boli topánky pomerne úzke, čo si vysvet-
ľujeme tým, že pravdepodobne išlo o ženskú 
obuv. V ďalších metroch priestoru sa na-

chádzajú roztrúsené 
súbory dlhých ná-
bojníc kalibru 7,92 
mm, so značením 
1938 a 1934, prav-
depodobne do puš-
ky vz. 24, nábojnica 
asi do sovietskeho 
samopalu Špaginov 
PPŠ-41 značená P163 
2 Sr 34 kalibru 7,62 
mm a krátke náboj-
nice do pištole bez 
akéhokoľvek znače-
nia kalibru 7,8 mm. 
Viaceré z nábojníc 
sú potrhané od vha-
dzovania do ohňa. Či 
takto oz brojení oby-
vatelia previsu strašili 
svojich rukojemní-
kov alebo si len krá-
tili dlhú chvíľu sa už 
nedozvieme. Pome-
dzi nábojnice možno 
nájsť fragment zlo-
menej lyžice a počet-
né sklenené črepy. 
Po dosiaľ opísaných 
častiach sa previs 
postupne prehlbuje 
do hlavného centrál-
neho priestoru jas-
kynných parametrov. 
Ide o relatívne naj-
bezpečnejšiu a naj-
pohodlnejšiu časť 
previsu. Nachádza 
sa tu druhé ohnis-
ko a pomerne veľký 
prázdny priestor na 
pohodlné táborenie 
alebo prespanie via-

cerých osôb. V najhlbšom mieste previsu sa 
nachádza malá jaskynka s blatistou vlhčinou 
od kvapkajúcej vody. Koncentrácia sklene-
ných črepov naznačuje, že tu obyvatelia zachy-
távali kvapkajúcu vodu. V samostatnej pravej 
časti previsu mierne poniže hlavnej časti sa 
nachádza ešte jedna plošina upravená na spa-
nie, ktorá by mohla byť druhou strážnou po-
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zíciou. Niekdajšie lôžko naznačujú práchnivé 
konáriky a ihličie. Tam sa nachádzala aj malá 
sklenená fľaštička od alpy a v suchom vápe-
natom piesku mosadzná gombička priemeru 
28 mm s prekríženými mečíkmi, aké mávali 
československé vojenské uniformy. Všetky os-
tatné veci sme ponechali na mieste ako boli, 
len túto jedinú sme zobrali do Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip-
tovskom Mikuláši.

Podľa spomienok pána Starka na pobyt 
v Medvedej jaskyni v Suchej doline, ktoré za-
znamenal P. Holúbek: Jedného jasného slnečného 
dňa narušila samotu nášho miesta skupina ozbro-
jencov v uniformách, ktorí z obidvoch strán pristú-
pili do dolinky pripravení strieľať. Na našu úľavu 
sme rýchlo zaznamenali, že mali na sebe slovenské 

uniformy – teda neboli to 
Nemci, ale buď partizá-
ni, alebo dezertéri. Nikdy 
sme nezistili, o koho išlo, 
ale rýchlo sme pochopili, 
že nás prišli okradnúť 
(Holúbek, 2010, s. 38). 
V inom dokumente, 
nachádzajúcom sa 
v Archíve Slovenského 
múzea ochrany prí-
rody a jaskyniarstva, 
možno vyčítať, že par-
tizánske jednotky sa utá-
borili v Huňovej a Opá-
lenici (Holúbek, 2010, 
s. 37 – 38). Náš previs 
s topánkami v Huňo-
vej sa od Medvedej 

jaskyne nachádza o dve dolinky (asi 2 km) se-
vernejšie. Zdá sa, že by mohlo ísť o priesečník 
času, priestoru, osôb a naznačených udalostí, 
prípadne o niečo veľmi podobné. Je možné, 
že sedem párov odložených ženských topánok 
predstavuje málo hodnotný nevyužitý lup, po 
ktorý sa už nikto zo skupiny prezlečených 
„partizánov“ nevrátil? Alebo tu nejakú chví-
ľu spolunažívali utečenci (utečenkyne) spolu 
s partizánmi, zanechajúc za sebou nevhodnú 
obuv? Osídľovali previs rôzne skupiny v rôz-
nom čase? Strieľalo sa tu? Ťažko povedať, ťaž-
ko súdiť. Tak či onak je toto miesto špecifické. 
Zaslúži si zdokumentovanie a aspoň zmienku 
ako jeden z čriepkov do mozaiky poznania 
histórie Suchej doliny. Asi nikto nikdy už 
nevydá svedectvo toho, čo všetko sa kedy v jed-
nej divokej NPR v priebehu relatívne krátkej 
histórie udialo. Keďže zabudnuté tajomstvá 
z tmavých kútov sa často a radi premieňajú na 
pochmúrne strašidlá bezcieľne sa túlajúce po 
okolitých horách, je dobré si ich z času na čas 
pripomínať, a tak ich vyplavovať z dna pamäti 
na svetlo vedomia.

Holúbek P. (2010): Spomienka na jaskyne 
a vojnové udalosti. Spravodaj SSS, Liptovský 
Mikuláš, 40, 4, 37–40.

Golec M. (2013): „Podpírání skal“, zvyk z hlu-
bin minulosti. https://www.byciskala.cz/
MaRS/index.php?show=clanek&id=512 
(01.06.2020).

Previs s topánkami. Pohľad z južného konca. Foto: P. Laučík

Zvyšky kožených topánok. Foto: P. Laučík
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třicet let s vojenem

Patnáctého srpna roku 2020 zemřel ve 
věku 95 let jeden z nejvýznamnějších českých  
a slovenských přírodovědců 20. století – Vojen 
Ložek. Legendou se stal již před desítkami let 
a dnes bychom jej nejspíš zařadili do kategorie 
lidí, jací se v této době už nerodí. Je obtížné  
o něm říct něco nového, protože jeho život  
a dílo je od jeho šedesáti let připomínáno kaž-
dých pět let. To, co se změnilo, je perspektiva 
naší doby. Snad 
by šlo říct, že dřív 
jsme se na jeho dílo 
dívali z perspektivy 
čtvrtohor či dokon-
ce holocénu, dnes 
jej můžeme hodno-
tit i z hlediska an-
tropocénu. 

Nejprve několik 
základních údajů 
– během publi-
kačně aktivních 
80-ti let napsal víc 
jak 1000 prací, jež 
dohledal a sepsal 
jeho kolega Jiří Kovanda, který zemřel téměř 
současně s V. Ložkem, jakoby jejich smrtí kon-
čila jedna velká etapa čtvrtohorních výzkumů. 
První publikovaná nálezová zpráva pochází 
z doby, kdy mu bylo 13 let, a poslední prací je 
kolektivní kniha V. Ložka a spol. „Geodiverzita 
a hydrodiverzita. Základy přírodních a kultur-
ních hodnot naší krajiny, její současná promě-
na a možný budoucí vývoj v antropocénu“ 
(Dokořán, 2020), ve které se vyjadřuje k po-
dobným záležitostem jako víc než před šede-
sáti lety ve slavné monografii J. Veselého a kol. 
„Ochrana československé přírody a krajiny“ 
z roku 1954! Pravděpodobně nepřekonatel-
ným univerzitním rekordem je jeho přednáška 
na Přírodovědecké fakultě UK o ochraně české 
přírody a krajiny, kterou v posledních letech 
uváděl zpěvem a vytvářel 53 let!

Pro zájemce o Ložkovo dílo rovnou uveď-
me, že stále se dá koupit jeho volná knižní tri-

logie – „Zrcadlo minulosti“ (1. vydání 2007), 
„Po stopách pravěkých dějů“ (1. vydání 2011) 
a již zmíněná „Geodiverzita a hydrodiverzita“. 
Případný životopisec by možná mohl za-
čít několikadílným vzpomínkovým pořadem, 
který před nějakými patnácti lety natáčel pro 
Český rozhlas Jan Kašpar. Kromě toho existu-
je snad dvacet různých textů k jeho životním 
výročím.

Vojena Ložka si připomínají nejenom kvar-
térní a environmentální geologové, ale také 

botanici, pedo-
logové, archeolo-
gové a ochránci 
přírody. Ve všech 
těchto discipli-
nách byl nejenom 
aktivní, ale zejmé-
na promýšlel jejich 
význam, dnes by-
chom možná řekli 
„filosofii“. Tento 
hlubší a širší zájem 
je možné dohledat 
v jeho rodinném 
prostředí. Jeho 
maminka Blažena 

Kozáková pocházející z Netolic studovala por-
trét u prof. Nechleby na Akademii výtvarných 
umění a tatínek Václav Ložek patřil do okruhu 
architektů kolem Josipa Plečnika. Několik let 
působil i na Slovensku. Kromě návrhů kostela 
a vybavení bytů se zejména zabýval vytvářením 
interiérů – např. v roce Vojenova narození na-
vrhl v Paříži galerijní prostor pro mezinárodní 
výstavu o dekorativních uměních. Jeho dílem 
je např. výstavní skříň uložená na Geologic-
kém ústavu AV ČR a celou tašku architekto-
nických dokumentů jsem předal největšímu 
znalci Plečnikova díla – slovinskému historiko-
vi Damjanu Prelovšekovi.

Ložka i v mezinárodním měřítku proslavily 
dvě knihy. V českém prostředí to byla „Příro-
da ve čtvrtohorách“ (Academia 1973), kterou 
jako obvykle první knihu ve svém oboru 
četli snad všichni kvartérní geologové star-
ší a střední generace. Evropské malakozoo-

voJeN Ložek (1925 – 2020)

václav Cílek, Ján obuch
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logy však oslovovala 
monografie „Quartär-
mollusken der Tsche-
choslowakei“ z roku 
1964, díky které se 
stal „Honory Member 
of Philosophical So-
ciety of Cambridge“ 
(1968) a později nosi-
telem Albrecht-Penck-
Medaille (1980). 
Seznamem dalších 
zásluh a publikací by 
bylo možné vyplnit 
několik dalších stran, 
ale pojďme se na věc 
podívat z jiného úhlu 
– Jaký byl člověk?

Do malakozoologie jej zasvěcoval Jaroslav 
Petrbok, ale Ložka jako vědce nejspíš vytvořilo 
setkání silné trojky – archeologa Františka 
Proška a geologa Jiřího Kukly. Všechny příro-
dovědce však až do počátku 90. let nejvíc ze 
všeho formovaly společné exkurze a práce v te-
rénu. Večer si lidé sesedli a hodiny si vyprávěli 
o přírodě, ale i o svých učitelích a kolezích. Ve 
Vojenově vyprávění tak ožívala plejáda příro-
dovědců ještě z I. republiky i řada novějších 
příhod. Nelze zapomenout, jak se Jiří Kukla 
v odvolávce na Vojenovy historky ptal Juraje 
Bárty, jaké to bylo, když seděl na jednoduchém 
venkovském záchodě, odkud ho shodila, podle 
Jiřího korytnačka (želva). Ve skutečnosti se 
jednalo o volně pobíhající svini, ale Jiří si pletl 
slovenské názvy. Dr. Bárta pak dlouze Vojenovi 
hrozil, co to o něm vypráví. Další osudové 
setkání bylo s pedoložkou Libuší Smolíko-
vou. Jednou Vojen jel studovat šneky k Mladé 
Boleslavi. Říkám jí: „Vojen je na pozorování 
v Kosmonosích“ – byl tam tehdy slavný blázi-
nec. Paní profesorka sebou trhla, jako by si to 
vždycky myslela, ale k její úlevě jsem pokračo-
val: „pozoruje malakofaunu.“

Vojen rád mluvil. Někdy bylo nutné roz-
vrhnout si hlídky a postupně si Vojena pře-
dávat, aby respondenty zcela neunavil. Byl 
milý, skromný, snědl i to, co jsem v terénu 
uvařil (v jarních Karpatech se často dožado-
val česneku medvědího, ale dokázal ocenit  
i penízek Thlaspi jankae, který jsem si pletl  
s řeřišnicí). Tím, jak prošel celé Českosloven-

sko a zapamatoval si jeho geografii, uváděl,  
a to i v zapadlých částech slovenského Rudo-
hoří do rozpaků místní lidi, kteří se pak ptali, 
zda se u nich narodil. Mluvil s nimi slovensky 
a byla to země, kterou měl snad nejradši – 
zejména Slovenský kras a Bílé Karpaty na 
moravsko-slovenském pomezí. Jednou jsme 
jeli z Rožňavy ranním vlakem podél jižního 
okraje Nízkých Tater. Vojen se posadil u okna 
a až do večera, kdy u Chocně padla tma, po-
pisoval v podstatě kopec za kopcem, krajinu, 
kterou jsme míjeli. Podobně ničil i botaniky, 
protože rostlinu nejenom poznal, ale uváděl 
všechna dřívější jména.

Za nejkrásnější roční období považoval dva 
týdny na přelomu dubna a května. Do terénu 
jsme vyráželi na týden či deset dní. Obvykle 
jsme pracovali ve skupince dvou až čtyř lidí. 
My jsme kopali sondy, což v krasových sutích 
byla těžká práce, a Vojen odebíral vzorky, které 
pak plavil. Zejména na Slovensku za námi za-
cházeli hajní, ředitelé lesních závodů či šéfové 
chráněných krajinných oblastí. Někdy se začí-
nalo spišskou borovičkou, ale skoro vždy na 
výkopu vznikla vesele povídavá nálada. Hajní 
odkládali zelená sáčka, brali krumpáč do ruky 
a pouštěli se s námi do práce. Svět byl tehdy 
plný lidských kontaktů a přijde mi, že díky jim 
a fyzické práci byl i veselejší. Myslím, že to tak-
hle cítilo víc lidí, protože kdykoliv jsem hovořil 
o Vojenovi, tak se lidé rozzářili a usmáli.

Ve Slovenském krasu i na dalších místech 
se často stávalo, že se Vojen zastavil uprostřed 
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vzrostlého lesa a řekl: „Tady si to pamatuji, 
když tu nebyl žádný les.“ Mnohokrát jsem si 
na to vzpomněl, protože stejná věc se začíná 
stávat i mně. Eutrofizovaná krajina zarůstá, 
lesní fáze se vrací. Vojen nás snad nejvíc ze vše-
ho učil celkovému, dnes bychom řekli ekosys-
témovému přístupu k přírodě a ochraně kraji-
ny. Spočíval v tom, že si sepíšete silné stránky 
nějakého krajinného celku a pak je srovnáváte 
s podobnými krajinami a tím vám vyplynou 
hlavní důvody ochrany a protože víte, jak daný 
systém vznikl, tak i managementu. On sám byl 
u zrodu několika CHKO a desítek rezervací. 
Nikdy nebyl agresivní nebo soutěživý, takovým 
lidem šel raději z cesty.

Vojen nikdy moc netoužil po cestách do za-
hraničí. Vystačil si s krajinou tehdejšího Česko-
slovenska. Myslím, že i před rokem 1989 bylo 
málo lidí rozenými Čechoslováky, kteří svůj 
čas dělili mezi obě země a v obou byli doma. 
Téměř automaticky jsem od něj přebíral vzta-
hy nejenom ke krajině, ale třeba k penězům. 
Občas pracoval na různých, honorovaných stu-
diích, ale řekl mi: „Nikdy jsem se nestaral o od-
měnu a málokdy jsem byl zklamán.“ Osobně 
mně v životě pomohlo i to, že celý život zůstal 
jenom „doktorem“, i když by snadno mohl 
dosáhnout profesury nebo dokonce titulu aka-
demika. Jednak o to nestál, jednak věděl, že by 
musel fungovat v nějakých komisích, které by 
ho připravovaly o čas. Ale je možné, že právě  
k onomu lehkému nezájmu o tituly jej přivedl 
anarchistický Jaroslav Petrbok.

Vojenovo další specifikum spočívalo v publi-
kování. Za svůj život vykopal a popsal několik 
set profilů. Kdyby měl všechny výsledky umís-
ťovat do nejlepších časopisů, trvalo by to hroz-
ně dlouho. Odhadem dvě třetiny výzkumů 
proto publikoval v různých regionálních sbor-
nících, Zprávách o geologických výzkumech 
nebo muzejních časopisech. Jednalo se mu  
o zjištění a o předání informace. Velmi pečli-
vě rozlišoval mezi nálezem, který označoval 
německým slovem „Befund“, a interpretací ná-
lezu. Věděl, že nález je věčný, ale interpretace se 
mění, a proto se s veškerou pečlivostí soustře-
ďoval na to, co nalezl. Dobře kreslil, asi to měl 
po mamince, a ve stylu jeho profilů vyrůstaly 
další generace kvartérníků.

Vojen si byl dobře vědom toho, že už žijeme 
v nějaké jiné geologické době. Nejvíc to bylo 

patrné na říčních systémech, které jsou tak 
změněné, jako by se člověk stal geologickým 
činitelem. Předjímal tím pojem antropocén 
zavedený Paulem Crutzenem v roce 2000, ale 
spíš věc s úsměvem komentoval slovy, že už 
žijeme v pětihorách. Patřil mezi osobnosti, 
které vás ovlivní, ale pořádně ani nevíte čím. 
Dlouhou dobu žil v přírodě, měl to v hlavě do-
bře srovnané. Občas a spíš mimoděk řekl něja-
kou samozřejmost, ale protože byla podložená 
mnohoroční prací, tak na člověka zapůsobila.

Přeci jenom mi to nedá, abych neocitoval 
vzpomínku na Vojena Ložka z nepravděpo-
dobných úst Radka Štemberga, který nás učil 
marxismus a občas jsme do telefonu slyšeli, 
jak vysvětluje, že o Julkovi (Juliu Fučíkovi) „by 
teda mluvit nemohl, protože se párkrát jen tak 
minuli na Pečkárně“. Nuže tento námi tehdy 
nenáviděný učitel zachoval tuto dojemnou pří-
hodu publikovanou před dvaceti lety k Vojeno-
vým 75. narozeninám v téměř neznámém peri-
odiku Voluta vydávaném sběrateli ulit: „Je to 
už téměř padesát let, když jsem cosi prodeba-
továval se slavným a téměř univerzálním zoo-
logem, univ. prof. Dr. Janem Obenbergrem.  
A tehdy tento významný vědec a oblíbený 
společník počal vyprávět. Mluvil svým charak-
teristickým způsobem: sytým hlasem plným 
uctivého račte, prosím’ a ač na žebříčku uni-
verzitních hodností byl mezi námi obrovský 
rozdíl, oslovoval mě pane kolego’. Typické 
pro něj bylo nadměrné a zbytečné používání 
ukazovacích zájmen, ale patřilo neoddělitelně 
k němu. Jeho příběh zněl asi takto: 

Tak jsem slyšel, pane kolego, že vy prý kama-
rádíte s tím Ložkem. Ale to asi vědět nebudete, 
jak se stal tím slavným šnekařem. Vy to, pane 
kolego, račte znát v tom našem Národním 
muzeu: ty obrovsky vysoké stropy, ty obrovské 
místnosti a ty obrovsky mrňavé platy. A tak 
jsem tam jednou někdy na počátku třicátých 
let seděl zabraný do práce a tu přišel vrátný  
a hlásil, že mám návštěvu. A tak jsem řekl: »Tak 
ať vejde«, a jak jsem byl zabrán do té práce, 
ani jsem si neuvědomil, že mu to nějak divně 
cuká hubou. A tu se otevřely ty obrovské dveře 
a vešel malinký chlapeček v těch námořnic-
kých šatečkách. To byla tenkrát taková móda. 
Připochodoval po tom dlouhém koberci až  
k tomu mému obrovskému stolu a řekl dětským 
hláskem: »Dobrý den, pane! Já byl na procházce 
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a našel jsem šneky, ale ti jsou tak zuřiví, že bych 
chtěl vědět, jak se jmenují.« Tak jsem mu řekl: 
»Víš co, já tě teď odvedu k jednomu hodnému 
pánovi a ten ti o nich poví všechno, co tě bude 
zajímat,« a odvedl jsem ho k tomu Petrbokovi 
a ten z něj udělal toho slavného šnekaře. Ale 
představa těch rozzuřených, rozběsněných hle-
mýžďů je pro mě stále úplně fantastická.’ 

„Ale pane profesore,“ dovolil jsem si namít-
nout, „v hantýrce malých kluků ve třicátých 
letech v Praze slovo zuřivý neznamenalo roz-
zuřený, ale neobyčejně pěkný, například »zuři-
vá skleněnka« byla skleněná kulička se zvlášť 
krásnými barevnými pruhy uvnitř.“

 „Ale pane kolego,“ zanaříkal pan profesor, 
„to jste mi neměl říkat,“ to jste mi teď zkazil 
tu krásnou představu těch rozzuřených hle-
mýžďů, která mě tolik let fascinovala!” No, 
co se dalo dělat. A tak se malý Vojen, napřed 
pod vedením Jaroslava Petrboka, a později už 
sám od sedmi let vážně a soustavně zabýval 
studiem našich měkkýšů. Ve čtrnácti letech  
o nich publikoval svoji první vědeckou práci,  
ve dvaadvaceti svoji první knihu, a to již byl 
jejich největším českým znalcem. Nedlouho 
nato byl jako nejmladší český doktor věd jejich 
světovou kapacitou.“

Vlastně je velká škoda, že Vojen nezanechal 
žádné paměti. Připomínal jsem mu to, ale moc 
se mu do toho nechtělo. Možná jsem měl být 
důraznější, protože život, jaký on žil, se už 
nikdy, a to ani v těch nejuvolnějších konturách, 
opakovat nebude. A nejedná se tady jenom  
o „šneky“, ale o celou českou a slovenskou 
cestu k poznání holocénu a tím i současných 
proměn krajiny a klimatu.

Václav Cílek

Ložekove sondy do minulosti prírody 
(aj ľudí)

Z rozsiahlej problematiky výskumu štvr-
tohôr, ktorú obsiahli práce Vojena Ložeka, 
boli pre krasové územia najdôležitejšie jeho 
sondy holocénnych profilov. Umiestnené boli 
vo valoch zeminy na úpätí skalných stien pri 
vstupoch do jaskýň alebo skalných previsov. 
Čím bola hrúbka profilu väčšia, tým lep-
šie sa dali rozlíšiť jednotlivé vrstvy zeminy, 
líšiace sa farbou, zrnitosťou, či skeletnatos-
ťou. Z týchto vrstiev odoberal vzorky zemi-

ny, z ktorých vyplavoval schránky slimákov. 
Podľa ekologických nárokov slimákov, ktoré 
sa nachádzali v druhovom spektre, dokázal 
vrstvy priradiť k určitým obdobiam holocénu. 
Ulity slimákov v minulosti padali zo skalnej 
steny, a postupne sa usadzovali vo vrstvách 
zemného valu. Ich druhové zloženie bolo 
závislé od mikroklímy a stavu vegetácie v bez-
prostrednom okolí. V niektorých sondách 
sa nachádzali tiež kosti stavovcov. Prevažne 
šlo o potravné zvyšky sov, ktoré vyhľadávali 
vchody do jaskýň, previsy a skalné komíny na 
denný úkryt. Sovy svoju korisť lovili v širšom 
okolí. Najmä druhové spektrum drobných 
cicavcov vystihovalo podmienky makroklí-
my a charakter vegetácie určitého obdobia. 
Záviselo to však od druhu predátora, lebo 
niektoré sovy lovia viac v lesnom prostredí, 
napríklad sova obyčajná, iné v otvorenej kra-
jine, napríklad výr alebo plamienka driemavá. 
V skalných previsoch bývali tiež nocoviská 
krkavcov. Zlietali sa tam zo vzdialenosti aj 
viac ako 10 kilometrov. Zatiaľ čo slimáky pa-
dali na zem priamo zo skalnej steny, kosti sa 
niekedy usadzovali vo vrstvách s určitým ča-
sovým oneskorením, kým sa zosypali z vnútra 
jaskyne či previsu na ich vonkajší okraj.

Ložek vyhľadával miesta na kopanie sond 
holocénnych profilov hlavne s cieľom hojného 
výskytu ulít slimákov. Pokiaľ sa v nich nachá-
dzali aj kosti, dával ich určovať teriológom. 
Plodná bola najmä jeho spolupráca s Ivanom 
Horáčkom pri kopaní sond v jaskyniach Maš-
taľná, Peško a v Hámorskej jaskyni. Niektoré 
jaskynné sondy spracovával v spolupráci s ar-
cheológmi.

Po skončení vysokej školy v roku 1974 som 
sa v júli zúčastnil Tábora ochrancov prírody na 
Muránskej planine. Pre účastníkov tábora vy-
kopal Ložek pod južnou stenou Malej Stožky 
sondu s ukážkou vyplavovania ulít slimákov. 
O mesiac neskôr sme sa stretli pri výsku-
me Gaderskej doliny. Účastníci výskumu boli 
ubytovaní v chatke Horná Dedošová. Ložek 
vtedy kopal sondu v previse Pod Úlohmi spolu 
s archeológom Slaninákom zo Slovenského 
národného múzea v Martine. Ja som mapoval 
jaskyne s Paľom Mitterom vo Vrátnej doli-
ne. Paľo mi vtedy spomínal príhodu, že keď 
žiadali od Ložeka článok, on ho kompletne 
napísal z hlavy za jeden večer aj s presnou 
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citáciou literatúry. Keď Ložek videl, že sa zau-
jímam o kosti, tak ma pozval do Belianskych 
Tatier pod Muráňom, kam šiel kopať sondu 
s Nemcom Helmuthom Schaeferom. Prišiel 
som tam deň pred mojím odchodom na vo-
jenčinu. Ložek s kolegom kopali sondu pod 
skalnou stenou vpravo od Muránskej jaskyne. 
Schaefer túto lokalitu nazval Muran 2. Hlavné 
nálezisko kostí bolo pod vchodom do jaskyne, 
nazvané Muran 1. Ložek mal určiť vek vrstvy 
kostí, ale profil bol príliš plytký, preto kopal 
hlbšiu sondu pod stenou, kde mohol lepšie 
identifikovať holocénne vrstvy. Nocovali sme 
v Ždiari u Pitoňákovcov. S Ložekom sme sa 
zložili na pollitrovku borovičky, pri ktorej sa 
Schaefer rozhovoril o svojom pobyte v soviet-
skom gulagu vo Vorkute. Potom som s ním 
šiel do auta po víno. V kufri mal asi 20 fliaš 
vyberaných rýnskych značiek. Ložek o ňom 
vyhlásil: „Ten nepije, on chlastá“. Naučili ho to 
Rusi v gulagu.

Na vojenčinu ma povolali k meteorológom 
do Prahy. Občas som zašiel na kus reči k Lo-
žekovi na Geologický ústav ČSAV. Sedeli sme 

v miestnosti plnej debien s nepreplavenými 
vzorkami zeminy z rôznych miest vtedajšieho 
Československa. Keď som mu nadhodil tému 
napríklad o Gaderskej doline, tak dokázal 
o nej hovoriť aj hodinu. Pospomínal pritom 
miestne názvy doliniek, ktoré sú známe len 
z podrobných lesníckych máp. Raz som ho 
prerušil, že ešte potrebujem ísť za Hanákom 
na Prírodovednú fakultu, kde som sa učil 
určovať lebky netopierov. Zamyslel sa a pove-
dal: „Jo, Hanák. Víš, mně ten Hanák připadá 
jak takový, hm, Lucifer.“ Vystihol tým nielen 
jeho vzhľad, ale aj špecializáciu na netopiere. 
Len mu pridať krídla a bol by z neho lietajúci 
upír. Keď som Ložekovi priniesol na podpis 
jeho knihu „Příroda ve čtvrtohorách“ od 
vtedašej kolegyne botaničky z Považského 
múzea, po podpise mi povedal: „Ale v Tur-
čianskej Štiavničke, tam je vynikající bota-
nička.“ Bola to moja terajšia kolegyňa Dana 
Bernátová. Vojen Ložek dokázal výstižne po-
súdiť nielen prírodné procesy, ale aj ľudské 
charaktery.

Ján Obuch

Zostatok z Ložekovej sondy vpravo od Muránskej 
jaskyne, nazvanej Schaeferom Muran 2

Vchod do Muránskej jaskyne, kde sa nachádzalo 
Schaeferovo nálezisko kostí Muran 1
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SPoLočeNSké SPrávy

Jubilant Ing. Ján tulis 

Narodil sa 8. januára 1935 v Bošáci-Zabudi-
šovej, absolvoval banícke učilište a študoval na 
Strednej priemyselnej škole banícko-geologic-
kej v Spišskej Novej Vsi. Pracoval ako geológ na 
uránovom ložisku v Hornom Slavkove. Túžba 
po kvalitnom vysokoškolskom vzdelaní ho 
zaviedla do Moskvy, kde po úspešnom štúdiu 
získal titul inžinier. Po ukončení štúdia sa 
vrátil na Slovensko a natrvalo zakotvil v Spiš-
skej Novej Vsi. Tu po celý svoj profesijný život 
pracoval na Uránovom prieskume v čelných 
geologických funkciách. 

Na tomto závode vznik-
la v roku 1964 myšlienka 
využitia geologického po-
tenciálu zamestnancov pri 
prieskume jaskýň v Sloven-
skom raji. Ing. Ján Tulis bol 
jedným zo štyroch zaklada-
júcich členov jaskyniarske-
ho klubu. Vtedy určite netu-
šil, že jaskyniarstvo sa stane 
jeho celoživotnou záľubou. 
Od začiatku činnosti klu-
bu sa stal hnacím motorom 
ako organizátor, ale aj ako 
účastník terénnych prác. Za 
tých 55 rokov členstva strá-
vil v teréne pri prieskumnej 
a dokumentačnej činnosti 
viac ako 1000 dní a oveľa viac dní pri písa-
ní správ, dokumentácii a archivácii výsledkov 
prác v teréne. Vďaka nemu má Speleologický 
klub Slovenský raj jeden z najlepšie vedených 
archívov, v ktorom sú uložené pracovné den-
níky, dokumentácie jaskýň, fotodokumentá-
cie, správy z výskumov a mapy. Veľmi bohatá 
je i jeho publikačná činnosť, zahŕňajúca viac 
ako 150 publikovaných prác a mnoho ďalších, 
ktoré neboli publikované. Vrcholom jeho pub-
likačnej činnosti sú štyri vydané knihy: mo-
nografia Jaskynný systém Stratenskej jaskyne 
(1989), Kras Slovenského raja (2005), 50 rokov 
Speleologického klubu Slovenský raj (2014) 
a Atlas Dobšinsko-stratenského jaskynného 
systému (2020). 

Roku 1969 sa Ján Tulis stal predsedom 
Speleologického klubu Slovenský raj a odvte-
dy organizačne a odborne vedie tento klub. 
V rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti 
pracoval v komisii pre speleologickú doku-
mentáciu a doteraz je členom redakčnej rady 
Spravodaja SSS. Roku 1991 sa stal predsedom 
Slovenskej speleologickej spoločnosti a v tých-
to ťažkých rokoch sa výrazne zaslúžil o to, že 
spoločnosť funguje dodnes. Bol účastníkom 
viacerých zahraničných expedícií (Bulharsko, 
Rumunsko), roku 1993 reprezentoval SSS na 
kongrese v Číne, kde sa samostatná Slovenská 

republika stala riadnym členom Medzinárod-
nej speleologickej federácie. Má výrazný podiel 
na zápise jaskýň a roklín Slovenského raja do 
svetového dedičstva UNESCO. Svojou celoži-
votnou činnosťou sa zaslúžil o reprezentáciu 
Spišskej Novej Vsi doma i v zahraničí, ako aj 
o rozvoj cestovného ruchu v Slovenskom raji. 
Za svoju záslužnú činnosť získal viacero ocene-
ní vrátane striebornej a zlatej medaily SSS, od 
roku 1999 je čestným predsedom SSS. 

Jubilant je aj teraz mimoriadne činný a kaž-
dú voľnú chvíľu trávi v klubovni zahĺbený do 
mravčej práce pri vedení archívu s pedantnosťou 
jemu vlastnou, pri plánovaní ďalšej činnosti klu-
bu a organizovaní terénnych akcií. Nie je to však 
žiadny administratívny pracovník, ešte i dnes, 

Ján Tulis (uprostred) na akcii v Dobšinskej ľadovej jaskyni

Spoločenské správy
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napriek svojmu veku, je ochotný ísť do tých naj-
vzdialenejších častí jaskýň, aby posúdil perspek-
tívnosť prác alebo odobral vzorky na výskum. 

Dňa 25. februára tohto roka sa v Spišskej No-
vej Vsi konalo vyhlasovanie najlepších športov-
cov mesta. V rámci tejto akcie bolo predsedovi 
SK Slovenský raj Ing. Jánovi Tulisovi na návrh 
nášho klubu udelené ocenenie – Cena primáto-
ra za celoživotnú činnosť v oblasti jaskyniarstva, 
ochrany prírody a propagácie mesta.

Aj jeho zásluhou náš klub v ankete Dob-
rovoľník roka získal prvenstvo v rámci Ko-
šického kraja v kategórii Ochrana životného 
prostredia. Ocenenie pri akcii Srdce na dlani si 
klub prebral 28. 11. 2019 v Spišskej Novej Vsi 
pri vyhlasovaní výsledkov ankety.

Viktor Daniel

ondrej trávnik 70-ročný

V máji, počas koronakrízy, v plnom zdraví 
oslávil Ondrej príchod svojej siedmej dekády. 
Nebolo to na pracovnej akcii, z pochopiteľných 
dôvodov dodržiava nariadenia hygienika 
a vyhýba sa nákaze. Veríme však, že po 
odznení druhej vlny nastúpi znovu na 
tradičné pracovisko, tak ako to činil do marca, 
a dosiahne rozhodujúci postup. Trávnikova 
rodinná jaskyňa by si to už zaslúžila. Ondrej, 

do ďalších rokov Ti želáme veľa zdravia, po-
hody a ďalšie objavy.

Za Speleo Bratislava
Peter Magdolen

Náš jubilant sedemdesiatnik 
– michal varhola

V tomto roku oslavuje okrúhle životné jubile-
um 70 rokov už druhý náš jubilant. Narodil sa 
24. júna 1950 v Košiciach, ale celé detstvo prežil  
v baníckej kolónii miestnej časti Vyšného Me-
dzeva – Lucia Baňa, kde jeho otec pracoval ako 
baník v železorudných baniach. Romantická 

banská kolónia, ako 
aj okolitá príroda  
v ňom prebudili lás-
ku k prírode, kto-
rej je verný dodnes.  
V šľapajach otca 
neostal, pretože sa 
vyučil a neskôr pra-
coval v rezorte ob-
chodu a služieb.

Členom SSS je 
od roku 2002. Svoje 
speleologické aktivi-

ty začal v Komisii pre speleopotápanie Východ. 
Do nášho speleologického klubu prestúpil roku 
2006. Zúčastnil sa mnohých povrchových i po-
zemných akcií v Slovenskom krase. Je objavi-
teľom Anjelskej priepasti, ktorá v súčasnosti 
dosiahla hĺbku 31 m. Náš jubilant je účastníkom 
mnohých výprav do krasových oblastí Rumun-
ska, ktoré v rámci dlhoročných vzťahov s tamoj-
šími jaskyniarmi organizuje náš speleoklub.

V neposlednom rade treba vyzdvihnúť aj 
jeho pomoc pri organizovaní pracovných tá-
borov s pražskými jaskyniarmi na maďarskej 
strane Dolného vrchu. Každoročne už od roku 
2003 pomáha nielen pri prekonávaní jazykovej 
bariéry, ale aj v rekognoskácii krasovej planiny.

Milý Mišo, spomienky na roky prežité  
s partiou jaskyniarov nám pripomínajú nielen 
spoločné akcie a množstvo fotografií, ale aj 
Tvoja dobrá, skromná a kamarátska povaha. 
Prajeme Ti ešte mnoho príjemne prežitých 
chvíľ v kruhu jaskyniarov, a hlavne veľa zdravia 
do ďalších rokov.

Za Speleologický klub Cassovia
Jozef Thuróczy 
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marianova 60-ka

Je to už poriadne dávno, čo Ferko Venger 
doviedol na Krakovu hoľu Mariana Jagerčíka. 
Vtedy mu do plnoletosti chýbalo pár mesiacov 
a zrejme ani on vtedy netušil, že sa v jeho ži-
vote začína úplne nová etapa, bol to medzník, 
ktorý udal jeho životu celkom iné smerovanie.

Odvtedy uplynulo 42 rokov, a tak, ako sme 
sa s pribúdajúcimi rokmi menili my všetci, tak 
sa menil aj podzemný svet Krakovej hole. Boli 
rôzne obdobia, obdobie vzrušujúcich objavov, 
jaskyne sa prehlbovali aj predlžovali, pasovali 
sme sa s ťažkými technickými problémami, 
na ktoré bol expert Petr Hipman, ale boli aj 
obdobia stagnácie, keď sme sa do úmoru 
lopotili s krompáčom, lopatou, kúskom lana 
s karabínou, na ktorej pendlovali vedrá hore aj 
dole. Čiže bežná jaskyniarska práca poháňaná 
len nádejou, že tam niekde dole to konečne 
pustí. Za 42 rokov sa v bivaku pri Starom 
hrade vystriedalo veľa jaskyniarov, prichádzali 
aj odchádzali nové tváre, ale Marian Jagerčík 
je kamarát, na ktorého sa dalo bezvýhradne 
spoľahnúť. Vždy bol uprostred diania. Na 
vlastnej koži často cítil eufóriu objavov, aj 

trpké sklamanie neúspechu či straty. Je obja-
viteľom Javorovej priepasti a spoluúčastníkom 
všetkých úspechov, na ktorých sa Speleo Detva 
podieľala.

Po smrti Petra Hipmana sa nám konečne po-
darilo splniť sen a spojili sme jaskyne do Sys-
tému Hipmanových jaskýň, za čo si Marian 
zaslúži moju vďaku. Bol oporou, jaskyniarom 
odhodlaným zdolať nebezpečné prekážky nie-
kedy až po tenkú hranicu zvanú – Šťastie.

Maroško, za všetkých kamarátov Ti prajem 
hlavne zdravie, úspech, nielen v jaskyniach, 
ale aj na lyžiarskych pretekoch, a samozrejme 
– v lete veľa krásnych hríbov!

Elena Hipmanová

Pozdrav do frýdku-místku  
nielen od členov Speleoklubu Nicolaus

V druhej polo-
vici augusta (srp-
na) sa náš kamarát  
Silvestr Votoupal 
dožil okrúhleho, 
tesne preddôchod-
kového veku. Zdá 
sa, že ani dlhých 40 
jaskyniarskych pra-
covných sezón mu 
nezobralo nadšenie, 
optimizmus, obeta-
vosť, a najmä pra-
covitosť. Silvoš sa 

zúčastnil prieskumných, objaviteľských a do-
kumentačných prác na všetkých významných 
lokalitách v Kozích chrbtoch, Jánskej a Demä-
novskej doline, pomáhal aj s prieskumom v Slo-
venskom krase, Poloninách, ale samozrejme aj 
v Moravskom krase a v domácich beskydských 
rozsadlinách. Dlhé roky s priateľom Mackom 
ťahali speleologický prieskum masívu Ohnišťa 
v Nízkych Tatrách, kde dosiahli pozoruhodné 
výsledky. Významnou oporou býva aj na za-
hraničných výpravách v Kosove či Macedónsku; 
nezabudnuteľné sú zážitky s ním z prieskumu 
jaskýň v južnej Číne. Silvošova dobrácka tvár je 
vítaná na každej akcii. Jeho vlastnosťou je, že sa 
netlačí dopredu, ale snaží sa skôr pozerať na vec 
s nadhľadom, a zároveň hľadať iné, často lepšie 
riešenia, než tie, ktoré vidí zaslepený pracovný 
kolektív. Silvošove dlhoročné skúsenosti z pries-
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kumu jaskýň sú vždy vítanou pomocou pri rie-
šení nielen jaskyniarskych problémov. Priznám 
sa, že ak by som musel dlho letieť v kozmickej 
lodi naprí klad na Mars, tak Silvoš by bol určite 
jeden z prvých, ktorých by som oslovil, či by 
tesnú kabínu nechceli zdieľať so mnou…

Za priateľov zo slovenských jaskýň 
Peter Holúbek a Peter Vaněk

daniel vrbjar (*1960) šesťdesiatnikom

9. februára 2020 oslávil svoje šesťdesia-
te narodeniny dlhoročný člen Speleklubu 
Muránska planina Daniel Vrbjar. Narodil sa 
v Revúcej, kde sa začali odvíjať aj jeho prvé 
životné cesty. Základnú školu navštevoval 
v Revúcej, neskôr sa presťahoval do Muráňa, 
kde ukončil druhý stupeň základnej školy. 
Nasledovalo Gymnázium v Revúcej, neskôr 
VŠT Košice. Jaskyne ho fascinovali už od 
detstva, čoho výsledkom bolo prihlásenie sa 
do jaskyniarskeho krúžku, ktorý pracoval pri 
základnej škole v Muráni, už vo svojich desia-
tich rokoch. Spolu s kamarátmi už v tomto 
veku podnikal expedície do Líščej jaskyne, 
neskôr do Suchého dolu – do lokality Piecky. 
Vo svojich 15 rokoch sa začal venovať fotogra-
fovaniu jaskýň.

Počas štúdia na vysokej škole sa stal čle-
nom jaskyniarskej sekcie horolezeckého klubu 
VŠT Slávia. Po skončení vysokej školy sa stal 
najskôr členom skupiny Tisovec, pracovisko 

Muráň, pod vedením Svatopluka Kámena, ne-
skôr, v osemdesiatych rokoch stál pri založení 
samostatnej OS Muráň a v roku 1999 sa spolu 
s Pavlom Kochjarom a Ladislavom Kováčom za-
slúžili o založenie Oblastnej skupiny Muránska 
planina – Revúca odčlenením od jaskyniarskej 
skupiny Tisovec. Tu sa začína písať nová histó-
ria jaskyniarstva na Muráni. Spoločne s Lacom 
Kováčom a Karolom Mertom – vyštudovanými 
informatikmi – vznikajú práve na Muránskej 
planine prvé priestorové mapy jaskýň, začínajú 
sa prejavovať nové myšlienky v skupine. Práce za 
ich vedenia prebiehajú na mnohých lokalitách, 
ku ktorým sa vraciame aj dnes.

Aj práca Dana Vrbjara je celoživotne pre-
pletená jaskyňami. Do roku 1998 spracoval 
externe databázu jaskýň v okolí Muráňa a Ti-
sovca, od roku 1998 pracuje ako programá-
tor v Slovenskej agentúre životného prostredia 
pod Ministerstvom životného prostredia Slo-
venskej republiky, a spoločne s kolegami vy-
tvoril Národnú databázu jaskýň, ktorú napĺňa 
a spravuje Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva. Databáza je určená na eviden-
ciu základných identifikačných a odborných 
údajov o jaskyniach, o ich stave zachovania, 
ochrany a potenciálneho ohrozenia, obsahuje 
údaje odborného charakteru, ako aj bohatú 
evidenciu literárnych údajov.

V mene priateľov zo Speleoklubov Murán-
ska planina a Tisovec želáme jubilantovi do 
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ďalších rokov veľa zdravia a rodinnej pohody, 
a ešte kopec príjemných zážitkov počas návštev 
jaskýň Muránskej planiny!

Milan Poprocký a Lukáš Vlček

Peter medzihradský päťdesiatnikom

K čítaniu nasledujúcich riadkov by sa asi 
najviac hodila skladba Zelená a modrá od 
Kortmanovcov, ktorej slová azda najviac vypo-
vedajú, Peter, o Tebe, o Tvojej láske k horám,  
k jaskyniam, o Tvojom postoji k životu…

Je to už 20 rokov, keď sme boli niektorí z nás 
svedkami toho, ako Ti pri jednej výprave do 
hôr odmietli predať fľaštičku pre výzor nepl-
noletého chlapčiska. Bolo to veľmi úsmevné, 

ale časom sme pochopili, že čas, ktorý tak letí 
cez tváre priateľov, na Tebe až tak nebadať. 
Snáď preto je až neuveriteľné, že 12. augusta 
2020 sme Ti úprimným zovretím pravice bla-
hoželali k životnej polstoročnici.

Každému, kto je srdcom jaskyniar, netre-
ba o Petrovi veľa rozprávať. Jeho výnimoč-
ná zdravá odvaha, odhodlanie, pracovitosť 
a zručnosť tak podzemí, aj na povrchu, zane-
chali v každom z nás, ktorí sme mali a máme 
tú česť s ním spolupracovať, nezmazateľné 

spomienky – niekedy vážne, no mnohokrát 
i veľmi úsmevné. Peter je rovný, priamy, nie-
len jaskyňami zocelený chlap, no aj napriek 
tomu v ňom vidieť nezbedné, zvedavé, strapaté 
chlapčisko so šibalským úsmevom.

Azda náhodné stretnutie v práci spred 
takmer 35 rokov s jaskyniarmi Jurajom Ko-
mínkom a Milanom Veličom môže za to, že 
speleo lógia sa stala Petrovým životným posla-
ním. Odvtedy či pod zemou alebo na povrchu 
patrí k neprehliadnuteľným a významným 
účastníkom akejkoľvek jaskyniarskej akcie. 
Jeho prieskumnícke nadšenie zažili aj ko-
legovia na viacerých zahraničných expedí-
ciách (Francúzsko, Venezuela, Kréta, Kaukaz, 
Slovinsko, Chorvátsko, Rumunsko…), i preto 
sa ako jediný Slovák stal členom bývalého 
prieskumného tímu Kóta 1000. Pri priesku-
me šlo neraz do tuhého a aj tieto skúsenosti, 
bohaté vedomosti a zručnosti s prekonáva-
ním náročných jaskýň, ho priviedli k súčas-
nému členstvu v speleologickej záchrannej 
službe. Okrem toho, že sa cíti takmer ako 
doma v Moravskom krase, predsa len je pat-
riotom a na slovenské krasové lokality a na 
správnych ľudí okolo jaskýň nedá dopustiť. 
Napriek tomu, že môže skúmať jaskyne kde-
koľvek, srdce ho najviac ťahá do skromného 
„rodného“ Mojtínskeho krasu a krasu Strá-
žovských vrchov. Tu zanecháva nezmazateľnú 
stopu, po ktorej ho už bezmála dvadsať rokov 
nasledujeme ako lídra jaskyniarskeho klubu 
Dubnica nad Váhom. Stále dokáže okolo seba 
sústrediť a nadchnúť tím ľudí aj pre zdan-
livo nezdolateľné úlohy. Je organizátorom 
viacerých lezeckých dní, autorom množstva 
výnimočných speleologických fotografií i ši-
kovným majstrom pri budovaní klubovej zá-
kladne na Mojtíne.

Peter, v práci si profesionál, v jaskyni aj nad-
šený prieskumník túžiaci po objave peknej 
Mojtínskej jaskyne, no vždy si Priateľ. Týmto 
Ti vyjadrujeme vďaku a uznanie a dovoľ nám 
i touto cestou ešte raz zaželať Ti k polstoročiu 
najmä pevné zdravie, nech Ťa neopustí šťastie, 
odvaha i nadšenie pre prieskum jaskýň!

S prieskumom, ale aj s ďalšími oslavami Ti 
veľmi radi pomôžeme... :)

Medzo, na zdravie!
Milan Novák, Jaskyniarsky klub  

Dubnica nad Váhom

Spoločenské správy
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Smutná správa zo Sachalinu, 
opustil nás Igor Litvinov (1969 – 2020)

Na Sachaline sme dňa 22. júla stratili dobré-
ho priateľa, ktorému nečakane zlyhalo srdce. 
Poznali sme sa z leta 2016, keď sme po prvý-
krát navštívili tento ďalekovýchodný ostrov 
Ruskej federácie. Igor bol pre nás jaskyniar, 
ktorý má všetko, čo k prieskumu podzemia 
treba. Mal srdce kamaráta, talent organizátora, 
technika a kartografa, myslel ako pracovník 
múzea a bol skutočný prírodovedec. Igor ako 
záchranár všetko robil tak, aby bezpečnosť 
bola na prvom mieste. Vedel predvídať uda-
losti a kde bol on, tak nikdy nebol väčší prob-
lém. S Igorom bolo možné hovoriť hádam 
o všetkom. Dlhé rozhovory s ním sme viedli  
o kultúre, histórii, ekológii, prírode, zvieratách, 
archeológii, vesmíre či o budúcnosti. V roku 
2021 sme spolu s ním plánovali hľadať nové 
jaskyne na Veľkej Vajde, sledovať dlhoročný 
ľad v zaľadnených lokalitách, sondovať v Brus-
ničnej jaskyni a navštíviť severný Sachalin. Vo 
Vajdinskej jaskyni máme nainštalovaný loger 
na sledovanie priebehu teplôt. Čo prinesie bu-
dúcnosť, nevieme... Sachalinský priateľ Slávič 
Gorbunov nám napísal po tejto smutnej uda-
losti vetu, s ktorou sa dá iba stotožniť. Budeme 
na pamiatku Igora pracovať aj za neho. S Igorom 
sme uskutočnili 4 expedície, počas ktorých 
sme prežili nezabudnuteľné dni a noci v jas-
kyniach, tajge a horách v daždi, slnci, mraze, 
snehu a vetre...

Sachalin 2016 – Vajda, Pograničnoe
Sachalin 2017 – Vajda
Macedónsko 2018  – Jakupica, Slovačka 

jama -60 metrov, Solúnska glava 5 -250 metrov
Sachalin 2019 – mys Krylon, Vajda, Pichto-

vaja a Pyramidna gora
Igor, budeš nám veľmi, veľmi chýbať.

Slovenskí priatelia zo Sachalinu a Macedónska

Sobáš
Ako ste už asi počuli, priatelia, predsedníčka 

Oblastnej skupiny Liptovský Mikuláš Ľubka 
Luhová si dobrovoľne zmenila priezvisko na 
Mareková. Vydala sa za Jančiho Mareka, ktoré-
ho ľudia skôr poznajú pod prezývkou „Krko”, 
a pôsobí v spriatelenej jaskyniarskej skupine 
Dubnica nad Váhom. Plánovali celkom veľkú 
svadbu, ale plány dnes nemení už len Pán Boh, 
ale aj COVID-19. Núdzovo sa zobrali 18. 4. 
2020 na radnici v Banskej Bystrici.

Ale sľubujú, že kartička priložená pri svadob-
nom oznámení „Tešíme sa na vás pri svadob-
nom stole“ stále platí, a hostina sa bude konať.

Mladomanželom želáme veľa šťastia a do 
roka proroka!
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V roku 2018 skúsený jaskyniar Peter Mag-
dolen vypracoval zásady jaskyniarskej čin-
nosti, ktoré by mal dodržiavať každý člen 
spoločnosti. Impulzom k tomu bol nešťastný 
úraz v Moravskom krase, ktorý mal súdnu 
dohru. Pre nových členov sme aj zmenili pri-
hlášku, ktorá má okrem formálnej stránky aj 
charakter testu, ktorého cieľom je zlepšiť in-
formovanosť členskej základne. Tieto zásady 
prijal na svojom zasadnutí výbor spoločnosti 
s tým že sa dajú na pripomienkovanie člen-
skej základni. Na našej internetovej stránke 
boli tieto zásady publikované 3. októbra 
roku 2018. Ich publikovaním sme chceli, 
aby sa každý člen našej spoločnosti s nimi 
oboznámil a snažil sa ich aj dodržiavať. Je 
to aktuálne aj kvôli situácii v poisťovaní, keď 
azda najrozšírenejšie poistenie našich členov 
prostredníctvom členstva v rakúskom alp-
skom spolku Alpenverein sa už v roku 2020 
nevzťahuje na prieskum a dokumentáciu ne-
sprístupnených jaskýň. Výbor SSS sa bude 
snažiť situáciu riešiť a tieto zásady by tomu 
mohli byť nápomocné. 

 Výbor SSS

1. Do jaskyne nechoď sám. 
2. Upovedom niekoho na povrchu, kedy sa 

vrátite z akcie a čo robiť, ak sa v stanove-
nom čase nevrátite.

3. Okrem spoľahlivého svetla si vezmi aj 
funkčné záložné svetlo. 

4. Do jaskyne choď primerane vystrojený 
– základom je prilba, pevná obuv a kom-
binéza.

5. Oboznám sa vopred s jaskyňou, zisti mož-
né riziká. Pri možnosti zaplavenia zisti 
predpoveď počasia a ak hrozí zatopenie, 
akciu odlož.

6. V jaskyni dbaj na rady skúsenejších jasky-
niarov, dodržuj pokyny vedúceho akcie, 
ak je určený. 

7. Po jaskyni sa pohybuj rozvážne, neohrozuj 
seba ani ostatných – nehýb zbytočne ka-
meňmi, pri zostupe sa snaž nezhodiť ani 
menší kameň na osobu pod tebou.

8. Nepreceňuj svoje fyzické možnosti – ne-
snaž sa preniknúť úžinou, preplávať ja-

zero, ísť po lane bez pomôcok a pod., 
ak máš pochybnosti o zdolaní prekážky.  
Pri nastupujúcej únave požiadaj o návrat.

9. Vertikálne úseky vystrojené lanami pre-
konávaj len po primeranom výcviku, pri 
pohybe po dlhšom pevnom a lanovom 
rebríku buď pripravený sa istiť.

10. V prípade úrazu alebo inej nehody poskyt-
ni prvú pomoc a po zabezpečení postihnu-
tého privolaj záchrannú službu – volaj 112. 

Filozofia „Zásad“ je taká, že majú byť stručné, 
aby si ich jaskyniar a aj iný návštevník bez väčších 
skúseností prečítal, pochopil a aj sa nimi riadil. 
Keď sa niekto hlbšie zaujíma o problematiku 
bezpečnosti, prečíta si nasledujúci „Výklad k zá-
sadám“, prípadne si naštuduje odbornú literatú-
ru. Zásady jaskyniarskej činnosti v takejto struč-
nej forme by mohli visieť na viditeľnom mieste 
v jednotlivých jaskyniarskych základniach, tiež 
by ich mohli prečítať vedúci skupín a klubov na 
výročných schôdzach – tu už aj s komentárom 
podľa „Výkladu“ a do plnením pre konkrétne 
jaskyne. Nutné je oboznámiť s nimi jednorazo-
vých návštevníkov a začínajúcich adeptov pri 
exkurziách. 

výklad k zásadám jaskyniarskej činnosti.
Bod 1. Tento pokyn je zrejmý asi každému. Ak 

je človek v jaskyni sám, nemôže mu nik pomôcť 
a aj banálna príhoda (rozbitie svetla, vybitie zálož-
ného) môže skončiť tragicky. Minimálny počet jas-
kyniarov na nenáročnej akcii sú dvaja, odporúčaný 
počet traja. Ak sa jaskyniarovi prihodí úraz, jeden 
ostáva so zraneným, druhý ide na povrch privolať 
pomoc. Starší jaskyniari zvyknú kopávať sondy 
a krátke jaskyne samostatne, v podzemí by sa však 
nemali vzdialiť do miest bez denného svetla. 

Bod 2. Dôležitý pokyn, ktorý ak sa nedodrží, 
máva za následok zbytočné oneskorenie prípadnej 
záchrannej akcie. Niektoré kluby majú zvyk viesť 
knihu akcií, kde sa zapíše konkrétna lokalita (prí-
padne časť jaskyne), čas odchodu, predpokladaný 
čas príchodu a mená zúčastnených. Kniha akcií 
býva umiestnená na základni pri navštevovaných 
jaskyniach. Obyčajne stačí upozorniť blízku ro-
dinu na čas návratu a po návrate z jaskyne sa do 

záSady JaSkyNIarSkeJ čINNoStI
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stanoveného termínu telefonicky ohlásiť. Zásadné 
je dať pokyn, čo robiť, ak sa do termínu jaskyniar 
neohlási. Zvyčajne treba telefonovať vedúcemu klu-
bu či inému skúsenému jaskyniarovi, ktorý nie je na 
akcii, a ten rozhodne. V každom prípade musí mať 
informáciu, ktorá jaskyňa bola navštívená. 

Bod 3. Svetlo je kľúčový prvok bezpečnosti. 
V súčasnosti sa používajú takmer výhradne dió-
dové svetlá, ktoré však môžu okamžite zlyhať 
(rozbitie nárazom, ponorenie do vody, zlomený 
káblik). Treba si uvedomiť, že v absolútnej tme 
človek v členitej jaskyni je po pár metroch dezo-
rientovaný a nevie nájsť cestu von. Toto by si mal 
každý jaskyniar cvične skúsiť. Preto treba mať 
náhradné svetlo, niektoré zahraničné organizácie 
odporúčajú dve náhradné svetlá. Nestačia náhrad-
né batérie, hoci aj tie je dobré mať so sebou. Úplne 
nevhodné sú svetlá do ruky (lampáše a pod.), ako 
náhradné svetlo najlepšie slúži malá čelovka. Pri 
väčšej skupine návštevníkov môže mať náhradné 
svetlá pre všetkých u seba vedúci akcie. 

Bod 4. Zlý výstroj môže viesť k nehodám a zby-
točným úrazom. Veľmi dôležitá je prilba, ktorá 
v prvom rade chráni hlavu pred nárazom do steny 
či stropu jaskyne. Prilba nemusí byť špeciálne 
speleologická, postačia aj horolezecké či stavebné 
typy. Remienok pod bradou má byť upevnený 
na prilbe na štyroch miestach (dvakrát v tvare 
ypsilon), aby sa mimovoľne nezošmykol. Prilba 
má mať úchyty na stabilné pripevnenie čelového 
svetla. V prilbe má jaskyniar nosiť tepelnoizo-
lačnú fóliu – izofóliu, ktorá slúži na zabránenie 
tepelných strát pri núdzovom prečkaní v jaskyni. 
Nevhodné sú prilby s veľkým štítom a kovové pril-
by. Pevnú obuv reprezentujú najčastejšie gumené 
čižmy. Môžu to byť aj iné topánky či baganče, 
musia však držať pevný členok. Vrchný odev 
reprezentuje jednodielna kombinéza z odolného 
materiálu doplnená opaskom. Dvojdielne kombi-
nézy sú nevhodné, pri pohybe jaskyňou sa vrchný 
diel môže vyhrnúť a jaskyniar sa zraní na nechrá-
nenom tele. V blatových jaskyniach a pri kontakte 
s vodou (prekonávanie polosifónov) sú výhod-
nejšie nepremokavé kombinézy či gumové proti-
chemické odevy. Vzhľadom na teplotu v sloven-
ských jaskyniach, ktorá je v rozmedzí 2 – 12 °C,  
je nutné mať pod kombinézou spodný odev, 
z rovnakých dôvodov jednodielny. Tomuto účelu 
vyhovujú podkombinézy z prírodných i syntetic-

kých materiálov, zvolia sa podľa konkrétnej tep-
loty a podľa charakteru činnosti v jaskyniach. Pri 
slabšom pohybe, ako je zameriavanie, striedanie sa 
pri vŕtacích prácach, a vo vysokohorských jasky-
niach sa vyžadujú hrubé podkombinézy s lepšími 
tepelnoizolačnými vlastnosťami, pri športových 
prechodoch a intenzívnom kopaní tenké pod-
kombinézy – ribaná. Odporúčaným doplnkom 
sú rukavice, ktoré chránia prsty pred úrazom pri 
premiestňovaní kameňov alebo skalných úlomkov 
a nezanedbateľná je aj ich izolačná funkcia – cez 
prekrvené dlane stráca jaskyniar veľa tepla. Pogu-
mované rukavice s textilnou vložkou sú vhodnej-
šie a trvanlivejšie než plátenné či kožené. Starší 
a skúsenejší jaskyniari používajú na chránenie 
kolien kolenačky, vhodné sú pružné textilné druhy 
volejbalového typu. Tento výstroj je voliteľný, ale 
vaše kolená to neskôr ocenia. 

Bod 5. Keď jaskyniar navštevuje už známu 
jaskyňu, mal by dopredu vedieť, čo mu v nej 
hrozí. Najčastejšie všeobecné ohrozenie vyplýva 
z možnosti zatopenia časti jaskyne, ktoré môže 
prísť nielen po výdatnom daždi, ale aj po náhlom 
topení snehu. Treba si uvedomiť, že v uzavretých 
jaskynných priestoroch môže stúpnuť hladina 
vody aj o desiatky metrov a niektoré jaskyne sa 
môžu zatopiť úplne. Zvážiť možnosť zaplave-
nia treba aj pri objave nových jaskýň s vodnými 
tokmi, tiež pri prieniku cez  polosifóny alebo pri 
vyčerpaní krátkych sifónov. Častou hrozbou sú 
labilné závaly. Ak sa o nich vie, treba popri nich 
prechádzať s maximálnou obozretnosťou, pri ich 
prekonávaní pamätať na možnosť pohybu celého 
závalu. Menej častým rizikom v jaskyni je nahro-
madenie oxidu uhličitého s možnosťou udusenia 
– to sa týka jaskýň bez prievanu s tlejúcim orga-
nickým materiálom. Typickým príkladom sú úzke 
priepasti s napadaným lístím a drevnou hmotou 
na dne. Nedýchateľné ovzdušie sa môže vytvoriť aj 
vydýchaním kyslíka na pracovných akciách v kon-
cových úzkych chodbách pri kopaní sedimentov či 
čerpaní sifónov. Riešením je vyvolať vetranie hadi-
covým rozvodom s ventilátorom alebo vysávačom. 
Ak v chodbe bez vetrania jaskyniar cíti problémy 
s dýchaním, treba sa urýchlene otočiť a vrátiť.

Bod 6. Veľa úrazov vzniká v jaskyni z nedis-
ciplinovanosti jaskyniarov v snahe zaujať alebo 
postrašiť kolegov. Keď sa pred vstupom do jaskyne 
určí vedúci akcie, ostatní zúčastnení musia dodr-
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žiavať jeho pokyny. Na druhej strane má vedúci 
aj právnu zodpovednosť za nesprávne rozhodnu-
tia. Vedúci akcie môže nariadiť nespôsobilému 
účastníkovi vrátiť sa na povrch, ak ohrozuje seba 
či iných. Väčšinou sú jaskyniari na akcii rovno-
cenní, avšak menej skúsení účastníci prirodzene 
plnia pokyny skúsenejších. Podobne pri spoločnej 
akcii s cudzími jaskyniarmi a pri exkurziách plní 
domáci jaskyniar oboznámený s jaskyňou funkciu 
vedúceho akcie. 

Bod 7. Úrazy v jaskyni sa stávajú aj následkom-
pádu kameňa alebo posunom balvanu na jasky-
niara. Preto treba byť zvlášť ostražitý v miestach 
so závalmi a pri voľných balvanoch. Mimoriadne 
opatrne treba prekonávať novoobjavené úseky, 
kde je objaviteľ prvým človekom, ktorý stúpa na 
kamene a bloky. Ak ide horizontálnym alebo zo-
stupným úsekom, mal by podľa možností voľné 
kamene zhadzovať a čistiť tak cestu pre nasledov-
níkov. V stúpajúcich chodbách by ho mal ďalší 
jaskyniar nasledovať s primeraným odstupom, aby 
ho nezasiahol padajúci kameň. Keď sa pri pohybe 
vertikálnym úsekom uvoľní kameň a môže ohro-
ziť osobu nižšie, jaskyniar, ktorý to registruje, 
okamžite zakričí: „Pozor, kameň!“ a ohrozená 
osoba sa snaží ukryť alebo schúliť, aby bolo riziko 
úrazu menšie. 

Bod 8. Úžiny predstavujú bežnú prekážku 
v jaskyniach. Ak sa jaskyniar rozhodne, že sa 
ňou pretisne, musí myslieť aj na prechod naspäť. 
V tomto sú nebezpečné klesajúce a zalomené 
úžiny, kde je návrat obťažnejší. Na preplávanie 
vodnej prekážky je bežný výstroj nedostatočný. 
Ak oblečenie nasiakne vodou a naplnia sa ňou 
gumené čižmy, plávanie sa stáva nemožným. 
Navyše prudké ochladenie tela môže spôsobiť 
kŕčové stavy. Vodné plochy sa preto prekonávajú 
pomocou gumových člnov, prípadne je jaskyniar 
oblečený v neoprénovom odeve. Kategoricky sa 
neodporúča prekonávať sifóny na nádych, a to 
ani v prípade úniku z jaskyne pri zvýšení vod-
nej hladiny. Vtedy treba ostať na nezaplavenom 
mieste a vytrvalo vyčkať pomoc. Krátke vertikál-
ne úseky zvyknú byť v jaskyni vystrojené lanom 
s uzlami a prekonávajú sa bez lezeckých pomô-
cok. Keď sa však jaskyniar necíti dostatočne silný 
preliezť takúto časť, treba mu pomôcky poskyt-
núť, alebo sa vrátiť. Rozhodujúce je vyjadrenie ta-
kéhoto jaskyniara, nesmie sa naňho naliehať, aby 

prekážku prekonal. Rovnako treba postupovať aj 
pri príznakoch únavy – netrvať na pokračovaní 
akcie, ale rozdeliť účastníkov a vysilený jaskyniar 
by mal v sprievode ísť na povrch, prípadne sa celá 
akcia ukončí. Proti únave je pri dlhšie trvajúcich 
akciách vhodné mať so sebou kalorické požívati-
ny a nápoje, ktoré dodajú energiu na ďalší výkon.

Bod 9. Na pohyb po lanách je nutný kurz 
jednolanovej techniky, kde sa záujemca naučí po 
lane vystúpiť, zostúpiť a prejsť traverzom najprv 
na dennom svetle. V jaskyni sú už nevhodné 
podmienky niečo sa začať učiť. Absolvent kurzu 
alebo krátkeho výcviku by mal tiež vedieť lano 
bezpečne ukotviť, nadviazať druhé lano, prejsť 
cez medzikotvenie, deviátor a cez uzol, odistiť 
druhú osobu a spustiť ju, ak ostala visieť na 
lane. Pohyb po rebríkoch sa zdá byť bezpečný, 
ale je vysiľujúci a zvlášť pri dlhých úsekoch treba 
robiť prestávky. Pri oddychu je vhodné sa zaistiť 
karabínou na nepovoliteľnom opasku alebo se-
dačke o rebrík. Na tento účel je dobrý feratový 
set, ktorý sa využíva aj na istenie pri traverzoch. 
Alternatívou je nezávislé istenie jaskyniara na 
rebríku osobitným lanom. 

Bod 10. Keď sa už v jaskyni stane úraz, treba 
zachovať pokoj a poskytnúť pomoc. Ako prvá po-
moc je chápaná stabilizácia zraneného, rozpráva-
nie sa s ním, aby neupadol do šoku, prípadné fixo-
vanie poškodenej končatiny a pod. Ak je schopný 
pohybu, treba sa pokúsiť dostať ho von spoloč-
nými silami. Ak je nemobilný, treba zabezpečiť 
jeho tepelný komfort (zabaliť do izofólie) a ísť na 
povrch po pomoc. Pri troch a viacerých účastní-
koch jaskyniarskej akcie musí aspoň jeden ostať 
pri postihnutom a starať sa o neho. Na povrchu 
v mieste so signálom treba okamžite volať záchra-
nu – univerzálne je číslo 112, kde službukonajúci 
rozhodne, aké zložky privolá. V horských oblas-
tiach Slovenska poskytne rýchlu profesionálnu 
záchranu Jaskyniarska skupina HZS (tel. 18300), 
v periférnych oblastiach západného, južného a vý-
chodného Slovenska sú rýchlejší hasiči (tel. 150), 
avšak nie sú vybavení na záchranu spojenú s pre-
konávaním plaziviek, polosifónov a vertikálnych 
úsekov. HZS si záchrannú akciu vyúčtuje a z tohto 
dôvodu by aktívni jaskyniari mali byť poistení na 
zásah záchrannej služby.

V Bratislave 3. 8. 2018
P. Magdolen
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Summary

The third issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society starts with a report about 
new discoveries by Slovak cavers in the Bihor Mts., Romania, in cooperation with local speleolo-
gists – J. Psotka from Speleoclub Drienka writes about the cave Peştera din Pereţii Corlatului in 
the hydrological system of the spring Izvorul Crişului Negru. There have also been many dis-
coveries in Slovakia in the last few months. P. Magdolen and M. Ševčík from Speleo Bratislava 
inform us about one of them: the newly discovered Cave of Dwarfs in the Malé Karpaty Mts. 
J. Váš speculates about Jazvečia Cave, as a potential new entrance to the Dobšinsko-Stratenský 
Cave System. Several small suffusion caverns, which were discovered in a loess layer in the Pod-
tatranská Basin, are described in an article by P. Holúbek. The same author tells the story of 
how the legendary cave near Kráľová Lehota Village in the Low Tatras Mts. was found. The next 
two articles by A. Lačný and M. Zvonár are about new cave discoveries in the Malé Karpaty Mts., 
where the Vajsáblova Abyss has become the deepest cave in the whole mountain range (170 m 
deep). In addition, crystals of cryogenic carbonates have been found in this cave. Z. Hochmuth 
provides information about palaeontological finds in the Domica Cave, Slovak Karst, where the 
speleologists found mammoth bones. Cave-historian Z. Jerg shares his memories of one of the 
first Slovak cavers, Ján Majko, and of the village of Silická Brezová. P. Laučík jr. and P. Laučík sen. 
continue the topic of history with an article about finds dating from the WWII in a rock shelter 
in the Huňová Valley in the Western Tatras Mts. The last part of the bulletin includes Commu-
nity News. V. Cílek and J. Obuch give their memories of the famous Czecho-Slovak palaeontolo-
gist, karstologist and expert on Quaternary malacostratigraphy of Central Europe, Vojen Ložek 
(1925 – 2020). This issue of the bulletin concludes with a list of the rules of safe caving.

Lukáš Vlček






