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Úvod

Aj v roku 1997 pokračovala intenzívna čin-
nosť členov Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti zameraná na speleologický prieskum, 
mapovanie a dokumentácia preskúmaných 
podzemných priestorov a ich ochranu. Ob-
lastné skupiny a speleologické kluby zamerali 
svoju speleologickú činnosť predovšetkým na 
domáce lokality. Úspešní boli však aj na zahra-
ničných výpravách.

Činnosť výboru

Výbor SSS pracoval v tomto zložení:
Ing. Ján Tulis, predseda
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., podpredseda
Ing. Tomáš Ďurka, tajomník
Ing. Peter Holúbek, ekonóm
Oľga Miháľová, člen
Ing. Štefan Mlynárik, člen
MVDr. Ján Tencer, člen.

Na štyroch riadnych zasadnutiach výboru 
boli prerokovávané organizačné a administra-
tívne otázky, vzájomné vzťahy organizačných 
jednotiek, organizačne a materiálne zaisťoval 
rôzne akcie, edičnú činnosť a pod. Výbor sa za-
meral predovšetkým na realizáciu úloh uznese-
nia Predsedníctva SSS a zaistenie finančných 
zdrojov. Riešil organizáciu sekretariátu SSS. Pre 
MŽP SR vypracoval projekt činnosti a rozpočet 
SSS na r. 1998.

K 1. 4. 1997 bol ukončený pracovný pomer  
s D. Jurigovou a od 1. 4. 1997 nastúpila na se-
kretariát Stanislava Brezinová. Sekretariát sa 
podieľal na zaisťovaní spojenia s organizačný-
mi jednotkami, ich koordináciou, rozširoval 
informácie pre členskú základňu. Rozoslal pre 

členov 4 čísla Spravodaja SSS. Spoluorganizo-
val centrálne akcie: Speleomíting ’97, lezecké 
dni, jaskyniarsky týždeň, mapovací kurz. Pri-
pravoval podklady pre jednanie výboru SSS, 
zaisťoval administratívno-organizačnú čin-
nosť.

V roku 1997 sme evidovali 40 oblastných 
skupín a klubov so 683 členmi, vrátane 41 ne-
zaradených členov (z toho 9 čestných členov). 
Členský príspevok zaplatilo 572 členov. 61 čaka-
teľov bolo prijatých za členov SSS. V roku 1997 
rozšíril rady SSS Speleologický klub Drienka so 
sídlom v Košiciach.

Predkladaná správa bola vypracovaná na zá-
klade správ o činnosti oblastných skupín a klu-
bov, ako aj odovzdaných technických denníkov 
z akcií. Z tohto dôvodu v správe nie sú zahrnu-
té aktivity tých organizačných jednotiek, kto-
ré správu ani ostatný dokumentačný materiál 
roku 1997 neodovzdali.

Činnosť skupín a klubov

Badizer
Práca klubu bola zameraná na krasové loka-

lity Slovenského krasu. Prieskum sondovaním 
vykonávali v Priepasti pod Veterníkom, Ardov-
skej vyvieračky, Julovom ponore a Železnej prie-
pasti. Pracovali aj v Priepasti pod Kľakom. Všet-
ky akcie boli zamerané na prípravu prieniku do 
nových priestorov. Zúčastnili sa zahraničných 
akcií v Slovinsku, Poľsku a Maďarsku.

Speleoklub Banská Bystrica
Členovia klubu vykonávali činnosť vo via-

cerých krasových územiach. V Harmaneckej 
jaskyni zamerali 1 042 m jaskynných priesto-
rov. 5 jaskýň o dĺžke 10 m bolo lokalizova-
ných v Žarnovickej doline. Uskutočnil sa aj 

Správa o činnosti SSS za rok 1997

Ján Tulis
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prieskum v okolí Jaskyne štrochy. Prieskum v 
tajovskom krase bol zameraný na sondovanie 
v Riečanskej jaskyni, Dedkovských dierach a v 
Dedkove. Povrchový prieskum bol zameraný 
na Starohorský kras. Intenzívne sondážne prá-
ce prebiehali v ponore UDS (Lehôtsky kras). 
V Jaskyni mŕtvych netopierov (Ďumbiersky 
kras) okrem prieskumu zamerali 819 m pod-
zemných priestorov. V rámci ochrany jaskýň 
uzavreli Jaskyňu Drienka a opravili uzáver na 
Jaskyni Dedkovo.

Speleo Bratislava
V uplynulom roku pracovali v krase Ma-

lých Karpát (borinský kras) a vo Vysokých 
Tatrách. V Borinskom krase skúmali Jubilej-
nú jaskyňu, Notre Dame, Líščiu, Sondu stra-
tenej dcéry a Vlčie jamy. Zamerali podzemné 
priestory v Jubilejnej a Silnického jaskyni. 
Opravili poškodený uzáver Jaskyne sedmička. 
Vo Vysokých Tatrách prepojili jaskyne Čier-
nohorská nižná, Veterná a Kamenné oči, čím 
vznikol nový systém s celkovou dĺžkou 2250 
m a prevýšením 235 m. Okrem toho zamera-
li ďalšie priestory a povrchovým polygónom 
pripojili ďalšie vchody Suchej diery a jasky-
ne Mokrá diera, Studená diera a dve men-
šie jaskyne. V Belianskych Tatrách domerali 
priepastnú jaskyňu Nová éra. Pracovali aj na 
iných lokalitách v Plaveckom krase, Nízkych 
Tatrách a Považskom Inovci. Jeden člen sa 
zúčastnil expedície do krasovej oblasti Číny – 
provincia Yunnan, kde bolo zaregistrovaných 
12 významnejších jaskýň

Oblastná skupina Brezno
Pri povrchovom prieskume v Čiernom dieli 

našli puklinu so silným prievanom. Rozsiah-
ly speleologický prieskum prebiehal v Jasky-
ni mŕtvych netopierov. V spolupráci s členmi 
iných skupín s klubov (B. Bystrica, Chočské 
vrchy a i.) objavili a zamerali viac ako 2 000 m 
nových priestorov.

Speleologický klub Cassovia
Pracovali hlavne v Slovenskom krase, me-

nej v krase Čiernej hory. Zdokumentovali 
jaskyňu Matilda. Revízne a prieskumné akcie 
uskutočnili v Jaskyni na Kečovských lúkach, 
Padočke a Badizeri. Revíziu a mapovanie 
uskutočnili v Moldavskej jaskyni. Dokumen-
tačnú akciu uskutočnili v Zádielskej doline. V 
Silickej jaskyni monitorovali klimatické zme-

ny. Revíziu uskutočnili aj v Drienovskej jas-
kyni a v jaskyniach Malého Ružína. Nosnou 
aktivitou klubu bola spolupráca na príprave 
Veľkého traverzu. Koncom roka zorganizova-
li medzinárodnú expedíciu do krasových ob-
lastí Brazílie. Klub spravuje informačný ser-
ver v sieti INTERNET, pre ktorý pripravil viac 
nových materiálov.

Oblastná skupina Čachtice
Členovia skupiny pracovali v krase Bielych 

Karpát a Považského Inovca. V Beckovskej jas-
kyni sondovali na viacerých miestach. Sprí-
stupnili a objavili cca 8 m chodieb. Po veľmi 
náročných prácach objavili 13 m priestorov v 
Landrovci. Prehlbovali sondu v Hôrčanskej jas-
kyni. Pre žiakov ZŠ zorganizovali 10 prednášok 
o krase a jeho ochrane s doprovodným premie-
taním diapozitívov, videozáznamov a exkurzií 
do terénu.

Oblastná skupina Červené vrchy
Venovali sa prieskumu Novej a Vyšnej Kresa-

nici a povrchovému a speleologickému priesku-
mu Sinej v Demänovskej doline. Zorganizovali 
expedíciu do jaskyne Velika Klisura, kde objavili 
a zamerali s členmi iných skupín cca 2 000 m 
nových jaskynných chodieb.

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina
V termíne uzávierky sme správu nemali k dis-

pozícii

Speleo-Detva
Členovia skupiny v priebehu roka praco-

vali na dvoch lokalitách Krakovej hole. Svoje 
úsilie sústredili na prieskum priepasti Večná 
robota. Po zaistení závalových partií (výdre-
vou, betónovaním, osadením fixných rebrí-
kov) prenikli do priepasťovitých priestorov 
neznámych rozmerov, vyplnených obrovský-
mi blokmi, pomedzi ktoré zostúpili do hĺb-
ky 224 m. Zameraná dĺžka Večnej roboty je  
1012 m. V Javorovej priepasti na dne jasky-
ne prekopali predposledný hlinou zanesený 
úsek. Vymenili starú a poškodenú výdrevu. 
Spolu s jaskyniarmi klubu Nicolaus pracovali 
v jaskyni Zápoľná. Pre verejnosť usporiadali 
dve speleologické prednášky.

Oblastná skupina Dolné Orešany
V termíne uzávierky sme správu nemali k dis-

pozícii
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Speleologický klub Drienka
Na Dolnom vrchu objavili, lokalizovali  

a z veľkej časti aj zadokumentovali 40 dote-
raz neznámych jaskýň a priepastí, prepadlísk, 
iniciálnych depresií a vyvieračiek. Objavili 
najhlbšiu priepasť (Hlinoš, hĺbka 105,4 m) 
Dolného vrchu. V Jaskyni prastarý výver boli 
zistené archeologické nálezy. Na Silickej pla-
nine objavili a lokalizovali viacero priepas-
tí. Vykonali rozsiahlu identifikačnú revíziu 
lokalít SZ časti Silickej planiny. Rozsiahly 
povrchový prieskum vykonali v Borčianskej 
brázde, kde objavili 5 horizontálnych jaskýň 
s celkovou dĺžkou 25 m. Dve perspektívne 
lokality zistili na Jasovskej planine. Pracovali 
aj v iných krasových územiach. Veľmi inten-
zívne sa zapojili do iných aktivít (databanka, 
archív, dokumentačné formuláre), rozsiahla 
bola propagácia jaskýň a jaskyniarstva v rôz-
nych médiách.

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V.
Činnosť klubu bola zameraná na krasové 

lokality Strážovských vrchov a Lúčanskej Ma-
lej Fatry. Pracovali najmä v Mojtínskom krase 
(Jaskyňa na Rúbani, Mojtínska priepastná jas-
kyňa, Mojtínska jaskyňa, Poschodová priepasť, 
Jaskyňa v Strieľanej skale a i.) a v krase Kačiek 
(Dúpna jaskyňa, Priepasť medzi Kačkami, son-
da na Hrubej Kačke). V krase Lúčanskej Malej 
Fatry pracovali v oblasti Sokola, Ďurčianskej, 
Kamenoporubskej a Kuneradskej doliny. Ďa-
lej pracovali na lokalitách Strážova, Ilavskej 
rovni, Ostrej Malenici, v Dubovom, Komorice 
pod Vápčom a i. Objavy, prípadne postupy za-
znamenali v týchto jaskyniach: Veterná diera I. 
a II., Jaskyne pri Kopanici, priepasti na Strážo-
ve, Četníkova svadba, Priepasť medzi Kačkami, 
Dúpna a i. Zaregistrovali viac ako 350 m nových 
podzemných priestorov v známych i nových 
jaskyniach. Uzavreli Priepasť medzi Kačkami. 
Niekoľkí členovia vykonávali prednáškovú (6), 
exkurznú a inú osvetovú činnosť. Svoju činnosť 
propagovali v rôznych masovokomunikačných 
prostriedkoch.

Oblastná skupina Handlová
Skupina zaznamenala pokles aktivity. Hlav-

nú činnosť zamerali na Závrt č. 3 (Trojka), v 
ktorom sa im podarilo preliezť komín a z neho 
do malých nových priestorov. Prieskum jaskyne 
sedielko nepriniesol očakávané pokračovanie. 

Zamerali Jaskyňu nad vodárňou. Niektorí čle-
novia sa zúčastnili na akciách v iných krasových 
oblastiach. Uzatvorili závrt č. 3.

Speleoclub Chočské vrchy
Pracovali predovšetkým na lokalitách Veľkej 

Fatry, Šípskej Fatry a Chočských vrchov. Sondo-
vacie práce vykonávali v Liptovskom Starhrade 
č. 1, v Jaskyni chladné oči, Jaskyni 0-3 a Keder-
ského priepasti. Objavili 14 jaskýň a priepastí 
s celkovou dĺžkou 187 m. Značnú pozornosť 
venovali zameriavaniu a dokumentácii jaskýň. 
Na domácich lokalitách zamerali 4 jaskyne. 
Významne sa podieľali na zameriavaní Jaskyne 
mŕtvych netopierov, kde v spolupráci s členmi 
OS Brezno zamerali 918 m.

Oblastná skupina Jána Majku
Pracovali na území Slovenského krasu. Sys-

tematicky vykonávali speleologický prieskum 
v Prepadlisku na Malom jeleňom vrchu a čias-
točne na lokalite Líščie diery na Hornom vrchu. 
Okrem pracovných akcií v podzemí, zamera-
ných hlavne na ďalší postup, sa uskutočnili 
povrchové akcie na Hornom vrchu, kde sa po-
kračovalo v podrobnom prehľadávaní terénu, 
registrácii a zakresľovaní krasových javov do 
podrobnej mapy. Navštívili Moravský kras a 
kras v oblasti Postojnskej jamy (Slovinsko).

Komisia pre speleopotápanie – Východ
Členovia komisie sa venovali viacerým aktivi-

tám. Speleopotápačský prieskum vykonávali v 
jaskyni Skalistý potok, Javorinke, Jaskyni Zlo-
mísk, Brzotínskej jaskyni, v Zápoľnej jaskyni a 
v Jaskyni Hlboké. Najväčšieho úspechu dosiahli 
v jaskyni Javorinka, kde objavili pod vodou asi 
150 m chodieb a v Jaskyni Zlomísk asi 100 m 
zatopených chodieb.

V Jánskej doline sa venovali predovšetkým 
dokumentácii známych krasových javov. Za-
merali tieto jaskyne: Papekové chodby v No-
vej Stanišovskej jaskyni, Hipmanove komíny, 
Malú jaskyňu za Kancľom, Tierťaž a sondu 
pod Tierťažou, Pascu, Tunel, Medvedí Brloh, 
Jaskyňu v Šindliarke, B6 a Jaskyňu kryptoko-
munistickú – spolu 356 metrov. V Stanišovskej 
a Malej Stanišovskej jaskyni zamerali 1171 m 
chodieb. Pracovali v Jaskyni Zlomísk a Orlie 
hniezdo. V Jánskej doline uskutočnili niekoľ-
ko farbiacich pokusov a meranie prietokov 
povrchových tokov a výdatnosti prameňov.
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Preskúmali niektoré pseudokrasové lokality 
Východného Slovenska: jaskyňa Oltárkameň, 
Džandžarova diera, Kujavy s dierami v sutinách, 
Raslavov kameň a studňu (22 m) nad Abramov-
cami. Opravili zničený uzáver Stanišovskej jas-
kyne.

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Pracovali v krase Veľkého Boku. V Hudáko-

vom ponore sondovali a pozorovali vodný re-
žim. Začali sondovať v jaskyni Šindliarka.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
Pracoviskom skupiny bola Jánska dolina. 

Skúmali a sondovali v Jaskyni pod Brtkovicou, 
v Bielej jaskyni, v Občasnej vyvieračke v Medzib-
rodí, v jaskyni Orlie hniezdo, v Jaskyni zlomísk 
a v Jaskyni kamenné oči. Objavili a zamerali 6 
menších jaskýň. Jeden člen skupiny navštívil 
krasové územia Kaukazu.

Oblastná skupina Liptovský Trnovec
Pracovali na dvoch lokalitách: sondovali v jas-

kyni Dúpnica a údržbárske práce vykonávali na 
lokalite Omáleník – Boroškova jaskyňa.

Speleoklub Malá Fatra
Hlavnú činnosť vykonávali na území Malej 

Fatry. Najviac pracovných akcií zorganizova-
li do priepasti Prostá, kde dosiahli hĺbku 33 
m. Pokračovali v kopaní v Priehradnej jaskyni. 
Sondovali v Belskej pukline, Sonde č. 9, Kuku-
riškovej, Ďurkovej, Štefanovej a Dúpnej jaskyni. 
Intenzívne pracovali na uzavretí Jaskyne nad 
vyvieračkou. Organizovali besedy o jaskyniach, 
jaskyniaroch a ochrane krasu pre deti a jednu 
reláciu pre rádio Rebeka.

Oblastná skupina Martin
Sondovali v Jaskyni na Vôdkach. Prieskum 

urobili v Žiarnej jaskyni č. 2. Pri povrchovom 
prieskume Tlstej objavili tri krasové dutiny  
s dĺžkou cca 5 m. V doline Vápenná urobili fo-
todokumentáciu v jaskyniach Biela, Jelenia, 
Dolná stĺpová a Horná stĺpová. Pre deti letného 
tábora v Havranove uskutočnili besedu s ukáž-
kami jaskyniarskej činnosti.

Oblastná skupina Muránska planina – Revúca
Svoju činnosť zamerali predovšetkým na 

prieskumnú a dokumentačnú činnosť. Zae-
vidovali tieto nové jaskyne: Priepasť v Mäsiar-
skych skalách, dve jaskyne v oblasti Telgártu, 
menšej jaskyne v závere Javorníkovej doliny,  

4 jaskyne v doline Predné Piecky, 4 jaskyne v 
Cigánke, dve jaskyne v Poludnici, jedna jaskyňa 
pri obci Brádno. Zamerali tieto jaskyne: Kašu-
pierova diera, Predné Piecky I. a Predné Piecky 
II. Prieskum vykonávali na týchto lokalitách:  
Jaskyňa Homoľa (objav 60 m) a Bobačka, masív 
Malej Stožka, pri Rákoši a v na niektorých loka-
litách v iných krasových územiach. Intenzívny 
bol zoologický výskum. Na vchode do jaskyne 
Bobačka osadili nový uzáver. Jeden člen sa zú-
častnil expedície do Velikej Klisury. Rozsiahla 
bola publikačná činnosť členov skupiny pre-
dovšetkým zameraná na poznávanie a ochranu 
podzemných krasových javov.

Speleoklub Neandertal
Svoju činnosť zamerali predovšetkým na 

Slovenský kras a Košickú kotlinu. Sondovacie 
a prieskumné práce vykonávali v jaskyni Mní-
chova diera. Vykonávali tiež fotodokumentáciu. 
Absolvovali speleologické exkurzie do Maďar-
ska a Česka. Opravili uzáver Mníchovej diery. 
Pre žiakov ZŠ zorganizovali dve prednášky.

Speloclub Nicolaus
Hlavným pracoviskom Speleoklubu boli jas-

kyne Jánskej doliny. V Jaskyni zlomísk dĺžka 
polygónového ťahu dosiahla 10 371 m. Usku-
točnili sa tu dva potápačské pokusy. Objave-
ných bolo 96 m. Sondovacie práce pokračovali 
v Silvošovej diere, Orlom hniezde, Starej poľa-
ne, Bielej a Malej Stanišovskej jaskyni, v jaskyni 
Rúra. Významný objav dosiahli v Zápoľnej jas-
kyni – cca 1 km priestorov, z ktorých zamerali 
720 m. Potápačský pokus nebol úspešný. Ukon-
čili zameranie Medvedej jaskyne (jej dĺžka do-
siahla 1 206 m). V Svidovskej jaskyni zamerali 
453 m priestorov. Jeden člen klubu sa zúčastnil 
expedície na Ďalekom východe Ruskej federácie 
a koncom roka na speleologickej expedícii v juž-
nej Číne. Pravidelne kontrolujú uzávery týchto 
jaskýň: Medvedia, Zlomísk, Nová Stanišovská, 
Veľká Stanišovská a Jelenia priepasť.

Oblastná skupina Orava
V uplynulom roku svoju činnosť zamerali na 

povrchový prieskum južnej časti Oravy. Vyčis-
tili od zhnitých driev a odpadkov po turistoch 
Brestovskú jaskyňu. V Kraľovianskom krase 
sondovali v Medvedej priepasti, a Strednej jas-
kyni. Povrchový prieskum zamerali na Choč-
ské vrchy. V čistili priepasť v Heliáši. Povrchový 
prieskum a sondáž vykonali na Šípe.
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Oblastná skupina Plavecké podhradie
Pracovali v krasovom území Malých Karpát. 

V Stenlyho jaskyni prekonali úžinu a postúpili 
o 5 m. Úspešne ukončili výmenu výdrevy a zabe-
tónovaním skruže v závrte Pohanská. Vymenili 
uzáver a nainštalovali nový rebrík v Haviarni. 
Do Plaveckej jaskyne zorganizovali niekoľko 
exkurzií pre občanov Plaveckého Podhradia, za-
merané na jej ochranu. Na jaskyni opravili uzá-
ver. Zúčastnili sa na speleologických prácach vo 
Vysokých Tatrách pri prepojení jaskyne Kamen-
né oči a Čiernohorská Nižná. V júli a septembri 
zorganizovali pracovné stretnutia Malokarpat-
ských jaskyniarov.

Oblastná skupina Považský Inovec
Pracovali v krasovom území Považského 

Inovca. Svoju činnosť plne venovali Jaskyni pod 
Holým Kameňom. Prehlbovaním priepasti do-
siahli hĺbku 23.5 m. Na povrchu v smere puk-
liny, na ktorej je priepasť vyvinutá zamerali 135 
m polygónu.

Oblastná skupina Prešov
Najviac pracovali na lokalite Zlá diera na 

úprave vchodových časti, betonárskych prácach 
a prieskume. Prekontrolovali uzávery Veľkej 
Artajamy a Brekovskej jaskyne. Uzávery sú v 
poriadku a jaskyne uzamknuté. Revíznu akciu 
urobili vo vyvieračkách V-1 a 3 v Ponore.

Oblastná skupina Rimavská Sobota
Vykonali povrchový prieskum v okolí Malej a 

Veľkej drienčanskej jaskyne a medzi Jaskyňou 
nad Kadlubom a Jaskyňou Podbanište. Zorga-
nizovali pre školákov exkurziu zameranú na 
kras a jeho ochranu.

Speleo Rožňava
V uplynulom roku sa sústredili na prieskum 

lokalít v severnej časti Plešiveckej planiny. V Jas-
kyni v ponore Jašteričieho jazera zamerali asi 
350 m priestorov. Ďalej zamerali polohu všet-
kých jaskýň v okolí a zamerali Farebný ponor, 
Ponor pri napájadlách a Veľký závrt, polohu 
komína v JVPJJ. Neúspešný bol pokus o preko-
nanie sifónu v JVPJJ. Objavili na Plešiveckej pla-
nine priepasť Čistá studňa s hĺbkou asi 60 m a 
dĺžkou chodieb 200m a ďalšie menšie jaskyne. 
Zamerali Vlčiu priepasť, Líščiu priepasť, Pod 
lieskou a ďalšie. Spolu na Plešiveckej planine 
objavili asi 275 m nových priestorov a zamerali 
262 m. Pracovali aj v severnej časti Silickej pla-

niny. Zorganizovali úspešnú výpravu do Slovin-
ska a neúspešnú do poľskej jaskyne Sniežnej. Je-
den člen sa zúčastnil výpravy do Velikej Klisury. 
Uzavreli Hrušovskú a Krásnohorskú jaskyňu.

Oblastná skupina Ružomberok
Pracovali na viacerých lokalitách. V Liskov-

skej jaskyni robili prieskum sondovaním a or-
ganizovali cvičné akcie pre mladých jaskynia-
rov. Sondovali aj v Jaskyni 03. Skúmali jaskyňu 
na Čerešni, vyvieračku a Vyplavenú jaskyňu v 
Prosieckej doline. Zorganizovali skupinový jas-
kyniarsky týždeň v Prosieckej doline. Značnú 
pozornosť venovali výchove a výcviku mladých 
jaskyniarov.

Speleologický klub Slovenský raj
Činnosť členov klubu bola zameraná predo-

všetkým na prieskum systému Stratenskej jas-
kyne. Napriek prieskumu vo viacerých častiach 
Stratenskej jaskyne sa predpokladané priestory 
objaviť nepodarilo. V Psích dierach bolo zame-
raných okolo 80 m známej chodby. Povrchový 
prieskum krasového masívu Duča bol zamera-
ný na zistenie vyústení chodieb zo systému na 
povrch. V zime to boli klimatické pozorovania 
a v lete prieskum pomocou georadaru. Tieto 
práce priniesli sľubné výsledky. Menší rozsah 
prieskumu bol vykonaný na Geravách. Zaují-
mavé sú poznatky z Havraních vrchov z lokality 
Šafárka. Úspešne prebehol XXIX. klubový jas-
kyniarsky týždeň. Uskutočnili sa dve kontrolné 
akcie uzáveru Medvedej jaskyne.

Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Skupina orientovala svoju činnosť hlavne na 

prieskum a dokumentáciu krasových javov a 
čiastočne na výskum. Stredobodom speleolo-
gických záujmov boli krasové lokality Vysokých 
a Belianskych Tatier. Na svojej najvýznamnejšej 
lokalite v Jaskyni Javorinka preskúmali niektoré 
časti jaskyne, urobili farbiaci pokus, vypomáha-
li pri speleopotápačskom prieskume, doplnili 
meračskú dokumentáciu, zadokumentovali 
425 m priestorov. Na území V. Tatier pracova-
li na týchto lokalitách: Tesná jaskyňa – zame-
raných 81 m, sondovali v Medvedej a Jendovej 
diere, v Bránke a v Nádejnej jaskyni. V Belian-
skych Tatrách robili prieskumnú a dokumen-
tačnú činnosť na 17 speleologických lokalitách. 
V Kežmarku a v Spišskej Belej zorganizovali dva 
speleologické večery o jaskyniach Tatier a ich 
ochrane, s účasťou 50 poslucháčov.
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Oblastná skupina Tisovec
Činnosť skupiny bola zameraná na prieskum, 

dokumentáciu a ochranu krasu Muránskej pla-
niny. Prieskumné akcie sa uskutočnili na týchto 
lokalitách: Voniaca, Kochy, Kášter, Suché Doly, 
Dielik – Paseky. V jaskyniach Kochy č. 7 a v Jas-
kyni č. 137 pokračovali v sondovacích prácach. 
Povrchový prieskum vykonali v oblasti Suché 
Doly – Teplica. V spolupráci s OS Muránska 
planina – Revúca uskutočnili trojdňovú pracov-
nú akciu v oblasti Tisovskej Voniacej. Pre miest-
ne školy usporiadali dve prednášky o krase a 
jeho ochrane.

Oblastná skupina Trenčianske Teplice
Speleologickú činnosť vykonávali na viace-

rých lokalitách v teplicko-slatinskom krase. Ich 
činnosť bola zameraná na sondovacie práce v 
Priepasti na Zrazoch, vo Vianočnej jaskyni, v 
jaskyni Fortúna, pod Jeleňom, na Kamennej, 
Drienovej, v malých jaskyniach na Janovčí. Po-
darilo sa im v niektorých jaskyniach objaviť 
nové priestory o dĺžke asi 54 m, ktoré aj zame-
rali. Spolu zamerali 106 m jaskynných priesto-
rov. Okrem toho sa zúčastnili prác v Považskom 
Inovci, Jánskej doline a tiež na expedícii do 
jaskyne Velika Klisura. V rámci ochrany krasu 
vybudovali náučný chodník Trenčiansko-teplic-
kým krasom.

Oblastná skupina Tríbeč
Svoju činnosť zamerali na prieskum starých 

štôlní v oblasti Sklených Teplíc, Vyhní a Hod-
ruše Hámre. Pri Banskej Štiavnici vykonali 
povrchový prieskum. Pri obci Píla sondovali v 
Prievanovej jaskyni a preskúmali krasovú do-
linu.

Oblastná skupina Uhrovec
Členovia skupiny pracovali na troch kra-

sových lokalitách. Vo Vlčom dole, Melkovej a 
Dúpnej diere opravovali mreže uzáverov a pre-
kopávali zanesené priestory. Pre žiakov letné-
ho tábora zorganizovali exkurziu do Vlčieho 
dolu.

Speleoklub UK Bratislava
V Čachtickej jaskyni realizovali overovací po-

lygónový ťah, rekognoskačný prieskum robili 
pri Hlohovci, kde zmapovali 2 menšie jasky-
ne. Podieľali sa na mapovaní a kompletizovaní 
mapy Jaskyne v ponore Jašteričieho jazierka. 
Dvaja členovia sa začali venovať jaskynnému 

potápaniu, vykonali cvičné a prieskumné akcie 
v jaskyniach Skalistý potok, Hlboké, Brzotínska 
a Riečna.

Traja členovia skupiny sa zúčastnili expedície 
Velika Klisura v Kosove, kde realizovali aj spe-
leopotápačský prieskum. jednotliví členovia 
uskutočnili tiež niekoľko iných zahraničných 
ciest. Aktívne vystupovali na Speleomítingu, 
publikovali príspevky v Spravodaji, Spelunke a 
International Caver.

Oblastná skupina Žilina
Pracovali na krasových lokalitách v Strážov-

ských vrchoch a v Moravskom krase. Nakrútili 
dva videozáznamy: Dúpna skala a Kortmanka. 
V Moravskom krase nakrútili videofilm Dvoja-
ká tvár Punkvy. Uvedené filmy získali na domá-
cej a zahraničnej súťaži dve druhé miesta.

Jaskyniarska záchranná služba
Začiatkom roku sa ZD JZS Liptovský Miku-

láš zúčastnilo cvičenia Horskej služby v Jasnej. 
15.III.1997 družstvo uskutočnilo cvičnú zá-
chrannú akciu v Jánskej doline – v priestoroch 
Starej Stanišovskej jaskyne.

Je potešiteľné, že JZS nemala v uplynulom 
roku ani jednu ostrú záchrannú akciu.

Činnosť odborných komisií

Pracovali tri odborné komisie:
– Komisia pre speleopotápanie – Východ pra-

cuje pod vedením Zd. Hochmutha. Jej vý-
sledky sú uvedené pod Komisiou pre spele-
opotápanie – východ v časti Činnosť skupín 
a klubov.

– Z komisie pre fyzikálno – chemický a hyd-
rogeologický výskum pracuje RNDr. S. 
Pavlarčík. Priebežne sledovali mikroklima-
tické pomery v jaskyni Ľadová pivnica. V 
Alabastrovej jaskyni odobrali vzorky hexa-
hydritu. V B. Tatrách bola zistená ďalšia lo-
kalita s výskytom karbonát – hydroxilapa-
titu. Pracovali aj na odberoch organického 
materiálu a mineralogických vzoriek pre 
TANAP.

– Technická komisia pod vedením G. Stibrány-
iho sleduje technický vývoj speleologických 
pomôcok. Poskytuje odborné konzultácie pre 
vhodné riešenie technických problémov jas-
kyniarov, prípadne usmerňuje a koriguje ich 
nápady. Zaisťovala po odbornej aj organizač-
nej stránke Lezecké dni SSS v Beckove.
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Edičná činnosť

V roku 1997 boli vydané štyri riadne čísla 
Spravodaja SSS. Pri príležitosti XII. svetového 
speleologického kongresu bolo vydané samo-
statné číslo Spravodaja v anglickej verzii. Aj 
jeho obsah bol zameraný na propagáciu čin-
nosti SSS. Je veľkým kladom edičnej činnosti, 
že všetky štyri čísla Spravodaja vyšli v plánova-
nom termíne, teda v r. 1997, čo určite prispelo 
k aktualizácii uverejnených príspevkov. Obsah 
Spravodaja predovšetkým priniesol informácie 
o výsledkoch práce členov SSS.

Spravodaj bol riadne vyexpedovaný členskej 
základni.

Centrálne akcie

V dňoch 5. – 6. 4. 1997 sa uskutočnil Speleo-
míting ’97 vo Svite, ktorého sa zúčastnilo oko-
lo 120 jaskyniarov z celého Slovenska. Počas 
dvoch dní odznelo 19 prednášok rôzneho obsa-
hu aj úrovne. Prakticky všetky boli doplnených 
diapozitívmi, videofilmami či inou dokumentá-
ciou. Zaujímavá bola aj výstava mapovej a foto-
grafickej dokumentácie z najnovších objavov a 
výstava kresieb z jaskyniarskeho prostredia.

Koncom júna (27. – 29. 6.) zorganizovala 
technická komisia spolu s oblastnou skupinou 
Čachtice a sekretariátom SSS XIII. ročník Lezec-
kých dní v Beckove. Nácviku lezeckej techniky 
sa zúčastnilo 17 osôb. Všetci sa zúčastnili prak-
tických skúšok. Overeniu teoretických vedo-
mostí sa zúčastnilo 14 jaskyniarov. 10 účastní-
kov nacvičovalo základy jednolanovej techniky. 
Výcvik zaisťovali traja inštruktori. Osvedčenie I. 
stupňa – základy jednolanovej techniky získalo 
10 jaskyniarov. Osvedčenie II. stupňa – speleoal-
pinista získalo 7 účastníkov.

38. jaskyniarsky týždeň ’97 sa uskutočnil v 
dňoch 30. 7. – 3. 8. 1997 v Čičmanoch v Strážov-
ských vrchoch. Hlavným organizátorom podu-
jatia bol Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom 
spolu so sekretariátom SSS. Povrchové exkurzie 
smerovali po krase Strážova a Kačiek, Mojtín-
skeho krasu a zlepencového krasu Súľovských 
vrchov, podzemné do Veľkej strážovskej jasky-
ne, Pružinskej Dúpnej jaskyne, Priepasti me-
dzi Kačkami, jaskyne na Mojtíne a i. Súčasťou 
programu bola odborná prednáška o krase 
Strážovských vrchov s osobitným zreteľom na 
podzemné krasové javy. Jaskyniarskeho týždňa 
sa zúčastnilo viac ako 70 členov SSS, ich rodin-

ných príslušníkov a priaznivcov, ako aj hostia z 
Anglicka a Česka.

Mapovací kurz sa uskutočnil v dňoch 28. – 
30. 9. 1997 v Jánskej doline.

Správa slovenských jaskýň, Slovenské múze-
um ochrany prírody a jaskyniarstva a Speleolo-
gický klub Slovenský raj Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti zorganizovali v dňoch 8. – 10. 
10. 1997 v Mlynkách vedeckú konferenciu pri 
príležitosti 25. výročia objavenia Stratenskej jas-
kyne, 25. výročia sprístupnenia Ochtinskej ara-
gonitovej jaskyne a 75. výročia objavenia Važec-
kej jaskyne. Členovia SSS prispeli do programu 
8 prednáškami a F. Miháľ výstavou obrazov.

SSS bola spoluorganizátorom (Slovenské mú-
zeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Správa 
slovenských jaskýň) 2. vedeckého sympózia pri 
príležitosti nedožitých 90. narodenín V. Benic-
kého. Od členov SSS tu odznelo 11 prednášok.

Ochrana jaskýň a krasu

V roku 1997 dobrovoľní jaskyniari, členovia 
SSS uzatvorili dve jaskyne (Drienka, Závrt č. 3), 
opravili alebo zrekonštruovali uzávery na dva-
nástich jaskyniach (Dedkovo, Sedmička, Sta-
nišovská, Bobačka, Mníchova diera, Haviareň, 
Plavecká, Hrušovská, Krásnohorská, Vlčí dol, 
Melková, Dúpna diera). Rozpracované je uzav-
retie Jaskyne nad vyvieračkou. V teréne na viac 
ako 515 krasových lokalitách vykonali vyše 880 
kontrolných akcií.

Usporiadali viac ako 22 prednášok, besied 
a speleovečerov o krasových lokalitách a ich 
ochrane.

Záver

V minulom roku boli úspešne zorganizova-
né všetky plánované centrálne akcie. Vydané 
boli štyri plánované čísla Spravodaja. Členovia 
oblastných skupín a klubov vypracovali 545 
technických denníkov, zúčastnili sa na vyše 882 
terénnych jaskyniarskych akciách. Objavených 
bolo 7647 m (z toho na Slovensku 5647 m) a 
zadokumentovaných 10393 m podzemných 
priestorov (na domácich lokalitách 8393 m). 
Pre ochranu podzemných krasových javov boli 
vybudované nové uzávery na dvoch jaskyniach. 
Opravené, zrekonštruované a rozpracované boli 
uzávery na 13 jaskyniach. Vykonaných bolo 
najmenej 882 kontrolných terénnych ochranár-
skych akcií po celom území Slovenska. Členovia 
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SSS uskutočnili úspešné zahraničné cesty vý-
skumného, prieskumného i spoznávacieho cha-
rakteru do Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska, 
Srbska a i. Medzi najúspešnejšie zahraničné vý-
pravy patrila expedície do pohoria Prokletije, kde 
v jaskyni Velika Klisura bolo objavených a zame-
raných okolo 2 000 m podzemných priestorov. 

Uvedené výsledky dokazujú, že SSS predstavuje 
akcieschopnú organizáciu s vysokou pracovnou 
morálkou jej členov. Preto aj uplynulý rok nemô-
žeme hodnotiť ináč ako úspešný.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o úspeš-
nú speleologickú činnosť uplynulého roku za-
slúžili.

P. č. Skupina, klub Počet 
akcií

Počet 
TD

Objavy 
(m)

Zamerané
(m)

Počet 
členov

Zaplatené 
čl. prísp %

1. Badizer 16 9 100

2. Banská Bystrica 32 420 1861 21 100

3. Bratislava 38 26 100 30 97

4. Brezno 2000 200 25 88

5. Cassovia 22 100

6. Čachtice 19 13 26 100

7. Červené vrchy 2000 2000 5 100

8. Demänovská dolina 23 35

9. Detva 23 8 100

10. Dolné Orešany 9 78

11. Drienka 104 101 603 321 9 100

12. Dubnica n. Váhom 63 34 68 39 92

13. Handlová 21 19 12 100

14. Chočské vrchy 60 27 187 999 15 100

15. J. Majku 45 21 100

16. Komisia pre speleo
potápanie – Východ 34 34 255 1527 10 100

17. Liptovská Teplička 3 3 5 100

18. Liptovský Mikuláš 12 58 89 10 80

19. Liptovský Trnovec 15 5 22 95

20. Malá Fatra 65 20 27 87

21. Martin 4 3 15 87

22. Murán. planina – Revúca 24 24 305 50 23 100

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 1997
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SLOVEnSKé A ČESKé  
SPELEOLOGICKé PODUJATIA

4. – 5. 4. 1998
SPELEOMÍTING ’98
Svit, Dom kultúry
Kontakt: Slovenská speleologická spoločnosť,  

Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš

24. – 26. 4. 1998
SPELEOFÓRUM ’98

Rudice, Dělnický dům Tumperk, Moravský kras
Kontakt: Ing. Michal Piškula, Ondrova 23,  

635 00 Brno

25. – 31. 5. 1998
ALCADI 98
Medzinárodné sympózium o histórii speleoló-
gie a karsológie v Alpách, Karpatoch a Dinari-
doch. Liptovský Mikuláš
Kontakt: Slovenské múzeum ochrany prírody a 

jaskyniarstva, Školská 4, 031 01 Lipt. 
Mikuláš, tel: 0849 522061, 24559

23. Neandertál 20 75

24. Nezaradení, čestní 41 59

25. Nicolaus 80 73 1140 1220 13 100

26. Orava 17 17 16 100

27. Plavecké Podhradie 24 13 23 87

28. Považský Inovec 12 12 6 83

29. Prešov 14 1 6 100

30. Rimavská Sobota 3 3 7 86

31. Rožňava 300 1042 46 46

32. Ružomberok 16 16 9 89

33. Slovenský raj 34 34 80 38 97

34. Spišská Belá 25 25 257 971 19 79

35. Tisovec 11 21 76

36. Trenčianske Teplice 26 16 54 106 5 100

37. Tríbeč 7 5 100

38. Uhrovec 14 14 6 100

39. UK Bratislava 12 67

40. Žilina 13 5 100

Spolu 862 545 7647 10566 683

Kalendár speleologických podujatí na rok 1998
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26. – 30. 6. 1998
LEZECKÉ DNI
Speleoklub Chočské vrchy, skaly Haliny pri 
Ružomberku
Kontakt: Slovenská speleologické spoločnosť, 

Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš

30. 7. – 2. 8
JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ SSS
Oblastná skupina SSS Orava (predbežne)
Kontakt: Slovenská speleologické spoločnosť, 

Hodžova 11, 031 01 Lipt. Mikuláš

9. – 12. 9. 1998
XII. zjazd Slovenskej geografickej spoločnosti 
pri SAV
Prešov, Prešovská univerzita,  
Východoslovenská pobočka SGS pri SAV
Kontakt: Katedra geografie a geoekológie 

FHPV PU, ul. 17. nov. č. 1, Prešov

november 1998 
(presný termín zatiaľ nebol určený)
MAPOVACÍ KURZ
Jánska dolina
Kontakt: Zdenko Hochmuth, M. Nešpora 17, 

080 01 Prešov

MEDZInÁRODnÝ KALEnDÁR  
SPELEOLOGICKÝCH PODUJATÍ

25. – 26. 4. 1998
Tretie európske symózium o jaskyniarskych 
expedíciach. 
Peak Diastrict, United Kingdom
Kontakt:Nick Williams, The Hall, Great 

Hucklow, Buxton SK 17 8RG U. K. 
e-mail:nick@conformance. co. uk

15. – 19. 5. 1998
16. Medzinárodné sympózium teoretickej  
a aplikovanej karsológie
Baile Herculane, Rumunsko
Kontakt: Institut de speleologie „Emil Raco-

vitza“, Ion Povara, secr. symp.,  str. 
Frumoasa, n°11, RO, 78114 Bucuresti 
12. Tel. 00. 40. 1. 211. 38. 74  
e-mail: sconstatnin@pcnet. pcnet. ro

21. 5 – 24. 5. 1998
Nemecký národný kongres
Gerolstein, Germany

Kontakt: Michael Laumanns, Hehner Strasse 
100,41069 Mönchengladbach 
Germany

2. – 6. 8. 1998
9. Medzinárodná konferencia o výskume 
netopierov. 
Brazília
Kontakt: 11th International Bat Research 

Conference, Universidade de Brasilia, 
C. Postal 04474, Brasília 70919-970, 
DF, Brazil

3. – 7. 8. 1998
NSS Convention
Sewanee, Tennessee, U.S.A. 

5. – 10. 8. 1998
SUBCITY ’98: Jaskyne pod mestami a obýva-
nými oblasťami
Budapešť, Maďarsko
Kontakt: Magyar Karst-és Barlangkutató Tár-

sulat, H-1027, Budapest 
Fö u. 68, Hungary 
e-mail: mkbt@mail.matav.hu

? september 1998
4. Rumunský národný speleologický kongres
Baia Mare, Rumunsko
Kontakt: Federatia romana de speleologie, Mi-

hal Botez, Paia 14 Iulie n°4, RO-3400 
Cluj – Napoca (Romania) 
Tel. /Fax: 00.40.64.187.657 
e-mail: speo@mail.soroscj.ro

12. – 18. 9. 1998
9. medzinárodné vulkanospeleologické sym-
pózium UIS
Catania, Taliansko
Kontakt: Antonio Licitra, Centro speleologico 

Etneo, Via Cagliari n°15 
I-95127 Catania (Italie),  
e-mail: licitra@mail. asianet. it

30. 10. – 1. 11. 1998
Chiusa  ’98,  
Chiusa di Pesio, Cuneo, Italy
Kontakt: AGSP, Galeria Subalpina 30, Torino 

10123, Italy.  
e-mail: gspele@arpnet. it
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V Sásovskej doline na SV od B. Bystrice v 
Starohorských vrchoch vystupujú tmavošedé 
vápence a svetlejšie dolomity stredného triasu, 
ktoré podľahli krasovým procesom. Vytvárajú 
izolovaný tektonický ostrov o rozlohe 0,6 km² 
na neokómskych slieňoch krížňanskej jednotky 
(D. Kubíny 1965). V odbornej literatúre je tento 
ostrov známy ako Sásovský kras. V ňom sú za-
tiaľ známe dve jaskyne: Netopierska a Kaplnka 
a 34 metrov hlboká priepasť Žajdlikov hostinec 
pod Baranovom, objavená v roku 1973.

netopierska jaskyňa sa nachádza na zá-
padnom svahu vrcholu Hrádku (835 m n. m.) 
v nadmorskej výške 695 metrov, teda asi 60 m 
nad úrovňou Sásovskej doliny. Najpohodlnej-
ší prístup k nej je Sásovskou dolinou až sa na 
ľavom brehu potoka objavia šedé vápencové 
bralá, pod ktorými sa v hustom listnatom lese 
nachádzajú obidve jaskyne. Netopierska jasky-
ňa pozostáva z jednej priestrannej chodby, tiah-
nucej sa na SV v dĺžke 44 m pri šírke 7 – 8 m a 
výške 3 – 4 metre a bočnej chodby, zvanej Par-
tizánska sieň v dĺžke 13 metrov. Dosahuje tak 
celkovú dĺžku 57 metrov. Jaskyňa je založená na 
tektonických puklinách SV smeru so sklonom 
70° na V. Steny i povala jaskyne sú ostrohranné, 
ukazujúce stopy po oddrobovaní, čoho dôka-
zom sú zrútené vápencové balvany a sutina na 
dne jaskyne. Vo vstupnej časti a v Partizánskej 
sieni sú tieto oddrobeniny pomiešané s hlinou, 
kým v zadnej časti jaskyne s netopierím trusom 
– guánom. Hlavná chodba jaskyne končí prud-
kým stúpaním so skalnými stupňami, nazvaný-
mi Galériou. Z kvapľových útvarov sa zachovali 
zvetrané náteky na stenách v podobe kvapľo-
vých vodopádov, z ktorých je najpôsobivejší 
Kamenný luster. Ostatné kvapľové stalaktity i 
stalagmity, hlavne v Galérii sú značne poško-
dené a odlámané. Kopané sondy v Partizánskej 

sieni a vo vstupnej chodbe ukazujú na archeo-
logické výskumy, ktoré vykonávali J. Mikloši v 
roku 1924 a J. Bárta v roku 1951. Podľa nájde-
nej keramiky a ostatnej industrie bola jaskyňa 
osídlená v dobe rímskej (druhá pol. IV. stročia 
n. l. – J. Bárta 1955). Počas SNP sa v nej ukrývali 
evakuanti z blízkych dedín a maďarskí zbeho-
via, ktorí prešli neskoršie k partizánom. Z ty-
pologického hľadiska predstavuje Netopierska 
jaskyňa typ korozívno-rútivej jaskyne založenej 
na tektonických poruchách.

Jaskyňa Kaplnka sa nachádza 44 metrov 
severnejšie od vchodu do Netopierskej jasky-
ne pod tým istým radom šedých vápencov. Jej 
portálový otvor sa černie v zráznom vápenco-
vom brale vo výške 695 metrov. Dosahuje výšku 
2,7 metra pri šírke 3 metre. Za ním sa otvára 
priestranná sieň smerom na S v dĺžke 15 m, šír-
ke 6 m a výške 4-5 m. V západnej stene sa otvára 
veľké okno, ktorým je celá jaskyňa osvetlená. 
Dno jaskyne pokrýva ostrohranná sutina pre-
miešaná s hlinou. Nenachádzajú sa tu kvap-
ľové útvary. Vznik jaskyne bol preddisponova-
ný troma paralelnými puklinami v smere S-J. 
Predstavuje teda typ korozívno-rútivej jaskyne 
bez kvapľovej výzdoby. Aj táto jaskyňa je známa 
ako archeologická lokalita. Výskumy (J. Mikloši 
1924, J. Bárta, 1951 a G. Balaša) ukázali osídle-
nie z doby rímskej podobne ako v susednej Ne-
topierskej jaskyni. Okrem keramických črepov 
sa tu našli aj fragmenty ľudských kostí, ktoré 
patrili trom jedincom (J. Bárta, 1955).

Obidve jaskyne sú známe od nepamäti. Ich 
prvý popis s vyhotovením jaskynných plánov 
publikoval J. Bárta v roku 1955. Revízny vý-
skum obidvoch lokalít sme vykonali spolu so 
zameraním v rámci jaskyniarskeho zrazu SO 
SGS (Speleologická odbočka Slovenskej geogra-
fickej spoločnosti) dňa 24. 8. 1980.

Výskum Sásovských jaskýň

Anton Droppa
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Vápencový masív Úplaz (1784,3 m n. m.) vo 
Vysokých Tatrách, ktorým sa začína skalný 
hrebeň tvoriaci východný svah Javorovej do-
liny, sa nepochybne dá zaradiť k najvýznam-
nejším, jaskyne produkujúcim útvarom na 
Slovensku, podobne ako Krakova hoľa či Kozie 
chrbty v Nízkych Tatrách. Najväčšou jaskyňou 
v masíve je Javorinka s vchodom na úrovni dna 
doliny (1214 m), v súčasnosti dlhá vyše 5300 
m. Väčší rozsah jaskyne je zrejmý, pokroku v 
nájdení a zameraní ďalších častí bráni krátky 
čas, kedy je možné sa do jaskyne dostať (dva 

zimné mesiace v roku). Na jaskyne, nachá-
dzajúce sa v strednej časti masívu upozornil 
W. Wišniewski, ktorý tu objavil tri významné 
jaskyne: J. Czarnogórska (Kamenné oči), J. 
Czarnogórska Nižnia (Čiernohorská nižná) 
a J. Czarnogórska Zimnia (Veterná jaskyňa). 
Tieto jaskyne už boli na stránkach Spravoda-
ja opísané, a tiež aj prepojenie Čiernohorskej 
nižnej s Veternou jaskyňou. Ostávalo pripojiť 
do systému jaskyňu Kamenné oči a to sa práve 
podarilo počas akcie dňa 31. júla 1997. Ako ale 
prebiehalo celé spojenie?

Čiernohorský systém – 
donosené spojenie

Peter Magdolen, Ján Tencer

Literatúra:
BÁRTA, J., 1955: Jaskyne Netopierska a Kapln-

ka v Nízkych Tatrách a ich rímske osídlenie s 
antropologickými nálezmi. Slovenská archeo-
lógia 3, Bratislava.

KUBÍNY, D., 1965: Niektoré poznatky o ge-
ológii širšieho okolia Španej doliny. Geolo-
gické práce, Správa 37, str. 113-126, Brati-
slava.
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nesmelé začiatky

Prvý krok sa vykonal už pri úvodnej akcii v 
r. 1992, kedy sme začali merať jaskyňu Kamen-
né oči. Počas merania sme odstránili balvan pri 
Kamzičom dóme, kde sa črtalo hĺbkové pokra-
čovanie. Naivný predpoklad, že pod balvanom 
je už Veterná jaskyňa sa nesplnil a po vykreslení 
mapy bolo jasné, že jaskyne sú od seba poriad-
ne vzdialené. Aj tak sa vtedy našlo nových 10 
m a zároveň najhlbšie miesto jaskyne s inten-
zívnym prievanom, a teda smer postupu bol 
jasný. Ďalšie roky boli v znamení zameriavania 
a objavov v Čiernohorskej nižnej, o prepojení 
s Kamennými očami sa síce dosť hovorilo, ale 
menej konalo. Ani objavná akcia koncom au-
gusta 1996 nebola zameraná na prepojenie. Do 
jaskyne sa vtedy išlo s cieľom zistiť, či prievan 
na konci Poľskej chodby je známkou komuni-
kácie s povrchom, čo sme predpokladali podľa 
smeru chodby, alebo či môžeme očakávať nové 
priestory v týchto častiach. Táto druhá, menej 
pravdepodobná možnosť sa ukázala realitou 
ešte pred kopáčskymi prácami. Umiestnili sme 
tam totiž teplomer a ten ukázal teplotu prieva-
nu rovnako nízku ako je priemerná teplota v 
jaskyni. Keby prievan išiel z povrchu, musel by 
byť vzhľadom na letný režim prúdenia o hod-

ne teplejší. Po týchto povzbudivých úvahách sa 
jaskyniari vrhli do roboty na dvoch miestach a 
v oboch sa hneď dosiahli čiastkové úspechy. V 
ľavom mieste, ktoré strmo stúpa a smeruje do 
masívu, sa zaznamenal postup o 4 m a v pra-
vom, čo bola horizontálna plazivka smerujúca 
von, sa postúpilo o 7 m do závalu s intenzív-
nym prievanom, pričom smerovanie chodby sa 
otočilo o takmer 180 stupňov. Stále sme si ale 
nemysleli, že to bude cesta k spojeniu, išlo len o 
objavy nových priestorov.

Ide sa na vec

Prvá, reálne naplánovaná akcia na spojenie 
bola 26.októbra. Pôvodne sme chceli len na-
inštalovať kladku nad studňu pri Kamzičom 
dóme a ťažiť materiál z dna sme mienili na na-
sledujúcej akcii, nuž ale počas inštalácie niekto-
rí jednotlivci nezaháľali a aj bez vedra sa darilo 
kamene z dna odstraňovať. Už po hodine sa 
ukázala na dne úzka chodba s prievanom a o 
ďalšiu polhodinku sa do nej dalo naplaziť. Táto 
horizontálna plazivka sa po 4 m zalomila do 
šachty 4 m hlbokej, so závalom na dne. Avšak 
rozbehnutým jaskyniarom v objaviteľskom elá-
ne neodolal a tak sme prešli do druhej 2,5 m hl-
bokej studne, z ktorej už klesala priestrannejšia 
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chodba ukončená novým závalom. Eufória nám 
tu vydržala už len hodinku, lebo rozoberaný zá-
val sa potom nebezpečne pohol a hrozilo zava-
lenie pracovníka. Nové priestory dostali názov 
Chodba STV a už sme sa tešili na ďalšiu akciu 
s prienikom. Tá prišla vo februári a vyžiadala 
si dosť námahy. Hroziace balvany v závale sme 
museli prácne vykotúľať nahor, prípadne rozbí-
jať a umiestňovať. Po niekoľkých hodinách prá-
ce sa ukázala neprielezná puklina s prievanom 
a vo vysilenom stave sme v činnosti už chceli 
ustať. Z posledných morálnych síl strčil do 
pukliny hlavu Ľubo Sliva a uzrel pokračovanie 
v tvare širšej chodby. S novým elánom už puk-
lina nebola úplne neprielezná a po chvíli robo-
ty sa podarilo vliezť dnu. Chodba sa skutočne 
rozšírila a po piatich metroch vytvorila plochú 
sieň. Na boku siene bolo treba odstrániť ďalšie 
bloky aby sme mohli nakoniec nahliadnuť do 
nechutnej pukliny pokrytej mäkkým sintrom 
a práve tam vial silný prievan. Veľmi záslužné 
bolo zameranie celej chodby STV na koniec ak-
cie. Vynesenie nameraných údajov do spoločnej 
mapy jaskýň v Úplaze umožnilo po večeroch 
ďalej špekulovať a až tak sme vydedukovali, že 
prepojenie je možné práve na konci Poľskej vet-
vy v Nižnej.

Prichádzajú komplikácie

Tak sme sa vrhli do práce v Čiernohorskej niž-
nej. Výsledky nasledujúcich štyroch akcií v tej-
to jaskyni ale neboli adekvátne námahe. Ľavá, 
strmo stúpajúca chodba sa slepo skončila, hoci 
pracovníci do poslednej chvíli tvrdili, že je cítiť 
čerstvý vzduch a v pravej časti (Silvošova chod-
ba) miera rizika pri prenikaní kolmo hore záva-
lom prekonala normy jaskynných kaskadérov. 
Optimizmus schladilo aj zameranie týchto viac-
-menej vykopaných častí, z ktorého vyplynulo, 
že na spojenie treba 38 m vzdušnou čiarou. Vrá-
tili sme sa do Kamenných očí a popracovali v 
nevľúdnej pukline s mäkkým sintrom. Po pár 
hodinách sme natesno úzkou chodbou prešli 
a objavili nových 15 m klesajúcich priestorov. 
Končili sa tesným meandrom, možnosti boli 
ale aj vľavo v závale pred meandrom, či v ne-
prieleznej plazivke vpravo. Horší bol fakt, že 
prípadný ťažený materiál sa nikde v objavených 
priestoroch nedal ukladať a tiež to, že dostať sa 
sem pracovať by okrem objaviteľov zvládli len 
asi dvaja ďalší štíhli slovenskí jaskyniari. Preto 

boli nasledujúce akcie venované sprístupňova-
cím prácam a samozrejme zameraniu. K naj-
vyššiemu bodu v Nižnej sme sa podľa merania 
priblížili na 26 m. Stále to bolo veľa. Napriek 
veľkej snahe postúpiť ďalej do hĺbky v Kamen-
ných očiach, čo sme zakaždým skúšali, museli 
sme tu rezignovať a obrátili sme úsilie opäť do 
Čiernohorskej Nižnej.

Snaženie vrcholí

Ako prejsť hore závalom? Známy jaskyniar 
Holúbek navrhoval drevený drúk na šťuchanie 
do zaklinených kameňov, alebo oceľové lanko, 
ktorým by sa kamene v závale uviazali a ná-
sledne stiahli dolu. Zvolili sme prvú metódu a 
mierne ju modifikovali. Na akcii v júni sme do 
Nižnej vyniesli tri lešenárske rúrky dlhé 0,7 1, 
3 a 1,7 m a dve spojky, rúrky sme pred závalom 
postupne skladali a dráždili nimi zával. Kame-
ne sa utešene sypali dolu na pracovníkov a na 
štvrtý záber ich vypadlo také množstvo, že po 
ich vyprataní vznikla priestranná kaverna s čier-
nym otvorom pri strope. Ešte chvíľu roboty a už 
sa súkame cez otvor do menšieho dómu. Doľa-
va tu vybieha pekná erózna chodba, neskôr sa 
vetví, ale obe časti sa končia zúžením. Prievan 
nejde do tejto chodby, ale hore do dómu, ktorý 
sa tu znižuje. V postupe bránia voľné bloky, tie 
odhadzujeme a premiestňujeme. Postúpili sme 
týmto závalom 8 m dopredu v mimoriadne sil-
nom prievane a je jasné, že spojenie je na dosah. 
Spojenie bolo naplánované na jeden deň v rám-
ci letného pracovného týždňa v Tatrách. Ešte 
že to bol týždeň. V prvý deň prác sa ukázalo že 
za voľnými balvanmi v závale nasledujú ďalšie, 
pevne zaklinené a ani prítomných desať ľudí si 
s nimi bez vhodných materiálov neporadí. Tak 
sme postúpili len o dva metre a o prepojení sme 
sa presvedčili aspoň hlasom, keď Sliva trpezlivo 
čakal v Kamenných očiach a ostatní sme sa sna-
žili pochopiť jeho ťažko zrozumiteľné výkriky. 
O dva dni sme tu opäť, vyzbrojení akumuláto-
rovou vŕtačkou a iným náradím. Bloky povoľu-
jú, úlomky už nemáme pomaly kam ukladať, 
no končíme na vybitých batériách. Postúpili 
sme vyše 4 metre a keďže nie je úplne jasné kam 
ďalej, Magdolen vybehol na dno Kamenných 
očí, aby sme sa cez zával porozprávali, ktoré je 
to pravé miesto. Pri rozhovore už netreba zvyšo-
vať hlas, takže na spojenie bude treba len meter-
-dva. Potvrdené to máme aj večer na mape, keď 
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sme do nej vyniesli údaje, namerané počas akcie. 
Podľa mapy chýba meter, čo sa v rámci nepres-
ností merania môže maximálne zdvojnásobiť. 
Po dni oddychu nastupujeme 31.7. na rozhodu-
júcu akciu. Už na raňajky otvárame prvú fľašu 
šampanského, veď spojenie sa musí podariť. V 
jaskyni najprv pomocou vŕtačky odstraňuje-
me prekážajúci balvan aby sme mohli vŕtať do 
kľúčových kameňov. Na čelbe sa striedame po 
dvojiciach. Po treťom vystriedaní je už našťastie 
vidieť voľný priestor, lebo kamene musíme uk-
ladať vyše 10 m dozadu. Prejsť tam bráni plochý 

zaseknutý kameň postavený na hranu. Po jeho 
zničení sa už Sliva dostal do chodby, kde na-
šiel kus izofólie zanechaný pri predchádzajúcej 
akustickej skúške v Kamenných očiach. Hoto-
vo! Vznikol Systém. Ešte zameriavame tri záme-
ry medzi stabilizovanými bodmi a môžu začať 
oslavy. Pred jaskyňou napodobňujeme formu-
le 1 a striekame sa šampanským. Ostatné fľaše 
otvárame večer a celé prepojenie preberáme do 
skorého rána spolu s inými spoločensko-politic-
kými udalosťami.
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Po boji

Takže čo prinieslo deväťmesačné snaženie jas-
kyniarov v Úplaze.

Pripojením jaskyne Kamenné oči na systém 
Čiernohorská nižná – Veterná jaskyňa vznikla sú-
stava dlhá v súčasnosti 2254 m s deniveláciou 232 
m. Sústavu sme nazvali Čiernohorský systém a jej 
potenciál zďaleka nie je vyčerpaný. Na úroveň dna 
doliny chýba asi 230 m a smerom hore je možné 
zvýšiť deniveláciu o 60 m, čo je úroveň vchodu do 
Jaskyne pod Úplazom. Dĺžka vzrastie minimálne 
o sto metrov domeraním plaziviek v systéme a 
pevne veríme, že sa ešte nejaký objav prihodí.

Chronológia prác na spojení.

26. 10. 1996 K. oči – postup na dne o 22 m 
(Chodba STV)

14. 2. 1997 K. oči – postup na dne o 18 m, 
zameranie

15. 3. 1997 Č. nižná – postup v ľavej odbočke 
o 5 m

25. 4. 1997 Č. nižná – ľavá odbočka 1 m, pravá 2 m
26. 4. 1997 Č. nižná – zameranie koncových častí

21. 5. 1997 Č. nižná – postup v ľavej odbočke 1 m,  
v pravej 1 m

21. 5. 1997 K. oči – postup na dne 18 m
22. 5. 1997 K. oči – rozšírenie koncových častí 

Chodby STV
30. 5. 1997 K. oči – rozširovanie úžin pred 

koncom
31. 5. 1997 K. oči – zameranie po koniec
27. 6. 1997 K. oči – postup na konci 1 m
28. 6. 1997 Č. nižná – prekonanie Lešenárske-

ho závalu, objav 55 m
27. 7. 1997 Č. nižná – postup o 2 m
29. 7. 1997 Č. nižná – postup o 5 m, zameranie
31. 7. 1997 Č. nižná – postup o 1,5 m – spojenie

Jaskyniari, podieľajúci sa na prepojení (v zátvorke 
počet akcií).

M. Blusk (2), I. Chandler (2), P. Čarný (5), P. 
Červeň (1), K. Hadriová (4), P. Holúbek (3), P. 
Magdolen (14), D. Remper (1), Š. Seman (1), Ľ. 
Sliva (8), J. Tencer (7), J. Trávnik (1), O. Trávnik 
(3), J. Turóczy (1), V. Vaculčík (3), R. Vojtko (1), 
R. Ziman (7).

Zavŕšitelia spojenia – zľava J. Tencer, P. Čarný, Ľ. Sliva, P. Magdolen. Foto: K. Hadriová
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V osemdesiatych rokoch sa úsilie rožňavskej 
skupiny sústredilo na oblasť severovýchodne 
od obce Silica na Silickej planine. Cieľom bolo 
preniknúť do jaskynného systému nachádzajú-
ceho sa pod severnou kryhou Silickej planiny. 
Predchádzali tomu hydrologické a geofyzikálne 
merania. Pomocou izotopu 51 Cr bol robený 
hydrologický prieskum severnej časti planiny. 
Látka bola splavená aj do Farbeného ponoru, 
ktorý sa nachádza 380 m VSV od Jašteričieho 
jazera. Za 25 – 28 dní bol izotop nájdený vo 
všetkých štyroch výveroch na západnom okra-
ji planiny severne od Gombaseku. Stopovacia 
látka sa tu objavila na dobu 3 – 5 dní, potom 
na dva dni zmizla, a opäť sa objavila počas 29 
hodín. Z týchto údajov môžeme usudzovať na 
existenciu rozsiahleho spojeného systému pod-
zemného odvodňovania v západnej a severozá-
padnej časti Silickej planiny, ktorého výverová 
zóna je trvalo zaplavená. Prienik cez vyvieračky 
je teda problematický. Hľadali sme možnosť 
preniknúť z opačnej strany. Teda cez počiatočné 
ponory systému. Logické bolo skúmať oblasť v 
okolí Jašteričieho jazera, kde sa stýkajú bridlice 
s vápencami a sú tu aj pramene vody, ktoré sa 
ponárajú na tomto styku.

Počiatočné úsilie bolo venované ponorom, 
ktoré sa nachádzajú na východnom okraji Silic-
kej planiny. Tieto ponory postupne vytvoril ob-
časný povrchový tok, ktorý tu tečie priemerne 
asi 2/3 roka s rôznou intenzitou. Pod vedením 
Róberta Boroša a Júliusa Ščuku bolo postupne 
otvorených niekoľko ponorov. Tieto pokusy 
končili väčšinou v problematických závaloch. 
Preto padlo rozhodnutie vybrať si jeden ponor 
a v ňom postupovať v plnom banskom vystu-
ženom profile. Po vykonaní geofyzikálnych me-
raní bolo rozhodnuté začať v roku 1983 práce 
vo Veľkom závrte. Na hrane tohto závrtu sa na-
chádza miesto, na ktorom boli namerané väčšie 

anomálie ako nad Archeologickým dómom v 
jaskyni Silická ľadnica (Ščuka 1984). Navyše to 
bol pravdepodobne najstarší ponor spomínané-
ho potoka a bol tiež najhlbší. Od roku 1984 sa 
prác zúčastňovali aj členovia tětínskej skupiny 
ČSS. V roku 1985 sme začali práce aj na pono-
re Pri napájadlách, ktorý vyzeral veľmi sľubne. 
Po dosiahnutí hĺbky 31,24 m v roku 1985 sa 
práca natoľko skomplikovala, že sme boli nú-
tení v roku 1985 túto lokalitu opustiť. Ponor 
Pri napájadlách viedol do problematickej úžiny. 
Tak skončila prvá fáza výskumov v oblasti Jaš-
teričieho jazera. Z tětínskej skupiny sa na tých-
to prácach najviac podieľali J. a H. Plotovci, S. 
Kubrycht a L. Pecka. Z rožňavskej skupiny hlav-
ne R. Boroš (Veľký závrt mal po ňom prezývku 
„Muťurbaňa“) a J. Ščuka, ktorí boli hnacím mo-
torom týchto výskumov. Okrem nich jedna celá 
generácia rožňavských jaskyniarov.

Na popud Laca Herényiho sme sa pokúsili v 
roku 1985 o prienik v ponore Jašteričieho jaze-
ra. Jedná sa vlastne o prepad vôd jazera, ktorý 
je aktívny pri vysokom stave vody v jazere. Po 
jednodňovej akcii sa nám podarilo preniknúť 
do voľných priestorov tzv. Óváryho dómu. Jas-
kyňa klesá stupňovito do hĺbky 22 metrov. Tu 
priteká spod závalu malý potôčik, ktorý sa po 
niekoľkých metroch strácal v polosifóne vyso-
kom asi 10 cm. Dosvietiť sa dalo do vzdialenosti 
asi 5 metrov. Jaskyňu sme zdokumentovali a na 
tento rok sme tu skončili činnosť. Polosifón vy-
zeral odstrašujúco.

V priebehu zimy sa nám problém uležal v 
hlave a rozhodli sme sa, že polosifón musí-
me prekonať. Na jaskyniarskom týždni v roku 
1996 sme presunuli tábor od Veľkého závrtu 
k Jašteričiemu jazeru. Pracovného tábora sa 
zúčastnilo 7 rožňavských a 8 tetínskych jasky-
niarov. Najskôr sme vystužili zával vo vstupnej 
časti jaskyne. Pred vstupom do polosifónu sme 

Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera
História prieskumu jaskyne

Jaroslav Stankovič (Speleo Rožňava), 
Ladislav Pecka (ZO ČSS 1-02 Tětín)
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postavili hrádzu a zachytenú vodu sme tlačili 
hadicou ďalej do polosifónu. Za hrádzou sme 
začali prekopávať polosifón. Práca šla pomerne 
rýchlo. Sediment bol mäkký, štrkovitý a navyše 
len časť bolo potrebné vynášať von. Zvyšok sme 
umiestňovali v bočných častiach polosifónu. 
Vodu, ktorá sa dostala do výkopu, sme čerpali 
vedrom za hrádzu. Celková dĺžka polosifónu 
bola 22 metrov. Výstupná časť polosifónu bola 

tvorená sintrovými hrádzami. Tieto sa nám ne-
podarilo odstrániť na potrebnú úroveň, a tak 
vznikla vaňa dlhá 20 metrov a hlboká 30 cm. 
V septembri sme pokračovali v prekopávaní po-
losifónu. Tejto akcie sa okrem rožňavských a 
tetínskych jaskyniarov zúčastnili aj jaskyniari z 
3-02 Macerát. V nedeľu 7.9. prenikol J. Stanko-
vič a V. Říha do priestorov za 1.polosifón. Jasky-
ňa pokračovala nízkymi priestormi, v ktorých 
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bolo viac prekážok ako voľných priestorov. Po 
70 m končila neprielezným 2.polosifónom. V 
pamäti ostal návrat dvoch „hlinených“, celkom 
premočených mužov, ktorí nadšene chrlili zo 
seba správu o objave. V ten istý deň v popo-
ludňajších hodinách sa nám podaril prienik aj 
na ďalšej lokalite, kde sme pracovali. V Ponore 
na zemiačnisku (Krumpliš) sme sa dostali do 
vstupnej priepasti hlbokej asi 15 metrov. Bol 

to deň veľkej radosti, ale aj sklamaní. Jaskyňa 
Krumpliš bola vlastne lokalitou, na ktorej pra-
coval Majda-Hraško v roku 1953. V jaskyni sme 
našli krompáč a karbidkou namaľované dám-
ske prirodzenie. Jaskyňa končila sifónom. Tieto 
fakty spôsobili, že niektorí z objaviteľov prešli 
z maniackej fázy do depresívnej a nebolo ich 
možné dostať z jaskyne von. Dodnes je záha-
dou, kade sa Majdan-Hraško do jaskyne dostal. 
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Cestou, ktorou sme sa tam dostali my, to určite 
nebolo.

Výskum pokračoval ďalej na obidvoch loka-
litách súčasne. Druhý polosifón sa podarilo 
prekonať po odstránení sintrovej hrádze, kto-
rá ho uzatvárala. V ten deň sme preskúmali 
asi 200 metrov novej jaskyne. To, čo sme však 
objavili, nebola prechádzka olivovým hájom. 
Chodby boli nízke, s množstvom polosifónov a 
sintrových hrádzí, ktoré sťažovali pohyb v jas-
kyni. Za druhým polosifónom nasledoval hneď 
ďalší, ktorý sa podarilo obísť suchou chodbou 
sprava. Obchádzka sa napojí krátko pred tretí 
polosifón, ktorý bol síce krátky, ale namočiť 
bolo potrebné aj hlavu. Po 20 metroch uzatvá-
rala priechod sintrová hrádza, ktorá vytvorila 4. 
polosifón. Za ním sa priestory jaskyne zväčšujú 
do Markušovho dómu, a potom sa chodba zasa 
znižuje a prechádza do Vývrtky. Plošné sintrové 
náteky tu vytvárajú zaujímavý útvar špirálovito 
stúpajúcej chodby. Za Vývrtkou pokračuje nízka 
chodba s pekne vyvinutým poschodím s krás-
nou výzdobou. Sotva narovnáme chrbát, čaká 
nás chuťovka. Výlez do úzkej plazivky nazvanej 
„Kámasutra“. Ďalší priebeh jaskyne je pomerne 
jednotvárny. Jaskyňa meandruje nízkymi chod-
bami. Oddýchnuť sa dá vždy asi po 30 metroch, 
kde sa spod sintrového náteku vynoríme vo 
vyššom priestore, ktorý sa postupne zníži do 
plazivky... Objaviteľské nadšenie zastavilo úzke 
okno, cez ktoré sa bez kladiva nedostaneme.

Na ďalšiu akciu sme už prišli vystrojení ne-
premokavými atmómbordelmi. Pomocou seká-
čov a kladív sme si razili cestu ďalej. Za oknom 
pokračuje už trochu vyššia chodba s peknou 
brčkovou výzdobou. Vode sa však nedá vyhnúť 
skoro nikde. Priestor sa zväčší pri prvej kaskáde. 
Po 30 metroch sa ocitneme v sienke s ďalšou 
kaskádou vysokou asi 1,7 metra. Zliezť cez pre-
vis do jazera je nepríjemné. Jazero sme nazvali 
„Ščukovo jazero“, pretože sa nám tu podarilo 
dobre si z Jula vystreliť. S Muťurom sme si ľah-
li do vody tak, že nám trčali iba hlavy. Julo v 
domnení, že zlieza do dvojmetrovej vody, hod-
nú chvíľu nacvičoval zliezanie, a keď nakoniec 
spadol, bol veľmi prekvapený, že stojí v 30 cm 
vode. Odtiaľ pokračuje chodba vysoká až 6 
metrov s dobre vyvinutým poschodím a boha-
tou výzdobou. Zastali sme až pred 10 cm úz-
kym 5. polosifónom neznámej džky. Dno bolo 
tvorené pomerne mäkkými zvodnenými štrkmi. 
Neostávalo iné, len sa pretlačiť cez tieto štrky  

s nosom pri strope. Išlo to pomerne dobre. Po-
losifón bol dlhý asi 8 metrov a bol najhorší zo 
všetkých. Za polosifónom nás čakalo príjemné 
prekvapenie. Komín s priemerom 5 metrov, vy-
soký 18 metrov. Za ním pokračovala chodba 
meandrami ďalej. Asi po 30 metroch sa potok 
stratil v neprieleznej úžine. Postup umožňovala 
zasintrovaná úžina na hranici prieleznosti. Táto 
sa potom cez 2 metre vysoký stupeň napája na-
späť na potok. Táto úžina sa stala miestom kru-
tých bojov. Vyliezť tie dva metre naspäť do úz-
keho okna sa niektorým podarilo len po strhaní 
vrchných kombinéz. Asi po 20 metroch nízkej 
chodby vyliezame v krásne vyzdobenom Dóme 
s fontánou. Jaskyňa pokračuje otrasným polosi-
fónom v dne tohto dómu. Po 12 metroch vylie-
zame v peknej vysokej chodbe, ktorá je vlastne 
pokračovaním dómu. Smerom naspäť sa vracia 
do stropu dómu a tu sa nachádza aj fontána, 
podľa ktorej dostal dóm meno. Jedná sa o uni-
kátny zdola rastúci útvar. Obdobný sa nachádza 
v Hrušovskej jaskyni a v Domici. Pri zvýšenom 
stave vody strieka z kapilár, nachádzajúcich sa 
na jeho hornom okraji, pekný vodotrysk.

Polosifón máme teda prekonaný. Smerom 
dopredu chodba zabočí prudko doľava a po-
kračuje úžinami. Potok sa tu zanára hlbšie  
v neprieleznej úžine. Doslova sa prebíjame ďalej. 
6. polosifón je krutý. Nedá sa do neho naliezť 
inak, ako hlavou dole rovno do vody. Za polosi-
fónom pokračuje krásne vyzdobená jaskyňa. Sú 
tu však veľmi nepríjemné prielezy cez sintrové 
hrádze. Jaskyňa pokračuje ďalej, naše sily však 
končia. Prenikli sme do vzdialenosti asi 650 met-
rov. Z posledných síl vyliezame z jaskyne.

Vzhľadom na náročnosť postupu jaskyňou sa 
rozhodujeme na nasledujúcej akcii preskúmať 
komín. Nový vchod do jaskyne by značne uľah-
čil ďalší prieskum. Pokým som ja istil Tomáša 
Lázára pri výstupe do komína, Muťur (Róbert 
Boroš) pokračuje v prieskume jaskyne. Komín 
končí vo výške 18 metrov neprieleznými mean-
drami. Nachádza sa v ňom unikátna kvapľová 
výzdoba. Muťur sa vrátil podozrivo skoro a 
od vytrženia až kokce. Objavil veľkú priepasť, 
v ktorej počuť vodopád. Všetci traja sa vracia-
me pozrieť tento zázrak. Pohľad je to vskutku 
impozantný. Spoza mohutnej sintrovej hrádze 
ako v lóži v divadle pozeráme do čierňavy, ktorú 
naše svetlá nedokážu presvietiť. Minule sme sa 
otočili asi 15 metrov od priepasti. Keďže nemá-
me lano, musíme sa vrátiť.
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O týždeň ideme náležite vystrojení preskú-
mať priepasť. Laná a lezecké pomôcky zata-
vujeme do igelitových vriec. Prvý zostup dole 
priepasťou zanecháva vo mne nezabudnuteľné 
dojmy. V polovici zvonovitej šachty s prieme-
rom 10 až 20 metrov priteká vodopádom stra-
tený potok. Hĺbka šachty je 35 metrov. Dno 
je tvorené pevným podkladom a mohutnými 
nánosmi hliny. Z dna priepasti pokračuje nád-
herná erozívna chodba, ktorá sa po 30 met-
roch napojí do stropu ďalšieho kolmého stup-
ňa výšky asi 8 metrov. Tento sa dá zliezť voľne. 
Jaskyňa pokračuje meandrujúco ešte 100 met-
rov a končí sa sifónom. Tento rok uskutoční-
me ešte dve akcie na koniec jaskyne. Urobíme 
pokus o obídenie sifónu a jednu exkurziu s 
jaskyniarmi z Tetína, ktorí sa podstatnou mie-
rou pričinili o objav jaskyne. Akcie sú však na 
hranici ľudských možností, a teda objektívne 
nebezpečné. Stačí malé zlyhanie a človeku nie 
je možné žiadnym spôsobom pomôcť. Prvých 
500 metrov polygónu jaskyne zameral Gusto 
Stibrányi za asistencie R. Boroša, G. Slivku a J. 
Stankoviča. V roku 1989 sa na pracovnom tá-
bore zišlo 29 členov tetínskej skupiny a hojný 
počet Rožňavčanov. Táto masívna účasť však 
nepriniesla výsledky. Pracovalo sa na Farbe-
nom ponore, Ponore pri napájadlách, mapoval 
sa Krumpliš a razila sa šachta na predpokla-
danom mieste nad priepasťou. Jaskyňu sme 
uzavreli, a tým naša systematická činnosť v jas-
kyni končí až do roku 1994. V tomto období 
sme sa sústredili na nájdenie druhého vchodu 
do jaskyne. Robili sme geofyzikálne merania a 
tiež prieskumné vrty do stropu priepasti. Bo-
hužiaľ, bez úspechu. V tejto fáze sa najviac o 
prieskum jaskyne zaslúžili z rožňavskej skupi-
ny Július Ščuka, Róbert Boroš, Tomáš Lázár, 
Ondrej Bolaček, Gustáv Štibrányi, Jozef Gre-
go, Viktor Kliment, Jaroslav Stankovič a ďalší. 
Z Tetínskej skupiny Anka Bidlová, J.a H. Plo-
tovci, S. Martínek, J. Hanzlík, R. Huňáček, T. 
Koza, M. Krotil. Začiatkom 90-tych rokov sa 
naša pozornosť spolu s tetínskymi jaskyniar-
mi sústredila na Hučiacu vyvieračku pri Ku-
novej Teplici. Toto úsilie vyvrcholilo objavom 
Jaskyne Zugó. Ďalší výskum však mohli robiť 
iba potápači. Hľadali sme preto ďalší spoločný 
cieľ. Vzhľadom na to, že v Jaskyni v ponore Jaš-
teričieho jazera nebol prieskum dokončený a 
chýbala aj podrobná dokumentácia, rozhodli 
sme sa vrátiť na túto lokalitu.

K tomu, aby sa dalo v jaskyni niečo podstat-
né podniknúť, bolo nutné jaskyňu sprístupniť 
a znížiť tak záťaž pri prieskume a dokumen-
tácii. So sprístupňovacími prácami sme začali 
v lete roku 1994 a v júli sa uskutočnila prvá 
mapovacia akcia. Postupne sme prekopávali 
polosifóny, alebo sme prerazili obchádzkové 
chodby. Odstránili sme prekážky, ktoré bráni-
li v pohybe. Dokonca sme vyčistili postupovú 
trasu od menších kameňov, aby sa o ne pri pla-
zení nezachytávali kombinézy. Po dvojročnom 
úsilí je jaskyňa priechodná bez väčších prob-
lémov. Jej celkový charakter sme však meniť 
nemohli. Stále je to jaskyňa s mnohými plaziv-
kami, mokrá, vyžadujúca špeciálny výstroj pre 
dlhodobejšiu činnosť.

V júli roku 1996 boli hotové všetky prípra-
vy na pokus o prekonanie koncového sifónu. 
V jaskyni sme vybudovali systém hrádzí na 
zachytenie vody. Vodu zo sifónu sme vyčerpali 
za hrádzu v tesnej blízkosti vstupu do sifónu. 
Otvorila sa úzka plazivka, ktorá umožňovala 
nasúkať sa do sifónu len nohami dopredu. 
Spodok je tvorený jemným blatom. Sifón je 
plytký s takmer vodorovným stropom. Po 10 
metroch však bráni prieniku na druhú stranu 
sintrová hrádza. Medzi stropom a hrádzou je 
medzera asi 10 cm. To znamená, že sa nachádza 
už vo výstupnej časti sifónu a voľné priestory 
už nie sú ďaleko. Za sifón sme pretiahli hadi-
cu, aby sme mohli použiť podobnú metódu 
na jeho prekopanie, ako v prvom polosifóne. 
Bohužiaľ, pri jarných prívaloch vody sa dostal 
koniec hadice pod vodu a hadica sa upchala 
sedimentami. Na sprístupňovacích prácach 
sa zúčastnili najmä títo jaskyniari z Rožňavy: 
Attila Bacso, Ján Drenko, Milan Kankula, Pe-
ter Munka, Ján Tajboš a Jaroslav Stankovič. 
Z jaskyniarov z Tetína sa sprístupňovacích  
a meracích prác zúčastnili: Ivan Kotrč, Fran-
tišek Muchna, Ladislav Pecka, Jakub Zelinka, 
Petr Kadlec, Stanislav Martínek a ďalší.

V priebehu roka 1997 sme ukončili mapovacie 
práce v jaskyni. Jaskyniari z Tětína dokončili me-
ranie pôdorysu po Lázárov komín. Braňo Šmída 
zo Speleoklubu pri UK Bratislava dokončil to-
pofilom meranie od komína po koniec jaskyne 
a vyhotovil aj pozdĺžny rez celej jaskyne. Na jú-
novej akcii sme urobili aj potápačský prieskum 
koncového sifónu. Potápač Pavel Krejčík z Prahy 
však pri prvom pokusnom zanorení konštato-
val, že nie je schopný so sintrovou hrádzou na 
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Takmer neznámou a pritom veľmi zaujíma-
vou krasovou lokalitou juhozápadnej časti 
Strážovských vrchov je priepasťová jaskyňa For-
túna. Hoci je tunajším jaskyniarom známa už 
aspoň 50 rokov, poznatky o nej neboli doposiaľ 
až na krátke zmienky nikde publikované.

História prieskumu

Vchod je miestnym ľuďom známy pravde-
podobne odnepamäti. Začiatky systematické-
ho prieskumu spadajú do obdobia tesne po 
druhej svetovej vojne. Vtedy sa „závrt na Veľ-
kých lúkach“ stal predmetom záujmu členov 
Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Bánov-
ciach n. Bebravou. V roku 1947 prenikli jeho 
členovia Balažoviech, Zafka a Cvacho spolu s 
J. Špačkom sondovaním na aktívne riečisko. 
N. p. Turista za pomoci dobrovoľných jas-
kyniarov neskôr rozbieha v tunajšom krase 
prieskum s cieľom objaviť jaskyňu vhodnú 
na sprístupnenie pre verejnosť. V jeho rámci 
preskúmali lokalitu na jar a v lete 1953 M. Sa-
huľ, J. Špaček, F. Hlocký, A. Hlocký, O. Valjent 
a S. Šrol. J. Majko ako referent pre výskum a 
ochranu jaskýň na Slovensku o tom vypracoval 
správu (1955),v ktorej podáva podrobný popis 
priestorov. M. Sahuľ (1954) zhotovil mapu 
1:200 v bokoryse, pôdorys chýba. V ďalších 
rokoch sem občas chodievajú členovia turis-
ticko-jaskyniarskeho spolku z Trenčianskych 

Teplíc E. Kavalír, J. Špaček, L. Pikna a ďalší na 
pracovné i exkurzné akcie.

V lete 1968 vyhodnotil A. Droppa vstupný 
závrt i celkovú situáciu okolia. Podzemie bolo 
vtedy pre zával neprístupné. V lete 1993 pra-
covníci SMOPaJ v Lipt. Mikuláši J. Hlaváč, P. 

konci nič urobiť. Ostáva jediná možnosť, sifón 
prekopať. Tetínska skupina urobila pomocou te-
odolitu geodetické zameranie vzájomnej polohy 
vchodov týchto lokalít: Krumpliš, Veľký závrt, 
Ponor pri napájadlách, Farbený ponor a Ponor 
Jašteričieho jazera. Pri tom bola vypočítaná a 
zameraná poloha Lázárovho komína a priepasti  
a na povrchu označená. Zároveň sa P. Nakláda-
lovi z 1-10 ČSS podarilo overiť polohu komína 
magnetickou metódou.

Čo dodať na záver ? Prieskum jaskyne si vy-
žiadal enormné úsilie. Výsledkom je náročná, 

ale veľmi pekne vyzdobená jaskyňa. Jaskyniar, 
ktorý si ju aspoň raz prezrel celú a pochopil jej 
význam, sa do nej znova vracia. Jaskyňa je kľú-
čom k rozsiahlemu systému, ktorý sa nachádza 
pod severnou časťou Silickej planiny. Inú reál-
nu cestu do tohto systému zatiaľ nepoznáme. 
Záverečný sifón je prekonateľný. Vyžaduje ale 
silnú skupinu zanietených ľudí. Je možné hľa-
dať aj iné cesty. Tie, ktoré sme zatiaľ skúsili, na 
určitej úrovni prechádzajú do horizontálnej jas-
kyne s neprekonateľnými úžinami. Chcelo by to 
trochu viac šťastia.

Jaskyňa Fortúna Miroslav Sova
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Holúbek a I. Benická zahájili v spolupráci s 
OS Trenč. Teplice systematickú dokumentáciu 
podzemných krasových javov Teplicko-slatin-
ského krasu, pričom bola vo Fortúne zamera-
ná vstupná priepasť a jej okolie. Počas niekoľ-
kých návštev v nasledujúcich rokoch oblastná 
skupina celú jaskyňu domapovala a opätovne 
preskúmala. Posledné drobné objavy boli skôr 
objasnením niektorých priestorových súvislos-
tí než postupmi.

Poloha vchodu

Nenápadný kosoštvorcový otvor rozmerov 
0,5 × 0,5 m sa černie na dne elipsovitého 6 m 
hlbokého závrtu predlženého na juh výraznou 
prívodnou ryhou. Závrt leží v smrekovom lese 
vedľa lesnej cesty, v závere plytkej bezvodej do-
linky, asi 600 m západne od domu p. Fortunu 
na Veľkých lúkach, v nadmorskej výške 530 m. 
Severne od vchodu vo vzdialenosti 37 m leží 
neveľký zarastený misovitý závrt, tiež smerom 
na juh je v 140-metrovej vzdialenosti skupina 
malých závrtov. Všetky depresie sú v jednej línii, 
vytvorené zjavne na spoločnej poruche prebie-
hajúcej dnom dolinky.

Opis jaskyne

Jaskyňa vznikla v svetlom wettersteinskom 
vápenci /10 % dolomitu/ stredného triasu choč-
ského príkrovu činnosťou tečúcej vody. Vchod 
funguje ako hltač občasných prívalových vôd z 
krátkeho záveru doliny.

Nepohodlný vstupný otvor so zaseknutým 
balvanom je vlastne prepadnutou časťou silne 
narušenej klenby nad zvislou šachtou. Pohľad 
na strop vzbudí rešpekt i v tých najotrlejších 
jedincoch. Steny sú spočiatku dosť drobivé, 
nedá sa napr. osadiť spit. V štvormetrovej hĺbke 
je skalná plošinka, pod ňou sa doteraz nepra-
videlná studňa rozširuje a nadobúda elipsovitý 
prierez 4 × 2,5 m. Na stenách sú dobre viditeľné 
vrstvy horniny sklonené pod 35-stupňovým uh-
lom na severovýchod. Škrapom podobné kulisy, 
vymodelované padajúcou vodou, trčia voľne do 
priestoru a sú akousi výzdobou. Dno – strmý 
kužeľ hliny, hnijúcich driev a napadaných ka-
meňov sa objavuje v hĺbke 17 m a zvažuje sa pod 
ustupujúcu severovýchodnú stenu k tesnému 
hrdlu. Pod protiľahlou stenou – na vrchole ku-
žeľa – vedie nízky otvor do krátkeho stúpajúce-
ho priestoru. Tento sa končí hlinenou klenbou 

a predstavuje neaktívnu prítokovú vetvu od ju-
hozápadu.

V hrdle pod kužeľom sa zbiehajúca chod-
bička prudko lomí smerom na východ. Pod 
stupňom zo zaseknutého závalu (m. b. 7) sa 
objavuje dočista premyté skalné dno. Po niekoľ-
kých metroch nachádzame prvý sintrový nátek 
– malé medovožlté klzisko v ohybe chodby (m. 
b. 9). Tá sa stáča do úplného protismeru a za 
stáleho klesania sa dostáva do tesnej blízkosti 
predošlého úseku. Oddeľujúca tenká stena má 
na jednom mieste prerazené okienko – to si už 
netrpezlivá voda skrátila cestu meandrom. Ďa-
lej sa chodba nepríjemne zužuje. Od miesta pri-
liehavo nazvaného Prilbová pučivka klesá tromi 
zvislými stupňami (najhlbší má 5 m a všetky sa 
dajú zliezť na rozpor) do siene 2 × 3 m, tzv. Šty-
ridsiatky.

Sieň je jedinou „spoločenskou miestnosťou“ 
jaskyne. Až traja ľudia si tu môžu pohodlne 
posedieť, dokonca nie v blate ani vo vode. Po 
predošlých generáciách jaskyniarov sme tu na-
šli čepeľ motyky, poľnú lopatku s grňavou rúč-
kou a prehrdzavené vedro. Bratislavskí horo-
lezci zostúpivší sem v r. 1979 nám tu zanechali 
na koženkovom štítku šokujúce oznámenie, že 
dosiahli hĺbku 90 m. Atmosféru dotvára stará 
skoba v stene a malebne zvetrávajúci sintrový 
vodopád.

Od štyridsiatky na juh vybieha niekoľko krat-
ších chodbičiek, ktoré sú celé v závale alebo me-
dzi pevnou stenou a závalom. Podobne aj pekne 
vysintrovaná chodbička o poschodie vyššie (m. 
b. 32 až 34) vedie sčasti popod zával. Všetky tie-
to priestory sú akusticky prepojené. Hlinito-su-
tinový zával je miestami voľný až vzdušný, inde 
spevnený sintrom a vypĺňa priestor neznámych 
rozmerov.

V Štyridsiatke sa smer občasného riečiska 
nečakane mení na juhovýchodný. Sienka sa 
znižuje do zvažujúcej sa kamenistej a večne 
podmáčanej plazivky. Obtiažnosť prechodu sa  
v Prekliatom jazierku (pred m. b. 18) stupňuje a 
vrcholí v Krutej plazivke (m. b. 19, 20). Za ňou 
do trojuholníkovej sienky priteká z juhu stály 
potôčik s odhadovaným prietokom 1 l/s. Sme 
na aktívnom riečisku.

Cesta po prúde sa začína krátkym suchým 
meandrom a pokračuje plazením po vode ka-
nálovitou chodbou na severovýchod. Jej šírka je 
0,5 – 0,8 m, výška 0,5 – 1,5 m. Dno tvoria dovle-
čené vápencové kamene a štrk.
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Bahno je iba v niekoľkých výklenkoch nad 
hladinou. Riečisko sa po 28 m stáva neprie-
chodným – vzdušný priestor nad dnom sa príliš 
zníži. Tu, v hĺbke 45 m od vchodu, je najnižší 
bod jaskyne. Proti toku sa dá blatom oblepenou 
chodbičkou postúpiť o 7 m. Na konci je šikmá 
úžina.

Výzdoba, život

Ojedinelé živé sintrové náteky žltkastej farby 
sa dajú nájsť na niektorých miestach občasného 
riečiska, najkrajšie sú v komíne nad Prilbovou 
pučivkou. Celkove je výzdoba veľmi skromná, 
vo vstupnej šachte a na aktívnom riečisku chýba 
úplne.

V potôčiku sme našli vodného kôrovca – kri-
váka alebo nifargusa. Po celej jaskyni sa potĺkajú 
dobre vypasené hnedé skokany, pri každej náv-
števe sme ich našli niekoľko. Čo tak asi žerú ? 
V zime tu spí zopár netopierov aj s príslušnými 
parazitmi. Zistili sme 3 druhy: netopier obyčajný, 
bližšie neurčený netopier rodu Myotis a podko-
vár malý. Milým prekvapením v Štyridsiatke bol 
plch obyčajný. Obrázok dopĺňajú dážďovky a je-
den mŕtvy strunovej. Srnčí paroh a nejaké men-
šie kosti zrejme priniesla voda z povrchu. Lokali-
ta by si zaslúžila odborný biologický výskum.

Perspektívy ďalších objavov

nie sú príliš povzbudzujúce. Po toku nadol je 
stále riečisko s najväčšou pravdepodobnosťou 
zosedimentované na dlhšom úseku. Smietky 
naplavené vysoko na stenách Štyridsiatky pou-
kazujú na veľmi sťažený odtok vzdutej vody za 
zvýšeného prietoku. Najviac v úzkych kanálo-
vých priestoroch by vykopaný materiál nebolo 
kam zakladať a už vôbec nie tak, aby ho voda 

opätovne nerozplavila. Z tohto hľadiska by pri-
jateľnejším bol pokus rozšíriť zmienenú úžinu v 
smere proti toku. Okrem toho, že miesto je mi-
moriadne nepríjemné a práca by bola náročná, 
treba očakávať skôr celkové zužovanie chodby 
než naopak.

Teoretickú možnosť postupu dáva oblasť 
závalu južne od Štyridsiatky. Odtiaľto vyťaže-
ná sutina by sa musela transportovať až von 
na povrch, čo je z hľadiska pracovných síl ozaj 
iba teória, o bezpečnosti ani nehovoriac. Po 
niekoľkohodinovom pobyte ľudí sa vzduch v 
jaskyni zahmlieva. Nikde ani najmenší prievan 
neukazuje voľné pokračovanie. Dá sa povedať, 
že možnosti ľahších objavov sú v tejto jaskyni 
vyčerpané.

Záver

Jaskyňa Fortúna je peknou ukážkou pod-
zemného fluviokrasového javu so zaujímavým 
usporiadaním priestorov. Je významná krátkym 
úsekom aktívneho riečiska odvodňujúceho ob-
lasť Veľkých lúk a napájajúceho nezistenú vyvie-
račku. Celková zameraná dĺžka jej priestorov je 
131 m.
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Dôvody revízneho zamerania

Objavy nových jaskynných priestorov v Ján-
skej doline počas posledných 3 – 4 rokov ukáza-
li dôležitosť presného zamerania podzemných 
priestorov. Dôležitosť merania sa ukázala aj v 
prípade Medvedej jaskyne, pretože jej poloha vo 
vzťahu k najdlhšej jaskyni v Jánskej doline – Jas-
kyni zlomísk – je veľmi zaujímavá. V roku 19961 
sme opísali možnosti spojenia. Neskorší vývoj 
v prolongácii Jaskyne zlomísk ešte viac priblížil 
možnosť spojenia týchto jaskýň.

Ďalším dôvodom pre revízne zameranie Med-
vedej jaskyne bola skutočnosť, že od roku 1990 
boli zamerané novoobjavené priestory len čias-
točne, ale nikdy nie komplexne celá jaskyňa.

Jaskyňa bola v minulosti už niekoľkokrát 
zameraná. Prvé zameranie urobil Droppa, A.2  
v roku 1960. V štúdii „Krasové javy Jánskej doli-
ny na severe Nízkych Tatier“ dal do súvisu Med-
vediu jaskyňu (v štúdii ju menuje ako Zimnú 
jaskyňu)3 s vtedy známymi priestormi Jaskyne 
zlomísk (resp. Jožovej jaskyne).

K ďalšiemu zameraniu došlo v roku 1976, 
ktoré vykonali členovia Oblastnej skupiny SSS 
v Liptovskom Mikuláši4. Vtedy vznikla spochyb-
ňovaná idea o možnosti prolongácie jaskyne cez 
Spodnú chodbu a dnešnú Chodbu bezvercov.

Po objavoch v roku 1989 bola jaskyňa opätov-
ne zameraná a mapa bola v roku 1991 publiko-
vaná5. Vtedy známe priestory končili pri Kraka-
toa a v Kačacej chodbe.

Snaha o preniknutie do nových priestorov 
pokračoval ďalej. V decembri roku 1990 sa 
podarilo preniknúť cez Rekreačný sifón z Kra-

1 Spravodaj 1/1996, s. 29 – 31
2 Droppa, A.: Krasové javy Jánskej doliny na severe 
 Nízkych Tatier, Československý kras, 1969
3 Vajs, J.: Babylon názvov. Spravodaj SSS 3/1993,  
 s. 29-32
4 Vajs, J. a kol.: Medvedia jaskyňa, Správa z priesku-
mu, 1997, Archív SMOPaJ
5 Vajs, J.: Medvedia jaskyňa v Jánskej doline, 
 Jaskyniar, Osveta Martin, 1991

katoa do Vianočnej siene6. Po rozobratí zasin-
trovaného malého priestoru sa podarilo 26. 5. 
1991 dostať do Chodby lenivcov a v ten istý deň 
aj do Hladomorne, Krémovej siene a Hríbikovej 
chodby. V Kačacej chodbe bola vyhĺbená sonda 
do dĺžky 20 m. Po objavení Vianočnej siene sa 
ukázalo, že sonda z Kačacej chodby smeruje k 
nej. Vzdialenosť medzi m. b. 102 a 109 je cca 10 
m a výškový rozdiel 2 m. Ďalšia práca v tomto 
smere je asi bezpredmetná, hoci nie je vylúčené, 
že tu môžu byť menšie priestory.

Meranie jaskyne

Jaskyňa bola zameraná klasickým spôso-
bom pomocou banského závesného kompasu 
a sklonomeru. Osádzali sme pevné meračské 
body, pričom sme využili aj body použité pri 
predchádzajúcich meraniach. Väčšina bodov je 
označená štítkom z umelej hmoty resp. staré 
body hliníkovým štítkom s vyznačením čísla 
meračského bodu. Celkove bolo zameraných 
178 bodov. Jaskyňa dosahuje k 12. 12. 1997 
dĺžku 1420 m a deniveláciu 43,69 m. Najvyš-
šie položeným bodom je m. b. 164, ktorý je  
v nadmorskej výške 904,82 m a najnižšie je  
m. b. 6 vo výške 861,13 m. Jaskyňa sa rozpre-
stiera na ploche obdĺžnika 305 × 110 m.

Opis nových priestorov

Jaskyňa bola už čiastočne opísaná (viď po-
známku č. 5). V tomto príspevku sa zmieni-
me len o častiach, ktoré boli objavené po roku 
1990. Vianočná sieň sa nachádza medzi Rekre-
ačným sifónom a Chodbou lenivcov. Dosahuje 
dĺžku 80 m. Je to stará časť jaskyne. Dno tvoria 
riečne sedimenty so žulovými okruhliakmi. Na 
sedimentoch je hrubá pevná vrstva podlahové-
ho sintra. V chodbe je pekná kvapľová výzdoba 
s nátekovými sintrami po bočných stenách. V 
severnej časti chodby je jaskyňa vyplnená hli-
nitými a hlinito-piesočnatými sedimentami. 

6 Vajs, J.: História Medvedej jaskyne v Jánskej doline, 
 Sinter 2/94

Revízne zameranie 
Medvedej jaskyne

Ján Vajs, Pavel Procházka
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V strednej časti je mohutný stalagnátový stĺp 
(Pikinov stĺp) o priemere viac ako 1 m, ktorý 
pohybom podlahovej sintrovej platne bol zlo-
mený a následne znovu zatečený sintrom. Šírka 
siene sa v priemere pohybuje okolo 5 m, v sever-
nej časti sa zmenšuje na 1,5 m. Sieň je takmer 
vo vodorovnej rovine. Sieň dostala meno podľa 
času objavu (Vianoce 1990). Za Vianočnou sie-
ňou juhovýchodným smerom sa v dĺžke 100 m 
tiahne medzi m. b. 66 až 74 Chodba lenivcov. 
Jej dno je opäť tvorené mohutnými štrkovými 
riečnymi nánosmi so stredne veľkými žulový-

mi okruhliakmi. Pri m. b. č. 70 je prudší pokles 
dna chodby a je tu vidieť štruktúru štrkové-
ho nánosu. Na rozdiel od Vianočnej siene sú 
podlahové sintrové platne len v severnej časti. 
V strednej sú len tenké vrstvy obalového sintra 
na nánosových kameňoch a štrkoch. Platne sú 
silne porušené a v niekoľkých miestach po vy-
plavení štrkov aj preborené. Medzi m. b. 70 a 71 
sa nachádza menšie, plytké jazierko. Chodba je 
pomerne široká 4 – 6 metrov a výšku dosahuje 
od 2 m do 4 m. Od bodu 66 po bod 70 je dno 
chodby pomerne vodorovné, potom klesá o 12 
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až 23 stupňov. Záver chodby tvorí mohutný zá-
val z veľkých vápencových platní o hrúbke 10 
až 20 cm. Z Chodby lenivcov vybiehajú smerom 
na juh Bočná chodba (m. b. 93 – 95) s dĺžkou 
18,86 m a Hríbiková chodba (m. b. 87 – 92) s 
dĺžkou 32,31 m. Hríbiková chodba je zaujíma-
vá peknou kvapľovou výzdobou, ktorá tvarom 
aj farbou pripomína hríby. Tesne pred závalom 
Chodby lenivcov sa severným smerom dá do-
stať vyhĺbenou sondou do Hladomorne a Kré-
movej siene. Hladomorňa je vytvorená obrov-
skými kamennými blokmi, pomedzi ktoré sa 

dá zostúpiť až do priestoru, ktorý má rozmery 
d 5 × š 4,6 × v 2,55 m. Krémová sieň má peknú 
kvapľovú a nátekovú výzdobu. Pestrofarebný 
stalagmit asi 1 m vysoký dostal meno Pražské 
jezuliatko. V auguste 1993 preskúmali praž-
skí jaskyniari puklinu vybiehajúcu z Krémovej 
siene a vyslovili domnienku, že komunikuje s 
Hladomorňou. V marci roku 1993 sa podari-
lo vyliezť z Jazernej chodby do Novej chodby  
(m. b. 160 – 163), ktorá dosahuje 18,43 m dĺž-
ky a je bez pokračovania. Má len slabú sintrovú 
výzdobu.
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Východoslovenské flyšové územia sú všeobec-
ne nepriaznivé pre vznik podzemných kraso-
vých foriem a z toho dôvodu sa ich výskumu 
pri dostatku významnejších krasových lokalít 
na ostatnom území Slovenska málokto syste-
matickejšie venoval. Preto tu ešte ostáva viace-
ro doposiaľ neopísaných lokalít, ktoré sú ale 
miestnemu obyvateľstvu dobre známe. Pretože 
v tomto prostredí ide o ojedinelé javy, viažu sa k 
nim často povesti a dodnes sa v ústnom podaní 
šíria rôzne historky. Vďaka domácim informá-
torom a najmä neúnavnému Ing. Ducárovi z 
Prešova, ktorý nás informoval o viacerých loka-
litách v súvislosti s ich historickým využívaním, 
postupne, skôr rekreačne, jednotlivé lokality 
lokalizujeme a dokumentujeme. V predklada-
nom krátkom príspevku sa venujme niekoľkým 
zaujímavým lokalitám. 

Jaskyňa Oltárkameň

O jaskyni v pohorí Čergov z historického 
aspektu písal Ing. Ducár v Spravodaji SSS č. 
1/1997. Na tomto podklade sme lokalitu vyhľa-

dali a 10. 5. 1997 sme uskutočnili jej základný 
speleologický prieskum. 

Poloha „jaskyne“ zodpovedala uvedeným 
údajom, nachádza sa asi 100m východne od ho-
tela Šport na Lysej, v tesnej blízkosti, 17m od jed-
nej z chatiek, pri plote nad zachyteným vodným 
zdrojom. Vzhľadom na vrchol Lysá (1068) leží 
lokalita cca 420 m na Z. Jaskyňa je vytvorená v 
kryhovom zosune masívnych flyšových pieskov-
cov „čergovskej jednotky“ vonkajšieho flyšového 
pásma veku paleocén až stredný eocén, (Matěj-
ka et al. 1964). Pieskovce sú vápnité, miestami s 
drobnozrnnými zlepencami. Nejde tu o polohu v 
blízkosti odtrhu, ale nižšie, v chaoticky nakope-
ných blokoch. Ako sme zistili, zaradenie jaskyne 
sa pohybuje tesne na hranici definície, lebo jej 
celková dĺžka iba mierne presahuje 5 m. V čase 
našej návštevy a prieskumu bolo o jaskyni ťažké 
hovoriť, lebo bola takmer úplne zasypaná odpad-
kami. Vďaka pochopeniu starostu obce Drienica, 
ktorý poskytol traktor s vlečkou a účasti skautov 
zo Sabinova pod vedením Daniela Blažka „Jas-
traba“ zo Sabinova, podobrali sme sa na vyčiste-

Problematické miesta jaskyne

Napriek veľkým snahám o ďalšiu prolongá-
ciu jaskyne sa nepodarilo preniknúť do nových 
priestorov. Ani pokusy s farbením vzduchu 
(merkaptánom) v Jaskyni zlomísk nepreukázali 
jednoznačnú komunikáciu s Medveďou jasky-
ňou. Pri pokusoch bolo cítiť merkaptán len vo 
vchode jaskyne. 

Nejednoznačnosť genézy jaskyne a jej jednot-
livých častí evokuje rôzne úvahy o možných po-
kračovaniach. V Spodnej chodbe je zaujímavé 
zníženie pri m.b.č.6. Tak isto sa rôznia názory 
na zával v Spodnej chodbe (m. b. 14) a na zával 
v Chodbe krehotiniek (m. b. 158). S najväčšou 
pravdepodobnosťou ide o jeden a ten istý, hoci 
rozsiahly, zával. Mohutnosť chodieb a ich nelo-

gické, náhle ukončenie dáva predpoklady pre 
pokračovanie jaskyne smerom na sever k hor-
ným častiam Jaskyne zlomísk.

Obdobná situácia je aj v závale Chodby leniv-
cov. Tu je predpoklad obídenia cez Hríbikovú 
chodbu alebo Hladomorňu. To predpokladá 
úmornú prácu v sedimentoch v celom profile 
chodby.

Záver

Revízne zameranie splnilo svoj cieľ a po vyne-
sení do mapy Jánskej doliny sa ukazuje jedineč-
ná možnosť spojenia Jaskyne zlomísk a Medve-
dej jaskyne. Dá sa povedať, že tieto jaskyne sa 
nachádzajú jedna nad druhou a je len otázkou 
krátkeho času, kedy bude objavené spojenie. 

Drobné pseudokrasové lokality 
Východného Slovenska

Zdenko Hochmuth
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nie lokality a tak aj jej zaradenie medzi jaskyne. 
Odkrývanie novodobých archologických vrstiev 
bolo zaujímavé. Spočiatku sme sa potýkali s 
vrecami so stvrdnutým cementom, nepochybne 
svedčiacich o dostatku tohto stavebného mate-
riálu v závere socializmu. Hlbšie svedčili o dob-
rej životnej úrovni 80 -tych rokov početné fľaše  
a zátky od šampusu. V hlbších vrstvách sme na-
chádzali už iba fľaše od obyčajného vína a pohá-
re od horčice. Najstaršie nálezy tvorilo zopár tľa-
piek od rumu, ktoré sa dali datovať do začiatku 
50 -tych rokov, kde môžeme zaradiť aj začiatok 
antropogénnej sedimentácie v jaskyni. Na konci 
sa už „kultúrna vrstva“ nenachádzala a chodba 
sa tak zúžila, že ďalší postup vylučujeme. Ťaž-
ko sa teda do jaskyne mohlo počas tatárskeho 
vpádu pomestiť „obyvateľstvo Šariša“. Buď teda 
treba hľadať inú jaskyňu, alebo sa zmieriť s tým, 
že postupom času v oblasti, kde sú jaskyne vzác-
nosťou, sa okolo vcelku nevábnej diery vytvorila 
legenda. 

Charakter jaskyne je zrejmý z priloženej map-
ky. Jaskyňa má puklinový charakter, vchod je po 
rozšírení rozmerov asi 1 × 1,5 m a za ním nasle-
duje asi pod 30° klesajúca chodba založená na 
poruche smeru cca 90 – 270°, sklonená asi 70° 
J. Chodba po 5 m úplne vykliňuje. 

Džandžurova diera

Na vyššie uvedenej ekologicko – speleologickej 
akcii sme sa dozvedeli, že priam v blízkosti dnes 
už okresného mesta Sabinov sa nachádza ďal-
šia pseudokrasová lokalita. Tentoraz ide priam  
o priepasť a tiež sa k nej viažu zaujímavé povesti. 

Jednak sa predpokladalo, a viacerí svedkovia 
sú o tom skalopevne presvedčení, že ide o je-
den z vchodov do podzemnej cesty na Šarišský 
hrad (mimochodom vzdialený vzdušnou čia-
rou 9,5 km). V okolí Prešova sa totiž o takmer 
každej pivnici a diere predpokladá, že odtiaľ 
vedie cesta na uvedený hrad. Podobne ako v 
iných oblastiach Slovenska, kde sú hrady a piv-
nice, cestu doposiaľ nik nenašiel. Zaujímavej-
šia povesť sa viaže k názvu lokality. Je údajne 
pomenovaná podľa zbojníka menom Džan-
džar, či Gandžar alebo Bandžar. Pôvod tohto 
nepochybne dialektom ovplyvneného a možno 
skomoleného názvu nie je celkom jasný – “ba-
ňur“ „bandžur“ po šarišsky znamená niečo ako 
mláku či močiar. Zbojník v jaskyni skladoval 
poklady, ktoré tam sú dodnes zakopané, po-
kiaľ ich už niekto tajne nevykopal. Iná povesť, 
už novodobejšia, hovorí o tom, že v jaskyni sa 
nachádzajú poklady sabinovských židov, kto-
ré tam ukryli počas „slovenského štátu“, a ako 
vieme, už si ich nemohli vykopať. Všetky tieto 
povesti viedli k tomu, že na lokalite sa inten-
zívne sondovalo, dokonca aj za účasti inštitú-
cií, vraj v jaskyni rozsiahle práce vykonávali 
aj príslušníci československej ľudovej armády  
v 70 -tych rokoch. Či bol niekto úspešný, ne-
vieme. V súčasnosti slúži lokalita ako objekt 
dobrodružstiev miestnej mládeže. K lokali-
te nás doviedol a informácie poskytol vedúci 
miestneho skautského oddielu Daniel Blažko 
„Jastrab“, za jeho účasti spolu s M. Repaským, 
J. Janigom a 4 skautmi sme lokalitu preskúma-
li a zamerali dňa 10. 5. 1997. 
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Opis lokality

Priepasť sa nachádza na pravom brehu rie-
ky Torysa, cca 2 km ZSZ od centra Sabinova, v 
nadm. výške cca 510 m, v lesnom masíve, kto-
rý sa rozkladá západne od Sabinova a patriaci 
už ku geomorfologickému celku Bachureň. V 
minulosti tu bolo známe výletné miesto v a 
pri minerálnom prameni stáli známe kúpele 
Švabľuvka. Nachádza sa tu totiž sírny mine-
rálny prameň. Dnes je tu „lesopark“. Objek-
ty kúpeľov ešte pred niekoľkými rokmi stáli, 
dnes už po nich ostali sotva základy, lebo zvy-
šok bol postupne odnesený na výstavbu iných 
objektov miestnym početným rómskym etni-
kom. 

K priepasti sa môžeme dostať nasledovne: od 
železničnej stanice v Sabinove po modrej a ze-
lenej značke. Od miesta kde sa rozdeľujú turis-
tické značkované chodníky modrá (vedúca do 
Uzovského Šalgova) a zelená (vedúca na Kohút 
713 m a Bachureň) treba odbočiť vpravo, asi 50 
m ísť po lesnej ceste a z nej odbočiť zas vpravo 
na slabo badateľný chodník, ktorý nás asi po 
250 m dovedie na okraj istej „plošiny“ odkiaľ 
strmo klesá svah k Toryse. Lokalita sa nachádza 
na okraji, je tu vyhliadka napriek stromom, je 
však viditeľná iba z bezprostrednej blízkosti, se-
vernejšie od nej sa nachádza ešte ďalšia plytšia 
depresia. 

Vlastný povrchový otvor je skutočne priepast-
ný. Ide o jamu šírky asi 2,5 m a dĺžky asi 6 m. 
Jej dlhšia strana je orientovaná v smere S – J, 
pričom južný okraj je previsnutý, je tu dobre 

viditeľné zvrstvenie. Ide tu o horniny centrál-
nokarpatského flyšu, konkrétne o pieskovcové 
súvrstvie veku vrchný eocén – spodný oligocén 
(Matějka et al. 1964). Súvrstvie nie je výrazne 
zvrásnené, vrstvy sú sklonené cca 25° na J. Se-
verný okraj je miernejší a pri troche opatrnosti 
je možné tade aj bez použitia lana zostúpiť dole, 
do hĺbky asi 4 m. Tu už nasleduje zvislý stupeň, 
hlboký asi 4 m, je však našťastie predelený ume-
lým dreveným stropom. Pôvod uvedenej výdre-
vy súvisí s využívaním miestnou mládežou ako 
tzv. „bunker“ V mieste tohto stropu je priemer 
priepasti asi 2m. Pod stropom sa tiahne sme-
rom na západ malý výbežok končiaci neprielez-
ne v hĺbke 8 m. 

Genéza lokality, i keď sa tu samozrejme natís-
ka gravitačný pôvod, nie je celkom jednoznač-
ná. Na povrchu lineárna depresia odtrhu je iba 
slabo badateľná, navyše tvar priepasti (profil) 
nie je výrazne puklinovitý, je skôr okrúhly. Tiež 
boky priepasti a jej dno nemajú tvary typické 
pre odlučné gravitačné pseudokrasové jaskyne. 
V blízkosti sa síce nachádza ešte ďalšia plytká 
depresia, no tiež nemá typický charakter. V 
tomto prípade sa nedá vylúčiť, že aspoň znač-
ná časť lokality bola pri hľadačských pokusoch 
umele vykopaná. 

Líščie diery

Uvedená lokalita sa nachádza v Ondavskej 
vrchovine v blízkosti obce Cernina (okres 
Svidník). Keďže výskyt jaskýň v tejto oblasti 
je zriedkavý, lokalita je široko – ďaleko známa 
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a jej poloha je vyznačená na takmer všetkých 
turistických i topografických mapách. 19. 4. 
1980 preskúmal M. Erdös a Ladislav Fodor 
uvedené pseudokrasové javy, o čom v MSK 
exituje správa, žiaľ však bez mapy. Preto sme 
lokalitu už dávnejšie navštívili a zamerali (1. 
5. 1993). 

Z geologického hľadiska ide o horniny von-
kajšieho (magurského) flyša, jednotku račian-
sku. Sú tu vyvinuté tzv. „Belovežské vrstvy“, kde 
sa striedajú ílovce s vápnitými a kremitými pies-
kovcami. 

M. Erdös na tomto mieste opisuje zosunovú 
depresiu, v ktorej zaregistroval 2 jaskyne – Líščia 
diera – priepasť a Líščia diera – jaskyňa. Počas 
nášho výskumu sme uvedenú depresiu našli, 
nachádza sa v nej medzi nakopenými blokmi 
niekoľko dier pod hranicou kritéria jaskyne a 
vlastná jaskyňa Líščia diera. Lísčiu dieru – prie-
pasť sme ale nenašli, je možné že prirodzene, 
alebo umele (rozširovanie cesty) zanikla. 

Opis lokality
Jaskyňa sa nachádza v doline potoka Cernin-

ka, ktorý tu tečie zo severu na juh v hlbokej 
doline, zarezanou vo vrstvách flyšových hornín 
nad kótou Široká hora (574,3). Dolina je dlhá 
asi 1,2 km, na svojom hornom toku sa stáča do 
smeru SV- JZ a vetví sa práve tu potok podtí-
na lavice pieskovcov magurského flyšu, vďaka 
čomu to došlo k rozsiahlejšiemu kryhovému 
zosunu a vytvoreniu mofrologicky zaujímavých 
depresií a odlučných stien. 

Jaskyňa Líščia diera je vytvorená v najnižšej z 
nich. Je tvorená výrazným portálom vysokým asi 
1m, za ktorým sa tiahne vstupná dutina rozme-
rov asi 2 × 2 m, s výškou stropu sotva 1m. Z nej 
vybiehajú 3 výbežky. Najdlhší je severovýchodný, 
ktorý sa končí závalom, podobne aj výbežok na 
JZ hneď pri vchode. Najdlhší je kľukatý výbežok 
smerujúci na juhovýchod, tento je však asi po  
3 m pre bežného jaskyniara neprielezný. U jasky-
ne nepredpokladáme výraznejšie pokračovanie. 
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Nakoľko sme sa koncom roka 1996 náhlili na-
tiahnuť meračský ťah v priepasti Večná robota čo 
najhlbšie (skončili sme na –167 m), museli sme 
narýchlo objavený úsek začiatkom sezóny 1997 
dôkladne zabezpečiť. Veľmi pomohlo päť dreve-
ných rebríkov na miestach, kde sa predtým jas-
kyniari pri šplhaní opierali o skaly vyčnievajúce 
zo strmého sutinového svahu. Najnebezpečnej-
šie miesto, prielez pod Nákovou, vylepšil fixný 
oceľovo-lankový rebrík a k zvýšeniu pocitu istoty 
prispelo aj spevnenie závalov betónovaním. To sa 
nám ukázalo ako metóda veľmi úsporná. Betó-
nom stačí vyplniť len rozhodujúce medzery me-
dzi blokmi, čo zával spoľahlivo stabilizuje.

Až po tejto neatraktívnej, ale veľmi potrebnej 
činnosti, sme sa mohli venovať prieskumu. Žiaľ, 
po sklone poruchy sme sa od posledného bodu 
ďalej nedostali. Členité, 50 m dlhé priestory, 
uklonené len 30 až 40 stupňov, končia závalom 
v hĺbke –175 m. Výrazné prúdenie vzduchu, 
ktoré nás sem zaviedlo, sa v závale rozptyľuje 
do mnohých beznádejných miest.

Povyše, na kóte –158 sme našli mierne klesa-
júcu odbočku. Po odstránení závalu na jej konci 
sa konečne otvorila cesta do hĺbky. Možno tu 
kedysi bola voľná priepasť, pravdepodobne po-
kračovanie Medúzy, teraz ju vypĺňajú ozrutné 

kvádre horniny, niektoré veľkosti koliby. Z naj-
rôznejšieho materiálu, od tmavého vápenca po 
sivý dolomit, vyumývané, vzpriečené v najrôz-
nejších polohách, vytvárajú menšie siene, kto-
rými sme zliezli 30 metrov nadol. Napodiv, táto 
stavba Kyklopov je celkom bezpečná, rozhodne 
viac, ako všetky predchádzajúce závaly.

Chcel som do mapy zakresliť aj obrys pôvod-
nej dutiny, no pevný masív sme tu nenašli. Od 
hĺbky -194 m je zával rozdrvený, vyplnený suti-
nou a žiaľ, aj bez prievanu. Dvoma paralelný-
mi trasami sme skalným šrotoviskom zliezli do 
sienky v hĺbke – 207 m.

S faktom, že tu končí cesta do Starého hradu, 
sa nikto nechcel zmieriť. Pri treťom beznádej-
nom odhadzovaní skál sa tu predsa len objavil 
malý otvor a dvaja štíhli jaskyniari sa popretlá-
čali nadol. Zameranie tohto zúfalého úseku, 
ktoré som zveril tenkému Holúbekovi ukázalo, 
že posledný bod má hĺbku -224 m.

Nádej teraz vkladáme do škáry medzi blok-
mi o 35 m vyššie. Začali sme ju rozširovať  
a k orientačnému prieskumu nám poslúžila 
nevinná lesť. Prelezenie úžiny sme postavili ako 
otázku cti a obetavý Holúbek už nemohol ustú-
piť. Neprial by som vám vidieť v skalnom klepci 
privrznutého nešťastníka, ako sa dožaduje no-

Jaskyňa, ako vyplýva z názvu, slúži v súčas-
nosti za úkryt líškam. Zaujímavejší nález sme 
však zaregistrovali pri detailnej obhliadke por-
tálu. V jeho čelnej stene, v strope, sme našli 
priamo v navetranej hornine zavŕtaný oceľový 
projektil – guľku. Ide pravdepodobne o pro-
jektil z vojenskej pušky. V uvedenej lokalite 
prebiehali totiž za 2. svetovej vojny boje, avšak 
bojovalo sa tu aj za 1. svetovej vojny. Bolo by 
zaujímavé zistiť podrobnosti o týchto operá-
ciách, jaskyňa podľa toho možno slúžila i ako 
úkryt nejakému, najskôr rakúskemu či nemec-
kému vojakovi. 
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Jedenásty rok vo Večnej robote
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1. Stratenská jaskyňa – Psie diery Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 21737 m

2. Systém Demänovských jaskýň Nízke Tatry, Demänovské vrchy 20938 m*

3. Jaskyňa Mŕtvych netopierov Nízke Tatry, Ďumbier 14075 m

4. Jaskyňa Zlomísk Nízke Tatry, Demänovské vrchy 10371 m

5. Javorinka Východné Tatry, Vysoké Tatry 5955 m

6. Domica-Čertova diera Slovenský kras, Silická planina 5261 m

7. Starý hrad Nízke Tatry, Demänovské vrchy 5101 m

8. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných Nízke Tatry, Demänovské vrchy 5034 m

9. Jaskyňa Skalistý potok Slovenský kras, Jasovská planina 3833 m

10. Čachtická jaskyňa Malé Karpaty, Nedze 3502 m*

11. Harmanecká jaskyňa Veľká Fatra, Bralná Fatra 2661 m

12. Nová Stanišovská jaskyňa Nízke Tatry, Demänovské vrchy 2334 m

13. Systém Čiernohorských jaskýň Východné Tatry,  Vysoké Tatry 2254 m

14. Bobačka Spišsko-Gemerský kras, Muránska planina 2221 m

15. Javorová priepasť Nízke Tatry, Demänovské vrchy 2218 m

16. Lisková jaskyňa-jaskyňa L-2 Podtatranská kotlina, Chočské podhorie 2160 m

17. Jasovská jaskyňa Košická pahorkatina, Medzevská pahorkatina 2122 m

18. Stanišovská jaskyňa Nízke Tatry, Demänovské vrchy 2064 m

Tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň 
na Slovensku –stav k 1. 2. 1998

Ján Tencer

NAJDLHšIE JASKYNE SL OVENSKA

žíka na rozrezanie kombinézy. Na jeho chválu 
treba povedať, že za škárou voľne chodil, aj keď 
nám doteraz nie je schopný súvisle porozprávať, 
čo tam videl. To sa dozvieme až po niekoľkých 
tvrdých banských akciách.

Vo Večnej robote sme nehľadali len cestu do 
hĺbky, ale aj prípadné prítokové vetvy. Zvedavosť 
vzbudzoval najmä portál v stene priepasti Me-
dúza.

Prvý raz sme tam vyliezli pomocou stĺpa  
z dna priepasti. Teraz využívame lanový traverz 
priamo z priepasti pod Homôľkou (viď foto na 
obálke). So stĺpom sme sa z balkóna postupne 
dostali komínom do 40 m výšky, no predpokla-
danú chodbu, prichádzajúcu z najvyššej časti 
masívu Krakovej hole, sme tu nenašli.

Dĺžka jaskyne vzrástla na 1012 m, uvidíme, čo 
prinesie ďalší rok.
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19. Moldavská jaskyňa Košická pahorkatina, Medzevská pahorkatina 1924 m

20. Belianska jaskyňa Belianske Tatry, Vysoké Tatry 1752 m

21. Ardovská jaskyňa Slovenský kras, Silická planina 1550 m*

22. Suchá jaskyňa č. Veľká Fatra, Hôľna Fatra 1541 m

23. Gombasecká jaskyňa Slovenský kras, Silická planina 1525 m

24. Štefanová č. Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1521 m

25. Brestovská jaskyňa Západné Tatry, Roháče 1450 m* 

26. Dobšinská ľadová jaskyňa Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 1232 m

27. Medvedia jaskyňa Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1206 m

28. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera Slovenský kras, Silická planina 1189 m

29-30. Krásnohorská jaskyňa Slovenský kras, Silická planina 1100 m**

29-30. Silická ľadnica Slovenský kras, Silická planina 1100 m*

31. Suchá diera Východné Tatry, Vysoké Tatry 1086 m 

32. Drienovská jaskyňa Slovenský kras, Silická planina 1073 m 

33. Večná robota Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1012 m 

34. Jaskyňa na Kečovských lúkach Slovenský kras, Silická planina 1010 m 

35. Bystrianska jaskyňa cca Horehronské podolie, Bystrianske podhorie 1000 m**

36. Okno Nízke Tatry, Demänovské vrchy 930 m 

37. Kunia priepasť Slovenský kras, Jasovská planina 813 m 

38. Milada cca Slovenský kras, Silická planina 800 m**

39. Hrušovská jaskyňa Slovenský kras, Silická planina 780 m 

40. Hučiaca vyvieračka Slovenský kras, Plešivecká planina 769 m 

41. Zápoľná priepasť Kozie chrbty, Važecký chrbát 721 m 

42. Jaskyňa nad Kadlubom Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie 708 m 

43. Suchá jaskyňa Nízke Tatry, Demänovské vrchy 705 m 

44. Jaskyňa Homoľa Spišsko-Gemerský kras, Muránska planina 697 m*

45. Driny Malé Karpaty, Smolenická vrchovina 680 m 

46. Jaskyňa nad vyvieračkou Malá Farta, Krivánska Fatra 620 m**

47. Bystriansky závrt Horehronské podolie, Bystrianske podhorie cca 600 m**

48. Veľké Prepadlé Malé Karpaty, Homoľské Karpaty 597 m 

49. Zlatá diera Spišsko-Gemerský kras, Slovenský raj 593 m 

50. Modrovská jaskyňa Považský Inovec, Nízky Inovec 570 m 
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1. Starý hrad Nízke Tatry, Demänovské vrchy 432 m 

2. Javorinka Východné Tatry, Vysoké Tatry 360 m 

3. Javorová priepasť Nízke Tatry, Demänovské vrchy 312 m 

4. Jaskyňa Mŕtvých netopierov Nízke Tatry, Ďumbier 300 m 

5. Jaskyňa Skalistého potoka Slovenský kras, Jasovská planina 289 m 

6. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných Nízke Tatry, Demänovské vrchy 284 m 

7. Systém Čiernohorských jaskýň Vysoké Tatry, Javorová dolina 232 m 

8. Večná robota Nízke Tatry, Demänovské vrchy 224 m 

9. Kunia priepasť Slovenský kras, Jasovská planina 203 m 

10. Tristarská priepasť Východné Tatry, Belianske Tatry 201 m 

11. Stratenska jaskyňa – Psie diery Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 194 m 

12. Čertova diera Slovenský kras, Horný vrch 186 m 

13. Brázda Slovenský kras, Silická planina 181 m 

14. Systém Demänovských jaskýň Nízke Tatry, Demänovské vrchy 174 m 

15. Zadný úplaz Západné Tatry, Červené vrchy 165 m 

16. Bystrianský závrt Horehronské podolie, Bystrianske podhorie 164 m 

17. Belianska jaskyňa Východné Tatry, Belianske Tatry 160 m 

18. Jaskyňa Zlomísk Nízke Tatry, Demänovské vrchy 147 m 

19. Malá Železná priepasť Slovenský kras, Silická planina 141 m 

20. Veľká Buková priepasť Slovenský kras, Silická planina 140 m 

21. Ponorná priepasť Slovenský kras, Silická planina 135 m 

22. Ľadová priepasť Nízke Tatry, Demänovské vrchy 125 m 

23. Diviačia priepasť Slovenský kras, Plešivecká planina 123 m 

24. Nová Éra Východné Tatry, Belianske Tatry 121 m 

25-26. Bezodná priepasť Západné Tatry, Osobitá 120 m 

25-26. Veterná priepasť Slovenský kras, Horný vrch 120 m 

27. Jaskyňa Slnečného lúča Nízke Tatry, Demänovské vrchy 113 m 

28. Dobšinská ľadová jaskyňa Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 112 m 

29-30. Nová Kresanica Západné Tatry, Červené vrchy 110 m

29-30. Silická ľadnica Slovenský kras, Silická planina 110 m

31. Priepasť v Okolíku-Skálie Západné Tatry, Osobitá 106 m 

32. Hlinoš Slovenský kras, Dolný vrch 105, 5 m 

33. Michňová Spišsko-gemerský kras, Muránska planina 105 m 

34. Mojtínska priepastná jaskyňa Strážovské vrchy, Strážov 104 m 

NAJHLBšIE JASKYNE SL OVENSKA
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Niekoľko poznámok pri zostavovaní posled-
nej tabuľky najdlhších a najhlbších jaskýň Slo-
venska ku 1. 2. 1998. Pri zostavovaní poradia 
sme sa rozhodli čo najviac zreálniť jednotlivé 
dĺžky a hĺbky jaskýň na základe konzultácií s 
jaskyniarmi, ktorí na uvedených lokalitách vy-
konávali, alebo vykonávajú prieskum a doku-
mentáciu. Z kontaktov s jaskyniarskou verej-
nosťou vyplynulo i to, že kritické slová o úrovni 
dokumentácie jaskýň od Zdenka Hochmutha, 
si mnohí zobrali ku srdcu a revidovalo sa mno-
ho dĺžkových údajov. Predsa však sú lokality, 
ktoré ako keby nemali majiteľa. Sú to takmer 
všetky jaskyne, ktoré sa končia číslicou nula. 
Nemožno nespomenúť významné jaskyne, kto-
ré patria pod Správu slovenských jaskýň, kde 
niektoré lokality majú veľké rezervy v úplnos-
ti dĺžkových údajoch. (Systém demänovských 
jaskýň, Bystrianska jaskyňa, Jasovská jaskyňa...) 
V blízkej budúcnosti sa však črtá možnosť, že 
biele miesta na niektorých mapách sa zaplnia.

Samostatná kapitola sú jaskyne, ktoré zma-
povali staršie generácie jaskyniarov. Mapy z 
týchto lokalít jestvujú, je známy i dĺžkový údaj, 
ale podklady sú nenávratne stratené. Treba ve-

riť, že nastupujúca generácia meračov bude 
revidovať tieto mapové diela a vytvorí nové. 
Mohla by sa na tomto mieste viesť polemika o 
jednotlivých lokalitách, o zameraných častiach 
a ešte väčšia o nezameraných. Nie je to úmys-
lom tejto poznámky.

Na záver len toľko, každá skupina má v ob-
lasti svojho pôsobenia lokality, ktoré považuje 
za dôležité, preto berte tieto slová ako výzvu do 
ďalšej práce: Zanechajte pre budúce generácie 
svojich nasledovníkov niečo v čom môžu pokra-
čovať i oni, bez toho aby museli vynakladať veľa 
zbytočných síl.

Legenda: 

* dĺžka jaskyne stanovená na základe súčtu po-
lygónových ťahov vykonných rôznou metodi-
kou v dlhom časovom intervale

** nedostatočne overené údaje
 

neoznačené jaskyne a dĺžkové údaje pripada-
júce k nim sú vyjadrené dĺžkou polygónového 
ťahu overovaného u osôb, ktoré vykonávali, 
alebo vykonávajú dokumentáciu na lokalite.

35. Čachtická jaskyňa Malé Karpaty, Nedze 102 m 

36. Zvonivá jama Slovenský kras, Plešivecká planina 101 m 

37. Obrovská priepasť Slovenský kras, Dolný vrch 100 m 

38. Kosienky Nízke Tatry, Demänovské vrchy 97 m 

39. Priepasť v Sivom vrchu Západné Tatry, Sivý vrch 93 m 

40-41. Bystrianska jaskyňa Horehronské podolie, Bystrianske podhorie 92 m 

40-41. Jaskyňa na Rúbani Strážovské vrchy, Strážov 92 m 

42. Štefanová č. 1 Nízke Tatry, Demänovské vrchy 91 m

43. Jaskyňa pod Úplazom Vysoké Tatry, Javorová dolina 90 m 

44. Jaskyňa za Bukovicou Nízke Tatry, Demänovské vrchy 87 m 

45. Štepnica Malé Karpaty, Nedze 85 m 

46. Majkove ponory (Stará garda) Malé Karpaty, Pezzinské Karpaty 84 m 

47. Veľká Artajama Vihorlatské vrchy, Humenské vrchy 80 m 

48-49. Haviareň Malé Karpaty, Biele hory 79 m 

48-49. Dvojitá priepasť Slovenský kras, Plešivecká planina 79 m 

50. Muflónia priepasť Slovenský kras, Plešivecká planina 77 m 
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Expedíciu, ktorá sa konala v čase od 29. 12. 
1997 do 11. 2. 1998 zorganizoval Speleoklub 
Cassovia z Košíc, na základe pozvania od jas-
kyniara Pedra Lobo Martins z aktívnej jasky-
niarskej skupiny Bambui v meste Belo Horizon-
te. Akcie sa zúčastnili Štefan Labuda a Štefan 
Seman zo Speleoklubu Cassovia, Zoltán Ágh  
a Erik Kapucian zo Speleoklubu UK Bratislava 
a Ján Šmoll z Červených vrchov.

Nosným pilierom expedície bol prieskum  
a mapovanie najdlhšej jaskyne nielen Brazílie, 
ale celej južnej hemisféry, TOCA DA BOA VIS-
TA. Okrem nej to boli viaceré náučno-poznáva-
cie exkurzie do rôznych krasových oblastí Bra-
zílie.

Po absolvovaní 11-hodinového letu z Zuri-
chu do Rio de Janeira vychádzame z letiskovej 
haly do úžasnej horúčavy. Je 35 stupňov a straš-
ne vlhko. Okamžite sa všetci potíme aj keď sa 
nehýbeme. Prezliekame sa z flaneliek, svetrov  
a rifiel do tričiek, kraťasov a sandálov. Meníme 
s vekslákmi peniaze a pokračujeme autobusom 
434 km do Belo Horizonte. Prespávame v dome 
Pedrových rodičov, on je už na expedícii, ktorá 
začala pred troma dňami.

Silvestra trávime v autobuse do mesta Feira 
de Santana 1256 km. Žiadna oslava Nového 
roku sa nekoná, každý spí. Nachádzame sa už v 
štáte Bahia, ešte ďalších nejakých 300 km iným 
autobusom a sme v mestečku Campo Formoso. 
Je 23 hodín, horúca tropická noc. Ubytováva-
me sa v hoteli, kde sa do sýta sprchujeme. Po-
tom ideme na disko pod otvorenou oblohou. 
Jednoznačne prevláda samba a už všeobecne 
známe krásne brazílčanky. Dokonalé postavy v 
šialenom rytme vlnia panvami zahalenými iba v 
minisukniach, pričom ostatok tela je v relatív-
nom kľude. Tie zadočky len tak kmitajú, zmy-

selne, eroticky...Všetky odtiene hnedej zamato-
vej pokožky, krásne dlhé čierne vlasy. Po toľkej 
ceste je to hotový balzam pre našu dušu a tak 
spokojní nad ránom usíname.

Na druhý deň sa podľa dohody stretávame s 
Pedrom. Na terénnom chevrolete sa prepravu-
jeme ešte 160 km po prašnej ceste do dediny 
Lage dos Negros. Čím ďalej je suchšie, teplejšie, 
chudobnejšia vegetácia a ľudia. V tejto oblasti 
Bahie žijú samí černosi, priami potomkovia ot-
rokov. Prispôsobili sa tu dokonale. Pripadáme 
si ako kdesi v Afrike. Bývajú v jednoduchých 
chatrčiach pozliepaných z nepálenej červenej 
hliny bez zasklených okien. Chodia bosí a sú 
veľmi sporo oblečení. Popri ceste a medzi do-
mami sa tmolia somáre, kravy Zebu, kozy, čier-
ne ošípané, muly a sliepky. Keď sa priblížime do 
dediny, deti sa hrnú behom k ceste a zborovo 
kričia: „Teretetéé, teretetéé..“opakujúc to stále 
dookola. Pedro im vyhadzuje z auta celé hrste 
cukríkov po ktorých sa bezhlavo vrhajú takmer 
pod kolesá. V dedine za potokom je škola, kde 
máme základný tábor, keďže teraz sú práve let-
né prázdniny. Spíme v jednotlivých triedach na 
zemi, voda a elektrina tu nie sú. Pitnú vodu tu 
máme v 50 l bandaskách a užitkovú v betónovej 
nádrži, kde ju pravidelne dopĺňa čierny domo-
rodec so somárom. V kuchyni nám na plyno-
vých bombách vyvára tradičné jedlá miesta čer-
noška. Je tu okolo 30 brazílskych jaskyniarov, 
ale momentálne sú všetci v jaskyniach. Ideme s 
Pedrom na exkurziu do dediny.

Hneď vedľa školy je minitovárnička na spra-
covanie manioku. Sú to hľuzy rastúce v zemi, 
dlhé 20 – 30 cm. jedna skupina žien sediacich 
na zemi ich šúpe, potom ich strojovo pomelú 
na padrť a sušia na dvoch peciach až vznikne 
hrubá manioková múka na pečivo. Prechádza-

Prvá slovenská speleologická expedícia  
do Brazílie – BOA VISTA 97/98

Štefan Labuda



44



45

me cez most ponad špinavý potok, ktorý použí-
vajú ako pitnú tak aj užitkovú vodu a kanalizá-
ciu zároveň. Sedíme v miestnej krčme popíjajúc 
vychladené pivo z plynovej chladničky. Postup-
ne sa vracajú jednotlivé skupiny jaskyniarov 
chváliac sa koľko ktorá objavila a zamerala. Zo-
znamujeme sa a chudák Pedro má čo robiť, aby 
stíhal prekladať. Vládne perfektná atmosféra. 
Hoci je začiatok januára, teplota v noci neklesá 
pod 28 stupňov. Domáci spia iba tak na prie-
domkoch ležiac v piesku.

Nasledujúcich sedem dní je veľmi podob-
ných. Každý deň vyrážame do jaskýň Toca de 
Boa Vista alebo Barriguda. Sme rozčlenení me-
dzi brazílčanov. Po raňajkách si každý rozbíja 
karbid a pripravuje sa do jaskyne. Všetci majú 
celtové kombinézy s krátkymi rukávmi. My si 
chceme obliecť šušťákové, no Pedro nás varuje, 
že nám bude veľmi horúco. A tak ako jediní ide-
me v trenírkach a tričkách. Terénnymi vozidla-
mi sa asi 15 km presúvame rovinatou krajinou 
husto zarastenou agávou a rôznymi pichľavými 
kríkmi a termitišťami. V úžasnej horúčave cez 
40 stupňov kráčame po vyprahnutej zemi

Jaskyňa Toca da Boa Vista

Vchod do jaskyne Toca da Boa Vista predsta-
vuje akési prepadlisko na úplnej rovine o roz-
meroch asi 8 m (šírka) × 3 m (výška). Je husto 
zarastený, upozorňujú nás, aby sme sa správa-
li potichu, lebo tu sídlia divoké osy. Až teraz 
počujeme ich bzukot. Vstupujeme do najdlh-
šej jaskyne Brazílie Toca da Boa Vista, dlhej  
71 km, no teraz už má viac, lebo každý deň sa 
tu objavia a zamerajú nové priestory. Ocitáme 
sa v mohutnej vstupnej chodby prierezu 20 × 
30 m. Dnes máme iba takú exkurznú trasu na 
zoznámenie sa tunajšími pomermi. Jaskyňa má 
horizontálny charakter, jej denivelácia sa pohy-
buje v rozmedzí 52 m. Je to mohutný labyrint 
obrovských chodieb a gigantických dómov. Jas-
kyňa je veľmi stará, je v senilnom štádiu vývoja. 
Kedysi strašne dávno bola v tejto časti Latinskej 
Ameriky doba ľadová. Keď sa masy ľadu zača-
li po zmene klímy topiť, pod povrchom zeme 
tečúca vody svojou koróznou a eróznou čin-
nosťou vymodelovala rozsiahle podzemné blu-
disko. Dôkazom toho je, že napr. paleontoló-
govia tu identifikovali kostry lamy, ktorá dnes 
žije iba vo výškach nad 4000 m na náhorných 
plošinách v Andách, pritom táto jaskyňa je vo 
výške iba 500 m nad morom. Je bohatým nále-

ziskom rôznych fosílií živočíchov, akých dnes 
na našej planéte už nenájdeme. Jaskyňa je úpl-
ne suchá s už odumretou, ale stále nádhernou 
sintrovou výzdobou. Bohaté náteky, celé lesy 
ozrutných kvapľov a prekrásnych galérií. To, že 
v jaskyni sa pohybuje teplota od 33 do 35 °C sa 
presvedčime už po niekoľkých 100 m pohybu. 
Pot sa z nás len tak leje. Miestami prechádzame 
úsekmi, kde sa po látka brodíme v jemnučkom 
prachu. Ten sa víri a dráždi nám dýchacie cesty 
a oči. Prachové mračná sú také husté a rozsiah-
le, že nám sťažujú orientáciu. Prach sa odporne 
lepí na spotené telá a mieša s potom. Po koži 
nám stekajú hnedé potôčiky. Za takýchto pod-
mienok sa veľmi zle fotí. Často prechádzame 
po dnách bývalých jazier a sifónov, hlbokých 
podľa čiary na stenách aj 10 m. Dno a steny 
takýchto priestorov je úžasne skryštalizované v 
podobe rôznych ružíc a karfiolov. Tu po prachu 
niet ani stopy. Vysoká teplota v jaskyni má as-
poň jednu výhodu, že sa z nás neparí a ani pri 
fotografovaní sa obrázok nezadýcha. Aj keď je 
to v podstate horizontálna jaskyňa, tak to nie 
je prechádzka ružovým sadom. Neustále leze-
nie hore-dole, komínovanie, traverzy skalných 
stien, skoky po balvanoch, kde tu nejaká pla-
zivka a to všetko v šialenom brazílskom tempe. 
My odchovanci studených jaskýň tu v prvé dni 
ideme dušu vypustiť. Na jednom meste sme od-
bočili do partií Tretieho sveta, najteplejšej časti 
jaskyne + 35°C. Strašná horúčava, ledva chytá-
me dych. Oči štípu od potu, prachu, nemáme 
sa ani čím poutierať. Tričká môžeme žmýkať. 
Každý brazílčan má roličku toaletného papie-
ra a tým si utierajú aspoň tváre. Pľúca nám ide 
rozdrapiť a srdce vyskočiť z hrude. Situácia ako 
stvorená na infarkt. Ešteže sme poslúchli Pedra 
a každý si zobral so sebou 3-4 litre vody, vypi-
li sme ju do kvapky a zajtra si zoberieme ešte 
viac! Myslím si, že ani v pekle nebude teplejšie. 
Jaskyňa má tri vchody, my vyliezame po 15 m 
drevenom rebríku von. Ten tretí sa nachádza 
si 150 m od toho rebríkového a je taktiež prie-
pasťovitý a spúšťajú sa doňho ako ruka hrubé 
korene stromov, kde asi po 10 m sa zakoreňujú 
v jaskyni.

Vonku je už tropická noc s krásnym hviezdna-
tým nebom oživená orchestrom neúnavných 
cikád. Konečne sme v chladnejšom prostredí 
ako v jaskyni. Postupne sa všetky skupiny stre-
távame v krčme pri pive, kde každá líči svoje zá-
žitky. Umývame sa polievajúc sa vedrami vody  
z nádrže.
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Jaskyňa Barriguda

Nachádza sa asi 3 km vzdušnom čiarou na 
SV od Toca da Boa Vista. Je dlhá zatiaľ 8 km, aj 
tu vyrážajú každý deň meračské skupiny. Gene-
ticky a vývojovo sú obe jaskyne totožné. Je iba 
otázkou času kedy sa navzájom fyzicky prepoja. 
Aj táto jaskyňa je charakteristická obrovskými 
priestormi, ale zdá sa s ešte bohatšou a belšou 
výzdobou. Žijú tu jaskynné kobylky a veľké chl-
paté pavúky.

Podľa plánu, ktorý zostavil a vlastne všetko 
zorganizoval známi brazílsky jaskyniar Ezio 
Rubbioli, každý deň do oboch jaskýň vstupu-
jú na 10-12 hodinové šichty meračské partie. 
Každý deň sa objaví a zameria priemerne oko-
lo 1 km nových neznámych priestorov. Systém 
merania oproti tomu nášmu je prinajmenšom 
zvláštny. No musíme si uvedomiť, že aj domá-
ci jaskyniari sú odtiaľ zo vzdialenosti 2000 až 
2500 km a aj pre nich to je riadna vzdialenosť, 
chodia tu iba raz ročne. Takže pri meraní nejde 
o presnosť, ale hlavne o rýchlosť.

Napr. od bodu A do bodu B sa natiahne 
pásmo, zameria a pásmo sa stočí. Potom osoba 
na bode B asi dá dole prilbu a očadí plameňom 
bod. Oheň ponechá na bode a osoba na bode A 
zameria optickým sklonomerom a kompasom 
príslušné hodnoty. Všetko sa zapíše, zakreslí 
profil a postupuje sa ďalej. Je to veľmi rýchle a 
praktické. Na bodoch sa nechávajú asi 10 cm 
dlhé fosforeskujúce alebo iba farebné stužky  
s príslušným označením.

Je tu taká možnosť ísť do jaskyne na dva dni s 
bivakom. Samozrejme bez stanu, spacáku či ka-
rimatky. Spí sa len tak na zemi. Zolo s Erikom 
si to odskúšali a po návrate sa zhodli, že stačilo 
úplne raz. My ostatní eslovacos sme dali radšej 
prednosť každodennej 3-hodinovej makačke na 
miesto merania. Potom 4-5 hodín merať a zase 
späť.

Dohromady sme všetci zamerali 11 km no-
vých jaskynných priestorov. Z toho 7 km v Toca 
da Boa Vista a 4 km v Barrigude. Objavené boli 
prevažne priestranné koridory, kde by sa dali 
robiť aj 100 m zámery. Jaskyne ani zďaleka ne-

Jaskyňa Toca da Boa Vista. Foto: Š. Labuda a Š. Seman
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končia práve naopak, pred nami zíva nekoneč-
ná čierna prázdnota. Len ísť, liezť, objavovať a 
merať. Žiaľ, všetko raz skončí a tak aj náš pobyt 
v tejto ešte prakticky panenskej krasovej oblasti. 
Možnosti sú tu nevídané. A to sa ešte neliezli 
komíny a plazivky. Povrchový prieskum nebol 
robený vôbec, kvôli nedostatku času a hlavne 
neprehľadnosti terénu. Prieskum naviac sťažuje 
horúca tropická klíma, extrémne husté pichľa-
vé porasty a veľké nebezpečenstvo číhajúce od 
jedovatých hadov a škorpiónov, ktorých tu žije 
viac než dosť.

Je 10. januára 1998. Všetci sa navzájom lúči-
me. Brazílčania idú domov a my sa autobusom 
presúvame asi 1300 km do prístavného mesta 
Porto Seguro na pobreží Atlantického oceánu. 
Niekoľko dní trávime na plážach, do sýtosti sa 
kúpeme v oceáne a opaľujeme.

Vystupujeme na špicatý zalesnený kopec 
Mone Pascoal 536 m nachádzajúci sa v N.P. 
rovnakého mena. Kopec okrem bujnej tropickej 
vegetácie a tomu príslušiacej vlhkosti a teploty 
je zaujímavý tým, že bol to práve on, ktorý ako 

prvý zhliadol portugalský moreplavec Pedro 
Alvarez Cabral z hladiny Atlantického oceána 
takmer pred 500 rokmi.

Po takmer týždni túlania sa opäť stretávame s 
Pedrom v Belo Horizonte v štáte Minas Gerais. 
Ukazuje nám dve sprístupnené jaskyne Gruta 
Rei do Mato asi 80 km na sever, ktorú tvoria 
dómovité priestory s peknou výzdobou s asi 
15 m vysokými stalagnátmi. O 40 km ďalej si 
prezeráme Grutu do Maquiné, pekný vstupný  
areál. Lístky sa predávajú priamo v portáli jas-
kyne. Jaskyňu tvorí jedna mohutná chodba asi 
500 m dlhá, celá obliata sintrom. Obe sú elek-
tricky osvetlené.

Ale nás hlavne láka nesprístupnená jaskyňa 
Gruta de Morena dlhá okolo 4 km. Už za tmy 
prichádzame k vrátam fazendy (súkromného 
pozemku) kde sa jaskyňa nachádza. Fazender 
nás za mierný poplatok púšťa na svoj pozemok, 
ktorý môže byť kľudne o rozlohe aj niekoľko 
desiatok km². Brazília je stará kapitalistická 
krajina a takmer celá je rozčlenená ostnatými 
plotmi na tisícky súkromných fazend. Jaskyňa 

 Jaskyňa Barriguda. Foto: Š. Labuda a Š. Seman
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je síce štátny majetok, ale prístup k nej musí 
povoliť majiteľ pozemku. Predierajúc sa hus-
tým krovím len pri svite čeloviek ani nevieme 
kedy sme vkročili do mohutného portálu jas-
kyne. Skôr ho tušíme ako vidíme. Asi po 200 
m staviame v jaskyni na piesku kúsok nad zur-
čiacim potokom stany. V jaskyni sa nachádza 
niekoľko na sebe nezávislých vodných tokov a 
sifónov. Ten najhlavnejší je široký okolo 5 km. 
Je to krásna živá jaskyňa v tmavých až čiernych 
vápencoch, takže karbitky musíme poriadne 
žhaviť, aby sme vôbec vo veľkých chodbách nie-
čo videli. Prekonávame množstvo kaskád, perejí 
a vodopádov. Sme síce do nitky mokrí, ale ne-
vadí voda má okolo 28 stupňov C. V horných 
poschodiach bez vody je krásna heliktitová vý-
zdoba. Spíme v jaskyni, perfektná noc v teple 
podfarbená žblnkotom potoka.

Po návšteve ďalšieho Nacional Parque da Ser-
ra do Cipó, kde sme vystúpili do romantického 
horského údolia Lagoa Dorado (1600 m) oven-
čeného reťazou horských hrebeňov. V Brazílii 
neexistuje turistika v našom ponímaní. Nie sú 

tu žiadne mapy ani turistické značky. A tak sa 
môžte túlať kde sa Vám zachce, len tak na blint, 
a hlavne na vlastné riziko. Potok tečúci dolinou 
sa rúti asi 80 m vodopádom do neprístupného 
kaňonu. Aj tu sa to hemží hadmi a jaštermi.

Po návrate do Bela Horizonte cestujeme 
1320 km na JV do Santa Barbary. Tu sa nachá-
dza N. P. Carasa, kde sa nachádza najhlbšia 
kvarcitová jaskyňa na svete Centenário – 405 
m a dĺžke 4200 m. Sprevádza nás Pedrov pria-
teľ Leonardo. Vystupujeme až na vrchol kopca 
Inficionado 2064 m, kde na plochom vrchole 
staviame stany. Planinová krajina je rozoklaná 
stovkami priepastí, kaňonov a jaskýň. Škoda, 
že to nie je vápenec. Chodenie po povrchu je 
náročné, treba si veľmi dobre pamätať a značiť 
kadiaľ sa ide, lebo v spleti trhlín a puklín sa dá 
ľahko zablúdiť. V noci je teplota iba 15 ° Vchod 
do Centenária tvorí mohutná tektonická puk-
lina kúsok od vrchola. Je okolo 300 m dlhá a 1 
až 10 široká, na viacerých miestach prerušená 
skalnými mostmi a závalmi. Priama vertikálna 
hĺbka je max. 80 m. Na jednom mieste sa však 

Bivak v jaskyni Barriguda. Foto: Š. Labuda a Š. Seman
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dá klasicky zliezť. Je to úžasný pohľad na zvislé 
a previsnuté steny zarastené machom. Na via-
cerých miestach prší. Na jednom mieste jasky-
ňa pokračuje sústavou puklín sprevádzaných 
potokom ďalej. Komínujeme ponad vodopády 
stále hlbšie až do zhruba 150 m. Ďalej je už 
veľa vody a bolo by treba použiť lano. Nerisku-
jeme a vraciame sa na povrch. Je to najchlad-
nejšia jaskyňa v Brazílii +13°C.

Náš priateľ Pedro nás ešte vodí a ukazuje ďal-
šie jaskyne v okolí Bela Horizonte, ale už nás 
to akosi nebaví. Už sme v Brazílii skoro mesiac 
a cítime, že sme prejaskyniarčení a potrebuje-
me zmeniť vzduch. Preto sa lúčime s Pedrom  
a ďalšími priateľmi zo skupiny Bambuí dobrou 
večerou v churascárii, kde môžete za jednorazo-
vý poplatok zjesť možno 20 druhov rôzne upra-
veného mäsa a šalátov koľko chcete a vládzete. 
Vymieňame si ešte adresy, posledné stisky rúk  
a dovidenia.

My pokračujeme 1800 km na JZ na hranicu 
Brazílie, Argentíny a Paraguaja. Tu navštevuje-
me vodopády Iguazú – je to jeden zo siedmich 
divov sveta. Je to prekrásne, asi 270 vodopádov 
v trojkilometrovej podkove. Sú tu vybudované 
betónové chodníky s vyhliadkami ako perleťový 
náhrdelník. Jedna krajšia ako druhá. Je to fan-
tázia, sú to množstvá vodopádov poskladaných 
vedľa seba, nad sebou, pod sebou, padajúcich 
v rôznych úrovniach a terasách. Celé to veľko-
lepé divadlo ešte umocňuje zelená farba prale-
sa, ktorý sa tlačí pomedzi vodopády, nádherné 
dúhy a hustý aerosól tvoriaci takmer neprenik-
nuteľnú hmlovinu. Miestami na dosah ruky 
máme masu padajúcej vody o šírke 60 m a výške  
50 m. Sú to tony hučiacej vody. Sme okamžite 
od aerosólu mokrí do nitky. Fotiť je nemožné.  
Z argentínskej strany sa máme možnosť priblí-
žiť do bezprostrednej blízkosti k najväčšiemu 

vodopádu „Diablovo hrdlo“ vysokému 80 m. 
Je to úžasné, akoby sa cez hranu prelieval oce-
án, obrovský rachot. Stĺp vodnej triešte stúpa 
asi 150 m do výšky. Ešte si prezeráme najväč-
šiu, čo sa týka výroby el. energie, priehradu na 
svete Itaipu s priehradným múrom dlhým 8 km  
a 196 m vysokým. Odskočili sme na nákupy do 
Paraquaja a týždeň ubehol ako voda.

Cestujeme ďalších 800 km na východ do mes-
ta Iporanga, štát Sao Paulo, ktorá je vstupnou 
bránou do Nacionale Parque de Alto Ribeira. 
Táboríme pri čistej horskej riečke s pomerne 
studenou vodou, výbornou na kúpanie. Sú tu 
zachovalé pôvodné Atlantické pralesy s mo-
hutnými stromami, papradinami, lianami, 
palmami, banánovníkmi, broméliami, papa-
gájmi, opicami, hadmi, 1,5 m dlhými jaštermi 
atď. Aj tu je viacero isto zaujímavých jaskýň, no 
nemáme so sebou výstroj. Je tu jedna sprístup-
nená Gruta de Santana. Sprievodca nám dáva 
karbidky, chodíme po drevených mostíkoch s 
bambusovým zábradlím. Neďaleko od Iporangi 
asi 15 km na sever prichádzame pralesom k naj-
väčšiemu portálu na svete Casa de Pedra. Je to 
aktívny ponor. Portál je vysoký 186 m a široký 
30 m. Je to skutočne obrovské, cítime sa tu ako 
trpaslíci. Musíme poriadne zakláňať hlavy aby 
sme videli vŕšok. Škoda, že nie je odstup a nedá 
sa to odfotiť. Casa de Pedra je mohutná prie-
chodná jaskyňa na druhej strane masívu sa dá 
vyvieračkou vyjsť. Už aj ľutujeme, že nemáme 
sebou výstroj.

Vraciame sa späť do Ria de Janeira, kde sme 
začínali. Vystúpili sme k soche Krista, vysokej 
30 m, týčiacej sa nad mestom na kopci Corco-
vado 736 m. Posledné hodiny trávime na sve-
toznámej pláži „Copacabana“, plnej pekných 
kakaových a čokoládových dievčat tancujúcich 
sambu.
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Spontánna speleo-
mítingová propaganda 
Velikej klisury v podaní 
inžiniera Jána Kleske-
ňa účinkom neminula. 
V piatok 7. novembra 
sa totiž stretávame na 
benzínovej pumpe v 
Šahoch už sedemnásti! 
A znovu nechýba ani 
popredný liptovský lezec Paľo Staník. Vlani, 
keď sme ho, logicky čo najviac sa šetriaceho a 
snažiaceho čo najmenej sa zaíliť pred náročný-
mi výstupmi v Svalnatej, zrazu povolali – „Nič 
sa nedá robiť, je nás málo, musíš ísť helfnúť s 
polosifónom„ – samozrejme poriadne frfľal. 
No a teraz pritiahol aj svoj podporný mančaft  
z horolezeckého oddielu! Nech vedia, čo je to 
ten speleoalpinizmus!

Dvoma dodávkami a jedným osobným vo-
zidlom sa prepracovávame nocou, krátkym 
medzispánkom a dňom na miesto činu, do ko-
sovského mestečka Peč. Idylka, hoci častých, 
ale tentoraz nás zväčša len zastavujúcich a ne-
zvyčajne málo pokutujúcich policajných patrol 
končí. Sme odchytení. Sprvu pomaly na zbrane 
a peknú vyšetrovačku vyzerajúci konflikt však 
vyrieši – fľaštička Demänovky! Brána do kaňo-
nu Rugovskej klisury je otvorená!

Už potme nastáva pre neznalcov strašidelný 
chaos vynášok. A tak, keď už znalci pomerov 
pomaly sladko odfukujú v spacákoch na „svo-
jich„ vyárendovaných plochách vchodu, nie-
ktorí z tých prvých, ktorí sa pustili v stopách 
domnelého znalca, blúdia v rygole výveru alebo 
vysoko nad jaskyňou, kde ich zastavujú bralá… 
Potom ešte (znalci) počujeme zopár tradičných 
tupých úderov hláv (neznalcov) o (asi bolesti-
vú… a časom azda už i zakrvavenú) stropnú ku-
lisu pri vstupe a bivak je hotový.

Závažným miestom výskumov v jaskyni sa 
stáva Svalnatá. Nie chodba, pretože ide skôr o 
príkre a pritom meandrovite sa stáčajúce tune-
lovité strminy, ale jednoducho – Svalnatá. Pa-
sáž sme pomenovali prostredníctvom Ericha  

Kreutza, účastníka 
zimnej expedície de-
vätdesiatehošiesteho. 
(Inak nejaskyniara, 
ktorému sme priamo 
na mieste na jeho do-
taz, čo má robiť, ponú-
kli čosi, čo by na smrť 
vystrašilo asi i mnohé-
ho dlhoročného borca: 

„Mapovať!„ – a on to zvládol!). Po akcii sme ho 
oslovili, nech reku nazve jednu tú šikminu, čo 
zdokumentoval. 

Ponechal to na nás. Tak teda, Erich, vymysli-
me hocčo, čo sa dobre pamätá, napríklad… ako 
sa volá to šikovné „baby„, čo si za ním bral, nóó, 
tá, čo má také svalnaté stehná!? A je to. 

Sem sa vyberá v prvý deň akcie, 9. novembra, 
prirodzeným výberom rizikom viac nadchnutá 
a preň lepšie morálom stavaná skupina v zlože-
ní Janko Žiaran, Ľubo Rybanský a Paľo Mitter 
ml., vedení Janom Šmollom a Paľom Staníkom. 
Vybudujú traverz ponad rozmernú šachtu so 
slabým zvodnením a po strmých dvadsiatich 
metroch výstupu objavujú odbočky – chodby, 
studne, meandre. Mohutná panenská čierňava 
dohora však láka ešte viac a Staník rozbieha el-
dorádo do plusu.

Subpartia Miro Sova, Ľuboš Sliva a Ludvík 
Krčmárik mapujú opačným smerom. Priepasť 
sa po 18 m zlanenia vetví a zmapovaných je pr-
vých 100 m. 

Erik Kapucian zatiaľ inštaluje benzínové čer-
padlo pri Polosifóne milicionárov. Úvodných 
približne 10 l za 12 sekúnd je optimistických, 
no výkon sa vplyvom upchávania nasávacej ha-
dice jemným ílom rapídne znižuje, až sa zdá, 
že miesto prekonáme znovu len podávaním si 
vedra z ruku do ruky. Technická úprava ale za-
berá a presviedča i skeptikov.

Čakáme a z času na čas sa ktosi prederie cez 
hustú hmlu splodín ku revúcemu mechanizmu 
skontrolovať stav hladiny. 30 minút, srdce bije 
do spánkov, začíname pociťovať akúsi veselú 
obalamutenosť… a zrazu – priechod je voľný! 

Velika klisura ’97 Ján Šmoll, Branislav Šmída
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Štandardné vhodenie sa do bahniskovej jamy a 
sme za polosifónom.

Skupina Paľo Herich, Dušan Kotlarčík, Denis 
Muller, Zolo Ágh a Ivan Matocha objavuje ďalšie 
prepojovacie chodby z Jazernej a v závere dňa rea-
lizuje nápad Jara Stankoviča. Aby sa jama polosi-
fónu každým dňom nezaplavovala, je do nej pre-
čerpaná aj časť nádržiek pred Traverzom a tento 
objem následne čerpadlom presunutý do hlavnej, 
umelo vybudovanej zbernej nádrže. (No, pohľad 
na vec, získaný v Jašteričom jazierku, sa zíde i tu…)

Trojica Kapucian, Stankovič a Šmída skúma 
priepastné vetvy klesajúce z najnižšieho kole-
novitého záhybu Jazernej (250 m objavov). Prvá 
(Heliktitové chodby) končí sifónom a napájajú 
sa na ňu komplikovane poprepájané sintrové 

kaskádky a komíny. Druhú predstavuje 25 met-
rová šachta, spadajúca ďalším menším stup-
ňom – na riečisko! Ale nie je to to hlavné! Toto 
plynie lenivo (do 3 l/s), vyzerá ako „Absolútna 
žumpa„ (skoro ako kaverny v jaskynkách u nás 
nad Kečovskou vyvieračkou) a ako zisťujeme 
neskôr, po vynesení zámerov, sme tu dokonca 
hlbšie, ako na poslednom úseku divokej rieky v 
prvej polovici jaskyne!

10. novembra sa Matocha a Šmída zanárajú 
do sifónovitých kavern na konci hlavného toku. 
Po preplávaní prvej pretraverzujú v plutvách cez 
okno v stene do ďalšej, rozmernej a s jazerom, z 
ktorého je razantný vzdušný odtok kaskádami 
priamo, možno meter skalnej prepážky popod 
prvú! Príliš tomu nerozumieme…
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Postup dolu prúdom (pravdepodobne 
k tomu samému vodopádu, čo je na obál-
ke Spravodaja 2/97) vzdávame hneď. Prie-
tokom 200 l/s by sme sa späť prebojovať 
vôbec nemuseli… Orientačne študujeme 
konfiguráciu druhého sifónu. Jeho steny 
sa zvažujú kolmo dolu do minimálne 20 
m. Dno, hoci voda je sprvu krištáľovo-
-priezračná, neevidujeme! Na takúto hl-
bočinu nám chýbajú technika i skúsenos-
ti, aj toto teda nechávame na budúce.

Prístup za sifóny sa snažíme nájsť re-
kognoskáciou Hadej chodby. V jednom 
mieste by to možno i šlo, treba však sekať. 
Kapucian tu tiež odvážne zdoláva niekoľ-
ko stupňov a eviduje ďalšie možnosti po-
kračovaní dohora. 

Lezecká skupina Staník, Šmoll, Žiaran, 
Rybanský, Mitter a Sliva pokračuje v „rie-
šení„ komínov Svalnatej. Desiatky (!) met-
rov do plusu, päťka až sedmička, a skoro 
bez priisťovania! Postranný komín končí 
pri 50 metrovom prevýšení slepo, no hlav-
ný –ide!! Sova s Krčmárikom časť ich vý-
stupov dokumentuje mapovaním.

Najúspešnejší sú v tento deň Herich, 
Ágh a Kotlarčík. V tunelovitej chodbe, 
smerujúcej od Rázcestia von z masívu  
a dosahujúcej priemer miestami až 15 m, 
zliezajú 10 metrovou studňou a v tento 
deň prejdú najmenej 700 nových met-
rov, miestami i podobne priestranných 
chodieb a dómov (Krokodíla, Brekciový)! 
Jeden z koridorov dosahuje takmer okraj 
brál (prievan, netopiere, kostra medveďa), 
no priechod je zavalený.

Lezci sa vracajú z akcie až 11. novembra 
nadránom a v daždi ešte postavia provizór-
ny prístrešok, aby potom oslávili postup.

Herich s Kapucianom a mapérske druž-
stvo Šmída, Ágh a Stankovič pokraču-
jú v rovnaký deň v prieskume včerajších 
objavov. V jednej z chodieb je absolútna 
sintrová napodobenina kráľa sediaceho 
na tróne, ešte aj s takou tou kráľovskou 
bradou. Steny v inej sú tvorené paleobrek-
ciou, pravdepodobne výplňou niekdajšej 
úplne zanesenej priepasti. Chodby v naj-
nižšej časti tohoto úseku sú skôr pukli-
nové, ale tak nahusto vedľa seba, že si nie 
sme istí, či tu nie je viac vzduchu ako hor-
niny! Hrôza mapovať!
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Nachádzame kosti a lebku nejakej veľkej mač-
kovitej šelmy a čo je zaujímavé, aj mnoho stôp 
po jej pazúroch na stenách. Logicky vysleduje-
me, odkiaľ sem pravdepodobne padala. Z ko-
mínu (Mačí), kadiaľ sa už vyššie nevyšplháme, 
vanie prievan a mohli by byť nad ním podobné 
úrovne.

Objavujeme ďalších 400 m a zmapovaných je 
650 m.

Stankovič a Šmída potom navštevujeme ešte 
Štrkáčie chodby. Hoci tieto sa nachádzajú snáď 
päť minút postupu od vchodu, prechádzame 
minimálne 300 metrami vôbec nezmapovaných 
chodieb a nové nachádzame. (A to sme zvolili 
systém – radšej sa vrátiť, ako v tomto „Knósos-
se„ nadobro poblúdiť!)

Muller za pomoci Matochu a Kleskeňa filmu-
je v Pečovských kúpeľoch. 

Skupinka Šmoll, Rybanský a Sliva sa v poo-
bedňajších hodinách vydáva na povrchovku na 
masív nad jaskyňou. Do večera vyšlapú hore  
a prenocujú na salaši. Sliva si popri túre všíma 
i geologickú stavbu planiny, zdá sa, že ju tvoria 
aj mohutné sekvencie jury a čosi azda i kriedy.

Dvojica pohybujúca sa po Peči je odchyte-
ná, policajti im berú pasy a prikazujú, aby sme 
okamžite prišli nahlásiť miesto pobytu. Zho-
rúcnieva.

Mitter a Kotlarčík sú preto na ďalší deň vysla-
ní so všetkými našimi pasmi do Peču na „dip-
lomaciu„. Stretnutie s miestnym policajným 
inšpektorom prebehne za prítomnosti – dobrej 
whiskey, a znovu je všetko na dobrej ceste.

Zanietená debata o hadoch (a fajn grup-pose-
denie pri čmudiacom ohníku) posúva odchod 
do jaskyne okolo obeda. Jednému z nás „nefun-
guje„ karbid… Už špekulujeme, že kto mu ho 
taký nekvalitný predal… a zrazu dotyčný zisťuje, 
že si vlial do karbidky – pálenku z fľašky pova-
ľujúcej sa pri vchode!

Šmída, Stankovič a Ágh objavujú 100 m vyš-
ších úrovní nad Leoparďou chodbou a hneď 
ich aj mapujú. Staník so Žiaranom tu zabojujú 
v jednom z komínov (Des), no po 25 metroch 
výstupu sa tento rozptýli do strán vo forme ne-
prielezných kanálov. Prví traja spomenutí ešte 
presekáme prievanovú úžinu v chodbe vedúcej 
od Rázcestia von z masívu, prepojíme ju s hlav-
ným ťahom a napájame sa na včerajšie polygóny 
(ďalších 450 m zdokumentovaných chodieb).

20 metrovou priepasťou spoja Svalnatú s tzv. 
„Novými zlomiskami„, významným postupom 

vlaňajška, Matocha s Kleskeňom. Sova a Krč-
márik sa prepájajú iným priepasťami znovu zo 
Svalnatou.

Povrchový prieskum blízkeho svahu a brál 
dolu kaňonom realizujú Herich a Kapucian. 
Postup je nesmierne obtiažny, a na niektorých 
miestach bez lán nemožný. Objavujú ďalšiu 
erozívnu jaskyňu, táto však končí závalom.

V noci z dvanásteho na trinásteho novembra 
výdatne pršalo, do jaskyne však napriek tomu 
vstupujeme.

Ágh, Stankovič a Šmída mapujeme Bielu 
chodbu a jej odbočky. Je to najfantastickejšie 
vyzdobená časť jaskyne, 340 m dlhá. Suché tu-
nelovité chodby s profilom priemerne 3-5 m 
majú podlahu zatečenú mliečnym sintrovým 
„punčom„, slabými prítokmi aktivované úse-
ky oranžovými bruchovitými kaskádami, sú 
tu mohutné pestrofarebné pagody, stĺpy a bal-
dachýny a do toho všetkého je situovaných 20 
parádne bledozeleno sfarbených jazier, z nich 
jedno je odtokovým sifónom (Dvojoký).

Doň a ešte do koncových sifónov Jazernej a 
Pečovských kúpeľov sa zanára Kleskeň za pod-
pory Kotlarčíka. Posledný z menovaných sa mu 
podarí na nádych skoro aj prekonať, ale v ka-
verne, kde sa už zdalo, že bubliny unikajú na 
druhú stranu, sa Jano udiera a urýchlene sa pre-
to navráti.

Mitter v spolupráci s Herichom zdolávajú 
15 m vysoký a úplne kolmý prítokový komín 
Pečovských kúpeľov (Mockov kút). Lezenie je 
riskantné, vo vode, nie je kde sa zaistiť (steny 
komínu sú hladké, zo sintra). Po jeho prekona-
ní povolávajú Kapuciana, ktorý rozpracováva 
zúženie a dostáva sa do ďalšej siene a ku novej 
kaskáde s jasným pokračovaním.

Situácia však začína byť nepriaznivá. Prietok 
Pečovskými kúpeľmi sa hrozivo zvyšuje z mi-
núty na minútu. V miestach, kde tečie za nor-
málnych okolností tak sekundový liter, zrazu 
valí poriadna spenená rieka s dvadsaťnásobne 
väčším prietokom! Lezecká skupina preto končí 
aktivity a zvoláva ostatných na ústup. Narýchlo 
ešte dorábame prepojovacie polygóny a už sa aj 
náhlime k Polosifónu milicionárov. Hrozí totiž, 
že okrem Kleskeňa sa dnes budeme nechtiac 
potápať všetci, a ktovie, ako to vyzerá s hlavným 
tokom!

Sprchu z komína nad Traverzom, kde steká 
tiež asi 20 l/s, už suchý neprekoná nikto. Na naše 
prekvapenie, Polosifón milicionárov zaplavený 
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celkom ešte nie je! Hlavná časť vody 
odteká zárezom do priepasti pod Tra-
verzom.

Čo je zvláštne, prítok zo Svalnatej 
sa skoro vôbec nezväčšil! (hoci po ce-
lom úseku Hadej chodby vytryskáva 
z puklín viacero doteraz neznámych 
prítokov). Chlapci hore (Staník, 
Šmoll, Rybanský, Žiaran a Sliva) teda 
nebezpečie možno ani nezaregis-
trovali. Kleskeň, Šmída a Stankovič 
schádzame na hlavný tok. Hučiaca 
riava má prietok možno 800 l/s a pri 
vodopáde je taká smršť, že vzduch je 
nedýchateľný. Ideme von.

Výver sa medzitým posunul o 30 m 
vyššie a voda vyteká aj jaskynkou pod 
vchodom, už len zopár metrov pod 
bivakom. Vážne sa zamýšľame i nad 
tým, že voda by mohla okrem neho 
zaplaviť aj úsek asi 100 m od vchodu, 
ktorý reaguje ako polosifón…

Hlboko v noci, už 14. novembra, 
vylieza konečne z jaskyne aj lezecká 
partia zo Svalnatej a Sova s Krčmá-
rikom, ktorí rekognoskovali odbočky 
pred Dúhovým dómom. Vo forme 
bol Staník. Doliezol cestu s takmer 
osemdesiatmetrovým (!) prevýšením 
a rozpracoval ďalších 20 m do plusu 
v komínovitom pokračovaní. Sliva, 
Šmoll a Rybanský zmapovali 100 m 
dlhú priestrannú subhorizonatálnu 
medziúroveň (Poschodie horolez-
cov), na oboch koncoch pokračujúcu 
komínmi i priepasťami.

Prietok sa stabilizoval na sekun-
dovom kubíku a my končíme s vý-
skumami. Pranie, balenie, trojica 
schádza dole do Peču po autá, iná 
vystupuje v kaňone vysoko do pro-
tisvahu. Pohľad oproti nad jaskyňu 
hovorí za všetko – sem sa teda ešte 
určite vrátime!

Posledná akcia vo Velikej klisure 
priniesla viac než 2 km zmapovaných 
a 1,5 km novobjavených priestorov. 
Fyzicky spoznaný rozsah jaskyne je 
dnes cez 8,5 km dĺžky a zdokumen-
tovaný sa blíži ku 7 km (pričom zma-
pované sú už všetky doteraz známe 
podstatnejšie vetvy). 310 m denivelá-
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Jaskyniari a jaskyniarky z Jaskyniarskeho klu-
bu Strážovské vrchy s kolegami zo Speleoklubu 
Malá Fatra boli 24. – 26. 10. 1997 v „raji jaskýň 
a jaskyniarov Českej republiky“ – Moravskom 
krase. Prečo v raji? V krasovom údolí Pustý žleb, 
ktoré sa začína pri obci Sloup a končí pri meste 
Blansko, je doteraz zaregistrovaných 508 jaskýň, 
z toho dve – Sloupsko-Šošůvské a Punkevní s 
priepasťou Macocha – sú turisticky sprístupne-
né. Podobne krasové údolie Suchý žleb, ktoré sa 
začína pri obci Holštejn a nadväzuje na Pustý 
žleb, má zaregistrovaných 246 jaskýň, z nich dve 
sprístupnené – Balcarku a Kateřinskú. Na tom-
to neveľkom území pôsobia desiatky jaskyniar-
skych klubov Českej speleologickej spoločnosti 
s presne vymedzeným polom pôsobnosti a pod 
prísnym dohľadom ochranárov.

Hneď prvý deň našej návštevy, ktorá sa usku-
točnila na pozvanie Petra Chmelu z ČSS, sme si 
prezreli všetky sprístupnené jaskyne. Končiaca 

sa sezóna s už zriedkavými výpravami turistov 
nám umožnila nerušenú prehliadku s nadštan-
dardným výkladom našich sprievodcov.

Prvé kroky v podzemí patrili systému Sloup-
sko-Šošůvskych jaskýň, v ktorých práve finišo-
vali rozsiahle rekonštrukčné práce na bezbarié-
rových chodníkoch s antikorovými zábradliami 
a na novom osvetlení, a preto boli pre verejnosť 
dočasne uzavreté. Veľa problémov sa tu vyskyt-
lo aj v spojitosti s vlaňajšími záplavami, ktoré 
sa nevyhli ani tejto oblasti. Jaskynný systém 
má dve poschodia navzájom prepojené štyrmi 
priepasťami, až 70 m hlbokými; sprístupnené je 
horné s bohatou sintrovou výzdobou. Súčasťou 
systému je Eliščina jeskyně, kde sa príležitost-
ne konajú koncerty vážnej hudby, a mohutný 
priestor Kůlna – významné archeologické nále-
zisko (kamenné nástroje, kostry, časť lebky ne-
andertálskeho človeka...). Aj v jaskyni Balcarke 
sa našli ohniská zo staršej doby kamennej, po-

cie (z čoho 296 m do plusu, bezpochyby najmä 
Staníkovou zásluhou) ju robí možno už aj „naj-
vyššou„ na Balkáne! A to všetko za prakticky 17 
čistých dní prieskumu, pod ktoré sa doteraz, za 
4 akcie od roku 1995, podpísalo 22 jednotlivcov, 
jaskyniarov, horolezcov, sympatizantov, i nečle-
nov SSS, a zo skupín Speleologický klub Čer-
vené vrchy, Jaskyniarsky klub Demänovská doli-
na, Speleoklub Univerzity Komenského, Speleo 
Rožňava, OS Prešov, OS Orava, OS Muráň, OS 
Trenčianske Teplice. 

Mimo výsledkov sú tu aj perspektívy a nové 
odpovede na viaceré otázky. Ukazuje sa, že v 
celom priestore masívu je možné očakávať po-
dobnú hustotu skrasovatenia a ešte nespočet 
úrovní dlhých aj stovky metrov a poprepája-
ných hlbokými šachtoviskami či obrovskými 
trhlinami.

Zväčšovanie denivelácie jaskyne do plusu je 
stále možné a problémom je len už pomerne 
náročný prístup a dosť lezenia na hranici rizika. 

Výškové zameranie vchodu ukázalo, že je situo-
vaný ešte o viac než 100 m nižšie, než sme určili 
v roku 1996. Dosiahnutie povrchu zo Svalnatej 
je možno i reálne a ak by sa to podarilo, 650 m 
prevýšenia padne.

Zaujímavé sa v tomto smere stávajú aj oveľa 
viac aktivované drenáže – prítoky Pečovských 
kúpeľov, Traverzu a prekonateľného závalu 
komínu v závere Hadej chodby, kde sme tiež 
až teraz spozorovali prietok 10-15 l/s. No a to 
už nehovoriac o hlavnom toku (pomenova-
nom podľa antickej mytológie ako Léthé, rieka 
povestnej podsvetnej Hádovej ríše, ktorej vody 
dávali zabudnúť na všetko pozemské…), ktorý 
musí za sifónmi radikálne stúpať ohromnými 
kaskádami a je najvýznamnejšou drenážou celé-
ho masívu. Ako sme však zistili, zmena jeho ver-
gencie viac na západ prebieha v priemete práve 
kdesi pod Svalnatou a vôbec nie pod Koralovou 
chodbou, kde sme sa v „Absolútnej žumpe„ do-
stali vlastne len na bočný prítok! 

Slovenskí jaskyniari s jaskyniarkami v raji

Ján Kasák
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zostatky kostí pleistocénnych zvierat, kamenné 
a kostené nástroje. Kým túto jaskyňu charakte-
rizujú bludiská členitých chodieb s vysokými 
dómami a mnohotvárnou výzdobou, Kateřin-
ská jaskyňa zase upúta obrovským priestorom 
Hlavného dómu s vynikajúcou akustikou, 
ktorej dôkazom je posluch ukážky reproduko-
vanej hudby. Unikátna je skupina palicovitých 
stalagmitov, vysokých až štyri metre. Jaskyňa je 
takisto významným paleontologickým a arche-
ologickým náleziskom.

Poslednou z navštívených sprístupnených 
jaskýň bola Punkevní jeskyně, ktorej prehliad-
ku možno rozdeliť na suchú a mokrú časť. V 
prvej je sústava mohutných dómov s bohatou 
sintrovou výplňou, kadiaľ sa dá dostať na dno 

priepasti Macocha v hĺbke 138 metrov. Tu pre-
teká podzemný tok na dno riečky Punkvy, kto-
rou sme sa preplavili na člne s elektrickým po-
honom naspäť k vstupnému areálu po malom 
medzipristátí v Masarykovom dóme. Po krátkej 
prestávke sme sa kabínkovou lanovkou vyviezli 
na vrchol údolia, odkiaľ sme sa mohli pokochať 
pohľadom do priepasti Macocha.

Čo dodať na margo návštevy sprístupnených 
jaskýň? Nádherné priestory, perfektné osvetle-
nie s diaľkovým ovládaním, chodníky s bezba-
riérovým prístupom, hudobná produkcia. Mo-
dernou technikou je vybavená najmä Punkevní 
jaskyňa s nainštalovanou priemyselnou tele-
víziou, alarmom pri pohybe mimo chodníka, 
prístupom od parkoviska k jaskyni dopravným 

Vstup do Amatérskej jaskyne alebo Jaskyniari pred bránou raja (jaskyniar-
kam sa z neho akosi nechcelo von). Prvý zľava I. Audy
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Turecko

BUMAK, Bogazici University Speleological 
Club z Istambulu pokračoval v prieskume kra-
sovej oblasti Cukurpinar, kde pred nedávnom 
dosiahli po prvý raz hĺbku tisíc metrov v jas-
kyni. Expedícia v lete sa zamerala na ponorný 
závrt Evren Gunay, (dávnejšie pomenovaný 
Peynirlikonu düdeni). Výsledkom prieskumu 
bolo dosiahnutie hĺbky -1377 metrov, čo túto 
lokalitu urobilo treťou najhlbšou jaskyňou 
Ázie. Priebeh expedície bol poznačený mno-
hými ťažkosťami spojenými s deväť dní trva-
júcim bivakom. Jaskyňa je zameraná do hĺbky 
–1377m, avšak stále pokračuje voľnými chod-
bami. Ďalší prieskum je naplánovaný na leto 

tohto roku a je predpoklad, že jaskyňa sa do-
stane na predné priečky zoznamu najhlbších 
jaskýň sveta.

Grécko

V auguste 1997 skupina francúzkych jas-
kyniarov z G. S. Catamaran de Montbéliard 
(DOUBS) objavila a preskúmala najhlbšiu 
jaskyňu Grécka. Planinový kras Levka Ori na 
ostrove Kréta vydal svoje tajomstvo. Jaskyňa 
dostala pomenovanie Gorgothakas a bola v nej 
dosiahnutá hĺbka -1000 metrov, ktorá ale nie je 
definitívnou. Nedostatok času a výstroje poza-
stavil prieskum. V budúcom roku sa predpokla-
dá ďalšia prieskumná expedícia.

vláčikom, novou kabínkovou lanovkou. Nám 
jaskyniarom, zvyknutým na panenské priestory, 
sa zdali niektoré zásahy, najmä striktné dodržia-
vanie bezbariérového prístupu, dosť necitlivé a 
príliš komerčne zamerané. Ak však chceme pod-
zemné krásy ukázať širokej verejnosti, nie vždy 
sa dá tomu vyhnúť.

Srdce jaskyniara i jaskyniarky zaplesá pri náv-
števe širšej verejnosti neprístupnej Novej Ama-
térskej jaskyne. Obrovské priestory s prekrás-
nou výzdobou jednoducho musia v každom 
zanechať nezabudnuteľné dojmy, najmä ak by 
vás tak ako nás okrem P. Chmelu v jaskyni spre-
vádzal Igor Audy, tvorca publikácie Moravský 
kras – čas a kámen. Je autorom nádherných fo-
tografií v tejto knihe a mnoho ďalších sme mali 
možnosť vidieť z diaprojektora pri večernom 
posedení.

Obaja sprievodcovia nám poskytli obšírny vý-
klad o objave Amatérskej jaskyne, o jej súčasnos-
ti, nových možnostiach v ďalšom postupe pri 
objavovaní, úsmevných historkách, ale i tragic-
kých udalostiach v tejto najväčšej českej jaskyni. 
Jaskyňa bola objavená cez závrt, dnes je pohodl-
ne prístupná umelo prestrieľanou štôlňou. Vla-

ni bola tiež poznačená povodňami – mohutnú 
riečnu chodbu (v čase našej návštevy bola už 
suchá) miestami zaniesla hrubá vrstva bahna. 
Na iných miestach zas voda popremiestňovala 
množstvo okruhliakov tmavohnedej až čiernej 
farby, a odkryla tak napríklad úplne novú chod-
bu alebo navŕšila hromady kamenia. Prešli sme 
asi 7 km tejto jaskyne, kde nás naši sprievod-
covia nechali „zablúdiť“ v krásnom, riečne mo-
delovanom podzemnom bludisku, obdivovali 
sme stovky kvapľov rozličného tvaru a sfarbe-
nia, žilkovanú výzdobu tmavých stien, obrovské 
priestory (miestami až 200 m dlhé), jednoducho 
jaskyniarsky raj.

Všetko pekné má však svoj koniec, a tak sme 
sa na tretí deň, po prehliadke povrchových 
krasových javov, museli s našimi sprievodcami  
a hostiteľmi v Moravskom krase rozlúčiť. Patrí 
im naša vďaka za to, že nám umožnili vidieť 
krásu sprístupnených i nesprístupnených jas-
kýň vo svojom rajóne; dúfame, že im budeme 
môcť aspoň časť vrátiť u nás.

Kto z vás bude mať možnosť navštíviť Morav-
ský kras nech neváha. My sa do tohto jaskyniar-
skeho raja určite znova vrátime.

Zaujímavosti zo zahraničia

Ján Tencer
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Pokým človek behá, cestuje, lezie, lieta, plazí 
sa, pláva, lyžuje, o cene života veľmi nerozmýš-
ľa. Je nesmrteľný. No stačí jeden zlý uzol, jedna 
nepatrná nerozvážnosť a zrazu nastane abso-
lútny koniec.

Jeden starý horolezec svojim učňom často 
vtkal do hlavy: „Nezabúdajte, že len raz padnete 
a ste mŕtvi na celý život.“ Na prvý pohľad cel-
kom dobrý aforizmus v sebe skrýva aj kus hl-
bokej pravdy.

Spomenul som si naň, keď mi ktosi, len tak 
medzi rečou, ako poslednú novinku, ľahostajne 
porozprával o nešťastí rožňavských jaskynia-
rov. Už koľký prípad, na takých neprístupných 
miestach, tak vzdialených od vonkajšieho sveta, 
kde sa za chybu takmer vždy platí životom!

„...škoda, naozaj večná škoda...“vravel mi  
o niekoľko dní do telefónu Tomáš: „Zamestná-
val som hp a môžem Ti povedať, že to bol na-
ozaj perfektný chlapec, jednoduchý, spoľahlivý, 
vymakaný, nekonfliktný, taký ako Ferko pred 
dvadsiatimi rokmi.“

Urobil chybu. Do priepasti zavesil krátke lano, 
dole neurobil uzol... Inštruktorovi jednolanovej 
techniky je príčina na prvý pohľad jasná. Bez-
prostredná príčina. Lenže jaskyňa nie je cvičná 
stena alebo trenažér, preverí ľudí telesne aj du-
ševne. Rozmočí ich, šťaví, deptá. Možno chlapi 
precenili svoje sily, možno nemal kto zaveliť na 
ústup. Neviem – a dnes už na tom ani nezáleží.

Žiaľ, koleso osudu sa krúti ďalej. Pol roka 
budú jaskyniari ako prejdení mrazom, potom 
pomaly zabudnú. O niekoľko rokov sa iná vý-
prava, v inej jaskyni dopustí inej chyby, ale jej 
menovateľ bude rovnaký.

Všetci vieme, že terén pod zemou je náročný 
a nebezpečný. Len dobre pripravení a obozretní 

jaskyniari sa tu môžu pohybovať s minimálnym 
rizikom úrazu. Pochopiteľne, ako sa má zrútiť 
povala, nemožno to predvídať, no vo všetkých 
ostatných prípadoch je si človek na vine sám.

Preto ma udivujú mnohé jaskyniarske podu-
jatia, pripravované nadmieru ľahkomyseľne, pri-
čom sa spolieha na improvizáciu, s ktorou by sa 
priamo na mieste vyriešili všetky prípadné ťažkos-
ti. Jednoducho povedané, chlapi sa zatnú a dajako 
to prekonajú, dačo vydržia, dačo sa nájde...

V takomto duchu sa organizujú nielen zvy-
čajné pracovné akcie, ale aj náročné výpravy. Na 
pripomienky a rady dostanete približne rovna-
kú odpoveď“ „... ale prosím Ťa, nerozprávaj, vieš 
po čom sme už liezli? A nikdy sa nič nestalo !“

Namôjveru, nič sa nestalo. Devaťdesiatdeväť 
ráz všetko vyšlo. Lenže raz za čas, celkom záko-
nite sa musí prejaviť aj to posledné percento.

Posledné percento spôsobilo tragédie aj v 
dvoch prípadoch, s ktorými som mal do istej 
miery dočinenia. Nehovorilo sa o nich, aby ne-
vrhali zlé svetlo na speleologickú organizáciu. 
Nepíše sa mi o tom ľahko, ale pre dobro veci 
som sa rozhodol otriasť hladinou sebauspoko-
jenia, nevšímavosti a ľahostajnosti. Nevadí, že 
polovica jaskyniarov Spravodaj nečíta, no ak sa 
každý štvrtý, piaty pozamýšľa nad zmyslom na-
šej práce, cenou života, zodpovednosťou a rizi-
kom, nepísal som zbytočne.

STARé LAnO
V roku 1985 sa mi neuveriteľnými intrigami 

podarilo zohnať prísľub. Po šesťročnej prestávke 
som opäť mohol navštíviť riadne jaskyne. Dvaja 
sme sa vybrali do Pyrenejí, kde spriatelení jasky-
niari zo západnej časti spoločného štátu pripra-
vovali prechod jaskyňou Pierre St. Martin.

Ľudia, dávajte si pozor!

Petr Hipman
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Večer pri ohníku na plató pod Pic d Arlas som 
si obzeral známe postavy, ako sa napchávali ov-
senými vločkami. Len jedna tvár bola nová, mla-
dý chalan, študent. Medzi rečou som sa opýtal 
aj nováčika, zaujímalo ma, aké zahraničné jas-
kyne už absolvoval.

Bohvieaké skúsenosti nemal, ale druhý deň, 
keď nám pomáhal vynášať batohy ku vchodu 
SC – 3, hneď som zbadal, že je dobrý. Lepšie po-
vedané, dobrý učeň.

Toho dňa sme priepasť v pohode vystrojili do 
tristometrovej hĺbky. Dokonalý tvar studní ma 
fascinoval a už som sa tešil, ako tade budeme o 
dva dni zlanovať naostro.

Nakoľko sme chceli spoznať aj spodnú časť 
podzemnej trasy, odviezli sme sa ďalší deň do 
dolinky Arphidia. Išlo v podstate o príjemnú 
podzemnú prechádzku do dómu Verna, mo-
hutnými chodbami pod Lepineuxovu šachtu a 
ďalej až k veternému tunelu zaliatemu jazerom. 
Ak všetko dobre pôjde, o dva dni tam pripláva-
me z druhej strany, od vchodu SC – 3.

Na spiatočnej ceste sme stretli útočnú skupi-
nu. Ešte pred chvíľou boli vonku a teraz natešene 
pokrikovali do čierňavy dómu Verna: „...nazdar, 
držte nám palce, ideme na najhlbšie miesto.“ Ro-
roznával som ich podľa hlasov a študenta, plné-
ho elánu, podľa textilného overalu.

Mali za úlohu vyliezť stenou až pod povalu 
ozrutnej siene Verna, popretláčať sa dlhým me-
androm a sériou priepastí zostúpiť na najhlbší 
bod jaskyne. Obavy tu nevzbudzovali vertikálne 
úseky, ale niekoľkokrát diskutovaná problema-
tická doprava batohov s lanami cez úzke mean-
dre. Francúzski jaskyniari totiž striktne vyžado-
val, aby si každá výprava priniesla svoje laná.

K večeru, už opäť pod Pic d Arlas, sme si po-
balili všetko na zajtrajší zostup. Dlho som ne-
mohol zaspať, trápili ma obavy či zvládneme 
orientáciu pod zemou, ako bude s vodou, tro-
chu mi sťahovalo žalúdok, ale to tak býva pred 
každým vážnejším zostupom.

V noci niekto zabúchal na stan. Pamätám si 
to presne: „... vstávajte, přetrhlo se lano, Jirka 
spadnul, jěšte žije...“ Rozospatého, ešte v spacá-
ku ma obliala hrôza. Chudák študent, smrteľne 
zranený, uväznený za problematickým mean-
drom.

Nerozmýšlal som. Strhli sme stany, všetko 
nahádzali do auta a nocou sme sa ponáhľali 
do doliny Arphidia. Kde tu nás predbehlo bli-
kajúce auto, lesnou cestou k jaskyni sa každú 

chvíľu driapal naložený Land Rover. Záchranné 
družstvá z celého Francúzska sa náhlili k bara-
ku EDF.

Dnu v opustenej drevenej ubytovni, osvetle-
nej len pár sviečkami, sedeli na zemi, opretí o 
stenu, naši zdrvení kamaráti. Okrem študenta, 
ktorý opustil tento svet a jeho telo ostalo hlbo-
ko vo vápencovom masíve. Šepkom mi rozprá-
vali, ako sa to stalo.

Študent zlanoval prvý. Lán mali málo a tak 
brzdu zapol do lana, ktoré tu bolo bohvieako 
dlho. V okamihu, keď po šikmej platni zostúpil 
na hranu priepasti a zaťažil lano celou váhou, 
pretrhlo sa.

Vykríkol a spadol. Osud bol k nemu aspoň 
natoľko milosrdný, že po páde už nič necítil. 
Ostal v hlbokom bezvedomí. Do kombinézy sa 
rýchlo vpíjala spŕška večného dažďa studenej 
vody. Jeho šokovaný kamarát vybral nové lano 
a zostúpil dole. Čo mohol robiť? Stál nad zo-
mierajúcim a chrbtom ho chránil pred ľadovou 
sprchou.

Keď sa medzi záchranármi v baraku EDF ob-
javil ich šéf Rias, šepot utíchol. Poznal som ho 
z jaskyne Jean Bernard, ale priznám sa, stiahol 
som sa do neosvetleného kúta.

Riasove strohé otázky priam drvili. Aj bez tl-
močníka som chápal ich zmysel.

- „ Čo sa stalo? “
- „ Pretrhlo sa lano a...“
- „ Vaše lano sa pretrhlo ?“
- „ Nie, bolo to lano, ktoré tam...“
- „ Ale veď sme vám jasne povedali, že...“
Zgniavene sme sa druhý deň pobrali preč. V 

tej chvíli som nechcel o žiadnej jaskyni ani po-
čuť. Pod Pyrenejami sme zastavili na kúpalisku. 
Plával som potom, ležiac na vyhriatom betóne 
som sa pozeral do modrej oblohy. Bože, ako je 
na svete krásne. Chudák študent, celý život mal 
pred sebou.

ĽADOVÁ VODA
Impozantná sieň Cavernone Gianni Cesca na 

kóte – 470 m tvorí centrum 920 metrov hlbokej 
talianskej jaskyne Abisso Michele Gortani pod 
Monte Caninom v Julských Alpách.

V duchu som sa do pochmúrnej siene vrátil. 
Bolo to v septembri 1976, stál som na ozrutnom 
bloku a vystupujúcemu Patekovi som napínal 
dvojicu lán. Čierňavou mierili k otvoru, ktorým 
sem z povrchu ústi dlhšia a namáhavejšia Via 
vecchia (stará cesta).
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Neustály hukot vody, kdesi hore, nás nezne-
pokojoval. Prichádzal z vodnej kaskády posled-
ného 118 metrového stupňa druhej, kratšej 
terasy z povrchu. Via nuova je výhodnejšia na 
transport materiálu, no možno ju použiť iba v 
období najnižšieho vodného stavu. Ako dobre, 
že sme sa dali starou cestou.

Keď som začal stúpať s nostalgickým zbo-
hom útrobám Monte Caninu nemohol som 
tušiť, že o jedenásť rokov sa tu odohrá hádam 
najstrašnejšia speleoalpinistická tragédia, kto-
rej obeťami sa stanú Čechoslováci.

Začiatkom októbra 1987 sa do jaskyne Mi-
chele Gortani vypravilo sedem jaskyniarov z 
Moravského krasu. Vybrali si hodnotný a vy-
soký cieľ, no mohli sa oprieť len o skúsenosti 
nadobudnuté vo Wielkej Litworowej a v niekoľ-
kých rumunských priepastiach. Aj o nešťastí 
v Pierre St. Martin počuli, ale príležitosť bola 
lákavá – posledná výprava nechala celú jaskyňu 
vystrojenú lanami.

Vystrojená trasa od vchodu do siene Gian-
ni Cesca viedla chúlostivou cestou Via nuova. 
neskoršie, v správe o nešťastí sa hovorí o mo-
hutných prívaloch vody, o výpravách zabloko-
vaných v podzemí, akoby poznatky o vodnom 
režime Gortani neboli známe oveľa skôr, akoby 
neboli uvedené aj v najstaršom opise jaskyne.

Moraváci prišli v nevhodnom čase, nemohli 
čakať, nechceli ustúpiť. Možno sa rozhodli ris-
kovať, pravdepodobne si nebezpečenstvo v pl-
nom rozsahu neuvedomovali.

Plán akcie bol jednoduchý. Do jaskyne 
niesli len 80 m lán. Prvá dvojčlenná skupina 
mala zostúpiť do hĺbky 570 m a v chodbe Gal-
leria del Vento zriadiť trojmiestny bivak. Aby 
ho mohli striedavo využívať, s oneskorením 
šiestich hodín vyrazili do podzemia ešte traja 
jaskyniari.

Po pätnástich hodinách od začiatku akcie sa 
obidve skupiny stretli v sieni Gianni Cesca a to 
im k plánovanému miestu bivaku chýbalo ešte 
100 metrov priepastí. Tak pomalý postup po vy-
strojenej trase neveštil nič dobrého.

Pozrel som do správy záchranárov. Mario 
Bianchetti bol nad sieňou Gianni Cesca za tri 
aj pol hodiny a to ešte naťahoval telefónne ve-
denie. Potvrdzovala to aj naša kronika, kompli-
kovanejšou starou cestou sme tam s nákladom 
lán došli za štyri aj pol hodiny.

Rozmočená a unavení dlhým zostupom mu-
seli skorigovať pôvodný plán. Tábor vybudovali 

na osvedčenom mieste v bočnej chodbe na dne 
siene. Mali len tri spacie vaky a tak sa dvaja mu-
seli vrátiť na povrch. Keď za ďalších pätnásť ho-
dín vyliezli von, pršalo.

Po odpočinku v bivaku sa ostávajúci traja 
Moraváci chceli pokúsiť dosiahnuť dno jasky-
ne. Zatiaľ vonku stále pršalo alebo snežilo. Po 
štyroch dňoch čakania sa z jaskyne nikto nevrá-
til a zúfalí kamaráti privolali pomoc.

Prvý zostupoval do jaskyne záchranár Mario 
Bianchetti. V členitej, 118 metrovej priepasti, už 
takmer v sieni Gianni Cesca našiel lano napnuté 
obrovským zaťažením. Keď sa vyklonil cez hra-
nu priepasti, aby zistil príčinu, od hrôzy skame-
nel. Pod ním, len tridsať metrov nad dnom sie-
ne, visel na lane strapec troch ľudských figurín. 
S hlavami zvrátenými dozadu, s rozhodenými 
rukami, sa strapec zlovestne kýval, poháňaný 
večným prúdom vody.

Ako sa nešťastná udalosť presne odohrala, sa 
nikdy nedozvieme. Jej ďalší popis je len mojou 
rekonštrukciou, asi nie veľmi vzdialenou od 
skutočnosti.

Či jaskyniari dosiahli dno, neviem. Azda si v 
určitom bode uvedomili obtiažnosť jaskyne a 
vrátili sa. Po odpočinku v bivaku sa im nálada 
zlepšila.

Hore v komíne nepretržite hučala voda, ale 
inej cesty zo siene Gianni nebolo. Ak skutočne 
mali kombinézy z Utazonu, ako uvádza správa 
českej komisie, čakali ich veľmi ťažké chvíle. 
Prvý si odhodlane pripol dva transportné vaky 
a začal stúpať po lane. O chvíľu mu spŕška ľado-
vej vody zahasila karbidku a neúprosne začala 
prenikať na telo. Bol na to pripravený, napokon 
stúpaním rozhorúčený organizmus prekoná aj 
intenzívny chlad.

Tí dvaja na dne si pripravili fotoaparáty. Vy-
zeralo to efektne. Sprcha dopadajúca na lezca 
sa rozstrekovala na všetky strany, vodnú triešť 
pretínali len lúče jeho čelovky.

Asi tridsať metrov nad dnom sa stalo to, čo 
nemožno predvídať. Gortani je v neuveriteľ-
ne kompaktnej hornine, voľnú skalku nájdete 
v týchto vymytých kanáloch len veľmi ťažko. 
Napriek tomu voda ten jediný kameň vygúľala. 
Zasiahol lezca, zrazil mu prilbu, poranil hlavu.

Vo vysokom priestore, plnom hukotu vody, 
sa chlapi na dne len ťažko dohovárali so zra-
neným. Nevládal liezť, mrzol v ľadovej sprche, 
potreboval pomoc. Chytro navarili čaj do ter-
mosky a druhý sa s ňou vypravil hore. Vo frka-
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Podzemný systém Stratenskej jaskyne, ktorý 
sa nachádza v krasovej planine Duča, v južnej 
časti Slovenského raja, tvoria tieto samostatné 
jaskyne:
1. Dobšinská ľadová jaskyňa 1 232 m,
2. Jaskyňa Duča 136 m,
3. Stratenská jaskyňa – Psie diery  
                                    19067+2670 m = 21737 m,
4. Zelená jaskyňa 31 m,
5. Vojenská jaskyňa 53 m,
6. Sintrová jaskyňa 4 m.

Objav Stratenskej jaskyne predstavuje význam-
ný medzník znamenal aj začiatok intenzívneho 
speleologického výskumu a prieskumu, v dô-
sledku čoho je Stratenská jaskyňa najlepšie kom-
plexne preskúmaná a spracovaná jaskyňa nielen 
na Slovensku. 25 ročný prieskum a výskum Stra-
tenskej jaskyne sa mohol v takom rozsahu usku-
točniť len pri splnení týchto podmienok:
1. Medzi členmi Speleologického klubu Sloven-

ský raj boli:

a/ odborne vyspelí členovia, ktorí dokázali 
celý prieskum a výskum organizovať, meto-
dicky riadiť a získané poznatky vyhodnoco-
vať.

b/ radoví členovia, ktorí sa podriadili orga-
nizovanému prieskumu a výskumu a boli 
ochotní všemožne, hlavne fyzicky pri tých-
to prácach pomáhať – vykonávať fyzicky 
náročné a nepopulárne práce.

2. Počas speleologického výskumu boli úspeš-
ne aplikované a využité niektoré geovedné 
disciplíny (štruktúrna geológia, petrografia, 
sedimentológia, mineralógia, geochémia, pa-
linológia, geofyzika a i.).

3. Čelní predstavitelia Slovenskej speleologickej 
spoločnosti a speleologického klubu Sloven-
ský raj dokázali materiálne a finančne zaistiť 
celý prieskum a výskum.

4. Bol objavený objekt prieskumu a výskumu 
– prírodný podzemný fenomén – jaskynný 
systém so svojou zložitosťou, rozmanitosťou, 
rozsahom atď.

júcej vody trvalo nekonečne dlho, kým preliezol 
popri zranenom.

Situácia bola čoraz vážnejšia, ale ešte nie tra-
gická. Zraneného bolo potrebné spustiť dole, 
uložiť do spacích vakov a deň, dva, možno týž-
deň čakať na pomoc. Dole bol bivak v pohodl-
nej chodbe bez hluku a prievanu. Hore len prie-
pasti, meandre a striekajúca voda.

Druhý sa rozhodol opačne. Pripol svojho 
druha na slučku a pokúšal sa ťahať ho hore. So 
záťažou dvoch batohov, zavesených na zrane-
nom, to bolo nad ľudské sily.

Posledný na dne pozoroval drámu hore so 
vzrastajúcim strachom. V zúfalej snahe pomôcť 
kamarátom, vyšplhal hore. Už nesvietila ani jed-

na karbidka, čierňavou kde-tu preblesklo sve-
tielko čelovky.

Keď doliezol pod zraneného, asi sa už nedalo 
nič robiť. Ľadová sprcha vycicala z kamarátov 
všetku energiu, ochromila ich. To isté čakalo 
aj jeho. Chcel zlaniť, ale ostal visieť v blokante. 
Pomôcka ho nepustila a stŕpnuté ruky už ne-
vládali.

Osud k nim nebol ani trochu milosrdný. Kým 
im príšerné podchladenie zastavilo činnosť 
srdca, blúznili. Azda snívali o slnkom vyhriatej 
tráve medzi belostnými škrapmi hore nad jas-
kyňou.

ĽUDIA, DÁVAJTE SI POZOR!

Uplynulo 25 rokov 
od objavenia Stratenskej jaskyne

Ján Tulis
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Celý prieskum a výskum jaskynného systému 
pozostával z niekoľkých tematických častí:

1. Prieskum a objavovanie
K 1. 1. 1998 je v systéme objavených a pre-

skúmaných 23188 m podzemných priestorov, 
k čomu bolo od r. 1972 zorganizovaných 557 
podzemných akcií, počas ktorých bolo odpra-
covaných vyše 4011 dní.

2. Meračské práce
Jaskynný systém je zameraný. Sprístupnené 

časti Dobšinskej ľadovej jaskyne a hlavné ťahy 
Stratenskej jaskyne sú zamerané teodolitom. 
Podobne sú teodolitom aj pripojené na JTSK 
všetky vchody jaskýň. Ostatné priestory boli 
zamerané pomocou banského závesného kom-
pasu. Dĺžka polygónov v podzemí je 25522 m, 
z toho 23445 m kompasových + 2076,7 m teo-
dolitových. Počet zámerov kompasového me-
rania dosiahol 3022, každý zámer pozostáva  
z 3 údajov, čo je 9066 údajov. Len v Stratenskej 
jaskyni je 112 bodov teodolitového merania. 88 
polygónov je uzavretých a votknutých, teda aj 
vyrovnaných.

3. Systém je zobrazený formou atlasu, ktorý 
obsahuje 57 listov pôdorysu a 32 listov priemet 
na vertikálnu rovinu.

4. Geologicky boli zmapované všetky pod-
zemné priestory.

Pre riešenie štruktúrno-tektonických pome-
rov bolo zostavených 12 tektonogramov z 923 
meraní.

Pre petrografický, mineralogický, geochemic-
ký a palinologický výskum boli odobrané tieto 
vzorky:

46 z hornín,
20 zo sintrov,
23 z kvapľov,
2 z kryštálových agregátov,
4 z aragonitov,
7 sadrovcov,
22 jaskynné perly,
36 na palinológiu.
Pre sedimentologický výskum bolo odobra-

ných 32 vzoriek štrkov, ktoré boli morfomet-
ricky a petrograficky vyhodnotené (160 kg). Z 
dvoch kopaných sond bolo odobraných 108 
vzoriek na granulometriu, petrografiu, chemic-
ké zloženie, ťažkú a ľahkú frakciu (540 kg).

5. Hydrogeologický výskum si vyžiadal 160 
pozorovaní 16 povrchových prameňov (teplota, 
výdatnosť), 12 pozorovacích miest vody bolo v 
podzemí.

Na analýzy bolo odobraných 29 vzoriek vody 
s objemom 5 + 0,2 l vody každá vzorka.

6. Klimatické pomery boli sledované na  
10-tich stanovištiach počas 7 rokov s interva-
lom odpočtov raz za mesiac. Sledované boli 
tmax., tmin., tst a relatívna vlhkosť, čo predstavuje 
840 pozorovaní.

Prúdenie vzduchu bolo pozorované v 183 prí-
padoch.

7. Pokusne bola skúmaná rádioaktivita jas-
kynného ovzdušia pomocou 20 detektorov tria-
cetátu celulózy.

8. V celej dĺžke známych priestorov bolo vyko-
nané geomorfologické mapovanie.

9. V rámci štúdia morfometrie podzemných 
priestorov bolo skonštruovaných okolo 3500 
priečnych rezov.

10. Niekoľko naj... Stratenskej jaskyne:
– najdlhšia chodba: Kryštálová – 900 m
– najvyššia chodba: Chodba prekvapení – 30,5 m
– najširší priestor: Rozprávkový dóm – 86 m
– priestor s najväčšou plochou: Rozprávkový 

dóm – 9 040 m2

– najväčší objem: Rozprávkový dóm – 79017 m3

– najhlbší sifón II. v Kryštálovej chodbe – 12 m
– najhlbšia priepasť Šikmá – 59 m
– najväčšie jazero Stalagmitové – 320 m2

– najvyššia priemerná teplota – 5,61 °C – Do 
Pravej priepasti

– najnižšia priemerná teplota – 3,91 °C – Strmý 
dóm.

Ubehlo 25 rokov intenzívnej práce v jaskyn-
nom systéme Stratenskej jaskyne. Dĺžkou zame-
raných priestorov jednej jaskyne 21737 m (Stra-
tenská jaskyňa + Psie diery) zaujíma čelné miesto. 
Je preto namieste otázka: Čo ďalej so Stratenskou 
jaskyňou ? V súčasnosti i v najbližšom období je 
najaktuálnejšie riešenie dvoch úloh:

1. Zistenie výtoku (výtokov) podzemných pa-
leotokov (Hnilca a Tiesňav) z podzemia na po-
vrch (s najväčšou pravdepodobnosťou v ľavom 
svahu doliny Tiesňavy).

2. Stanovenie absolútneho veku sintrov s cie-
ľom upresnenia geochronologického vývoja ce-
lého systému.

Literatúra
TULIS J. – NOVOTNÝ L., 1989: Jaskynný sys-

tém Stratenskej jaskyne. SSS, Liptovský Mi-
kuláš, 464 strán + 96 strán čiernobielych  
a farebných vkladaných príloh.
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Objav jaskyne Velika Klisura v pohorí Prokle-
tie na Juhoslovansko – Albánskych hraniciach 
neznamenal len objavenie kilometrov chodieb 
s hučiacimi vodnými tokmi, sifónmi, s množ-
stvom obrovských dómov s nádhernou sintro-
vou výzdobou, skrátka jaskyniarsky podzemný 
raj, ale aj zvláštny jaskynný systém, ktorého 
všetky pokračovania smerujú hore do komínov 
a jaskyňa je tak priam stvorená pre SPELEO-
ALPINIZMUS, čiže voľné zdolávanie kolmých 
stien a puklín, komínov, na konci ktorých sa dá 
tušiť pokračovanie v podobe OBJAVU nových 
jaskynných poschodí.

Slovo Speleoalpinizmus sa ujal najskôr v sú-
vislosti so zdolávaním priepastí a športových 
expedícií do hlbokých a jaskynných systémov 
sveta, kde sa vertikálne časti zdolávajú pomo-
cou ľahkej jednolanovej techniky v smere zho-
ra dolu a potom späť vyžumarovaním hore po 
lanách.

Menej obvyklý druh SPELEOALPINIZMU je 
v smere zdola nahor v zmysle JASKYNIARSKE-
HO HOROLEZECTVA. Takmer vždy sa jedná o 
overenie si, či daný otvor vysoko v strope nie je 
ďaľšie pokračovanie jaskyne, alebo či sa jedná 
len o nejaký ukončený výmoľ. Tieto výstupy sa 
potom neopakujú a v prípade objavu sa zabez-
pečujú fixným lanom pre opätovný prístup. Le-
zie sa klasickým spôsobom zdola hore, pričom 
sa používajú slučky, frendy, rocky, hexentre, 
expanzné skoby a veľmi málo klasické skoby  
(a hlavne tiež lezecké stĺpy, pozn. red.).

Výrazným krokom v lezení v jaskyniach  
u nás bolo v 80 -tych rokoch vylezenie komí-
nov v Demänovskom jaskynnom systéme s 
následnými objavmi, ale aj v jaskyni Javorinka  
(+200 m) a inde.

V jaskyni Velika Klisura boli cielene prizvaní 
skúsení horolezci z HK Jasná v Lipt. Mikuláši. 
Výborne sa hneď aklimatizoval teraz už horole-
zec – jaskyniar (je už aj členom skupiny Červené 

vrchy) Paľo Staník. Paľo už aj predtým občas lie-
zol v jaskyni a nie je to vôbec náhoda, že chlap-
ci, ktorí lezú na cvičných skalách v Demänov-
skej doline si občas pre väčšie dobrodružstvo 
odskočia zaliezť do jaskyne. Počas zimnej akcie 
r. 1996 sa siahlo už čiastočne k lezeniu.

Vyliezlo sa:
– pokračovanie Rázcestia, 10m lezenia, obtiaž-

nost II,
– Dúhový dóm za polosifónom, 15 m lezenia, 

obtiažnosť IV (Šmoll)
– prvý stupeň Svalnatej chodby, 12 m, obtiaž-

nosť V (Staroň)
Expedícia na jeseň 1996 už bola obohatená 

oveľa väčším množstvom lezenia a zásluhou 
spomínaného P. Staníka, sa dosiahlo niekoľko 
hodnotných výstupov, spojených s množstvom 
nových objavov:
– pokračovanie lezenia komína Svalnatej chod-

by, asi 50 m, za VI
– komína smerujúceho do poschodia Malé Zlo-

miská, 60 m, za VI.
Expedície na jeseň 1997 sa zúčastnili 5 horo-

lezci (4 sú členmi HK Jasná Lipt.Mikuláš). Kva-
litne sa podieľali na výskume komínov:
– vylezenie komína na konci poschodia nad 

Svalnatou chodbou – poschodie Miša a Ma-
túša, 70 m, obtiažnosť VI+ (P. Staník, P. Mit-
ter, J. Žiaran, Ľ. Rybanský)

– prelezenie traverzu nad priepasťou na konci 
poschodia Miša a Matúša, vylezené 15m, ob-
tiažnosť IV, (Mitter, Šmoll)

– vylezenie komína z najvyššieho bodu +202 m, 
vylezené asi 100–110 m, obtiažnosť VI+ (Sta-
ník, Žiaran, Mitter, Rybanský)

– komín nad Leoparďou chodbou, vylezené 
60m, obtiažnosť V+ A1 (Staník, Žiaran, Stan-
kovič)

– vylezenie komína na začiatku Pečovských kú-
peľov, vylezené asi 25 m, ďalšie pokračovanie 
s výrazným prítokom (Mitter, E. Kapucian).

SPELEOALPInIZMUS
alebo lezenie v jaskyni

Bibiana Šmollová, Ján Šmoll
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Prišli sme zo Zvolena na minútu presne. Vyci-
vený Holúbek, obkolesený batohmi, sa už pote-
šene mrvil pred neutešeným panelákom. Aj cu-
dzí štátny príslušník, ktorý musel ráno o štvrtej 
vyštartovať z Frídku-Místku, tu už bol.

Neuveriteľné, nikomu neprišlo nič do cesty. 
keďže som akurát dokončoval túto sociologickú 
štúdiu, zaujímalo ma, čo robia známi speleoló-
govia, ktorí majú jaskyne takpovediac za hum-
nami. Zvolil som dôverné oslovenie, aké často 
používa jeden pán riaditeľ a nenápadne som sa 
nášho milého Holúbeka opýtal: „Počúvaj, sta-
rec, kde máš hlavného Nicolausa?“. Chudáčisko 
Peťo, nevie zaklamať. Po jeho večne poblednu-
tej tvári prebehol výraz utajovanej trpkosti, keď 
takmer šeptom odpovedal: „Chová svine“.

Bisťu, oplatilo sa. Do môjho zoznamu, kto-
rý má už 263 položiek, pribudol ďalší pádny 
dôvod. Usilujem sa totiž vyskúmať, prečo toľkí 
jaskyniari, obdarení od Pána Boha jaskyňami, 
sa do nich vôbec nehrnú. Toľko voľných sobôt, 
hŕba sviatkov, chatky pri jaskyniach, autá, vý-
stroj od výmyslu sveta, ale pokopať pod zemou 
už nemá kto. Zavše už ani netrafia ku vchodu a 
keď sa nebodaj do diery vtiahnu, poblúdia tam.

Všetkému sú na vide pádne dôvody. Gniavia 
aj tých najlepších speleológov, šíria sa do všet-
kých skupín. Aj u nás – príde chlapina do bi-
vaku, otvorí si šuplík a tam tri posledné čísla 
Spravodaja, ako mu ich tam na kôpku starostli-
vo ukladáme. Istotne si viete vyrátať, koľko pád-
nych dôvodov mu prišlo do cesty, kým sa opäť 
vypravil do hôr.

Výsledkom tejto štúdie je dolu uvedený zo-
znam pádnych dôvodov. Ubezpečujem čitate-
ľov, že žiadny dôvod nie je umelo vykonštruo-
vaný, každý som počul na vlastné uši, ihneď ho 
analyzoval a starostlivo zaznamenal.

Zoznam pádnych dôvodov používaných  
v praktickej speleológii:

 1. Opravujem garáž
 2. Vrátil som sa neskoro zo služobnej cesty
 3. Budeme zabíjať
 4. Musím natierať bráničku (1,7 m²)
 5. Som prechorený
 6. Máme ping-pongový turnaj
 7. Ideme svokre kosiť
 8. Pripravujem sa do školy
 9. Naša Anička má birmovku
 10. Maľujeme kuchyňu
 11. Starý otec má sedemdesiatku
 12. Svokra nemôže...(ospravedlňujem sa 

čitateľom, ale redakcia na tomto mieste 
príspevok skrátila, poznáte Hochmutha) 
Nevadí, napíšte mi, úplný zoznam zašlem 
poštou.

 258. Zvadil som sa so ženou
 259. Ideme vyberať krumple
 260. Spadol do pivnice a má zlomené rebrá
 261. Bol silný protivietor (chlap, ktorý mal na 

miesto zrazu prísť na bicykli)
 262. Sesternica má svadbu
 263. Odpadol som (30 ročný lesný inžinier)
 264. Chová svine

Aj keď dôležitým ukazovateľom pre ďalší po-
stup je hlavný vodný tok pretekajúci celou spod-
nou časťou jaskyne, kde je však množstvo sifó-
nov, snaha je postupovať komínmi s výrazným 
vodným tokom a dostať sa do vyšších poschodí 
a postupne smerom hore na planinu. Relatívne 
prevýšenie medzi ponárajúcimi a vynárajúcimi 
vodami je asi 1500 – 1600 m, čo znamená kilo-

metre lezenia, pretože nie každý vylezený komín 
je zakončený objavom. Celkovo sa voľným leze-
ním podarilo zdolať asi 430 m stien a puklín.

Lezením, resp. zlanovavaním na povrchu sa 
bude vykonávať prieskum aj otvorov ležiacich 
vysoko v stenách kaňonu nad jaskyňou (100 – 
500 m vyššie), ktoré môžu byť vyššími vchodmi 
do predpokladaného systému.

Pádny dôvod Paľo Hríň
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Zoznam pádnych dôvodov nie je na zahodenie. 
Taký unavený speleológ si v ňom zalistuje a istot-
ne nájde inšpiráciu. Napokon ak budeme všet-
ci vybavení takouto pomôckou, môžeme našu 
činnosť racionalizovať. Stačí len zdvorilo ozná-
miť: „Žiaľ neprídem, viď zoznam, bod číslo to a 
to.“ Všetci budú spokojní, utíchne aj šomranie 
svokry – a jaskyne nám predsa neujdú!

Moje potešenie z logických záverov tejto štú-
die predsa len narúša jeden malý detail. Možno 
by som vám to ani nemal vravieť, ale tu u nás na 
Slovensku žiaľ jestvuje istá skupinka jaskynia-
rov – asociálov.

Ide o osamotených jedincov čudného raze-
nia. Ak sú doma, len rozmýšľajú, čo ešte treba 
prihotoviť do jaskyne. Hrnú sa na každú akciu, 
prídu prví, odchádzajú poslední. V kolektíve nie 
sú obľúbení, lebo stále, tvrdohlavo ako barani 
dokazujú, že sa všetko dá urobiť.

Typy sú to rôzne. Zavše je to vedúci, otrokár, 
ale takých iste poznáte. Oveľa nebezpečnejší je 
nenápadný radový člen, utiahnutý, poblednutý 

a zmykaný človiečik. Ten vám cez týždeň zavo-
lá aj desať razy a rafinovane vás bude lákať do 
novoobjavenej jaskyne. Našťastie mu na to len 
málokto skočí, veď čo by sme s toľkými novými 
dierami robili.

Sprvoti som si myslel, že tieto indivíduá sú si-
roty živoriace opustene v ubytovniach, kde ne-
majú čo robiť a od nudy ich to ťahá do jaskýň.

V skutočnosti sú oveľa prefíkanejší. Majú 
záhradky, garáže, zavše aj udržiavaný rodinný 
dom, príbuzenstvo, svokru aj starú mamu a do-
konca aj deti, takmer ako ostatní ľudia.

Aj tak sa nezamaskujú, jeden rozlišovací znak 
som objavil – nemajú pádne dôvody. Doká-
žu natrieť bráničku v pondelok odpoludnia, 
krumple povyberať v stredu a štvrtok a aj vin-
šovku starému otcovi zvládnu v čase, keď sa nej-
de do jaskyne.

Nuž, sami vidíte ich morálny profil. Aká zvrá-
tená je ich stupnica hodnôt! Uprednostňujú 
svoju záľubu a všetko ostatné hádžu za hlavu.

Prašivci!

Jednou z najznámejších jaskýň Poráčskej do-
liny je Homološova diera. Nachádza sa medzi 
obcami Poráč a Slovinky, na ľavej strane Poráč-
skeho potoka v NPR Červené skaly. Jej vchod 
je situovaný v južnom svahu vrchu Vápeník vo 
výške 776 m. n. m., povyše chaty Čierny bocian. 
Miestnemu obyvateľstvu je známa už od nepa-
mäti aj pod názvom Vlašská diera. K tejto jas-
kyni sa viaže i zaujímavá povesť, ktorá do istej 
miery vychádza i zo skutočnosti, zaznamenanej 
v stručnom zápise v miestnej obecnej kronike.

Bolo to v 60. rokoch 18. storočia, kedy bolo 
celé územie Spiša ešte divokým husto za-lesne-
ným krajom, ktorý strážilo zopár významnej-
ších hradov, zámkov a kaštieľov. Po cestách a 
cestičkách pretínajúcich bujné lesy sa pohybo-
vala nielen lesná zver, ale boli domovom aj mno-
hých ľudí s rôznym charakterom, ktorých tažký 
život a niekedy i vlastná pohodlnosť priviedli na 
zbojnícke chodníčky. Objektom ich záujmu boli 
nielen panské koče, ale aj obyčajní pocestní, u 

ktorých zbojníci predpokladali nejaký cennej-
ší lup, ba často si títo bezbožní lotri trúfli i na 
predstaviteľov cirkvi.

Medzi osobami so zbojníckym remeslom sa 
stal čoskoro známym chlap menom Homološ. 
Ľudia o ňom vraveli, že to bol veľmi prefíkaný a 
krutý vodca tej najhroznejšej a najkrvilačnejšej 
bandy, aká sa kedy na Spiši pohybovala. Spolu 
so svojimi kumpánmi sa špecializoval hlavne na 
koče bohatých hradných a zámockých pánov, 
striehnúc popri cestách za stromami a skalnými 
bralami. Proti ich rýchlym a nečakaným prepa-
dom bola márna každá obrana a aj tí, ktorí sa 
rozhodli brániť svoj majetok, spravidla skončili 
na druhom svete.

Za roky svojej činnosti si nahonobil obrov-
ský majetok pozostávajúci z dukátov, šperkov a 
iných cenností, ktorý ukrýval v jaskyni po ňom 
pomenovanej. Práve Homološova diera bola 
jeho najčastejším úkrytom, z ktorej so svojou 
bandou vyrážal na ďalší lup.

Zbojníkove poklady Vladimír Čech
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V závere roku 1997 vznikol 
na východnom Slovensku 
prvý jaskyniarsky neinves-
tičný fond Helektit. Fond 
zriadili na spoločnej schôdzi 
zástupcovia jaskyniarskych 
skupín a klubov SSS, ktoré 
dlhodobo pracujú na území 
CHKO Slovenský kras ako 
odozvu na označenie jaskýň 
tohto územia ako Svetové prí-
rodné dedičstvo.

Súčasťou oficiálneho návr-
hu Slovenskej republiky na 
zaradenie jaskýň do “klubu”  
najvýznačnejších prírodných 
a kultúrnych pamiatok Zeme 
bol aj projekt starostlivosti o jaskyne zo strany 
dobrovoľných združení. Skutočnosť, že uvede-
ná časť vládneho dokumentu s medzinárod-
ným dopadom zostala po úspešnom prijatí  
v decembri 1995 úplne nepovšimnutá štátnymi 
úradmi aj oficiálnym vedením SSS, nás vied-
la k snahe založiť nadáciu ako vhodnú formu  
v rámci fungovania tretieho sektora.

Zákon o nadáciách ale naše skromné snaže-
nie znemožnil. Až Zákon o neinvestičných fon-

doch č. 147/1997 Z.z. z mája 
1997 vytvoril nový legislatívny 
rámec pre podobné aktivity. 
Iný nový zákon o neziskových 
organizáciách poskytoval ešte 
vhodnejšiu formu pre usku-
točnenie našich zámerov v 
Slovenskom krase, ale jeho 
praktické využitie v súčasnom 
systéme jaskyniarstva na Slo-
vensku nebolo vhodné.

Zriaďovacia schôdza fondu 
sa konala dňa 15. 11. 1997 na 
základni Speleoklubu CASSO-
VIA v Háji. Vznik fondu je via-
zaný na registráciu Krajským 
úradom, ktorú fond dostal 

19.12.1997 v Košiciach. Činnosť fondu sa riadi 
Zriaďovacou zmluvou a Štatútom fondu, štatu-
tárnym zástupcom a aktívnym organizátorom 
života fondu je správca fondu, zásadné rozhodnu-
tia a celkové smerovanie činnosti fondu reguluje 
Správna rada fondu. Správcom fondu je v súčas-
nosti RNDr. Eduard Kladiva, CSc., adresa fondu 
Maurerova 14, 040 22 Košice, tel. 095 719 527.

Podľa zákona je neinvestičný fond združením 
peňažných prostriedkov na realizáciu účelu, pre 

Páni spod Spišského hradu sa rozhodli ko-
nečne urobiť so zbojníkom a jeho bandou ráz-
ny koniec. Ako to už často býva, našiel sa medzi 
zbojníkmi zradca, ktorému po prisľúbení mi-
losti a po peňažnej úhrade jeho služby, nerobilo 
problémy priviesť vojakov pred vchod do jasky-
ne. Potom už šlo všetko ako po masle. Vojakom 
sa podarilo zlikvidovať všetkých zbojníkov až 
na Homološa. Ten, vedomý si toho, že sa blíži 
jeho koniec, nechcel dopustiť, aby si jeho ťažko 
nahonobené poklady privlastnili vojaci. Hlboko 
v labyrintoch jaskyne mal pri svojich pokladoch 
pripravené súdky s pušným prachom. Ich vý-
buch dal do pohybu haldy kamenia a skál, ktoré 
navždy pochovali jeho poklad.

A Homološ? Jedni tvrdia, že ho zavalilo spolu 
s pokladom a dodnes tam leží a žiarlivo ho strá-
ži. Iní vravia, že sa mu podarilo z jaskyne ujsť a 
už o ňom nikto nič nepočul.

Zasypané dukáty a iné cennosti neprestali 
dráždiť myseľ ľudí, a tak bola jaskyňa často cie-
ľom návštev hľadačov pokladov. Dokonca ešte 
počas 2. svetovej vojny tam chodila kopať istá 
rodina z Krompách. Či mali nejaký úspech - to 
nikto nevie.

Tak teda zmizli zbojníci, zmizol aj ich obáva-
ný vodca a ostala iba jaskyňa ako nemý svedok 
zašlej slávy tohto kraja a ako neoceniteľný kle-
not našej prírody.

neinvestičný fond 
Helektit

Eduard Kladiva
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ktorý bol zriadený. Nemá členskú základňu ani 
nezdružuje viaceré organizácie. Tým sa zásad-
ným spôsobom líši od záujmových združení, 
akými sú jaskyniarske skupiny aj od speleolo-
gickej spoločnosti. Možnosť vlastniť hmotný 
majetok i možnosť financovať vlastnú činnosť 
má fond zákonom silne obmedzenú. Z druhej 
strany, fond je otvorený každému, kto má zá-
ujem podieľať sa na realizácii jeho cieľov, bez 
podmienky platiť členské príspevky alebo zú-
častňovať sa na schôdzach.

Neinvestičný fond Helektit bol zriadený za 
účelom ochrany životného prostredia a zacho-
vania prírodných a kultúrnych hodnôt Sloven-
ska. Zriaďovateľmi fondu sú skupiny: Speleo-
klub BADIZER (Plešivec), Speleologický klub 
CASSOVIA (Košice), Skupina J. Majku (Turňa 
nad Bodvou), Speleoklub Neandertal (Moldava 
nad Bodvou) a SPELEO (Rožňava).

Poslaním fondu je podpora starostlivosti o 
jaskyne Slovenského krasu ako súčasti Sveto-
vého prírodného dedičstva UNESCO a pod-
pora jaskyniarstva v Slovenskej republike. Sta-
rostlivosť chápeme komplexne, jej súčasťou je 
prieskum, dokumentácia a výskum lokality a 
jej vzťahov s okolím, zatiaľ čo ochrana jaskýň 
je iba záverečným ohnivkom uvedeného reťazca 
starostlivosti o jaskyne. Rovnako pojem Svetové 
prírodné dedičstvo nezužujeme iba na úradníc-
ky vybraných 12 jaskýň, lebo skutočný dôvod, 
prečo slovenské a maďarské jaskyne boli do pre-
stížneho spolku celosvetovo významných pa-
miatok zaradené, je “mimoriadne vysoká husto-
ta unikátnych podzemných krasových foriem”.

Ciele fondu sú stanovené v Štatúte nasledov-
ne:
* finančná aj materiálna podpora objavovania, 

prieskumu, výskumu, dokumentácie, propa-
gácie a ochrany jaskýň a priepastí na území 
Slovenského krasu,

* podpora a rozvoj výchovy a vzdelávania oby-
vateľstva k účinnej ochrane prírody v jasky-
niach a v krase,

* podpora spolupráce slovenských a zahranič-
ných odborníkov pri starostlivosti o Svetové 
prírodné dedičstvo Jaskyne Slovenského a Ag-
gteleckého krasu,

* podpora a rozvoj jaskyniarstva na území celé-
ho Slovenska,

* podpora a propagácia prieskumných a vý-
skumných programov slovenských jaskynia-
rov v zahraničí.

Tieto ciele bude fond realizovať iba postup-
ne s ohľadom na poradie, v akom sú uvedené v 
štatúte, pričom rozbehnutie niektorých aktivít 
bude trvať roky.

Svoje ciele uskutočňuje fond prostredníc-
tvom rôznych akcií, ktoré sú ale v konečnom 
dôsledku namierené na získavanie finančnej 
podpory iných organizácií legálnou cestou. Z 
akcií, pripravovaných na najbližšie roky, spome-
niem tie, ktoré už bežia alebo sú v pokročilom 
štádiu prípravy.

Neinvestičný fond vydáva raz mesačne časo-
pis Helektit, ktorý prináša aktuálne spravodaj-
stvo z jaskyniarskeho diania na Slovensku a vo 
svete. Jeho cieľom je informovať jaskyniarsku aj 
laickú verejnosť o uskutočnených aj pripravo-
vaných akciách, stimulovať ochranárske cítenie 
návštevníkov jaskýň a upozorňovať čitateľov 
na kladné aj záporné prístupy k starostlivosti 
o nádhernú podzemnú súčasť prírody. Časopis 
je možno si predplatiť u správcu fondu, okrem 
toho je dočasne distribuovaný na všetky skupi-
ny SSS zdarma.

Helektit v spolupráci s viacerými jaskyniar-
skymi skupinami a štátnymi organizáciami or-
ganizuje putovnú výstavu “Jaskyne Slovenského 
krasu”, ktorou chce dokumentovať obrovský 
prínos dobrovoľných jaskyniarov k objaveniu a 
poznaniu jedinečného kúta našej vlasti. Na prí-
prave výstavy sa rozhodujúcou mierou podieľa-
jú skupiny SSS a výstava pre nich predstavuje 
príležitosť dokázať vlastnú vyspelosť. Vernisáž 
výstavy sa uskutoční 15.9.1998 vo Východoslo-
venskom múzeu v Košiciach a slovenská verej-
nosť si výstavu pozrie vo viacerých mestách.

Speleologickú show pre verejnosť so serióz-
nym podkladom, obdobne ako Veľký traverz, 
pripravuje fond na rok 1999, rovnako ako ďalšie 
akcie smerom k verejnosti. Hlavným dôvodom 
podobných akcií ale nie je predvádzať sa mla-
dým dievčatám či susedom, ale vytvárať priaz-
nivejšiu atmosféru v podnikateľskej aj štátnej 
sfére na získavanie finančnej a materiálnej pod-
pory pre prieskum, dokumentáciu, výskum a 
ochranu jaskýň. Ide o cieľ dlhodobý, ktorý v 
prípade úspechu bude mať pozitívny dopad na 
všetky jaskyniarske skupiny.

Organizačné formy, akými pracujú neinvestičné 
fondy, sa podstatne líšia od spôsobu fungovania 
záujmových združení, napríklad jaskyniarskych 
skupín. Predstavujú v podmienkach Slovenska 
spôsob zapojenia občanov do spoločnosti, ktorý 
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V krátkom príspevku by som chcel záujem-
com z radov jaskyniarov opísať, ako a kde sa dá 
zakúpiť karbid. Okrem firiem a podnikov, ktoré 
používajú karbid k výrobe acetylénu, je ho mož-
né zakúpiť priamo u výrobcu, Novácke chemic-
ké závody a.s. Nováky. Závod sa nachádza na 
ľavej strane cesty medzi Zemianskými Kosto-
ľanmi a Novákmi. Najpoužiteľnejšie balenie pre 
jaskyniarov je plechový sud o hmotnosti 100 kg. 
Veľkosť frakcie rozhoduje o cene výrobku. Čím 
je frakcia menšia, tým je aj cena menšia. Speleo 
Bratislava zakúpilo frakciu 25/50 mm v cene 

1818,90 Sk s DPH za 100 kg, ktorá sa zdá aj z 
hľadiska použitia v karbidkách najvhodnejšia. 
Pre všetkých záujemcov dobrá rada. V hlavnej 
budove si dajte detailne vysvetliť postup pri ná-
kupe i odbere sudov. Systém je značne kompli-
kovaný. 

Záverom presná adresa: 
Novácke chemické závody, a.s.
ul. M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky

Tel.: 42 862 92 95

je v západných krajinách bežný. Ich odlišnosť na-
značil napríklad Veľký traverz – hŕbou nadšencov 
prijatý a konzervatívnymi autoritami odmietnutý. 
Prvky lanovej techniky boli našimi predchodcami 
pred dvadsiatimi rokmi zatracované, rovnako ako 
rozvoj amatérskych jaskyniarskych skupín pred 
štyrmi desiatkami rokov.

Ako všetko nové, stretáva sa aj neinvestičný 
fond Helektit s nedôverou a odmietaním. Nie-
ktorí menej aktívni jaskyniari hľadajú vo fonde 

iba negatíva (ktoré určite má, ako všetko okolo 
nás). Iným vyhovuje, že slovenské jaskyniarstvo 
sa 50 rokov obišlo bez fondov a nadácií. Opráv-
nenosť existencie fondu ale ukáže čas. Bez ľudí 
s aktívnym prístupom, entuziazmom a nad-
hľadom bude iba oneskorenou epizódou po-
revolučného kvasenia v jaskyniarskej histórii 
Slovenska. Nezabúdajme, neinvestičný fond je 
otvorený každému, kto berie za svoje ciele fon-
du a cíti potrebu byť užitočný pri ich naplnení.

Kúpa karbidu Tomáš Ďurka
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SInTER 5/97

Po rýchlom slede za sebou vydaných čísel  
3 a 4 časopisu Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 
vyšlo napokon v r.1997 ešte aj číslo 5, čím bol 
dobehnutý sklz v jeho vydávaní. Počet príspev-
kov či samostatných článkov (46) je značný, ta-
kže nemôžeme tu poskytnúť ich úplný prehľad. 
Záujemca sa však k tomuto časopisu iste do-
stane. Formát časopisu je A4, úprava podobná 
ako u predchádzajúcich čísiel, počet strán 48. 
Zodpovedný redaktor časopisu je Ing. Marcel 
Lalkovič, CSc, výkonným redaktorom bola Eva 
Červeňanská.

Recenzované číslo má podobné štruktúru, 
ako predošlé. Úvodník od riaditeľa SMOPaJ je 
historizujúci a pripomína nám početné jubileá 
a výročia, pripadajúce na rok 1996. V časopise 
sa používa členenie na rubriky, v niektorých prí-
padoch obdobné ako v Spravodaji.

V rubrike „Prieskum a dokumentácia“ sú 
publikované výsledky praktického speleolo-
gického prieskumu. G. Lešinský ml. zo spele-
oklubu Drienka publikuje nové pohľady na 
speleologické problémy Dolného vrchu. Fotka 
J. Sýkoru správne naznačuje, že krasovú kraji-
nu nedevastujú ani tak jaskniari, ako kameňo-
lomy. Peter Holúbek opisuje doposiaľ neznáme 
jaskyne v okolí dolinky Okno v Demänovskej 
doline. Ľ. Gaál s M. Vytřísalom publikujú do-
posiaľ nezameranú Striebornú jamy na planine 
Koniar spolu s peknou mapou. Ďalšia rubrika, 
informujúca o iných speleologických aktivitách 
organizačného charakteru má názov „Jasky-
niarstvo na Slovensku“. Je tu viacero príspevkov 
z odborných i slávnostných podujatí. Tu je za-
radený aj príspevok nášho predsedu o činnosti 

SSS v roku 1996. Jeho nadpis je žiaľ vysádzaný 
snáď najmenšími typmi písma, aký mala redak-
cia k dispozícii, preto sa takmer stráca v záplave 
atraktívnejšie prezentovaných správ. Z ďalšieho 
príspevku od J. Gaála sa dozvedáme, že r. 1995 
vznikol v SMOPaJ jaskyniarsky klub – Rimav-
ská Sobota. Jeho cieľom je podľa autora „okrem 
speleologicko-odkrývačských prác zhromažďo-
vať dokumentačný materiál o doposiaľ nepre-
skúmaných a nepopísaných jaskyniach“. Táto 
správa iste poteší, keďže snáď aspoň tento klub 
bude mať záujem o dokumentačný materiál, 
produkovaný členmi SSS.

V rubrike „zaujímavosti zo zahraničia sa 
dozvedáme o aktívnej účasti viacerých pra-
covníkov SMOPaJ na odborných podujatiach  
v bližšom zahraničí, napr. na seminári ALCADI  
v Slovinsku, na konferencii o umení v jasky-
niach v Maďarsku, sympóziu PTO v Kielciach a 
i. Škoda, že SSS nemá prostriedky, prípadne ani 
informácie o týchto podujatiach, kde potom 
iste výrazne absentuje.

Podobne, ako aj minulých čísiel, u Sintra, 
kde pracovníci SMOPaJ majú možnosť v pra-
covnom čase pohrúžiť sa do štúdia zahraničnej 
literatúry, je výber zahraničných zaujímavostí 
poučný. Škoda, že o viacerých lokalitách sa ne-
dozvieme, v akej krajine sa nachádzajú (naprí-
klad jama Culver pit).

Sinter uverejnil ďalšie pokračovanie kalen-
dária a informácie o niektorých výročiach.  
V Sintri je tradične zaujímavá a poučná tiež 
rubrika o nových publikáciách, pre ktorú platí 
tiež poznámka uvedená vyššie. Recenzované sú 
časopisy Aragonit (M. Lalkovič), náš Spravodaj 
(P. Holúbek), Speleo (P. Holúbek) Geografické 
práce (P. Holúbek) a iné zborníky a publikácie. 
Väčšina recenzií je konštatačná, informatívna  

Zdenko Hochmuth

Recenzie – nová literatúra
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a emotívne neutrálna s výnimkou recenzie Ara-
gonitu, ktorému popri početných nedostat-
koch recenzent dokonca odporúča čo sa „žiada 
mať na zreteli a že pokračovanie týchto tenden-
cií by nikomu neprospelo“. Zjavne tu ide o vy-
medzenie teritória či profilácie. Zónu prieniku 
oboch periodík vidím najmä v sfére osláv rôz-
nych výročí. Viaceré kritizované nedostatky má 
však aj Sinter – napríklad neuvádzanie autorov 
fotografií. Tiež sa domnievam, že výberu foto-
grafií na 2, 3. a 4. strane oblátky mohla redakcia 
venovať viac pozornosti.

Sintru želáme do budúcna najmä pravidel-
nosť vo vydávaní.

SPELEO 24/1997

Časopis Českej speleologickej spoločnosti, 
ktorý dostávame výmenou za Spravodaj a je dis-
tribuovaný na organizačné zložky SSS. Formát 
B-5, 80 strán.

Zdá sa, že tempo vydávania Spelea trochu 
poľavilo. Číslo 24 si zachováva obsahovú i for-
málnu úroveň predošlých čísiel, je teda zamera-
ný viac historicky. V tomto čísle je obsiahlejšia 
správa o činnosti Českej speleologickej spoloč-
nosti, ktorá bola publikovaná pri príležitosti 
5.valného zhromaždenia ČSS. Dozvieme sa tu 
o praktickej speleologickej činnosti jeho zák-
ladných organizácií (ZO), ktoré zodpovedajú 
našim oblastným skupinám či klubom. Zaujme 
výraznejšia aktivita odborných komisií, majú 
odbornú komisiu pre bezpečnosť, pre historic-
ké podzemie, pre tlačovú a dokumentačnú čin-
nosť. V Speleu sú publikované aj nové výcvikové 
a bezpečnostné smernice pre speleopotápanie. 

Je sympatické, že tu došlo k ich podstatnému 
zjednodušeniu a tým sa do značnej miery pri-
blížili smerniciam platným na Slovensku.

Z článkov v Speleu nás zaujal príspevok o pr-
vom českom jaskynnom potápačovi Divíškovi. 
Tradične zaujímavé sú príspevky o historickom 
podzemí. Náš člen si v Speleu iste prečíta recen-
zie zahraničnej literatúry, kde sú kladne ocene-
né i naše publikácie, resp. Spravodaj.

HELEKTIT, 0/1997, 5. december 1997

Na speleologickom literárnom nebi zažia-
rila ďalšia hviezda – časopis Helektit. Jeho re-
daktorom, autorom i šéfom rovnomenného 
neinvestičného fondu je Edo Kladiva alias Old 
Cave Dog. Podrobnejší článok o úlohách fondu 
priamo od fundátora sme zaradili tiež do tohto 
čísla. Zaujal nás už samotný názov, kde zrejme 
došlo k trápnemu lapsusu. Viacerí si myslia, že 
je odvodený od známeho „hele“.

Časopis je zatiaľ množený xeroxom, prvé číslo 
bolo posielané zdarma a má 8 strán. Helektit sa 
chce profilovať do funkcie akéhosi zrýchleného 
spravodaja, reagovať pohotovejšie ako Spravo-
daj na najnovšie správy, ktoré sa dozvedá redak-
tor telefonicky alebo Internetom. V roku 1998 
predpokladá minimálne 12 čísiel, ktoré chce 
redaktor predávať po 10 Sk, ročné predplatné 
120 Sk. Od niektorých príspevkov či výrokov sa 
už podpísaní autori dištancovali. Helektit tiež 
nepekným spôsobom zaťal do vedenia SSS (člá-
nok sľuby, sľuby).

Helektit nepovažuje redakcia Spravodaja za 
konkurenciu, iba za zbytočné trieštenie síl nad-
šencov. Edovi želáme, aby mu dlho vydržal dych.
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An annual report on the SSS activities pre-
pared by Ján Tulis, a chair, has been published 
as usually in the first issue of 1998 bulletin. 
In 1997 a number of society members were 
increased to 683. The year 1997 was very suc-
cessful. Slovak speleologists discovered new 
cave corridors with the overall length of about 
5.6 kilometers in Slovakia. They mapped more 
than 10 kilometers of cave corridors. The spele-
ologists were also successful in their activities 
abroad. They took part in expeditions to Brazil, 
China and Kosovo in Yugoslavia and also pre-
sented their activities at the first world speleo-
logical congress in Switzerland. A calendar of 
1998 home and foreign activities has been pub-
lished in the first part of the bulletin.

The second part of the bulletin deals with 
speleological explorations. The first contribu-
tion, written by Dr. Anton Droppa, a prominent 
personality, is about the caves near the Sasova 
village (close to Banská Bystrica). July, the 31st, 
1998, was an important day for Slovak speleolo-
gists. Peter Magdolen and Jan Tencer describe 
the successful explorations of speleologists from 
several groups (Bratislava, Plavecké Podhradie, 
Košice). In the High Tatras karst, in Javorinka 
valley, speleologists reached a junction between 
the Stone eyes cave ( Kamenné oči) and the Black 
mountain cave system. It resulted in denivela-
tion of a system on 232 meters, it means, it is the 
seventh position in Slovakia. The overall length 
was increased to 2254 meters.

In 1985-86 a water cave was discovered in an 
area of the Lizard lake on the Silická plain. Be-
cause of a lot of constraints, such as mud, water, 
narrow corridors, the cave was not mapped. The 
joint effort of several groups (Rožňava, Tetín 
from Czech Republic, UK Bratislava) brought 
the expected results and finally the cave was 
mapped. Braňo Šmída drew a nice map of the 
1189 m long cave. J. Stankovič (Rožňava) and L. 
Pecka (Tetín) in their joint contribution bring 
an overview of history of explorations. In the 
Strážov Mountains region an abyss Fortuna 
was already known but it was not mapped. M. 
Sova from Trenčianske Teplice writes about the 
Fortuna abyss and includes a map of the cave. 
Petr Hipman in his article informs the readers 

about explorations in the Večná robota abyss 
on the Krakova hill in the Low Tatras. The ex-
plorations that were carried out under very dif-
ficult conditions resulted in reaching the depth 
of 224 meters and length of 1012 meters.

Jan Tencer prepared a new summary sheet 
with data about 50 longest and deepest caves. 
He claims that the recent documentations have 
a good standard.

At the end of 1997, the most exotic Slovak 
expedition to karst regions in Brazil, was or-
ganised. The following speleologists took part 
in the expedition: Štefan Labuda (an author of 
the article), Štefan Zeman from Košice, Zoltán 
Ágh and Erik Kapucian (Speleo UK) and Ján 
Šmoll (Červené vrchy). The Slovak members of 
the expedition together with their Brazilian col-
leagues took part on mapping the Tosca de Boa 
Vista cave, which is 80 kilometers long. They 
managed to map more than 11 kilometers of 
corridors. The group also visited other locali-
ties in Brazil.

Another expedition went to the Velika Klisura 
cave (Kosovo, Juhoslavia). A group found about 
1.5 kilometers of new corridors and mapped 
about two kilometers. They reached the deniv-
elation of 310 meters. Minor events are described 
by J. Kasák and Ján Tencer. Kasák informs about 
some activities in the Moravian karst that were 
carried out by Strážovské vrchy speleology club. 
Tencer brings short informtion on Turkey.

A column on ”Miscellaneous“ includes a 
couple of controversial contributions. Petr Hip-
man discusses safety problems in caves, a per-
manently very important topic. Ján Tulis com-
memorates the 25th anniversary of the longest 
Slovak Stratenská cave discovery. Mr. and Mrs. 
Šmoll write about the latest success of speleoal-
pinists in Slovakia and abroad. Serious reasons 
for occasional closings of caves are described by 
Paľo Hriň. A myth on a thief named Homološ 
was prepared by Vladimir Čech. Finally Edo 
Kladiva informs about an establishment of  
a ”Helektit“ – non-investment fund and about 
a new magazine with a similar name ”Heliktit“ 
Reviews prepared by an editor were included at 
the end of the bulletin.

Editor

SUMMARY






