


Obrázky na obálke: 
1. strana:  Petr Hipman: 
 ... darmo, až voda dáva jaskyni tú skutočnú šťavu ... 
4. strana:  Jaskyňa Zápoľná, zastup do priepasti Tatrovka 
 Foto: P. Hipman 

Toto je 25. číslo Spravodaja, ktoré vyšlo v zmene-
ných ekonomických podmienkach od roku 1992. 

Editor 



3 / 1998 

Ročník XXIX 

SPRAVODAJ 

Slovenskej 
speleologickej spoločnosti 



Výkonný redaktor: Zdenko Hochmuth 
Redakčná rada: Peter Holúbek, Ján Tencer, Ján Tulis 
Adresa redakcie: Slovenská speleologická spoločnosť, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš  
Sadzba: CVT FHPV PU Prešov, edičné stredisko
Tlač: TYPOGRAF s.r.o., Prešov
Vydala: Slovenská speleologická spoločnosť pre svojich členov

Peter Vaněk, Michal Hurtaj: Jaskyňa Sokolová. Objav a cesta k nemu  ..........................................  4
Peter Holúbek: Objavy v zabudnutej lokalite Zápoľná  ..................................................................... 10
Dušan Čipka, Rastislav Vojtko: Jaskyne v juhozápadnej časti Muránskej planiny  ...................  16
Ivan Kráľ, Peter Holúbek: Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole a speleologická 21 

situácia v jej okolí  .................................................................................................................................. 21
Martin Horčík: Priepasť Gabriela – nový objav na Silickej planine  ................................................ 25
Gabriel Lešinský: Nové lokality severného svahu planiny Dolný vrc34h  

v Slovenskom krase (1. časť) ................................................................................................................ 27
Gabriel Lešinský: Modelové stanovenie perspektivity dobre vyvinutých priepastí  

v Slovenskom krase  ............................................................................................................................... 34
Branislav Šmída: Expedícia Slovačka jama '98  ................................................................................... 39
Juraj Kankula: Moira Cave, Ontario, Canada  ...................................................................................... 40
Juraj Kankula: Zlanovacia brzda DSD 25  ............................................................................................. 43
Gustáv Stibrányi: 14. lezecké dni SSS 1998  .......................................................................................... 45
Petr Hipman: Lanovky pre kopajúcich jaskyniarov  ............................................................................ 46
Milan Štéc: Odišiel kráľ horehronských jaskyniarov  .......................................................................... 55
Eduard Pivovarči: A legendy odchádzajú (Adam Vallo 1940 -1998)  .............................................. 56
OS Čachtice: Emil Kováčik 1929 – 1998  ................................................................................................ 59
Rudolf Košč: Jubilant Ján Vykoupil  ........................................................................................................ 60
P.H.: Zdar Boh  ............................................................................................................................................... 60
Gabriel Lešinský: Oznam  .......................................................................................................................... 60
Petr Hipman: Opäť o speleomítingu  ......................................................................................................  61
Zdenko Hochmuth: Oprava salaša na Ohništi  .................................................................................... 62
Michal Gradzinski: Lamprechtsofen, najhlbšia jaskyňa sveta  ......................................................... 63
Ján Tencer: Jaskyniarska záchranná služba  ........................................................................................... 64
Sekretariát SSS: Adresár speleologickej záchrannej služby  .............................................................. 65
SUMMARY  ..................................................................................................................................................... 68

SPRAVODAJ 3 / 1998

OBSAH



Bulletin of SSS  No 3 1998

Editorial office:  Slovak Speleological Society 
 Hodžova 11 
 031 01 Liptovský Mikuláš 
 Slovak Republic 
 tel: 42 849 245 56 
 fax: 42 849 245 50 

CONTENTS 

Peter Vaněk, Michal Hurtaj: The Cave of Sokolová – Discovery and the Way to it  ....................  4
Peter Holúbek: Discoveries in Forgotten Cave Zápoľná  ................................................................... 10 
Dušan Čipka, Rastislav Vojtko: The Caves in the Southwestern Part  

of Muránska Planina Plain  .................................................................................................................  16 
Ivan Kráľ, Peter Holúbek: The Cave in the Valley Nižný Blatník in Sokol 

and the Speleological Situation in Region  ..................................................................................... 21
Martin Horčík: The Abyss Gabriela – a New Discovery at Silická Planina Plain  ........................ 25
Gabriel Lešinský: New Localities at the North Slope of the Plain “Dolný vrch“ 

in Slovak Karst  ....................................................................................................................................... 27 
Gabriel Lešinský: The Perspectives of a well Developed Abysses in Slovak Karst  ...................... 34
Branislav Šmída: Expedition “Slovačka jama '98“  ............................................................................. 39 
Juraj Kankula: Moira Cave, Ontario, Canada  ...................................................................................... 40
Juraj Kankula: Descender DSD 25  ......................................................................................................... 43 
Gustáv Stibrányi: 14. Climbing Days 1998  ........................................................................................... 45 
Petr Hipman: Ropeways for Digging Cavers  ........................................................................................ 46 
Milan Štéc: The king of Horehronie Cavers has Already Passed Away  ........................................... 55 
Eduard Pivovarči: Legends are Passing Away (Adam Vallo 1940 – 1998)  ...................................... 56 
OS Čachtice: Emil Kováčik 1929 – 1998  ................................................................................................ 59 
Rudolf Košč: Anniversary of Ján Vykoupil  ............................................................................................ 60 
P.H.: God stays with you (100 Years Anniversary of P. Revaj ) ........................................................... 60
Gabriel Lešinský: Wedding News  ............................................................................................................ 60
Petr Hipman: Again about Speleomeeting  ...........................................................................................  61
Zdenko Hochmuth: Reparation of Cottage at Ohnište  .................................................................... 62
Michal Gradzinski: Lamprechtsofen, Deepest Cave of the World  ................................................. 63 
Ján Tencer: Slovak Speleologic Rescue Service Problems  .................................................................. 64 
Sekretariát SSS: List of the Slovak Speleologie Rescue Service Members  .................................... 65 
SUMMARY  ..................................................................................................................................................... 68 



4

Začiatok tajomstva ponorných vôd v Jánskej 
doline sa začína ponorom P 1, kde sa ponára 
riečka Štiavnica, aby sa potom objavila o 105 m 
nižšie a 2400 m ďalej vo vyvieračke Hlboké. Ako 
a kadiaľ prekonáva túto vzdialenosť, to dodnes 
zostáva záhadou. Jediným známym miestom 
s podzemným tokom bola jaskyňa Sokolová ( 
Pred Bystrou ) v blízkosti spomínaného pono-
ru P 1 s krátkym úsekom aktívneho riečiska a 
potom už len samotný výver Hlboké. Vody v jas-
kyniach Zlomísk a Poschodový potok sa nepo-
darilo preukázateľne spojiť s povrchovým ani 
podzemným tokom Štiavnice. Avšak pri jaskyni 
Poschodový potok je to len otázkou farbiacej 
skúšky, nakoľko vody Štiavnice prenikajú do 
jaskyne priamo z koryta toku a doteraz boli far-
bené len vody ponárajúce sa do ponoru P 1. 

Situácia sa však teraz, aspoň čo sa týka sú-
vislosti ponorných vôd a jaskýň Sokolová a 
Poschodový potok, čiastočne zmenila. Prečo ? 
Objavom nových priestorov v jaskyni Sokolová, 
kde sa nachádzajú viaceré vodné toky, ktoré by 
mohli vniesť do problému nové svetlo. Je para-
doxom, že objav sa často stáva dielom náhody a 
nie sústredenej, húževnatej práce na správnom 
mieste. Buď je zlé miesto a veľa húževnatosti, 
alebo dobré miesto ale málo húževnatosti. Mô-
žete si vybrať. Ale jedno pravidlo určite platí. 
Ak chýba čo i len jedna z týchto skutočností, 
tak sa vlastného objavu asi nedočkáte. Nás k 
objavu priviedla kombinácia zlého miesta s ne-
malým množstvom húževnatosti. Tri roky sme 
pracovali v jaskyni Priepasťová aby sme doko-
py objavili necelých 30 m. Asi sme vybrali zlé 
miesto. Sklamaní sme začali pracovať v jaskyni 
Stará poľana. Kto ju pozná vie aké sú v nej pod-
mienky. Asi sme vybrali ťažké miesto. Až táto 
skutočnosť a tento vývoj nás dostal 21. februára 
1998 do jaskyne Sokolová, kde sme našli správ-

ne miesto. 
Jaskyňa Sokolová sa nachádza v nadmorskej 

výške 899 m necelých 30 m nad sútokom Štiav-
nice a Bystrej. Je to geologicky mladá jaskyňa 
budovaná v strednotriasových vápencoch, dlhá 
298,5 m (meranie a mapa S. Šrola 1950), chu-
dobná na sintrovú výzdobu, o to bohatšia na 
biely plastický sinter. Chodby boli a sú tvorené 
podzemnými vodami Štiavnice, zanechávajúc 
riečny charakter chodieb s bohatým výskytom 
žulových štrkov a pieskov. Zaujali nás dva lievi-
ky vytvorené práve v týchto nánosoch. Skúša-
li sme v nich pracovať (sporadicky) už v roku 
1994. Neboli sme jediní, ktorí v jaskyni pôsobili 
. Podľa technických denníkov v SMOPaJ sme 
zistili, že ako prví ju zamerali P. Revaj, S. Šrol, P. 
Chlebo J. Volko a J. Lukáč v roku 1951. Potom 
sa o jaskyňu zaujímali Dr. A. Droppa (meranie a 
mapa 1959, nameraná dĺžka 288 m), P.Hipman 
(osobné ústne podanie), F. Bernadovič (1979), 
Z. Hochmuth (1987, 1998). O archeologických 
hodnotách píše Dr. J. Bárta v článku „Nešťastie 
a smrť v jaskyniach“ v Krásach Slovenska 1970 
kde spomína kostru pastiera nájdenú v jasky-
ni. Tento zoznam svedčí o tom, že jaskyňa bola 
známy a navštevovaná. Tak isto ako ostatní 
prieskumníci ani my sme neobjavili žiadne nové 
voľné priestory, dokým neprišla nová myšlienka 
Martina Hurtaja, keď navrhol ďalšie perspek-
tívne miesto na kopanie. Toto miesto je v Baro-
kovej sieni ( S. Šrol 1950 ), ktorá sa nachádza na 
južnom konci jaskyne, kde sa predpokladalo, že 
smeruje k povrchu, čoho dôkazom mal byť zá-
val aj s koreňmi. Zával je vzdialený od Barokovej 
siene len necelých 25 m. Ale mladý, nezaťažený 
pohľad na jaskyňu bol tentoraz správny. Miesto 
podobné dvom lievikom v Hlavnej chodbe sa 
stalo miestom, kam sme upriamili svoju pozor-
nosť a už spomínanú húževnatosť. Miesto tvorí 

Jaskyňa Sokolová – objav a cesta k nemu

Peter Vaněk, Martin Hurtaj
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z jednej strany masív, ktorý nesie stopy po tečú-
cej vode, reprezentované anastomóznymi mre-
žami, ktoré sú z časti zanesené žulovým náno-
som s väčšími okruhliakmi. Ten celkovo vypĺňa 
dno Barokovej siene. Tu začíname kopáčske 
práce v takom rozsahu, aby dno sondy mohlo 
klesnúť aj o pár metrov, tak ako to očakávame. 
Do práce dávame veľa elánu a energie, ale sami 
sme prekvapení, že k objavu nám stačia len štyri 
akcie, čo sa nám zdá, po predchádzajúcich skú-
senostiach až nemožné.

Aké sú vlastne čísla, ktoré by charakterizovali 
jaskyňu Sokolová spolu s novými objavmi, te-
raz po skončení dokumentácie. Aktuálna dĺžka 
je 1308,48 m pri 244 meračských bodoch. De-
nivelácia jaskyne je 29,88 m a rozprestiera sa v 
kvádri s rozmermi 123,89 × 200,81 × 29,88 m 
(X × Y × Z). Vzhľadom na rozmery kvádra v kto-
rom sa jaskyňa rozprestiera je jej dĺžka určená 
spleťou malých chodieb, ktoré sú sústredené 
súbežne popri väčšej chodbe. Doslova vytvárajú 
malé labyrinty. Novoobjavené časti sa dajú roz-
deliť na tri časti. A to na južnú, severnú a dóm 
Jánske srdce. Začal by som južnou časťou repre-
zentovanou Južnou chodbou. 

Južná chodba sa začína v Objavnej sieni, kam 
sme prenikli z Barokovej siene. Najcharakteris-

tickejším znakom Južnej chodby sú vysušené 
nánosy blata na jej dne. Blato je prievanom tak 
vysušené, že dokonca dokáže plávať na hladine 
vody a praskliny po vysušení sú hlboké aj 10 cm. 
Južná chodba smeruje k Hurtajovej sonde, ku 
ktorej sa priblížila na 5 m v pôdoryse. Preteká 
ňou malý tok s nestálym, ale trvalým prietokom 
závislým od vonkajších meteorologických pod-
mienok. Ako vysvetlenie jeho pôvodu existujú 
dve verzie. Prvá, že tok tvoria vody z doteraz 
neznámeho ponoru, ležiaceho južnejšie (vyš-
šie) ako je momentálny záver jaskyne. Druhá, 
že vody nie sú ponorové, ale pochádzajú z ma-
sívu Ohnišťa. Južnou chodbou prúdi intenzív-
ny prievan, smerujúci von z jaskyne (vyfukuje, 
letný režim) a jeho teplota je citeľne nižšia, ako 
vonkajšia teplota napriek tomu, že je od po-
vrchu (Hurtajova sonda) necelých 6 m. To by 
dávalo šancu na to, že by mohol prichádzať z 
neznámych podzemných priestorov, ale zároveň 
však tomuto odporuje studený a teda vonkajší 
vzduch, ktorý by mal vysúšať spomínané blato. 
Tento fakt však vyžaduje dlhodobejšie pozoro-
vanie aj v zimnom období, aby sa spojenie s po-
vrchom vylúčilo.

Južnú časť charakterizuje aj spleť chodieb, 
ktorá sa tiahne rovnobežne s Južnou chodbou 

Martin Hurtaj pri meraní v Barokovej sieni. Foto: P. Vaněk
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a tvorí na niektorých miestach doslova labyrint. 
Objavná sieň je severným smerom prepojená s 
dómom Jánske srdce chodbou Stojatá voda. Sto-
jatá voda je 3 až 5 m vysoký meander naplnený 
vodou a nánosmi blata v pôdoryse dlhý cca 30 m.  
Do Stojatej vody ústi viacero vodných tokov. Je-
den je už opísaný tok v Južnej chodbe. Druhý 

prítok je tok ponorných vôd Štiavnice pochá-
dzajúcich z ponoru P1, čo je ale potrebné overiť 
farbiacou skúškou. Vzhľadom na situáciu po za-
meraní a zakreslení do mapy je tento názor asi 
správny. Hladina vody v Stojatej vode je priamo 
ovplyvňovaná prietokom týchto dvoch príto-
kov. Rovnobežne so Stojacou vodou je chodba 



7

S priepasťou a chodba Od veci. Obidve chodby 
ústia v dóme Jánske srdce a chodbou Od veci je 
privádzaný ponorný tok Štiavnice do Jánskeho 
srdca. Je to typická mladá riečna chodby bez sin-
trovej výzdoby s ostrými hranami prechádzajú-
ca raz do plazivky a hneď do úzkeho meandra. 
Smerom na juh sa spája s chodbou S priepasťou  

a naberá aj na veľkosti a výzdobe. K záveru dosa-
huje výšky 4 m a šírky 3 m. Chodba S priepasťou 
sa nachádza medzi Stojatou vodou a chodbou 
Od veci. Tak isto ústi v Jánskom srdci. Stojatá 
voda a chodba S priepasťou sú navzájom pre-
pojené meandrom (Vajsov meander) širokým  
1 – 1,5 m a vysokým 4 m od vodnej hladiny.
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Ak spomínam vodnú hladinu vo Vajsovom 
meandri, tak to je momentálne asi najtajom-
nejšie miesto jaskyne. Prečo? Pri potápačskom 
prieskume sa Z. Hochmuth (20. august 1998) 
ponoril aby zistil, že meandrom tečie tok s prie-
tokom odhadovaným na 10 l/s z neznámych 
priestorov, ktoré videl cez medzeru medzi stro-
pom a naplaveninami, ale kam sa bez kopania 
nedostane. Ďalší prieskum si vyžaduje dvoch 
potápačov, ktorí by prekopali naplavené sedi-
menty brániace prieniku do neznámych častí. 
Tam by sa potom mohlo objasniť, či ide o po-
norné vody Štiavnice alebo vody pochádzajúce 
z masívu Ohnišťa. 

Druhú časť reprezentuje dóm Jánske srdce. 
Už podľa názvu je iste cítiť, že tento dóm na 
nás nesmierne zapôsobil. Je to najväčší priestor 
v celej jaskyni o rozmeroch 20 × 20 m vysoký  
6 m , kade preteká ponorný tok Štiavnice z po-
noru P 1, privedený cez časť chodby Od veci. 
Ten sa tu delí na dva menšie toky, ďalej sa poná-
ra a nakoniec ústi do Stojatej vody. Prvé delenie 
nastáva pred vyústením do Jánskeho srdca a od-
delený tok smeruje na sever a kopíruje Severnú 
chodbu po západnej strane tesne pod jej dnom. 
Hučanie oddeleného toku je zreteľne počuť aj 
na konci Severnej chodby ( lievik na západnej 
strane chodby ). 

Druhé delenie je na mieste, kde ústi mean-
der Stojatá voda do Jánskeho srdca. Tu sa voda 
ponára do neprieleznej diery a mizne nezná-
mo kam. Predpokladáme však, že táto voda 
kopíruje Severnú chodbu z východnej strany  
a môže byť čiastočne zdrojom vody pre Aktív-
ne riečište v starších, teda v pôvodne známych 
priestoroch. Čo sa deje s vodným tokom ďalej, 
je záhadou. Mysleli sme si, že vody, ktoré sa ne-
stihli oddeliť alebo ponoriť sa, ústia do Vajsov-
ho meandru. Tu sa však rozchádza náš názor  
s poznatkom Z. Hochmutha, ktorý podľa svoj-
ho pozorovania pri potápačskom pokuse uvá-
dza, že voda v Stojatej vode je naozaj stojaca 
(ihličie a blato po stenách meandru) a prúd sa 
objavuje až vo Vajsovom meandri. Naopak my 
sme pozorovali prúd v Stojacej vode smerujúci 
do Vajsovho meandru. Mysleli sme si, že ide o 
tú istú vodu a ihličie s blatom vieme vysvetliť 
aj ináč, ale na to príde rad neskoršie. Ak sa po-
tvrdí poznatok Z.Hochmutha, tak vznikne ku-
riózny situácia, keď fyzicky prepojené priesto-
ry (pohybujeme sa v jednom meandri) majú 
navzájom od seba nezávislé vody. Tak, ako to 

vlastne je? Bez farbiacej skúšky uspokojivú od-
poveď mať nebudeme. 

Od vôd môžeme prejsť k dnu Jánskeho 
srdca, ktoré je rôznorodé a jednoznačne pri-
pomína koryto riečky po záplavách. Piesok, 
žulový a vápencový štrk, popadané bloky  
a okruhliaky sú samozrejmosťou doplnenou  
o množstvo naplaveného dreva rôznej veľkosti 
a stavu. Niektoré začína plesnivieť, iné je úpl-
ne čerstvé. Našli sme dokonca aj prázdnu ple-
chovicu od coca-coly, čo pôvod vôd z ponoru 
P 1 ešte viac umocňuje. Potom o kúsok vyššie 
blato. Blatom je obalené takmer všetko, čo sa 
nachádza asi 2 m nad hladinou pri normál-
nom stave vody a to v niekoľko desaťcentimet-
rovej vrstve. Blatistá kôra sa ťahá až na koniec 
Severnej chodby a je len kedy-tedy prerušená 
dutinami, ktoré smerujú k najmladším parti-
ám chodby vytvorenými tečúcou vodou z vyš-
šie uvedených zdrojov. Tu sa môžeme pristaviť  
a skúsiť si vysvetliť pôvod blata. Martin Hur-
taj vyjadril myšlienku, že pri vyšších vodných 
stavoch, keď prirodzené odtoky a ponory nie 
sú schopné odviesť pritekajúcu vodu sa začí-
na Jánske srdce napúšťať ako rezervný bazén. 
Samozrejme, že vodná hladina sa vyrovnáva  
a zaplavuje aj vzdialenejšie miesta ak sú v rov-
nakej výške. Potom stúpa voda aj v Objavnej 
sieni, Stojatej vode, Vajsovom meandri, Sever-
nej chodbe... Myslíme si, že toto je aj pôvod 
ihličia na stenách Stojatej vody. Avšak naše 
skúsenosti sa nedajú porovnávať s tými aké má 
Z. Hochmuth. Ale teória existuje a chceme ju 
ponúknuť aj ostatným. 

Ako ďalšiu charakteristickú črtu Jánskeho 
srdca možno uviesť množsto hmyzu (charakte-
ristické zrejme len pre letné obdobie). Po vstupe 
do dómu sa hmyz okamžite orientuje za svet-
lom a tak trocha znepríjemňuje život. Jeho pô-
vod je zrejme v larvách, ktoré sem voda doplaví 
z blízkeho povrchu a stála klíma Jánskeho srdca 
im vyhovuje.  

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že na začiatku 
spomínané dva lieviky v Hlavnej chodbe (staré 
pôvodné časti) majú svoj pôvod tu. Vodou roz-
rušené severovýchodné steny Jánskeho srdca sa 
rútia a dno Hlavnej chodby sa prepadáva. Na-
koniec sme tieto lieviky zamerali a v jednom z 
nich sme sa prekopali priamo do dómu. Tadiaľ 
dnes vedia trasa a už sa netreba báť zatápania 
prístupových chodieb, ako sa nám to stalo po-
čas jarného topenia snehov. 
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Dostávame sa k tretej časti objavov, repre-
zentovanej Severnou chodbou. Severná chodba 
bola zhruba opísaná vyššie. Doplním len, že jej 
dĺžka v pôdoryse je zhruba 40 m a je ukončená 
závalom, kde sa dajú nájsť aj korene z povrchu. 
Vo vzdialenosti asi 15 m od tohto koncového 
závalu sa nachádza lievik na západnej strane 
chodby, v ktorom je počuteľný vodný tok (prav-
depodobne je to vyššie opísaný, oddelený tok). 
Cez zával z rozdrveného masívu obaleného bla-
tom fučí intenzívny prievan. Vzduch je vťaho-
vaný (nasáva, letný režim ) do závalu za rovna-
kých vonkajších podmienok, ako pri prievane  
v Južnej chodbe. Je pravdepodobné, že vzduch je 
vťahovaný do neznámych priestorov, ktoré zna-
menajú spodný, nižšie položený otvor. Týmto 
by sa dal stručný opis objavených častí ukončiť.

Po zdokumentovaní jaskyne sa konečne 
otvoril priestor aj na špekulácie a prieskum  
s cieľom nájsť ďalšie pokračovania. Predpokla-
dov na postup je viac, tak isto ako vhodných 
miest. Musím spomenúť myšlienku P. Holúbe-
ka o vytvorení nových pohľadov na staršie časti 
jaskyne v súvislosti s novými objavmi doteraz 
nepoznaných častí. Tie dali na vec komplexnej-
ší pohľad. Potom sa môže vytvoriť idea, ktorá 
by ináč neuzrela svetlo sveta napriek tomu, že 
miesto záujmu je známe niekoľko desaťročí. 
Takéto miesta sú hneď dve. Nezameraná sieň  
a Blatistý sifón, v ktorom bola už v čase písania 
tohto článku zrealizovaná jedna akcia. Mož-
nosť postupu cez Nezameranú sieň je odvodená  
z logického pokračovania Hlavnej chodby se-
verným smerom bez prekonania výškového roz-
dielu medzi chodbou a súčastným vchodom. 
Ďalšia možnosť postupu je v lieviku na dne Se-
vernej chodby, kde sa však pre náročnosť (blato 
a zával) a obtiažnosť (nutnosť drevenia) práce 
a pre samotnú blízkosť povrchu v kombinácii 
s vodným tokom oplatí pracovať asi až po vy-
čerpaní iných možností. Odpracovali sme tu 
dve akcie a myslím, že predchádzajúce slová sa 
potvrdili. Možnosť postupu je aj v závere Juž-
nej chodby, kde je intenzívny prievan a už pri 
samotnom zameriavaní sme párkrát posunuli 
koniec jaskyne. Sú tu stopy po tečúcej vode, ale 
priestory sú úzke a sú pravidelne zatápané. Na-
koniec existuje aj možnosť komunikácie s po-

vrchom a preto bude potrebné najprv preveriť 
tieto skutočnosti. 

Ak môžeme zabŕdnuť trošku do teoretizova-
nia, tak nám vyplýva ešte viacero možností ako 
ďalej. Pri pohľade na mapu (pôdorys) je zreteľ-
ných päť línií, v ktorých sa chodby tvorili. Ako 
príklad uvediem chodba Od veci (1) – chodba 
S priepasťou (2) – meander Stojatá voda (3) – 
Hlavná chodba (4) – chodba Plazivka s chod-
bou Utajená plazivka (5). O nejakých 50 m 
severnejšie sú to len línie tri : Severná chodba 
(1) – Aktívne riečište (2) – Hlavná chodba (3). 
Možno, že bude treba hľadať ostatné línie seve-
rovýchodným smerom. Ale možno, že to zosta-
ne len teóriou. 

Čo teda objavy priniesli ? Hlavne poznáme ďal-
šiu časť podzemného riečišťa Štiavnice. Existuje 
aj možnosť objavenia vôd z masívu Ohnišťa v 
Južnej chodbe a vo Vajsovom meandri, kde však 
budú musieť pomôcť potápači. Za ďalší variant 
môžeme pokladať pokračovanie severným sme-
rom bez toho, že jaskyňa ústi na povrch. Ako 
dôkaz môže slúžiť prievan v Severnej chodbe a 
tok, ktorý neopúšťa masív. Ďalej predpokladáme 
spojenie s jaskyňou Poschodový potok práve cez 
Severnú chodbu. A nakoniec je možný postup aj 
v spomínanom Blatistom sifóne, kde sme už na-
razili na sifón s vodnou hladinou, alebo na iných 
miestach v starších častiach jaskyne, kam sa v sú-
vislosti s týmto objavom upriami naša pozornosť.

Použitá literatúra:

Archív SMOPaJ: Technické denníky
Mapa 1 : 500 Šrol, Revaj, Lukáč 20. 7. 1950
VOLKO, J., 1952 : Jaskyňa v Sokolove, Krásy Slo-

venska 29, 7, Bratislava, str. 159–160
DROPPA, A., 1972 : Krasové javy Jánskej doli-

ny na severe Nízkych Tatier, Československý 
kras, 21, Praha, str. 73–96

BÁRTA, J., 1970: Nešťastie a smrť v jaskyniach, 
Krásy Slovenska, 47, 5, Bratislava, str. 230–
233, str. 238

HOLÚBEK, P., 1997: Projekt na vyčistenie jasky-
ne Sokolová, archív SMOPaJ 

SLANINA, M., 1998: Hydrografia krasového 
územia na príklade Jánskej doliny, Diplomo-
vá práca, Prešovská univerzita
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Keď sme spolu s P. Bellom zostavovali v mú-
zeu začiatkom roku 1994 zoznam liptovských 
jaskýň pre periodikum Región, tak ma svojim 
názvom zaujala 15 metrov hlboká Zápoľná 
priepasť nachádzajúca sa v Kozích chrbtoch v 
údolí Čierneho Váhu. Nevedel som si spome-
núť na žiadnu informáciu o tejto lokalite, kto-
rá by bola šírená medzi jaskyniarmi ústnym 
podaním ako napríklad o blízkej Malužinskej 
jaskyni, alebo o zaniknutých jaskyniach na 
hornej nádrži prečerpávacej vodnej elektrárne 
vybudovanej na Čiernom Váhu. Po preštudo-
vaní prác dr. A. Droppu o Važeckom krase ma 
táto lokalita zaujala najmä údajným silným 
prievanom. Každý jaskyniar asi vie čo zname-
ná silný prievan a záujem o lokalitu sa touto 
informáciou vyčítanou z Geografického časo-
pisu len znásobil.

Hľadanie

Pri prvej možnej príležitosti po zmiznutí 
snehu a oschnutí ciest som sa vybral na jar 
Zápoľnú priepasť hľadať. Opis dr. Droppu 
bol stručný a až takmer do zotmenia som sa 
predieral cez porast v lesnej stráni Zápoľná. 
Žiaľbohu bez výsledku, po priepasti nebolo 
ani stopy. Náladu mi nezlepšila ani kratšia 
riečna jaskyňa, ktorá sa nachádzala v blízkosti 
železničného zvršku dnes už neexistujúcej úz-
kokoľajnej železničky. V blízkosti nevýrazných 
skalných radov boli vybetónované pätky pre 
vedenie vysokého napätia a celú cestu domov 
mi vŕtala hlavou myšlienka, či priepasť už nie 
je náhodou zasypaná.

O dva dni sme sa už v trojici opäť vybrali do 
oblasti Zápoľnej dôkladnejšie preskúmať novú 
jaskyňu. Už na začiatku cesty sme poriadne 
zmokli a za Liptovským Hrádkom v reštaurá-
cii Červený kút sme sa rozhodovali či bude-
me v ďalšej ceste pokračovať. Našťastie pršať 
prestalo a náš priateľ Andrej Romm z Moskvy 
mal veľkú chuť oblasť Čierneho Váhu navští-

viť a tak sme na bicykloch pokračovali v ceste 
do Kráľovej Lehoty a Zápoľnej. Na mieste sme 
zamerali eróznu, 8 metrov dlhú Jaskyňu nad 
železničkou a pomaly sme sa vracali späť. S 
pomocou výškomeru sme na údiv všetkých v 
hustom poraste naďabili presne podľa údajov 
dr. Droppu na vchod do Zápoľnej priepasti z 
ktorej sa valil silným prúdom studený vzduch. 
Pretože sme nemali lano tak sme do podzemia 
nezostúpili.

História objavu Zápoľnej priepasti

Zápoľnú priepasť objavili pracovníci v eta-
pe prípravných prác na stavbu vodnej nádrže 
na Čiernom Váhu v rokoch 1939-1941. Vchod 
odkryli strejmajstrovskými prácami po zistení, 
že vrtná súprava narazila v tesnej blízkosti po-
vrchu na kavernu. Zaujímavosťou vrtu je to, že 
vrtná tyč sa doteraz v jaskyni nachádza. Je to 
v oblasti prestrieľaného vchodu do podzemia 
a za šťastie môžeme považovať to, že vrt jas-
kyňu neminul. Od steny sa totiž nachádza len 
niekoľko centimetrov. Keby sa tak stalo, jas-
kyňa by dodnes pravdepodobne nebola vôbec 
objavená. Zistenie pracovníkov geologického 
prieskumu, že oblasť Zápoľnej je silno skraso-
vatená, bola určite jedným z dôvodov, pre kto-
rý sa od stavby vodného diela v tejto oblasti 
upustilo.

Začiatky kopania

Po týždni od lokalizovania vchodu Zápoľnej 
priepasti sa opäť k jaskyni vraciame s M. Orvo-
šovou (vtedy Hojstričovou) s cieľom poriadne 
preskúmať odkiaľ prúdi silný prievan a prí-
padne začať tu s kopaním. Viac menej intuitív-
ne sa zakopeme v najnižšej časti jaskyne, pre-
tože ani po dlhom hľadaní sme nenašli miesto 
s výrazným prúdením vzduchu. Je zrejmé, že 
bez rozsiahlejších prác sa v jaskyni nepohne-
me a tak začiatkom júna posilnený o M. Sovu 
z Trenčína a R. Zatloukala z Brna začíname 

Objavy v zabudnutej lokalite Zápoľná

Peter Holúbek
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výkopové práce spojené s výdrevou sutinového 
kužeľa. Na výraznejší prievan sme nenatrafili 
a v roku 1994 sme tu uskutočnili už len jed-
nu akciu, počas ktorej sme v metrovej hĺbke 
od začiatku kopania natrafili na staré zhnité 
dosky, svedčiace pravdepodobne o pokusoch 
prvých prieskumníkov preniknúť ďalej. Išlo 
pravdepodobne o činnosť pracovníkov, ktorí 
Zápoľnú priepasť objavili. Táto skutočnosť 
nás mierne rozladila a keďže v sonde nebolo 
zrejmé ďalšie pokračovanie tak naše objaviteľ-
ské vášne mierne ochladli. Avšak prievan nás 
držal v napätosti a cítili sme, že treba len nájsť 
miesto s prúdením vzduchu a smer ďalších vý-
skumov bude zrejmý.

Nové sondovanie, nová lopata,  
nové priestory

So snahou získať radu čo máme robiť s na-
čatým problémom sme sa obrátili na skúsené-
ho jaskyniara P. Hipmana, ktorý má značné 
skúsenosti s prievanmi vanúcimi v podzemí 
Krakovej hole. Na naše prekvapenie prob-
lém Zápoľnej priepasti ho zaujal natoľko, že 
posledný víkend v januári 1995 sa objavuje 
známe auto so zvolenskou ŠPZ na sekundu 
presne podľa dohovoru na železničnej stanici 
v Kráľovej Lehote obsadené P. Hipmanom a 
M. Jagerčíkom.

Po krátkej prehliadke sondy a prinesení dre-
va do jaskyne sa začínajú výkopové práce. Po 
krátkom kopaní sa na naše náradie od hostí 
znesie značná dávka kritiky, ktorá sa neskoršie 
prenáša aj na nás. Po skonštatovaní faktu, že 
rúčka na našej lopate je krátka a tvar špicu ne-
umožňuje optimálne naberanie nakopanej su-
tiny sa vyberáme s P. Vaňkom do blízkej osady 
Svarín, kde si azda len v jednom dome ktorý 
je tu obývaný požičiavame od ochotnej tetušky 
klasickú špicatú lopatu s dlhou rúčkou. Keď 
sa po viac ako hodine vraciame do sondy, si-
tuácia je tu už radikálne zmenená. Pri kopaní 
sa objavil medzi sutinou prievan a Zvolenčania 
stihli vykopanú jamu aj takmer vydreviť. Po 
zhodnotení novej lopaty a jej skrátení pílou na 
optimálnu dĺžku, práce po dokončení výdrevy 
naberajú na intenzite. S novou lopatou sa suti-
na lepšie naberá a my ledva stíhame odoberať 
plné vedrá. Po chvíli sa objavuje pri pevnom 
strope sondy otvor s intenzívnym prievanom. 
Avšak ale aj dno sondy tvoria väčšie bloky skál 
pomedzi ktoré vanie prievan a drobné skalky 

tu už padajú do značnej hĺbky. P. Hipman sa 
po váhaní ktorým smerom pokračovať v kopa-
ní sústreďuje na dno výkopu. Pri razantnejšom 
zapretí čakana do väčšej skaly zrazu sonda oží-
va. Dno sa stráca a spoza bokov výdrevy padajú 
skaly s rachotom do hlbín. S obratnosťou lasice 
vybieha P. Hipman zo sondy. Po chvíli sa však 
zosun zastavuje. Nad dnom výkopu sa po po-
hyboch v sonde otvára čierny otvor ktorý hltá 
celý prievan vanúci jaskyňou. Po úpravách dna 
sondy a vydrevením bočnej diery sa pred nami 
otvára ďalší postup. Strmo klesajúca chodba z 
hĺbky 16 metrov klesá do hĺbky 25 metrov. Dno 
tvorí rozsiahly zával v ktorom opäť nie je jed-
noznačne jasné kde mizne silný prievan. Pod 
novým dnom hrozivo visia voľné bloky tvoria-
ce dno pôvodne kopanej sondy ktoré sa zrútilo 
do 10 metrovej hĺbky. Pri následnom sondova-
ní nachádzame pod metrovou vrstvou sutiny 
zdeformované vedro, hrubé asi len 4 cm, ktoré 
sme používali na vynášanie sutiny a ktoré sa s 
dnom sondy zrútilo do hlbiny.

Nový problém

Ani po piatich akciách keď sa vykopala a vy-
drevila 5 metrov hlboká sonda nebol jasný smer 
ďalšieho postupu v jaskyni. Prievan sa záhadne 
tratil v sutine a nové dno Zápoľnej nevyzeralo 
na ďalší postup lákavo. Niekoľkokrát sa najmä 
z iniciatívy P. Vaňka jaskyňa navštívila, ale ani v 
zimnom a ani v letnom režime prúdenia vzdu-
chu nebol jasný smer ďalšieho postupu.

Nový impulz k výskumu jaskyne bola ďalšia 
pracovná akcia v dňoch 18. a 19. X. 1997 spolu 
s jaskyniarmi zo Zvolena. Táto sa uskutočnila 
až po dvoch rokoch od poslednej návštevy pod-
zemia Zápoľnej. Technicky zdatný P. Hipman 
nás teraz prekvapil s užitočnou pomôckou – 
dymovými rúrkami používanými na zisťovanie 
prúdenia vzduchu v banských priestoroch. Tr-
pezlivým obchádzaním závalu na dne s dymom 
zistil, že horná tretina vydrevenej sondy nasáva 
studený prievan, kým spodné časti sondy sú z 
hľadiska prúdenia vzduchu mŕtve. Po zvážení 
novej situácie sme začali hĺbiť novú sondu a za-
sypávať len meter vzdialenú starú sondu. Po vy-
kopaní slušnej jamy sa ukázal pod rozrušenou 
stenou malý otvor s intenzívnym prúdením 
vzduchu. Tento poznatok nás posilnil v práci a 
dodal nám veľa optimizmu. V ďalšom sondo-
vaní však bránil rozrušený strop a zľava zhora 
visiaci zával.
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To saje

Po perfektnej práci jaskyniarov zo Zvolena s 
vydrevením závalu a podopretím rozrušeného 
stropu sa ukázala cesta do ďalších priestorov. 
Ďalej bolo potrebné rozbiť spadnutú platňu 
ktorá bránila v postupe. Síl do ďalšej práce 
nám vlial výkrik známeho moravského jasky-
niara S. Votoupala „to saje“, ktorý sa dostal po 
dlhšej prestávke k práci na rozbíjaní bloku. Po 
krátkom snažení sa prvý prieskumník mohol 
pretiahnuť do nových priestorov, aby po chvíli 

priniesol správu o objave rozsiahlych chodieb 
v masíve stráne Zápoľná. Po rozšírení tesné-
ho prechodu sa v popoludňajších hodinách 
19. októbra 1997 štyria jaskyniari dlho opája-
li novou jaskyňou objavenou v horskej stráni 
Zápoľná. Dĺžku novobjavených priestorov sme 
odhadli na 150 metrov. Väčšinu nových cho-
dieb tvorili pohodlné priestory ktorých výška 
dosiahla 8 – 10 metrov. Prieskum jaskyne sme 
ukončili v sieni s vodným sifónom a niekoľký-
mi komínmi.

Charakteristické priestory v Zápoľnej v deň objavu. Foto: P. Hipman
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Nové objavy

Po zameraní nových priestorov sme sa za-
čiatkom novembra 1997 vybrali v dvoch druž-
stvách na ďalší prieskum Zápoľnej. Potápačská 
sekcia vedená Z. Hochmuthom preskúmala 
vodný sifón pod neprelezenými komínmi. Ide 
o statické, silno kalivé jazero s hĺbkou 2 met-
re, kde ďalšie pokračovanie predstavuje tesná 
diera, ktorá je podľa Z. Hochmutha prekona-
teľná len plazením bez fľaše upevnenej na tele 
potápača.

Prekvapujúcich 300 nových metrov však obja-
vilo lezecké družstvo v zložení P. Vaněk, S. Voto-
upal a Martin Hurtaj po prekonaní lezecky ex-
ponovaných úsekov v komínoch. Chodby ktoré 
sa objavili opäť udivovali svojou mohutnosťou. 
Prieskum sa skončil na dne 16 metrov hlbokej 
priepasti ktorá bola neskoršie pomenovaná ako 
Tatrovka.

Počas poslednej akcie v roku 1997 sa opäť 
posunul stupeň poznania podzemia Zápoľnej. 
Počas merania J. Tencer objavil 6 metrov hlbokú 
priepasť, ktorá sa však pre nedostatok materi-
álu nezliezla. Podľa zvuku vhodených skaliek 
však z jej dna pokračovali priestory až na nezná-
mu vodnú hladinu. Zvolenská sekcia pod vede-
ním P. Hipmana sprístupnila obtiažne úseky v 
jaskyni a vystrojila neprístupný komín rebríkmi 
a fixnými lanami, čím sa výrazne zrýchlil a zjed-
nodušil postup jaskyňou.

Ďalšie postupy

Početné komíny v jaskyni nás prinútili za-
oberať sa aj touto problematikou. Vhod nám 
prišla ponuka I. Kráľa v marci 1998, ktorý sľú-
bil pomôcť. Voľným lezením prekonal výrazný 
komín vo vstupných častiach jaskyne. Bohužiaľ 
v ďalšom pokračovaní ho čakal rozsiahly zával 
v ktorom bez náročného sondovania je postup 
nemožný. Väčší úspech sme dosiahli po preskú-
maní priepasti, ktorú v decembri 1997 lokali-
zoval J. Tencer. Zostúpili sme k rozsiahlemu 
vodnému sifónu a voľným lezením sme vystú-
pili do 10. metrovej výšky v pozoruhodnom me-
andri, ktorý na najbližšej akcii P. Vaněk doliezol 
a objavili sme tu ďalší vodný sifón a priestory s 
dĺžkou takmer 100 metrov. Neskoršie sme tento 
meander nazvali Ce-ru-wei-nan-si-ka. Cítiť tu 
prúdenie vzduchu a v ďalšom voľnom postupe 
bráni lezecky exponovaný, viac ako 10 metrov 
vysoký komín. Treba len ďalej liezť. Viac svetla 

do hydrológie tejto časti jaskyne by mohli pri-
niesť aj potápačské pokusy, orientačne sme tu 
v sifóne namerali olovnicou hĺbku takmer 14 
metrov.

Čiastočný postup zaznamenali jaskyniari zo 
Zvolena v závale s prievanom nad Objavným 
komínom. Štuchaním drevenými žrďami do 
závalu odkryli menší komín s možnosťou ďal-
šieho pokračovania.

Nové, veľmi zaujímavé časti jaskyne boli 
objavené koncom marca z iniciatívy P. Vaňka, 
ktorý za priepasťou Tatrovka vyliezol 10 met-
rov vysoký komín a následne sa za ním objavi-
lo takmer 100 metrov nových chodieb. Týmto 
priestorom dominovali dve paralelné priepas-
ti, ktorým sme pre ich dokonalý tvar a podob-
nosť s vysokohorskými lokalitami dali názov 
Ako v Kresanici. Traverzom ponad tieto prie-
pasti sa podarilo P. Holúbekovi dostať ďalej. 
Nasleduje nepreskúmaná tesná priepasť, a za 
ňou ... Ďalšie akcie v tejto oblasti neboli, avšak 
v suchom jesennom období, keď klesne voda 
na dne Tatrovky tu budeme v prieskume určite 
opäť pokračovať.

Nové poznatky priniesla aj väčšia akcia v 
jaskyni dňa 1. mája 1998. Prinesený stĺp uľah-
čil prieskum vertikálnych priestorov a P. Po-
krievka, J. Kasák a P. Vaněk hneď za objavným 
závalom vyliezli 12 metrov vysoký komín. Za 
ním sa hneď prešlo do stúpajúcich priestorov, 
ktoré sa končili hlineným polosifónom. Po 
troch hodinách P. Pokrievka a J. Kasák sa tu 
prekopali len s pomocou náhodne nájdeného 
odlomeného kvapľa do ďalšieho pokračovania 
nazvaného ako Horné poschodie. Celkovo tu 
bolo objavených viac ako 100 metrov nových 
priestorov. Posledné objavy v jaskyni uskutoč-
nili P. Vaněk a Martin Hurtaj, ktorí s pomocou 
lezeckého stĺpu vyliezli v oblasti Objavného 
komínu časti s nepreskúmaným ďalším pokra-
čovaním.

Stručná charakteristika podzemných 
priestorov v Zápoľnej

Podľa nášho názoru predstavujú podzemné 
priestory v Zápoľnej senilné chodby, ktoré sa 
vytvárali vo freatickej zóne. Jaskyňa nemá vy-
rovnaný priebeh, jej podzemné priestory pred-
stavujú akúsi zmes priepastí, komínov a prepo-
jok rôznych sklonov. Časté sú okná a paralelné 
chodby, ktoré sú od seba oddelené len niekoľko 
centimetrov hrubou stenou. Na jednom mieste 
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je dokonca cez nepatrný otvor s priemerom len 
3 cm vidno nepreskúmanú čierňavu. Ťažkým 
kladivom by tu nebol problém tenkú prepážku 
rozbiť a ísť ďalej. Avšak z úcty k tomuto unikát-
nemu výtvoru prírody sme sa vzdali prieskumu 
neznámeho priestoru.

V jaskynných sedimentoch ktoré neobsahujú 
žiadne valúny sa objavuje len žltá hlina a pie-
sok obsahujúci nekrasové častice ako napríklad 
sľudu. Doteraz nemáme v názore na vznik jas-
kyne úplne jasno. Zaujímavé sú najnižšie časti 
jaskyne, ktoré sa nachádzajú už pod hladinou 
Čierneho Váhu, a zdá sa, že s jeho povrchovým 
tokom nemajú súvis. Viac svetla do názoru na 
vznik jaskyne môže priniesť ďalší speleologický 
a potápačský výskum.

Je pozoruhodné, že v rozsiahlych podzem-
ných priestoroch Zápoľnej sme nenašli žiad-
neho netopiera a ani najmenšie stopy po ich 
výskyte. Život v jaskyni sa sústreďuje len na 
oblasť priepasťového vchodu do ktorého z 
času na čas spadne drobný živočích, ktorý 
má malú šancu na to aby sa sám vyslobodil 
z tohto klepca. Z času na čas vyťahujeme z 
podzemia živé žaby, slepúchy a vretenice. Krt-
kov a drobných hlodavcov už nachádzame 
žiaľbohu mŕtvych. V blízkej budúcnosti by 
sme chceli tomuto zabrániť a vchod vhodne 
upraviť.

Ďalšie nádeje

Zápoľná je vytvorená v tenkom pruhu tria-
sových gutensteinských vápencoch ktoré sa 
od údolia Čierneho Váhu ťahajú 8 km severo-
východným smerom až do Važeckého krasu. 
Z fragmentu jaskyne ktorý doteraz poznáme 
nedokážeme zatiaľ ani predbežne určiť rozsah 
jaskyne a identifikovať pôvod toku ktorý ju vy-
tváral. Len na základe silného prievanu, ktorý 
naznačuje, že súčasný vchod predstavuje spod-
ný otvor do jaskynného systému predpokladá-
me jej rozsiahlejšie pokračovanie. Po poslednej 
meračskej akcii 17. 6. 1998 jaskyňa dosiahla dĺž-
ku 1308 metrov pri denivelácii 59 metrov. Uvi-
díme čo prinesú nové výskumy.

Na prieskume, objavoch, dokumentácii a 
príprave dreva na rebríky a výdrevu sa na lo-
kalite Zápoľná počas 35 akcií podieľalo na-
sledujúcich 37 jaskyniarov: I. Demovič, J. 
Dzúr, J. Ficker, K. Hadriová, M. Haninec, M. 
Hanincová, J. Hanzel, P. Hipman, E. Hipma-
nová, L. Hipmanová, Z. Hochmuth, P. Holú-
bek, J. Hučík, M. Hurtaj, M. Jagerčík, J. Kasák, 
M. Kováčik, B. Kortman, I. Kráľ, G. Lešinský, 
P. Maceček (Česká republika), P. Magdo-
len, M. Marušin, M. Orvošová (Hojstričová), 
P. Pokrievka, P. Procházka, O. Ratkovský,  
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A. Romm (Ruská federácia), M. Sova, M. Sta-
roň, J. Tencer, J. Vajs, P. Vaněk, S. Votoupal 
(Česká republika), R. Zatloukal (Česká repub-
lika), J. Žiaran a P. Žitník. Jaskyňu okrem toho 
dňa 28. 5. 1998 exkurzne navštívili v rámci 
programu medzinárodnej konferencie ALCA-
DI traja speleológovia z rakúskeho Salzburgu 
a jeden z Francúzska.
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Juhozápadná časť Muránskej planiny charak-
terizuje územie s hojným výskytom krasových 
javov, hlavne jaskýň. Jedná hlavne o vápencový 
masív Kášter (908 m), oddelený od reliéfu pla-
niny dolinou Strieborného potoka a Rimavy na 
severe, krasovým potokom Furmanec na juhu, 
ďalej Hradová (887 m) a Národná prírodná re-
zervácia Suché doly – Teplica – Periodická vy-
vieračka, ktorá je zároveň južným okrajom Mu-
ránskej planiny. V tomto opisovanom území sa 
nachádza asi 50 jaskýň, dve sústavy závrtových 
polí, niekoľko ponorov a krasových vyvieračiek. 
V tomto príspevku sa chceme bližšie venovať 
vrchu Kášter, jeho morfológii, geologickej stav-
be a opísať niektoré doposiaľ nezverejnené jas-
kyne.

Jaskyne vrchu Kášter boli známe už dávno, no 
nevenovali sme im zvláštnu pozornosť, pretože 
tu nebol predpoklad väčších objavov. Až nástu-
pom ďalšej generácie jaskyniarov Speleoklubu 
Tisovec /Vojtko, Kámen, Remper/, ktorí sa sys-
tematicky venujú prieskumu tejto lokality, boli 
zaznamenané niekoľké objavy. V súčasnosti tu 
registrujeme 11 jaskýň a jednu priepasť. Z nich 
jaskyne č. 43 Kochy IV, č. 109 Maša č. 138 Kášter 
(opísaná v Spravodaji č.1/93) a č. 229 Meandro-
vá sú speleologicky hodnotné. V čase spracova-
nia tohto príspevku bola objavená ďalšia jasky-
ňa v severnom úbočí vrchu – v blízkosti starého 
lomu zvaného Gríľka.

Hlavný hrebeň opisovaného vrchu sa tiahne 
v smere SZ-JV a južným výbežkom zasahuje do 
intravilánu mesta Tisovec. Vyznačený je kótami 
Magnetový vrch (964 m), Pacherka (960 m) a 
Kášter (908 m). Rozčlenený je niekoľkými bočný-
mi dolinami s občasnými vodnými tokmi. V blíz-
kosti kóty 908 m sa nachádzajú dve bralá vystu-
pujúce z lesného porastu ľudovo zvané „Kochy“.

Geologická stavba

Masív Kášter je budovaný štyrmi geologický-
mi jednotkami, ktoré sa od seba líšia hornino-

vou náplňou, metamorfózou a deformáciou. 
Najnižším stavebným prvkom v oblasti je vepor-
ský fundament, ktorý je zložený z porfyrických 
variet granodioritov až granitov veporského 
typu. Tieto horniny sú metamorfované a defor-
mované, do rôzneho stupňa mylonitizované až 
fylonitizované, najmä na styku s nadložnými 
obalovými jednotkami. Ich vek je karbónsky.

Bezprostredný obal veporského kryštalinika 
je na danom území foederátska jednotka, ktorá 
je autochónna až paraautochónna. Je tvorená 
pomerne hrubým súborom permoskýtskych 
klastických sedimentov, pričom stredno-vrch-
notriasové karbonátové komplexy sú slabo za-
chované. Horniny sú nízko metamorfované a 
výrazne duktílne deformované. Malý rozsah 
karbonátových súvrství nedovoľuje výraznejšie 
krasovatenie v tejto jedotke. Celá jednotka má 
zhruba 450 m, z toho je karbonátových len do 
50 m.

V nadloží foederátskej jednotky sa nachádza 
jednotka karbónskeho veku zaraďovaná ku ge-
meriku, pričom tento problém nie je doteraz 
spoľahlivo vyriešený. Sedimenty tejto jednotky 
pozostávajú z jemných sivých fylitických brid-
líc, často slienených, s lavicami kremenných 
zlepencov. Karbonáty tvoria hrubšie polohy 
masívnych celistvých, alebo tenké dosky detri-
tických piesčitých najmä krinoidových vápen-
cov. Vápence takmer nekrasovatejú v dôsledku 
nízkej čistoty a nemajú žiadny význam z tohto 
hľadiska.

Najvrchnejšou stavebnou jednotkou je silici-
kum reprezentované muránskym príkrovom. 
Táto jednotka je na danom území reprezento-
vaná spodnoanisskými gutensteinskými vápen-
cami, vrchnoanisskými steinalmskými vápen-
cami, ladinskými wettersteinskými vápencami, 
karnskými wettersteinskými dolomitmi a ti-
sovskými vápencami, norickými furmaneckými 
a dachsteinskými vápencami a neptunickými 
dajkami pravdepodobne jurských krinoidových 
vápencov. Najvhodnejšie v tisovskom krase na 

Jaskyne v juhozápadnej časti Muránskej planiny

Dušan Čipka, Rastislav Vojtko
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krasovatenie sú steinalmské, tisovské, furma-
necké a dachsteinské vápence. Absolútne naj-
chudobnejšie na krasovatenie sú wettersteinské 
dolomity. Tento poznatok s veľmi veľkou prav-
depodobnosťou platí aj v ostatných častiach ti-
sovského krasu a Muránskej planiny.

Všetky tri opisované jaskyne sa nachádzajú 
v mezozoiku muránskeho príkrovu v karno-
rických tisovských, furmaneckých a dachstein-
ských vápencoch. Tieto uvedené vápence majú 
veľkú chemickú čistotu a sú veľmi vhodné na 
vznik a vývoj povrchových a podzemných kra-
sových foriem pričom sa v nich koncentruje 
dosť vysoké percento jaskýň v Národnom par-
ku Muránska planina ako sú Teplica, Bobačka, 
Homoľa, Netopierov, Michňová...

Na vývoj krasu mala vplyv aj neskoršia vrch-
nokriedová až subrecentná tektonika väčšinou 
krehkého charakteru, ktorá mala za následok 

rozlámanie tisovského krasu na jednotlivé za-
klesnuté a vyzdvihnuté bloky, čo sa prejavilo aj 
masíve Kášter. Na SV svahu prebieha v smere 
SZ-JV rozsiahly mýtňansko-tisovský zlomový 
systém, na ktorom sa stýkajú vápence murán-
skeho príkrovu s kryštalinikom veporika. Veľ-
mi významné sú aj S-J zlomy miocénneho veku, 
ktoré sú poklesového charakteru a na nich sú 
vyvinuté viaceré jaskyne v tisovskom krase (Tep-
lica, Michňová, Netopierov, Daxner, Kostolík...). 
Tieto zlomy však slúžili aj ako prívodné kanály 
neogénnych miocénnych vulkanitov, ktoré sú 
zastúpené predovšetkým rojom dajok dioritov, 
bazaltoidných a amfibolických andezitov, ojedi-
nele aj ich pyroklastikami. Dajky sú pozorova-
teľné aj v jaskyni Kášter.

Jaskyne na základe veku jednotlivých zlomov 
majú kvartérny vek, pričom sa nedá vylúčiť u 
niektorých aj pliocénny vek.
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Jaskyňa č. 43 Kochy IV

Prístup je možný neznačeným lesným chod-
níkom z Tisovca až po prvý skalný hrebienok 
zachádzajúci sprava do cesty. Asi 10 m nad ním 
sa nachádza v nadmorskej výške 770 m široké 
prepadlisko rozmeru 3 × 3 m, na okraji poras-
tené stromami. Vyplnené je hlinou a tlejúcim 
lístím s vyčnievajúcimi kameňmi, jeho zadnú 
časť tvorí vstupný otvor hranatého tvaru roz-
merov 2,8 × 3,1 m výšky. Jaskyňu tvorí jedna 
chodba dĺžky 16 m uklonená pod spádom 25 
stupňov, ktorá si v celej dĺžke zachováva por-
tálový prierez, v najvyššom mieste dosahuje 
výšku 3,5 m. V strope a na stenách sú zreteľné 
priesaky vody, napájajúce oválne jazierko v zá-
vere jaskyne rozmerov 3 × 4 m. V čase merania 
malo hĺbku 0,8 m. Neskôr sme zistili, že výška 
jeho hladiny kolíše s počasím, ale voda je tu 
vždy. V zimných mesiacoch sa zo spomínaných 
priesakov vytvára veľmi pekná ľadová výzdoba 
a zaľadňuje sa aj sutinové dno. Steny sú prak-
ticky bez výzdoby so stopami erozívnej mode-
lácie. Jaskyňa má význam ako trvalý zdroj pit-
nej vody.

Jaskyňa č. 229 Meandrová

Bola objavená roku v júli 1996 pri geologic-
kej vychádzke R. Vojtkom a I. Kámenom. Prí-
stupná je lesnou cestou z Tisovca severným 
úbočím, okolo kóty Magnetový vrch do sedla 
pri brale Zadný koch. Iný prístup je lesným 
chodníkom ako k jaskyni č. 43 a pokračovať 
ďalej k bralu. Vchod leží asi 50 m od brala JV 
smerom. Malý kruhovitý otvor priemeru 0,6 m 
je dostupný zdolaním strmého svahu. Vstup-
ná chodba je nízka, meandrovito sa kľukatí a 
asi po štyroch metroch vchádza do rozšírené-
ho priestoru vyplneného hrubším kamením. 
Všetky hrany sú hladko zaoblené. Šikmo vľavo 
odbočuje slepá chodba so zaklinenými menší-
mi kameňmi, záver tvoria stenové náteky a na 
strope menšie brčká. Hlavná chodba pokračuje 
ďalšími meandrami a zároveň sa zužuje prie-
rez. Pôvodne končila neprieleznou úžinou, za 
ktorou ale bolo tušiť väčší priestor podľa ozve-
ny. Neskôr, keď sme úžinu rozšírili, dostali 
sme sa do pekne vyzdobenej sály: na stenách 
mohutné náteky bielej farny srdcovitých a zá-
clonovitých tvarov, v strope na odkvapových 
hranách brčká rôznych veľkostí, dno vyplne-
né mäkkým sintrom, v ktorom sme vykopali 

1,5 m hlbokú sondu. Do tohto priestoru ústi 
ďalšia slepá chodba. Jej dno je tvorené doskou 
tvrdého krehkého sintra na hlinenom základe. 
Je predpoklad pokračovania chodieb ďalšími 
sondovacími prácami.

Jaskyňa š. 108 Maša

Nachádza sa v spomínanom južnom výbež-
ku vrchu Kášter, oddeleného zárezom bývalej 
železničnej trate Tisovec-Brezno. Vstup do jas-
kyne je možný len z areálu firmy CSM Tisovec, 
bývalého hutníckeho závodu Švermove žele-
ziarne a to cez starú vodnú štôlňu. Vchod je v 
nadmorskej výške 420 m priamo v stene štôlne 
asi 20 m od jej ústia. V čase prevádzky štôlne bol 
zamurovaný z dôvodu strácania sa privádzanej 
vody v sutinovisku jaskyne.

Vstupná chodba je puklinového charakteru, 
uklonená pod uhlom 30 stupňov. V protiľah-
lej stene štôlne – oproti vstupnému otvoru 
chodba pokračuje rovnakým sklonom do ne-
prielezných častí. Po asi troch metroch chodba 
končí na hrane 2,5 m vysokého previsu. Dno je 
síce pevné, ale je pokryté šmykľavým blatom. 
Pod previsom sa nachádza rozšírený priestor 
sledujúci smer pukliny, tu už je dno blatisté, 
vyplnené pieskom a menšími skalami. Všetky 
priestory sú bez výzdoby, len pod previsom sú 
zreteľné náznaky nátekov. Druhý koniec rozší-
reného priestoru končí v zaplavenom úzkom 
sifóne. Hladina vody kolíše, ide pravdepodob-
ne o vodu vzdutú z blízkych tokov Rimava a 
Furmanec.

Táto jaskynka je jednou z najstarších obja-
vených v našom regióne. Objav sa datuje do 
rokov 1855-57 v čase razenia uvedenej štôlne 
na prívod chladiacej vody plášťa Vysokej pece. 
Spomína sa už v roku 1857 v Národných no-
vinách v súvislosti so vzácnymi paleontologic-
kými nálezmi, ktoré tu skúmal profesor Suesz 
z Budapeštianskej univerzity. Podľa pisateľa v 
novinách šlo o nález vrchnej časti lebky a dve 
spodné čeľuste medveďa jaskynného (Ursus 
spelaeus), dve spodné čeľuste ďalších zvierat, 
z ktorých za spomenutie stojí čeľusť jaskynnej 
hyeny (Hyaena spelaea). Artefakty sa nezacho-
vali.

Opisy ďalších jaskýň v tejto lokalite prinesie-
me po zameraní a spracovaní v ďalších číslach 
Spravodaja.

Použité materiály: archív Ing. S. Kámena
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Jaskyňa v bočnej dolinke Nižný Blatník v ľa-
vej strane Demänovskej doliny je známa odne-
pamäti. Je vytvorená vo výraznom brale Sokol  
a ako prvý ju zameral už v roku 1948 J. Ch. Rais-
kup za pomoci O. Wiesnera a R. Blahu. Z jasky-
ne vyhotovil aj mapu v mierke 1:500, ktorá bola 
publikovaná v Krásach Slovenska v roku 1949.

V roku 1948 sa zaujímal o túto lokalitu aj 
P. Tomčík z Palúdzky. Jeho zaujímavý rukopis 
ktorého súčasťou je aj pamäťový náčrt jaskyne 
sa spolu so sprievodným listom V. Benickému z 
12. 9. 1948 nachádza v archíve SMOPaJ. Okrem 
jaskyne v brale Sokol sa tu opisuje aj zaujímavá 
a sporná lokalita Studňa na Jame. Je zaujímavé, 
že v rukopise sa uvádza, že v spodných ťažko 
prístupných častiach jaskyne niekto „veľmi dáv-
no kopal“. Tento fakt svedčí o tom, že o jasky-
ňu sa musel intenzívne zaujímať niekto pred J. 
Ch. Raiskupom a P. Tomčíkom. Pravdepodobne 
táto aktivita súvisela s rozvojom jaskyniarstva 
v Demänovskej doline po objave Jaskyne slobo-
dy v roku 1921. Aj značne skorodovaná motyka 
ktorú sme našli pri zameriavaní ťažko prístup-
nej chodby za jazerom pri m. b. 48 svedčí o dáv-
nej snahe preniknúť ďalej do podzemia v brale 
Sokol. Zo stavu v ktorom sa motyka nachádza 
možno usudzovať, že ide o náradie z aktivity 
pred II. svetovou vojnou. V roku 1954 jaskyňu 
opätovne preskúmal a zameral dr. A. Droppa, 
ktorý však podobne ako J. Ch. Raiskup nezame-
ral jej spodné časti.

Po vylezení neprístupného komína a zvýšení 
záujmu o jaskyne v brale Sokol v 90. rokoch sa 
všetky zaujímavé lokality v tejto oblasti zamera-
li a zakreslili do prehľadnej mapy.

Opis podzemných priestorov Jaskyne v do-
linke Nižný Blatník v Sokole

Vchod do jaskyne sa nachádza 183 metrov 
nad povrchovým tokom Demänovky v nadmor-
skej výške 969 metrov oproti ústiu dolinky Vy-

vieranie do Demänovskej doliny vo výraznom 
brale Sokol, ktorého južné steny tvoria svahy 
bočnej dolinky Nižný Blatník. Jej vchod je vidi-
teľný priamo z cesty ktorá vedie Demänovskou 
dolinou.

Hlavný ťah jaskyne predstavuje horizontál-
na chodba s priemerným profilom 6 × 3 metre, 
ktorá pri m. b. 4 pokračuje za 3 metre vysokým 
skalným stupňom. V tejto časti sa jej profil 
mení, je založený na výraznej pukline a výška 
chodby tu dosahuje 10 metrov. Po 30. metroch 
sa končí zasintrovaním bez jasného náznaku 
ďalšieho pokračovania.

V súčasnosti (jún 1998) dosiahla jaskyňa dĺž-
ku 283 metrov pri denivelácii 41 metrov. Oproti 
mapám J. Ch. Raiskupa a dr. A. Droppu sú tu 
zamerané okrem preskúmaného komína nad 
m. b. 4 aj priestory spodnej chodby v dĺžke 100 
metrov. Tieto sa začínajú sa pod m. b. 5, keď za 
úzkym plazivkovitým prielezom začína strmo 
klesajúca vysoká, ale tesná chodba smerujúca 
na severovýchod. Po 20. metroch sa nachádza 
menšia sieň (cca 40 m3) ktorá je v logickom 
smere ukončená zasintrovaním. Na severozá-
pad odtiaľto vybieha chodba, ktorá končí po 13. 
metroch zúženinou a zasintrovaním. Od m. b. 
12 odtiaľto smeruje ešte na severovýchod krát-
ky, len 10 metrov dlhý klesajúci výbežok. Ďalšie 
pokračovanie je tu zanesené jemnými riečnymi 
sedimentami pochádzajúcimi z blízkeho kryš-
talického masívu. Od m. b. 10 na juhozápad 
smeruje stúpajúci náznak meandra, ktorý po 8. 
metroch končí riečnymi sedimentami. Pri m. b. 
23 sú tu na stenách zachovalé vrstvy riečnych 
sedimentov s valúnmi dosahujúcimi priemer 
1,5 cm. Tento ukážkový profil sedimentov sved-
čí o zaplnení chodby a jej následnom vyprázd-
není. Z klesajúcej chodby ešte na severozápad 
vybiehajú mierne stúpajúce chodby, ktoré sa pri 
m.b. 28 spájajú. Odtiaľto sa 8 metrov severozá-
padným smerom nachádza jazero s plochou 5 
m² a hĺbkou 60 cm. Jeho dno tvorí biely plastic-

Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole  
a speleologická situácia v jej okolí

Ivan Kráľ, Peter Holúbek
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ký sinter. Za jazerom sa nachádza tesná chod-
ba, ktorá sa po 20 metroch končí zasintrovaním 
(m. b. 51) a zanesením hlinitými sedimentami 
(m.b. 52).

Na konci vstupnej chodby, západne od m. b. 
4 sa nachádza 28 metrov vysoký komín. Pre-
skúmaný bol začiatkom 90. rokov horolezcom 
M. Frejukom za asistencie I. Kráľa a P. Staníka. 
Klasifikácia obtiažnosti výstupu podľa stupnice 
UIAA je 5. Jeho koniec predstavuje tesná pla-
zivkovitá úžina. V ďalšom pokračovaní bránila 
zaklinená sintrová platňa, ktorá sa 21. 6. 1998 
odstránila. Preniklo sa do menšej zasintrovanej 
sienky bez väčšej nádeje na ďalšie pokračovanie.

Jaskyňa v dolinke Nižný Blatník v Sokole 
predstavuje senilné riečne chodby, ktoré spolu 
s Jaskyňou v Malom Sokole tvoria jediné vý-
raznejšie podzemné priestory v ľavej, západnej 
strane Demänovskej doliny. Oproti ostatným 
riečnym jaskyniam v Demänovskej doline vy-
tvoreným alochtónnym tokom má značnú 
nadmorskú výšku 969 metrov, (napr. Jaskyňa 
Okno 915 m, Jaskyňa v Malom Sokole 920 m)  
a pozoruhodný nevyrovnaný profil. Podľa náš-
ho názoru podzemné priestory jaskyne pred-
stavujú kombináciu priestorov vzniknutých 
autochtónnymi tokmi (komín a úzke priestory  
s generálnym smerom sz-jv) ktoré boli premo-
delované vodami pochádzajúcimi z kryštalické-
ho masívu (hlavný ťah jaskyne a spodné priesto-
ry so smerom sv-jz).

Ďalšie jaskyne v okolí

V brale Sokol v ktorom je situovaná jasky-
ňa sa nachádza viac menších jaskýň ktoré boli 
odkryté ústupom svahu a geneticky spolu sú-
visia. Jaskyňa č. 1 bola vykopaná z iniciatívy J. 
Šmolla v dĺžke takmer 10. metrov v prvej po-
lovici 90. rokov. Jaskyňa č. 2 predstavuje prie-
chodný rúrovitý tunel s priemerom 6 metrov 
a dĺžkou 42 metrov. Podobný charakter má 
aj Jaskyňa č. 3 ktorej dĺžka je len 10 metrov. 
Výrazné stropné koryto je charakteristické 
pre stúpajúcu Jaskyňu č. 4, ktorá končí po 
13. metroch zasintrovaním bielym plastic-
kým sintrom. Je založená na výraznej vrstvo-
vej ploche so smerom 64°G a sklonom 29°G. 
Zaujímavá je Jaskyňa č. 5, ktorá má výrazný 
rúrovitý profil s priemerom 2 metre. Na dne 
má zarezaný tesný kanálik svedčiaci o tom, že 
jaskyňou pretekal menší vodný tok po zmene 
freatického režimu prúdenia vody. Po 32,5 m 
jaskyňa ťahajúca sa paralelne so skalnou ste-
nou vychádza na povrch. Na stenách jaskyne 
sa zachovali zasintrované fragmenty sedimen-
tov. Dominujú tu okruhliaky s priemerom do  
5 cm pochádzajúce z nekrasového kryštalic-
kého masívu. Priamo nad touto jaskyňou sa 
nachádza Jaskyňa č. 6. Takisto sa jedná o prie-
chodný tunelovitý kanál s priemerom 2 met-
re. Dobre sú tu zachované vírové jamky, ktoré 
naznačujú, že voda ktorá formovala jaskyňu 
pritekala z východu na západ. V strede jasky-
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ne sú tu stopy po stavebných úpravách. Je tu 
vyrovnaná plošina na spanie a pravdepodobne 
kvôli obmedzeniu prievanu je tu vybudovaný 
múrik s priechodným oknom umožňujúcim 
napnutie plachty. Pri východnom ukončení 
jaskyne nad 15 metrov vysokou stenou je tu 
vysekaný pozoruhodný znak, ktorého vek si 
netrúfame odhadnúť. O tom, že ide o staršie 
dielo svedčí fakt, že jeho spodná časť už bola 
čiastočne zarastená machom. Ďalšou lokalitou 
ktorá sa v tejto oblasti nachádza je 63 metrov 
dlhá Jaskyňa č. 7. Podobne ako predchádzajú-
ce jaskyne aj ona sa ťahá paralelne s bralom a 
na povrch ústi 5 vchodmi. Vírové jamky ktoré 
sa tu nachádzajú poukazujú na smer prúdenia 
vody z východu na západ. Západné ukončenie 
jaskyne tvoria hrubé sintrové náteky.

Okrem týchto jaskýň sa v stenách brala Sokol 
nachádza viac neprielezných otvorov erózneho 
charakteru ktoré majú výrazný zarezaný po-
zdĺžny profil a vznikli pravdepodobne autoch-
tónnymi vodami.

Jaskyne nachádzajúce sa v brale Sokol  
v Nižnom Blatníku

Podľa nášho názoru Jaskyne č. 1 až 7 pred-
stavujú senilné jaskyne ktoré vznikli vo freatic-
kej zóne. Na ich vzniku sa podieľala ponorná 
Demänovka a neskoršie boli premodelované 
menšími vodnými tokmi pravdepodobne au-
tochtónneho pôvodu.

Názov jaskyne nadm. 
výška dĺžka hĺbka

Jaskyňa v Sokole 969 m 283 m 41 m
Jaskyňa č. 1 950 m 9,5 m 2,5 m
Jaskyňa č. 2 950 m  42 m 4 m
Jaskyňa č. 3 930 m  10 m 4 m
Jaskyňa č. 4 916 m  13 m 5 m
Jaskyňa č. 5 917 m 32,5 m 14 m
Jaskyňa č. 6 934 m  18 m 5 m
Jaskyňa č. 7 935 m 63,3 m 5 m
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Novoobjavená priepasť sa nachádza v severozá-
padnej časti najväčšej z planín Slovenského krasu 
– Silickej planine, západne od kóty Malinčiak (637 
m n. m.). Je vytvorená v severnom svahu mohutného 
závrtu, v rífových wettersteinských vápencoch, ktoré 
takmer výhradne tvoria túto časť planiny.

Objavenie priepasti

Lokalitu objavila dňa 20. 11. 1997 dvojica 
členov SK Drienka Marián Chovanec a Martin 
Horčík pri povrchovom prieskume. Indikáto-
rom boli obnažené škrapy s evidentným spla-
chom terra rosy do neznáma.

Na ďalšej akcii 8. 12. 1997 sme začali na tom-
to mieste sondovať a podarilo sa nám odkryť 
úzku štrbinu. O týždeň sme tu opäť. Privítala 
nás planina pokrytá jemným snehovým po-
praškom. Ten nám ušetril množstvo roboty, 
pretože cca 2 m od sondy sme si všimli vyto-
pený fliačik – tzv. výduch. Pod lístím bol otvor. 
Po niekoľkých hodinách, keď aj posledný bal-

van odolal ťažkému kladivu, bolo ústie voľné.  
V ten deň sme priepasť aj preskúmali a orien-
tačne zmerali hĺbku. Až 26. 3. 1998 sa nám 
podarilo k priepasti vrátiť a riadne ju zamerať. 
Práce sme vykonali kompasom a sklonomerom; 
meračské body sme nestabilizovali. Hĺbka prie-
pasti je 19,7 m, polygón má dĺžku 29,6 m.

Morfológia priestorov

Vstupná, 5 m hlboká šachta ústi do dómiku 
so sklonom dna cca 40 stupňov a pôdorysom s 
rozmermi 4x4 m. Dómik vznikol rútením šik-
mo uložených prekorodovaných vrstiev horni-
ny. V jeho severnej časti (m. b. 4 – 5) priepasť 
pokračuje 6,5 m hlbokou šachtou a tu i končí  
v závale. Morfologicky je zaujímavá vetva medzi 
m. b. 6 – 7 – 8, ktorú tvorí pasáž zakončená ver-
tikálnym priestorom. Ide vlastne o paralelnú, 
dosiaľ neotvorenú šachtu s priemerom 1, 5 m. 
Jej dno je zahlinené, bez náznaku drenáže.

Výzdoba je pomerne chudobná a reprezen-
tujú ju predovšetkým sintrové náteky a drob-

Perspektíva ďalšieho pokračovania

V jaskyniach v brale Sokol sme nikde nezare-
gistrovali výraznejší prievan, ktorý by nasved-
čoval o existencii ďalších priestorov. Mierna vý-
mena vzduchu je na najvyššom mieste Jaskyne 
v Sokole pri m. b. 41, ale možnosť prieniku do 
ďalších priestorov je tu podľa nás minimálna. 
Pokračovanie však predpokladáme po výkopo-
vých prácach severne od m. b. 22. Podľa nášho 
názoru sa tu za nánosmi riečnych sedimentov 
nachádza rozsiahlejšie pokračovanie jasky-
ne smerom na sever. Nevieme však odhadnúť 
koľko sedimentov sa tu nachádza a či je vôbec 
reálna šanca do ďalších priestorov preniknúť. 
Odpoveď na túto otázku dajú len rozsiahlejšie 
sondážne práce.

Poďakovanie: Naše poďakovanie patrí horo-
lezcom, ktorí oslavovali v portáli jaskyne a zane-
chali na tomto mieste povzbudivé nápoje, ktoré 
nám prišli vhod a kvôli ktorým sme sa sem radi 
vracali. Veríme, že nemali veľký vplyv na výsle-
dok mapy jaskyne.

Literatúra:

Archív SMOPaJ
BELLA, P. – HOLÚBEK, P., 1993: Jaskyne v Ma-

lom Sokole v Demänovskej doline. Spravodaj 
SSS, 24, 4, Liptovský Mikuláš, 11-13-

DROPPA, A., 1957f: Demänovské jaskyne. Bra-
tislava.

RAISKUP, J., Ch., 1949: Jaskynný komplex v 
Blatníku v Demänovskej doline. Krásy Slo-
venska, 26, 9-10, Martin, 202-208.

Priepasť Gabriela – nový objav  
na Silickej planine

Martin Horčík
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né stalaktity. V úseku steny medzi m. b. 3 – 4 
sa na jej povrchu nachádzajú dobre vyvinuté 
priehlbeniny vytvorené korozívnou činnos-
ťou stekajúcej vody (viď foto; porovnaj Jakál 
1982).

Záver

Logické pokračovanie je na dne priepasti, av-
šak prolongačná činnosť by bola skomplikova-
ná ohrozením jaskyniara pracujúceho na dne 
pri vyťahovaní materiálu.

Priepasť nie je významná hĺbkou ani výzdo-
bou, zaujímavá je však z morfologického hľa-
diska. Nie je vystrojená.

Literatúra:

JAKÁL, J.: Praktická speleológia. Osveta, Mar-
tin, 1982, p. 70

MELLO, J. et al.: Geologická mapa Slovenského 
krasu 1: 50 000. Geol. služba SR, Bratislava, 
1996

Dokumentačné formuláre SK Drienka 1997-1998
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Úvod

V článku prezentujem niektoré novoobjavené 
svahové jaskyne – výsledok systematického povr-
chového prieskumu severných svahov Dolného 
vrchu Speleoklubom Drienka, ktorého členovia 
pristúpili k rekognoskácii svahov ešte pred ofici-
álnym založením klubu t. j. v roku 1996. Použitá 
metodika je analogická s tou, ktorú opisujem 
už skôr (in Lešinský /1/ 1997). Predbežne sme 
prieskum svahov kvôli prolongačným prácam 
na planine ukončili v roku 1997 a v súčasnosti 
naň naväzujú naše sporadické výstupy na svah, 
či zostupy z neho, keď krasové javy vyhľadávame 
viac-menej náhodne.

Meračské body sme v jaskyniach prevažne ne-
stabilizovali; lokality sme zamerali kompasom 
 a sklonomerom. Názvy pridelili lokalitám ich 
objavitelia. Identifikačné čísla lokalitám priradi-
li jaskyniari zo ZO 1-11 ČSS Barrandien Praha 
(Novotná et Frank 1997). Miestopisy uvedené  
v článku som spracoval na základe ZM 1: 10 000 
a nadmorské výšky vchodov podľa viacnásobných 
meraní barometrickým výškomerom Thom-
men 3B4 počas dokumentovania lokalít v rám-
ci plnenia vlastnej hlavnej úlohy v SMOPaJ LM, 
pracovisko Košice (compar. Lešinský /2/ 1997).  
V miestopisoch uvádzam povrchové (nie vzdušné) 
vzdialenosti. Ku každej lokalite sú za IČO-m pri-
radené príslušné čísla vzťahujúcich sa máp.

Nové lokality severného svahu planiny
Dolný vrch v Slovenskom krase (1. časť)

Gabriel Lešinský

Západná časť Dolného vrchu v Slov. krase; zľava: Žmeň, Pavlovský vrch, z Hrhova 
(smer k žel. stanici) Havraní vrch a autor. Foto: M. Horčík
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Na rekognoskácii terénu sa zúčastnili: Franti-
šek Horčík, Martin Horčík, Marián Chovanec a 
Gabriel Lešinský. Meračské práce vykonali bra-
tia F. i M. Horčíkovci a G. Lešinský. Za pomoc 
pri vyhotovovaní niektorých jaskynných plánov 
ďakujem Darinke Vackovej a Tiborovi Máté 
(obaja SK Drienka).

Opisy a lokalizačné miestopisy jednotli-
vým lokalít

JASKYŇA POD LEBKOU  IČO: 031 
ZM 1: 10 000 37-41-11

Morfologicky zaujímavá jaskyňa sa nachádza 
v katastri obce Jablonov nad Turňou v nadmor-
skej výške 297 m n. m. Vyvinula sa na medzi-
vrstevnej ploche (sklon cca 10°), domodelovaná 
bola korozívnou činnosťou vody, v malej miere 
mrazovým zvetrávaním. Hlavný ťah jaskyne je 
založený v smere 210°/30°. Rozmery ústia: 1,0 
m (v) × 2, 4 m (š). Jaskyňu tvorí priama mierne 
stúpajúca chodba, ktorej počva je pokrytá orga-
nickým materiálom, hlinou a sutinou. Výzdoba 
sa obmedzuje na slabé sintrové náteky v zadnej 
časti jaskyne (tunel). Steny sú výrazne korodo-
vané hlavne vo V časti jaskyne, kde sa vytvorila 
v boku steny galéria. Nad vchodom do jaskyne 
je líščia lebka. Jaskyňa bola objavená G. Lešin-
ským, F. Horčíkom a M. Horčíkom 16. 1. 1997. 
Dĺžka jaskyne je 5,9 m. 

Lokalizácia: východiskovým bodom je Jablonov 
nad Turňou. Od mosta cez rieku Turňu, ktorý leží 
J od Jablonova, odbočiť na križovatke pri stĺpe vyso-

kého napätia na Z, kde po cca 300 m je umiestnená 
tesne pri ceste žltočervená signalizačná tyč plynovo-
du. Jaskyňa sa nachádza cca 120 m J od tejto tyče v 
nie príliš strmom svahu pod neveľkou skalnou stenou 
(resp. výčnelkom masívu) ešte pred pásom skalných 
stien.

MALÁ OLTÁRNA JASKYŇA  IČO: 034 
 ZM 1: 10 000 37-41-12

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v 
nadmorskej výške 364 m n. m. Ide o koróziou 
domodelovanú jaskyňu vytvorenú pravdepo-
dobne medzi vrstevnými plochami, pričom sa 
uplatnilo aj odvetrávanie materiálu zo stien. 
Jaskyňu tvorí relatívne priestranná dutina zalo-
žená na poruche(?) cca S/J. Vchod má rozmery 
1 m (v) × 2,0 m (š). Výzdoba je veľmi chudobná; 
steny sú niekde pokryté pizolitickými výrast-
kami a povlakmi rias. Dno tvorí zmes zvetralín 
a hliny. Dĺžka jaskyne je 3,3 m. Jaskyňu obja-
vili G. Lešinský a F. Horčík z SK Drienka 22. 
2. 1997. V jaskyni bola urobená archeologická 
sonda – bez nálezov.

Lokalizácia: východiskovým bodom je Hrhov. 
Od kóty 383 m n. m. (kóta JV od Hrhova, v mies-
te, kde východný úvoz ústi na planinu) treba po-
kračovať V vetvou, stúpať mierne do svahu lesom  
cca 200 m po 1. ohyb cesty na S a vzápätí vystúpať 
k 2. ohybu cesty opäť na V. Jaskyňa leží odtiaľto 
smerom na S vo vzdialenosti cca 120 m priamo na 
konci skalného hrebeňa v 2. tretine svahu planiny. 
V okolí rastie presvetlený krovitý porast, prevažuje 
však stromová etáž.
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JASKYŇA ZA TOPOĽOM  IČO: 035  
ZM 1: 10 000 37-41-13

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hrhov v 
nadmorskej výške 331,5 m n. m. Chodba sa vy-
tvorila na pukline 155°/335° v skalnej stienke 
rútením a mrazovým zvetrávaním. Vchod má 
elipsovitý tvar a rozmery 0,4 m (v) × 0,7 m (š). 

Dno tvorí hlina, sutina a hrabanka. Jaskyňa je 
bez výzdoby. Dĺžka 3 m. Objavená M. Horčíkom 
6. 3. 1997.

Lokalizácia: ťažko lokalizovateľná. Nachádza sa 
priamo pod lomom v mimoriadne rozrušenom svahu 
cca 100 m SSZ od kóty 394 m n. m. (kóta leží J od 
včelárskeho cintorína).
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JASKYŇA KRYSTY  IČO: 039  
ZM 1: 10 000 37-41-11

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov 
nad Turňou v nadmorskej výške 503 m n. m. Je 
puklinovitého charakteru. Založená je na puk-
line S/J so sklonom 70° na Z. Puklina je rozšíre-
ná zvetrávaním a modelovaná koróziou. Výzdo-
ba sa obmedzuje na náteky bielej farby a rôzne 
pizolitické formy. Vchod má rozmery 0,5 m (š) 
× 1,6 m (v). Dno tvorí hlina, sutina a lístie. Ob-
javená G. Lešinským a M. Horčíkom 6. 6. 1997. 
Dĺžka jaskyne je 3,9 m.

Lokalizácia: východiskovým bodom je Jablonov 
nad Turňou. Pálovou cestou (viď mapa 1: 10 00, JV 
od Jablonova) na planinu a odtiaľ po okraji plani-
ny až ku kóte 556 m. n. m. Na V od tejto kóty leží 
nevýrazná, plochá krasová vyvýšenina bez kótového 

označenia v mapovom podklade. Jej výška je cca 546 
m n. m. Jaskyňa Krysty sa nachádza od jej najvyšieho 
bodu v smere 0° a vzdialenosti 125 m. Vchod sa na-
chádza v závere úzkeho, šikmého skalnatého hrebien-
ka, pod ktorým už v celej šírke pokračuje voľný svah.

PRIEPASŤ POD ŽMEŇOM  IČO: 152  
ZM 1:10 000 37-41-11

Malá priepasť s nepriechodným ústím a evi-
dentným pokračovaním sa vytvorila na pukline 
cca V/Z. Rozmery ústia sú 0,25 × 0,5 m. Kaver-
na sa smerom nadol rozširuje. Steny vyhladené 
koróziou. Lokalita je bez výzdoby. Objavená F. 
Horčíkom a G. Lešinským 22. 5. 1997.

Lokalizácia: lokalita leží v hornej tretine svahu JV 
od vyvýšeniny Žmeň (579 m n. m.) pod skalnou stien-
kou. Zatiaľ bližšie nespresnená poloha. Hĺbka: 1,5 m.
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JASKYŇA PRI MŔTVEJ LANI  IČO: 040  
ZM 1: 10 000 37-41-11

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablo-
nov nad Turňou v nadmorskej výške 475 m n. 
m. Vchod má rozmery 0, 8 m (š) × 0, 7 m (v). 
Neveľký priestor vznikol na prešmykovej ploche 
medzi materským masívom a jeho mohutnou 
odlúčenou časťou. Modelácia zvetrávaním. Vý-

zdoba: kríčkovité kvaple, povlaky korózie, pizo-
lity. Výplň tvorí lístie a suť. Objavená M. Horčí-
kom a G. Lešinským 6. 6. 1997. Dĺžka jaskyne 
je 2,5 m.

Lokalizácia: Jaskyňa pri mŕtvej lani je od Jaskyne 
Krysty (viď predch. lokalitu) vzdialená 45 m v smere 
37°. Vchod sa nachádza v boku neveľkej skalnej ste-
ny. V okolí rastie vzrastlý bukový les.
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Gravitácia je bohovská vec. Platí to aj v jasky-
niarstve, predovšetkým v prípade vertikálnych jas-
kýň. Vďaka nej sa stávajú priepasti konzervami, 
v ktorých je naložený čas. Prekopávať priepasť  
z dna potom znamená otvárať takúto konzervu.  
A pochopiť, čím sme sa prehrýzali, znamená vy-
chutnať jej obsah.

Úvod

X krát, keď sme v SK Drienka uvažovali o 
perspektivite ďalšieho postupu v priepastiach 
so sutinovou zátkou ako dnom, uvažovali sme, 
koľko tam toho je. Oplatí sa kopať, neoplatí, 
oplatí, neoplatí...? V nasledujúcich riadkoch 
budem rozoberať takýto model na príklade Vy-
kopanej priepasti (descr. Hradecký et al. 1974; 
Havlíček et Vojíř 1984) na Dolnom vrchu – 
učebnici, v ktorej sa nachádzajú pravdepodob-
ne všetky vývojové štádia vertikál.

Bez spolupráce makačov z SK Drienka – Fera 
Horčíka, Roba Staňa, Dušana Vacka, Maťa Hor-
číka, Tibiho „Átmazható“ Máté, Zoliho Jerga, 
Maroša Chovanca a troch Vackovie dám – by 
boli nasledujúce riadky iba zahmlenou víziou.

Vysvetlenie

Dôveryhodnosť akýchkoľvek záverov (konšta-
tovaní) je priamo úmerná počtu pokusov (resp. 
množstva skúseností), z ktorých vychádzajú. 
Napriek tomu, vzhľadom na to, že evolúcia pre-
važnej väčšiny priepastí v Slovenskom krase je 
aspoň v základných princípoch analogická, bu-
dem vychádzať z jediného modelu.

Metodické princípy

Na Dolnom vrchu a na Silickej planine sme v 
roku 1997 „vyrobili“ niekoľko nových priepastí 
vlastnou metódou otvárania iniciálnych depre-
sií (descr. Lešinský 1997; part. Kósa 1971 /?/). 
Prolongácia z dna už otvorenej priepasti je však 
niečo úplne iné, i keď spoločný prvok tu predsa 
je – logika. A tá prišla vhod predovšetkým pri 
riešení základnej otázky: akú mocnosť má zával 
tvoriaci dno priepasti?

Pri úvahách o mocnosti závalu, resp. sedi-
mentu vychádzam z troch základných logic-
kých princípov:
1. sutinová zátka je v drvivej prevahe autoch-

tónneho pôvodu, t. j. tvoria ju naakumlované 

Záver

Stanovením genetických charakteristík je 
možné uvedené krasové javy zaradiť predo-
všetkým ku koróznym krasovým jaskynným 
priestorom (sensu Bella 1994, p. 9). Z praktic-
kého speleologického hľadiska majú len doku-
mentačný charakter, keďže v súvislosti s ich ge-
nézou ich nepokladám za perspektívne.
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časti prekorodovaného stropu ešte z iniciál-
neho štádia priepasti a odvetrané časti stien 
(part. sensu Kósa 1971)

2. takmer nijaká priepasť nekončí závalom; sko-
ro každá má pokračovanie, hoci s rôznym 
stupňom priechodnosti (part. Müller et Sár-
váry 1971)

3. medzi mocnosťou (množstvom) závalu a roz-
mermi ústia, či priestorov pod ním existuje 
korelácia (auct. Kósa 1971, p. 72; part. Lešin-
ský 1997, p. 21)
Ďalší postup je už praktický. Využili sme 

lano, Erdösovo vrece, bežné pracovné nástroje 
a vlastnú energiu. V ďalšom rozvediem vyššie 
uvedené.

Ako vzniká dno

Kvôli tomu, aby tieto riadky mali praktický 
zmysel, znásilním pojem priepasť a zúžim ho 
na otvorenú, dobre vyvinutú (sensu Kósa 1971, 
p. 69) vertikálnu dutinu. Všeobecne sa predpo-
kladá, že veľká časť priepastí sa vyvíja väčšinou 
na tektonických puklinách zdola korozívnou 
činnosťou vertikálne cirkulujúcej vody (sec. Er-
dös et Lysenko 1965; Müller et Sárváry 1971, 
p. 69; Bella 1994). V určitej fáze sa vyvíjajúca sa 
dutina (zatiaľ na povrch neotvorená) dostáva vo 
vrchných častiach do štádia, keď ju od povrchu 
delí nie hrubá vrstva horniny. Do tejto strechy 
postupne zateká (evidentné napr. v Priepas-
ti Malá Brázda, či v Medvedej priepasti; Silická 
planina) a nečudo, že jedného pekného dňa sa 
strecha zrúti (auct. Kósa 1971, p. 69). Kam inam 
– dolu. Gravitácia. Predpokladajme zúžený profil 
šachty (compar. hypsometria profilov v schéme 
Vykopanej pr.) v istej hĺbke (napr. – 6 m), alebo 
iné morfologické špecifikum. Mohutnejšie časti 
prekorodovaného stropu (balvany a bloky) sa v 
ňom zaseknú a 1. časť zátky primárneho dna je 
na svete. Kamene, zosunutý drobnozrnný sedi-
ment (hlina) a splaveniny (drevo, kosti) pekne 
vyšpárujú prvotnú zátku. Následne sa môže vy-
tvoriť sekundárna až n-tá zátka prevažne v smere 
k ústiu. Pri tvorbe dna zohrá svoju úlohu i ma-
teriál, ktorý sa rôznymi mechanizmami dostáva 
do priepasti z jej okolia, prirátajme i deštruova-
nú pôvodnú úroveň ústia a prirodzené dôsledky 
denudácie. Okrem procesu akumulácie prebieha 

v priepastiach proces odnosu a to predovšetkým 
v strednej časti (sensu Lysenko 1974, p. 11)

Prečo vzniká dno

Už som sa zmienil o tom, ako môže vo väčšine 
prípadov dno vzniknúť. Môže mať rôznu pova-
hu. V zásade je jeho charakter trochu odlišný od 
zátky, ktorá vytvára iniciálnu depresiu. Tú väč-
šinou tvorí mocná vrstva splaveného hlinitého 
sedimentu a odkorodované, dokonca v malej 
miere aj odvetrané časti masívu. Výplň dna už 
otvorenej priepasti tvorí prevažne zmes zvetralín 
(ostrohranná sutina), ktorá je dôsledkom rúte-
nia. Odkorodovaného materiálu je minimum. 
Tento mechanizmus rozširovania priestoru v 
profile koróziou sa uplatňuje skôr v iniciálnom 
štádiu vývoja vertikálnych typov jaskýň (napr. K. 
priepasť Zuzana, Dolný vrch; Priepasť Hlinoš II 
– Bratská, Dolný vrch). V každom prípade je dno 
dverami do ďalšej izby, ku ktorej však máloke-
dy máme kľúč a preto ich musíme vyraziť. Môže 
vzniknúť niekoľko alternatív „prečo“ práve tam 
tie dvere sú, kde sú. Rozuzlenie je často v mor-
fológii priestorov priepasti. Uvediem niektoré 
možnosti:
– zúžený profil (schéma Vykopanej priepasti)
– zúženie do pukliny s rôznym stupňom prie-

leznosti
– špecifický tvar pôdorysu (zvlnenie stien)
– náhla zmena morfológie (koleno, rúra sine 

descr.)
– mohutné rútenie (zväčša trvalo naruší cha-

rakter priestorov)
– skalný most (vetvenie šachty ap.)

Špecifický prípad, ktorý by sa vymykal z dis-
kutovanej kategórie je skalné dno s pokračova-
ním v okne.

Praktické východiská

Naším cieľom je prekonať zátku a dostať sa 
podľa možnosti ďalej. Osobne si myslím, že kaž-
dá zátka je prekopateľná, závisí len na množ-
stve energie a času, aké efektívne bude naše 
snaženie. Analogicky s vyššie uvedeným som sa 
zamyslel nad možným vývojom Vykopanej prie-
pasti na Dolnom vrchu a desiatok ďalších prie-
pastí, ktoré mi poslúžili pri porovnávaní.
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1. vecou, ktorú si všímam, je puklina
 – priepasti, ktorých ústie je založené na kríže-

ní puklín deponujú mohutnejšiu zátku, pre-
tože zvetrávanie stien a následné vypadávanie 
materiálu sa väčšinou rodí v porušených zó-
nach – zväčša vyžadujú veľa energie na pro-
longáciu a zložitejšie pomôcky

 – ústie založené na jednej pukline evokuje 
menšiu svetlosť vstupných priestorov a často 
i zúženie na hranici prieleznosti – výhodný 
prípad pre prolongáciu

 – tektonika ústia nemusí byť súhlasná s tek-
tonikou hlavnej časti jaskyne – priestory sa 
nemusia nachádzať pod zátkou ale v boku 
niektorej zo stien, preto treba podľa možnos-
ti vyberať celý profil (náročné na čas)

2. zaujímajú ma rozmery ústia
 – a teda vývojové štádium priepasti; rozmer-

né ústia svedčia o jej senilite a často o krížení 
porúch, ktoré ju geneticky predisponovali. 
Menšie ústia, ktoré sú akurát preleziteľné, 
sú výzvou pre chopenie sa náradia, pokiaľ sú 
priaznivé i ostatné podmienky

3. odhadnem štádium vývoja
 – viac-menej kompaktibilita stien v ústí a pod 

ním svedčí o stupni zvetrávania jaskyne. Čím 
kompaktnejšia stena, tým menšie rútenie, a 
tým menej rezíduí rútenia. Pozor! Efektné 
sintrové formy môžu stupeň rozrušenia ma-
sívu skrývať. Zavádzajú.

4. zhodnotím charakter stien pod ústím
 – zasintrované steny (zvetrané náteky) svedčia 

o štádiu, ktoré má blízko k senilite. Senilné 
jaskyne sú na prolongáciu náročné. Postup 
na dne nie je nemožný, ale vyžaduje dávku 
šťastia.

Poznámka: všetky tieto kritéria sme spolu s M. 
Horčíkom (taktiež SK Drienka) sledovali aj vo Vy-
kopanej priepasti. Po zhodnotení sme si vytipovali 
dve miesta na prolongáciu. V obidvoch prípadoch sa 
predpoklady potvrdili. Za 1 akciu sa ďalšej výprave 
(F. Horčík, R. Staňo, D. Vacek a G. Lešinský) podari-
lo v týchto miestach prekopať. V jednom prípade bol 
otvor („rúra“ v schéme Vykopanej pr.) neprielezný. 
Kameň však padá ďalej do cca –15–20 m. Úžinou 
sa podarilo dostať do tzv. kaplnky, pod ktorou počuť 
do rúry vhodený kameň. V súčasnosti sa prolonguje 

kaplnka. Dominantným faktorom, ktorý determino-
val sekundárnu zátku, bolo zúženie profilu.

Zhodnotenie

Celkové hodnotenie perspektivity a jeho zhr-
nutie je možné prezentovať takto: skúsenosti 
poukazujú na to, že najvýhodnejšia prolongá-
cia (z hľadiska množstva času, energie, nároč-
nosti pomôcok ap.) sa dá zrealizovať v tých už 
otvorených priepastiach, ktoré vykazujú jedno-
duchú tektonickú predispozíciu ústia, ústie do  
1 m², málo svetlý profil v mieste prolongácie (do 
2 m²), kompaktný masív stien, neprítomnosť 
sintrového krytu, kríženie s paralelnou dislo-
káciou (ktorú naznačuje obnažená satelitná 
depresia) mimo samotného ústia (náčrt pôdo-
rys. sit. Priepastí Medzi Dubmi I, II) a zmiešaný 
charakter zátky (kamenitá, balvanovitá sutina 
hlina).

Poznámka: Sárváry (commun. anno 1997) od-
porúča prolongovať priepasť, resp. hľadať pokračo-
vanie v podobe ďalšej, hlbšej šachty a to v smere ku 
dnu závrtu (afirmatívne napr. Priepasť Hlinoš, Dol-
ný vrch; informatívne napr. Lácova priepasť, Dolný 
vrch; Nová Muflónia priepasť, Plešivecká planina)

Záver

V súvislosti so Slovenským krasom som sa 
viackrát stretol s názorom aj jaskyniarov, že 
priepasti zahadzovali pastieri zámerne, aby im 
tam nepadal dobytok, alebo aby zväčšili vyu-
žiteľnú plochu pastvín. Preto vraj na Jasovskej 
planine vertikály takmer nie sú. V takom prípa-
de by sme si s logikou, pokiaľ ide o sutinovité 
dno, sotva pomohli. Osobne to však považujem 
za nezmysel. Kto by venoval kopu drahocenné-
ho času a energie na zbieranie sutiny po oko-
lí, jej nosenie k ústiu a postupné zhadzovanie. 
Nakoniec , skúste si dvihnúť jeden taký škrap 
a odniesť ho na 20 metrov a spraviť to stovky 
krát. Priepasti s veľkým ústím, ktoré mohli 
podobné obavy pastierov vzbudzovať, sú zväč-
ša hlboké a nezahádzali by ste ich ani za celý 
život. Nakoniec, aj okolo Zvonice by tí najväč-
ší pesimisti postavili za dva dni drôtenú či ko-
lovú ohradu. Na Silickej planine sú doteraz.  
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A pokiaľ ide o pastviny, na Dolnom vrchu a Silic-
kej planine kvôli zväčšeniu ich plochy sústredili 
skaly do akumlačných pásov (Batar rét, Bukový 
vrch ap.). Nepotrebovali k tomu žiadnu priepasť. 
Ľudia predsa neboli hlupáci. Či už pred sto, ale-
bo tisíc rokmi, mali na rozdiel od nás problém 
prežiť. A prežiť, znamenalo efektívne využiť čas. 
Priepasti s najväčšou pravdepodobnosťou neza-
sypávali. Výnimku tvoria novodobí pomätenci, 
ktorí komunálnym a poľnohospodárskym od-
padom zaviezli viacero lokalít.
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V stane v II. bivaku, na dne ozrutného dómu 
Pompeje. Biorytmus sa nám oklamať ešte celkom 
nepodarilo. Začína sa asi ďalší deň. Mozog sa za-
čína čoraz viac sústreďovať na jediný zvuk tejto 
hlbočiny, nepravidelné, ale ostré bubnovanie skapu, 
ktoré akoby zosilňovalo. Z polosnenia nás prebúdza 
znovu do studenej reality. Kilometer v zemi! 

Do podumávania o všeličom zablúdi v jednom 
momente zrazu čosi kontrastne iné. Padajúce ka-
menie. Srdce sa rozbúcha – no, Pompeje sú samá ne-
otektonika, zamyslím sa podchvíľou, dobre že sme 
založili stan práve pod ich najnižšou sieňou, tu by 
nám na hlavu nemalo padnúť nič. Ktovie však, čo si 
o tom myslia traja moji spolubojovníci, čo sa vedľa 
zamrvili v spacákoch. 

Hneď nato však niekde celkom blízko spoza steny 
za stanom aj krátky pravidelný rytmus dvojúderov! 
V okamžiku živá vrava – počul si to isté? Krátka 
analýza – je to možné, že sú tak blízko a predsa o 
nás akiste nič ani netušia? 

Je 2. augusta 1998 a vieme, že partia lídrov z uni-
verzitného SO PDS Velebit Zagreb práve prekonáva 
magických -1000 aj v Kankulovskej vetve ... 

Trojtýždňový a tentoraz spoločný chorvátsko-
-slovenský speleologický projekt v nádhernej di-
vočine rezervácie Rožanski a Hajdučki kukovi v 
severnom Velebite bol znovu úspešný! 

Najpodstatnejším postupom v Slovačke jame 
je –1268 m dosiahnutej hĺbky na dne Kanku-
lovskej vetvy, kde sme v roku 1996 prebili úžinu 
v –450 m a skončili v aktívnych kaskádovitých 
meandroch okolo –600 m, a ako to už v tomto 
krase býva – nad úplne voľným pokračovaním. 
Táto, v prípade dažďov pravdepodobne veľmi 
nebezpečná aktívna pasáž priepasti bola ten-
toraz doménou chorvátskych kolegov, avšak jej 
výskum ešte celkom ukončený nie je! Na najniž-
šom mieste komplexu dočista vyerodovaných 

meandrov a menších studní je polosifónovitý 
úsek, sú tu nejaké vačšie sály, silnejší aktívny 
prítok a dve tiahle subhorizontálne etáže, ktoré 
neboli prejdené až do konca! 

V momentoch prác v najvačších hĺbkach ne-
oprén k dispozícii nebol a hrozilo súčasne troj-
dňové zhoršenie počasia na povrchu. Hneď po 
mapovaní sa preto urýchlene začalo s odstrojo-
vaním, s tým, . že prieskum tu bude pokračovať 
až počas ďalšej expedície. Slovačka jama sa však 
stáva už teraz ďalším esom medzi najhlbšími 
priepasťami sveta, umiestnená v ich rebríčku na 
19. mieste, tesne za francúzskou Gouffre Ber-
ger! 

V Čreve pracoval slovenský tím a najhlbšie 
sme sa tu dostali do –1022 m. V rámci vervy sme 
preskúmali i viaceré odbočky a prepojky, z nich 
najhlbšie situovaná je mohutným, šachtovitým 
meandrom, do ktorého sme prekyvadlovali  
v –843 m a na už známe priestory pod Patko-
vým skokom sa znovu napojili až v –985 m. Ak-
tívny paralelný odtok so začiatkom v –890 m 
skončil slepo a okno v –828 m viedlo do príto-
kového meandra, ktorým, samozrejme, stúpať 
zmysel nemalo. 

Z dna Džungle, v cca –600 m sa z neho od-
pájajúca chodba (Motorola) napojila na Šaleny 
meander (v asi –650 m) a tým sa vetva Črevo  
v podstate vyčerpala a tiež sme ju odstrojili. 

A to už sa začala druhá časť expedície, ktorú 
sme venovali rozbehnutiu troch iných vetiev 
okolo I. bivaku, s otvormi v prazvláštnych hori-
zontálnych tuneloch Fosílnej chodby. Hermano-
va studňa pustila zatiaľ do –425 m, k úžine ana-
logickej Vločkám spred dvoch rokov a taktiež so 
silným prievanom. Rozpracovaná bola aj aktívna 
vetva Žumpa, v ktorej sa podarilo presekať zú-
ženie a fyzicky zliezť do –37 m, kde je rozmerná 
nezlezená šachta hlboká aspoň 50 m. No a v čle-

Expedícia Slovačka jama ’98

Branislav Šmída
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Pár dní pred odletom na dovolenku do To-
ronta v Kanade ma napadlo, že v tak veľmom 
meste by možno mohol existovať jaskyniarsky 
klub. Cez Internet som ľahko našiel stránku 
Toronto Caving Group (torontská jaskyniar-
ska skupina) s menami, telefónnymi číslami a 
e-mail-ovými adresami celého vedenia skupiny. 
Kontaktoval som pani Elaine Taylor, sekretár-
ku skupiny, na moju veľkú radosť reagovala a 
tak nebol problém stretnúť sa s ňou u mojich 
známych. Po výmene propagačných materiálov 
a počas rozhovoru mi bola ponúknutá exkur-
zia v jaskyni Moira cave v juhovýchodnej časti 
provincie Ontario. Z Toronta je to asi 200 km 
ďaleko (presnejšie 2 hodiny cesty autom, ako 
za morom hodnotia vzdialenosti), ale pre ľudí 
žijúcich v tak obrovskej krajine je to za rohom. 

V dohovorený deň sa Elaine, z ktorej sa vy-
kľula príjemná Kanaďanka škótskeho pôvodu, 
zastavila po mňa a po necelých dvoch hodinách 
jazdy autom po diaľnici z Toronta cez Oshawu 
a Belleville sme odbočili na sever a zaparkova-
li v osade Plainfield. Zišlo sa nás tam viac, je-

den Angličan, dvaja Švajčiari, štyria Kanaďania  
a ja. Odborný výklad a sprievodcu v jaskyni 
nám robil pán Kirk MacGregor, viceprezident 
TCG (torontskej jaskyniarskej skupiny).

Jaskyňa sa nachádza na súkromnom pozem-
ku chovateľa koní (už viem, ako vyzerá súčasný 
severoamerický cowboy), po krátkom pozdrave 
sme krížom cez pasienky a nízky lesný hrebeň 
dorazili k jednému z vchodov do jaskyne. Vlast-
nú výstroj som nemal, všetko mi požičala Ela-
ine, obliekli sme sa hneď pri aute a v pekelnej 
horúčave (bol júl), šliapali asi 10 minút ku vy-
bratému vchodu.

Torontskí jaskyniari začali s exploráciou 
Moira cave koncom 60-tych rokov, dnes po-
znajú 9,5 km chodieb, počas exkurzie sme pre-
šli len hlavný ťah s niektorými zaujímavejšími 
odbočkami v celkovej dĺžke cca 2,5 km. Pod-
statným faktorom v okolitom teréne je rieka 
Moira river, po oboch jej brehoch sa rozkladá 
kras Moira zložený z vápencov v rôznom štá-
diu rozrušenia. Jaskyňa v podstate kopíruje ur-
čitý úsek južného brehu. Má viacero vchodov, 

nitom labyrinte tmavých studní vetvy Tundra je 
predbežná dosiahnutá hĺbka –504 m a na konci 
už skoro preleziteľné zúženie s tiahlou ozvenou. 

Program výpravy bol tradične náročný, ale o 
to zaujímavejší. Výnimkou neboli ani viac než 
100 hodinové pobyty v jaskyni. Priebežne sa 
skúmalo i v teréne okolo vchodu Slovačky jamy, 
v rozoklaných Hajdučki kukovi, okolo kóty Be-
govački kuk i na juhu depresie Štirovača. Naj-
zaujímavejšími objavmi sú tu nová do -200 m 
hlboká priepasť a iná, o niečo plytšia, ale bez 
Yadu, s prievanmi a už jaskynnými meandrami 
(volá sa Nedam), ktoré robili chorvátski jasky-
niari, a nami lokalizovaný možný spodný vchod 
systému Slovačka jama (bude tu však treba čosi 
pokopať). Na povrchu sme sa pohybovali hlav-
ne okolo kóty Mali kuk (1525 m) a nižšieho z 
vrcholkov Krajačev kuku (1659 m), avšak vyš-
ším vchodom Slovačky jamy nie je zatiaľ žiadna 
tu preskúmaná priepasť. 

Bola nájdená nová, minimálne 100 m hlboká 
šachta a viaceré iné vchody. 

Chorvátski jaskyniari počas výpravy realizo-
vali modelovú záchrannú akciu z hĺbky cca -400 
m, filmovalo sa a hodne i fotilo, testovali sme 
nové laná z Bolatíc i nepremokavé kombinézy 
od Meandru. Bude vydaný špecializovaný bul-
letin a s chorvátskymi jaskyniarmi sme dohodli 
ďalšie smelé plány, však priepasť ešte ani zďale-
ka nepovedala posledné slovo. 

Výprava bola veľmi dobre zabezpečená a dis-
ponovala viac než 4500 metrami lana, zhruba 
300 kotviacimi prvkami, akumulátorovými vŕ-
tačkami, vysielačkami, telefónom natiahnutým 
až po I. bivak Z našej strany sme sa na nej po-
dieľali: 

Z. Ágh, M. Audy, M. Griflík, A. Holovič, J. 
Kankula, E. Kapucian, D. Kotlarčík, K. Kýška, 
L. Lešták, Ľ. Sliva, M. Sova, J. Stankovič st., J. 
Stankovič ml., B. Šmída, M. Uhlík a J. Vykoupil.

MOIRA CAVE, 
Ontario, Canada

Juraj Kankula
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všetky orientované smerom ku rieke. Je ľadov-
cového pôvodu a jej vek je asi 12 tis. rokov, je to 
niečo celkom odlišné ako sme zvyknutí u nás. 
Ide vlastne o zmätok rútených blokov rôznych 
rozmerov s ostrými hranami, zaklinenými do 
seba. Hneď po vojdení dnu sme sa každý za-
písali do knihy návštev, pokračovali sme pre-
hliadkou severnej časti jaskyne, ktorá je bez 
vody, väčšinou v poloplazivkách trojuholníko-
vého prierezu na dne s čiernou hlinou. Teplota 
tu bola v horúcom lete cca 10°C, nikde ani ná-
znak kvapľovej výzdoby v takých dimenziách 
ako v našich milióny rokov starých jaskyniach. 
Potom sme prešli do vodnej, rozľahlejšej a väč-
šej časti jaskyne.

Vodu naberá v miestach zvaných Major Sink  
a má neuveriteľnú teplotu 23°C, vzduch po-
dobne. Ide tiež o neprehľadné bludisko pome-
dzi bloky horniny, keby ma tam nechali, dodnes 
by som asi nenašiel cestu von. Hĺbka vody sa 
menila od kolien až po nutnosť plávať, väčši-
nou sa dalo po krky vo vode presúvať visiac na 
rukách. Šírka koridorov medzi pomerne hlad-
kými zvislými stenami blokov sa pohybovala od 
30 do 60 cm, výška tak do 2–3 metrov, niekoľ-
kokrát sme ale museli poriadne nakloniť hlavu, 
aby sa dalo prejsť s nosom nad hladinou.

Všade tam bolo veľa rôzneho hmyzu a mali 
sme šťastie, videli sme 5 exemplárov zlovest-
ného predátora – pavúka, ktorého tam volajú 
„wolf spider“ (vlčí pavúk). Hlavu má ako 10, 
telo ako 20-haliernik a mocné dlhé nohy vám 
zaberú obvod dlane. Nechytá hmyz do sietí, 
ale loví ho priamo na skalách, videli sme veľa 
obrovských molí prilepených na stene a úplne 
vysatých. Pomyslel som si, keď som sa presúval 
okolo číhajúceho lovca s ksichtom vzdialeným 
len pár centimetrov od neho, keby mi skočil na 
raťafák, asi by som hneď pustil do overalu.

Hlavný východ z jaskyne je tiež celkom iný, 
než na čo sme zvyknutí doma. Žiadna vyvie-
račka, ale pomedzi ploché balvany sme v delte 
širokej asi 15 metrov doslova vyplávali rovno do 
rieky Moiry. Bolo to pohodlné, voda v jaskyni aj 
v delte tečie len pozvoľna. Prehliadka trvala asi 
3 hodiny v pohodovom tempe, dostali sme fun-
dovanú odpoveď na každú položenú otázku.

Podľa toho, čo nám povedal Kirk MacGregor, 
celá juhovýchodná Kanada je chudobná na kra-
sové fenomény. Neexistuje tam nijaká forma ce-
loštátnej jaskyniarskej organizácie, ani v rámci 
jednotlivých provincií ani na federálnej úrovni. 
Každý klub funguje samostatne a spolupráca 
údajne nie je ružová. Jaskyniari z Toronta (je ich 
asi 100 v skupine) chodia realizovať svoje hobby 
do USA do štátu West Virginia alebo do oblasti 
„TAG“ (Tennessee-Alabama-Georgia). Majú to 
tam iba dajakých 12 hodín cesty autom. Kúsok, 
nie?

Ešte pár slov k výstroju. Mal som dojem že naši 
jaskyniari sú obecne lepšie materiálne vybavení. 
Ako spodný odev používajú 2-dielny elastický 
komplet zo syntetického materiálu, vrchné kom-
binézy veľmi podobné bežne používaným u nás, 
ľahké plastové prilby, veľmi pohodlné, ale asi ur-
čené pre stavbárov. Niektorí mali Petzlove čelovky, 
ale čím si svietili 2 Kanaďania ma trochu zarazilo. 
Boli to malé mosadzné karbidky upevnené pria-
mo na prilbe. Plamienok z nich tryská vodorovne 
a svietiť vydržia údajne 4 hodiny. Je to anglický vý-
robok, fakt mi to pripadalo ako umelecký výtvor 
muzeálnej hodnoty. Všeobecnú veselosť vyvolalo 
zistenie, že gumené čižmy, ktoré som mal obuté 
v jaskyni a boli požičané od Kanaďanov, niesli na 
podošvách hrdý nápis „Made in Czechoslovakia“. 
Príjemné bolo tiež to, že jeden zo Švajčiarov mal 
spodnú kombinézu a transportný batoh od firmy 
Meander! Svet je ozaj malý.
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Od môjho priateľa zo Slovinska sa mi dostal 
do rúk jaskyniarsky bulletin Naše jame, číslo 
39, ročník 1997. Niekoľko posledných strán je 
tam venovaných reklamám rôznych firiem a 
produktov, okrem iných aj firme ANTHRON 
z mesta Izola, Slovinsko a jej najnovšiemu vý-
robku zlanovacej brzde DSD-25 (Double Stop 
Descender). Grafické vyobrazenia sľubujú za-
blokovanie zostupu po lane v 2 polohách – pri 
pustení páky do celkom otvorenej polohy aj pri 
jej úplnom pritlačení k telu brzdy.

Hneď som sa informoval priamo u výrobcu 
ako sa ku brzde dostať a bol som odkázaný na 
firmu Timus s.r.o. Banská Bystrica, ktorá je dis-
tribútorom tohto produktu na našom trhu.

Po nejakom čase som brzdu konečne dostal 
a začal opatrne testovať jej vlastnosti, najprv na 
trenažéri vo voľnom priestore, neskôr v Attilovej 
priepasti na Silickej planine v Slovenskom krase.

Generálne testovanie (keď hovorím o testo-
vaní, mám na mysli overenie vlastností brzdy 
ako súkromná osoba, nie ako lezec poverený 
výrobcom a všetko sú moje osobné skúsenosti a 
nie oficiálna správa) som uskutočnil v priepasti 
Slovačka jama v Chorvátsku v rámci expedície 
Velebit 1998. Aj keď som už predtým čiastoč-
ne poznal chovanie brzdy na suchých lanách, 
ťažké podmienky na mokrých a zablatených 
lanách (statické 10,5 mm od Lanex-u Bolatice), 
myslím si, poriadne preverili prednosti a nedo-
statky tejto brzdy.

Základnou odlišnosťou od väčšiny bežne pou-
žívaných bŕzd je, že DSD-25 nemá odklopnú boč-
nicu a lano sa do nej inštaluje prevlečením slučky 
popod pevne fixovanú kladku na výklopnom ra-
mene pomedzi nepohyblivé bočnice a ďalej na-
vlečením takto vzniknutého oka na tú istú fixnú 
kladku. Zaklapnutím pohyblivého ramena späť 

medzi bočnice je brzda pripravená na zlanovanie. 
Pri prvých pokusoch som lano navliekal trochu 
nemotorne, dlhoročné návyky z používania Pe-
tzlovho autoblokantu sa tu silno prejavovali – a 
prejavili sa aj ďalej. Výrobca na priloženom letáči-
ku upozorňuje, že kvôli pohodlnému navlečeniu 
lana do brzdy je nevyhnutné nechávať minimálne 
asi 40 cm voľného lana na medzikotveniach, a má 
pravdu. V celej Slovačke jame som mal fakticky 
problémy iba na jednom mieste, tam kde nešlo 
o zvislé zlanovanie, ale zostup po prudkom šik-
mom traverze po napnutom lane, ktoré bolo ešte 
šponované krátkym deviátorom. Aby som mohol 
lano do brzdy navliecť, musel som ho vybrať z 
oka deviátora a rukou silno pridvihnúť. Podobne 
som urobil ešte na dvoch iných medzikotveniach, 
pod ktorými boli ponechané veľmi krátke, resp. 
žiadne lanové oblúky, povytiahnutím a našpono-
vaním som získal takých 25-30 cm voľného lana 
a to stačilo.

Pri samotnom zlanovaní som hneď na za-
čiatku narazil na rozpory medzi tým, čo odpo-
rúča výrobca, čo mi hovoria skúsenosti a čo sa 
mi zdá prirodzené. Podľa výrobcu sa má brzda 
držať v pravej ruke, lano spustené medzi noha-
mi a pridržované ľavou rukou, rýchlosť zostu-
pu regulovaná pritláčaním resp. uvoľňovaním 
blokujúcej páky prstami pravej ruky. Hneď som 
zbadal, že v tejto polohe lano pri zostupe derie 
o karabínu, cez ktorú je brzda uchytená v cen-
trálnom kotvení. Najprirodzenejšou polohou 
(som pravák) sa mi zdá držať brzdu v ľavej ruke, 
lano prehodené cez pravé stehno a pridržované 
pravou rukou. Je však možné, že už spomína-
né dlhoročné návyky ovplyvnili v mojom prí-
pade aj spôsob používania tejto brzdy. Isté je, 
že v tejto polohe lano nikde nederie a rýchlosť 
zostupu pohodlne regulujete celkom jemným 

Zlaňovacia brzda DSD-25

Juraj Kankula
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ovládaním páky dlaňou alebo palcom ľavej 
ruky medzi dvoma krajnými polohami. Výrob-
ca neklame a brzda úplne spoľahlivo blokuje 
pri pustení páky aj po jej pritlačení na doraz. 
V prvom prípade to dáva pohodlie napr. pri in-
štalovaní spitu, (netreba lano prevliekať cez telo 
brzdy) alebo pri prekonávaní medzikotvenia 
sa nemusíte obávať nechceného zosunutia bez 
držania lana pod sebou. V druhom prípade je 
pozitívnou vlastnosťou to, že drvivá väčšina pa-
dajúcich ľudí (aj jaskyniarov napr. na mokrom, 
klzkom lane) reaguje stisnutím čohokoľvek v 
dosahu a práve pritlačenie páky na doraz vás za-
staví. Na viacerých miestach v Slovačkej jame sa 
zlanuje po zablatených a mokrých lanách. Blato 

rozťahané po celých lanových dĺžkach nerobilo 
žiadne problémy, zlanovanie prebiehalo hladko 
a plynule. Zložitejšie to je na mokrých lanách, 
po ktorých doslova steká voda. Plynulosť zostu-
pu sa dá dosiahnuť rýchlym napchávaním lana 
po krátkych úsekoch za sebou. Brzda pritom 
vydáva nepríjemné vŕzgavé zvuky, ale jaskyniar 
si zvykne.

Ďalšiu skúsenosť bolo treba získať pri dosa-
daní po zlanení dlhších vertikálnych úsekov bez 
medzikotvení. Pri dosadnutí na nohy sa napnuté 
lano hneď nedá z brzdy vybrať, treba dosadať do 
hlbokého podrepu a viacnásobným vyklopením 
pohyblivého ramena s fixnou kladkou uvoľniť 
lano tak, že ho možno z kladky zvliecť.
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Toľko k vlastnostiam DSD-25. Doteraz som 
na nej „najazdil“ asi 2000 vertikálnych met-
rov, ani raz som nepoužil prídavnú brzdiacu 
karabínu. V porovnaní napríklad s Petzlovým 
autoblokautom vyzerá trochu masívnejšia, 
hoci je iba o 14 gramov ťažšia. Trecie plochy 
sú po doterajšom používaní zrkadlovo vyhla-
dené a nepatrne sa zodral iba prítlačný hrbček 
na ovládacej páke. Slovenský distribútor mi za 
ňu účtoval bez pár halierov 3000 korún, podľa 

môjho názoru je to brzda kvalitná s vyhovujú-
cimi funkčnými parametrami a vlastnosťami. 
Dimenzovaná je na laná priemeru 9–12 mm, 
ergonomicky dobre „padne“ do ruky. Nevý-
hodou je nutnosť nechávať voľnú dostatočnú 
dĺžku lana kvôli jeho navlečeniu do brzdy. Ak 
si môžem dovoliť vysloviť také súdy a odporú-
čania – treba ju vyskúšať a spoznať na vlastnej 
koži – ale mám z jej používania dobrý pocit 
spoľahlivosti a bezpečnosti.

Technická komisia Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti v spolupráci so Speleoclubom 
Chočské vrchy organizovala už 14 ročník lezec-
kých dní SSS. 

Toto centrálne podujatie SSS sa v tomto roku 
uskutočnilo v dňoch 26. – 28.6.1998 vo Veľkej 
Fatre, stredisku Malinô Brdo na vápencových 
skalách zvaných Haliny. Nácviku lezeckej techni-
ky sa zúčastnilo 24 osob, z ktorých sa praktic-
kých skúšok zúčastnilo 17 osôb. Overenia teore-
tických vedomostí formou testu sa zúčastnilo 17 
jaskyniarov, z toho 14 úspešne. Domáci jaskynia-
ri sa postarali o táborisko, ktoré bolo zriadené na 
skromnom priestore pri chate ružomberských 
tehelní na opačnej strane Malina, asi 2 km od 
trenažérov. Aj samotná chata hola celá k dispozí-
cii a tak táborisko spĺňalo všetky požiadavky pre 
komfort a hygienu. Skalné steny Halín poskyto-
vali ideálne podmienky na inštaláciu trenažérov, 
ktoré domáci jaskyniari v spolupráci s predse-
dom TK pripravili dva týždne pred podujatím. 

Dvaja cvičitelia, Kamil Bukovský a Gustáv 
Stibrányi sa starali o lezcov, nacvičujúcich zá-
klady jednolanovej techniky, čo pozostávalo zo 
základných úkonov pohybu na lane: správne 
zastavený a nastavený osobný výstroj, výstup 
po lane, prechod z lana na lano, prechod me-
dzikotvením, prechod lanovým premostením, 
zostup cez deviátor a zostup cez uzol. 

Doplnkovým programom podujatía bolo 
oboznámenie a praktická inštruktáž trhacích 
prác pomocou pyropatrón. 

Počas odborného programu sme sa tešili veľ-
mi peknému počasiu, ktoré bolo, ako každoroč-
ne, prerušené letnou búrkou. Vhodne zvolený 
terén na trenažéry však poskytoval úkryt pred 
páliacim letným slnkom a dokonca aj pred so-
botňajším dažďom.

V nedeľu sa sedem jaskyniarov vybralo na ex-
kurziu do Veľkej priepasti na Meškove. Šiesti 
zostúpili na dno v hĺbke 72 metrov. Veríme, že 
sa všetci účastníci vrátili z LD SSS s pocitom 
pekne a užitočne stráveného víkendu v krás-
nom prostredí Veľkej Fatry. 

Osvedčenia budú vystavené a zaslané nasledovne: 

Cvičiteľ jednolanovej techniky: 
BUKOVSKý Kamil a STIBRÁNYI Gustáv 

Základy jednolanovej techniky: 
 1. SMOLEŇ Ján 
 2. BODNÁR Mikuláš 
 3. BRČíKOVÁ Iveta 
 4. JERG Zoltán 
 5. VACULČíK Viktor 
 6. RAKOVSKý Erik 
 7. HORČíK František 
 8. LEŠINSKý Gabriel 
 9. MÁTÉ Tibor 
10. VALENTA Roman 
11. JERG Atila 
12. STANO Robert 
13. VACEK Dušan 

14. lezecké dni SSS 1998

Správu podľa evidencie LD SSS ’98 zostavil G. Stibrányi
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Načo je nám lanovka? 

Objavovanie a prieskum jaskýň, najmä čin-
nosť, ktorú naši českí kolegovia honosne na-
zývajú „prolongační práce“, sú žiaľ čoraz viacej 
spojené s kopaním. Táto nie veľmi príťažlivá ro-
bota, napodiv za vše korunovaná úspechom, je 
úzko spätá s dopravou materiálu z miesta výko-
pu na najbližšie miesto, kde ho mažeme uložiť. 

V salónnych podzemných podmienkach vy-
váža jaskyniar kyprý piesok vo fúriku pohodl-
nou chodbou. Počul som aj o koľajniciach a o 
ozajstnom banskom huntíku, no to nie je náš 
prípad. 

V našich štandardných jaskyniach sa bod ko-
pania zvyčajne nachádza na konci úzkeho a kri-
volakého kanála, kde samotné kopanie nie je až 
také obtiažne, ako transport materiálu. Istotne 
každý z vás pozná opustené miesto, kde sa „pro-
longační práce“ skončili nie preto, že by sa tu už 
nedalo kopať, ale pre problémy s odpratávaním 
materiálu. 

Existuje niekoľko spôsobov prepravy materi-
álu. Dva roky pred vstupom do tretieho tisícro-
čia ostáva najpoužívanejšou metódou podáva-
nie vedier. Hoci pomocou ľudskej reťaze (stačili 
by na to dementní ľudoopi) možno vláčiť vedrá 
veľmi zložitým terénom, má aj tento spôsob 
svoje hranice. Napríklad prierez chodby musí 
byť minimálne taký, aby povedľa jaskyniara pre-
šlo aj vedro. Ale najhoršie je zhromaždiť potreb-
ný počet ľudských robotov, keď všetci dobre vie-
me, že aktívny potenciál v každej skupine tvoria 
tri – štyri bytosti. 

Progresívnejšiu metódu stredovekých baní-
kov odpozorovali bystrejší speleológovia od 
šrolovskej generácie. Dopravný prostriedok 
tvorí vanička – korýtko, ktorú si k miestu vy-
kládky priťahuje jaskyniar na lane. Vanička 
nám usporí celú tlupu podávačov, prejde nao-
zaj úzkym prierezom, no vyžaduje si upravené 
dno chodby do tvaru jednoduchej klznej drá-

hy. S fyzikálnym javom zvaným trenie si však 
tvorcovia vaničky neporadili. Súčiniteľ trenia 
spolu s hrnutím a zatláčaním určitej vrstvičky 
zeminy maže v nepriaznivých podmienkach 
dosiahnuť vysokú hodnotu, kedy aj na vodo-
rovnej dráhe treba vyvíjať neefektívne vysokú 
ťažnú silu. 

Uvedené problémy nám elegantne vyrieši la-
nová dráha, vedená vzduchom nad hŕbami skál, 
najmazľavejším blatom, priepasťami, vodou... 
Vozík so zaveseným nákladom sa na napnutom 
oceľovom lane pohybuje s minimálnym valivým 
odporom. Pokiaľ ide o prierez chodby, treba len 
rešpektovať, aby okolo lana, vedeného priam-
kou alebo lomene, bol zachovaný priestor pre 
lanový vozík a zavesené vedro. 

Ak si osvojíte lanovú techniku čo len v tom 
najzákladnejšom variante, rýchlo zistíte, že sa 
vám niekoľkonásobne zvýši výkon a klesla fy-
zická námaha. Z akcie, ktorá sa predtým nedala 
uskutočniť bez viacerých pomocníkov, sa s po-
užitím lanovky stáva záležitosťou aj pre dvoch 
jedincov. Jeden kope, nakladá do vedra a zavesu-
je do lanovky, druhý si náklad priťahuje, vedro 
vysýpa a vracia ho spať, Teraz už k jednotlivým 
častiam lanovky. 

Priama lanová dráha 

Najčastejšie používaná je jednoduchá priama 
lanová dráha, ktorú tvorí nosné lano napnuté 
medzi dvoma bodmi, ako vidíme na obrázku 1. 
Nosné lano (1) je oceľové, pozinkované, najlep-
šie STN 024323. V obchode ale musíte zobrať 
lano, aké bude, v každom prípade však pozin-
kované. Priemer lana je 8 mm (na tento rozmer 
sú riešené všetky komponenty v tomto príspev-
ku). Pre nenáročné účely možno použiť aj men-
ší priemer 6,3 mm alebo 5 mm. Nezabúdajte, že 
s postupom prác bude dĺžka výkopu vzrastať a 
že lanovku budete používať aj inde. Preto dĺžku 
lana voľte s dostatočnou rezervou, aby ste one-

Lanovky pre kopajúcich jaskyniarov

Petr Hipman
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dlho nemuseli kupovať lano druhé. Konce lana 
v dĺžke 10 až 15 mm zacínujte a zbrúste tak, aby 
prešli cez otvor Ø 8 mm. Prebytočnú časť lana 
zviňte do kotúčika a priviažte ho drôtom, Dob-
rá cena 1 m lana je 25,- Sk, pozor na ceny aj o 
200 % vyššie! 

Kotevné skrutky (3) so závitom M 10 najrôz-
nejšej konštrukcie kúpite v obchode už za 45,- 
Sk/ks. Dĺžku skrutky 80 až 120 mm voľte podľa 
kvality horniny, rozpätia a zaťaženia lanovky. 
Pre skrutku so závitom m 10 sa vŕta otvor prie-
meru Ø 10 mm, čo rýchlo a pohodlne zvládnete 
akumulátorovou vŕtačkou. 

Oko (4) je klasická plaketka, ktorú používa-
me na nity. Ak ich neviete zohnať, Speleo-Detva 
vám ich dodá ľubovoľné množstvo v cene  
10,- Sk/ks. 

Napínač (5) so závitom M 10 STN 021940.5 
musí byť pozinkovaný, jedna skrutka s okom, 
druhá s hákom. Pred prvým použitím závity 
premastite tukom, aby ste napínač uvoľnili aj 
po niekoľkých rokoch v podzemí. Nepozinko-
vaný napínač kúpite v obchode za 50,- Sk. 

Lanová svorka (6) s označením U 08 má závit 
M 6. V obchode ju dostať za 9,- Sk. Nezabudni-
te závity svorky preventívne premastiť. Na kaž-
dý koniec lana montujeme jednu svorku. Dve 
montujeme v prípade, že by páde nákladu mo-
hol ohroziť niektorého jaskyniara. 

Lanová príložka (7) zabezpečuje veľmi dobré 
a jednoduché pripojenie konca lana na kotviacu 

skrutku. Príložky si vyrobíte podľa výkresu na 
obrázku 2. 

Často sa stáva, že v mieste, kde by sme po-
trebovali kotevný bod, nie je stena, ale voľný 
priestor. Kotevný bod si potom vytvoríme po-
mocnou konštrukciou, napríklad pomocným 
lanom (viď obrázok 3 A), stojanom (obr. 3 B) 
alebo rozperou medzi stenami (obr. 3 C). 

Obr. 2: Výkres lanovej príložky

Obr. 1: Schéma priamej lanovej dráhy
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Najjednoduchší vozík  
(obrázok 4) 

Pre priamu lanovú dráhu a nenáročnú pre-
vádzku vám ako najjednoduchší vozík dobre 
poslúži obyčajná pracovná kladka priemeru 60 
až 100 mm, uzatvoreného typu, t.j. s bočnicami 

z obidvoch strán, ktorá má šírku drážky v klad-
ke 10 až 15 mm. Do závesného otvoru kladky 
vám odporúčam namontovať háčik na zavese-
nie nákladu a oko na priviazanie ťažného lana. 
Zohnete ich z oceľovej guľatiny Ø 6 mm. Komu 
sa nechce, môže použiť aj karabínu. 

Obr. 3: Príklady pomocnej konštrukcie pre ukotvenie lanovej dráhy 
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Lomená lanová dráha 

Nie vždy sa nám pri inštalovaní lanovej dráhy 
medzi miestami výkopu a skládky podarí nájsť 
potrebný priamy koridor. V tom prípade musí-
me vybudovať viacej lanoviek za sebou a náklad 
prekladať z jednej na druhú. Aby sme ušetrili 
ďalšiu obsluhu, ktorú si každá lanovka vyžadu-
je, môžeme pri menších zmenách smeru inšta-
lovať lanovú dráhu lomenú. 

K vytvoreniu takejto dráhy nám poslúžia pod-
pery. Pre zmenu sklonu o uhol aj 45° je určená 
pod pera tažná alebo tlačná. Ak nám náklad 
naráža na dno chodby, musíme lano pritiahnuť 
k stropu chodby, čo urobíme ťažnou podperou 
podľa obrázku 5 A. Podľa podmienok ukotví-
me podperu cez karabínu priamo ku kotevnej 
skrutke alebo, musíme pre tento účel vytvoriť 
vhodnú pomocnú konštrukciu (inšpirujte sa 
obrázkom 3). 

Ak vozík naráža na povalu, musíme lano od 
stropu odtlačiť, čo vykonáme tlačnou podpe-
rou, znázornenou na obrázku 5 B. Podperu pri-
skrutkujte na dostatočne veľkú drevenú dosku 
a vložte ju medzi lano a strop. Napnuté lano 
podperu k povale spoľahlivo pritlačí. Obidve 
uvedené rozpery súčasne umožňujú aj malé 
zmeny smeru lana (spoľahlivo do 5°). 

Pokiaľ nám vozík alebo náklad naráža na 
stenu chodby, musíme‚ ho pritiahnuť hori-
zontálne k druhej stene, k čomu slúži pod-
pera na obrázku 5 C. Podperou spoľahlivo 
zvládneme zmenu smeru lana až o 15°. Boč-
nú podperu kotvíme rovnakým spôsobom 
ako podperu ťažnú. 

Všetky uvedené podpery sa vyznačujú jed-
noduchou konštrukciou s rúrkovým vede-
ním lana. S istou nevýhodou tohto riešenia 
sa oboznámite už pri prvom inštalovaní, keď 
budete musieť lano cez podpery prevliekať. 
Preto používame aj tažné a tlačné podpery s 
výrobne zložitejším lôžkom, ktoré umožňu-
je vloženie lana (výkresy vám na požiadanie 
pošlem). Bočnú podperu som nakreslil ako 
univerzálnu s krátkou rúrkou. Ak poznáte 
konkrétny uhol zmeny smeru, môžete si na 
konzolu privariť rúrku dlhú 100 až 150 mm, 
vytvarovanú do príslušného oblúka, čo zlep-
šuje prejazd vozíka. Výrobné výkresy podpier 
sú na obrázkoch 6 a 7. 

Obr. 4: Najjednoduchší vozík pre priamu lanovú dráhu

Obr. 5: Ťažná, tlačná a bočná podpera lanovej dráhy 
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Univerzálne vozíky 

Prejazd cez podpery na lomenej lanovej dráhe 
umožňujú len vozíky otvorené, t.j. s bočnicou 
len na jednej strane. Jednoduchší je vozík jedno-
kladkový, ktorý vidíme na obrázku 8. Skladá sa 
z polyamidovej kladky (031), čapu (032) letmo 
uchyteného na bočnici (033) s háčikom na za-
vesenie nákladu. Na bočnicu je priskrutkované 
závažie (034), ktoré stabilizuje prázdny vozík. 
Na oboch stranách má závažie očká na uchy-
tenie ťažného lana a pomocného lanka. (Ak sa 
nám prázdny aj vozík nevráti späť pôsobením 

gravitácie, musíme ho priťahovať pomocným 
lankom.) Výrobné výkresy súčiastok vozíka sú 
na obrázku 9. 

S jednou kladkou nemá vozík dokonalé vede-
nie a nedrží spoľahlivo smer. Ak ho napríklad 
pustíme na dráhu samospádom, zavše sa roz-
kmitá s tendenciou vzpriečiť sa. 

Najlepšie sa po lanovej dráhe pohybuje vo-
zík dvojkladkový, nazývaný tiež tandemový, 
nakreslený na obrázku 10. Okrem bočnice po-
zostáva z rovnakých súčiastok ako vozík jed-
nokladkový. 

Obr. 6: Zostavné výkresy podpier 
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Obr. 7: Výkresy súčiastok podpier 
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Náklad 

Sypký materiál (zemina, štrk, malé skaly) do-
pravujeme naložený vo vedre, Odporúčam malé 
10 litrové kovové pozinkované vedrá, s ktorými 
sa dobre manipuluje. Aby všetko bežalo tak po-
vediac „na plný plyn“, sú potrebné najmenej 
dve vedrá. Do jedného sa nakladá, z druhého 
vysýpa. Obsluha na vykládke musí zavše z vedra 
vyškriabať nalepenú hlinu a ak je zdeformova-
né, vyrovnať ho, aby sa zachoval jeho efektívny 
objem. 

Veľké skaly dopravujeme v polyamidovej sieti 
rozmerov približne 1 × 1 m, pripnutej karabínou 
za všetky štyri rohy. Vozík so zaveseným ved-
rom vyžaduje výšku koridoru najmenej 65 cm.  

Ak si vyrobíme špeciálnu obdĺžnikovú vaničku 
s dvojicou malých kladôčiek, zvládnete lanov-
kou odpratať materiál aj cez profil vysoký len 
35 cm (viď obrázok 11). 

Istotne si viete predstaviť, čo by jaskyniarovi, 
ktorý pracuje pod lanovkou, spôsobilo vypad-
nutie 20 kg ťažkého vedra. V takom prípade 
montujeme na koniec nosných lán dve svorky, 
náklad nezavesujeme na háčik, ale zásadne pri-
píname karabínou. Osobitnú pozornosť v ta-
kýchto prípadoch treba venovať aj samotnému 
vedru. Plechové očká pre držadlo, ktoré sú k 
vedru pribodované, pre istotu ešte prinitujeme. 
Často musíme kontrolovať, či vedro nie je po-
praskané alebo nebezpečne narušené koróziou. 

Obr. 8: Jednokladkový vozík pre lanové dráhy s podperami
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Obr. 9: Výkresy súčiastok jednokladkového vozíkai



54

Obr. 10: Dvojkladkový vozík pre lanové dráhy s podperami

Obr. 11: Špeciálny vozík pre extrémne nízke profily
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Ako služobne mladší ne-
mám právo hodnotiť ani opi-
sovať životopis tak význam-
ného slovenského jaskyniara, 
akým Ferdinand Jirmer bol. 
Toto za mňa urobil Dr. Pavol 
Mitter v Spravodaji č. 1/1990 
k jeho šesťdesiatinám. Uve-
diem iba reflexiu, ktorú jeho 
činnosť v Ďumbierskom krase 
pre nás zanechala.

Pre našu generáciu pred-
stavoval F. Jirmer jaskyniara 
– profesionála. Nie zamest-
nanca Správy slovenských 
jaskýň, ktorí často nesprávne 
používajú termín profesio-
nálny jaskyniar, ale radového 
prieskumníka – objaviteľa, 
zamestnaného kedysi v národnom podniku 
Turista. Vlastne F. Jirmer nám nechtiac pomú-
til myseľ znovuzrodiť profesionálnu skupinu, 
ktorá by svoju dobrovoľnú prieskumnú činnosť 
samofinancovala. Bol to človek s nesmierny-
mi skúsenosťami v starom štýle objavovania a 
zabezpečovania jaskýň starou poctivou tech-
nikou, pomaly sa vytrácajúcou zo súčasného 
praktického vyučovania nováčikov. Práve on 
nás donútil objaviť jaskyňu Mŕtvych netopierov 
– tretiu najvýznamnejšiu jaskyňu Slovenska.

Presvedčil nás o nesprávnom zatracovaní 
Ďumbierskeho krasu ako neperspektívneho, 
bez šancí objaviť nejakú významnú jaskyňu, 
a už vôbec nevhodnú na sprístupnenie. Často 
nám rozprával o úmysloch Turistu n.p., obja-
viť a sprístupniť jaskyňu v novovznikajúcom 
turistickom stredisku Srdiečko – Chopok – 
Jasná. Po neperspektívnych čiastkových obja-

voch v Halašovej jame, Kozej 
jaskyni, v ponore Horný salaš 
a bezúspešných sondovacích 
prácach v Jirmerovcami po-
menovanej jaskyni Mŕtvych 
netopierov bola profesionál-
na skupina z Ďumbierskeho 
krasu odvolaná.

Práve vedúci (ako sme ho 
familiárne volali) vypestoval 
u brezňanov stavebné pre-
ferencie, lebo prvú mikro-
chatku v Kozích chrbtoch 
on skonštruoval a podieľal 
sa na jej výstavbe. To malo za 
následok, že brezňania pat-
rili medzi oblastné skupiny 
s najväčším počtom chatiek. 
Aj zrod speleopotápačskej 

skupiny v Brezne môžeme pripísať F Jirmero-
vi. Pamätám sa, ako nás vyhodili z prvého tré-
ningu len preto, lebo sme priniesli v osemde-
siatych rokoch dvadsiateho storočia dýchaciu 
techniku z Verneoviek. Vďaka „vedúcemu“ 
boli zakrátko brezňania vybavení okrem iné-
ho aj vlastným kompresorom a dokonca mo-
torovým člnom.

Áno. Navždy odišiel kráľ horehronských jas-
kyniarov.

Vedúci! 
Bol si tu a zanechal si na tomto svete hlbo-

ké stopy. Preto Tvoje meno má právo zdobiť 
brezniansky symbolický cintorín v J.M.N., lebo 
práve na jej objave a sprístupnení máš výrazné 
zásluhy.

Česť Tvojej pamiatke
Za OS SSS Brezno Milan Štéc

Odišiel kráľ horehronských jaskyniarov
(Ferdinand Jirmer 1930 – 1998)

Milan Štéc
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S pietou vyslovil túto krátku vetu RNDr. 
Zdenko Hochmuth 12. 8. 1998 v Terchovej na 
pohrebe nášho priateľa a druha, vedúceho jas-
kyniarskej skupiny Malá Fatra SEVER, terchov-
ského rodáka Adama Vallu.

Ubehlo osem rokov odvtedy, ako som písal 
príspevok k jeho okrúhlemu polstoročnému 
jubileu. Netušil som vtedy, že po uplynutí ani 
nie desiatky rokov budem písať nekrológ k jeho 
úmrtiu.

Ešte v lete v roku 1996 som obdivoval jeho 
kondíciu keď nás sprevádzal členitým teré-
nom krivánskych žľabov a dolín a zoznamoval 
nás s krasovými fenoménmi o ktorých sme vo 
Vrátnej dovtedy ani nechyrovali. Na jar v roku 
1997 nás raz našiel na dne veľkej rozsadliny 
ako sa beznádejne zakopávame do suchých 
tektonických zlomov. Povedal nám. – Chlapci 
nehajte to tak a poďte so mnou... zavediem vás 
do Opúk. Doviedol nás vtedy až na vrchol tek-
tonickej bogazovitej rozsadliny a odtiaľ traver-
zom po svahu vyššie do doliny, kde sme užas-
nuto pozerali na rozďavenú vlniacu sa veľkú 
puklinu. Odvtedy sme začali toto miesto syste-
maticky navštevovať typujúc na ktorom mieste 
poruchy udrieť.

Netrvalo však dlho a všetkých nás šokovala 
správa o zákernej chorobe ktorá sa u Adama 
objavila nečakane v v septembri roku 1997. 
Tvrdá realita pred ktorú bol odrazu postave-
ný ho však nezlomila. Naopak stal sa koncom 
roka 1997 zakladateľom novej jaskyniarskej 
skupiny v Malej Fatre. Tesne pred zakladajú-
cou schôdzou sme vo Veľkej trhline prenikli 
do prvých priestorov. Diluviálnou chodbou 
sme zostúpili k priepastke s prievanom a po-
nad ňu do malého kaňonu. Adam bol vtedy v 
nemocnici na prvej chemoterapii a tak sme ho 
potešili správou o našom zatiaľ neveľkom, ale 
predsa len významnom objave. Len čo dorazil z 
nemocnice zorganizoval akciu a šli sme si nové 
priestory spoločne pozrieť. Nikdy nezabudnem 

na to, ako sme spolu zostupovali do jaskyne.  
Ja o barlách a on so svojim ťažkým ľudským 
údelom na pleciach. Napriek tomu naďalej 
a do posledných síl organizoval vo Vrátnej v 
Starej dolinke za Kravarským pracovné akcie 
so svojimi jaskyniarmi. Ba mnohokrát sme ho 
našli ako úplne sám, hoci riadne pochudnutý, 
neúnavne vyhadzuje lopatou z pracovnej sondy 
usadené sedimenty.

V posledných rokoch bola táto sonda jeho 
najobľúbenejším pracoviskom. Neochvejne ve-
ril, že za zvrásnenou vápencovou stenou nad 
umelým vodným bazénom, ktorý sme všetci 
volali Gabčíkovom, pre ohromné množstvo 
práce, ktoré sa tam vykonalo, existujú nezná-
me jaskynné priestory. Prakticky do posled-
ných chvíľ mu v jeho práci pomáhala voda 
ako nám to všetkým často prízvukoval pri bu-
dovaní hrádzí, ktoré vodu odvádzali k pätám 
tajomných obnažovaných vápencových stien 
pretkaných mohutnými poruchami, ktorými 
vydychoval chladný vzduch horský masív Veľ-
kého Kriváňa.

Siedmeho júna bol pri umelom jazierku pod 
dominantnou zvrásnenou skalnou stenou po-
sledný krát. Stretli sme ho vtedy po pás mokré-
ho od lopúšia, ktoré vystiela začiatok dolinky. 
I napriek utrpeniu ktoré sa už hlboko zapísa-
lo do jeho tváre mal tradične dobrú náladu a 
neodpustil si, aby nám okrem iného nepovedal 
zopár najnovších bačovských vtipov, tak ako to 
nedokázal vyrozprávať nikto iný len on.

Po každej ďalšej našej akcii na Polygóne či  
v Priepastke nad vzdušným vodopádom alebo  
v jaskyni Veľká trhlina na našich pracoviskách  
v Starej dolinke sme ho pravidelne v týždenných 
intervaloch navštevovali. Pravidelne takmer kaž-
dodenne ho navštevovali jaskyniari z Terchovej, 
Ondrej Štefko, Štefan Mucha a ďalší. Nosili sme 
mu knihy a videofilmy o krásach prírody na na-
šej planéte. Po tom čo mu v nemocnici lekári 
otvorene povedali, lebo tak si to sám želal, že mu 

A legendy odchádzajú...
(Adam Vallo 1940 – 1998)

Eduard Piovarči, Jaskyniarska skupina Malá Fatra SEVER
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chémia už nezaberá 
a poslali ho domov, 
všetci sme sa sna-
žili akosi prispieť k 
zmierneniu utrpe-
nia a spríjemneniu 
jeho posledných dní.

8. augusta 1998 
okolo jednej hodiny 
poobede 13 dni po 
svojich 58-mych na-
rodeninách prešiel 
tíško na druhý breh 
do večného svetla.

Adam Vallo sa na-
rodil 26. júla 1940 
v Terchovej ako 
najstarší z pätnás-
tich detí vo veľmi 
skromných pome-
roch. ZDŠ-ku ukon-
čil v rodnej obci. Z 
tohto obdobia vždy 
rád rozprával o uda-
losti, keď sa mu ako 
chlapcovi v siedmej 
triede nechcelo cho-
diť do školy, ušiel 
do hôr a deväť dní  
a nocí sa ukrýval 
pred rojnicami školákov prehľadávajúcich oko-
lie, v malej jaskyni pod Obšivankou. 

Tento príbeh z detstva vedel Adam vždy rád 
a šťavnato vyrozprávať. Bol to jeden z jeho 
najdominantnejších zážitkov z mladosti. Ako 
šestnásťročný sa odišiel Adam učiť za baníka 
do Karvinej. Baňa mu však k srdcu neprirástla  
a vrátil sa do rodného kraja. Po základnej vojen-
skej službe začal pracovať ako nosič, údržbár  
a kurič na chate pod Chlebom. Hory, uprostred 
ktorých sa narodil, boli preňho tým pravým 
živlom. Keď v zime nepremával výťah nosil ná-
klady až z dolnej stanice výťahu a to už bola 
poriadna zaberačka. Z krivánskych strmých 
svahov ho neraz s nákladom zmietla lavína. 
Nič ho však neodradilo od práce v horách aj 
potom čo mu v roku 1967 operovali srdce. Ani 
po ťažkej, ale úspešnej rekonvalescencii nebol 
život k Adamovi prívetivý. Práca v horách si vy-
žiadala ďalšiu daň. Pri stavbe lanovky na Grúň 
v roku 1974 sa prihodilo nešťastie. Ťažné lano 
usmrtilo jeho spolupracovníka a Adam vyvia-

zol s ťažkým zra-
nením len vďaka 
silnej vôli žiť. Opäť 
preňho nastali dlhé 
mesiace rekonva-
lescencia a zápas o 
návrat do života. 
Práve keď sa toto 
všetko dialo Adam 
Vallo sa už aktívne 
venoval svojej naj-
úžasnejšej záľube 
– jaskyniarstvu. Už 
v roku 1969 založil 
zo svojimi priateľ-
mi z Terchovej ob-
lastnú jaskyniarsku 
skupinu pri Sloven-
skej speleologickej 
spoločnosti (pa-
mätnú OS Tercho-
vú).

D e v ä t n á s t e -
ho februára 1972 
prenikol presne 
cieleným pracov-
ným úsilím spolu s 
priateľmi Karolom 
Martinčom, Janom 
Hanuliakom a Ja-

nom Šupicom nad mohutnou vyvieračkou 
v dolinke Pod jamami do neznámej jaskyne  
v eróznej báze podzemných krasových vôd. Bol 
to prvý veľký objav v Malej Fatre, kde práve jeho 
nadšeniu a neegoistickému prístupu k práci  
a ľuďom patrí zaslúžené prvenstvo. Prieskumu 
Jaskyne nad vyvieračkou venovali Terchovský 
jaskyniari v nasledujúcich rokoch mnoho úsi-
lia a postupne objavili v spolupráci s potápačmi  
z Košíc, Trenčína a Demänovskej doliny 620 m 
jaskynných priestorov.

Objaveniu jaskyne ale predchádzala neoby-
čajná situácia. Keď v pamätný februárový večer 
dvaja speleológovia A. Vallo a J. Šupica narazili 
v 8 m dlhej výdrevou zapaženej pracovnej son-
de na posledný balvan, ktorý ich delil od ne-
známej jaskyne, nezdolali túto prekážku hoci 
mohli, aby sami vnikli do neznáma, ale najskôr 
šli vyhľadať svojich kamarátov, ktorý na sonde 
pracovali. Kamaráti však náhodou mali pod pa-
rou a muselo sa čakať až do rána, kým vytriez-
vejú. Bola to pre Adama najdlhšia prebdetá noc 
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akú kedy prežil. Umocnená spoločná radosť na 
druhý deň keď sa všetci zišli pred sondou však 
stála zato. Vrútili sa všetci do novej jaskyne  
a brodili sa vodnými bazénmi podgurážení bo-
rovičkou až dosiahli vyvýšené miesto nad čírou 
vodnou hladinou neznámeho sifónu, do kto-
rého studenej vody od samej radosti skákali z 
5 metrovej výšky ako malé deti. Keď však prišli  
k sifónu na ďalší deň po mohutných oslavách  
a opici bojazlivo sa tam vraj prežehnávali sa-
mou hrôzou nad nedávnou vlastnou odvahou 
podguráženou trúnkom.

Nemôžem tu znovu nezopakovať Adamove 
ďalšie odvážne kúsky, keď tento sifón sám v 
jeden mrazivý zimný decembrový večer v roku 
1972 podplával len v montérkach a s baterkou 
zabalenou v igelite. Dlho sa na tento krkolom-
ný čin pripravoval a nikomu sa o svojom pláne 
nezmienil, aby mu to náhodou kamaráti nepre-
kazili. Spomínam si v tej súvislosti na Waltera 
Buhla, veľkú horolezeckú legendu, ktorý sa 
takto isto pripravoval na zimné prelezenie se-
vernej steny Wadzhamu. Bola to tak odvážna 
myšlienka, že ak by sa o tom niekto dozvedel, 
iste by sa mu pokúsil za každú cenu zachrá-
niť život a celý plán výstupu by mu za každú 
cenu prekazili. Takisto svoj pokus zabezpečil aj 
Adam. Pálčivá zvedavosť mu nedala a podplával 
4 metre hlboký a 14 metrov dlhý sifón a vynoril 
sa na neznámu hladinu na ktorú s ohlušujúcim 
rachotom dopadal malý vodopád, čo ho v pr-
vom momente tak preľaklo, že si udrel hlavu o 
skalnú stenu. Až vtedy si uvedomil nebezpečie, 
ktoré práve podstúpil. Veď čo ak by po tom ná-
raze stratil vedomie. Iste by sa bol utopil a nikto 
by ho tu nikdy nehľadal. Za skalným stupňom 
sa pred ním črtala neznáma chodba. Na nijaký 
prieskum však už neostával v tejto samote a 
pustej opustenosti čas ani morál. Bolo sa treba 
zhlboka nadýchnuť a hľadať cestu späť k svetlu 
zapálenej sviečky pred sifónom.

A práve túto jeho odvahu a húževnatosť sme 
ako mladí jaskyniarsky elévi veľmi obdivovali 
rovnako ako to, ako sa dokázal s ostatnými po-
deliť o objav, ktorý by si nejeden jaskyniar v sú-
časnosti nenechal ujsť len sám pre seba. Neskôr 
Adam preplával tým istým spôsobom aj kalný 
sifón v stiesnenej Spľuhavenej chodbe, ktorý 
bol síce len 4 metre dlhý a meter hlboký. Bola to 
vlastne tesná zaplavená rúra s jemnými usadeni-
nami ílov bez akejkoľvek viditeľnosti. Za týmto 
sifónom Adam objavil a sám preskúmal 60 met-

rov nových priestorov. Pri pokuse vyliezť na kon-
ci do vysokej klzkej šikmej poruchy sa zrútil do 
vodného bazéna pod ňou. Našťastie sa mu nič 
nestalo a aj tu všetko dopadlo dobre. Sú to iste 
obdivuhodné výkony, ale ako často sám zdôraz-
ňoval v žiadnom prípade nie nasledovaniahod-
né. V tomto období až do roku 1985 pracoval v 
Malej Fatre na viacerých lokalitách. V Belských 
vyvieračkách v Kukurišovej jaskyni v Stratenci v 
jaskyni Medvedia II a na sonde číslo 8 pri Dera-
vej skale i v jaskyniach B1 až B6 pod Kykulou. 
Pravidelne sa zúčastňoval jaskyniarskych týž-
dňov. Niekedy v sedemdesiatich rokoch keď mal 
Adam rozostavanú chalupu a nebolo peňazí na 
cestu na jaskyniarsky týždeň, predal pár vrecák 
cementu a problém bol vyriešený. Pamätníci si 
iste spomínajú na jeho niekdajšiu popularitu a 
vyprávačské umenie plné jasnozrivého humoru.

Nemožno nespomenúť aktívnu účasť zosnu-
lého na zatiaľ jedinom jaskyniarskom týždni  
v Malej Fatre, ktorý usporiadala v roku 1970  
v Štefanovej Speleologická odbočka SZS pri 
SAV. Tu spolu s Droppom a V. Bukovinským 
skúmal a zameriaval priestory priepasti pod 
Malým Fatranským Kriváňom, Medvedej jas-
kyne a Kryštálovej jaskyne pod Malým Roz-
sutcom. Adam Vallo bol až do roku 1985, teda 
celých 16 rokov, vedúcim oblastnej skupiny 
Terchová. Začiatkom deväťdesiatich rokov opäť 
obnovil svoju aktivitu v speleológii a intenzívne 
pracoval spolu s nami na obnovení vchodu do 
Jaskyne nad vyvieračkou, ktorej stará výdreva 
podľahla tlakom a celú vstupnú chodbu zavali-
lo. Neskôr práve pri tejto práci došlo ku krádeži 
oceľových profilov zo stropu vstupnej chodby. 
A po tom čo niekto necitlivo zasypal Adamom 
rozpracovanú pracovnú sondu na dne vstupnej 
chodby prestal sa s viacerými svojimi priateľ-
mi na tomto diele angažovať. Svoju iniciatívu  
v roku 1994 preniesol o dolinku nižšie za Kra-
varským. A o tri roky neskôr koncom roku 1997, 
ako som už v úvode uviedol, dokonca zakladá 
novú jaskyniarsku skupinu Malá Fatra SEVER 
a stáva sa jej prvým vedúcim a zároveň aj spo-
luobjaviteľom jaskyne Veľká trhlina. Tretieho 
apríla 1998 na predsedníctve Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti vo Svite sa napokon dočkal 
ocenenia a slávnostne preberá Čestné členstvo 
SSS za dlhoročnú činnosť v speleológii.

Okrem svojho priam dobrodružného a dra-
matického života v horách sa stihol 11. septem-
bra 1962 oženiť. Bez obetavosti a vernosti jeho 



59

Dňa 4. 3. 1998 opustil naše rady po dlhej  
a ťažkej chorobe dlhoročný člen Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti a našej oblastnej skupi-
ny Emil Kováčik. Jaskyniarstvu sa začal venovať 
začiatkom päťdesiatych rokov a zostal mu verný 
až do posledných dní svojho života. Zúčastňo-
val sa na prieskumných prácach v Čachtickom 
krase pod vedením Jána Majku. Istú dobu pra-
coval aj ako profesionálny jaskyniar na rôznych 
krasových územiach Slovenska. No rodný kras 
Čachtický, mu bol predsa len najmilší. Po zno-
vu založení SSS, pracoval v jeho predsedníctve 
a zároveň vykonával funkciu vedúceho Čachtic-
kej oblastnej skupiny.

Drahý náš Emil, tvoje nohy oťaželi a tvoje 
ústa onemeli. Už nikdy nezavítaš medzi nás  
a nepodelíš sa s nami o zaujímavé zážitky, ktoré 
si za dlhé roky svojej aktívnej činnosti zažil pri 
skúmaní krasu. A ktorými sme tak radi načúva-
li, pre tvoj svojrázny prejav a osobité čaro tebe 
vlastné, ktoré si vedel do nich vložiť.

Dotklo tvoje šľachetné, no ťažkou chorobou 
kvárené srdce. Prajeme Ti pokojný odpočinok v 
lone matky zeme, v ktorej útrobách pri ich skú-
maní si sa cítil najlepšie.

Česť tvojej pamiatke!

Členovia oblastnej skupiny Čachtice

manželky Sabiny, bez jej veľkého pochopenia 
a porozumenia by nikdy nemohlo existovať to 
veľké žriedlo ľudského a jaskyniarskeho nadše-
nia, ktoré Adam rozdával na všetky strany tým, 
čo ako on prepadli tejto vášnivej záľube. Spoloč-
ne vychovali štyri deti. Synov Štefana, Miroslava 
a Petra a dcéru Sabinu. Všetkých som ich dobre 
poznal a poznám, veď som bol u Vallov častým 
hosťom a cítil som sa tam vďaka srdečnosti ro-
diny ako doma. Adam svojich synov viedol od 
mala po horských chodníčkoch k harmonické-
mu vzťahu s prírodou. A tak sa aj jeho synovia 
aktívne zaslúžili o prieskum v jaskyniach Med-
vedia II. a v jaskyni nad Vyvieračkou. Počas svo-
jich výprav za tajomstvami podzemia dokázal 
postaviť chalupu, vzorne vychovať deti a dožil 
sa dokonca ôsmich vnúčat. Šesťročný vnuk 
Marek veľmi rád a pyšne chodieval zo starkým 
do Jaskyne nad vyvieračkou. Najradšej sa však 
hrával s drevenými ovečkami a postavičkami z 
betlehema, ktoré starký vo voľných chvíľach po-
hody vyrezával z mäkkého lipového dreva.

Adam Vallo bol výborným umeleckým rez-
bárom. Tomuto umeniu sa vyučil u svojho 
otca, keď mu pomáhal vyrábať ľudové dreve-
né hudobné nástroje. Súčasne sa začal venovať 
drevenej plastike, ktorej bol verný až do svojej 
smrti. Jeho nezabudnuteľné drevorezby s ľudo-
vou a Jánošíkovskou tematikou sa roztratili po 
celom svete. Jeho precízna práca a zmysel pre 
detail ho zaradili medzi najlepších rezbárov v 
okolí. Získal viacero významných ocenení aj na 
celoslovenských súťažiach a výstavách. Nebol 
typickým rezbárom, ktorý sa svojim umením 
živil. Rezbárčil pre radosť, ktorú mu táto práca 
dávala. Nepatril medzi najplodnejších autorov 
v tomto obore. Každá z jeho plastík je však o 
to vzácnejším skvostom, ktorý po sebe zanechal.

Adam Vallo nám ostane navždy v srdciach 
taký, aký bol, taký akého si ho pamätáme. Vtip-
ného vždy usmiateho a dobrosrdečného priate-
ľa a človeka, ktorý vedel vždy štedro rozdávať  
z darov svojho veľkého srdca. Takého si ho bu-
deme navždy pamätať. 

Emil Kováčik
1929 – 1998
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Je už dobrým zvykom, že pri významnom ži-
votnom jubileu si spomenieme na svojich dob-
rých priateľov.

V týchto dňoch (8. augusta 1998) oslávil svoje 
50-tiny náš dlhodobý člen Ján Vykoupil. Čle-
nom SSS sa stal v r. 1983 a od vtedy ho všetci 
poznáme ako výborného a spoľahlivého kama-
ráta a jaskyniara s najhoršou používanou na-
dávkou „do pekla“. Okrem činorodej domácej 
výskumnej práce na Slovensku sa zúčastnil aj 

mnohých významných zahraničných výprav,  
z ktorých spomenieme napr. „rumunský Padiš, 
chorvátsky Velebit 96, objavy v Kosove, a po-
dobne.

V roku 1996 bol členskou schôdzou zvolený 
za nového predsedu OS SSS Prešov.

Všetci, ktorí Janka poznáme, mu želáme v 
ďalšom súkromnom a jaskyniarskom živote 
veľa zdravia, pohody a dobrých výskumných 
akcií.

Oznámenie:

Dňa 3. októbra 1998 uzavreli manželstvo Denisa Kubovčiaková  
a člen speleologického klubu Drienka v Košiciach Martin Horčík.

Želáme im, aby ich spoločná cesta jaskyňou života mala vždy správny azimut, aby v spleti jej 
chodieb nachádzali nielen krásu ale aj bezpečný východ  

po zdolaní ich kritických úžin.
Speleoklub Drienka Košice

Jubilant Ján Vykoupil

Zdar Boh

Rudolf Košč

P. H.

Keď národný podnik Turista zrušil v päťde-
siatych rokoch profesionálny prieskum jaskýň, 
prišiel o miesto aj objaviteľ jaskyne Mieru. Stra-
til prácu, pre ktorú žil.

Ponúkli mu miesto údržbára autocesty do 
Jasnej. S prémiami mohol dosiahnuť hodinovú 
mzdu maximálne 4,30 Kčs. Prácu prijal. Chcel 
ostať v Demänovskej doline, blízko jaskýň.

Z kôpky životopisných údajov, spomienok  
a novinových výstrižkov sa mi najvýstižnejšie 
vidia najvýstižnejšie prosté slová profesora Le-
onarda Blahu, ktoré povedal nad jeho hrobom:

„... už nebudeme vidieť typickú, trocha na-
hnutú postavu s jaskyniarskym čakanom  
v ruke, ako prechádza Demänovskou dolinou 
pozorujúc všetko, čo bolo možné dať do súvi-
su s vyriešením jaskynného systému v tomto 
významnom krase. Jeho prižmúrený zrak, cha-

rakteristický pre ľudí, ktorí žijú v horách už ne-
bude starostlivo a s pozornosťou orla sledovať a 
premeriavať stráne a krasové úbočia Demänov-
skej, Svätojánskej a Kvačianskej doliny ...

...Objavením jaskyne Mieru, ktorá patrí medzi 
grandiózne objavy svetového významu, postavil 
si nezničiteľný pomník a natrvalo sa zapísal do 
histórie slovenského jaskyniarstva, skadiaľ ho 
nevyženie ani nevďak, ani zloba ľudská.... Dúfaj-
me, že Tvoji žiaci, ktorí Ťa mnohokrát nevede-
li ani nechceli chápať, ale ktorých si aj napriek 
tomu trpezlivo zasväcoval do tajov jaskyniarstva 
a tým súčasne aj do tajov prírody, budú vedieť 
s vďačnosťou pokračovať v tvojich šľapajách ...“

17. októbra pred sto rokmi sa narodil vý-
znamný liptovský hľadač jaskýň Pavol REVAJ.

ZDAR BOH
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S ťažkým srdcom sa ešte raz vraciam k chú-
lostivej téme, k nášmu Speleomítingu.

V roku 1998 sme sa konečne zišli v prostre-
dí, po ktorom sme volali mnoho rokov. Spr-
voti som sa domnieval, že to musí byť čerstvo 
dokončená novostavba, ale nie prichýlila nás 
solídna postaršia komunistická budova, v kto-
rej sa mohol Speleomíting konať už od svojho 
vzniku. Vzdušná sála (už môžeme do sýtosti 
dýchať) má takú kapacitu, že by sa žiadalo, aby 
nás prišlo viacej a nezaškodila by ani účasť ve-
rejnosti. Všetko závisí len od toho, či sa bude na 
čo pozerať.

Natešený kinosálou, trielil som dopredu, od-
skúšať si premietanie diapozitívov 6 × 6. Žiaľ, o 
čo bola väčšia izba, o to menšia bola toľkokrát 
ošomraná premietacia plocha. Utopené hlboko 
v javisku, krčilo sa tam plátno vhodné tak na ro-
dinné premietanie. Po zúfalej debate s premie-
tacím technikom som hľadal nejakú spriazne-
nú dušu. V prvých laviciach tu osihotený sedel 
najaktívnejší člen výboru, zjavne v pochmúrnej 
nálade, azda po piatkovom neplodnom stretnu-
tí výboru s predsedníctvom (dobre, že som tam 
neprišiel).

– „...počúvaj, Zdeno...“ nenechal ma dohovo-
riť, lebo dobre vedel, o čo ide a len si povzdychol 
– „...ja som už rezignoval...“–.

Naše obecenstvo je našťastie mimoriadne 
vďačné. Nikomu nevadilo, že záberom na výšku 
chýba vrch aj spodok. To len impulzívny Labu-
da, keď mu z dlhočizného kaktusu ostala na 
plátne okyptená stredná časť, niekoľkokrát do 
tmy zúfalo vykríkol – „To plátno !“

Projekcia plánu jaskyne, o ktorej referoval 
Stano Pavlarčík, bola tak nekvalitná, že som zo 
šiesteho radu nevidel takmer nič. Pobral som sa 
dozadu, kde v poslednom rade sedelo niekoľko 

jaskyniarov. Šepkom som sa opýtal – „Chlapi, 
povedzte mi, čo tam vidíte?“ – Úprimne sa mi 
zdôverili, že nič. – „A to vám nevadí ?“ Ich od-
poveď bola odzbrojujúca: – „Nie, my to všetko 
poznáme.“ –

Cez prestávku som sa naposledy pokúsil roz-
dúchať kampaň proti malému plátnu. Sebaistý 
technik mal naporúdzi spásny argument. Vraj 
je štatisticky je zistené, že záberov na výšku býva 
najviacej 20 %, takže sa vlastne nič nestalo. Na-
šťastie ma podporil doposiaľ tíško načúvajúci 
Labuda, keď ho lapidárne zahriakol _“ Netrepte 
somariny, ja som mal prednášku v Žiline, tam 
mali štvormetrové plátno a riadnu mašinu, čo 
diáky riadne presvietila, to bola rozprávka ...“ -

A sme u tej rozprávky. Prečo ju nemôžeme 
mať my, keď to dokážu v nie veľmi vzdialenej 
Žiline ? To už vôbec nehovorím o veľkolepom 
premietacom show na speleologickom kongre-
se, o ktorom som sa dačo dopočul od českých 
speleológov, dačo bokom od Gusta a o ktorom 
nám vôbec nič nepovedal náš oficiálny delegát.

Jaskyne kolujú na Internete, nadšenci nám už 
niekoľko rokov prezentujú priestorové obrazy 
jaskýň rotujúce na monitore, na vizitkách sa ob-
javuje E-mail. Mali by ste vidieť vydavateľa Spra-
vodaja, keď dostane tento príspevok písaný na 
stroji a nie na diskete, mali ste počuť vedúceho 
rožňavských jaskyniarov, keď som sa preriekol, 
že ešte kreslím na klasickej doske, mali by ste... 
Slovom, medzi jaskyniarov prenikla nová tech-
nika, osvojili si ju. Až na projekčnú techniku, 
ktorá urobila tiež veľký krok dopredu. Kedy ju 
zvládneme využívať, kedy zvládneme premiet-
nutie pekných, veľkých farebných obrazov tak, 
aby sme z nich mali skutočný zážitok ?

Aj keď podozrivo často spomínam Labudu, 
musím povedať, že najviacej ma zaujala jeho 

Opäť o speleomítingu

Petr Hipman
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V dňoch 24. – 27. 7. 1998. sa pri horárni Pred-
bystrá zhromaždil takmer výkvet českosloven-
skej exploračnej speleológie – popri nedočka-
vom Holúbekovi sa mrvili Rudo Košč, Silvoš 
Votoupal s manželkou, Petr Maceček a „kocour“ 
Ing. Koutecký ako aj zástupca urbariátu obce 
Hybe pán Pavella aby pospolu vystúpili na za-
rovnaný povrch krasovej planiny Ohnišťa v Níz-

kych Tatrách. Neskôr došli ešte Petr a Monika 
Ondroušekovci so psom Dorou a návštevou nás 
poctili i Hipmanovci, pričom Ing. Jagerčík nám 
poriadne odpil zo zásob.

V súvislosti s už viac ako 40 rokov predpokla-
daným objavom systému v Ohništi sme dospeli 
k názoru, že je potrebné opraviť kolibu salaša na 
Ohništi, ktorá je útočišťom dodnes iba čiastoč-

prednáška. Taký prostý človek Labuda si od 
Spoločnosti nepýta ani korunu, vypraví sa na 
druhý koniec sveta, prelezie tam exotické jasky-
ne a doma nás o nich poinformuje. Len na zák-
lade jeho svojrázneho rozprávania by som ťažko 
uveril, že je tam takmer nekonečný podzemný 
labyrint s vysokou teplotou, bez vody, kde sa len 
práši. Ale vďaka pekným diapozitívom som na-
dobudol reálnu predstavu, aké jaskyne existujú 
kdesi v Brazílii. Naozaj efektívna činnosť, ak to 
porovnáme s najrôznejšími štátom platenými 
cestami, stážami alebo exkurziami, z ktorých 
sme nevideli takmer nič, alebo len niekoľko nič-
nevraviacich a mdlých záberov.

Rovnaké úsilie ako v Brazílii vynaložila istot-
ne aj výprava priateľa Holúbeka v Číne. Raz v ži-
vote som sedel v pracovni šéfa slovenských sprí-
stupnených jaskýň a z dlhej chvíle som otvoril 
publikáciou o jaskyniach v Číne. S údivom som 
zízal na fotografie tunelov so skupinami stalag-
mitov, medzi ktorými by sa rožňavský kvapeľ (a 
ten je najväčší na svete) cítil zahanbený.

Očakával som, že jaskyniar Holúbek nám 
ukáže čosi podobné. Žiaľ trocha zdĺhavá pred-
náška, ladená viac cestopisne, postrádala aký-
koľvek záber z riadnej čínskej jaskyne. Keby 
som nevidel tú potvorskú knihu, azda by som 
si pomyslel, že v Číne nie sú vhodné podmienky 
na fotografovanie v podzemí. Veď aj náš prvý 
reprezentant, vyslaný tam na kongres, priniesol 
odtiaľ len zábery ulíc Pekingu.

Štvrť storočia od objavu Stratenskej jaskyne 
nám mali Spišiaci pripomenúť seriálom pek-
ných diapozitívov, najmä ak ide o tak peknú a 

utešenú lokalitu, akú ešte niektorí diváci nevide-
li. Neviem prečo sme sa dočkali len suchopárnej 
bilancie dĺžok chodieb, počtu akcií a vzoriek. 
Hovorené slovo bolo rovnaké ako text publikova-
ný v Spravodaji a pre istotu ešte premietnutý na 
plátno. Tvrdá skúška trpezlivosti divákov, ktorej 
sa inde vraví neúcta k obecenstvu.

Touto nepríjemnou chorobou sa náš predse-
da istotne nakazil od ing. Lalkoviča, ktorý nám 
už druhý rok s rovnakou nezáživnosťou prezen-
tuje činnosť svojho múzea s najdlhším názvom 
na Slovensku. Pán riaditeľ komentoval jednot-
livé druhy činnosti usporiadané v tabuľkách, 
ktoré nám premietal. Nechce sa mi veriť, že tak 
fundované múzeum by nevedelo prezentovať 
svoju činnosť aj obrazom.

Medzi jednotlivými ročníkmi Speleomítin-
gu mi chýba istá kontinuita. Ak nás napríklad 
v roku 1997 nadšení objavitelia informovali o 
horúcom náleze priepasti Hlinoš, mali nám v 
tomto roku ukázať, ako to v tom Hlinoši vlast-
ne vyzerá. Taktiež u Jašteričieho jazierka mala 
za článkom v Spravodaji nasledovať obrazová 
časť na Speleomítingu.

Napokon by všetci prítomní istotne privítali 
živú a obrazom sprevádzanú informáciu z po-
sledného kongresu vo Švajčiarsku.

Prechodom do skutočnej kinosály sa nám 
výrazne zlepšili podmienky pre ďalšie spoloč-
né stretnutia. Pred usporiadateľmi teraz stojí 
náročná úloha zabezpečiť modernú projekčnú 
techniku, ktorú by sme mali používať už na na-
sledujúcom Speleomítingu v jubilejnom roku 
50 ročnej činnosti našej spoločnosti.

Oprava salaša Zdenko Hochmuth
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Poľská výprava spojila 19. 8. 1998 jaskyňu 
PL-2 s jaskyňou Lamperechtsofen v masíve 
Leo genger Steinberge v Severných Alpách v 
Rakúsku. Vedúcim expedície, tak ako aj os-
tatných výprav bol Andrej Ciszewski. Poľskí 
speleológovia skúmali jaskyňu Vogelschacht, 
ktorá je od roku 1995 súčasťou Lamperechtso-
fenu. Bolo tu objavených viac ako 1 km nových 
priestorov, ktoré zaviedli prieskumníkov do 
vyššej jaskyne PL-2 v hĺbke okolo 400 metrov. 
Nová denivelácia systému Lamperechtsofen 
dosiahla 1632 m, čo znamená že táto jasky-
ňa sa stala najhlbšou jaskyňou sveta. Tento 
úspech je vyvrcholením 24 ročného prieskumu 
masívu Leoganger Steinberge poľskými jasky-

niarmi. V čase spojenia tu pôsobilo 30 jasky-
niarov, ktorí pôsobili v Lamperechtsofene ako 
aj v oblasti Nebelsbergkar, situovanom v úbočí 
masívu.

Najzaujímavejšie poľské úspechy v oblasti:
1979 – dosiahnutie denivelácie 1022 metrov  

v Lamperechtsofene lezením odspodu nahor
1990 – spojenie jaskyne N-132 s Lamperechtso-

fenom, vznik najväčšieho jaskynného traver-
zu na svete

1995 – spojenie jaskyne Vogelschacht s Lampe-
rechtsofenom, tým pádom sa tento jaskynný 
systém stal druhým najhlbším na svete

1998 – Lamperechtsofen sa po spojení s jasky-
ňou PL-2 stal najhlbšou jaskyňou sveta.

Lamperechtsofen – najhlbšia jaskyňa na svete

ne úspešných prospektorov, v budúcnosti však 
významným oporným bodom. Preto speleo-
lógovia tentoraz boli vystrojení nie lanami ale 
výstrojom, ktorý pred ochranármi nie je radno 
spomínať. Koliba salaša na Ohništi sa nachádza 
na strategickom mieste – je tu možné prenoco-
vať či uchýliť sa za nečasu, nakoľko prístup zo 
všetkých strán na Ohnište je dlhý a náročný.

Na prvé prenocovanie na salaši si iste spomí-
najú mnohí účastníci z prípravných akcií expe-
dícií Jean Bernard 78. V krutých zimných pod-
mienkach už vtedy koliba s deravou strechou 
iba čiastočne chránila pred víchrom, vo vnútri 
sme dokonca postavili stany a nakládli vatru. 
Zlý stav koliby podnietil jej opravu už v lete  
r. 1984. Z iniciatívy Dr. Pavla Mittera a ochra-
nárov z Bratislavy (Dr. M. Huba) bola opravená 
časť strechy, druhú polovicu opravila vtedajšia 
o. s. Ružomberok za spolupráce jaskyniarov  
z Trnovca. Spomínam si, že šindle sme získali 
na Horehroní, od rodičov nebohej Oľgy Hlava-

tej. Opravou strechy sme síce dočasne kolibu 
zachránili pred zhnitím, avšak bolo nám zrej-
mé, že bude potrebná ešte dôkladnejšia oprava, 
spojená s jej podvihnutím a výmenou spodných, 
úplne zhnitých brvien. Náročnej oprave pred-
chádzalo pokosenie takmer 2 m vysokej žihľa-
vy a lopúchov, čo profesionálne za prihliadania 
okolostojacich zvládol R. Košč. Potom došlo  
k najzávažnejším operáciám. Pomocou hyd-
rauliky bola koliba postupne podvihnutá, na 
mieste vyrobené nové spodné brvná, na čom 
najväčšiu zásluhu mal „Kocour“, a koliba opa-
trne spustená nazad. Pomerne rozsiahle zemné 
práce uviedli nachýlenú kolibu opäť do pôvod-
ného stavu.

Veríme, že touto náročnou operáciou sme 
kolibu zachránili pre nasledujúce generácie spe-
leológov na Ohništi, ktorí, ako dúfame, budú 
nažívať v bratskej svornosti so zástupcami ur-
bariátu, ochranármi i poľovníkmi, ktorí sa tu 
môžu uchýliť v prípade nečasu.

Michal GRADZINSKI
Komisia Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Zwiazku Alpinizmu
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Na základe uznesenia prijatého na predsed-
níctve SSS vo Svite, výbor SSS zorganizoval 
stretnutie zástupcov jaskyniarskych záchran-
ných družstiev (JZD) Rožňava a Liptovský 
Mikuláš. Na tomto stretnutí, ktoré sa konalo 
23.6.1998 v Rožňave, bol reálne zhodnotený 
stav JZS a boli prijaté závery, ktorých realizácia 
by mala posunúť stav JZS do funkčnej podoby. 
Z tohto stretnutia jednoznačne vyplynula po-
treba čo najskôr dosiahnuť stav akcieschopnos-
ti JZS i napriek súčasným finančným problé-
mom, ktoré s tým súvisia. Existencia JZS nesmie 
a nemôže byť v tomto období spochybňovaná 
a zainteresované strany, výbor SSS a obe JZD 
musia nájsť čo najrýchlejšie a najlepšie riešenie, 
ktoré je v súčasnosti možné a bude vychádzať 
zo stanov SSS a JZS. O konkrétnych krokoch 
bude jaskyniarska verejnosť informovaná už  
v budúcom čísle Spravodaja SSS.

Závery zo stretnutia členov JZS a výboru SSS 
konaného 23. 6. 1998 v Rožňave.

Zúčastnení :  JZD Rožňava  Tomáš Lázár
  Alexander Buzinkay
  Miroslav Hujdič
  Jaroslav Stankovič
 JZD L. Mikuláš  Ivan Račko
 Výbor SSS  Ján Tencer

1. Osloviť aktívnych členov SSS formálnym 
listom adresovaným na jednotlivé skupiny a 
speleokluby s výzvou na vytipovanie vhod-
ných kandidátov na doplnenie členov JZS.

zodpovední : Račko , Tulis

2. Obnoviť činnosť JZS, plán zocvikových akcií, 
legalizácia pohybu JZD v teréne.

zodpovední: Račko, Lazar, Knap

3. Zvolanie členov JZD ,uskutočniť členské 
schôdze, urobiť vyhodnotenie činnosti vedú-
cich JZD, vyhodnotenie činnosti náčelníka 
JZS

zodpovední: Lazar, Knap, Račko

4. Novelizácia adresárov členov JZD ,rozposla-
nie na skupiny a kluby, zadanie adresárov do 
tretieho čísla Spravodaja SSS

zodpovedný: Račko

5. Výbor SSS bude deklarovať vôľu zachovať 
činnosť JZS do vyriešenia jej budúceho fun-
govania

6. Náčelník JZS zašle kópiu zmluvy JZD L. Mi-
kuláš uzavretú s HS Nízke Tatry vedúcemu 
JZD Rožňava

zodpovedný :Račko

7. Uverejniť správu o tomto stretnutí v Spravo-
daji SSS

zodpovedný: Tencer

8. Obnoviť ohlasovaciu povinnosť vedúcich 
skupín a klubov v prípade úrazov členov SSS 
počas pracovných akcií, rozposlať formulár 
na jednotlivé skupiny a kluby

zodpovední: Račko a sekretariát SSS

9. Začať práce na metodických pokynoch JZS
zodpovední: Račko, Lazar, Knap

Jaskynná záchranná služba (JZS)

Ján Tencer
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Adresár členov ZD JZS Liptovský Mikuláš
Slovenskej speleologickej spoločnosti

MENO FUNKCIA ADRESA DOM/ZAM TEL. DOM/ZAM

RNDr. Ivan Račko náčelník Pod Hrádkom 434
032 02 Záv. Poruba

Dem. ľad. jaskyňa
031 01 Dem. Dolina

0849/527415
0903/533177

0849/759170

Jozef Knap vedúci ZD Brezová 11
031 04 L. Mikuláš

Dem. ľad. jaskyňa
031 01 Dem. Dolina

0849/533834

0849/759170

Pavel Herich člen ZD Senická 626/7
031 04 L. Mikuláš

Ploštín 91
031 01 L. Mikuláš

0849/532221
0903/500867

0849/20678

Ing. Ivan Kráľ člen ZD Jesenského 1314
031 01 L. Mikuláš

Kožiarske závody
L. Mikuláš

0849/23212
0903/613835

0849/525251, kl.162

Václav Voclon člen ZD Priebežná 484/1
031 04 L. Mikuláš

PC Servis, Bernolákova 5
L. Mikuláš

0849/531116

0849/522334
 

Peter Fedor člen ZD Staré Koliesko A/4
032 51 Dem. Dolina

Horská služba sever
Nízke Tatry, Jasná

0849/91584

0849/91678

Ing. Peter Holúbek člen ZD 1. mája 1959/36
031 01 L. Mikuláš

SMOPaJ, Školská 4
031 01 L. Mikuláš

0849/25174

0849/22061

Ing. Michal Lopčiansky člen ZD Dovalovo, Tehliarska 4
031 01 L. Mikuláš

L. mliekarne, 1. mája
Lipt. Mikuláš

0844/222133
0849/25002

0849/288196
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MENO FUNKCIA ADRESA DOM/ZAM TEL. DOM/ZAM

Ľubomír Rybanský člen ZD Cedrová 11
031 04 L. Mikuláš

0849/531455

Ján Šmol člen ZD Svätý Kríž 184
031 01 L. Mikuláš

Firma Szabo a Šmol
L. Mikuláš

0849/92676
0903/512283

0849/526203
 

Milan Valaštiak člen ZD L. Trnovec 254
032 222

SKI Jasná Otupné
032 51 Dem. Dolina

0849/976410
 

0849/91545

Pavol Vozárik člen ZD L. Trnovec 254
032 222

SKI Jasná Otupné
032 51 Dem. Dolina

0849/976314

0849/91545

Roman Hlavna čakateľ Priebežná 492/11
031 04 L. Mikuláš

Dem. ľad. jaskyňa
031 01 Dem. Dolina

0849/534074

0849/759170

Milan Staroň čakateľ Pavčina Lehota 137
031 01 L. Mikuláš

Prosys, Družstevná 5 
Lipt. Mikuláš

0849/759188
0901/705028
 
0849/522895

Pavol Staník čakateľ Pod slivkou 512/2
031 04 L. Mikuláš

SSJ, Hodžova 11
Lipt. Mikuláš

0849/534078

0849/20158
 

MUDr. Marcel Sedlačko lekár J.Curie,
Poprad

LZS AIRTRANSPORT
EUROPE

092/63441 

092/63444 

Uvedené adresy majú k dispozícii všetky stanice Horskej služby na Slovensku.
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MENO ADRESA DOMOV TEL. DOM/ZAM

Tomáš Lázár Dobšinského 65
048 01 Rožňava

D – 0942/24232
R – 0942/327984
       0903/905476
T/F 0942/331534

Miroslav Hujdič Kyjevská 3
048 01 Rožňava

D – 0942/24852
R – 0942/25863
       0942/325420

Ladislav Herényi Kyjevská 3
048 01 Rožňava

D – 0942/24196
R – 0942/240987

Robert Boroš Čučmianska 4
048 01 Rožňava

D – 0942/24311

Ondrej Bolaček Ružová 4
048 01 Rožňava

D – 0942/21422
R – 0942/958313

Viktor Kliment Južná 4
048 01 Rožňava

D – 0942/22041

Jaroslav Stankovič Edelényska 10
048 01 Rožňava

D – 0942/23426
       0905/412048

Alexander Buzinkay Komenského 25
048 01 Rožňava

D – 0942/21924
R – 0942/322978
       0903610596

Radko Kupec Ardovo 48
049 55

D – 0942/921737

Milan Kankula Ardovo 15
049 55

D – 0942/921738

Karol Cselényi Letná 9
048 01 Rožňava

D – 0942/26987

Adresár členov ZD JZS Rožňava
Slovenskej speleologickej spoločnosti
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There are mostly contributions based on the 
observing of Slovak caves in the third edition 
of Spravodaj Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti .(Bulletin of Slovak speleological society). 
The authors Vaněk and Hurtaj offer some news 
from the most important discovery of this year 
- continuation of the known cave called Sokolo-
vá in Jánska dolina valley in Nízke Tatry moun-
tains. This is to be found in the first article. 
The cave is at the present 1308 m long and it 
is significant because of several water streams 
inside of it. Another article written by Peter Ho-
lúbek is about the exploring of a little known 
cave called Zápoľná situated in the Čierny Váh 
river valley. This cave reached the length of 1308 
m as well. The authors D. Čipka and R. Vojtko 
inform us about the exploration of the Kášter 
cave close to Tisovec town. In their article Ivan 
Kráľ and Peter Holúbek inform about the mea-
surements done in the cave situated in the sto-
ne wall of Sokol in Demänovská dolina valley 
as well as about several others that are situated 
close by. F. Horčík describes shorter abyss called 
Gabriela at Silická planina plain in Slovenský 
Kras karst. Gabriel Lešinský, the head of Drien-
ka speleological company wrote two articles. In 
the first one he informs us about the discove-
ry and exploration of several shorter caves and 
abysses situated at Dolný Vrch plain in Sloven-
ský Kras. In the second article he theoretically 
explains possibilities of the discoveries in the 
abysses in Slovenský Kras karst area. 

There was another expedition to Velebit kar-
st area in Croatia in the summer of 1998. J. 
Šmída, the head of expedition informs, in the 

shorter article, about this expedition and about 
reaching the depth of 1268 m in the abyss of 
Slovačka Jama. More accurate news from this 
expedition will be available by the end of this 
year in the special publication. Juraj Kanku-
la informs about the expedition to karst area 
in the southeastern part of Canada. The same 
author describes speleological instrument de-
signed in Slovenia – rope descender D5D25. 

In the technical section of Spravodaj there is 
an article wrote by Peter Hipman. It is about 
use, building and construction of cave ropeway 
used for the transport of a digged out material. 
This ropeway makes the work of speleologists 
much easier. 

The social section of Spravodaj is quite long. 
There are necrologs about František Jirmer 
(1930 – 1998), Adam Vallo (1940 – 1998) and 
Emil Kováčik (1929 – 1998). We congratulate to 
Ján Vykoupil and to just married couple of Hor-
čík. Petr Hipman writes about Pavol Revaj, who 
discovered Jaskyňa Mieru cave and was born 
100 years ago. 

In the section called Rôzne (Different things) 
there is Petr Hipmans view on the Speleomeeting. 
There is also a view of speleological rescue servis 
problems and the list of its members. There is also 
the information about the action called Climbing 
days wrote by G. Stibrányi who is the head of the 
technical commission as well as the information 
about reparation of speleological base in the for-
mer shepherds cottage at Ohnište plain. 

Editor 
Translated by Ľ Krupa 

SUMMARY






