


Petr Hipman: 

„.... Havrania priepasť na Ohništi ma vždy priťahovala. 
Mrazové zvetrávanie v jej zaľadnenej sieni ešte nerozru-
šilo zaujímavé náznaky – staré kvapľové útvary, príto-
kový meander s riečnym štrkom, kvalitný a kompaktný 
vápenec vo vstupnej priepasti (na obálke). Objav poniže 
ležiacej jaskyne Havran niečo z toho možno objasňuje, 
no pribudla ďalšia záhada. Z vchodu Havrana duje prie-
van, v zime aj v lete stále von. Namýšľal som si, koľko 
toho o prievanoch viem, a teraz...“
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Název článku je jistou parafrází na jiné jesky-
ně. Snad mi Petr Hipman odpustí, ale je to tak. 
Někdo se roky lomozí, a i když něco objeví, je 
to vykoupeno obrovskou dřinou. A na druhou 
stranu má zase někdo velké štěstí. Ale tak už to 
v jeskyňářství i v životě bývá. Štěstí se tentokrát 
usmálo na nás.

Stačí totiž jít, procházet se po lese, najít ot-
vor v zemi – a víc jak stometrová denivelace je 
na světě – jak prosté... A z celého toho objevo-
vání a jeskyňaření je nejhorší (alespoň pro nás) 
publikovat výsledky a obzvlášť v této situaci. Ale 
znáte Holúbeka s Hochmutem... Výzkum ani 
průzkum není dokončen, jeskyně není ještě ani 
celá prolezlá, natož zmapovaná, ale že prý máme 
něco napsat... Berte proto těchto pár řádek jen 
jako informativní zprávu o současném dění na 
Ohništi v Nízkých Tatrách.

Skupina lidí pod vedením Silvestra Votoupa-
la (Speleoklub Nicolaus, Liptovský Mikuláš) se 
po krásné a poučné rozcvičce v Silvošovej diere 
vrhla na oblast kolem známé Havraní propasti v 
severovýchodních svazích masivu Ohniště. 

Povrchový průzkum za třeskutých mrazů od-
halil dvě nadějné lokality (1. 2. 1998). I nás čer-
ně zející otvor v zemi překvapil a nemaje svět-
la, odložili jsme vstup na další akci. Dne 22. 2. 
1998 P. Maceček a S. Votoupal rekognoskují ot-
vor pod pracovním názvem Havran. A jaké bylo 
naše překvapení, kdy po užší horizontální pla-
zivce se před náma objevila chodba volně prů-
chozí a s velkým zkrasověním. Prvních dvacet 
metrů máme, jeskyně vede správným směrem, 
netopýři, ale hlavně vlasy čechrající průvan nás 
žene dál.

Natahujeme lanovku, těžíme sedimenty ze za-
neseného hrdla, místy musela ustoupit i krapet 
skála, dva tři metry naskočily, ale zastavilo nás 
zúžení, kdy v kompaktní skále na nás potměšile 

kouká okýnko asi 5 × 30 cm. Silami strojů nám 
pomohli hipmanovci, dostali se za kritické mís-
to, vlezli do bloky zaskládané chodbičky, ale na 
rozebrání závalu už v neděli odpoledne nezbyl 
čas.

Nám už jen stačilo Dvojitý meandr ruč-
ně rozebrat a postup o dalších 10 metrů. 
Opět menší špunt, naštěstí to padá dolů  
a jsme v Dómku s trůnem, první větší oprav-
divé jeskynní prostoře. Pokračování je zřejmé, 
stačily opět dvě akce a koukáme se do černé 
tmy. Ozvěna duní a stojíme nad propastí.  

Ľahká robota, aneb co se děje na Ohništi

Petr Maceček
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Následující akce je 
už „jen“ prolézáním 
volných prostor. 
Třicetimetrová Me-
lounová propast ústí 
do mohutné řícené 
chodby o délce 25 m, 
následuje Banánový 
sluz se šestimetro-
vým stupněm. Zde 
je menší přítok vody, 
zatím neznámého 
původu a pokračová-
ní. Chodba stále kle-
sá, opět pětimetrový 
stupeň a jsme na dně 
– na obrovském zá-
valu.

Nadějných směrů 
je mnoho, průvan se 
ve velké prostoře ztra-
til, kam nyní ? Při ná-
sledující akci se nám 
po delším pátrání 
podařilo prohrabat 
si cestu mezi pevným 
stropem a labilním 
dnem závalu. Naštěs-
tí suťák po 7 m končí, 
velké bloky vytvořily 

šprajc, za kterým 
je už zase kousek 
volného. Následu-
je opět menší zá-
valik, i ten se nám 
podařilo ručně 
rozebrat – jen tak 
tak na vydýchnu-
telné prosmýknu-
tí a už padáme do 
dalších volných 
dutin.

A nejenom vol-
ných, ale i krás-
ných. V partijích 
nazvaných Stře-
cha ubíhá pevný 
strop pod vyrov-
naným sklonem 
(asi 45°) stále 
dolů, dno naštěstí 
klesá také, lze se 
už postavit, jít... 
Zlézáme dva men-
ší stupně, přibývá 
výzdoba, přibývají 
metry – jak délky, 
tak i hloubky. Po-
dle zvyku z Krako-
vej hole „by bolo P. Maceček v sienke s Trónom. Foto: P. Ondroušek
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treba pri vchode zhlobiť lavič-
ku...“. Denivelaci přesahující 100 
m jsme už určitě překonali – a 
další propast před náma. Dosvítí-
me sice na dno, ale bez lana po-
kračovat nelze...

Toto vše se událo zhruba na 15 
akcích v období únor – říjen 98. 
V současné době výzkum inten-
zivně probíhá, mapovací druž-
stvo nestíhá, dokumentace (foto 
a jiná) je úplně v plenkách. Proto 
i jména všech zúčastněných viní-
ků zatím tajím – o to větší dík jim 
patří... 

Literatura:

PANOŠ, V., 1956: Zaledněné pro-
pasti na Ohništi v Nízkých Ta-
trách. Lidé a země, 7, Praha, 
321-324.

VOTOUPAL, S. – HOLÚBEK, P., 
1996: Nová jaskyniarska lokali-
ta na Ohništi – Silvošova diera. 
Spravodaj SSS, 1, 27, Liptovský 
Mikuláš, 39-41.

HIPMAN, P., 1997: Priepasť Več-
ná robota. Spravodaj SSS, 1, 28, 
Liptovský Mikuláš, 13-20.

Po prijatí príspevku sme do re-
dakcie dostali tesne pred uzávierkou 
aktualizovanú mapu jaskyne, ktorá 
obsahuje aj priestory, ktoré sa v ho-
reuvedej reportáži neopisujú, pretože 
v dobe jej písania neboli ešte známe.
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Jaskyniarom azda netreba zvlášť opisovať 
Ďumbiersky vysokohorský kras a jeho naj-
významnejšiu jaskyňu Mŕtvych netopierov (J.
M.N.) s dĺžkou presahujúcou 15 km. K systému 
J.M.N. patrí aj ďalších 24 jaskýň s dĺžkami od 0 
do 160 m (Kozia jaskyňa). Aj keď zákon 287/94 
nepovažuje krasový útvar s dĺžkou pod 3 m za 
jaskyňu, v Kozích chrbtoch má ich evidencia 
svoj význam, lebo každá má reálne pokračo-
vanie do systému J.M.N. V rovnako krátkych 
otvoroch so (skoro) nulovou dĺžkou boli son-
dovacími prácami objavené jaskyne a priepasti 
Ponorná, Pieskovňa, Pizolitová, Veterná, ale aj 
nové vchody do J.M.N. Patrí sem i vchod č. 6 
Kladno a vchod č. 7 breznianskych jaskyniarov 
(dnes Hlavný vchod).

Pozoruhodnosťou Ďumbierskeho vysoko-
horského krasu je určite jeho východná časť 
v doline Štiavnice, poznačenej činnosťou ľa-
dovca. Prieskum v osemdesiatych rokoch pri-
niesol pasívny objav štyroch drobných jaskýň 
Š 1 – 4 evidovaných ako hltače ponorných vôd 
nachádzajúce sa v zráznych stenách. Ich nález 
doslova preorientoval prvotný zámer Brezňa-
nov dosiahnuť hĺbkový rekord. Objaviteľská 
aktivita sa upriamila výhradne východným 
smerom pod hlavný hrebeň Nízkych Tatier. 
Nasledovali významné čiastkové objavy Čach-
tičanov, Angličanov, Bystričanov a posledné 
najrozsiahlejšie časti jaskynného systému do-
siahli (v pôdoryse) orografické rozvodie Hro-
na a Váhu. Genéza jaskynných priestorov jas-
kyne naznačuje že ide o odvodňovací systém 
mohutných riečnych chodieb pretínajúcich 
hlavný hrebeň Nízkych Tatier v niekoľkých 
takmer vodorovných úrovniach.

Snaha fyzicky prekonať hrebeň Nízkych Ta-
tier spôsobila takmer inváziu v objavovaní a 
zameriavaní v oblasti Pustého, Čachtického, 
Anglického a Bystrického dómu. Svoje ob-
javy tu majú Slukovci, Bystričania, Brezňa-
nia aj Chočské vrchy. Prevratný PC program  

T.J.I.K.P.R. umožňuje dokonalé zmapovanie 
Ďumbierskeho krasu v dĺžke 2 km, s možnos-
ťou vyhotovenia priečnych geologických rezov s 
presnou polohou jaskynných priestorov. Práve 
preto v r. 1998 pristúpili jaskyniari Speleoklubu 
Slovakia k podrobnému mapovaniu východnej 
časti krasu, nachádzajúcej sa na pravej strane 
doliny Štiavnica a v úbočí kóty Králička.

Pri povrchovom meraní dňa 24. 7. bol zis-
tený slabý studený prievan v kamennej sutine 
pod skalným zrázom a známou Tigrou jas-
kyňou Š-4. Prvotné odkrývacie práce vykona-
né autorom príspevku potvrdili prítomnosť 
prúdenia. O niekoľko dní pokračoval ďalší 
prieskum s útočným družstvom v zložení Mi-
roslav Kováčik, Stacho Mudrák, Peter Sedlák a 
Milan Štéc. Z povrchu odstraňujeme asi 1 m3  
sutiny a čiernej humusovej pôdy. V riedkej 
balvanitej suti sa po dvoch hodinách kopania 
objavuje hrdlo priepasti. Omnoho citeľnej-
ší prievan a dlho padajúce uvoľnené kamene 
jaskyne naznačujú objav novej jaskyne. Ešte 
drobné úpravy pri rozširovaní otvoru a Sta-
cho sa pripravuje na prvozostup. Zväzujeme 
niekoľko krátkych lán – pozostatok zlaté-
ho veku jaskyniarstva, keď sa ešte fasovali,  
a prieskumníka opatrne spúšťame do mohut-
nej šikmej priepasti. Keď konečne zostúpi, 
pohľad naň je úchvatný. Karbidovým plamien-
kom ožiarený priestor je vskutku veľkolepý a 
Stacho inak poriadna chlapina tam pripomína 
mravca. Odväzuje sa a pokračuje v prieskume. 
Svetlo odišlo s ním a v diere nastala bezodná 
tma. Otvor sa opäť zmenil na nevľúdnu čiernu 
dieru naháňajúcu strach zo zrútenia. Stacho 
sa po chvíli zjavuje na dne priepasti a hurón-
sky kričí: „Objáv!“

Šikovne ho vyťahujeme z dosahu nebez-
pečného vstupného krátera. Veľká radosť je 
spontánna a nemá žiadnu spoločenskú úroveň. 
Spoločne poskakujeme po exponovanom te-
réne a bľačíme na plné hrdlá. Na ďalší zostup 

Novoobjavená jaskyňa Studeného vetra  
v Ďumbierskom vysokohorskom krase

Milan Štéc
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je potrebné vchod zabezpečiť. Zemné práce sú 
ešte jednoduchšie. Všetok uvoľnený materiál 
ohrozujúci zostupujúcich jaskyniarov len spúš-
ťame do nenásytného hrdla vstupnej priepasti.

Tu pôvodne nasledovalo pojednanie o návšteve 
ochrancu environmentu. Na základe odporúčania 
RNDr. Ľ.Gaála zo dňa 20. 11. 1998, aby Spravodaj 
nešíril protiochranárske nálady, sme ich vypustili so 
súhlasom autora. Či ide o cenzúru, nech posúdi čita-
teľ. Pôvodný text dá autor záujemcom k dispozícii.

Na chatke pod Ďumbierom pri dobrom by-
linnom čaji a ešte lepšej horcovici spájame 
dnešný úspech s neúspechom, no nakoniec 
konštatujeme, že predsa len objav zvíťazí nad 
ľudskou sprostosťou. Dlho do noci podávame 
návrhy pomenovať druhú najvýznamnejšiu jas-
kyňu pod Ďumbierom a zároveň ich zamieta-
me. Niekedy je ťažšie vymyslieť názov ako obja-
viť jaskyňu.

 Aj napriek nepríjemnostiam organizujeme 
v prvé augustové dni 1998 meračské nočné 
akcie. Prvé merania potvrdili dĺžku hlavného 
ťahu 240 m a prevýšenie viac ako 30 m. Genéza 

novoobjavených priestorov pripomína J.M.N. 
vysokými riečnymi chodbami s výraznou tekto-
nikou a výskytom šošoviek vulkanitov. Jaskyňa 
je veľmi mokrá a nesie stopy po občasnom rieč-
nom toku. Pozoruhodnosťou sú vysintrované 
egutačné jamky v kremičitých jemných napla-
veninách v podobe sopečných kráterov. Chodba 
za priepasťou nepretržite stúpa a koncový zával 
s prievanom zhášajúcim plameň karbidového 
svetla nabáda k ďalšej práci.

Ďumbiersky vysokohosský kras má teda 
ďalšiu významnú jaskyňu. Pamätám si, voľa-
kedy nás za objav odmeňovali výkresom for-
mátu A 4 s nejakým textom. Bolo to dávno, 
lebo zožltli a celé sú od múch pobodkované. 
Nie že by nám to chýbalo, ale predsa len to 
bol skromný prejav uznania. Dnes je to úpl-
ne inak. (Články a mapy dnes publikujeme  
v Spravodaji, neskladujeme ich v Múzeu – pozn. 
zostaviteľa)

Pojednanie o ilegálnom objavovaní v kontrapunkte 
s úradníkmi štátnej správy v rozsahu 12 riadkov sme 
tiež vypustili (redakcia).
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Keď som po niekoľkých mesiacoch čakateľ-
stva v Speleoklube Nicolaus a pár akciách v 
Kanálovej jaskyni v Jánskej doline v Nízkych 
Tatrách (kto pozná podmienky, vie o čom ho-
vorím) začal dávať najavo duševný stav blízky 
nude, naskytla sa mi príležitosť zdokumento-
vať doposiaľ nepublikovanú jaskyňu pod Zapa-
čom. Pôvodne mala byť zameraná len jedna, ale 
pri povrchovom prieskume sme objavili ďalšie 
tri spĺňajúce kritérium jaskyne.

Oblasť Kameničnej

V tejto oblasti evidujeme 2 jaskyne a jednu 
prievanovú dieru ktorá nespĺňa kritériá jas-
kyne. Nachádzajú sa v JV svahu Kameničnej 
(950 m n. m.), ktorá je situovaná približne  
3 km západne od Liptovského Hrádku. Jasky-
ne ležia v ľavom svahu výraznej dolinky pre-
tekanej vodným tokom, 40 m nad jej dnom 
oproti rúbanisku na protiľahlom svahu kóty 
810 m.

Väčšia, Temná jaskyňa sa nachádza vo výške 
720 m (merané barometrickým výškomerom) 
pod nenápadnou skalnou stenou s výškou do 
7 metrov otočenou na juh. Vchod má rozmery 
1,5 × 1 m (š × v). Jaskyňa je vytvorená na puk-
line smeru SJ koróznou činnosťou vody. Pri m. 
b. 1 a 2 sú úzke kanáliky smerujúce šikmo dole 
a cítiť tu slabší prievan. Dno tvorí hlina a drob-
ná sutina. Približne 4 metre nad vchodom sa 
nachádza tesný otvor, ktorý neprielezne s jas-
kyňou súvisí. Ide o vyústenie rozšírenej pukli-
ny nad m. b. 2. Celková dĺžka Temnej jaskyne 
je 12 m.

Zamaskovaná jaskyňa leží o 15 metrov vyššie 
v malom skalnom hrebienku. Vchod má roz-
mery 0,7 × 0,8 m (š × v). Od m. b. 0 po m. b. 
5 chodba stále klesá. Za m. b. 5 sú dve neprie-
lezné chodbičky idúce smerom SV a SZ. Od m. 
b. 6 smerom na J-V vybieha taktiež neprielezný 
kanál vychádzajúci na povrch v malom previse. 
Odtiaľto smerom na JZ (m. b. 9) smeruje tesná 

chodba, ktorá sa po 2 metroch stáča na sever  
a končí hlinitým stropom.

Obidve lokality v Kameničnej vznikli prav-
depodobne činnosťou sústredeného vodného 
toku.

V SV svahu Kameničnej pri prameni kyselky 
sa nachádza vyššie spomenutá diera, ktorá sa 
správa ako dolný vchod do podzemia. Zo záva-
lu, ktorý sa doteraz nepodarilo prekonať, vanie 
silný prievan a iba nás utvrdzuje v tom, že po-
stupujeme správne.

Oblasť pod Zapačom

Jaskyne v tejto lokalite sa nachádzajú pod 
vrchom Zapač (884 m n. m.) pri ľavom brehu 
Váhu asi 200 metrov od mostíka cez túto rieku 
pri píle, pri oplotenom prameni.

Jaskyňa pod Zapačom sa nachádza vo výške 
630 m n. m. a vytvorená je v travertíne. Tvorí ju 
stáčajúca sa chodba s jednou sienkou (m. b. 3. 
a 4.), kde sa dá aspoň sadnúť. Má tri vchody  
(m. b. 1, 2 a 5). Dno tvorí štrk a hlina.

Približne 50 metrov na východ od nej leží Ma-
chová jaskyňa dlhá 2 metre. Od nej na východ 
je 7 metrov vzdialená Kryštálová diera, ktorá leží 
v rovnakej nadmorskej výške a dosahuje dĺžku 2 
metre. Približne 15 metrov východným smerom 
sa nachádza 2 metre dlhá Vtáčia jaskyňa, ktorá je 
podobného charakteru. Zo všetkých troch vyte-
kajú pramene menšej výdatnosti. Sú taktiež vy-
tvorené v travertínoch.

Záver

Najperspektívnejšie na ďalšie sondovanie sa 
javí Temná jaskyňa a diera ktorú sme pracov-
ne pomenovali Prievanová nad kyselkou. Na 
lokalite pod Zapačom nepredpokladáme mož-
nosť ďalšieho pokračovania. Na záver by som sa 
chcel poďakovať M. Gašparíkovi a P. Fickerovi 
za pomoc pri mapovaní a P. Holúbekovi za uži-
točné informácie.

Prieskum jaskýň v okolí Liptovského Hrádku

Ján Ficker
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Napriek tomu, že sa v SK Drienka koncentrujeme 
predovšetkým na Slovenský kras, niektoré akcie sme-
rujú aj do iných geomorfologických celkov. Ich cha-
rakter je vyhľadávací, identifikačný a dokumentač-
ný. Motivačným faktorom je z 99 % totálne prázdna 
peňaženka. Akcie tohto druhu sú preto obmedzené 
max. 20 kilometrami chôdze a nikdy nekončia pri 
kole a tatrankách v krčme ako je v klube dobrým 
zvykom...

Úvod

Prieskumná a dokumentačná činnosť 
bola zameraná na jaskyne v Andrejovej ska-
le (descr. Erdös 1979, p. 12-13). Vykonali sme 
tu spolu 2 akcie, pričom prvá (10. 10. 1998, 
G. Lešinský & F. Horčík) mala za cieľ okrem 
dokumentácie historického podzemia v Čr-
meľskom údolí (in prep.) vyhľadať Andrejo-

Krasové jaskyne v Andrejovej skale
v Črmeľskej doline pri Košiciach  

(Čierna hora, Pokryvy)

Gabriel Lešinský, Tibor Máté, František Horčík
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vu skalu, jaskyne v nej a vykonať povrchový 
prieskum blízkeho okolia. Zároveň sme za-
merali Adrejovu jaskyňu I. Náplňou 2. akcie 
(8. 11. 1998, G. Lešinský & T. Máté) bolo za-
meranie Andrejovej jaskyne II. a lokalizácia 
oboch krasových javov do ZM 10. Meračské 
body sme stabilizovali pokiaľ to bolo možné. 
Nadmorské výšky sme približne určili kombi-
náciou merania šikmých dĺžok pásmom, so 
stanovením azimutu kompasom a využitím 
ZM 10. Súradnice sme odvodili z lokálnej sie-
te príslušnej ZM 10 (° v SV rohu, os × tvorí  
V okraj a os y S okraj sekčného listu). Z okolia 
sme odobrali vzorky charakteristických hor-
nín. Existujúce identifikačné indexy, IČO a 
názvy jaskýň sme rešpektovali, resp. doplnili 
(sensu Erdös, 1979). Katastre uvádzame pod-
ľa administratívneho členenia z roku 1996

Srdečne ďakujeme Janovi Tencerovi, ktorý 
sa počas 1. akcie neskoro večer neuveriteľnou 
náhodou vyskytol v týchto končinách a ušetril 
naše ubolené nohy od útrap tým, že sa zahral 
na taxikára. Ďurimu Sýkorovi ďakujeme za to, 
že nápis z pamätnej tabule preložil do zrozumi-
teľnej reči.

Poznámky ku geomorfológii, geológii  
a genetike jaskýň

Andrejova skala (descr. Erdös 1979, p. 12, 
13) je morfologicky výrazným, speleologicky 
i turisticky takmer neznámym, cca 15 m vy-
sokým a cca 100 m dlhým skalným útesom 
karbonatických hornín. Nachádza sa v boč-
nom údolí (Hliny) záveru Črmeľskej doliny v 
rámci podcelku Čiernej hory – Pokryvy. Útes 
vystupuje cca 150 m východne od kóty 420 
m n. m., v severne exponovanom svahu juho-
západného výbežku (558 m n. m.) Čečatovej 
(773,3 m n. m.). Povrch vyvýšeniny je okrem 
Andrejovej skaly morfologicky nevýrazný  
a spestrujú ho sporadické miliere i opustený 
vápencový lom. Okolie je hydrologicky „cit-
livé“ – patrí do I. hygienického ochranného 
pásma so zákazom vstupu. Geologicky oblasť 
náleží k mezozoickému komplexu tvoreného 
triasovými (ramsauské dolomity, kremence, 
bridlice) a jurskými (metamorfované slieni-
té a radioláriové vápence) súvrstviami (auct. 
Polák (ed.) 1997, p. 66-70, 74). Tie sa preja-
vujú ako zväčša tektonicky silne postihnuté, 
rozsegmentované pruhy. Jaskyne v Andrejo-
vej skale vznikli v páse svetlých lavicovitých, 

metamorfovaných radioláriových vápencov 
(hrúbka súvrstvia: cca 25-30 m), ktoré sa ve-
kovo zaraďujú do dogeru (auct. Polák (ed.) 
1997, p. 74). Obe vznikli korozívnou činnos-
ťou presakujúcich atmosférických vôd pozdĺž 
puklín a náležia teda ku koróznym krasovým 
jaskynným priestorom (sensu Bella 1994, p. 
9). Oddrobovanie nasvedčuje aj o kryogénnej 
modelácii, avšak uplatňujúcej sa len v menšej 
miere. Morfogeneticky patria k nižšej kategórii 
horizontálne priestory, lomený typ (sensu Bella 
1995, p. 9). Kryogénne sú modelované len 
vonkajšie partie kavern.

Opisy jaskýň

Andrejova jaskyňa I.
(syn. Andor szikla – barlang; I.I./IČO: KY-6) Ka-

taster: Košice I. 
Nadmorská výška: 481 m n. m. Súradnice 

(mm) x: 275,0; y: 136,5; zemepisné súradnice: 
048°48'06" N; 021°09'53" E

Jaskyňa sa nachádza 105 m v azimute 167° od 
senníka na okraji šikmej lúky. Senník sa leží cca 
150 m SV od kóty 420 (ZM 10).

Vchod do jaskyne tvorí vstupný portál (v: 2,3 
m × š: 1,5 m), ktorý sa vzápätí zužuje a klesá do 
úzkeho okna (0,25 × 0,5 m). Za oknom sa chod-
ba viackrát láme, pričom sa profil relatívne zu-
žuje a svetlosť chodby klesá. Strop je všeobecne 
nízko položený a spestrujú ho len malé, nevýraz-
né komíny. Pre vstupnú časť je chrakteristická 
dominantná porucha 153°/333°, ktorá ju záro-
veň predisponovala. Na nej založené komíny sú 
pekne modelované koróziou. Relatívne najsever-
nejšie exponovaný komín (4,2 m) sa neprielezne 
otvára i na povrch Andrejovej skaly. Výzdoba v 
jaskyni sa obmedzuje len na drobné pizolitické 
formy a veľmi slabo vyvinuté náteky. Dno, resp. 
povrch vstupnej i vnútornej fácie pokrýva orga-
nický materiál (hrabanka) a hlina. Napriek zim-
nému obdobiu sme v jaskyni nepozorovali hiber-
nujúce netopiere. Dĺžka jaskyne je 8, 8 m.

Andrejova jaskyňa II.
(bez syn; I.I./IČO: KY- ?/zatiaľ nepriradené/) 

Kataster: Košice I.
Nadmorská výška: 485 m n. m. Súradnice 

(mm) x: 268,5; y: 136,0; zemepisné súradnice: 
dtto; rozdiel +1/2" pre N aj E

Lokalita sa nachádza v azimute 100° a vzdia-
lenosti cca 30 m od predchádzajúcej jaskyne. 
Malý vstupný otvor v skalnej stene má rozmery 
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0,5 × 0,7 m a vedie do malého priestoru, ktoré-
ho strop tvorí úzky, 3 m vysoký komín. Priestor 
sa smerom na východ rozširuje, avšak pri m. b. 
3 pokračuje už len nízkou plazivkou. Tá sa na-
pája na priečnu chodbičku, ktorá vyúsťuje na 
povrch 4 m na východ od vchodu.

Jaskyňa je vytvorená na hlavnej pukline sme-
ru SZ/JV. Dno jaskyne pokrývajú hlinité sedi-
menty, ojedinele sutina. Sintrová výzdoba sa 
nevyskytuje. Jaskyňu využíva ako úkryt prav-
depodobne líška. Celková dĺžka polygónového 
ťahu je 4,54 m.

Poznámka: cca 10 m v smere 303° od lokality  
č. II. sa vo výške cca 3,5 m nad zemou v stene nachá-
dza pamätná doska (1 × 0,5 m; náčrt v pláne jasky-
ne č. I.) s ornamentom zalomenej pušky, ratolesťou  
a nápisom “1924-1929/ forbászi Dr. Aranyossy Andor/ 
szerettet elnökének emlékére/ a kassai vadásztársulat:  
(+ 24 mien)/ Nehéz idökben hagytad itt/ a téged vissza-
siró társaid” ako i malá tabuľka s nápisom “Andrejova 
skala/ Andor szikla”. Preklad nápisu: Na pamiatku 
milovanému predsedovi košického poľovníckeho zdru-
ženia Dr. Aranyossy Andorovi/ V ťažkých časoch zane-
chal si tu svojich smútiacich druhov.
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Záver

V širšom okolí Čečatovej sme zaregistrovali na 
povrch zaujímavo sa prejavujúce polohy vápen-
cov aj dolomitov a predpokladáme, že za priaz-
nivých úložných a morfologických pomerov sa 
tu môžu vyskytovať aj iné jaskynné dutiny. Sa-
motná Andrejova skala je vskutku pôsobivým 
prírodným výtvorom a (napriek všeobecnému 
odporu k poľovníctvu v SK Drienka) aj historic-
ky cennou zaujímavosťou, ktorá si zaslúži pietu 
strateného, nerušeného miesta.

Dodatok: 29. 11. 1998 tandem Lešinský-Má-
té našiel v masíve Holíc (806 m n. m.) menšiu 
jaskyňu. Holická jaskyňa sa nachádza v ka-
tastri obce Veľká Lodina, v bralnatých partiách 
východného hrebeňa Holíc vo výške cca 640 m 
n. m. v azimute 107° a vo vzdialenosti cca 400 
m od vrcholu. Od pamätnej tabule (tragédia 
horolezca) „Kika 16. 10. 1997“ leží cca 150 m 
severovýchodne. Súradnice (mm): x: 415, y: 
335. Jaskyňa zodpovedá typu rozsadlinovo – 
rútivých jaskynných priestorov (sensu Bella 
1994, p. 12). Domodelovaná kryogénne. Bez 
výzdoby, bez náznakov korózie. Dĺžka jaskyne 
je 3,5 m. Vytvorená je v ramsauských dolomi-
toch ladinského veku (auct. Polák /ed/ 1997, 
p. 67-68).

Literatúra a použité podklady:

BELLA, P.: Genetické typy jaskynných priesto-
rov Západných Karpát. Slovenský kras, 32, 
SMOPaJ, Lipt. Mikuláš, 1994

BELLA, P.: Princípy a teoreticko-metodologic-
ké aspekty klasifikácie morfologických typov 
jaskýň. Slovenský kras, 33, SMOPaJ, Lipt. Mi-
kuláš, 1995

ERDÖS, M.: Súpis krasových javov v okolí Ko-
šíc, Kavečian a Kysaku (KY). Dokumentácia a 
registrácia povrchových a podzemných kraso-
vých javov v krasovom ostrove na severozápad 
od Košíc. MSK, Liptovský Mikuláš, 1979

POLÁK, M., JACKO, S. et al.: Regionálne geo-
logické mapy Slovenska. Geologická mapa 
Braniska a Čiernej hory (1: 50 000). GS SR, 
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POLÁK, M. (ed.): Vysvetlivky ku geologickej 
mape Braniska a Čiernej hory 1: 50 000. GS 
SR, Bratislava, 1997

Dokumentačné formuláre SK Drienka, Košice, 
1998

Košice-západ, M-34-115-C. GŠ ČSA, 1989
Slovenská republika – územné a správne uspo-

riadanie (1: 400 000). ÚGKKSR, Bratislava, 
1996

ZM 10 37-24-08. SÚGK, Bratislava, 1988
ZM 10 37-22-23. SÚGK, Bratislava, 1977

Úvod

Systematickým speleologickým prieskumom 
južnej a východnej časti Plešiveckej planiny  
v rokoch 1997-98 sa nám podarilo lokalizovať, 
resp. sondovacími prácami objaviť zhruba 15 – 
20 nových lokalít (jaskyne, priepasti a prepad-
liská). Lokality boli očíslované podľa časovej 
následnosti ich objavenia. Najvýznamnejším 
objavom našej štvorčlennej partie neúnavných 
kopáčov (rodina Mátéovci a Jergovci) bolo na 
jeseň 1997 objavenie 65 m hlbokej Slnečnej 
priepasti PP-161 (?). Hlavným predmetom náš-
ho speleologického prieskumu je už niekoľko  

rokov južná časť Plešiveckej planiny. Avšak kvô-
li viacerým nejasnostiam týkajúcich sa presnej 
lokalizácie jaskýň v okolí slaveckého salaša sme  
v uplynulých dvoch rokoch uskutočnili niekoľ-
ko desiatok pracovných akcií aj vo východnej 
časti planiny (in prep.). Do tohto príspevku 
sme zaradili šesť lokalít (4 z východnej časti pla-
niny a 2 z južnej). Tri lokality sú objavom našej 
partie. Nadmorské výšky vchodov lokalít boli 
zmerané barometrickým výškomerom Thom-
men 3B4, ktorý láskavo poskytlo SMOPaJ pra-
covisko Košice. Situačný plán bol vyhotovený 
podľa podkladov J. Grega.

Nové lokality Plešiveckej planiny (1. časť)

Zoltán Jerg – Tibor Máté
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Staré lokality: PP-07 Priepasť Veľká Peňažnica, PP-24 Číkova diera, PP-17 Jelenia Priepasť, PP-161 
Slnečná priepasť

Tu popisované lokality: PP-129 Jaskyňa Ivanova Peňažnica, PP-164 Jaskyňa Líščia nora. PP-166 Pre-
padlisko pri Kravskej, PP-170 Priepasť Myšia diera, PP-171 Jaskyňa Samova diera, PP-173 Jaskyňa 
Nová Peňažnica
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Prieskumných, objavných a dokumentačných 
prác sa zúčastnili: Attila Jerg, Zoltán Jerg (oba-
ja Speleo Rožňava), Tibor Máté (SK Drienka) a 
Samuel Máté (Košice).

JASKYŇA IVANOVA PEŇAŽNICA PP-129
Otvor do jaskyne sa nachádza v plytkom lie-

viku, na južnej, mierne uklonenej strane závrtu, 
cca 200 m na východ od Priepasti Veľká Peňaž-
nica (PP-07), neďaleko slaveckého úvozu. Nad-
morská výška vchodu: 639 m n. m.

Priepasťovitý vchod vedie tesnou, 3 m hlbokou 
šachtičkou cez úzky prielez do pomerne vysokej 
jaskynnej chodby, ktorá spočiatku strmo klesá ku 
m. b. 3. Tu sa strop znižuje a chodba končí ma-
lým výklenkom pri m. b. 4 vo vzdialenosti 9 m od 
vchodu. Dno chodby vypĺňajú hlinité sedimenty. 
Výzdoba v jaskyni je skromná a vyskytuje sa len 
v okolí m. b. 3 a to v podobe nátekov a menších 
stalaktitov. Celková hĺbka priepasťovitej jaskyne 
je – 5,6 m. Jaskyňa bola pravdepodobne objavená 
členmi českej expedície začiatkom sedemdesia-
tych rokov (Grego 1998 in verb.).

JASKYŇA LÍŠČIA NORA PP-164
Jaskyňa sa nachádza tesne pod severnou hra-

nou mohutného závrtu, asi 90 m od Bartókovej 
priepasti (PP-09), južne od slaveckého salaša. 
Vchod sa otvára na povrch pod 3 m vysokou skal-
nou stenou v nadmorskej výške 654 m n. m.

Priebeh jaskyne je jednoduchý. Za nízkym 
vchodom (0,7 × 0,4 m) pokračuje plazivkovitá 
chodba, ktorá strmo klesá a po 5 m končí ne-
prielezným zúžením. Dno pokrýva suchý čier-
ny humus a organický materiál. Jaskyňa je bez 
sintrovej výzdoby. Je obývaná pravdepodobne 
líškami, o čom svedčí aj intenzívny zápach. Pod 
morfologicky zaujímavou skalnou stenou sa 
nachádzajú ďalšie krátke kaverny bez väčšieho 
významu.

PREPADLISKO PRI KRAVSKEJ PP-166
Patrí medzi početné lokality v okolí slavecké-

ho salaša. Bolo objavené 4. 8. 1997 Z. Jergom 
počas povrchového prieskumu vo východnej 
časti planiny.

Prepadlisko sa nachádza 30 m napravo (vý-
chodne) od lesnej cesty vedúcej od „Šesť studní“ 
(Hatos kút) k slaveckému úvozu, 400 m západ-
ne od kóty 680 m n. m. (ZM 10 37-32-17). Od 
Kravskej priepasti PP-63 je vzdialená asi 80 m  
na juhozápad. Veľké priepasťovité ústie je situo-

vané do severného okraja veľkého, v dolnej časti 
lúčnatého závrtu. Nadmorská výška: 638 m n. m.

Prepadlisko má zhruba oválny tvar rozme-
rov 8,5 × 12,5 m a smerom ku dnu sa zužuje 
na puklinu 3,5 m širokú a dlhú 10 m. Dno je 
rovné, sutinovité. Vo veľmi strmých svahoch 
prepadliska rastie viac stromov. Celková hĺb-
ka: –4,3 m. Lokalitu vzhľadom na jej rozmery 
nepovažujeme za perspektívnu, má však svoju 
estetickú i dokumentačnú hodnotu.

PRIEPASŤ MYŠIA DIERA PP-170
Dňa 26. 4. 1998, počas povrchového priesku-

mu v juhozápadnej časti planiny bola T. Mátém 
objavená depresia kruhového pôdorysu, prie-
meru asi 3,5 m, hlboká cca 1,4 m. Prekopaním 
0,4 m hrubej sutinovej zátky bola priepasť 8. 5. 
1998 objavená a ešte v ten deň aj preskúmaná 
autormi tohto príspevku.

Priepasť sa nachádza v juhozápadnej časti 
planiny, asi 50 m západne od lesnej cesty vedú-
cej od Ďulovej chaty na Číkovu lúku (Csík rét), 
resp. 120 m na SSV od poľovníckej chaty na 
severnom okraji tejto lúky. Pekne modelované 
kruhové ústie depresie priemeru 3,5 m je situ-
ované do južného, mierne ukloneného svahu 
závrtu. Nadmorská výška: 507 m n. m.

Vlastný otvor priepasti rozmerov 0,5 × 0,4 m  
sa otvára v severnej stene depresie v hĺbke – 
1,8 m a tesným prielezom klesá do menšieho 
priestoru (0,8 × 1,2 × 1 m). Od m. b. 3 dno strmo 
klesá do veľmi nízkej plazivkovitej chodby, kto-
rá po 1 m končí. Steny priepasti majú korozívny 
charakter. Výzdoba sa vyskytuje len sporadicky 
(zopár malých brčiek bielej farby, dĺžky max.  
4 cm. Dno pokrývajú kamene a hlinité sedi-
menty. Celková hĺbka priepasti je – 5 m.

JASKYŇA SAMOVA DIERA PP-171
Dňa 14. 6. 1998 sme uskutočnili pracovnú 

akciu do Slnečnej priepasti (PP-161).S. Máté sa 
zatiaľ venoval povrchovému prieskumu v oko-
lí priepasti. Po skončení akcie v Slnečnej nám s 
radosťou oznamoval, že objavil novú „dieru“!? 
Nakoľko okolie Slnečnej priepasti už bolo viac-
krát preskúmané, nechceli sme tomu uveriť. 
Narýchlo sme sa zbalili a okamžite sme sa pre-
sunuli k tejto novej lokalite.

Medzitým, kým sme boli v Slnečnej priepasti, 
našiel Samo veľké, avšak plytké prepadlisko (asi 
2 × 7 m, hĺbka -0,3 m) a na jeho severnom okra-
ji stihol za niekoľko hodín holými rukami vy-
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kopať asi 2 m hlbokú sondu. Kamene vhodené 
pomedzi veľké balvany padali niekoľko sekúnd 
do neznámych priestorov. Nakoľko sme boli 
bez náradia, stihli sme odstrániť ešte niekoľko 
veľkých kameňov.

Najbližšiu sobotu pokračujeme v hĺbení son-
dy. Väčšinu akcie trávime rozbíjaním niekoľ-
kých, vyše metrových balvanov. Do večera je už 
ústie obnažené, ale sú v ňom zaklinené ešte tri 
väčšie kamene. Keď je už taká tma, že nevidíme 
ďalej od nosa, začíname si uvedomovať, že by 
sme už mali prestať a ísť domov.

Na druhý deň ešte odstraňujeme posledné 
kamene zátky a o chvíľu je ústie priepasti v pl-
nom profile obnažené a tým aj spriechodnené. 
Následne T. Máté vykonal prvozostup a kon-
štatoval, že sme objavili priepasťovitú jaskyňu. 
Preskúmali sme ju a ešte v ten deň i zamerali.

Jaskyňa sa nachádza asi 300 m na VSV od 
Slnečnej priepasti (PP-161), resp. 15 m napra-
vo vedľa lesnej cesty, vedúcej z južného okraja 
lúky „Veľký prešovský prieloh“ na juh, cca 300 
m poniže lúky. Priepasťovité ústie pretiahnuté-
ho tvaru rozmerov 0,6 × 1,6 m sa nachádza v 
rovinatom teréne medzi závrtmi na severnom 
okraji plytkého prepadliska 2 × 7 m. Nadmor-
ská výška: 561 m n. m.

Za 6 m hlbokou vstupnou priepasťou jas-
kyňa pokračuje na juh strmo klesajúcou, me-
andrujúcou puklinovitou chodbou dlhou asi 
15 m. Chodba je vysoká 2,5 až 4 m a dosahuje 
šírku max. 1,3 m. Medzi m. b. 5 a 6 je chod-
ba široká len 0,4 m (rez D-D', viď plán). Dno 
jaskyne pokrýva niekoľko metrov mocná vrs-
tva hlinitých sedimentov. Vstupné partie sú 
bez výzdoby, v dolnej časti sa na stenách na-
chádzajú sintrové náteky červenohnedej farby, 
jeden sintrový vodopád bielej farby a pizolity. 
Medzi m. b. 3 a 4, cca 3,5 m nad dnom chodby 
sme objavili malé okno s rozmermi 0,5 × 0,5 
m, ktoré vedie do sotva prieleznej, horizontál-
nej plazivky. Chodbička sa po 2 m neprielezne 
zužuje.

Pod m. b. 6 sme vykopali asi 2 m hlbokú son-
du, zatiaľ sa nám však nepodarilo preniknúť do 
nových priestorov. Jaskyňa má výrazne pukli-
novitý charakter. Celková dĺžka polygónového 
ťahu je 22 m pri denivelácii –14,5 m. Je jednou 
z mála priepasťovitých jaskýň na Plešiveckej 
planine. Svojím charakterom sa podobá známej 
Zbojníckej priepasťovitej jaskyni (PP-20) s dĺž-
kou 42 m a hĺbkou 26 m.

JASKYŇA NOVÁ PEŇAŽNICA PP-173
Patrí k pekným objavom na Plešiveckej planine 

v roku 1998. Bola objavená 23. 8. 1998, keď sa 
našej skupinke v zložení A. Jerg, Z. Jerg a T. Máté 
konečne podarilo prekopať 2 m hrubý „štu-
peľ“ v plytkej depresii s rozmermi 2,8 × 1,4 m,  
ktorá svojim charakterom spĺňala všetky kritériá 
iniciálnej depresie (Lešinský 1997).

Vchod sa nachádza vo východnej časti pla-
niny, cca 150 m na severovýchod od Priepasti 
Veľká Peňažnica (PP-07), resp. 40 m na východ 
od Priepasti Pod vyvráteným stromom (PP-37), 
na hrebeni medzi dvoma závrtmi. Nadmorská 
výška: 666 m n. m.

Pekne modelovaný vchod (1,1 × 1,2 m) vedie 
do úzkej, mierne uklonenej vstupnej šachty (-6 
m), ktorá je pre trochu šikovnejších a tenkých 
jaskyniarov klasicky zleziteľná. Na jej dne, sme-
rom na juh, odbočuje krátka chodbička, končí 
však zasintrovaným závalom (pri m. b. 5). Hlav-
ný ťah jaskyne vedie do strmo sklonenej, širo-
kej, no nízkej chodby, ktorá tvorí akýsi centrál-
ny dómik s pôdorysnými rozmermi 7,5 a 7 m.  
Chodba strmo klesá až na najnižšie miesto jas-
kyne (pod m. b. 9). Dno tejto časti vypĺňa pre-
važne ostrohranná sutina. V SV rohu dómu je 
nízky, umelo prekopaný prielez do vedľajšej 
chodby, ktorej steny sú bohato vyzdobené sin-
trovými nátekmi a vyskytujú sa aj kryštály kal-
citu. Chodba končí po 5 m plazivkou (pri m. b. 
13).

V jaskyni sa vyskytuje bohatá sintrová vý-
zdoba, Steny sú pokryté sintrovými nátekmi 
rozličných tvarov v hnedej aj snehovobielej far-
be. Gravitačné formy reprezentujú 30 cm dlhé 
stalaktity, priesvitné brčká a nechýbajú ani 
stalagmity vyrastajúce z kamenných blokov na 
dne dómu. Pri m. b. 10 sa sediment dvíha až po 
strop, kde sa nachádza komín so zaseknutými 
balvanmi. Presne nad týmto miestom je na po-
vrchu pozorovateľná plytká depresia, východ-
ne od vchodu do jaskyne. Ide pravdepodobne 
o druhý vchod, zatiaľ neotvorený prirodzenou 
cestou. Jaskyňu považujeme za speleologicky 
nádejnú s možnosťou preniknúť ďalej do ne-
známych priestorov a to v miestach v okolí m. 
b. 9 (zával na dne dómu). V jaskyni bolo stabi-
lizovaných 12 meračských bodov (z celkového 
počtu 14). Polygónový ťah má dĺžku 30,55 m 
pri denivelácii –10,8 m.

Objav Jaskyne Nová Peňažnica pripisujeme 
českým speleológom, ktorí nás navštívili pri 
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kopáčskych prácach a neverili našim optimis-
tickým predpokladom objaviť práve na tomto 
mieste jaskyňu, ako aj zablúdenému poľovníko-
vi, ktorý takisto neveril vlastným očiam.

Literatúra a použité podklady:

ERDÖS, M.: Zoznam preskúmaných jaskýň, prie-
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1984, pp. 187-212

LEŠINSKÝ, G.: Depresia v krase – inšpirácia pre 
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JERG, Z., MÁTÉ, T.: Denníky z akcií 1996-1998. 
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GREGO, J.: Situačná mapa Plešiveckej planiny 
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Úvod

Týmto článkom nadväzujeme na 1. časť rov-
nomenného materiálu publikovaného v Spra-
vodaji SSS 3/1998, p. 27-34.

Na rekognoskácii terénu ako aj vyhľadávaní 
nižšie uvedených lokalít sa zúčastnili: František 
Horčík, Martin Horčík, + Marián Chovanec a 
Gabriel Lešinský. Meračské práce vykonali M. 
Horčík a G. Lešinský. Situačný plán bude zve-
rejnený v jednej z nasledujúcich častí.

Opisy jaskýň

FORINTOVÁ JASKYŇA  IČO: 008 
ZM 1: 10 000 37-41-11

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablo-
nov nad Turňou v nadmorskej výške 388 m n. 
m. Vchod je založený na pukline 160°, vetve-
nie na cca 240°. Vchod má rozmery 1 × 1,5 m  
a vchádza sa doň cez – 1,5 m hlboký, nami 
umelo vykopaný vstup. Pôdorys má tvar T. 
Dutina sa vytvorila koróziou na vnútornej po-

Nové lokality severného svahu planiny
Dolný vrch v Slovenskom krase (2. časť)

Gabriel Lešinský – Martin Horčík
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ruche masívu skalnej steny spôsobenej prav-
depodobne svahovými pohybmi. Výzdoba je 
zastúpená povlakmi plastického sintra. Poly-
gónový ťah má dĺžku 8 m. Objavená českými 
jaskyniarmi (Valeš 1974, p. 8, Vlk – Novotná 
– Frank 1998, p. 7).

Lokalizácia: Východiskovým bodom je Jablonov 
nad Turňou. Od kóty 574 m n. m. (Havraní vrch) 
leží jaskyňa v smere 332° vo vzdialenosti 330 m na 
V okraji mohutnej skalnej steny (30/š/ × 15 m/v/). 
Pred stenou je mohutné skalné rútenie. V okolí rastie 
vzrastlý dubovo-hrabový les.

Poznámka: jaskyňa bola znovuobjavená F. 
Horčíkom, M. Horčíkom a G. Lešinským v lete 
1997, pričom jej bolo pridelené nové IČO (037) 
a názov (Jaskyňa za suchým stromom). Po dô-
kladnej revízii starších českých materiálov bola 
jaskyňa reidentifikovaná. Syntetizujúcej skupi-
ne Barrandien sme skutočnosť oznámili a údaje 
opravili. Číslo 037 ostalo neobsadené.

ZAVALENÁ JASKYŇA  IČO: 033 
ZM 1: 10 000 37-41-12

Táto jaskyňa sa nachádza v katastri obce Hr-
hov v nadmorskej výške 359 m n. m. Vchod je 
situovaný pod kompaktnou kolmou skalnou 
stenou cca 5 m (š) × 3 m (v). Je priepasťovitého 
charakteru s hĺbkou cca 1,5 m, rozmermi 0,5 
× 1,5 m a otvára sa v plytkom abri, ktoré je vý-
razne korodované a čiastočne zavalené hlinou 

a sutinou. Rozmery vchodu v priečnom reze 
sú 0,3 m (v) × 1, 5 m (š). Smerom na JZ sa od 
vchodu stáča puklina, na ktorej plazivkou po-
kračuje úzka a nízka chodba. Steny sú tu ko-
rodované, puklina zasintrovaná. Dominantná 
porucha má smer 282°/102°. Výzdobu tvoria 
do nátekov formované povlaky plastického 
sintra. Jaskyňa bola objavená † M. Chovancom 
a M. Horčíkom 19. 2. 1997. Dĺžka jaskyne je 
5,5 m.

Lokalizácia: Východiskovým bodom je Hrhov. Jas-
kyňa sa nachádza cca 150 m SZ od kóty 431 (Ba-
tarrét) Od Malej Oltárnej jaskyne (descr. Lešinský 
1998, p. 28) sa nachádza vo vzdialenosti cca 45 m v 
azimute 64°. V okolí rastie krovinatý porast a nízke 
duby.

PAVLOVSKÁ JASKYŇA  IČO: 038 
ZM 1: 10 000 37-41-11

Jaskyňa sa nachádza v katastri obce Jablonov 
nad Turňou v nadmorskej výške 475 m n. m. 
Vchod má rozmery 0,9 m (v) × 0,5 m (š), trojuhol-
níkovitý tvar a severnú orientáciu. Dutina je za-
ložená na krížení dvoch puklín. Dominantným 
modelačným faktorom je oddrobovanie materi-
álu v dôsledku kryogénnych procesov. Výzdobu 
tvoria drobné, veľmi slabo vyvinuté pizolitické 
formy. Výplň tvorí sutina a organický materiál. 
Objavená G. Lešinským a M. Horčíkom dňa 29. 
5. 1997. Dĺžka jaskyne je 5 m.
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Lokalizácia: východiskovým bodom je Jablonov nad 
Turňou. Jaskyňa sa nachádza v 2. polovici Pálovej 
cesty (viď ZM 1:10 000, JV od Jablonova nad Turňou, 
cca 20 m J od „esíčka“ pred záverečnou, na JZ široko 
klenutou zákrutou. Od najvyklenutejšieho bodu tejto 
zákruty sa jaskyňa sa nachádza v azimute 290° vo 
vzdialenosti cca 80 m, pod neveľkou rozrušenou skal-
nou stenou cca 20 m J od Pálovej cesty. Strmý svah 
vôkol je porastený bukovo-hrabovým lesom.

Záver

Opísané jaskyne majú len dokumentačný výz-
nam. Archeologické nálezy a zvláštny biospeleo-
logický význam nepredpokladáme. Detailnejšiu 
pozornosť by si zaslúžili z genetického hľadiska, 
predovšetkým z hľadiska mechanizmu vzniku 
predisponujúcich porúch. Analógia v prípade Za-
valenej a Forintovej jaskyne je zjavná.

Literatúra a použité materiály:
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Dokumentačné formuláre SK Drienka 1997, 
1998

Před třemi léty, kdy byla legendární dvojice 
speleopotápěčů Hochmuth – Ďurček už za 
svým zenitem, ale stále nejaktivnější, dostala 
dobrý nápad. Rozhodla se sponzorovat a vycvi-
čit nové speleopotápěče. Začali jsme tři. Já, To-
máš Fussgänger, Karol Kýška a Braňo Šmída.

Po původním nadšení odpadl Braňo, který 
zjistil, že v sifonech je tma, většinou se kalí a ob-

jevy nejsou na každé akci. A tak jsme zůstaly s 
Karolom sami. Za ty tři roky se nám podařilo 
zvládnout základy jeskynního potápění a zača-
li jsme navazovat na dřívější práci Komise pro 
speleopotápění. Za neustálých poznámek naše-
ho šéfa Zdena jako „chlapi veď nič neviete, nič 
nemáte, nič neznáte, chodíte pozdě a máte LE-
SKLÉ VECI“, nás seznámil s většinou nadějných 

Potápění  
v  Kuní propasti

Tomáš Fusgänger
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lokalit včetně Skalistého Potoka, kde jsme s Karo-
lom začali samostatně působit. Čím víckrát jsme 
se na této lokalitě potápěli, tím víckrát jme žasli 
nad prací, kterou zde tito starší pánové odvedli. 
Trhací práce pod vodou při rozšiřování sifonů, 
kterých je zde 36, zprůchodnění chodeckých čás-
tí mezi jednotlivými sifony a vylezení a vystrojení 
skoro 300 m vertikál. Pánové, klobouk dolů. Ale 
i teď cesta na konec vodní části této jeskyně, trvá 
bezmála 2 hodiny a není bezproblémová. Po šesti 
letošních akcích se Skalistý Potok uzavřel, a my 
jsme se začali věnovat jiné lokalitě. Nemuseli jsme 
chodit daleko.

Začali jsme pracovat v Kuní propasti. Už samot-
ná propast není nejjednodušší a po skoro třiceti-
hodinových sestupech našich kolegů speleopota-
pěčů budil respekt. A tak jsme 14. 11. 1998 vyrazili 
na naši první potápěčskou akci do přítokového 
sifonu asi ve 150-ti metrech. Z dostupných infor-
mací jsem věděl, že se zde potápěl Fero Kolbík, 
uplaval asi 50 m a vrátil se zpět kvůli těsným pros-
torám, ale prohlásil, že lokalita je velmi nadějná. 
Vyrážíme ve 1330 ve složení Karol Kýška, který vy-
strojuje, Andrej Holovič, Fero a Andrej Černí jako 
transportní tým a já Tomáš Fussganger jako pota-
pěč. Po tři a půl hodině dosahujeme přítokového 
sifonu v –150 m.

Transport a vystrojení proběhlo bez větších 
problémů, ale jako speleoalpinisti máme velké 
výhrady k vystrojení této propasti. Velcí a známí 
speleoalpinisti, které k úctě k nim, nebudu jme-
novat by měli odevzdat i očkovací průkaz!!! Ale 
nevadí. My co nemáme ani kvalifikaci speleoal-
pinista prvního stupně si Kuní vystrojíme sami. 
Po smontování přístroje a nastrojení do potápěč-
ského se v 18.00 zanářím do přítokového sifonu. 
Po deseti metrech se vynářím, protože sifon kon-

čí, ale na konci je asi ve třiceti centimetrech nad 
vodou hrázka a za ní je studna, která klesá do 
hloubky 6 m. Odtud vede chodba v průměru 1 
m ve které už postupuji jenom hmatem, protože 
viditelnost klesla na nulu. Po deseti minutách se 
ocitám v prostoře, která šikmo stoupá, je velká a 
je zde i vidět. Po chvíli vidí i volnou hladinu. Vy-
nářím se. Objev. Omyl. Přichází Karol a strašně 
se směje. Vyplaval jsem totiž opět v přítokovém 
sifonu za skalní hranou, která předtím nebyla vi-
dět. Tento objev udělal i Fero Kolbík. Opět se za-
nářím ale už na správném místě, kde nacházím 
Kolbíkovu šňůrku. Rychle klesám do hloubky 7 
m, kde se sifon zmenší na průměr asi 1 m. Vi-
ditelnost je opět nulová. Chodba mírně stoupá, 
lehce se klikatí, ale drží si stejný průměr. Dno 
pokrývá jemný písek s blátem. Na konci šňůry, 
která nebyla ukotvená, navazuji svoji šňůrku a 
pokračuji asi 10 m dále. Zde se otáčím a vracím 
se zpět. Celý ponor trval asi 25 min, max. dosa-
žená hloubka byla 7 m a teplota vody byla víc jak 
9˚C. Tato akce byla pojata jako seznamovací a 
její výsledek lze považovat za úspěch. Po dalších 
pěti hodinách opouštíme jeskyni a za drobného 
sněžení setupujeme k autu a odjíždíme na spele-
odomec v Háji. Celá akce trvala 10,5 hodiny a po 
kvalitním přestrojení se tyto časy mohou zkrátit 
a průstup podstatně zjednodušit. Pokračování 
jeskyně proti toku je více než pravděpodobné a 
proto zde budeme nadále pokračovat. A na závěr 
námět pro naše dvě skvělá speleozáchraná druž-
stva z Rožňavy a Liptovského Mikuláše: Pokud 
se Vám podaří od přítokového sifonu v hloubce 
asi –150 m dostat zraněného chlapa, nebo nosít-
ka 150 cm dlouhé a vážící 50 kg čeká na Vás u 
mě nebo u Zdena Hochmutha 10 litrů Ferneta. 
Čiňte se – Fernet čeká!!!

Oblík (932 m n. m.) predstavuje výrazný vul-
kanický kopec v severovýchodnej časti Slanských 
vrchov. Homoľovitý Oblík vystupuje z masívu 
Slanských vrchov nad obcami Hermanovce, Ha-
nušovce n.Topľou. či Bystré n.T. Z diaľky tvorí 
významnú dominantu, o čom hovorí už aj jeho 
názov. V širokom okolí je preto dobre známy. 
Nikto by na jeho vrchole neočakával nejaké jas-

kyne, avšak zásluhou Ing. Ducára došlo k zau-
jímavým zisteniam, ktoré majú význam jednak 
pre prieskum pseudokrasu vo vulkanitoch, tak 
tiež pre historickú speleológiu a napokon aj pre 
slovenskú národnú históriu.

Zásluhou menovaného Ing. Ducára došlo 
k vzniku združenia RASLAVKAMEŇ, ktoré 
skúma rôzne predhistorické i historické a prí-

Pseudokrasové javy  
Oblíka

Zdenko Hochmuth
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rodné fenomény, ktorých vznik nie je celkom 
objasnený hlavne v regióne Východného Slo-
venska. Ide o rôzne tajné chodby, studne, ka-
mene s parapsychologickými schopnosťami, 
a podobne, o ktorých budeme v budúcnosti 
informovať. Združenie usporiadalo dňa 10. 5. 
1998 „expedíciu“ na vrchol Oblíka na počesť 
výstupu evanjelického farára Adama Hlovíka, 
ktorý je zachytený v 1. čísle časopisu Orol Tat-
ránsky z r. 1845. Len pre zaujímavosť uvádzam, 
že tento príspevok je zaradený hneď za príspev-
kom Ľudovíta Štúra.

V hroznej horúčave sme teda dňa 10. 5. v zlo-
žení: J.Ducár, Z.Hochmuth, J.Mikloš, J.Vyko-
upil, p. Vykoupilová, Ing. P. Sabo, P.Jusko, R. 
Pisarský vystúpili po Hlovíkových stopách na 
Oblík, po ceste si čítajúc a orientujúc sa podľa 
Orla Tatránskeho, kópiu ktorého sme mali zo 
sebou. Z článku, ktorý zaujme každého pseudo-
krasového speleológa, vyberáme:

Cesta na Oblík

Sďeľuje Adam Hlovík
Na víchodnom chotáre Šáriskej stolice v Uhorskej, 

nad mestečkom Hanušovcami vipína sa ďalekovidní 
vrch Oblík, na 1000 nuoh nad hladinu mora vivíšení, 
jako sopka pahrbkovatí, skoro celkom oddelení, len 
na poludňajšej strane ňízkim sedlom k radu súsed-
ních trochu sirších huor pripojení....

...Navštíviu som už aj predtím dakolko razi okolja 
toto, ale som sa len toho roku dozveďeu, že v ňom i 
dáke kamenje stažitnosti jesto, a to pod Oblíkom tak 
nazvaná stupaj alebo skala olbrimská a na samom 
Oblíku jedna studnička v čírom kameňi po zbojňícki 
vikresaná. Vibrau som sa obidvoje obzrieť v spolku 
miljeho brata môjho a dvoch priaťelou učeních......

...Od tejto stupaje pamatnej náš prjevodca nás vi-
vjedou okolo jednej na kopkovití Oblík. Na vrchu sme 
našli holu dosť hodnú a na nej silu velkjeho, uhlastjeho, 
vápennjeho sem i tam rozdádzaného alebo sťa (jako, qu-
asi) domki jedno na druhom nahádzaného skála. V jed-
nom kameňi vidno dve ďjerki protibočnje jako dáke 
zotletje chrjapi človečje a druhí zase vizerá jako dáke 
kusisko soli kamennej, ktorú už statok olízau. Ale naj-
podivnejší je ten, na ktorého hladiňe sa tá studnica zboj-
nícka nachádza. Kďetu je kockovatí,. 6 sjah dlhí, širokí 1 
1/2 a okolo 4 sjah hrubí. Rozložení od severo – víchodu 
k poludňo – západu spočíva medtzi dvoma balvanmi 
jako v rázvore tak, že sa aňi zeme dakďe ňedotíka – 
a má na víchodnom konci druhí o dve skali podopretí 
kameň, zo spodku rovní z vrchu vipučení, od západu 
kosom (schrädig, oblique) odštiknutí, 5 nuoh dlhí, 6 1/2 

širokí a zo 2 hrubí. Na tom višnom vipučenom kameňi 
jako sme ho nožíkom od mochu očistili, viďeli sme na 
povrchu všeljake čjari mrežuvanje hlbšje dlhšje, skoro 
čjaram šesťuholníkou (hexaedrom) rovnje a tam kďe sa 
spájali trojuholňíčkami sitkuvanje jedno za druhím po 
celom líci...

...ešte podivnejší je spodní kameň, na ktorjeho rovine 
sme si všetci pjaťi stáť a chodiť mohli. Jesto na ňom ku 
severo – víchodnej straňe dlabaňina jako dáki obdlhlí 
štvoruholník, a to je tá chírečná studnička, ktorú jako 
Harmanovčaňa hovorja zbojňíci vikresali...

Poznámka:
Adam Hlovík sa narodil 6. 3. 1793 v Párnici, 

bol evanielickým farárom v Kladzanoch a Giral-
tovciach. Zomrel r. 1851. Bol zberateľom ľudo-
vých piesní, presadzoval spisovnú šarištinu. Zná-
my je aj jeho brat Ján Hlovík, ktorý tiež pôsobil 
na vých. Slovensku v Kladzanoch a Rankovciach 
a spolu s ktorým Adam Hlovík na Oblík vystúpil. 

A. Hlovík uvádza povesť, že na Oblíku stála 
zlatá studňa, z ktorej sa sypal zlatý piesok, pod-
ľa iných povestí stál tu oltár zasvetený pohan-
ským bohom. A. Hlovíka tieto povesti asi inšpi-
rovali a preto asi bol osobne pozrieť, o čo ide. 
Zistené skutočnosti opísal na úrovni poznatkov 
doby, v ktorej žil. V súvislosti s Oblíkom sa za-
jujímal sa najmä o možnosť, či skalné útvary 
sú prirodzené, alebo dielom predhistorického 
človeka. Uvažuje o možnosti, že bytu mohli byť 
staroslovanské obrady, no ako doslovne uvádza, 
necháva túto vec otvorenú a odporúča ju dobu-
dúcnosti skúmať povolanejším odborníkom. 

Opis pseudokrasových javov.
Oblík (932 m n. m.) predstavuje KALIČIAKA 

et al. (1991) intrúziu amfibolicko – pyroxenic-
kému dioritovému porfyritu (hornina príbuz-
ná andezitu až na to, že utuhla ešte pod povr-
chom), veku stredný sarmat (cca 12 mil. rokov). 
Hornina je celistvá, tmavosivá, s výrastlicami 
tmavých minerálov (plagioklas a i.)

DZUROVČIN L., (1998) ho z morfologického 
hľadiska považuje za formu morofoštruktúrnu, 
konkrétne vulkanický dóm resp. dómatické te-
leso vzniklé ako symetrická extrúzia (odtiaľ jeho 
pravidelný tvar). Uvedený autor spomína denu-
dadčnú plošinu na podobnom telese Šarišského 
(hradného) vrchu, z Oblíka ju nespomína, podob-
ne ako ani skalné mesto a pseudokrasové formy 
o ktorých bude reč v ďalšom.

Ako sme už uviedli, Oblík z diaľky zdá homo-
ľovitý, na vrchole má však vytvorenú pomerne 
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rozsiahlu plošinu, rozmerov cca 70 ×100 m. 
Z plošiny vystupujú skalné útvary na spôsob 
skalného mesta a izolované voľné bloky. Plo-
šina je dnes porastená riedkym bukovým le-
som, ktorý znemožňuje pozorovať tieto útva-
ry z diaľky. V dobe Hlovíkovej návštevy bola 
zrejme hôľnatá a asi aj vypásaná, skalné útvary 
boli preto omnoho znuámejšie ako dnes, keď 
upadli do zabudnutia. Na plošine a jej okolí 
sme zaregistrovali 6 dutín, spĺňajúcich krité-
rium jaskyne, ďalej viacero previsov, ale i foriem 
pripomínajúcich korozívnu činnosť – miskovité 
útvary na plochých temenách balvanov, miesta-
mi aj útvary podobné škrapom. Z dôvodu lepšej 
oprientácie opíšem uvedené formy podľa domi-
nantných znakov – skalných útvarov na vrcho-
lovej plošine.

Centrálna časť brál – nad „Dolmenom“
Skupina andezitových blokov sa nachádza 

takmer v strede plošiny. Je tvorená blokmi na 
celkovej ploche cca 15 × 15 m. Bloky sú veľké, 
rozmery najväčšieho sú 760 × 450 × 450 cm. Sú 
pretiahlého tvaru, orientované viac–menej para-
lelne. Orientácia dlhšej osi je v smere cca 240° 
– 250° Už ich charakter a orientácia nasvedčuje 
tomu, že neboli tu nakopené (napr. gravitačným 
zrútením) ale najskôr vznikli zvertávaním na ob-
naženom telese horniny a po dostatočnom sepa-

rovaní pozdĺž prevládajúcich porúch uvedeného 
smeru potom došlo k separácii jednotlivých blo-
kov a snáď aj k rúteniu. Možnosti antropogén-
neho presunu pri značnej váhe desiatok ton sú 
tiež málo pravdepodobné. V skupine balvanov 
nachádzame 2 jaskyne:

Jaskyňa „Dolmen“
Je najznámejšia, práve k nej sa vzťahujú Hloví-

kove texty, ide asi o „druhí, o dve skali podopretí 
kameň“. Jej na sever orientovaný vchod skutoč-
ne vzbudzuje dojem dolmenu. (Pozn.: dolmen 
je umelý skalný výtvor, ktorý predstavuje spra-
vidla vodorovne uložený balvan na viacerých 
bočných blalvanoch, takže tvorí akúsi strechu. 
Dolmeny stavalo hlavne keltské a predkeltské 
obyvateľstvo vo Francúzsku, Anglicku a hlavne 
Írsku, kde je aj najviac dolmenov zachovaných. 
Ich význam nie je celkom jasný, ale nepochybne 
súvisel s pohanskými náboženskými obradmi. 
Snáď mal obyvateľstvu nížin či nekrasových 
území pripomínať jaskyne, kde sa takéto ob-
rady asi pôvodne konali. V našich končinách je 
výskyt dolmenov nepotvrdený a ak by sa zistilo, 
že dolmen na Oblíku je skutočne umelý, bola by 
to menšia archeologická senzácia).

Zo speleologického hľadiska má jaskyn-
ka vchod vysoký 135 cm a široký 180 cm pra-
videlného obdĺžnikového tvaru vytvorenom 
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balvanom rozmerov 180 a 135 cm, vodorovne 
ležiacomn na dvoch spodých balvanoch. S bal-
vanom ležia paralelne ešte dva menšie, a pod 
nimi je vytvorená chodba, dlhá asi 4 m, ktorá 
na konci naväzuje na tesnú chodbu ležiacu pod 
posledným balvanom. Chodba na oboch kon-
coch vyúsťuje na povrch Jej dĺžka je 450 cm, 
smer cca 240°. Celková dĺžka jaskyne dosahuje 
8, 65 m. Dosť tesné priestory sotva mohli slúžiť 
na nejaké obrady. Nevylučujem však možnosť 
úpravy vchodu (napr. vynesením či vygúľaním 
vypĺňajúcich ho balvanov).

Jaskyňa na Oblíku č. 2
Asi 3,5 m na západ od severného vchodu do 

„Dolmenu“ sa nachádza otvor ďalšej jaskynky. 
Vchod má rozmery 0,6 × 0,8 m. Ide o priechod-
nú, na oboch stranách otvorenú dutinu, ktorá je 
vytvorená tiež medzi balvanmi. Jej smer je 30° – 
210°, najužšie meisto 30 × 30 cm, na opačnom 
konci vyúsťuje na povrch otvorom 1 × 1,2 m. 
Dĺžka jaskyne je 4,3 m. V strope brala, tvoriaceho 
južnú časť jaskynky nachádzame zaujímavé škra-
povité, nepochybne koróziou vzniklé útvary (snáď 
vznikli pod pokrývkou zeminy).

Pseudokrasové misy
Na najväčšom z balvanov v tejto skupine (dlhý 

7,6 m) sa nachádzajú 2 ploché misovité priehlb-
ne. Je to zrejme Hlovíkom uvádzaná „Zbojníc-
ka studnička“. Vo väčšej z nich, rozmerov 30 × 
60 cm v čase našej návštevy bola voda, ďalšia, 
spojená s predchádzajúcou ryhou či žliabkom, 
bola suchá. Podobnú miskovitú priehlbeň na-
chádzame tiež na nižše ležiacom (spodnejšom) 
balvane a tiež na balvane nad jaskyňou č. 1. Ide 
o skalné misy v zmysle Vítka (1979). Povesť (cit. 
HLOVÍK) hovorí, že misky slúžili na krv obetí 
a žliabok na jej odtekanie. Na vrchole uvedené-
ho brala nachádzame tiež balvan rozmerov cca 
2 × 2 m ktorý tu leží na spôsob viklanu. Ide asi 
o Hlovíkov „vipučení kameň“.

Južná časť brál „Matka“
Skupina balvanov nachádzajúcich sa na juž-

nom okraji vrcholovej plošiny je rozsiahlejšia 
a aj vyššie od predošlej. Skupine dominuje ve-
žovitý útvar ktorý J. Ducár nazval Matka, ktorý 
je z južnej, vyššej strany vysoký 12, 5 m. Tu je aj 
najvyšší bod Oblíka. Výstup na Matku je možný 
iba extrémnym lezením alebo za pomoci rebrí-

Vchod do jaskyne „Dolmen“. Foto J. Ducár
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ka, ktorý sme zhlobili na mieste. Na Matku je 
potrebné vyliezť preto, lebo pod jej vrcholom sa 
nachádza ďalšia pseudokrasová miska, o ktorej 
koluje povesť, že ide o obrovu stupaj. Južne od 
„Matky“ nsa nachádza skupina balvanov roz-
merov či dĺžky okolo 5 m. Zas sú usporiadané 
viac menej paralelne, pričom dlhšia os má azi-
mut okolo 125° – 135°. Popod týmito balvan-
mi sa nachádzajú 3 – 4 priechodné dutiny, pre-
chádzajúce z jednej strany hrebienka tvoreného 
balvanmi na druhú. Jaskyne sme očíslovali od 
juhu na sever od č. 3 po 5.

Jaskyňa na Oblíku č. 3
Jej výrazný vchod sa nachádza cca 12 m južne 

od „Matky“ medi dvoma vzpriečenými balvan-
mi. Je trojuholníkového tvaru, široký takmer 3 

m. Dá sa v ňom bivakovať, o čom svedčí neďale-
ké ohnisko. Pod az. 136° sa tiahne chodba dlhá 
takmer 5 m, ktorá vyúsťuje na opačnej strane. 
Avšak ešte pred vyústením pripája sa sprava ďal-
šia trhlina, ktorá prekonáva bralo (treda opač-
ným smerom) pod az. 267°, dlhá 430. Nie je 
v celom priebehu prielezná. Celková dĺžka jas-
kyne je 9,2 m. Dno jaskyne je pokryté suchým 
lístím, vovnútri ostrohrannou sutinou. Na se-
vernej stene sa nachádzajú škrapovité jamky.

Jaskyňa na Oblíku č. 4
Nachádza sa iba asi 2 m severnejšie od predo-

šlej. Je predstavovaná priebežnou 4,3 m dlhou 
poruchou pod az. 125°. Je tiež klinovitého či 
trojuholníkového prierezu a má priečny profil 
iba charakteru plazivky. 
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Jaskyňa na Oblíku č. 5
Aj táto jaskyňa sa tiahne paralelne s predošlý-

mi. Je tvorená priamo v JV stene cca 7,5 m dl-
hého balvanu, ktorý sa nachádza bezprostredne 
južne od Matky. Jaskyňa je charakteru previsu, 
ktorý je čiastočne zakrytý poopieranými bal-
vanmi. Jeden z nich má charakter viklanu. Dĺž-
ka jaskyne je 6,5 m

Bivaková jaskynka
V svahu, asi 150 m výškových južne od vrcho-

la Oblíka sa nachádza kratšia svahová jaskynka. 
Jaskynka jer vytvorená mrazovým zvertávaním 
ako previs či abri v andezitovom bralku. Ako 
napovedá jej názov, slúži na bivakovanie, čo už 
v minulosti vyskúšal J. Vykoupil. Jaskyňa má 
šírku portálu 5,6 m, je vytvorená na šikmej po-
ruche sklonu cca 30° na východ. Jej výška dosa-
huje iba 1 m a zasahuje do masívu 4,5 m.

Rajzovaná skala (Písaný kameň)
Tento podivuhodný výtvor sa nachádza nie-

koľko desiatom metrov južným smerom pod 
vrcholovou plošinou. Balvan je dlhý cca 5 m, na 
povrchu zaoblený, vystupuje z okolitej zeminy 
iba asi 1,2 m. Ide o pôvodný andezitový mate-
riál, snáď gravitačne niekoľko desiatok metrov 
presunutý či odpadnutý z južnejšej sjkalnej 
skupiny. Sčasti je porastený machom. 

Na balvane sa nachádzajú zvláštne ryhy. Ich 
šírka je 2 – 3 cm a podobná i hĺbka, prierez 
trojuholníkovitý či žliabkovitý. Skutočne na 
prvý pohľad budia dojem, že ide o umelý vý-
tvor, snáď runový nápis (Pozn: runy sú sta-
rogermánske písomné pamiatky, často sa na-
chádzajúce vytesané na bralách. Ich najväčší 
výskyt je v Škandinávii. Ich existencia na Slo-
vensku je ale pravdepodobná, runový námis 
sa údajne nachádza v Kremnických vrchoch 
a o runách písal i speleológ Vojtech Bukovin-
ský).

Pri podrobnejšom pohľade však uvidíme, že 
v dne ryhy je predsa len vlasová trhlinka. Do-
mnievam sa, že ryhy vznikli za špecifických pod-
mienkach pravdepodobne pod vrstvou pôdy, 
kedy došlo k ich rozširovaniu viac do šírky ako 

do hĺbky. Na povrch vystúpili po obnose pôdy 
snáď v súvislosti s odlesnením Oblíka v dávnej-
šej minulosti. J. Vítek (1979) spomína podobné 
útvary z kvádrových pieskovcov SV Čiech ako 
„skalné polygóny“, citujúc Letošníka (1968) 
ktorý ich spomína z Francúzska z Fontainbleau 
a Rubína ktorý ich nazýva pseudoaeroxystami.
Tiež sa domnieva, že porast lišajníkov by na 
vznik uvedených rýh mohol mať vplyv.

Záver
Ukazuje sa že prieskum pseudokrasováých 

javov vo vulkanitoch východného Slovenska 
môže i za pomoci výskumu literárnych pamia-
tok priniesť zaujímavé výsledky. Potvrdzuje to 
aj situácia v susednom Maďarsku, kde, ako sme 
sa dozvedeli na konferencii ALCADI v lete t. r., 
je v geologicky podobných Tokajských vrchoch, 
známych podstatne viac pseudokrasových jas-
kýň. 
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Viac ako 10 rokov (od 1981 – 1992 najhlbšou 
jaskyňou slovenských Tatier bola Tristárska 
priepasť (po poľsky Jaskinia Strzystarska). Už 
viac ako 20 rokov je to jedna z najhlbších jaskýň 
na Slovensku. 

Napriek tomu, písomné zmienky o nej sú 
neobvykle úbohé. Obmedzujú sa na niekoľko 
krátkych, obvykle jednovetných „enigmatic-
kých“ správ (niekedy iba zaznamenávajúcich 
existenciu jaskyne alebo jej prezretie) a pri-
bližne 10 násobné figurovanie na zozamoch 
najhlbších jaskýň Slovenska. Výnimku tvorí 11 
riadková zmienka, publikovaná v roku 1992. 
Ako jediná hovorí o charaktere jaskyne keď sa 
tu okrem iného píše: „najnižšie časti jaskyne sú 
s aktívnym tokom, stupňovite sa zmenšujú do 
rozmerov neprístupných pre človeka„. Tristár-
ska priepasť je asi jediná z (významných) slo-
venských jaskýň, ktorej nie je venovaný žiadny 
príspevok, dokonca ani neveľké správy. Podob-
ne aj kartografická dokumentácia jaskyne, na-
priek tomu, že uplynulo už niekoľko rokov od 
jej vykonania, neuzrela ešte svetlo sveta.

Vyzerá to, akoby jaskyňa bola zatajovaná. 
Vyplýva to z realizovanej politiky jaskyniarov 
zo Spišskej Belej, na území ktorej sa jaskyňa 
nachádza. Jaskyňu zatvorili pred nepozvanými 
hosťami hrubou oceľovou mrežou, v súlade 
s prevládajúcimi pomermi na Slovensku. Sami, 
ako hovoria, túto atraktívnu a perspektívnu 
jaskyňu veľmi zriedka navštevujú. Ale asi nedô-
verujú uzatvoreniu jaskyne a pre každý prípad 
nepublikovali žiadne konkrétne informácie o 
jaskyni.

Napriek tomu našli sa jaskyniari, ktorí do-
kázali trafiť k jej vchodu. Aby mohli vojsť do 
jaskyne, nuseli zničiť zámok mreže. Spišským 
Belancom sa to samozrejme nepáčilo. Z toho 
dôvodu v 80 – tych rokoch priviedli do jaskyne 
pracovníka polície, napriek tomu, že otvor sa 
nachádza pre mestského človeka v nie najľah-

šom teréne a vyžaduje 700 m výstup, len preto, 
aby na mieste spísal protokol o zničení mreže a 
začal v tej veci vyšetrovanie. Avšak, ako bolo na-
riekané na 10. zjazde Slovenskej speleologickej 
spoločnosti (ďalej len SSS) v roku 1990, napriek 
angažovaniu sa bezpečnostných orgánov nikdy 
sa nepodarilo odhaliť vinníka. Ako bolo ko-
mentované, vyšetrovanie bolo nemožné s ohľa-
dom na lokalizáciu mreže. Pohrozené bolo iba 
prísnymi dôsledkami v prípade prichytenia.

Jaskyňu do poľskej literatúry uviedol r. 1996 
W. Wisniewski (pozri Najwiekse jaskinie slowac-
kich Tatr (stan na koniec 1995 r.) Góry i Alpi-
nizm 1996, nr 4, s. 36 – 40). Neskôr existencia 
tejto jaskyne bola dokumentovaná v sprievod-
covi po slovenských Tatrách, kde Jozef Nyka 
(1997,1998) venoval jej dokonca jedno zo 140 
hesiel slovníčka. Potom dokonca Vladyslaw 
Cywiňski v podrobnom sprievodcovi po západ-
nej časti Belanských Tatier (1997) opísal cestu 
k nej a lokalizoval ju na mape.

V súčasnosti prezentovaný materiál, čo je po-
trebné zdôrazniť, je prvý, ktorý je venovaný Tri-
stárskej priepasti. Vznikol opierajúc sa o sporé 
správy roztrúsené v slovenskej literatúre.

Tristárska priepasť sa nachádza v Belanských 
Tatrách, v masíve Havrana (2152 m n. m.) a na 
čo je potrebné upriamiť pozornosť, je tento 
najvyšším vápencovým štítom Tatier. V jeho se-
vernom ramene, čiže v hlasnom hrebeni Tatier 
neďaleko severného výbežku. Vchod leží vo výš-
ke okolo 1580 m, na boku Tristárskeho žľabu. 
Jaskyňa má v súčasnosti hĺbku 201 m a je viac 
ako 600 m dlhá.

S ohľadom na charakter a rozmery vchodu 
ako aj na lokalizáciu v jednoduchom teréne, 
využívanom od stredoveku na pasenie, jaskyňa 
musela byť známa od pradávna. Je totiž dosť 
možné, že to vlastne s ňou súvisí povesť goralov 
z Jurgova, ktorí tu chodievali so svojimi ovca-
mi, o jaskyni, v ktorej spia zakliati rytieri. Nie je 

Tristárska priepasť – najhlbšia jaskyňa  
Belanských Tatier, história objavovania

Wojciech W. Wisniewski
Preklad z časopisu JASKYNIE Anna Gajdárová
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totiž vylúčené, že otvor jaskyne bol v minulosti 
ukazovaný turistom. Možno o ňom písal Bo-
gusz Z. Szeczynski v r. 1860, ktorý, sprevádzaný 
sprievodcom z Tatranskej Bukoviny, cez túto 
časť Tatier prechádzal v roku 1845.

Tristárska priepasť bola objavená slovenskými 
jaskyniarmi až r. 1977 počas porchového priesku-
mu severných svahov Havrana. Členovia jasky-
niarskej skupiny zo Spišskej Belej, založenej r. 
1955, ktorej tento terén prislúcha, zaregistrovali 
tu „voľný vchod do zvislých priepastí“. Jaskynné 
prieskum pokračoval v roku 1978. Dostali sa do 
hĺbky 135 m a na, ako sa domnievali, dno jaskyne, 
aj keď verili že je veľká možnosť jej pokračovania. 
V nasledujúcom roku 1979 bola publikovaná prvá 
zmienka o jaskyni. 

O dva roky neskôr, počas tradičného kaž-
doročného Jaskyniarskeho týždňa SSS ktorý 
sa uskutočnil v Belanských Tatrách v čase od 
12. do 16. augusta 1981 Tristársku jaskyňu na-
vštívila 11 členná skupina jaskyniarov. Akcia 
sa uskutočnila bez účasti jaskyniarov zo Spiš-
skej Belej a priniesla objavenie pokračovania 
jaskyne. Podľa vtedy vykonaného orientačné-
ho zamerania bolo objavených 300 m chodieb 
s deniveláciou 80 m. Vďaka tomuto objavu 
Tristárska priepasť s hĺbkou 200 m posunula 
sa na prvé miesto medzi najhlbšími jaskyňami 
poľských Tatier a odsunula doteraz rekordnú 

jaskyňu Javorinka a tiež na veľmi vysoké 3. 
miesto medzi najhlbšími jaskyňami Českoslo-
venska, podľa stavu z 1. 4. 1982. Pri zverejnení 
tohto bolo zdôraznené, že sú šance na dosiah-
nutie väčšej hĺbky.

O rok nesjkôr, podľa správy za rok 1982, 
jaskyniari zo Spišskej Belej mali zostúpiť ešte 
o 50 m nižšie od úrovne dosiahnutej počas 
Jaskyniarskeho týždňa v r. 1981. Nebola to asi 
pravda, lebo udávaná hĺbka jaskyne sa nezväč-
šila a informácie o jej prehĺbení sa už neopako-
vali. Jaskyniari zo Spišskej Belej uzamkli vtedy 
jaskyňu mrežou umiestnenou pri dne vstupnej 
studne a vytvorili tu časť polygónovej siete, po-
trebnej pre jej zameranie.

V roku 1983 jaskyniari zo Spišskej Belej vy-
spitovali a zamerali ťah od vchodu jaskyne do 
„Podvojnej studni“. Podľa J.R. sa jedná najprav-
depodobnejšie o studňu P15 ležiacu v hĺbke 
okolo 100 m.

V nasledujúcom roku skupina jaskyniarov 
zo Spišskej Belej, v spolupráci s jaskyniarmi 
z Liptovského Trnovca, Ružomberka a Prešo-
va dokončili meranie hlavného ťahu jaskyne. 
Ukázalo sa, že jeho dĺžka je 352 m a denivelácia 
(hĺbka) 201 m. V tomto roku Tristárska prie-
pasť poklesla na 4. miesto medzi najhlbšími jas-
kyňami Československa, a 3 roky neskôr, v roku 
1987 bola už na 6. mieste. 
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V roku 1988 jaskyniari zo Spišskej Belej skú-
mali bočné chodby jaskyne a urobili farbenie 
toku, ktorý tam tečie. Potvrdili vtedy, že voda 
z tejto jaskyne vychádza na povrch vo vyvierač-
kách nachádzajúcich sa pod starým sedlom 
(1141 m n. m.) pri dne Tristárskej doliny, vo výš-
ke okolo 1100 m n. m, situovaných na hraniu-
ci s nepriepustnými vrstvami podložia, ako sa 
udáva niekoľko desiatok metrov (?) (snáď sto-
viek, pozn. ed.) pod dnom jaskyne.

V roku 1989 sa skočila úspešne jedna z akcií, 
organizovaných skupinou zo Spišskej Belej. 
Pri meracom bode 12 sa dostali do stometro-
vej chodby. Podľa stavu k 31. 12. 1990 bola Tri-
stárska priepasť 502 m dlhá s tým, že táto dĺžka 
neobsahovala celú známu dĺžku, iba zamerané 
časti. V r. 1992 stratila rekordnú pozíciu medzi 
najhlbšími jaskyňami v Slovenských Tatrách, 
na úkor jaskyne Javorinka.

Rok 1995 priniesol doteraz posledné objavy 
v jaskyni, o ktorých vieme,. Jaskyniari zo Spiš-
skej Belej objavili a preskúmali Čierny komín 
(51 m) a Mokrý komín (21 m).

V dňoch 2. – 6. septembra minulého roku ko-
nal sa opäť v Belanských Tatrách jaskyniarsky 
týždeň SSS (už 36.). Podobne, ako pred rokmi 

v rámci neho jaskyniari z iných slovenských 
skupín mali možnosť legálneho prezretia si me-
dzi inými aj Tristárskej priepasti. Ale tentoraz 
to už bolo bez ďalších objavov.

Akuálny stav. Tristárska priepasť má hĺbku 
201 m, je najhlbšou jaskyňou v Belanských Tat-
rách a druhou najhlbšou, po Javorinke (361,5) 
v slovenských Tatrách. Patrí medzi popredné 
slovenské jaskyne, čo sa týka hĺbky – nachádza 
sa na 10. mieste a na zozname najhlbších jaskýň 
celýchTatier jej patrí 11. miesto. Presná dĺžka 
nie je známa. Z toho čo vieme, nie sú zmapova-
né všetky známe časti.

Hoci od začiatku explorácie jaskyne uplynu-
lo už viac ako 20 rokov, s ohľadom na spôsob, 
akým sa prieskum realizoval, asi ešte aj naďalej 
pretrváva istá možnosť zväčšenia jaskyne. A to 
nielen čo sa týka dĺžky jaskyne, ale aj jej deni-
velácie. Ako vyplýva z geologickej stavby ma-
sívu, potenciálne možnosti sú nielen pri zväč-
šení hĺbky jaskyne (najmenej o 100 – 200 m )  
ale tiež (a to významnejšie) jej zvýšenie (od úrov-
ne vchodu). K vrcholu (Havrana) je ešte cez 500 
m výškový rozdiel. Teoreticky existuje možnosť 
dosiahnutia denivelácie tejkto jaskyne rádovo 
niekoľko sto metrov. 

Borinský kras v južnej časti Malých Karpát 
je pomerne malé krasové územie a nebyť vhod-
nej hydrológie, neboli by tu ani významnejšie 
jaskyne. Hoci je kras malý, z hľadiska pre-
skúmanosti sa na Slovensku radí do čelných 
pozícii. Príčinou ja blízkosť Bratislavy. Keďže 
sústredený prieskum tu trvá viac než päťdesiat 
rokov, nie je žiadnym prekvapením, že v kaž-
dej bezvýznamnej diere, či v ponore už niekto 
kopal. Jedným z príkladov jaskyne, kde rozsah 
podzemných priestorov je výsledkom hlavne 
jaskyniarskej driny je i Silnického jaskyňa.

Predjaskynné obdobie

Ponory Borinského potoka pod horárňou 
Košarisko boli známe už prvej jaskyniarskej 

skupine okolo profesora Silnického, ktorý tu 
bádal v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch. 
Zmieňuje sa o nich aj Ján Majko, profesionál-
ne pôsobiaci v Borinskom krase v r. 1957–8. 
Táto generácia jaskyniarov tu jeden ponor aj 
čistila, nachádza sa ale na pravej strane poto-
ka a s najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná 
o ponor, neskôr označený P-5. Ponor na ľavej 
strane sa stal pracoviskom až v r. 1974, kedy 
tu jaskyniari pod vedením I. Cebecauera tri 
mesiace pracovali a dostali sa 5 m hlboko k za-
čiatku neprielezne úzkej vodorovnej chodby. 
Lokalita dostala názov Ponor pod Dujničom 
podľa horárne s horárom vpravo nad potokom 
a prieskum tu na štyri roky ustal. Oživenie pri-
šlo vo februári 1978 s dostatkom materiálu na 
strelné práce. Steny úzkej chodby sa po prvej 

Silnického jaskyňa – ukončený prieskum ?

Peter Magdolen
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akcii čiastočne rozostúpili, bez vŕtania bol však 
účinok malý aj napriek značnej kvantite použi-
tého materiálu (9 kg), a dalo sa preplaziť len 2 
m dopredu. Na druhej akcii sa vyťahovala na-
strieľaná sutina a až na tretej, začiatkom mar-
ca bola chodba prestrieľaná v celej dĺžke 4 m.  
Pokračovanie ale hneď za plazivkou skončilo v 
malej sienke, kde postup zatarasoval padnutý 
prisintrovaný blok. Štvrtá akcia bola napláno-
váná na nasledujúci víkend, pre rôzne príčiny sa 
ale uskutočnila až o dva roky.

Objav

Je 16. február 1980, oblačno, teplota okolo nuly. 
Pred ponorom kotvia lanový rebrík a k plazivke 
zostupujú Ľ. Varjú, O. Kúdela, J. Filadelfi a J. Diviš. 
Pôvodný plán bol rozbiť padnutý blok sekáčom 
a kladivom. Vhodný sekáč ale nezohnali a mu-
seli pristúpiť k náhradnému riešeniu. Pri chate 
dopravného podniku si zaobstarali (vzali) 2,5 m 
dlhú železnú rúrku a ňou nadvihujú a uvoľňujú 
blok. Po dvoch hodinách intenzívnej práce sa im 
ho darí spustiť dolu priepastkou. Nad otvorom 
ale ostáva suťovisko s labilným veľkým kame-
ňom. Obavy, únava, hlad i smäd ich nútia preru-
šiť prácu a premyslieť ďalší postup. Po obede na 
chatke sa osviežení vracajú do ponoru a vykliňujú 
labilný kameň. Otvorom dolu zostupujú Varjú a 
Kúdela, Diviš ich istí a Filadelfi sa pred vstupum 
stará o oheň, čaj a rum. Útočná dvojica prejde 20 
m pomedzi bloky a zastavuje sa pri neprieleznom 
trojuholníku. Počas rozbíjania kameňov v troju-
holníku ich dostihuje Diviš a za polhodinku sa 
im darí preplaziť ďalej. Prejdú ešte ďalších 20 m, 
až sa dostávajú k úzkej priepaske. Tu sa otáčajú a 
idú von k Filadelfimu, ktorý má po štyroch hodi-
nách čakania veľké obavy o život svojich kolegov. 
Radostný úspech jaskyniari oslavujú na chatke 
väčším množstvom rumu a druhý deň už len od-
dychujú (údržba materiálu).

 Prieskum pokračuje týždeň nato. Za útoč-
nou dvojicou Kúdela, Varjú idú v závese Nosko 
a Diviš. Priepaskou prejdú do závalu, kde la-
nom vyťahujú a ukladajú kamene, než sa po 
dvoch hodinách dostanú do preliezačky, ne-
skôr nazvanej Sedačka. Postupujú ďalej do 
sienky v inom závale, kde na konci pri masíve 
nachádzajú puklinu, ktorou vidno 4 m hlbo-
kú studňu. Napadané kamene sa im darí od-
strániť, rozšíria vchod a rebríkom sa konečne 
dostávajú do pevného masívu. V pevnom ma-
síve prekonávajú ďalšiu studňu s hĺbkou 3 m  

a plazivkami prichádzajú na vtedajší koniec jas-
kyne tvorený neprieleznou puklinou, zatáčajú-
cou kolmo doprava. Dĺžku objaveného priame-
ho ťahu správne odhadujú na 100 m.

Na jar 1980 sa uskutočnili ešte dve objavné 
akcie, počas ktorých sa vyššie uvedeným jasky-
niarom podarilo nájsť hornú vetvu v dĺžke 80 
m. V priebehu roka sa potom jaskyňa zamerala 
a dosiahla dĺžku 182 m pri denivelácii –39 m. 
V rámci systemizácie krasových javov sa ponor 
začal označovať P-4 a jaskyňa získala meno až 
neskôr. Za obdobie 1970-80 to bol najväčší ob-
jav OS Bratislava a ostal vrcholom vtedajšej ge-
nerácie jaskyniarov.

Nástup mladých

Starší jaskyniari sa po objave postupne začí-
nali vytrácať z Borinského krasu a boli nahra-
dení mladou, búrlivou, no neskúsenou generá-
ciou. Bádateľské nadšenie sa nasledujúce roky 
vybíjalo na sizyfovskom, z dnešného pohľadu 
nezmyselnom, ručnom rozširovaní koncového 
zúženia. Panovalo totiž presvedčenie, ze mi-
nimálny otras pohne labilným suťoviskom, v 
ktorom je väčšina chodieb. A tak sa neutícha-
júci prievan dva roky vysmieval v kŕči napla-
zeným jaskyniarom s kladivom v ľavej ruke a 
s pravou rukou zaťatou v päsť pod telom. V 
zúfalstve sa začala prekopávať dokonca stúpa-
júca plazivka vľavo pred zúžením, až sme sa 
napokon predsa odhodlali streliť (samozrejme 
z povrchu). Hoci takto rozšírené miesto bolo 
mimoriadne úzke, podarilo sa ním preliezť a 
v apríli 1983 tak objaviť nových 13 m. Ďalšie 
dve zúženia už kladivu neodolali a postupne 
sa preniklo 12 a 25 m k ďalšiemu zúženiu, ale-
bo skôr k neprieleznej pukline. Na objavoch sa 
podieľali P. Magdolen, T. Ďurka, S. Matula, V. 
Nosko a P. Gabčo. Hoci prievan ťahal naďalej, 
problémy pri preliezaní týchto nových častí 
(samozrejme bez prilby, karbidky a s prázdny-
mi vačkami) nás čoskoro zbavili chuti prolon-
govať v tejto jaskyni. Zväčša sa len na povrchu 
viedli reči o nutnosti rozšírenia úzkych prelie-
začiek, či o zabezpečení nestabilných blokov 
železobetónom. Podnikla sa iba jediná pra-
covná akcia, keď sa k jaskyni ručne doniesla 
elektrocentrála, naťahalo sa jaskyňou vyše 100 
m kábla a vŕtali sa diery na odstrel úžin pred 
koncom. Výsledkom desaťhodinovej činnosti 
bola jedna 30cm diera a navyše, keď sa o pár 
rokov odstrelila, zúženie ostalo.
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Zaseknutie Jána Š.

Hoci sa v jaskyni nepracovalo, občas sme or-
ganizovali exkurzie, a pri jednej z nich v októbri 
1987, sa stala pamätná udalosť, ktorá môže byť 
poučením aj pre súčasných čitateľov.

 Väčšina aktívnych jaskyniarov bola vtedy pol-
roka alebo rok po vojne a v skupine panovala 
atmosféra slobody. Po sobotnej akcii ešte ostalo 
v nedeľu na základni dosť členov a padol ná-
vrh pozrieť sa do Silnického jaskyne. Jedným z 
dôvodov bolo aj vyskúšanie čerstvo zakúpených 
surfistických neoprénov. Do jaskyne išlo šesť 
jaskyniarov: P. Čarný, V. Filo, A. Juris, P. Meň-
hert, R. Nevařil a Ján Š. Cestou na lokalitu mal 
Ján Š. pri stretnutí R. Lehotskáho s pionierskou 
skupinou podpichovačné reči voči postave Ne-
vařila, na čo mu dotknutý odvetil prorocké slo-
vá: „Počkaj Jano, ešte budeš chcieť byť menší“. 
Zostup jaskyňou prebiehal pokojne, užšie mies-
ta zdolával Jano napriek posmeškom ostatných 
relatívne v pohode, až sa dostal k Esíčku. Bol 
to pod 30 stupňovým uhlom sklonený mean-
der dlhý 2 m a ústil polmetrovým stupňom do 
menšej siene. Zvykol sa prekonávať dolu hlavou 
bez prilby na pravom boku s tým, že v závereč-
nej fáze sa bolo treba trochu prehnúť proti pri-
rodzenému ohybu chrbtice. Jano bol najobjem-
nejší, bol však aj najmladší. Nechal sa vyhecovať 
a vo vydýchnutom stave sa mu podarilo preliať 
sadlo cez Esíčko a prepadnúť do siene. Nazad 
to ale bolo niečo iné. Nepomáhalo vydýchnutie, 
ani pobádanie kolegov. Snaha Jana potlačiť ale-
bo potiahnuť viedla len k jeho bolestivým výkri-
kom a obavám zo zlomenia končatín. V jednom 
okamihu sa dokonca tak vzpriečil, že sa s ním 
dlhšiu dobu nedalo pohnúť ani na jednu stra-
nu. Po dvoch hodinách trápenia Jano rezignoval 
a ostal sedieť v sieni. Spoločnosť mu robil Čar-
ný, zatiaľ čo ostatní vyšli na povrch poradiť sa a 
prípadne zohnať pomoc. Cestou von Meňherta 
začala pobolievať ruka. Pri prezliekaní zočil na 
predlaktí hrozivý tmavomodrý fľak veľkosti sto-
koruny. Konzílium tvorené ďalšími prezliekajú-
cimi sa ho ubezpečilo, že to bude asi otrava krvi. 
Rovnakého názoru bola aj dvojica P. Magdolen 
a D. Vojta, ktorá práve prišla k jaskyni, keď sa 
namiesto exkurzie túlala po povrchu a registro-
vala nové bezvýznamné krasové javy. Nasledova-
la krátka porada. Bledého Meňherta urýchlene 
Juris odviezol na pohotovosť. Prostredníctvom 
Lehotského boli telefonicky vyrozumení o si-
tuácii ďalší členovia skupiny. Čerství jaskyniari 

Magdolen a Vojta sa prezliekli, vzali veľké kla-
divo so sekáčom a vošli dnu k neborákovi. Jano 
skleslo posedával a v očiach sa mu zračila hrôza 
polapeného vtáčaťa. Pesimizmus mu dodávali 
najmä sústavné Čarného otázky, koľko schudne 
za týždeň, komu odkáže jaskyniarsky materiál 
a čo by chcel ešte povedať frajerke. Nová posila 
ale pomaly rozptýlila chmúrnu atmosféru ráz-
nymi údermi kladiva. Za spevu internacionály 
a iných budovateľských piesní začalo ubúdať 
z masívu vytvárajúceho Esíčko. Pri kladive sa 
striedalo záchranné trio; Jano bol ubolený z 
predošlých vyslobodzovacích pokusov a stále 
v miernej depresii. Nevzal si ani z ponúknutej 
polovičky chleba prineseného z povrchu, myslel 
len na chudnutie. Po štyroch hodinách trieska-
nia sa podarilo vyštiepiť veľký blok, smola len, 
že sa zaklinil práve v Esíčku a úplne zatarasil 
cestu von. Nenastala žiadna panika, ďalej sa bú-
šilo do bloku a za dve hodiny bola cesta k svetu 
tam hore konečne voľná. Najvyšší čas. V jaskyni 
už bola do dvoch tretín natiahnutá predlžova-
cia šnúra, pred vchodom naštartovaná elektro-
centrála a vo vzrušenej debate tam postávalo 
viac členov, než na výročnej schôdzi. Rozho-
dovalo sa, kto pôjde s vŕtacím kladivom Hilti, 
ktoré zohnal záhadným spôsobom M. Fratrič. 
Našťastie sa záchranná akcia práve skončila a 
vzhľadom na neskorú nočnú hodinu nebola ani 
žiadna oslava. Dobre to dopadlo aj s Meňher-
tovou rukou, diagnóza bola podliatina, lekár 
mu ju len obviazal a jazva dodnes pripomína 
jaskyniarsku mladosť. Nenaplnila sa ani Janovi 
predpovedaná speleofóbia. Desať hodín väzenia 
v podzemí neublížilo jeho psychike a už nasle-
dujúci víkend pomáhal z jaskyne vyťahovať pre-
dlžovačku. Akcia sa neskôr vyhodnotila v rámci 
skupiny s tým, že všetko prebehlo v poriadku 
a správne je neobrátiť sa v takomto prípade na 
záchrannú službu, ktorá by tu bola zbytočná. A 
aké je celkové poučenie? Nie je pravda, že keď to 
išlo tam, musí to ísť aj naspäť.

Cykly aktivity

Produktívny pracovný ruch v jaskyni nastal 
po vyškolení V.Noska za strelmajstra. S dostat-
kom streliva sa pracovalo bez vŕtačky a v priebe-
hu roku 1988 sme rozšírili úžiny tak, že chudí 
členovia si už nemusia dávať dole karbidky. Si-
multánne sa rozširoval aj koniec, ale trpké skla-
manie po prestrieľaní sa cez 4 m dlhú puklinu 
do 4 m nových priestorov ukončených ešte bez-



40

východiskovejším zúžením nás koncom roku 
1988 opäť vyhnalo von. Snaha o poriadok v 
mapách jaskýň nás sem zaviedla až na jar 1990, 
keď sme premeriavali staré priestory, zamerané 
pred 10 rokmi a zároveň domerali novšie pokra-
čovanie. O problémoch pri meraní hovorí fakt, 
že na jednu akciu sa podarilo zmerať priemer-
ne 12 zámer o dĺžke spolu 30 m. Pri meraní sa 
koncové zúženie už nezdalo až také beznádejné 
a s vyškolením nového strelmajstra (Magdolen) 
sme sa znovu pustili do lopoty. Úspech sa do-
stavil v septembri 1990, kedy štvorica P. Magdo-
len, R. Nevařil, P. Čarný a A. Juris prenikla do 40 
m nových plaziviek s dvoma priestorami, kde sa 
dokonca dá postaviť. Tradične koncové zúženie 
vyzeralo celkom perspektívne, ale 7 akcií v r. 
1991 nás tu opäť presvedčilo, že zdanie klame. 
Nasledujúci rok klesal nielen počet akcií, ale aj 
počet jaskyniarov schopných a ochotných dôjsť 
na koniec. Krajné 
medze sa dosiahli 
v r. 1993, kedy na 
akcie už chodil iba 
autor článku. Siré-
nou, ktorá volala 
ďalej k hlavnému 
riečisku, nebol 
prievan, ale vzdia-
lený zurkot vody, 
čo by mal byť tú-
žobne očakávaný 
prítok. Prienik na-
koniec nastal. Na 
štvrtej sóloakcii sa 
podarilo preplaziť 
riedkym bahnom v 
rozrušenej plaziv-
ke do väčšej chod-
by, kde skutočne z 
bočnej pukliny vy-
tekal mohutnejší 
tok. Avšak radosť 
mala trvanie len 
dvanásť metrov. 
Strop sa znížil k 
hladine, až vytvoril 
sifón a pre nízku 
svetlosť chodby (5 
– 10 cm) sa tu nedá 
ani ponoriť. Počas 
tejto akcie bolo pri 
ceste späť objave-

ných ešte 10 m plaziviek za otvorom v Klubo-
vej sieni, kde mizne prievan, ale tieto priestory  
s názvom Vykĺbovač už odmieta znova navštíviť 
i objaviteľ. Touto akciou sa zavŕšili prieskumné 
aktivity a začalo obdobie stagnácie. Nebolo už 
ani síl novoobjavené priestory od r. 1990 zame-
rať. Až s príchodom mladého čerstvého plaziv-
kára (Ľ. Sliva) sa domeranie v r. 1997–8 počas 3 
akcií podarilo.

Stručný opis jaskyne

Jaskyňa sa nachádza v severnom svahu ma-
sívu Okopanec, s vchodom tesne vedľa potoka 
pritekajúceho od Veľkého Javorníka. Najlepší 
prístup je z obce Borinka smerom na chatovú 
oblasť Košariská, keď sa na križovatke tesne 
pred Košariskami odbočí doprava smerom na 
Svätý Jur a po 100 m od križovatky sa z asfalto-
vej cesty zíde 10 m k potoku. Vchod vybudovali 

pracovníci vodár-
ní a kanalizácií a 
tvoria ho plechové 
dvere v betóno-
vom portáli, dvere 
však nie je nutné 
uzatvárať, keďže 
nehrozí poškode-
nie jaskyne a zám-
ky sú drahé. Za 
dverami sa prvý 
stupeň prekoná 
krátkym železným 
rebríkom a druhý 
už voľne k Betó-
novej plazivke. 
Názov je odvode-
ný zo štruktúry 
dna, ktoré vznik-
lo počas výstavby 
vchodu násled-
kom netesnosti v 
debnení. Od kon-
ca plazivky na-
stupuje rozsiahla 
rozrušená časť jas-
kyne, kde sa stále 
len prelieza pome-
dzi skalné bloky. 
Hneď po asi 10 m 
sa plazí miestom 
nazvaným Gilo-
tína, ale hrozia-Jedna z bežných úžin v jaskyni. Foto: P. Holúbek
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ci balvan vydrží zrejme ešte desiatky rokov, 
podobne ako rovnako pomenované miesta v 
iných slovenských jaskyniach. Prelezením Gi-
lotíny sa príde do relatívne širších častí a na 
brucho sa treba položiť až na Rázcestí, kde sa 
jaskyňa rozdeľuje na Hornú a Dolnú vetvu. 
Horná vetva je charakteristická vysokými puk-
linovými chodbami ukončenými závalmi bez 
výrazného hlavného smeru. Hoci na viacerých 
miestach badať erózne tvary, a teda voda hrala 
pri tvorbe týchto partií veľkú úlohu, ťažko vy-
sledovať jednu hlavnú odvodňovaciu chodbu a 
skôr sa dá predpokladať systém viacerých po-
norových zón druhotne poprepájaných a pre-
modelovaných. Zaujímavým miestom v závere 
Hornej vetvy je úzka rúrovitá priepastka Ka-
pilára, ktorá sa zdala byť nádejným miestom 
na nové objavy, ale rozšírenie dna prinieslo len 
prienik o 4 m hlbšie do definitívne zasuteného 
konca. Kapilára predstavuje najnižšie miesto v 
koncových častiach a aj keby sa podarilo prejsť 
hlbšie, s veľkou pravdepodobnosťou by pokra-
čovanie vyústilo do Dolnej vetvy. Dolná vetva 
klesá od Rázcestia v rovnakom generálnom 
sklone ako vstupné časti a rovnako sa aj tre-
ba predierať pomedzi neveľmi stabilné bloky. 
Plazenie už znepríjemňuje voda, ktorá tečie 
síce len cícerkom, ale na viacerých miestach 
vytvára kaluže, kde je nutné si ľahnúť. Jedno 
z ťažších miest na prechod je nazvané Sedač-
ka a vystihuje to spôsob prekonávania. Slabšie 
nátury tu už mávajú dosť a zvyčajnou výhovor-
kou sú telesné handicapy (nemožnosť zohnúť 
sa v kolenách, dlhé nohy, krivá chrbtica). Keď 
však návštevník pochopí najjednoduchší spô-
sob prelezenia, spočívajúci v sadnutí si do prie-
lezu, potvrdí, že stačí len dobrá vôľa. Rozláma-
né časti sú zakončené úzkou štvormetrovou 
šachtou Ponorka, zostup ktorou si nevyžaduje 
rebrík ani lano. Nasleduje menšia stienka so 
stenami tvorenými viacfarebným vrstevnatým 
vápencom, z ktorej klesá plazivka do 3 m stud-
ne v už masívnom, šedom vápenci. K sienke 
existuje paralelná studňa, do ktorej je ale ná-
ročný prístup preliezaním sponad Ponorky. Za 
studňou sú chodby dlhšiu dobu horizontál-
ne a skalný stupeň je až pred Sieňou Jána Š. 
Prechod týmito časťami je náročný v jarnom 
období pri topení snehu, kedy inak nepatrné 
kaluže sa zmenia na nepríjemné polosifóny. 
Za sieňou si opäť treba ľahnúť a vyplazí sa do 
stropu okrúhlej 2 m studňovitého priestoru 

Trasláreň. Toto bývalo čakacie miesto spre-
vádzajúceho pracovníka pri trhacích prá-
cach na niekdajšom konci. Nachádza sa tu 
jediná zreteľnejšia výzdoba vo forme 30 cm  
stalagmitu a niekoľkých aktívnych kvapľov  
v strope. Chodba klesajúca z Traslárni sa rých-
lo zmení na plazivku s tragickým posledným 
úsekom. Pomenovaný je Práčovňa, má 5 m  
a stiesnené prekonávanie v trvaní 5 – 15 min. 
spríjemňuje vodička, tečúca v jemnom prúde 
po skalnom dne. Za Práčovňou po zákrute je 
ďalšie zúženie, tentoraz v horizontálnom sme-
re. Aj znalci si tu odopínajú karbidky, je však 
krátke a s určitým cvikom aj rýchlo zvládnu-
teľné. Plazivka nadobudne väčší sklon a vyús-
tí do snáď najväčšieho priestoru jaskyne, do 
Klubovej siene. Tu sa objaví nový fenomén, 
a tým je jemné lepkavé blato. V pôvodnom 
smere pokračuje zo siene plazivka a ňou sa 
dá prebahniť do posledného miesta na posta-
venie, do siene Štyri kríže. Zo Štyroch krížov 
bahnenie pokračuje prestrieľanou esovitou 
plazivkou cez hlbokú kaluž do záverečnej 
chodby. V nej z bočnej trhliny vyviera aktív-
ny tok s mnohonásobne väčším prietokom, 
než doposiaľ. Okrúhla chodba s priemerom 
vyše 1 m sa ale znova zúži, zabočí a skončí v 
záverečnom sifóne, kde je najnižší bod Sil-
nického jaskyne s celkovou hĺbkou 59 m.  
Od vchodu je toto miesto vzdialené 189 m 
(polygónový ťah), avšak príchod sem trvá oko-
lo hodiny. Celková dĺžka jaskyne je 321 m,  
v Borinskom krase je na štvrtom mieste.

Čo ďalej?

Momentálne niet impulzu na ďalší prieskum. 
Snaha o prepojenie s jaskyňou Sedmička v Hor-
nej vetve by mohla viesť nasledujúcu generáciu 
jaskyniarov k obnoveniu výkopových a trhacích 
prác, súčasná skupina po získaných skúsenos-
tiach už nepovažuje tento cieľ za adekvátny vyna-
loženej námahe. Záslužným činom bude vyrieše-
nie silného prievanu, t.j. či jaskyňa fungujúca ako 
spodný vchod komunikuje so Sedmičkou, ktorá 
však je bez intenzívnych prievanov, alebo so 600 m  
vzdialenou jaskyňou Stará garda s jasným zim-
ným výdušným prievanom. Cesta po vode je ne-
možná, sifón je nepreplaziteľný a voda tu stabil-
ne tečie aj počas mimoriadneho sucha. Jaskyňa 
asi ostane iba cennou exkurznou lokalitou pre 
mladých, nevycválaných, športovo založených 
jaskyniarov a čakateľov.



42

V roku 1998 uplynulo nepredstaviteľne ne-
obvyklých 1000 rokov od najstaršej známej his-
torickej udalosti v dejinách jaskyniarstva v Poľ-
sku, na Slovensku a v Maďarsku.

Pred 1000 rokmi totiž v neveľkej jaskyni, 
nachádzajúcej sa v “Tropie” nad Dunajcom,  
v kraji Sandeckom (ide o Malopoľsko resp. Južné 
Poľsko a južné svahy Karpát) pobýval pustovník 
menom Svierad, na Slovensku známy ako Svo-
rad a v Maďarsku pod menom Zoreadus. (Uve-
dené miesto sa nenachádza v hraničnom úseku 
Dunajca, kde sú tiež jaskyne, ale severnejšie,  
v mieste kde už Dunajec tečie na sever, asi 10 
km severne od mesta Novy Sacz).

Správu o tom nachádzame v stredovekej kro-
nike slávneho poľského historika (považované-
ho za otca poľskej historiografie), krakovského 
kanonika Jana Dlugosza (1415 – 1480). Infor-
mácia sa nachádza v druhej knihe jeho epochál-
neho diela “Annales seu cronicae incliti Regni 
Poloniae”, (t. j. “Ročníky čiže Kroniky Slávneho 
Kráľovstva Poľského”).

Táto kniha, ako je známe, bola prepisovaná z 
konceptu v rokoch 1464 – 1466 a teda vznikla 
skôr. V tej dobe, v rokoch 1464 – 1463 uvedený 
historik pobýval v zámku pánov Melštýnskych 
v Melštýne, ktorý je od Tropiu vzdialený nie 
viac ako 10 km. Ján Dlugosz svoje “Ročníky...” 
tvoril opierajúc sa o rôzne písomné pramene. Je 
teda dosť možné, že v čase pobytu v Melštýne 
pri písaní diela využíval v súčasnosti už neza-
chované aktá kostola v Tropie, ktorý vznikol  
v XI. storočí.

Pripúšťame, že to na ich podklade vo svojom 
„Ročníku...” v Roku Pána 998 Ján Dlugosz po-

dal informáciu hovoriacu o tom, že v neveľkej 
jaskyni v Tropie býval pustovník Svierad (ďalej 
Svorad).

Doposiaľ nik nevenoval pozornosť tomu, že 
je to najstaršia historická správa týkajúca sa 
poľskej jaskyne. Je neobvyklé, že pochádza zo 
samého počiatku poľského štátu a teda z obdo-
bia, z ktorého nemáme písomné pramene a na-
viac, hovorí o konkrétnej známej osobe podľa 
mena, ktorá v tejto jaskyni prebývala.

Andrej Svorad, ktorý je tým prvým známym 
poľským „jaskyniarom“ sa narodil v druhej po-
lovici X. storočia. Pochádzal z dedinskej rodiny, 
určite z okolia Krakova, ako sa uvádza, z obce 
Sieradice nachádzajúcej sa neďaleko Prosovic 
(ako ukázali vedecké výskumy, názory na jeho 
iný pôvod, napr. zo Slovenska, sú neopodstat-
nené). Pripúšťa sa (ako uvádza „Encyklopedia 
katolicka“ že „vykonal púť do svätej zeme, kde 
sa zoznámil s ideálmi východných askétov“. Bol 
teda podľa mena prvým známym poľským pus-
tovníkom. Najprv pôsobil v krajine Sandeckej a 
pôsobil na území doliny Dunajca. Na konci X. 
storočia mal sa zdržiavať v onej neveľkej jaskyni 
pod skalami v Trope. O takomto jej využívaní 
pustovníkom a neskôr svätým hovorí veľmi sta-
rá tradícia (povesť), ktorá bola už v stredoveku 
zapísaná. Jeho pobyt potvrdzuje tiež fakt, že 
mala v stredoveku i neskôr (do XVII st.) názov 
Sanctus Svieradus (Svätý Svorad).

Veľmi zaujímavé z pohľadu histórie jaskyniar-
stva, je tiež tvrdenie Jána Dlogosza, obsiahnuté 
v spomínaných Ročníkoch o tom, že táto jas-
kynná pustovňa sv. Svorada je „ešte aj dnes zrej-
má“. Poukazuje totiž na to, že toto miesto mu 

1000-ročnica najstaršieho historického údaja  
v poľskej, slovenskej a maďarskej speleológii  

– pobytu sv. Svorada (Svoreda, Zorearadusa)v jaskyni nad Dunajcom

Wojciech W. Wiśniewski

Napísané pre Spravodaj SSS, preklad Anna Gajdárová
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bolo známe z autopsie (v rokoch 1461 – 1463).
Spomenutá pustovňa Sv. Svorada je neveľká 

jaskyňa nachádzajúca sa na území „Pogorza 
Rožnowskiego vo Tropiu“ nad Dunajcom, nad 
miestnym „Zalevom“ „Jazerom“ Czochowskim, 
nachádzajúcim sa vo výške okolo 280 m. V po-
lovici XVII storočia bola v jaskyni vybudovaná 
kaplnka: Vchod do jaskyne sa nachádza za ol-
tárom kaplnky. Toto miesto je po stáročia späté 
s náboženským kultom, 16. júla v deň odpustu, 
prichádzali tu tisícky veriacich.

Jaskyňu v Tropie mal Sv. Svorad opustiť v 
r. 998 (hoci podľa iných predpokladov to už 
mohlo byť skôr, v r. 997). Pobral sa vtedy na 
Uhry, kde vstúpil do Benediktínskeho rádu, 
ktorý mal svoje centrum v kláštore sv. Hipolita 
v čiastočne vápencových horách i s jaskyňami 
Tríbeč, Zobor, (588 m) pri Nitre), nachádzajú-
cej sa na JZ Slovensku (do r. 1918 to bolo Ma-
ďarsko). Tam dostal meno Andrej podľa vte-
dy hlavného patróna Uhorska. Vzhľadom na 
vtedajšiu stredovekú klímu tu bol známy svojim 
trápením sa.

Tiež tam pustoval, prebývajúc v pustovni 
nachádzajúcej sa nie viac ako pol dňa cesty od 
kláštora. Podľa tradície pobýval tam tiež v jas-
kyni. Sú pochybnosti, ako uvádzajú niektorí au-
tori (napr. Sczeszny Morawski) že je to jaskyňa 
na skalke pri Trenčíne nad riekou Váhom, lebo 
je vzdialená aspoň 70 km. Podľa tradície jasky-

ňa sa nachádza západne od vrcholu Zobor vo 
výške 340 m. Tento objekt sa všeobecne nazýva 
Svoradova jaskyňa Po jeho smrti v tejto jaskyni 
mal pobývať jeho žiak Benedikt.

Andrej Svorad umrel okolo r. 1330 – 1340 a 
veľmi skoro sa dočkal svojho životopisu. Zapí-
sal ho asi biskup z Päťkostolia (Pécs) Maurus 
asi už v r. 1064. Od smrti Svorada sa šíril jeho 
kult, a r. 1083 bol vyhlásený pápežom ako jeden 
z uhorských svätých, v r. 1093 uhorský kráľ za-
viedol jeho kult v celej krajine O niečo neskôr 
sa tiež jeho kult rozvíjal na Morave a v Poľsku 
(napr. už v XII st. v dolnom Sliezsku. Na konci 
XIX storočia sa stal sv. Svorad patrónom sloven-
skej mládeže. Jeho sviatok sa slávi v súčasnosti 
13. júla (do cirkevnej reformy z roku 1969 to 
bolo 16 júla alebo 21. júla.

* * *
Rok 998 spojený s jaskyňou sv. Svorada v Tro-

pie, je nielen rokom vzťahujúcim sa k najstaršej 
historickej správe týkajúcou sa poľskej jaskyne, 
ale tiež sa počíta medzi niekoľko najstarších 
stredovekých zmienok o jaskyniach na svete. 
Táto neobvyklosť spočíva tiež v tom, že ohľa-
dom na jeho poľský pôvod i územie jeho pô-
sobenia (Poľsko aj Slovensko, ktoré v čase jeho 
pôsobenia bolo súčasťou Uhorska) môžeme ho 
uznať za dátum spoločný v dejinách poľskej slo-
venskej aj maďarskej speleológie.
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V minulom čísle tohto Časopisu, v č. 5. a 6., po-
daná bola o P. Karnerom na rozličných stranách 
Rakúska odhalených predhistorických jaskov, čili 
podzemných stavbách. Ku koncu zprávy pripome-
nuté bolo, že podobné jasky a komory nachodiť by 
sa maly aj v našich Čachticiach. Hľadal som v mys-
li našinca, ktorý podať by nám mohol vo veci tej 
bližšiu zprávu, keď to cestou dôst. nášho predsedu 
prišiel od samého P. Karnera pôdorys podzemných 
stavieb čachtických, v sprievode krátkeho opisu tých-
že. Poneváč predmet zaiste nenie bez zanímavosti, 
nech ku porozumeniu pripojenej kresby čachtických 
podzemných stavieb hovorí sám P. Karner. On píše:

Z podlahy zapustenej prázdnej pivnice sostúpi sa 
pri A (Viď obrazec.) do hlbokej chodby, ktorá viedla 
popod pivnicu, a len vtedy sa zjavila, keď podlaha 
pivnice sa prerútila. Chodba, pol metra široká, vedie 
nadol do komory A, 2.4 m. dlhej, 1.7 m. širokej a 
1.9 m. vysokej. Odtiaľto zvrtne sa chodba a na sever 
a ústí sa do komory B, ktorej steny sú – tu výni-
mečne – vyhnuté. V severozápadnom kúte nachodí 
sa diera na preverenie. Tak aj v komorách E a F. 
Tu ale stretáme sa so zjavom, po prvé pozorovaným 
tu v Uhorsku. S podlahy komory sostúpi sa totiž do 
chodby, ktorá šikmo na západ vedie do komory C. a 
odtiaľto ešte hlbšou chodbou do komôrčičky D. zase 
hlbšie ležiacej, ale iba 0,8 m. dlhej a na 1 m. širokej 
a vysokej. Veľmi, veľmi zanímavé. V Rakúsku a Ba-
vorsku sú kolmé okrúhle diery a vchody, v Uhorsku 
ide chodba popod stenu komory jednej do druhej 
hlbšie ležiacej. to isté našiel som i v Sebechleboch. – Z 
počiatku chodby a odbočujúca chodba B, dlhá vyše 
7 m., vedie strmo hore do veľkej komory E, dĺžiacej 
sa od severa na juh. Na severnej strane tejto vidieť 
zarútenú dieru, snáď pôvodný opravdový vchod.  
Z komory E. vedie chodba na západ do malej komo-
ry F, z ktorej ďalšieho postupu niet. Na západnej ste-
ne veľkej komory E je do kameňa vykresaný nápis: 
„Propter metum Turcarum et Germanorum Comes 
Carolus Revay 1686.“ vykresané sú aj mená iných 
šľachticov uhorských, medzi nimi uvedená je aj jed-
na pani, Spacai Maria, ktorí vtedy a aj pozdejšie r. 
1738 ukrývali sa tu.“

Toľko P. Karner. Z uvedeného letopočtu – už zo 
staršieho – nasledovo by, že čachtické jasky nepochá-
dzajú z doby predhistorickej. No letopočet ten ne-

musí poukazovať na rok zbudovania podzemných 
komôr, ale môže byť, a tým viac, že sú dva rozličné, 
označením roku, v ktorom patriční šľachtici a veľ-
moži ukrývali sa v nich. Neobyčajnosť stavieb týchto 
a nápadná ich podobnosť ku opisom starých spisova-
teľov, svedčili by za ich pradávny pôvod.

Veľmi nám bude milé, keď priatelia Mus. slov. 
spoločnosti, nakoľko tu i tam majú známosť o po-
dobných podzemných stavbách, uvedomia nás o 
nich. Prosíme o to! – Zo zprávy P. Karnera vidíme, 
že podobné podzemné komory, jasky, nachodia sa 
i v Sebechleboch.

S.

(Strana 5 a 6 Časopisu Muzeálnej slovenskej 
spoločnosti z roku 1901.)

Predkladaný príspevok uvádzam v pôvodnom 
znení. Predstavuje dobový opis podzemných 
priestorov v Čachticiach, zaujímavý aj preto, že 
je tu jednoduchý pokus o vytvorenie mapy jas-
kyne. Autora ukrývajúceho sa za iniciálou S. sa 
mi nepodarilo odhaliť. Oblastná speleologická 
skupina Čachtice by mohla uvádzané informá-
cie preveriť a informovať o svojich zisteniach. Je 
možné, že lokalita je dostatočne známa. V prípa-
de obce Sebechleby sa jedná asi o pivnice vinárov 
severne (Mladá hora) alebo západne (Stará hora) 
od obce, prípadne pod vrchom Tonhol. Dúfam, 
že malý výlet do histórie zaujme.

Ján Ducár

Čachtické jasky S.
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K spracovaniu histórie takej mladej vetvy 
speleológie, ako je potápanie v jaskyniach na 
Slovensku som sa dostal v súvise s prácou na 
pripravovanej publikácii o problémoch pod-
zemných riečišť na Slovensku, čiže akomsi 
sprievodcovi po sifónoch. Táto bude iste zaují-
mať najmä odborníkov. Avšak údaje o histórii 
zaujmú snáď aj ostatnú členskú základňu SSS 
a možno povedú aj k doplneniu tejto histórie 
o nové, doposiaľ nepoznané aspekty, v čo čitsa-
teľov vyzývam.

1. obdobie pred znovuobnovením SSS  
     v r. 1969

O potápačských aktivitách na Slovensku v me-
dzivojnovom období nemáme informácie, i keď 
problémy so sifónmi v jaskyniach už vtedy exis-
tovali. Počas krátkej existencie po r. 1949 sloven-
ská speleologická spoločnosť mala iba málo času 
na rozvinutie aktivity aj na tomto úseku.

 Ako vieme, speleológia na Slovensku v ob-
dobí 1951 – 1969 nemala jednotné zázemie. 
Existovalo viacero „speleologických krúžkov“ 
či skupín pod rôznymi subjektami – napr. v 
Spišskej Novej Vsi, Tisovci, Brezne, ktoré vy-
kazovala ako svoje organizačné jednotky tiež 
Speleologická odbočka Slovenskej geografickej 
spoločnosti. Speleologické skupiny, ktoré rieši-
li problémy v jaskyniach s vodnými sifónmi sa 
pokúšali prekonávať najprv vlastnými silami 
– buď čerpaním sifónov alebo znižovaním hla-
diny, prípadne zapožičaním potápačského ma-
teriálu. Kuriózne sú pokusy sifóny podplávať 
na nádych, najznámejší takýto úspešný pokus 
je prekonanie sifónu vo Vrátnej Adamom Va-
lom. Neskôr, s rozvojom športového potápania, 
sa skupiny kontaktovali na potápačské kluby 
Zväzarmu, ktoré boli materiálne zabezpečené a 
mali skúsenosti s potápaním na priehradách a 
v mori. Pred obnovením SSS máme zdokumen-
tovné tieto aktivity:

a. Asi prvé slovenské potápačské pokusy na 
Slovensku sa uskutočnili v r. 1955 (ROZLOŽ-

NÍK, V., 1958). Vtedy došlo k objavu Brzotín-
skej jaskyne pod Plešiveckou planinou, ktorá 
bola typická rozľahlými jazerami. Jazerná 
chodba sa ale končila sifónom. Ako sa dozve-
dáme z vyššie uvedeného príspevku, zaobstaral 
bývalý n.p.Turista špeciálne „plávacie obleky“ a 
„kyslíkový prístroj“, s ktorými Viliam Rozlož-
ník a J. Kubenko podplávali 1. sifón (asi 13. 11. 
1955) a pod vodou pracovali pri rozmiestňova-
ní výbušnín a pri následnom odstrele stropu 
uvedeného sifónu. Zrejme podobne prekonali 
i 2. sifón. S tragickou smrťou V. Rozložníka sa 
tento perspektívny výskum končí. V zborníku 
Slovenský kras I, v obrazovej prílohe pod č. 56 
nachádzame dokonca fotografiu potápačov 
s otvoreným kyslíkovým prístrojom „Medi – 
nixe“, podrobnejší príspevok s kresbami au-
tora je tiež v Krásach Slovenska č. 9 z r. 1956 
(ROZLOŽNÍK, V., 1956)

b. V jaskyni Milada končili objavené priesto-
ry tzv. 2. sifónom. V rámci činnosti výskumnej 
skupiny Turistu n.p. sa tu údajne potápal 2. 4. 
1960 J. Jirásek (?) alebo i nedávno zosnulý Fer-
dinand Jirmer a 2. sifón prekonal, čím objavil 
ďaľšiu časť jaskyne až po doposiať neprekonaný 
3. sifón.

c. V súvislosti s činnosťou výskumnej skupiny 
TURISTU, podniku CR pod vedením J.Majku 
uskutočnil sa v „Silickobrezovsko – kečovskej 
jaskynnej sústave“ speleopotápačký výskum v 
spolupráci so 7 člennou skupinou Zväzarmu 
z Bratislavy pod vedením Z.Pekára (MAJKO, J. 
1961). Spomína sa tu ešte meno C.Lapšanské-
ho. V čase od 18 do 23. 6. 1961 sa potápali v 
Bezodnej ľadnici, Majkovej jaskyni a Gomba-
seckej jaskyni. V Bezodnej ľadinci v smere rie-
čiska postúpili iba niekoľko metrov, proti sme-
ru asi 50, prekonajúc „labyrinty“, zvislé kulisy a 
podobne a zažili tu i „krízovku“ spojenú s po-
kazením prístroja.

d. Zväzarmovskí potápači z Košíc z oddielu 
Triton v spolupráci s jaskyniarskou skupinou 
horolezcov Slávie VŠT Košice už od r. 1963 sa 
zaujímali o jaskyňu Zlatá diera v Slovenskom 

História speleopotápačských výskumov 
na Slovensku

Zdenko Hochmuth
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raji. Šlo o potápačov G. M. Timčák, P. Béres, 
V. Kováč, Š. Halebrand, S. Haltenberger, E. 
Kusková, E. Limbach, P. Ošust, A. Sasváriová, 
T. Sasvári. V r. 1965 sa uskutočnil neúspešný 
pokus o preniknutie cez 1. sifón (TIMČÁK G., 
1966). Až 8. 6. 1968 Peter Ošust prekonal 1. si-
fón v Zlatej diere a objavil riečisko dlhé 425 m 
(SASVÁRI T., 1975a). Tu došlo r. 1969 k smr-
teľnej nehode študenta I. Polgara (in Bárta J., 
KS 1970, s. 232), pri vchode do jaskyne je upev-
nená pamätná tabuľka. Po tejto nehode skupi-
na zrejme lokalitu opustila. Potápali asi aj na 
iných lokalitách, v Šafárikove (dnes Tornaľa), v 
Tisoveckom krase a inde, treba získať prístup 
k archívu skupiny (!).

e. V r. 1964 došlo v obci Valaská pri Brezne 
k prepadnutiu dna stodoly do podzemných 
priestorov s jazerami. To bol podnet na geolo-
gický prieskum územia r. 1995 a pri tej príle-
žitosti sa na lokalite potápali Ing. Peter Derkič 
a dr. Marek s kolektívom potápačov z Klubu 
športového potápania pri Pozemných stav-
bách v Žiline. (správa KALAŠA in. KUBÍNY, D., 
1974), dosiahli tu údajne hĺbku 20 m a dostali 
sa na prúdnicu podzemného toku.

f. Na popud Svätopluka Kámena, vedúceho 
jaskyniarskej skupiny v Tisovci sa uskutočnil 
potápačský výskum vyvieračky Teplica v r. 1965 
zásluhou potápačov z Košíc. Potápali sa tu 
Zbigniew Nišponský a Peter Schier (in. Sasvári 
1965b), S. Kámen v príspevku (1968) akciu pod-
robnejšie opisuje. Píše, že druhým potápačom 
bol Ing. Ján Gáll, CSc. Dokonca existuje i foto-
grafia z tejto akcie v 6. ročníku Slovenskeého 
krasu v obrazovej prílohe pod č. 67. Úspech sa 
tu vtedy ale nedosiahol.

g. Pekárov a Senešov výskum vo Vyvieraní 
(SENEŠ J.,1968)

Za ďalší závažný a systematický výskum sifó-
nu na Slovensku môžeme považovať aktivitu 
klubu potápačov „Matador“ z Bratislavy, ktorý 
na žiadosť ONV v Lipt.Mikuláši vykonal potá-
pačský prieskum v jaskyni Vyvieranie v Dem.
Doline. Potápači, hlavne asi Z.Pekár mali už 
skúsenosti s jaskynným potápaním v r. 1961 v 
Slovenskom krase. Do jaskyne boli urobené 2 
výpravy, 22. – 24. 2. 1965 a 25 – 26. 9. 1965. Obe 
akcie sú podrobne opísané v Slovenskom krase 
(SENEŠ J., 1968, PEKÁR Z., 1969), prvej akcie 
sa zúčastnili potápači, Dr. J. Seneš, Dr. E. Balon, 
Dr. I. Čech, Ing. A. Ivan, M. Mouca a Z. Pekár, 
druhej navyše Dr. Tvrdoň, J. Dérer, J. Stacho. 

Potápači dosiahli najnižšie miesto sifónu, ale 
neprenikli do stúpajúcej vetvy.

h. Pred jaskyniarskym týždňom MSK na Bres-
tovej v roku 1968 v dňoch 9 – 11. 5. uskutočnil 
prieskum prítokového sifónu (BRODŇANSKÝ 
J. 1969). Skupina zväzarmovských potápačov 
pod vedením Ing. Petra Derkiča zo Žiliny. Podľa 
ústeho podania v prítokovom sifóne tejto jasky-
ne dosiahli najnižšie miesto sifónu, ale nevošli 
do stúpajúcej vetvy. Zrejme k zopakovaniu po-
kusu došlo aj počas Jaskyniarskeho týždňa (v 
auguste 1968), dosiahla sa údajne hĺbka 23 m 
a vzdialenosť 55 m, potápali Ing.Derkič a La-
dislav Sedlačko.

2. Pôsobenie zahraničných potápačov

Vzhľadom na skutočnosť, že slovenskí potá-
pači nedosiahli dovtedy významnejšie úspechy, 
veľa sa sľubovalo od návštev zahraničných po-
tápačov.

Gradzinski R. v časopise Grotolaz (Krakow) 
publikoval v r. 1956 príspevok „Nurkowanie v 
slowackich jaskiniach“, doposiaľ sme ho nema-
li možnosť preštudovať.

V r. 1960 sa uskutočnilo potápanie brnen-
ských potápačov v Hladovom prameni v Čachti-
ciach. (PANOŠ, V., 1961, POPSÍŠIL, P., 1992). Je 
možné, že českých aktivít bolo aj viac vzhľadom 
na ich trvalú angažovanosť v Slovenskom krase.

 V r. 1967 na Slovensku operovala skupina 
anglických potápačov zorganizovaná asi čes-
kými speleológmi. Uskutočnilo sa potápanie 
v Slovenskom krase v Silickej ľadnici (60 m 
po toku bez vynorenie), Gombaseckej jasky-
ni (15 m), Milade (0), Brzotínskej jaskyni (13 
m), Bezodnej ľadnici a Krásnohorskej jaskyni. 
V Nízkych Tatrách sa potápali v Dem. doline 
v Achátovom dóme, v jazierku v Hlinenom 
dóme, v Pekelnom dóme, v Mramor. rieč. (7. 
žikešov sifón), odtokovom sifóne smerom na 
jaskyňu Vyvieranie a tiež v Hlbokom (Jánska 
dolina), kde prekonali 1. sifón. Aktivita je po-
písná v príspevku od Z.KRATOCHVÍLE (1968) 
i v anglických periodikách (University of Bris-
tol society, Proceedings II, Diver Rewiew). 
Je podivuhodné, že takmer na viacerých lo-
kalitách, ktoré anglickí potápači označili za 
nepriechodné a neperspektívne, sa zásluhou 
slovenských potápaščov dosiahol pokrok. Je 
to aj poučenie pre budúcnosť, že negatívnym 
výsledkom, najmä expedičných výprav, netreba 
príliš veriť.
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Aj v nasledujúcom období, po obnovení SSS 
pozorujeme sporadické návštevy jaskynných 
potápačov zo zahraničia. Takto sa napríklad 
zúčastnil v marci r. 1974 švajčiar Schärer po-
kusu P. Ošusta o prekonanie Brestovského si-
fónu, s Vl. Žikešom r. 1984 (?) prekonal vodnú 
cestu belgičan M. Pauwels. Na Slovensku sa na 
niektorých lokalitách systematicky angažovali 
českí potápači. Ide najmä o jaskyňu Hlboké v 
Jánskej doline, ktorú od polovice 80- tych rokov 
navštevujú hlavne počas cvičných akcií pražskí 
potápači zo skupiny Speleoaquanaut (J.Hovor-
ka a kol.). Známe sú úspechy zo Silickej ľadnice 
z r 1988–9, smrteľná nehoda potápača Nešveru 
z jaskyne Teplica pri Tisovci (l994).

Vieme tiež o návšteve poľského potápača v 
Hrušovskej jaskyni. Fotografia z tejto akcie od 
M.Hujdiča je v publikácii Jaskyne a jaskyniari.

V Kečovskej vyvieračke sa nachádza natiah-
nutý izolovaný kábel, zrejme namiesto vodia-
cej šnúry. Údajne sa na tejto lokalite potápali 
maďarskí potápači (leží v tesnej blízkosti hra-
níc), ale tiež o tejto aktivite nemáme priame 
údaje.

3.Jaskynné potápanie po obnovení SSS

A. Obdobie špecializovaných speleopotápač-
ských skupín

a. AQUASPEL
Ako sa dozvedáme z príspevku Ing. Tibora Sa-

sváriho (1973), už v roku 1970 bola vytvorená 
skupina AQUASPEL v rámci SSS a „zásobená 
potrebnými pomôckami“ zrejme na báze či pri 
paralelnom členstve vo vyššie uvedenom potá-
pačskom klube Triton. Sídlo skupiny bolo v Ko-
šiciach a menovaný bol jej vedúci, významnou 
osobnosťou a asi aj najlepším potápačom bol 
Peter Ošust. Významnými osobnosťami Aqu-
aspelu boli tiež Ing.Ján Gál, Vladimír Manica, 
Ján Števko Jozef Terek a i.(SASVÁRI T.,1976). 
Uvedený príspevok je zameraný na výzvu k 
oblastným skupinám, aby nahlásili lokality, 
kde požadujú vykonať potápačský prieskum a 
odobrali tiež vzorky ílu pre prípadné použitie 
tzv. flokulačných činidiel.

 Skupina Aquaspel rozvinula bohatú činnosť 
na území hlavne východného Slovenska. Snáď 
najdôležitejšími lokalitami bola jaskyňa Teplica 

Kresba V. Rozložníka v Krásach Slovenska č. 9/1956
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čiže Gajdova štôlňa pri Jasove, ktorá bola Ko-
šiciam najbližšia. Hlavnými úspechmi skupiny 
bol objav jaskyne Bobačka (2,1 km) pod Mu-
ránskou planinou (1973), prekonanie viacerých 
sifónov v jaskyni Teplica pri Tisovci (P.Ošust 
1974). Sifón v Brestovej tiež navštívili, ale koniec 
nedosiahli. (Sasvári T., 1975a). Činnosť skupi-
ny Aquaspel nie je dokonale dokumentovaná, o 
jej aktivitách sa dozvedáme hlavne z celkových 
správ o činnosti SSS publikovaných v Spravo-
daji SSS.

Skupina postupne zriadila svoju pobočku aj 
na Západnom Slovensku (I. Waltzer, Vojtech 
Sláčik), a expandovala do zahraničia. Podieľa-
la sa na hľadaní mŕtveho potápača v pobrežnej 
jaskyni na Žuljane (Juhoslávia) a nakoniec zor-
ganizovala potápačskú expedíciu na Cejlón a do 
Indie. Na expedícii však zrejme prevládali iné 
motívy ako speleologické. Počas cesty v Iráne 
v r. 1975 došlo k dopravnej nehode, pri ktorej 
zahynuli Peter Ošust a Pavel Kožuch. Myšlienka 
expedície však ostala a v r. 1977 sa táto nako-
niec úspešne uskutočnila. Jej hlavným výsled-
kom bol zostup do zatopených studní na Cejló-
ne. Skupina získala pomerne značné množtvo 
materiálu, o ktorý neskôr boli nechutné spory. 
Smrťou P.Ošusta otrasený Aquaspel sa však už 
nikdy nespamätal. Už r. 1975 klesla jej aktivita 
na nulu a isté oživenie v r. 1978 – 81 boli akcie v 
záverečnom sifóne v Teplici pri Tisovci

b. TRENČÍN
V Trenčíne existovalo silné zoskupenie potá-

pačov pod Zväzarmom, hlavne v klube NYM-
FA, ktoré malo väzby na potápačské práce na 
Vážskej kaskáde. Nezávisle na Aquaspele sa tu 
vytvorila skupina potápačov, majúca vzťah k 
jaskyniam. Hlavnými osobnosťami tu boli Ján 
Štastný, vedúci oblastnej skupiny v Trenčíne a 
Jozef Kucharovič, potápač s vysokou kvalifiká-
ciou (federálny inštruktor). Počiatky aktivity 
asi začiatkom 70. – tych rokov boli v Občasnej 
vyvieračke (Hladový prameň) v Čachticiach. Po-
stupne rozvinuli aktivitu na strednom a západ-
nom Slovensku.

 K hlavným úspechom skupiny patrí prienik 
a objav jaskyne za sifónmi v Brestovej (Západné 
Tatry), potápanie vo Vrátnej (prienik cez 2 si-
fóny), prienik cez sifón v Krásnohorskej jaskyni 
(Slovenský kras), zaplávanie cca 150 m v Brzo-
tínskej jaskyni, potápanie v Mokrej diere (l50 
m) v Občasnej vyvieračke v Červených vrchoch 
(160 m), prekonanie 2 sifónov na Skalistom 

potoku. Skupina dosiahla svoj zenit začiatkom 
80 – tych rokov, uskutočnila tiež expedíciu do 
perspektívnej alpskej jaskyne Brunneckerhöhle.

B. Speleopotápačská komisia SSS

Objavením sa jaskynných potápačov v Trenčí-
ne, popri tam existujúcej oblastnej skupine SSS 
a komplikácie, ktoré vznikli po tragickej a neskôr 
úspešnej expedícii AQUASPELU po r. 1977 vied-
li Predsedníctvo SSS k tomu, že popri iných už 
doteraz existujúcich komisiách ako poradných 
orgánoch Predsedníctva, iniciovalo aj vznik „Ko-
misie pre speleopotápačstvo“. Po prvýkrát sa ob-
javuje v správe o činnosti SSS v r. 1979 a to s tým, 
že po počiatočnej stagnácii bol za jej presedu me-
novaný Ing. Vojtech Sláčik a zriadené 3 „potápač-
ské centrá“, v Bratislave, Trenčíne a Košiciach.  
I v ďalšom období neprejavovalo Predsedníctvo 
spokojnosť s činnosťou komisie, v r. 1980 zrušilo 
centrum v Bratislave, no na druhej strane mate-
riálne podporila potápanie zakúpením 2 oblekov 
Scubapro T 37, čo spôsobilo v potápačských kru-
hoch obrovskú závisť. Avšak aj v r. 1982 a 1983 
popri nesporných úspechoch nie je s činnosťou 
komisie spokonosť. Hlavný dôvod bol asi v tom, 
že skupina Aquaspel postupne odumierala, zdô-
vodňujúc to nedostatkom materiálu a aj v skupi-
ne Trenčín sa aktívne potápali iba 2 – 3 potápači 
pri obmedzenom počte akcií.

 K ďalšej reorganizácii dochádza v roku 1983. 
Predsedom komisie sa stal Jozef Kucharovič 
(Trenčín) a členmi jej výboru Ing. Aleš Turzák 
(Košice) a Ing. Vojtech Sláčik. Organizovanosť 
v potápaní sa zlepšila. Komisia vypracovala bez-
pečnostné smernice (publikované v Spravodaji 
SSS č. 3/1983), platné od 1. 7. 1983, v r. 1984 
vypracovala Smerice pre používanie a odpis po-
tápačského materiálu, avšak stále v správach je 
konštatovaná stagnácia prieskumu. Problém 
začínajú spôsobovať potápači z Ružomberka, 
Dem. doliny a Prešova, ktorí sa potápajú mimo 
komisie a pri nedodržaní bezp. predpisov. 16. 
12. 1984 V. Žikeš zahynul pri prieskume Pekel-
ného sifónu v Jaskyni slobody v Dem. doline. 
Následovne Predsedníctvo SSS zakázalo potá-
pačkú činnosť a poverilo „komisiu“ aby prob-
lém riešila.

Je ťažké posúdiť príčiny sporov a stagnácie vý-
skumu. Snáď hlavnou záťažou bolo, že komisia 
sa orientovala iba na členov, ktorí mali pomer-
ne vysoké Zväzarmovské kvalifikačné stupne 
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(bronzový odznak) a toto bolo podmienkou 
pre zaradenie medzi jaskynných potápačov. 
Medzi jaskyniarmi sa takíto členovia vyskyto-
vali zriedkavo, získať kvalifikáciu bolo náročné, 
pretože súčasne umožňovala vykonávať aktívne 
tzv. „hospodársku činnosť“ a príslušné orgány 
Zväzarmu mali záujem na obmedzení počtu 
takýchto členov. Kvalifikovaní väzarmovskí po-
tápači zas nemali príliš silnú motiváciou k jas-
kynnému potápaniu.

Ďalší pokus o riešenie problémov bol 7. 
6. 1995 keď prebehla rekonštrukcia komisie 
(schôdzu zvolal A.Chovan, predseda SSS, zapi-
sovateľ bol Ing. Hlaváč, tajomník SSS). Spory 
ale pokračovali a tak Predsedníctvo SSS zasta-
vilo potápačskú činnosť v rámci oblastných či 
špecializovaných skupín, skupinu Košice (Aqu-
aspel) zrušilo a vydalo uznesenie, že jaskynné 
potápanie v rámci SSS je naďalej možné vyko-
návať iba v rámci komisie, ktorej členovia sú 
buď členmi oblastných skupín, alebo pracujú 
ako tzv. „nezaradení“. Tiež vydala príkaz vrátiť 
materiál. V radoch potápačov nad týmto roz-
hodnutím nezavládla prílišná radosť, preto dňa 
16. 3. 1986 bola zvolaná do pivničných priesto-
rov MSK (dnes SMOPaJ) schôdza na ktorú bolo 
pozvaných vyše 40 evidovaných potápačov SSS, 
z nich sa dostavilo 31. Je tu snáď na mieste 
uviesť aj ich mená:

Kucharovič (predseda), Marek, Kormanský, 
Babjak, Peťko, Štéc (Brezno), Košťál, Steininger, 
Sláčik, Kyselica, Šimek, Ovádek, Vrána, Špalda, 
Spot, Gajerský, Hummel (Trenčín), Súlovec, 
Kokavec, Račko, Kundis (Dem.dolina), Turzák, 
Števko, Nedbal, Koščo, Sýkora, Válek, Eštok 
(Košice), Hochmuth, Koľbik (Ružomberok), 
Hlaváč, Benická.

 Na schôdzi napriek odporu najmä potápačov 
z Trenčína boli prijaté nové „Organizačné smer-
nice“, ktoré ďalej menia štruktúdu komisie, 
ktorá preberá takmer všetku právomoc pri or-
ganizovaní speleopotápačských akcií. Praktická 
potáápačká činnosť mala prebiehať v 4 organi-
začných jednotnách – pracovných skupinách: 
Trenčín, Dem. dolina, Košice a Brezno. Výbok 
komisie pod predsedníctvom Kucharoviča pô-
sobí v zložení: Sláčik, Hochmuth, Marek, Tur-
zák. Pracovná skupina Brezno však prakticky 
svoju činnosť nerozvinula a tak prakticky za-
nikla. Od júna 1987 pôsobí nový výbor Komisie 
v zložení J. Kucharovič (predseda, Ľ. Kokavec, Z. 
Hochmuth). Medzitým došlo k zlepšeniu mate-

riálneho vybavenia, bolo zakúpených 12 dých. 
automatík Cyklon 300 a na pracovných akciách 
získané financie na nákup 3 suchých oblekov. 
Napriek všetkému však okrem časti pôsobiacej 
v Prešove, ktorá pôsobila v štruktúre Dem. doli-
na, má činnosť potápačov v ostatných 2 skupi-
nách stále klesajúcu úroveň.

Aktivita Vladimíra Žikeša  
a o.s. Demänovská dolina

V Dem. doline sa začiatkom 80 – tych rokov 
vytvorila samostatná oblastná skupina, kto-
rej člen Vladimír Žikeš získal isté potápačské 
skúsenosti na návštevách Jozefa Kucharoviča 
(potápanie v Pustej jaskyni r. 1976 a 1981, i ako 
pracovník rybného hospodárstva na Liptovskej 
Mare). S priateľmi Ľ.Kokavcom, M.Šúľovcom a 
snáď aj inými (Matocha, I. Kundis, M. Lopčian-
sky) obnovil potápačskú aktivitu v Dem. doline 
v jaskyni Vyvieranie, ktorá bola otvorená, sifón 
dobre prístupný a opustená od čias Seneša.

Prekonanie tzv. 1. sifónu na konci „jazera v tva-
re ryby“ bolo silnou vzpruhou pre samostatnú 
činnosť. Vedenie SSS aj keď si bolo vedomé, že 
činnosť Žikeša a kol. sa nevyvíja v zmysle plat-
ných predpisov, mierne ho materiálne aj morál-
ne podporilo, zakúpením niekoľkých prístrojov 
a mokrých oblekov, hlavne však publikovaním 
jeho úspechov v Spravodaji SSS. Žikeš mal inú 
potápačskú filozofiu, nezaťažená Zväzarmom, 
plával s jednoduchou výstrojou rýchle a preko-
nával tesné úseky, ktoré sa predtým zdali nepre-
konateľné. Takto Žikeš prekonal postupne všet-
ky sifóny na spojnici medzi Jaskyňou Vyvieranie 
a Slobody (5) a dosiahnuté spojenie začal do-
konca zameriavať. Postupoval však systematicky  
a zrejme sa ponoril vo všetkých známych sifó-
noch v Demänovskom jaskynnom systéme. K 
jeho veľkým objavom patril „Objav riečnej chod-
by“ prekonaním 7. sifónu v Jaskyni Slobody, až 
dodatočne sa zistilo, že šlo o časť Objavnej chod-
by, ktorou Alois Král jaskyňu objavil.

Žikeš si zaumienil prekonať všetky sifóny v 
Demänovskom jaskynnom systéme. V Pustej na 
konci Achátového riečiska však nemal úspech, 
hoci šlo o kľúčové miesto systému. Preto sa ve-
noval sifónu v Pekelnom dóme, ktorý mal po-
dobný charakter – snáď tu sa pripravoval na 
Achátový dóm. V tomto sifóne aj 16. 12. 1984 
zahynul za nie celkom vyjasnených okolností – 
nedostatok vzduchu po zdržaní sa. Menované-
ho našiel v hl. 14 m J. Kucharovič.
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 Význam V. Žikeša a kol. je pomerne regionál-
ny a vzťahuje sa na Dem. dolinu. Pokiaľ vieme, 
potápal ešte v jaskyni v Hlbokom (dostal sa asi 
tam, kde všetci, na koniec častí za bublinou), v 
jaskyni Zlomísk – tzv. 2. sifón asi neprekonal, vo 
Vrátnej (prenikol najďalej v 3. sifóne) a potápal 
tiež v Borinke.

Aktivita Z. Hochmutha a časti členov  
o.s. Ružomberok na Východnom Slovensku

Od r. 1978–79 sa datuje záujem a spoluprá-
ca Z.Hochmutha s o.s. Trenčín na výskume 
Občasnej vyvieračky v Červených vrchoch. Po 
objave v jaskyni Občasná vyvieračka sa tu 19. 
11. 1977 potopil Viktor Ďurček, člen potápač-
ského klubu Siréna z Prešova a zaplával asi  
15 m, Z.Hochmuth sa tu vo vojenskom suchom 
obleku ponoril dňa 31. 12. 1979, kde zaplával 
asi 24 m. Základné skúsenosti neskôr získali Z. 
Hochmuth a R. Košč (o.s. Prešov) spoluprácou 
s Trenčianskymi jaskyniarmi na sifóne v Bres-
tovej. Táto aktivita sa konala pod začlenením 
do o.s. SSS Ružomberok, resp. časti jej členstva 
pôsobiaceho v Prešove.

Ideovo to však Prešovčanov tiahlo k Žikešovi, 
s ktorým tesne pred jeho smrťou spolupraco-
vali. Objavili sa ďalší záujemcovia (F. Koľbik, 
P. Jurčák, J. Ondrej, I. Hudec, I. Šimkovič), kto-

rí spočiatku trénovali v opálových baniach na 
Dubníku, tu aj zvládli problematiku kalných 
vôd a jaskynného fotografovania. Po smrti V. 
Žikeša v priebehu 1 roka obnovili potápačskú 
aktivitu v jeho stopách v Dem. doline a pokú-
sili sa integrovať časť členskej základne V. Žike-
ša. Počas r. 1984 – 87 zamerali sifóny objavené 
Žikešom, ale nedosiahli žiadny ďalší pokrok s 
výnimkou prekonania 2 sifónov a kratšej suchej 
chodby v Pieskových sieňach v Pustej jaskyni.V 
tejto fáze sa prešovskí potápači potápali tiež 
vo Vrátnej (zmapovanie sifónov), a inde (Starý 
hrad, Krásnohorská jaskyňa)

Vzhľadom na veľkú vzdialenosť do Dem. do-
liny prešovskí jaskyniari hľadajú bližšie lokality. 
Dňa 8. 12. 1985 sa uskutočnila prvá akcia na 
vyvieračke Skalistého potoka. Počas niekoľkých 
akcií sa podarilo zájsť ďalej, ako Kucharovič 
v r. 1982 a od tých čias sa jaskyňa stáva hlav-
ným pracoviskom skupiny, ktorá v novom po-
nímaní činnosti komisie sa odčlenila ako pra-
covná skupina Východ a jej členovia vystúpili  
z o.s. Ružomberok.

Speleopotápačská aktivita po roku 1989.

Vzhľadom na zánik aktivity Aquaspelu, Bra-
tislavskej skupiny i ochromenie Demänovskej 
časti po smrti V. Žikeša, vypracoval sa po nároč-

Kresba V. Rozložníka v Krásach Slovenska č. 9/1956
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ných rokovaniach nový model činnosti Speleo-
potápačskej komisie SSS, ktorý vstúpil do plat-
nosti r. 1989. Vytvorili sa 2 pracovné skupiny: 
„Východ“, kde ostali prešovskí členovia pod ve-
dením Z. Hochmutha a „Západ“, pod vedením 
J. Kucharoviča, kde boli hlavne členovia z býv. 
Dem. doliny. Komisia mala iba 5 regiskrova-
ných jaskynných potápačov (F. Kucharovič, Ľ. 
Kokavec, Z. Hochmuth, F. Koľbik, I. Šimkovič).

A. Pracovná skupina Západ
Trpela od začiatku nedostkom členov. Vzhľa-

dom na excentrické umiestnenie vedúceho  
v Trenčíne, uskutočnila iba obmedzený počet 
akcií. Z nich najvýznamnejšie sú prieskum sifó-
nu vo vyvieračke Števkovského potoka poniže 
Brestovskej jaskyne a potápanie v záverečnom 
sifóne Teplica pri Tisovci.

B. Pracovná skupina Východ
V jaskyni Skalistého potoka sa postupne 

prekonalo viac ako 30 sifónov a takto sa stáva 
najvýznamenjšou speleopotápačskou lokalitou 
na Slovensku. Najvýznamnejšie objavy sa usku-
točnili v r. 1986 – 89, v ďalších rokoch prevláda 
výskum častí za sifónmi s potápačkými úspech-
mi ešte v r. 1994 a 95. V Pracovnej skupine sa 
vystriedali potápači I. Šimkovič, Novák, D. Hut-
ňan, M. Benko, J. Kovalik, A. Čongradyová a 
obetavý povrchový člen J. Mikloš.

Po r. 1989 doterajší predseda komisie J. Ku-
charovič odstúpil a postupne sa aj potápačsky 
úplne odmlčal. Jeho nástupca František Koľbik 
sa zaslúžil o vydanie nových liberálnejších bez-
pečnostných smerníc, avšak po ukončení štúdia 
v Prešove a odchode na iné pracovisko sa tiež 
potápačky i organizačne odmlčal. Od toho času 
existuje iba jediná pracovná skupina, Východ, 
ktorej vedúci vykonáva súčasne i funkciu pred-
sedu komisie. Takto sme sa vlastne vrátili na 
inej úrovni k ideálu „špecializovanej skupiny“, 
ktorý sme opustili pred viac ako 10 rokmi. Dnes 
už nie je nádej na výhodné získanie potápačské-
ho materiálu prostredníctvom SSS, preto sa 
aktívne potápajú iba tí členovia, ktorí majú vy-
sokú motiváciu k tejto činnosti. V súčasných tr-
hových podmienkach je ich málo a tak sa znova 
začína prejavovať (od r. 1996) stagnácia výsku-
mu. Príznajky oživenia činnosti reprezentuje 
príspevok T. Fusgängera v tomto čísle.
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Každý jaskyniar určite pozná situáciu, keď sa 
v podzemí počas prestávky stretnú prieskumní-
ci s rôznym osvetlením. Majitelia elektrických 
lámp vypínajú svetlá a sedí sa zväčša pri acetylé-
novom osvetlení. Od tejto situácie je už len krô-
čik k obhajovaniu alebo zatracovaniu jednotli-
vých druhov lámp. V tomto príspevku by sme 
chceli upozorniť najmä na výhody a nevýhody 
bežne používaného elektrického jaskyniarske-
ho osvetlenia.

NIEČO Z HISTÓRIE

Na prelome 60. a 70. rokov začalo elektrické 
osvetlenie postupne vytláčať klasické ručné ba-
nícke acetylénové lampy, ľudovo nazývané kar-
bidky. Súviselo to najmä s rozvojom jaskyniar-
stva, keď sa čoraz častejšie začali prekonávať 
vertikálne priestory a osvetlenie nesené v ruke 
bolo nepohodlné a nepraktické. Reflektor elek-
trického osvetlenia umiestnený na prilbe úplne 
uvoľnil ruky pri pohybe v jaskynnom prostredí. 
Začala sa používať kombinácia suchých mo-
nočlánkov umiestnených v nosiči na opasku v 
spojení s čelovým reflektorom umiestneným na 
prilbe. S pomocou takýchto doma amatérsky 
vyrábaných lámp sa napríklad od roku 1970 
skúmala napríklad Jaskyňa v Záskočí v Nízkych 
Tatrách a priepasti v Červených vrchoch v Zá-
padných Tatrách a v Slovenskom krase. V roku 
1973 sa napríklad elektrické osvetlenie použilo 
pri zostupe pomocou jednostopých rebríkov 
do 225 metrov hlbokej poľskej priepasti Wielka 
Litworova. Naši jaskyniari s ním svietili aj pri 
prvých zostupoch slovenských jaskyniarov do 
známej jaskyne Snežná v poľských Tatrách a v 
roku 1974 pri prechode podzemným systémom 
Piaggia Bella v Taliansku.

Po myšlienke umiestniť horák acetylénových 
lámp na prilbu v roku 1975 sa začali opäť veľ-
kej obľube tešiť karbidky, ktoré začali vytláčať 
amatérsky vyrábané elektrické lampy. Posledná 
významnejšia akcia slovenských jaskyniarov v 

zahraničí ktorá sa uskutočnila s elektrickými 
lampami bol zostup do 920 metrov hlbokej 
priepasti Michele Gortani v roku 1976. Okrem 
vedúceho výpravy, ktorý si svietil elektrickou 
lampou mali všetci amatérsky vyrábané elek-
trické čelovky (viď obr. 10 na strane 175 v prí-
spevku P. Hipmana z roku 1978).

NIFKY

Niekedy v tomto období sa medzi jaskyniar-
mi objavujú aj veľmi známe banícke akumulá-
torové lampy, ľudovo zvané „nifky“. Používali sa 
najmä tam, kde blízke bane poskytovali príleži-
tosť na ich získanie. Vtedy sa totiž tieto lampy 
nedali jednoducho zakúpiť u výrobcu a ani v 
obchodnej sieti. Aj napriek týmto prekážkam sa 
značný počet týchto lámp najmä v 80. rokoch 
dostal medzi jaskyniarov. Toto osvetlenie sa v 
náročných jaskyniarskych podmienkach osved-
čilo a od tohto obdobia ide o obľúbený zdroj 
svetla v podzemí. Paradoxne rozmach používa-
nia nifiek nastal po útlme slovenského baníctva 
začiatkom 90. rokov, keď sa dali pomerne vý-
hodne kúpiť v baníckych centrách. Sú osadené 
niklokadmiovými akumulátormi s kapacitou 
10 a 11 Ah. S podrobnosťami o týchto svetlách 
sa jaskyniari mohli oboznámiť v príspevku Z. 
Hochmutha v Spravodaji 1/1996.

ANGLICKÉ LAMPY RADU FX

Tieto sa začínajú objavovať na Slovensku za-
čiatkom 90. rokov. Jeden z ich prvých používa-
teľov a propagátorov na Slovensku bol J. Tencer 
z OS Plavecké Podhradie. Ide o profesionálne 
vyrábané lampy určené pre speleológiu s mo-
derným suchým niklo-kadmiovým akumulá-
torom, ktorý je zaliaty do robustnej plastickej 
hmoty. Nosí sa upevnený na opasku a je spojený 
s reflektorom ohybným káblom. Reflektor má 
držiak pomocou ktorého sa upevňuje na prilbu. 
Reflexná parabola je osadený dvoma rozdielny-
mi žiarovkami, ktoré môžu byť striedavo zapí-

Niekoľko poznámok k elektrickému osvetleniu 
používanému v speleológii na slovensku

Peter Holúbek
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nané. Lampa je vodotesná, avšak nie je určená 
pre potápanie. Výhodou týchto lámp je, že majú 
len nepatrnú stratu kapacity pri nízkych teplo-
tách.

Starostlivosť o akumulátor nie je na rozdiel 
od nifiek takmer žiadna. Treba sa vyvarovať len 
jeho úplnému vybitiu. Akonáhle začne svetlo 
slabnúť, treba vypnúť lampu a akumulátor čo 
najrýchlejšie nabiť. Lampa by sa v žiadnom prí-
pade nemala dlhšie uskladňovať úplne vybitá.

Akumulátory sa nabíjajú prúdom 0,7 A na-
bíjačkou ktorá sa dá zakúpiť priamo s lampou. 
Doba nabíjania je približne 1,5 násobná ako 
doba používania s halogénovou žiarovkou. 
Avšak treba počítať so samovoľným vybíjaním 
akumulátora (približne 0,5% za deň) a po dlh-
šom státí ho treba nabíjať 14 hodín. Mierne pre-
bíjanie akumulátoru neškodí.

Porovnanie parametrov elektrických lámp:

EKONOMIKA PREVÁDZKY ELEKTRICKÉ-
HO OSVETLENIA

Pri cenách v roku 1998 sme sa pokúsili spraviť 
ekonomickú analýzu používania elektrických 
lámp. Predpokladajme, že jaskyniar si zakúpi 
nifku (koncom roku 1996 sa pre potreby jasky-
niarskeho oddelenia SMOPaJ zakúpili lampy s 
niklokadmiovým akumulátorom s kapacitou 
11 Ah v cene 2439,- Sk za kus) a používa ju 
povedzme napríklad 5 rokov. Za tento čas prie-
merný jaskyniar strávi v podzemí približne 200 
akcií. Z jednoduchých počtov nám vychádza, že 
ak lampa stála 2439,- Sk a nabíjačka 200,-Sk, 
tak jedna akcia strávená v podzemí vychádza 
približne na 13,19,- Sk, so zanedbaním spotre-
bovanej elektrickej energie pri jej nabíjaní.

Pri lampe FX 2 ktorá sa v roku 1996 predá-
vala za 198,- DM (3850,-Sk) vychádza pri po-
dobných úvahách ako pri nifke cena za jedno 
svietenie v podzemí 19,25,- Sk.

Pri analýze nákladov na karbidové osvetlenie 
nám vychádzajú náklady na jedno svietenie v 
podzemí na 17,- Sk pri rovnakých úvahách ako 
pri elektrickom osvetlení. V nákladoch na osvet-
lenie je započítaná cena karbidky – 1 200,- Sk 
(výrobok R. Košča, cena z roku 1998), prilbový 
acetylénový horák – 1 200,- Sk a náklady na kar-
bid – 5,- Sk na akciu.

ZHODNOTENIE VÝHOD A NEVÝHOD 
ELEKTRICKÉHO OSVETLENIA

Z ekonomickej analýzy jaskyniarskeho osvetle-
nia vyplýva, že používanie elektrického osvetlenia 
v podzemí je cenovo výhodnejšie ako je tomu pri 
lampách karbidových. Avšak tento rozdiel nie je 
až taký výrazný aby sa jednoznačne dalo jedno 
alebo druhé osvetlenie z tohto hľadiska vyradiť 
alebo favorizovať. Preto sme sa pokúsili zostaviť 
výhody a nevýhody jednotlivých druhov osvetle-
nia do tabuľky aby vynikli ich klady alebo zápory.

Elektrická lampa
Výhody: 
– použitie bez obmedzenia v blatistých a mok-

rých jaskyniach
– jednoduchá obsluha v podzemí
– použitie v priestoroch s nedostatkom kyslíka
– možnosť presvietenia nedostupných komínov

Nevýhody: 
– neplastické svetlo vrhajúce tiene, nevýhoda 

najmä vo veľkých jaskynných priestoroch
– obmedzená dĺžka doby svietenia, po pobyte  

v podzemí nutnosť prístupu k elektrickej sie-
ti, nevýhoda najmä pri expedíciách v odľah-
lých oblastiach

– opatrnosť pri transporte k jaskyni (vysviete-
nie, vyliatie elektrolytu)

Karbidka
Výhody: 
– plastické svetlo
– s dostatočnou zásobou karbidu a vody prak-

ticky neobmedzený zdroj svetla (výhoda naj-
mä pri dlhších expedíciách)

– vyvíjač acetylénu je zdrojom príjemného tep-
la v chladnom jaskynnom prostredí

Nevýhody: 
– obmedzené použitie vo vodných a blatistých 

jaskyniach
– nutnosť meniť náplň karbidu v podzemí,  

s čím súvisí potreba nosiť karbid do jaskyne 
a vynášať zreagovaný von

NIFKA – kapacita 11 Ah, hmotnosť 2,13 kg
žiarovka dĺžka svietenia
0,5 A 15 hodín
0,8 A 10 hodín
FX2 – kapacita 7 Ah, hmotnosť 1,2 kg
žiarovka dĺžka svietenia
0,85 A 9 hodín
0,3 A 21 hodín
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– obmedzené použitie v priestoroch s nedo-
statkom kyslíka

– obmedzená možnosť presvietiť nedostupné 
priestory

– problematické zháňanie karbidu, čo sa zvý-
razní najmä pri zriedkavejšom používaní

Z uvedeného rozboru vyplýva, že každý druh 
osvetlenia má svoje pre ale aj proti. Z nášho 
pohľadu napríklad na víkendový (dvojdňový) 
prieskum horských jaskýň v Krakovej holi ale-
bo v Západných a Vysokých Tatrách je výhodná 
karbidka a na skúmanie prevažne plazivkovi-
tých a blatistých priestoroch v Borinskom krase 
kde je dostupná elektrická sieť je akumuláto-
rová lampa praktickejšia. S obľubou napríklad 
používame nifku pri prieskumných víkendo-
vých akciách v Jánskej doline, keď počas dvoch 
pobytov pri práci v podzemí svietime s jedným 
akumulátorom 15-16 hodín. Ide o pohodlné 
svietenie bez akejkoľvek údržby a starosti s no-
sením a odnášaním karbidu. Avšak pre exkurz-
nú návštevu napríklad rozsiahlej Stratenskej 
jaskyne je v podzemí asi prijateľnejšie acetylé-
nové svetlo. Pri ňom sa v neznámom prostredí 
akosi lepšie pohybuje. Dobré služby nám naprí-
klad počas expedície v čínskej provincii Yunnan 
preukázali elektrické lampy. Pri ich svetle sme 
preskúmali a zamerali 3,2 km dlhú jaskyňu. 
Ak by sme ju chceli preskúmať s acetylénovým 
osvetlením tak hmotnosť karbidu, prílb a sa-

motných karbidiek by bola určite niekoľkoná-
sobne vyššia ako hmotnosť lámp elektrických. 
Z nášho pohľadu sa teda jednoznačne nedá 
povedať ktorý druh osvetlenia treba preferovať, 
ale je dobré keď jaskyniar má vo výbave obidva 
druhy osvetlenia.

Literatúra:
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baníckeho čelového osvetlenia typu 1662 
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48–49.

HOLÚBEK, P., 1994: Vývoj individuálneho jas-
kyniarskeho osvetlenia a lezeckých pomôcok 
a metód používaných na prekonávanie verti-
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SMOPaJ, Liptovský Mikuláš.

HOLÚBEK, P., 1996: Niekoľko poznámok k 
používaniu acetylénových lámp jaskyniarmi 
na Slovensku. Spravodaj SSS, 27, 1, Liptovský 
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Lampa FX2 a NIFKA, najbežnejšie elektrické lampy používané v podzemí
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Počas cesty do Izraela v roku 1994 som mal 
možnosť spolu s Janom Hučíkom, kolegom zo 
Speleoklubu Nicolaus, navštíviť aj Mŕtve more 
a oblasť solného krasu ležiacu v jeho blízkosti. 
Východiskom je rekreačné prímorské stredisko 
Newe Zohar, ktoré profituje z liečebnej sily sla-
nej vody a bahna. Stredisko leží na západnom 
pobreží najjužnejšej časti Mŕtveho mora, kto-
rého hladina je 397 m pod hladinou Stredo-
zemného mora (polľa Rekordy zeme. Slovenská 
Kartografia, Bratislava, 1991). 

Našim speleologickým cieľom bol vrch Sodo-
ma, ktorý je súčasťou národného parku MIDBAR 
YEHUDA HA-DERONI. Celá oblasť má charkter 
pustej krasovej krajiny bez výraznejšej vegetácie. 
Svahy okolo Mŕtveho mora takmer kolmo stú-
pajú a vytvárajú ostrohranné kopce, ktoré sú vo 
vrcholovej časti zarovnané. Hornina je zmesou 
kamennej soli a blata. Nejedná sa o číry soľný peň 
tak ako ho poznáme zo Zakarpatskej Ukrajiny pri 
Solotvine. Soľ je vo vrstvách prekladaná širokými 
vrstvami sedimentov. Vrstvy nie sú výsledkom rov-
nomernej sedimentácie, ale ich nepravidelnosť vy-
voláva dojem nahrubo zamieseného cesta na dvoj-
farebnú bábovku. Zákonite museli v tejto mäkej 
hornine vzniknúť jaskyne. Len vďaka tomu, že 
tento kraj je veľmi chudobný na zrážky, okolité 
hory sa nerozpustili.

Mali sme vymedzený veľmi krátky čas a preto 
sme navštívili len jednu jaskyňu – ARUBOTA-
IM. Jaskyňa sa nachádza na východnom úpätí 
vrchu Sodoma 8 km južne od prímorského stre-
diska Newe Zohar. Vchod leží 2 m nad hladinou 
mora a má východnú orientáciu. Pred vchodom 
sú pieskové duny v ktorých sa po 5 m stráca vy-
schnuté výtokové koryto jaskyne. Jaskyňa bola 
vymodelovaná na pukline v mere SZ. Jej hlavný-
mi časťami sú dve priepasti. Ich deniveláciu sme 

odhadli na 40 m a  na 60 m. Obidve vyúsťujú 
na povrch kolmými stenami bez medzistupňov 
a medziposchodí. Steny priepastí sú pekne vy-
hľadené do oblých tvarov. V miestach, kde sú 
hrubšie vrstvy hliny a piesku sú hladké steny pre-
rušené a vypadané do masívu. Dno priepastí aj 
spojovacej chodby je vyplnené skalami a sú tu aj 
väčšie skalné bloky. Medzi skalami sa nachádza 
piesok. Spojovacia chodba, ktorá vedie od vcho-

Jaskyňa ARUBOTAIM

Ján Vajs
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V Spravodaji SSS č. 3/98 autor Gabriel Le-
šinský v príspevku Modelové stanovenie per-
spektivity dobre vyvinutých priepastí v Slo-
venskom krase (s. 34–36) píše, že nesúhlasí 
s teóriou zahadzovania priepastí na planinách. 
Naše dlhoročné skúsenosti z prieskumu pla-
niny Ohnište v Nízkych Tatrách nás dovied-
li k poznaniu, že práve priepasti a závrty boli 
v minulosti využívané na hospodárske účely, aj 
keď slovko hospodárske nie plne vystihuje sku-
točnosť.

Planina Ohnište sa nachádza v nadmorskej 
výške okolo 1 500 m a vo svojej hornej časti vy-
tvára nádherné priestory rovinatého charakte-
ru, ktorých si v minulosti všimli nielen poľovní-
ci ale predovšetkým gazdovia-poľnohospodári. 
Veľmi rýchlo pochopili, že tu je možnosť sezón-
neho pasenia dobytka a oviec. Preto pristúpili 
ku kultivácii tohto územia. Určite to nebola 
ľahká úloha, pretože museli vyklčovať starý 
les, ktorý bol veľmi ťažko dostupný. O  rozsa-
hu týchto prác svedčí dodnes zachovaná zem-
ná ryzňa, ktorá začína na južnej hrane planiny 
a prudko spadá do malužinskej doliny. Po klčo-
vaní lesa ostalo množstvo odpadového materi-
álu v podobe konárov, kôry a pňov. To všetko 
museli z budúcej lúky odstrániť. Navyše, sú tu 
aj typické škrapy, ktoré dnes nájdeme v zalesne-
nej časti planiny. Priepasti a závrty začali plniť 
odpadom z kultivácie nie preto, aby ich zasypa-
li, ale aby sa zbavili nepotrebného materiálu. 

Pri našom prieskume Jelenej priepasti, ale aj 
pri prieskumoch predchádzajúcich, bolo kon-
štatované, že priepasť je plná konárov, pňov, 
kmeňov, skál a hliny. Niekoľko rokov sa sna-

žíme vyčistiť dno vstupnej šachty, ale napriek 
vynaloženej námahe, stále vyberáme len zmes 
kultivačného odpadu, ktorý je navyše prestú-
pený aj kosťami rôznych stavovcov. Okrem 
osteologického materiálu divožijúcich zvierat 
sme našli aj kosti hospodárskych zvierat. Je ich 
pomerne hodne na to, aby sme mohli tvrdiť, 
že tam popadali nešťastnou náhodou. O po-
stupnosti plnenia priepasti odpadom z planiny 
svedčí vrstvenie organických zvyškov so skalami 
a škrapmi. Množstvo humóznej hmoty sved-
čí o hnilobnom procese, ktorý v čase desiatok 
a možno stovák rokov prebiehal.

K Jelenej priepasti sa viaže aj jedna legenda, 
ktorá žije v ústnom podaní medzi pastiermi 
v Jánskej doline. Podľa nej vozili pastieri na pla-
ninu vodu z jediného zdroja v sedle pod vrchom 
Slemä ku kolibe v juhovýchodnej časti planiny 
pomocou konského záprahu. Vzhľadom na ne-
prístupnosť planiny, nemohol byť použitý kla-
sický štvorkolesový konský voz s párom koní, 
ale jednoduchý krátky dvojkolesový vozík s dre-
veným sudom, ktorý ťahal jeden kôň. Legenda 
vraví, že raz sa kôň aj s vozom prepadol do Jele-
nej priepasti. Nám sa podarilo nájsť v priepasti 
konské kosti aj lebku. Mnohé drevá vynesené 
na povrch boli jednoznačne opracované člove-
kom, ale dlho sa nám nedarilo nájsť rukolapný 
dôkaz o pravdivosti legendy. Až nedávno sme 
sa prehrabali v sutine k pomerne zachovalému 
náboju z kolesa konského voza. Poznanie, že 
do priepasti sa prepadol alebo po splašení zrú-
til celý konský povoz evokuje otázku, či vstup 
priepasti vznikol prepadnutím tenkej stropnej 
vrstvy horniny, alebo priepasť bola svojho času 

du k priepastiam dostupuje výšky 2 až 4 metrov. 
Vo vertikálnych priepastiach bolo vidieť otvory 
s chodbami ale bez lezeckých pomôcok sme ne-
vedeli posúdiť, či sa jedná o pokračovanie jasky-
ne, alebo o slepé chodby. V jaskyni bol určite ro-
bený speleologický prieskum, pretože na stenách 
sme našli v slučkách zavesené karabíny. Dĺžka 
chodby od vchodu po dno druhej priepasti je 

50 m. Ľahká dostupnosť jaskyne, jej prirodzené 
osvetlenie cez dve priestranné priepasti a nená-
ročnosť pohybu z nej robí hodne navštevovanú 
lokalitu. 

Pri ceste okolo Mŕtveho mora sme mali mož-
nosť navštíviť aj historickú pevnosť Massa-
du a škoda, že nám čas nedovolil pozrieť si aj 
Kumránske jaskyne okolo ktorých sme len prešli.

„Nemodelová“ 
Jelenia priepasť

Ján Vajs
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tak zahádzaná, že jej otvor úplne zanikol. Až vy-
hnitím organického materiálu došlo k zosuvu 
a opätovnému otvoreniu priepasti.

Postupným čistením priepasti a určovaním 
vyneseného materiálu sa bude môcť odborne 
zhodnotiť rozsah a spôsob využívania priepasti 
pri rekultiváciách a následnom hospodárskom 
využívaní. Väčšiu pozornosť si z tohto hľadis-
ka zaslúžia aj závrty, menšie priepasti a malé 
depresie, ktoré môžu byť zasypanými priepas-
ťami. Treba skúmať v okruhu dostupnosti od 
dnešných lúk na planine. V extrémnych polo-
hách planiny sa tiež nachádzajú priepasti (napr. 
Veľká ľadová, Havrania,...), ale tie neobsahujú 
toľké množstvo materiálu. Vysvetlenie je logic-
ky práve v ťažkej dostupnosti okrajových prie-
pastí a v ľahkosti dosiahnutia priepastí a závr-
tov priamo na lúkach.

Na záver chcem vysloviť nesúhlas s tvrdením 
G. Lešinského o nezmyselnosti zasýpania prie-
pastí na poľnohospodársky využívaných kra-
sových lokalitách, pretože práve nedostatok 
času a obmedzenosť používaných technických 
prostriedkov určovali čo najracionálnejšie vyko-
nanie rekultivačných prác. Teda nie zasýpanie 
priepastí ako hlavný cieľ, ale odstraňovanie od-
padu bolo príčinou prečo sa do pripepastí do-
stal materiál z planín. Navyše na Ohništi nenáj-
dete klasické akumulačné pásy alebo kopy zo 
skál a škrapov. V každom prípade príspevok G. 
Lešinského považujem za zaujímavý a chcem sa 
mu poďakovať aj v mene Jelenej priepasti, pre-
tože sme o ňu už strácali záujem, ale vďaka jeho 
príspevku sme motivovaní opäť sa do tejto taju-
plnej priepasti vracať s cieľom poznania pravdy.

Fotografovanie v podzemí, v úplnej tme 
a vzdialené od civilizácie patrí k pomerne 
zriedkavým záľubám. Náročné je na čas, tech-
nické vybavenie a často i fyzickú zdatnosť fo-
tografa. Do 9. ročníka súťažnej výstavy jasky-
niarskej fotografie s medzinárodnou účasťou 
SPELEOFOTOGRAFIA ´98 sa prihlásili 
v prevažnej miere fotografi – amatéri, kto-
rých záľubou sa stal prieskum a objavovanie 
čara jaskynného podzemia. Autori zo Sloven-
ska, Rakúska, Maďarska, Švédska prihlásili 
do súťaže 43 farebných fotografií. Zobrazujú 
nie len krásu a veľkoleposť, ale často i detaily 
jaskynnej výzdoby, ktoré si oko bežného náv-
števníka nevšimne, no objektívu fotografa – 
jaskyniara neunikne. 

Odborná porota posúdila prihlásené práce 
a udelia ceny:

Cenu Slovenského múzea ochrany príro-
dy a jaskyniarstva získal za snímku Scädel  
einer Fledermaus Robert Bouchal, Rakúsko, 

Cenu Správy slovenských jaskýň získal za 
snímku Motýľ Štefan Seman, Slovensko,

Cenu Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti získala za snímku Pohľad kamenných očí 
Katarína Hadriová, Slovensko. 

Na príprave podujatia sa okrem Slovenské-
ho múzea ochrany prírody a jaskyniarstva Lip-
tovský Mikuláš podieľali Správa slovenských 
jaskýň Liptovský Mikuláš, Slovenská speleo-
logická spoločnosť Liptovský Mikuláš, Zväz 
slovenských fotografov Ružomberok a Mesto 
Liptovský Mikuláš.

Slávnostná vernisáž výstavy súťažných fo-
tografií spojená s odovzdaním cien, diplomov  
a certifikátov o účasti sa uskutoční 18. 11. 
1998 o 15.00 vo výstavnej sieni múzea na  
Ul. 1. mája 38 v Liptovskom Mikuláši. Výstava 
potrvá do konca roka 1998.

SPELEOFOTOGRAFIA ´98

Alena Danišová
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Začiatkom roku 1998 vyšlo v poradí už 8. čís-
lo poľského speleologického periodika Jaskinie 
v novej úprave. Okrem zmeny titulnej strany 
sa zmenil aj vydavateľ. Namiesto Krakovského 
Klubu Taternictwa Jaskiniowego sa ním stal 
AMC ZRGiW – Andrzej Ciszewski. V záhlaví ti-
tulu sa objavilo, že nové periodikum je dvojme-
sačník a skutočne do októbra 1998 vyšlo jeho 5 
čísiel. Na prvý pohľad Jaskinie zaujmú profesi-
onálnym spracovaním na kvalitnom kriedovom 
papieri. Oceniť sa dá aj fakt, že značná časť fo-
tografií pri jednotlivých príspevkoch je farebná, 
čím sa len zvýrazňuje dobrý dojem z periodika.

Vnútorne sa Jaskinie prehľadne členia na 
Jaskynné aktuality, Zahraničné výpravy, Tatry, 
Jaskyne Wyzyny (Pahokatiny), Turistické jas-
kyne, Technika a šport, História, Fotogaléria 
a na záver každého čísla je zaradený anglický 
obsah najvýznamnejších príspevkov. Ťažiskom 
periodika je rubrika Zahraničné výpravy. Sú-
visí to s expedičným zameraním poľskej spe-
leológie. Prakticky v každom čísle sa objavujú 
reportáže zo zostupov do hlbokých alpských 
jaskynných systémov. Najčastejšie sú však prí-
spevky z tradičného poľského rajónu – Ra-
kúska. Záujemca o exotické krasové oblasti si 
určite prečíta články o expedíciách do Mexika 
a Turecka. Jaskynné aktuality prinášajú čer-
stvé informácie rôzneho rozsahu o najnovšom 
dianí. Nachádzajú sa tu napríklad aj pamäťo-
vé náčrty z najnovších objavov. Práve tieto in-
formácie sú často veľmi žiadané a je škoda, že 
v našom Spravodaji sa takýto druh správ ne-
objavuje. Vo Fotogalérii sa prezentujú svojimi 
prácami jaskyniari fotografujúci v podzemí. Je 
to zaujímavá strana ktorá určite časopis oži-
vuje. Najvýznamnejšiemu poľskému krasové-
mu terénu – Vysokým a Západným Tatrám je 
venovaná samostatná rubrika. Pre nášho jas-
kyniara je určite zaujímavá časť kde sa pojed-
náva o technike a výstroji. Napríklad v II. čísle 
(marec-apríl) je reportáž z osadzovania stálych 
kotviacich bodov vo vertikálach tatranských 

jaskýň. Zaujala nás tu fotografia vŕtačky pohá-
ňanej spaľovacím motorom, ktorá by sa určite 
dala využiť aj u nás.

Slovensku sa tu venuje viac príspevkov, kto-
ré sa však vzťahujú len na oblasť Tatier, čo len 
dokumentuje záujem poľských kolegov o kom-
plexný pohľad na tento ich jediný významný 
krasový región. V čísle 1 (8) Ewa Kotarba opi-
suje merkaptanový pokus ktorí uskutočnili slo-
venskí a poľskí jaskyniari v lete v roku 1997 na 
dokázanie spojenia medzi slovenskou Priepas-
ťou pod Malolačniakom a známou poľskou jas-
kyňou Wielka Sniežna. V aktualitách sa v tomto 
čísle objavila aj správa o tragickej udalosti slo-
venského jaskyniara vo Wielkej Sniežnej v roku 
1997. V čísle 5 (12) sa objavili v aktualitách dva 
prebraté materiály z nášho Spravodaja. Ide o 
nové postupy v Tatrách na známych lokalitách 
Čiernohorský jaskynný systém a Nová éra. Ne-
milého prekvapenia sme sa dočkali pri ďalšom 
listovaní tohto čísla. V rubrike Tatry sa na 
dvojstránke objavili dva príspevky o priepasťo-
vitej Tristarskej jaskyne v Belianskych Tatrách. 
Autor prvého je známy krakovský jaskyniar W. 
W. Wisniewski ktorého určite viacerí poznajú 
aj z pôsobenia v našich tatranských krasových 
terénoch. Jeho príspevok sa začína smutným 
konštatovaním, že viac ako 10 rokov známa 
najhlbšia priepasť v Tatrách (1981-1992) na 
Slovensku má len úbohé zmienky v literatúre. 
Ďalej nasleduje chronológia najvýznamnejších 
aktivít týkajúcich sa jaskyne. Záver článku tvo-
rí prognóza možnej denivelácie jaskyne, ktorá 
sa podľa autora môže najmä nahor zvýšiť ešte 
o niekoľko sto metrov. Pozoruhodnejší je však 
príspevok podpísaný iniciálami J. R. V ňom 
sa stručne opisuje jaskyňu a jeho súčasťou je 
orientačná mapa spolu so schémou kotvení a 
dĺžok potrebných lán na prekonanie priepastí. 
Práve takýto príspevok chýbal v našej literatúre 
a je smutné, že o takej zaujímavej lokalite akou 
nepochybne Tristarská jaskyňa je, sa musí záu-
jemca dozvedieť práve zo zahraničnej literatúry. 

Poľské jaskyniarske periodikum

Peter Holúbek
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Čo k tomu dodať? Podstata samotného jasky-
niarstva je v odhaľovaní podzemných tajom-
stiev. Ak sa však o významnej lokalite neobjaví 
niekoľko rokov žiadna zmienka v literatúre, tak 
sa vytvorí priestor pre vznik legendy a skôr či 
neskôr sa niekto nájde kto sa toto tajomstvo 
pokúsi poodhaliť. V tomto prípade je to smutné 
najmä preto, že sa jedná o jaskyňu v chránenom 

území TANAP-u ktorá je preskúmaná a zame-
raná, len akosi chýbala chuť napísať príspevok. 
Opäť sa ukázalo, že najlepšou ochranou jasky-
ne je zverejnenie výsledkov prieskumu a jej časté 
návštevy domácimi jaskyniarmi. Veď o jaskyňu 
ktorá sa intenzívne skúma alebo je z nej dobrá 
dokumentácia nie je lákavým cieľom žiadneho, 
dokonca ani nepovolaného prieskumníka.

V lete 1998 bola v južnej časti Plešiveckej pla-
niny objavená ďalšia významná lokality. Výsled-
kom spoločného úsilia rožňavských a košických 
jaskyniarov (Speleo Rožňava a SK Drienka) je 
objavenie vyše 58 m hlbokej Novej muflónej 
priepasti. Dominantou celej priepasti je 50 m hl-
boká, pomerne priestranná studňa. Traverzom 
sa nám podarilo dostať sa do okna, asi v hor-

nej tretine šachty, za ktorým sa nachádza úzky 
meander a sériou niekoľkých menších kolmých 
stupňov sme zostúpili až do hĺbky -48 m, kde 
nás zastavila neprielezná úžina. T. č. sa pracuje 
na spriechodnení úžiny, za ktorou vidieť ďalšie 
voľné priestory. Predpokladáme, že cez meander 
sa nám podarí prekročiť hĺbku -58 m. Podrobný 
príspevok do Spravodaja pripravujeme.

Nová muflónia priepasť

Zoltán Jerg

Krátke správy – po uzávierke
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Bolo to nedávno v sobotu. Planina nás priví-
tala v zimnom šate. Počas tvrdej práce sa rodila 
úplne nová priepasť a napriek zime nás hriala 
nádej, že prerazíme a privedieme ju na svet, kam 
sa pýtala... Nádej. Jedna napriek zime rozkvitala 
a druhá, tá, ktorú sme si opatrovali v srdciach 
odvtedy, čo nám Maroša odviezli do nemocnice, 
akoby v ostrom vetre zhasínala. V okamihu, keď 
sa nádej, že sa narodí nová priepasť, naplnila, tá 
druhá v nás naveky tíško zhasla. V srdci plani-
ny sa v telefóne ozval hlas, ktorý nám zvestoval, 
že Maroša viac niet. Hlas o to zlomenejší a o to 
nešťastnejší, lebo patril Marošovej mamičke... 
Slnko sa v tej chvíli uberalo k západu. V malom 
výklenku pri vedľajšej jaskyni, kde sme spolu s 
Marošom ani nie tak dávno spoločne pracovali, 
zaškvrčal knôtik zlomenej a zafúľanej sviečky, 
ktorá dlho ležala v jaskyniarskom batôžteku, 
nevedno prečo. Zhasínal so západom slnka, keď 
sme schádzali z planiny. V tej chvíli sa rozozvu-
čal zvon v starej zvonici v Joviciach – bolo to ako 
posledné zbohom planiny, akoby sa s Marošom 
lúčil celý Slovenský kras, ktorý tak miloval...

Maroš naposledy vydýchol 20. novembra, 
presne rok po tom, čo v ten istý deň roku 1997 
objavil so svojím priateľom Maťom úplne novú, 
krásnu, nežnú priepasť. Maroš ju nazval me-

nom svojej lásky – Priepasť Gabriela. Nikto z 
nás netušil, že do roka a do dňa po Marošovom 
skone sa z úcty k nemu narodí v už spomínanú 
sobotu opäť nová priepasť. Dali sme jej meno 
– Priepasť Maroš. Na čarokrásnej Silickej plani-
ne tak Gabriela i Maroš navždy zostanú spolu. 
Aspoň tam, v tichu temných hlbín, keď im to 
osud v živote nedoprial...

Marošova prvá jaskyniarska akcia bola v Buj-
nej jaskyni, na Silickej planine. Navrhol som 
Radovi Čonkovi, že ho tam prilákam tak, ako 
kedysi Rado mňa. Maroš sa na vnadidlo chytil 
a už sa nepustil. Reťaz sa nepretrhla a za nejaký 
čas už vábil novicov do jaskyne on. Učaroval mu 
predovšetkým Dolný vrch, kde 13. apríla 1996 
našiel svoju prvú jaskyňu – Šikmú. Naplahočil 
sa na Lácovej priepasti, Klenovej, Hlinoši II. – 
Bratskej, bol pri tom keď sa našlo Havranie a 
mnohé ďalšie diery. Pri objave veľkého Hlinoša 
nebol – a vlastne bol: zoznámil objaviteľov...

V živote nezabudneme na to ako rýchlo sa do-
kázal premiestňovať – nech to bolo kdekoľvek. 
Mal neuveriteľnú kondičku, výdrž a chuť. V jeho 
krátkom živote boli stovky akcií. Faunistických, 
jaskyniarskych, ochranárskych. Príroda sa v Ma-
rošovom živote stala totiž miestom, kde prežíval 
najkrajšie chvíle svojho života so svojimi blízky-

Maroš Chovanec
(1975 – 1998)

Za všetkých Drienkovcov Gabi Lešinský

„Keď už budeš uňho hore, odkáž mu niečo odo mňa. 
Povedz mu, že nie je správne, keď ľudia musia mladí umierať. 

Ak už má vôbec niekto umrieť, nech sú to tí starí. 
Chcem, aby si mu to povedal, lebo hovoria o ňom, že je dobrotivý 

a pritom sa na to všetko díva strašne, strašne dlho...“

Joseph Heller, Catch XXII
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mi i priateľmi. Stala sa zázrakom, ktorý hltal 
celou svojou bytosťou, rešpektoval ho, ctil si ho, 
mal ho rád... Častokrát sa mohol pretrhnúť – ísť 
s tým, či s tým? Delili sme si ho rovnakým die-
lom. Priateľka, ochranári, zoológovia, jaskyniari. 
Po toľkých akciách sa aj stalo, že keď som ho vo-
lal do terénu, ospravedlňujúco sa usmial, že chce 
aspoň raz za čas ostať doma s mamou. Tou ma-
mou, ktorá s neuveriteľnou trpezlivosťou tŕpla, 
kedy a či sa zdravý vráti z hlbokých priepastí kra-
su, či v noci neuviazne kdesi v bahne mokradí, či 
ho bicykel dovezie naspäť.

Milovali sme Marošov jemný humor a neuve-
riteľné, priam virtuózne dodatky, ktoré slová, či 
vety iných stavali do úplne odlišnej polohy. A 
tou bol srdečný smiech. Maroš o nás všetkých 

dbal so všetkou svojou zázračnou schopnosťou 
empatie...

Marošova pamiatka spočinie na tajomnej 
planine Dolný vrch, na dne mohutnej Priepasti 
Hlinoš – nášho najväčšieho jaskyniarskeho ob-
javu. Tam, kde prebýva Duch Dolného vrchu, 
ktorý nás v nebezpečnom podzemí sprevádzal  
a držal nad nami ochrannú ruku. Jeho moc 
však, žiaľ, nesiahala do ľudského sveta so všet-
kou tou hrôzou, ktorá sa na našom drahom 
priateľovi vyvŕšila...

Tak, drahý náš Maroško, zbohom.. Vzácna vy-
vieračka navždy vyschla. Ak sa niekedy budeš na 
nás dívať očami kvetov drienky, vedz, že sme ni-
kdy nezabudli. A nikdy nezabudneme. Navždy 
zostaneš v nás.



62



63

The first article of the last issue of this year´s 
Bulletin of Slovak Speleological Society brings 
you the information about another signifi-
cant discovery in Slovakia. This discovery im-
proved our knowledge about the karst plain of 
Ohnište in Nízke Tatry moutains. S. Votoupal  
a P. Maceček from speleogroup Nicolaus discov-
ered cave Havran (Raven) which is by now 186 
m deep. Milan Štéc writes about the discovery 
of Jaskyňa studeného vetra (the Cave of a Cool 
Wind) at the area of Ďumbier mountain karst, 
which hopefully has a conection with almost 15 
km long JMN (Cave of Dead Bats). This conec-
tion would be interesting from the point of un-
derground passage across Nízke Tatry moun-
tain ridge. The article of W.Wisniewski offers 
interesting information which was published in 
polish bulletin called JASKINIE. The informa-
tion is about Tristárska priepasť Abyss in Beli-
anske Tatry mountains. While the Slovak map 
is not available, we publish the polish one. The 
new author Ján Ficker publishes article about 
shorter caves nearby Liptovský Hrádok town.

G. Lešinský, T. Máté a F. Horčík from speleo-
group Drienka describe the caves in Črmeľská 
dolina valley nearby Košice city. The same au-
thors describes newly discovered localities at 
Dolný vrch plain. In the previous issue of Bul-
letin the first part of this article was published. 
Young authors Z. Jerg and T. Máté describe 

some interesting localities at Plešivecká plani-
na plain in Slovenský kras karst. T. Fusgänger 
brings us the article about renewal of cave div-
ing in Kunia priepasť abyss in Jasovská planina 
plain in Slovenský kras karst.

The editor presents historically oriented ar-
ticle about pseudokarst of volcanic hill called 
Oblík in Slanské vrchy hills (East Slovakia). 
Peter Magdolen from Bratislava speleogroup 
summarizes discoveries in Silnického jaskyňa 
cave – one of the best well – known caves in Bor-
inský kras karst. 

This issue contains also some interesting his-
torical articles. W.Wisniewski informs us about 
the significance of the millenium of monk St. 
Svorad´s staying in the cave above Dunajec riv-
er. Ján Ducár found some mention of probably 
anthropogenic caves by Čachtice village in the 
old literature. The new history of cave diving in 
Slovakia brings the Head of commision of cave 
diving SSS. 

Peter Holúbek gives some notes about elec-
trical lights used in Slovak speleology. Among 
shorter articles belongs the ineresting article 
about ARUBOTAIM cave in Israel written by 
J. Vajs. The reply at G.Lešinský ´s article from 
last issue comes from J.Vajs as well. A.Danišová 
remembers the cave photography presentation 
and Peter Holúbek writes the to polish speleo-
logical bulletin JASKINIE

SUMMARY

Editor
Translated by Ľ Krupa
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Spravodaj SSS je interný periodický časopis 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychádza 
4 × ročne, spravidla v termínoch 31. 3., 30. 6., 
15. 10., 31. 12. Je distribuovaný oblastným sku-
pinám a klubom SSS, nezaradeným a čestným 
členom. Dohodnutý počet recipročne za časo-
pis Speleo odoberá Česká speleologická spo-
ločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty doma  
a v zahraničí na recipročnom princípe.

V Spravodaji uverejňujeme hlavne výsledky 
speleologického prieskumu členov SSS – opisy 
jaskýň, mapy. Uverejňujeme však všetky aktuál-
ne i historické údaje týkajúce sa jaskýň a jasky-
niarstva, ako i úvahy a kratšie literárne formy.

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

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 
strán A sa odovzdáva v 1 exemplári napísaný 
na stroji alebo vytlačený a súčasne tiež na dis-
kete v textovom editore Word alebo T 602. Po-
kiaľ použijete iný textový editor, konzultujte 
to s redakciou. Príspevok je tiež možné poslať 
E – mailom na nižšie uvedenú adresu, najlep-
šie vo Worde-e ako Attachm. súbor. Pokiaľ ne-
máte podmienky pre prácu na počítači, odo-
vzdajte príspevok napísaný na stroji, prosíme 
ale s predstihom, aby bol čas na prepísanie. 
V texte vyznačte, kde majú byť zaradené prí-
lohy.

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

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

Príspevky posielajte buď na sekretariát SSS 
alebo priamo výkonnému redaktorovi (editoro-
vi) na adresu:

Zdenko Hochmuth,
ul. M. Nešpora č. 17, 080 01 Prešov
domov (večer) 091/472 55
tel. do práce 095/62 219 26-8, kl. 45
e–mail: hochmuth@kosice.upjs.sk

Uzávierka čísla je spravidla 6 týždňov pred 
vyjdením, teda 15. 2., 15. 5., 5. 9., 15. 11. Výni-
močne je možné zaradiť kratšie príspevky i cca 
3 týždne pred vyjdením a 2 týždne pred vyjde-
ním uskutočniť drobné korekcie.

Veríme, že rešpektovaním uvedených poky-
nov uľahčíte prácu redakcii

Editor

Pokyny pre autorov príspevkov 
do SPRAVODAJA




