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Náš interný bulletin Spravodajca SSS 
onedlho uzatvorí dvadsiaty ročník svojho 
trvania. Za túto dobu prešiel dynamickým 
vývojom. Prvé ročníky sa takmer výhradne 
venovali organizačnej práci a základným in-
formáciám o činnosti organizácie. Postupne 
pribúdali príspevky odbornejšieho charakte-
ru všetkých sfér speleologickej činnosti. Dve 
čísla sa venovali konferenciám o dokumentá-
cii krasu a jaskýň, ďalšie dve ako reprezentá-
cia ku svetovým speleologickým kongresom 
a napokon osobitné číslo zostavili oblastné 
skupiny Zvolen a Spišská Nová Ves.

Súčasne rástol tlak na erudovanosť auto-
rov, počet, rozsah a rozmanitosť príspevkov, 
vyváženosť Jednotlivých čísel. Roku 1983 
sa začali honorovať príspevky, redakčná 
rada vyžadovala recenzovanie odborných 
článkov. Paralelne sa vytvárali podmienky 
na kvalitnejšie polygrafické spracovanie a 
grafickú úpravu. Toto všetko vyžaduje zvý-
šené nároky na redakčnú prípravu. Netreba 
pritom zabúdať na výchovu nových začí-
najúcich autorov. Ide o citlivú oblasť medzi 
autorským právom a požiadavkami redakč-
nej rady. Niektoré príspevky skôr než uzreli 
svetlo tlačiarenskej černe, absolvovali tŕnistú 
cestu medzi redakciou (recenzentom) a au-
torom.

Komplex úspechov i pretrvávajúcich prob-
lémov vyústil do súčasného stavu. Posledné 
čísla, resp. dvojčísla majú príslušnú obsa-
hovú i technickú úroveň. Na druhej strane 
náročnejšie redakčné spracovanie a dlhá 
výrobná lehota kedy od zadania rukopisu 
do vydavateľstva až po vyskladnenie uply-
nie šesť mesiacov, vrátane dvoch i troch 
korektúr, spôsobujú, že niektoré informácie 
strácajú na aktuálností. Nelichotivá situácia 
je aj v autorskom zázemí. Hoci sa situácia 
zlepšila, stále pretrváva stav, keď v niekto-
rých oblastných skupinách dosahujú dobré 
výsledky, získali zaujímavé informácie, ale 
ich transformácia pre členskú základňu ab-
sentuje. Neslobodno pritom zabúdať, že 

naši členovia roky napĺňali a od roku 1988 aj 
vydávame ročenku zborník Slovenský kras.

Vývoj ukázal, že nie je v našich silách vy-
dať viac ako dve čísla Spravodajcu SSS za 
rok, pričom do značnej miery stratil pôvod-
ný význam svojho názvu. Ak chceme porov-
návať, nutne sa musíme obzrieť za hranice 
našej vlasti. Takmer na prstoch jednej ruky 
možno porátať speleologické federácie, kto-
ré vydávajú svoje bulletiny pravidelne. Pod-
mienkami ani mohutnosťou členskej základ-
ne sa nemôžeme porovnávať s francúzskou 
Speluncou či britským BCRA. Väčšina fede-
rácií si nerobí ťažkostí. Keď získa dostatok 
materiálov vydá ďalšie číslo a priradí mu 
príslušné poradové číslo.

Na poslednom valnom zhromaždení sa 
na vydávanie bulletinu vzniesla vlna kritiky. 
Časť diskutujúcich hovorila zrozumiteľne so 
snahou pomôcť. Boli však aj takí, ktorí ne-
poznajú náročnosť celého procesu tvorby a 
veci značne zjednodušovali. Prijalo sa uzne-
senie riešiť tento problém. Zaoberala sa nim 
edično-propagačná rada a predsedníctvo. 
Od roku 1989 počínajúc číslom 1/89 budú 
vychádzať dve čísla ročne, pričom posledné 
vydané je číslo 1-2/88. Redakčná uzávier-
ka príspevkov pre prvé číslo Je 31. marec 
pre druhé číslo 30. september toho roku. 
Ponechať doterajší charakter bulletinu so 
snahou zaraďovať aktuálnejšie informácie. 
Najnovšie udalosti zo života Spoločnosti pre 
členov rozširovať obežníkovou formou.

Spravodajca SSS je záležitosťou nás všet-
kých. Každý jaskyniar sa na jeho tvorbe 
zúčastňuje rôzne. Nemusí byť len autorom 
príspevku. Môže odviesť dobrú prácu a ko-
lektívne dielo spublikuje kolega, podieľa sa 
na tvorbe jaskynného plánu, urobí dobrú 
fotografiu, poskytne zaujímavú informáciu, 
kritiku i podnetnú pripomienku a pod. Ide 
o to, aby sme sa na celú problematiku poze-
rali nielen kriticky, ale každý z nás pomohol 
najmä ako autor.

JOZEF HLAVÁČ



S P R A V O D A J C A 1/1989
Slovenskej speleologickej spoločnosti XX. ročník
Adresa redakcie: 
Slovenská speleologická spoločnosť 
Leninova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, č. tel. (849) 245 56

Redakčná rada:
PhDr. Juraj Bárta, Ján Dzúr, Mikuláš Erdős, Ľudovít Gaál, Bohuslav Kortman,  
Štefan Roda st., Eduard Piovarči, Ján Slančík, Gustáv Stibrányi
Predseda: Zdenko Hochmuth
Podpredseda: Vladimír Košel
Výkonný redaktor: Jozef Hlaváč
Technická redakcia: Barbora Buzáková

OBSAH:

Jozef Hlaváč:  
● úvodník   /1/

Ľudovít Gaál – Pavel Zeniš:  
● Výskum Tuhárskeho krasu v Revúckej vrchovina   /3/

Peter Mrázik: 
● Jaskyňa V kameňolome pri Vrícku  /8/

Jozef Hlaváč:  
● Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1988  /12/

Marián Kuchár:  
● Z denníka exkurzie Balkán ’87   /22/

Eduard Piovarči:  
● Otrasníci   /29/

Peter Mrázik:  
● Rukovať na osadzovanie expanzných nitov   /36/

● Činnosť oblastných skupín   /38/

● Zaujímavosti zo speleológie   /47/

● Spoločenské správy   /54/

● Rozhovor s predsedom Zdenkom Hochmuthom   /56/

● Diskusia na 10. valnom zhromaždení   /60/

● Metodické pokyny na vykonávanie prieskumnej činnosti v stratigraficky a archeologicky 
    významných jaskyniach /69/

Vydalo Vydavateľstvo Osveta n. p. Martin pre slovenskú speleologickú spoločnosť v Liptovskom Mikuláši v roku 1989. Vytlačili 
Tlačiarne SNP. závod Liptovský Mikuláš. Počet, výtlačkov: 1100, nepredajné.

Farebné fotografie na obálke
1. strana:  Jaskyňa Cétatile Ponorlui. Rumunsko, Foto: G. Stibrányi
2. strana:  Excentrické stalaktity. Demänovská jaskyňa Slobody, Nízke Tatry. Foto: P. Mitter
3. strana:  Detail sekundárnej výplne v jaskyni Atlantída. ZSSR  Foto: Š. Mlynárik
                Jaskyňa Zoluška. ZSSR.  Foto: Š. Mlynárik
4. strana: Jaskyňa v Kameňolome pri Vrícku. Foto: P. Mrázik



3

Tuhársky kras nebol v speleologickej lite-
ratúre známy až do roku 1986. Dôvodom, 
že toto malé, ale zaujímavé krasové územie 
ostalo dlho bez povšimnutia speleológov, 
bol jednak pomerne slabo vyvinutý krasový 
reliéf a okrajová plocha územia. Tuhársky 
kras leží v najzápadnejšom cípe Revúckej 
vrchoviny a zároveň aj jej oddielu s názvom 
Cinobanské predhorie mimo oblasti rozšíre-
nia väčších krasových území.

Skrasovatené vápence vystupujú na povrch 
na rozlohe asi 5 km2 medzi obcami Tuhár, 
Divín a Ružiná (obr. 1). Ďalšie pokračova-
nie vápencov smerom k JZ je zakryté andezi-
tovými vulkanoklastickými horninami, časti 
územia medzi Divínom a Ružinou je taktiež 
zakrytá zavrásnenou príkrovovou troskou ge-
merického karbónu.

Tuhársky kras sme spolu s ďalšími členmi 
oblastnej skupiny Rimavská Sobota začali 
skúmať r. 1985, keď v rámci prieskumu kra-
sových území Revúckej vrchoviny sme opí-
sali základné charakteristické údaje územia 
(Ľ. G a á l – P. Ž e n i š 1986). V rokoch 
1985 až 1987 sme zdokumentovali a viackrát 
ovzorkovali výplne krasových dutín v Tuhár-
skom lome, vykonali terénne prieskumy po-
vrchových krasových javov a dňa 14. 8. 1985 
zamerali doposiaľ jedinú známu jaskyňu 
Tuhárskeho krasu – Mara medvediu jasky-
ňu, V lete 1986 počas 22. Tábora ochrancov 
prírody srne s Dr. Ložekom vykonali pod-
robný stratigrafický výskum tejto jaskyne  
(V. L o ž e k – I. H o r á č e k – Ľ. G a á l 
1987) a opätovným povrchovým priesku-
mom sme doplnili niektoré chýbajúce úda-
je o povrchovom krase (Ľ. G a á l 1987). 
V tomto príspevku chceme podať prierez 
doposiaľ dosiahnutými výsledkami výsku-

mu Tuhárskeho krasu, zároveň informovať  
o novšie zistených údajoch.

NÁČRT GEOLOGICKÝCH POMEROV  
A VÝVOJA KRASU

Krasový fenomén Tuhárskeho krasu je 
vyvinutý na súbore slabometamorfovaných 
kryštalických vápencoch (mramoroch) me-
zozoickej obalovej jednotky veporika. Tieto 
vápence majú osobitný vývoj. Najviac so 
podobajú snáď vápencom obalovej jednotky 
veporika západne od Dobšinej, kde sú zara-
dené do tederátskej skupiny veku stredný až 
vrchný trias (P. S t r a k a 1981). Z oblas-
ti Tuhárskeho krasu paleontologické údaje 
doposiaľ chýbajú, triasový veje vápencov je 
pravdepodobný na základe vrstevného sle-
du. Najvyššia časť súboru možno zasahuje 
až do jury, kam v minulosti bol celý sled za-
radený (napr. T. G r e g o r 1964). Vápence 

Ľudovít Gaál
Pavel Ženiš
obl. skupina Rimavská Sobota

Výskum Tuhárskeho krasu v Revúckej vrchovine

obr. 1. Situačný náčrt Tuhárskeho krasu.
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– mramory – sú pestré (svetlo-sivé až biele, 
fialové, ružovkasté, žltohnedé, sivé až tma-
vosivé), miestami výrazne doskovité, po re-
kryštalizácii s páskovanou textúrou. Vo výpl-
niach trhlín v tuhárskom a ružínskom lome 
sú zachované aj brekcie mladších (zrejme 
jurských) krinoidových vápencov. Severne 
od Tuhára sa vyskytujú aj tmavosivé bridlič-
naté a doskovité vápence. Podložie vápen-
cového súboru je tvorené sivými, miestami 
žltohnedými a bunečnatými dolomitmi a 
spodnotriasovými kremencami s polohami 
bridlíc.

Celý súhrn je v podobe asymetrickej syn-
klinály so smerom osi SV—JZ zavrásnený do 
veporického kryštalinika. Severozápadné ra-
meno synklinály medzi Tuhárom a Divínom 
je uťaté zlomom približne paralelným s osou 
synklinály. V tejto oblasti, kde sú krasové 
javy pomerne bohato zastúpené, vápencové 
vrstvy sú takmer vztýčené.

Geologickú stavbu územia značne kompli-
kuje zavrásnená príkrovová troska karbón-
skych bridlíc, fylitov a magnezitizovaných 
dolomitov gemerika, rozšírená medzi Ruži-
nou a Divínom.

Rozsiahly andezitový vulkanizmus, ktorý 
prebiehal po alpínskom vrásnení v strednom 
miocéne (bäden-sarmaty, zasiahol aj územie 
Tuhárskeho krasu. Andezitové vulkanoklas-

tiká pôvodne prekrývali celé krasové úze-
mie, v súčasnosti však zostali len v juhozá-
padnom pokračovaní krasu, ale na menších 
plochách sú prítomné aj v jeho centrálnych 
častiach. V panóne, počas zarovnávania po-
vrchu, krasové územie pravdepodobne ešte 
nebolo odkryté. Pokrov andezitových vulka-
noklastík z Tuhárskeho krasu sa postupne 
odstraňoval počas výzdvihov územia po pa-
nóne a v pliocéne.

Vrchnopliocénna poriečna roveň v južnej 
časti Tuhárskeho krasu je výrazne vyvinutá 
v úrovni 440—480 m n. m. (cca 100—15!) 
m nad nivami), dôkazy o pliocénnom veku 
krasovatenia však nemáme. Intenzívnejšie 
krasové zvetrávanie nastalo zrejme len od 
začiatku kvartéru, od nového výzdvihu úze-
mia valašskými pohybmi na rozhraní pliocé-
nu a kvartéru (obr. 2). Vznikli povrchové 
a podpovrchové krasové javy, ich prevažná 
časť však bola neskoršie vyplnená sutinami 
a kvartérnymi zvetralinami. Kvartérne zvet-
raliny v súčasnosti prekrývajú prevažnú časť 
Tuhárskeho krasu, skrasovatené vápence 
sú dobre odkryté len v oblasti juhozápadne 
od Divína. Na kopci Dúpa po puklinách a 
takmer vztýčených vrstevných plochách tu 
vznikli až 1 m hlboké škrapy a tu sa nachá-
dza aj jaskyňa Mara medvedia. Ďalšie škra-
py a menšie korózne dutinky sú na severnom 

Obr. 2. Pohľad na severný výbežok Tuhárskeho krasu pri Divíne. V stredej časti obrázku sú silne erodované zvyšky 
vápencového masívu so zrúcaniami Divínskeho hradu, v pozadí je panónska, stredohorská roveň v Ostrôžkach.

 Foto: Ľ. Gaál
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svahu hradného vrchu v Divine. V ostatných 
častiach Tuhárskeho krasu sú škrapy lôn 
sporadické, slabo vyvinuté (menší výskyt je 
na južných svahoch kóty 501 Kujanka). Kra-
sové jamy – okrem fosílneho závrtu v tuhár-
skom lome – sa nezistili.

FOSÍLNE KRASOVÉ DUTINY  
TUHÁRSKEHO KRASU

Fosílne podzemné i povrchové krasové 
javy sú dobre odkryté v tuhárskom lome 
1,5 km JV, od Tuhára. Vyplnené krasové du-
tiny boli navŕtané aj v širšom okolí lomov 
pri Tuhári a pri Ružinej (napr. J. K l u b e r t 
1961, J. B e ň o  – D. O č e n á š  1967).

Dve dutiny v južnej strane cca 10 m vyso-
kej lomovej steny najvyššej etáže tuhárskeho 
lomu sú vyplnené štrkom, ktorý je stmelený 
okrovožltým, miestami bielym piesčitým 
alebo kaolinickým, často hrudkovitým ílom 
(obr. 3). Na vnútorných okrajoch dutín sa 

nachádza tenký hnedočervený terrarossový 
lem. Valúnový materiál je tvorený prevaž-
ne (91 %) zo svetlých až bielych, spravidla 
zvetraných (miestami až úplne rozlože-
ných na kremitý piesok) kremencov, pod-
radné (9 %) zo žilného kremeňa. Valúny sú 
najčastejšie od l do 3 cm, zriedkavo až do  
10 cm, so slabo zaoblenými, zle opracova-
nými hranami. Podľa rozšírenia spodnotria-
sových kremencov a stupňa opracovanosti 
valúnov môžeme usudzovať, že transport 
sa najpravdepodobnejšie uskutočnil zo se-
verovýchodného smeru a nebol dlhší ako 5 
km. O niečo dlhší transport mohli preko-
nať len valúny zo žilného kremeňa, prichá-
dzajúce z veporického kryštalinika. Vzorka 

z výplne, odobratá dňa 11. 8. 1987 s RNDr. 
D. Vassom, DrSc., podľa difrakčnej práš-
kovej RTG analýzy obsahuje v ílovej frakcii 
kremeň, illit a kaolonit. V piesčitej frakcii 
obsahuje prevažne kremeň a ťažké mine-
rály ilmenit, zirkón, turmalín, v menšom 
zastúpení rútil, ojedinelé Mn-oxidy, leuko-
xén, magnetit, munazit, limonit, β-kremeň, 
anatas, muskovit, titanit, brookit. Podľa 
minerálnej asociácie pôvodnou horninou 
mohli byť nízkometamorfované kremité 
sericitické bridlice najpravdepodobnejšie 
z príkrovovej trosky gemerického karbónu. 
Zaujímavá )e úplná absencia karbonáto-
vých hornín vo valúnovom materiáli. Pred-
pokladáme, že boli presakujúcimi vodami 
druhotne rozpustené a vyplavené.

Pre zistenie veku výplne bola RNDr. Evou 
Planderovou, CSc., (GÚDŠ Bratislava) z 
tej istej vzorky vykonaná peľová analýza. 
Vzorka obsahovala veľa karbonifikovaných 
neurčitých organických zvyškov, medzi kto-
rými sa našli peľové zrná ihličnatých drevín, 
hlavne Picea, Pinus a spory húb. Podľa ich 
zachovalosti ide pravdepodobne o subre-
centný alebo kvartérny vek výplní.

Ďalší zaujímavý fosílny jav sa nachádza 
pri prevádzkovej ceste lomového areálu pod 
hornou etážou. Je to závrt s priemerom 25 — 
30 m s hĺbkou 5,5 m, vyplnený sedimentmi 
a prerezaný ťažbou. Výplň, ktorá je v strede 
závrtu hrubá 3,5 m, pozostáva z neopraco-
vaných a slabo triedených kremencových 
úlomkov. Tie sa do závrtu dostali náhlymi 
splachmi pravdepodobne z blízkoležiacich 
spodnotriasových kremencov. Výplň je tak-
tiež odvápnená, fosílnu faunu neobsahuje. 
Podobne, ako v predchádzajúcom prípade, 
miestami aj tu pozorovať tenkú kôru terra-
rossovej hliny na materskej hornine (sivých 
doskovitých kryštalických vápencoch).

Malé kaverny (s pôdorysom 2 m × 1 m 
s výškou stropu 0,5 – 1 m) sme zaregistro-
vali aj v ľavom cípe vrchnej etáže lomu č. l 
(vľavo od vstupu) pri Ružinej. Vznikli koró-
ziou a mechanickým vypadávaním vápenca 
vo vertikálnom tektonickom zlome smeru 
S–J. Niektoré z nich sú vyplnené drobnými 
hráškovitými sintrami, sintrovými kôrami, 
nátekmi, miestami aj drobnými stalaktitmi 
do veľkosti 4 cm.

obr. 3. Krasové dutiny vyplnené kvartérnymi sediment-
mi v tuhárskom lome.

Kreslil: Ľ. Gaál
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JASKYŇA MARA MEDVEDIA

Mara medvedia jaskyňa (alebo Mara med-
veďova) na kopci Dúpa na juhozápadnom 
okraji obce Divín, je doposiaľ jedinou zná-
mou jaskyňou Tuhárskeho krasu. Jej pomer-
ne nápadný otvor (1,3 × 1,2 m) sa nachádza 
v nadmorskej výške asi 345 m pod 4,5 m 
vysokým vápencovým bralom v hrebeňovej 
časti kopca Dúpa, l km na JZ od zrúcaniny 
divínskeho hradu.

Jaskyňu tvorí jedna šikmo klesajúca chodba 
s výškou stropu 1—1,2 m, na konci 0,8—0,6 
m (obr. 4). V počiatku je široká 1,3 m, ďalej 
sa však stále zužuje na 40 cm. Na konci jas-
kyne sa nachádza nízky, okolo 50 cm vysoký 
priestor s malým bočným výklenkom. Celková 
dĺžka zameraných úsekov jaskyne je 12,5 m, 
ďalšie voľné dostupné pokračovanie nemá. 
Dno pokrýva prevažne humus s listami a od-
umretými konármi, v nižšej časti sú aj menšie 
bloky a úlomky vápenca. Sintrová výzdoba je 
zastúpená len ojedinelými odumretými ná-
tekmi, hráškovitými útvarmi a drobnými zvy-
škami po stalaktitoch. Na strope sa miestami 
nachádzajú staré korózne priehlbinky.

Jaskyňa vznikla v svetlosivých až sivých ale-
bo mierne ružovkastých kryštalických vápen-
coch pravdepodobne stredno- alebo vrchno-
triasového veku, ktoré sú v jeho okolí uložené 
v smere V—Z so sklonom 60° k juhu. V genéze 
a vo vývoji jaskyne významnú úlohu hrala šik-

má tektonická porucha so smerom 60°—240° 
so sklonom 65° k JV. Prebieha pozdĺž celej 
jaskyne a výrazne sa prejavuje aj v profiloch 
chodby. Na konci jaskyne je indikovaná aj tek-
tonickými brekciami. Na korózny pôvod po-
ukazujú staré korózne, prevažne pologuľaté 
priehlbiny a šikmý, klesajúci priebeh chodby, 
ktorá slúži na odvádzanie povrchových občas-
ných zrážkových vôd do podzemia. Rozšírená 
vstupná časí vznikla mechanickým vypadáva-
ním horniny prevažne následkom mrazového 
zvetrávania.

Na objasnenie veku a podmienok vzniku 
jaskyne sme v priestore jej vchodu v júli 1986 
vykopali stratigrafickú sondu (obr. 5). S pô-
dorysnými rozmermi 1,6 × 1,6 m ju kopali Z. 
Dragoun, Ľ. Gaál, J. Galvánek, V. Ložek, J. 
Svoreň i pracovníci Drobných prevádzkární 
MNV v Divíne. Skalný podklad sme dosiahli 
v hĺbke 3,3 m. Malakofaunu sondy spracoval 
V. Ložek, cicavce I. Horáček (V. Ložek – I. 
Horáček – Ľ. Gaál 1986). Spolu bolo rozlí-
šených 9 vrstiev, z ktorých vrchné (č. l až 3 
– tmavohnedá humózna hrudkovitá hlina s 
úlomkami i blokmi vápenca) sú zaradené do 
mladého holocénu. Osobitne je významná 
vrstva č. 3, ktorá obsahuje 19 úlomkov kera-
miky, ktoré podľa V. Furmanka (Archeologic-
ký ústav SAV Nitra) patria k pilinskej kultúre 
z mladšej doby bronzovej. Uvedená vrstva 
je najbohatšia aj na malakofaunu, obsahuje 
Helicodonta obvoluta (MÜLL.), Daudebra-
dia rufa (DRAP.), Alinda biplicata (MONT.), 
Vitrea contracta (WEST.), Cochlodina cerata 
(RSSM.) a iné. Asociácia poukazuje na ob-
dobie, keď lesná fauna dosiahla vrchol vývoja 
a zároveň začalo jej ochudobňovanie (koniec 
epiatlantiku, starší úsek subboreálu).

Do stredného holocénu, t. j. do atlantika a 
epiatlantika patria vrstvy č. 4 až 7 (sivohne-
dá, nižšie žltohnedá, mierne humózna hrud-
kovitá hlina s vápencovou drvinou i s väčšími 
blokmi). Obsahujú ulitníky Discus rotunda-
tus (MÜLL.), Monachoides vicina (RSSM.), 
Clausilia pumila (C. PFEIFF.), Euomphalia 
strigella (DRAP.), Truncalellina ciaustralis 
(GREDL.), Pupilla triplicata (STUD.) a iné 
ako aj cicavce Microtus gregalis, M. nivalis, 
M. oeconomus, Arvicula terrestris. Svedčia  
o vlhkom, ale teplom podnebí s postupným 
rozvojom lesného aspektu.
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Najspodnejšie vrstvy (č. 8 a 9, žltohnedé 
sprašovité hliny, nižšie s viac-menej stmele-
nými CaCO3) zodpovedajú staršiemu, prí-
padne najstaršiemu holocénu s ulitníkmi, 
ktoré svedčia o polootvorených lesných for-
máciách, napr. Clausilia dubia (DRAP.), Eu-
omphalia strigella (DRAP.), Cochlodina cera-
ta (RSSM.), a 1. Obsahujú aj drobné cicavce 
Microtus gregalis, M. nivalis, Clethrionomys 
glareolus.

Podľa vyššie uvedených sa dá usudzovať, 
že jaskyňa vznikla pred holocénom. Podlá 
polohy na úzkom, silne denudovanom hre-
beni v relatívnej výške cca 50 m od nivy 
potoka, najpravdepodobnejší je jej vznik  
v strednom, prípadne až v staršom pleistocé-
ne. V tomto prípade jaskyňa musela byť ak-
tívna ešte aj na konci pleistocénu (sedimen-
ty sa z tohto obdobia v jaskyni nezachovali) 
a senilné štádium s vyplňovaním priestorov 
začalo od počiatku holocénu.

V oblasti kopca Dúpa, podlá ústnych infor-
mácií miestnych obyvateľov, sa nachádzajú 
aj ďalšie úzke otvory. Tie však postupne boli 
zasypané alebo zatarasené balvanmi.

Jaskyňa Mara medvedia Je jedinou zná-
mou jaskyňou v okrese Lučenec. Jej výz-
nam zvyšujú získané cenné stratigrafické  
a archeo logické informácie aj o to viac, pre-
tože leží mimo oblasti rozšírenia dobre pre-
skúmaných krasových území.
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V najjužnejšej časti Lúčanskej 
Malej Fatry, v okolí obce Vrícko 
(okr. Martin), sa nachádza neveríte 
krasové územie budované vápenca-
mi stredného triasu. V oblasti, ktorá 
patrí do pracovného rajónu OS Mar-
tin, je oddávna známa jaskyňa Dutá 
skala s dĺžkou asi 50 m. V minulosti 
ju preskúmali členovia oblastnej 
skupiny. Podrobnejší speleologický 
výskum územia sa však doposiaľ 
nerealizoval – bude to úloha pre 
členov skupiny v budúcich rokoch. 
O tom, že oblasť by mohla byť zo 
speleologického hľadiska zaujíma-
vá, svedčí náhodný objav jaskyne v 
kameňolome pri Vrícku roku 1987 
a práve o ňom vás chceme v našom 
príspevku informovať.

Kameňolom pri obci Vrícko, 
presnejšie pri časti obce nazývanej 

Predvrícko, prevádzkujú Cestné 
stavby, n. p., Banská Bystrica, závod 
Žilina. Ťaží sa v ňom najmä guten-
steinský vápenec a čiastočne aj vá-
pence iných typov, čo sa však pri 
následnom spracovaní nerozlišuje. 
Koncom augusta 1987 sa po odstre-
le a odvoze materiálu na najvyššej 
etáži lomu sa objavil otvor dovtedy 
neznámej dutiny. Niektorí pracovní-
ci lomu z popoludňajšej zmeny vošli 
do otvoru s baterkami a sviečkami 
a zistili, že ide o jaskyňu pokraču-
júcu do masívu. Informovali o tom 
svoj nadriadený orgán –podnik 
Cestných stavieb a Obvodný banský 
úrad v Banskej Bystrici. Členovia 
speleologickej spoločnosti sa však 
o objave dozvedeli len náhodou –na 
túto skutočnosť chceme zvlášť upo-
zorniť, pretože sa môže opakoval 

aj v praxi iných skupín. Za infor-
máciu o objave patri poďakovanie 
pani Agáte Hudákovej z Martina, 
ktorá sa o veci dozvedela náhodne 
od obyvateľov Vrícka a oznámila to 
pracovníkom Správy CHKO Veľká 
Fatra. Dr. Zdenka Žuffová zo Sprá-
vy ju potom odporučila na tajomní-
ka miestnej speleologickej skupiny. 
Členovia OS Ing, Marián Bukovský, 
Rasťo Duchaj, Ján Agricola a Ing. 
Peter Mrázik hneď na druhý deň, t. 
j. 1. 9. 1987 v popoludňajších hodi-
nách navštívili lom a so súhlasom 
predáka (zastupujúceho na popo-
ludňajšej zmene hlavného majstra 
lomu) jaskyňu zbežne preskúmali. 
Tento postup bol neskôr vytknutý 
členom SSS zo strany podniku Cest-
ných stavieb ako „partizánčenie“ so 
zdôvodnením, že povolenie na vstup 

Chodba v strednej časti jaskyne v Kameňolome pri Vrícku poznačená rútením. Foto: P. Mrazík

Peter Mrázik (obl. skupina Martin)

Jaskyňa V kameňolome pri Vrícku
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do jaskyne malo vydať výlučne pod-
nikové riaditeľstvo CS a OBÚ v 
Banskej Bystrici. Skutočnosť je však 
taká, že nebyť operatívne zorganizo-
vanej akcie členov OS, mohla jas-
kyňa ľahko zostať pre speleológov 
úplne neznáma.

Predbežný prieskum ukázal, že 
ide o zaujímavú jaskyňu s dĺžkou asi 
200 m, miestami s hojným výsky-
tom rôznych kryštalických foriem. 
Podarilo sa nám nafotiť niekoľko 
dokumentačných záberov a čias-
točne aj odobrať vzorky. Pomocnou 
topofilu sme orientačne zistili, že 
jaskyňa zasahuje v priamom sme-
re do masívu približne 90 metrov. 
Prítomných pracovníkov lomu sme 
požiadali, aby informovali hlavného 
majstra, že podrobnejší prieskum 
chceme uskutočniť v sobotu 5. 9. 
1987. pričom so sebou prinesieme aj 
oficiálnu žiadosť o povolenie vstupu 
do jaskyne. Zároveň sme ich ubez-
pečili, že jaskyňa nemá taký rozsah 
ani význam, aby mohla ovplyvniť 
ďalší postup ťažby v lome. 

Na prieskum 5. 9. 1987 sme pri-
zvali aj tajomníka SSS Ing. Jozefa 
Hlaváča. V kameňolome nás však 
čakalo nemilé prekvapenie v podo-
be beznádejne zavaleného vchodu. 
Strážnik, ktorý nás do lomu ochot-
ne vpustil, nevedel nič vysvetliť. Po-
darilo sa nám zistil meno, adresu a 
telefónne číslo zástupcu hlavného 
majstra lomu a od neho sme sa do-
zvedeli, že vchod jaskyne zasypali 
deň predtým na základe rozhodnu-
tia mimoriadne zvolanej komisie. 

Ďalšie rokovania o povolení 
prieskumu jaskyne sa viedli na úrov-
ni tajomníka SSS a podnikavého 
riaditeľa Cestných stavieb. Až po 
dlhšej dobe – v decembri 1987 sa 
žiadané povolenie podarilo získať 
s tým, že o spôsobe „odovzdania“ 
jaskyne speleológom, prieskume, 
ale i o osude ďalšej prevádzky ka-
meňolomu rozhodovala ešte oso-
bitná komisia zložená zo zástupcov 
siedmich rozličných orgánov. SSS 
tu zastupovali Ing. Peter Mrázik a 
Ing. Marián Bukovský. Konečne, 
po 4 mesiacoch, sa teda podarilo 
prekonať byrokratické problémy 
a dosiať povolenie na to, ňu |e za 
normálnych okolností povinnosťou 
speleológov. 

Vlastný prieskum jaskyne spoje-
ný so zameraním, fotodokumentá-
ciou a rozsiahlym zberom vzoriek 
sme uskutočnili v noci z 30. na 31. 
12. 19B7. Zúčastnili sa na ňom: 
Ing. Marián Bukovský, Ing. Ivan 
Oravec, Ing. Ivan Mažári, pán Ag-
ricola a Ing. Peter Mrázik. Prístup 
do jaskyne nám na základe povole-
nia umožnili pracovníci lomu tým, 
že v dohodnutom termíne uvoľnili 
pomocou mechanizácie zasypaný 
otvor.

Vchod jaskyne V kameňolome 
pri Vrícku sa nachádzal približne 
v strede najvyššej etáži lomu, na 
úrovni päty lomovej steny. Bol SV 
orientácie. Vznikol tak, že pri ťažbe 
vápenca sa zasiahol voľný podzem-

ný priestor –výbežok chodby zalo-
ženej na zvislej pukline so smerom 
približne 255°. Chodba ďalej na 
ZSZ súvisela s priestormi vlastnej 
jaskyne. 

Približne 15 m od odkrytého 
vchodu spomínaná puklinová chod-
ba ústila do širšieho podzemného 
priestoru –dómu s rozmermi cca 4 
× 4 × 4 m. Jeho dno prudko stúpa-
lo smerom na S, resp., SZ. Ďalšia 
pokračovanie sa otváralo smerom 
na Z i na S, obidve vetvy však pre-
pájala krátka okružná chodba. V 
týchto častiach boli celkom zreteľné 
čerstvé praskliny a zlomy v hornine 
na strope i stenách, ktoré pravdepo-
dobne vznikli pri odstreloch v lome. 
Existovala tu aj stúpajúca vetva, kto-

Excentrické tvary sintra v jaskyni v kameňolome pri Vrícku.
Foto: P. Mrázik
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rá sa vracala naspäť a vyúsťovala v 
lomovej stene druhým povrchovým 
otvorom; táto časť však bola natoľ-
ko porušená a nebezpečná, že sme 
ju nezameriavali. Ďalšie pokračova-
nie malo všeobecný smer cca 230° 
a mierne stúpajúci priebeh. Pod-
zemné priestory boli založení: na 
niekoľkých približne rovnobežných 
zvislých tektonických poruchách. 
Hlavný ťah jaskyne predstavoval 
mohutnú chodbu širokú 4 – 6 m a 
vysokú asi 3 m s dĺžkou približne 30 
m. Priestor bol však z veľkej časti 
vyplnený veľkými skalnými blokmi, 
ktoré sa zrútili zo stropu a ktoré robi-
li dojem, že ide o niekoľko menších, 
navzájom pospájaných priestorov. V 
ďalšej časti (medzi bodmi 8, 9, 14 a 
15) vytvárala jaskyňa pomerne čle-
nitý priestor a zároveň sa aj rozvet-
vovala. Hlavný ťah pokračoval sme-
rom na JZ šírka sa zmenšila na 2 m 
a výška na 1 m). Pri bode č. 12 boli 
podzemné priestory v pôvodnom 

smere prerušené závalom, výrazná 
tektonická porucha však naznačova-
la ďalšie pokračovanie. Smerom na 
západ vybiehala ešte úzka plazivka 
s dĺžkou 7 m, zakončená krátkym 
studňovitým výbežkom.

Spomínané rozvetvenie pri bode 
č. 15 predstavovala úzka puklinová 
chodba so smerom 240° a s krát-
kym, opačne smerujúcim výbež-
kom. V jej strednej časti sa vytváralo 
občasné jazierko, ktoré však bolo v 
čase nášho prieskumu celkom su-
ché. Nevieme posúdiť, či išlo len o 
prechodný stav spôsobený ročným 
obdobím, alebo o trvalý jav – jeden 
zo znakov pokročilej senility.

Okrem dosiaľ opísaných priesto-
rov sa v jaskyni nachádzali i niektoré 
ďalšie, menej významné úzke výbež-
ky a puklinové komíny, ktoré sme 
pre krátkosť času podrobnejšie ne-
skúmali. Nie je však vylúčené, že na 
niektoré z nich mohlo nadväzovať  
i ďalšie rozsiahlejšie pokračovanie.

Kvapľová výplň v jaskyni bola 
veľmi zaujímavá i keď miestami 
už značne narušená tektonickými 
poruchami a poznačená senilitou. 
Predstavovali ju predovšetkým rôzne 
kryštalické formy kalcitu. Nie je tiež 
vylúčené, že v niektorých pri pádoch 
išlo o aragonit –spoľahlivé určenie 
by však bolo vyžadovalo laboratór-
nu analýzu. Veľmi pôsobivé drobné 
kryštály boli na dne a stenách ob-
časného jazierka v okolí bodu č. 15. 
Ďalším veľmi zaujímavým druhom 
výplne boli excentrické kvapľové for-
my nachádzajúce sa na malej ploche 
podzemného priestoru SZ od bodu 
č. 5. Pri našom druhom priesku-
me v decembri 1987 však už boli z 
väčšej časti zničené. Na niektorých 
miestach sa vyskytovali i klasické 
formy výplne – najmä stalaktity, brč-
ká a záclonky, miestami sa našli aj 
zaujímavé podlahové sintre.

Z hľadiska genézy bola jaskyňa ty-
pom korozívno-rútivej jaskyne v senil-



11

nom štádiu vývoja. Nevylučujeme 
ani rozšírenie chodieb účinkom 
erózie tečúcej vody, no typické 
erózne tvary sa v jaskyni nikde ne-
zachovali.

Jaskyňa bola z väčšej časti vy-
tvorená v gutensteinských vápen-
coch stredného triasu, miestami 
však určite išlo aj o vápence iného 
typu. Zaujímavé boli najmä výraz-
né žily svetlošedých, mäkkých, 
dosť drobivých vápencov, ktoré 
sa nachádzali v zadných častiach, 
najmä v okolí bodov č. 12 a 13. Vá-
pence (všeobecne v priestore ka-
meňolomu) sú tektonicky značne 
predisponované, ich vrstevnatosť 
je nevýrazná, preto ju jednoznač-
ne neuvádzame. Je zrejmé, že vrs-
tevnatosť horniny sa pri vlastnej 
genéze jaskyne príliš neuplatnila.

Z hľadiska režimu prúdenia 
vzduchu bola jaskyňa V kame-
ňolome pri Vrícku staticko-dyna-
mická. Ako výrazne dynamické 
sa javili vstupné časti, kde prúde-
nie vzduchu podmienila existen-

cia dvoch povrchových otvorov 
s rozličnou výškou. Zadné časti 
jaskyňa boli pravdepodobne sta-
tické.

Predpokladáme, že jaskyňa 
bola až do otvorenia umelého 
vchodu v lomovej stene uzav-
retým podzemným priestorom. 
Túto skutočnosť naznačuje cha-
rakter sekundárnej výplne, ale 
aj tu, že počas nášho prieskumu 
sme nespozorovali nijaké recent-
né živočíchy ani iné fosílne zvy-
šky.

Priestory jaskyne sme zamerali 
30. 12. 1967 pomocou geologické-
ho kompasu a topofilu metódou 
orientačného mapovania, t. j. bez 
stabilizovaných meračských bo-
dov. Dĺžka polygónového ťahu 
dosiahla 195 m, čo približne 
zodpovedá aj odhadovanej dĺžke 
jaskynných chodieb. Existenciu 
ďalších podzemných priestorov 
predpokladáme najmä JZ od b. E. 
12 – naznačuje to už spomínaná 
tektonická porucha. Nie sú však 

vylúčené ani priestory ležiace 
bokom a prebiehajúce paralelne 
s hlavným rabom jaskyne. Tento 
predpoklad vyplýva zo skutočnos-
ti, že vznik hlavného ťahu jaskyne 
podmienilo niekoľko viac-menej 
rovnobežných zvislých tektonic-
kých porúch a existencia podobne 
disponovaných porúch je pravde-
podobná aj na iných miestach.

Jaskyňa V kameňolome pri 
Vrícku, s prihliadnutím na dĺžku 
priestorov, charakter výplne, ako 
i na stav pokročilej senility, ne-
mala taký význam, aby jej obja-
venie mohlo ovplyvniť plánovaný 
postup ťažby v lome. Boli sme 
to nútení konštatovať aj v správe 
prieskumu (30. – 31. 12. 1987), 
ktorej kópie dostali i podnik Cest-
ných stavieb a OBÚ v Banskej 
Bystrici. Plán ťažby predpokla-
dal začať s vŕtacími prácami na 
najvyššej etáži lomu vo februári 
1988. Väčšia časť jaskynných 
priestorov už bude teda v súčas-
nosti odťažená.

Autor peroviek: František MIHÁĽ, obl. skupina Spišská Nová Ves
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Valné zhromaždenie prerokovalo a schvá-
lilo správu o činnosti za uplynulé obdobie, 
správu o hospodárení, správu kontrolnej a 
revíznej komisie a zámery rozvoja činnosti 
pre budúce funkčné obdobie. Aktívnym a 
dlhoročným členom, ktorí sa zaslúžili o roz-
voj dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku 
udelilo predsedníctvo ocenenia. Zlatú me-
dailu Slovenskej speleologickej spoločnosti 
za významnú speleologickú činnosť, dostali: 
skupina Spišská Nová Ves, Alfonz Chovan, 
Dr. Jozef Jakál, CSc., PhMr. Štefan Roda a 
doc. Dr. Vladimír Panoš, CSc. Striebornú 
medailu za rozvoj speleológie, paf oblastných 
skupín, technická komisia, Vydavateľstvo 
Osveta, Jedenásť členov SSS a Dr. F. Skřivá-
nek z ČSS. Čestné uznanie dostali komisie 
pre fyzikálny, chemický a hydrogeologický vý-
skum krasu, päť oblastných skupín, kolektívy 
pracovníkov Demänovskej jaskyne Slobody, 
Jasovskej jaskyne, Správy CHKO Muránska 
planina a Veľká Fatra a deväť jednotlivcov.

V diskusií vystúpilo 17 delegátov. Hovorili 
o všetkých dôležitých činnostiach organi-
zácie. V závere rokovania zvolili riadni de-
legáti nové orgány Spoločnosti. Predsedom 
sa stal tridsaťosemročný RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc., z Prešova.

ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Oblastné skupiny navrhli a predsedníctvo 
schválilo členstvo 55 záujemcom –čaka-
teľom. Pre pasivitu vylúčilo 31 členov, na 

vlastnú žiadosť ukončilo členstvo 11 jasky-
niarov, zomrel jeden člen.

V porovnaní s rokmi 1986 a 1987 ide  
o polovicu nižší prírastok členov. Ku koncu 
kalendárneho obdobia evidujeme 846 čle-
nov. V 34 oblastných skupinách je organi-
zovaných 796 členov, 50 členov evidujeme  
z členstva nezaradený. Zmena nastala vo ve-
dení oblastnej skupiny Terchová, kde odstu-
pujúceho A. Vallu nahradil E. Piovarči.

ČINNOSŤ PREDSEDNÍCTVA

Výkonný orgán pracoval podľa plánu, 
uskutočnilo sa šesť zasadaní, jedno ako 
výjazdové v Martine. Zaoberalo sa tematic-
kým plánom činnosti, jeho finančným na-
plnením všetkých organizačných zložiek, 
hospodárskou činnosťou oblastných skupín 
a odborných komisií, výchovnými akciami, 
medzinárodnou spoluprácou. Predsedníc-
tvo osobitne sledovalo činnosť na úseku 
ochrany krasu, materiálno-technické zabez-
pečenie, bezpečnosť pri práci a edično-pro-
pagačnú činnosť. Dôsledne sa zaoberalo 
prípravou a realizáciou najvýznamnejšieho 
domáceho podujatia 10. valným zhromaž-
dením.

Decembrové zasadanie po valnom zhro-
maždení určilo funkcie novému orgánu, 
predseda Spoločnosti menoval predsedov 
niektorých odborných komisií. Predsedníc-
tvo bude v nasledujúcom trojročnom období 
pracovať v zložení:

Jozef Hlaváč

Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1989
10. VALNÉ ZHROMAŽDENIE

Podľa stanov organizácie zvolalo predsedníctvo zasadnutie 10. valného zhromaždenia, kto-
ré sa uskutočnilo 12. novembra 1988 v Lipt. Mikuláši. Rokovania sa zúčastnilo celkom 119 
delegátov a hostí. Hostí reprezentovali zástupcovia Ministerstva kultúry SSR, Ústredia štátnej 
ochrany prírody, OV KSS, ONV a českej speleologickej spoločnosti,
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RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., predseda 
Štefan Belička, hospodár 
RNDr. Ľudovít Gaál, predseda komisie pre 

ochranu krasu 
Ing. Jozef Hlaváč, tajomník 
Alfonz Chovan, podpredseda 
RNDr. Jozef Jakál, CSc., podpredseda, 

predseda výchovnej komisie 
Jozef Kucharovič
Ing. Marcel Lalkovič, pokladník, predseda 

dokumentačnej komisie 
PhDr. Štefan Roda, predseda komisie pre  

fyzikálny, chemický a hydrologický vý-
skum krasu

Gustáv Stibrányi, predseda technickej ko-
misie

Ing. Jozef Thuróczy, predseda komisie pre 
JZS a bezpečnosť práce.

Náhradníci:
Ing. Štefan Mlynárik
Ing. Michal Zacharov, CSc., predsedu komi-

sie pre aplikovaný výskum a prieskum.

Náčelníkom Jaskyniarskej záchrannej 
služby bol menovaný RNDr. Pavol Mitter, 
CSc., predsedom komisie pre potápanie 
František Koľbik, pre spoluprácu so zahra-
ničím RNDr. Vladimír Nosko, CSc. Pred-
sedom kontrolnej a revíznej komisie sa stal 
Ing. Mikuláš Erdős.

Rozhodnutie predsedníctva, požiadav-
ky odborných komisií a oblastných skupín 
zabezpečoval sekretariát v Liptovskom Mi-
kuláši. Jeho pracovníci spoluorganizovali 
výchovné akcie, školenia, valné zhromažde-
nie, medzinárodné sympózium, publikačnú 

RNDr. Ľudovít Gaál preberá  
z rúk predsedu Alfonza Chova-
na ocenenie za prácu komisie 
na ochranu krasu.

Foto: M. Eliáš
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činnosť, zabezpečili finančné krytie činnos-
ti, základné materiálne vybavenie, korešpon-
denciu k iným organizáciám, spoločenské 
akcie a ďalšie úlohy.

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Výchovná komisia spolupracovala na re-
alizácii 3. ročníka speleologickej školy, 29. 
jaskyniarskeho týždňa i lezeckých dní vri 
Veľkej Fatre. Pomocnú ruku podáva pri prí-
prave, zostavení a posúdení našich periodík 
i príležitostných monografii.

Komisia pre ochranu krasu v spolupráci 
s oblastnými skupinami riešila prostred-
níctvom štátnej ochrany prírody znečis-
tenie krasových javov v rajónoch skupín 
Tisovec, Spišská Belá, Dolný Kubín, Ša-
fárikovo, Banská Bystrica, Rimavská So-
bota a Trenčianske Teplice. Zväčša ide o 
úspešné zásahy s pozitívnymi výsledkami. 
Priebežne sa doplňoval dotazník o stave 
významných nesprístupnených jaskýň, 
urobil sa odborný posudok na existenciu 
jaskyne v kameňolome pri Vrícku. Rozbie-
ha sa spolupráca na vypracovaní projektov 
CHPV – jaskýň, spracovali sa metodické 
pokyny na vykonávanie prieskumnej čin-
nosti v stratigraficky a archeologicky vý-
znamných jaskyniach. Členovia komisie 
publikovali výsledky činnosti v odborných 
časopisoch.

Členovia technickej komisie pokračovali 
v riešení rozpracovaných úloh. Realizovala 
sa výroba a distribúcia podkombinézy Neto-
pier v 700 kusovej sérii, zabezpečila sa výro-
ba vrchnej kombinézy z nánosovaného Uza-
sonu. Dobré výsledky priniesol ďalší vývoj  
a výroba špeciálnych pomôcok v malých 
sériách ako je vyvíjač acetylénu, piezoelek-
trický zapaľovač, zlanovacia brzda, kladka, 
topofil, kotviace oká a ďalšie. Zabezpečili 
realizáciu 4. ročníka lezeckých dní. Pripravi-
li druhú časť učebných textov jednolanovej 
techniky.

Úsilie členov komisie pre fyzikálny, 
chemický a hydrogeologický výskum kra-
su sa nieslo v znamení prípravy a reali-
zácie medzinárodného sympózia. Akcia 
sa uskutočnila pod záštitou Medzinárod-
nej speleologickej únie, Ústredia štátnej 
ochrany prírody a Východoslovenského 
múzea 10.—15. mája 1988 za účasti 64 

odborníkov z 10. štátov. Členovia komisie 
sa prezentovali odbornými príspevkami a 
pokračovali v riešení rozpracovaných vý-
skumných úloh.

V komisii pre jaskynné potápanie praco-
valo 5 členov v sekciách západ-východ, kde 
sa realizovalo výkonné potápanie. Činnosť 
sekcie východ sa komentuje pri činnosti OS 
Ružomberok, sekcia západ urobila niekoľko 
zostupov do jaskyne Teplica s čiastkovými 
poznatkami. Spracovali sa základné tézy a 
otázky pre nových adeptov jaskynného po-
tápania, nesplnilo sa očakávanie pri výchove 
vlastných členov.

Dokumentačná komisia pracovala na 
zozname krasových javov, osobitne Jas-
kýň, Prvá etapa sa na pracovisku v Mú-
zeu vývoja ochrany prírody ukončila. Ku 
koncu roka je registrovaných 2704 jaskýň. 
Súčasne sa zostavila aktualizovaná tabuľ-
ka hlbokých a dlhých jaskýň pre územie 
Slovenska. Členovia komisie úspešne zor-
ganizovali 3. ročník speleologickej školy, 
tematický zameraný na mapovanie a do-
kumentáciu jaskýň. Niektoré plánované 
úlohy sa nesplnili.

Komisia pre aplikovaný speleologický vý-
skum a prieskum po stagnácii svoju činnosť 
ešte nerozbehla, komisia pre spoluprácu so 
zahraničím kvôli kádrovým problémom ne-
pracovala na požadovanej úrovni. Túto otáz-
ku riešilo decembrové zasadanie predsedníc-
tva, keď funkciu tejto komisie prijal Dr. V. 
Nosko, CSc., z Bratislavy.

Komisia pre Jaskyniarsku záchrannú 
službu a bezpečnosť práce uviedla do pra-
xe novelizované zásady bezpečnosti pri 
speleologickej činnosti. Ako vyplýva z ko-
rešpondencie i sporadických kontrol, ob-
lastné skupiny zaviedli knihy bezpečnosti 
a uskutočnili školenia pre svojich členov. 
Členovia vykonávali kontrolu vystroje-
nia vytipovaných jaskýň s vertikálnymi 
priestormi. V roku 1988 sa uplatnila len 
jedna poistná udalosť za zlomeninu prsta 
I. Šimkoviča pri potápačskom prieskume  
v jaskyni Skalistý potok.

Jaskyniarska záchranná služba zorganizo-
vala celoslovenské cvičenie za účasti záchra-
nárov zo ZS.SR v Slovenskom krase. Usku-
točnili sa tu skúšky čakateľov, keď vyradený 
za člena bol Dr. Ivan Račko z Liptovského 
Mikuláša. Záchranné družstvo Lipt. Mikulá-
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ša uskutočnilo cvičenie svojich členov v jas-
kyni Slobody, podieľali sa na rekonštrukcii 
skladu JZS, členovia družstva z Rožňavy sa 
zúčastnili pátracej akcie po dvoch nezvest-
ných v okolí Krátenej, robili prednáškovú 
činnosť a vedú krúžok pionierov. Niektorí 
členovia sa zúčastnili medzinárodnej akcie 
so záchranármi z Tarnopoľa a Tbilisi, J. 
Knap sa zúčastnil školenia v Bulharsku.

ČINNOSŤ OBLASTNÝCH SKUPÍN

Košice-Jasov

Objavy v jaskyniach Kunia priepasť a Ska-
listý potok podnietili členov na dôslednú 
rekognoskáciu povrchu Jasovskej planiny 
a sondážnych prác v známych jaskyniach 
okolia. Vo svahu medzi vchodom do Kunej 
priepasti a Skalistého potoka zaregistrovali 
9 neznámych jaskýň a vo východnom svahu 
ústia Hájskej doliny 5 jaskýň, ktoré zdoku-
mentovali.

V Trojramennej priepasti systematickou čin-
nosťou preklínali zanesené úžiny a prenikli až 
do hĺbky 74 m, pričom objavili rozmerný dóm. 
Prieskumnú činnosť vykonávali na lokalitách 
Drienovská jaskyňa. Machová a Farebná prie-
pasť, vo vyvieračkách Vysokej a JP—52. Pre 
CHKO Slovenský kras vyhotovili mapu Mol-
davskej jaskyne ako podklad na vyhlásenie za 
CHPV, rovnako spracovali návrh na osobitný 
režim ochrany Veľkej Ružínskej jaskyne. Opra-
vili uzáver vchodu do Drienovskej jaskyne.

Spišská Nová Ves

Počas skupinového jaskyniarskeho týždňa 
dňa 15. augusta prekopaním sedimentov pre-
nikli jeho účastníci tesnými priestormi do 
rozsiahlych chodieb i priepastí známej 300 
m dlhej jaskyne Psie diery, ktorá sa nachá-
dza v blízkosti systému Stratenskej jaskyne. 
V nasledujúcich akciách objavili asi 1500 m 
nových priestorov, zamerali 1200 metrov. 
Jaskyňa je významná rozmanitosťou sintro-
vej výplne.

Posledných prieskumných a objaviteľských prác v jaskyni Psie diery sa zúčastňovali najmä jaskyniari oblastnej skupiny 
Spišská Nová VES, prítomní boli aj jaskyniari zo ČSS z Tišnova sprava stoja: M. Bulva, I. Beránková, O.Turócziová,  
L. Šašvári. P. Balážik. vpredu Dr. L. Novotný. M. Čech.  Foto: L. Novotný
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Vertikálne stupne a priepasti zabezpe-
čovali fixnými rebríkmi. V Stratenskej 
jaskyni sondovali na rôznych miestach, 
pokračovali vo výskumnej činnosti. Vý-
razne pokročili v dokumentačnej činnos-
tí. V úpätí Kráľovej hole, v oblasti Duča, 
Malého Sokola, Sokolici a Hranovnického 
plesa rôzne spracovali takmer tri desiatky 
krasových javov. Zaevidovali 4 neznáme 
jaskyne. V 13 jaskyniach urobili biologicky 
výskum. Do Stratenskej jaskyne zorgani-
zovali 11 exkurzií, túto navštívili prezident 
únie Dr. D. Ford z Kanady a člen predsed-
níctva únie Dr. P. Forti z Talianska. Spolu 
zorganizovali 91 rôznych akcií, v teréne 
odpracovali 314 dní.

Rožňava

Najvýznamnejší je objav novej jaskyne s 
názvom Muflonia priepasť v severnej časti 
Plešiveckej planiny. Postupne túto preskú-
mali do hĺbky 77 metrov, jaskyňu zamera-
li. Na Silickej planine prehlbovali sondu v 
Zvonivej priepasti, vo Farebnom ponore 
prenikli do hĺbky 16 metrov. Ďalej pracovali 
v jaskyniach čertova diera, na Kečovských 
lúkach, pri Jašteričom jazere s čiastkovými 
výsledkami.

Spišská Belá

Na určenie miesta nového vchodu do jas-
kyne Javorinka použili rádiotest prístrojom 
Minifox, výsledky nie sú hodnoverné. Na 
konci roka v staršej vývojovej úrovni za-
znamenali objav mohutnejšieho priestoru s 
výškou asi 40 metrov, dĺžka sa neuvádza. V 
masíve Úplazu zaregistrovali Veternú jasky-
ňu dlhú 160 m a jaskyňu Kamenné oči, ktoré 
preskúmali poľskí jaskyniari z Krakova pod 
vedením W. Wišniewskeho. V Tristarskej jas-
kyni v Belianskych Tatrách skúmali bočné 
chodby, urobili farbenie vôd aktívneho toku, 
ktorým sa dokázalo jeho odvodňovanie do 
doliny horského potoka Belá.

Šafárikovo

Členovia sa sústredili na ukončenie zame-
rania a dokumentácie známych krasových 
priestorov v štôlní Kapusta. Eviduje sa tu 
18 samostatných jaskýň s celkovou dĺžkou 
polygónu 677 m. Najdlhšie sú Festivalová  

221 m a Mramorová jaskyňa 238 m, kde ob-
javili ďalších 35 m priestorov, ktoré pokra-
čujú neprekonaným polo sifónom. Robili tu 
rôzne mikroklimatické pozorovania.

Tisovec

Jaskyniari uskutočnili 65 pracovných 
akcií. Venovali sa prieskumu jaskyne Bo-
bačka, Teplica, Jelenej priepasti, Šindliar-
ke a závrtom na Havrane v Muránskej 
planine. K výraznejším zmenám v dĺžke 
jaskynných priestorov nedošlo. Rozpraco-
vali dokumentáciu ďalších desať Jaskýň 
vo forme identifikačných kariet. Opravili 
uzávery vchodov do jaskýň Bobačka, Tep-
lica a Michňová.

Prešov

Jaskyniari sa pokúšali preniknúť do pod-
zemia vo vyvieračke v krasovom území 
Vyšného Slavkova. Objavili tu 20 metrov 
priestorov. Urobili rekonštrukciu uzáveru 
jaskyne Zlá diera. Iné sondovacie práce ne-
priniesli očakávaný výsledok. V spolupráci s 
ČST Košice nakrútili dokumentárny film o 
speleologickej činnosti.

Liptovský Trnovec

Prieskumnú činnosť vykonávali v jasky-
niach Dúpnica a Biela. Vo vrcholovej JZ 
časti Sivého vrchu v Západných Tatrách za-
registrovali dve miesta s výrazným prúdením 
vzduchu. V jednej z nich postúpili do hĺbky 
sedem metrov, Jaskyňa pokračuje závalom. 
V doline čierneho Váhu skúmali podzemie 
Zápoľnej priepasti, ktorá je totožná s jas-
kyňou DŠM – l uvedenej v minuloročnej 
správe. Spolupracovali na lokalitách skupín 
v Liptove.

Liptovský Mikuláš

Vstup do Novej Stanišovskej jaskyne bol 
prístupný krátku časť roka. Objavilo sa tu 
horné poschodie so 150 m chodieb. Pomo-
cou vysielačiek lokalizovali miesto na otvo-
renie druhého vchodu, čím sa uľahčí ďalší 
prieskum. Desať akcií sa venovalo sondova-
cím prácam v Medvedej jaskyni v Jánskej 
doline, ďalšie urobili na lokalitách Važec-
kého krasu. Začali s rekognoskáciou lokalít 
hornej časti Jánskej doliny v Demänovských 
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vrchoch. Zorganizovali III. medzinárodný 
esperantský tábor s cieľom dotvoriť jasky-
niarsky esperantský slovník. Niekoľkokrát 
opravili uzáver vchodu CHPV Stanišovská 
jaskyňa.

Dolný Kubín

Hlavnou úlohou bolo otvoriť druhý vchod 
za sifónovými časťami Brestovskej jaskyne,  
v sonde v doline Múčnica premiestnili vyše 
30 m3 sedimentov, do podzemia ešte nepre-
nikli. V doline Volariská v ponornej oblasti 
vôd Brestovskej jaskyne zaregistrovali nezná-
mu jaskyňu hlbokú 12 m. Využili informácie 
občanov a zaregistrovali lokality v okolí Zá-
zrivej. Povrchový prieskum Osobitej v Zá-
padných Tatrách nepriniesol nové poznatky.

Ružomberok

V oblasti Liskovskej jaskyne uskutočnili 
prepojenie jaskýň L1 a L3, sondovali aj na 
ďalších miestach systému. Pri uvoľňovaní 
sedimentov na začiatku chodieb z povrchu 
sa objavili kultúrne vrstvy z obdobia pú-
chovskej kultúry, stredoveku i novoveku. 
Štyria členovia, ktorí vykonávali potápačský 
prieskum a dokumentáciu vodnú zaplave-
ných jaskynných priestorov prostredníctvom 
potápačskej komisie, pracovali na lokalitách 
Stredného a Východného Slovenska. Usku-
točnili 19 samostatných akcií pod vodou a 
v medzisifónových priestoroch strávili 166 
hodín. V jaskyni Skalistý potok preskúmali 
ďalších vyše 250 m vodných chodieb s devia-
timi sifónmi. Dôsledne identifikovali prítok 

Zameriavanie Modrého sifónu vo Festivalovej jaskyni. Foto: Ľ. Gaál
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z jaskyne Kunia priepasť. V náročných pod-
mienkach tu zamerali vyše 500 m priesto-
rov, dĺžka polygónu dosahuje 1600 metrov. 
Jaskyňa presahuje dĺžku 1750 m známych 
priestorov.

Rekognoskačný prieskum urobili v sifó-
noch jaskýň Milada a Gajdova štôlňa v Slo-
venskom krase. V Demänovských vrchoch 
v jaskyni v Hlbokom a jaskyni Vyvieranie 
uskutočnili výskum a domerali —3 a —4 si-
fón s cieľom vyhotoviť úplnú mapu jaskyne. 
V Demänovskej jaskyni Slobody v Pekelnom 
dóme sa pokúsili na dvoch akciách o revíziu 
prieskumov V. Žikeša i prípadnú rekonštruk-
ciu tragickej nehody. Prenikli len do hĺbky 18 
m po starej vodiacej šnúre. Technické nedo-
statky výstroja, extrémna kaliteľnosť vody a 
labilné tekuté piesky nedovolili ďalší postup. 
V Pustej jaskyni v riečisku pod Balkónom 
objavili viac ako 59 m zaplavenej chodby s 
hĺbkou 15 m, v Pieskových sieňach prepláva-
li 1. sifón vodného toku po Žikešovej šnúre, 
prekonali krátky 2. sifón a pracovali v tre-
ťom. Lokalita je veľmi perspektívna.

Banská Bystrica

Členovia pracovali na otvorení druhého 
vchodu do Ponickej jaskyne. Sonda hĺbená 
na základe výsledkov rádiotestu dosiahla 
hĺbku deväť metrov, rieši sa tak ďalší výskum 
jaskyne. V Harmaneckej a Môcovskej jas-
kyni vykonávali prieskum bez výraznejších 
postupov. Jaskyniari sa zúčastnili prieskumu 
jaskyne Mŕtvych netopierov v breznianskom 
rajóne.

Zvolen

V jaskyni Javorová priepasť v Demänov-
ských vrchoch po prerazení úzkych priesto-
rov v hĺbke 262 metrov preskúmali dva kle-
sajúce meandre, ktoré po zameraní dosahujú 
hĺbku 304 a 305 metrov. Objavili tak vyše 
300 metrov priestorov. Prítokovou vetvou 
Hlineného meandra prenikli až pod jaskyňu 
Kosienky. Javorová priepasť dosahuje dĺž-
ku 1155 metrov zameraných priestorov a je 
druhou najhlbšou jaskyňou v ČSSR. Spolu-
pracovali pri potápačskom prieskume sifónu 
na najhlbšom mieste jaskyne Starý hrad, v 
súčasnosti dosahuje hĺbku 429 m. Pol kilo-
metra západne od vchodu do jaskyne Starý-

hrad vyhĺbili 21 m sondu, ktorá má vzdušnú 
komunikáciu s jaskyňou. Vymenili zničený 
uzáver vchodu do jaskyne v Zaskočí.

Dubnica nad Váhom

V Mojtínskom krase pokračovali v skúma-
ní spodných partií Mojtínskej priepastnej 
jaskyne a jaskyni na Rúbaní, ktoré spojili s 
dokumentáciou priestorov. Najviac úsilia 
venovali prehlbovaniu priepasti medzi Kef-
kami, odkiaľ vyťažili značné množstvo se-
dimentov. V oblasti Malého a Veľkého Ma-
nína, čierneho vrchu i časti Bielych Karpát 
zmapovali 24 jaskýň s celkovou dĺžkou 335 
m. Mnohé z nich dopracovali do štádia iden-
tifikačných kariet.

Terchová

V Krivánskej časti Malej Fatry skúmali 
možnosti prienikov do nových priestorov v 
jaskyniach Stratenecká priepasť, Stará Stra-
tenecká jaskyňa, Krivánska priepasť, sonda 
č. 8. pri Deravej skale, jaskyňa Medvedia II. 
V posledne menovanej došlo k čiastkovým 
objavom, teraz dosahuje dĺžku 147 metrov. 
V máji zopakovali farbiaci pokus vôd po-
nárajúcich sa do Krivánskej priepasti. Flu-
oresceín sa objavil v Belskej vyvieračke za 
17 hodín. Pri prevýšení 960 m ide o krátky 
čas.

Dolné Orešany

Jaskyniari sa orientovali na čistenie Verti-
kálnej jaskyne (lokalita č. 14), kde prenikli do 
15 m hĺbky. Pracovisko zabezpečili ťažným 
zariadením. Plánovanú dokumentáciu ne-
uskutočnili, najmä pre nízku aktivitu členstva.

Bratislava

Jaskyne Sedmička, Notre Dame, Silnic-
kého, Veľké Predné a Vlčie jamy boli pra-
covnými lokalitami s rôznymi zámermi. Vo 
Veľkom Prepadlom betonážou zabezpečili 
zosúvanie sedimentov do vertikálneho vstu-
pu jaskyne, najnádejnejšej to lokality úze-
mia. V jaskyni Sedmička zamerali priestory 
objavené v minulom roku (60 m), sledovali 
tu mikroklímu. Sondážne práce v jaskyni 
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Notre Dame nepriniesli zatiaľ očakávaný 
výsledok, v jej blízkosti zaregistrovali 3 ne-
známe jaskyne. Na vchode do jaskyne Vl-
čie jamy opravili uzáver. Pokračovali vo vý-
skumnej činnosti i údržbe geodetickej siete 
pracovného územia.

Uhrovec

Jaskyniari vykonávali prieskum v jasky-
niach Melková a Opálená skala, kde dosiahli 
dĺžku 75 m. Niekoľko akcií venovali povr-
chovému prieskumu v oblasti Radošinského 
krasu a čierneho vrchu. Urobili dôslednú 
analýzu nízkej aktivity členov a navrhli rie-
šenie situácie.

Čachtice

Tisícpäťsto hodín odpracovali v Občasnej 
vyvieračke v čachtickom krase, kde proti aktív-
nemu toku vybudovali odvodňovací systém v 
dĺžke 35 m s cieľom znížiť hladinu a dostať sa 
čo najďalej do podzemia. Práca v čachtickej 
jaskyni, Štepnici, pri Modrovskej a Landrov-
skej jaskyni priniesli len čiastkové poznatky. 
V Beckovskej jaskyni v Považskom Inovci pri 
hĺbení sondy pod Kryštálovou chodbou našli 
spojenie s Korálovou priepasťou.

Martin

Aktivita v prieskumnej činnosti priniesla 
ďalšie výsledky. V Perlovej jaskyni v Belian-
skom krase objavili ďalších XXX m nových, 
prevažne úzkych priestorov so snehobielou 
sintrovou výplňou. V Blatnickom krase zaregis-
trovali neznámu priepasť Nezábudka (15 m) a 
znovuobjavili jaskyňu Nádej s dĺžkou 150 m. 
Obe lokality zamerali a zdokumentovali. Skú-
mali možnosti prienikov v jaskyniach Na Vod-
ke, v Pražskej jaskyni a vykonali rekognoskač-
ný prieskum záp. Časti masívu Kopy vo Veľkej 
Fatre –nezistili tu významnejšie krasové javy. 
Uzatvorili vchod do jaskyne Javorina. Organi-
začne zabezpečili 4. lezecké dni. Usporiadali 
vlastnú cvičnú záchranársku akciu.

Slovinky

Jaskyniari robili povrchový prieskum se-
verného svahu Galmusu v Hnileckých vr-

choch, nezistili tu významnejšie krasové 
javy. Otvárali závrty na lokalitách Zbojský 
stôl na Galmuse. Skvalitniť treba najmä do-
kumentačnú prácu.

Piešťany

Sondážne práce vykonávali na dvoch loka-
litách v jaskyni Havran a ponornej jaskyni 
Nitrianska Blatnica v strednej časti Považ-
ského Inovca. Z jaskyne Havran pomocou 
motorizovaného ťažného zariadenia vy-
transportovali 96 m3 sedimentov. V priebe-
hu roka postupne opravili všetky uzávery 
vchodov do jaskýň.

Jedľové Kostoľany

V rajóne skupiny pracovali v jaskyniach 
Jazvínskej, Jazvečí hrad a Kamenec. Pokra-
čovali nielen v prieskumnej činnosti ale ich 
dokumentovali a sledovali výskyt netopierov. 
V oblasti kót Demeterovej skaly a Sokolie v 
SV časti Tríbeča urobili podrobný povrcho-
vý prieskum s lokalizáciou krasových javov.

Žilina

Skupina postupne spracúva a dokumen-
tuje krasové javy svojho územia. Spracovali 
ďalšie 4 identifikačné karty, zamerali 4 ne-
známe jaskyne, bez bližšieho opisu lokali-
zácie. Pokračovali vo vyhotovení filmových 
snímok sú speleologickou tematikou. Film 
Koralová jaskyňa bol ocenený na viacerých 
prehliadkach.

Demänovská Dolina

V sfére dokumentácie spracovali krasové 
javy Stodôlky, kde zaregistrovali 11 nezná-
mych jaskýň. V jaskyni Mieru pokračovali 
spolu 5 handlovskými jaskyniarmi v novom 
mapovaní, dosiahli úroveň s výstupom k Pa-
vúčej jaskyni. Dokumentovali aj iné miesta v 
systéme Demänovských jaskýň. Lezením ko-
mínov objavili v Pustej jaskyni 60 m priesto-
rov. V jaskyni Mieru na 5. poschodí prera-
zením sedimentov objavili 300 m chodieb. 
Spolupracovali na prieskumnej činnosti po-
tápačov najmä v oblasti Spojovacej chodby. 
Venovali sa tiež prieskumu jaskyne Kosien-
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ky a sond v Krčahove na rázsochách masívu 
Krakovej hole. Osadili uzáver na vchode do 
Pavúčej jaskyne, čím sa ukončila dôležitá 
úloha uzatvoriť všetky vchody a zneprístup-
niť vstup do systému štyroch veľkých jaskýň. 
Opravili poškodený uzáver starého vchodu 
do Demänovskej jaskyne Slobody. Zorgani-
zovali prvé pracovné stretnutie na pamiatku 
V. Žikeša. Po rajóne skupiny zorganizovali 
mnoho exkurzií pre domácich i zahranič-
ných jaskyniarov.

Rimavská Sobota

Hoci väčšinu času venovali organizova-
niu 29. jaskyniarskeho týždňa a dostavbe 
VT,S na Slizkom, zorganizovali aj zaujímavé 
prieskumno-dokumentačné akcie. V Jelšav-
skom krase v masíve Slovenskej skaly zare-
gistrovali povrchové krasové javy ale aj dve 
neznáme jaskyne. Priepasť za Stranou (42 
m) a jaskyňu v Bušu. Zdokumentovali aj ďal-
šie známe jaskyne, dohromady v dĺžke 95 m. 
Odobrali z nich mineralogické vzorky na la-
boratórny výskum. Sondovali v Žipčakovom 
závrte, v jaskyniach Podbanište a Kadlub v 
Drienčanskom krase.

Chtelnica

Hlavným pracoviskom bola jaskyňa s pra-
covným označením D 46, v Malých Karpa-
toch, kde za sťažených podmienok objavili 
ďalších 30 m priestorov, práce sa zastavili 
kvôli sifónu. Jaskyňa má dĺžku 72 m a hĺb-
ku 27 m. V Krahulčích vrchoch (Považský 
Inovec) zaregistrovali dve neznáme jaskyne, 
sondovali v Trampskej a Mačacej jaskyni, 
bez závažnejších výsledkov. Proti prívalovým 
vodám vybudovali vo vertikálnom vstupe do 
jaskyne D 46 betónovú výstuž s možnosťou 
osadiť uzáver. V záujme výchovy nových 
adeptov zorganizovali pracovno-exkurzné 
akcie do rajónov Iných skupín na Slovensku 
a Morave.

Plavecké Podhradie

Sondážne práce robili v závrte Kržla, jas-
kyniach Kaviareň a Plaveckej jaskyni, ktorú 
súčasne vyčistili od zvyškov po predchádza-
júcich prieskumných činnostiach. Začali 

spracúvať identifikačné karty lokalít, vyho-
tovili nové plány zo 6 jaskýň. Aktívne pomá-
hali v prieskume krasových javov skupinám 
Bratislava a Chtelnica.

Trenčín

Stagnácia činnosti pokračovala, hoci nie-
ktorí mladí členovia a najmä‘ čakatelia sa 
iniciatívne zapojili do prieskumnej činnosti 
v rajóne skupiny. V jaskyni Skalka otvorili 
ďalších 20 m priestorov, pracovali tiež v son-
dách v oblastí Selca.

Handlová

V jaskyni Mŕtvej líšky dosiahli jaskyniari 
dĺžku 18 m, čiastkový postup zaznamenali 
aj v priepasti v Tepličkách. V oblasti Veľ-
kého vrchu zaregistrovali neznámu jaskyňu 
s pracovným názvom jaskyňa Strateného 
noža. Najzaujímavejšie je preniknutie do 
podzemia v Závrte č. 3 do hĺbky 11 m s 
dĺžkou priestorov 35 m. Intenzívny prievan 
svedči o ďalších možnostiach. Pri mapova-
ní jaskyne Mieru v Demänovských vrchoch 
napojili polygónový ťah cez sifón na body 
v Demänovskej ľadovej jaskyni, čím bude 
možno skontrolovať presnosť merania. Ak-
tívne spolupracujú s ďalšími skupinami na 
riešení speleologických problémov v ich 
rajónoch.

Správu o činnosti nepredložili skupiny 
Brezno, Skýcov, Trenč. Teplice. V komen-
tároch sa uviedla činnosť prieskumná, do-
kumentačná, výskumná a ochranárska. 
Výsledky činnosti skupín v ďalších sférach 
pôsobnosti sú nasledovné. Členovia odpra-
covali dohromady 41 tisíc hodín. Zaregis-
trovali 54 neznámych jaskýň a objavili 3980 
metrov nových jaskynných priestorov.

Spracovali asi 700 technických denníkov, 
niekoľko desiatok mapových plánov, iden-
tifikačných kariet, zamerali a rôzne zdoku-
mentovali 5700 m podzemných priestorov. 
Múzeu poskytli fotografický, filmový I troj-
rozmerný dokumentačný materiál z krasu. 
Uzatvorili vchody do 4 jaskýň (Kunia prie-
pasť, jaskyňa Mŕtvych netopierov, Javorina 
a Pavúčia), rozpracovali 3 uzávery a opravili 
12 uzáverov, zväčša po ich zničení.
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VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Tretí ročník speleologickej školy, ktorý sa 
uskutočnil 8.—16. Júla 1988 opäť v Gbeľa-
noch, venoval sa meraniu a mapovaniu jas-
kýň ako aj praktickej dokumentačnej čin-
nosti v teréne. Tematicky akciu zabezpečila 
komisia pre speleologickú dokumentáciu. 
Lektorský zbor a absolventi školy konštato-
vali užitočnosť akcie. Na škodu veci búl níz-
ky počet účastníkov. Zo záverečného hod-
notenia vyplýva: v budúcnosti organizovať 
mapovací kurz aj ako víkendovú akciu, viac 
sa venovať činnosti v teréne, v čo najkratšom 
čase doriešiť a publikovať značkový kľúč a 
číslovanie jaskýň.

Výsledky organizovania 29. jaskyniarske-
ho týždňa v Drienčanskom krase uverejňuje-
me v tomto čísle na inom mieste.

Po úspešných predchádzajúcich roční-
koch lezeckých dní sa štvrtý presťahoval 
na sever Slovenska, konkrétne do Veľkej 
Fatry – Belianskej doliny. Akcie, ktorú 
organizovala technická komisia a oblast-
ná skupina Martin sa zúčastnilo 107 zá-
ujemcov z radov našich i českých jasky-
niarov. Výchova sa rozdelila na skolenie 
začiatočníkov zo základov jednolanovej 
techniky a 32 zdatnejších záujemcov ab-
solvovalo po tréningoch testy a praktické 
skúšky. Na akcii sa uskutočnili odborné 
i populárne prednášky zo speleologickej 
činnosti. Na záver záujemcovia navštívili 
jaskyne Belianskeho krasu. Dobre pripra-
vená a zorganizovaná akcia martinskými 
jaskyniarmi nadobudla rozmermi rozsah 
jaskyniarskeho týždňa.

Výchovnú činnosť dopĺňa školenie o hos-
podárskej činnosti, ktoré sa uskutočnilo 11. 
júla v Liptovskom Mikuláši za účasti zástup-
cov organizačných zložiek. Školenie chápe-
me aj ako užitočný dialóg medzi riadiacimi 
orgánmi a realizátormi tejto činnosti tak, 
aby sa nielen správne vykonávala, ale pri-
niesla úžitok celej organizácii i národnému 
hospodárstvu.

PUBLIKAČNÁ A PROPOGAČNÁ ČIN-
NOSŤ

Vydavateľstvo Osveta už pod našou hlavič-
kou vydalo zborník Slovenský kras XXVI. v 
rozsahu 20,40 AH za 31,–Kčs/Ks. V úvode 
prináša tri príspevky o významných obja-

voch našich členov, štyri štúdie, tri vedecké 
správy, rôzne správy, jubileá, nekrológy a 
recenzie. S výnimkou jedného sú autormi 
príspevkov naši členovia. V apríli sa zadal 
do tlače zborník SK XXVII. približne v rov-
nakom zameraní a rozsahu. Po dohode s 
MK SSR sa ustanovila nová redakčná rada 
zborníka.

V uplynulom období sa vydalo len jedno 
rozsiahle číslo Spravodaja SSS 1-2/87 v roz-
sahu 9 AH. Koncepcia ostala nezmenená. V 
tlači je číslo 1-2/88. Ako prílohy Spravodaja 
vyšli zborník abstraktov referátov k medzi-
národnému sympóziu a zásady bezpečnosti 
pri speleologickej činnosti. Redakčná rada 
rozhodla o vydávaní dvoch čísiel za rok, 
pričom sa bude dodržiavať termín zadania 
rukopisu do tlače.

Ďalej sa vydala osemstranová farebná bro-
žúrka o najhlbšej československej jaskyni Sta-
rý hrad s cudzojazyčným resumé v náklade 
21 tisíc výtlačkov. Podľa výtvarného návrhu 
Ing. Lalkoviča sa vydala farebná samolepka 
znaku organizácie v náklade 16 tisíc kusov. 
Podlá schváleného rozdeľovníka sa tieto ma-
teriály poskytli všetkým členom organizácie 
zdarma. V tlači ostáva monografia Jaskynný 
systém Stratenskej jaskyne. Do tlače sa zadal 
zborník referátov z medzinárodného sympó-
zia v Košiciach.

Členovia publikovali výsledky činnosti v 
 ďalších odborných i populárnych časopi-
soch ako sú Pamiatky a príroda, Poznaj a 
chráň, Krásy Slovenska, Lidé a země, PAS 
a pod. Naša práca sa propagovala vo všet-
kých prostriedkoch masovej komunikácie s 
osobitným zreteľom na významné celoslo-
venské akcie. Účinným prostriedkom propa-
gácie a osvety súčasne ostáva prednášková a 
exkurzná činnosť pre verejnosť a rôzne záuj-
mové skupiny.

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Realizovala sa na úrovni roku 1987  
s miernym nárastom vykonaných prác. Túto 
možnosť využilo 14 oblastných skupín a dve 
odborné komisie s príjmami asi 700 tisíc 
Kčs. Tri roky skúseností i diskusia na val-
nom zhromaždení ponúkajú nové námety, 
ktorými sa bude zaoberať najbližšie školenie 
i predsedníctvo s cieľom efektívnejšieho vy-
užívania možností.
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FINANČNÉ A MATERIÁLNE  
ZABEZPEČENIE

Podľa dohody o spolupráci s Ústredím 
štátnej ochrany prírody MK SSR pridelilo 
Spoločnosti dotáciu v čiastke 966 tisíc Kčs. 
Podľa rozpísaného plánu sa prostriedky vy-
užívali priebežne takto: spotreba materiálu 
(drobný nákup, uzávery jaskýň, samolep-

ka) 90 tisíc, PPS (kombinézy, laná, karabí-
ny), 255 tisíc, edičná a propagačná činnosť 
(Zborník Slovenský kras XXVI., Spravodaj 
SSS, brožúrka) 372 tisíc, cestovné (výchov-
né akcie, likvidovaných vyše 1300 cestov-
ných príkazov) 210 tisíc, poistné, 23 tisíc, 
výkony spojov 14 tisíc a ďalšie menšie po-
ložky. Prostriedky sa využili v plnom roz-
sahu.

14. augusta

Pri našej klubovej miestnosti sa od rána 
rozvíja čulý ruch. Ľudia neustále chodia ho-
re-dole, debatujú, nosia, premiestňujú a uk-
ladajú do troch áut. Už sa zdá, že niet kam 
ukladať, ale akosi sa ešte nájde miesto či 
miestečko. Bez veľkého vzrušenia sa podarí 
naložiť aj to nenaložiteľné a s prvými lúčmi 
slnka, pretepľujúcimi slepé múry hradu, od-
chádzame. Oproti sa náhlia svahy Horného 
a Dolného vrchu, padajú za nás. Vľavo sa  
s nami lúči Silická planina a už rozoznáva-
me rozvlnenú Šiatorskú Bukovinku. Hranica 
– Šalgotarján.

Plní očakávania opúšťame na dva týžd-
ne vlasť. Prichádzame do Budapešti, roz-
tvára nám svoju náruč, námestia, jedno za 
druhým, vodí náš živými ulicami. Prechá-
dzanie cez Dunaj, stúpame do vŕškov, pred 
nami sa otvára cestička v malom kúsku lesa 
uprostred veľkomesta. Vedie nás na pôvab-
nú čistinku s chatkou. Štylizovaný nápis 
oznamuje, že sme pri Pál-vőlgyi Tanya. Tu 
sa stretávame s maďarskými kolegami, v ne-
ďalekom lome rozkladáme stany. Hučiaci úľ 
veľkomesta nám nedá pokoj, vydávame sa 
do ulíc, ktoré zalieva čoraz menej denného 
svetla, ale čoraz viac rozihraných reklám. 
Vraciame sa plní dojmov až o polnoci.

15. augusta

Skoro všetci spíme len tak, pod širákom. 
Krásne ráno nám nedá leňošiť. Po raňajkách 
odchádzame k podzemnému klenotu Buda-
pešti Jószef-Hegyi barlang. Povestná jasky-
ňa, objavená náhodou pri kopaní základov 
domu. Dôkladne uzavretá a žiarlivo stráže-
ná. Veď aj má byť prečo. Skrýva poklad v 
podobe belostných, trblietavých kryštálov. 
Od tých najmenších až po polmetrové. Vi-
sia, stoja, krútia sa, vznášajú sa akoby bez-
hmotné. Takmer bez slova blúdime prepes-
trými dumami a chodbami. Niekde sú steny 
svetlé, inde modré až čierne. Ale výzdoba 
ostáva stále žiarivo biela. Domáci striehnu 
na každý náš krok. Vôbec im to nezazlieva-
me. Je to príliš vzácny výtvor prírody, aby 
sa z neho čo len nepatrná časť mala zničiť 
nerozvážnym pohybom. Uzučké chodníčky 
sú pedantne vyznačené kolíčkami a bielou 
šnúrou. Vezmeme si odtiaľto príklad?

Po návrate na povrch ešte navštevujeme 
sprístupnenú jaskyňu Szemlo-hegyi barlang 
a popoludní sa lúčime s hostiteľmi, odchá-
dzame z mesta krásnych mostov, ulíc, jaskýň 
a aj krásnych žien. Naša cesta vedie priamo 
na juh, podvečer prechádzame cez Szeged, 
už potme prichádzame do Makó. To už sa 
k nám pridalo ďalšie auto s jeho štyrmi pa-

Marian Kuchár oblastná skupina Rožňava

Z denníka exkurzie Balkán ’87
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sažiermi, pretože doma bolo treba odstrániť 
drobné následky kolízie tesne pred odjaz-
dom. V Makó spíme pri ceste v kempe, tiež 
pod širákom. Strážia nás hviezdy, je ich veľa.

16. augusta

Skoro ráno odchádzame k hraničnému pre-
chodu do Rumunska Nagylak-Nadlac. Raňaj-
kujeme už v Rumunsku. Jediná žena – Oľga 
snorí po okolí, zanedlho sa vracia s obrovskou 
dyňou v náruči. Na naše spýtavé pohľady od-
povedá, že jej ju dal akýsi Turek z kamiónu. 
Darmo, žena je žena... Čaká nás ďalšie pre-
kvapenie – stretávame jaskyniarov z Brezna! 
Radosť na oboch stranách, podelenie sa o do-
terajšie dojmy a plány a odchod, obe skupiny 
čaká dlhá cesta. Prechádzame cez Arad, Lugoj 
do Caransebes. Zreteľne cítime dych svojráz-
neho rumunského folklóru. Doteraz jednotvár-
na rovina sa dvíha a vlní, rozoznávame poho-
ria Tarcu, Godeanu, na druhej strane údolia je 

pohorie Banat. Stúpame vyššie a vyššie, v zá-
krutách sa nám premietajú nádherné výhľady 
na najvyšší bod pohoria Godeanu – Guru. Pre-
chádzame sedlom Domasnea. Popoludní sa 
dostávame k odbočke smerujúcej do kúpeľov 
Baile Herculane. Kúpele s termálnou, rádioak-
tívnou a sírovou vodou majú malebnú polohu 
pod vápencovým masívom Domogledu, ktorý 
je floristickou rezerváciou.

Po hodinovej prestávke stretávame známu 
modrú Aviu – brezňania sú už tu. Dobre na-
ladení už debatujú s tmavými krásavicami, 
majú veselo. My opúšťame kúpele a po dob-
rej ceste klesáme k Dunaju. Na jeho brehu 
sa rozkladá tiché a harmonické mestečko 
Orsova s veľkým prístavom. Na druhej stra-
ne sa modreje juhoslovanské pohorie Ka-
zane. Chceme si prezrieť neďalekú jaskyňu 
Veteráni, známu z bojov počas 1. svetovej 
vojny je však vojenským územím, preto sa 
vraciame späť do Orsovy. Putujeme ďalej po 
ľavom brehu Dunaja. Množstvo viaduktov 

Účastníci výpravy pred odchodom v Turianskom Podhradí. Foto: G. Stibrányi
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pretína zálivy, blížime sa k známej priehrade 
Železné vráta – Portile di Fier. Je to naozaj 
veľkolepé dielo, nezdržiavame sa však pri 
ňom dlho, prechádzame cez mesto Drobeta-
-Turnu Severin, podunajskou nížinou mieri-
me na juh. O desiatej večer prichádzame do 
Calafatu.

17. augusta

Calafat je kapitola sama o sebe. Keď sme 
sem prišli, vítala nás zvažitá rovná a úzka 
ulica, na ktorej stáli v rade za sebou autá. 
Postavili sme sa na koniec a už nám neostalo 
nič iné, len čakať. Z Calafatu premáva kom-
pa do bulharského mesta Vidin. Tá však v 
noci nepremáva, treba čakať do rána. Spíme, 
kde sa dá. V autách, pri autách na ceste, na 
chodníku, pod stromami pred domami... 
Je ráno. Za nami stoja autá, stávame sa sú-
časťou pestrej medzinárodnej spoločnosti, 
ktorá svojou bezstarostnosťou kontrastuje 
s okolím všedného pracovného dňa. Aj keď 
sa to zdá čudné, hodiny čakania nikoho 
neznervózňujú. Každý si kráti čas, ako naj-
lepšie vie. Tu sa varí špecialita, tam sa hrajú 
šachy, inde sa debatuje, osamotenec sa trápi 
s akousi elektrickou hrou. Slniečko zahŕňa 
lúčmi každého bez rozdielu. Už sa poznáme 
s osádkami niekoľkých áut pred í za nami. 
Najväčšiu pozornosť púta mladá Nemka, vy-
liezla na strechu Trabanta a opaľuje sa. Po 
očku sledujeme, kto si ju všíma...

Po štrnástich hodinách čakania sa okolo 
poludnia dostávame na kompu! Mierime 
na druhý breh, sme v Bulharsku. Kontrolou 
prechádzame hladko, hneď po nej sa náhli-
me smerom na Belogradčik. Z diaľky sa na 
nás zvedavo pozerá Stará planina. Bude nás 
sprevádzať skoro po celej našej ceste Bul-
harskom. Prechádzame cez strmý kopec, 
pod ktorým leží mesto Belogradčik. Tu nás 
na plné tri hodiny uchvacuje bizarný svet 
nezvyčajných skalných útvarov, týčiacich sa 
jeden pri druhom do nezvyčajnej výšky. Me-
dzi nimi je ukrytá pevnosť, ktorej história sa 
datuje do štvrtého storočia.

No musíme ďalej, odtiaľto už len na vý-
chod k moru. Cesta je dobrá, kolesá svištia. 
Z lesíka pri ceste čosi letí. V aute sa ozýva 
tupé buchnutie. Spod zabrzdených kolies sa 

valí dym a my sa valíme za pôvodcami in-
termezza. Čoskoro ich chytáme a najstaršie-
ho – zo dvanásťročného fagana berieme so 
sebou do auta. Neďaleko stojí cementáreň, 
veríme, že tam budú vedieť povedať, ako sa 
chlapec volá. Tak aj je. Vinník sa po celý čas 
zadúša plačom, až máme obavy o jeho budú-
ci vývoj. Posielame ho domov presvedčení, 
že už nikdy nebude hádzať skaly do áut. Za 
nami sa však zjavuje Moskvič, zastavuje a 
vyskakujú z neho rozbujdošení mladí Bulha-
ri. Vraj sme chlapca uniesli a treba nás biť, 
lenže nás je štrnásť a ich päť, aj s chlapcovou 
matkou. Po vyjasnení situácie sa priateľsky 
lúčime a odchádzame.

Nad cestou sa týčia strmé svahy Vračan-
skej planiny. Pod touto impozantnou hrad-
bou sa ukladáme k spánku, už tradične do 
trávy. Nie je to však také jednoduché. Nielen 
Bulhari sú plní temperamentu, na lúke sa 
rozpúta hromadný zápas. Regulárny, má aj 
rozhodcov. Situácia sa rýchlo mení, o chvíľu 
sa bijú už aj rozhodcovia. A čochvíľa sa bijú 
len oni a predošlí aktéri teraz rozhodujú...

18. augusta

Slnko zlatí zalesnenú strminu planiny. 
Po raňajkách prechádzame cez mesto 
Vraca a púšťame sa na juh, do srdca pla-
niny. Vedie doň nádherná tiesňava, známy 
horolezecký terén. A cesta stúpa takmer 
o tisíc metrov vyššie, prichádzame k sprí-
stupnenej jaskyni Ledenika. Jaskyňa je 
pekná, ale neveľmi zaujímavá. Neďaleko 
sú známe priepasti Barkite, prechádzame 
cez Vraca a pokračujeme na sever. O pár 
kilometrov ďalej nás čaká dedinka Čiren 
a pri nej Boží most. Uprostred borovico-
vého hája sa nachádza nehlboký kaňon, 
prerušený vápencovou hradbou, ktorú pre-
razila rieka, tečúca dnom kaňonu, pričom 
v nej vytvorila zaujímavý tunel s troma 
obrovskými oknami, vysokými zo tridsať 
metrov.

Na povrchu panuje tropická horúčava, 
ochladzujeme sa v podzemí, ale napodiv ani 
tam nie je veľmi príjemne. Preto využívame 
krásny výtvor prírody, hlboký krútňavový hr-
niec s ľadovou vodou. Oddychujeme tu až do 
večera a potom ženieme náš „speleotrans“ 
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po trase Vraca, Mezdra, Karlukovo. Večer 
už prežívame v Karlukove. V jaskyniarskom 
dome, zavesenom v stene vysoko nad riekou 
Iskär. Opäť sa presviedčame, že Bulhari sa 
nielen radi zabávajú, majú pekné ženy, ale že 
sú aj veľmi horkokrvní a bojovní...

19.augusta

Ráno nás nachádza na terase pred ho-
telom, hlboko pod nami šumí Iskär. Plní 
očakávania vyrážame do terénu hneď po 
raňajkách. Začíname prichádzať na chuť 
tropickému jaskyniarstvu, ísť v plavkách na 
akciu je veľmi pohodlné a aj príjemné. Víla 
nás rozľahlé a ťažko priechodné škrapové 
pole. Nachádzame v ňom zníženinu, kto-
rá nás vovedie do zamrežovaného portálu 
s otvorenými dverami. Vieme, že ide o ar-
cheologickú lokalitu Temná dupka. Oproti 
nám stojí opacha – vysokánsky tunel, tak 
nás víta jaskyňa Prochodnaja. Tunel je dlhý 
asi 200 metrov, nad ním je škrapové pole 
na ktoré z tunela vedú dve veľké okná, 
ktorými prúdi svetlo. Na druhej strane je 
rovnako veľký druhý portál. Zo stropných 
okien spúšťame laná, aj v portáli a až do 
večera ostávame v jaskyni, využívame laná, 
niektorí lezú klasiku, je veselo. Na jednej 
zo stien objavujeme krásne maľby ľudí  
v životnej veľkosti. Vyzerajú byť dosť staré, 
pripomínajú ikony.

So zapadajúcim slnkom odchádzame  
z Karlukova, čaká nás cesta cez Lovec, Ve-
liko Tärnovo, Sumen až k moru do Varny, 
kam prichádzame okolo polnoci. Spíme pri 
ceste neďaleko Balčika.

20.augusta

Namiesto slnka nás budia na tvárach 
dažďové kvapky! Je zamračené, prvýkrát 
na našej ceste. Odvážlivci bežia k moru, 
onedlho sa vracajú so správou o teplej 
vode. Pohýname sa ďalej. Zastavujeme 
pri myse s imponujúcim grécky znejúcim 
názvom – Nos Kaliakra. Dve hodiny ve-
nujeme prehliadke antických vykopávok, 
jaskynnému múzeu, stredovekej pevnosti 
a blúdivým lúčom slnka, predierajúcim sa 
cez mraky a rozžínajúcim rozbúrené, spe-
nené more.

Náhlime sa smerom k rumunským hrani-
ciam, ďalšia zastávka je Ťulenovo. Dedinka 
je známa vďaka príbojovým jaskyniam, kto-
ré tu v útesoch vyhlodalo more. Ale počasie 
nám nežičí, cítime sa ako niekde pri Shetlan-
doch. Voda je zrazu studená, až láme kosti, 
vlny sú spenené a na dôvažok sa priženie 
vietor, privalí hmla a zaburáca hrom. Sedí-
me na okraji útesu a sledujeme búrku nad 
čiernym morom, ktoré je teraz naozaj čier-
ne. Majestátny pohľad. Staviame stany, po 
nákupoch v dedine ideme spať, je zima...

21. augusta

Ani ráno nie je počasie optimistické. Na 
mori panuje čulý ruch, onedlho sa lúčime s 
Ťulenovom a vraciame sa späť na juh. Láka-
jú nás Zlaté piesky – Zlatni Pjäsaci. Víta nás 
ďalší vrtoch počasia, modré nebo a usmiate 
slniečko! Užívame pohody na pláži, more je 
zase teplé, ale plné huspeninových medúz. 
Hráme rugby, okolosediaci majú zábavu. 

Jaskyňa Prochodnaja.
 Foto: G. Stibrányi
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Pred večerom odchádzame osviežení, dob-
re naladení. Prechádzame cez Varnu, ideme 
okolo Madary. Čaká nás tu niečo zaujímavé, 
schádzame z hlavnej cesty a blížime sa k pies-
kovcovým skalám, týčiacim sa nad nekoneč-
nou rovinou, purpurovou od zapadajúceho 
slnka. Tabuľa nás informuje, že sa nachá-
dzame v lokalite, ktorá je pod patronátom 
organizácie UNESCO. Vysoko v skale je ne-
známym umelcom vytesaný reliéf, znázorňu-
júci loveckú scénu –jazdca na koni s dvoma 
psami. A pod skalnou hradbou sú jaskyne, 
súvislé obývané od IV. do XIV. storočia, sú 
tu sýpky na obilie, stopy po obydliach a aj po-
svätné miesto pod obrovským previsom. Ten 
má takú skvelú akustiku, že v súčasnosti sa tu 
usporadúvajú koncerty. Pod previs vojde celý 
orchester aj s poslucháčmi! Nečudo, veď skal-
né steny sú vysoké až 150 metrov. Po hodine 
cestujeme cez Targovište do Kotla. Je noc, 
poprcháva, spíme v sade pod stanmi.

22. augusta

Ráno je sychravé, zahmlené, sme v horách. 
Kotel je mestečko veľmi zaujímavé, so staro-
bylou ľudovou architektúrou a hudobnými 
tradíciami, ale nás viac zaujíma jeho oko-
lie. Hľadáme tábor, v ktorom nás očakávajú 
bulharskí jaskyniari. Po krkolomnej jazde 
lesnou cestou tento nachádzame. Radosť na 
oboch stranách. V blízkom okolí nás čakajú 
hlboké priepasti. Delíme sa na tri skupiny a 
zadaždeným lesom ideme v ústrety ďalším 
zážitkom. Zliezame 160 metrov hlbokú prie-
pasť Akademika a morfologicky zaujímavú 
priepasť Lednika, ktorá je pre každého hl-
bokým zážitkom. Pri svojej hĺbke cez 200 
metrov, možno celú zliezť klasicky. Vonku 
stále leje ako z krhly. Blúdime pomedzi ve-
likánske papradie, prezrieme si aj výrazný 
ponor s tureckým názvom Subato, čo sa dá 
preložiť ako hltač vody. Lesy sú tu krásne, 

Foto: G. Stirányi 

Skalné mesto s pevnosťou nad Belogradčikom Foto: G. Stibrányi
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bukové, majestátne. Ale všade Je veľa blata. 
Dlho do noci sedíme pri ohni s priateľmi, 
vymieňanie si dojmy.

23.augusta

Už je toho priveľa, len leje a leje. Lúči-
me sa plní vďaky za včerajší deň a odchá-
dzame. Hneď za Kotlom svieti slniečko... 
Zastavujeme na upravenom prameni pri 
motoreste. Štrnásť jaskyniarov vyťahuje po-
môcky a predmety, nie je ich málo. Besied-
ka je kôl dokola ovešaná overalmi a bron-
zová socha ženy s džbánom je decentne 
zahalená sušiacim sa spacákom. Zdá sa, že 
budíme pohoršenie. Jediné sympatie k nám 
prechováva vypĺznutý havkáč. Pri odchode 
všetko zanechávame v najlepšom poriadku. 
Cez Razgrad a Chlebarovo sa dostávame 
k rumunským hraniciam v Ruse. Technic-
ky zaujímavý železnično-cestný most cez 
Dunaj nás privádza na rumunskú pôdu, 
do mesta Glurgiu. Po ceste plnej prekvape-
ní večer prechádzanie cez Bukurešť z nej 
modré sídliská, krivolaké uličky v starej čas-
ti, davy ľudí v tmavých uliciach. Pokračuje-
me cez naftové polia pri Ploiesti a neďaleko 
čerpadla v kukuričnom poli sa ukladáme 
na noc. Čerpadlo nám celý čas hudie svoju 
uspávanku.

24.augusta

Ráno spadla rosa, všetko vrátane nás je 
mokré ako po daždi. Dlho neotáľame, naj-
eme sa a už sedíme v autách smer Slänic 
– Prahová. Soľný kras je pre nás neznámy 
fenomén, chceme vidieť aj soľnú baňu, ale 
nevieme si predstaviť, ako môže vyzerať. 
Spúšťame sa banským výťahom hlboko pod 
zem. Po zastavení sa dvere otvárajú. Prvý do-
jem je úžasný! Ťažko opisovať. Geometricky 
presne upracované, monumentálne chodby 
vysoké asi 50 metrov s vyleštenými stenami 
a stropom. Všetko, všetko je sól. Po stenách 
a stropoch víria fantastické arabesky čier-
nych, zelených a sivých vrstiev soli. Aj pod 
nohami je sól. Vzduch Je presýtený soľou. 
Pravouhlé chodby skrývajú prekvapenia: tu 
pred nami hrajú muzikanti, ľudia okolo spie-
vajú, pár metrov za nimi je soľné múzeum, 
vytesané sochy rímskeho cisára Trajána aj 

dáckeho vládcu Decebala. Tam ďalej ležia 
chorí, dýchajú liečivý vzduch. Mládež hrá 
hokej na soli, majú mantinely aj bránky, ve-
dia hrať volejbal ponad sieť, aj stolný tenis 
má prívržencov, ba aj jogging... Neodoláme 
volejbalu, hráme proti rumunskému druž-
stvu, ktoré nás hanebne zmietne zo soľné-
ho ihriska. Ešte chvíľu hľadáme priehľadné 
kryštály a vraciame sa na povrch.

Čaká nás cesta popod pohorie Bucegi –
cez Sinaiu a Predeal do Brašova. Odtiaľ cez 
mestečko Făgáras, kde si ideme oči vyočiť, 
ale najvyššie rumunské pohorie nevidíme. 
Za Sibhi je už tma, po ceste sa motajú po-
stavy v nálade a podozrivé neosvetlené po-
vozy. Pred mestom Deva zastavujeme zno-
vu v kukurici.

25. augusta

Ráno je jasno, ale rosa našťastie nepadla. 
Náhlime sa do Devy. Názov mesta pochádza 
z dáckeho sídliska Síngidavy, nad mestom 
sa týči mohutný hrad z 13. storočia. Mesto 
samo je moderné, s pôsobivou a originálnou 
architektúrou. Onedlho Je Deva za nami a 
my putujeme na severozápad. Cesta sa dvíha 
čoraz vyššie, polia ustupujú lesom, bukovým 
a javorovým. Pred nami sa rysuje v smelých 
krivkách pohorie Bihor.

V Beiuse odbočujeme cez dedinku Pietro-
asa do hôr. Už sa krútime v serpentínach, 
pod nami hučí divá rieka Galbena, nad ňou 
sa belejú vápencové bralá stratené v mori 
lesom. Už sú všade smreky, urastené, svie-
že. A zrazu je pred nami pláň Bäléeasa, sme 
na Padise. Na chate stretávame sprievodcu 
– malého Karčiho aj s pôvabnou devou Au-
rorou. Cez lúčku La Grajduri prichádzame 
na malú čistinku pri ponore Caput. Tu sa 
utáboríme. Večer svorne sedíme pri ohní-
ku, spievame piesne slovenské aj rumunské, 
ba i Aurora tichučko nôti. Spať ideme ne-
skoro.

2S. augusta

Vyumývané, svieže, veselé ráno na Padisi. 
Cez les putujeme pešo k ľadovej priepasti 
Focul Viu – v preklade Živý oheň a k jasky-
ni Zăpodie. Vstupný svah je vysnežený, ale 
našťastie nie je zľadovatený. Vnútri nás víta 
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meander, krásne dielo prírody. Prudko kle-
sá a cez dve malé plazivky sa dostávame do 
širších priestorov. Pridáva sa k nám potôčik. 
Prekrásna výzdoba nás odmieňa za podstúpe-
nú námahu. V závere nás očakáva vyumývané 
riečisko, pretkané svietivobielymi žilkami kal-
citu. Už za tmy vystupujeme na povrch. Deň 
to bol namáhavý, ale plný dojmov.

27. augusta

Z krásneho rána veľa neužívame. Raňaj-
kujeme, ako vždy výdatne, sušíme si mokré 
overaly a okolo desiatej sa presúvame k jas-
kyni Cetätile Ponorului, familiárne nazývanej 
aj Cetät. Raz-dva sme na okraji zalesneného 
prepadliská. Vyšliapanou cestičkou klesá-
me stále strmšie a strmšie, až sa pred nami 
otvára pohľad na náprotivnú stenu, uprostred 
ktorej sa temnie veľkolepo dimenzovaný por-
tál. Klesáme k nemu, portál neustále rastie, 
veľké smreky pri ňom vyzerajú ako halúzky 

do kvetináčov. Vzduch vypína hučanie vodo-
pádu, rieky, predierajúcej sa medzi balvanmi. 
Nad širokým riečiskom sa prevysoko v strope 
otvárajú menšie okná, brodíme sa vo vode, 
ktorú čoraz tesnejšie zvierajú kolmé steny. Po-
stup sa sťažuje, až nakoniec nafukujeme čln. 
Zo sklonenej platne vyplávame na hladinu 
prvého jazera... Za deviatym jazerom sa pred 
nami otvára úžasný chaos blokov a kolmých 
stien Sala Caslelului de Nisip. Šiesti ostávame 
tu, piati chcú dosiahnuť záverečný sifón.

Samotné čakanie na „vrcholové družstvo“ 
je zážitkom. Kým postupujúca skupina boju-
je o každý meter. Čakatelia sa nevedia doč-
kať. Po hodine mĺkve steny udivene počúva-
jú zmes piesní slovenských, maďarských i 
ruských, ba aj jedna kubánska revolučná sa 
do toho zaplietla. Už je zima na nevydrža-
nie, vyťahujeme izofólie a hneď si nadáva-
me, že sme tak neurobili už skôr. Pod nimi je 
príjemne tepľúčko. Jaskyňou sa nesie mono-

Jaskyňa Boží most. Foto: G. Stibrányi
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tónny hukot vody... Fólia sa dvíha, nad nami 
sú usmiate tváre – boli pri sifóne! Návrat je 
zmiešaninou zimy, smiechu, driapania sa na-
hor, chodenia í plávania, brodenia sa po no-
hách a občas i po hlave... Vychádzame opäť 
do tmy, v tábore hádžeme zo seba všetko 
mokré, obliekame suché a usíname.

28. augusta

Lúčime sa s Padisom, zlatým klincom 
našej cesty. Padis sa lúči s nami, prívetivý, 

rozjarený. Schádzame údolím Galbeny cez 
Oradeu prechádzame do Maďarska a v mes-
te Debrecen sa končí naša cesta v uzavretej 
spoločnosti. Odtiaľ už ide každý domov naj-
kratšou cestou...

Cesty sa zúčastnili členovia rožňavskéj ob-
lastnej skupiny: P. Erdelyi, L. Fecsu, R. Laki, 
P. Lorinnz, M. Kuchár, A. Petrík, E. Petrík, 
G. Slivka, G. Stibrányi, I. Tar, L. Zabó, R. 
Čonka, M. Dančo zo skupiny Spišská Nová 
Ves: O. Turócziová.

Všetko sa začalo u nás doma u Malej Fatre. 
Stojím na dne 12 metrovej šachty. Zhora poču-
jem ako sa chlapi hádajú, ako uviazať Vojta 
na lano. Ktosi bojovne horlil za „psie ucho“ na 
balvany, zatiaľ čo väčšina sa zhodla na sloven-
skej viacnásobne poistenej hrči.

Samozrejme Vojto zamietol pochybný spust 
v duflerovom sede a dal sa radšej dôkladne 
zabaliť a zauzliť do nášho jediného červeného 
lana, ktoré bolo pýchou skupiny. Vojta začali 
po dlhých prieťahoch konečne po hejrupácky 
spúšťať dolu.

Náš novic nalepený maximálnou plochou na 
stene ako žaba sa snažil vzniknutým trením 
ušetriť chlapom sily. No nepredvídane mu to 
vyhrnulo blúzu i košeľu až ku brade, nehovo-
riac o krvavých šrámoch na bruchu.

Uhýbam sa pred padajúcou baterkou.
– To je malina... Mám ešte jednu!
Huláka zhora a hlas sa mu pritom grotesk-

ne láme strachom, ktorý sa objavuje spolu s 
pribúdajúcou temnotou a stále slabnúcim den-
ným svetlom. Asi 6 metrov nad dnom Vojtovi 
mimovoľne vkĺzla vibrama do lesnej škáry. No 
a to bol začiatok konca jeho speleologickej ka-
riéry, ktorá sa práve začala tak sľubne vyvíjať. 
Vojta vzapätí začalo klátiť do neprirodzenej 
topornej polohy dolu hlavou. Náhle sa rozkri-

čal súvislým piskľavým hlasom znetvoreným 
prívalom hrôzy.

Chlapci hore mysliac si, že nováčik tento 
zostup psychicky nezvládol, začali ho takticky 
rýchlejšie spúšťať dolu, aby sa vyhli okamžité-
mu tvrdému záberu pri ťahaní toho živého hebe-
da späť na povrch. Vojto odvisol na jednej nohe 
dolu hlavou. Divo pištiac a šermujúc rukami 
vyzeral ako besnejúci Myotis myotis (netopier).

Na prilbe mi zabubnovali batérie značky 
VARTA, lampáš a niekoľko ťažkých kovových 
mincí z Vojtovej numizmatickej vreckovej zbier-
ky. Reflexívne sa chcem najprv vrhnúť po pe-
niazoch zvodne cinkajúcich v sutinovisku, ale 
uvedomujúc si závažnosť situácie začínam v 
krátkych pauzách medzi Vojtovým vrešťaním 
prehovárať partiu hore, aby riadne zabrali. Ten 
nešťastník za ten čas tak zachrípol až napokon 
úplne stratil hlas. A iba bezmocne chrčal:

–Mamička moja... mamička moja...
Konečne mu bolo rozumieť. Našťastie to 

vtedy dopadlo dobre. Okrem enormnej dáv-
ky strachu a odrapenej podošvy na vibrame 
neutrpel Vojto žiadnu ujmu na zdraví, ale v 
jaskyniach sa už nikdy neukázal. Teda aj taký 
môže byť prvý krst.

Do tej našej prvej priepasti sme i my zostu-
povali s malou dušičkou, systémom živej reťa-

Eduard Piovarči    oblastná skupina Terchová

OTRASNÍCI
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ze. Čím viac nás bolo dole, tým sme sa cítili 
bezpečnejšie. No v skutočnosti sa tak akurát 
znásobovalo potencionálne riziko úrazu. A 
keď sme si už mysleli, že máme aké také skú-
senosti (hĺbka do 50 metrov) poďme ho do 
Brázdy. 

Nikto z nás tam ešte nebol, iba Vlado vedel 
kde to je, a to iba od vzdialeného príbuzného. 
Ľudo, ktorý jediný z nás trénoval vo výťaho-
vej šachte (keď bol výťah pokazený) techniku 
lezenia s boqipsami, a ako jediný z nás mal 
aj prsnú kladku, sa akcie nemohol zúčastniť, 
lebo im u starej mamy zdochla krava a tak 
išla celá rodina na hody. Bola to pre mančaft 
značná strata. Kde teraz zohnať chlapa, ktorý 
ovláda jednolanovú techniku? Ľudovi sa nikto 
z nás nemohol rovnať. Mal to namakané. Nuž 
čo, hody sú hody. Na poslednú chvíľu sa k nám 
našťastie pridal Peter z Martina, ktorý mal za 
sebou kompletné vybavenie a na rozdiel od nás 
aj karbidku. Po takmer 24 hodinovom rojni-
covom prehľadávaní istej časti Silickej planiny 
sme to jamisko našli. 

So zlanením neboli problémy. Klasicky sme 
drali laná podomácky vyrobenými osmičkami. 
Lana sme mali ako šafranu. Ani na dno nám 
nevystačilo. Hoci chtiac-nechtiac, ešte sme nič 
nevedeli o jednolanovej technike, dnes možno 
povedať, že sme ju už vtedy v 82 roku progre-
sívne využívali. 

Pozoruhodné ešte bolo ako sme do Fľaškové-
ho dómu kotvili lano. Uviazali sme ho o akú-
si pohodenú kovovú hrdzavú masívnu mrežu, 
ktorou snáď chceli pôvodne uzavrieť vstup do 
hrdla Fľaškového dómu. Túto sme pre istotu 
ešte zaťažili niekoľkými blokmi. Do nitovania 
sme sa vtedy rozumeli ako koza do maľovania. 
Dole to šlo jedna radosť. Spiatočná cesta bola 
pre nás barónprášilovým mordoviskom. Mali 
sme jednu kompletnú sedačku s prsnou klad-
kou, ktorú sme si zhadzovali a obliekali sa do 
nej všetci šiesti. Pri zostupe nám stačili po dve 
šlingy. Vlado sa dokonca spúšťal v dufferáku. 
Postupne sme sa všetci ako tak vykotkodákali 
až do Fľaškového dómu, kde nám došlo svet-
lo. Páni humor ako v márnici. Peťo sa musel 
vymočiť do karbidky, aby to s nami nevyzera-
lo ako na pohrebe. I tak z toho bol záverom 

obstojný slepecký maratón. Ale priepasť i keď 
všelijako, sme mali na konte. 

Po zuby vyzbrojení skúsenosťami z hĺbky mí-
nus 150 metrov začalo sa nám pozdávať, že sme 
zrelí na zahraničnú expedíciu. V 83 roku cestu-
jeme vlastným autobusovým zájazdom do Ru-
munska. Zdalo sa nám, že tam by bolo najlepšie 
začať. Išlo nám o nenápadnú lokalitu, keby sme 
nebodaj spravili nejaký prúser, aby sa to rýchlo 
neroznieslo po svete. Išlo o malú priepasť DO-
SUL LACSORULUI v strednom Rumunsku v 
pohorí. MUNTI APUSENI hlbokú –268 metrov. 

Dopredu prezradím, že všetko dopadlo dob-
re. Nič mimoriadne sa neprihodilo. Nikto 
nezahynul. Ba dokonca nebol nikto ani len 
dolámaný. Išli sme naisto. Nebrali sme si ani 
lekárničku. Zbytočná ťarcha. A nedalo sa z nej 
ani nič skonzumovať. Lieh ktosi vypil ešte pred 
štátnymi hranicami, prišiel som na to v Krá-
ľoch, keď som si chcel pred colnou prehliad-
kou riadne uhnúť. Sebci jedni a čo keby sa tak 
náhodou niekomu niečo stalo ... 
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Vlastná výprava sa skladala z deviatich bor-
cov. Dvaja domáci a sedem cudzokrajných. 
Vyrazili sme 2 dedinky Chabá Ponor, kde sme 
celé tri dni strážili náš expedičný autobus, aby 
ho niektorí horlivci nepredali domorodcom za 
tuzemskú pálenku. K priepasti sme sa vyviezli 
na korbe veľkého nákladiaku.

Vstupná šachta nevyzerala veľkolepo. Nám 
sa však na tvárach zračili maximalistické vý-
razy. Prvé dve 60 metrové dĺžky sú u norme. 
Bežnú rutina. Priestory nie moc veľké, akoby 
šité na nás. Rumuni budujú všetky štandy. Po 
hodine zisťujeme, keď premŕzam v dlhom rade 
na zlaňák, že nás je veľa a všetko trvá dosť 
dlho.

Z povrchu sme vyrážali okolo deviatej ráno. 
V treťom sedemdesiatpäťmetrovom spuste vo 
veľkej šachte, kde lano visí v priestore, dostáva 
takmer každý z nás určitú dávku adrenalínu 
do krvi, čo nás psychicky zvieralo počas celého 
ďalšieho postupu ku dnu. Išlo o to, ako to kto 

v sebe dokázal kompenzovať. Kĺžem sa nadol 
opäť po obstarožnej osmičke domácej výroby. 
Zablatené a mokré lano mi príliš rýchlo kĺže 
cez dlane. Musím sa spúšťať opatrne, tak že 
klesám nadol nekonečne dlho. ...šišmária, tak 
taký spust som ešte nezažil. Studňa zatiaľ roz-
hlodávala svojou mohutnosťou moju psychiku. 
Chladnokrvnosť sa roztopila ako sneh. Koneč-
ne dno a hneď chmúrne myšlienky na návrat 
po 9 milimetrovom hojdajúcom a točiacom sa 
lane. Bedákajúc v duchu myslím na Fľaškový 
dúm v Brázde, ktorý je úplnou rozprávkou.

Zo zadumania ma vyrušilo svišťanie padajú-
ceho blata a skál. Musím sa odpratať. Postup-
ne sme dolu všetci. Predsunutá časť s Dénešom 
na čele buduje už niekde na stupňoch Aladino-
vej galérie nové stanovištia. Dojíma nás ťažké 
blato, lepkavé ako kanagon, ktoré nám v ťaž-
kých hrudách obaľuje vibramy. Je výhodnejšie 
liezť rozporom vo vyšších častiach meandra. 
Často sa pritom stáva, že sa niekto zaseká a 
nastúpa si riadnu výšku. Lanom je vystrojený 
aj 5 metrov hlboký stupeň. Preliezame úžinu. 
S batohmi to ide trochu, na nervy. Parádny 
dóm s perfektnou akustikou a ďalšie metre do 
mínusu kolmo nadol. Pár chlapíkov sa vykrú-
ca, no napokon predsa zapínajú do lana svoje 
zlanítka. Ďalšie stupne a dobiehame predsu-
nutú čatu. Ohromná chodba tu strmo padá 
do ohromného dómu. Síl problémy s kotvením 
lana. Na možnom štande je terén rozlámaný. 
Ani Rumuni ešte žiadne nity nepoužívajú. Vša-
de mlátia skoby. Jeden z Rumunov sa rúti po 
lanách nahor, aby odstrojil 5 metrový stupeň v 
Aladinovej galérii. Pekne sa to začína. K mojej 
psychickej záťaži opäť pribudlo. Návrat bude o 
tých 5 metrov náročnejší.

Čakáme. Z dlhej chvíle fotím. No musím 
sa dosť premáhať. Ľahko sa tu môže hocičo 
skotúľať do tmy. Sme v hĺbke 180 metrov. Ko-
nečne je lano prištrikované k rozbitej stene. 
Nevzbudzuje to dôveru. Opäť psychické kilá 
navrch. Vak ma odrazu otravuje a tak sa nero-
zumne rozhodujem pre ďalší zostup na ľahko. 
Veď väčšina ide naprázdno, len ja vždy musím 
trepať foťáky, stojany a hlúposti, ktoré člove-
ka v určitých situáciách môžu napĺňať istotou, 
alebo aspoň nádejou, že nezahynie od hladu.
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Zostupujem posledný sústavou dvoch stud-
ňovitých vyleptanín až na piesočnaté dno veľ-
kého dómu. Chlapi preliezli akúsi hrozivo vy-
padajúcu 5 metrov vysokú stienku. Už hundrú 
na druhej strane a ja snorím, či by sa tomu 
lezeniu nedalo nejako rafinovane vyhnúť. Ma-
lým okienkom vidím ako sa na druhej strane 
kámoši futrujú konzervami a rehocú sa na 
môj účet. Slinky pregĺgam naprázdno. A je to 
tu. Moje žrádlo ostalo hore vo vaku. I gibbsy 
na lezenie. A na druhej strane čaká ešte celá 
šesťdesiatka do mínusu. Zápasím s myšlien-
kou vzdať sa ďalšieho zostupu. Strachu som 
si už užil až-až. Tak načo sa takto bezohľadne 
ďalej trýzniť?

Lenže bola tu ešte otázka akejsi jaskyniar-
skej cti, ktorej existencia i keď býva v takýchto 
situáciách silne potláčaná do pozadia, teraz 
keď mi začali nadávať tamtí spoza steny do 
otrasníkov, rozhodujem sa zúčtovať so stra-
chom. Hrdinsky preliezam stienku a ocitám sa 
medzi chlapmi.

Rumuni sú už v ďalšom spuste. A opäť tie 
mučivé obavy. Neviem prečo mám z tých zvo-
novitých veľkých šácht takú hrôzu. Asi sme 
to zobrali príliš zostra. Iste je to záležitosť 
adaptačnej pružnosti organizmu. Ja som asi 
v tomto ohľade poriadne drevo. Vlado ide ako 
náš prvý prieskumník a každých 5 metrov reve 
aká je situácia. Do 30 metrov to šlo krásne po 
stene, no a potom hlbina tak rozkladá ozvenu 
jeho hlasu, že už nemôžeme ničomu rozumieť. 
S ťažkým srdcom dosadám do osmičky a lek-
várujem si to po našej novučičkej deviatke v 
ústrety ďalším otrasným realitám. No napo-
kon to nebolo nič strašné. To iba strach má 
vždy veľké oči.

Stojím na dne pri plytkom Jazierku. Mínus 
dvestošesdesiatosem metrov –môj ťažko vykú-
pený hĺbkový rekord. Chvíľu sa ponevierame 
po dne a plahočíme sa v jazierku až nás z 
toho začali oziabať ruky. Bŕŕŕ. Migajme od-
tiaľto.

Bola asi jedna hodina popoludní takže zo-
stup nám trval celkom 4 hodiny. Čakal som 
pokiaľ mi chlapi zhodia bogibbsy. Poslední 
ostávajú na dne Rumuni. Núkal som im miesto 
na lane pred sebou. Gentlemansky odmietli.  

A tak začínam vystupovať 60 metrovou vyso-
kou rozmernou puklinou zahajujúc horúčkovi-
tý individuálny útek k povrchu. A nie som sám. 
Prvé dĺžky prežívam v pohode, ale čoskoro 
začínajú prichádzať ťažkosti so svetlom. Pred-
behnúc niekoľko borcov dostávam sa pomerne 
úspešne k svojmu vaku. Nemienim strácať čas 
otváraním klasickej fazule s trenčianskym pár-
kom. Nadžgám to do seba niekde na príjem-
nejšom mieste.

V zaoblenom dne veľkej chodby vodný tok 
vyhrýzol členitý ostrý meander, do ktorého mi 
ako naschvál práve spadla rukavica. A preto, 
že sa jej akosi nechcem vzdať, teperím sa do tej 
úzkej 3 metre hlbokej ryhy. Na samom dne je 
trochu väčší priestor, kde sa dá trochu zvrtnúť. 
A odrazu ako čupím v kaluži na dne, ocitám 
sa v absolútnej tme. Zhasla mi karbidka. Ešte 
že mám u rezerve banícku lampu. Darmo však 
zapínam a vypínam. Vypínač ako naschvál ne-
funguje. Capkám teda rukami v blate a hľa-
dám aspoň rukavicu. Začínam sa cítiť sties-
nene. Tak to vyzerá, že tú rukavicu som stratil 
niekde inde. Opäť sa pokúšam zapnúť svetlo. 
Nič. Znovu hľadám rukavicu, točím sa, mrvím 
a robím paniku. Kričím, volám, že nemám 
svetlo. Zápalky som už dávno vyškrtol.

Niekde nado mnou tiež ktosi vykrikuje a be-
dáka. Po chvíli zisťujem, že hore pod skalným 
stupňom je Kleskeň a tiež mu zhasla karbidka 
a teraz čaká na niekoho, kto pôjde okolo.

Nikto však neprichádza. Pokúšam sa v tej 
kašovitej tme aspoň vyliezť z meandra. Darmo 
sa však vzpieram, sápem, otĺkam. Bez svetla 
tu ostávam úplne uväznený. Meander je samý 
brit, samé rebro. Po viacerých pokusoch sa 
mi podarilo rozfranforcovať kombinézu. Keby 
neboli Rumuni takí džentlmeni, tak tam os-
tanem bez šance, že pôjde niekto okolo mňa 
dlho. Čas ubieha a nikto neprichádza. Chlapi 
sa zdržiavajú likvidovaním štandov. Marián a 
Pišta si to už veselo šarpú k povrchu a ja tu 
trčím ako potkan. Beznádejne a zúrivo krútim 
vypínačom. Plyny z karbidky nepríjemne pách-
nu. Krucinál, veď sa tu ešte zadusím. Situácia 
sa nezmenila ani po polhodine. Zdola stále 
nikto neprichádzal a tak s Kleskeňom svorne 
bedákame. Medzitým sa pokúšam všemožne 
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opraviť el. lampu. No a keď som už v nič nedú-
fal a pred zrakom som mal fatálnu predstavu, 
že ma tu kámoši objavia ako tchora obhrýza-
júceho si laby, lúč svetla náhle preťal všetku 
tú hrôzu. Keď som sa vytrepal z meandra zis-
ťujem, že som tam nechal aj druhú rukavicu.

Pod neďalekým skalným stupňom to riadne 
drglovalo s chudákom Janom a okrem neho 
tam malo byť ešte lano. No neviselo tam. 
Ktorýsi chytrák ho iste pri lezení neopatrne 
povytiahol hore. Problém je v tom, že stupeň 
že v horných partiách riadne previsnutý. Moje 
pokusy o vylezenie sú márne a iba ma vyčer-
pávali. Spoločne čakáme či náhodou hore ešte 
niekto neostal. Boli sme už riadne skrehnutí 
a zachrípnutí, keď sa nám koniec lana ticho 
zviezol ku nohám. Dolu pod nami sa práve ob-
javujú svetlá. Zanechám Jana svojmu osudu 

a upaľujem hore. Vyliezam až do akustického 
dómu, ale po chlapoch tu už nieto ani stopy.

Ďalší problém ma čaká u jedinom tesnom 
mieste tejto priepasti. Dolu prilbu aj opasok s 
článkami baníckej lampy. Svetlo mi už začalo 
povážlivá zmariť. V plazivke nebolo možné ba-
toh ani tlačiť pred sebou ani ťahať za sebou. 
Bolo ho treba oprieť o strmý výšvih v tesnom 
ústí a šnúru dáko zachytiť v ústí úžiny, do kto-
rého sa nedalo naliezť nohami dopredu, lebo 
bolo príliš vysoko. Tento úsek bol naozaj ru-
munskou špecialitou.

Preliezam úžinu a opäť mi vypovedá svet-
lo. Rozzúrený trieskam články o stenu. Opäť 
chvíľu svietia. Leziem naspäť hlavou dopredu 
pre batoh. Šnúra od batoha mi však vypadla z 
ústia plazivky. Nadávam ako pohan a celú pro-
cedúru musím opakovať znova. Toľko driny. 
Vyliezť, plaziť sa znova nahor a opäť po hla-
ve naspäť pre transporťák. Mám to za sebou, 
ale zasa to svetlo, to prekliate svetlo. Privádza 
ma do zúfalstva. Nadôvažok zisťujem, že som 
stratil kovovú pracku od opasku. Bez nej ne-
zapnem opasok. Opäť nazad, hľadanie, pre-
klínanie, drina a napokon keď som habkajúc 
v tme pracku nemohol nájsť, bezmocne som 
sa rozreval. Plačem ako malý chlapec. Ani ne-
viem spočítať koľkokrát som to odporné črevo 
preliezol. Napokon tá pracka nebola v ňom, 
ale už v Aladinovej galérii pod mojím vakom.

Smrkajúc a utierajúc si slzy opäť a opäť ro-
zoberám svetlo až napokon znova začalo „svie-
tiť“. Zničený a vynervovaný sa terigám ried-
kym blatom Aladinovej galérie. Svetlo svieti 
iba formálne. Dohabkám sa až k 5 metrovému 
stupňu, z ktorého sme stiahli lano už pri zostu-
pe. S takým mizerným svetlom sa to ani nepo-
kúšam vyliezť. Zhasínam diétne mdlé svetlo a 
čakám. Už opäť čakám až pôjde niekto okolo.

Po chvíli sa v mojom zornom poli objavil bu-
jarí lúč sťa slnko a veselo stále silnejúc poska-
kuje po vyhladených stenách.

Vlado sa ku mne dovalil ako tank. Leziem 
mu tesne za pätami. On sa valí ďalej k veľ-
kej studni ako ohnivá guľa. Hore vydychujem. 
Cítim sa tak vycicaný, že si sadám a vybaľu-
jem kalorický granát. Rýchlo hlcem kompót. 
A opäť vyrážam do temnoty. Mám dojem, že 

SPELEOJÓGA ?
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na cestu mi svieti zapálená cigareta. Vlada na-
chádzam sedieť ticho u tme pod previsnutou 
stenou v bezpečí mimo dosahu svištiacich pro-
jektilov, ktoré lietali zhora ako čierne meteori-
ty. Hore sa práve niekto prebíjal k štandu. Za 
chvíľu však všetky zvuky stíchli.

Sedíme spolu v tme a ja v duchu závidím 
tým, ktorí už majú studňu ta sebou. Čím dlh-
šie sedíme, tým viac nami trasie do kostí sa 
zahrýzajúci chlad. Sedíme však ďalej a čaká-
me. V tichu prerývanom pravidelným odkvap-
kávaním vody sa intenzívne zaoberám takými 
myšlienkami ako, že už nikdy, ak sa odtiaľto 
akosi predsa len dostanem, do žiadnej ďalšej 
diery nepoleziem. Sľubujem si to sväto-sväte, 
ako to už u takých situáciách býva.

Asi za 20 minút prichádza Paľo, ktorý sa 
medzi nás otrasníkov za žiadnu cenu nechcel 
rátať a oznamuje nám, že Jano sa zapráskal 
do steny v tom 5 metrovom stupni a potom kri-
čal aby ho dali dolu. Bol tam tak kŕčovite zaťa-
tý, že Rumuni museli krkolomne riskovať, aby 
ho zvesili. Nuž meno slovenskej speleológie my 
tu už teraz nijako nevylepšíme i keby sme sa 
ako snažili.

Konečne sa všetci stretáme na dne studne. 
Prvý vystupuje Vlado. V transporťáku nesie na 
chrbte mokrú osemdesiatku, ktorá ha extrém-
ne vykláňa zo zvislice, tak že riadne nadáva. 
Rumuni sa len zubia od ucha k uchu, zatiaľ 
čo mňa zožierajú neradostné vidiny vlastného 
výstupu. Zatiaľ čo Paľo šľape lano naprázdno, 
začínam z bogbbisov vyšpáravať mazľavý íl. 
Musím ho prácne rozpúšťať v kalužiach. Kreh-
nú pritom prsty až u kĺboch prašti. V kúte leží 
kilami blata obalená tridsiatka, ktorú tam z od-
porom odhodil Paľo. Okrem iného tajne dúfam, 
že sa mi tento neradostný náklad nedostane do 
povinnej lezeckej výbavy. Moje vrece aj tak vá-
žilo až-až. No keď som sa začal motať a užití 
do lana, napchali tí dobráci tú odpornú lepkavú 
guču medzi prázdne kompótové fľaše a fotoapa-
ráty. Ani som pritom necekol.

Hneď na začiatku asi v šiestich metroch sa 
mi roztrhol strmeň na pravej nohe. Našťastie 
ho mám ešte istený. Zároveň zisťujem, že vak 
je naozaj výhodné zapnúť na šnúru do karabí-
ny sedačky a tak začínam trápne zostupovať. 
Asi 3 metre nad dnom ma to groteskne šváca 
do kaluží. Pripadám si ako jojo na gumičke. 
Hanbou by som sa najradšej prepadol pod 
zem. Všetci sa škeria. Najmä Jano. Ako rýchlo 
sa vie tešiť z cudzieho nešťastia zabudnúc pri-
tom na to, že ho iba pred chvíľou museli skreh-
nutého zložiť zo steny. Znovu vyrážam.

Vyšľapávam na tenkom lane metre chvatne 
ako na závodoch. Najviac sa bojím, že sa to 
začne točiť ako na Fľaškovom dóme. Kupodi-
vu pootáča ma to len málo. Párkrát sa musím 
vyvesiť do sedáku. Oddychujem. V stehnách to 
pálilo. Vak bol ťažký.

V závere, keď som si už bol pomaly istý, že 
mám všetko šťastne za sebou, asi 2 metre pod 
štandom, zachytil sa podo mnou môj ťažký 
vak nešťastne o vyčnievajúci skalný stupeň. 
Začínam s vakom neľútostne bojovať, no po-
stupne iba zúfalo. No a práve vtedy sa mi do 
bogibbsu v úrovni pása chytila rozstrapkaná 
šnúra od prsného úväzku, čo ma postupne 
uväznilo do polohy bezmocného skrčenca. 
Dolu zatiaľ revali a hulákali, kedy už koneč-
ne bude voľné lano. Keď si už ináč nemôžem 
pomocť a rozstrapkané lano privrznuté v bo-
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gibbse sa nedá prehrýzť, začínam vyrevúvať 
aj ja. Paľo, ktorý musel zlaniť kvôli mne jed-
nu štyridsiatku ma našiel kŕčovite poskrúca-
ného ako meliem z posledného a pokúšam 
sa prehrýzť šnúru od vaku. Vraj som pritom 
penil ako orangutan.

Keď sa, zhnusený celou speleológiou, tre-
pem z gágora studne, bezohľadne spúšťam na 
vyziapujúcich kamošov pár niekoľkokilových 
bonbónikov. Muselo z toho byť poriadne bom-
bardovanie. Vycicaný, premočený, ako ples-
nivý citrón, vyplazil som sa s tej čiernej jamy 
úplne potme a do tmy. Je niečo pred polnocou. 
To znamená, že čisto športová akcia trvala iba 
necelých 18 hodín.

Vlečiem sa trochu ďalej od diery, aby som 
sa tam v delíriu opäť nezdrúzgal a ostávam 
ležať u lístí ako trojdňovú mŕtvola. Asi o hodi-
nu zakopáva o mňa Jano a zvalí sa cezo mňa 
ako klát. A opát je ticho. Všetci sme tam tak 
ležali ako kláty zarastené divými hubami. 
Potom kohosi trýznivý hlad prinútil prehra-
bávaní sa v prázdnych konzervách, ktoré os-
tali nahromadené na kope ešte od raňajšieho 
posilňovania sa pred zostupom. Všetky však 
boli beznádejne prázdne, iba čo si Paľo, kto-
rého som u prítmí jeho svetla spoznal, porezal 
jazyk. Paľo rozpumpoval karbidku, aby lepšie 
videl nálepku jednej z konzerv. Márne. Iba 
zbytočne slintal.

Rumuni sú ešte stále dole.
– Čo tam tí toľko robia. Hovorím síce
nahlas, ale viac menej sám pre seba.
– Možno že jedia... zmučene zahlási Jano  

a zahrýza sa mi do vibramy. Obávajúc sa 
najhoršieho – kanibalizmu, plazím sa radšej 
do bezpečnej vzdialenosti a pokúšam sa ohrý-
zať korienky buka, o ktorý je ukotvené lano. 
Čoskoro si však uvedomujem, že by to mohla 
byť tiež sabotáž, až sa ten buk vyvalí. Pre istotu 
radšej bolestivo trpím.

Z tmy odrazu prikvitlo osem ľudí z Geor-
govej výpravy do Čioklaviny. No nemali sa  
s nami o čo podeliť. A tak sa ponáhľali do 
tábora bagrovať guláš. My čakáme na Ru-
munov. Trvá im to celú večnosť. V jednej pre-
stávke medzi halucináciami z hladu vidím 
prichádzať svetielkujúceho hada. Vykľul sa  

z toho takmer celý náš tábor. Prišli sa pozrieť 
na hrdinov?

Nie...
Dozvedáme sa, že keď sme večer nepri-

chádzali vychystal vedúci nášho 40-členného 
zájazdu záchrannú akciu. Záchranka mala 
všetko. Ženy, chľast i vodu, len pod zub nič. 
Šéf vraj zakázal, lebo budeme mať iste stiah-
nuté žalúdky a s takými, že to treba opatrne. 
OTRASNÍK JEDEN!

Prvá expedícia RUMUNSKO 1983, až na 
niekoľko úpalov teda dopadla šťastne. Povzbu-
dení touto skutočnosťou sme na rok 1984 plá-
novali „expedíciu“ do Talianska – nejakú po-
riadnu GROTU. No napokon, keď sme z toho 
expedičného ošiaľu trochu vyzdraveli, ostali 
sme pri náhradnej variante.

Gamsova Glavica v julských Alpách – niečo 
cez mínus SEDEMSTO metrov. Teda páni aj 
to by bola vec. NAŠŤASTIE však naše úsilie 
stroskotalo na pridelení devízových prísľubov 
do Juhoslávie.

Ktovie ako OTRASNE by sa to skončilo?
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Vývin jednolanovej techniky vo sve-
te úzko súvisí s používaním umelých 
kotviacich bodov – expanzných nitov 
v speleologickej literatúre uvádza-
né ako spit. Spitovanie sa ujalo aj u 
nás, hoci v našich podmienkach nie 
je vôbec jednoduché zaobstarať si 
tieto krátke kovové valčeky, ktoré sú 
navyše aj pomerne drahé. Aby sme 
mohli spity osádzať, potrebujeme 
však ešte jednu pomôcku – spitova-
ciu rukoväť. Medzi jaskyniarmi sa 
okrem originálnych zahraničných 
výrobkov objavili aj niekoľko vlast-
ných konštrukcií, ktoré dosahujú 
rozličnú technickú úroveň. Pretože 
cena rukoväte v zahraničí nie je prá-
ve najnižšia (v NSR je to okolo 50,– 
DM), stojí za uváženie vyrobiť si ju 
vlastnými silami. Predkladáme vám 
teda návrh spitovacej rukoväte, ktorú 
sme vyrobili v OS Martin a ktorá sa, 
podľa nášho názoru, vzhľadom aj 
vlastnosťami približuje zahraničným 
výrobkom.

Zostava rukoväte je zrejmá z obr. 
1. Plastikový chránič ruky (1) kúpi-
me v predajni železiarstva, kde sa 
predáva spolu s plochým sekáčom za 
15,–Kčs. Chránič násilne stiahne-
me zo sekáča –nedajme sa pomýliť 
hranatým otvorom, v ktorom bol pô-
vodne nasunutý sekáč; hmota je na-
toľko plastická, že pôvodný hranatý 
otvor sa ľahko prispôsobí kruhovému 
prierezu telesa rukoväte. Teleso ru-
koväte (2) je vyrobené z kvalitnejšej 
ocele. Ak sa nám podarí zohnať ne-
hrdzavejúcu oceľ, je to len na osoh 
veci. V opačnom prípade je potrebné 
aspoň vhodná antikorózna úprava, 
napr. zinkovanie. Chránič ruky na-

razíme na teleso rukoväte gumovým 
kladivom. Proti posunu to zaisťujú 2 
skrutky M 5 so zápustnými hlavička-
mi (3).

V spodnej časti telesa rukoväte je 
zaskrutkovaný závitový hrot (4). Ako 
polotovar na jeho výrobu použijeme 
imbusovú skrutku M8, prípadne iný 

Peter Mrázik
oblastná skupina Martin

Rukoväť na osadzovanie expanzných nitov

obr. 1. Zostava rukoväte.
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kvalitný materiál. Treba si uvedomiť, 
že práve závitový hrot je pri osadzova-
ní spitov najviac namáhaný a občas 
sa stane (a to aj na originálnych za-
hraničných výrobkoch), že sa práve 
v najnevhodnejšej chvíli ohne alebo 

zlomí. Stane sa to vtedy, keď sa spit 
pri sekaní trošku povolí a prestane sa 
opierať o maticu (5), Matica (5) plní 
teda dve úlohy: prenáša silu úderu 
kladiva z rukoväte na spit (t. j. zabrá-
ni zničeniu závitu hrotu) a v prípade 

zlomenia sa hrotu (hrot sa nikdy 
neodlomí aj s maticou ale vždy pred 
ňou) umožní jeho výmenu priamo  
v teréne. Stačia na to obyčajné kom-
binačky, a tie by mali byt doplnkom 
výstroja pri každej vážnejšej akcii.

Závitový hrot v príslušnej polohe fi-
xuje zaisťovací kolík (6). Je vyrobený  
z antikorovej zváracej elektródy  
∅ 4 mm, z ktorej odstránime obal  
a povrch očistíme brúsnym papierom. 
Kolík má v telese rukoväte pevne dr-
žať, pre prípad výmeny hrotu sa má 
ľahko vybrať. Docielime to napríklad 
tak, že stred kolíka zľahka rozklepe-
me kladivom, čím sa jeho okrúhly prie-
rez trochu zdeformuje a pri zarazení 
do telesa rukoväte v strednej polohe 
dostatočne pevne drží.

Na telese rukoväte medzi plas-
tovým chráničom a kolíkom (6) je 
nastoknutý krúžok (7), zvarený  
z mosadzného drôtu ∅ 3 mm. Treba 
ho ohnúť tak, aby vnútorný priemer 
bol asi 23 mm. Na krúžok nanituje-
me slučku z tenkého polyamidového 
popruhu, ktorá sa pri osadzovaní 
spitu navlečie na zápästie. Veľkosť 
slučky možno zvoliť individuálne,  
v princípe však platí, že zbytočne 
dlhý popruh nám pri práci prekáža  
a pri otáčaní rukoväte sa zachytáva 
o zaisťovací kolík. V súvislosti s tým 
treba pripomenúť, že pri vysekávaní 
otvoru sa môže otáčať rukoväťou len 
doprava, nikdy nie striedavo na obe 
strany, pretože pri pootočení doľava 
by sa takmer určite povolil naskrutko-
vaný spit a následok by bolo odlome-
nie alebo zahnutie závitového hrotu. 
Toto pravidlo platí pravdaže pre všet-
ky typy rukovätí.

Na záver ešte jedna rada k postupu 
výroby: najskôr narazte chránič ruky 
na teleso rukoväte a až potom vŕtajte 
otvory a režte závit pre zaisťovacie 
skrutky (3). Podobné pravidlo platí aj 
pre osadenie závitového hrotu: otvor 
pre zaisťovací kolík vŕtajte do hrotu 
pri jeho zaskrutkovaní do telesa ru-
koväte, tak si zhotovíte aj náhradný 
hrot. V oboch uvedených prípadoch je 
totiž málo pravdepodobné, že by ste 
dokázali otvory správne umiestniť, 
ak by ste vŕtali súčiastku osobitne.

obr. 3. Nitovacia rukoväť.

obr. 2.
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Pseudokrasovým jaskyniam na Slovensku 
sa doposiaľ venovalo veľmi málo pozornos-
ti. Doterajšie výskyty boli zaregistrované a 
speleologický preskúmané prevažne českými 
autormi, ktorí túto problematiku podrobne 
rozpracovali. Ide u sporadické výskyty v an-
dezitových neovulkanitoch Kremnický ch 
vrchov, Krupinskej planiny, Poľany a Štiav-
nických vrchov, ďalej v kremencoch a zlepen-
coch Malých Karpát, vo vápnitých zlepen-
coch Súľovských skál a v bazaltoch Cerovej 
vrchu viny, kde je snáď ich najväčšia kon-
centrácia. Napriek tomu, že pseudokrasové 
jaskyne Cerovej vrchoviny boli v minulosti 
speleologický skúmané (napr. V. Stárka 1968 
Českoslov. kras 19, V. Pilous 1982 českoslov. 
kras 32), chýbalo doteraz ich podrobné doku-
mentačné spracovanie a neboli vyjasnené ani 
otázky genézy jaskýň na Ragáči.

Na podnet MVOP Liptovský Mikuláš (cen-
trálnej evidencie jaskýň) ako aj maďarských 
jaskyniarov, ktorí v rámci výskumného plá-
nu nekrasových jaskýň vykonávali prieskum 
na území MĽR, naša OS sa rozhodla tieto 
jaskyne znovu preskúmať, zamerať a zdoku-
mentovať. Terénne výskumy sme realizovali 
prevažne v spolupráci s členmi skupiny Alha 
Regia z MĽR, ktorú viedol István Eszlerhás. 
Táto spolupráca nám umožnila oboznámiť 
sa s podobnými jaskyňami Cerovej vrcho-
viny na území MĽR, čo značne rozšírilo 
poznatky najmä o spôsobe vzniku synge-
netických exhalačných podzemných dutín. 
Niektorých terénnych akcií sa zúčastnili aj 
členovia OS Demänovská dolina. RNDr. 
Pavel Bella a RNDr. Ján Zelinka s pracovní-
kom MVOP Martinom Stolárom.

V lete 1987 a I9S8, resp. začiatkom roka 
1989 sme postupne preskúmali všetky 

pseudokrasové jaskyne Pohanského hradu 
pri Starej Bašte a na Ragáči pri Hajnáčke. 
Ďalej sme zaregistrovali dve nové puklino-
vé jaskyne s dĺžkami 6,4 a 3 m na vrchole 
bazaltovej komínovej žily (necku) Zaboda 
pri Hajnáčke. Orientačne sme preskúmali aj 
ďalšie lokality (Medveš s kamennými moria-
mi v uzávere Monickej doliny, vrch Matrac 
pri Gemerskom Jablonci, lávové prúdy pri 
Trebelovciach a Konrádovciach) ale výskyt 
podzemných priestorov sme tu nezistili.

Na lokalite Pohanský hrad boli zamerané 
a zdokumentované nasledovné jaskyne, kto-
rých otvory boli známe už skôr: jaskyňa pri 
čertovej hlave (6,3 m), Veľká trhlina (46,5 
m), Pod skalným stĺpom (10,8 m), Nad ka-
menným morom (25 m) a Skalná trhlina II 
(4,3 m). Ďalej sme zdokumentovali aj ďal-
ších päť doposiaľ v literatúre neznámych jas-
kýň: Jaskyňu v kamennom mori I (4,4 m), J. 
v kamennom mori II (3,8 m), Skalnú trhlinu 
II (7 m), J. v malom kamennom mori I (9,4 
m), a Jaskyňu v malom kamennom mori II 
(11,6 m). Osobitne zaujímavé výsledky pri-
niesla dokumentácia spletitých priestorov 
Labyrintovej jaskyne s celkovou dĺžkou 151 
m, ktorá je doposiaľ najdlhšou pseudokra-
sovou jaskyňou Slovenska. Z genetického 
hľadiska sa jaskyne Pohanského hradu zara-
ďujú do nasledovných skupín:

a) trhlinové jaskyne: vznikli na zosuvových 
trhlinách na okraji plošiny,

b) sutinové jaskyne: podzemné priestory 
medzi voľnými balvanmi v kamenných 
moriach (tohto typu je aj Labyrintová jas-
kyňa),

c) kombinované jaskyne: na ich vzniku sa 
zúčastňujú oba uvedené genetické činitele.

Prieskum pseudokrasových jaskýň 
na južnom Slovensku
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Zaujímavé výsledky priniesol aj prieskum 
struskového kužeľa bazaltových vulkanitov 
na Ragáči pri Hajnáčke. Doposiaľ tu holá 
známa 3,8 m hlboká (v minulosti i hlbšia) 
studňa pod vrcholom a 17 m dlhá tzv. Ebecz-
kého jaskyňa (alebo jaskyňa na Ragáči). Pod-
robne ich opísal V. Pilous (1982, Čs. kras. č. 
32), ktorý však napriek starším literárnym 
údajom (napr. L. Jugovics 1944, J. Klinda 
1976, 1977) im nepripísal syngenetický pô-
vod (vznikla súčasne s vulkanizmom). Na vy-
riešeniu genetických sporov boli v dňoch 12. 
7. 1988 a 9. 2. 1989 vykopané sondy v Ebecz-
kého jaskyni. Domnievala sme sa totiž, že ak 
je jaskyňa syngenetického pôvodu, t. j. vznik-
la následkom účinku vulkanických exhalátov, 
musí v nej existovať prívodný kanál, cez ktorý 
sa plyny a pary dostali do jaskynných priesto-
rov. Sonda po neúspešných pokusoch pri 
vchodovej časti skutočne odkryla hĺbkové po-
kračovanie jaskyne v jej zadných priestoroch. 
Studňa, ktorú sme overili do hĺbky 1,3 m, sa 
smerom do hĺbky mierne zužuje. V prípade 
vzniku jaskyne vyvetrávaním – ako to predpo-
kladal V. Pilous – by sa zložito vysvetľovala 
existencia tejto studne a najmä transport vy-
vetraného materiálu smerom von z jaskyne.

Podrobným prieskumom struskového ku-
žeľa Pagáča sme pod 13 m vysokým vrcho-
lovým bralom našli doposiaľ neznámy 6,2 m 
dlhý komín, otvorený z oboch strán. Komín 
s niekoľkými menšími výklenkami a pologu-
ľatými priehlbinkami je zjavne exhalačného 
pôvodu. V jeho blízkosti sa nachádza niekoľ-
ko ďalších exhalačných dutín, ktorých hĺbka 
však nepresahuje 1,5 — 2 m.

Na základe existencie týchto exhalačných 
foriem, ako aj výskytu podobných Jaskýň na 
maďarskej strane Cerovej vrchoviny (Bagly-
as-kö a Kis-köi-bazaltbar-lang, v ktorej sa 
vyskytujú aj drobné lávové stalaktity), mô-
žeme potvrdiť prirodzený exhalačný pôvod 
aj studne na Ragáči. V. Pilous (a po ňom aj 
J. Vítek 1983 Krásy Slovenska 60, 10) túto 
studňu totiž považoval za umelo vykopanú 
na prieskum železa. Toto tvrdenie Je nere-
álne už aj z toho dôvodu, že struskovitý a 
brekciovitý bazalt napriek hnedočervenej 
farbe (ktorá je pyrogénneho pôvodu) podľa 
RTG-analýzy vzorky odobratej zo studne, 
železo neobsahuje.

I keď na Ragáči ide o malé jaskyne (v prí-
pade studne skôr o povrchovú formu), z ge-
netického hľadiska sú však mimoriadne dô-
ležité, pretože reprezentujú jediný doposiaľ 
známy výskyt syngenetických vulkanicko-
-exhalačných jaskýň na území ČSSR. Všet-
ky preskúmané jaskyne Cerovej vrchoviny 
a problematika ich genézy bude podrobne 
opísaná v osobitnom príspevku v zborníku 
Slovenský kras.

Po zistení týchto údajov sa vynorila otáz-
ka možnosti rozšírenia pseudokrasových 
jaskýň v andezitových neovulkanitoch 
Revúckej vrchoviny. Z toho aspektu sme 
orientačne preskúmali okrajové časti vulka-
nických tabúľ, kde sa často vyskytujú aj zo-
sunuté bloky a väčšie telesá vulkanoklastic-
kých hornín. Na voľné priestory sme zatiaľ 
narazili len na južnom okraji Blžskej tabu-
le, na lokalite Dierová skala (Lyukasko) pri 
Valiciach. Jaskyňa s názvom Pod Dierovou 
skalou je trhlinového typu, je vytvorená v 
trhlinách zosunutého bloku. Jaskyňu plá-
nujeme podrobne zdokumentovať a pre-
skúmať ako aj ďalšie perspektívne úseky 
andezitových tabúľ Revúckej vrchoviny, 
Krupinskej planiny.

ĽUDOVÍT Gaál, – JOZEF Gaál 
oblastná skupina Rimavská Sobota

Ebeczkého jaskyňa na Rodáci v Cerovej vrchovine, kde 
je jediný výskyt vulkanicko-exhalačných jaskýň v ČSSR.
Foto: J. Gaál
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V dňoch 9. – 13. septembra 1987 uskutoč-
nila oblastná skupina Banská Bystrica cestu 
do sadrovcovej krasovej oblasti v okolí mes-
ta Černovcy na južnej Ukrajine. Cesty sa zú-
častnili štyria jaskyniari: Štefan Belička, Ing. 
Štefan Mlynárik, Ivan Ternuščak a Jaroslav 
Schwarz. Uskutočnila sa na pozvanie černo-
vického speleoloklubu, s ktorým 
nadviazal styk Ivan Belička počas 
výpravy na Kaukaz.

Obe navštívené jaskyne Atlantí-
da a Zoluška sú z Černovcy znač-
ne vzdialené (100, resp. 70. km), 
preto v krátkom ale o to nároč-
nejšom a obsažnejšom programe 
bolo treba rátať aj s dlhšou do-
pravou. Obe jaskyne patria k uni-
kátnym prírodným výtvorom sad-
rovcového krasu, ktorý v danej 
forme na Slovensku nepoznáme 
a preto bude iste zaujímavý bližší 
opis každej z nich.

ATLANTÍDA

Nachádza sa na svahu doliny 
riečky Zbruč, blízko osady Zaval-
je Kamenec – podoľského rajóna 
Chmelnickej oblasti Ukrajinskej 
SSR. Podľa legendy v miestach 
nad vtedy ešte neznámou jasky-
ňou stál kedysi malý kostol, ktorý 
sa prepadol. Odtiaľ pochádza ná-
zov osady Zavalje.

Vchod do jaskyne je v povr-
chovom lome na sadrovec, ktorý 
sa tu krátku dobu ťažil v 50-tych 
rokoch. Jaskyňu objavili kyjevskí 
speleológovia. V roku 1968 skú-
mali niekoľko menších otvorov  
v lomovej stene. V jednom z nich 
sa pokúsili o odstránenie hline-
ných nánosov. V lete roku 1968 
viacmetrový výkop vyústil do veľ-
kej siene, začiatku jaskynného 
systému.

Názov Atlantída, symbol ta-
jomnosti, neskutočnosti a nád-
hery napovedá, že typickým zna-

kom jaskyne je prekrásna výzdoba, v tomto 
prípade zo sadrovcových kryštálov. Celko-
vá dĺžka zložitého jaskynného systému je 
2525 m (plocha 4440 m2, objem priestorov 
11 360 m3).

Priestorovú štruktúru tvoria chodby  
a siene troch horizontov 18 m mocnej sad-

Jaskyňa Atlantída, mapa a geologický rez. 
Legenda: l – hlavný obzor (horizont), z – prechodový (spojovací) obzor. 
3 – vchod, 4 – sedimenty východoeurópskej (ruskej) tabule – vrchný silúr, 
5 – klasické sedimenty vrchnej kriedy, 6 – 10 – neogénne sedimenty kar-
patskej predhlbne–miocén–baden až spodný sarmat, 6 – podložia sadrov-
covej polohy – vápnité íly a piesčitý karbonát, 7 – sadrovce (priemerne 18 
m mocná poloha), 8 – hlinitá výplň v jaskyni (2 – 5 m), 9 – nadložná po-
loha vápencov a vápnitých ílov 10 –sedimenty miocénu – spodný sarmat.

Altantída a Zoluška – sadrovcové jaskyne  
na južnej Ukrajine



41

rovcovéj vrstvy. Základným je spodný, tzv, 
hlavný („magistralnyj“) horizont so široký-
mi a vysokými galériami, vytvorený  pod-
zemnými tokmi. Vypĺňajú ich hlinené sedi-
menty mocnosti 2 – 5 m. Na priesečníkoch 
chodieb hlavného a druhého horizontu sa 
vytvorili veľké dómy z nich najväčšie sú 
Dynamo, Dobyvateľ, Dóm kyjevských spe-
leológov. Ich plocha dosahuje 400 m2, výš-
ka 12 m. Chodby druhého horizontu sú vo 
výške 8 – 9 m sadrovcovej polohy. Sú užšie 
(l – 1,5 m), no vysoké. Vznikli na systéme 
puklín a obyčajne sa začínajú od hlavného 
horizontu na obe strany a končia slepo. Na 
niektorých miestach tvoria labyrint medzi 
hlavnými galériami hlavného obzoru. Mož-
no po nich prejsť z jednej do druhej, prelo 
sa tento horizont nazýva prechodný („pe-
rechodnikovyj“). Tretí obzor leží ešte o 3 
metre vyššie, temer pod samým okrajom 
sadrovcovej vrstvy. Tvoria ho iba dve neveľ-
ké chodby.

Okrem ostro vymodelovaných chodieb 
troch horizontov k typickým znakom jasky-
ne patrí sadrovcová kryštalická výplň. Roz-
merová škála kryštálov dosahuje od ihličiek 
tvoriacich minimálne, ale husté porasty, do 
ohromných 1,5 m dlhých agregátov. Vznikli 
počas zatopenia jaskyne vodou presýtenou 
síranom vápnitým (CaSO4). Bohatstvo mi-
neralogických foriem a odtieňov kryštalic-
kých výtvorov na stenách a klenbách dokáže 
očariť aj skúseného pozorovateľa, nedivme 
sa teda kyjevským speleológom, že sa v nich 
ozvala poetická duša a dali sieňam a dómom 
názvy ako – Nežnosť, Sieň farieb, Zlatej je-
sene, Červených makov, Snežnej kráľovnej, 
Chrám bohov a pod. Tvorba jaskyne Atlan-
tída sa začala už koncom neogénu. Jaskyňa 
postupne prekonala štádium erozívneho 
rozširovania puklín nárazovými vodami a 
vodami rieky Dnestra. Po obnažení sadrov-
cov voľnými vodnými tokmi, následne došlo  
k akumulácií hlinených sedimentov, neskôr 
k rútivej činnosti. V podmienkach slabo pre-
tekajúcich jazier vyrastali sadrovcové kryštá-
ly. Ďalšie prehĺbenie riečnych údolí prinies-
lo vysušenie jaskyne a už dlhší čas existuje 
v podmienkach podobných dnešným, jas-
kyňa bola vyhlásená za chránenú prírodnú 
pamiatku a na jej detailnom výskume spo-
lupracovala Akadémia vied USSR a jej expe-
rimentálne ústavy.

ZOLUŠKA

Vchod do jaskynného systému je v krav-
skom sadrovcovom lome pri osade Podvir-
noje Novoselického rajóna černovickej ob-
lasti na hraniciach Ukrajiny a Moldavskej 
ASSR. Objavili ju černovickí jaskyniari  
v marci 1977, Podľa posledných údajov do-
siahla dĺžku chodieb 76 km a objem priesto-
rov prevýšil 0,55 milióna m3.

Speleologické, hydrogeologické a geomor-
fologické údaje však potvrdzujú, že Zoluška 
je iba fragmentom veľkého jaskynného systé-
mu. Zatiaľ čo plocha známych častí jaskyne 
vzhľadom na zložité labyrinty chodieb sotva 
presahuje l km, plocha krivského tektonic-
kého bloku, v ktorom sa jaskyňa nachádza 
a má všetky predpoklady rovnakého vývoja 
je 36 km2. Už teraz je Zoluška treťou najdlh-
šou jaskyňou Sovietskeho zväzu za takisto 
sadrovcovými jaskyňami Optimističeskaja 
(151 km) a Ozernaja (105 km), čo pri už ob-
javených a zatiaľ nezameraných priestoroch 
a sľubných perspektívach je, ako dúfajú čer-
novickí jaskyniari, len prechodná pozícia.

Objavenie jaskyne má súvis s otvorením 
sadrovcového lomu. Ťaží sa tu 25 – 30 met-
rová plocha sadrovca povrchovým spôso-
bom pri mocnosti pokryvných útvarov asi 
30 m. Pri otvorení lomu bolo treba odčerpať 
množstvo podzemnej vody, ktorá aj dnes do-
sahuje 20.000 m3 za 24 hodín. Tým sa vy-
tvoril depresný kužeľ a vysušili sa krasové 
priestory, dovtedy úplne zatopené silne mi-
neralizovanou vodou.

Jaskyňa Zoluška je stupňovitý labyrint vy-
tvorený prevažne vo vrchnej časti sadrovco-
vej plochy. Stropy chodieb a siení vrchného 
poschodia často tvoria už nadložné vápence. 
Chodby sú na 30 – 90 % vyplnené ílovítými 
sedimentmi. Podľa rôznych, ale najmä mor-
fologických faktorov možno v doteraz zná-
mych častiach jaskyne vyčleniť 15 rajónov. V 
privchodových rajónoch výška chodieb ne-
prevyšuje 1,5 – 2 m (Labyrint zablúdivších, 
Antická sieň). V labyrinte Metropolitan 
stredná výška kolíše medzi 4 a 6 m a výška 
chodieb Gotického rajóna a rajóna Kolora-
do dosahuje 10 – 15 m. V miestach intenzív-
neho tektonického drobenia sa vytvorili roz-
siahle dómy (Antická sieň 3020 m2 pri dĺžke 
100 m, Dóm černovických speleológov 6570 
m2 pri dĺžke 172 m).
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V jaskyni je viac ako 60 jazier a zavodne-
ných úsekov. Delia sa na jazerá v priehlbi-
nách chodieb a závrtov, vodné nádrže –stud-
ne s hĺbkou max. 20 m, zavodnené trhliny a 
vodné labyrinty. Najväčším jazerom je Kro-
kodíl a Nautilus (25 a 18 m dlhé, 0,5 resp.  
2 m hlboké). V najodľahlejších častiach jas-
kyne je znížený obsah kyslíka a zvýšený ob-
sah CO2 čo sa prejavuje namáhavejším dý-
chaním a nedokonalým horením acetylénu.

Charakteristickým znakom jaskyňu sú tzv. 
kulisy. Sú to veľké ale relatívne tenké (5 – 20 
cm) platne, ktoré často nerešpektujú systém 
chodieb a priečne ich presekávajú, alebo ich 
rozdeľujú na komory. Ide o výplne primár-
nych trhlín tvorených úlomkami Karboná-
tov s ílovito-karbonátovým tmelom, ktoré 
sú relatívne odolnejšie ako sadrovec. Takto 
často dochádza k prípadom, že chodba ne-
očakávane končí na masívnej karbonátovej 

stene, hoci ide len o niekoľkocentimetrovú 
škrupinu – kulisu, za ktorou chodba pokra-
čuje rovnakým smerom v plnom profile.

Ďalším typickým znakom jaskyne sú ílo-
vité sedimenty. Najčastejšie sú popolavých 
farieb, od toho pochádza aj názov jaskyne 
– Zoluška (Popoluška), ale nájdu sa aj čier-
ne a oranžovočervené. V dôsledku náhleho 
vysušenia jaskyne je hlinitá vrstva rozbitá 
do polygónov trhlinami dosahujúcimi až 
metrovú hĺbku. Rôznofarebnosť a plasticita 
ílov inšpirovala černovických jaskyniarov k 
naozaj nápaditým modelárskym počinom 
rôzneho typu, od maličkých figúrok až po 
giganty, ktoré spestrujú a poľudšťujú tma-
vé chodby jaskyne. Novotvary sú zastúpené 
originálnymi hlinenými visiakmi – stalak-
titmi, ktoré hojne pokrývajú stropy a steny 
niektorých chodieb. Dosahujú veľkosť do 
20 cm, sú mäkké, plastické a dajú sa ohýbať. 

Jaskynný systém Zoluška. Legenda: l – priebeh lomovej steny (stav z augusta 1987) – južne od vyznačenej hrany ťažby 
sú zakreslené dnes už neexistujúce priestory, 2 –zatiaľ nezakreslená časť jaskynného systému v dĺžke asi 20 km a smer 
ďalšieho prieskumu, 3 – vchod.
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Zaujímavý je nález vzácneho kolumorfnétio 
mangánového minerálu bernezitu, ktorý tvo-
rí čierne náteky na stenách v jednej časti 
jaskyne.

Z geologického hľadiska jaskyňa vznikla 
vo vrstve vrchnotortónskych evaporitov – 
sadrovco-anhydritov mocnej 25 – 30 met-
rov. Táto poloha miocénnych sadrovcov 
leží na súvrství kriedových pieskovcov a 
vápencov, nadložím je tenká poloha ratin-
ských chemogénnych vápencov, sarmatské 
íly (25 m) a kvartérne sedimenty. Vznik 

podzemných priestorov sa pripisuje ero-
zívnej činnosti podkorytových potokov 
rieky Prut.

Návšteva oboch opísaných jaskýň, ktorú 
vykonali banskobystrickí speleológovia pri-
niesla množstvo nových a inšpirujúcich po-
znatkov o sadrovcovom krase južnej Ukraji-
ny. Cieľom tohto článku je podeliť sa aspoň 
o časť z nich so záujemcami z radov našich 
jaskyniarov.

JAROSLAV SCHWARZ
oblastná skupina Banská Bystrica
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Jaskyniarstvo je profesia a koníček, o ktorý 
sa nezaujíma veľa ľudí, nemôžeme hovoriť o 
jeho masovom rozšírení. Avšak svojím „ce-
losvetovým“ rozšírením je javom známym, 
zasahujúcim nielen do sféry vedy, ale aj do 
hospodárstva krajín a nezanedbateľný je 
jeho význam vo sfére mimopracovného vyži-
tia. Sledujúc vývoj jaskyniarstva, dospejeme 
K poznaniu, že skupiny jaskyniarov sa stále 
viac a viac stretávajú nielen v rámci svojej 
krajiny, ale aj medzinárodne. Výmena skú-
seností, prudký rozvoj technických pomô-
cok a bezpečný pobyt v podzemí si priam 
vynucujú spoločné podujatia teoretického 
a praktického charakteru. Napriek tomu, 
že jaskyniari sú ľudia komunikatívni a ve-
dia sa „dohodnúť“ skoro s každým, predsa 
otázka dorozumievacieho jazyka je vážnym 
problémom. V minulosti mala svoje výsadné 
právo jazyka jaskyniarov francúzština. Dnes 
podobne ako v iných oblastiach je najpou-
žívanejším jazykom angličtina. Pritom sa 
nedá povedať, že je jednoznačne a všeobec-
ne uznávaným, pretože veľa odbornej spele-
ologickej literatúry sa vydáva v španielčine, 
nemčine, ruštine a ďalších jazykoch.

Jazykovo menej nadanému jaskyniarovi sa 
stáva problém reči vážnou prekážkou v tom 
momente, keď chce poznať speleológiu aj 
mimo svojej krajiny.

Niekde v týchto momentoch bol zárodok 
myšlienky o spojení dvoch fenoménov: spe-
leológie a esperanta. Nebola to úplne nová 
a objavná myšlienka, pretože už v šesťde-
siatych a sedemdesiatych rokoch sa vydali 
prospekty jaskýň s esperantským textom, 
najmä zásluhou dr. Ľudovíta Izáka a Alojza 
Lutonského. Ich rozšírenie po celom svete a 
reakcie zahraničných jaskyniarov a nejasky-
niarov na krásu našich jaskýň, dokumentujú 
albumy listov, pohľadníc a korešpodenč-
ných lístkov, ktoré sa nachádzajú v archíve 
E-klubu v Liptovskom Mikuláši.

Realizácia myšlienky postupovala nesmelo, 
ale o to istejšiu. V roku 1986 sa prvý raz zišli 
jaskyniari a esperantisti z Liptova na chate u 

Stana Šrola v Jánskej doline. Svojmu stretnutiu 
dali názov SPELEOTENDAKO (speleotábor) 
Okrem praktického prieskumu (jaskyne Zlo-
mísk a Brtkovica) sa venovali prekladu odbor-
ných speleologických výrazov do esperanta.

Druhý speleotábor (23. – 25. 10. 1987) 
mal už širšie účastnícke zastúpenie, pretože 
sa ho zúčastnili okrem domácich jaskynia-
rov esperantistov aj maďarskí a českí. Bohat-
ší bol aj program, pretože okrem prednášok 
(jaskyne pod Budapešťou, jaskyne Jánskej 
doliny atď.) účastníci urobili krok dopredu 
v organizácii tým, že určili Lipt. Mkiuláš za 
koordinátora pri práci na odbornom slovní-
ku a pri zhromažďovaní adries jaskyniarov-
-esperantistov z celého sveta.

V prvej polovici roku 1988 sa nadviaza-
li kontakty s jaskyniarmi z viacerých krajín 
(Španielsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulhar-
sko, ZSSR a NDR), ktorí bolí ochotní spolu-
pracovať pri tvorbe esperantsko-speleologic-
kého slovníka. Za toto obdobie sa rozposlalo 
120 odborných termínov aj s definíciami. Pri 
ich zostavovaní sa vychádzalo z viacerých au-
torov (H. Trimmel, J, Jákal, N. A. Gvozdecký, 
E. Dudicli, P. Mitier). Každý člen pracovnej 
skupiny vrátil návrh so svojim stanoviskom.

Vyhodnotenie prvej etapy sa urobilo počas 
„Tretieho speleotábora“ v červených vrchoch 
(Západné Tatry 20. – 24. 10. 1988) za účasti 
jaskyniarov zo ZSSR, Bulharska, Maďarska, 
Čiech a domácich. Speleotábor mal vyso-
ko pracovný charakter a popri zaujímavých 
prednáškach spojených s premietaním dia-
pozitívov (jaskyne Kaukazu, Krymu, krasové 
javy severného Maďarska atď.) mala najvyš-
ší význam práca na slovníku. Ukázalo sa, že 
je to ťažká a veľmi náročná práce, pretože 
mnohí autori z ktorých sa vychádzalo, majú 
v mnohých prípadoch rôzne definície odbor-
ných termínov. Jaskyniari-esperantisti z Ma-
ďarska prišli s návrhom vydávať informačný 
bulletin medzinárodnej pracovnej skupiny 
pod názvom „Vesperto“, (Netopier). Účastní-
ci nezabudli ani na praktickú časť jaskyniar-
stva. Zostúpili do priepasti Zadný úplaz, pre-

Speleológia a komunikácia
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zreli si ďalšie krasové javy Červených vrchov 
a zoznámili sa s prieskumom a jeho výsledka-
mi v tejto oblasti. Praktickú stránku všetkých 
speleotáborov zabezpečovali jaskyniari z OS 
SSS Lipt. Mikuláš.

Sme niekde na začiatku realizácie myš-
lienky využitia medzinárodného jazyka pre 
potreby speleológie. Cieľom celého snaže-
nia je organizačne zjednodušiť a ekonomic-
ky zľahčiť komunikáciu medzi jaskyniarmi. 
Niekedy sa hovorí aj „mostový“ jazyk, pre-
tože je vlastne univerzálnym spojovacím 

kanálom medzi jednotlivými národnými 
jazykmi.

Budúci speleotábor sa bude konať v Ma-
ďarsku, týždeň po svetovom speleologickom 
kongrese. Jeho hlavným výsledkom by malo 
byť uzavretie prvej skupiny speleologických 
termínov a definícií.

Esperanto je jedna z možností. Budúcnosť 
ukáže, či tá správna, alebo len vedľajšia, 
predstavujúca nevyhnutnú daň poznania.

JÁN VAJS 
obl. skupina Lipt. Mikuláš

Nové objavy v Bystrianskom závrte
Bystriansky závrt predstavuje jednu  

z najvýznamnejších lokalít breznianskych 
jaskyniarov. Svojou hĺbkou 141 m sa  
v ČSSR zaraďoval medzi popredné jasky-
ne s väčším vertikálnym rozpätím. Jeho 
Veľkú puklinu, Biely vodopád, Breznian-
ske námestie netreba mnohým bližšie 
popisovať. Z technického hľadiska najza-

ujímavejším dielom sú oceľové fixné reb-
ríky dlhé až 20 m. Ich rozmernosť a veľká 
hmotnosť si vyžiadala veľa námahy, aby 
bolo možné náročnú priepasť zdolávať tak 
bezpečne a pohodlne.

Mladších tunajších jaskyniarov veľmi za-
ujala horizontálna časť Breznianskeho ná-
mestia ako aj známe aktívne riečisko.
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Usudzuje sa, že v danom mieste podzem-
né priestory už nebudú ďalej vo vertikálnom 
smere pokračovať. Ďalšie objavy možno 
očakávať v horizontálnom smere. Po niekoľ-
kých čiastkových objavoch sme sa dostali 
do starých povodňových chodieb, ktoré sa 
nachádzajú približne 20 m nad hladinou 
podzemného aktívneho toku. Vanúci prie-
van svedčil o existencii ďalších priestorov. 
Keďže zostup a výstup je časovo náročný  
a skracuje čas venovaný prieskumu, v hĺbke 
137 m sme vybudovali podzemný tábor.

Rozsiahly prieskum tejto veľmi perspek-
tívnej časti začal Ferdinand Jirmer ml. 
Ešte pri stavbe tábora prenikol vertikálnym 
komínom v jeho blízkosti do 100 m dlhej 
hlinenej chodby sifonálneho priebehu  
s eliptickým priečnym profilom, ktorá opäť 
vyústila do vertikálnej komínovej časti vyso-
kej 10 m. Po napojení nového polygónového 
ťahu na starú meračskú sieť bolo zistené, 
že udávaná hĺbka 141 m sa nachádza v naj-
nižšom mieste Breznianskeho námestia –  
v Chodbe ozvien, pričom priestory na aktív-

nom riečisku neboli vtedy zamerané. Ich do-
meraním hĺbka Bystrianskeho závrtu vzrást-
la o 23 m. V súčasnosti dosahuje hĺbku 
164,6 m, dĺžka známych priestorov je 600 m.

Z hľadiska nových objavov je daná loka-
lita veľmi perspektívna. Bystriansky závrt 
spolu s Bystrianskou jaskyňou predstavujú 
len časť podzemných priestorov predpo-
kladaného Bystriansko-valaštianského jas-
kynného systému. Koniec novoobjavenej 
Nandovej chodby je zatiaľ najvzdialenejším 
známym miestom od aktívnych ponorov 
Bystrianky (cca 800 m). Priama vzdialenosť 
medzi ponormi Bystrianky (540 m n. m.) a 
vyvieračkou Tajch (474 m n. m.) vo Valaskej 
je približne 3 kín, vertikálny rozdiel 66 m.

Staršia generácia jaskyniarov zanechala 
bezpečne technicky vystrojenú veľmi nádej-
nú lokalitu Bystrianskeho predhoria. Preto 
je potrebné pokúsiť sa o prienik do ďalších 
častí predpokladaného jaskynného systému, 
ktorý na svoje veľké objavy ešte len čaká.

MILAN ŠTÉC 
oblastná skupina Brezno
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V strednej Ázií sa nachádza viacero ne-
preskúmaných jaskýň, niektoré v sebe taja 
ešte veľa záhad. V jednej z nich, ktorá je 
považovaná za posvätnú, sa naskytla muž-
nosť pracovať autorom tohto krátkeho prí-
spevku.

Jaskyňa je situovaná v jednej z rozsadlín 
vysokohorského chrbta v nadmorskej výške 
2750 m, približne 20 km od známeho jazera 
Iskanderkul na území Tadžickej SSR.

Informácie u jaskyni, hlavne u jej polohe, 
sa starostlivo utajujú miestnym obyvateľ-
stvom. Preto je jaskyňa pre široký okruh 
výskumníkov málo známa, hoci medzi tunaj-
šími osídlencami (musuľrnanmi) je veľmi 
populárna.

Čo do nej láka súčasných „pútnikov“? Vo 
vzdialenosti 10 m od vchodu, ešte v osvet-
lenej častí jaskyne denným svetlom, je vo 
vertikálnej polohe s miernym zaklonením 
dozadu uložená ľudská kostra obtiahnu-
tá kožou – „svätý“ Chodža Ischak. Jeho 
„hlava“ je mierne zdvihnutá, na „tvári“ má 
stuhnutý úsmev a tisícročný chrup hrdosti, 
neochvejnosti – hádam aj blahodušnosti  
i múdrosti. Existuje mnoho legiend, ktoré 
rôzne objasňujú príčiny zasvätenosti jas-
kyne i prítomnosť jaskynného pohrebiska.  
V jednej z nich sa hovorí, že Chodža Ischak 
stál na čele odporu proti vojskám Alexan-
dra Macedónskeho v čase jeho ťaženia  
v strednej Ázií. Chodžov malopočetný od-
diel bol porazený a zatlačený vysoko do 
hôr. V jaskyni nedostupnej pre nepriateľa 
Chodža Ischak a jeho poslední bojovníci 
„prijali“ smrť.

Podľa druhej legendy Chodža Ischak 
bol jedným z hinduitských svätcov, ktorí 
prišli do strednej Ázie s misionárskymi 
cieľmi. Zatiaľ je ťažko uprednostniť jednu 

z uvedených legiend. K tomu sú potrebné 
špeciálne archeologické, antropologické, 
geologické a speleologické pozorovania. 
Jednou z dôležitejších otázok je, ako sa za 
tak dlhý čas mohla zachovať v tak pevnom 
stave ľudská kostra s kožou v podmien-
kach dynamickej mikroklímy vstupnej 
časti, navyše v blízkosti organickej hmoty  
v podobe guána a počas viacerých návštev 
jaskyne?

Skúmaná časť jaskyne predstavuje trhli-
novú chodbu širokú 2 až 3 m a vysokú 5 
až 15 m, ktorá je miestami sieňovite rozší-
rená (do šírky 5 m a výšky 25 m). Tieto sú 
pospájané puklinami alebo neveľkými stud-

Jaskyňa Chodžu Ischaka
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ňovitými stupňami (do 5 m). Jaskyňa je 
vytvorená v tmavosivých metamorfovaných 
vápencoch pozdĺž niekoľkých systémov 
puklín, ktoré sa pretínajú pod ostrými uhla-
mi. Hlavnú úlohu pri genéze jaskyne zohra-
li tavné infiltrované vody, na čo poukazuje 
jej morfológia, nátekové formy. Chodža 
Ischak sa nachádza v najvyvýšenejšej časti 
jaskyne pokrytej vrstvou sivej prachovitej 
hliny s prímesou piesku.

Vo vzdialenejšej časti jaskyne pozoruje-
me nátekové formy nástenné kôry, masív-
nejšie stalaktity, púčikovité agregáty, no 
chýbajú stalagmitové formy. Dno je po-
kryté úlomkami polopriezračného ónyxu 
(kremitý nerast zložený z veľmi jemných 
rôzne sfarbených vrstiev chalcedónu).  
V poslednej sieni jaskyne sú pukliny, ktoré 
možno vedú do neznámych častí. Celková 
dĺžka jaskyne je 160 m, objem podzemných 
priestorov okolo 3700 m3.

Mnohé fakty vedú k úvahe o tom, že „člo-
vek“ bol v tejto jaskyni uchovaný vďaka sta-
rodávnej tradícii. V 3. st. n. l. jaskyňa moh-
la slúžiť pre sogdijcov (jedných z prvých 
osídlencov strednej Ázie do musuľmanské-
ho obdobia), ktorí zanechávali telá mŕtvych 
v nezvyčajnej, sediacej polohe. Chodža 
Ischak bol umiestnený pri vchode, zahraba-
ný po pás do zeminy a pre väčšiu stabilitu 
obložený kameňmi. Mŕtvoly zanechané vo 
vlhkých častiach jaskyne zhnili. Osobitné 
mikroklimatické podmienky pri vchode do 
jaskyne spôsobili vysušenie a mumifikáciu 
mŕtvoly Chodžu Ischaka.

Nehľadiac na náhodu, uvedený výklad 
pozoruhodnosti „tajnej“ jaskyne nevyluču-
je iné verzie. Na vyriešenie danej záhady si 
možno musíme ešte počkať.

V. N. Andrejčuk – M. A. Chašimov 
(preložil Pavel Bella)

... a teraz sedím v mokrom stane a suším 
sa. Prší. Prší už niekoľko dní. Keď sme vchá-
dzali pred štyrmi dňami do jaskyne bol jasný 
pekný deň. Sneh sa trblietal v lúčoch januá-
rového siná. Chceli sme vyjsť na druhý deň, 
no nevyšli sme, eäte v ten večer začalo pršať.

V hlbokom závrte, v strede ktorého čnel 
veľký suchý hrab bolo veľa snehu. Vchod –
úzka puklina, do ktorej vtekal malý potôčik 
nám pripravila prvé prekvapenie. Jej ste-
ny boli pokryté priezračnou vrstvou ľadu,  
v ktorej bolo pekne vidieť naše lano. Po 

chvíli zlanujeme do prvej priepasti a začí-
name pociťovať chlad jaskyne. Som v prvej 
trojke. V druhej priepasti sťahujeme za 
sebou svoje lano. Priepasť chceme prejsť 
šnúrkovou technikou a až druhá trojka bude 
vešať 4 mm hrubú šnúrku. Áno, je to trochu 
nerozvážne, ale nemali sme si z čoho vybe-
rať, buď pôjdeme všetci šiesti spolu, alebo  
v dvoch trojkách. Vybrali sme tú druhú 
možnosť.

...zlanujeme ďalšiu priepasť, schádzam 
posledný, Paľo sťahuje lano, zakončené 

Inkrustové zvyšky kostry človeka v jaskyni Chodžu 
Ischaka.

Sto hodín
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šnúrkou, ktorá sa omotáva okolo karabíny. 
Klasicky vyliezam túto 7 m hlbokú priepasť 
a lano odmotávam, Prechádzame krásny 
traverz nad 40 m priepasťou, ktorá je roz-
delená na niekoľko menších úsekov. Potom 
cez ďalšie štyridsiatky, ale aj menšie studne, 
cez úzke, či široké meandre vchádzame do 
Obvalného dómu. Keď počujeme prichá-
dzať druhú trojku ideme ďalej. A znovu: 8 
m meander, 25 in veľký mokrý meander, 7 
m a menší d5m, v ktorom je už bivak. Sú 
tu natiahnuté tri siete prikryté oranžovým 
štvorcovým stanom. Asi za pol hodiny pri-
chádza za nami druhá trojka.

Varí sa polievka a dohovárame sa o ďal-
šom postupe v jaskyni. Traja ostávajú v 
stane a traja idú na dno, ja ostávam. O ho-
dinu už všetci traja ležíme v sieťach, pod 
nami horí benzínový varič. Spíme. V noci 
sa zobúdzaní na hukot padajúcej vody, no 
spím ďalej. Asi za sedem hodín prichádza 
druhá trojka. Na dno sa nedostali, lebo v 
priepastiach tečie veľa vody. Na niektorých 
miestach sa vytvárajú polosifóny. V hĺbke 
asi 460 m nechali na kúsku lana zavesenú 
starú zlanovačku, máme ju zobrať my. Od-
chádzame cez úzky meander nazvaný Ka-
mikadze. S úžinou pred 20 m priepasťou 
máme všetci traja problémy. Postupne zla-
nujeme niekoľkými malými priepasťami, 
schádzame až do hĺbky okolo 440 – 450 
m. Prechádzame asi 1,5 m vysokou chod-
bou s podzemnou riekou. Za ňou je ďalšia 
priepasť, Vody je stále viac a viac, vodopád 
padajúci do priepasti nám nedovoľuje sa do 
nej spustiť. Musíme sa vrátiť. Rýchlo vylie-
zame prvú priepasť, potom druhú, tretiu. 
Prichádzame do bivaku. Všetci ešte spia. 
Vyzliekame sa z gumených potápačských 
oblekov a začíname variť polievku. V prie-
pasti pred bivakom počuť hukot padajúcej 
vody. Druhá trojka sa zobúdza, keď stan 
natiahnutý nad sieťami začína premokať.

Prikrývame stan igelitom, vody ale rých-
lo pribúda a o niekoľko minút sa už leje na 
miesto bivaku poriadna sprcha. Druhá troj-
ka rýchlo zoskakuje zo sietí a začíname ba-
liť. Ja stojím na suchom mieste a čakám kým 
sa niekto oblečie a prinesie mi môj oblek, 
ktorý je práve pod najväčšou sprchou. Po 
pätnástich minútach bol vzduch presýtený 

vodou a tábor zbalený. Rýchlo som sa ob-
liekal tak akú ostatní v úzkom meandri na 
šikmej mokrej skale. Dobaľujeme bivak do 
posledného z piatich batohov.

Odchádzame k prvej priepasti. Je tu hroz-
ný hukot a všade voda. Už na prvý pohľad 
vidno, že vyliezť cez vodopád valiaci sa zho-
ra bude veľmi ťažké, priam nemožné. Zo 
sedemmetrovej výšky padá asi 200 l/s stude-
nej vody. Šnúrka, ktorou si máme vytiahnuť 
lano, visí vo vodopáde. Až keď sme všetci 
uvideli, zasvietiac k ústiu priepasti ako kara-
bína, na ktorej budeme visieť sa trepoce vo 
vode, pochopili sme, že dnes a možno ani 
zajtra odtiaľto nevyjdeme.

Obchádzame na pôvodné miesto, no je 
tam veľmi mokro, a preto stan rozkladáme v 
úzkom meandri. Za pätnásť hodín, keď sme 
sa trochu vyspali a najedli (jedla nám už 
veľa neostalo – musíme šetriť), ideme traja k 
priepasti. Keď sme ležali natlačení jeden na 
druhom v úzkom meandri s troma obhore-
nými spacákmi (odtrhla sa sieť a spadli sme 
na horiaci varič), prišli sme na to, že druhá 
trojka obišla na riečisku 25 m hlbokú prie-
pasť a nezavesila v nej šnúrku, Teraz by sme 
s batohmi tadiaľ nevyšli. Preto ideme traja 
k osmičke a Róbert s Naiľom vylezú riečis-
kom zavesiť lano v dvadsaťpäťke. Po prícho-
de na miesto vidíme, že vody ubudlo. Istím 
Róberta vyliezajúceho v prúdoch vody, po-
tom Naiľa. Stojím asi ešte hodinu v malom 
dóme presýtenom kvapkami vody, vidím 
ešte záblesky čelovky, no potom už ani to.

Asi za dve hodiny ma príde vystriedať Bo-
ris. Rýchlo balíme bivak, no zalial čo príde-
me k osmičke valí sa z nej toľko vody ako 
včera. Vraciame sa. O ďalšie dve hodiny pri-
chádza posledná stráž spod priepasti. Zaspá-
vame. O Róbertovi a Naiľovi nevieme už se-
dem hodín nič. Možno už vyšli. Za niekoľko 
hodín sa všetci naraz zobúdzame na hlasné 
dýchanie a rozhovor. Vrátili sa. Vyšli až do 
najväčšieho dómu, tam si oddýchli. Všade je 
veľa vody, no najviac jej je vždy večer okolo 
deviatej. Dohodli sme sa, že večer vyrazíme, 
pôjdeme po dvoch. Prvé dve dvojice budú 
prenášať batohy a vyťahovať ich. Máme ešte 
12 hodín času.

Väčšina z nás bdie a myslí na jedlo. Nejed-
li sme poriadne už tri dni. Hromada potra-
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vín, ktorá mala byť v bivaku sa zmenila na 
pol tašky. Bolo tam len zopár kúskov čoko-
lády a sušená zemiaková kaša. Minul sa už 
všetok benzín, ostalo len asi pol litra na va-
renie. Ležíme v sieťach v hĺbke 300 in a nie 
je tu veľmi teplo. Večer máme vyliezť okrem 
niekoľkých menších priepastí aj dve mokré 
štyridsiatky. Každú chvíľu sa prebúdzam, 
no hukot padajúcej vody sem už nedolieha. 
Jednému sa sníva u teplom chlebe a stude-
nom mlieku, druhému o svadobnom stole 
(má sa za týždeň ženiť), ďalšiemu o mase, 
či torte. Po troche čokolády a niekoľkých 
hrozienkach znovu balíme (koľký raz už). 
Odchádzame o polnoci dúfajúc, že sa sem 
už nevrátime.

Keď sme vyšli k priepastí bolo nám hneď 
jasné, že vyjdeme. Do priepasti tieklo len 
okolo 20 l/s. Vylieza Róbert, potom Nail, 
Boris, ja. Začína sa zdĺhavé vyťahovanie  
a prenášanie batohov po celej jaskyni. 
Hneď v dvadsaťpäťke sa v polovici zachy-
távajú. Postupne za niekoľko hodín prichá-
dzame do Obvalného dómu. V tomto dóme 
pred rokom Róbert a štyria jaskyniari čaka-
li na pomoc z povrchu 5 dní, keď sa im pre-
trhla šnúrka, ktorou mali vytiahnuť lano. 
Do tohto dómu padá vodopád, po ktorom 
budeme vyliezať. Ideme v tom istom po-
radí, vyliezame, vyťahujeme, a prenášame 
batohy k prvej štyridsiatke. Keď sa približu-
jeme k priepasti počujeme hlasy. Môžu to 
byť kamaráti z povrchu. Na dno priepastí 
sa zatiaľ spustil len jeden z nich. Až vte-
dy sme sa dozvedeli, čo sa stalo: ako sme 
odišli začalo pršať, a neprestalo doteraz. 
Štyria jaskyniari, ktorí prišli za nami nám 
pomôžu vytiahnuť batohy.

Štyridsiatku vyliezam ako prvý. Idem to 
asi veľmi dlho, som unavený a pod vodou 
niekoľkokrát oddychujem. Hore už čakajú 
traja mladí jaskyniari. Idem ďalej úzkym 
meandrom. Je taký úzky, že si musím zo 
seba vyzliecť výstroj, aby som tadiaľ pre-
šiel. Potom čakám pod druhou štyridsiatkou 
na ostatných. Je hrozná zima. Pri lezení v 
Štyridsiatke som si niekde na nohe roztrhol 
nepremokavý oblek a teraz mám celú pravú 
nohu mokrú. Druhú priepasť vyliezam dosť 
rýchlo, no v úžine na vrchu mám ako každý 
problémy.

A znovu vyťahujeme batohy. Už ich je dva-
násť. Nad ďalšou priepasťou, za traverzom 
necháme batohy a traja odchádzame na po-
vrch. Polovicu z priepastí vyliezame klasic-
ky, istiac sa jedným strmeňom.

A nakoniec vyliezame poslednú 12 m prie-
pasť, do ktorej presvitá denné svetlo. Koneč-
ne. Svetlo. Poslednýkrát spievam od zimy 
svoju „sediacu muchu“ a vyliezam.

Na povrch vychádzame okolo šiestej ve-
čer, práve sa začína stmievať. Mrholí. Je to 
presne sto hodín, čo sme vošli do jaskyne. 
Z kotlíka nad ohniskom rozvoniava výborná 
hovädzia polievka (síce zo sušenej hovädzi-
ny, ale po štyroch dňoch skromného jedenia 
to nikomu nevadilo). Večer, keď už všetci vy-
šli z jaskyne, rozprávame svoje zážitky a plá-
ny do budúcnosti. Už v nútenom bivaku sme 
hovorili o zimnej expedícii do 970 m prie-
pasti Napra. Tak dovidenia o rok v Napre.

IVAN BELIČKA 
oblastná skupina Banská Bystrica
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Je smutný zimný deň, keď sa vyberáme na 
povrchovou. Však to poznáte. Studený vietor 
pofukuje. Sedem ľudí je odhodlaných koneč-
ne nájsť tá správnu dieru, ktorá nás pustí do 
masívu. Kde je?

Predtým, keď sme pozerali na kopec  
s vápencovými skalkami, videli sme dierok  
a dierok, ale na ňom samom sme sa nevede-
li zorientovať. Preto sa dnes delíme. Jeden,  
s ďalekohľadom na kopec proti a ostatní na 
kopec inkriminovaný, ň aby sme sa nemuse-
li dorozumievať dymovými signálmi, využíva-
me občianske rádiostanice, ktoré ktosi pred  
15-timi rokmi prezieravo kúpil.

— Viac vľavo je niečo tmavé, prepínam.
— Tu? Prepínam.
— Hej, ale ste asi 3 metre vedľa, prepínam.
— To je nič, len vypadaný malý previs. 

Ešte niečo vidíš? Prepínam.

Takto sa to ozýva éterom medzi dvoma kop-
cami veľmi často. Alebo aj takto:

— Našli sme dierku do ktorej sa dá vliezť 
(ticho)

— Tak do nej vlezte. Prepínam.
— Dobre, dnu ide Miky a Heňo. Prepínam.
— Potom sa ozvite, čakám na prijme. Prepí-

nam.
— Ozvem sa. Koniec.

Dierka pokračovala len zo dva metre, potom 
sa ďalej nedalo dostať pre uzulinký priestor 
ako pre salamandry. Ešte sme našli dierku  
s dómikom.

— Maťo, ozvi sa. Prepínam.
— Počujem. Prepínam.
— Vlado našiel dierku...(ticho)... s medveďom.
— Čože? (zabudol som manipulovať s prepína-

čom)
— Maťo, počuješ? Prepínam.
— Počujem, ale mi skoro vypadla z ruky vysie-

lačka. A čo, spí? Prepínam.

— Práve že nie. Vlado vliezol do takej dieročky 
pričom si svietil baterkou, keď sa pred ním 
začalo dvíhať najprv lístie a potom niečo chl-
paté. Ešte pred chvíľou sa trocha klepal hore 
na svahu, keď pred tým určite prekonal sve-
tový rekord v behu do kopca. Ideme sa tam 
pozrieť, dobre? Prepínam.

— No dobre, ale len z diaľky, skúste ho na-
fotiť. Ostávam na príjme, potom sa ozvite. 
Koniec.

Vysielačka ostala ticho chrapčať a mne sa 
hlavou naháňali myšlienky. Nie je celkom naj-
lepšie pchať nos medveďovi do brloha. Dúfaj-
me, že ho nebudú dráždiť. Zato fotky by neboli 
od veci, kurník, aspoň keby tak nehúkalo.

— Maťo, počuješ ma? Prepínam.
— Počujem. Tak ako? Prepínam.
— Boli sme tam pozrieť. Maco sa medzitým 

asi stihol otočiť, lebo my sme ho videli už 
hlavou smerom von z dierky, tak sme radšej 
odbehli a potom sme ho videli utekať šikmo 
po snahu smerom na Sklenné. Okolo brlohu 
nechal veľa stôp. Budeme pokračovať ďalej, 
vidíš dačo? Prepínam.

— Peter ho stihol nafotiť? Prepínam.
— Keď sa konečne dotrepal s foťákom, tak 

bol maco dávno preč, ale môžem ti pove-
dať, že bol pekný, taký tmavohnedý, asi 
150 kilový, skoro mláďa. Ty si ho nevidel? 
Prepínam.

— Snažil som sa, ale ja nevidím poriadne ob-
čas ani vás medzi stromami. Dúfam, že ne-
budete tlačiť z postele aj jeho mater alebo 
fotra. Dobre, ale od Števa, ktorý je na hrebe-
ni skúste smerom dole asi 30 metrov sú tri 
borovice a pod nimi ďalších 30 m je skalka-
asi 4 m vysoká a dlho 20 možno 25 metrov. 
V jej ľavej strane, myslím po vašej ľavej ruke 
sa čosi černie ako menší portálik. Rozumel 
si? Prepínam.

— Od Števa rovno dole, dobre, ideme na to...
MARTIN LUTONSKÝ 

oblastná skupina Handlová

Ursus zvaný speleus
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Myslím, že členovia oblastnej skupiny a 
hlavne jej vedúci nemajú pochopenie, vte-
dy, keď v ich rajóne než ich vedomia niekto 
objaví neznámu jaskyňu. Stalo sa tak dňa 5. 
júna 1987, keď nám na Muránskej planine, 
v nami dávno prechodenom areáli, objavi-
la jedna z pracovníčok diaľnopisu z Košíc 
novú jaskyňu, ktorá sa volá „Babička“. Od-
poruje to síce všetkým zásadám pri určovaní 
názvoslovia jaskýň, ale je to historická sku-
točnosť.

Týždeň pred plánovanou akciou košických 
potápačov bola u nás na návšteva prvá garda 
z ich skupiny. Chceli sa po rokoch pozrieť 
na nimi objavené priestory, trocha sa poroz-
právať s priateľmi na lane. Stalo sa tak. Žiaľ 
z rôznych príčin sa stalo, že do jednej z jas-

kýň sa nedostali. Až doma v Košiciach našli 
zapadnutý kľúč od jaskyne. Ten odovzdali 
druhej návšteve, nášmu Alešovi...

Menovaný potvrdil návštevu na 6. júna 
telegramom so znením: „Prídeme v sobotu 
dopoludnia k vám domov od 800—100, kľú-
če od Babičky sú u mňa“. Koniec citátu tele-
gramu. Prvú časť sme si domysleli s vysvetle-
ním, že čísla znamenajú príchod medzi 8. a 
10. hodinou. Druhá časť nás však prekvapila 
a rozosmiala. Máme novú jaskyňu! Nie našu 
milú a krásnu Bobačku, ale novú neznámu 
jaskyňu Babičku! Čísla podania a hodiny 
neuvádzam, veď aj pracovníci spojov môžu 
objaviť jaskyňu. Či nie?

Ing. SVÄTOPLUK KÁMEN 
oblastná skupina Tisovec

Jano bol grófom. Nie takým obyčajným  
s modrou, či inou farbou krvi a rodokme-
ňom, ale j a s k y n n ý m . Šľachtic, ktoré-
mu sa ostatní niekam pchali a ktorých si on 
takmer nevšímal. Nebol šľachticom pre svoj 
pôvod (rodičia k jaskyniarstvu ani neprivo-
ňali), ani pre odbornosť (z celej teórie rozu-
mel iba kopaniu) a prax nemal o nič dlhšiu 
ako ostatní. Ničím mimoriadnym sa nevy-
značoval, nevynikal ani prácou, ani schop-
nosťami. Slabší šedý priemer. Nuž, poviete 
si, ako je možné, že sa stal grófom?

Pochopil zákonitosti doby. Bol v pravý čas 
na pravom mieste. Keď sa uvoľnila hoci len 
malá funkcia a uvažovalo sa o kandidátovi, 
bol poruke. So správne nalepenými znám-
kami a dobrým profilom. Nikoho vyššie 
neohrozoval, veď žiadne ambície doteraz 
nemal. Šťastie sa usmialo a podalo mu po-
mocnú ruku. Po čase prišiel moci na chuť a 
začal postupovať.

Trochu sa šplhal, trochu pchal, miestami 
sa aj zakydal a zablatil. Veď v jaskyniach je 
blata dosť. Stúpal vyššie a vyššie. Postupne 
(lezením) sa naučil ovládať techniku šplha-
nia smerom hore. Vždy si dával pozor na 
to, aby sa mierne pchal tomu kto bol nad 
ním a stúpal po hlave tomu, kto ho doliezal. 
Sem-tam niekoho preskočil, obišiel, obab-
ral, ale stúpal.

Teraz je už grófom. Má väčšie práva a 
menšie povinnosti. Už nemusí s lopatkou v 
blate rozširovať plazivky, kýbľovať, ani bro-
diť sa po riečisku. Pohybuje sa už v iných 
sférach. O grófstvo a užitočnú činnosť stra-
til záujem. Prečo? Grófstvo mu už nik ne-
vezme. Vyššia méta ho omína, no na taký 
postup platia iné pravidlá. Momentálne ich 
študuje...

FRANTIŠEK KOĽBIK 
oblastná skupina Ružomberok

Objavili nám novú jaskyňu

Jaskynný gróf
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Pán Polonius Plazivec, pomocný poklad-
ní podniku prodávajícího památkové před-
měty, při potulkách přírodou, pojal pekel-
ný plán. Protože poznal přilehlou přírodu 
plnou podezřelých puklin, počal připravo-
vat průzkum podzemních prostor. Protože 
předpokládal případné potíže, počal pečlivě 
připravovat potřebné propriety. Pletl prova-
zy, přisekával příhodné pochodně, přikoupil 
potraviny, přilbu, pohorky. Počátek průzku-
mu plánoval podle předpovědí počasí prové-
st počátkem prázdnin.

První prázdninové pondělí pobalil při-
pravené potřeby, poklekl pravíc, Pán Bůh 
pomáhej, potom počal pochod. Podle 
plánu pochodoval přímo pod pohoří plné 
puklin, proklínajíc plecňák plný po pří-
klop. Po předlouhém pochodu, pořádně 
propocen, přišel pod příkrý převis. Pod 
převisem postavil přístřešek pro přenoco-
vaní. Pák počal připravovat potřeby pro 
průzkum propastí. Před průzkumem po-
obědval Prasečí perkelt, přihřátý petrolejo-
vým primusem. Potom pevným pohledem 
přeletí puklinu, poněkud připomínající 
pysk pažravé potvory.

Pěkná propast, prohodil, přivázal pevný 
provaz pod pořádným Platanem. Polo-
nius podpálil pochodeň, pák pomalu při-
vázán provazem, postupoval pod povrch. 
Po padesáti půlmetrech propast pojednou 
přestala. Pod průzkumníkem protékal po-
tok plný peřejí. Proklatě – povzdychl Po-
lonius, pěkný průšvih, polezu potokem. 
Posvítil pořádně pochodní, popatřil podél 
potoka prostor postačující pro postup. 
Příští pochod přinesl příjemné překvape-
ní. Potok protékající podzemní puklinou, 
prohlodal podzemím pořádné prostory. 
Průzkumník překvapen prohlížel při plá-
polající pochodni, překrásné panenské 
podzemní prostory.

Pojednou pocítil podivné píchnutí pod 
pohrudnici. Po píchnutí přišlo příšerné pře-
mílání poblíž pupku. Prachsakra, pravděpo-
dobně přestárlá piksla perkeltu, pomyslel 
Polonius. Přichází pořádný průjem, provaz 
přidaleko, povrch přivysoko – pravděpodob-
ně poskvrním panenské podzemí perkelto-
vým průjmem, pomyslil Polonius povolujíc 
pásek, poohlížeje po plošince příhodné pro 
podřep. Podzemí přestalo působit půvabem 
panenských prostor. Protivný pach provázel 
průzkumníka pod provaz. Po provaze postu-
poval příliš pomalu. Pohroma pokračovala. 
Po podzemí poskvrnil Polonius prádlo, po-
vrch přišel pozdě.

Pobledlý průzkumník přehlédl přístřešek, 
pobalil plecňák, pospíchal pryč. Po půlno-
ci, podél plotu, postupoval páchnoucí průz-
kumník podzemních prostor, pravidelně 
provádějící podřepy. Při praní poškvrněné-
ho prádla přísahal pomocný pokladník Po-
lonius Plazivec přerušení potulek přírodou. 
Podzemí přestalo přitahovat. Prodal prova-
zy, popálil pochodně. Po přestálé pohromě 
proklíná Prasečí perkelt, popíjejíc po puty-
kách pivo.

JURAJ KOMÍNEK
oblastná skupina Dubnica nad Váhom

Pozoruhodná podzemní povídka PP
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A hoci to bola oslava aká sa pat-
ri na okrúhle jubileum. sú pri tejto 
príležitosti a na tomto mieste nie 
siahodlhé oslavné reči na adresu 
jubilanta, ale skôr triezvy pohľad 
na život jedného z nás. Aj preto, 
že on sám si na slová ani slávu nik-
dy nepotrpel, na vždy bal ochotný 
priložil ruku k dielu, ak išlo o vec 
jeho srdca – jaskyniarstvo. Nepýši 
sa zatiaľ ktovieakými výnimočný-
mi speleologickými objavmi alebo 
speleoalpinistickými výkonmi, 
skúste však jaskyniarom zo staršej 
a strednej generácie členov Slo-
venskej speleologickej spoločnos-
ti položiť otázku, či ho poznajú. 
Určite nebude veľa takých, ktorí 
odpovie záporne.

Narodil sa 30. januára 1939  
v obci Beluša v Považskobys-
trickom okrese. Už ako chlapec  
v spoločnosti starších kamarátov 
podniká „výpravy“ do neveľkých 
jaskýň v neďalekom Hradišti. Jeho 
záujem o jaskyne sa rozšíril po-
čas štúdií v Dubnici nad Váhom 
v rokoch 1953 – 1959 navštevuje 
Vršatec, Butkov a ďalšie krasové 
lokality blízkeho okolia. Správa  
o objave Májovej priepasti na Moj-
tíne ho zastihla v základnej vojen-
skej službe Po návrate z vojenčiny 
roku 1963 organizuje s priateľmi 
prvú návštevu tejto priepasti. Ešte 
ten istý rok sa mladým nadšencom 
podarila dosiahnuť jej dno. Po-
stupne sa ich mladícka túžba po 
dobrodružstve mení na seriózne 
jaskyniarska snaženie – nadväzujú 
spoluprácu so známym speleoló-
gom dr. Bukovinským a roku 1965 
zakladajú jaskyniarsky krúžok pri 
DK ROH v Dubnici nad Váhom.

Aktivitu krúžku, ktorého ve-
denie čoskoro prevzal M. Velič, 

uznala speleologická odbočka 
Slovenskej geografickej spoloč-
nosti pri SAV; vedúceho krúžku 
zapája odbočka do svojej čin-

nosti. Roku 1969 je prítomný na 
ustanovujúcej schôdzi obnovenej 
Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti a stáva sa vedúcim jednej  
z jej oblastných skupín. Odvtedy 
sa zúčastňuje na dlhom rade pod-
ujatí organizovaných predsedníc-
tvom spoločnosti. Nechýba me-
dzi účastníkmi dokumentačných 
a iných akcií, ktorých dejiskom 
je Starý hrad (1969), Čachtická 
jaskyňa, Malokrivánska priepasť 
(1971) a Zvonivá jama (1977), 
expedície do Bulharska (1972) 
ani medzi pravidelnými účastník-
mi jaskyniarskych týždňov. Má 
leví podiel na príprave i vydare-
nom priebehu jedného z týždňov,  
v poradí dvadsiateho piateho, kto-
rý sa konal roku 1934 na území 
oblastnej skupiny v Strážovských 
vrchoch, Okrem toho sa zaslúžil 
o získanie a dobudovanie stálej 
základne skupiny na Mojtíne,  
v samom srdci Mojtínskeho kra-
su, ktorú možno dubnickým jas-
kyniarom len závidieť. 

V tejto a priľahlých krasových 
oblastiach realizoval spolu s ostat-
nými členmi skupiny veľkú časí 
svojich nezištných jaskyniarskych 
zámerov. Patri k ním úspešne na-
predovanie v Mojtínskej priepast-
nej jaskyni (v súčasnosti dosahuje 
dĺžku pol kilometra a v tabuľke 
najdlhších slovenských jaskýň sa 
svojou hĺbkou 104 metrov zaraďuje 
do tretej desiatky), objav jaskyne na 
Rúbaní roku 1968 a náročná objav-
né, prieskumné alebo sprístupňova-
cie práce v týchto a mnohých iných 
jaskyniach, ďalej príkladná 30-roč-
ná dokumentačná činnosť, ktorej 
výsledkom je zdokumentovanie 
viac ako 109 jaskýň severozápadnej 
časti Strážovských vrchov a Bielych 
Karpát a účinná jaskyniarska osve-
ta najmä medzi žiakmi základných 
a stredných škôl. Za to všetko za-
slúžene získal prirodzenú autoritu 
a uznanie nielen členov vlastnej ob-
lastnej skupiny, ale aj celej speleo-
logickej spoločnosti. Je držiteľom 
viacerých jaskyniarskych ocenení 
vrátane striebornej medaily SSS za 
rozvoj speleológie. Pracuje ako kon-
trolór v ZŤS Dubnica nad Váhom a 
býva v Novej Dubnici. Vari možno 
označiť za symbolické, že dňom, v 
ktorom náš jubilant dovŕšil päťde-
siatku a neúprosný čas začal ukra-
joval zo šiesteho desaťročia jeho 
života, začal sa v poradí práve šiesty 
týždeň nového roka 1989. Zaželaj-
me mu teda nech táto zhoda okol-
ností nemá iba symbolický význam. 
Nech je predzvesťou uskutočnenia 
jeho životných plánov, nových jas-
kyniarskych úspechov a mnohých 
ďalších týždňov, mesiacov a rokov 
prežitých v dobrom zdraví a spokoj-
nosti.

BOHUSLAV KORTMAN

Milan Velič oslávil päťdesiatku
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V období od 10. decembra 1988 do 15. januára 
1989 sme v oblastnej skupine Prešov zaznamenali 
prírastky nových malých členov takto:
1. Ľubomír Kučma ml. nar. 10. 12. 1988 o 3,00 

hod. 3,20/50
2. Oliver Šimčík nar. 20. 12. 1988 o 6,00 hod. 

3,35/51
3. Vladka Voroninová nar. 9. 1. 1989 o 12,30 

hod. 3,95/52
4. Slavomír Krivák ml. nar. 15. 1. 1989 o 11,25 

hod. 3,05/50
Upozorňujeme vedenie Slovenskej speleologic-

kej spoločnosti, aby sa problematikou populácie  
v skupinách vážne zaoberala. Maže sa stať, že po 
roku dvetisíc také početné skupiny ako Rožňava 

či Spišská Nová Ves popri našej oblastnej skupine 
zaniknú. Je to názorný príklad, to dokážu prešov-
skí jaskyniari za 36 dní. . .

RUDOLF KOŠČ 
Oblastná skupina Prešov

Nevídaný rozmach členskej základne

Slavomír Krivák, nar. 15. 1. 1989

Ľubko Kučma,nar. 10. 12. 1988

Oliver Šimčík, nar. 20. 12. 1988

Vladka Voroninová, nar. 9. 1. 1989
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Po niekoľkoročnom pôsobení v predsedníctve 
SSS, kde si skôr tvoril opozíciu mladšej gene-
rácie, dostal si dôveru a delegáti na 10. valnom 
zhromaždení Ťa zvolili za predsedu našej or-
ganizácie. S akými pocitmi a myšlienkami si 
prijal kandidatúru a zvolenie do funkcie?

Ponuka kandidovať na miesto predsedu 
bola pre mňa veľkým prekvapením a značné 
rozpaky ma dodnes neopúšťajú, Praxou sa 
osvedčila prítomnosť predsedu v sídle orga-
nizácie, jeho dobré a časté spojenie so sek-
retariátom i organizáciami, ktoré mali resp. 
majú bezprostredný vplyv na našu činnosť: 
Ostrenie štátnej ochrany prírody a Múzeum 
vývoja ochrany prírody. Nebude jednoduché 
nadviazať na dlhoročné úspešné pôsobenie 
doterajšieho predsedu Alfonza Chovaná, 
ktorý dal Spoločnosti pevnú organizačnú 
štruktúru, finančné zabezpečenie s preva-
hou úspešných výsledkov činnosti.

Mám tiež obavy z nedostatku skúsenos-
tí pri vedení väčšieho kolektívu. Navyše sa 
obávam, či administratívna činnosť spojená 
s funkciou neohrozí moju aktívnu speleolo-
gickú činnosť, ktorej sa v dohľadnom čase 
nemienim vzdať. Vlastné zvolenie bolo na-
pokon ďalším prejavom istej decentralizá-
cie, ktorá sa v organizácii v posledných ro-
koch prejavuje. Zmenili sa podmienky práce 
vedenia i sekretariátu. Myslím na zánik Mú-
zea slovenského krasu, decentralizáciu sprí-
stupnených jaskýň, obmedzenie základného 
výskumu na profesionálnej báze, zavedenie 
hospodárskej činností v oblastných skupi-
nách a pod,

Prvé vážnejšie kontakty s organizovaným jas-
kyniarstvom si začínal v Ružomberku. S okru-
hom spolupracovníkov si jaskyniarsku maturi-
tu absolvoval v Liskovskej jaskyni. Výsledkom 
boli čiastkové objavy, ale najmä mapa laby-
rintu jaskyne, na ktorú sa dodnes pozeráme 
s úctou...

Myslím si, že jaskyniarstvu Je možné pri-
učiť sa Iba častým pôsobením v skutočnej 
jaskyni. Zhodou okolností bola Liskovská 
jaskyňa neďaleko môjho bydliska, a tak 
postupne, ako sme sa spolu s priateľmi  
s jaskyňou zoznamovali, naučili sme sa 
liezť, kopať, fotografovať, merať, ale najmä 
vnímať jaskyňu a chápať ju ako objekt svoj-
ho hlbokého záujmu o poznanie tajomné-
ho, neznámeho.

Je predčasné hodnotiť Tvoju doterajšiu jasky-
niarsku činnosť. Hoci si pôvodným povolaním 
geograf, za roky spolupráce si nespomínam 
na činnosť, ktorej by si sa u určitom období 
vážnejšie nevenoval. Aké vlastnosti má mať a 
čim by sa mal zaoberať budúci úspešný jas-
kyniar?

Univerzálny recept na jaskyniara neexis-
tuje, tak ako neexistuje ani univerzálny jas-
kyniar. Všetko záleží na podmienkach, v 
ktorých jaskyniar prevažne pôsobí, na jeho 
mentalite, úrovni vzdelania a najmä entu-
ziazme, čase a energii, ktoré je človek jasky-
niarstvu ochotný venovať.

Jaskyniar by mal byť predovšetkým nad-
šencom pre svoj záujem, pričom jaskyniar-
stvo chápem najmä ako tvorivú činnosť. 
Prejavom tvorivosti Je napríklad objavenie, 
pokiaľ to príroda alebo schopnosť dovo-
lia, prípadne dokumentácia a poznávanie 
iných skutočností doposiaľ neznámych. 
Život v prírode, v kolektíve a prekonávanie 
ťažkostí formujú charakter mladého člove-
ka. Jaskyniar by mal byť náročný, no naj-
mä na seba. Je dosť dôkazov, že u nás je 
stále čo objavovať a skúmať. Verím, že náš 
jaskyniar bude objavovať a skúmať predo-
všetkým doma a akcie mimo nášho územia 
budú hodné dobrého mena SSS. Rovnako 
verím, že moment entuziazmu za akýchkoľ-
vek okolnosti prevládne napr. nad záujma-
mi komerčnými.

Jaskyniarstvo chápem ako tvorivú činnosť
Rozhovor s predsedom Zdenkom Hochmuthom
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Už ako gymnazista si začal publikoval vý-
sledky výskumov kolektívu ružomberských 
jaskyniarov. Neskôr to boli komplexnejšie 
spracované územia – Veľká Fatra, Chočské 
a Humenské vrchy, osobitne červené vrchy v 
Západných Tatrách, ktorým si venoval svoje 
najlepšie roky, života. Snáď okrem Občasnej 
vyvieračky sa závažnejší výsledok nedostavil. 
Aký je Tvoj pohľad na objaviteľskú činnosť 
na Slovensku? jaskyniar bez objavenia nezná-
mych priestorov sa cíti ako večný študent bez 
úspešne vykonanej záverečnej skúšky.

Moment objaviteľstva je v speleológii 
veľmi silný, no zároveň treba pripustiť, že 
existujú i iné činnosti pre speleológiu veľ-
mi potrebné. Veď nemožno uprieť zásluhy 
meračovi, bez ktorého práce by objaviteľská 
činnosť nenadobudla takú podobu, aby sa 
mohla prezentovať, alebo nadšenca, kto-
rý sa venuje vývoju techniky, uľahčujúcej 
prieskum či výskum. Bez jeho práce by tiež 
nebolo mnohých objavov. Napokon i odbor-
ná a teoretická činnosť môže priniesť podne-
ty pre skutočné objavy.

Je mi ľúto jaskyniarov, ktorí celú svoju 
energiu vynakladajú na práce v územiach, 
kde zrejme k významnejším objavom nikdy 
nedôjde. Veria určitému preludu, nepripus-
tia, že by tam „ich“ jaskyňa nemohla byť, 
prípadne sú priam „hecovaní“, keď sa dopo-
čujú o senzačných objavoch iných skupín. 
Čo ked práve toto je posledný kameň pred 
významným objavom? Z vlastnej skúsenosti 
tieto pocity veľmi dobre poznám.

Niektoré skupiny však skutočne dosahu-
jú pozoruhodné výsledky, Jaskyne sa im 
predlžujú priamo pred očami, inde existujú 
rozsiahle a perspektívne územia, kde noha 
jaskyniara už dlho nevstúpila. Jaskyniari 
miesto toho vedú žabomyšie rajónové vojny, 
najmä na schôdzach, keď sa akosi nedostáva 
síl vyraziť do kopca, či zohrať do ruky ča-
kan.

Tvoj veľký sen sa začína napĺňať potápačskou 
činnosťou. Pamätám sa na akciu a Brestovskej 
jaskyni v roku 1981, keď ťa ako neskúseného 
trenčianski potápači doslova pretiahli prvým 
sifónom, aby si pomohol zamerať priestory za 
ním. Bol to skutočný potápačský krst. Jaskyňa 

Skalistý potok v Slovenskom krase presahuje 
dĺžku 2,5 km, má známych vyše tri desiatky 
sifónov. Úzky kolektív jaskynných potápačov, 
ktorý vedieš, tam na jednej akcii pôsobí v ne-
oprénoch neuveriteľných desať hodín. Na kon-
grese v Budapeští sa ukázalo aká veľká pozor-
nosť sa venuje speleopotápačskej činnosti vo 
svete. Perspektívy sa ukazujú obrovské.

Pripúšťam, že speleopotápanie je čin-
nosť, ktorej sa vždy bude venovať pomerne 
úzky okruh ľudí. Spôsobuje to náročné a 
dlhotrvajúce získavanie potrebných skú-
seností pre skutočne progresívnu činnosť 
(mám na mysli hlavne objavnú), cenovo 
náročný výstroj í celková problematika vy-
konávanej činnosti.

Na druhej strane je zrejmé, že objasňova-
nie priebehu aktívnych riečísk, v ktorých sú 
sifóny je tou najbežnejšou vecou, patrí me-
dzi najzaujímavejšie problémy v speleológii. 
Ukazuje sa, že pri patričnom zvládnutí tech-
niky a získaní skúseností, ide u vysoko efek-
tívnu metódu výskumu. Istotne efektívnejšiu 
ako klasické práce v menej i viac perspek-
tívnych územiach na Slovensku. V Skalistom 
potoku prakticky každá akcia znamená pre-
dĺženie jaskyne aspoň o sto metrov. Práve 
naše klasické krasové územie – Slovenský 
kras – má ideálne podmienky pre speleo-
potápačský prieskum a riešenie doposiaľ 
nevyjasnených podzemných vodných ciest, 
čo naznačujú í významné objavy speleopo-
tápačov v posledných rokoch. Viaceré pod-
zemné toky či vyvieračky na systematickejší 
prieskum ešte iba čakajú.

Poznám Ťa ako spoľahlivého spolupracovní-
ka, ktorý neodmietne pomoc pri akciách ob-
lastných skupín, odborných komisií, či pred-
sedníctva. Na mnohých si sa osobne zúčastnil, 
poznáš pracovnú atmosféru vo väčšine skupín, 
ich výsledky činnosti. Angažoval si sa v komi-
siách pre dokumentáciu, výchovnej, technickej 
a v súčasnosti potápačskej. Aký je Tvoj pohľad 
na súčasnú slovenskú speleológiu?

Treba zvlášť hodnotiť klady a zápory  
a vziať si z nich poučenie pre budúcnosť.  
K pozitívam počítam, že sa podarilo vo 
väčšine skupín prekonať generačný prob-
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lém a existuje tu početný káder schopných 
mladých jaskyniarov, ktorí sú nositeľmi 
iniciatívy i progresu vo výskume. Za dobré 
považujem aj existujúce centrálne finančné 
a materiálne zabezpečenie, vrátane edičnej 
činnosti. Najmä pre menšie skupiny je to 
veľmi cenná pomoc, niektorým mohutnej-
ším skupinám tu celkom nestačí, no aj tak to 
nie sú hodnoty zanedbateľné.

Aktivita skupín je stále na vysokej úrovni. 
Vzhľadom na prírodné podmienky je objav-
ná činnosť posledných rokov obdivuhodná. 
Existujú však rozdiely v aktivite i odbornej 
úrovni jednotlivých skupín. Sú skupiny špič-
kové, s niektorými sa ťažšie spolupracuje, 
existujú však i skupiny viac rokov takmer 
úplne pasívne, a pokiaľ ide o skupiny pô-
sobiace v skutočne dobrých prírodných 
podmienkach, je to problém, ktorý musíme 
riešiť.

V oblasti techniky došlo k podstatnému 
zlepšeniu. Jaskyniar pomerne ľahko získa 
oblečenie, osvetlenie, lano a čiastočne i le-
zecké pomôcky. Speleoalpinistické metódy 
sa pri praktickom prieskume využívajú v 3 
– 4 skupinách, no takmer každý začínajúci 
jaskyniar si myslí, že bez lesklého materiálu 
s nápisom PETZL to nie je ono.

Nezanedbateľná je propagačná, ale najmä 
publikačná činnosť. Máme vlastného Spra-
vodajcu, zborník Slovenský kras, sporadicky 
sa vydá monografia, či obrazová publikácia. 
Osobne počujem viacej kritiky, ako naprlahmi-
lej pomocnej ruky. Napokon nie sme až tak 
veľkou organizáciou, limitujúce sú finančné 
prostriedky...

S ohľadom na členskú základňu, ktorá 
nikdy nebude masová, je počet schopných 
autorov obmedzený. Napriek tomu po-
važujem celkový objem vypublikovaných 
príspevkov za posledných desať rokov za 
vysoký, zvýšila sa kvalita obsahu i forma 
vydávania.

Publikácia Jaskyne a jaskyniari a mono-
grafia o Stratenskej jaskyni urobili pre pro-
pagáciu našej činnosti skutočne maximum. 
Náš Spravodaj, či Spravodajca sa postupne 
zmenil na seriózny časopis, no so zlepšením 
vzhľadu sa predĺžili i vydavateľské termíny 

a práve nízka frekvencia vydávania je pod-
ľa mňa zdrojom kritiky. Zvýšiť frekvenciu 
vydávania je obtiažne, možno tak urobiť za 
cenu zmeny koncepcie. Operatívnejšie pe-
riodikum by bolo žiaduce a problémom sa 
intenzívne zaoberáme.

Bol si účastníkom väčšiny našich úspešných 
zahraničných výprav u sedemdesiatych a za-
čiatkom osemdesiatych rokov. Navštívil si 
mnohé krajiny. Čo si myslíš o postavení nasej 
speleológie vo svete?

Stále u nás prevláda názor, že naše krasové 
územia sú ojedinelé (aspoň v strednej Euró-
pe) a naše jaskyne patria medzi najhodnot-
nejšie. Opak je takmer pravdou. V našom 
susedstve ležia krajiny ako Rumunsko, Juho-
slávia, Rakúsko, kde skutočne stačí odvaliť 
kameň a vojdete do jaskyne hlbokej 200 či 
400 metrov. Na podobné objavy sa treba 
u nás poriadne nahrdlačiť. Dĺžka, či hĺbka 
našich jaskýň, ktoré v Európe nepatria ani 
medzi priemer, sa získala poctivou prácou. 
Ak je možné sa od nás niečomu učiť, tak je 
to práve nesmierne pracovné úsilie vynakla-
dané na objavnú činnosť.

Ukazuje sa teda, že prírodné podmienky 
nie sú celkom ideálne, no vlastná speleo-
lógia príliš za svetom nezaostáva a každo-
ročne sa objaví priemerne päť až šesť ki-
lometrov jaskynných priestorov. Jaskyne sa 
mapujú, podľa možnosti odborne skúmajú, 
výsledky priebežne publikujú. Horšia je 
však situácia s prezentáciou formou „ex-
pedičnej speleológie“ v zahraničí, ktorá v 
minulosti zabezpečila prílev cenných skú-
seností a poznatkov.

Bez preháňania možno povedať, že v tej-
to oblasti sme zaznamenali najväčší ústup 
í dosiahnutých pozícii. Posledná výprava 
SSS, ktorej účastníci stáli na dne tisíc met-
rov hlbokej priepasti sa uskutočnila v roku 
1981. Som smutný, že sa postupne ustú-
pilo od národných výprav, neskôr aspoň 
Juhoslávia, potom ani to. Dnešná situácia 
svedčí o záujme o túto činnosť, no drobné 
„klubové“ výjazdy majú takmer vždy aj ko-
merčno-dovolenkový charakter. Verím, že v 
tejto oblasti po prechodnej depresii dôjde 
k obratu.
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Ako sa Ti pozdáva súčasná výchovná činnosť  
v našej organizácii?

Výchovná činnosť zabezpečovaná systé-
mom troch dobre organizovaných centrál-
nych akcií (speleologická škola, jaskyniarsky 
týždeň, lezecké dni), poskytuje prakticky kto-
rémukoľvek záujemcovi získame potrebných 
teoretických i praktických vedomosti v kvalite, 
ktorú mnohé oblastné skupiny nemôžu zabez-
pečiť. Aj keď by sa tu rezervy našli (napríklad 
v lepšej orientácii na praktický speleologický 
prieskum), možno výchovnú činnosť hodnotiť 
pozitívne. Potvrdzuje to vzrastajúca odborná 
úroveň mladšej časti členskej základne.

Pred časom si bol menovaný docentom na 
vysokej škole. Možno povedal, že si úspešný  
v zamestnaní, máš rodinu, venuješ sa činnosti 
o Slovenskej geografickej spoločnosti a popri 
funkciách v našej organizácii ostáva Ti čas aj 
na objaviteľskú prácu. Prezraď ako to možno 
všetko zvládnuť?

Pokiaľ ide o zvládnutie niektorých činnos-
tí v rodine, moja manželka by na to mala 
asi vlastný názor, no disponujem iba tým 
časom ako väčšina našich spoluobčanov: 
je to 52 víkendov za rok plus dovolenka,  
u učiteľa trochu dlhšia. Pretože sa nezaoberám 
výstavbou domu, chaty ani chalúpky, dokonca 
mojim koníčkom nie je záhradkárstvo, futbal 
ani pivo, ostáva celkom slušná časová rezer-
va. Ochota venovať voľný čas na svoju záľu-
bu sa rieši rôzne, najmä u neaktívnych členov. 

Som toho názoru, že každý venuje jaskyniar-
stvu toľko času, koľko je ochotný ho venovať. 
Kto na jaskyniarstvo nemá čas dnes, určite ho 
nebude mať ani zajtra.

Budeš mať rozhodné slovo pri ďalšom vývoji 
činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti. 
Tvoje predstavy, predsavzatia..?

Jedným z hlavných cieľov našej organizá-
cie je vytvárať podmienky pre praktický spe-
leologický prieskum. Naďalej tento zabezpe-
čovať prostriedkami z centrálnych zdrojov 
tak, aby si skupiny na zvačša veľmi náročnú 
činnosť v podzemí nemuseli privyrábať inou 
činnosťou, čo napokon vždy vedie k prevahe 
hmotných záujmov.

Bol by som však rád, keby všetci jaskynia-
ri mali nádej nájsť v jaskyniarstve to, čo od 
neho očakávajú, teda napríklad i veľký objav. 
Nie Je to jednoduché pri dnešnom výklade 
pracovných rajónov. Nik tu nechce zavádzať 
chaos, skôr naopak, zamedziť živelnému 
vývoju v doposiaľ jednotnej organizácii a 
usmerniť prieskum v práve najperspektívnej-
ších územiach.

Bude potrebné na vyššej úrovni prehod-
notiť súčasný prakticky úplný zánik profe-
sionálneho výskumu krasu. Hoci niektoré 
skupiny dosiahli isté výsledky, je rozhodne 
potrebné vzbudiť záujem o kras na pôde Slo-
venskej akadémie vied, katedier geografie, 
geológie, či životného prostredia.

Zhováral sa Jozef Hlaváč.

●  NOVÍ ČLENOVIA

Predsedníctvo schválilo člen-
stvo 55 záujemcom. V roku 1968 
sa členská základňa rozšírila  
o nasledovných členov: Kamil Bu-
kovský (Košice-Jasov), Miroslav 
Čech, Dušan Kotlarčík, Ivan Gal-
lo, Ladislav Šašvári, Daniel Mo-
ravanský (Spiš. Nová Ves), Milan 
Kankula (Rožňava), Zuzana Dá-
nyiová, Ľubomír Vnenčák. (Spiš-
ská Belá), Ing. Pavel Kochjar. 
Štefan Mitro. Jozef Gašpar, Ľu-
dovít Štítnický, Eduard Rusník. 

Peter Baltazár, Michal Daniel, 
(Tisovec), Ľubomír Šiška, Erik 
Lehotský, Ivan Schwarzbacher, 
(Brezno), Jaroslav Šuna (Lip-
tovský Trnovec), Rastislav Mi-
chalko, Pavel Procházka, Milan 
Kováč (Lipt. Mikuláš), Igor Rek, 
Štefan Gajdoš (Ružomberok), 
Iveta Lásková, Libor Štubňa 
(Banská Bystrica), Monika Mac-
ková, Juraj Macko, Peter Sirotný 
(Trenčianske Teplice), Ján Špa-
rec, Ján Hlávka (Terchová), Ján 
Šajgalík, Andrej Juris, Bohuš 
Horváth, (Bratislava), Ján Drob-

ný (Čachtice), Tibor Pászer, 
Jaroslav Dušek (Rimavská So-
bota), Ing. Lýdia Trnková, Ivan 
Vančo (Žilina), Ján Poliak (De-
mänovská Dolina), Milan Blusk, 
Stanislav Leskovský, Marta 
Tencerová (Plavecké Podhradie), 
Dušan Majer, Vladimír Rudzan, 
Vladimír Rudzan st., Ivan Hrmo, 
Róbert Dubai, Štefan Szekvőlgyi 
(Handlová), Zoltán Ágh, Peter 
Maska, Erik Kapucian (Chtelni-
ca), Ing. Ján Obuch, Július Obr-
cian (nezaradení).

I. BENICKÁ
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Súčasné jaskyniarstvo v SSR prerástlo v 
účelový organizačný systém, prinášajúci 
výrazné plody práce. Svoje „srdce a cie-
vy“ odhaľujú nové lokality. Sme v strede 
Európy a nachádzame miesta, kde ľudská 
noha ešte nevkročila. Každé poznanie 
umožňuje konfrontovať a po konfrontácii 
voliť dielčiu cestu vpred (vyzdvihujem čin-
nosť vrátane medzinárodnej spolupráce, 
napr. Sympózium v Košiciach). Treba bo-
jovať proti devastovateľom krasu vrátane 
uplatnenia sankčných postihov, vytvoriť 
kontrolnú komisiu zo speleológov – dob-
rovoľníkov aj nad sprístupnením jaskýň. 
Umožniť diskusiu, verejnú kontrolu i sprí-
stupňovanie.

Podľa štatistiky sa meter jaskynného 
priestoru objavuje za 5,5 hodiny. Človek 
však môže tento zničiť za ďaleko kratšiu 
dobu. Treba, aby tento pretrval nepoškodený 
vo svojej kráse stáročia a tisícročia.

Pokiaľ na každom výrobku človek môže 
niečo vylepšiť, na objavenom kúsku prírod-
ných krás sa vylepšiť nič nedá – len pokaziť.

Ďakujem za odvedenú prácu a dosiahnu-
té výsledky všetkým členom, predsedníctvu 
a osobitne odstupujúcemu predsedovi Al-
fonzovi Chovanovi. Podporujeme zloženie 
novej kandidátky a ďalšie omladenie výkon-

ného orgánu. Želám Vám mnoho ďalších 
úspechov. JOZEF KLINDA 

Ministerstvo kultúry SSR

Komisia na ochranu krasu by sa mala za-
oberať znečisťovaním jaskýň ľudskou čin-
nosťou, vplyvom odpadov na prírodné pro-
stredie a pod. Takéto poučenie zverejniť pre 
členov organizácie. V oblasti dokumentácie 
navrhujem zhotovovať identifikačné karty 
len v jednom exemplári (nemožnosť spra-
covania cez kopír, s tým, aby si pracovnici 
vyhotovili kópie podľa potreby. Týmto opat-
rením by sa určite zvýšil záujem o ich spra-
covanie zo strany oblastných skupín.

Na mapovanie jaskýň navrhujem využiť 
program počítača, kde sa poskytujú údaje 
a tento vynesie polygóny, čím sa činnosť 
značne urýchli a spresní. Toto by spracovali 
v múzeu a pre oblastné skupiny by sa vyho-
tovil tzv. polotovar. Následne sa v skupinách 
dokreslia obrysy jaskýň.

Spravodaj SSS má slúžiť pre potreby členskej 
základne v tom zmysle, aby sa v ňom publiko-
vali články skôr opisného charakteru a menej 
odborné. Ide o to, aby im rozumel každý jas-
kyniar. Články s vysokou odbornou tematikou 
zverejňovať v zborníku Slovenský kras.

EMIL POTOČNÍK 
oblastná skupina Šafárikovo

Diskusia na 10. valnom zhromaždení
Slávnostnú atmosféru valného zhromaždenia neodmysliteľne dopĺňa diskusia delegátov. Na 

tomto rokovaní bola neobyčajne bohatá, podnetná i kritická. Diskutujúci napokon predĺžili pôvod-
ne stanovený časový program a preto ju bolo nutné administratívne ukončiť. Dôležité myšlienky  
a názory sa zahrnuli do uznesenia.

Mnohé z vyslovených názorov sú interesantné a nemožno ich vtesnať do stručných záverov. Preto 
prišla redakcia s návrhom tieto zverejniť a dokresliť tak širokej členskej základni mo zaiku nielen 
samotného rokovania ale činnosti a života organizácie vôbec. Autorom príspevkov ďakujeme za ich 
písomné spracovanie pre náš časopis.
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Považujem za potrebné zoznámiť Vás s vy-
užitím výsledkom výskumu krasu, pretože i 
výskum je jedným z odborov našej činnosti. 
Chcem na praktickom príklade ukázať na 
dôležitosť výskumu krasu a využitie jeho 
výsledkov v aplikovanom praktickom spele-
ologickom prieskume. V minulom roku sme 
ukončili mnohoročný a rozsiahli výskum 
v jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne. 
Bol zameraný okrem iného na riešenie ta-
kej dôležitej otázky, ako je problém vzniku 
jaskynného systému v geologickom čase a 
priestore. Použili sme pritom rôzne prírod-
né, predovšetkým geologické a geomorfolo-
gické disciplíny. Vyšetrili sme nielen masív 
hornín, v ktorom je jaskynný systém vyvi-
nutý a jeho krasové okolie, ale hlavne tva-
ry priestorov vo všetkých súvislostiach, ich 
autochtónnu a alochtónnu výplň, ktorú sme 
analyzovali mnohými metódami.

Analýzou a syntézou všetkých údajov sme 
dospeli k súčasnému stavu poznania genézy 

jaskynného systému. Vyčlenili sme mlado-
treťohornú periódu jeho vzniku. Rozbory 
alochtónnych štrkov nám umožnili zaujať 
stanovisko k ich pôvodu – zdroj oblasti, 
ale hlavne rekonštruovať pohyb mladotre-
ťohorných, predovšetkým vrchno-pliocén-
nych paleotokov, ktoré vytvárali koridory 
IV. jaskynnej úrovne. Vznik tejto úrovne 
paralelizujeme s tvorbou poriečnej rovne v 
Západných Karpatoch. Interpretovali sme 
vstupy-paleoponory vrchnopliocénnych 
tokov do krasového masívu. Rieka paleo-
-Hnilec, ktorá vytvorila najväčšie priestory, 
vstúpila do masívu pod terajším vchodom 
Dobšinskej ľadovej jaskyne a po prechode 
cez masív Duče vyvierala v doline Tiesňavy. 
Potok paleo-Tiesňavy vstupoval do vápen-
cového masívu na hladine IV. úrovne aspoň 
v piatich, časovú a priestorovo oddelených 
ponoroch a opät vyvieral v doline Tiesňavy. 
V podzemí často využíval aj koridory vytvo-
rené paleo-Hnilcom.

Uvedené informácie vyplývajúce z výsku-
mu využívame v speleologickom priesku-
me. V poslednom roku, po skončení vý-
skumu, pri povrchových rekognoskáciách  
a v podzemí, sme sa zamerali na vytipované 
miesta: paleoponory a paleovývery. Získali 
sme tu ďalšie významné údaje pre prieskum 
a to: nálezy dosiek jaskynných sintrov a jas-
kynných štrkov na povrchu, nádejný nález 
erozívnej Sintrovej jaskyne a intenzívny 
prievan v jednej z jaskýň patriacich do sys-
tému Stratenskej jaskyne. Sústredenie síl na 
túto poslednú lokalitu nám prinieslo v po-
sledných troch mesiacoch výrazný úspech  
– objav nových jaskynných priestorov v jas-
kynnom systéme Stratenskej jaskyne v dĺžke 
1,5 km v IV. a II. jaskynnej úrovni. Okrem 
zaujímavej výplne v časti priestorov sme 
našli bohaté nálezisko zvyškov skeletov jas-
kynných medveďov. Podstatnú zásluhu na 
tomto objave majú aj naši mladí speleolezci 
a prieskumníci B. Tulis, O. Turóczlová, P. 
Balážik a M. Cech. V prieskume sa inten-
zívne pokračuje a rovnako tiež na ochra-
ne tohto nálezu. Charakteristiky nových 
priestorov poukazujú na to, že v najbližšom 
období môžeme docieliť spojenie chodieb 
paleoponorov so Stratenskou jaskyňou.  
K dnešnému dňu má jaskynný systém dĺž-

RNDr. Jozet Klinda vystúpil v diskusii na 10. valnom 
zhromaždení.

Foto: M. Eliáš
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ku 21 904,7 m, vlastná Stratenská jaskyňa  
18 545,3 metra.

Na príkladoch som chcel uviesť, že pozna-
nie zákonitostí vývoja jaskýň môže pri ich 
prieskume priniesť podstatný úspech. Oča-
kávame, že i na ďalších miestach sa stretne-
me s podobným úspechom. Činnosť spiš-
skonovoveskej skupiny je riadená závermi 
výskumných prác a to podvažujeme za Jed-
nu z príčin našich vcelku dobrých výsledkov.

Myslím si, že poznatky, ktoré sme vý-
skumom získali majú aj obecnejšiu platnosť. 
Na príklade vzniku najväčších koridorov  
v jaskynnom systéme Stratenskej jaskyne si 
dovolím vysloviť predpoklad, že aj v iných 
krasových územiach Slovenska, pozdĺž hlav-
ných slovenských riek (Váh, Hron), mô-
žeme vo výškovej hladine poriečnej rovne 
predpokladať priaznivý vývoj podzemných 
priestorov a tam očakávať aj objavy.

Ako radový a dlhoročný člen našej spoloč-
nosti chcem vysloviť aj svoj názor na činnosť 

doterajšieho vedenia spoločnosti, Pri práci  
a činnosti v našej skupine, ako aj pri osob-
nom kontakte s členmi predsedníctva mu-
sím konštatovať, že títo vždy a so znalosťou 
veci sa zaujímajú o našu činnosť, svojou po-
mocou a radou podstatne prispievajú – iste 
nie som neskromný ako poviem, že k našim 
dobrým výskumným a prieskumným vý-
sledkom. Osobitne chcem tu uviesť osobnú 
angažovanosť tajomníka a predsedu našej 
Spoločnosti. Podľa mňa sú to praví ľudia na 
pravom mieste a takýto jaskyniari by mali aj 
naďalej riadiť jaskyniarsku činnosť na Slo-
vensku. Vďaka podstatne lepším materiálo-
vým a finančným podmienkam sa vylepšila 
situácia na jaskyniarsku činnosť oproti ro-
kom predchádzajúcim. Veľmi dobrú obsaho-
vú a grafickú úroveň má náš Spravodaj. Ško-
da len, že zatiaľ vychádza s časovým sklzom, 
čo treba odstrániť, aby bol aktuálny.

LADISLAV NOVOTNÝ 
oblastná skupina Spišská Nová Ves

Účastníci zasadania 10. valného zhromaždenia SSS v Liptovskom Mikuläši. Foto: M. Eliáš



63

Spravodaj Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti dosiahol pozoruhodnú úroveň, čo 
nás samozrejme teší, Stal sa reprezentačným 
materiálom našej organizácie a to vďaka ľu-
ďom, ktorí sa oň starajú a v ňom publikujú, 
ale aj priazni Vydavateľstva Osveta. Nároč-
ná forma jeho vydávania neumožňuje plniť 
funkciu informátora a v čase vydania je už 
zastaraný. Poslaním Spravodaja podľa môj-
ho názoru je včasná informácia členskej zák-
ladni o dianí v Spoločnosti, koordinácia prá-
ce komisií, udržiavanie kontaktu riadiacich 
orgánov s členmi a informácie o zámeroch 
predsedníctva. Jednoducho musí spájať ši-
rokú členskú základňu a preto má byt aktu-
álny. Musí mať vyhranenú obsahovú náplň 
a časové vyhovujúcu periodicitu. Nemal by 
v niektorých častiach suplovať zborník Slo-
venský kras. Uvažovaná zmena názvu prob-
lém nevyrieši, ani len formálne. Treba zabez-
pečiť jeho aktuálnosť a včasné vydávanie.

Za veľmi závažný problém považujem re-
prezentáciu našej Spoločnosti v zahraničí. 
Boli sme hrdí na mnohé zahraničné výpra-
vy našich jaskyniarov. Mali značný ohlas v 
krajinách, ktoré navštívili. Svedčia o tom 
prinesené výstrižky zahraničnej tlače. Chvá-
lyhodný bol i cieľ našich expedícií, ktorí bol 
stále náročnejší. Napokon vyústil nielen k 
zdolaniu najhlbších jaskýň, ale v prípade 
jaskyne SIMA G. E. S. M. v Španielsku í od-
borný prieskum a publikovaniu výsledkov. 
Hospodárske opatrenia u našich tradičných 
sponzorov zabrzdili organizovanie expedícií 
a my sme včas nehľadali nové možnosti. V 
posledných rokoch výrazne zaostávame za 
expedičnou činnosťou českej speleologickej 
spoločnosti. Odporúčam, aby predsedníctvo 
venovalo tomuto problému náležitú pozor-
nosť. Je treba hľadať cesty na organizovanie 
väčších zahraničných výprav vysielaním re-
prezentačných družstiev Spoločnosti pod 
vysoko odborným vedením. V našej členskej 
základni máme odborne i športovo zdatných 
speleológov, mnohým z nich vrcholí výkon-
nosť. Štafetu expedícii treba opäť zdvihnúť. 
Skúsenosti získané v náročných zahranič-
ných terénoch sa mnohonásobne vracajú 
v práci v oblastných skupinách, ale nielen 
tam, zúročujú sa i na pracovisku a v osob-
nom živote. Nemienim tu opakovať čo dáva 

človeku tak náročná a disciplinovaná práca  
v speleologickom kolektíve pri zdolávaní 
podzemných prekážok. Na druhej strane 
treba zdôrazniť starostlivý výber reprezen-
tantov, členov výprav. Som toho názoru, že 
ten čo chce reprezentovať v zahraničí, musí 
najskôr odviesť kus práce doma.

V diskusii sa hovorilo o terminologických 
otázkach a problémoch dokumentácie jas-
kýň. Zo skúsenosti chcem upozorniť na 
potrebu zváženia názvu novoobjavených jas-
kýň. Prax je v mnohých prípadoch taká, že 
názov volíme podľa prvoobjavených priesto-
rov. Zvyčajne keď sa zostupuje po vertikále 
od hora dole, prisudzuje sa názov priepasť, 
keď po horizontále (napr. proti vyvieračke), 
hovorí sa o jaskyni. Najskôr treba používať 
pracovný názov a po spoznaní väčšej časti 
jaskyne volíme definitívny názov. Uvediem 
príklad Kunej priepasti, v ktorej bolo po-
stupne objavené viac naklonených a hori-
zontálnych priestorov, ktoré by skôr hovorili 
za názov jaskyňa ako priepasť.

JOZEF JAKÁL,
podpredseda

Uplynuli tri roky od zavedenia hospodár-
skej činnosti oblastnými skupinami. Prax 
ukázala, že to bolo správne rozhodnutie. 
Získaním finančných prostriedkov zazna-
menali oblastné skupiny evidentný rast v ich 
organizačnej, speleologickej i exkurznej čin-
nosti. So stúpajúcou kvalitou práce na poli 
speleologickej činnosti rastú požiadavky 
na finančné prostriedky. Zaoberať sa touto 
problematikou je treba práve teraz, v období 
celospoločenskej prestavby hospodárskeho 
mechanizmu, keď cieľom je prejsť na systém 
samofinancovania a svojou vlastnou tvori-
vou prácou zlepšiť a skvalitniť svoju činnosť. 
Dotácie gestorského ministerstva zaostávajú 
za požiadavkami oblastných skupín a limito-
vané možnosti zárobku z hospodárskej čin-
nosti pokrývajú potreby len čiastočne, Ako 
príklad uvádzam našu skupinu. Disponuje 
vlastným motorovým vozidlom, nadobud-
nutým zo svojich prostriedkov. Náklady na 
jeho prevádzku v roku 1987 predstavovali 
čiastku 28.000,–Kčs.

Zorganizovali sme dve úspešné výpravy 
do socialistického zahraničia za prostriedky 
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z hospodárskej činnosti. Vo svojom krase 
máme v prenájme základňu, ktorej prevádz-
ka sa hradí tiež z vlastných prostriedkov. Ak 
zosumarizujeme spomenuté položky, bez 
ktorých si už dnes kvalitnú prácu v spele-
ológii nedokážeme predstaviť a priebežné 
výdavky, pokrýva to skoro celý rozpočet  
z hospodárskej činnosti.

Správa kontrolnej a revíznej komisie uvá-
dza že od 70-tych rokov nebola Slovenská 
speleologická spoločnosť reprezentovaná  
v zahraničí na požadovanej úrovni. Je na-
mieste otázka, ako mohla byť, keď nato ne-
boli vytvorené finančné predpoklady. Otázka 
je budúcnosť, pretože limitované mužnosti 
zárobku hospodárskou činnosťou sotva po-
kryjú náklady na prevádzku vlastnej činnos-
ti doma. Po trojročných skúsenostiach preto 
stojí za úvahu, prehodnotiť doteraz platné 
predpisy o hospodárskej činnosti a túto  
v budúcnosti nelimitovať. Uvedením tejto 
požiadavky do praxe je jedným z východísk, 
ako zlepšiť finančnú situáciu SSS, ktorá si 
z hospodárskej činnosti odvádza 10 %. Ve-
rím, že v oblastných skupinách sú schopní 
organizátori, ktorí bez problémov v súlade 
s predpismi o socialistickom hospodárení 
budú hospodársku činnosť realizovať.

ĽUDOVÍT VARJÚ 
oblastná skupina Bratislava

V súčasnosti sú naše jaskyniarske skupiny 
označené sídlom väčšiny členstva, čiže ide  
o mená našich miest a obcí. Mnohé skupiny 
v zahraničí a niektoré i v ČSR majú svoje 
mená, čo je vec, ktorá vnáša do jaskyniarstva 
čosi poetického, vzbudzuje pozornosť, preto-
že nejde o suché úradnícke názvy. Ide napr. 
o mená z mytológie, významných krasových 
objektov, výtvory, význačných jaskyniarov  
a prírodovedcov. Je mi ľúto, že zaniklo meno 
jaskyniarskej skupiny Harmanec, adminis-
tratívny názov Banská Bystrica nikomu nič 
nehovorí. Prvou lastovičkou v tomto smere 
je zdá sa pracovná skupina v Turnianskom 
Podhradí. Myslím si, že pri troche fantázie 
je každá skupina schopná si vybrať určité 
charakteristické meno.

Názov Spravodaja SSS v dnešnej dobe je 
dlhý, nepraktický a nanajvýš problematický. 

Vo vzťahu k cudzine osobitne v ústnom sty-
ku je v takejto podobe takmer nepoužiteľný. 
Ak chceme, aby sa tam dostal do povedo-
mia, pričom formu na to má. Žiadal by sa ná-
zov jednoduchý, pokiaľ možno jednoslovný  
s medzinárodným slovným základom, ako je 
to v prípade mnohých iných zahraničných 
informátorov. Spravodaj SSS by však mohol 
ostať ako podtitul tohto periodika vysvetľu-
júci majiteľa.

V súvislosti s organizovaním speleolo-
gického kongresu v Budapešti žiada sa vy-
sloviť niekoľko myšlienok o vzťahu našich 
jaskyniarov k významným speleologickým 
udalostiam v zahraničí. Vlažný vzťah náš-
ho členstva k týmto akciám je v prvom rade 
výsledkom nedostatočnej informovanosti 
a teda nulovej propagácie. Každý jaskyniar 
vie, že každé štyri roky sa koná medzinárod-
ný speleologický kongres vždy v inom štáte 
na rôznych kontinentoch. Po šestnástich ro-
koch sa bude opäť konať v soc. krajine. Čo je 
mimoriadna príležitosť. Do kapitalistických 
štátov sa dostane len pár šťastlivcov. Viac 
ako dva-tri krát za život sa na toto podujatie 
nedostaneme.

Druhou príčinou vlažného vzťahu našich 
jaskyniarov k podobným akciám je nezá-
ujem o odbornú problematiku. Zaujímajú 
postoj „Mňa sa to netýka, nepotrebujem to, 
nerozumiem tomu, je to záležitosť profesio-
nálnych pracovníkov.“ Pritom každý jasky-
niar do určitej miery využíva pri svojej práci 
vedecké poznatky viacerých odborov. Ak 
nás neupúta odborná stránka kongresu, sú 
tu predsa ďalšie súvisiace akcie, či už výstav-
né alebo exkurzné, kde máme možnosť po-
rovnávať našu úroveň s celosvetovým dianím 
a preberať mnohé informácie a poznatky.

VLADIMÍR KOŠEL
oblastná skupina 

Spišská Nová Ves

Dovoľte poďakovať za ocenenie, ktoré sa 
dostalo nášmu vydavateľstvu za vydávanie 
slovenskej speleologickej literatúry. Naša 
dlhodobá spolupráca má svoje tradície a ve-
ríme, že i v budúcnosti prispejeme k rozvoju 
publikačnej činnosti Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti.
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Ako člen redakčnej rady Spravodaja SSS 
odporúčam zachovať jeho terajší charakter 
so zreteľom na výrobné lehoty tlačiarni. 
Reálne je, aby sa vydával v polročných in-
tervaloch, prípadne pod iným priliehavým 
názvom. Aktuálne informácie by sa mali  
k členom organizácie dostávať bezprostred-
ne v inej forme.

BOHUSLAV KORTMAN
Šéfredaktor Vydavateľstva Osveta

Predovšetkým chcem poďakovať za oce-
nenie zlatou medailou SSS. Toto vyzname-
nanie chápeme ako vysoké spoločensko-
-morálne uznanie našej prace. Vážime si ho  
a zaväzuje nás k ďalšej činorodej práci.

Navrhujem finančne podporiť účastníkov 
10. svetového speleologického kongresu, 
ktorí na ňom aktívne vystúpia s referátom 
odbornej činnosti SSS.

Spravodaj SSS – ročný sklz pretrváva. 
Dvojčísla problém nevyriešili. Treba do tej-

to činnosti zapojiť ľudí, ktorí sú schopní  
a ochotní v tejto práci výrazne pomôcť.

Ochrana podzemných krasových javov 
v stanovách SSS je zakotvená aj ochrana 
krasových javov. V tomto smere značne 
zaostávame vo výchove členov. Takáto 
situácia je nielen u nás, ale i vo svete. 
Presvedčili nás o tom rôzni domáci l za-
hraniční návštevníci Stratenskej jaskyne. 
O necitlivom prístupe k jaskynnej výplni 
– výzdobe svedčia rôzne fotografie v na-
šich i zahraničných publikáciách. Jasky-
niari dokážu s nesmiernym zanietením  
a námahou objavovať podzemné krásy. Ale 
hneď po objavení sú schopní tieto krásy 
aj zničiť. Výchove k ochrane podzemných 
krasových javov treba venovať mimoriad-
nu pozornosť, aby naši potomkovia raz  
o nás nepovedali, že sme toho hodne obja-
vili, ale aj hodne zničili.

JÁN TULIS 
oblastná skupina Spišská Nová Ves

● 29. JASKYNIARSKY TÝŽDEŇ

Jaskyniari zo Slovenska a hostia z českej 
speleologickej spoločnosti sa v dňoch 2. — 7. 
augusta t. r. stretli na ďalšom v poradí už 29. 
jaskyniarskom týždni.

Usporiadala ho oblastná skupina Rimav-
ská Sobota za pomoci jaskyniarov z Rož-
ňavy, Košíc a pracovníkov Ústredia štátnej 
ochrany prírody v peknom prostredí Drien-
čianskeho krasu.

V tábore, ktorý bol umiestnený neďaleko 
obce Slizké pri jaskyni Podbanište, vítala 
účastníkov okrem pekne upravenej lúky na 
stanovanie aj práve dobudovaná základňa 
– Výskumná terénna stanica. Podarilo sa ju 
postaviť v priebehu dvoch rokov. Pomocou 
rádiotechniky sa z tejto základne riadil prie-
beh podujatia, organizačné pokyny sa strie-
dali so zábavnou a oddychovou hudbou.

Zahájenie uskutočnili 2. augusta vo ve-
černých hodinách predseda Spoločnosti A. 
Chovan, podpredsedníčka a vedúci odboru 
ONV v Rimavskej Sobote, riaditeľ OSOP  
z Lipt. Mikuláša a za domácich jaskyniarov, 
účastníkov privítal J. Svoreň.

Terénna časť programu sa niesla v zna-
mení poznávania rozlohou neveľkého, ale 

prírodnými hodnotami zaujímavého Drien-
čianskeho krasu, ktorý je jedným z najlepšie 
preskúmaných území Slovenska.

Jaskyniari navštívili aj Diviačiu priepasť na Plešivskej 
planine.                            Foto: L. Benedek



66

Hneď na druhý deň nás privítal hustý, ce-
lodenný dážď, neodmysliteľný sprievodca 
týchto podujatí. Napriek tomu sa však poda-
rilo absolvovať naplánované exkurziu do jas-
kýň Podbanište, Kadlub, Špaňopolská, Pri 
Holom vrchu, Pole Dúbravíc, Malá a Veľká 
Drienčianska.

Ďalší deň bol venovaný celodennej exkur-
zii do Prielomu Muráňa pri Bretke, kde sa 
účastníci oboznámili s výskumnou činnos-
ťou skupiny a jej pokusmi o datovanie gené-
zy krasového územia.

V piatok už za zlepšeného počasia sa všet-
ci účastníci dvoma autobusmi previezli do 
atraktívneho územia Plešivskej planiny. Roz-
delení do menších skupín zostúpili do prie-
pastí Diviačia, Zvonivá a Zombor. Početnej-
šia časť účastníkov sa zúčastnila povrchovej 
exkurzie, kde si prezreli menšie jaskyne Ma-
čaciu a Lastovičiu dieru. Spolu sa uskutočni-
lo trinásť samostatných exkurzií.

V teoretickej časti programu realizovanom 
v štábnom stane vo večerných hodinách si 
jaskyniari vypočuli odborné prednášky o 
výsledkoch výskumov v Drenčianskom kra-
se, o prírodných a historických zaujímavos-
tiach okresu Rimavská Sobota. Predniesli 
ich dr. Ľ. Gaál, dr. P. Ženiš a J. Svoreň. S 
najnovšími informáciami o svojej činnosti sa 
podelili zástupcovia oblastných skupín Žili-

na, Martin, Šafárikovo a program doplnili 
premietaním filmov a diapozitívov. Ďalšou 
neodmysliteľnou súčasťou jaskyniarskeho 
týždňa je športový a spoločenský program, 
ktorý vhodne vypĺňal život v táborisku. Vý-
nimočne dobre padol účastníkom kúpeľ  
v priehrade na Teplom vrchu, ktorý sme vy-
chutnávali po návrate z exkurzie na Murá-
ni. Tu sa ukázali aj talenty na windsurfing 
a vodné bicyklovanie. Niektorým stačilo len 
obyčajné vyhrievanie na teplom slniečku.  
V mieste táboriska nad jaskyňou Podbanište 
bola umiestnená veľká hojdačka, na ktorej 
si krátilo chvíľu pred večerou pár nedob-
rovoľných akrobatov. Futbalové stretnutie 
domáci – zvyšok jaskyniarskeho sveta, mi-
mochodom veľmi dobrej športovej úrovni, 
výborný trávnik a povzbudzovanie divákov 
z peknej prírodnej tribúny vyprovokovalo 
domácich k výkonu, ktorý sa zapísal na ich 
snaživé ale netrénované telá poriadnou sva-
lovicou. Poslednou disciplínou organizátori 
ulahodili smädným účastníkom – pivárom. 
Súťaž v pití piva vyhral domáci L. Benedek, 
keď stihol fľašu piva vypiť v limite 9 sekúnd.

Podujatie splnilo svoje výchovné, poznáva-
cie a spoločenské poslanie a 97 účastníkov 
odchádzalo domov spokojných a obohate-
ných o nové poznatky.

IVICA BENICKÁ

Prihovor predsedu SSS Alfonza Chovana pri ukončení jaskyniarskeho týždňa.  Foto: L. Benedek
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● ZASADNUTIE KOMISIE PRE JASKYN-
NÉ POTÁPANIE UIS

V dňoch 9. — 11. 9. 1988 sa uskutočnilo v 
Moravskom krase v obci Sloup zasadnutie 
komisie pre jaskynné potápanie pri Medzi-
národnej speleologickej únii. Využili sme 
túto príležitosť s cieľom oboznámiť sa s čin-
nosťou komisie a prácou potápačov v zahra-
ničí.

Na zasadnutí sa zúčastnili členovia uspo-
riadajúcej zložky – jaskynní potápači z Brna 
pod vedením Ing, T. Piškulu, Nestretli sme 
tu žiaľ potápačov z Olomouca a Prahy. Pote-
šiteľná bola zahraničná účasť, aj keď podľa 
vyjadrenia organizátorov slabšia, ako sa pred-
pokladalo. ZSSR zastupovali speleopotápači 
z Krasnojarska a Vilniusu. Zúčastnili sa tiež 
potápači z Bulharska a Poľska. Rakúskych 
speleopotápačov zastupoval známy záchra-
nár H. Kirclimaeyr, z NSR W. Morlock  
a z Talianska známy A. Fabrlcatore, ktorého 
sme poznali už na tábore jaskynného potápa-
nia roku 1983, tiež v Moravskom krase.

Jediný, ale o to iniciatívnejší bol zástupca 
Francúzska Claude Toulomidjean z Mar-
seille. Zo Slovenska sa ako delegáti za Slo-
venskú speleologickú spoločnosť zúčastnili 
J. KucharoviČ a Z. Hochmuth, akn pozoro-
vatelia F. Koľbik, I. Šimkovič a P. Pokriev-
ka.

Dvojdňový program riešil otázky organi-
začné a personálne, problematiku zástup-
cov v komisii, otázky publikačnej činnosti 
a informovanosti. Dôležité bolo riešenie 
problémov spojených s výchovou, výcvikom 
a bezpečnosťou. Zástupcovia jednotlivých 
krajín podali informácie o situácii vo svojich 
krajinách. Dozvedeli sme sa, že prístupy sú 
tu veľmi rôzne a cesta, ktorou sa uberá v tej-
to oblasti naša organizácia nie je ojedinelá. 
Z hľadiska medzinárodnej informovanosti, 
ktorá doposiaľ na úrovni komisie stagnova-
la, došlo k zlepšeniu. Zásluhou a iniciatívou 
A. Fabrjcatoreho sa podarilo vydať veľmi 
kvalitný a obsažný zborník referátov VII. 
medzinárodného tábora jaskynného potápa-
nia (Gorizia 1987, Taliansko) zv. Magazine, 

Účastníci zasadania komisie UIS pre jaskynné potápanie.  Foto: Z. Hochmuth
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formát A4, 92 strán. Podľa doporučenia 
väčšiny zúčastnených bude snaha vydávať 
podobné periodikum každoročne. Veríme, 
že i s príspevkami našich speleopotápačov.

Vzhľadom na to, že zasadnutie mala pra-
covný charakter, neboli plánované exkurzie 
či pracovné akcie v teréne. Vo večerných 
hodinách sa premietali kratšie diaseriály, 
zaujali nás snímky z potápania bulharských 
potápačov v sifónoch na konci jaskyne BU 
56 v Pyrenejách i informácie o hĺbkových 
zostupoch Francúzov. Naša informácia o 20 
sifónoch v Skalistom potoku snáď tiež vzbu-
dila záujem.

I keď sa tu príliš nehovorilo o technike je 
zrejmé, že práve ona je jedným z limitujú-
cich faktorov rozvoja speleopotápania. Prí-
stup k technickým otázkam bude najmä v 
krajinách východnej Európy závisieť od jej 
momentálneho dostatku v potrebnej kvalite 

a množstve. Z tohto dôvodu sa ani nepoda-
rilo dohodnúť na nejakých zásadách hodno-
tenia či certifikácie používaného materiálu, 
situácia je veľmi individuálna a závisí tiež 
i od prírodných podmienok na lokalitách 
stupňoch rozvoja tejto disciplíny.

Popri oficiálnych rokovaniach mali pre 
nás význam i neformálne diskusie o mate-
riáli, lokalitách a krase v nám vzdialených 
(Kaukaz) či takmer nedostupných (Austrá-
lia) krasových oblastiach. Domnievame sa, 
že účasť bola pre nás prínosom. Bolo by 
potrebné vo väčšom rozsahu ako doposiaľ 
angažovať sa i na medzinárodnej úrovni, či 
už účasťou na pravidelných táboroch, pub-
likačnou činnosťou v potápačských period-
ikách a exkurziami do speleopotápačských 
vyspelých krajín.

ZDENKO HOCHMUTH 
Oblastná skupina Spišská Nová Ves

V roku 1989 si pripomenieme 
životné a niektoré pracovné jubileá 
našich členov, ktorí sa významnejšou 
mierou zúčastňujú na činnosti a ži-
vote organizácie. Usmernenie v tejto 
sfére poskytujú interné „Zásady na 
poskytovanie odmien pri životných  
a pracovných jubileách členov Sloven-
skej speleologickej spoločnosti“, kto-
ré vydalo predsedníctvo v roku 1988.

V tomto roku oslávi 50 rokov  
Alfonz Chovan, podpredseda SSS  
z Liptovského Mikuláša, Jozef An-
dris, dlhoročný vedúci oblastnej sku-
piny v Dolnom Kubíne, Jozef Babiak 
z Harmanca, Štefan Hora z Košíc, 
Ján Virág, vedúci bývalej oblastnej 
skupiny Harmanec. Jubilea 60 rokov 
sa dožívajú členovia oblastnej skupiny 
Čachtice Emil Kováčik a dlhoročný 

vedúci tejto skupiny Jaroslav Šva-
cho. Osemdesiatiny v dobrom zdraví  
a plný entuziazmu tohto roku oslavuje 
Gustáv Stibrányi, starší člen oblast-
nej skupiny Košice-Jasov.

V súvislosti so 40. výročím za-
loženia Slovenskej speleologickej 
spoločnosti a obnovenia jej čin-
nosti roku 1989 si pripomíname 
niektoré pracovné jubileá členov. 
40 rokov členstva v organizácii do-
siahli: Ján Brodňanský z Dolného 
Kubína, RNDr. Anton Droppa, CSc., 
a Ondrej Horák z Liptovského Mi-
kuláša, Ferdinand Jimer z Brezna,  

Ing. Svätopluk Kámen z Tisovca, 
RNDr. Anton Porubský, CSc., z Bra-
tislavy, Ján Špaček z Trenčianskych 
Teplíc, Víťazoslav Šrol, Stanislav 
Šrol a Július Volko z Lipt. Mikuláša. 
Dvadsaťpäť rokov činnosti v organi-
zácii si pripomínajú: RNDr. Ladislav 
Novotný a Ing. Ján Tulis zo Spišskej 
Novej Vsi. Dvadsať rokov Peter Hip-
man z Detvy, RNDr. Jozef Jakál, 
CSc. z Bratislavy, Zoltán Kováč z 
Plešivca, RNDr. Stanislav Pavlarčík 
z Kežmarku, Ľudovít Tarnócy z Lipt. 
Mikuláša a Adam Vallo z Terchovej.

Naša redakcia sa pripája ku gratu-
lantom so želaním ďalších osobných, 
pracovných i jaskyniarskych úspe-
chov, osobitne však so želaním dob-
rého zdravia. Srdečne blahoželáme.

REDAKCIA
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Úvod

V ostatnom čase sme svedkami výraznej 
aktivizácie praktického prieskumu pod-
zemných krasových javov. Odkrývajú sa jas-
kynné priestory pozoruhodných rozmerov, 
čím pribúdajú nové prírodné výtvory znač-
nej vedeckej, kultúrnej a estetickej hodno-
ty. Postupne sa rozširuje členská základňa, 
najmä, z radov mládeže. Zákonitým násled-
kom týchto skutočností je zvýšená snaha 
o ochranárske zabezpečenie objavených 
prírodných hodnôt krasových území, ale aj 
potreba zvýšenej zodpovednosti širokej jas-
kyniarskej verejnosti na zachovanie týchto 
hodnôt v pôvodnom stave. Len tak môžu 
novoobjavené jaskynné priestory plniť svo-
ju dôležitú, často nenahraditeľnú vedeckú, 
náučno-výchovnú alebo kultúrno-estetickú 
funkciu.

Hlavným nositeľom prírodných hodnôt 
v podzemných priestoroch sú sintrové a 
mechanické jaskynné výplne. Pri praktic-
kom speleologickom prieskume si vyžadujú 
mimoriadnu pozornosť. V prípade výskytu 
sintrovej výplne je potrebné prieskumné 
práce uskutočňovať tak, aby táto ostala 
zachovaná v plnom rozsahu. Osobitným 
druhom jaskynných výplní sú jaskynné se-
dimenty. Rozoznanie ich významu z hľadis-
ka vedeckého a rozlíšenie stratigraficky dô-
ležitých horizontov alebo objektov v nich, 
si však často vyžaduje prácu odborníkov, 
ktorými nedisponuje každá oblastná skupi-
na SSS. Zničením týchto sedimentov alebo 
objektov (najmä skamenelín, kostí, archeo-
logických predmetov) by však mohlo dôjsť 
k nenahraditeľným škodám. Prelo komisia 
na ochranu krasu vypracovala tieto pokyny, 
ktoré sú návodom pri výkone praktickej 
prieskumnej činnosti v stratigraficky a ar-
cheologicky významných jaskyniach. Záro-

veň upravujú postup prác v prípade nálezu 
vedecky cenných sedimentov alebo predme-
tov. Záujemcovia môžu získať hlbšie zna-
losti v publikácii Praktická speleológia (J. 
Jakál a kol. 1982), časť Speleoarcheológia 
od J. Bártu a v prílohe Stalagmitu ČSS č. 3. 
rok vydania 1980, v ktorej V. Ložek a I. Ho-
ráček podrobne spracovali charakteristiku  
a význam jaskynných výplní.

1. ROZLÍŠENIE STRATIGRAFICKY  
VÝZNAMNÝCH JASKÝŇ A ICH ČASTÍ

1.1. Pred začatím prieskumu, najmä však 
pred kopaním sond, priekop a iných tech-
nických prác je potrebné ohodnotiť jas-
kyňu z hľadiska možného výskytu strati-
graficky významných sedimentov alebo 
predmetov.

Za stratigraficky zvlášť významné jaskyne a 
časti jaskýň považujeme inaktívne, prevažne 
horizontálne podzemné priesory alebo pre-
visy, v ktorých prebieha proces vyplňovania 
sedimentami a tie tvoria aspoň niekoľko cm 
hrubú výplň. Jaskynné výplne však môžu 
dosahovať aj niekoľkometrovú mocnosť a v 
mnohých prípadoch sa usadili o kľudnom 
prostredí kontinuitne, bez rušivých vplyvov 
vodnej alebo veternej erózie. Vysoký obsah 
vápnika v nich umožnil zachovanie zvy-
škov rôznych živočíchov, ktoré tu žili, spadli  
z povrchu alebo sem boli privlečené inými ži-
vočíchmi či ľuďmi. Najvýznamnejšie sú ulitní-
ky a stavovce (najmä drobné hlodavce), ktoré 
dokladajú vek a podmienky usadenia jaskyn-
ných sedimentov. Môžu obsahovať aj ťažké 
minerály, ktoré svedčia o existencii bývalých 
horninových súborov, alebo aj zvyšky drevené-
ho uhlia, vzniknuté následkom dávnych po-
žiarov prípadne pochádzajúce z ohnísk prave-
kého človeka. Vďaka jaskynným sedimentom 

Metodické pokyny na vykonávanie prieskumnej  
činnosti v stratigraficky a archeologicky  

významných jaskyniach
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získame teda cenné informácie o mladších 
geologických dobách. V jaskyniach sa obvykle 
zachovali aj také vrstvy alebo živočíchy, ktoré 
na povrchu následkom odnosu úplne chýbajú. 
Priestrannejšie horizontálne jaskyne – osobit-
ne s južne orientovanými vchodmi môžu byť 
významné z hľadiska pravekého osídlenia. 
Nesmieme pritom zabudnúť, že mnohé jas-
kyne u predchádzajúcich dobách mohli byť 
priestrannejšie, hoc sú dnes vysoko vyplnené 
usadeninami,

Z hľadiska výskytu cenných jaskynných 
sedimentov sú menej perspektívne podzem-
né priestory pretekané stálymi alebo občas-
nými tokmi, vertikálne systémy často pre-
mývané vodou, úseky so sifónmi, zavodnené 
priestory a pod.

1.2. Ak ide o prieskum stratigraficky vý-
znamnej jaskyne, treba si osobitne všímať 
jej nasledovné časti:

– areál vchodov

Otvory horizontálnych alebo mierne naklo-
nených jaskýň predstavujú prostredie, kde 
ešte prenikne svetlo a bolo aj v minulosti naj-
viac obývané živočíchmi, prípadne človekom. 
Vyskytujú sa tu najmä schránky drobných 
ulitníkov a kosti stavovcov, ktoré sú voľným 
okom ťažko rozoznateľné, ďalej kosti väčších 
stavovcov, ktoré obývali jaskynné priestory 
(napr. jaskynné medvede) alebo sem boli 
zavlečené šelmami, dravcami prípadne aj člo-
vekom (tzv. tafocenózy). Stratigraficky dobre 
rozčlenené sedimenty vchodov často obsahujú 
vložky sutín z povrchu alebo aj veterných usa-
denín – spraší. Usadeniny vchodových častí sú 
obvykle teda najmocnejšie, najpremenlivejšie, 
obsahujú najviac paleontologického, prípad-
ne i archeologického materiálu, z vedeckého 
hľadiska sú preto najcennejšie.

Usadeniny vzdialenejších častí jaskyne 
boli počas transportu obvykle premiestnené 
a vytriedené, preto majú z vedeckého hľadis-
ka menší význam. V týchto častiach jaskyne 
však môžeme nájsť zvyšky veľkých stavovcov 
pleistocénu (jaskynný medveď, hyena a i.) 

in situ, ktoré periodicky obývali jaskyne aj 
do vzdialenosti 200—400 m od vchodu, ale-
bo naraziť na stopy ich činnosti (medvedie 
„zrkadlá“, stopy pazúrov a pod.).

– sutiny pod stropnými otvormi alebo 
   komínmi

Obsahujú predovšetkým anorganický a or-
ganický materiál napadaný i povrchu, ktorý  
z vedeckého hľadiska môže poskytnúť cenné 
informácie. Studňovité priepasti s upchatým 
dnom môžu obsahovať horizonty s napada-
ným materiálom a s organickými zvyškami, 
napr. peľovými zrnkami, ktoré pomáhajú rie-
šiť paleogeogralický obraz krajiny v holocé-
ne ale aj v pleistocéne.

– výplne puklín a krasových káps

Otvorené pukliny alebo rôzne krasové kapsy, 
ktoré v minulosti komunikovali s povrchom 
môžu konzervovať starú sutinu s materiá-
lom kostí alebo ulitníkov. Stáva sa, že počas 
prieskumu narazíme na takéto výplne z jas-
kynných priestorov. Paleontologický a horni-
nový materiál však býva obvykle značne po-
miešaný, nálezy mája skôr paleontologický 
význam. Vyskytujú sa staré stmelené sutiny 
aj pod puklinami v jaskynných priestoroch  
s úlomkami kostí, ktoré pochádzajú z po-
vrchu a jaskynné priestory slúžili len na ich 
konzerváciu. V puklinách môžeme nájsť šír-
ky a piesky, ktoré pochádzajú z kvartérnych 
terás alebo pliocénnych sedimentov. Môžu 
poslúžiť pri rekonštrukcii paleotokov a pri 
riešení genézy jaskyne. Zvyšky starších usa-
denín sú ojedinelé, ale o to cennejšie. Tieto 
sedimenty sa často na povrchu nezachovali, 
takže ich zvyšky v podzemných dutinách sú 
jediným dokladom ich bývalého výskytu.

– travertíny, penovce a sintrové hrádze

Travertíny a penovce sú sladkovodné vápen-
ce vyzrážané z prameňov a tokov bohatých 
na vápnik, prevažne vplyvom pôsobenia 
rôznych rastlín. Tvoria rôzne formy – sypké, 
piesčité alebo pelitické, ďalej krehké penivé 
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(penovce), pórovité (kavernózne), stuhovité 
(varvovité), bioklastické a ďalšie. Priamo v 
jaskynných priestoroch sa tieto typy vysky-
tujú len zriedkavo, častejšie sú rozšírené pri 
vchodoch, kde signalizujú, že ide o staré, fo-
síne vyvieračky, alebo pri súčasných prame-
ňoch a vyvieračkách. Často inkrustujú rôzne 
rastliny alebo obsahujú ich odtlačky, vysky-
tujú sa u nich schránky ulitníkov, ostrakód, 
prípadne aj horizonty fosílnych pôd a zvyšky 
kostí.

Sintrové hrádze a rôzne sintrové povlaky 
môžu byť rozšírené v ktorejkoľvek časti jas-
kyne a v zriedkavých prípadoch pokrývajú 
zvyšky kostí alebo i predmety ľudských kul-
túr.

2. ZALOŽENIE PRIESKUMNÝCH
   SOND, PREKOPÁVKY

2.1. Ak vo vyššie opísaných častiach jas-
kýň plánujeme kopať prieskumné sondy 
alebo prtskopávky za účelom odkrývania 
ďalších priestorov, je potrebné dodržiavať 
nasledovné zásady:

– sondy alebo prekopávky treba urobiť tak, 
aby boli čo najmenšieho rozsahu, nepre-
siahli minimálne potrebnú šírku a podľa 
možnosti mali zvislé steny,

– dbať na to, aby v žiadnom prípade neboli 
odstránené všetky sedimenty zo skúmané-
ho podzemného priestoru, t. j. aby ostala 
neporušená časť sedimentov s úplným 
zvislým profilom.
Tieto zásady treba zvlášť opatrne dodržia-

vať, keď sme narazili na staré jaskynné se-
dimenty.

Staršie jaskynné sedimenty sú zvyčajne dobre 
stmelené, scementouané a líšia sa od súčas-
ných hlinitých, humusových nánosov a sutín 
aj farbou. Pleistocénne jaskynné sedimenty 
bývajú červené, hnedočervené alebo žltohne-
dé, obsahujú často veľa ostrohranných vápen-
cových úlomkov, ktoré sú charakteristické pre 
chladné periódy pleistocénu, alebo sintrové po-
vlaky prípadne až sintrový tmel, ktorý vznikol 
už v teplejších obdobiach štvrtohôr. Žltohnedé 

jemnopiesčité sedimenty – spraše – signalizu-
jú, chladné pleistocénne obdobia s výraznou 
veternou činnosťou. Ak sú sedimenty vchodo-
vých častí dostatočne vápnité (môžeme urobiť 
skúšku s HCl) s veľkou pravdepodobnosfou 
obsahujú aj paleontologické zvyšky.

2.2. V prípade odkrytia (objavu) nových 
priestorov si treba všímať aj stopy po činnos-
ti človeka.

Napriek tomu, že u nás sú stopy po činnos-
ti človeka v staršom holocéne a mladšom 
pleistocéne zriedkavé, pri otváraní (vyko-
paní) dlhú dobu zavalených jaskýň, môžu 
byť odkryté miesta so zachovanými stopami 
chodidiel, so zvyškami nástrojov alebo iných 
artefaktov človeka (pravekého človeka), 
prípadne sa na stenách alebo v hline môžu 
vyskytnúť rôzne výtvarné a iné prejavy. Opa-
trnosť pri vstupe do takýchto priestorov je  
v každom prípade opodstatnená.

3. PALEONTOLOGICKÉ A ARCHEOLO-
GICKÉ NÁLEZY

3.1. V prípade výskytu palenontologic-
kých alebo archeologických predmetov  
v prieskumných sondách alebo prekopáv-
kach je potrebné označiť ich presnú polo-
hu v sonde (napr. klincom prepichnutým 
tvrdým papierikom), alebo ak dokážeme 
dostatočne presne zdokumentovať situáciu, 
stačí vyhotoviť jednoduchý náčrt (v mierke 
1:10 alebo 1:20), kde sú zachytené hranice 
jednotlivých vrstiev v profile, miesto nálezu 
v jaskyni, dátum a spôsob nájdenia, názov 
jaskyne alebo jej časti a meno nálezcu. Do-
poručujeme vyhotoviť do kumentačnú foto-
grafiu profilu sondys miestom nálezu.

3.2. Paleontologické a archeologické pred-
mety môžeme nájsť aj pri bežnom priesku-
me podzemných priestorov bez technických 
prác. Vtedy si urobíme orientačný náčrt jas-
kyne a vyznačíme na ňom miesto voľne le-
žiaceho predmetu a uvedieme potrebné úda-
je (dátum a spôsob nájdenia, názov jaskyne 
jej časti, meno nálezcu).
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SUMMARY
Entering the twentieth volume of editing the Bulletin the author deals with the problems of its creation 

and perspectives of its further development. The column Investigation and Survey contains two original 
contributions. The author’s Ľ. Gaál and Peter Ženiš provide the first global information on the Tuhársky 
kras Karst, which is built up of the marbles used as decorative stone materials. Malacofauna from the 
stratigraphic probe dates the origin of the Mara medvedia Cave to the period extending from the Middle 
Pleistocene lo the Older Pleistocene. An interesting discovery was made by the spelunkers from Martin 
who documented the corrosive cave named V kameňolome (In the Quarry), situated near the village 
Vrícko in the southern part of the Malá Fatra Mts. The closed down cave spaces were uncovered by the 
workers of the quarry. In spite of the cave perishing caused by the continuing work in the quarry; the 
contribution is u good instruction on how to proceed in documenting similar cases. 

The next global information concerns the most important results of the activities of the Slovak spele-
ological Society in the year 1988. Its members have recorded 54 unknown caves and discovered 3.980 
meters of new cave spaces. The author M. Kuchár acquaints the readers with the interesting trip abroad 
undertaken by the spelunkers from Rožňava to the karst regions of Rumania and Bulgaria. The contribu-
tion is sure to serve to the readers as a source of interesting pieces of information. Marvelous humoristic 
style is characteristic of E. Piovarči, who describes the events experienced by the spelunkers during their 
climbing beginnings. The article represents u feuilleton “without a single mistake”. Its contents should be 
given a thought to especially by the younger spelunkers. The shorter contributions devoted to pseudokarst 
caves in the Igneous rocks of southern Slovakia include basic information on the gypsum caves Atlantída 
(Atlantis) and Zoluška (Cinderella) in the Ukraine given by J. Schwartz and also reports covering the life 
of our members as well as the social news and various organization Instructions.

CONTENTS
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3.3. Získané nálezy zabezpečíme, aby nedoš-
lo k ich poškodeniu a k ďalšiemu rozčleneniu 
(napr. oddeleniu zubov od čeľuste, rozpadnu-
tiu keramiky a pod.) a dopravíme ich na po-
vrch. Každý paleontologický či archeo logický 
materiál, získaný pri prieskumnej činnosti, 
treba odovzdať Múzeu vývoja ochrany prí-
rody v Liptovskom Mikuláši a u zmysle plat-
ných predpisov oznámiť nález Archeologické-
mu ústavu SAV v Nitre (č. tel. 087 – 284 82). 
Získané nálezy treba odovzdať neodkladne.

3.4. V prípade zistenia výskytu významnej-
ších paleontologických alebo archeologic-
kých predmetov, prípadne stôp po činnosti 
človeka z historických alebo predhistoric-
kých dôb a tiež v prípade, že z rôznych dôvo-
dov nemôžeme v plnej miere uplatňovať vyš-
šie opísaný postup, prieskumné práce treba 

dočasne zastaviť a prípad neodkladne hlásiť 
tajomníkovi SSS (č. tel. 0849 – 245 56) ale-
bo zodpovednému pracovníkovi Múzea vý-
voja ochrany prírody v Lipt. Mikuláši (č. tel. 
0849 – 220 61), ktorí zabezpečia odborný 
prieskum lokality a určia ďalší postup prác.

3.5. V prípade prieskumu jaskýň v chráne-
ných územiach platia aj osobitné predpisy: 
„Zásady vykonávania prieskumnej a vý-
skumnej činnosti členmi SSS v chránených 
územiach SSR“.

Metodické pokyny zostavil RNDr. Ľ. Gaál, predseda ko-
misie na ochranu krasu u roku 1988. Pripomienkovali 
ich členovia komisie Ing. M. Erdős, Ing. S. Kámen, Ing. 
M. Lalkovič, RNDr. V. Tereková, Ing. M. Rozložník, posú-
dili ďalší odborníci: PhDr. J. Bárta, CSc., RNDr. J. Jakál, 
CSc., RNDr. V. Ložek, DrSc., RNDr. L. Novotný a Ing. 
J. Tulis.
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