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Do dnes už širokého jaskyniarskeho povedo-
mia na Slovensku vstúpil dňom 1. júla 1990 ďalší 
fenomén. Stalo sa nim Slovenské múzeum ochra-
ny prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikulá-
ši, ktoré svojim rozhodnutím zo dňa 5. 6. 1990 
inicioval minister kultúry SR. Ako výsledok do-
vtedajších iniciatív, vyplývajúci z vytvorenia Slo-
venskej Komisie pre životné prostredie a schvále-
nia jej štatútu vládou SR dňa 29. 5. 1990.

Na prahu svojho výročia sa teda múzeum, kto-
ré v roku 1930 v Liptovskom Mikuláši založil 
Ján Volko-Starohorský, predstavilo nielen jasky-
niarskej, ale aj širokej verejnosti opäť s novým 
názvom. S názvom, ktorý uzatvoril takmer desať-
ročnú kapitolu z jeho doterajšej existencie a ako 
rovnocenný partner všetkých, čo to s tým myslia 
vážne a úprimne. V tomto prípade skutočne i ako 
jedna z alternatív ďalšieho vývoja. Na prahu výro-
čia, pri ktorom nebolo času na oslavné reči a iné 
podobné podujatia.

Pravdepodobne dnes ešte všetci nedokážeme 
pochopiť význam toho, čo vyplýva z nového kon-
štituovania múzea v podobe, aká nie je mnohými 
z nás prijímaná bez výhrad. Prišlo to akosi neča-
kane, veď posledné roky z hľadiska múzea nevy-
znievali pre jaskyniarstvo práve najpriaznivejšie. 
Taká je predstava nejedného z nás. Málokto sa 
ale zamýšľa, či zamýšľal i nad skutočným mecha-
nizmom múzea a snažil pochopiť jeho zmysel i 
potrebu bez ohľadu na to ako bude orientovaný 
jeho pracovný program. Je prirodzené, že svoje 
tu zohráva i pojem nazývaný centralizácia sloven-
ského jaskyniarstva, ktorý ešte i dnes vyvoláva 
miestami nostalgické spomienky.

Ak sa s ním významovo spája existencia Správy 
slovenských jaskýň do roku 1981, organizácie, kde 
sa združili všetky prúdy jaskyniarskeho snaženia 
na Slovensku, treba podotknúť, že odklon od pô-
vodne koncipovaného zámeru prebiehal v praxi 
zväčša na úkor múzea. Z nezainteresovaných len 
málokto zaregistroval takúto zmenu. Naši dobro-
voľní jaskyniari totiž vďačne prijímali múzeum 
ako výlučne svoju základňu s vedomím, že existu-
je preto, aby vytváralo optimálne podmienky pre 
jej ďalší harmonicky rozvoj a existenciu.

Potiaľ by to snáď bolo i v poriadku, avšak 
veci sa nesmú diať na úkor niečoho. Myšlienka 
krasového múzea v minulosti vznikla ako výraz 
objektívnej potreby s ohľadom na špecifické prí-
rodné podmienky Slovenska. Spájať preto jeho 
účinkovanie výlučne s činnosťou a jestvovaním 
sebalepšie fungujúcich a v maximálnej miere 
múzeu naklonených dobrovoľných jaskyniarov 
je mylná predstava a nazdávam sa, že by sme to 

mali pochopiť všetci, bez výnimky. Našou povin-
nosťou totiž bolo a je múzejne správne rozvíjať 
všetko, čo vyplýva z programu múzea a to i za 
podmienok, že sa čiastočne zmenila jeho orien-
tácia znamenajúca podstatné rozšírenie jeho do-
terajšej pôsobnosti. Rozvíjať tak, aby to bolo na 
prospech veci samotnej a verejnosti, keď je ochot-
ná akceptovať zmysel nášho účinkovania.

Napriek niektorým výhradám orientovaným 
na potrebu ochrany prírody v praxi múzea treba 
povedať, že ide o oblasť rovnocennú s tým, čo sa 
doteraz významovo napĺňalo pojmom kras a jas-
kyne a dotváralo predstavu o špecializácii múzea. 
Taká je realita dnešného múzea a tá nevznikla 
pri jeho 60. výročí. Pokiaľ sa na jednu úroveň 
postavili ochrana prírody a jaskyniarstvo, čo sa 
dnes zároveň kodifikovalo i v názve múzea, mali 
by sme si uvedomiť niekoľko dôležitých a s tým 
spojených okolností.

Z pohľadu jaskyniarstva celú záujmovú oblasť 
múzea dnes tvorí všetko, čo s jaskyňami a krasom 
na Slovensku a nielen tu súvisí. Z nášho hľadiska 
ide o to, aby sme celu tuto oblasť dokázali múzej-
ne identifikovať a odborne spracovať. Aby v tom-
to našom úsilí našlo svoj adekvátny výraz i úsilie 
a výsledky členov SSS a všetko, čo spolu s nimi 
vytvára to pravé a pre Slovensko dnes tak typické 
jaskyniarske ovzdušie. Aby ústredná evidencia a 
dokumentácia jaskýň a ostatných krasových javov 
v Slovenskej republike našla primeranú odozvu a 
pochopenie predovšetkým v radoch jaskyniarov. 
Oni sú totiž skutočnými znalcami našich kraso-
vých území. Preto iba spoločným úsilím môžu v 
múzeu dozrievať plody neraz náročnej a chlapsky 
tvrdej jaskyniarskej práce. Aby výskumy vo ved-
ných odboroch v múzeu zastúpených smerovali 
naozaj do získavania zbierok, ich spracovania a 
využitia a zároveň i adekvátne riešili teoretické 
problémy jaskyniarstva. A na záver, aby sa i popu-
larizácia týchto výsledkov a múzejná kultúrnový-
chovná činnosť z pohľadu jaskyniarstva stretávali 
na verejnosti vždy s pochopením a ocenením úsi-
lia tých, vďaka ktorými sa látka súčasného slo-
venského jaskyniarstva posunula značne vysoko.

Taká je časť nášho programu a v ňom tkvie i 
naše nové poslanie. Pretože je to skutočne viac 
ako doteraz, chcem veriť, že našim pričinením 
nepríde chvíľa, kedy s pocitom smútku skonšta-
tujeme, že nám opäť unikla jedna šanca a my sme 
zase niečo nevyužili.

MARCEL LALKOVIČ,
riaditeľ Slovenského múzea 

ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovo do vlastných radov
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Podzemným krasovým javom Plešivskej 
planiny sa v minulosti venovalo viacero prí-
spevkov (1–16), ktoré podrobne opisovali 
doteraz známe podzemné krasové javy. Nie-

koľkoročným systematickým prieskumom 
Plešivskej planiny sme lokalizovali ďalšie 
nepublikované a pre speleologickú verejnosť 
neznáme podzemné krasové javy. V tejto 
práci sú zahrnuté len tie, ktoré pokladáme 
za významnejšie a to aj s ohľadom na ich 
ďalší možný prieskum.

LIPOVÁ PRIEPASŤ PP-82

Je situovaná v hornej tretine východné-
ho svahu Plešivskej planiny, neďaleko úz-
keho chodníka od Vidoveckého závozu ku 
Gombaseckému kameňolomu (asi 30 m 
nad chodníkom a 40 m od lomovej steny). 
Mohutný vchod o rozmeroch 10 × 6 m sa 
obtiažne lokalizuje, keďže v hĺbke 4,5 m na 
hlinitej plošinke rastú tri lipy. Ich koruny 
úplne zakrývajú vchod, ktorý takto splýva s 
okolitým krovinatým porastom.

Z horizontálneho stupňa v hĺbke 4,5 m po-
kračuje priepasť v severnej časti studňou do 
hĺbky 21 m. Južným smerom je horizontál-
ny stupeň pretiahnutý do úzkej meandrovitej 
chodby dlhej 5 m a hlbokej 7 metrov. Zrúte-
né balvany v tejto časti svedčia o blízkosti 
lomovej steny kameňolomu.

Zvetrané sintrové náteky v hlavnej studni 
siahajú až takmer k povrchu. Možno pred-
pokladať, že priepasť kedysi pokračovala 
ešte vyššie nad súčasný povrch svahu, ale 
jeho korozívnym ústupom sa zachovala len 
spodná časť tohto systému.

MUFLONIA PRIEPASŤ PP-83

Vchod do Muflonej priepasti sa nachá-
dza v spodnej časti zalesneného závrtu, asi 
50 m pod Meandrovou jaskyňou na okraji 
lúčky na dne závrtu. Nenápadné úzke za-
sypané ústie prikryté väčším balvanom sa 

Jozef Grego
obl. skupina Rožňava

Nové lokality Plešivskej planiny

Autor J. Grego
Popis: 1–Lipová priepasť, 2–Priepasť na hrebeni, 
3–Motýlia priepasť, 4–Jaskyňa Ježkova diera. 5–
Muflonia priepasť. 6–Meandrová jaskyňa, 7–Dymo-
vá jaskyňa, 8–Zajačia priepasť, 9–Krátka jaskyňa, 
10–Oblúková jaskyňa, (nové lokality), 11–Dve luc-
ky, 12– Číkova diera, 13–Tmavá jama, 14–Jelenia 
priepasť, 15–Zbojnícka jaskyňa, 16–Priepasť na dne 
závrtu, 17–Diviačia priepasť, 18– Krkavčia priepasť, 
19–Zákrutová priepasť, 20–Mínová priepasť.
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lokalizovalo 23. jula 1988. Po prekopaní 
závalu sme zlanili do úzkej 22 metrov hl-
bokej pukliny. Rozšírené dno pukliny je 
pokryté napadanými kameňmi a úzkou 
štrbinou spojené s nižšou časťou priepas-
ti. Priepasť pokračuje ďalej úzkym oknom 
vo výške 7 metrov, ktoré vedie do 28 met-
rov hlbokej, stupňovitej studne. V bočnom 
výklenku na dne studne sa objavuje slabý 
vodný tok.

Na túto studňu nadväzuje ďalšia 36 met-
rov hlboká studňa oválneho prierezu. Prie-
pasť má dvojité dno. Dná sú navzájom od-
delené 8 metrov vysokým skalným mostom 
a v spodnej časti neprielezne prepojené. 
Hlinené dno sa nachádza dva metre vyššie, 
ako úzky kaňon skalného dna v hĺbke 77 
metrov, ktorý je zatiaľ najhlbším miestom 
priepasti.

Sintrová výzdoba sa v priepasti vyskytuje 
ojedinele. Steny priepasti majú korozívny 
charakter, hlavne v jej spodnej časti, kde sa 
nachádzajú vypreparované fosílie (belemi-
tes, konidiopoda??). Zaujímavý je aj výskyt 
limonitových konkrécií na hlinitom dne.

MEANDROVÁ JASKYŇA PP-84

Nachádza sa asi 500 metrov severový-
chodne od Jelenej priepasti. Ide o veľkú 

kaňonovitú puklinu pri severnom okraji 
veľkého dvojzávrtu, ktorá vznikla prepadnu-
tím stropu meandrovitej chodby o celkovej 
dĺžke 15 m, hĺbke 6–7 m a šírke 1,2–2,5 m  
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(pri dne). Na konci meandra sa nachádza 
dutina o rozmeroch 2 × 1,5 m a výške 1,7 
m. Od meandra vedie výrazná tektonická 
porucha smerom ku dnu závrtu. Na tejto 
tektonickej poruche sa nachádza aj zasypa-
né ústie menšej priepasti hlboké asi 1,5 m a 
ústie Muflónej priepasti.

ZAJAČIA PRIEPASŤ PP-85

Je situovaná 100 m vpravo od novej lesnej 
zvážnice, 30 m pred jej vyústením na prvú 
lúku, od modrej turistickej značky. Vchod o 
rozmeroch 6 × 2 m sa nachádza v hustom 
listnatom poraste severozápadnej časti hlbo-
kého závrtu. Tvorí ju len jedna studňa hlbo-
ká 14 metrov. Na túto sa juhozápadne na-
pája užšia puklina, ktorej dno je v hĺbke 15 
metrov. Západná stena priepasti je tvorená 
tektonickými brekciami.

KRÁTKA JASKYŇA PP-86

Vchod sa nachádza 300 m na východ od 
chaty Ondrejka, v malom plytkom závrte 
blízkeho okraja väčšej lúky, medzi skalnými 
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blokmi v severnej stene závrtu. Mierne klesa-
júca plazivkovitá. chodba ústi po 4 metroch 
do úzkeho komínového priestoru s výškou 
2,3 m so zvetranou sintrovou výplňou. Veľké 
skalne bloky pred jaskyňou sú pravdepodob-
ne zvyškami zrúteného jaskynného portálu. 
Celková dĺžka jaskyne je 6 metrov.

DYMOVÁ JASKYŇA PP-87

Nachádza sa neďaleko lesnej zvážnice asi 
300 m na juh od Zákrutovej priepasti a asi 
600 m na severovýchod od Meandrovej jas-
kyne. Je lokalizovaná v severozapádnej časti 
skalnatej doliny vytvorenej spojením troch 
závrtov. Ide len o 5 m dlhú chodbu troju-

holníkového prierezu 1 × 1,3 m na konci  
s úzkym komínom, ktorý vedie až na povrch. 
Steny jaskyne podliehajú mrazovému zvetrá-
vaniu.

OBLÚKOVÁ JASKYŇA PP-88

Malá plazivkovitá jaskyňa sa nachádza  
v severnom svahu Ostrých vŕškov, asi 200 m 
nad cestou vedúcou na úpätí svahu od zá-
padného okraja planiny k modrej turistickej 
značke.

Spod 4 m vysokej skalnej steny vedie 
mierne klesajúca plazivkovitá chodba 0,5 ×  
0,6 m, po 4,5 m sa lomí doprava, v dĺžke 
asi 5,5 m sa zúži a vyúsťuje neprielezné na 
povrch 6 m na sever od vchodu. Dno tvorí 

hlina a suché lístie. Sintrovú výzdobu tvoria 
len nepatrné náteky.
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V južnom úbočí doliny Porub-
ského potoka je odkryv 50–80 m 
mocnej polohy súvrstvia tmavých 
triasových vápencov krížňanského 
príkrovu. Súvrstvie spadá 50– 
60° na JJV a má približne VSV-
-ZJZ smer. Východne od spojenia 
s dolinou Mrchová, dolina sčasti 
súvrstvie prerezáva a šikmo hore 

sa úbočím tiahne členený bralný 
reliéf. Signalizuje výstup tmavo-
sivých vápencov s dosť výrazným 
starým skrasovatením.

Denudáciou, ústupom úbočia 
zanikajú aj podzemné krasové du-
tiny, respektíve objavujú ďalšie. 
Výrazná zóna skrasovatenia je 
vo výške 60–80 m nad dnom do-

liny, kde súvrstvie vápencov rozre-
zal suchý žľab. Je tu známych 5 
jaskýň a niekoľko skalných dier. 
Najväčšia je Pokladová jaskyňa vo 
výške okolo 630 m n. m. (odčíta-
né z mapy 1:25000).

Nízky, dosť nenápadný vchod 
do jaskyne je exponovaný na VSV 
v strmom skalnom úbočí suchého 

● Literatúra
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Droppa A.: Prehľad preskúmaných jaskýň na Slovensku. Slovenský kras 11, Martin 1973, str. 111–157.
Erdös M.: Niekoľko poznámok k lokalizácii krasových javov, Plešiveckej planiny, Predbežná správa z 31. 12. 1971, 
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Bratislava 1979, 50. str.
Plot J.: Zpráva o akci Slovenský kras – červen 1988, Plešivecká planina, archív ZO ČSS 1-02 Tetin.

MOTÝLIA PRIEPASŤ PP-89

Vchod sa nachádza v prvom závrte na vý-
chod od Priepasti na hrebeni, v škrapovitej 
skalnej skupine na sever od dna závrtu. Ide 
len o úzku puklinu (1 × 1,5 m), hlbokú 5 
metrov a zakončenú labilným závalom.

PRIEPASŤ NA HREBENI PP-90

Nachádza sa na výraznom lipovom hrebe-
ni, ktorý križuje planinu od Dulovej chaty 
k Vidoveckému závozu. Vchod 3 × 1,2 m je 
situovaný 600 m na juhovýchod od Jelenej 
priepasti v severovýchodnej časti hlbokého 
zalesneného dvojzávrtu. Priepasť je tvorená 

7,5 m hlbokou studňou a chodbou dlhou  
3 m bez sintrovej výzdoby.

JASKYŇA JEŽKOVA DIERA PP-91

Jaskyňa sa nachádza asi 300 m severozápad-
ne od Zbojníckej jaskyne, na hrebeni medzi 
dvomi hlbokými závrtmi. o meandrovitú chod-
bu s nápadnými bočnými korytami, prierezu 
asi 80 × 50 cm vedúcu pod hrebeňom v smere 
juhozápad-severovýchod a po 8 m neprielezne 
vyúsťujúcu znova na povrch medzi voľnými 
balvanmi pod menšou skalnou stienkou. Prav-
depodobne ide o zvyšok veľmi starého riečne-
ho systému, ktorý sa v súčasnosti nachádza len 
niekoľko metrov pod povrchom.

Pavol Mitter
Pokladová jaskyňa
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žľabu, ktorý reže súvrstvie tma-
vých vápencov asi 150–200 m SV 
od bralného stupňa s vchodom 
do jaskyne KP 1 na južnej stra-
ne potoka. Vstupnú časť jaskyne 
tvorí kanálová plazivka s nízkym 
erózne modelovaným stropom,  
v ktorom je stropné koryto. Na 
obe strany strop zapadá do hlinito-
-sutinovej výplne na dne. Postupne 
na ZJZ sa chodbička mierne zväč-
šuje a po 8 m vyúsťuje do väčšieho 
podzemného priestoru, do členitej 
podzemnej sály. Tu sa križuje via-
cero mocných zlomových porúch, 
ktoré skrasovatením a mecha-
nickým zvetrávaním podmienili 
tvar priestoru (177/65, 080/40, 
153/65, 173/60, 342/67...). Na 
výraznom zlome 177/75, na kto-
rom je za ložená severná stena 
siene je výbežok zasahujúci strmo 
hore do vzdialenosti 6 m. Steny a 
strop majú výrazne ohraničenie 
na zlomovopuklinových plochách, 
podľa ktorých odpadli bloky vá-
penca tvoriace členité dno siene. 
Medzi blokmi možno preniknúť 

3–4 m smerom dolu a i v čase náš-
ho výskumu sme tu zistili drobné 
tvary sintrov svedčiace o prúdení 
vzduchu medzi blokmi. Sieň je 
zvyškom pôvodne veľkého pod-
zemného priestoru, do ktorého 
zo západu spadá mocný sutinový 
kužeľ. Vyplnil podzemnú sieň  
a pri strope ostala voľná časť  
v tvare nízkeho stúpajúceho kaná-
la. Dá sa preniknúť do vzdialenos-
ti takmer 20 m, kde priestor vy-
znieva spojením stropu a sutinovej 
výplne. Suťový materiál zrejme 
pochádza zo stranového sedimen-
tu, ktorý zo západnej strany skra-
sovatený masív ohraničuje. Počas 
staršieho vývinu (staršie štvrtoho-
ry neogén) bola jaskyňa otvorená 
zo západnej strany a stráňové 
sedimenty hromadiace sa zo zá-
padnej strany postupne zapĺňali 
aj jaskyňu. Oválnym klenbovým 
stropom stúpajúceho kanála pre-
bieha puklina 153/65 a na oboch 
stranách strop zapadá do sutiny, 
miestami bez určitého ohraniče-
nia. Zo stúpajúceho kanála odbo-

čuje na JZ výbežok, ktorý strmo 
stúpa a vyznieva vo vzdialenosti 
okolo 6 m. Zasahujú sem z po-
vrchu korene stromov.

Pokladová jaskyňa vznikla  
v tmavosivých triasových vápen-
coch premenlivého zvrstvenia, 
od doskovitého až k masívnemu. 
Hodnota úložných pomerov do-
skovitých vrstiev pri vchode je 
150/60. Vápencami prestupujú 
mnohé zlomové poruchy, často s 
posunom. Denudáciou podtínané 
súvrstvie sa dostáva do nestabilnej 
polohy a zlomy sú aktivizované re-
centnými gravitačnými pochodmi.

V jaskyni prevládajú klastogén-
ne sedimenty. Vo vstupnej časti je 
na dne drobný až jemný hlinito-su-
tinový sediment tmavo sfarbený s 
výraznou prímesou humóznej zlož-
ky. Dno siene tvorí bloková sutina 
siahajúca do neznámej hĺbky. Zá-
padnú polovicu jaskyne tvorí strmo 
stúpajúci kanálový priestor, ktorého 
dno tvorí drobná sutina s hlinou a s 
prevahou vápencovej zvetraliny pies-
čitej frakcie. Nezistili sme žiadne 

Vchod do Pokladovej jaskyne, Porubský kras, Malá Fatra. Foto: S. Chmela
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riečne sedimenty, hoci tvary stien  
a stropu jaskyne výrazne indikujú 
modeláciu jaskyne prúdiacou vodou.

Chemogénne sedimenty repre-
zentujú nevýrazné tvary sintrov. 
Na mocnom priečnom zlome 
080/40 vznikli koláčové útvary 
mäkkých až polotvrdých sintrov s 
nevýrazným sférolitom. Steny sie-
ne na viacerých miestach pokrýva 
sivobiely sinter s matným drsným 
povrchom. Aj v strope stúpajúcej 
plazivky v západnej časti jasky-
ne sú ploché biele povlaky sintra, 
náznakové drapérie so zúbkovými 
okrajmi a drobné kvaple. Tvorba 
sintra sa viaže na výraznú pukli-
nu 153/65. Pokladová jaskyňa je 
fragment skrasovatenia predkvar-
térneho veku. Je to zvyšok kraso-
vej dutiny vytvorený podzemným 

tokom v čase, keď lokál na báze 
odvodňovania bola okolo 80 m nad 
súčasným dnom doliny. V súčas-
nosti je to fosílna krasová dutina 
v štádiu zániku zavaľovaním a za-
pĺňaním sedimentami. Pod sieňou 
je zrejme ďalší podzemný priestor 
neznámeho rozsahu, do ktorého 
sa prepadá klastická výplň siene a 
odkiaľ vanie slabý prievan. Na dne 
siene sú znaky existencie jazierka, 
po ktorom sa zachovala horizontál-
na úroveň sintrových depozícií na 
stene siene. V juhozápadnej časti 
masívu, v ktorom je jaskyňa, je v 
skalnej stienke ďalší otvor, vchod 
do ďalšej jaskyne, ktorú tvorí zvy-
šok denudáciou zanikajúcej väčšej 
krasovej dutiny.

Pokladovú jaskyňu považujeme 
za najvýznamnejšiu krasovú loka-

litu Porubského krasu. Prevažne 
horizontálna krasová jaskyňa má 
s bočnými výbežkami dĺžku 50 
m. Výrazne tvary sintrov ani iné 
morfologické cennosti sme nezis-
tili. Najcennejšie sú drobné tvary 
sintrov na blokoch dna siene a po-
lohy mäkkého sintra v strope a na 
stenách siene.

Jaskyňa bola objavená na 
prieskumnej akcii OS SSS Žili-
na v dňoch 1.–2. 8. 1987 a je 
veľmi pravdepodobné, že nebola 
predtým nikomu známa. V. Bu-
kovinský (1951, 1959, 1968) 
spomína jaskyne v Kamenopo-
rubskej doline, ale bez bližšej 
identifikácie a keďže vchod do 
jaskyne je veľmi nenápadný, 
predpokladáme, že objav skupi-
ny je autentický.

● Literatúra: 
Bukovinský V.: Výskumy v Rajeckom krase. In: Krásy Slovenska XXVIII: 252–253 Martin, 1951
Bukovinský V.: Výskumy v Malofatranskom krase. In: Slovenský kras II: 121–127, Osveta Martin, 1959
Bukovinský V.: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Žiline. In: Slovenský kras VI: 139–141, Osveta Martin, 1968 
Technické denníky OS SSS Žilina. Archív MVOP v L. Mikuláši
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Polemiky o existenci vchodu Údolní jesky-
ně, o němž jsme se domnívali, že byl zasypán 
při stavbě parkoviště, uzavřel Z. Chrapčiak 
15. 10. 1989 prohrabáním fosilního ponoru, 
asi 10 m vzdáleného od současného koryta 
říčky Demänovky. Největší překážkou při 
odkrytí ponoru nebyl obvyklý říční štěrk  
a valouny, ale turisty odhazované odpadky, 
které jsou splavovány do podzemí. Vzhle-
dem k množství aktívních ponorů v oblasti 
od soutoku Zadní vody s Demänovkou po 
Objevný ponor, setkáváme se s těmito neví-
tanými stopami civilizace i v jeskyních.

Charakter prostoru, do kterého pronikl, se 
shoduje s popisem Údolní jeskyně, publiko-
vaném v Slovenském krasu X/72 a XI/73, či 
v Krásach Slovenska 6/71, jehož autorem je 
A. Droppa: puklinové říční, asi 130 m dlo-
uhá, bez sintrové výzdoby, s aktívním tokem 
a vchodem ve výšce 812 m. V koncové části 

jeskyně podzemní říčka vtéká do polosifo-
nu, jehož těsnost nedovolila 21. 10. 1989 L. 
Kokavcovi postup vodní cestou. Při vyšších 
stavech vody bývá polosifon zaplněn vodou 
v plném profilu a voda odtéká chodbami 
směrem k jeskyni Pod útesem, kam se tekto-
nickou puklinou podařilo 18. 10. 1989 pro-
niknout. V literatuře jsme našli pouze údaje  
z revizního měření této jeskyně A. Doppou  
z 1. 12. 1966, kde její délku upřesňuje na 
204 m, charakter puklinově-řícený.

Nyní vyvstala otázka možnosti komuni-
kace těchto dvou jeskyní s Mramorovým 
řečištěm v jeskyni Slobody. Nadějnou se 
zdála být chodba směřující na severovýchod  
(z bodu U4 hlavního polygonního tahu jesky-
ně Pod útesem). Chodba je charakteristická 
silne erodovanými stěnami, nabývajícími 
bizarních tvaru. Na jejím konci bylo možno 
zaregistrovat znatelný průvan. Pro lokalizaci 

Václav Voclon obl. skupina Demänovská Dolina

Spojení jeskyně Slobody s jeskyněmi Údolnou  
a Pod útesom
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místa průniku ze strany Mramorového ře-
čiště jsme provedli dýmovou zkoušku.

Její stopy jsme nenašli podle předpokladu 
v Mramorovém řečišti, ale v prostorech mezi 
7. a 8. odtokovým sifonem Demänovky z to-
hoto řečiště. Odtud jsme na další akci posto-
upili stropní chodbou asi 45 m dlouhou (z 
bodu 46) do Červeného dómiku (body 35 a 
36 polyg. tahu). Jím protékal vodní tok o vý-
datnosti 25 1/s a ústí do něj několik úzkých 
chodeb, zanesených sedimenty. Vzhledem k 
tomu, že dým se objevil rychle a v silné kon-
centraci, předpokládali jsme krátkou vzdále-
nost oddělující tyto prostory. Kopací práce 
pokračovaly z obou stran najednou, přičemž 
ve směru z jeskyně Pod útesům prosakující 
voda měnila písčité sedimenty na tekoucí 
kaši, což v kombinaci s ukloněnou úzkou 
chodbou ztěžovalo transport materiálu. Ve 
fázi, kdy došlo k zřetelnému fonickému spo-
jení, pokračovalo kopání pouze od Červené-
ho dómiku.

Skutečného spojení jsme dosáhli 19. 11. 
1989. Délka hlavního polygonu je 176 m. 

Chodby mají puklinově-říční charakter, je-
jich profil se směrem k řečišti mezi 7. a 8. 
sifonem zmenšuje. Dno pokrývají především 
písčité sedimenty a žulové valouny, místy v 
kombinaci s hlínou. Pozůstatky starších 
nánosu žulových valounu se nacházejí po 
bocích širších prostoru chodby, kde se do 
nich zařezává občasný tok. Celá oblast je 
charakteristická silnou erozi a korozi vápen-
cové horniny, jejímž výsledkem je unikátní 
škrapová výzdoba a další možností postupu.

Dalším průzkumem se podařilo najít pro-
pojení s labyrintem říčních chodeb, ležícím 
severně od popisovaných prostoru. Při spo-
jovacích pracích jsme ocenili použití dý-
mových trubiček a telefonního spojení, což 
velmi urychlilo postup. Průnik byl zaměřen 
pomoci závěsného kompasu, sklonoměru a 
pásma bez stabilizace bodu v obtížných me-
čířských podmínkách. Mimo průzkumu po-
kračuje i měření celé oblasti, jehož účelem 
je zaplnění jednoho z bílých míst na mapě 
Zemanovského systému, který se tímto zvět-
šil o dvě další jeskyně a asi o 700 m.

Autor: J. Grego
1–pískové sedimenty, 2–hlína, 3–střech, a valouny, 4–balvany, 5–svislý stupen nad 0,5 m, 6–svah s malým sklo-
nem, 7–vertikální chodba spojující dvě urovná, 8–tok s označením směru proudění vody
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ČLENSKÁ ZÁKLADŇA

Predsedníctvo na návrh oblastných skupín 
schválilo členstvo 48 záujemcom – čakate-
ľom. Na vlastnú žiadosť ukončilo členstvo 
18 jaskyniarov, 30-tich vylúčilo pre pasivitu. 
Zomreli traja členovia. Ku koncu roka evi-
dujeme 814 členov, 46 jaskyniarov s člen-
stvom nezaradený. Po januárových voľbách 
došlo vo funkcii vedúceho oblastnej skupiny  
k zmenám v skupinách, Rožňava, Ružombe-
rok, Terchová, Bratislava, Rimavská Sobota 
a Trenčín.

Činnosť PREDSEDNÍCTVA

Podľa programu výkonný orgán rokoval 
na štyroch zasadaniach. Okrem riešenia ur-
čených úloh sa zaoberal výchovou, edično-
-propagačnou prácou, vodcovskou službou 
v nesprístupnených jaskyniach, ochranou 
krasu, materiálno-technickým zabezpeče-
ním, územnými požiadavkami časti členov v 
skupinách Rožňava a Tisovec, nízkou aktivi-
tou oblastných skupín Trenčianske Teplice a 
Skýcov. Zvláštna pozornosť sa venovala 10. 
medzinárodnému speleologickému kongre-
su, centrálnym akciám, voľbám v oblastných 
skupinách a inventarizácii hospodárskych 
prostriedkov.

Činnosť ODBORNÝCH KOMISIÍ

Výchovná komisia zorganizovala štvrtý 
ročník speleologickej školy a podieľala sa na 
organizovaní ostatných centrálnych akcií a 
školení. Jej členovia pomáhali pri publikač-
nej činnosti a uskutočnili niekoľko hodnot-
ných prednášok pre verejnosť. 

Komisia na ochranu krasu spracovala a 
publikovala metodické pokyny na vykonáva-

nie prieskumu v stratigraficky a archeologic-
ky významných jaskyniach. Aktualizoval sa 
zoznam jaskýň navrhovaných na vyhlásenie 
za CHPV na území Slovenska. Zaoberali sa 
revíziami a opatreniami na nápravu negatív-
nych vplyvov poľnohospodárskej činnosti 
a priemyselných odpadov v rôznych kraso-
vých lokalitách.

Komisia pre Jaskyniarsku záchrannú 
službu a bezpečnosť práce zorganizovala 
preškolenie držiteľov strel majstrovských 
oprávnení a revíziu v jaskyni Mŕtvych ne-
topierov. Jaskyniarska záchranná služba na 
požiadanie vykonala dve záchranne akcie v 
jaskyniach Šingliarova priepasť a Liskovská. 
Pri oboch akciách preukázali členovia dobrú 
pripravenosť, Pri nehode v Šingliarovej prie-
pasti zahynul 27-ročný občan z Rakovnice, 
kvôli nedostatočným skúsenostiam a výstro-
ju.

Členovia technickej komisie zabezpečili 
výrobu acetylénových vyvíjačov a zlanova-
cích bŕzd podľa požiadaviek oblastných 
skupín a sprostredkovali výrobu niektorých 
druhov materiálu pre centrálny sklad. Boli 
hlavným organizátorom odbornej časti pia-
tych lezeckých dní. Predseda komisie G. 
Stibrányi založil prevádzku na výrobu jasky-
niarskeho a horolezeckého materiálu.

Dokumentačná komisia sa zaoberala 
vnútornou reorganizáciou činnosti. Doku-
mentačné oddelenie Múzea vývoja ochrany 
prírody plní funkciu centrálneho dokumen-
tačného strediska speleologickej činnosti na 
Slovensku, kde sa zhromažďujú a spracúva-
jú všetky materiály poskytnuté oblastnými 
skupinami. Jej členovia vydali prvé číslo bul-
letinu Sinter. Ku koncu roka 1989 evidujeme 
2791 jaskýň.

        Jozef Hlaváč

Slovenská speleologická spoločnosť v roku 1989
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Členovia komisie pre fyzikálny, chemický 
a hydrogeologický výskum pokračovali v pl-
není rozpracovaných úloh, pričom sa splnil 
aj plán chemických analýz vzoriek. Štyria sa 
prezentovali odbornými referátmi na kon-
grese v Budapešti. Z iniciatívy komisie sa 
vydal zborník referátov z Medzinárodného 
sympózia v Košiciach.

Praktický výkon potápačského prieskumu 
zabezpečuje komisia v dvoch skupinách so 
siedmimi potápačmi a niekoľkými pozoro-
vateľmi. Skupina západ pracovala v Demä-
novskej doline, ale najmä na lokalite Bres-
tovská jaskyňa, kde preskúmali a zamerali 
75 m dlhý sifón vyvieračky. Skupina východ 
pracovala v jaskyni Skalistý potok. Potápači 
po prekonaní ďalších štyroch sifónov (naj-
dlhší 130 m) vošli do voľných priestorov, 
ktoré postupne vyliezli pomocou skladacie-
ho stĺpa asi 100 m nad plytkú freatickú zónu 
a objavili pritom vyše 1200 metrov chodieb. 
Zamerali ďalších vyše 600 metrov priesto-
rov. Dĺžka polygónu dosahuje 2238 metrov, 
odhadovaná dĺžka jaskyne Skalistý potok 
presahuje tri kilometre. Objavy menšieho 
rozsahu zaznamenali v jaskyniach Bobačka 
a Pusta, rekognoskačné potápanie uskutoč-
nili v jaskyniach Gajdova štôlňa, Zlomiská, 
Silická ľadnica, Mokrá diera a v maďarskej 
jaskyni Molnar Janos. Potápači spolu zotr-
vali pod vodou a v medzisifónových priesto-
roch 280 hodín.

Komisia pre aplikovaný prieskum a vý-
skum a zahraničie nevykázali hodnovernú 
činnosť.

PRIESKUMNÁ ČINNOSŤ  
OBLASTNÝCH SKUPÍN

1 Spišskonovoveskí jaskyniari objavili v 
jaskyni Psie diery ďalších 200 metrov členi-
tých priestorov. Začali tu s geologickou do-
kumentáciou, výskumom jaskynnej výplne a 
morfologických tvarov. V šiestich jaskyniach 
Slovenského raja vykonávajú rozsiahly zoo-
logický výskum. Zaregistrovali ďalších päť 
neznámych jaskýň. Štyria členovia sa pre-
zentovali na kongrese odbornými referátmi. 
V blízkosti Polosifónu v jaskyni Javorinka vo 
Vysokých Tatrách objavili speleológovia zo 
Spišskej Belej spolu s Martinčanmi asi 300 
metrov neznámych chodieb. Úspešná bola aj 
jedna z akcii do Tristarskej jaskyne v Belian-

skych Tatrách, keď pri bode číslo 12 prenikli 
do sto metrov dlhej chodby.

Brezňania v jaskyni Mŕtvych netopierov 
spolu s jaskyniarmi z Veľkej Británie a Ban-
skej Bystrice objavili ďalších 600 metrov 
chodieb východným smerom. Na jeho po-
myselnom konci preskúmali doposiaľ naj-
väčší podzemný priestor s dĺžkou vyše 100 
metrov. Po ich zmapovaní a prenesení do 
povrchovej situácie sa tieto začínajú zväzo-
vať z J doliny Trangoška cez hlavný hrebeň 
Nízkych Tatier na S do doliny Štiavnica. Vo 
vyvieračke pri obci Dolná Lehota prenikli 
asi 50 m do podzemia a jaskyňu nazvali Le-
hotská.

V rajóne oblastnej skupiny Dolný Kubín 
pracovníci Lesnej správy Habovka objavili, 
preskúmali a orientačne zamerali jaskyňu  
v Okolíku, ktorá sa nachádza v masíve Oso-
bitej v Západných Tatrách. Ide o význam-
ný objav, jaskyňa má rozsiahle priestory 
so sintrovou výplňou a dosahuje hĺbku 110 
metrov s perspektívou ďalších objavov. Čle-
novia skupiny pripravujú ďalšie zameranie  
a prieskum.

Hlavné úsilie sústredili zvolenskí jaskynia-
ri na prieskum Hlineného meandra v jaskyni 
Javorová priepasť v Demänovských vrchoch. 
V tejto prítokovej vetve objavili, preskúmali a 
zamerali vyše 500 metrov strmostúpajúcich 
chodieb, kde z hĺbky 240 metrov prenikli až 
50 metrov pod úroveň vchodu. Jaskyňa do-
sahuje dĺžku 1670 metrov. Potápači skúmali 
sifón v najhlbšom mieste jaskyne Starý hrad, 
čím sa zvýšila hodnota najhlbšej čs. jasky-
ne na –432 metrov. Na aktívnom toku tu v 
hĺbke 400 metrov inštalovali vodnú turbínu, 
ktorej energiu využijú na rozširovanie úžin 
smerom do väčšej hĺbky. V perspektívnej 
sonde nad jaskyňou Starý hrad prekopali 
zával do vzdialenosti 55 metrov a hĺbky 35 
metrov.

Jaskyniari z Dubnice nad Váhom objavili 
a preskúmali 150 m chodieb v Otcovej jas-
kyni. Nemalo úsilia vykonali aj na ďalších 
lokalitách, zaregistrovali ďalších šesť nezná-
mych jaskýň. Martinčania vo Veľkej Fatre 
zaregistrovali tri neznáme jaskyne, pričom 
jaskyňa pod Uhliskami po zameraní presa-
huje dĺžku 100 metrov a hĺbku 40 metrov.  
V Demänovskej doline miestni jaskyniari 
znovu objavili Údolnú jaskyňu, ktorou pre-
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teká časť aktívneho toku Demänovky. Jeho 
nízky stav umožnil preniknúť do jaskyne Pod 
útesom a napokon obe pripojili ku jaskyni 
Slobody. Systém tak zahŕňa už sedem jaskyni 
s dĺžkou priestorov 23 km. V masíve Stodôl-
ky zaregistrovali 90 m dlhú neznámu jasky-
ňu. Záväzný čerpací pokus zorganizovali 
chtelnickí jaskyniari v ponornej jaskyni D-46 
v Dobrovodských Uhliskách, keď z hĺbky  
35 metrov čerpaním vody znížili hladinu  
o 3,5 metra. Zanesenú klesajúcu chodbu sa 
prekonať nepodarilo hoci pomáhali speleoló-
govia zo štyroch partnerských skupín.

Jaskyniari z Liptovského Mikuláša sa za-
slúžili o zaujímavé objavy v Jánskej doline 
na S strane Nízkych Tatier. Prekonaním 
závalu v známej Medvedej jaskyni objavili 
asi 300 metrov mohutných chodieb s kvap-
ľovou výplňou. Vchod do jaskyne uzatvorili.  
V Novej Stanišovskej jaskyni postupne ob-
javili 400 m mohutných priestorov so znač-
nou perspektívou ďalších objavov.

Speleologický prieskum vykonávali ďalšie 
nemenované skupiny, ale v uplynulom období 
ich úsilie neprinieslo žiaduci efekt v podobe 
výraznejšieho objavu neznámych priestorov. 
Takto sa prezentovali jaskyniari zo skupín 
Košice-Jasov najmä v oblasti Jasovskej plani-
ny, rožňavskí na Silickej, Plešiveckej a planine 
Horný vrch, tisovskí v Muránskej planine, ru-
žomberskí v Liptovskej kotline, banskobystric-
kí v Starohorských vrchoch a Ponickom krase, 
terchovskí v Krivánskej časti Malej Fatry, bra-
tislavskí v južnej časti Malých Karpát. Čach-
tičania sa venovali lokalitám v severnej časti 
Malých Karpát a Považského Inovca, podobne 
pôsobili vo svojich rajónoch jaskyniari z Han-
dlovej, Plaveckého Podhradia, Rimavskej So-
boty, Jedľových Kostolian, Piešťan a Uhrovca.

Nižšiu aktivitu vykazujú jaskyniari zo Ša-
fárikova, Lipt. Trnovca, Prešova, Žiliny, Slo-
viniek, Trenčína a Dolných Orešian. Úplne 
chýbajú informácie o činnosti skupín Skýcov, 
Trenčianske Teplice a Banská Štiavnica.

Demänovská jaskyňa Mieru, Nízke Tatry, Foto; P. Mitter
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Jaskyniari na Slovensku v uplynulom ob-
dobí zaregistrovali 53 neznámych jaskýň. 
V týchto i na známych lokalitách objavili 
spolu 4690 metrov neznámych jaskynných 
priestorov. Väčšina z objavených priestorov 
sa zamerala. Treba však apelovať na autorov 
mapových plánov, aby tieto spracovali a pub-
likovali v našich periodikách. Inak sa hodno-
vernosť tejto činnosti časom vytratí. Uzatvo-
rili sa vchody do štyroch jaskýň (Psie diery, 
Aksamitka, Medvedia a Občasná vyvieračka 
Hrabutnice), opravili sa tri uzávery jaskýň.

VÝCHOVNÁ ČINNOSŤ

Jubilejný 30. jaskyniarsky týždeň sa niesol 
v znamení 40. výročia založenia organizácie. 
Účastníci si ho pripomenuli koncertom váž-
nej hudby v Demänovskej jaskyni Slobody a 
jej prehliadkou. Akcia sa uskutočnila 1.–6. 
augusta v Pavčinej Lehote za účasti 137 čle-
nov z 26 oblastných skupín, hostí z ČSS, 
ZSSR a Bulharska.

Speleologická škola zaznamenala štvrté 
pokračovanie. Po dôslednej osvete sa osem-
dňového kurzu zúčastnilo 20 členov a čaka-
teľov. Čiastočne sa upravila výučba s preva-
hou prírodovedných disciplín a praktického 
jaskyniarstva. Zásluhou lektorov i frekven-
tantov sa úroveň školy priblížila k pôvodným 
predstavám výchovnej komisie. Každý účast-
ník vykonal skúšky pred komisiou. Speleo-
logickú školu považujeme za veľmi užitočné 
podujatie na zvyšovanie odbornosti našich 
členov.

Piaty ročník lezeckých dní sa uskutočnil 
29. júna – 2. júla pri Borinke v Malých Kar-
patoch. Organizovali ich členovia technic-
kej komisie a Jaskyniari z Bratislavy. Kurz 
sa uskutočnil podľa novej koncepcie, keď 
účastníkov rozdelili na začiatočníkov a po-
kročilých. Dvanásť cvičiteľov pripravilo 52 
jaskyniarov zo základov jednolanovej tech-
niky a 13 v kurze speleoalpinizmu – jasky-
niar II. stupňa. V prvej kategórii vykonalo 
úspešné teoretické a praktické skúšky 46  
a v druhej 10 jaskyniarov. Absolventi dostali 
písomné osvedčenia a odznaky. Kategorizá-
cia sa ukázala ako veľmi účinná a v budúc-
nosti sa bude v nej pokračovať. Čoraz väčší 
dôraz sa bude prikladať osobnému lezecké-
mu výstroju. V budúcom ročníku sa do kurzu 
príjmu len uchádzači s úplným vystrojením. 

Lezeckých dní sa zúčastnilo 98 jaskyniarov 
z našej i Českej speleologickej spoločnosti. 
Program sa doplnil hodnotnými odbornými 
prednáškami.

Centrálne výchovné akcie doplnili dve 
školenia: o hospodárskej činnosti a preškole-
nie držiteľov strel majstrovských oprávnení. 
Praktická výchova sa kontinuálne realizuje 
v oblastných skupinách, keď v niektorých 
organizujú aj skúšky mladých adeptov, či 
čakateľov.

PUBLIKAČNÁ A PROPAGAČNÁ  
ČINNOSŤ

Na konci roka sa vydal v poradí 27. ročník 
zborníka Slovenský kras v rozsahu 23 AH 
v náklade 1200 výtlačkov cena 34,– Kčs/ks. 
V šestnástich príspevkoch prináša dve infor-
mácie o významných objavoch, tri štúdie, 
štyri vedecké správy, rôzne správy z priesku-
mu, jubilea, nekrológy a recenzie. Redakčná 
rada zostavila a zadala do tlače ďalší ročník, 
ktorý sa vydá v roku 1990.

V máji a decembri sa vydali dve rozsiah-
le čísla Spravodajcu SSS 1–2/88 a 1/89. 
Redakčná rada rozhodla o vydaní dvoch 
čísel za rok s pevnými termínmi uzávierky. 
Spravodajca SSS 2/89 je v tlači. Neaktuál-
nosť niektorých príspevkov v Spravodajco-
vi chceme postupne nahradiť vydávaním 
neperiodického informačného bulletinu 
Sinter. Predsedníctvo uvítalo iniciatívu do-
kumentačnej komisie, keď zázemie jeho 
tvorby vytvára Múzeum vývoja ochrany 
prírody a jeho zanietení pracovníci. Hoci 
v limitovanom náklade vyšlo prvé číslo na 
konci roku 1990.

Spoločné úsilie jednej generácie jaskynia-
rov zo Spišskej Novej Vsi a priaznivcov oko-
lo nich bolo korunovane historickým úspe-
chom slovenského jaskyniarstva. Autorská 
dvojica Ing. Ján Tulis a RNDr. Ladislav No-
votný zostavili a naša organizácia vo Vydava-
teľstve Osveta vydala monografiu o Jaskyn-
nom systéme Stratenskej jaskyne v náklade 
dvetisíc výtlačkov. Publikácia v rozsahu 50 
AH je nepredajná. Podľa schváleného rozde-
ľovníka sa zabezpečila jej distribúcia. Publi-
káciu dostal každý člen zdarma.

Z prostriedkov centrálneho účtu SSS 
sa financovalo vydanie zborníka referátov 
z Medzinárodného sympózia o výskume 
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krasu, ktorý sme organizovali v roku 1988.  
V oblasti propagácie sa rozhodlo o zachova-
ní doterajšieho znaku organizácie. Vydanie 
farebného plagátu sa z technických príčin 
preložilo na marec 1990.

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Najvýznamnejšou udalosťou bol 10. me-
dzinárodný speleologický kongres, ktorý 
sa uskutočnil 14.–20. 8. 1989 v Budapešti. 
Naša organizácia sa tu prezentovala nielen 
hojným počtom zástupcov, ale aj odborne 
a spoločensky. Deviati členovia predniesli 
trinásť referátov, ktoré sú publikované v 
kongresovom zborníku. Naši zástupcovia so 
cťou obstáli v súťažiach jaskyniarskej zdat-
nosti ale aj v súťažných fotografických výsta-
vách. Gustáv Stibrányi získal prvé miesto v 
súťaži farebných fotografií. Spolu so zástup-
cami Českej speleologickej spoločnosti sa 
vytvorilo dôstojne zastúpenie českosloven-
skej speleológie. Docent Vladimír Panoš až 
v priebehu kongresu kandidoval na funkciu 
prezidenta únie. Vo voľbách kandidatúru 
prehral len tesným počtom hlasov. Prezi-
dentom Medzinárodnej speleologickej únie 
sa stal prof. Hubert Trimmel z Rakúska. Ge-
nerálny sekretariát sa sťahuje do belgického 
Liege, keď funkciu generálneho sekretára 
bude vykonávať Camille Ek. Ďalší kongres 
sa uskutoční roku 1993 v Číne.

Zástupcovia šestnástich oblastných skupín 
zorganizovali zahraničné cesty do rôznych 
štátov Európy a Ázie za poznávaním krasu 
a jaskýň. Štefan Labuda z Košíc sa zúčastnil 
medzinárodnej výpravy do uzbeckej jaskyne 
Boj-Bulok (–1310 m), kde prvýkrát v stred-
nej Ázii prekonali hĺbku tisíc metrov. Dve 

tretiny oblastných skupín, niektoré aj opako-
vane prijali zahraničných jaskyniarov.

HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ

Na návrh účastníkov školenia a z roz-
hodnutia predsedníctva došlo k ďalšiemu 
uvoľneniu výkonu vlastnej hospodárskej čin-
nosti. V uplynulom období túto realizovalo 
dvanásť oblastných skupín a dve odborné 
komisie s celkovými príjmami vyše 800 tisíc 
korún. V meniacej sa hospodárskej situácii 
dôjde zrejme k ďalším zmenám tak, aby sa 
racionálne využil potenciál skrytý v členskej 
základni. Na strane druhej treba mať na 
pamäti naše pôvodné úlohy a ciele nezluči-
teľné s nadmernou komercionalizáciou. Na 
centrálnom účte je 147 tisíc korún, príjmy 
tvorili 85 tisíc, výdaje 103 tisíc korún.

FINANČNÉ A MATERIÁLNE  
ZABEZPEČENIE

Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom 
tJSOP dotovalo našu činnosť čiastkou 1 mi-
lión 301 tisíc korún. Najvyššími podložkami 
boli edičná činnosť 780 tisíc korún, cestovné 
180 tisíc, PPS 210 tisíc, spotreba materiálu 
48 tisíc, opravy a udržovanie 45 tisíc, poist-
né 23 tisíc, výkony spojov 10 tisíc. Od za-
hraničnej firmy PETZL sa nakúpil lezecký 
materiál a osvetlenie za 90 tisíc devízových 
korún. Tento spolu so základným materi-
álom sa priebežne vyskladňoval. Na konci 
roka sa uskutočnila inventarizácia hospo-
dárskych prostriedkov. Navrhovaný materiál 
na odpis sa vyradil a zlikvidoval v hodnote 
113 tisíc korún. Z dotácie sa užíva materiál  
v hodnote 1395 tisíc korún.
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V rámci dokumentácie kraso-
vých javov v Múzeu vývoja ochra-
ny prírody v Liptovskom Mikuláši 
sa vedie evidencia jaskýň a previ-
sov spĺňajúcich kritériá podzem-
ného priestoru, čím sa bližšie zao-
beráme v prácach publikovaných v 
zborníku Slovenský kras, roč. 27 
a 28 z rokov 1989 a 1990. Z hľa-
diska jednoduchšieho slovného 
vyjadrenia v názve tohto príspevku 
hovoríme iba o evidencii jaskýň.

Podklady, na základe ktorých 
sa pristupuje k samotnej eviden-
cii speleologického objektu sú 
rôzne. Ide o publikované práce 
o podzemných krasových javoch, 
bibliografické výpisy o ich exis-
tencii z príspevkov iného zame-
rania ako je priamy opis jaskýň. 
To isté platí aj o nepublikovaných 
prácach. Ďalej sa do úvahy berú 
písomne materiály ako sú správy 
z prieskumných prác, technické 
denníky, identifikačné karty, tiež 
mapové podklady, prípadne sche-
matické grafické náčrtky, pozi-
tívny fotografický materiál a pod. 
Mnohé jaskyne menšieho rozsahu 
sú však evidované iba na základe 
osobných konzultácií, respektíve 
zistených informácií so znalcami 
konkrétnej miestnej polohopis nej 
situácie najmä z radov Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. V ta-
kýchto prípadoch je potom hlav-
nou úlohou získať faktografický 
materiál, čím sa dokumentačné 
podloží samotná evidencia jed-
notlivých jaskýň. Práve značný 
počet evidovaných jaskýň len na 
základe ústnych informácií svedčí 
o potrebe zvýšenia dôrazu na do-
kumentačnú činnosť vo viacerých 
oblastných skupinách.

Ku koncu roku 1989 evidujeme 
2791 jaskýň a previsov uvedeného 
charakteru, ktoré sa začleňujú 
do najnižšie konkrétne vyčlene-
ných jednotiek regionálneho geo-
morfologického členenia územia 
Slovenska vypracovaného E. Ma-
zúrom a M. Luknišom. Publiko-

vané je v Geografickom časopise, 
roč. 30, č. 1 z roku 1978, Atlase 
SR (1980) i formou samostatnej 
mapy – Geomorfologické členenie 
Sit a ČSFK (Slovenská kartogra-
fia, Bratislava 1986). Prehľad o 
počte jaskýň a previsov evidova-
ných v jednotlivých geomorfolo-
gických celkoch, podcelkoch a 
častiach so stavom k 31. 12. 1988 
sme podali v už zmienenej práci z 
roku 1990. Za rok 1989 vzrástol 
evidenčný počet o 87 objektov, 
pričom pribudla ďalšia geomorfo-
logická jednotka s výskytom nami 
hodnotených podzemných javov. 
Ide o geomorfologický celok Ba-
chureň, ktorému sme v zmysle 
pravidiel číslovania objektov pred-
ložených v tej istej práci určili kód 
BA. V súčasnosti je na Slovensku 
151 najnižšie konkrétne vyčlene-
ných geomorfologických jedno-
tiek s výskytom jaskýň a už bližšie 
špecifikovaných previsov.

Mnohé technické denníky sú 
spracované z akcií zameraných 
na povrchový prieskum, ktorý nie-
ktoré oblastné skupiny realizujú 
systematicky. Veľakrát sa v nich 
zaznamenávajú iba fakty o počte 
zaregistrovaných jaskýň a o ich 
veľmi stručnom polohopise. Iden-
tifikačné karty z týchto lokalít sa 
len málokedy zhotovujú okamžité, 
väčšinou až po uplynutí dlhšieho 
obdobia. Podobne je to aj v prí-
pade publikovaných prác. Preto 
z pohľadu aktuálnosti informácií 
o celkovom stave evidencie jaskýň 
na Slovensku, čo sa dlhodobo re-
alizuje v múzeu za priamej spolu-
práce Slovenskej speleologickej 
spoločnosti, a distribúcie požado-
vaných poznatkov pre širšiu verej-
nosť, ukazuje sa potrebným uvá-
dzať okrem aspoň predbežných 
názvov aj najzákladnejšie údaje o 
novozaregistrovaných jaskyniach 
už v technických denníkoch. Tieto 
sú do vydania reprezentatívnej-
ších výstupov jediné informačné 
média interného charakteru.

Pri menej významných jasky-
niach sú publikované v skratke. 
Ak sa výskyt mimo územia s ich 
výpočtom, pozorujeme tendenciu 
opisy ani nepublikovať. Tým sa 
iba potvrdí dokumentačný výz-
nam informácií zaznamenaných 
v technických denníkoch, respek-
tíve identifikačných kartách. Po-
dotýkame, že podmienkou; k ich 
nahliadnutiu v múzeu je vyplnenie 
študijného lístka s príslušnými 
údajmi o záujemcovi a jeho záme-
re, čím sa zaručuje pôvodne autor-
ské právo spracovávateľa týchto 
materiálov.

Z už zmienených základných 
údajov treba v prípade novoza-
registrovaných jaskýň uviesť as-
poň odhadnutú dĺžku a hĺbku, 
respektíve relatívny výškový roz-
diel medzi najvyšším a najnižším 
miestom, ďalej stručný opis cel-
kového charakteru podzemného 
priestoru a iné významnejšie črty. 
Polohopis vchodu musí byť čo naj-
výstižnejší a najpresnejší. Ak sa 
na pomerne malej ploche vyskytu-
je viac jaskýň, dôležitá je ich vzá-
jomná poloha.

Cieľom tohto krátkeho prí-
spevku bolo informovať o celko-
vom počte evidovaných jaskýň a 
previsov charakteru podzemných 
priestorov, a tiež poukázať na po-
trebu uvádzania najzákladnejších 
údajov o novozaregistrovaných 
jaskyniach v technických denní-
koch z príslušných prieskumných 
akcií. Podotýkame, že celkový evi-
denčný stav k uvedenému termínu 
v múzeu úplne neodpovedá sumár-
nemu stavu evidencie v rámci všet-
kých oblastných skupín, pretože 
mnohé dokumentačné materiály, 
respektíve podklady k evidencii sa 
často doručujú s určitým časovým 
odstupom. Okrem toho je pred sa-
motnou evidenciou potrebné via-
ceré, väčšinou polohopisné údaje 
bližšie spresniť priamo s príslušné 
zainteresovanými osobami.

PAVEL BELLA

Stav evidencie jaskýň na Slovensku k 31. 12. 1989
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1. Je podľa Vás dostatočne účinný súčasný 
spôsob ochrany krasu? Kde vidíte jej slabé 
stránky?

P. Hipman: Oceľové dvere do jaskyne v 
Záskočí sme našli vyrazené, vysekané z hor-
niny. Najviac ma ale zamrzela biela kopka 
karbidu, ktorá sa nám vyškierala v strede 
chodby, len dvadsať metrov od vchodu. Aj 
dnes, dvadsať rokov od objavu Vás môžem 
previesť kilometre dlhými chodbami jaskyne 

V Záskočí, kde budete obdivovať neporuše-
nosť a čistotu sintrom pokrytých meandrov. 
Nech zabočíte do hociktorej chodbičky, nik-
de nenájdete odhodené batérie, karbid, ale-
bo igelity s nedefinovateľným zapáchajúcim 
obsahom.

Krakova hoľa ako každý horský a vysoko-
horský kras na Slovensku je zatiaľ najviac 
chránená pred nepriaznivým vplyvom člove-
ka. Rozhodne sa tam nehrnú také zástupy 
začínajúcich adeptov speleológie, turistov 
túžiacich po dobrodružstve alebo trampov, 
ako je tomu napríklad v Slovenskom krase. 
Prirodzenú bariéru tvorí sám terén, dlhý a 
namáhavý prístup, veľké výškové rozdiely, 
zložitejšia orientácia, náročnejšie klimatické 
podmienky a napokon aj obtiažnejšie jasky-
ne. A tak čiernymi návštevníkmi našich jas-
kýň sú poväčšine členovia našej Spoločnosti 
– veď aj kôpky karbidu v Záskočí neurobili 
turisti ale jaskyniari.

Neveríte? Neveríte tomu, že na Slovensku 
operujú rôzne jaskyniarske komandá? Jedno 

AKO CHRÁNIME NAŠE JASKYNE?
(Anketa komisie na ochranu krasu)

O mimoriadnom celospoločenskom význame krasových území a o potrebe zachovania 
ich hodnôt už v súčasnosti nepochybuje žiadny odborník. Napriek tomu krasové javy v po-
sledných rokoch akoby ostali mimo centra pozornosti pracovníkov štátnej ochrany prírody. 
Zvýšili sa však nároky na Slovensku speleologickú spoločnosť, ktorá ako dobrovoľná orga-
nizácia pochopiteľné nemôže vždy zabezpečiť dostatočne účinnú ochranu krasových javov. 
V budúcnosti v súvislosti s celospoločenskými zmenami možno očakávať zvýšenie nárokov, 
pretože sme najviac spätí s krasovými komplexmi vo všetkých dimenziách. Navyše cítime aj 
morálnu zodpovednosť za prírodné a kultúrne hodnoty v novoobjavených i doteraz známych 
jaskyniach. Spôsob ochrany však nie je jednoduchý. Neexistuje jednotná metodika a názory 
sa často rozchádzajú. Preto sme uskutočnili malú anketu, v ktorej svoje názory vyjadrili piati 
aktívni jaskyniari našej Spoločnosti (v abecednom poradí): Petr Hipman 50-ročný, vedúci 
OS Zvolen, PhMr. Štefan Roda 63-ročný, člen OS Rožňava, Ondrej Samčík 38-ročný, člen 
OS Dubnica nad Váhom, Ing. Ján Tulis 55-ročný, vedúci OS Spisšká Nová Ves a RNDr. Ján 
Zelinka 27-ročný, člen OS Demänovská Dolina. Ich odpovede na naše otázky uverejňujeme 
v plnom znení.
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som aj stretol. S veľkým hurhajom zostupo-
vali z Ohnišťa a aby umocnili svoj zážitok z 
Ľadovej priepasti, vložili mi za stierač tento 
heroicky odkaz:

„Stretneme sa v 600 metrovej hĺbke 
Speleopiráti Slovenska“.

 

Š. Roda: Spôsob ochrany krasu (tak po-
vrchového, ako aj podpovrchového) nepo-
važujem vôbec za dostatočný, pretože te-
rajšia štruktúra ochrany je účinná nanajvýš 
voči jaskyniarom a súkromným osobám a 
nie voči štátnym a mocenským organizáci-
ám. Systém chránených krajinných oblastí 
považujem za byrokratický, kde sa poslanie 
ochrany (konkrétnej) prejavuje najmenej. 
Pokiaľ sa v týchto oblastiach bude vykoná-
vať intenzívne poľné a lesné hospodárstvo, 
bude aj ochrana absolútne neúčinná.

 

O. Samčík: Na prvú otázku odpoviem 
otázkou. Je v súčasnosti nejaká účinná 
ochrana krasu? Zo skúsenosti vieme, že 
samotné uzamknutie vchodov je priam 
lákadlom na ich zničenie i keď koľkokrát 
nejde ani o nutnosť vniknutia do jaskýň. 
Samotné informačné tabule hovoria ľu-

ďom o jaskyniach veľmi málo. Súčasné 
rezervy v tejto činnosti vidím v osvete. 
Myslím si, že je potrebná dôslednejšia vý-
chova návštevníkov krasu a potom nebudú 
potrebné dômyselne mrežované vstupy do 
jaskýň. Ľudia sa teda budú pozerať na kras 
ako na naše veľké bohatstvo, ktoré príro-
da vytvárala tisícročia. Viem, nepodarí sa 
nám to ihneď, ale musíme ukázať ľuďom 
ten kras, ktorý by chceli ničiť, v novinách, 
časopisoch, na plagátoch a vo filmoch v 
celej jeho kráse. 

J. Tulis: V súčasnej dobe nie je dostatoč-
ne účinný spôsob ochrany krasu. Krasové 
územia na Slovensku sú väčšinou súčasťou 
veľkoplošných chránených území. Tieto 
územia, ale najmä maloplošné chránené 
územia ŠPR) často nezahŕňajú aj krasové 
fenomény, ktoré sem patria. Hranice chrá-
nených území často doslova obchádzajú 
krasové fenomény. Uvediem príklad: pre 
Slovenský raj sú charakteristické krasové 
planiny s bohato vyvinutými povrchový-
mi krasovými javmi na ich plošinách. Ani 
jedna krasová plošina na území národného 
parku Slovenský raj nie je vo vyššom stupni 
ochrany. Hranice ŠPR sa týmto plošinám 
priamo vyhýbajú. Krasová planina Pelc 
predstavuje najcharakteristickejšiu krasovú 
planinu Slovenského raja. Patrí medzi pla-
niny so zachovanými vývojovými fázami re-
liéfu Západných Karpát. Do ŠPR Stratená 
boli pojate iba severné a východné stráne 
tejto planiny.

Jednotlivé krasové formy predstavujú do 
značnej miery i osobitne krajinne typy niž-
šieho radu (úvaly, závrty, škrapové polia a 
pod.). Treba ich posudzovať z geomorfolo-
gického hľadiska. V súčasnosti sú z kraso-
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vých javov vyhlásené za CHPV jednotlivé 
jaskyne alebo skalné útvary, čo je veľmi ne-
dostatočné.

Na zlepšenie ochrany krasu je potrebné, 
aby pri navrhovaní a vyhlasovaní chráne-
ných krasových území a krasových objek-
tov boli prizývaní odborníci krasológovia, 
speleo lógovia, ktorí by odporučili územia, 
objekty, hranice.

Najslabšou stránkou ochrany krasových 
území je nedostatok kvalifikovaných kra-
sológov, speleológov na správach štátnej 
ochrany prírody a potom už po vyhlásení 
chráneného územia nedodržiavanie štatútu 
chráneného územia (neusmernená hospo-
dárska činnosť a pod.).

J. Zelinka: Veľmi malo. Keby bol, ako 
by potom mohli byt skládky hnoja a hnoj-
nicové jazerá v krasových depresiách Po-
nického krasu, obdobne v Hybianskom a 
Važeckom krase a inde? Vie sa o mnohých 
nežiaducich aktivitách a javoch v kraso-
vých územiach. Je zbytočné teraz kritizo-
vať dobu minulú. Zato skôr zvážme, čo sa 
pre zabezpečenie ochrany krasu dá urobiť 
v súčasných pomeroch. Dúfam, že sa „na-
učíme“ vopred vylúčiť negatívne pôsobenie 
v krase a stanoviská jaskyniarov budú mať 
svoju váhu.

2. Majú sa podľa Vášho názoru zaoberať dob-
rovoľní jaskyniari aj s ochranou sprístupne-
ných jaskýň?

P. Hipman: V Československu sa o sprí-
stupnené jaskyne starajú profesionáli a in-
štitúcie. Ak ale dobrovoľní jaskyniari zistia, 

že s ochranou sprístupnených jaskýň nie je 
dačo v poriadku, ihneď by mali biť na po-
plach.

Š. Roda: Dobrovoľní jaskyniari majú kaž-
dopádne vykonávať ochranársky dozor aj 
v sprístupnených jaskyniach, pretože sú to 
väčšinou odborníci – speleológovia a navyše 
ich postoj k prírode je duchovného charakte-
ru naproti všeobecne bezduchému prístupu 
profesionálov. 

O. Samčík: Myslím si, že Vaša druhá otáz-
ka ma hlboký podtext. Veď kto sa najviac po-
dieľal na sprístupňovaní jaskýň? Je potreb-
né, aby si profesionálni jaskyniari uvedomili, 
že to, čo im dáva „chlieb“, predstavuje pre 
dobrovoľných jaskyniarov veľa potu, drkota-
júcich zubov, nedorozumení v rodinách – a 
to všetko mimo pracovného času. Z tohto 
dôvodu je potrebné pri ochrane krasu nede-
liť jaskyniarov na dobrovoľných a profesio-
nálnych a už vôbec nie je potrebné pripome-
núť týmto skupinám ich morálnu povinnosť 
chrániť kras všeobecne. 

J. Tulis: Pred sprístupňovaním akejkoľvek 
jaskyne by sa mal projekt sprístupnenia po-
súdiť skupinou odborníkov, medzi ktorými 
by mali byť zastúpení aj dobrovoľní jasky-
niari, ktorí majú pre takúto činnosť odborné 
predpoklady.

Doporučujem z odborne vyspelých dobro-
voľných jaskyniarov vytvoriť komisiu (moh-
la by to byť súčasná komisia na ochranu 
krasu, ktorá by si podľa potreby prizývala 
z okruhu členov SSS príslušných odborní-
kov), ktorá by dohliadala na racionálne vy-
užívanie sprístupnených jaskýň (posúdenie 
prehliadkových okruhov, množstvo návštev-
níkov, osvetlenie, čistotu a pod.). Táto ko-
misia by posudzovala aj negatívne následky 
prevádzky sprístupnených jaskýň. Uvedená 
komisia by túto prácu mohla vykonávať ako 
hospodársku činnosť.

J. Zelinka: Väčšina personálu sprístup-
nených jaskýň sú aj dobrovoľní jaskyniari. 
Dozor nad ich ochranou je ich prvoradá úlo-
ha. Ale kto reagoval na alarmujúce volanie 
nielen demänovských jaskyniarov, ktorí sa 
nevedia zmieriť so sprístupňovaním jaskyne 
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Mieru, ale hlavne s barbarským spôsobom, 
akým sa to realizuje?

 Reakcia: nejakú dobu mail zakázaný vstup 
do tejto jaskyne. Každopádne – kto lepšie 
pozná a má väčší vzťah ku jaskyniam, ako 
dobrovoľní jaskyniari? Práve len oni môžu 
zabezpečiť niektoré formy ich ochrany a ich 
postrehy a podnety by sa mali rešpektovať. 
Alebo pripusťme radšej rozhodovať o ich 
osude iných, napríklad baníkov, tiež sa „vŕ-
tajú pod zemou“. No verím, že sa poučíme z 
doterajších skúsenosti.

3. Majú sa zriaďovať náučné chodníky (ná-
učné lokality, exkurzné trasy) v krasových 
územiach a v jaskyniach, alebo naopak, 
niektoré jaskyne by sa mali uzavrieť pred 
verejnosťou. Je treba uzavrieť jaskyne s 
vysokými vedeckými (mineralogickými, ar-
cheologickými, paleontologickými a pod.) 
hodnotami aj pred jaskyniarmi?

P. Hipman: O tom, že pán Klinda vyhlásil 
jaskyne V Záskočí a Starý hrad za náučné 
lokality, som sa dozvedel až z Krás Sloven-
ska. Je čudné, že nás objaviteľov a „gazdov“ 
týchto jaskýň sa nikto nespýtal. Aký význam 
ma vyhlásiť tieto jaskyne za náučné lokali-
ty? Pre tých sto až dvesto speleológov, ktorí 
budú mať chuť a predpoklady tieto jaskyne 
navštíviť? Veď oni ich navštívili alebo navští-
via aj bez štatútu „náučná lokalita“.

Vstup do nesprístupnených jaskýň, kto-
ré sú rozsiahle, hlboké, významné alebo 
nebezpečné, by podľa môjho názoru mal 
byť v každom prípade kontrolovaný a regu-
lovaný, k čomu slúži technické zariadenie 
zvané uzáver jaskyne. Rozhodne si mys-
lím, že nielen jaskyniarom, ale aj ozajst-
ným milovníkom prírody treba umožniť 
vstup do podzemia. Načim podchytiť a 
usmerniť aj krasovú turistiku a jaskyniarov 
– samorastov, lebo potom možno zaniknú 
aj speleopiráti.

Oproti tomu do unikátnej jaskyne, ktorej 
hodnoty sú každou návštevou človeka ohro-
zované (také lokality v Československu asi 
nemáme), by som ani jaskyniarov zbytočne 
nevpúšťal. 

Š. Roda: Som proti budovaniu náučnych 
chodníkov v krasových územiach a v jasky-

niach. Aj v krase existujú značené turistic-
ké cesty, turistov treba prinútiť chodiť po 
týchto a keďže človek je tvor slobodumilov-
ný, nuž nech si vyberie. Učiť turistu treba 
lacnými a hodnotnými turistickými sprie-
vodcami, predávanými na každom kroku. 
Každopádne súhlasím s uzatvorením nie-
ktorých jaskýň vysokej vedeckej hodnoty 
pred verejnosťou a využívať ich pre vý-
skumné ciele.

Hoci štvrtú otázku som nedostal, dovolím 
si poznamenať, že konkrétnu ochranu krasu 
by som riešil honorovaním lesníkov. Títo sa 
tu denno-denne pohybujú, majú oprávnenia 
a sú vyzbrojení. Takéto riešenie som navr-
hoval už pred dvadsiatimi rokmi v bývalom 
speleologickom poradnom zbore Minister-
stva kultúry SSR, avšak bez povšimnutia. 
Bolo možno ľahšie vytvoriť neúčinné riadi-
teľstvá CHKO ako úrad pre úrad?!

O. Samčík: Vaša posledná otázka je plne 
podmienená prvou v tom, že kým sa nám ne-
podarí vychovať ľudí k láske a ochrane príro-
dy a krasu, ako súčasti prírody, bolo by našou 
strategickou chybou zriaďovať náučné chod-
níky a exkurzné trasy krasovým územím. Zo-
stalo by nám tam (po mnohých exkurziách) 
ešte niečo, čo by sme mohli ukázať?

Pokladám za veľmi potrebné jaskyne znač-
ných hodnôt uzatvoriť pred verejnosťou, ale 
len fyzicky. Treba však širokou propagáciou 
(diapozitívmi, náčrtmi a mapami resp. fil-
movými, alebo videofónnymi filmami) uká-
zať ľuďom, čo pred nimi z dôvodu ochrany 
nedobrovoľne musíme skryť. K otázke uza-
tvárania jaskýň s vysokými hodnotami pred 
dobrovoľnými jaskyniarmi uvádzam: každá 
takáto lokalita je v správe nejakej oblastnej 
skupiny, ktorá sa podieľa na jej prieskume, 
teda nevidím dôvod jej uzavretia pred dobro-
voľnými jaskyniarmi. Posudzujem to podľa 
seba a snažím sa viesť i svojich kolegov, ale-
bo kamarátov k tomu, že o možnosti návšte-
vy týchto jaskýň musí rozhodnúť jej správca 
a to aj v prípade, keď ide o dobrovoľných 
jaskyniarov. Je našou morálnou povinnos-
ťou chrániť tieto hodnoty, ale to nezname-
ná, že tí jaskyniari, ktorí si doslova vykopú 
jaskyňu, by nemali možnosť sa pokochať aj 
takými jaskyňami, ktoré vo svojej lokalite 
nemajú. 
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J. Tulis: Podporujem myšlienku zriaďovania 
náučných chodníkov a exkurzných trás v kra-
sových územiach aj v jaskyniach. Avšak pri ich 
výbere treba postupovať veľmi citlivo, uvážli-
vo, aby sa neurobilo viac škody ako úžitku.

Niektoré jaskyne treba každopádne uzav-
rieť pred verejnosťou a jaskyne vysokej ve-
deckej hodnoty aj pred jaskyniarmi. Tieto 
by mohli navštevovať iba odborníci s cieľom 
ich vedeckého výskumu. 

J. Zelinka: Každý náučný chodník, ktorý 
vedie krasovým územím, treba prehodnotiť 
zvlášť. Tie, ktoré sú už vybudované (naprí-
klad Zádielskou tiesňavou, Domica a okolie, 
Jasovská skala a iné) väčšinou vhodne dopĺ-
ňajú turisticky hojne navštevované lokality. 
No vždy sa pri ich zriaďovaní držme zásad, že 
sú jednou z foriem výchovy verejnosti, napo-
máhajú usmerňovať pohyb turistov, môžu od-
vádzať od vzácnych lokalít... Súhlasím, nech 
upozornia návštevníkov na povrchové formy 
krasu, na základné väzby v krasovej krajine, 
na negatívne dôsledky nežiaducich zásahov, 
no zásadne sme proti tomu, aby návštevníka 
doviedli k nesprístupneným jaskyniam. Vie-
me, aký je nevyspelý. Dokážeme ich uzavrieť; 

tak, že ich nikto nevylomí? Nemôžem súhla-
siť so zámerom vybudovať náučné chodníky 
od Demänovskej ľadovej jaskyne popri vcho-
doch do nesprístupnených jaskýň (Beníkova, 
Dvere, Tunelová, Barania, Okno) po jaskyňu 
Slobody. Aj bez neho máme v nich často do-
činenia s nežiaducimi návštevníkmi.

Čo prinieslo vyhlásenie nesprístupnených 
jaskýň za náučné lokality? Na papieri je to 
síce pekne napísané, no v praxi sa to neod-
razilo ani len ich zvýšenou ochranou. A cel-
kovo asi máme záľubu vo vytváraní nových 
pomenovaní (napr. sprístupnená jaskyňa, 
náučná lokalita, chránený prírodný výtvor 
Demänovská jaskyňa Slobody). Kompliko-
vanosťou názvu stúpa vážnosť objektu.

Pokiaľ ide o jaskyne s vysokými vedecký-
mi hodnotami – tie by som neskrýval pred 
jaskyniarmi. Verím, že väčšinou sú natoľko 
vyspelí, že jaskyne nedevastujú. Spôsob sa 
dá vždy nájsť. Napríklad taký, aký naši bu-
dapeštianski jaskyniari vo svetovom unikáte 
Jozsefhegyi barlang.

Za odpovede ďakuje
ĽUDOVÍT GAÁL 
predseda komisie

Ku koncu roku 1989 z 2791 známych jas-
kýň na Slovensku komisia pre ochranu krasu 
SSS eviduje 191 jaskýň osobitne významných 
z prírodovedeckého alebo kultúrno-historické-
ho hľadiska (6,84 %). Z týchto významných 
jaskýň bolo vybratých 27, ktoré komisia pre 
ich typický vývoj, vysoké hodnoty alebo ohro-
zenosť prednostne odporúča na vyhlásenie 
za chránený prírodný výtvor (CHPV). V sú-
časnosti je Ministerstvom kultúry SR vyhláse-
ných za CHPV 40 jaskýň, z ktorých je 11 otvo-
rených pre verejnosť. Ďalších 48 významných 

jaskýň leží na území rôznych maloplošných 
chránených území.

Ku koncu roku 1989 komisia eviduje 94 
uzavretých jaskynných vchodov. 83 jaskyn-
ných vchodov uzavreli členovia SSS (88,3 %). 
Najviac vchodov uzatvorili členovia OS Koši-
ce-Jasov (7), Banská Bystrica (7), Tisovec (6) 
a Rimavská Sobota (5). V poslednom období 
členovia SSS každoročne uzatvoria priemerne 
4 jaskynné vchody.

ĽUDOVÍT GAÁL 
predseda komisie na ochranu krasu

Ochrana krasu v číslach
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Pod pojmom Štiavnické vrchy sa takmer 
každému človeku vybaví vulkanické pohorie 
pretkané sústavami rudných žíl, na ktorých 
vyrástli také banské mestá ako B. Štiavnica, 
Banská Belá, Hodruša, Vyhne a podobne. 
Rudy zlata, striebra, medi a iných kovov sa 
v tomto rajóne dobývali odpradávna – dolo-
žené dobývanie sa datuje od 9. storočia n. 1., 
preto niet divu, že hory Štiavnických vrchov 
sú rozbrázdené stovkami starých dobývok, 
šácht a štôlní. Podzemné chodby sa rozbie-
hajú na všetky strany, preplietajú sa a križu-
jú v sumárnej dĺžke niekoľkosto kilometrov 
Mnohokrát „starci“ v podzemí vyrazili a 
vydobyli priestory úctyhodných rozmerov – 
známe sú kaverny s rozmermi radovo v de-
siatkach metrov.

OS Banská Štiavnica má vo vienku aj pod-
názov: „skupina na prieskum starých ban-
ských diel a krasových území v Štiavnických 
vrchoch“. Možno ste sa pozastavili nad slo-
vami „krasových území“. Veď aké krasové 
územia môžu len byť v hornatine sopečného 
pôvodu? Napriek tomu je to nezvratný fakt.

Vezmime si do rúk geologickú mapu Slo-
venska a urobme si malú analýzu situácie: 
Štiavnické vrchy sú našim najväčším vulka-
nickým pohorím s veľmi zložitou stavbou, 
pretože sú v nich zastúpené takmer všet-
ky druhy vulkanických hornín. Štiavnické 
vrchy sú tvorené vyzdvihnutým tektonic-
kým blokom ohraničeným zlomami smeru 
SV-JZ a V-Z, ktoré vystupujú v priestoroch 
Sklenoteplickej a Vyhnianskej doliny. Pod-
ložie Štiav. vrchov vystupuje vo veľkom tzv. 
Hodrušsko-Vyhnianskom ostrove s rovnako 
zložitou stavbou. V jadre podložia vystupujú 
migmatity a hrubozrnná migmatitická žula, 
označovaná ako Vyhnianska. Táto repre-

zentuje kryštalinikum. Na kryštaliniku leží 
druhohorný obal začínajúci sa spodnotriaso-
vými kremencami a bridlicami, na ktorých 
ležia dolomity stredného a vrchného triasu. 
Vrchný trias je tiež zastúpený tmavými vá-
pencami, jura bielymi vápencami a miestami 
aj rohovcami. Najväčšie súvrstvie obalovej 
série patrí spodnej až strednej kriede, ktorú 
tvoria slienité vápence až sliene. Obalová sé-
ria geneticky súvisí s chočským príkrovom, 
je slabo metamorfovaná, intenzívne zvrásne-
ná a tektonicky silne porušená.

Obalovú sériu na väčšine územia vrcho-
viny prekrývajú terciérne hlbinné, podpo-
vrchové a výlevné vulkanogénne horniny, z 
ktorých podstatnú časť tvoria andezity, da-
city, ryolity a granodiority. Z týchto hornín 
je vlastne budované celé pohorie. Tieto po-
kryvné horniny boli v kvartéri na viacerých 
miestach oddenudované – najmä v priesto-
re Sklenoteplickej a Vyhnianskej doliny, v 
zárezoch potokov Teplá a Vyhniansky, čím 
sa odkryli podložné vápence a dolomity – 
miestami až kryštalinikum.

Všetky tieto fakty boli geológom oddávna 
známe, avšak nepredpokladalo sa, že by kar-
bonatické horniny mohli podliehať skrasova-
teniu. Na styk karbonatických hornín s vul-
kanickými sa obyčajne viaže metasomatický 
alebo skarnový typ zrudnenia, ktorý nebol 
v minulosti hlavným objektom záujmu, lebo 
sa ťažili najmä žilné typy zrudnenia. Zmien-
ky o ťažbe v oblasti tzv. šupín vápencov v 
širšom okolí Sklených Teplíc a Vyhni sa do-
chovali len ústnou tradíciou, a dokladajú ju 
aj pozostatky banských diel.

Pri rekognoskácii terénu v okolí osa-
dy Repište v blízkosti Sklených Teplíc v 
rokoch 1982–83 narazil kolektív správy 

Karsten Ivan
obl. skupina Banská Štiavnica

Pracovný rajón oblastnej skupiny B. Štiavnica
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CHKO Štiavnické Vrchy na povrchové 
dobývky a ťažobné šachtice s hĺbkovým 
pokračovaním. Na tom by ešte nebolo nič 
zvláštneho, pretože podobných dobývok 
so sústavami „ping“ (čo je odborný názov 
pre povrchové útvary, ktoré zostávajú po 
zavalení a zasutinení šácht a štôlní), na-
chádzame v Štiavnických Vrchoch stovky. 
Po prieskume prvej z nich sa však zistilo, 
že šachtice majú hĺbkové pokračovanie  
v banských dielach – chodbách, ktoré sú 
vyrazené z nájdených krasových jaskyn-
ných priestorov. Preto vtedajší vedúci Sprá-
vy CHKO Ing. Milan Kapusta oznámil tie-
to skutočnosti MSK a predsedníctvu SSS  
v Liptovskom Mikuláši. SSS neskôr –  
v roku 1984 schválila vytvorenie skupiny 
Banská Štiavnica s poradovým číslom 34, 
pod vedením Ing. Pavla Burdu, a vybavila 
ju základnými horolezeckými a jaskyniar-
skymi pomôckami. Tým dostala zelenú 
pre ďalšiu činnosť.

Novovytvorená OS sa zamerala na 
prieskum lokality pod Bielou cestou,  
v prie store ktorej sa prvotné objavy nachá-
dzajú. Vytipovali sme si aj ďalšie sľubné 
lokality – na náprotivnej strane doliny  
v priestore vrchu Bukovec (707 m n. m.) 
vypínajúceho sa nad kúpeľmi Sklené Tep-
lice, ďalej v širšom okolí osady Repište, 
vo Vyhnianskej doline v priestore Spálený 
Vrch a Klokoč.

V rámci prieskumu starých banských 
diel v rokoch 1984–89 členovia a čakatelia 
SSS preskúmali rozsiahle podzemné dobýv-
ky Hlavnej žily na vrchole vrchu Banište  
(738 m n. m.) uprostred osady Kopanice 
– Móderštôlňa až do hĺbky asi 70 metrov. 
Ide o plošné rozsiahle a strmé banské die-
la s množstvom ručne kresaných chodieb a 
chodbičiek, šachtíc a podobne. Podrobne 
sme preskúmali aj veľký podzemný kame-
ňolom na andezit v blízkosti obce Banský 
Studenec, známy pod názvom Jaskyňa v 
Kysihýbli. V pláne je prieskum obrovských 
dobývok v lokalitách Banský Vrch, Hadová, 
Staré Mesto, Kerling a podobne.

Ale vráťme sa ku krasovým javom. Ako 
som už spomínal, prieskum sa sústreďuje 
na lokalitu pod Bielou cestou. Nachádza 
sa na ostrom hrebeni prudko sa zvažujú-
com do doliny Sklenoteplická pod miesta-

mi prudkého ohybu lesnej Bielej cesty za 
samotou Bartkovcov. Veľmi zaujímavá je 
stratigrafia tejto lokality, kde môžeme sle-
dovať súvrstvia od spodného triasu až po 
vrchnú kriedu, na ktorú nasadá vrstva an-
dezitu terciérneho veku pri tvorbe andezit-
-vápencových brekcií. Jaskyne sú vytvore-
né vo vápencoch až dolomitoch stredného 
a vrchného triasu pod vrcholom hrebeňa. 
Tesne pod vrcholom hrebeňa v blízkosti 
majera Bartkovcov sa nachádza východ 
telesa spodnotriasových kremencov. Juho-
západne od jaskýň sú obnažené intruzívne 
telesá granodioritov veľké 50 × 200 m, s 
ktorými zrejme súvisí vznik hydrotermál-
nych procesov v tejto oblasti.

Celý hrebeň s bukovým porastom je 
priam posiaty krasovými jamami a pinga-
mi. Odlíšiť tieto dva morfologicky veľmi 
podobné útvary (lieviky oválneho alebo 
kruhového tvaru) je pomerne jednoduché 
pri poznatku, že pinga má vždy v tesnej 
blízkosti „golier“ haldy z rozpojeného ku-
sovitého materiálu, zatiaľ čo závrt nikdy. 
Zdá sa však, že naši predchodcovia dna 
rútených závrtov i obyčajných závrtov v 
domnení, že ide o banské práce staršieho 
dáta. Takto došlo k nafáraniu jaskynných 
priestorov podobne, ako je tomu v jaskyni 
Prvá. V nej sa zistila existencia krasového 
podzemia v tejto oblasti vlastne „znovuob-
javená“ prvýkrát.

JASKYŇA PRVÁ

Jaskyňa Prvá je otvorená šachticou ovál-
neho prierezu v zvislom smere veľkosti 4x3 
m hlbokou asi 10 m. Vek šachtice na mieste 
rúteného závrtu odhadujem podľa technolo-
gického razenia na 200 –300 rokov. Na dne 
je pomerne vysoký sutinový kužeľ tvorený 
napadaným lístím, blokmi horniny a kmeň-
mi stromov. Hoci je ústie šachtice veľmi 
nenápadne ukryté v hustom nízkom poras-
te takže je ťažké ju nájsť na prvý raz aj po 
niekoľkých návštevách, bola zrejme známa 
miestnym obyvateľom, pretože sa nám po-
darilo nájsť stopy návštev z nedávneho ob-
dobia. Taktiež kmene nenapadali do šachty 
samostatne.

Na úpätí sutinového kužeľa nájdeme 
nízky vstupný otvor do horizontálnych 
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chodieb. Na jaskynnú chodbu odbočujúcu 
vpravo od vchodu po pár metroch pod pra-
vým uhlom nadväzuje 20 metrová umelo 
razená chodba, ktorá náhle končí jedno-
duchou čelbou. Chodba kolmo pretína nie-
koľko porúch v generálnom smere SV-JZ s 
malými kavernami. Jaskynná chodba vľavo 
od vchodu ústí do vstupnej sienky výrazne 
modelovanej eróziou prúdiaceho paleoto-
ku vody, avšak s rovným, sypaným dnom 
– dielom starých baníkov. Po ľavej strane 
siene je postavených niekoľko múrikov 7. 
kameňa bez spojiva. Múriky nás sprevádza-
jú po celej jaskyni. Na konci sienky chodba 
zrazu prudko upadá a jej profil sa neustále 
zmenšuje až na šírku 40 × 60 cm (miesta 
polygónových bodov 7–9). Chodba vlastne 
podchádza veľký previsnutý blok vápenca. 
Po obidvoch stranách úžiny sú postavené 
kamenné múriky s tromi drevenými stojka-
mi. Chodba opäť stúpa a rozširuje sa. Pri-
rodzene jaskynné chodby sa po niekoľkých 
krokoch naraz pod pravým uhlom zalamujú 
doľava a prudko klesajú. V mieste zalome-
nia ústi druhá umelo razená banská chodba 
vo vodorovnom smere mierne zalomená 
doprava dlhá 16 metrov. Strmo sklonená 
erózna chodba pretína niekoľko porúch 
v miestach nadurenia profilu a v hĺbke 31 
metrov od ústia šachtice je ukončená za-
sutinením. Novšie sondy v tomto mieste 
ukazujú na jej ďalšie hĺbkové pokračovanie  
v nezmenenom profile úzkych šošoviek.

Výplň jaskyne je tvorená tromi generá-
ciami. Prvú generáciu tvorí množstvom 
drúzových dutín vo vápenci, s výplňou 
kryštálov kalcitu, aragonitu, miestami si-
deritu a dolomitu. Kalcitové a dolomitové 
drúzy dosahujú veľkosť od niekoľkých mm 
až po 4 cm. V stenách chodieb môžeme 
nájsť aj niekoľko drúzových geod kremeňa 
s kryštálmi veľkosti 1–2 cm. Ihlice arago-
nitu dosahujú dĺžku niekoľko cm. Táto 
generácia výzdoby súvisí s hydrotermálny-
mi procesmi v tejto oblasti. Z mineralogic-
kých výskytov môžeme v tejto jaskyni nájsť 
ešte stopy galenitu s pyritom.

Tento druh výplne je v jaskyni najhojnejší 
a vznikol vypreparovaním slabšie rozpust-
ných hydrotermálnych výplní prítomných vo 
vápencovom masíve, prostredníctvom rieč-
nej erózie podzemného toku. Druhá generá-

cia výplne je tvorená krehkými kalcitovými 
„karfiolmi“, ktoré sú v jaskyni zriedkavé. 
Farba je od snehobielej po okrovú.

Tretia generácia je tvorená živou kvapľo-
vou výzdobou v niektorých odbočkách a 
výklenkoch chodieb. Prevládajú náznaky 
drapérií, zácloniek a stalaktitov niekoľko-
centimetrových rozmerov. V banských chod-
bách sa vyskytujú recentné brčká s dĺžkou 
do 5 cm. Živá výzdoba sa nachádza najmä v 
znovuobjavenej Novej chodbe úzkeho kaňo-
novitého profilu s doterajšou dĺžkou cca 20 
metrov, ktorá bola objavená po odstránení 
malého množstva základky.

GEOMORFOLÓGIA

V prípade jaskyne Prvá ide o systém cho-
dieb o celkovej známej dĺžke 100 metrov. 
Podľa profilu sú chodby najčastejšie úzke, 
zvislé, menej často plocho-šošovkovité. Ko-
róziou modelované hrany majú všeobecne 
zaokrúhlené tvary. Vyskytujú sa tu aj jas-
kynné škrapy modelované vertikálnym prú-
dením vody po stenách chodieb, najmä po 
tektonických poruchách. Výplň jaskyne je 
autochtónna, napríklad kusy a bloky hornín, 
terra rossa.

GENÉZA

Známe časti jaskyne vznikli pôsobením 
starého toku (zrejme dnes o 200 m nižšie 
položeného potoka Teplá) na miestach kri-
žovania sa kolmého systému porúch. Na-
svedčuje tomu smer chodieb a náhle zmeny 
smeru. Erózne pôsobenie aktívneho toku 
dokladajú rôzne zahĺbeniny oblých tvarov  
v stenách a strope chodieb, obrie hrnce  
v strope, miestami ohladené kusy horniny  
v dne chodieb a na stupňoch.

PERSPEKTÍVY

Viaceré indície poukazujú na možnosť 
existencie rozsiahlejšieho jaskynného systé-
mu na tejto lokalite. O 50 metrov vyššie po 
hrebeni sa nachádza druhá, hlbšia šachtica. 
V roku 1984 sa v nej vykopavaním sutiny 
dosiahla hĺbka asi 20 metrov, kde členovia 
skupiny narazili na prvé horizontálne chod-
by. Na jar roku1985 sa však v dôsledku vytr-
valých zrážok a topiaceho sa snehu uvoľnila 
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sutina pri ústí tejto šachtice a zasypala ju 
až do výšky 3 metrov od ústia. Takéto ne-
bezpečie však nehrozí v prípade šachtice 
Prvá. Môžeme však reálne predpokladať, že 
z bansko-technického hľadiska museli byť 
tieto dve šachtice prepojené. Šachtica jasky-
ne Prvá nie je napojená na jaskynné a ban-
ské chodby len na jednom mieste, ale ústia 
do nej chodby aj z opačného smeru. Tieto 
sú však zasypané sutinovým kužeľom. Ich 
rozsah a počet sa ukáže až po jeho odstrá-
není. Niekoľko metrov od jaskyne členovia 
a čakatelia OS Banská Štiavnica vykonáva-
jú sondážne práce v jaskyni s pracovným 
názvom Líščia diera, ktorá zrejme nadvä-
zuje na jaskyňu Prvú. Vápence a dolomity 
tvoria nad dnešnou úrovňou potoka Teplá 
vrstvu vysokú 100–150 metrov – čo je ďal-
ší argument pre možnú existenciu systému.  
V doline potoka sa podarilo nájsť niekoľko 
malých vyvieračiek, a jedna vyvieračka s po-
merne veľkým prietokom je zachytená pre 
vodovod. Ukazuje sa teda predpoklad, že 
zrážkové vody infiltrujú krasovým územím  
a zrejme jaskynný systém vytvára cestu hyd-
rologickej komunikácii s týmto výverom. 
Prievan v Prvej nie je síce silný, ale je prí-
tomný, ako ukázali pokusy s dymom.

Veľmi sľubnými miestami v jaskyni Prvá 
sú základky. Základky sú práve tie múriky, 
ktoré nás sprevádzajú celou jaskyňou. Ob-
jem haldy pri šachtici som odhadol na 10 m3 
– to znamená približný objem horniny po 

vyrazení šachtice zodpovedá halde. Rúbani-
na, ktorá vznikla pri razení dvoch chodieb 
v jaskyni teda nebola vynášaná na povrch, 
ale zakladali sa ňou vtedy baníkom známe 
jaskynné priestory. Objem hornín som od-
hadol na 100 – 150 m3. Našou úlohou pri 
ďalšej sondáži bude teda postupne múriky 
opäť rozobrať a zaplniť nimi banské diela. 
Pri povrchovom prieskume väčšej časti loka-
lity pod Bielou cestou sa členom OS podari-
lo objaviť niekoľko ďalších perspektívnych 
miest so značnou nádejou na objavy.

Ako sa zdá, máme pred sebou speleolo-
gicky panenské územia, ktoré len čakajú na 
objaviteľskú činnosť. Bude treba vynaložiť 
nemalé úsilie na získanie skutočných infor-
mácií. Jaskyniari z Banskej Štiavnice však 
nestrácajú elán. V roku 1988 bol vymeno-
vaný nový predseda Ing. Miroslav Kameň.  
O príliv nových mladých jaskyniarov tiež nie 
je núdza, veď v Banskej Štiavnici sa nachá-
dza SPŠ banícko-hutnícka, žiaci ktorej majú 
podzemie nielen v krvi ale aj v popise prá-
ce. Patrí k ich cti, že v roku 1984–85 získala 
jaskyniarska mlaď tejto školy pekné druhé 
miesto v celoštátnej prehliadke prác SOČ  
s prácou „Geologicko-meračská dokumentá-
cia a prieskum krasovej jaskyne Prvá“. Ve-
ríme teda, že spoločným úsilím a nadšením 
členov a čakateľov OS Banská Štiavnica sa 
toto jaskyniarske novorodeňa aspoň priblíži 
k starším a omnoho slávnejším oblastným 
skupinám.

Na jar v roku 1990 uplynuli tri roky od 
prvej akcie oblastnej skupiny Handlová  
a Demänovská Dolina na zameriavaní jasky-
ne Mieru v Demänovskej doline. O prvých 
akciách sme už jaskyniarsku verejnosť infor-
movali v Spravodaji 1–2/1988. Odvtedy sa 
pri meračských prácach vystriedala skoro 
celá skupina z Handlovej, ale hlavná ťarcha 
meračskej práce ležala na pleciach nášho 
kolegu Dušana Diku, ktorého profesia, ale 
aj možnosť zaobstarať potrebné meračské 
pomôcky predurčila za hlavného merača. 
Okrem neho nám pri meraní pomáhali aj 
pracovníci Banských stavieb z Prievidze Šte-

vo Píš, Gusto Orieška a Tono Martonka, kto-
rí hoci nejaskyniari postupne prepadli vášni 
pre jaskyňu Mieru a pomáhali nám možno 
viac než sami chceli.

Od prvých akcií sa už urobil kusisko prá-
ce. Do dneška je zameraný hlavný ťah jas-
kyne Mieru, je pripojená Chodba vatových 
jazierok a polygón je vyvedený von cez Pa-
vúčiu jaskyňu. Pripojenie na ľadovú jaskyňu 
prebiehalo za spolupráce s Jaskyniarskou 
záchrannou službou, ktorej členovia v rám-
ci cvičenia vyčerpali spojovací sifón medzi 
spomínanými jaskyňami. Meranie to bolo 
jedno z najťažších, pretože nízky priestor sa 

Tri roky meračských prác v jaskyni Mieru
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nepodarilo celkom vyčerpať, ale prácu skoro 
celkom znemožnil silný prievan. Meračská 
skupina len s veľkým sebazaprením a drko-
taním zubov dokončila pripojenie polygó-
nu na meračskú sieť v Ľadovej jaskyni. Pri 
meračských prácach, ktoré sú pohodlnejšie 
ale nie sú ľahšie, pri prepočtoch a kresle-
ní sme zistili, že sa nám dostala do práce 
chyba. Súradnice bodov v Ľadovej jaskyni  
z nášho merania a z informácií od Ing. Lal-
koviča sa líšili v stovkách metrov. To snáď 
nie je možné? Pre istotu robíme kontrolné 
merania, pripájame polygón z Pavúčej jasky-
ne do vchodu jaskyne Mieru, a potom tento 
polygón končíme na našich bodoch pri spo-
jovacom sifóne v Ľadovej jaskyni. Medziča-
som sme museli aj vymeniť dovtedy použí-
vanú meračskú techniku, keď teodolit Kern 
musel ísť do opravy. Nahradil ho teodolit  
Zeiss 010B s optoelektronickým diaľkome-
rom firmy Wild Distomat D15S.

Pomocou tohto prístroja sa podarilo za-
merať dĺžky 315 m (zo štátnej cesty pred 
Ľadovú jaskyňu) a 435 m (zo štátnej cesty 
do Malého okna). Ďalšie meranie sme pod-

nikli v jaskyni Okno, keď vznikol problém 
vzdialenosti medzi koncom jaskyne Okno  
a časťami v Kostnici.

Kedže Paľo Herich, ako duša merania 
zo strany Demänovcov mal požiadavku na 
potiahnutie polygónu až k Psím dieram, ťa-
háme polygón hore dolinou. Na posledných 
akciách vyvstala nutnosť pripojenia polygó-
nu v Kostnici, ktorý sme realizovali pred ro-
kom, a preto meriame súbežný polygón cez 
Ružovú galériu. Meranie ešte nie je ukon-
čené, pretože v pláne je dokončenie mera-
nia cez Spojovací tunel do jaskyne Slobody  
a tam až do Spojovacej chodby prípadne až 
do jaskyne Pustá, ale to je program na nasle-
dujúce obdobie.

Doteraz bolo zameraných 9692 m poly-
gónového ťahu z toho 5257 m v jaskyniach, 
pričom bolo stabilizovaných 197 bodov  
v jaskyni a 34 na povrchu. Nová mapa začína 
získavať výsledný tvar, ktorý by spĺňal všetky 
požiadavky. Nasledujúce kancelárske práce si 
však vyžiadajú ešte veľa a veľa hodín práce.

MARTIN LUTONSKÝ 
obl. skupina Handlová

P. Herich a D. Diko zameriavajú priestory v jaskyni Okno. Foto: M. Lutonský
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Všetko to začalo úplne nenápadne. V au-
guste 1987 pricestovali do Demänovskej do-
liny dvaja talianski jaskyniari z Gruppo Spe-
leologico Brianteo. Náhodne zoznámenie 
sa rýchlo zmenilo v priateľstvo aj napriek 
jazykovej bariére. Massimovi a Gugliel-
movi sa demänovské jaskyne tak zapáčili, 
že ani po týždni sa im nechcelo ísť domov  
a v roku 1988 prišli znovu. To už sme pre 
nich pripravili program po celom Slovensku 
a z vďaky nás pozvali pozrieť ich krasový 
rajón. Potichu prisľúbili aj nejakú priepasť. 
V apríli 1989 sa do Talianska vybrali dvaja 
členovia oblastnej skupiny Demänovská Do-
lina – Ján Dzúr, Ivan Kundis a skupinový 
hosť, člen oblastnej skupiny Bratislava, Bo-
huš Horvát.

Popradskou škodovkou z Pragocaru, kto-
rá našich členov zo skupiny vozila pred 
pár týždňami po Ukrajine sa presúvame 
do Bratislavy, aby sme pribrali Boba s jeho 
materiálom, čím sme vytvorili z auta „kač-
ku“. Československú hranicu prechádzame  
21. 4. v poludňajších hodinách na Stráž-
nom pri Vimperku. Míňame nemecký úsek 
Dunaja a vchádzame na diaľnicu smer Mní-
chov. Prechádzame Garmisch, Insbruck  
a šplháme sa na Brenner s pocitom údivu  
o vysokej spotrebe benzínu.

Sobota 22. 4. mení názov Brenner na ta-
lianske Brennero. Valíme sa dolu kopcom 
na Bolzano. Pocit spokojnosti dlho netrvá, 
lebo nechceme opustiť Alpy a šplháme sa na 
horské priechody Paso Mendola a Pasco To-
nale so zimným lyžiarskym ruchom. Obchá-
dzame Madonu di Campilio a schádzame do 
pádskej nížiny. Kvitnúce stromy nás vítajú  
v Bergame, odkiaľ skratkami po najužších 
cestách objavujeme mestečko Meda s 20-tisíc 
obyvateľmi a štyrmi bankami. Netrvá dlho 
a už nás vo dverách domu víta donna Folli, 
malá čiperná talianka, Massimova mama. O 
chvíľu sa stretávame s Guglielmom a tak je 
príležitosť vytiahnuť malé darčeky – bohém-
sky krištáľ. Prehodíme náš materiál do áut 
talianskych priateľov a serpentínami sa vy-
driapeme na Marterone, najmenšej dedinky 
v Taliansku neďaleko mesta Lecco. Víta nás 

majiteľ malého hotelíka s veľkou reštaurá-
ciou a rozdávame propagačný materiál, čím 
robíme reklamu našej organizácii.

Nedeľné ráno nás prekvapí nádherným 
počasím. Fotoaparátom nenecháme ujsť 
krásnu scenériu Monte Resogone. Po chvíli 
berieme batohy s materiálom a schádzame 
do malej ale sympatickej jaskyne Edera s 
veľkými perspektívami objavov pri aktívnej-
šej práci. Od nej schádzame do krásneho 
vápencového kaňonu: s vyvieračkou Grotta 
Fiomlat s prietokom asi 350 l/s. Obzerajúc 
kaňony vraciame sa späť do Medy na zák-
ladňu speleo Brianteo, kde si prezeráme dia-
pozitívy a mapy.

V pondelok 24. 4. ráno sa vraciame na 
Morterone, kde sa zoznamujeme s členmi 
Gruppo speleologico Varese a spoločne od-
chádzame do jaskyne Maddalena v nadmor-
skej výške 976 m, čo je o 216 metrov vyššie 
ako vyvieračka Fiomlat. Až v samotnej jas-
kyni s nádhernými meandrami s výškou 5 až 
20 metrov o šírke maximálne 1,5 metra chá-
peme aké sú možnosti objavu veľké a pre-
čo sa naši kolegovia neorientujú na Ederu. 
Kým Jano a Bobo odchádzajú do zadných 
priestorov jaskyne Akimom, autor článku s 
Massimom a Denielem zameriavajú jasky-
ňu. Po návrate naši kamaráti pripravili po-
sedenie, na ktoré pozvali i prezidenta Mor-
torone pána Redealli Giampietro priaznivca 
jaskyniarstva.

Ráno 25. 4. odchádzame do Medy a ces-
tu znepríjemňuje stály dážď. Deň vypĺňame 
návštevou Milánskeho prírodopisného mú-
zea, Milánskej katedrály a slávnej La Scaly. 
Sme nemilo prekvapení, keď zistíme, že za 
našej neprítomnosti na Massimovej Alfe 
vylomili zlodeji okno. Zisťujeme, že diplo-
matku s dokladmi máme, ale zmizla naša fo-
tobrašňa. Vieme si predstaviť akí museli byť 
páchatelia jedovatí, keď v nej našli iba malý 
stolný statív a pár vacuo žiaroviek.

V stredu po dlhej dobe štartujeme naše 
auto a celý deň sa len prevážame, pretože ne-
ustále husto prší. Vo štvrtok sa stretávame s 
Danielom, ktorý nám bude robiť sprievodcu 
do priepasti Grotta F. Marelli hlbokej 456 

Išli sme na skusy do Talianska
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metrov. Takže predsa len nejaký bonbónik. 
Jaskyňa sa nachádza nad Varese pod Cam-
po del Fiori. Objavená bola v roku 1902 
návštevníkmi blízkeho hotela a dostala ná-
zov Grotta del Monte Tre Crocette. Vtedaj-
šia jej hĺbka bola 208 metrov. Vrchné časti 
jaskyne boli sprístupnené pre návštevníkov 
hotela. V roku 1916 F. Marelli našiel bočnú 
chodbu s priepasťou, do ktorej sa pokúsili 
zlaniť. Netušil však, že 40-metrovému lanu 
chýba na dno 20 metrov. Pokus sa skončil 
pre Marelliho tragicky a jaskyňu pomenovali 
jeho menom. Dnes je hotel pre nerentabili-
tu zavretý a jaskyňa zamknutá. V roku 1974 
Vaneskí jaskyniari objavili dom Katusa, čím 
dosiahli hĺbku 312 metrov. Nad tým istým 
domom v roku 1975 našli správnu odbočku 
do hĺbky 360 metrov a v roku 1977 objavi-
li dom Kyklop v hĺbke 389 metrov. Ďalšie 
úspešné postupy zaznamenali v roku 1981 
a 1983 kedy dosiahli hĺbku 456 metrov. Zo-
stup do priepasti bol spočiatku príjemný no 
už po prvom zlanení začíname byť mokrí  
a pre padajúcu vodu nemôžeme fotografo-
vať. Sklamaní začíname byť až vtedy, keď 

nám Deniele zahlási, že sa nedostaneme 
ani do domu Kyklop, pretože silné dažde 
spôsobili zaplavenie chodby. Zmierení s to-
uto skutočnosťou dosahujeme dom Katusa  
v hĺbke 312 metrov. Z jaskyne vyliezame vodo-
pád mokrí do nitky a samozrejme bez svetla. 
Vo večerných hodinách sa lúčime vo Varese  
s našimi priateľmi.

Ráno odchádzame cez Como a smeru-
jeme na Lago di Garda do oblasti jedného  
z najväčších talianskych jazier. Pri pohľa-
de na obrovské vápencové bradlá, zaplesá  
v každom jaskyniarovi túžba po návšteve 
tohto krasu. My však na to čas nemáme, 
preto sa lúčime a na Brenneri opúšťame Ta-
liansko a postupujeme na Salzburg. Prechá-
dzame Rakúsko, krátko sa zastavujeme na 
Dachsteine a vo Viedni. Nad ránom dotlá-
čame našu „kačku“ do Petržalky. Hoci nám 
na našej ceste počasie neprialo, hlavnú úlo-
hu upevniť kontakty v Taliansku sme splnili  
a môžeme si povedať, boli sme na skusoch 
nabudúce budeme múdrejší.

IVAN KUNDIS
obl. skupina Demänovská Dolina
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Známy jaskyniar Steve Knutson zo Spoje-
ných štátov amerických každoročne zostavu-
je zoznam nehôd v jaskyniach amerického 
kontinentu. Periodikum jaskyniarov USA, 
NSS News každoročne vydáva zvláštne číslo 
ACA – American Caving Accidents (Ame-
rické jaskynné nehody), ktoré edituje práve 
Steve Knutson. Predkladáme výňatok z čís-
la, ktoré opisuje a analyzuje registrované ne-
hody v roku 1988.

Autor spracúva nielen nešťastia, ktoré sa 
prihodili v jaskyniach, ale aj drobné inciden-
ty. Neobmedzil sa len na strohé konštatova-
nie faktov, ale v analýze každého prípadu 
sa zaoberá aj konštatovaním eventuálnych 
opatrení, ktoré mohli vylúčiť fatálnosť prípa-

du alebo ináč zmierniť celkový nepriaznivý 
dopad nehody. Tento prístup každopádne 
napomáha výchove. Ak niekto pravidelne 
sleduje prehľad „ACA“ celkom iste mu to 
pomôže pri zvyšovaní bezpečnosti jeho čin-
nosti v podzemí a to najmä, ak ide o osoby, 
ktoré sa väčším či menším dielom zúčastňu-
jú na výchove mladých speleológov.

Podľa Knutsona môžu byť skutočné fak-
ty nehody veľmi skreslené, ak ich podávajú 
len jaskyniari, ktorí boli pri nehode prítom-
ní, tobôž ak o nehode informujú len niekto-
ré noviny a časopisy. Objektívnejší pohľad 
na skutkovú podstatu nehody a jej dôsledky 
poskytnú tí, ktorí sa zúčastnili na jej likvi-
dácii.

Nehody v jaskyniach Ameriky:
 1986 1987 1988
1. Smrteľné prípady (transport tela) 4 3 4
2. Zranenie vyžadujúce transport a prvú pomoc  10  15  11
3. Bez zranenia, no vyžadujúce transport a prvú pomoc  21  14  20
4. Zranenie nevyžadujúce transport ani prvú pomoc  10  15  14
5. Bez zranenia, bez transportu a prvej pomoci  19  16  12
    Spolu:   64  63  61
    Spolu 1.–4.   45  47  48

Príčiny nehody:
Výbuch acetylénu alcbo iného plynu   3 0 1
Nedýchateľné ovzdušie   3 2 1
Pád jaskyniara   24  14  20
Utopenie     1 2 0
Nedostatočný výstroj alebo jeho zlyhanie  14  17  19
Povodeň    1 3 3
Hypotermia (podchladenie organizmu)   1  2  0
Ochorenie     0 0 1
Zablúdenie    8 5 3
Padajúce kamene – zavalenie   12  16  7
Zaklinený jaskyniar   2 1 0
Vyčerpanie    0   1   1
Ostatné nehody    3 3 8
Nehody pri potápaní v jaskyniach  9  7  10

Nehody v jaskyniach Ameriky roku 1988
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Celkový počet 61 nehôd v roku 1988 je 
len o niečo menej ako v predchádzajúcich 
dvoch rokoch. No celkový počet nehôd s ná-
sledkami 48 v kategóriách 1, 2, 3 a 4 je o 
niečo viac ako 45 a 47 v rokoch 1986 a 1987.

Smrteľné nehody boli štyri, z ktorých tri 
spôsobili pády jaskyniarov. K prvej došlo pri 
zostupe k jaskyni po strmom svahu. Nešťast-
ník sa prudko rozbehol a nedokázal už zasta-
viť pred vertikálnym stupňom. K druhému 
nešťastiu došlo, keď jedna turistka vo vstup-
ných častiach jaskyne chcela prejsť popri 6 
metrov hlbokej priepasti bez zaistenia. Pád 
do priepasti jej spôsobil smrteľné zranenie. 
Ďalšie sa prihodilo skúsenému jaskyniaro-
vi, ktorý chcel zostúpiť do hlbokej priepasti  
v teniskách bez zaistenia. Keď sa chcel pri-
blížiť k rebríku v ústí priepasti, pošmykol sa 
a padol do 20 metrovej hĺbky. K štvrtému 
nešťastiu došlo, keď sa zlomil skladací stĺp 
v momente, kedy jaskyniar práve vyliezol na 
jeho vrchol.

V jaskynnom potápaní išlo o bežné ne-
šťastia. Z desiatich prípadov skončilo deväť 
tragicky. Po prvýkrát sa tieto nešťastia pri-
hodili aj certifikovaným speleopotápačom 
NSS. Znamená to, že speleopotápanie je 
tak extrémne nebezpečná činnosť, ktorej ná-
strahám sa nevyhnú ani špičkoví trénovaní 
potápači.

V roku 1988 dominovali nehody spojené 
so zlyhaním výstroja a pádmi jaskyniarov. 
Naproti tomu klesol počet nehôd spôsobe-
ných padajúcim kamením. Prihodilo sa 19 
nehôd zlyhania výstroja. Registrovaných 
je päť prípadov zlyhania osvetlenia, trikrát 
zlyhali popruhy, pretrhol sa pedál a prsný 
popruh spojený s prekotením lezca. Zlyha-
la tiež pracka prsného popruhu. Tri neho-
dy spôsobili značné znečistené zlaňovacie 
brzdy, dvakrát došlo k vtiahnutiu brady do 
zlaňovacej osmičky a jeden prípad vtiah-
nutia košele do zlaňovacej brzdy. Došlo aj 
ku uvoľneniu zaisťovacej matice na rappel-
-raku (xylofón), no našťastie bez následkov, 
lebo sa to prihodilo v momente, kedy lezec 
akurát dosiahol dno priepasti. Zlomila sa 

karabína, ktorou bola zlaňovacia brzda pri-
pnutá k sedačke, jaskyniar reagoval uchyte-
ním lana nad brzdou. Zrútil sa skladací stĺp, 
čo spôsobilo smrteľné zranenie jaskyniara. 
Jeden jaskyniar sa zasekol na povrazovom 
rebríčku. Počas uvoľnenia sa prevrátil a os-
tal visieť za nohu na priečke. Došlo tiež k 
splanutiu variča, čo spôsobilo vážne popá-
leniny. Je zaujímavé, že ani v jednom prípa-
de nedošlo k roztrhnutiu lana. Zlyhal vždy 
osobný výstroj.

Značnú časť 20 nehôd spôsobili pády jas-
kyniarov. Väčšinou išlo o malé pády, ktoré 
spôsobili najviac ak zranenie kolena, či vy-
kĺbenie pleca. Šesť pádov z dvadsiatich bolo 
do hĺbky 6–25 metrov, z ktorých tri boli smr-
teľné. K popáleniu rúk došlo pri nekontro-
lovateľnom zlanení na xylofóne. Zlomená 
noha bola dôsledkom klasického zostupu  
s príliš voľným istením a k menšiemu zrane-
niu došlo aj pri páde počas hľadania vhod-
ného podzemného stanoviska. Ani jeden 
pád nespôsobilo zlyhanie kotvenia.

Osem nehôd je zaradených v kategórií 
ostatných. Ide o dve stretnutia s hadom, 
pozoruhodný je prípad rozbúreného mora 
v prímorskej jaskyni. Vypichnutie oka drô-
tom počas kopania jaskynného vchodu. 
Odmontované lanové zábradlie počas pod-
zemnej túry, porucha vodného čerpadla po-
čas odčerpávania jazera, čo spôsobilo šok 
na jaskyniarov v jazere. Vykĺbené koleno 
počas plazenia a chaotická jaskynná túra s 
deťmi.

Došlo tiež k siedmim nehodám spôsobe-
ným padajúcim kamením. Je to menej ako 
v predchádzajúcich rokoch. V dvoch prípa-
doch išlo o dočasné uväznenie veľkými ka-
meňmi. Menšie zranenie spôsobili kamene 
padajúce dolu svahom, jedného jaskyniara 
udrel padajúci kameň do prilby a jedného 
zasiahol do nohy a spôsobil ťažké zranenie. 
V štyroch kategóriách došlo k jednej neho-
de.

Z NSS News, December 1989 Part II
American Caving Accidents 

prelozil: GUSTÁV STIBRÁNYI
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Západný Kaukaz – Bzybský chrbát

Cieľom zimnej expedície sovietskych a 
francúzskych speleológov boli známe jaskyne 
Novoafónska a Mcista. „Prieskumné“ ponore-
nie Bernarda Le Bijana do jazier v Novoafón-
skej jaskyni umožnilo ich spojenie a v hĺbke 
15–20 m objaviť 90 m dlhý podzemný tunel, 
ktorý vyúsťuje do veľkej podzemnej sály. Ber-
nard sa ponoril do hĺbky –35 m, ale ani tak 
nevidel dno steny tejto kaverny. V Mčište bolo 
zmapovaných viac ako 3 km chodieb. Jednu z 
odbočiek vstupného sifónu preskúmal Claude 
Tulunjan do –68 m. To je najhlbšie ponorenie 
v sifónoch ZSSR. Studňa zatopená vodou sia-
ha ešte hlbšie a podľa všetkého komunikuje s 
podzemným systémom Snežna-Mezenného. 
Krasnojarskí potápači sa potápali v dvoch 
odľahlých sifónoch jaskyne. V jednom z nich 
dosiahli hĺbku –20 m a v druhom dosiahli 
ohyb v hĺbke –55 m (A. Skačkov). Neskôr sa 
zafarbením podzemného toku v priepasti Na-
pra (–985 m) dokázalo spojenie s vyvieračkou 
Mčišta. Spolu s hĺbkou sifónu Mčišty výšková 
amplitúda hydrogeologického systému dosa-
huje 2345m.

Na Chipskom masíve speleológovia MGU 
preskúmali nový vchod do priepasti Kaňon 
(–280 m) a urobili pokus potápať sa v kon-
covom sifóne. Preskúmaná je nová jaskyňa 
Veterok (–220 m).

V priepasti Vesennaja speleológovia z 
Tomska podnikli druhý pokus ponoriť sa do 
sifónu v hĺbke –550 m. Jednému z potápa-
čov sa podarilo preniknúť do –20 m, sifón 
pokračuje ďalej.

Novembrová expedícia jaskynných potápa-
čov z Moskvy a Riazane do jaskyne Chabju 
objavila nové priestory, z ktorých viac ako  
1 km zmapovali. Dĺžka jaskyne je viac ako 3 
km.

Arabika

Kijevskí speleoturisti prehĺbili priepasť 
Genrichova Bezodná (–780 m) na –895 m 
pričom prešli cez neveľký prítok do priepas-
ti Kujbyševska v hĺbke –965 m. Priamym 

prechodom tak bola potvrdená existencia 
skôr predpovedaného speleo-hydrogeolo-
gického systému nazvaného Arabikský, do 
ktorého patria ešte nespojené priepasti Kru-
bera (–340 m, ktorá má vchod o 80 m vyššie 
ako Kujbyševská) a priepasť Berčilská, kto-
rú tohto leta kijevskí speleológovia prehĺbili  
z –250 m na –420 m (situovaná 240 m vyš-
šie). Krasnojarskí a irkutskí speleológovia 
prehĺbili jaskyňu KT – 117 (Rusalka) z –160 
m do –250 m. V tom istom rajóne bola jas-
kyňa Gandi prehĺbená do –540 m.

Speleológovia z Moskvy, Ljeva, Usť-Ka-
menogorska, Kaunasu a Rostova n. D. sa 
zúčastnili expedície do systému V. Iľjuchi-
na, ktorej cieľom bolo prekonanie štvrtého 
sifónu v hĺbke –1240 m. Dvojicu potápačov 
(V. Jaskin a V. Kiselov) zastavila v S 4 slepá 
stena vo vzdialenosti 110 m a ďalšie pokra-
čovanie nezistili. V chodbe medzi S 3 a S 4 
preskúmali bočný sifón do hĺbky –15 m.

Severný Kaukaz

Speleológovia z Rostova n. D. pokračovali 
vo výskume jaskýň Zagodana. Jaskyňa Rostov-
ska bola prehĺbená z –317 m na –420 m. Našli 
sa dve nové jaskyne hlboké 130 a 180 m.

Jaskyňa Chabju, Západný Kaukaz, ZSSR. Foto: V. 
Kyselov

SPELEOLOGICKÉ OBJAVY V ZSSR V ROKU 1989
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Stredná Ázia

Uralsko-talianska expedícia na chrbte Baj-
suntau (pod vedením A. Višnevského) prešla 
v jaskyni Boj-Bulok závalom do hĺbky –1158 
m. Spolu s prevýšením vo vstupnej časti jas-
kyne (+152 m) dosiahla denivelácia 1310 m. 
Boj-Bulok sa tak stala najhlbšou jaskyňou 
Ázie. Sverdlovskí speleológovia preskúmali 
v 45/–15 sifón vyvieračky Macaj.

Sibír

Irkutskí speleológovia preskúmali novú 
časť jaskyne Botovskaja na rieke Bota, prí-

toku Leny. Dĺžka jaskyne sa zväčšila z 1750 
m na 4500 m.

V roku 1989 pracovali v jaskyniach ZSSR 
mnohí zahraniční jaskyniari z BLR, MR, 
NDR, PLR, ČSFR, Rakúska, Anglicka, Bel-
gicka, Talianska, USA a Francúzska. V tom-
to roku v jaskyniach ZSSR zahynuli traja jas-
kyniari. Dvaja sa stali obeťami hypotermie a 
jeden zahynul po roztrhnutí lana pri spuste 
do priepasti.

A. KLIMČUK – V. KISEKOV
Preložil: P. MITTER
Poznámka prekladateľa: Mená francúzskych speleo-
lógov môžu byť nepresné v dôsledku ich fonetického 
písania v ruštine.

Cieľom tohto príspevku je oboznámiť jas-
kyniarsku verejnosť so svojimi skúsenosťami  
z praktickej speleológie so zreteľom na apliká-
ciu Murphyho zákonov. Hoci oblasť činnosti 
Murphyho a jeho žiakov je veľmi vzdialená 
jaskyniarskemu podnikaniu, znalosť univer-
zálnosti sveta a jeho dennodenné pozorovania 
viedli k odhaleniu celého radu zákonov plat-
ných vždy, všade a pre každého. Nedajme sa 
preto mýliť Neglerovým výkladom pôvodného 
Murphyho zákona: „Murphyho zákon nebol 
objavený Murphym, ale iným človekom s rov-
nakým menom“ a smelo pristúpme k javom 
častým v speleológii.

OSVETĽOVACIE ZÁKONY

Zákon prototypu.

Prototypová osvetľovacia súprava svieti naj-
lepšie za izbovej teploty v uzavretej miestnos-
ti.

Zákon upchatého horáka.

Pravdepodobnosť upchatia horáka karbidky 
blatom sa zvyšuje hneď po tom, ako sa upchá 
horák kamarátovi a blíži sa istote, keď horí už 
len jediný.

Zákon rezervnej žiarovky.

Funkčnosť rezervnej žiarovky elektrického 
osvetlenia veľmi klesá pri poruche žiarovky 
hlavného osvetlenia.

Zápalkový zákon.

Nech odložíte zápalky kdekoľvek, pri pr-
vom hľadaní vypadnú do vody.

Gregorov pomocný zákon.

Kolega má vždy lepšie svetlo. Po zámene 
osvetlenia sa jeho svetlo výrazne zlepší.

Zákon kritického miesta.

Osvetlenie zásadne prestáva fungovať v kri-
tickom mieste. Dôsledok: Kritické miesta sú 
tam, kde prestáva fungovať osvetlenie.

ODEVNÉ ZÁKONY

Zákon orientácie

Nepremokavosť kombinézy je zaručená 
smerom von. Smerom dovnútra môže voda 
prúdiť nehatene.

Murphyho zákony v speleológii
Motto: Keď sa niečo môže pokaziť, tak sa to určite pokazí. 

(1. Murphyho zákon)
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Zákon kontaktu

Kombinéza je natoľko priliehavá, aby brá-
nila v určitých pohyboch a natoľko voľna 
aby sa zachytila o každý kvaplík.

Mc. Milanov paradox

Uzáver kombinézy sa zásadne otvára v 
plazivke plnej blata a vody. Pri potrebe nie-
čo vybrať z vnútorného vrecka skrehnutými 
prstami sa nedá otvoriť.

Vodný zákon

Do čižiem natečie vždy, keď je v jaskyni 
voda. V absolútne suchej jaskyni je voda na-
hradená iným materiálom.

Zákon mokrých nôh

Studená voda v čižme prestáva vadiť, keď 
sa ohreje na telesnú teplotu. V tom okamži-
ku je nahradená novou studenou vodou.

Galantérny postulát

Pracovné rukavice slúžia na udržanie prí-
slušného množstva blata na rukách. V mok-
rom prostredí tiež na udržanie patričného 
množstva vody.

ZÁKONY JEDNOLANOVEJ TECHNIKY

Zákon prvozostupu

Lano použité na prvozostup je buď také 
dlhé, že ďalšiemu postupu úspešne bráni 
jeho úplné zauzlenie, alebo tak krátke, že na 
dosiahnutie dna chýbajú 3 metre. Po skráte-
ní dlhého lana chýbajú na dno 3 metre.

Speletové pravidlo

Pri konštruovaní tretinového kladkostroja 
dávame jeden spelet zásadne opačne (ale ne-
možno sa na to spoľahnúť).

 

Pádny zákon

Šraubovacie karabíny typu Maillon šraubuje-
me na doraz, okrem prípadov keď do nej bude-
me padať. Nutnosť dokonalého zašraubovania 
karabíny typu Maillon sa nedá vopred určiť.

Kvalitatívny zákon

Nech vystrojuje priepasť ktokoľvek a ako-
koľvek dobre, vždy sa nájde niekto, kto by to 
urobil lepšie.

Zákon nitov

Najdôležitejší nit drží najhoršie.

Limitný zákon

Pri prekopávaní závalu si z možných 
smerov vyberáme ten najdlhší a najkom-
plikovanejší. Najviac na ňom pracujeme 
a opúšťame ho ako neperspektívny, keď 
nám chýba na prekopanie asi jeden me-
ter. Každý ostatný smer prekopávame tak 
dlho, kým sa nesplní požiadavka priblíže-
nia (1 m).

Zákon blata

V úzkej šikmej plazivke je blato lepkavé 
tak, aby smerom dole akurát lepilo a sme-
rom hore akurát šmýkalo.

Priestorový postulát

Úzka plazivka je lepšie prielezná pred pre-
kopaním.

Rekognoskačný zákon

Po objave nových častí jaskyne sa vždy náj-
de niekto, kto tam už bol, akurát svoj objav 
nestihol zverejniť.

EXPEDIČNÉ ZÁKONY

1. zákon transporťáku

Pri balení transportného vaku sa tvrdé a 
hranaté predmety usporiadajú tak, aby svo-
jimi hranami a rohmi tlačili do oblasti ob-
ličiek a krížovej kosti. Pri prebalení si tieto 
predmety len vymenia svoje miesto.

2. zákon transporťáku

Nech balíš veci do transportného vaku v 
akomkoľvek poradí, prvú vec, ktorú budeš 
potrebovať nájdeš až na dne vaku. V prípade 
viacerých vecí je to tá posledná.
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3. zákon transporťáku
Batožina počas expedície zväčšuje svoj 

objem tak, že po zlikvidovaní potravín  
a spotrebného materiálu zaberá o tretinu 
viac miesta.

Jazierkový zákon
Do jazierka padá vždy ten transportný 

vak, ktorý je deravý. Doň sa balia predme-
ty, ktoré sa v žiadnom prípade nesmú na-
močiť.

Huntov zákon
Ponorkovou chorobou trpia ostatní. Mne 

každý lezie na nervy.

Expedičný postulát
Najväčší úspech každej expedície je jej od-

chod.

Expedičná axióma
Úspešná expedícia sa od neúspešnej rozli-

šuje len prídavným menom.

BIVAKOVACIE ZÁKONY

Definícia suchého miesta
Suché miesto v jaskyni je tam, kde z ploš-

nej jednotky stropu jaskyne padne menej 
ako jedna kvapka za 24 hodín.

Kvapková teoréma
Pri nedbanlivom výbere miesta na bivak 

nám prvé kvapky vody padnú na tvár až po 
určitom čase. Pri starostlivom výbere miesta 
zmokneme hneď.

Johnsonov poznatok
Predchádzajúce miesto na bivak bolo 

suchšie.

Zatiaľ toľko. Text má určite nedostatky  
a rozhodne nevystihuje všetky činnosti v jas-
kyniach a okolo nich. Na ďalšom znení textu 
sa už pracuje.

MARTIN LUTONSKÝ 
oblastná skupina Handlová

Keď bola asi pred 50 rokmi objavená jas-
kyňa Lascaux v juhozápadnom Francúzsku, 
považovalo sa to za jedno z najväčších dob-
rodružstiev na svete. Štyria chlapci s doma 
vyrobenou petrolejovou lampou a hodinka-
mi sa vydali na prieskum „dosť hlbokej die-
ry“ na zalesnenej strane kopca a našli pokla-
dy aké z nich nikto neočakával: neuveriteľne 
bohaté galérie nádherných prehistorických 
obrazov namaľovaných asi pred 17 tisíc rok-
mi.

Veľa vecí sa odvtedy udialo. Kompaktná 
jaskyňa Lascaux vytvárajúca vstupnú halu 
a dve náhle useknuté vedľajšie vetvy je naj-
okázalejšou z približne 200 dosiaľ objave-
ných umeleckých jaskýň západnej Európy. 
Je predmetom najintenzívnejšieho štúdia 
odborníkov. Povedzme však, že inventár 
umeleckých predmetov postavil pred od-
borníkov ťažkú úlohu. Nikto totiž nepo-
chybuje, že doteraz objavených viac ako 80 

malieb a asi 1500 rytín predstavuje iba časť 
bohatstva.

Približne pred 10 rokmi francúzske mi-
nisterstvo kultúry poverilo Maria Ruspoli-
ho kvalifikovaného filmára – autora filmov 
o Etruských hrobkách a iných podzemných 
útvaroch, vytvoriť dokument o jaskyni 
Lascaux. V čase nakrúcania filmu Ruspoli 
sa tak nadchol tým, čo videl, že sa to roz-
hodol zvečniť v písomnej, ale aj filmovej 
podobe. Výsledkom jeho rozhodnutia je 
„Jaskyňa Lascaux“ krásne ilustrovaný a 
moderný opis miesta z čias prekvitania pr-
votného umenia.

Prehistorickí umelci vyryli v hlavnej hale 
špecifickú, dôkladnú prehliadku zvierat. Sú 
namaľované vysoko na oblých vápencových 
stenách jaskyne a spolu vytvárajú súbor asi 
24 zvierat; 7 býkov (jeden z nich je asi 8 
stop dlhý / 1 stopa – 30,5 cm) a predstavuje 
najväčšiu doteraz známu jaskynnú maľbu), 

Podzemný zverinec
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12 koní, 6 jeleňov a nejaké záhadné zviera s 
dvoma rohami, ktoré je na čele tejto čriedy. 
Priechod z tejto galérie do ľavej vetvy vedie 
cez otvor tvaru kľúčovej dierky, ktorým sa 
dostaneme do chodby, ktorá okrem iných 
malieb obsahuje oblúkovitú stropnú kompo-
zíciu z troch červených kráv a jemne nakres-
leného koňa čínskeho typu.

Na dne dvadsaťšesť stôp hlbokej šachty 
vedľa pravej vetvy jaskyne autor pociťoval 
(tak ako aj iní pred ním) „okultnú silu“ toh-
to najtajnejšieho miesta, vnútornej svätyne, 
Lascaux. Šachta mŕtveho, ako bola pome-
novaná, obsahuje známu maľbu – postavu 
muža padajúceho dozadu pred nízko sklo-
nenými rohami raneného bizóna. Muž má 
vtáčiu hlavu a hneď pod ním je tyč, na vrchu 
ktorej sedí vták.

Zmysel tejto maľby je nejasný, hoci Ruspo-
li predpokladá, že maľba predstavuje nejaký 
mýtus, zrejme časť prehistorickej epiky, ktorá 
bola dlho pred objavením písma zaznamena-
ná vizuálne. Mimochodom Ruspoli sa sťažu-
je na množstvo administratívnych prekážok, 
ktoré vymedzili jeho čas na filmovanie v 
šachte na 15 minút. Šachta poskytovala ešte 
iné archeologické bohatstvo. Na dne jaskyne 
bolo odkryté ložisko viac než 60 kamenných 
lámp a niečo ako dosky s vyhĺbenými otvormi 
na palivo. V jednej takejto pieskovcovej vrstve 
tvaru lyžice sa ešte teraz našli zuhoľnatené 
pozostatky prútia obalené vo zvieracom tuku. 
Experimenty s týmito lampami dokázali, že 
položené v určitých strategických miestach 
jaskyne, boli schopné horieť päť alebo aj viac 
hodín a poskytovali dostatočné osvetlenie pre 
umelcov. V tom istom ložisku sa našli červe-
né a čierne prírodné farbivá (ložiská v iných 
častiach jaskyne takisto obsahovali množstvo 
odtieňov žltej, oranžovej, hnedej, čiernej a 
červenej farby).

Jeden z najvýznamnejších nálezov hneď 
v blízkosti šachty však nemá nič spoločné s 
umením a umelcami. Pravdepodobne by si 
to nikto nevšimol, okrem skúseného arche-
ológa, ktorý si dôkladne všetko prezerá a je 
vždy pripravený na niečo nečakané. Keď 
pred 40 rokmi exkavátory v noci náhle na-
razili na stenu, odrazili kus (hliny) ílu, ktorý 
sa rozpadol na dva kusy a odkryl v jednej 
polovici časť stlačenej rastlinnej hmoty a v 
druhej odtlačky podobne pleteným sieťam. 
Randall White z New Yorskej univerzity 
zdôraznil, že tento nález dokazuje schop-
nosť prehistorických ľudí vyrábať siete, šnú-
ry na chytanie rýb, oká (pasce), nite a prav-
depodobne vlnené výrobky a koše.

Jaskyňu Lascaux ihneď využili na obchod. 
Stala sa zdrojom veľkých príjmov. Viac než 
dva milióny návštevníkov prešlo cez hlavnú 
halu a priľahlé galérie. S finančným úspe-
chom však prišli aj ťažkosti. Maľby, ktoré sa 
aj napriek tisíckam rokov, ktoré uplynuli od 
ich vzniku, tešili živým farbám sa začali roz-
padať. Prvé príznaky objavili v roku 1960, 
boli to škvrny zelených rias, pravdepodobne 
prinesené návštevníkmi. Neskôr sa tieto ria-
sy začali objavovať aj na maľbách. O tri roky 
neskôr tzv. zelená leprosa pokročila do ta-
kého štádia, že jaskyňu museli pre verejnosť 
zatvoriť. Hoci pomocou antibiotík, stálej 
teploty a kontrolou vlhkosti sa podarilo dať 
maľby do pôvodného stavu, jaskyňa zostala 
zatvorená.

Turisti však budú mať možnosť navštíviť 
umelú jaskyňu Lascaux II., ktorú budujú od-
borníci z oblasti jaskynného umenia v opus-
tenom otvorenom kameňolome 200 yardov 
od originálnej jaskyne.

Preložené a krátené z príspevku John E. Pfeiffer 
(Natural History 10/87)

preklad: I. BENICKÁ
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Na východnom okraji Kremnických vr-
chov, na rozhraní so Zvolenskou kotlinou, je 
obnažený styk mezozoických karbonátov a 
neogénnych vulkanitov. Potoky stekajúce do 
Zvolenskej kotliny zarezali svoje doliny do 
podložia a v úbočiach odkryli styčné plochy 
karbonátov a andezitov. Významný odkryv 
je západne od obce Horné Pršany, v doline 
Rakytovec, v mieste, ktoré miestni obyva-
telia nazvali „Do kremenia“. Dolina je tu 
zarezaná do metamorfovaných dolomitov s 
hniezdami, žilkami a rôznymi nepravidelný-
mi polohami amorfného kremeňa pripomí-
najúcimi polodrahokamové opály známe u 
nás hlavne z Dubníka pri Prešove. Hornina 
je veľmi mechanicky porušená, prestúpená 
množstvom drobných puklín, podľa ktorých 
zvetráva. Na lomových plochách pekne vid-
no štruktúru horniny, striedanie polôh rôz-
ne zmeneného dolomitu a amorfného kre-
meňa. Na povrchu úlomkov upútajú sivé až 
sivočierne, niekedy modrasté, povlaky. V tvr-
dej odolnej hornine je dolina ostro zarezaná. 
V úbočiach sú bralné stupne, pod ktorými 
mechanickým zvetrávaním vznikajú skalné 
diery a sú tu aj dve malé stráňové jaskyne. 
Jedna previsová je v úžľabine na okraji lesa, 

druhá výraznejšia asi 200 m na SZ v neveľ-
kej skalnej ostrohe, známa pomenovaním 
„Jaskyňa v Kremeni“.

Jaskyňu v Kremeni tvorí jediná podzemná 
sieň. Členitý podzemný priestor komunikuje 
s vonkajškom viacerými otvormi a dno stúpa 
od juhu na sever. Horninu prestupuje množ-
stvo zlomových porúch, ktoré podmienili 
vznik puklinových výbežkov, ako aj vstup-
ných otvorov mechanickým zvetrávaním. V 
strope sú na puklinách tesné puklinové vý-
bežky, niektoré pukliny siahajú až na povrch. 
Nezistili sme žiadne pokračovanie jaskyne 
a ani ho nepredpokladáme. V masíve však 
môže byť viacero obdobných dutín, pretože 
na severnom okraji skalnej vyvýšeniny s jas-
kyňou sú tri malé závrtové zníženiny. Signa-
lizujú poklesávanie zvetralín do podložia, do 
podzemných skalných dutín.

Jaskyňa v Kremeni vznikla mechanickým 
zvetrávaním a padaním sutiny po úbočí. Aj 
sklon podzemného priestoru je v smere sklonu 
úbočia, od najnižšieho vchodu spadá sutinovis-
ko až k potoku na dne doliny. Vnútorný priestor 
jaskyne je členitý podľa priebehu zlomových 
porúch, ktoré skalným masívom prestupujú. 
V jaskyni sme nezistili žiadne sintre. Strop a 

Časť interiéru  
a vchod do jaskyne 
v Kremeni.
Foto: P. Mitter

JASKYŇA V KREMENI
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steny jaskyne tvoria zlomové plôšky zvetrávajú-
cej horniny. Na viacerých miestach je amorfná 
textúra kremeňa a jeho opálové pseudozvrstve-
nie. Na stenách sú miestami dobre viditeľné 
hniezda a iné polohy amorfného kremeňa, 
lebo tú horninu nepokrýva všade mach a ste-
ny zvlažuje presakujúca voda. Jaskyňu v Kre-
meni považujeme za zvyšok starej podzemnej 
dutiny, ktorej súčasný tvar jednoznačne určilo 
mechanické zvetrávanie, ako aj padanie sutiny 
po úbočí. Otázka skrasovatenia je nejasná, ale 
na viacerých miestach odkryvov drobných brál 
sú malé skalné diery. Niektoré z nich by mohli 
byť aj krasového pôvodu, ale toto skrasovate-
nie by malo pochádzať z iných klimatických 
dôb ako v súčasnosti. Rovnako poklesávanie 
sutiny na skalnej plošine nad jaskyňou signali-
zuje existenciu podzemných dutín.

V skalnej úžľabine spadajúcej popri lúke 
do doliny je dosť výrazná previsová jaskyňa, 
často navštevovaná deťmi z dediny a dosť 
znečistená odpadkami.

Jaskyne v Kremeni majú len dokumen-
tačnú hodnotu. Nieto tu žiadne sintre ani 
zvlášť cenné morfologické tvary podzemia. 
Miestom svojho vzniku v opalizovaných do-
lomitových brekciách však tvoria ojedinelý 
fenomén, na území Slovenska dosť výnimoč-
ný. Celé územie v okolí jaskyne bude vyhlá-
sené za ŠPR.

Ferdinand Jirmer 60-ročný
 
Narodil sa 20. 

2. 1930 v Brezne. 
Gymnázium vy-
študoval v Šafá-
rikove a potom 
krátko študoval na 
Stavebnej fakulte 
SVST v Bratislave. 
Po odchode z Bra-
tislavy pracoval 

ako nosič na Štefánikovej chate pod Ďum-
bierom takmer dva roky, odkiaľ odišiel na 
vojenčinu. Po absolvovaní vojenskej prezenč-
nej služby nastúpil do jednej z troch profesi-
onálnych skupín Turistu, n. p. pre výskum 
jaskýň, kde pracoval v rôznych krasových 
terénoch Slovenska až do roku 1962, teda 
sedem rokov. Po rozpustení profesionálneho 
prieskumu pracoval dva roky v železiarňach 
v Podbrezovej. Od jesene roku 1964 začal 
pracovať pri MNV Valaská na rekonštrukcii 
a sprístupňovaní jaskyne Bystrá a Bystrej zo-
stal verný doteraz. V súčasnosti pracuje ako 
vedúci turistickej bázy pri jaskyni. Jaskyniar-
stvu priamo či nepriamo venoval celý život, 
a tak aj schôdzku s jubilantom sme dohodli 
pri jaskyni Bystrá.

Dovoľ, aby som Ťa najprv srdečne pozdravil 
pri príležitosti Tvojho životného jubilea. Mno-
hých iste budú zaujímať kapitolky z Tvojho 
jaskyniarskeho života. Aké boli prvé dotyky  
s jaskyňami?

Už v Bratislave ma známy slovenský geo-
lóg A. Nemčok upozornil na jaskyne v okolí 
Bystrej, ako aj na ryžovanie zlata, ktoré sa tu 
v minulosti robilo. Ako nosič na Ďumbier 
som denne chodil okolo dier v Kozích chrb-
toch. Vtedy sme zliezli aj moju prvú priepasť 
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v Kozej jaskyni. Potom práca v profesionál-
nom prieskume, išlo to akosi samé od seba.

Kde všade si pracoval?

Podnik Turista chcel mať sprístupnených 
100 jaskýň, preto aj zriadil tri prieskumné 
skupiny. Naša najprv pracovala na Bystrej, 
kde sme prenikli do Bystianskeho závrtu. 
Potom nás presunuli do Čachtíc, kde sme 
pracovali v Hladovom prameni, v Agačinách 
a najväčším úspechom bol objav Čachtickej 
jaskyne (1956). Z Čachtíc sme odišli na pol 
roka do Malých Karpát a odtiaľ do Rematy 
pri Handlovej. Preskúmali sme niekoľko zá-
vrtov, napríklad Pod smrekom, Pod hruškou 
a Pod skalou, kde sme urobili výdrevu do 
hĺbky 20 m. V Ráztočne sme prenikli cez vy-
vieračku do vzdialenosti okolo 25 m. Z Re-
maty nás presunuli do Nízkych Tatier, kde 
sme pracovali na Kozích chrbtoch (1958). 
Na južnej strane Chopku sa budovalo lyžiar-
ske a turistické stredisko (Tále, Srdiečko) a 
vedenie Turistu uvažovalo aj tu so sprístupne-
ním jaskyne. Začali sme v Kozej jaskyni, kde 
sme prenikli do ďalšej priepasti, preliezli sme 
mnoho malých otvorov a objavili sme jaskyňu 
Mŕtvych netopierov. V Halásovej jame sme 
prenikli na jedno z bočných riečísk a sondo-
vali sme aj pri Hornom salaši v ponore (teraz 
P-2 Štéc), kde sme po vydrevení prenikli do 
podzemia, ale pre tesnosť priestoru sme ďalej 
nepokračovali.

Na zimu nás presunuli do Harmaneckej 
jaskyne, kde sme objavili nové veľké priesto-
ry. V Harmaneckej jaskyni sme pracova-
li celý rok a v jeseni roku 1959 sme prešli 
do Silice za účelom prieskumu krasu nad 
Gombaseckou jaskyňou – od Silickej ľadni-
ce po Gombaseckú jaskyňu. Pracovali sme 
vo viacerých závrtoch v Malej priepasti, 
v Bujatoto, v Babskej diere, kde sme našli 
kultové masky, v Majda-Hráškovej jaskyni. 
V roku 1960 nás znovu presunuli, tentoraz 
do Silickej Brezovej. Pracovali sme na loka-
litách Silicko-Kečovskej sústavy až po hrani-
ce, konkrétne v jaskyni Milada a v Bezodnej 
ľadnici. Zamerali sme sa hlavne na spojenie 
týchto dvoch jaskýň. Tu sme vykonali obrov-
skú prácu. Do jaskyne Milada sme prerazili 
okolo 50 m dlhý tunel (1960-61).

 Pracovali sme aj v okolí Červenej skaly, 
kde sme objavili dve priepasti. V roku 1962 
sme prešli do Važca s cieľom objaviť ďalšie 

priestory vo Važeckej jaskyni. Tu sa naša pro-
fesionálna výskumná činnosť skončila zruše-
ním podniku Turista v roku 1962. Popri tých-
to lokalitách som navštívil množstvo ďalších 
krasových území po celom Slovensku.

Na ktorých spolupracovníkov spomínaš naj-
radšej?

Sú to najmä moji starí spolupracovníci J. 
Majko, L. Blaha, bratia Plevovci, S. Furín, E. 
Kováčik, E. Čapoš. Veľmi odvážny bol J. Ji-
rásek, ktorého odvaha sa prejavila napríklad 
v Milade podplávaním sifónu bez potápač-
ského prístroja. Ďalej sú to moji breznianski 
spolupracovníci J. Šalát, D. Kubínyi, M. Ve-
selko, J. Jirmerová..., ťažko všetkých pospo-
mínať.

Jednu kapitolu života zavŕšila profesionálna 
činnosť u Turistu, druhá začala prácou na Bys-
trej, ktorej si verný doteraz.

Po odchode od Turistu som aj počas za-
mestnania v železiarňach jaskyniarčil veľmi 
intenzívne. Pripravovali sme sprístupnenie 
jaskyne Bystrá, robili sme prieskum prepa-
dového územia vo Valaskej, občas sme cho-
dili aj po ďalších krasových terénoch v okolí. 
Okrem sprístupnenia jaskyne Bystrá považu-
jem za najväčší úspech vybudovanie liečebne 
v jaskyni dobrovoľnými jaskyniarmi z Brezna. 

Vždy si spolupracoval s mladými jaskyniar-
mi a viem, že aj keď sa občas iskrilo, jaskyniar-
ska partia sa vždy utužila. Aký máš recept?

O „dialóg“, také moderné slovo v súčas-
nosti, som sa snažil vždy. A trpezlivosťou sa 
dá veľa dosiahnuť.

Ktoré krasové terény a lokality považuješ 
za najperspektívnejšie pre ďalší prieskum?

Rozhodne Bystriansko-Valaštiansky kras, 
východné úbočie Kráľovej hole, Pajštún, Mi-
lada – Bezodná ľadnica.

Na stole sú poľné náčrty, zápisníky, tabuľ-
ky, významná súčasť histórie slovenského 
jaskyniarstva. Za štyridsať rokov sa toho na-
hromadilo dosť. A pribúdajú vždy novšie ma-
teriály. Zaželajme nášmu jubilantovi do ďal-
ších rokov dobré zdravie, elán a optimizmus, 
ktorým sa vždy vyznačoval.

Zhováral sa: PAVOL. MITTER
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Okrúhle životné jubileum 
oslávil 10. mája 1990 popred 
ný česko-slovenský speleológ 
Petr Hipman.

Vedúci oblastnej skupiny 
SSS vo Zvolene (tiež Speleo-
-Detva), patrí už štvrťstoročie 
medzi popredné postavy našej 
speleológie. Rodák z Prahy 
začal sa po svojom usadení na 
Slovensku angažovať najmä v 
krase Jánskej doliny, kde prvé 
skúsenosti zbieral u osobností 
ako S. Šrol a P. Révaj. Viac 
ako dilona ho však priťahoval 
horský kras Krakovej hole, kto-
rej ostal po prvých významných 
objavoch verný dodnes. Svo-
ju aktivitu striedal spočiatku 
medzi jaskyňami Starý hrad 
(objav r. 1966) a jaskyňou  
v Záskočí. Neveľký okruh spo-
lupracovníkov, ktorý viedol, 
sa radí na popredné miesto na 
Slovensku Postupne získané 
prvenstvo v dosiahnutej hĺbke 
jaskyne (v Záskočí, neskôr 
Starý hrad) sa stále zvyšovalo, 
postupne rástla i dĺžka jaskýň 

a tak dnes po objave ďalšej hl-
bokej jaskyne v masíve Krako-
vej hole – Javorovej priepasti, 
možno konštatovať, že jubilant 
sa zaslúžil o poznanie jednej 
z najvýznamnejších krasových 
oblastí u nás.

Petra Hipmana poznáme 
ako vynikajúceho organizáto-
ra prieskumu krasu v rámci 
pracovného územia, avšak  
i medzinárodných podujatí SSS. 
Od roku 1974 zorganizoval päť 
veľkých výprav do najhlbších 
jaskýň sveta (Piaggia Bella – 
1974, Sniežna – 1974, Monte 
Canin 1976, Jean Bernard – 
1978, Gouffre Berger – 1979), 
ktoré boli prínosom pre rozvoj 
speleológie u nás a súčasne i jej 
dôstojnou reprezentáciou. Čle-
novia vtedajších výprav dodnes 
výrazne ovplyvňujú rozvoj spe-
leo lógie na Slovensku.

Významné úspechy by ne-
boli možné bez primeraného 
technického zabezpečenia. 
Pripomíname si vývoj speleo-
logickej lezeckej techniky na 

začiatku sedemdesiatich rokov, 
kedy pomohol konštruktérsky 
talent jubilanta zaviesť pomôc-
ky používané s úctou dodnes. 
Zvládnutie prieskumu v nároč-
ných podmienkach a seriózne 
vystrojenie jaskýň na Krakovej 
holi sú pre nás neprekonaným 
vzorom.

Je zbytočne uvádzať všetky 
oblasti speleológie, v ktorých 
jubilant dosiahol významné 
úspechy – sú dostatočne zná-
me. Jeho náročným prístupom 
sme vždy nerozumeli a boli tu 
i časy vzájomného nepocho-
penia a odmlky, dúfajme, že 
dnes prekonané. Veríme, že 
slovenská speleológia bude 
plnou mierou využívať jeho 
skúsenosti nahromadené pri 
prieskume našich i zahranič-
ných území. Tiež veríme, že 
najvýznamnejšie objavy na 
Krakovej holi má jubilant ešte 
pred sebou a do ďalších rokov 
mu želáme veľa elánu a plného 
zdravia!

ZDENKO HOCHMUTH

Život je ako rieka,
jeden si z nej do vedra naberie a pije,
druhý len do dlane načrie
a samá voda si tečie ďalej...

Pozerám na pohľadnicu Prahy, ktorú mi 
napísala pred druhou operáciou. Beriem do 
ruky pero a najradšej by som začala slova-
mi „Milá Oľga, ďakujem za pozdrav, verím, 
že sa čoskoro uzdravíš, prídeš domov a...“ 
Miesto toho píšem riadky, na ktoré mi už 
nemôže odpovedať.

Do Prahy odišla s nádejou, že sa odborní-
kom podarí vyliečiť ju, ale jej vrúcna túžba 
sa nesplnila. Ešte teraz mi v ušiach zvučí ten 
príšerný zvuk dopadajúcej hliny na jej rakvu. 
Chcelo sa mi vtedy zakričať „Oľga vstávaj, tu 
ešte nepatríš, veď okolo nás sú hory, vysoké 
modré nebo, slnko a prichádza jar!“.Jar, kto-

rú mala tak rada a ako veľmi sa na ňu tešila. 
Nevedela sa dočkať chvíle, keď prvýkrát pôj-
de so svojim ročným synčekom Jakubkom na 
prechádzku do blízkej Demänovskej doliny. 
Chcela mu ukázať chodníčky, ktorými často 
sama kráčala, lebo tam sa cítila najlepšie. Hora 
bola jej spovedníkom v ťažkých chvíľach, keď 

Petr Hipman – päťdesiatnikom
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po náhlej smrti otca a neskôr mladého brata 
bola presvedčená, že tá istá zákerná choroba 
hlodá aj v nej. Len máloktorý človek sa s tým 
dokáže vyrovnať, ale ona sa rozhodla bojovať. 
Potrebovala na to veľkú silu a tú čerpala z prí-
rody, ktorú mala rada od detstva, veď vyrástla 
v peknom horehronskom prostredí.

Základnú školu navštevovala Oľga Hlavatá 
v rodnej Valkovni a Pohorelej, gymnázium 
v Brezne. Od r. 1975 študovala na Prírodo-
vedeckej fakulte UK v Bratislave odbor in-
žinierska geológia, hydrológia a užitá geofy-
zika. Pretože chcela byť neustále v kontakte 
s prírodou, po ukončení štúdia v roku 1981 
nastúpila do zamestnania na Ústredí štátnej 
ochrany prírody, kde pracovala v Demänov-
skej jaskyni Slobody ako sprievodkyňa. Tu sa 
prehĺbil jej záujem o jaskyniarstvo a keď sa 
stala členkou oblastnej skupiny so sídlom v 
Demänovskej Doline, začala sa mu intenzív-
ne venovať. Často sme ju mohli stretnúť na 
jaskyniarskych podujatiach a v rôznych kra-
sových lokalitách Slovenska, kde sa snažila 
nazbierať skúsenosti pre svoju ďalšiu prácu. 
V roku 1983 nastúpila do Múzea slovenského 
krasu a ochrany prírody v Liptovskom Miku-
láši, kde pracovala ako správkyňa zbierok.

Odborné vedomosti odovzdávala mladým 
záujemcom o geológiu najprv len formou 
rád priamo na pracovisku. Svojim citlivým 
prístupom si mládež získala a učila ju láske k 
prírode. Neskôr viedla geologický krúžok pri 
Mestskom dome mládeže v Lipt. Mikuláši a 
formou exkurzii po významných lokalitách 
na Slovensku a v Čechách ich zasvecovala 
do tajov geológie.

Potom prišla najkrajšia chvíľa v jej živote, 
keď 19. novembra 1988 zobrala do náručia 
syna Jakubka. Jej život sa zmenil, dostal 
iný zmysel a napriek chorobe sa celou silou 
upriamila na syna. Venovala sa mu ako len 
vládala, učila ho prvým krokom a slabikám. 
Túžila veľmi počuť slovo mama, ale už ho 
nepočula.

Chcela toho veľa vykonať, veď bola ešte 
len na začiatku.

Po druhej operácii sa neprebrala a 15. 
marca 1990 vo veku 33 rokov zomrela. 
Nemala síl splniť sľuby, ktoré dala svojim 
najbližším. Ostalo po nej prázdne miesto 
doma, na pracovisku, medzi priateľmi, jas-
kyniarmi. V našich srdciach a spomienkach 
ostane naďalej.

IVICA BENICKÁ

Marcel Lalkovič:

PREDTUCHA

Tam v horách,
kde v zime teplý vzduch
vychádzal z diery
sekundy času,
pomaly a neúprosne,
tikajú do nových objavov.

V čase polnočnom
chuť tepla
vrýva sa do vedomia.
Aj namáha ukrytá
v jadierkach zeme,
bolestne čaká na odmenu.

Ťarchavá skala 
s mazľavou hlinou 
preniká do myšlienok. 
Aj kvapky potu, 
čo tlačia k zemi 
značkujú správny smer.

 Únava už opantala 
pukliny tejto zeme 
a preto sekundy ticha 
akoby zaťaté predsavzatia, 
pomaly a neúprosne, 
tikajú do nových objavov.

Peter Baltazár

NESKLAM

Nesklam tu večnú tmu 
ani plač sintrových sĺz. 
Dotkni sa

jemne, nežne,
sťaby ženy.

Nechaj ten podzemný svet zahalený 
len a len 

pre vyvolených, 
čo vo svetle karbidovom 
zžívajú sa s prírodou...
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Záujem o jaskyne na Slovensku v celom 
18. storočí zatiaľ charakterizuje neveľký 
okruh osôb sústredených okolo Mateja 
Bela, pričinením ktorého sa podstatná časť 
ich poznatkov dostala do literatúry. Na tento 
výrazný vstup v druhej polovici 18. storočia 
až na malé výnimky nadviazali iba niekoľkí 
cestovatelia, ktorých upútali niektoré, pre-
važne už známe slovenské jaskyne. I väčšina 
ďalších publikovaných poznatkov, hlavne na 
konci storočia, súvisela s jaskyňami, ktoré 
vtedajšia doba poznala dobre z literatúry.

Ďalšie nové údaje sa objavili až na pre-
lome 18. a 19. storočia. Záujem o jaskyne 
sa tak preniesol aj do iných oblastí. Už to 
neboli len jaskyne Demänovskej doliny, či 
Silická ľadnica, tradične uvádzane v litera-
túre ako výsledok záujmu ďalších bádateľov. 
Snaha zaplniť niektoré prázdne miesta sa 
prejavila hlavne v práci L. Bartolomeidesa. 
Popri ňom tu však boli i ďalší. Nie všetky vý-
sledky ich bádateľskej činnosti sú, resp. boli 
doteraz úplne známe. Prípadne len časť ich 
poznatkov, získaných väčšinou popri ostat-
nej profesnej činnosti, našla svoj primeraný 
výraz vo forme publikácií.

Preto je ešte i dnes stále aktuálna požia-
davka štúdia rôznych prvotných prameňov a 
iných pamiatok nachádzajúcich sa na mno-
hých miestach nielen u nás, ale i v zahraničí. 
Len tak totiž možno zaplniť existujúce me-
dzery jaskyniarskej histórie. Niekedy zdan-
livo nesúvisiace maličkosti odrazu odhaľujú 
súvislosti, aké sa doteraz nepredpokladali, 
prípadne vytvárajú úplne iný obraz o celko-
vej situácii. Tak je to i v prípade Mateja Šu-
leka, osoby ktorá sa akosi nevošla do zozna-
mu tých, čo výsledkami svojej práce doteraz 
rámcovali naše predstavy o šírke záujmu na 
poli jaskyniarstva v minulých obdobiach. Až 
štúdium niektorých prvotných prameňov, či 
skôr náhoda umožnili, aby sa aj on zaradil 
tam, kde po zásluhe patrí. A to i napriek 
tomu, že pre neho záujem o jaskyne bol 
skutočne niečím okrajovým, čomu azda ani 

nepripisoval väčší význam. Napriek tomu 
práve jemu musíme ďakovať za to, že sa v 
podstatnej miere dnes rozširuje škála našich 
poznatkov objasňujúcich záujem o ďalšie 
jaskyne nielen v 18. storočí, ale i začiatkom 
19. storočia.

Matej  Šulek
(1748 – 1815)

V jeho prípade podľa dnešných kritérií 
ťažko hovoriť o hlbšom vzťahu k jaskyniam. 
Napriek tomu tiež zaujíma príslušné miesto 
v jaskyniarskej histórii. Nepatril do kategórie 
tých, ktorým učaroval prieskum neznámeho 
jaskynného prostredia. Azda nikdy bližšie 
neupútalo jeho pozornosť a preto sa dote-
raz jeho meno neobjavovalo a nedávalo do 
súvislosti s ničím, čo by sa týkalo minulosti 
našich jaskýň. V tomto smere je pre nás úpl-
ne novou osobou. Osobou, s menom ktorej 
sa spája existencia pramenného materiálu 
viažuceho sa na činnosť Juraja Buchholtza 
mladšieho v jaskyniach Demänovskej doliny 
v rokoch 1714–1723, počas jeho pôsobenia 
na latinskej škole v Paludzi. Popri tom snáď 
jeho zásluhou sú známe i niektoré ďalšie pí-
somné pamiatky, ktoré aspoň okrajové súvi-
sia s existenciou jaskýň v okolí Tisovca, kde 
pracoval.

Narodil sa dňa 28. júla 1748 vo Veličnej na 
Orave. Pochádzal z mnohopočetnej rodiny 
richtára a neskoršieho obecného notára. V 
duchu vtedajších artikulárnych zákonov do 
školy začal chodiť v Istebnom. Po požiari, 
ktorý v roku 1762 postihol Veličnú, dva roky 
študoval v Ožďanoch. Strednú školu v ro-
koch 1764 – 1770 pričinením svojho brata 
Juraja navštevoval v Kežmarku a neskôr i 
v Bratislave. Dráhu evanjelického kňaza na 
základe pozvania nastúpil v Komloši v Šariš-
skej stolici. Po štyroch rokoch, ktoré tu strá-
vil dostal pozvanie do Hýb, odkiaľ v roku 
1778 odišiel do Veľkej Paludze. Avšak ani tu 
dlho nezotrval vo svojom úrade. V júni 1791 

Marcel Lalkovič:

Z galérie našich jaskyniarov II.
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presídlil do Tisovca, kde žil a pôsobil plných 
24 rokov. Zomrel dňa 27. júna 1815.

Popri úrade, ktorý zastával zaoberal sa 
zbieraním a opisovaním starých listín. Prav-
depodobne v tomto spočíva význam jeho 
práce pre súčasnosť. Takýmto spôsobom 
totiž zhromaždil značné množstvo pramen-
ného materiálu z 18. a azda i 17. storočia, 
ktorý sa tu zachoval až do dnešných čias. 
Svojim obsahom spomínaný materiál nesú-
visí len s miestom jeho pôsobiska, ale prak-
ticky zasahuje aj do iných oblastí Slovenska. 
Okrem listín cirkevného charakteru sú tu i 
písomnosti z rôznych oblastí ľudskej čin-
nosti. Časť písomností obsahuje aj mnohé 
cenné informácie o jaskyniach a osobách, 
ktoré tento záujem pestovali v prvej polovici 
18. storočia. Tento ojedinelý pramenný ma-
teriál súvisí s činnosťou Juraja Buchholtza 
v jaskyniach Demänovskej doliny v rokoch 
1719–1723. Popri fragmentoch korešpon-
dencie s M. Belom, J. Bohušom sú to hlav-
ne jeho správy o jaskynných výpravách, či 
opisy niektorých jaskýň. Jeho súčasťou sú i 
zatiaľ' ojedinelé Buchholtzove nákresy a to 
nielen jaskynných priestorov, ale i kostry jas-
kynného medveďa (draka), ktorú zostavil na 
základe svojich nálezov. V korešpodencii M. 
Bohurada, rektora latinskej školy v Paludzi 
nachádzame zase niektoré zmienky o ceste 
F. E. Brückmanna, nemeckého lekára a ces-
tovateľa, ktorý v roku 1724 navštívil Sloven-
sko, kde o. i. študoval i jeho jaskyne.

Nie je presne známe, akým spôsobom sa 
uvedený materiál dostal do Tisovca. Ak si 
však uvedomíme, že i M. Šulek pôsobil ne-
jaký čas vo Veľkej Paludzi (1778 –1791) je 
veľmi pravdepodobné, že sa ako zberateľ 
starých listín dostal do styku i s písomnos-
ťami Juraja Buchholtza, svojho niekdajšie-
ho predchodcu z rokov 1714–1723. Možno, 
že to bol ich obsah, ktorý ho zaujal alebo 
dnes už nám neznáme príčiny. Azda aj 
iné dôvody zohrali svoju úlohu. Je preto 
dosť pravdepodobné, že sa s ohľadom na 
ich charakter, či celkový stav rozhodol pre 
úmysel, ktorý realizoval buď pri svojom od-
chode do Tisovca, alebo v nejakom inom 
období. Táto domnienka totiž do istej mie-
ry vyplýva z poznatku, že vo vzťahu k oso-
be Juraja Buchholtza to nie je jediný mate-
riál, s akým sa možno stretnúť v tunajšom 

fonde. Pokiaľ v ňom nachádzame doklady 
o jeho štúdiách na univerzitách ťažko pred-
pokladať, že by sa takýto materiál dostal 
do Tisovca celkom náhodným spôsobom. 
Okrem toho zo spôsobu ako je celý mate-
riál zoradený jednoznačne vyplýva, že ho 
do tejto formy usporiadal M. Šulek. Vedľa 
rukopisných poznámok, ktoré na nich na-
chádzame, mnohé dokumenty aj čiastočne 
reštauroval a označil menom autora, prí-
padne údajom na čo sa vzťahujú.

Ďalšou a pre nás doteraz neznámou ob-
lasťou činnosti M. Šuleka sú niektoré jeho 
písomné práce, ktoré nevyšli tlačou a prí-
padne i nedokončené ostali v rukopisoch. 
V jednej z nich, z roku 1803, nachádzame 
totiž i údaje o jaskyniach v okolí Tisovca. Za-
tiaľ' sú to prvé písomné a azda aj najstaršie 
zmienky o nich, aké sú dnes k dispozícii. O 
niečo staršie informácie o jaskyniach, ale len 
v okolí Muráňa poznáme iba z cesty Jaku-
ba Bucholtza do Viedne v roku 1752. Ťaž-
ko povedať, či sú to jeho vlastne poznatky 
a do akej miery informácie o nich čerpal od 
miestneho obyvateľstva. V každom prípade 
jeho práca: Topographia Oppidi privilegiati 
TISZOLTZ cum adnexa eidem Officina fer-
raria Caessareo-Regia je zaujímavá tým, že 
sú v nej zmienky o mnohých jaskyniach na-
chodiacich sa v pohoriach, ktoré obklopujú 
Tisovec.

Matej Šulek, foto: M. Eliaš, archív SMOPJ Lipt.  
Mikuláš
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Na západ od mesta v pohorí Poľana spo-
menul existenciu jaskyne vo vrchu Červená. 
V pohorí Javoriny zase dutiny a jaskyne, 
ktoré kedysi slúžili za útulok zbojníkom. 
Popri jaskyni Michňová vo vrchu Hradová 
ho upútala ohromná jaskyňa, pekne upra-
vená na vínnu pivnicu. Vo vrchu Remata sa 
zmienil o Čertovom potoku, ktorý tu vytvo-
ril viaceré dutiny hojne vyplnené stalaktit-
mi. Na severe to zase boli hlboké jaskyne v 
pohorí Kučelah, niekoľko dutín a ohromná 
jaskyňa vo vrchu Raster. V pohorí Vonjaca, 
na východ od Tisovca a to v hore Hajnáš 
jeho pozornosti neunikli ohromne veľké a 
vzájomne spojené zbojnícke jaskyne. V juž-
nej časti vrchu Šajba zaznamenal existenciu 
jaskyne priestrannej a vysokej ako kostol. O 
druhej, ktorá má vchod v Muránskej doli-
ne zase konštatoval, že je neobyčajne dlhá. 
Možno, že práve tento údaj súvisí s jaskyňou 
pri Muránskej Hute, ktorú už v roku 1752 
spomenul Jakub Buchholtz. Do akej miery 
tento predpoklad má svoje opodstatnenie 
však dokáže až hlbšie štúdium existujúcich 
prvotných prameňov.

Zásluhou M. Šuleka tak poznáme opäť 
niečo, čo bližšie objasňuje niektoré minulé 
stránky našej jaskyniarskej histórie. Fond, 
ktorý po sebe zanechal je rozsiahly. Preto 
nemožno zaručiť, či v sebe neskrýva i niekto-
ré ďalšie informácie vo vzťahu k jaskyniam, 
ktoré sa z rôznych dôvodov zatiaľ nedostali 
do jestvujúcich publikácií.

Ladis lav  Bohuslav 
Bar to lomeides 

(1754 – 1825)

Tento významný vlastivedný pracovník 
počas svojho plodného a neľahkého života 
pôsobil v Gemeri. Pochádzal z rodu, v kto-
rom sa pred ním sedem pokolení zaoberalo 
kňazským povolaním. Zdravotné problémy, 
s ktorými zápasil prakticky od malička a 
sužovali ho po celý život, sú azda tiež príči-
nou, že aj on zmysel svojho života hľadal a 
nakoniec našiel v školskom, neskôr i v kňaz-
skom povolaní. Ako vedecký pracovník o. i. 
napísal niekoľko školských učebníc. Vo svo-
jich monografických prácach historického a 
geografického charakteru si zase všímal aj 
niektoré jaskyne a tak aj on výsledkami tejto 

práce vošiel do histórie nášho jaskyniarstva.
Narodil sa 16. novembra 1754 v Klenov-

ci ako prvorodený syn tamojšieho evanje-
lického farára Daniela Bartolomeidesa. Po 
získaní základných vedomostí, v rokoch 
1768–1772 študoval v Dobšinej, kde sa mal 
priučiť a zdokonaliť v ďalšej potrebnej reči, 
nemčine. V roku 1772 ako 18-ročný odišiel 
študovať na lýceum do Kežmarku. Po troch 
rokoch štúdia nasledoval svojho profesora 
Jozefa Bencúra do Bratislavy. Nepodarilo sa 
mu však získať štipendium a preto sa musel 
vrátiť k rodičom do Kraskova. Začas pôso-
bil ako súkromný učiteľ. Neskôr mu ponú-
kli verejnú učiteľskú stanicu v Ožďanoch. 
V septembri 1781 sa po rôznych ťažkostiach 
zapísal na univerzitu vo Wittembergu. Pre 
nedostatok finančných prostriedkov tu strá-
vil iba tri semestre. Ako 30-ročný nedoštudo-
vaný teológ sa v roku 1783 vrátil domov, do 
vlasti. Po návrate z Nemecka pôsobil krát-
ko na učiteľskej stanici v Ratkovej. Keď sa 
uvoľnilo miesto na evanjelickej fare v Och-
tinej, prijal pozvanie na tunajšiu kazateľskú 
stanicu, kde pôsobil až do svojej smrti, t. j. 
do 18. apríla 1825 ako farár a učiteľ.

Pravdepodobne zvýšený záujem o jasky-
ňu Baradla v závere 18. storočia priviedol i 
Ladislava Bartolomeidesa k tomu, že v roku 
1801 vymohol u vtedajšieho hlavného župa-
na Gemerskej stolice Gabriela Pronaya jej 
podrobné zameranie. Uvedené práce neskôr 
realizoval stoličný inžinier Kristian Raisz. 
Ešte v tom istom roku, v júli spolu so svojim 
sprievodcom a pri svetle sviečok L. Barto-
lomeides preskúmal priestory troch jaskýň, 
ktoré sa nachádzajú severne od bývalej sa-
moty pri Smradľavom jazierku. Tou prvou 
podľa všetkého bola jaskyňa Čertova diera 
(jaskyňa Smradľavého jazierka). Druhá  
z týchto jaskýň by mohla odpovedať priesto-
rom Líščej diery, keďže ako sám uvádza, 
že má „v sklepeniach štrbiny, ktoré vpúš-
ťajú denné svetlo“, čo je údaj zhodujúci sa  
s Líščou dierou. Tretiu, ktorú navštívil dnes 
zatiaľ nemožno presne identifikovať. Nachá-
dzal sa v nej prameň veľmi čistej vody, ale to 
je jediný údaj, aký máme od L. Bartolomei-
desa o uvedenej jaskyni k dispozícii.

Podľa všetkého navštívil i jaskyňu Barad-
la, čo plynie predovšetkým z toho, že o. i. 
priebeh spomínaných jaskýň prirovnával k 
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nej, či aggteleckým jaskyniam, pričom sám 
vyslovil predpoklad, že sú iným vchodom do 
nej. Všetky tieto údaje neskôr uviedol vo svo-
jej monografii o Gemeri, ktorú po rôznych, 
ale najmä finančných ťažkostiach vydal v Le-
voči v rokoch 1806–1808.

Výsledky výskumov o jaskyniach v okolí 
Smradľavého jazierka, či o pôvode pomeno-
vania jaskyne Baradla a pomerne dobrý opis 
krasového územia však neboli jediným prí-
nosom Bartolomeidesovej práce. Súčasťou 
monografie sa totiž stala i mapa Gemerskej 
stolice v mierke 1:178 494. Mapu zostavil 
L. Bartolomeides a pri jej tvorbe sa opieral  
o dnes už neznámu rukopisnú mapu Ge-
mera od S. Mikovíniho (!?), pričom použil  
i práce niektorých stoličných geometrov.

Z jaskyniarskeho hľadiska je mapa Ge-
merskej stolice zaujímavá tým, že sa v jej 
spodnej časti nachádza i povrchová situácia 
(obec Aggtelek s okolím) v blízkosti jasky-
ne Baradla, spolu so zákresom podzemných 
priestorov. Uvedená časť mapy o rozmeroch 
45,5 × 16 cm má pomenovanie Topo et Ich-
nographia Cavernarum ad Agtelek et Büdöstó 
a je vyhotovená v mierke 1:5576. Z hľadiska 
dnešných kategórií takáto topografická, či 
mapa veľkých mierok si vyžadovala citlivý 
prístup vo výbere prvkov tvoriacich jej ob-
sah. Kombináciou povrchu s podzemnou 
situáciou vytvoril L. Bartolomeides aj ako 
neodborník dielo i na vtedajšiu dobu ojedi-
nelého charakteru.

Popri zobrazení terénu šrafami a osobitne 
i závrtov schematicky tu zakreslil aj obrysy 
priestorov jaskyne Baradla a jaskyne Smrad-
ľavého jazierka, dnešnej Čertovej diery, pri-
čom aj tieto voči povrchovej situácii graficky 
vhodne odlíšil. Pokiaľ sa vo všeobecnosti 
predpokladá, že sa Raiszove zameranie 
Baradly, ktoré financoval gemerský hlavný 
župan, stalo podkladom pre L. Bartolome-
idesa z hľadiska zobrazenia jej priestorov 
v mape, novým prvkom mapy sú priestory 
samotnej Čertovej diery. Tu už neexisto-
val vzor, z ktorého sa dali čerpať príslušné 
podklady. Zákres podzemných priestorov i 
keď len schematicky je dielom samotného 
L. Bartolomeidesa a pravdepodobne súvisí 
s jeho návštevou jaskyne v júli 1801. Mapa 
Gemerskej stolice, spolu s topografickou si-
tuáciou spomínaných jaskýň vznikla v roku 
1806. Vo forme medirytiny ju pre potreby 
tlače vyhotovil L. Bartolomeides a to pod-
ľa predlohy z roku 1700 uloženej v župnom 
archíve.

Ďalšie, avšak zatiaľ bližšie neznáme úda-
je o jaskyniach zozbierané L. Bartolomei-
desom obsahuje jeho práca Memo-rabilie 
provinciae Csetnek cum tabulis aeri incisis 
(Pamätihodnosti štítnického panstva), ktorá 
vyšla v Banskej Bystrici v roku 1799. Prav-
depodobne tu je počiatok jeho snáh smeru-
júcich do bližšieho skúmania podzemných 
priestorov, keďže mnohé z nich v kraji kde 
pôsobil, širšia verejnosť dovtedy prakticky 
nepoznala. Spomínaná monografia rozdele-
ná do niekoľkých častí (fyzická, topografic-
ká, politická a i.) sa v podstate vzťahuje na 
Štítnickú dolinu a jej priľahlé okolie. Preto 
môžeme oprávnene predpokladať, že pod 
jaskyňami, ktoré si všímal mal na mysli nie-
ktoré, vtedy azda miestnemu obyvateľstvu 
už známe lokality Plešivskej, resp. planiny 
Koniar.

Zásluhou M. Šuleka a L. Bartolomeidesa sa 
teda začiatok 19. storočia niesol v znamení 
poznávania a prvých údajov o ďalších jasky-
niach v okolí Tisovca a Slovenského krasu. V 
prípade L. Bartolomeidesa záujem o ne do-
stával naviac nové dimenzie. V tomto období 
plány jaskynných priestorov boli ešte stále 
ojedinelým zjavom tak, ako širší záujem o 
jaskyne v tých oblastiach, ktoré sa akosi ne-
dostávali do pozornosti vtedajších bádateľov. 

Ladislav Bohuslav Bartolomeides, 
Foto: M. Eliáš archív SMOPaJ Lipt. Mikuláš
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L. Bartolomeides a M. Šulek, osoby ktorých 
osudy sa vyvíjali podobným spôsobom vlast-
nou vytrvalosťou vytvorili hodnoty, ktoré sú 

cenným príspevkom pre odhaľovania kore-
ňov nášho jaskyniarstva. A v tom je azda naj-
väčší význam ich priekopníckej práce.

Contents:
Editorial
Jozef Grego: New localities of „Plešivská“ Plateau
Vaclav Voclon: Connection of ”Sloboda“ cave with ”Údolná“ and ”Pod útesom“ caves.
Pavol Mitter: Treasure cave
Jozef Hlaváč: The Slovak Speleological Society in 1989. 
Pavel Bella: The status of cave evidence in Slovakia on 31. 12. 1989. How do we preserve our 

caves? (inquiry)
Karsten Ivan: Working zone of regional group Banská Štiavnica 
Martin Lutonský: Three years of measuring work in „Mier" cave 
Ivan Kundis: We went to see what’s going on in Italy Interesting matters from speleology  

Gossip column 
Marcel Lalkovič: From the Gallery of our cave-men II. 

Literatúra: 
Hanes S.: Matej Šulek, Ružomberok 1937, 25 s.
Klačko R.: L. Bartholomeides o jaskyniach pod Domicou, Slovenské pohľady, ročník 1927, č. 1–2, s. 86–91.
Lalkovič M.: Príspevok k histórii merania a mapovania jaskýň na Slovensku, Slovenský kras 23, Liptovský Mikuláš 

1985, s. 149–150.
Martinka J.: Ladislav Bartolomeides, vlastivedný priekopník, Martin 1956, 122 s.
Prikryl L1., V.: Vývoj mapového zobrazovania Slovenska, Bratislava 1977, 481 s.
Tibenský J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku, Bratislava 1986, 428 s.

Summar y
In the rubric Research and reconnoitering a young expert on caves J. Grego from Rožňava 

reports about other karst localities of Plešivská plateau in The Slovak Karst. Even if the caves 
are of lower significance, a thorough recon – naissance of known terrain has brought the disco-
very of interesting cave Mufflon abyss. In the well-known cave system of Demänová another 
two smaller caves ”Údolná“ and ”Pod útesom“ have been connected, and the cave system of 
Demänová has reached the length of 23,2 km and has become the longest in Slovakia.

The Secretary of Slovak Spelleological Society, sir J. Hlaváč values all of the important activities 
of organization in 1989. In Slovakia there is more than eight hundred cave-men, who have found 
another 53 unknown caves and together they have scrutinized 4.690 meters of new cave spaces. 
2791 caves are temporary registered in the territory of Slovakia. In the field of publishing activities 
an Annual „Slovenský kras 27“ and a monography „Cave system of Stratená“ have been issued, 
where authors solve the genesis of part of karst territory in National Park ”Slovenský Raj“. Author 
sir P. Bella informs about the status of cave evidence in Slovakia held by central documenting center 
in Liptovský Mikuláš provided by the Slovak Museum of Nature Conservation and Speleology.

The chairman of the Commission for Karst Preservation sir L. Gaál have brought and inqu-
iry with five significant cave men. These hav a expressed their opinions concerning the tempo-
rary insufficient preservation of underground karst mostly. As practical cave-men-preservers 
they suggest some proposals to reduce the needless administration and increase the practical 
preservation.

The member of regional group Banská Štiavnica sir K. Ivan presents divided karst as a pac-
king series of tries limestones and dolomites in our largest Vulcan mountains ”Štiavnické 
vrchy“. There are interesting caves discovered by mining.

Then there are short articles concerning measuring activities in ”Mier“ cave, which is the 
part of Demänová system (Low Tatras), accidents in ”America“ caves from 1988 and their ana-
lyses. Other interesting information’s concern some of the Speleological discoveries in Soviet 
Union in 1989, Murphy's Law in cavern, and other short news.

The gossip column reminding of jubilees of some of its significant members is followed by the 
final article dedicated to historical personalities of Slovak Speleology.
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