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V Demänovskej doline sa v súčasnosti eviduje 
vyše 140 jaskýň. Niektoré pomerne významné 
jaskyne, hoci dávnejšie známe, neboli doteraz 
zdokumentované a opísané v literatúre. Určite 
k nim patrí aj Marošova jaskyňa.

Situovaná je na pravej strane doliny, južne od 
bočnej dolinky Okno. Vchod sa nachádza JJV 
od Pavúčej jaskyne na úpätí brala Okno budo-
vanom gutensteinskými vápencami (anis) kríž-
ňanského príkrovu. Leží v nadmorskej výške 
862 m, t.j. v relatívnej výške 92 m nad terajším 
dnom doliny. Vytvorený je pozdĺž medzivrstev-
ných plôch a znížený mohutným vchodovým 
valom, ktorý výrazne zasahuje i do vnútornej 
časti jaskyne.

Po vchodovom vale sa zostúpi do väčšieho 
priestoru zv. Kvetina sieň (podľa J. Moravca a V. 
Žikeša, správa z prieskumu zo dňa 24. 5. 1975 – 
archív SMOPaJ, Liptovský Mikuláš). Vytvorený 
je takisto pozdĺž medzivrstevných plôch (smer 
236°, sklon 30° na SV). Ich odlučnosť pod-
mienila rútenie väčších blokov zo stropných 
častí, pravdepodobne urýchleným mrazovým 
zvetrávaním. V bočnom výbežku za meračským 
bodom č. 2 predisponovanom tektonickou po-
ruchou S-J smeru (paralelnej s okrajom skalnej 
steny) sa zachovali oválne tvary po bývalej rieč-
nej modelácii. Zo severovýchodnej časti siene 
tiahne kratšia chodba končiaca zaneseným sifó-
nom. Vo vykopanej sonde možno v jemných se-
dimentoch i na nich sledovať vápencové okruh-
liaky, miestami stmelené a pokryté spevneným 
mäkkým sintrom. Voľné vápencové okruhliaky 
sú pred sifónom a na dne Studne, do ktorej ve-
die nízka chodba zo vstupnej časti siene za me-
račským bodom č. 5.

Zo dna Studne vystupuje 4 m vysoký skalný 
stupeň, odkiaľ ďalej stúpa šikmá strmá rúrovi-
tá chodba. V bočnej dutine pod skalným stup-

ňom, vo výške 1,5 m nad dnom Studne, sú zvy-
šky vodorovných sintrových kôr odpovedajúce 
predchádzajúcemu obdobiu vývoja jaskyne. Pri 
meračskom bode č. 8 riečne modelovaná chod-
ba mení smer pozdĺž tektonickej poruchy S-J 
smeru, na ktorú sme upozornili v už zmiene-
nom bočnom výbežku vstupnej siene.

Smerom k bočnému výbežku ide krátka 
chodba s pomerne bohatou sintrovou výplňou. 
Na jej konci je nápis „J. Frejuk, P. Tomčík, 23. 
7. 1944“ svedčiaci o dávnejšom poznaní jaskyne 
ešte pred speleologickým prieskumom vykona-
ným oblastnou skupinou SSS Liptovský Miku-
láš v roku 1975. V správe o činnosti Slovenskej 
speleologickej činnosti za rok 1975 (M. Lalko-
vič, 1976) sa spomína objavenie novej jaskyne 
pod Oknom. O existencii tejto jaskyne nemal A. 
Droppa informácie, pretože sa o nej vo svojich 
prácach nezmieňuje.

Opačným smerom chodba udržujúca rúrovi-
tý profil stúpa pod uhlom okolo 35°, pričom 
medzi meračskými bodmi č. 10 a 12 je ďalší 
skalný stupeň. V najvyšších častiach tektonická 
porucha vyznieva úzkou chodbou a vertikál-
nym úzkym komínom. Úsek jaskyne nad Stud-
ňou zdobí sintrová výplň.

Z pohľadu genézy horná, strmo sklonená 
chodba bola vymodelovaná bývalým vodným 
tokom ponárajúcim sa nad výrazným skalným 
stupňom v bočnej svahovej dolinke južne od 
jaskyne. Vody najskôr pretekali od meračského 
bodu č. 8, respektíve 8’ do bočného výklenku 
ústiaceho do vstupnej siene, pričom spojenie je 
v súčasnosti prerušené zasintrovaním.

Keďže žulové okruhliaky sa nenachádzajú 
ani v sonde pri meračskom bode č. 4, neexistuje 
dokladový materiál o prípadnej účasti aloch-
tónnych ponorných vôd Demänovky na gené-
ze dolnej, horizontálnej časti jaskyne. Pritom 

Marošova jaskyňa v Demänovskej doline

Pavel Bella – Peter Holúbek
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neďaleko situovaná Pavúčia jaskyňa, vytvorená 
bývalými bočnými alochtónnym ponorným 
prítokom Demänovky, ústi do horných častí 
Demänovskej jaskyne mieru. Aj 6 m vyššie nad 
vchodom do Marošovej jaskyne ležiaca Svieč-
ková jaskyňa predstavuje inaktívnu ponornú 
chodbu vytvorenú bočným ponorným rame-
nom povrchovej Demänovky. Puklinový komín 
v najvyššej časti Marošovej jaskyne vznikol ko-
róziou presakujúcich atmosférických vôd.

Dĺžka jaskyne je 105 m, vertikálny rozdiel 
medzi najvyšším a najnižším miestom 30 m.  
Z hľadiska vertikálnej členitosti (P. Bella, 1985) 
predstavuje vertikálno-horizontálnu formu  
((IF)k = 0,423; tabuľka 1).

Vo vykopanej sonde na konci chodby za vstup-
nou sieňou (pri meračskom bode č. 4) možno 
pozorovať splavené a zasedimentované kosti 
stavovcov. J. Moravec a V. Žikeš píšu v už zmie-
nenej správe o náleze kostí v plazivke vedúcej 
z priestoru pod Studňou. Vo vstupnej sieni sa 

našli úlomky keramiky, ktoré podľa vyjadrenia 
PhDr. J. Bártu, CSc. pochádzajú zo stredoveku.

Poznanie Marošovej jaskyne prispieva k po-
súdeniu účasti autochtónnych vodných tokov 
z bočných doliniek Demänovskej doliny na ge-
néze jaskynných priestorov. Podobné priestory 
strmého až kolmého charakteru sú zastúpené  
v Tunelovej jaskyni opísanej A. Droppom 
(1957). Známe sú aj z Jaskyne č. 18 hlbokej 8 m 
nad Beníkovou jaskyňou.

Literatúra:
Bella P.: Pokus o morfometrickú klasifikáciu 

podzemných krasových foriem z hľadiska ver-
tikálnej členitosti. Slovenský kras, 23, Martin 
1985, 233–242.

Droppa A.: Demänovské jaskyne. Krasové javy 
Demänovskej doliny. SAV, Bratislava 1957.

Lalkovič M.: Správa o činnosti Slovenskej spe-
leologickej činnosti za rok 1975. Spravodaj 
SSS, 7, 3, Liptovský Mikuláš 1976, 4–18.

Tabuľka 1. Morfometrická charakteristika Marošovej jaskyne  
z hľadiska vertikálnej členitosti

Symbol formy LF [m] IF

FH 19 0,056 
FVH 64,5 0,483 
FHV 16,5 0,698 
FV 5 0,176 

Poznámka: FH predstavuje množinu všetkých horizontál-
nych, FVH vertikálno-horizontálnych, FHV horizontálno-
-vertikálnych a FV vertikálnych častí jaskyne; LF sumu  
dĺžok jednotlivých častí príslušných klasifikačných tried;  
IF vyjadruje kvantitatívnu mieru ich sklonitosti
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Úvod

Pseudokrasové javy v pieskovcoch a zlepen-
coch poznáme najmä z českých krajín. Na Slo-
vensku sa v centrálnokarpatskom flyši tiež vy-
skytujú, no pre zaujímavejšie krasové oblasti sa 
im venuje iba okrajová pozornosť. V literatúre 
sa spomínajú iba niektoré, hlavne zásluhou o.s. 
Sp. Belá (Pavlarčík S. 1983) v Ľubovnianskej vr-
chovine, v Pieninách, (Hochmuth Z. in Košťálik 
J. 1984) a prieskumu sa dodnes venujú jaskynia-
ri hlavne v Levočských vrchoch a to ako na ich 
západnej – spišskej strane, tak i na východnej 
– šarišskej.

Zásluhou o.s. Prešov neskôr Humenné sa do 
povedomia speleologickej verejnosti dostala veľ-
ká gravitačná porucha Parkaň (tiež Plana skala) 
na ktorej je vytvorených viacero jaskýň pri obci 
Renčišov v geomorfologickom celku Bachureň. 
Lokalita známa miestnemu obyvateľstvu však 
nebola doposiaľ, ako je nám známe, nikde v li-
teratúre uvedená a ani dôkladne preskúmaná či 
dokumentovaná. Preto sme začiatkom r. 1995 
na základe informácií a za spolupráce J. Vyko-
upila, člena o.s. Humenné a členov komisie pre 
speleopotápanie V. Ďurčeka a J. Mikloša loka-
litu podrobnejšie zdokumentovali a zamerali 
všetky známe jaskynné priestory.

S príspevkom o týchto javoch sme informo-
vali na stretnutí výskumníkov pseudokrasu v 
Rim. Sobote v lete 1995, pričom príspevok bol 
publikovaný v zborníku z tejto akcie (Preser-
ving of Pseudokarst Caves). Nakoľko zborník 
vyšiel v malom náklade a väčšine jaskyniarov 
nie je prístupný, rozhodli sme sa ho uverejniť v 
Spravodaji v mierne upravenej podobe.

* * *
Spomínaná lokalita sa nachádza v pohorí Ba-

chureň v severnom svahu kóty Minžová (920 m 
n. m.) medzi obcami Renčišov a Lipovce

Názov PARKAŇ sa vzťahuje na lineárnu depre-
siu, širokú priemerne okolo 10 – 12 m, ktorá sa 
tiahne približne v smere vrstevníc od západu na vý-
chod. Porucha je dlhá cez 100 m. Nižšie sa nachá-
dza ďaľšia podobná porucha, ktorú sme nazvali 
Dolný Parkaň, jej smer už nie je taký jednoznačný. 
Výška stien vyššej poruchy je priemerne okolo 4 – 
6 m, miestami aj do 10 m, vyššie sú samozrejme 
na vyššej, južnejšej strane, nižšie až nebadateľné 
na severnej. Dolnejšia depresia má steny vyššie,  
v priemere 10 m.

Z geologického hľadiska je porucha či de-
formácia vytvorená v súvrství centrálnokarpat-
ského flyšu (paleogénu), v ktorom prevládajú 
pieskovce. Pieskovce vytvárajú výrazné lavice 
mocné priemerne 1 – 5 m. V súvrství sa vysky-
tujú hrubozrnné pieskovce so zrnami veľkosti 
1 – 2 mm z kremeňa. Vyskytujú sa však aj vložky 
zlepencov, v ktorých okruhliaky sú veľmi pekne 
zachované i na stenách jaskýň. Ich petrografické 
zloženie môžeme dobre sledovať. Vyskytujú sa 
tu okruhliaky žilného kremeňa, ale i vyvrelín /
žuly/ a metamorfovaných hornín, kremence a 
zriedkavejšie karbonáty – vápence a dolomity. 
Veľkosť okruhliakov je okolo 1 – 2 cm.

Z geomorfologického hľadiska tvorí depresia 
Parkaň svahovú deformáciu, kryhový zosuv, po-
merne značných rozmerov avšak v neúplne rozvi-
nutej forme. Vysvetlenie jeho vzniku nie je celkom 
jednoduché. Pôvodný názor, že ide o otvorenú 
trhlinu sčasti zasypanú blokmi, príliš neobstojí, a 
to práve pre charakter jaskynných priestorov, kto-
ré nám umožňujú skúmať hlbšiu štruktúru de-
formácie. Skôr sa zrejme jedná o kryhový pokles 
charakeru miniatúrnej priekopovej prepadliny.

Dolnejšia deformácia vznikla zrejme následne, 
vyvolaná tlakom hornejšej kryhy, preto tu došlo k 
akémusi „otvoreniu sa“ na poruche, ktorá nemá 
jednoznačný smer ani kolmý ani rovnobežný so 
svahom. Tiež tu na sprievodných okrajových po-
ruchách vznikli pseudokrasové jaskyne.

Pseudokrasové javy pri Renčišove
(centrálnokarpatský flyš,  

geomorfologický celok Bachureň)

Zdenko Hochmuth
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OPIS PSEUDOKRASOVÝCH 
JASKÝŇ

Dymiaca diera
Vchod sa nachádza na najzápad-

nejšom okraji lokality, pomenova-
nie vzniklo podľa silného výparu 
v zimných mesiacoch. Jaskyňa nie 
je vytvorená na poruche totožnej 
s vlastnou depresiou Parkaňa, ale 
na paralelnej, južnejšej poruche, 
ktorej priebeh na povrchu nie je 
taký markantný a prejavuje sa 
depresiou širokou iba okolo 1,5 m 
s nevysokými stienkami. Na jej vý-
chodnom konci sa nachádza výraz-
nejšie prehĺbenie a vchod charakte-
ru diery priemeru iba okolo 60 cm.

Jaskyňa je tvorená viac – menej 
vodorovnou chodbou tiahnucou sa 
v smere poruchy smeru 135° – 315° 
dlhou cca 11 m, z ktorej asi v polo-
vici dĺžky odbočuje odbočka, dlhá 
asi 8 m. Chodby sú puklinové, vý-
razne obdĺžnikového až štvorcové-
ho prierezu, obmedzené po bokoch 
plochami ťahových trhlín, strop zo 
zaklinených balvanov a dno pokry-
té ostrohrannou sutinou. Obidve 
chodby sa neprielezne zužujú, no 
zrejme komunikujú z nižšie ležiaci-
mi časťami, o čom svedčia intenzív-
ne prievany v zimných mesiacoch 
smerom von. Celková dĺžka jaskyne 
je 19,83 m.

Vianočná priepasť
Jedná sa o najdlhšiu a najhlbšiu 

lokalitu v oblasti a jednu z najväč-
ších v celom slovenskom flyši. Jas-
kyňu objavil člen o.s. Humenné J. 
Vykuopil na Vianoce r. 1993.

Vchod do priepasti sa nachádza 
v západnej časti depresie, priamo 
pod jej južnou (vyššou) stenou, v 
blízkosti uvoľneného labilného 
bloku horniny. Je pomerne tesný, 
no vedie do nižšej sienky, do ktorej 
vniká svetlo zboka zo severu ne-
prielezným otvorom. Táto časť je 
vytvorená v uvoľnených blokoch a 
dno je pokryté suchým lístím.
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Ďalšie pokračovanie jaskyne sa už tiahne 
na výraznej ploche nespojitosti horniny, kto-
rá má charakter zvislej trhliny so vstupom na 
hranici prieleznosti. Smer poruchy je 125°, 
sklon takmer zvislý. Asi po 4,5 m sa puklina 
stáva neprieleznou a jedine možný postup je 
smerom nadol, pričom šírka pukliny nepresa-
huje 35 – 40 cm. Je potrebné klesnúť na dno 
pukliny a tesnou preliezkou sa pohybovať 
smerom nazad. 2,5 m stupeň vedie do sien-
ky, ktorá je založená na identickej poruche. 
Sienka má rozmery cca 3 × 4 m a vybieha z nej 
chodba v pôdoryse smerom pod vchod, ale o 
8 m nižšie.

Ďalšie pokračovanie jaskyne je vertikálne a 
predstavuje komplikovane členenú zvislú trh-
linu, paralelnú s predošlou, ale posunutou na 
JZ asi o 2 m. Prístup do nej je jednak horizon-
tálny priamo zo sienky, kde sme puklinu pre-
skúmali a zamerali 2 polygónmi do šírky 14 m 
a hĺbky 4 m. Pohodlnejší prístup do pukliny je 
však popod spomínaný 2,5 m stupeň klesajú-
cou rútivou chodbičkou, ktorá bokom vyúsťuje 
do spomínanej pukliny. Tu je možné komíno-
vaním zostúpiť jednak na medzistupeň v hĺbke 
16 m a odtiaľ až na jej dno, ktoré sa nachádza 
v hĺbke 22 m.

V tejto úrovni sa porucha rozširuje až na 
cca 80 cm až 1 m, dno je pokryté balvanmi a 
hlinou. Smerom hore sa puklina stráca vo výš-
ke väčšej ako 10 m, kde zrejme súvisí s chod-
bičkou pod b. č. 6. Chodba má dĺžku asi 14 
m, končí sa v priamom smere závalom. Tu je 
možné značne nebezpečným lezením po za-
klinených viklanoch vystúpiť asi 9 m nad spo-
mínané „Prvé dno“ a vodorovnou puklinou 
sa dostať do priečnej poruchy, ktorá je zrejme 
príčinou ukončenia chodby v priamom smere. 
Priečna porucha má priepastný charakter a 
vedie na tesné dno do hĺbky asi 4 m od vodo-
rovnej pukliny. Tu extrémne tesným otvorom 
priepastne ústi do ďalšej paralelnej poruchy. 
Táto sa v pôdoryse na povrchu zrejme preja-
vuje ako severnejšia porucha obmedzujúca 
depresiu Parkaňa.

Stupeň tejto poruchy je hlboký 11 m a na 
jeho zdolanie je potrebný rebrík alebo lano. Jej 
dno má celkovú dĺžku 18 m a tu je aj najnižšie 
miesto jaskyne v hĺbke 26,43 m od vchodu. V 
týchto miestach sa prejavuje extrémne zahline-
nie, svedčiace o tom, že tu je ďalšie pokračova-
nie zrejme dokonale utesnené.

Priebežná (Priechodná) jaskyňa.
Jedná sa o kratšiu jaskynku, ktorej vchod 

sa nachádza na dne depresie Parkaňa, avšak 
v jej východnejšej časti, pod stenou jej sever-
ného obmedzenia. Názov dostala podľa toho, 
že prerezáva naprieč hrebienok a vyúsťuje na 
povrchu druhým nenápadným otvorom sever-
ne od vlastnej depresie. Je založená na 2 kri-
žujúcich sa poruchách. Od dolného otvoru  
v nadm. výške 836,55 m sa tiahne 3 m trhli-
na smerom na S, odtiaľ pokračuje strmo stú-
pajúca tesná chodba smerom na SV a po asi  
6 m vyúsťuje na povrch v blízkosti priepastné-
ho otvoru Ľadovej jaskyne.

Ľadová priepasť
Lokalita bola zrejme známa obyvateľstvu, 

nakoľko sme v ústnom podaní o nej zachytili 
zmienky v súvislosti s Parkaňom. Hlavný prie-
pastný vchod sa nachádza mimo dna vlastnej 
depresie, asi 7 m severnejšie od nej na plochom 
chrbátiku, avšak k nemu je možné dostať sa 
povrchovou trhlinou v severnej stene Parkaňa 
z jeho dna niekoľko metrov východnejšie od 
vchodu Priechodnej jaskyne.

Jaskyňa je vytvorená na križovatke 3 výraz-
ných porúch – jednej priečnej na smer depresie 
Parkaňa – teda približne 45°, a poruchy paralel-
nej so smerom Parkaňa, teda smeru Z – V. Na 
východnom konci je sústava ukončená kolmou 
poruchou smeru S-V.

Povrchový priepastný otvor trojuholníkového 
tvaru je rozmerov asi 7 × 3 m. Jeho stredom sa 
tiahne mohutný zaklinený balvan, po ktorom je 
možné s trochou odvahy sa pohybovať. Z juho-
západného konca otvoru sa tiahne spomínaná 
trhlina, ktorá vyúsťuje na dno Parkaňa pri pri-
bežnej jaskyni. Nadmorská výška okraja otvoru 
je asi 837 m.

Prvý priepastný stupeň je hlboký 9 m a ve-
die na medziposchodie, ktoré je rozdelené na 
2 časti balvanitým závalom. Juhovýchodná 
časť sa v podobe nepravidelnej pomerne mo-
hutnej trhliny tiahne smerom nazad a v pô-
doryse sa približuje k stene Parkaňa. Východ-
ná časť medziposchodia je tesnejšia a v dne sa 
jej otvára niekoľko tesných otvorov. Už v tejto 
časti je pomerne chladno a na dne začiatkom 
leta je ľad. Na východnom konci najprielez-
nejším otvorom je možné zostúpiť na vlastné 
dno priepasti stupňom hlbokým 7 m. Dno 
sa tiahne v hĺbke asi 15 m, je tiež založené 
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na poruche smeru Z-V a najnižšie miesto je 
možné dosiahnuť ťažko prieleznou dierou na 
východnom konci. Západný koniec má stúpa-
júci komínovitý priebeh. Dno jaskyne je trva-
le zaľadnené.

Celková dĺžka zameraných častí je 65,3 m, 
hĺbka po najnižšie miesto 18,87 m.

Jaskyňa Pivnica
Tiež táto jaskyňa sa nachádza v povedomí i 

ústnom podaní občanov obce Renčišov. K nej 
jeden z občanov doviedol v minulosti skautov 
pod vedením J. Mikloša.

Vchod sa nachádza na severnom okraji 
depresie tzv. Dolného Parkaňa, v nadmorskej 
výške asi 826 m. Za markantným portálom 
tiahne sa pod bralo strmo klesajúca chodba, 
na dne ktorej sa nachádza ešte začiatkom leta 
ľad, ktorý sa však v priebehu roka roztopí. 
Chodba vyúsťuje do sieňovitého priestoru, 
ktorý predstavuje aj najnižšie miesto jasky-
ne. Celkové smerovanie chodby je na poruche 
smeru približne Z – V. Zo sienky sa tiahne ešte 
asi 7 m tesná plazivka.

Ďalšie časti jaskyne sa nachádzajú vyššie. 
Stupňom vysokým 2,5 m je možné vystúpiť na 
Medziposchodie, ktoré sa tiahne na V chodbou 
paralelnou s plazivkou v nižšej časti. Ešte vyššie 
sa nachádza medziúroveň zo zaklinených bal-
vanov, ktorá na povrch vyúsťuje tzv. Stredným 
vchodom. Táto je však už vytvorená na kolmej 
poruche smeru pribl. 350° – 170° a napokon 
vyúsťuje tiež na povrch priamo na hrebeni bra-
la, tvoriaceho stenu Parkaňa. Od tohto miesta 
dosahuje hĺbka jaskyne 11,75 m, celková dĺžka 
zameraných častí je 42,41 m.

Celá jaskyňa je vytvorená na pomerne širo-
kých gravitačných trhlinách, ktoré ústia na 
povrch viacerými prieleznými aj neprielezný-
mi otvormi. Medziúrovne sú vytvorené zakli-
nenými balvanmi. V jaskyni sú pozoruhodné 
striedajúce sa vrstvy kremitého pieskovca s hru-
bozrnnejšou až zlepencovou frakciou.

Záver
Prieskum pseudokrasovej lokality „Parkáň“ v 

centrálnokarpatskom flyši preukázal, že i v re-
latívne prístupných častiach masívnych výcho-
doslovenských pohorí sa nachádzajú doposiaľ 
nepreskúmané jaskynné priestory. Analogicky 
je možné predpokladať väčší rozsah pseudokra-
sových jaskýň na gravitačných depresiách, kto-
ré boli z týchto území popísané, i iných dosiaľ 
neznámych.

Poukazuje sa tu na miesta, kde je potrebné 
jaskyne hľadať – nielen na dobre viditeľných 
povrchových trhlinách v bralných stenách, ale 
i na paralelných, ešte nedostatočne otvorených 
puklinách, kde rútenie vzniknuté priestory do-
siaľ nezavalilo.

Prieskum pseudokrasových jaskýň v gravitač-
ných deformáciách má tiež význam z hľadiska 
lepšieho pochopenia ich genézy a snáď i chro-
nológie, nakoľko je možné pohodlne detailne 
skúmať vnútornú štruktúru, sedimenty i tekto-
niku príslušnej lokality.

Literatúra:
KOŠŤÁLIK, J., 1984: Krajina okresu Stará Ľu-

bovňa, Príroda, Bratislava
PAVLARČÍK, S., 1983: Zbojnícka jaskyňa v Kur-

čínskej Magure. Spravodaj SSS č. 3, s. 6 – 8, 
Lipt. Mikuláš

Prehľad preskúmaných jaskýň:

Názov nadm. výška vchodu dĺžka denivelácia

Dymiaca diera 867,80 19,83 -5,04

Vianočná priepasť 858,00 119,90 -26,43

Ľadová priepasť 837,78 65,30 -18,87

Priebežná jaskyňa 836,50 9,54 +3,21

Pivnica 826,44 42,41 -11,75
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Medzi dávnejšie známe jaskyne v Demänov-
skej doline patrí aj Skautská jaskyňa. V litera-
túre sa o nej zmieňuje J. Volko-Starohorský už 
v roku 1923. Jej názov súvisí s činnosťou praž-
ských skautov v doline. Doteraz však nebola 
detailnejšie opísaná a zameraná. A. Droppa 
(1972, 1973) uvádza jej dĺžku iba 25 m, hoci je 
vrátane užších častí podstatne rozsiahlejšia. V 
rámci registrácie a dokumentácie jaskýň v celej 
krasovej časti doliny sa pozornejšie prezrela a 
preskúmala. V jej blízkosti sa nachádzajú ďalšie 
dve jaskyne.

Skautská jaskyňa

Situovaná je na pravej strane Demänovskej 
doliny, severne od ústia bočnej Beníkovej do-
linky v nadmorskej výške 770 m, t.j. 11 m nad 
terajším tokom Demänovky. Vchod je oriento-
vaný na západ.

Za vchodovým valom na dne vstupnej 
priestrannej časti chodby sú zvyšky ohniska. 
Na rozšírení fluviokrasovej chodby sa podieľalo 
mrazové zvetrávanie. Chodba predisponovaná 
tektonickou poruchou smeru SV-JZ sa ďalej 
zužuje a znižuje, prieskumu jej zadných častí 
bránila uhynutá zver. Kosti drobných stavov-
cov i perie vtákov poukazujú na zdržiavanie sa 
menšej šelmy v tejto časti jaskyne. Poruchami 
rovnakého smeru je postihnuté skalné bralo, 
v ktorom je jaskyňa vytvorená, i okolité skalné 
výstupy.

Zo vstupnej priestrannejšej časti jaskyne vedie 
cez menší skalný stupeň, presahujúci výšku 1 m, 
chodba do širšieho, avšak nevysokého priesto-
ru vytvoreného pozdĺž paralelnej tektonickej 
poruchy a medzivrstvových plôch (smer 102°, 
sklon 32° na SV) gutensteinských vápencov 
krížňanského príkrovu. Tieto podmienili „lavi-
covité“ rútenie. V tejto časti jaskyne sa zachovali 
úseky stropného koryta.

Za meračským bodom č. 8 chodba mení smer 
na V-Z. Ďalej sa člení na severnú a južnú vetvu. 
V severnej vetve sú meandrovité tvary. Za nimi 
od meračského bodu č. 14 tiahne na sever od-
bočka končiaca pieskovým sifónom. Južná vetva 
končí závalom.

Geneticky ide o inaktívnu fluviokrasovú jas-
kyňu. Vstupnú chodbu a priestor medzi me-
račskými bodmi č. 4 – 8 vytvorili ponorné vody 
Demänovky. Severnú a južnú vetvu východnej 
časti jaskyne vymodelovali bývalé ponorné vody 
z Beníkovej dolinky. Širší priestor medzi merač-
skými bodmi č. 4 – 8 klasifikujeme ako fluvio-
krasovo-rútivý.

V dolnej časti Demänovskej doliny jaskynné 
úrovne nie sú známe. Stredné a vyššie jaskynné 
úrovne v tejto časti doliny v dôsledku zníženia 
eróznej bázy a následného prehĺbenia dna sú vo 
vyšších relatívnych výškach ako v jej strednej, 
prípadne hornej časti. S tým súvisí i presťaho-
vanie vyvieračky podzemnej Demänovky z dol-
nej do strednej časti doliny (P. Bella, 1995). Z 
časového hľadiska predpokladáme, že podzem-
né priestory Skautskej jaskyne sa vytvárali v ná-
slednom období vývoja georeliéfu Demänovskej 
doliny.

Na viacerých miestach je mäkký sinter, často 
spevnený. Celková dĺžka jaskyne je 101 m.  
Z hľadiska vertikálnej členitosti (P. Bella, 1985) 
predstavuje horizontálnu formu ((IF)k = 0,109; 
tabuľka 1).

Rúrovitá jaskyňa

Leží 4 m pod vchodom do Skautskej jaskyne. 
Orientácia vchodu je takisto na západ. Oválna 
inaktívna fluviokrasová chodba je dlhá 6 m. Ak 
severnú a južnú vetvu východnej časti Skautskej 
jaskyne vytvorili bývalé ponorné vody z bočnej 
Beníkovej dolinky, tak Rúrovitá jaskyňa pred-
stavuje ich výverovú časť.

Jaskyne pri ústí Beníkovej dolinky 
v Demänovskej doline

Pavel Bella – Peter Holúbek
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Meandrová jaskyňa

Nachádza sa 15 m severne od Skautskej jasky-
ne, v rovnakej nadmorskej výške, t.j. 770 m n. m. 
Vchod má južnú orientáciu. Skalné bralo je pre-
stúpené gravitačnou rozsadlinovou poruchou 
(smer 160°, sklon 70° na Z) paralelnou s jeho 
okrajom zo strany dna doliny. V stropnej časti 
hlavnej puklinovej chodby sa zachovali riečne 
modelované oválne tvary. Vstupná časť jaskyne 
je poznačená rútením. Vo vzdialenosti 11 m od 
vchodu vedie SV smerom 12 m dlhá odbočka. 
Dĺžka inaktívnej jaskyne vytvorenej bývalým 
bočným podzemným ramenom Demänovky je 
33,5 m.

ZÁVER

Rekognoskačným speleologickým priesku-
mom a dokumentačnou činnosťou sa v Demä-
novskej doline kompletizujú údaje a dotvára 
obraz o výskyte jaskýň. S narastajúcim stupňom 
ich poznania považujeme za potrebné v literatú-
re opísať i menej rozsiahle jaskyne, ktorým by sa 
v mnohých iných krasových územiach venovala 
oveľa väčšia pozornosť. Pritom niektoré z nich, 
vrátane Meandrovej jaskyne, sú cenným dokla-
dom podmienok vývoja krasu Demänovskej 
doliny. Zameraním Skautskej jaskyne narastá jej 
význam a poukazuje na mladšie obdobie vytvára-
nia jaskýň v dolnej časti doliny.
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Tabuľka 1. Morfometrická charakteristika Skautskej jaskyne  
z hľadiska vertikálnej členitosti

Symbol formy LF [m] IF

FH 90,2 0,061 
FVH 10,8 0,511 
FHV – –
FV – 0,– 

Poznámka: FH predstavuje množinu všetkých horizontál-
nych, FVH vertikálno-horizontálnych, FHV horizontálno-
-vertikálnych a FV vertikálnych častí jaskyne; LF sumu  
dĺžok jednotlivých častí príslušných klasifikačných tried;  
IF vyjadruje kvantitatívnu mieru ich sklonitosti
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V rámci sprístupňovacích prác v novoobjave-
nej jaskyni Silvošova diera na JV okraji planiny 
Ohnišťa v Nízkych Tatrách bol som prizvaný 
Ing. P. Holúbekom na vykonanie záchranné-
ho zberu kostí. V jaskyni som dňa 27. 10. 1995 
vyzbieral vzorky kostí z dvoch miest ich výraz-
nejšej kumulácie: prvú v komíne asi 30 m od 
vchodu vo výklenku asi 3 m vysoko nad dnom 
a druhú asi 8 m od vchodu po oboch stranách 
vyhĺbenej chodby vo výške 1 m nad terajším 
dnom. Tretiu vzorku som zbieral v jaskyni Piv-
nica, vzdialenej asi 300 m od predošlej, v zadnej 
sieni pri pravej stene (jaskyňu opísal Droppa, 
1958). Prehľad determinovaného materiálu je 
uvedený v tabuľke 1. Tieto pomerne malé vzor-
ky kostí sú zaujímavé z hľadiska vytvárania ob-
razu o vývoji fauny vysoko položenej krasovej 
planiny Ohnišťa (1400 až 1500 m n. m). 

Jaskyňa Silvošova diera bola v mieste druhé-
ho zberu kostí zanesená hlinitými sedimentami 
pravdepodobne v niektorom období odlesnenia 
planiny. Zbierané bolo už len torzo kostí, ktoré 
boli z tohto miesta odstránené pri sprístupňo-
vacích prácach. Z vnútornej strany upchaté-
ho priestoru bola pôvodne vytvorená asi 5 cm 
hrubá sintrová kôra. Preto nás zaujímalo, či 
sa v získanom osteologickom materiáli obja-
via druhy, ktoré by naznačovali starší vek kostí 
za miestom upchatia (komín) oproti kostiam 
pred týmto miestom (vchod). Výsledky, uvede-
né v tabuľke 1 tento predpoklad jednoznačne 
nepotvrdili. V oboch vzorkách prevažujú kosti 
netopierov podobného druhového zloženia. Sú 
to chladnomilnejšie druhy, ktoré môžu v týchto 
nadmorských výškach zimovať aj v súčasnosti.  
Z dvoch hlodavcov, zistených vo vzorke z komí-
na, však druh hrdziaka Clethrionomys rufocanus 
jednoznačne pochádza z obdobia glaciálu, prí-
padne zo začiatku holocénu. Kosti hraboša snež-
ného (Microtus nivalis) sa  nachádzajú v oboch 
vzorkách. Tento druh žije aj v súčasnosti v Níz-
kych Tatrách od stupňa kosodreviny vyššie. Du-

dich (1970) ho uvádza v Demänovskej doline aj  
z hornej hranice lesa z nadmorskej výšky 1450 m.  
Takže môže žiť aj v riedkych smrečinách na 
planine Ohnišťa. Ďalším zaujímavým hlodav-
com vo vzorke od vchodu je ryšavka myšovitá 
(Apodemus microps). V súčasnosti sa vyskytuje  
v nížinných častiach Slovenska, ale v niektorých 
obdobiach odlesnenia pohorí pastierskymi ná-
rodmi (naposledy Valachmi v 16. až 18. storočí) 
mohla preniknúť aj vysoko do hôr. Mošanský 
(1994) zistil izolovanú populáciu tohto druhu 
v Tichej doline v Západných Tatrách. Obdobná 
reliktná populácia z obdobia odlesnenia moh-
la prežívať, prípadne ešte prežíva aj na Ohništi. 
Červeňová (1983) uvádza z Ohnišťa len orien-
tačný, nedostatočne reprezentatívny odchyt 
drobných cicavcov. 

Pozoruhodný výskyt ďalších druhov cicav-
cov bol vo vzorke z jaskyne Pivnica. Jež výcho-
doeurópsky (Erinaceus concolor) je nížinný druh  
a vyššie v horách obýva predovšetkým krovina-
té stráne. Na planine Ohnišťa kroviny chýbajú, 
prežívať môže na južných svahoch Nižného 
Prieslopu. Dulovnica väčšia (Neomys fodiens) žije 
popri tečúcich vodách. Najbližší vodný tok je vo 
Svídovskej doline minimálne 1 km vzdialený od 
jaskyne Pivnica. Predpokladáme, že kosti oboch 
druhov priniesla do jaskyne kuna skalná ako 
svoju korisť. Cenným je výskyt endemického 
druhu hrabáča tatranského (Pitymys tatricus), 
ktorý zrejme obýva škrapové polia na planine 
Ohnišťa. 

Všetky tri vzorky sa vyznačujú veľkou pestros-
ťou druhov. Sumárne bolo z 93 kusov cicavcov 
určené 5 druhov hmyzožravcov (Insectivora), 8 
druhov netopierov (Chiroptera) a 10 druhov hlo-
davcov (Rodentia). Horský kras masívu Ohnišťa 
vytvára vďaka členitému reliéfu s pestrou šká-
lou  biocenóz vhodné podmienky nielen pre 
konzerváciu zvyškov mŕtvych živočíchov z rôz-
nych časových období, ale aj pre ich prežívanie 
vo forme reliktných mikropopulácií. 

Osteologický prieskum v jaskyniach na Ohništi

Ján Obuch
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Lokalita
Druh 

Silvošova diera Jaskyňa
Pivnica komín vchod 

jež východoeurópsky Erinaceus concolor 1 
krt obyčajný Talpa europaea 1 
piskor obyčajný Sorex araneus 3 2 
piskor malý Sorex minutus 2 
dulovnica väčšia Neomysfodiens 1 
netopier fúzatý Myotis mystacinus 2 1 2 
netopier Brandtov Myotis brandti 7 3 
netopier veľkouchý Myotis bechsteini 8 3 6 
netopier riasnatý Myotis nattereri 1 
netopier vodný Myotis daubentoni 1 
večernica tmavá Vespertilio murinus 3 
večernica severská Eptesicus nilssoni 1 
ucháč svetlý Plecotus auritus 16 2 4 
myšovka vrchovská Sicista beiulina 1 
plšík lieskový Muscardinus avellanarius 2 
ryšavka myšovitá Apodemus microps 1 
hrdziak hôrny Clethrionomys glareolus 8 
hrdziak Clethrionomys rufocanus 1 
krysa vodná Arvicola terrestris 1 
hrabáč tatranský Pitymys tatricus 2 
hraboš poľný Microtus arvalis 2 
hraboš močiarny Microtus agrestis 1 
hraboš snežný Microtus nivalis 1 2 
sýkorka uhliarka Parus ater 1 
slizniakovité Limacidae 1 1 
Spolu 37 25 33 

Tab. 1: Prehľad určených druhov 
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Po několika měsících příprav, spočívajících 
především v obstarávání sponzorů, materiálu, 
korespondence s VULCAINEM a pod., vyráží 
dne 4. 2. 1995 skupina 11 českých jeskyňářů 
zdolat nejhlubší propast na světě – 1602 m hlu-
boký JEAN-BERNARD.

Systém Jean-Bernard se nachází v Savojských 
Alpách v masívu Folly, východiskem je horské 
městečko SAMOENS. Průstup celým systémem 
je možné uskutečnit pouze v zimě, v letních mě-
sících brání v postupu do nižších částí jeskyně 
zvýšené vodní stavy a možnost náhlých přívalu 
s letních bouřek.

Jako dopravní prostředky jsme zvolili obyt-
nou Avii, která vezla všechen materiál a větši-
nu účastníků akce a jedno doprovodné vozidlo 
Ford Escort. Do Samoens jsme dorazili 6. 2. 
kolem poledne a absolvovali jednu vynášku na 
chatu Folly do nadm. v. 1550 m, kterou jsme za-
jistili jako základnu a bez níž není možné zimní 
expedici uskutečnit. Následující dny probíhala 
vynáška a současně hledání nižšího vrcholu V4 
nebo V4b. Další vynášky jsme posléze elegantně 
vyřešili objednáním vrtulníku a několikadenní 
neúspěšné hledání V4b zase nalezením vchodu 
V6. Štěstím bylo, že jsme s sebou měli senzibila, 
protože jinak bychom hledali ještě dnes.

Od samého počátku komplikovalo naši veške-
rou činnost špatné počasí, které nás obdarová-
valo přívaly sněhu, mlhou, větrem a lavinami. Je 
až neuvěřitelné, že horní vchod C37, ležící pod 
2,5 m vrstvou sněhu jsme nalezli už na druhý 
pokus. Ovšem opět díky virguli.

Jednotlivé skupiny se snažily tak, že v násle-
dujících dnech je u C37 vynesen materiál, po-
třebný na vystrojení horní části jeskyně a cca 
50 m od vchodu jsou postaveny dvě Gemy jako 
předsunutý tábor. Spodním vchodem jsme bě-

hem dvou akcí vystrojili jeskyni až do spodní-
ho bivaku a nanosili tam materiál pro sestup 
na dno. Mezi tím jsme ale strávili několik dnů 
na chatě Folly. Nedal se totiž vůbec vystrčit nos 
kvůli počasí. Krátili jsme si čas, čím se dalo – 
konzumací různých dobrot, kouřením, neko-
nečnými diskuzemi o jeskyních, ženách a blbos-
tech, hrou v šach či spánkem.

Čerstvý sníh nám neustále zasypával pracně 
vyšlapanou stopu, vchody do jeskyně a 
stany u C37. Přes tyto komplikace podniklo 
první družstvo vystrojovací sestup do C37 a 
po 10 hodinách se znechuceně vrátilo už z 
hloubky –130 m. Vstupní části jsou tvořeny 
puklinovitými propastmi o hloubce okolo 
10 metrů, spojenými navzájem velice úzkými 
meandry, většinou půlenými pouze v jednom 
místě. V řadě míst bylo třeba hledat další cestu, 
výjimkou nebyly ani kyvadla uprostřed šachet, 
traverzy nebo výstupy do komínů.

Vstupní partie byly navíc velice špatně vystro-
jeny, dominantní bylo přírodní kotvení. Všech-
no však bylo velice ostré, bylo potřeba mnoho 
smyček, podložek pod lano a několikrát jsme 
museli osazovat nýty, nechtěli-li jsme riskovat 
přeříznutí lana. V řadě míst byl také jinak ne-
průlezný meandr rozstřílen. První seznámení s 
touto částí jeskyně dopadlo mizerně, další po-
kus byl díky špatnému počasí opět odložen.

Štěstím bylo, že přijeli filmaři z brněnského 
televizního studia a během pěti dnů pořídili 
filmovou dokumentaci – základ pro budoucí 
film o expedici.

Čas vyhrazený pro expedici přešel do své 
druhé půlky, a tak jsme na válečné poradě 
rozhodli, že do jeskyně vyrazí první družstvo 
a pokusí se projít od C37 až k sifonu. První 
družstvo ve složení R. Šebela, V. Bělehrádek, F. 

JEAN-BERNARD ’95

Zdeněk Motyčka
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Musil a R. Kuchař vstoupilo 19. 2. odpo-
ledne vchodem C37 do systému. Vystroji-
li jeskyni od – 130 až do prvního bivaku, 
blízko V6, kam dorazili po 21 hodinách a 
okamžitě usnuli. Po odpočinku pokračo-
vali po vystrojeném do druhého bivaku v 
–1011 m, jenom krátce si odpočali a časně 
ráno 22. 2. dosáhli sifonu v –1466. Odtud 
se vrátili už jen nalehko do spodního biva-
ku přespat a další den opustili opět naleh-
ko jeskyni vchodem V6. V jeskyni strávili 
80 hodin, včetně dvou bivaků.

Termín vstupu druhého družstva byl 
několikrát odsunut špatným počasím, na-
konec však 22. 2. odpoledne vstoupila hor-
ním vchodem čtveřice ve složení J. Kyselák, 
R. Blažek, Z. Motyčka a O. Štos. Již za 12 
hodin dosáhli prvního bivaku. Následující 
den vyrazili směrem k druhému bivaku, 
kde se rozhodli strávit další noc. Třetího 
dne se vydali k sifonu a přesně po 48 ho-
dinách od vstupu do jeskyně jej dosáhli. 
Zpáteční cesta již nebyla tak jednoduchá, 
protože jeskyni bylo potřeba odstrojit. 
Opět se rozhodli přespat ve spodním bi-
vaku a čtvrtý den navečer obdařeni těžký-
mi transporťáky dosáhli partií vchodu V6 
kde zanechali materiál a pokračovali do 
horního bivaku. Po odpočinku se pátého 
dne před polednem odebrali směrem k C 
37 odstrojovat jeskyni. Horního vchodu 
dosáhli těsně před půlnocí, téměř hodinu 
jim zabralo kopání vchodu a další tři ho-
diny hledání a kopání zavátých stanů. Po 
106 hodinách v podzemí zalezli ve sněhové 
vánici do stanů a bez jídla a pití okamžitě 
usnuli.

Ráno 27. 2. zlikvidovali celý horní tábor 
a již za slunečného počasí se odebrali na 
chatu Folly, boříce se do sněhu místy až po 
krk. Mezitím proběhlo odstrojení zbytku 
jeskyně a spodního bivaku po V6 a trans-
port materiálu z V6 na chatu. Nezbývalo 
než myslet na návrat.

Na další vrtulník jsme už bohužel ne-
měli, a tak jsme všechny věci z chaty snes-
li dolů během dvou dnů na zádech. Ve 
středu 29. 2. jsme utratili poslední zbytky 
našich franků v příjemné hospůdce v SA-
MOENS a po dalších dvou dnech na cestě 
domů totéž opakujeme v hospodě v Rudici 
již za české koruny.
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Začiatkom mája 1992 jaskyniari zo Speleoklu-
bu Červené vrchy a Humenné Ján Kleskeň, Ľubo 
Očkaík, Peter Holúbek, Jano Šmoll a Ján Vykoupil 
uskutočnili prieskumno-poznávaciu speleologic-
kú exkurziu do krasových oblasti Macedónska, 
Srbska – Kosova a Čiernej hory. Našim cieľom 
bolo spoznávať vápencové hory v hraničnom pás-
me s Albánskom. Prešli sme cez pohoria Jakupica, 
ležiace nad hlavným mestom Macedónska Sko-
pie, pohorie Koráb, popod pohoria Šár planina 
a Vraca, ale hlavne nás zaujalo pohorie Prokletije, 
ktoré v preklade znamená Prekliate vrchy

Pohorie je veľmi nevlúdne a neschodné, str-
mé kaňony, kolmé steny, neschodné priesmyky, 
vystihujú názov, ktoré dostalo toto pohorie od 
domorodého obyvateľstva. 

Prokletije leží na Juhoslovansko-Albánských 
hraniciach. Delí sa na Kosovské a Čiernohorské 
s rozlohou 2 160 km² a Albánske – 4 300 km².

Kosovská časť z najvyšším vrcholom Deravica 
2 656 m n. m. predstavuje mohutné náhorné 
planiny z výškovým rozdielom až 2 000 m. Čier-

nohorská časť je oveľa strmšia, so stenami vyso-
kými 500 – 600 m s najvyšším vrcholom Maja 
Gunt e Ziermit 2 490 m n. m. ( Albánsky názov.)

Všade na úpätí hôr sa nachádzajú mohutné 
vyvieračky, ktoré len naznačujú mohutné systémy, 
ktoré by sa mali nachádzať v útrobách týchto hôr.

Albánska časť, ktorá je turistom nedostupná, 
je najstrmšia a najvyššia (Male Jezerce 2 693 m 
n. m.). Obrovské množstvo skalných štítov s 
množstvom kaňonov a skalných stien vytvára 
fantastický dojem týchto hôr. Miestny obyvate-
lia ich nazývajú aj Albánske Andy.

Práve keď sme končili túto exkurziu, dorazili 
sme posledný deň do kaňonu Roguvská Klisu-
ra, ležiaca za mestom Péč v Kosove, ktorej steny 
dosahovali výšku 400 – 700 m. Na horách bolo 
veľa snehu, ktorý sa topil, vnáral do podzemia a 
vyvieračkami vytekal von. Pri jednej sme zasta-
vili auto, vystúpili k nej. Voda ktorá z nej vyte-
kala mala prietok asi 600 l/sek a úplne zatara-
sovala vchod. Aj jaskyňa ležiaca asi 10 m vyššie 
sa po 100 m končila vodou.

Expedice se dále zúčastnili L. Nejezchleb, L. 
Uher, J. Svoboda, S. Kuklová, řidič J. Pšenka Bo-
leslav a filmaři V. Slíva, P. Otevřel a J. Čalkovský.

Kromě finanční podpory České spořitelny 
pob. Blansko, Adast Adamov, Obecního úřa-
du v Rudici, fy. SYSTRA Brno a pánů Cigánka  
a Chaloupky, expedici materiálně zajištovaly:  
fa. Raspro – zapůjčili vysílačky Motorola, Mean-
der – p. Gusto Stibrányi nám věnoval zcela nové 
overaly, které se v této náročné jeskyni mimo-
řádně osvědčily, fa. Agroinform poskytla mul-
tivitaminové nápoje, Čokoládovny dostatečné 
množství tyčinek DELI super a fa. Hyprosorb 
BIORA – experiment liofilisované ovoce. Veli-
ce dobré zkušenosti jsme získali také s výrob-
ky spol. RALSTON – Bateria Slaný, jejíž litiové 
baterie LITEON – ENERGIZER máme mnozí v 
blesku ještě nyní.

Ostatní fotomateriál poskytly firmy Foto 
QUELE a HAMA. LANEX Boletice poskytl 9-ti 
milimetrová statická lana, fa SPENT zase kotev-
ní prvky. Vůbec si nedovedeme představit prů-
běh celé expedice bez spolehlivých vařičů VAR-2 
pana Sedláčka z Jablonce a spacáků od fy. HAN-
NAH. Velice nám také pomohla možnost naku-
povat se slevou osobní materiál v brněnském 
obchodě HUMI sport.

Pro případ první pomoci jsme byli vybave-
ni lékárničkami od fy. Progres servis Sibřina  
a naše problémy s pojištěním účastníků expe-
dice nakonec vyřešila spolupráce s blanenským 
konsorciem GENEZE, které nám bylo schopno 
jako jediné zajistit odpovídající pojištění.

Bez laskavé účasti sponzorů by nebylo možné 
expedici uspořádat, za což jim patří naše podě-
kování.

PROKLETIJE, Prekliate vrchy

Ján Šmol
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Po viac ako 3 rokoch sme začali 
opäť s výskumom v spomínanej 
oblasti. 29. 10. 1995 dorazila 4 člen-
ná skupina jaskyniarov P. Herich a 
J. Poliak zo skupiny Demänovská 
dolina, J. Vykoupil zo skupiny Hu-
menné a J. Šmoll zo skupiny Červe-
né vrchy do jaskyne nad Vyvierač-
kou kde sme spravili biwak. Ešte v 
ten deň sme začali rozoberať zával. 
Tentoraz bola vyvieračka takmer 
suchá a asi po 5 hodinách sa nám 
podarilo preniknúť cez 8 m dlhý 
zával do chodby končiacej jazerom 
a sifónom. Keď sme vyliezli z jasky-
ne, začali sme s prieskumom jasky-
ne nad vyvieračkou, v ktorej pred 3 
rokmi bola voda. Tentoraz po vode 
nebolo ani stopy a my sme postup-
ne vnikali hlbšie do jaskyne. Asi po 
prejdení 700 – 800 m sa jaskyňa za-
čala zväčšovať a pribúdať množstvo 
odbočiek a komínov.

Výška chodieb začala dosahovať 
15 m a po zlezeni jednej z priepas-
ti sme narazili na vodný tok. Bolo 
nám jasné, že je to voda, ktorá pre-
teká vyvieračkou.

Ešte v ten deň, v nočných hodi-
nách, opäť začíname s prieskumom. 
Vyliezame asi 12 m vysoký komín a 
vchádzame do ešte väčších priesto-
rov, kde výška chodieb dosahuje 
miestami 20 – 30 m. Objavujeme 
ďalšie množstvo chodieb, dómov, 
vysokých komínov, ktoré sa nedajú 
dosvietiť. Niekoľkokrát zostupu-
jeme na vodný tok s vodopádmi, 
jazerami a hlbokými sifónmi. Vo 
vyšších poschodiach, do ktorých sa 
podarilo dostať, sa nachádza množ-
stvo krasovej výzdoby a niektoré 
stalagmity dosahujú výšku až 3 m.

Náš postup na hlavnom ťahu asi 
po 2,5 km zastavil bahenný sifón, ale prievan a 
ozvena naznačujú ďalšie pokračovanie jaskyne 
týmto smerom. Stačí mala lopatka a môžeme 
postupovať ďalej.

Objavili a prešli sme viac ako 5 km chodieb a 
vystúpili na najvyššom bode asi do výšky 150 m.

Po výstupe jaskyňa dostáva názov Velká Klisu-
ra, podľa kaňonu v ktorej sa jaskyňa nachádza. 

Ráno vystupujeme na planiny ležiace nad jas-
kyňou. Obrovské náhorné platá cez ktoré vniká 
voda do podzemia ležia 1200 – 1600 m vyššie.

V utorok t.j. 30. 10 sme opäť v jaskyni, tento-
raz naším cieľom je niekoľko ľahších komínov 
na konci jaskyne. Vyliezame komín pred Bahen-
ným sifónom, ktorý však po 20 m končí sintro-
vým nátekom.
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Niekedy koncom leta 1995 sme sa rozhodli 
zájsť na 2–3 dni niekam do zahraničia a pokúsiť 
sa zliezť niektorú zaujímavú priepasť.

Voľba padla na priepasť Brezno pri Leški pla-
nini (536 m) v okolí slovinského mesta Kranj, 
kde máme dobrý kontakt na domácich jasky-
niarov, ktorí ako prví zliezli a zdokumentovali 
priepasť v roku 1978.

Dňa 27. októbra 1995 sme sa dvaja z rožňav-
ského Speleo klubu – Karol Cselényi a ja – stre-
tli na hraničnom prechode Bratislava – Berg 
so speleoalpinistom Tomášom Fussgängerom 
z Brna a rýchlym presunom po trase Viedeň – 
Graz – Klagenfurt sme onedlho prekročili hra-
nice v mestečku Ferlach. Odtiaľ ešte cca hodinu 
smerom na Ljablanj a večer zvoníme pri dverách 
významnej osobnosti miestneho speleoklubu 
pána Davo Preisingera. Po diskusii a doladení 
predbežného plánu odchádzame do klubu, kde 
mladí jaskyniari usilovne čistia plachetky a ka-
rabíny vynesené práve z objektu nášho záujmu. 
Podľa pôvodnej informácie niekoľko dní pred 
našim príchodom bola priepasť v rámci pravi-
delnej údržby odstrojená, hoci zvyčajne býva 

kompletne vystrojená lanami po celej dĺžke ver-
tikálnych úsekov. Tu sa však dozvedáme dobrú 
správu, že bola odstrojená len vrchná polovica 
priepasti, to znamená, že je potrebné použiť iba 
250 m vlastných lán.

Domáci jaskyniari nám podrobne popisujú 
zložitejšie miesta a čas zdolania priepasti odha-
dujú za daných podmienok na 17 – 18 hodín, čo 
sa nám ale zdá pridlho, akceptujeme ich názor.

Prespíme v spacákoch na dlážke hostiteľskej 
obývačky a ráno vyrážame za našim cieľom. V 
mestečku Lipnica končí asfaltka, pokračujeme 
po šotolinovej v celkom dobrom stave cca 12 
km, nakrátko sa zastavujeme v turistickej chate 
Gaško Ravan, kde si objednávame nocľah (cena 
v prepočte asi 150 korún na osobu a noc) a po 
ďalších 3 km do kopcov zaparkujeme asi 70 m 
od vchodu do priepasti. Nachádza sa vo výške 
1120 m n. m. v lese na okraji rozmerného zá-
vrtu. priemer vstupnej šachty je asi 4 m, lano 
priväzujeme o strom a v sobotu 28. októbra na 
pravé poludnie začíname zostup.

Po zlanení vstupnej šachty pokračujeme na 
lane po strmo klesajúcom dne z napadaných 

Cestou späť naliezame do ďalších 2 komínov, 
po vylezení asi 20 m sa pred nami černejú mo-
hutné diery. Lezenie v týchto chodbách, ktoré 
sa podobajú mohutným kaňonom, je v pevnom 
vápenci z množstvom chytov a istiacich bodov. 
Na niekoľkých miestach vidno stopy od pada-
júcej vody, ktorá v čase väčších zrážok padá z 
komínov, ktoré sú vlastne priepasťami pri prí-
padnom objavovaní z vrchu.

Množstvo komínov a odbočiek naznačuje 
objavenie nových jaskynných priestorov a akcia 
ktorá sa uskutoční v lete 96 bude zameraná na 
prienik do nových časti, zdokumentovanie a za-
meranie jaskyne, ale hlavne na zväčšenie deni-
velácie jaskyne do plusu a to klasickým lezením 
komínov zo zabezpečenými fixami pre opätov-
ný návrat.

Prostredníctvom turistov ktorých sme neskôr 
stretli v Prokletiji sme začali nadväzovať písom-
ný kontakt s jaskyniarmi z Belehradu.

Po ukončení speleologického prieskumu sme 
sa presunuli do centrálneho Prokletija v Čiernej 
hore. Stretli sme planinarov (turistov) z Beleh-
radu a spolu s nimi sme vystúpili na 2 atrak-
tívne vrcholy tejto časti pohoria. Prvý sa volá 
Očniak – 2 188 m n. m. (Očný zub ), strmý štít 
II-III stupeň lezenia, ktorý je zaistený železným 
drôtom, druhý Maja Gunt e Ziermit – 2 490 m 
n. m., odkiaľ je aj napriek hmle fascinujúci po-
hľad na strmé veže, údolia a mohutné náhorné 
planiny Albánskeho Prokletija.

V piatok 3. 11. 95 nastáva čas odchodu, sneh 
a vietor dáva znamenie na zmenu počasia a cez 
Srbsko a Maďarsko sa vraciame domov.

Miniexpedícia 
BREZNO PRI LEŠKI PLANINI – SLOVINSKO

Juraj Kankula
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kameňov a humusu na Policu, odtiaľ krátky 
traverz a nástup do ďalšej šachty. Spity nachá-
dzame bez problémov, okolo každého je bielou 
farbou naznačený kruh.

Zostupujeme v pohode a pomerne rýchlo, 
trochu sa zdržíme na mieste zvanom Mercedes, 
čo je nástup do ďalšej 40 m šachty. Okraje tvo-
ria ostré kamenné hrany, preto sa lano ukotví 
do trojuholníka, stiahne sa do stredu karabí-

nou (vznikne obrazec aký má v znaku Merce-
des-Benz) a z nej sa spustí lano mimo dosah 
ostrých hrán.

Onedlho sa ocitáme v hĺbke cca 150 m v strope 
obrovského podzemného dómu Biserna Dvora-
na. Hrubú orientáciu v tomto priestore vyriešili 
domáci inštalovaním prázdnych plechoviek od 
Coca-Coly na miestach kam pravidelne kvapká 
voda. Už pri nástupe na zlaňovanie vo výške  
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50 m počuť pravidelné cinkanie padajúcich kva-
piek v rôznych tónoch. Máme to aj s muzikou! 
Pristávame na malom skalnom plató a ideme si 
oči vyočiť z rozľahlých zákutí Biserna Dvorany. 
Výzdoba je však chudobná.

Zdolávame ďalšie striedavo horizontálne a 
vertikálne úseky, ale už na inštalovaných la-
nách, ktoré sú mokré a tvrdé a treba ich „na-
pchávať“ do brzdy, aby bol vôbec možný zostup. 
Čochvíľa sa otvára ďalší velikánsky priestor na-
zvaný Dolga (Kapniška) Dvorana. Tu je už vý-
zdoba bohatšia, po dosiahnutí najnižšie polo-
ženého miesta chvíľu blúdime medzi balvanmi 
v ohromnom závale. Ale nachádzame cestu ďa-
lej (prvý raz bolo treba ísť na pár metrov na bru-
cho), na mapke nie je vyznačený nový prechod 
niekde na miesto zvané Tuš. Zlaňovanie v tých-
to partiách je už spestrené padajúcou vodou, 
ale stíhame sfrčať tak rýchlo, aby sme boli iba 
znesiteľne mokrí. Presne po 4,5 hodinách do-
sahujeme dno priepasti, ktoré je asi 20 cm pod 
hladinou vody, pokračujeme však suchou chod-
bičkou ešte pár metrov ku koncovému sifónu. 
Urobíme obligátne foto a vystupujeme nahor.

Dovolíme si vyše polhodinovú prestávku  
v Dolgej Dvorane, popíjame horúcu kávu  
a baštíme sladkosti. Všetko ide ako po masle, až 
v hornej tretine v Brezne Problemov začujeme 
nečakaný hluk – zakrátko je všetko jasné – stre-
távame 5 jaskyniarov z okolia Ljublanje. Majú 
smolu, zlaňovali po našich lanách v domnení, 
že sú to laná fixné. Po krátkom rozhovore sa ob-
racajú a rýchlo vystupujú nahor. Našťastie majú 
aj oni vlastné laná, disciplinovane čakajú na Po-
lici pokiaľ všetci traja nevystúpime na povrch.

Tesne pred 10. hodinou večer sa posledný člen 
nášho teamu odopína od lana, výstup trval 5,5 
hodiny vrátane prestávky a nám nejde do hlavy, 
prečo hovorili naši hostitelia o 17–18 hodinách?

Vraciame sa na chatu Goška Ravan, výdatne 
večeriame, dáme si pár pív a spíme ako zabití. 
Druhý deň ráno rozdeľujeme vercajg a odchá-
dzame domov.

Výlet do Slovinska sa vydaril, sme radi že 
sa utužili kontakty so speleológmi v Kran-
ji a každému, kto by mal záujem o zlezenie 
Brezna pri Leški planini poskytneme podrob-
né informácie.

V hĺbke cca 140 m. Foto J. Kankula
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„Fantastická cesta cez tisícky rokov. 
Vzrušujúca plavba po stratenom mori. 
Antodity – vzácne jaskynné kvety.“

Američania sú majstri reklamy a uznajte, že 
takýmto lákadlám človek SSS pozitívny ťažko 
odoláva. A tak som porátal doláre a prehovo-
ril Vlada, ruského chirurga, k nedeľnému výle-
tu do jaskyne „Lost Sea“ (Stratené more). Môj 
nedlhý pobyt na juhovýchode Spojených štátov 
bol študijno-pracovný a v jeho programe sa  
s jaskyňami (nie z mojej viny) nerátalo. Predsa 
však sem-tam cez víkend sa našiel priestor ku 
krátkym turistickým nájazdom. Naštartovali 
sme starý Chrysler Impala a jedno slnečné no-
vembrové dopoludnie r. 1994 vyrazili z Chat-
tanoogy, mesta na južnom okraji Tennessee  
a miesta nášho pobytu. Cesta nás viedla na se-
ver, pozdĺž západného okraja Apalačov, smerom 
na Knoxville, kde asi v polovičke treba odbočiť 
na východ, smer Sweetwater, TN.

Jaskyňa, teda jej vstupná časť, je známa už z 
predkolumbovských čias. Ako kultové miesto ju 
využíval indiánsky kmeň Čirokíov (Cherokee) a 
aj predošlý názov jaskyne nesie poangličtené 
meno jedného z ich náčelníkov – Craighead 
Caverns. Nepýtajte sa ma, akú hlavu („head“) 
dotyčný náčelník nosil, lebo slovo „craig“ som 
nenašiel v žiadnom slovníku. Ale vstúpme ko-
nečne dovnútra – už bez Vlada, lebo U.S.$ 7.50 
vstupného ho mierne ohromilo.

Jaskyňa, vytvorená v paleozoických (prvohor-
ných) vápencoch, je vo vrchných častiach suchá 
a pomerne teplá. Teplota sa pohybuje celoročne 
okolo 15°C. Hlinené chodníky sú zosvahované, 
bez schodov, nepamätám si žiaden betón. Kla-
sická kvapľová výzdoba takmer chýba, no na 
niektorých miestach sú platne so zaujímavou 
aragonitovou výzdobou. Nechýbal ani zvyčaj-
ný jaskynný folklór, ako balvan spravodlivosti, 
či diera do pekla, vylepšená červeným neónom. 
Keď si k tomu pridáte kultový indiánsky oltá-

rik, pozostatky po ťažbe liadku na výrobu puš-
ného prachu z čias občianskej vojny, či zvyšky 
tajných páleníc z čias prohibície, oživené pár 
príbehmi, bola to vcelku zaujímavá a príjemná 
prehliadka. A to nás to najlepšie ešte len čakalo.

V roku 1905 sa chlapec menom Ben Sands 
preplazil za nízkeho stavu vody 90 cm širo-
kou dierou v spodných častiach Craighead Ca-
verns a objavil impozantný Jazerný dóm („Lake 
Room“). Dóm je rozľahlý a relatívne nízky. 
Z prevažnej časti ho vypĺňa jazero s rozlohou  
13,5 akra (asi 5,5 hektára).

Z času na čas tam vraj za priaznivých pod-
mienok zavítajú speleopotápači, koniec zatope-
ného systému údajne nebol dosiahnutý (koľko 
má systém metrov, resp. yardov, sa mi nepoda-
rilo zistiť).

Voda je samozrejme sladká, to s tým morom 
je reklamný trik. Vyšli sme na drevené mólo a 
nalodili sa na „pohodlnú veľkú loď so sklene-
ným dnom“. Sklenené dno som si takmer ne-
všimol, lebo ho tvoril úzky pás sčasti zarosené-
ho tabuľového skla šírky asi 20 cm. Pokiaľ by 
niekomu nešlo do hlavy, načo je potrebné na 
pramicu, čeriacu hladinu podzemného jazera, 
inštalovať sklenené dno, hneď sa k tomu dosta-
nem. Mimochodom, motor poháňajúci prami-
cu, podobnú ako sa plavia na Dunajci, šiel mi-
moriadne ticho, čo ma veľmi potešilo.

V propagačnom letáku stojí: „Počas plavby 
môžete pozorovať niektoré z najväčších dúho-
vých pstruhov v Spojených Štátoch.“ Skutočne 
som sa na to tešil a mal na jazyku veľa otázok 
o spojení jazera s povrchovými tokmi, o sezón-
nych zmenách v populácii, o druhovej pestrosti 
rýb a kadečom inom. Ale to som zase raz nedo-
cenil americkú podnikavosť. Oni tie pstruhy to-
tiž chovajú, čo bolo pre mňa ťažkou ranou. Ne-
stačí „možno najväčšie podzemné jazero sveta“ 
a „takmer 50 % všetkých známych jaskynných 
kvetov sveta“, musia mať aj najväčšie dúhové 
pstruhy Ameriky.

„LOST SEA“
Najväčšie podzemné jazero Ameriky

Jaroslav Schwarz
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Ten tucet otupených, vyblednutých (ha-ha, 
„dúhové“), vypasených rýb musia každých pár 
rokov obmieňať, lebo nie sú schopné reproduk-
cie. Zhŕknu sa len čo začujú motor a mecha-
nicky skonzumujú potravu od sprievodcu. pri 
pohľade na viac ako 60 cm dlhé, vyblednuté a 
vypasené obludy som sa nemohol ubrániť mor-
bídnemu „feelingu“. Ale aby som bol spravodli-
vý, jazero samo osebe je nádherné. Môcť si tak 
zaveslovať jeden, dvaja s karbidkami na hlave, 
to by bola paráda.

A ešte niekoľko príjemných vecí, čo stoja za 
zmienku.

Poplatok za fotografovanie: „Presvedčte 
sa prosím, že ste si nezabudli váš fotoaparát  
a blesk!“ Úprimne povedané, bez špeciálneho 
vybavenia a tímovej podpory sa toho v jaskyni 
veľa nafotiť nedá, a tak pohľad na zúrivo cva-
kajúcich Američanov s plnoautomatickými 
fotoaparátmi a bzučiacimi videorekordérmi 

je skôr úsmevný. Aj keď asi dvakrát som ne-
odolal ani ja. Výsledok je samozrejme žalost-
ný.

Vodcovská služba? Dajte dohromady 12 od-
vážlivcov (môže byť aj menej, ale platí sa za 12), 
poskladajte sa po 12,50 U.S.$, zoberte si bater-
ku, spacák a prezlečenie a jaskyňa je celú noc 
vaša. Samozrejme, za prítomnosti sprievodcu. 
Je to niečo v amerických jaskyniach úplne pri-
rodzené (aspoň v tých dvoch, čo som navštívil), 
ale skúste to vybaviť ako nejaskyniar niekde na 
Slovensku. Študovaný právnik by aspoň mesiac 
zháňal všetky potrebné povolenia, výnimky a 
súhlasy, kým by ho nakoniec aj tak nepustili.

A nakoniec – keď raz budete prechádzať diaľ-
nicou I-75 po západnej strane, odbočte na Exi-
te 60. Za to trojhodinové zdržanie a U.S.$ 7,50 
vstupného to stojí. Možno ich to s tými pstruh-
mi prestane baviť. Dedičstvo náčelníka Craighe-
ada stojí za to vidieť.
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Dňa 3. 9. 1995 sa nevrátil z prieskumu po-
noru potoka Lopač v blízkosti obce Ostrov u 
Macochy speleopotápač Ing. Jan Šimeček. Jeho 
návrat bol dohodnutý na 16.20 hod. Po uply-
nutí stanoveného času hliadka na povrchu (M. 
Geršl, J. Matula) kontaktovala SZS.

O 18.35 hod., hodinu po telefonickom upo-
zornení, dorazili záchranári na miesto nehody. 
Postupne boli informovaní speleopotápači z 
Brna, Prahy a Kladna. Po ich príchode do Ostro-
va (od 20.00 do 24.00 hod.) sa začal pripravovať 
prvý zostup pod hladinu. Jaroslav Nečas sa 4. 
9. zanoril o 1.00 hod., dostal sa do vzdialenosti 
približne 15 m od hladiny sifónu a po návrate 
(25 min.) konštatoval extrémne úzke priestory 
a nulovú viditeľnosť.

O 3.24 hod. sa zanoril Daniel Hutňan. J. Ši-
mečka objavil bez známok života v zvislom ko-
míne vo vzdialenosti 72 m od miesta ponoru v 
hĺbke 2–3 m. I keď postihnutý nebol v zúženom 
priestore pevne vklínený, jeho presun cez veľmi 
ťažko prielezné úžiny pod vodou neprichádzal 
do úvahy. K rovnakému záveru dospel i tretí po-
tápač (Martin Hota), ktorý sa zanoril v ten istý 
deň o 12.30 hod. a overil polohu tela potápača. 
Zároveň sa mu podarilo dostať k manometru, 
ktorý poukazoval na dostatočnú zásobu vzdu-
chu v jednej z tlakových potápačských fliaš.

Po porade zúčastnených záchranárov bolo roz-
hodnuté, že transport tela sifónom nie je možný 
a jediným riešením bude vyrazenie šachty z po-
vrchu. Bolo preto nevyhnutné zamerať polohu 
postihnutého pomocou rádiomajáku. Vzhľa-
dom na to, že sa jednalo o umiestnenie antény 
v extrémnych podmienkach – pod hladinou, v 
úzkom komíne, pri nulovej viditeľnosti – bola 
vysielajúca anténa upravená a prebehol nácvik jej 
inštalácie v simulovaných podmienkach.

O 23.11 hod. sa zanoril Daniel Hutňan a 
umiestnil anténu na postihnutého. O hodinu 
neskôr inštaloval Martin Hota prívodný kábel, 
ktorým malo byť dodávané potrebné napätie. 
Ráno 5. 9. sa Zdeněk Šerebl pokúsil zamerať 
polohu potápača rádiomajákom. Vzhľadom na 
rušivý vplyv blízkeho vedenia vysokého napä-
tia bolo zameranie nemožné. Po dohode s JME 
a hasičmi sa podarilo zabezpečiť krátkodobé 
vypnutie elektrovodu a o 10.00 hod. pán Šere-
bl úspešne zameral postihnutého. Podľa jeho 
informácie sa nachádza v hĺbke približne 30 m 
pod povrchom, miesto v teréne presne označil. 
Dňa 6. 9. kontaktoval prednosta OkÚ Blansko 
74. záchranný pluk CO ČR Bučovice a prejednal 
možnosť ich pomoci pri hĺbení šachty.

Po vypracovaní projektu a potrebných podkla-
dov pre povolenie k razeniu vertikálnej šachty a 
ich schválení Obvodným úradom v Brne, bola za-
hájená spoločná akcia jednotky CO a ČSS. 74. zá-
chranný pluk CO dal k dispozícii techniku a pra-
covné sily pre povrchové práce pod vedením kpt. 
Martina Červenky. Razenie a trhacie práce prevá-
dzali špecialisti ČSS pod vedenom Josefa Řeháka 
a jej SZS, vedenej Ing. Bohuslavom Kouteckým.

Od 13. 9. do 29. 9. záchranári nepretržite 24 
hodín denne hĺbili vertikálnu šachtu s prieme-
rom do 1,5 m v pevnej vápencovej skale. Zá-
chranný pluk CO vybudoval na lúke stanový 
tábor pre ubytovanie záchranárov, bol zriadený 
dispečing so stálou službou a telefónom.

Speleológovia a strelmajstri prichádzali na lo-
kalitu na svoje náklady podľa operatívne zosta-
vovaného harmonogramu z celej republiky. Na 
lokalite pracovali nepretržite so striedaním po 
šiestich hodinách. Zdeněk Šerebl opakovaným 
meraním kontroloval a upresňoval rádiomajá-
kom polohu tela v podzemí.

Smrteľná nehoda potápača v Moravskom krase

Daniel Hutňan
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Dňa 29. 9. v nočných hodinách sa po odstrele 
v hĺbke 30,1 m odkryl vstup do doposiaľ nezná-
mych priestorov, pretekaných vodou. Tri siene 
so sifónmi však viedli opačným smerom, ako 
bolo rádiomajákom lokalizované telo J. Šimeč-
ka. Čerpaním vody v sifóne, do ktorého sa po-
stihnutý zanoril, bola znížená hladina podzem-
nej vody o 3,5 m.

Ráno 29. 9. sa v zvislej dutine asi 2 m od hlav-
ného priestoru objavilo nad hladinou telo po-
tápača. Jeho poloha zodpovedala predchádza-
júcemu zameraniu rádiomajákom. Za trvalého 
čerpania vody zo sifónu speleológovia pneuma-
tickými kladivami a trhacími klínmi postupne 
rozšírili úzke skalné prielezy a postihnutého 
uvoľnili. V záchranárskych nosítkach telo potá-
pača o 16.40 hod. dopravili na povrch.

K ukončeniu záchrannej akcie prispeli veľ-
kou mierou okrem 74. záchranného pluku CO 
i sponzori, ktorých bolo viac ako 30. Na prácach 
sa podieľalo 95 členov ČSS, 19 členov 74. zá-
chranného pluku CO. Členovia ČSS odpracovali 
na akcii cca 4400 hodín. Celková spotreba výbuš-
nín činila 92 kg Perunitu 28 a 514 ks roznecovad-
la DeM Sicca. Bolo vyťažených 50 m3 horniny.

Jan Šimeček bol skúsený 43-ročný speleopo-
tápač. Do sifónu potoka Lopač sa zanoril už 

po šiestykrát, pri každom ponore postúpil o 
niekoľko metrov ďalej. K objaveniu nových 
priestorov mu chýbali doslova centimentre. 
Jeho objavenie záchranármi umožnilo kvalit-
né vyviazanie vodiacej šnúry, ktorú upevňoval 
roxormi do bahnitého dna sifónu. Bez nej by 
bolo prekonanie extrémne zakaleného a úzke-
ho sifónu obrovskou psychickou záťažou pre 
hľadajúcich potápačov. Príčina smrti, tak, ako 
to v týchto prípadoch často býva, je veľmi ne-
jasná.

Celá záchranná akcia je príkladom dobrej 
spolupráce speleológov s hasičmi a záchranným 
plukom CO. Výrazný podiel sponzorov umož-
nil zabezpečiť materiálne prostriedky a potravi-
ny, čím sa tempo prác značne zrýchlilo.

Rád by som veril, že podobná spolupráca 
bude v budúcnosti zbytočná a ak predsa, tak so 
šťastnejším koncom.

K napísaniu článku bol použitý oficiálny Pro-
tokol o záchrannej akcii spracovaný 8. 10. 1995, 
správa Okresného oddelenia polície Českej re-
publiky v Blansku zo dňa 4. 9. 1995, mapka 
jaskýň potoka Lopač spracovaná ZO ČSS 6.10. 
Tartaros s orientačným zobrazením nových 
priestorov.
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Rozvoj slovenskej speleológie sa nevyhnutne 
spája s dlhodobou odbornou činnosťou RNDr. 
Antona Droppu, CSc. Svojimi prácami výrazne 
prispel k poznaniu krasu mnohých krasových 
území Slovenska. Riešením niektorých problé-
mov, najmä paralelizáciou jaskynných úrovní a 
riečnych terás, je dostatočne známy aj v zahra-
ničí, na čo poukazujú viaceré citácie jeho prác. 
Bohatá publikačná činnosť menovaného pred-
stavuje významný informačný zdroj a poskytuje 
nevyhnutné podkladové údaje k detailnejšiemu 
výskumu mnohých jaskýň a území. Počet pre-
skúmaných a zameraných jaskýň svedčí o jeho 
nesmiernom vzťahu k speleológii. Z odborného 
hľadiska ako geograf dosiahnutými výsledkami 
hlavnou mierou prispel ku základnej profilácii 
slovenskej krasovej geomorfológie.

Z príležitosti dožitia 75 rokov usporiadalo 
Slovenské múzeum ochrany prírody a jasky-
niarstva v Liptovskom Mikuláši, Geografický 
ústav SAV v Bratislave, Slovenská geografická 
spoločnosť pri SAV a Správa slovenských jaskýň 
v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s Mest-
ským úradom v Liptovskom Mikuláši na počesť 
RNDr. Antona Droppu, CSc. vedeckú konfe-
renciu „Kras a jaskyne – výskum, využívanie a 
ochrana“. Konala sa v dňoch 10. – 11. októbra 
1995 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a 
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

Po otvorení podujatia Ing. M. Lalkovičom, 
CSc., riaditeľom múzea, nasledovali blahože-
lania jubilantovi od spoluporiadateľských or-
ganizácií (RNDr. J. Jakál, DrSc., Prof. RNDr. 
M. Zaťko, CSc., Ing. J. Hlaváč a Ing. V. Stan-
koviansky), ku ktorým sa pripojil Ing. J. Tulis, 
predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti. 

RNDr. Anton Droppa, CSc. obdržal plaketu 
múzea, ďalej Doc. RNDr. V. Panoš, CSc. mu 
odovzdal Medailu J. Petrboka, udelenú Čes-
kou speleologickou spoločnosťou. Za poľských 
kolegov prehovorili Prof. J. Glazek a Prof. M. 
Pulina. Nasledoval hodnotiaci referát o dote-
rajšej činnosti RNDr. Antona Droppu, CSc. (M. 
Lalkovič). V zápätí sa začal samotný odborný 
program vedeckej konferencie pozostávajúci  
z piatich blokov referátov.

Prvé referáty sa upriamili na formovanie zá-
ujmu o jaskyne v kontexte rozvoja speleológie 
na Slovensku (M. Lalkovič), liptovské jaskyne 
v praveku (J. Bárta), poznatky o jaskyniach na 
Slovensku v odbornej literatúre (Z. Pástor) a 30 
rokov ochrany krasu v Slovenskom raji (J. Špi-
čuk).

V druhom bloku sa referáty týkali výsled-
kov izotopového datovania sintrov zo sloven-
ských jaskýň (H. Hercman, J. Glazek, P. Bella), 
možnosti tvorby ľadovej masy (M. Bobro, F. 
Krepelka) a upresnenia plochy, objemu i veku 
ľadovej výplne v Dobšinskej ľadovej jaskyni (L. 
Novotný, J. Tulis), niektorých poznatkov o skra-
sovatení magnezitov v okolí Jelšavy (P. Mitter, 
S. Pavlarčík), deštrukcie stalagmitov (J. Tulis)  
a novopoznaných jaskýň v bazaltoch na Sloven-
sku (Ľ. Gaál).

Sedimenty v Zazděné jeskyně v Moravskom 
krase (J. Kadlec), vplyv ročných období na koró-
ziu Demänovského krasu v rokoch 1981 – 1986 
(A. Droppa), reliéf a mikroklíma krasovej kra-
jiny (J.Jakál), výskyt a genéza terra rossy v Zá-
padných Karpatoch (J. Koštálik), paleoalpínske 
jaskyne Malých Karpát (J. Činčura), geologické 
dôkazy neogénneho skrasovatenia na území 

Vedecká konferencia
KRAS A JASKYNE – VÝSKUM, VYUŽÍVANIE 

A OCHRANA

Pavel Bella
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Devínskych Karpát (R. Lehotský) a odhad veku 
jaskynných úrovní Jánskej doliny pomocou pa-
ralelizácie s riečnymi terasami Váhu (P. Orvoš, 
M. Orvošová) tvorili témy referátov tretieho 
bloku.

Referáty štvrtého bloku sa zamerali na ge-
nézu depresných vadózych častí Demänovskej 
jaskyne slobody a priľahlých ponorných jaskýň 
v Demänovskej doline (P. Bella), morfológiu 
ponornej zóny Demänovky v Demänovskej jas-
kyni slobody (Z. Hochmuth) a sledovanie toku 
ponorných vôd Štiavnice v Jánskej doline bioin-
dikačnou metódou (P. Magdolen, P. Holúbek).

Posledný blok zahŕňal referáty o poznaní 
jaskýň Slovenska z hľadiska výskytu a ochrany 
netopierov (M. Uhrin), doterajších skúsenos-
tiach z likvidácie nežiaducej vegetácie v sprí-
stupnených jaskyniach Slovenska (J. Zelinka), 
niektorých poznatkoch zo speleoklimatických 
pobytov v Demänovskej jaskyni slobody (A. Lu-
cinkiewicz) a ďalších skúsenostiach plzenskej 
Detskej nadácie s kombinovanou klimatotre-
rapiou a s využitím speleoterapie pri aplikácii 
tejto liečebnej metódy (M. Sochor, J. Liška).

Celkove odznelo 24 referátov s rôznym tema-
tickým zameraním (geovedný výskum krasu a 
jaskýň, speleoklimatické pobyty v jaskyniach, 
ochrana jaskýň, história a archeológia). Ich 
hlavné tézy sú uvedené v zborníku abstraktov 
referátov, ktorý dopĺňa i exkurzný sprievodca 
krasom Demänovskej a Jánskej doliny.

Vo večerných hodinách si účastníci prezreli 
expozície múzea „Chránená príroda“, „Kras a 
jaskyne Slovenska“ a „Minerály“, ako aj výstavu 
venovanú osobe RNDr. Antona Droppu, CSc. a 
najmä jeho speleologickým aktivitám. Po filme 
približujúcom prírodné krásy Demänovskej do-
liny z roku 1961, pri tvorbe ktorého odborným 
poradcom bol RNDr. Anton Droppa, CSc., sa 
uskutočnilo spoločenské stretnutie.

Na druhý deň program pokračoval celoden-
nou exkurziou. V dopoludňajších hodinách si 
účastníci prezreli Demänovskú jaskyňu slobody 
a Demänovskú ľadovú jaskyňu. Popoludní za-
vítali do susednej Jánskej doliny, kde sa oboz-
námili s problematikou genézy ponornej Jas-
kyne poschodového potoka, Jaskyne zlomísk, 
Stanišovskej jaskyne a iných jaskýň vytvorených 
alochtónnymi vodami Štiavnice. Poukázalo sa 
aj na morfológiu a problémy hodnotenia gené-
zy j. Starý hrad, Javorovej priepasti a Jaskyne v 
Záskočí i existenciu podzemného hydrologic-

kého systému Krakovej hole. Bohatá odborná 
diskusia s dôrazom na genézu Demänovského 
jaskynného systému sa dotkla i jaskýň vyšších 
polôh Demänovských vrchov, vrátane konštato-
vania potreby rekonštrukcie ich paleogeografic-
kého vývoja.

V rámci exkurzie na toku Bystrej, prítok 
Štiavnice, P. Glowadski (Prírodovedecká fakulta 
Sliezskej univerzity, Sosnowiec) prakticky pre-
zentoval automatizované meranie prietoku, pH 
a teploty vody pomocou počítačového prístro-
ja skonštruovaného firmou Elmetron (Zabrze, 
Poľsko), ktorý umožňuje merať i ďalšie fyzikál-
no-chemické veličiny vody (pX, konduktivitu a 
iné) v závislosti od druhu napojených elektród.

Prítomných bolo 40 účastníkov, z toho 10  
z Českej republiky a Poľska. Zdarný priebeh 
vedeckej konferencie dôstojne prispel k pripo-
menutiu významného životného jubilea RNDr. 
Antona Droppu, CSc. Súčasne sa vytvorila prí-
ležitosť na osobné stretnutie a výmenu názorov 
medzi viacerými odborníkmi zaoberajúcimi sa 
výskumom krasu a jaskýň. Z prednesených re-
ferátov sa plánuje vydať samostatný zborník, 
čím sa zavŕši celkové poslanie tohto odborného 
podujatia.
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V dňoch 20. – 22. októbra 1995 sa v Zakopa-
nom v Poľsku konalo XXIX. sympózium Spe-
leologickej sekcie „Polskiego Towarzystwa Przy-
rodników im Kopernika“. V rámci prehlbujúcej 
sa spolupráce medzi slovenskými a poľskými 
speleológmi i odbornými organizáciami zaobe-
rajúcimi sa krasom a jaskyňami boli na tomto 
podujatí zo Slovenska prítomní štyria účastníci.

RNDr. S. Pavlarčík zastupoval Správu Tatran-
ského národného parku v Tatranskej Lomnici 
a OS SSS Spišská Belá, Ing. P. Holúbek Sloven-
ské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v 
Liptovskom Mikuláši a Ing. A. Lucinkiewicz s 
autorom príspevku Správu slovenských jaskýň 
v Liptovskom Mikuláši.

Program prvého dňa sa začal v neskorších po-
poludňajších hodinách úvodným príhovorom 
Prof. J. Glazeka, predsedu Speleologickej sekcie 
PTP, a správou Prof. R. Gradzinského o činnos-
ti sekcie, vrátane udelenia ocenení za významné 
výsledky vo výskumnej činnosti.

Referáty prvého dňa sa upriamili prevažne na 
kras Tatier. Začali prehľadom názorov i súčas-
ného stavu poznania a výskumu krasu a jaskýň 
poľskej časti Tatier (J. Glazek) a charakterizova-
ním krasu Javorovej doliny vo Vysokých Tatrách 
(S. Pavlarčík). Ďalšie referáty boli tematicky za-
merané na j. Štefanovú 1 – depresnú ponornú 
časť Demänovského jaskynného systému (P. 
Bella, P. Holúbek), rekonštrukciu podzemnej 
cirkulácie vody na základe koróznych foriem 
a analýzy sedimentov v Magurskej, Kalackej a 
Goryczkovej jaskyni v Tatrách (D. Kicinska), 
genézu mangánových nátekov z Czarnej jasky-
ne (M. Gradzinski, M. Banas, A. Uchman), ge-
ológiu jaskýň Wyzniej Bramy Chocholowskiej v 
Západných Tatrách (T. Nowicki) a zhodnotenie 
štvrťstoročia činnosti poľských jaskyniarov na 
Slovensku (J. Baryla).

Po ukončení tejto časti referátov sa usku-
točnilo zasadnutie Speleogickej sekcie PTP, na 
ktorom bol Prof. J. Glazek opäť zvolený za jej 
predsedu na ďalšie dvojročné obdobie.

Na druhý deň program sympózia tvorila ex-
kurzia do Javorovej doliny na Slovensku, kde si 
účastníci prezreli vstupné časti j. Javorinky (do-
provod S. Pavlarčík), j. Suchú dieru (doprovod 
P. Holúbek) a j. Mokrú dieru (doprovod W. W. 
Wisniewski).

Po návrate do Zakopaného program pokračo-
val prednáškami o novopoznaných jaskyniach 
v Osobitej v Západných Tatrách (P. Holúbek), 
posledných speleologických objavoch v „pod-
krakowskich“ dolinách (P. Ostrowski, M.Wis-
niewski), Jaskyni v Podzamku pri Klodzku (A. 
Synkiewicz), prieskume a inventarizácii jaskýň 
vo flyšovom pásme (G. Klassek) a medzinárod-
nej výprave na kras masívu Svartisen v Nórsku 
(J. Glazek, H. Hercman, D. Kicinska, T. Nowic-
ki, S. Konela).

Celkove bolo prednesených 12 referátov. Na 
záver prednášok Prof. J. Glazek informoval prí-
tomných o vedeckej konferencii „Kras a jaskyne 
– výskum, využívania a ochrana“, ktorá sa kona-
la v dňoch 10. – 11. októbra 1995 v Liptovskom 
Mikuláši z príležitosti 75. narodenín RNDr. An-
tona Droppu, CSc.

Program sympózia končil nasledujúci deň ex-
kurziou do Bielovodskej doliny s prehliadkou 
Woloszynskej hornej a dolnej jaskyne (dopro-
vod J. Glazek).

Podujatia sa zúčastnilo 50 jaskyniarov a od-
borných pracovníkov. „Materialy sympozjalne“, 
vydané formou manuskriptu, obsahujú ab-
strakty viacerých referátov a stručného exkurz-
ného sprievodcu.

XXIX. sympózium speleologickej sekcie PTP

Pavel Bella
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Jaskyne predstavujú pozoruhodné prírodné 
javy vyznačujúce sa mnohými svojráznymi čr-
tami. Svojou tajuplnosťou pútajú pozornosť 
človeka od najstarších čias. Od prechodných 
i trvalejších útulkov, kultových miest, skrýš a 
podobne s rozvojom poznania jaskýň postup-
ne narastá ich spoločenské využitie, či už ide 
o sprístupnenie verejnosti, speleoterapeutickú 
liečbu, záchyty podzemných vôd pre obyvateľ-
stvo alebo vedecký význam.

Z ľahšie dostupných jaskýň sa pozornosť člo-
veka čoraz viac upriamuje na prenikanie a ob-
javovanie ďalších, ťažšie dostupných priestorov, 
čo je nevyhnutne späté s využívaním určitých 
technických pomôcok. Okrem primeraného 
osvetlenia sa musia často zdolávať prírodné 
prekážky – priepasti, vertikálne stupne, úžiny, 
sifóny, prípadne iné miesta obmedzujúce do-
stupnosť človeka. Po preniknutí do jaskynných 
priestorov prvotným predpokladom ich detail-
nejšieho poznania je mapovanie, na základe 
ktorého sa realizuje aj ich prípadné využívanie. 
Dokumentáciou uvedených ľudských aktivít 
v jaskyniach sa zaoberá Slovenské múzeum 
ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 
Mikuláši. Začiatkom februára 1995 pripravilo 
dve výstavy s touto tematikou.

Výstava „Technika a prieskum jaskýň“ prezen-
tuje vývoj osvetľovacích a lezeckých pomôcok 
v jaskyniarstve na Slovensku. Okrem starých 
lámp a kahancov z Dobšinskej ľadovej jaskyne 
a Belianskej jaskyne používaných koncom mi-
nulého storočia sa návštevník oboznámi s vý-
vojovou radou acetylénových svietidiel – karbi-
diek od prvotných po najmodernejšie moduly. 
Nechýbajú ani prenosné elektrické svietidlá s 
akumulačnými zdrojmi. Vo viacerých prípa-
doch ide o využitie alebo aplikáciu banských 
svietidiel. Z lezeckých pomôcok sú zastúpené 
rôzne typy rebríkov, dvojlanová a jednolanová 
technika. Súčasťou lanovej techniky sú okrem 
samotných lán, sedačiek, prsných popruhov a 

karabín aj pomôcky na výstup (šplhadlá a blo-
kanty), zostup (zlanovacie brzdy) a kotvenie lán 
(nitovacie súpravy). Kladky a krúžky sa použí-
vajú na vyťahovanie batohov a iného materiálu. 
Vystavené sú i rebríky zo začiatku tohto storo-
čia.

Z vývojového hľadiska sa celkove konštatuje 
znižovanie hmotnosti a zvyšovanie pevnosti a 
nosnosti uvedených pomôcok. Keďže ich profe-
sionálne výrobné verzie z renomovaných zahra-
ničných firiem z Francúzska, Švajčiarska a USA 
boli pre slovenských jaskyniarov donedávna 
ťažko dostupné, v sedemdesiatych a osemdesia-
tych rokoch vznikli na Slovensku na amatérskej 
základni viaceré nové moduly. Ich vyhotovenia 
dokladujú vysokú technickú zručnosť niekto-
rých dobrovoľných jaskyniarov. Výrobu charak-
terizuje zhromaždená technická dokumentácia. 
Kvalitu pomôcok dokladujú zostupy slovenský 
jaskyniarov do najhlbších jaskýň na svete. Tie-
to skutočnosti svedčia o jedinečnosti uvedenej 
zbierky.

V závere výstavy sa priblížili prvozostupy a iné 
významné zostupy do priepasti Brázda na Silic-
kej planine v Slovenskom krase a Veľkej ľadovej 
priepasti na Ohništi v Nízkych Tatrách.

Výstava „Mapovanie jaskýň“ podáva prierez 
historickým vývojom merania a zobrazovania 
jaskynných priestorov formou nákresov, náčr-
tov, plánov a máp. Prvé zmienky o tejto činnos-
ti na Slovensku sa datujú z druhej polovice 17. 
storočia. Prezentované sú grafické dokumenty 
a meračské pomôcky od začiatku 19. storočia 
po súčasnosť.

Najstaršie ukážky predstavujú nákresy jasky-
ne Baradla (súčasť systému Domica – Barad-
la) od K. Raisza z rokov 1801–1802 a I. Vassa 
z rokov 1861–1865. Pozoruhodné sú plány 
Dobšinskej ľadovej jaskyne od jej objaviteľa 
E. Ruffínyho z rokov 1887 a 1919 s farebným 
znázornením ľadovej výplne. Práce J. Zikmunda 
(Veľká jaskyňa pod Šivcom, 1924), E. Paloncyho 

Výstavná prezentácia prieskumu 
a mapovania jaskýň

Pavel Bella
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(jaskyňa Domica, 1930–1932), R. Kettnera a Z. 
Rotha (jaskyňa Domica, 1936–1938) dokumen-
tujú vývoj zobrazovania jaskynných priestorov 
v období 1. ČSR. Plán Demänovskej ľadovej 
jaskyne od V. Benického z rokov 1944–1945 je 
výsledkom aktivít v slovenskom jaskyniarstve 
po vzniku Jaskyniarskeho zboru KSTL, ktorý sa  
v roku 1949 pretvoril na Slovenskú speleologic-
kú spoločnosť. Jej činnosť pri meraní jaskýň do-
kladujú práce A. Droppu (Demänovské jaskyne, 
1954), S. Kámena (jaskyňa Zlatnica, 1960), J. 
Brodňanského (Jaskyňa v Šípe, 1966) a ďalších 
autorov (jaskyňa Bobačka, Brestovská jaskyňa  
a iné).

Samostatná časť výstavy je venovaná meraniu 
a mapovej dokumentácii sprístupnených jaskýň 
a jaskýň v sedemdesiatych rokoch uvažovaných 
na sprístupnenie (Stanišovská jaskyňa a iné), čo 
vyplynulo z Bezpečnostného predpisu pre jas-
kyne.

Z meračských pomôcok a prístrojov sú zastú-
pené uhlomerné prístroje z polovice 19. storo-
čia, pantometre, vynášacie buzoly, banské zá-
vesné kompasy i moderné redukčné tachymetre 

a sekundové teodolity používané pri náročnej-
ších meraniach.

Výstava „Technika a prieskum jaskýň“ trvala 
do polovice marca, výstava „Mapovanie jaskýň“ 
do konca apríla 1995. Ich odborný scenár spra-
covali pracovníci múzea Ing. Peter Holúbek a 
Ing. Juraj Sýkora.

Ako sprievodné podujatia výstav sa uskutoč-
nili dva speleologické večery (7. a 16. 2. 1995), 
I. speleodni (13. – 17. 2. 1995) určené najmä 
pre školskú mládež a širšiu verejnosť a II. jas-
kyniarsky deň (4. 3. 1995) pre dobrovoľných 
jaskyniarov a iných záujemcov o speleológiu. 
Upútal najmä speleologický večer o jaskyniach 
a národných parkoch juhozápadnej časti USA, 
kde sa nachádza i jaskyňa Lechuguilla snáď s 
najunikátnejšou sintrovou výplňou na svete. 
Program speleodní sa upriamil na rozšírenie 
krasu a jaskýň, tvorbu sintrovej výzdoby, využí-
vanie, negatívne zásahy a ochranu krasovej kra-
jiny na Slovensku. Jeho atraktívnosť sa odrazila 
v návštevnosti školských skupín, najmä v rámci 
vyučovanie ekologickej výchovy a iných pred-
metov prírodovedného zamerania.
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„Nože počkajte, ja sa na tú dieru pozriem tro-
cha bližšie,“ – povedal som ostatným a vliezol 
som do úzkeho priestoru medzi dosť veľké ča-
dičové bloky. Som dosť dlhý, skoro 190 cm, a 
tak mi to chvíľu trvalo, kým som sa v tej dutin-
ke usalašil a poprezeral všetky škáry a pukliny. 
Svetla tam bolo dosť, nepotreboval som ani ba-
terku, ale pre istotu som ju zapol a pozrel som 
sa na odporne ostrý kameň, či tam niečo nie je. 
Naoko to tam vyzeralo biedne: samá skalka na 
skalke, žiadna chodba, len taká malá puklina 
sa tvárila strašne nevinne a nenápadne. Zobral 
som skalku a hodil ju dole. Ozvalo sa: „Ťuk-
-ťuk-ťuk...“ a potom duté „...bum“. „No, môže 
to byť najviac 5 až 6 m”, riekol som vykrivenými 
ústami ako starý jaskynný vlk a ešte som dodal: 
„snáď!“ – tváriac sa pritom profesionálne, hoci 
sa na mňa nikto nepozeral. Aj vám sa to často 
stáva, že si predstavujete, že ste maximálny „tvr-
ďas“ a aj sa tak tvárite a správate a v podvedo-
mí si predstavujete, že vás niekto pozoruje, a v 
skutku ste len vzrušený ako malé dieťa? Tak to 
bolo aj so mnou.

Chcel som proste nájsť perfektnú dieru, moju 
dieru. Pokrivený ako s artritídou tretieho stup-
ňa v kombinácii so skoliózou a trpasličím vzras-
tom som začal vyhadzovať tie prekliate šutre. 
Sú prekliate, lebo z nich pália ruky akoby ste v 
nich držali suchý ľad. Keď som odhodil posled-
ný a pozrel sa dole, ostal som vybitý ako poist-
ka. Krásny, pre človeka dosť široký komín si to 
rezal dole, rovno po vertikále a na tmavom dne 
sa rozplýval v lákajúcom neznáme.

Rýchlo som správu o možnom objave ozná-
mil Lalovi, šéfovi celej akcie, ktorý ju prijal s ty-
pickým: „Héééj? Aťa úrišten! Keď si si ju našiel, 

tak si ju aj choď preskúmať.“
A tak sa aj stalo. Uviazali sme lano a potom 

ma do tej diery doslova hodili. To lano mi akosi 
stále zavadzalo, plietlo sa popod nohy a ruky a 
tak som sa ho chytil len vtedy, keď sa už ničoho 
iného chytiť nedalo.

Vchod do jaskyne bol teda odporný, škaredý, 
hnusný. Typická „plazivka-lámavá“, alebo, mal 
si sa narodiť hadom. Zliezol som teda do nezná-
ma, nadávajúc na helmu, ktorú som musel mať 
a zastal som na blatistom podloží. Celý komín 
nemeral viac ako päť metrov. Zapol som si ruč-
ný lampáš a v milom prekvapení som spustil: 
„Paráda... perfekt... márnosť šedivá...“ a mnoho 
iných, užitočných súsloví, ktoré som zdedil po 
starej materi, alebo nachytal na basketbale.

Bol som už v niekoľkých pseudokrasových 
jaskyniach, ale všetky boli na jedno kopyto: 
diery, plazivky, chodby krížom-krážom, proste 
ako švajčiarsky ementál. Táto jaskyňa však bola 
trochu iná, mala svoj štýl, image a bola krásna. 
Neboli to len skalnaté opachy balvanov, ale skôr 
intelektuálne články, tvoriace nádherné nezvy-
čajno.

Sám som sa cítil trochu nezvyčajne v tom ti-
chu a tme, no pokračoval som najskôr dole a 
potom ďalej chodbami a priestormi, až kým 
som sa po niekoľkých minútach nevrátil na pô-
vodné miesto.

Bola tu však ešte jedna chodba, do ktorej ešte 
žiadna ľudská bytosť nevkročila. Zliezol som do 
akéhosi podkrovia a pristúpil k úzkej pukline. 
Zasvietil som dnu a asi po troch metroch som 
zahliadol pomerne nádejný priestor. „Ale ako sa 
dostanem cez túto strašidelnú puklinu? Čo ak 
sa za mnou zavrie ako v tej rozprávke? Alebo sa 

V ríši stĺpov – objav stĺpovej jaskyne
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zavrie, keď budem uprostred a domov ma pošlú 
už len faxom.“ – začali ma opantávať chmúrne 
myšlienky. V jeden moment sa vo mne ozval ten 
najodpornejší, servilný hlas slizkej zbabelosti, 
aby som sa vraj vrátil späť. Nato som mal však 
hlavu príliš horúcu a ohrievala mi ju aj staro-
módna helma, ktorá mi všade zavadzala. „Well, 
let’s do it!“ (poďme do toho) – riekol som s roz-
hodnosťou starého anglického lorda a namieril 
hlavu a pravú ruku do praskliny. „A toto je čo 
zas?!?“ – skríkol som, keď som helmou narazil 
na steny praskliny a nemohol sa pohnúť ani o 
mak ďalej, centimeter po centimetri. Veľa po-
hybu v takejto fixúre človek neuskutoční a ja 
som už znovu začal premýšľať nad tým, o čom 
premýšľam. V hlave sa mi skrížili dva meče a ja 
som sa začal báť dvoma bázňami – obyčajným 
ľudským strachom a strachom z neobjavenia 
neobjaveného. Ten prvý vo mne nebudil ani 
tak paniku, skôr ma brzdil a radil mi ako starý 
dedo s múdrou bradou: „Buď opatrný, zvažuj, 
nič nerob zbrklo!“ Ten druhý sa vysmieval, ške-
ril a nadrapoval s rock-and-rollovým afektom: 
„Nóóó, póď, nech vidím, či to dokážeš!“

A tak som sa ako-tak preteperil cez tú škáru 
do vysokej haly. Potkol som sa, tresol na zem 
aj s baterkou a zostal som ležať v tme. Baterka 
prestala svietiť. V duchu som sa tak vžil do kože 
„toho druhého“ a sám sebe som riekol v plnej 
škodoradosti: „Aha, tak tu je zajac, greenhorn, 

pako! Čo urobíš teraz?“ Už som aj začal strojiť 
podrobný plán mojej spásy... že: „oni za mnou 
určite polezú...“, keď som zbadal akési svetiel-
ko. Stará dobrá helma tam sedela za puklinou, 
trasľavo svietila, akoby chcela povedať: „No nie-
žeby som ti teda... chcela niečo pripomenúť, veď 
vieš aká som cnostná, ale nedá mi nespomenúť, 
že bezo mňa by si bol v dobrej kaši.”

Preplazil som sa naspäť ku helme, opravil 
baterku a počkal na Lalu, Káďa a Novica, ktorí 
zatiaľ zliezali dnu s patričnou chválou sa roz-
plývali nad krásou jaskyne. Na druhý deň Jaso 
objavil prechod z Veľkej haly do Delfovej kom-
naty. Pri zameriavaní som ešte objavil ďalšie dva 
otvory, ktoré by mohli niekam viesť, ale keďže 
sme v studených dierach boli dva dni, nechcelo 
sa nám do toho akosi pustiť. Jaskyňa podľa náš-
ho merania mala 121 m, čím sa radila na druhé 
miesto na Slovensku.

Mne však tie dve zabudnuté škáry nedali spať 
a bol som presvedčený, že naša Stĺpová jaskyňa 
raz predbehne aj Labyrintovú jaskyňu, ktorá v 
dĺžke držala prvú pozíciu už viac ako 100 rokov. 
O rok neskôr som sa so skupinou skautov vrátil 
späť, aby som im ukázal Pohanský hrad. Nedalo 
mi, aby som nenazrel aj do Stĺpovej jaskyne. A 
stalo sa čo som tušil. Spolu s Delfom sme našli 
ešte asi 50 m nových priestorov. Kľajúc od ra-
dosti sme sa vrátili domov...



vybraté z roverského občasníka „Čarnica“
(edit. Ľ. Gaál, R. Sobota 1995)
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Dňa 15. 12. 1995 sa dožíva svojich päťdesiatin 
člen o.s. Čachtice Ing. Miroslav BORCOVAN.

Členom Slovenskej speleologickej spoločnosti 
sa stáva v roku 1985, k čomu ho podnietil objav 
Beckovskej jaskyne. Pre svoje dobré povahové 
a organizačné vlastnosti rýchlo zapadol do 
kolektívu. V roku 1988 bol zvolený za tajomníka 
skupiny. V tejto funkcii pôsobí dodnes. Hoci 
v osobnom živote vykonáva funkciu starostu 
obce Kálnica, vždy si nájde čas (a času má po-
skromne) na svoju záľubu – speleológiu. I keď 
z jeho funkcie tajomníka vyplýva zodpovednosť 
za administratívny chod skupiny, nekončí jeho 
činnosť úradovaním. Pokiaľ mu to pracovné  

a osobné pomery dovoľujú, organizuje a sám 
sa zúčastňuje prieskumných akcií. Hlavne  
v Beckovskej jaskyni a v Boďovskom ponore. Je 
jedným z tých mála nadšencov v našej skupine, 
ktorým činnosť nekončí výročnou schôdzou  
a zaplatením členských príspevkov.

Mirko, touto cestou Ti chcem v mene celého 
kolektívu poďakovať za roky venované speleoló-
gii. Verím, že nás čaká ešte veľa krásnych chvíľ 
v lone prírody pri objavovaní jej podzemných 
krás.

Pavel Pospíšil
vedúci skupiny

Ing. Miroslav BORCOVAN – 50 ročný

Pavel Pospíšil
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The present issue brings the summer explo-
ration results as well as the description of spe-
leological activities abroad and information on 
scientific and professional activities. Pavel Bella 
(Administration of Slovak caves) and Peter Ho-
lúbek (Slovak museum of nature preservation 
and speleology) in their introductory contribu-
tion inform us about the exploration and the 
documentation of Maroš’s cave in Demänová 
valley. The same authors in their second ar-
ticle describe the documentation of the known 
Skautská cave that is also located in Demänová 
valley. At the beginning of 1995,

Zdenko Hochmuth and members of the di-
ving committee were involved in the explora-
tion of pseudokarst in East Slovakia region. 5 
caves belonging to the most important pseudo-
karst caves in Slovakia located near the village 
Renčišov close to Prešov, were mapped as a re-
sult of the research.

At the beginning of the year the Czech spele-
ological society organized an expedition to the 
world’s deepest cave – Gouffre Jean-Bernard. 
Zdeněk Motyčka writes about this successful 
event. A team of speleologists from different 
groups organized already the second explora-
tion in the Prokletije mountain range in Yugo-
slavia. As a result at least a 5 km long cave was 
found. It will be necessary to continue its explo-

ration and documentation. The explorations 
were described by Ján Šmoll. An excursion to 
the Slovenia caves was organized by a few mem-
bers of Rožnava group (J. Kankula).

Jaroslav Schwarz writes about the interesting 
water cave he visited while in the U.S.A.

Cave diving in the Czech Republic suffered 
from another lost. Daniel Hutňan, a member 
of our diving committee informs us of the acci-
dent in Moravian karst.

P. Bella summarizes speleological activities 
and events that have been organized during 
1995 in our country as well as abroad. A con-
ference „Karst and caves, research, exploitation 
and preservation“ was organized from 10–11. 
10. 1995 in Liptovský Mikuláš on the occasion 
of the 75th birthday anniversary of Dr. Anton 
Droppa, CSc. In Poland in Zakopane, from 
20–22. 10. 1995 XXIX. PTP Symposium was 
held. Finally there is information on the exhibit 
presentation of the cave research and documen-
tation results in the Slovak museum of nature 
preservation and speleology in Liptovský Miku-
láš.

After a longer break there is also a literary 
attempt of M. Vytřísal. We borrowed it from 
scauts publication Čarnica from Rimavská So-
bota.

Editor

SUMMARY
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