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Úvod

Činnosť SSS v roku 1995 ovplyvnili dve vý-
znamné udalosti:

V marci 1995 sa uskutočnilo XII. valné zhro-
maždenie, na ktorom bol zvolený nový výbor, 
schválené boli zmeny stanov SSS a načrtnutý 
bol program SSS pre najbližšie obdobie. 

Od 1. I. 1995 vstúpil do platnosti Zákon č. 
287/1994 Zb. o ochrane prírody a krajiny, v 
zmysle ktorého je každá jaskyňa dlhšia ako 3 m 
a priepasť hlbšia ako 5 m chránená. Podľa tohto 
zákona je možné vykonávať speleologickú čin-
nosť len po udelení výnimky príslušným štát-
nym orgánom. 

Činnosť výboru

Výbor SSS pracoval v tomto zložení:
Ing. Ján Tulis, predseda
Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, podpredseda
Ing. Tomáš Ďurka, tajomník
Ing. Peter Holúbek, ekonóm
Oľga Miháľová, člen
Ing. Štefan Mlynárik, člen
Mgr. Ján Tencer, člen. 

Výbor mal 4 riadne zasadnutia. 
Pre skupiny a kluby bolo na 22 OÚŽP odosla-

ných 50 žiadostí o udelenie výnimky zo zákona 
na speleologickú činnosť. Niektoré OÚŽP ude-
lili výnimku, iné požadovali doplňujúce údaje, 
niektoré do dnešného dňa nereagovali na naše 
žiadosti. Ani v jednom prípade nezaujal OÚŽP 
zamietavé stanovisko. 

Ďalšie žiadosti boli zaslané na MŽP SR pre 
udelenie výnimky na možnosť pohybu v národ-
ných parkoch mimo turistických chodníkov. 

Výbor organizačné a materiálne zaisťoval 
centrálne akcie, edičnú činnosť, prejednával 
niektoré otázky vzájomných vzťahov OJ a iné 
administratívno-organizačné otázky. 

Sekretariát SSS udržiaval spojenie s orga-
nizačnými jednotkami, rozširoval informácie 
pre členskú základňu. Vyexpedoval pre členov 
všetky čísla Spravodaja SSS. Podieľal sa na or-
ganizácii Speleomítingu ’95, lezeckých dní, jas-
kyniarskeho týždňa. Pripravoval podklady pre 
jednanie výboru SSS a jednania s inými organi-
záciami a inštitúciami. 

V roku 1995 sme evidovali 43 skupín a klubov 
so 652 členmi. Členský príspevok zaplatilo 449 
členov. 29 čakateľov bolo prijatých za členov 
SSS. 

Činnosť skupín a klubov

Speleoklub Banská Bystrica

Harmanecký kras: sondovanie v priepasti 
Peklo. Revízia stavu jaskyne Dolná Túfna. 

Tajovský kras: v Dedkovských dierach vystro-
jili priepasť a sondovali v nádejnom mieste, 
opravili poškodený úzáver a vyhotovili fotodo-
kumentáciu. Sondu prehlbovali aj v Riečanskej 
jaskyni. 

Lehôtsky kras: postup asi 80 m v Bórovie 
jaskyni. Pokračovali práce na prerážke nového 
vchodu do jaskyne Drienka. Sondovanie pokra-
čovalo v ponore Vladárky. 

Pôlč: pokračovali práce v ponore a z povrcho-
vých krasových javov vyhotovili fotodokumen-
táciu. 

Ponický kras: Závrt pod Drienkom sa podari-
lo prehĺbiť o 7 m. 

Správa o činnosti SSS za rok 1995

Ján Tulis
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Môlčanský kras: uskutočnilo sa tu niekoľko 
rekongnoskačných akcií. 

Členovia klubu sa zúčastnili aj prác v Jaskyni 
mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách. 

Pre záujemcov uskutočnili dve prednášky o 
jaskyniarstve a jaskyniach. 

Oblastná skupina Banská Štiavnica

Žiadne informácie o svojej činnosti neposkytla. 

Speleo Bratislava

Jaskyniari z Bratislavy pracovali v dvoch kra-
sových územiach: v borinskom (Malé Karpaty) 
a vo Vysokých Tatrách, kde sa podieľali na vý-
skume v spolupráci s členmi iných o. s. 

Borinský kras: najväčší rozsah prác vykona-
li v Jubilejnej jaskyni. Náročnými hĺbiacimi 
prácami sa im podarilo postúpiť hlbšie o 34 
m a predĺžiť jaskyňu o vyše 300 m. Jaskyňu 
v dĺžke 285 m zamerali. Taktiež vykonali fo-
todokumentáciu. Z jaskyne Stará garda vy-
hotovili fotodokumentáciu a bioindikačnou 
metódou sledovali na povrchu tok podzem-
ných vôd. Vo Veľkom Prepadlom sondovali v 
jaskyni P-2. 

Vysoké Tatry: v systéme Čiernohorská nižná – 
Veterná postúpili o 40 m. Zameriavali aj v jasky-
ni Kamenné oči. V jaskyni Pod Čiernohorským 
úplazom zamerali 50 m priestorov a pripojili ju 
na štátnu sieť. Zamerali skoro celú Suchú dieru, 
ktorej dĺžka dosiahla 992 m. 

Zúčastnili sa pracovných akcií iných skupín 
a centrálnych akcií SSS. O svojej činnosti infor-
movali prostredníctvom Spravodaja SSS, den-
nej tlače a TA SR. 

Oblastná skupina Brezno

Jedným z pracovísk skupiny bola jaskyňa 
Mŕtvych netopierov (Nízke Tatry, Kozie chrb-
ty). Odľadnili vchod, vystrojili priepasť Úžina a 
zliezli ju do hĺbky 20 m. Prieskum vykonali v 
Bystrickom dóme a v Bielej chodbe. Vyhotovili 
fotodokumentáciu jaskynných priestorov. 

V Lehotskom krase hĺbili sondu na lokalite 
Suchý potok. Pri povrchovom prieskume obja-
vili 7 malých jaskýň. 

Nové priestory 62 m dlhé sa im podarilo ob-
javiť v Bystrianskom závrte, ktoré aj zamerali. 

Vykonali tu aj fotodokumentáciu. 
Pre skautov zorganizovali besedu o krase a 

jaskyniarstve. 

Speleologický klub Cassovia

V súvislosti s prijatým zákonom o ochrane 
prírody sa činnosť klubu sústredila na akcie 
odsúhlasené orgánmi štátnej ochrany prírody. 
Získavanie povolenia na prieskum dominovalo 
celému roku a odčerpalo dosť síl. 

Na Jasovskej planine sa uskutočnilo overova-
cie sondovanie v Červenej priepasti a v prepad-
lisku na Jeleňom vrchu. 

Uskutočnili revízne návštevy v jaskyniach a 
priepastiach Brezovsko – kečovského systému 
a v ružínskom krase, kde hodnotili negatívny 
dopad neodborného archeologického priesku-
mu v jaskyni Pivnica. Zdokumentovali priepasti 
Jablonovská a Malý Lipovnícky Žomboj. Vypra-
covali hodnotenie stavu Silickej ľadnice a jej 
ochrany a návrh opatrení na zlepšenie jej stavu. 
Ide predovšetkým o zastavenie úbytku ľadu vo 
vstupnej priepasti a zamedzenie devastácie Ar-
cheologického dómu. 

Speleoklub Cassovia zabezpečoval prevádz-
ku rozsiahleho informačného systému WWW 
na celosvetovej počítačovej sieti INTERNET 
– Slovakia Cave Server, kde informuje v an-
gličtine o významných slovenských jaskyniach 
a speleologickom dianí na Slovensku. Tento 
príspevok k propagácii podzemných krás Slo-
venska a jeho pozitívnemu zviditeľňovaniu vo 
svete sa stretol so živým ohlasom medzi použí-
vateľmi siete INTERNET. 

Oblastná skupina Čachtice

Skupina pracovala na krasových lokalitách 
Bielych Karpát (sonda nad prameňom Ignác, 
Turecký vrch) a Považského Inovca (Beckov-
ská jaskyňa, Bodovský ponor, Beckovské ska-
liská). 

Sondovacie práce a rozširovanie pukliny vy-
konávali v sonde nad prameňom Ignác. Svoju 
činnosť tu aj fotodokumentovali. Na Turec-
kom vrchu a Beckovských skaliskách urobili 
povrchový prieskum, predovšetkým aktívne 
závrty. 

Výkopové práce vykonávali v Majkovom dóme 
Beckovskej jaskyne. 
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V Bodovskom ponore objavili možné pokra-
čovanie. 

Pre žiakov ZŠ urobili tri prednášky s video-
záznamom o krase a práci OS. 

Oblastná skupina Červené vrchy

Pracovali na krasových lokalitách Vysokých, 
Západných a Nízkych Tatier. 

Vo Vyšnej Kresanici (Z. Tatry) prenikli o 20 m  
ďalej. 

V krase N. Tatier sondovali v jaskyni Pod 
jamou a Pod Baštou a v Prievanovej č. 5. Jas-
kyňu Pod Baštou zamerali (123 m). Pri povr-
chovom prieskume krasu Demänovskej doli-
ny zaregistrovali niekoľko miest s prievanom 
a tri jaskyne č. 4, 5 a 6. Jaskyňa č. 5 ma dĺžku 
20 m. 

V jaskyni Pod Úplazom (V. Tatry) v spolupráci 
s inými o. s. rozoberali skalný zával a prenikli 
do nových priestorov s hĺbkou asi 100 m s prie-
vanom. 

V krase Kosova objavili asi 5 km podzemných 
chodieb s aktívnym vodným tokom. Jaskyňu na-
zvali Veľká Klisura. Je tu možný ďalší prieskum. 

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina

Ich stálym pracoviskom je kras Demänovskej 
doliny. Hlavným ťažiskom práce bola jaskyňa 
Štefanová č. 1, v ktorej prekopávali nánosy a ro-
zoberali zával. 

Sondovali v jaskyni Jama, v Prievanovej č. 5. a 
Pod baštou. Pri povrchovom prieskume spolu s 
členmi OS Červené vrchy zaregistrovali jaskyne 
č. 4, 5 a 6. 

Začali so sondovacími prácami v závrte pri 
Liptovskom Petri. 

Speleo-Detva

Pracovali v krase Krakovej hole (Nízke Tatry). 
Úsilie jaskyniarov sa sústredilo na 175 m dlhú  
a 75 m hlbokú sondu na Krakovej holi. Razili tu 
odbočku závalom. 

Ďalším významným pracoviskom bola Ja-
vorová priepasť. Na najhlbšom mieste jaskyne  
v hĺbke 312 m prekopali hlinený sifón a objavili 
30 m dlhú chodbu. 

Na dne jaskyne Starý hrad pokračovali v rozši-
rovaní úžiny v hĺbke 400 m, kde postúpili o 3 m. 

Na dne Priepasti na Predných prekopávali zá-
val smerom do hĺbky. 

Členovia skupiny sa podieľali aj na prekopa-
ní závalu a objave nových priestorov v Zápoľnej 
priepasti. 

Dvaja členovia sa zúčastnili expedície do vul-
kanických a ľadovcových jaskýň Islandu. Vý-
sledky svojej činnosti prezentovali na dvoch 
paneloch a troch prednáškach. 

Celkom členovia skupiny uskutočnili 25 pra-
covných akcií. 

Oblastná skupina Dolné Orešany

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V. 

Pracovali v krase Strážovských vrchov. 
Prieskum a sondovanie vykonávali v Mojtín-
skej priepastnej jaskyni, v jaskyni Strieľaná 
skala, na Rúbani, Medzivrší, v Čiernom vrchu, 
Dúpnej, Četníkovej svadbe, Otcovej a Matki-
nej, Novej v Čiernom vrchu a v Poschodovej 
priepasti. Zadokumentovali jaskyňu v Hlava-
čovici, Pec a Hrdlo. 

Najväčší rozsah prác vykonali v priepasti me-
dzi Kečkami (Kortmanka). Výsledkom prác bol 
objav 5 m priestorov s unikátnou výzdobou. Vy-
hotovili fotodokumentáciu. 

Zaregistrovali okolo 100 m nových priestorov 
v známych i v prvý raz preskúmavaných jasky-
niach. 

Usporiadali speleologický večer. 
Uskutočnili niekoľko populárno – náučných 

prednášok o krase a jaskyniach pre rôznych 
účastníkov. Vystúpili na festivale Čičmany ’95. 
Zúčastnili sa viacerých akcií SSS. 

Oblastná skupina Handlová

Pokračovali v prieskumných prácach v Zá-
vrte č. 3. Neúspešný bol povrchový prieskum 
Horeňova (Žiar). Zaregistrovali tieto jaskyne: 
U pavúka (8 m), Medvedia (7,2 m). V obidvoch 
aj sondovali. V jaskyni Trojka pokračovali v 
prieskume. 

Na Temešskej skale zamerali jaskyňu v Rokli-
ne ( 35,6 m) a jaskyňu v Stane (16,5 m). 

Zúčastnili sa pracovných akcií v Kortmanke 
a exkurzií do jaskyne Otcova a Matkina, Lis-
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kovskej a niektorých sprístupnených a nesprí-
stupnených jaskýň v Moravskom krase. 

Pri príležitosti 10. výročia založenia skupiny 
zorganizovali pracovné stretnutie. 

Ku dňom ochrany prírody usporiadali výsta-
vu pre deti ZŠ. 

Svoju činnosť propagovali vo viacerých mé-
diách. 

Oblastná skupina Humenné

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Speleoclub Chočské vrchy

Členovia klubu pracovali na viacerých kraso-
vých lokalitách Chočských vrchov, Nízkych Ta-
tier a Veľkej Fatry. 

Chočské vrchy: skúmali a fotodokumentova-
li Liskovskú jaskyňu, jaskyne na Hrádku č. 1, 
2, 3, 5, tu zostavili aj orientačnú mapu okolia, 
Ementálovú jaskyňu, jaskyne pod Liptovským 
Starhradom. Objavili priepasť na Plieške (10 
m). Pri Valašskej Dubovej našli priepasť nad 
priesmykom a Jaskyňu pod Čertovou záhradou  
(6 m). V Lúčanských travertínoch našli niekoľ-
ko puklín s prievanom. 

Nízke Tatry: sondovanie v prepadlisku Vá-
hanka, prieskum jaskyne Aranea, Prieduch  
a Chladnej č. 1 a 2. Zamerali jaskyňu Pod Pra-
šivou (40. 15 m), Tunelovú jaskyňu (46. 82 m)  
a jaskyňu Hričkov (130. 14 m), v ktorej objavili 
20 m priestorov. 

Vo Veľkej Fatre našli priepasť na Tlstej hore, 
objavili tri jaskyne (asi 20 m dlhé) na Skalke a 
skúmali Veľkú priepasť na Meškove. 

Celkom objavili 17 jaskýň a tri priepasti s cel-
kovou dĺžkou 369 m a zamerali 220 m jaskyn-
ných priestorov. 

Zúčastnili sa všetkých centrálnych akcií SSS. 

Oblastná skupina Jána Majku

Systematicky pracovali na prehlbovaní v Pre-
padlisku na Malom Jeleňom vrchu. Ďalej praco-
vali na týchto lokalitách:

- Hrebeňová priepasť, Priepasť č. 101, Smre-
ková priepasť, Okrajová priepasť a povrchový 
prieskum (Horný vrch, kde registrujú 74 lokalít),

- Medvedia jaskyňa, Nová Bikfa, Malá Bikfa, 
Priepasť pri zelenej značke, povrchový prieskum 

s registráciou a zakresľovaním lokalít do mapy 
(Silická planina),

- Muničná priepasť na Dolnom vrchu. 
Členovia skupiny sa podieľali na zaistení 

programu lezeckých dní. 
Zúčastnili sa na exkurzii v Moravskom krase. 

Komisia pre speleopotápanie – Východ

V jaskyni Skalistého potoka v spolupráci s 
potápačmi ČSS prekonali sifón v Hlinenej sieni 
(č. 17.13) a objavili ďalšiu veľkú sieň. Týmto sa 
zrejme zväčšila denivelácia na viac ako 300 m,  
ale priestory v dĺžke viac ako 100 m nie sú 
doposiaľ zamerané. Postup v priamom sme-
re (sifón 22) sa pre nepriaznivé hydrologické 
pomery nepodaril. Smerom na Kuniu priepasť 
postúpili asi ďalších 35 m. 

V Kunej priepasti prenikli 40 m v záverečnom 
sifóne smerom na Skalistý potok. 

Počas JT ’95 sa zanorili v Mokrej diere. 
Z Gombaseckej jaskyne vytiahli zatopené prí-

stroje. 
Okrem toho pracovali v suchých jaskyniach 

vo viacerých oblastiach:
Bachureň: vykonali povrchový prieskum, za-

merali a fotodokumentovali pseudokrasové jas-
kyne: Vianočnú, Priechodnú, Dymiacu, Ľadovú 
a Pivnicu. 

V Slanských vrchoch zamerali jaskyňu v zle-
pencoch nad Pavlovcami a zaregistrovali skalné 
okno nad obcou Podhradník. 

Zameriavali Novú Stanišovskú jaskyňu. 
Jeden člen sa zúčastnil poznávacej akcie na 

Islande. 

Oblastná skupina Liptovská Teplička

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš

Činnosť bola zameraná na prieskum krasu 
Jánskeho krasu. Objavili tieto jaskyne: Bašta 
(6 m), v Smrekovici (4 m), Samotár (10 m),  
v Stene (10 m), Nádejná (3 m), Lievikovitá  
(2 m). Pracovali v jaskyni Zlomísk, Kanálovej 
a Jelenej. V Silvošovej jaskyni zbierali kosti ne-
topierov pre určenie a zistenie druhov žijúcich 
na Ohništi. 
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Oblastná skupina Liptovský Trnovec

V krase Západných Tatier sondovali a zisťova-
li prievan v Boroškovej jaskyni a v Dúpnici. 

Speleoklub Malá Fatra

Pracovali na viacerých lokalitách krasu Malej 
Fatry. Najväčšiu pozornosť venovali priepasti 
Prostá I., v ktorej sondovali na dne a materiál 
ťažili pomocou vrátku a lanovky. 

Hĺbka priepasti dosiahla 25 m. 
Prieskum sondovaním vykonávali v sonde 

Asta, Kukuriškovej jaskyni, v sonde pod Krivá-
ňskou priepasťou a v závrtoch na Javorine, kde 
v jednom závrte dosiahli hĺbku 15 m. 

V Jaskyni nad vyvieračkou sledovali hydro-
logické pomery pri vysokom stave vody, uro-
bili filmovú dokumentáciu jaskyne a upravili 
vchod. 

Filmovú dokumentáciu vyhotovili zo Strate-
neckej priepasti a z Medvedej jaskyne č. 2, ktorú 
aj zamerali. 

Domerali Priehradnú jaskyňu. 
Preskúmali okolie sondy pod Kriváňskou 

priepasťou. 
Počas jednej akcie nacvičovali jednolanovú 

techniku. 
Zorganizovali besedy o speleológii a ochrane 

krasu pre Tábor mladých ochrancov prírody a 
Saleziánov. 

Oblastná skupina Martin

Ich pracoviskom bol kras Veľkej Fatry. Perlovú 
jaskyňu uzatvorili mrežami. Sondovali v jaskyni 
D4. Zaregistrovali 3× poškodenie mreže v jasky-
ni Suchá I. Zistili tiež ilegálnu sprievodcovskú 
činnosť v tejto jaskyni neznámymi osobami. S 
problémom oboznámili riaditeľa Správy CHKO 
V. Fatra a požiadali ho o pomoc. 

Usporiadali dve populárno – propagačné ak-
cie pre deti zamerané na kras Belianskej doliny 
a jaskyniarstvo. 

Oblastná skupina Muráň

Jaskyniari pracovali v krase Muránskej pla-
niny. Preskúmavali jaskyňu Nad Prednou ho-
rou a Pod Kľakom. V niekoľkých jaskyniach 
počítali netopiere. Počas jaskyniarskeho týž-
dňa objavili a zamerali tieto jaskyne: Výhľa-

dová, Kopýtková, Komária, Zadoček, Mandľa, 
Trhlina, 6A, Zub. Pri povrchovom prieskume 
Mäsiarskych skál objavili tieto jaskyne: Veľká 
rútivá, Malý trojuholník, Malá rútivá, Veľký 
trojuholník. Vykonali aj povrchový prieskum 
v okolí Hradnej vyvieračky a Javoriny – Veľká 
lúka. Zamerané boli tieto jaskyne: Sivá, Malá 
v Brestovej a Kutačka (Hrdzavá dolina), Previ-
sová, Valaška. 

V jaskyni Homoľa (švermovské hrdlo) po ná-
ročnom prieskume objavili nové priestory asi 
400 m dlhé. 

Pomáhali dokumentovať jaskyne v štôlni Ka-
pusta pri Ochtinej. 

Členovia skupiny sa zúčastnili viacerých od-
borných seminárov, konferencií a výprav do 
krasu Albánska a Chorvátska a pseudokrasu 
Maďarska. 

Speleo klub Neandertál

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Oblastná skupina Nicolaus

Veľmi rozsiahlu speleologickú činnosť vyko-
návali v krasových územiach Nízkych Tatier. 

Prieskumno – sondovacie práce vykonávali v 
Medvedej jaskyni, Zápoľnej priepasti, Kráľovej, 
Priepasťovej a Kanálovej jaskyni, v jaskyni Zlo-
mísk, v Jelenej priepasti, Silvošovej diere, Po-
schodového potoka a jaskyni Skladisko. 

V Silvošovej diere v spolupráci s ČSS objavili 
80 m a zamerali 85 m chodieb. Zamerali 25 m 
novej jaskyne nad jaskyňou Zlomísk, Zápoľnú 
jaskyňu ( 44,45 m), Kanálovú (32,5 m), Skladisko 
(16 m), Líščie diery (50 m) V Novej Stanišovskej 
zamerali v spolupráci s Komisiou pre potápanie 
a členmi iných o. s. viac ako 1000 m priestorov. V 
jaskyni zlomísk objavili Vianočnú sieň. 

Preskúmali jaskyňu Na zadných, Sokolovú, 
Škopovú. 

V Jánskej doline zamerali výšky vchodov 11 a 
na Ohništi 4 jaskýň. 

Povrchový prieskum vykonali na Ohništi, na 
Demänovskej Poludnici, v Svaríne a v Jánskej 
doline. 

Zabetónovali okolie, upravili a uzavreli vchod 
do jaskyne Zlomísk. 

Z niektorých jaskýň vyhotovili fotodokumen-
táciu. 
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Navštívili Bukovecké vrchy (CHKO Východné 
Karpaty), kde skúmali rozsadlinovú jaskyňu. 

Uskutočnili cyklistický prechod planinami 
Slovenského krasu. 

O výsledkoch svojej činnosti písali vo viace-
rých domácich i zahraničných periodikách. 

Oblastná skupina Orava

Pracovali hlavne v krase Západných Tatier, 
Chočských vrchov a Malej Fatry. 

Urobili revízny prieskum v Brestovskej jasky-
ni. V Osobitej preskúmavali Priepastnú jaskyňu. 
Vykonali tu aj povrchový prieskum s odberom 
vzoriek hornín, objavili Ľadovú jaskyňu. 

V krase Malej Fatry skúmali Medvediu a Dol-
nú jaskyňu. Na lokalite Sokol urobili povrchový 
prieskum. 

Na lokalite Varta (Chočské vrchy) pri povr-
chovom prieskume nenašli žiaden krasové javy. 

Revízny prieskum vykonali v jaskyni v Konči-
tom (Kysucké bradlá). 

Pravidelne sledovali krasové vyvieračky v Blat-
nej doline. 

Oblastná skupina Piešťany

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Oblastná skupina Plavecké podhradie

Pracovali v plaveckom krase Malých Karpát. 
V Plaveckej jaskyni sa sústredili na sondážne 

práce v hornom podlaží. Tieto akcie však nepri-
niesli žiadne výrazné výsledky. 

Na dokončenie vstupnej šachty sa sústredili 
v závrte Pohanská. Uložili 8 betónových skruží. 

Jeden člen sa zúčastňoval na prieskumných 
a dokumentačných akciách v jaskyni Kamenné 
oči a Čiernohorská nižná. 

Pri príležitosti 20. výročia založenia OS zor-
ganizovali stretnutie malokarpatských jasky-
niarov. Akcia mala pracovno-poznávací charak-
ter. 

Oblastná skupina Považský Inovec

Činnosť skupiny bola v uplynulom roku za-
meraná takmer výhradne na praktický spele-
ologický prieskum pri sondovacích prácach v 
jaskyni pod Holým Kameňom. Prehlbovaním 
sondy prenikli do hĺbky 23 m. 

Pomáhali zamerať jaskyňu Na zadných, pra-
covali v priepasti medzi Kečkami a v Bodov-
skom ponore. 

Vedúci OS sa zúčastnil na Speleomítingu a 
Speleofóre s príspevkom o možnostiach troj-
rozmerného zobrazovania jaskynných priesto-
rov na osobnom počítači. 

Oblastná skupina Prešov

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Oblastná skupina Rimavská Sobota
Skúmali Malú a Veľkú Drienčanskú jaskyňu 

a jaskyňu Podbanište. Odčítali teploty a stavy 
vody, upravili a vyčistili náučný chodník v okolí 
jaskýň. 

Vykonali povrchový prieskum Slizské – Budi-
kovany. 

Speleo Rožňava

Správu o činnosti predložil Ing. J. Kankula za 
časť členov, ktorí sa odčlenili od Speleo Rožňa-
va a založili Speleoklub Badizer v Plešivci. Títo 
členovia pracovali hlavne v priepasti pod Veter-
níkom na planine Koniar. Pracovali tu počas 
piatich akcií a jaskyniarskeho týždňa. Vypomá-
hali speleopotápačom pri prieskume Hučiacej 
vyvieračky. Cvičili ovládanie jednolanovej tech-
niky. 

Zúčastnili sa exkurzie do Maďarska a Slovin-
ska. 

Oblastná skupina Ružomberok

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Speleologický klub Slovenský raj

Pracovali v Slovenskom raji a v Havraních vr-
choch. V malom rozsahu bol prieskum urobený 
v Stratenskej jaskyni, kde bolo objavených asi 
100 m nových chodieb. 

Napriek intenzívnemu prieskumu sa zatiaľ 
nepodarilo nájsť pokračovanie v Okienkovej 
jaskyni. 

Zorganizovaný bol už tradičný XXVIII. jasky-
niarsky týždeň v Slovenskom raji. 

V Dobšinskej ľadovej jaskyni boli pomocou 
geofyzikálnych metód stanovené nové morfo-
metrické údaje o ľadovej výplni. 
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Na SZ svahu Pelca boli objavené tri jaskyne, z 
ktorých dve boli aj zamerané. V Duči boli obja-
vené a zamerané dve jaskyne. 

Prieskum sondovaním sa uskutočnil v troch 
jaskyniach. 

Povrchový prieskum sa uskutočnil v niekto-
rých častiach Slovenského raja. 

V Havraních vrchoch bola skúmaná jaskyňa 
Šafárka a na Rysovci objavená 8 m dlhá jas-
kyňa. 

Trojdňovej akcie v Moravskom krase sa zú-
častnilo 6 členov klubu. Navštívené boli sprí-
stupnené a niektoré nesprístupnené jaskyne. 

Jeden člen sa zúčastnil výpravy na Island s 
návštevou lávových a ľadových jaskýň a iných 
prírodných zaujímavostí. 

V mnohých jaskyniach sa uskutočnil zoolo-
gický výskum. 

Členovia klubu sa zúčastnili troch odborných 
seminárov, s piatimi odbornými prednáškami. 

V Psích dierach a v Stratenskej jaskyni boli 
opravené dvere. Kontrola dverí a uzáveru sa 
uskutočnila aj v Medvedej jaskyni, v ktorej bola 
v jarných mesiacoch aj zorganizovaná 4 dňo-
vá strážna služba proti zberateľom medvedích 
kostí. 

Na jaskyniarskych akciách odpracovali 243 
dní. 

Oblastná skupina Slovinky

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Ich pracovným územím bol kras Vysokých  
a Belianskych Tatier. 

V Jaskyni Javorinka objavili okolo 300 m  
a zamerali 212 m chodieb. Tento úspech pred-
chádzal intenzívny prieskum a dokumentácia 
známych priestorov. 

V Jaskyni Pod Úplazom sa podarilo, spolu  
s jaskyniarmi z Červených vrchov, Bratislavy a 
Humenného, preniknúť do ďalších častí jasky-
ne. Objavených a zameraných bolo 108 m cho-
dieb. 

V Tesnej jaskyni vystrojili vstup. 
Čierny komín (51 m) a Mokrý komín (21 m) 

objavili v Tristárskej priepasti. 
V doline Suchého potoka objavili 16 m dlhú 

jaskyňu Prázdninová chodba a jeden otvor. 

Prieskum bol vykonaný aj v závere Svišťovej 
dolinky v krasovom masíve Javorinskej Širokej. 
V okolí priepastí A-1 a A-2 lokalizovali už skôr 
známu priepasť. 

V rámci úlohy „Geochemická retroaktivita 
mezozoického podložia krasového ekosystému 
Belianskych Tatier“ odobrali vzorky podzem-
ných vôd a hornín a zabezpečili meranie mikro-
klimatických prvkov. 

Zorganizovali úspešný celoslovenský jasky-
niarsky týždeň Tatry ’95. 

Oblastná skupina Šafárikovo

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Oblastná skupina Tisovec

Činnosť skupiny bola zameraná na oblasť 
prieskumu a dokumentácie tisovského krasu a 
oblasť propagácie, osvety a ochrany. 

Zamerali jaskyňu Daxner, domerali ďalšie časti 
v jaskyni Teplica. Preskúmali a orientačne zame-
rali tri menšie jaskyne pod vrchom Magnet. V 
niektorých jaskyniach sledovali netopiere. 

V rámci propagácie a ochrany krasu pri-
pravili pre krúžok mladých ochranárov dve 
vychádzky s prednáškami do krasových úze-
mí. Dve prednášky uskutočnili pre študentov. 
V spolupráci so SZOPK pripravili akciu pre 
Strom života. 

Uzatvorili Jazernú jaskyňu. 

Oblastná skupina Trenčianske Teplice

V Teplicko – slatinskom krase (Strážovské 
vrchy) pracovali na viacerých lokalitách: son-
dovali v jaskyni Pod Jeleňom, Dúpnej diere a 
V Janovčej skale. V Dúpnej diere objavili a za-
merali 19 m chodbu. Nová dĺžka jaskyne je 149 
m. Domerali jaskyňu Fortúna (18. 15 m) do 43 
m. Zamerali jaskyňu Húkadlo (6 m) a zamerali 
Novú jaskyňu. 

Oblastná skupina Trenčín

Správu o svojej činnosti do termínu nezaslali. 

Oblastná skupina Tríbeč

Vykonávali speleologickú činnosť vo východ-
nej časti Tríbeča a v Štiavnických vrchoch. 
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Povrchový prieskum uskutočnili na lokalite 
Stoky (Malá Lehota) a v Hôľovej doline (Píla), 
kde zaregistrovali dve menšie jaskyne. Sondova-
li v Oblúkovej jaskyni. 

V Hodruši a v Hodrušskej doline navštívili 
staré bane. 

Pre žiakov ZŠ vykonali štyri prednášky. 

Oblastná skupina Uhrovec

Členovia skupiny pracovali v uhroveckom kra-
se v jaskyni Melková I, Melková II. a vo Vlčej diere 
pri Omastinej. Začali s prieskumom občasného 
prameňa v Lámanom údolí a na Skalkách. 

Prehlbovali priepasť Beňovská (Radošínsky 
kras), kde zistili intenzívny prievan. 

Speleoklub UK Bratislava

V Čachtickej jaskyni objavili členovia klubu 
asi 100 m nových priestorov a 200 m zmapovali. 
Orientačne sondovali v Dymovom závrte a vy-
konali povrchový prieskum v okolí Čachtickej 
jaskyne a Štepnice. 

Nové menšie jaskyne a kaverny zaregistrova-
li a zadokumentovali v západnej časti Brezov-
ských Karpát. 

V masíve Úplaz (V. Tatry) sa venovali systému 
Čiernohorská nižná – Veterná. 

V oblasti Putikovho vŕšku zdokumentovali v 
máji „jaskyňu“ – kavernu s antropogénnym pô-
vodom. 

Povrchový prieskum v Plaveckom krase pri-
niesol množstvo doteraz neznámych krasových 
fenoménov, ktoré boli dokumentované. 

Jeden člen klubu spolupracuje pri riešení 
problematiky guánovej mineralizácie niekto-
rých jaskýň Slovenska. 

Členovia klubu vypomáhali pri prácach iných 
skupín (Muránska planina, Homoľa, Štefanová, 
Modrovská jaskyňa). 

Najúspešnejšími akciami boli dve prieskumné 
expedície do pohoria Velebit. Objavili a zma-
povali priepasť Slovakia (516 m hlboká, šiesta 
najhlbšia v Chorvátsku). Počas druhej expedície 
bola priepasť Xantipa prehĺbená na 323 m a ob-
javené štyri mohutné nové jaskyne hlbšie ako 100 
m. Preskúmané a zdokumentované boli desiatky 
ďalších jaskýň a priepastí plytších ako 100 m a 
lokalizovaných veľké množstvo nových vchodov. 

Výsledky expedícií vo Velebite boli prezento-
vané v popredných svetových speleologických 
periodikách. 

Uskutočnili exkurzie do Slovenského a Mo-
ravského krasu. 

Zúčastnili sa centrálnych akcii SSS a ČSS, kde 
prezentovali výsledky svojej činnosti. 

Oblastná skupina Žilina

Prieskum a kontrolu jaskýň vykonali počas 
štyroch akcií v okolí Ďurčinej a Kamenej Po-
ruby. 

Navštívili Moravský kras a jaskyne Diabaz a 
Bolhas v Maďarsku. 

Dvakrát premietali filmy s jaskyniarskou te-
matikou. 

Jaskyniarska záchranná služba

Najlepšou vizitkou vyspelosti členov SSS  
a dodržiavania bezpečnostných zásad pri práci 
v podzemí je, že JZS v uplynulom roku nemuse-
la ani raz zasahovať. 

Hlavnou úlohou pre r. 1995 bolo udržanie 
akcieschopnosti JZS, obnova výstroja a prílev 
nových členov. 

Uskutočnilo sa spoločné cvičenie v jaskyni 
Pustá. JZS sa zapojila do činnosti AZSS. Nad-
viazali spoluprácu s HS Nízke Tatry. 

Zorganizovali dni starostlivosti o jaskyne  
v Demänovskej doline. Vyčistili jaskyňu Suchú 
a Psie diery. 

ZD Liptovský Mikuláš začalo s vodcovskou 
službou v Demänovskej doline. 

Činnosť odborných komisií

Z odborných komisií pracovali tri:
- Komisia pre speleopotápanie – Východ pra-

cuje pod vedením Zd. Hochmutha. Ich výsledky 
sú uvedené pod Komisiou pre speleopotápanie 
– východ v časti Činnosť skupín a klubov. 

- Z komisie pre fyzikálno – chemický a hydro-
geologický výskum pracuje RNDr. S. Pavlarčík. 
Výsledky sú uvedené v správe JS Spišská Belá. 

- Technická komisia pod vedením G. Stibrá-
nyiho sleduje technický vývoj speleologických 
pomôcok a zaisťovala po odbornej stránke Le-
zecké dni SSS. 



12

Edičná činnosť

Aj v roku 1995 boli vydané štyri riadne čís-
la Spravodaja SSS. Napriek tomu, že redak-
cia pracuje v amatérskych podmienkach a 
vydávanie sa uskutočňuje za mimoriadnych 
úsporných opatrení, je Spravodaj stále aktu-
álny a prináša pravidelne najčerstvejšie infor-
mácie. Pri vydavateľských problémoch zbor-
níka Slovenský kras a časopisu Sinter bol r. 
1995 Spravodaj SSS jediným speleologickým 
periodikom na Slovensku. Obsah Spravoda-
ja skoro úplne naplnili členovia SSS. V roku 
1995 vyšlo v Spravodaji spolu 45 príspevkov, 
z nich najcennejšie sú základné informácie a 
mapy o nových objavoch. Spolu boli publi-
kované základné informácie o 27 jaskyniach. 
Spravodaj bol riadne vyexpedovaný členskej 
základni. 

R. 1995 sa podarilo vydať príručku Mapo-
vanie jaskýň, ktorá sa stala prvým podobným 
materiálom na Slovensku. Príručka bola po  
1 exemplári expedovaná na organizačné jednot-
ky, v budúcnosti bude slúžiť pri výchove mera-
čov na meračských kurzoch. 

Centrálne akcie

25. a 26. III. 1995 sa uskutočnil vo Svite v 
hoteli Mladosť 5. spelomíting Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. Toto stretnutie 
slovenských dobrovoľných jaskyniarov, na 
ktorom prezentujú svoje výsledky speleolo-
gického prieskumu a výskumu, sa stalo už 
pravidlom. 

Podujatia sa zúčastnilo 120 členov SSS zo 
všetkých kútov Slovenska. 

Na podujatí odznelo 25 prednášok o domá-
cich a zahraničných lokalitách. Prednášky boli 
bohato dokumentované diapozitívami, vídeo-
filmami a iným obrazovým materiálom. Zaují-
mavé boli i ukážky možností využitia výpočto-
vej techniky, možnosti dlhodobého sledovania 
jaskynného prostredia, informácie o speleoar-
cheológii a výskume netopierov. 

Súčasťou speleomítingu bola aj výstava:
- mapy jaskýň – významných objavov v po-

slednom období,
- fotografií z rôznych významných speleolo-

gických akcií,

- kresieb a malieb so spelologickou tematikou 
od významných umelcov – amatérov F. Miháľa, 
a M. Kuchára,

- predaj speleologickej literatúry. 
Speleomíting považujeme za jednu z vyda-

rených akcií SSS. Je to vizitka širokej škály zá-
ujmov členov SSS, ale i rôznej úrovne činnosti 
jednotlivých skupín a klubov. 

11. Lezecké dni sa uskutočnili v Drienovec-
kých kúpeľoch. Začali sa 29. VI. a skončili 2. VII. 
1995. Na akcii sa zúčastnilo 25 členov SSS. 14 
jaskyniarov pod vedením inštruktorov absol-
vovalo teoretickú prípravu a praktický výcvik 
v používaní jednolanovej techniky, z ktorých 8 
absolvovalo kurz I. stupňa pre začiatočníkov a 4 
kurz II. stupňa. Akciu organizoval Speleoklub 
Neandertál v spolupráci s Technickou komisiou 
a sekretariátom SSS. 

V dňoch 2. – 6. augusta 1995 bol zorgani-
zovaný 36. jaskyniarsky týždeň SSS. Akcia sa 
uskutočnila na území Vysokých a Belianskych 
Tatier. Organizátorom bola Jaskyniarska sku-
pina Spišská Belá. Tábor pre účastníkov bol v 
Belianskych kúpeľoch. 

Účastníci mali možnosť zúčastniť sa podzem-
ných exkurzií alebo povrchových po hrebeňoch 
Belianskych Tatier. 

Exkurzie boli zamerané na najvýznamnejšie 
podzemné lokality JS Spišská Belá. 

Vo večerných hodinách odzneli prednášky o 
krase Belianskych Tatier. Súčasťou programu 
bol aj koncert reprodukovanej hudby v Belian-
skej jaskyni. 

V sobotu sa uskutočnil už tradičný minipäť-
boj jaskyniarskej zručnosti a vo večerných hodi-
nách záverečný táborák. 

Centrálne akcie SSS majú svoje opodstatne-
nie a aj v budúcnosti treba s takouto činnosťou 
počítať a všestranne ju podporovať. 

SSS bola spoluorganizátorom odborného 
seminára „Ochrana ľadových jaskýň“ uspo-
riadaného pri príležitosti 125. výročia objavenia 
Dobšinskej ľadovej jaskyne. 

Záver

V uplynulom roku napriek neľahkej situácii 
sa nám podarilo úspešne zorganizovať pláno-
vané centrálne akcie s výnimkou mapovacieho 
kurzu, o ktorý bol nízky záujem. Úspešná bola 
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edičná činnosť. Na sekretariát SSS bolo doruče-
ných 422 technických denníkov, uskutočnilo sa 
vyše 780 terénnych jaskyniarskych akcií, počas 
ktorých bolo objavených vyše 7382 m (z toho 
na Slovensku skoro 2400 m) a zadokumentova-
ných okolo 4380 m podzemných priestorov (len 
na domácich lokalitách). V rámci ochrany pod-
zemných krasových javov bolo niekoľko jaskýň 
uzamknutých. Členovia skupín a klubov ab-

solvovali úspešné zahraničné cesty výskumné-
ho, prieskumného i spoznávacieho charakteru 
na Island, do Kosova, Albánska, Maďarska a i. 
Medzi najúspešnejšie zahraničné výpravy patria 
dve expedície do pohoria Velebit (Chorvátsko). 

Na základe vyššie uvedených výsledkov môže-
me uplynulý rok hodnotiť ako úspešný. 

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa za-
slúžili o speleologické výsledky uplynulého roku. 

P. č. Skupina, klub počet 
akcií 

počet 
TD

objavy
m

zamerané
m

zaplatené
čl. prísp.

%
 1. Banská Bystrica 60 3 75

 2. Banská Štiavnica 0

 3. Bratislava 48 36 340 1417 96

 4. Brezno 31 7 62 100 

 5. Cassovia 2 2 71

 6. Čachtice 19 14 67

 7. Červené vrchy 32 11 5020 123 80

 8. Demänovská dolina 9 5 57

 9. Detva 25 30 100 

10. Dolné Orešany 100

11. Dubnica n. V. 34 34 100 97

12. Handlová 38 13 9 52 87

13. Humenné 75

14. Chočské vrchy 61 20 369 220 79

15. J. Majku 27 95

16. Komisia pre speleopotápanie – Východ 23 12 185 450 67

17. Liptovská Teplička 67

18. Liptovský Mikuláš 3 3 35 44

19. Liptovský Trnovec 4 4 91

20. Malá Fatra 50 30 53

21. Martin 9 82

22. Muráň 70 15 400 400 78

23. Neandertál 92

24. Nezaradení 61

25. Nicolaus 109 109 176 1209 100

26. Orava 10 10 100

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 1995
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23. – 24. 3. 1996
Speleomíting Slovenskej Speleologickej Spoločnosti vo Svite

Kontakt: Oľga Miháľová, Poprad

19. 4. – 21. 4. 1996
Speleofórum, Rudice, Moravský Kras

Kontakt: ČSS, Kališnická 4-6,130 00 Praha

4. – 9. 4. 1996
3. regionálna geomorfologická konferencia, Budapešť, Veszprém

Kontakt: Maďarská geomorfologická spoločnosť, Budapešť, Maďarsko

Speleologické odborné podujatia v roku 1996

Ján Tencer

P. č. Skupina, klub počet 
akcií 

počet 
TD

objavy
m

zamerané
m

zaplatené
čl. prísp.

%
27. Piešťany 0

28. Plavecké Podhradie 3 3 100 

29. Považský Inovec 19 19 23 34 67

30. Prešov 0

31. Rimavská Sobota 3 3 57

32. Rožňava 6 3

33. Ružomberok 18

34. Slovenský raj 46 46 142 20 98

35. Slovinky 0

36. Spišská Belá 10 10 372 212 75

37. Šafárikovo 0

38. Tisovec 83

39. Trenčín 0

40. Trenčianske Teplice 9 9 19 43 100

41. Tríbeč 12 83

42. Uhrovec 4 4 22

43. UK Bratislava 100 200 100 

44. Žilina 4 42

Spolu 780 422 7382 4380 65
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Pri známom nedostatku strelmajstrov v ob-
lastných skupinách SSS poskytujeme informá-
ciu, ktorú získala SSS od Slovenskej spoločnos-
ti pre trhacie a vŕtacie práce:

Uvedená spoločnosť, ktorá sídli v Banskej 
Bystrici (ul. 9. mája č. 2) má zriadenú Katedru 
výučby strelmajstrov, na čo má oficiálne povole-
nie pre výučbu uchádzačov vo všetkých odbor-
nostiach. 

Spoločnosť organizuje kurzy v termínoch: 11. 
– 29. 3., 3. – 21. 6. a 16. 9. – 5. 10. 1996. Kurzy 
budú organizované za predpokladu dostatoč-
ného počtu záujemcov. Cena kurzu je 3700 Sk, 
v čom je okrem výuky zahrnuté aj ubytovanie 
a strava, existuje ale i lacnejší kurz za 900 Sk  
+ 500 Sk za vydanie preukazu. Domnievame sa, 
že ponuka je tu sympatická a záujemcom odpo-
rúčame spojiť sa priamo s organizátorom. 

Strelmajsterský kurz

Redakcia

1. – 5. 5. 1996
Medzinárodné sympózium o ochrane krasu, Aggtelek

Kontakt: R. Horváth a E. Tóth, Jósvafö, P. O. Box 6, Maďarsko

jún 1996
Francúzky národný speleologický kongres

31. 7. – 4. 8. 
Jaskyniarsky týždeň SSS, Drienovec,

Kontakt: sekretariát SSS

3. – 9. 8. 1996
NSS Convention /stretnutie jaskyniarov v USA/ Salida, Colorado

Kontakt: S. Withrow, 5404 South Walden St., Aurora, CO 80015, USA. 

4. – 14. 8. 1996
Medzinárodný geologický kongres, Beijing, China

Kontakt: prof. Zhao Xun, Deputy Secretary General, P. O. Box 823 Beijing 100037, China

14. – 15. 8. 1996
BCRA konferencia, Hallam University

Kontakt: Sheffield, Veľká Británia

16. – 22. 9. 1996
Sprístupnené jaskyne. Odborný seminár k 150. výročiu sprístupnenia Jasovskej jaskyne,  
Slovenský kras

Kontakt: Správa Slovenských jaskýň, Ing. J. Hlaváč

19. – 22. 9. 1996
Sympózium o pseudokrase, Galyatetö, Mátra, Maďarsko

Kontakt: Esztrehas István, Köztársaság ut. 157, H 8045, Isztimér, Hungary
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Asi 8 km JV od Liptovského Mikuláša na 
severnej strane Nízkych Tatier vytvoril potok 
Štiavnica krasové kaňonovité údolie – Jánsku 
dolinu. V jej priľahlých krasových terénoch je v 
súčasnosti známych 142 jaskýň. Jednou z nich 
je aj 93 m dlhá, sčasti vystrieľaná jaskyňa skrý-
vajúca sa pod názvom Občasná vyvieračka v 
Medzibrodí. Je to už viac rokov opustené praco-
visko jaskyniarov z OS SSS Liptovský Mikuláš. 
Keďže doteraz neboli výsledky ich práce verejne 
prezentované, ako priamy účastník prieskumu 
vyvieračky sa o to pokúsim. 

Hneď na začiatku by som chcel povedať, že vo 
všetkých záznamoch a technických denníkoch 
OS SSS Liptovský Mikuláš z prieskumných ak-
cií na tejto lokalite sa používa názov Občasná 
vyvieračka Škopovo. Ako k tomu došlo? V roku 
1968-72 vykonával v Jánskej doline hydrogeolo-
gický prieskum známy slovenský hydrogeológ 
RNDr. V. Hanzel CSc. Jeho pozornosti neuni-
kol ani občasný prameň na severovýchodnom 
úpätí rozľahlého masívu Škopova (1462 m n. 
m. ) v bezprostrednej blízkosti svahovej dolin-
ky Medzibrodie. Hydrometrovaním v rokoch 
1968-69 zistil jeho výdatnosť, ktorá činí 56 

litrov/sek a dal mu pracovný názov bariérový 
prameň Škopovo č. 4 (768 m n. m. ). Názov Ško-
povo prevzali aj mikulášski jaskyniari, keď o tri 
roky neskôr začali s praktickým speleologickým 
prieskumom. Pracovisko označili ako Občasná 
vyvieračka Škopovo. Názov Občasná vyvieračka 
v Medzibrodí, topograficky isto správny sa obja-
vuje až začiatkom 80. rokov. 

Čo predchádzalo prieskumu tejto zaujímavej 
vyvieračky? V rozmedzí rokov 1949-1992 pôso-
bil v Jánskej doline Stanislav Šrol (1925-1992), 
jaskyniar telom i dušou, objaviteľ respektíve 
spoluobjaviteľ viacerých jaskýň v Jánskej doline 
i mimo nej. Keď bola v roku 1956 objavená vte-
dy cca 500 m dlhá jaskyňa Zlomísk, prieskum 
zastal v koncových chodbách zatopených vo-
dou. V roku 1972 sa stalo to, v čo málokto veril. 
Hladina vody v zatopených chodbách poklesla 
natoľko, že tu mikulášski jaskyniari preskúma-
li a objavili viac ako 200 m nových priestorov. 
Postup ďalej zastavila opäť voda. Ide o 5 m širo-
ký a 2 m hlboký sifón na konci cca 30 m dlhej 
chodby orientovaný smerom na severovýchod, 
teda zhruba smerom k našej, asi 300 m vzdiale-
nej vyvieračke a k ďalším dvom neďaleko od nej 

Z  d i a n i a 
v  J á n s k e J  d o l i n e 

Šrolovou stopou...

František Bernadovič

Jánsku dolinu a paralelnú Demänovskú dolinu, pri-
rovnávajú niektorí k vlastným sestrám. Obidve doli-
ny vznikli činnosťou tokov, prameniacich v blízkosti 
hlavného hrebeňa v kryštalickom jadre Nízkych Ta-
tier. V podobných kaňonovitých krasových dolinách 
jaskynné vchody, vyieračky i ponory na prvý po-
hľad naznačujú, že sa tu skrývajú rozsiahle jaskyn-
né systémy. Je tu však rozdiel. V Demänovskej doli-
ne sa podarilo odkryť súvislý, dnes cez 21 km dlhý 
jaskynný systém, s čím súvisí väčšia známosť doliny  
i s jej negatívnymi javmi, turistickou devastáciou, ko-

mercionalizáciou, urbanizáciou... V Jánskej doline sa 
doposiaľ napriek úsiliu generácií jaskyniarov podobný 
systém nenašiel, avšak aj doposiaľ známe jaskyne sú 
zaujímavé. Do istej miery to pre niektorých bolo a je 
sklamaním, pre iných však nádejou na možné obja-
vy v budúcnosti. Avšak snáď i vďaka tomu je dolina 
relatívne zachovaná, a ako ukážeme, výskumy sa tu 
nezastavili. Dnes pozorujeme oživenie, ktoré snáď 
prinesie ešte zaujímavejšie výsledky, ktoré vám v tejto 
monotematickej časti Spravodaja prinášame. 

Redakcia
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vzdialených prameňov s výdatnosťou v rozpätí 
od 13,9 do 23,6 litra/sek. Náväzne uskutočne-
né merania ukázali, že hladina vody v koncovej 
časti jaskyne Zlomísk je približne 40 m vyššie 
od spomínaných troch výverov. S. Šrol bol pre-
svedčený, že Občasná vyvieračka Škopovo pred-
stavuje väčšiu časť roka prepadový kanál, ktorý 
odvodňuje rozsiahle jaskynné priestory s vý-
znamnou akumuláciou podzemných vôd. Zná-
me časti jaskyne Zlomísk považoval len za ich 
malý zlomok. Nebol by to S. Šrol, keby sa ne-
pokúsil overiť svoje predpoklady a úvahy. A tak 
sa aj stalo. 30. 5. 1975 sa púšťa päťdesiatročný 
S. Šrol do prieskumu Občasnej vyvieračky Ško-
povo. Od tejto chvíle v priebehu rokov tu pre-
biehal sled speleologických aktivít nasledovne:
1975 – Vykopaná ryha do svahu smerom po 
vode až na skalný podklad o rozmeroch 12 × 1 
× 1,5 m (S. Šrol, J. Zaťko, I. Kališ, K. Mach a J. 
Rázus). 
1976 – Prehlbovanie ryhy pod 5 m vysokou skal-
nou stenou a zabudovanie jej uvoľnených častí 
výdrevou (S. Šrol, J. Zaťko, I. Kališ a J. Rázus). 
1977 – 1978 – Znižovanie skalného prahu vy-
vieračky pomocou trhavín. Ručné „rotačno-ná-
razové“ vŕtanie za použitia ťažkého kladiva a 
dlátovito ukončenej vrtnej tyče. V päte čelby ryhy 
vytekala voda pod tlakom z úzkej vertikálnej 
pukliny (S. Šrol, J. Rázus, B. Rázus, J. Moravec, 
M. Vyparina, V. Kazár, A. Mišina a F. Bernadovič). 

1979 – Nad podzemným tokom bola vystrieľaná 
prieskumná štôlňa o rozmeroch 9 × 0,8 × 0,8 m. 
Pri práci bol použitý benzínový agregát „Nor-
ton“ o výkone 4,5 kW a vŕtacie kladivo „Kango“. 
Ďalej sa postúpilo asi o 20 m (F. Bernadovič, S. 
Šrol, A. Mišina, Jozef Vajs, Pavol Smorada, J. 
Krajči, K. Demeter, V. Kazár a J. Knap). 
1980 – Postup ďalších 30 m. Práce uviazli v zá-
vale a vykonávali sa zdĺhavo vo veľmi ťažkých 
podmienkach. Často sa používali trhaviny (F. 
Bernadovič, S. Šrol, P. Mitter, J. Zaťko, A. Miši-
na a J. Veteška). 
1981 – 1989 – Sporadické vykonávanie trhacích 
prác v cca 0,4 m vysokom priestore v smere za 
prievanom. Postup asi 6 m. Prievan sa stráca v 
priečnej medzivrstvovej špáre (F. Bernadovič, I. 
Chovan, M. Orfánus a A. Gresch). 
1990 – 1992 – Vykopanie sondy nad vyvierač-
kou, na mieste, ktoré určil S. Šrol pomocou 
prútika (S. Šrol, J. Šavrnoch, J. Petrák, J. Veteška 
a iní). 
1996 – Presné zameranie jaskyne a vyhotovenie 
situačnej mapy (P. Holúbek). 

Opis jaskyne:

Jaskyňa je vytvorená na priečnych poruchách 
a vrstvových škárach v tvrdom vápnitom do-
lomite. Pri trhacích prácach vykonávaných 
v zimnom období v koncovej závalovej časti 
sme vždy po odstrele pozorovali bleskurýchle 
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nasávanie povýbuchových splodín. Veľmi za-
ujímavý poznatok o Občasnej vyvieračke sme 
získali od zvolenských jaskyniarov, ktorí v 
roku 1980 (?) uskutočnili farbiaci pokus v jas-
kyni Záskočie pod Krakovou hoľou. „Od sifónu 
Mŕtveho jazera v nadmorskej výške 1170 m tečie 
voda neznámym územím až k výverom Medzibro-
die. Vzdušnou čiarou prekonáva vzdialenosť 2 km a 
výškový rozdiel 400 m. Zafarbená voda tento úsek 
prešla za 42,5 hod.“ (P. Hipman, 1981). Odvtedy 
prestala už byť vyvieračka len naša a začal sa 
zaužívať pre ňu, nie nelogický názov Občasná 
vyvieračka v Medzibrodí. Z toho čo som dote-
raz v značne zjednodušenej forme uviedol, je 
zrejmé, že nepokorená vyvieračka predstavuje 
naďalej jedno z možných miest preniknutia 
do zatiaľ neznámych priestorov ukrytých v 
priľahlých karbonátových masívoch so zloži-
tou geologickou stavbou a určite veľmi zau-
jímavým režimom podzemných vôd. Isto sa o 
to niekto neskôr zaiste pokúsi... Bez trhacích 
prác sa však nezaobíde. Odvážlivcom želám 
dopredu banícke „Zdar boh“. 

Stanislav Šrol zomrel náhle v roku 1992. 
Občasná vyvieračka v Medzibrodí bola jeho 
posledným pracoviskom. Čo k tomu dodať? 

Azda najvýstižnejšie budú na záver slová, kto-
ré napísal o S. Šrolovi jeden z jeho priateľov 
v Spravodaji SSS č. 3-4 1985 pri príležitosti 
jeho 60. narodenín. „Aj keď sa jeho meno nena-
chádza v encyklopédiách medzi významnými osob-
nosťami, svojimi postojmi, prácou a celým životom 
venovaný jaskyniam dokázal, že tam jednoznačne 
patrí.“ Tí čo ho bližšie poznali vedia, že okrem 
jaskýň mal ešte jednu záľubu. Bol známy ako 
výrobca odlievaných zvončekov – spiežovcov. 
Jeden z nich mi dva týždne pred smrťou da-
roval. Je to pre mňa najmilší predmet, ktorý 
vlastním. 

Literatúra:

Archív OS SSS Liptovský Mikuláš
HANZEL, V., 1973: Puklinovo-krasové vody 

Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. Geologický 
průzkum, 15,  7(175), Praha, 208-211. 

HIPMAN, P., 1981: Podzemný hydrologický sys-
tém Krakova hoľa – Jánska dolina. Spravodaj 
SSS, 12, 4, Liptovský Mikuláš, 16-19. 

ŠAVRNOCH, J., 1985: K šesťdesiatinám Sta-
nislava Šrola. Spravodaj SSS, 16, 3-4, Liptov-
ský Mikuláš, 55-56. 

Stanislav Šrol v Jaskyni v Medzibrodí Foto: F. Bernadovič
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V Jánskej doline na 
severnej strane Níz-
kych Tatier sa nachá-
dza Nová Stanišovská 
jaskyňa, ďalšia z veľ-
kých jaskýň na Sloven-
sku, ktorej skutočná 
topografia bola pre 
odbornú verejnosť ne. 
známa. Dĺžka 1300 
m (Bella P. 1995) bola 
skôr odhadom na zá-
klade výpovedí účast-
níkov objavov. Je po-
zoruhodné, že jaskyňa 
ležiaca neďaleko cen-
tra slovenského jasky-
niarstva, kde dlhé roky 
pracovali erudovaní 
speleológovia i mera-
či, nemala skutočnú a 
úplnú mapu. 

Iniciatívna skupi-
na pre mapovanie 
(Hochmuth Z., Ho-
lúbek P.) po predchá-
dzajúcom zameraní 
jaskyne Zlomísk tiež v 
tejto doline, orientovala sa na mapovanie a ná-
sledný prieskum vyššie uvedenej jaskyne v prie-
behu rokov 1994–96. Cieľom našej aktivity bolo 
predovšetkým vy hotoviť solídnu mapu jaskyne 
ako podklad akýchkoľvek ďalších serióznych vý-
skumov, nakoľko nebola žiadna nádej, že by taká 
to mohla v dohľadnom čase pri slabnúcej aktivite 
miestnych jaskyniarov vzniknúť. Pri tejto príleži-
tosti sme sa dostali i k histórii objavov, ktoré by 
asi pri odkladaní tejto úlohy upadli do zabudnu-
tia. Týmto príspevkom prvenstva pri prípadnom 
objave významnejších chceme oceniť práve prínos 
týchto, dnes už málo komu známych zanietených 
jaskyniarov, ktorí snáď z nevedomosti alebo zo 
skromnosti dali iba málo vedieť o svojej činnosti.

Na začiatku sme 
malí k dispozícii iba 
orientačný náčrtok 
jaskyne, ktorý urobil 
jeden zo spoluautorov 
počas návštevy jasky-
ne v sprievode S. Šrola 
r. 1974. Dlho sa totiž 
tradovalo, že mapa 
jaskyne neexistuje. Až 
po začatí meračských 
prác v r. 1994 sa nám 
podarilo zistiť, že sku-
pina St. Šrola jaskyňu 
až po tzv. Chodbu utr-
penia (Trojuholníky) 
zamerala, dokonca  
i s povrchovým ťahom, 
a to relatívne kvalit-
ne. Hlavným mera-
čom bol asi pán Karel 
Mach, priateľ Stana 
Šrola z Prahy, ktoré-
ho meno sa objavuje 
na viacerých mapách  
z doliny (napr. jaskyne 
Zlomísk, i Priepasti na 
Kosienkach) a ktorý 

asi zo skromnosti svoje zásluhy o mapovanie 
nijako nezvýrazňoval. Jeho osobnosť je asi tiež 
jednou z nedocenených v slovenskom jaskyniar-
stve. Ďalej existuje náčrt nových častí od P. Ber-
nadoviča a meračský náčrt častí „za sifónom“ 
od J. Knapa, ktoré ale existujú iba v rukopisnej 
podobe, bez bodovej siete. Zistili sme tiež, že 
nezávisle časť jaskyne za meral i Dr. Mitter. Zo-
pakovala sa situácia, že objaviteľské kolektívy 
asi z obavy pred stratou častí jaskyne, tajili všet-
ky informácie až do doby úplného ochabnutia 
vlastnej aktivity a ani po ňom neboli ochotní 
a zrejme ani schopní odovzdať nasledovníkom 
informácie. Históriu objavovania je možné re-
konštruovať až potom, keď sa prácne nanovo 

Mapovanie a prieskum 
Novej Stanišovskej jaskyne

Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek

V Novej Stanišovskej jaskyni v r. 1974
Foto: Z. Hochmuth
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získajú mapové podklady, v opačnom prípade 
upadá do zabudnutia celé objavné úsilie. 

Stručná história: Existenciu jaskyne v proti-
ľahlom svahu Stanišovskej doliny ako pokračo-
vanie Stanišovskej jaskyne v smere „proti toku“ 
predpokladal už A. Droppa (1961). Jaskyňu 
objavila sekcia o.s. Lipt. Mikuláš pôsobiaca v 
Jánskej doline začiatkom sedemdesiatych rokov 
pod vedením Stanislava Šrola. Na základe štú-
dia technických denníkov ako i informácií, kto-
ré nám poskytli J. Knap, M. Orfanus, I. Chovan, 
J. Vajs a P. Orvoš, je možné zostaviť nasledovnú 
chronológiu: 

12. 8. 1970 – Stanislav ŠROL, Karel MACH a 
Branislav HORÁK začínajú kopať sondu v juž-
nom svahu Stanišovskej doliny (dnešný vchod 
do Novej Stanišovskej jaskyne). 

27. 6. 1971 – prienik do menšej dutiny zane-
senej hlinou a skalami, cítiť studený prievan (S. 
ŠROL, M. FRYDRICH, J. ŠROL). 

11. 7. 1971 – objav cca 30 metrov chodieb a 
5 – 6 metrov vysokej sienky (S. ŠROL, J. ŠROL,  
K. MACH, M. FRYDRYCH, M. MACHOVÁ, H. 
MACHOVÁ,J. DEBNÁRIK). 

1. 8. 1971 – objav Vodnej pukliny ( S. ŠROL, P. 
MITTER, A. CHOVAN). 

15. 8. 1971 – vyčerpanie vody z Vodnej pukliny, 
vyťahovanie riedkeho bahna (S. ŠROL, O. HO-
RÁK, A. CHOVAN, M. FRYDRYCH, B. HORÁK). 

Do 15. 8. 1971 sa uskutočnilo na výkopových 
prácach v Novej Stanišovskej jaskyni 37 kopáč-
skych akcií a 1 meračská. Na prácach sa podie-
ľali: J. DEBNÁRIK, M. FRYDRYCH, B. HORÁK, 
O. HORÁK, J. HUČÍK ml., J. HUČÍK st., A. 
CHOVAN, E. KAVALÍR, K. MACH, H. MACHO-
VÁ, M. MACHOVÁ, P. MITTER, V. NEMEC, L. 
SZÜCS, J. ŠROL, S. ŠROL. 

september 1971 – prekonanie Vodnej pukliny 
a objav menšej sienky (S. ŠROL a kol.). 

12. 9. 1971 – prekopanie pieskového sifónu  
a objav cca 30 metrov rozmernej riečnej chodby 
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(S. ŠROLL, A. CHOVAN, B. HORÁK, O. HO-
RÁK, M. FRIDRYCH). 

jar 1973 – farbenie potoka v jaskyni. Flores-
ceín aplikovaný do vodného toku v jaskyni v 
období topenia snehu sa objavil v občasnej 
vyvieračke za 5 a 1 /2 hod a v prameni Nadina 
studnička za 6 hodín (S. Šrol). 

3. 8. 1973 – v zameranie jaskyne v dĺžke cca 
200 metrov (S. ŠROL, J. HUČÍK, K. MACH). 

1982 – prieskum chodby vedúcej k Občasnej 
vyvieračke, čerpanie sifónov (F. BERNADOVIČ, 
J. KNAP, I. CHOVAN, M. ORFANUS, S. ŠROL, 
Ľ. MICHAL). 

8. 1. 1983 – objav cca 50 metrov nových 
priestorov smerujúcich k Občasnej vyvieračke 
vo Vstupnom dóme (F. BERNADOVIČ, M. OR-
FANUS, M. VYSKOK). 

20. 11. 1983 – odčerpanie malého jazierka  
a objav 15 metrov chodieb v smere proti toku 
(F. BERNADOVIČ, M. ORFANUS, A. GRESCH, 
P. MIŠÍK). 

1985 – objav cca 80 metrov priestorov pred 
Vodnou puklinou, tzv. Chodby za vchodom (F. 
BERNADOVIČ, I. CHOVAN, P. MIŠÍK). 

31. 1. 1987 – objav cca 300 metrov chodieb po 
viacročných prácach v Chodbe utrpenia (Troju-
holníkoch), Stanišovskú chodbu a Šrolov dóm 
(F. BERNADOVIČ, M. ORFANUS, I. CHOVAN, 
R. MICHALKO, T. ILAVSKÝ). 

3. – 5. 3. 1987 – zabezpečovanie výdrevou 
vstupu do jaskyne a meračské práce (F. BERNA-
DOVIČ, S. ŠROL, M. ORFANUS, I. CHOVAN, 
E. OLŠOVSKÝ, R. MICHALKO). 

12. 3. 1988 – prekonanie koncového závalu  
v Stanišovskej chodbe a následný objav špirálovi-
to klesajúcich chodieb v celkovej dĺžke cca 30 m, 
prienik do vyššieho horizontu v Stanišovskej 
chodbe, objav cca 100 m nových priestorov (F. 
BERNADOVIČ, M. ORFANUS, I. CHOVAN, R. 
MICHALKO). 

7. 1. 1989 – s pomocou lavínových vyhľadáva-
čiek požičaných od Horskej služby sa zisťovalo 
vhodné miesto pre otvorenie nového vchodu 
(F. BERNADOVIČ, M. FARKAŠ, P. FEDOR, I. 
CHOVAN, J. KNAP, O. LUPTÁK, J. ŠMOLL, Ján 
VAJS, Jozef VAJS). 

máj, august 1989 – úprava a výdreva vchodu 
do jaskyne (J. VAJS, J. ŠMOLL, M. FARKAŠ, M. 
ELIÁŠ, R. MICHALKO). 

10. 9. 1989 – objav cca 60 m priestorov s jaze-
rom, tzv. poschodie SPS vylezením 8 m komína  
(P. HOLÚBEK, Š. LABUDA, R. MICHALKO). 

9. 12. 1989 – objav cca 150 metrov chodieb za 
Občasným sifónom v Šrolovom dóme, Zrútený 
dóm a Chodbu diamantových pieskov (P. OR-
VOŠ, R. BUKOVINSKÝ, M. ČERVEŇ). 

december 1989 – objav cca 100 m chodieb 
južne od Zrúteného dómu, po Preliezku (M. 
ORFANUS, I. CHOVAN). 

december 1989 – objav cca 200 metrov nových 
priestorov za Preliezkou, sifón Ventil, Bielu a 
Bridlicovú chodbu a ich orientačné zameranie 
(J. KNAP a kol). 

1994 – 1996 – zameriavanie jaskyne s osa-
dzovaním stabilných meračských bodov (Z. 
HOCHMUTH, P. HOLÚBEK, P. MAGDOLEN, 
L. SLÍVA, A GRESCH, V. ĎURČEK, D. HUT-
ŇAN, M. FERLEŤÁKOVÁ, T. JAVORNICKÝ, S. 
VOTOUPAL, L. HIPMANOVÁ, P. VANĚK, P. JA-
VORNICKÝ, R. JASTRABÍK, Michal HURTAJ, J. 
MIKLOŠ, P. ORVOŠ). 

6. 1. 1996 – vylezenie Slivkového komína a 
objav cca 150 metrov chodieb za Bridlicovou 
chodbou, takzvané Dujničove partie (P. HOLÚ-
BEK, P. MAGDOLEN, L. SLÍVA). 

11. 1. 1996 – objav cca 8 m nových chodieb pri 
Sifóne s dychom a 20 m v Dujničových partiách 
(P. HOLÚBEK, P. ORVOŠ). 

6. 2. 1996 – prepojenie Šrolovho a Zrúteného 
dómu Sondou presných meračov a prepojenie 
Smradľavej diery s priestorom pred Chodbou 
utrpenia, čím sa výrazne zjednodušil a zrých-
lil postup jaskyňou aj počas vyšších vodných 
stavov, počas 6 akcií sa na prácach podieľali P. 
HOLÚBEK, T. JAVORNICKÝ, P. JAVORNIC-
KÝ, Z. HOCHMUTH, J. VAJS, V. ĎURČEK, J. 
MIKLOŠ, R. JASTRABÍK, A GRESCH, M. KA-
POLKA a J. AGRICOLA. 

10. 2. 1996: Objav cca 40 m nových priestorov 
Dujničových partiách prekopaním 3 pieskových 
polosifónov (P. HOLÚBEK, M. JAGERČÍK, Š. 
LABUDA, P. LISÝ). 

Topografia a morfológia priestorov 

Umele prekopaný vchod na dne drevom paže-
nej šachtičky sa nachádza v Stanišovskej dolinke, 
v jej ľavom svahu pred vyústením do Jánskej do-
liny. Pomerne tesná plazivka vedie do prvej rú-
tivej sienky. Sienka pokračuje v priamom smere 
na Z tesnou plazivkou, pokračujúcou ďalej tzv. 
Chodbami za vchodom, v ktorých sa nachádza 
priepastný komín s najnižším miestom v jaskyni. 

Zo vstupnej sienky vybieha smerom na V vý-
bežok, v dne vyplnený vodou (Vodná puklina). 
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Táto bola v minulosti skupinou pod vedením 
S. Šrola odčerpávaná, neskôr sa čiastočne sprí-
stupnila natoľko, že je možný prechod bez na-
močenia. Puklina vyúsťuje do mohutnej fosíl-
nej riečnej chodby. 

Chodba má prierez asi 3 × 3 m, v tvare klenby, 
na dne sú piesčité sedimenty, po pravej strane je 
erózny zárez občasného toku. Chodba sa asi po 
20 m lomí do pravého uhla a končila sa 1. pies-
kovým sifónom, po ktorého prekonaní nasledu-
je zas úsek chodby toho istého prierezu a cha-
rakteru, končiaci ale zas 2. pieskovým sifónom. 
Tiež tento bol prácne prekopaný. Objavitelia 
sa tu dostali na rázcestie, kde chodby odbočo-
vali jednak na Z smerom k predpokladaným 
vyvieračkám, jednak bolo možné postupovať 
proti toku mohutnou riečnou chodbou až do 
depresnej a tesnej Chodby utrpenia. Týmito 
priestormi po veľkých zrážkach a počas topenia 
snehu už prúdi významný občasný tok. Nakoľ-
ko zrejme objavitelia nemalidosť síl prenikať 
ďalej proti toku, zamerali sa na práce vedúce v 
smere občasného toku, v jeho vyššom poschodí. 
Dodnes sú tu badateľné výsledky značného úsi-
lia v celkove neperspektívnom smere (Odtoková 
chodba, Alfonzova studňa). 

Za depresnou zónou Chodby utrpenia dlhou 
asi 20 m sa nachádza pokračovanie jaskyne, av-
šak už nie tak jednoznačného smeru a genézy. 
Labyrinty chodieb robili problémy menej skúse-
ným meračom a preto asi, podobne ako v Jasky-
ni zlomísk nedošlo počas aktivity v tejto oblasti 
k nakresleniu mapy. Generálne línie chodieb sú 
dve – jedna v smere Z – V resp. skôr Az. 100° 
– 280° druhá v smere približne 45° – 225°. Si-
tuácia je navyše spestrená existenciou zreteľné-
ho druhého, vyššieho poschodia vo výške okolo  
10 m nad spodnejším. 

Z Rázcestia za Chodbou utrpenia sa tiah-
ne takmer na sever Stanišovská chodba, ktorá 
sa približuje iba asi na 6 m k povrchu v svahu 
Stanišovskej dolinky. Paralelne sa tiahne Hor-
né poschodie, ktoré so Stanišovskou chodbou 
na viacerých miestach súvisí. Sienka v tomto 
poschodí pri tzv. Pagode pokračuje komínom, 
v ktorom je i najvyššie miesto jaskyne. Jeden z 
výbežkov tohto poschodia, Smradľavá diera, po 
zameraní ukázal súvis s priestormi pred Chod-
bou utrpenia. 

Hlavné pokračovanie však vedie vysokou 
puklinovou chodbou s riečišťom na dne sme-
rom na JV do Šrolovho dómu, priestoru vytvo-

renom rozšírením významnej tektonickej línie. 
Odtiaľto viedla tesná zaplavovaná plazivka do 
častí objavených r. 1989. V priebehu prieskumu 
v r. 1996 sa z konca Šrolovho dómu na základe 
zamerania prekopalo lepšie spojenie s týmito 
časťami (Chodba presných meračov). Najmo-
hutnejším priestorom jaskyne je Zrútený dóm, 
na ktorý nadväzuje labyrint chodieb. Pravde-
podobný prítok občasných vôd vedie od Dia-
mantových pieskov do Zrúteného dómu, teda v 
generálnom smere od juhu. Smerom na východ 
vedie však spojka (Preliezka) do ďalších rozsiah-
lych chodieb podobného generálneho smeru J 
– S. Smerom na sever je to Biela chodba, ktorá 
asi na severnom konci zrejme tiež vyústi v Sta-
nišovskej dolinke (o blízkosti povrchu svedčia 
kosti netopierov). 

Významnou časťou jaskyne je Slivkový ko-
mín, tiež jedno z najvyšších miest jaskyne, od 
ktorého zlezenia sa očakával postup v priamom 
smere (na východ), avšak zatiaľ márne. 

Smerom na juh pokračuje Bridlicová chodba 
s výraznými bridličnatými polohami vo vápen-
coch a dolomitoch, prekonaním závalu na jej 
konci 6. 1. 1996 sa objavilo jej pokračovanie, 
Dujničove partie, a 10. 2. 1996 ďalšie časti – 
PPS. Južný koniec Dujničových partií (sifón s 
dychom) je pravdepodobným smerom prítoku 
fosílnych a občasných vôd. 

Dĺžka doposiaľ zameraných častí jaskyne (k 
14. 2. 1996) je 2286 m, výškový rozdiel (denive-
lácia) je 31 m. Predkladaný príspevok je prvou 
doposiaľ publikovanou podrobnejšou správou 
o jaskyni. Na ďalšom mapovaní a odbornom vý-
skume pracujeme, podrobná mapa a hodnote-
nie genézy jaskyne bude zverejnená v zborníku 
Slovenský kras. 
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Pri kompletizácii údajov o jaskyniach Jánskej 
doliny sme narazili v archívnych materiáloch na 
zaujímavú jaskyňu nachádzajúcu sa vo východ-
ných svahoch kóty Na zadných (1479 m n. m.). 
Avšak okrem kusých informácií od P. Hipmana 
a A. Grescha sme o jaskyni nemali žiadne bližšie 
údaje. Z tohto dôvodu sme 29. 4. 1995 urobili 
podrobný povrchový prieskum vrcholovej čas-
ti kóty Na zadných. V neprehľadnom teréne sa 
podarilo po dlhšom hľadaní J. Vajsovi v nad-
morskej výške 1297 m n. m., lokalizovať vchod 
do tejto zaujímavej jaskyne. 

Ide o senilnú riečnu jaskyňu, ktorá od vchodu 
s rozmermi 2 × 1,2 metra postupne kaskádovito 
klesá do hĺbky 17 metrov. Celková dĺžka jaskyne 
je 64 m. Okrem rozmernejšieho profilu chodby 
(cca 3 × 2m) medzi meračskými bodmi (ďalej m. 
b. ) 3–5 ide o tesnú meandrujúcu chodbu, kto-
rá je najmä medzi m. b. 10–15 pokrytá hrubý-

mi vrstvami mäkkého bieleho sintra. Tento je 
nasiaknutý vodou a pri postupe jaskyňou bez 
nepremokavého odevu hrozí úplné premočenie. 
Podľa najnovších výskumov poľských odborní-
kov je vznik mäkkého bieleho (plastického) sin-
tra podmienený pôsobením mikroorganizmov 
pri kryštalizácii. 

Jaskyňa končí pri m. b. 16 nánosovým blatis-
to-hlinitým sifónom úplne bez prievanu. Ďal-
šie pokračovanie je možné až po výkopových 
prácach. Na prípadný postup je ale zaujíma-
vejší úzky kanál na hranici prieleznosti, kto-
rý sa nachádza v komíne, približne 3,5 metra 
nad m. b. 5. Tento nenápadný otvor sa našiel 
v letných mesiacoch podľa prievanu, keď pri 
vysokej vonkajšej teplote z jaskynného vchodu 
„vytekal“ studený vzduch. Potom podrobným 
prieskumom sa presne lokalizovalo miesto od-
kiaľ prúdi studený prievan. Išlo o miesto veľmi 

Peter Holúbek, Ján VajsJaskyňa na Zadných
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Východne od známej Demänovskej doliny 
sa nachádza dolina Jánska, ktorá má podobné 
podmienky pre výskyt rozsiahlejšieho jaskynné-
ho systému vytvoreného ponornými tokmi. 

Potoky Štiavnica a Bystrá, prameniace v ne-
krasových kryštalických horninách sa na sty-
ku krasu a nekrasu ponárajú v hornej časti 
Jánskej doliny do podzemia. V suchšom obdo-
bí letných a zimných mesiacov býva povrchové 
riečisko Štiavnice po sútoku s Bystrou suché. 
Vodný tok sa objavuje v až v silnej vyvieračke 
Hlbokô v strednej časti Jánskej doliny, ktorá 
predstavuje výtok ponornej Štiavnice, ale aj 
časti vôd autochtónneho pôvodu pochádza-
júcich z masívu Krakovej hole. Na rozdiel od 
Demänovej, kde pod vplyvom úklonu karbo-
nátových hornín riečne jaskyne vznikli v jej 

pravej strane, v Jánskej doline vznikli pod-
zemné priestory činnosťou ponorných vôd v 
obidvoch stranách údolia. Súvisí to pravdepo-
dobne so sklonom karbonátových hornín, ich 
chemickým zložením a tektonickou preddis-
pozíciou. 

Pozícia ponorov, vyvieračky a jaskýň v Ján-
skej doline svedčí o zložitejšej situácii aká je v 
Demänovskej doline. Pravdepodobne to je prí-
činou, že doteraz tu poznáme len fragmenty 
jaskýň a podzemný tok je až na krátke úseky v 
troch jaskyniach úplne neznámy. 

Na základe bioindikačnej metódy s pomocou 
bagiet, ktorá sa už v speleologickej praxi osved-
čila, určil P. Magdolen priebeh podzemného 
toku ponorných vôd s cieľom ozrejmiť súšasnú 
speleologickú situáciu. 

Sledovanie toku ponorných vôd Štiavnice 
v Jánskej doline bioindikačnou metódou 

a možnosti preniknutia na ponornú Štiavnicu

nenápadné a nebyť náhodného pohybu pri jas-
kyni v lete, tak nám doteraz nie je známe. 

Charakter chodieb svedčí o tom, že jaskyňou 
tiekol v minulosti tok, ktorý sa tu zarezal a vy-
tvoril úzke a vysoké chodby. Pôvod týchto vôd 
v tejto relatívne značnej nadmorskej výške by 
mohla ozrejmiť sonda v sedimentoch nachá-
dzajúcich sa na dne napríklad medzi m. b. 1 a 2 
alebo pri m. b. 9. 

Jaskyňa bola prístupná do konca 70. rokov len 
po m. b. 5. Úžina zavalená blokmi a drobnou 
sutinou medzi m. b. 5–7 sa prekonala v letných 
mesiacoch 1979 jaskyniarmi zo skupiny Lip-
tovský Mikuláš pod vedením F. Bernardoviča  
a S. Šrola. Krátko sa sondovalo aj v nánosovom 
sifóne pri m. b. 16, avšak pre nepríjemný 
charakter jaskyne a miesta sa od ďalších prác 
upustilo. 

Podľa nášho názoru sa jedná o zaujímavú lo-
kalitu, kde možno najmä po prekonaní úzkeho 

kanála nad m. b. 5 objaviť ďalšie pokračovanie. 
Nánosovému sifónu pri m. b. 16 nedávame veľ-
kú perspektívu pre jeho smer, ktorý ide von  
z masívu a pravdepodobne pokračovanie je po 
niekoľkých metroch prerezané dolinkou Hlbo-
kô. 

Na záver príspevku by sme chceli poďakovať 
F. Bernardovičovi a J. Knapovi za informácie ob-
jasňujúce históriu prieskumu jaskyne a P. Mag-
dolenovi a K. Hadriovej za pomoc pri zameria-
vaní jaskyne. 
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Vody ponárajúce sa vo výraznom ponore Pred-
bystrá tečú cez Sokolovú jaskyňu a pod azimu-
tom 45° smerujú do masívu Ohnišťa. Najvý-
chodnejší bod podzemného toku sa nachádza 
500 metrov východne od povrchového toku 
Štiavnice, približne pod dnom Špatnej dolinky. 
Od tohto miesta začína podzemný tok smero-
vať na severozápad a približovať sa k povrchovej 
Štiavnici. Samotnú Jánsku dolinu križuje pod-
zemný tok medzi jaskyňou Zlomísk a Medveďou 
jaskyňou. Tieto lokality dnes už nie sú pretekané 
vodným tokom, ide o senilné riečne chodby, kto-
ré tok Štiavnice už opustil. Len v čase extrémnych 
zrážok a pri topení snehu sa v jaskyni Zlomísk 
objavuje vodný tok, avšak tento pravdepodobne 
súvisí s autochtónnymi vodami z Krakovej hole 
a s ponornou Štiavnicou asi nemá nič spoločné. 
Vodný tok sa objavuje až vo vyvieračke Hlbokô, 
ktorá predstavuje výverovú jaskyňu ponornej 
Štiavnice a čiastočne aj autochtónnych vôd. 

Po zvážení speleologickej situácie ktorá vznik-
la zistením priebehu podzemného toku Štiavni-
ce sa reálnymi črtajú tieto lokality na prienik k 
ponornej Štiavnici:
- speleologický a potápačský prieskum jaskyne 

Sokolová
- potápačský prieskum jaskyne Hlbokô – spele-

ologický a potápačský prieskum Poschodové-
ho potoka

- výkopovými prácami overiť pokračovanie vý-
razného závrtu nachádzajúceho sa pôdorysne 
za sifónom v Poschodovom potoku

- speleologický prieskum ponorov nachádzajú-
cich sa v okolí Predbystrej

- výkopovými prácami v prievanových sondách 
pod Starou Poľanou overiť možný prienik na 
ponornú Štiavnicu

- výkopovými prácami v prievanových miestach 
občasných ponorov V moréne a V zákrute ove-
riť možný prienik na ponornú Štiavnicu

- speleologický a potápačský prieskum jaskyne 
Zlomísk
O tom, že preniknúť na podzemný tok Štiav-

nice nebude vec jednoduchá, svedčí okrem zlo-
žitej geologickej a hydrologickej situácie aj fakt, 
že sa to nepodarilo ani jaskyniarom združeným 
okolo Stanislava Šrola, ktorý aktívne štyridsať 
rokov pôsobili v Jánskej doline. 

Literatúra:

Archív SMOPaJ
DEMOVIČ, I., 1993: Modrovská jaskyňa. Slo-

venský kras, 31, Martin, 3–12. 
DROPPA, A., 1972: Krasové javy Jánskej doliny 

na severnej strane Nízkych Tatier. Českoslo-
venský kras, 21, Praha, 73–96. 

HANZEL, V., 1973: Puklinovo-krasové vody 
Jánskej doliny v Nízkych Tatrách. Geologický 
průzkum, 15, 7(175), Praha, 208–211. 

HANZEL, V., 1974: Podzemné vody chočského 
príkrovu a série Veľkého Boku na severový-
chodných svahoch Nízkych Tatier. Západné 
Karpaty, séria hydrogeológia a inžinierska ge-
ológia, 1, GÚDŠ, Bratislava, 7–64. 

HANZEL, V., 1977: Puklinovo-krasové vody 
severovýchodných svahov Nízkych Tatier a 
vplyv skrasovatenia na ich režim. Slovenský 
kras, 15, Martin, 31–52. 

HOCHMUTH, Z. – HOLÚBEK, P., 1996: To-
pografia a geomorfologické pomery jaskyne 
Zlomísk v Jánskej doline. Slovenský kras, 33, 
Žilina, v tlači. 



27

Pri rozhovoroch o jaskyniach v bivaku pri 
Starom hrade sme sa dozvedeli o zaujímavom 
objave S. Šrola, P. Hipmana a M. Frydricha v 
Jaskyni Zlomísk z roku 1965. Išlo o chodbu s 
prievanom a občasným tokom, ktorá mala ne-
jasné ukončenie. Pretože v nedávnom období 
sme jaskyňu Zlomísk podrobne mapovali a po-
dobná chodba nám nebola známa, pri najbliž-
šej akcii sme sa zamerali na jej lokalizáciu. Ani 
podrobný prieskum častí jaskyne ktoré označil 
P. Hipman za možné miesta existencie chodby 
nepriniesli očakávaný výsledok. 

Avšak pri prieskume Východnej siene sme ob-
javili 8. 4. 1995 pieskový sifón pri meračskom 
bode 110 (ďalej len m. b. ), za ktorým sme tušili 
ďalšie pokračovanie. Na naše prekvapenie sme 
po niekoľkých minútach kopania prenikli do 
stúpajúcej chodby, ktorá končila 6 metrov vyso-
kým komínom. Naše objaviteľské nadšenie však 
schladil dátum 4. 8. 1967 vypálený karbidkou 
na stenu. Pri pozornejšej prehliadke priestorov 
sme zistili, že naši predchodcovia sa pokúšali 
kopať pri stenách s cieľom preniknúť do ďalších 
priestorov. Avšak aj napriek jasnému riečne-
mu charakteru priestorov a výskytu žulových 
okruhliakov do priemeru 10 cm sa im nepodari-
lo nájsť ani len smer ďalšieho možného pokra-
čovania. Západne od m. b. 558 je síce nevýrazný 
stúpajúci výbežok z ktorého pravdepodobne pri 

zvýšených vodných stavoch vyteká voda ktorá 
spôsobila zaplavenie pieskom priestoru v okolí 
m. b. 110, ale mokrá a lepkavá hlina odrádza od 
ďalšej práce. Komín končil medzi m. b. 560-561 
tesnou komínovitou úžinou dlhou 60 cm a ši-
rokou do 15 cm. V čase nášho prieniku tu prie-
van nebolo cítiť. Aj tu popri stenách boli jasné 
stopy po čakanoch našich predchodcov, ktorí sa 
pokúšali sondovaním vytýčiť smer ďalších po-
stupov. Bohužiaľ tu sa tiež nepodarilo nájsť ani 
len smer možného postupu. 

Pri zameriavaní týchto priestorov sme tu za-
čiatkom mája v roku 1995 zaregistrovali slabé 
hučanie, ktorého zdroj sme nedokázali identi-
fikovať. Po krátkom hľadaní sme určili miesto 
odkiaľ hukot prichádzal. Bola to nezaujímavá 
komínovitá úžina, ktorej sme predtým neve-
novali žiadnu pozornosť. Po skúsenostiach 
s hukotmi v Prosieckej doline, v jaskyni O-3 
sme usúdili, že sa jedná o zvuk, ktorý vydáva 
priškrtený prievan. Po sondovaní drevenou 
žŕdkou v úžine sme v závale zo sintrových 
hrádzičiek zmiešaných s hlinou urobili otvor. 
Hukot náhle prestal a úžinou začal intenzívne 
prúdiť prievan. Ďalšie pokračovanie nám síce 
bolo jasné, ale úžina s malým profilom bola 
dlhá cca 2,5 metra a za ňou nebola istota, že 
sa nachádza väčší priestor. Dlhým a náročným 
sondovaním drevenou žŕdkou v kolmej úžine 

Peter Holúbek, Tibor JavornickýNové objavy v Jaskyni 
zlomísk
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sme zhodili zhora cca 50 kg hliny a sintrových 
úlomkov. Otvorila sa menšia kaverna, ktorej 
rozmery sme nevedeli odhadnúť a nedalo sa 
ani určiť či je to pre človeka prielezný priestor. 
Avšak len prievan nás utvrdzoval v skutoč-
nosti, že ďalšie priestory sa tam určite musia 
nachádzať. Po získaní kvalitného sekáča sme 
počas 4 akcií túto úžinu prekonali a nazvali ju 
Bakuninov komín, podľa spôsobu prekonáva-
nia kompaktného masívu. 

Za Bakuninovým komínom sme tesnou chod-
bou prenikli do Decembrovej siene s rozmermi 
15 × 15 m pri priemernej výške 4 metre. Odtiaľ-
to vybieha na juh tesná chodba bez prievanu a 
podľa nášho názoru s malou pravdepodobnos-
ťou pokračovania. Nádejnejšie na postup sa ja-
via priestory za m. b. 570 a 573. Po výkopových 
prácach tu predpokladáme prienik do ďalších 
priestorov. Prievan sa nám niekde stratil, vo 
veľkom priestore nevieme identifikovať miesto 
kde mizne do ďalších priestorov. Ak nás skla-
mú sondy pri m. b. 570 a 573 budeme musieť 
miesto s prúdením vzduchu nájsť a pokračovať 
v jeho smere. 

Objavom Decembrovej siene sa potvrdila exis-
tencia poschodia približne 10 m nad spodným 
vchodom, ktoré bolo známe len v krátkom úse-
ku (m. b. 127, 128, 116, 117, 118) v chodbách 
vybiehajúcich z Východnej siene. Charakter 

nových priestorov sa nelíši od ostatných čas-
tí jaskyne. Ide o rútené siene s minimálnym 
množstvom výzdoby. Riečny pôvod priestorov 
dokazujú žulové okruhliaky, ktoré sa tu na-
chádzajú. Predpokladáme rozsiahlejšie pokra-
čovanie týchto priestorov južným smerom, t. j. 
oproti toku Štiavnice popod Medvediu jaskyňu 
smerom na Starú poľanu. Po zhodnotení súčas-
nej situácie usudzujeme, že Bakuninov komín 
a priestory pod ním až po m. b. 110 predsta-
vujú akúsi spojku medzi dvoma jaskynnými 
úrovňami vytvorenú koróznymi vodami. Žulo-
vé okruhliaky ktoré sa tu nachádzajú, boli sem 
splavené z horných priestorov. 

Autori článku by chceli poďakovať M. Ko-
váčikovi za zapožičanie kvalitného sekáča, bez 
ktorého by postup v tejto jaskyni nebol taký 
jednoduchý a S. Votoupalovi za pomoc pri za-
meriavaní jaskyne. 
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Jánska dolina v Nízkych Tatrách je podobná 
susednej Demänovskej doline viacerými geo-
grafickými javmi. K tým najdôležitejším bez-
pochyby patria krasové javy a z nich osobitne 
jaskyne. Zjavná morfologická podobnosť dolín 
viedla k tomu, že celá jedna generácia jasky-
niarov chcela prakticky dokázať aj podobnosť 
jaskýň, jaskynných systémov. Po ohromných 
objavoch Demänovských jaskýň, presunuli pro-
fesionálni aj amatérski jaskyniari v päťdesiatych 
rokoch svoj interes do Jánskej doliny. Desiatky 
rokov pracovali najskôr na pracoviskách v spod-
ných horizontoch doliny a neskoršie aj v tých 
najvyšších. Za celý čas sa podarilo objaviť spús-
tu menších a aj väčších jaskýň, ale ani v jednom 
prípade to nebol jednoznačný jaskynný systém, 
taký ako ho poznáme v Demänovskej doline. 
Svojimi rozmermi, dĺžkovými aj hĺbkovými, vy-
tvárajú mnohé jaskyne a priepasti predpoklad, 
že sa jedná o časť hľadaného systému. Zložitosť 
geologickej stavby Jánskej doliny podmieňuje aj 
zložitosť v objasňovaní vzniku a vývoja jaskýň. 
Týmto príspevkom chceme poukázať na túto 
zložitosť a aj na možnosti ďalších perspektív-
nych objavov, ktoré hádam povedú k objasne-
niu existencie alebo neexistencie systému. 

Na priloženej mapke Medvedej jaskyne a Jas-
kyne zlomísk je vidieť relatívnu blízkosť a tým 
aj možnosť spojenia dvoch jaskýň. Aké sú na 
to predpoklady a ktoré sú miesta najpravdepo-
dobnejšieho spojenia?

Vzdialenosť horného vchodu Jaskyne zlomísk 
od vchodu do Medvedej jaskyne je 180 metrov. 
Vnútorná vzdialenosť, teda najbližšia vzdiale-
nosť medzi jaskynnými priestormi je ešte krat-
šia a dosahuje dĺžku cca 80 metrov. Výškové 
pomery sú tiež priaznivé. Nadmorská výška 
vchodu Medvedej jaskyne je 878 m, horného 
vchodu Jaskyne Zlomísk 854 a spodného vcho-
du 810 m. To znamená medzi vchodmi rozdiel 

v prvom prípade 24 m a v druhom prípade 68 
m. Vnútorný výškový rozdiel nemôžeme počítať 
medzi najnižšími (alebo najvyššími) bodmi jas-
kýň, ale medzi tými, ktoré sú východiskom pre 
spojenie jaskýň. 

Identifikovať perspektívne spojovacie body 
jaskýň, znamená venovať sa aj genéze jaskýň. 
Medvedia jaskyňa vznikla v smere juh-sever, t. 
zn. že kopíruje smer Jánskej doliny. Jaskyňa zlo-
mísk má charakter o 90 posunutý a jej chod-
by sú vytvorené v smere západ-východ. To dáva 
predpoklad, že pri priesečníku hlavných smerov 
môže byť spojenie medzi jaskyňami. 

Vstupná časť Medvedej jaskyne je najbližšie 
k Jaskyni zlomísk. Vchod jaskyne sa nedá jed-
noznačne charakterizovať ako bývalý vtok alebo 
jaskynný výtok. Horný dóm má všetky črty vý-
toku a Spodná chodba sa v súčasnom tvare javí 
ako prietoková chodba. Pravdepodobne tieto 
dve časti jaskyne neboli prepojené. Horný dóm 
bol organickou súčasťou priestorov, ktoré ležia 
za Chodbou bezvercov a Spodná chodba je ma-
lou časťou dodnes neobjavených podzemných 
priestorov. Neskoršie došlo k prepojeniu me-
dzi nimi prostredníctvom 11 m hlbokej stud-
ne, ktorá má priemer necelý 1m. Vrchná časť 
studne je 2 m nad dnom Horného dómu, čo 
znamená, že sa studňou odvádzala len voda pri 
zvýšenom stave. K neskoršiemu rozsiahlejšiemu 
prepojeniu Horného dómu a Spodnej chodby 
došlo po zrútení vápencových stropných lavíc. 
Veľkou neznámou záhadou ostáva zával na 
konci Spodnej chodby a zával v Chodbe kreho-
tiniek. Vzdialenosť medzi nimi je 20 m a aso-
ciuje názor, že sa jedná o jeden rozsiahly zával. 
To by znamenalo, že aj v tomto mieste bola 
Spodná chodba prepojená s ostatnými časťami 
Medvedej jaskyne. Zároveň to posilňuje teóriu 
odvedenia vody z Medvedej jaskyne do priesto-
rov smerom k Jaskyni zlomísk. 

Možnosti spojenia Medvedej jaskyne 
a Jaskyne zlomísk

Ján Vajs
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Presné zameranie Jaskyne zlomísk vytvorilo 
predpoklady na určenie polohy podzemných 
priestorov k povrchu a k Medvedej jaskyni. Naj-
bližším miestom je Decembrová sieň v ktorej sa 
nachádza zával. Rozsiahly zával je aj vo Veľkom 
dóme, za Večným dažďom. Aj toto miesto je 
pomerne blízko k Medvedej jaskyni. Z hľadiska 
genézy patrí Decembrová sieň a Veľký dóm k 
podzemným priestorom, ktoré vznikli nezávis-
le na sebe. Decembrová sieň Jaskyne zlomísk je 
súčasťou podzemných priestorov, ktoré kopíru-
jú svojim priebehom Jánsku dolinu (teda sú vo 
svojom smere podobné Medvedej jaskyni). Veľký 
dóm prináleží k priestorom, ktoré vychádzajú 

zo západu z masívu Krakovej hole. Je spojnicou 
viacerých chodieb a porúch, čo vlastne vytvorilo 
podmienky pre vznik takéhoto veľkého priesto-
ru. Okrem závalu nevyúsťuje do Veľkého dómu 
z južnej strany žiadna chodba. Komíny v strope 
Veľkého dómu sme pomocou lezeckého stĺpu 
preskúmali všetky. Sú úzke a po krátkej vzdiale-
nosti ukončené zúžením na niekoľkocentimetro-
vú puklinu spravidla zatečenú sintrom. V tomto 
smere nie je pravdepodobné pokračovanie. 

Pre určenie výškových rozdielov predpoklada-
ných východiskových bodov na spojenie Medve-
dej jaskyne a Jaskyne zlomísk zoberieme Spod-
nú chodbu v Medvedej jaskyni a Decembrovú 



31

Nachádza sa v ľavom svahu doliny Šuštiačka. 
Opísaná je v príspevku D. Jančoviča a J. Vajsa 
(1993). 

Pri meracom bode č. 152 sme začali kopať  
r. 1992 a čoskoro sme vošli do voľného priesto-
ru, ktorý je v súčasnosti už vydrevený. Potom ale 
nasledovala ročná prestávka a až roku 1994 sme 
v práci pokračovali. V priebehu roka 1995 sme 
postupne prenikali cez sutinu. Práca bola na-
máhavá, pretože sa pracovalo s veľkými blokmi, 
ktoré bolo treba najprv rozbiť a až potom vyniesť 
von. Nakoniec sme prenikli do menšej siene 3 m 
vysokej, 5 m dlhej a 4 m širokej. Dno siene tvorí  
z ľavej strany sutina a z pravej hlina. Strop je 
pevný a bez výzdoby. Zo siene doľava odbočuje 
chodba 5 – 6 m dlhá. Dno tvorí pohyblivá suti-
na a chodba končí živým závalom bez pevného 

stropu, čo sťažuje ďalšie kopanie. Pokúsili sme 
sa tu kopať, ale bez zjavného výsledku. V ďalšom 
postupe nám zabraňujú obrovské voľné bloky. 
Tiež smer chodby k povrchu nie je perspektívny. 

Dĺžka prekopaných i voľných priestorov je 
celkove asi 30 m a najnižší bod je 16 m hlbo-
ko od vchodového b. č. 150. Momentálne pra-
cujeme v zadnej časti siene (bod č. 8) v závale, 
kde je cítiť prievan. Tu sa črtá možnosť spojenia  
s Jaskyňou pod vývratom, ktorá je vzdialená asi 
100 m a výškový rozdiel vchodov je 20 m. 

Literatúra: 
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sieň v Jaskyni zlomísk. Rozdiel 40 m je dobrým 
predpokladom, že na vzdialenosť 80 m môže 
existovať spojenie medzi jaskyňami. 

Zhrnúc predpoklady spojenia Medvedej jaskyne 
a Jaskyne zlomísk nám vychádza, že najperspektív-

nejšie pracoviská sú v Spodnej chodbe Medvedej 
jaskyne a Decembrová sieň Jaskyne zlomísk. Spo-
jením jaskýň by došlo k prepojeniu ktoré sa môže 
nazvať systémom a ktorého dĺžka by dosiahla 
takmer 5 km a výškový rozdiel by presiahol 100 m. 

M. Hurtaj, P. VaněkPriepasťová jaskyňa



32

Viac ako jeden a pol kilometra dlhá Stanišov-
ská jaskyňa s priľahlou Malou Stanišovskou 
jaskyňou, s celkovou dĺžkou asi 300 m nachá-
dzajúce sa v Jánskej doline patria medzi najzná-
mejšie jaskyne Liptova. Známe sú od nepamäti 
a často boli stredobodom pozornosti rôznych 
prieskumníkov a výskumníkov jaskýň. Jasky-
niarom z oblastnej skupiny SSS Liptovský Mi-
kuláš, aktívnym v rokoch 1977–1990 sa po via-
cerých prieskumných akciách a overení situácie 
v týchto jaskyniach zdalo, že už tu nie je, bez 
vynaloženia enormnej fyzickej námahy žiadne 
zaujímavé miesto pre prieskum. 

A predsa... V koncovej časti sa nachádza veľký 
zával. Vľavo od neho vidno asi dva metre široký 
a niekoľko metrov dlhý vodný bazén. Tento je-
den meter vysoký priestor je celoročne vyplnený 
vodou do výšky cca 0,6 m. 

Čo ak je práve tu ďalšie pokračovanie jasky-
ne? Túto otázku si neraz kládli jaskyniari pri 
svojich diskusiách na blízkej terénnej základ-
ni. Z histórie prieskumu Stanišovských jaskýň 
nebol známy žiadny pokus, ktorý by overil toto 
miesto. Čerpanie vody ručnými čerpadlami sa 
ukázalo ako neúčinné. Voda sa vracala cez skal-
nú sutinu späť na pôvodné miesto. K čerpaniu 
bolo preto použité ponorné kalové čerpadlo 
„BIBO“, švédskej výroby s príkonom 6,7 kW. 
Výkon čerpadla udávaný výrobcom bol 50 l/
sek., pri výtlačnej výške 3 m. Pri výtlačnej výš-
ke 8 m je to už len 20 l/sek. V našom prípade 
bolo treba odvádzať čerpanú vodu von z jasky-
ne, po nerovnom podklade, hasičskými hadi-
cami priemeru 63 mm do vzdialenosti 200 m 
a prevýšení 10 m. Vznikli reálne obavy, či to 
čerpadlo zvládne. Z jeho nasadením v podob-
ných podmienkach neboli žiadne skúsenosti. 
Čerpadlo bolo pripojené na zdroj elektrického 
prúdu, pojazdnú elektrocentrálu s naftovým 

motorom o výkone 24 kW, elektrickou šnúrou 
HSS dlhou 250 m. Spojenie medzi podzemím 
a povrchom bolo zabezpečené banskou záchra-
nárskou spojovacou súpravou, ktorá sa veľmi 
osvedčila. Po ukončení všetkých potrebných 
prác sa mohlo čerpanie začať. 

Čerpací pokus zrealizovali v dňoch 14. – 15. 
9. 1985 členovia OS SSS Liptovský Mikuláš – 
František Bernadovič, Ivan Chovan, Milan Or-
fánus, Peter Mišík a nečlen SSS Václav Rybár. 
Pri vyústení poslednej hadice bol pristavený 80 
l sud na overenie množstva čerpanej vody. Po 50 
sek. čerpania bol sud plný a ľahko sme určili, že 
z hadice vytekalo 1,6 l/sek. Bolo, by to posta-
čovalo keby... Čerpadlo bolo vybavené tepelnou 
ochranou, ktorá automaticky často vypínala v 
dôsledku preťaženia. Dĺžka hadíc musela byť 
skrátená o jeden dvadsaťmetrový diel, t. j. na 
180 m s tým, že voda nebola vyvádzaná von z 
jaskyne, ale do sutiny vo vstupnej časti. Znížila 
sa týme výtlačná výšky z 10 na 8 m. Výkon čer-
padla sa tým zvýšil na 3 l/sek. Čerpací pokus 
prebiehal od tejto chvíle bez ťažkostí. Celkový 
čas čerpania bol 3 hod. a 44 min. Z vodného ba-
zéna sa vyčerpalo 28672 l vody. V priebehu čer-
pacieho pokusu sa jej spätný prítok na pôvod-
né miesto neprejavil. Vodný bazén bol konečne 
prázdny. Z odvodnených priestorov odbiehala 
smerom do masívu 15 m dlhá rúrovitá chodba 
o priemere 70 cm. V koncovej časti sa zúžila do 
neprielezného poloblúkovitého prierezu. Prie-
van ani ozvenu sme tu nezistili. Sen o veľkom 
objave bol dosnívaný. Pracovná atmosféra počas 
prieskumných prác bola skutočne kamarátska a 
výborná. Páčila sa aj nášmu hosťovi p. Václavovi 
Rybárovi, ktorého sme naverbovali, aby nám ob-
sluhoval elektrocentrálu. Pochopiteľne, že sme 
si pri prípravných prácach a likvidácii zariade-
nia pracoviska poriadne „zamakali“. Aj keď sa 

Čerpací pokus v Malej Stanišovskej jaskyni

František Bernadovič
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Ján Vajs

Vrch Petina sa nachádza na začiatku Jánskej 
doliny. Jeho územie je vymedzené z východu 
hlavnou Jánskou dolinou, zo severu bočnou 
dolinkou Bielo na ktorú sa z východu pripája 
nevysokým sedielkom krátka a strmá dolinka 
Marušová. Vrch Petina dosahuje v najvyššom 
bode nadmorskú výšku 1098 m. Vrchol je tvo-
rený obdĺžnikovou planinou, z ktorej strmo 
spadajú svahy do dolín. Jaskyne boli zaregis-
trované len v severnom a východnom svahu. 
V minulosti jaskyniari venovali najväčšiu po-
zornosť sonde v Čierťaži (tiež aj Tierťaži), kde 
niekoľko rokov pracovali v snahe preniknúť 
do predpokladaných priestorov, z ktorých v 
čase nadmerných povrchových zrážok vyviera-
la voda. Pri povrchovom prieskume narazili aj 
na Jaskyňu v Petine. Do literatúry ju z dosiaľ 
známych prameňov nikto neuviedol. 

Jaskyňa v Petine sa nachádza v severnom sva-
hu rovnomenného vrchu v nadmorskej výške 
905 m, čo je 197 m nad údolím Jánskej doliny. 
Vchod je orientovaný na sever a je vytvorený  
v krátkom nevýraznom skalnatom hrebeni. 
Súvislý lesným porast ho pomerne dobre 
skrýva a preto sa ťažšie hľadá. Vchod je vysoký  
2,5 m a leží 1,4 m pod skalným hrebeňom, 

nedosiahli žiadne významnejšie výsledky, boli 
sme radi, že sa akcia vydarila a v budúcnosti 
sa vylúčia nesprávne dohady o pokračovaní 
Malej Stanišovskej jaskyne na tomto mieste. 
Azda ešte väčšiu radosť ako my, z vydarenej ak-
cie, mal dobrácky muž z Malužinej, ktorému 
sme na druhý deň priviezli zapožičané hasič-
ské hadice. Nieto divu – boli to jediné hasičské 
hadice, ktoré miestni hasiči vlastnili. V prípa-
de požiaru v obci, by sa naša čerpacia akcia 
nepochybne zapísala aj do dejín slovenského 
požiarnictva. Šťastie, že podobné čerpacie po-
kusy nevymýšľajú dobrovoľní jaskyniari až tak 
veľmi často. 

Jaskyňa v Petine
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pričom šírka je len 0,6 m. Od vchodu má jas-
kyňa pomerne prudký spád (16 až 41) a tým 
nadobúda priepasťovitý charakter. Jaskyňa je 
jednoznačne riečneho pôvodu, čoho dôkazom 
sú stopy po vodnej modelácii na strope a po 
bočných stenách. V profile je učebnicová ukáž-
ka postupného zarezávania sa toku do vápen-
cového masívu, ktorým sa vytvorila osmička  
s dvojitým bruškom. Vo vchode je dno pokry-
té skalami a lesným humusom. V ostatných 
častiach je to kamenná sutina. Medzi bodmi 
9 a 10 sú na dne šupinovité úlomky zo sintro-
vých nátekov, ktoré pri našliapnutí vydávajú 
zvuk sklených črepín. Za bodom 10 pomerne 
homogénnu vápencovú horninu strieda do-
lomitická s kryštalickým kalcitom. Táto časť 
jaskyne je veľmi zaujímavá, pretože pri nasvie-
tení bleskom dokáže absorbovať svetlo, ktoré 
niekoľko sekúnd fosforeskuje. Pri tomto bode 
je aj možnosť ďalšieho pokračovania jaskyne 
prekopaním skalných a hlinených sedimentov. 
Nad bodom 6 prestáva strop klesať a drží sa 
vodorovne. Spadnuté kamenné bloky vytvorili 

krátku hornú chodbu, ktorá je užšími priestor-
mi vo viacerých miestach spojená so spodnou 
chodbou. Jaskyňa je pomerne úzka a jej šírka 
sa pohybuje od 0,5 m po 1,8 m. Výzdoba je 
chudobnejšia. Tvorí ju niekoľko nevýrazných 
stalagmitov a na stenách sa objavuje drobná 
bradavičnatá výzdoba. Koniec jaskyne je tvo-
rený nízkou chodbou s výškou 0,6 m a šírkou 
0,35 m. Je zanesený skalnou drťou a vápenco-
vým prachom. Dĺžka polygónového ťahu je 
73,22 m. Jaskyňa dosahuje hĺbku 29,33 m. Pri 
prieskume jaskyne sme v koncovej časti našli 
mumifikovaného netopiera. Dňa 15. 1. 1994 
sme pozorovali hibernujúcu večernicu malú. 

Z hľadiska genézy je jaskyňa výsledkom čin-
nosti povrchového toku, ktorý bol odvádzaný 
do spodných častí masívu Petiny. To vytvára 
predpoklad, že jaskyňa má pokračovanie a že 
je reálny predpoklad spojenia s jaskynnými 
priestormi v sonde Čierťaž. Podrobný prieskum 
a hlavne sondovacie práce vo vrchu Petina urči-
te povedú k objasneniu otázok spojených s kra-
som v tejto časť Jánskej doliny.
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Pri pozorných prechádzkach Jánskou doli-
nou jaskyniarovi určite neuniknú pozornosti 
dva krasové pramene v ľavej, západnej strane 
údolia, oproti Stanišovskej doline. Voda jed-
ného z nich vyteká v nadmorskej výške 723 m 
z krátkej riečnej jaskyne, zvanej Plačúca skala, 
ktorá je po 18 m ukončená prietokovým vod-
ným sifónom. Výdatnosť toku v letnom období 
je odhadnutá na cca 2 l/s. 

Jaskyňa má jednoduchý priebeh. V podstate 
ide o chodbu vo vstupnej časti založenú na po-
ruche so smerom 45–225°. Približne po 10 m  
sa jaskyňa lomí pod pravým uhlom a kon-
čí sifónom založeným na poruche paralelnej 
so vstupnou chodbou. Sifón je pre potápačov 
tesný, ďalší postup by bol možný jeho vyčerpa-
ním výkonným čerpadlom. Možnosť prístupu  
s technikou na 15 m od vchodu ku Plačúcej ska-
le túto alternatívu len podporuje. 

Zaujímavé by bolo zistenie pôvodu vôd tečúcich 
jaskyňou. Žulové štrky nachádzajúce sa v riečisku 
poukazujú na možnosť vytvorenia jaskyne ponor-
nou Štiavnicou, ale je možné, že ide o autochtón-

ne vody pochádzajúce zo svahov dolinky Marušo-
vá. Táto sa nachádza južnejšie od Plačúcej skaly  
a aj počas najväčších zrážok je úplne bez povrcho-
vého vodného toku. Prítomnosť žulového mate-
riálu v jaskyni by mohla byť potom vysvetľovaná 
jeho splavením z vyššie ležiacich podzemných 
priestorov, vytvorených dávnejšie Štiavnicou. Pô-
vod vôd a tým aj objasnenie vzniku jaskyne by 
mohla pomôcť farbiaca skúška Štiavnice. K za-
ujímavým výsledkom by sa mohlo dospieť aj dl-
hodobým meraním teploty vody v povrchovom 
riečisku Štiavnice a jeho porovnávaním s teplotou 
vody tečúcou Plačúcou skalou. 
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Na styku kryštalického masívu centrálnej čas-
ti Nízkych Tatier a karbonátových hornín sa v 
Jánskej doline vytvorili zaujímavé krasové javy, 
ktoré pravdepodobne súvisia s doteraz nepre-
skúmanými podzemnými priestormi. 

Každého jaskyniara určite zaujme výrazný Po-
nor Štiavnice (P 1), ktorý už oddávna lákal po-
zornosť jaskyniarov. V. Benický v Slovenskom 
krase I, opisuje prehradenie Štiavnice vtekajúcej 
do ponoru a následný prienik do 30 metrov dl-
hého zužujúceho sa kanála. O odrazenie potoka 
vtekajúceho do ponoru sa neskoršie pokúsilo 
ešte niekoľko generácií jaskyniarov, avšak vždy 
s negatívnym výsledkom. Experimentovalo sa aj 
s usmernením celej Štiavnice do ponoru P 1. V 
letnom období tu mizol celý potok a povrchové 
riečisko bolo až po vyvieračku v Hlbokom úplne 
suché. V súčasnosti do ponoru vteká len men-
šia časť Štiavnice. Severnejšie od tejto lokality 
sa nachádzajú ešte dva fosílne ponory P 2 a P 3. 
Podobne ako v Ponore Štiavnice, aj tu sa pokú-
šalo postúpiť ďalej, avšak prienik sa nepodaril. 

Približne 130 metrov severozápadne od Pono-
ru Štiavnice sa na ľavom brehu potoka nachá-
dza vchod do zaujímavej, 352 m dlhej jaskyne 
Poschodový potok. Ide o kaskádovito klesajúce 
riečne chodby nachádzajúce sa pod aktívnym 
povrchovým tokom Štiavnice. Jaskyňou prete-

ká niekoľko vodných tokov, pochádzajúcich 
z rôznych zdrojníc, ktoré sa spájajú, ale aj vet-
via. Vody ktoré tu tečú, pochádzajú evidentne 
zo Štiavnice. Jaskyňa končí v 20 a 18 metrovej 
hĺbke od vchodu dvoma prietokovými vodnými 
sifónmi. Hlavný tok tečúci Poschodovým poto-
kom vteká do juhovýchodnej časti jaskyne zo 
závalu tvoreného žulovými valúnmi značných 
rozmerov a vápencovou sutinou. Nie je jasné, či 
vodný tok ktorý sa tu objavuje vteká do ponoru 
P 1. Menšie prítoky sa objavujú prakticky v celej 
jaskyni a predstavujú priesaky z povrchového 
koryta Štiavnice. Je zaujímavé, že strop jaskyne, 
ktorý tvoria často iba zaklinené balvany, pre-
púšťa len také malé množstvo vody. Prítoky zo 
stropu jaskyne nemajú väčší prietok ako zlom-
ky litra za sekundu. Výdatnosť hlavného toku 
tečúceho jaskyňou odhadujeme približne na 
100 lit/sek v suchšom období. V období tope-
nia snehu je značná časť jaskyne zatopená. Hla-
dinu vôd v tomto období reprezentujú drobné 
úlomky konárikov a ihličie usadené na stenách 
jaskyne. Vtedy sa silný potok do jaskyne valí 
aj cez priepastný vchod nachádzajúci sa pod 
úrovňou Štiavnice. Pri týchto prívaloch Štiavni-
ca prekoná val zo skál ktoré sú tu navŕšené na 
ochranu vchodu pred tečúcou vodou. Jaskyňou 
vanie intenzívny prievan, ktorý ju v zimnom 

Poschodový potok 
a situácia v okolí ponoru Štiavnice

Peter Holúbek – Ján Vajs
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období podchladzuje. V lete možno už z diaľky 
vchod identifikovať podľa kývajúceho sa poras-
tu v jeho blízkom okolí od vystupujúceho stu-
deného vzduchu. Avšak aj napriek niekoľkým 
pozorným prehliadkam jaskyne sa nepodarilo 
miesto odkiaľ prúdi prievan, identifikovať. 
Predpokladáme, že ďalší postup v jaskyni je 
možný po prekonaní sifónov, ktoré pravdepo-
dobne nie sú rozsiahle, ale náročné na potápa-
nie pre tesný profil a rýchlo tečúci tok. Experi-
mentovať by sa dalo azda aj s presmerovaním 
toku jeho prehradením. Poschodový potok ob-
javila skupina jaskyniarov v roku 1948 pod ve-
dením Pavla Revaja odrazením toku vtedy vte-
kajúceho do terajšieho vchodu do jaskyne. Prvý 
orientačný náčrt jaskyne vyhotovil Vladimír 
Lenko v tom istom roku. Za pozoruhodnosť 
jaskyne považujeme biele pstruhy, ktoré stratili 
pigment z dlhodobého pobytu v prostredí bez 
svetla a bez možnosti vrátiť sa na povrch. 

Zaujímavý je aj závrt, ktorý sa nachádza pô-
dorysne 45 metrov severne od odtokového sifó-

nu v najsevernejšej časti Poschodového potoka. 
Podľa bioindikačných metód prevádzaných dr. 
Magdolenom z Bratislavy vodný tok z tohto si-
fónu prechádza práve popod tento závrt a v hĺb-
ke 12 metrov sú už voľné priestory. Bolo by ur-
čite zaujímavé sondou overiť prípadné jaskynné 
chodby pod ním. Avšak kopanie by tu bolo sťa-
žené rozmernými žulovými okruhliakmi. 

Takmer 30 metrov nad Poschodovým poto-
kom sa nachádza v rade brál otvor do známej So-
kolovej jaskyne. Ide v podstate o rozmerné riečne 
chodby vytvorené v dvoch úrovniach. Jaskyňu 
podrobne opísal A. Droppa v Československom 
krase 21. Na severe je jaskyňa ukončená závalom 
a v hornom poschodí blatistým sifónom. Na 
južnom konci je ukončená závalom, ktorý prav-
depodobne súvisí s Hurtajovou sondou. Táto sa 
nachádza 35 metrov juhovýchodne od koncové-
ho bodu Sokolovej jaskyne. Ide o 5 metrov dlhú 
sondu v silne rozrušenom vápenci. Ďalšie pod-
zemné priestory tu indikuje silný prievan, ktorý 
sa prejavuje ako spodný vchod do jaskynného 
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Každá jaskyňa, ktorá je niečím výnimočná, 
priťahuje jaskyniarov profesionálov, amatérov, 
náhodných návštevníkov a v poslednom čase aj 
podnikateľov. Čím je zaujímavejšia, tým je na-
vštevovanejšia a vystavená riziku poškodenia a 
zničenia. Niektorí jaskyniari v snahe ochrániť 
pekný podzemný výtvor radšej o ňom nehovo-
ria a nepublikujú. Takýto postoj sa dostáva do 
rozporu so zmyslom poznávania, ktorý sa na-
plní nielen objavom, poznaním, ale hlavne jeho 
zverejnením pre ostatných ľudí. Nie všetci pri-
stupujú k jaskyniam ako k niečomu posvätné-

mu, čo príroda vytvorila, čo má byť k dispozícii 
ľuďom tejto ale aj budúcich generácií. Z tejto 
úvahy pre súčasného jaskyniara vyplýva úloha 
nielen jaskyne objavovať, dokumentovať a in-
formovať o nich, ale ich aj chrániť. 

Túto skutočnosť sme si uvedomili aj v prípa-
de Jaskyne zlomísk v Jánskej doline. Do roku 
1993 bola jaskyňa málo navštevovaná. V tomto 
roku sa v Jánskej doline uskutočnil jaskyniarsky 
týždeň, počas ktorého boli do jaskyne uskutoč-
nené viaceré exkurzie. Potom nasledovali me-
račské kurzy a zameranie jaskyne. Všetky tieto 

Uzáver 
Jaskyne zlomísk

Ján Vajs

systému. Bolo by zaujímavé uskutočniť skúšku s 
dymom, či naozaj studený vzduch v zime odtiaľ-
to vanie do Sokolovej jaskyne. Tu v ponornej ob-
lasti Štiavnice, totiž nemôžeme vylúčiť ani para-
lelné chodby zo Sokolovou jaskyňou. Zaujímavá 
je tu aj hydrologická situácia. Najnižšími časťa-
mi Sokolovej jaskyne totiž preteká tok, ktorý po 
niekoľkých metroch sifónovite mizne. Zdroj toh-
to potoku nie je úplne jasný, jeho pôvod a vzťah 
k Ponoru Štiavnice a k Poschodovému potoku 
by objasnila farbiaca skúška. V zimnom období z 
vchodu do jaskyne vystupuje prúd teplého vzdu-
chu, z ktorého sa podchladením uvoľňuje voda, 
ktorá sa zráža vo forme inoväte nad jaskyňou do 
výšky aj 10 metrov. Spodný otvor do Sokolovej 
jaskyne môže predstavovať vchod do Poscho-
dového potoka, ale aj Hurtajova sonda. Avšak 
o tom, že situácia je zložitejšia svedčí aj fakt, že 
v zimnom období 1994-95, keď pod vplyvom 
mrazov do Ponoru Štiavnice netiekla voda, tak 
vystupoval z neho teplý vzduch. Zaujímavé sú aj 
odtopené fľaky v snehu pod skalnými stenami 
nad Hurtajovou sondou. 

Zameraním krasových lokalít v okolí Po-
noru Štiavnice sa čiastočne objasnila súčasná 
speleologická situácia. Avšak vynoril sa celý 
rad ďalších otázok spojených najmä s existen-
ciou ďalších, doteraz neznámych jaskynných 
priestorov. Po zvážení situácie sa najreálnejšou 
cestou k objaveniu nových priestorov javí závrt 
nachádzajúci sa severne od Poschodového po-

toka. Potápačský prienik cez sifóny v Sokolovej 
jaskyni a Poschodovom potoku je len ťažko re-
alizovateľný pre ich tesný profil. K zaujímavým 
poznatkom sa môže dospieť aj po prekopaní 
blatistého sifónu v severnej časti Sokolovej jas-
kyne, v jej hornom poschodí. Je však otázne, či 
rozmerná chodba po niekoľkých metroch nevy-
ústi na povrch v blízkej svahovej dolinke. 

Na zameraní podzemných priestorov v Po-
schodovom potoku sa okrem autorov príspev-
ku podieľali aj Š. Seman a Š. Labuda z Košíc. 
Pri zameriavaní povrchovej situácie závesným 
kompasom pomáhali N. Holúbeková, P. Ballo, 
M. Marušin a študenti VVTŠ z Demänovej. So-
kolová jaskyňa sa nepremeriavala, použili sme 
mapu A. Droppu z roku 1959. Naša vďaka patrí 
aj P. Hipmanovi zo Zvolena za cenné informácie 
o týchto lokalitách. 
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Popri akciách do známych lokalít nachádza-
júcich sa na krasovej planine Ohnište, vypí-
najúcej sa na východe Jánskej doliny sme už od 
roku 1988 hľadali aj priepasť Pivnicu, opisova-
nú A. Dropom v Slovenskom krase I. Napriek 
mnohým pokusom sme však neboli úspešní. 
Zaregistrovali sme však dva hlboké previsy, Tu-
nelovú jaskyňu prechádzajúcu cez hrebeň vy-
biehajúci na severovýchod z Ohnišťa a krátku 
trojmetrovú jaskynku riečneho pôvodu, ktorej 
sme dali pre jej charakter názov Balkónik. Vý-
kopovými prácami sme ju predĺžili na 6 metrov, 
ale v ďalšom postupe nás zastavila úžina. 

Zhodou náhod spojených so zámenou Piv-
nice s krátkou bezmennou jaskynkou sa za-
čiatkom roku 1995 začalo na tejto lokalite so 
sondážnymi prácami. Už na druhej akcii sa pod 
mrazovou sutinou narazilo na žltú ílovitú hli-
nu, v ktorej sa nachádzali pravidelné šesťhranné 
kalcitové kryštály. Na akcii 16. 7. 1995 sa podari-
lo prebiť medzi m. b. 4 a 5 hrubú sintrovú plat-

ňu. V pukline ktorá vznikla sa objavil citeľný 
prievan. Následne sa prešlo do menšej sienky, 
ktorá bola pri m. b. 6 zakončená neprielezným 
zahlineným kanálom. Pre charakteristický 
kvapľový útvar, ktorý sme tu pri prieskume na-
šli sme jej dali názov U trpaslíka. 

Po vyčistení kanála za m. b. 6 v dĺžke 12 m a 
prekonaním jednej úžiny sme prenikli do men-
šieho priestoru. Pozornou prehliadkou sme v 
jeho severozápadnom výbežku objavili prievan. 
Po krátkom kopaní sme prešli do úzkej a vyso-
kej sienky, nazvanej Detská, ktorá sa však po 6 
m končila tesným komínom a úzkou rúrovi-
tou plazivkou Koleno. Po 10 m však táto vetva 
skončila v pekne freaticky modelovanej chodbe, 
ktorá však je pre svoje rozmery zatiaľ nepreleze-
ná, aj keď sa na konci po 3 m mierne rozširuje. 
Medzi m. b. 17 a 18 sa nachádzal tesný riečne 
modelovaný priepasťový Krutý komín, ktorý sa 
po 3 m končil závalom zo sintrových platní. Po 
problémovom kopaní v nepríjemnej polohe sa 

podujatia zvýšili záujem o jaskyňu. Situácia sa 
dostala na hranicu únosnosti. Tá sa prekročila 
až po rozvinutí nelegálnych podnikateľských 
aktivít. Do jaskyne boli vodené celé skupiny 
„ceprov“, ktoré po sebe zanechávali neklamné 
stopy svojho vzťahu k podzemným klenotom. 
Bolo nevyhnuté pristúpiť k nepopulárnemu a 
radikálnemu riešeniu. V závere roku 1994 čle-
novia Speleoklubu Nicolaus vypracovali pro-
jekt na uzavretie jaskyne. Ministerstvom ži-
votného prostredia SR bol projekt schválený a 
čiastočne finančne podporený. V roku 1995 boli 
realizované práce na uzávere jaskyne. V prvej 
etape bola postupne odstraňovaná stará výdre-
va v spodnom vchode a zároveň betónovaním 
spevnené osadenie železnej rúry. V priebehu 
týchto úprav musel byť odľahčený sutinový ku-

žeľ, ktorý hrozil posunom a zavalením vchodu. 
Pri vyústení železnej rúry na povrch bol vybe-
tónovaný obvodný múrik štvorcového tvaru, do 
ktorého bol osadený železný rám s príklopom. 
Na ňom je aj uzavierací mechanizmus. Horný 
vchod bol nepriechodne uzavretý. 

Pred vybudovaním uzáveru jaskyne mohli ne-
pozvaní návštevníci voľne do nej vstupovať a pri 
prichytení sa tváriť ako „nevedkovia“. Od roku 
1996 narušením uzáveru, násilným a nepovole-
ným vstupom do jaskyne dochádza k poruše-
niu zákona č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny. Podnikaniachtiví jednotlivci sú v zá-
kone upozornení vo viacerých na nedotknuteľ-
nosť jaskýň. Tí, ktorí chcú jaskyňu navštíviť ako 
jej skutoční obdivovatelia poznajú postup a pri 
dodržaní jaskyniarskej etiky sa do nej dostanú.

Nová jaskyniarska lokalita 
na Ohništi – Silvošova diera

Silvester Votoupal – Peter Holúbek
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tento zával a následná úžina počas troch akcií 
prekonala a objavilo sa vertikálne pokračovanie, 
ktoré zatiaľ končí dvomi vetvami. Severná, kto-
rá je hlbšia končí sutinou a pomedzi úzky otvor 
vidno ďalšie pokračovanie. Po výkopových prá-
cach tu môžeme očakávať ďalší postup. Zaují-
mavá je aj juhovýchodná vetva s názvom Chod-
ba šitá pre Dujniča. Ide o tesnú strmo klesajúcu 
chodbu ktorá končí zatiaľ neprekonanou úži-
nou. Vhodené skalky však padajú kamsi hlbo-
ko... 

Po sekaní v úzkom komíne nad m. b. 15 a 16 
sa podarilo prejsť do akejsi hornej úrovne, tzv. 
Mackovho komína, kde sa nachádza najväčší 
priestor jaskyne (5 × 4 × 3 m). Na východe tento 
priestor končí hlineným sifónom. Zaujímavejšie 
je jeho západné ukončenie. Tesný stúpajúci ko-
mín je prekonateľný po odseknutí niekoľkých 

britov. Avšak zaujímavá je úžina za m. b. A, kto-
rá je tvorená zasintrovaním. Črtá sa tu ďalšie 
pokračovanie, avšak práca s kladivom a seká-
čom je málo produktívna. Žiadalo by sa použiť 
výkonnejšie metódy. 

Po rozšírení úžin je prievan, ktorý vanie jas-
kyňou ťažšie pozorovateľný. V podzemí sa 
vetví a časť vanie do komínu medzi m. b. A a 
B, časť do úžiny za m. b. 20 a časť aj do Kru-
tého komínu. Avšak pravdepodobne vplyvom 
vzdušných vírov je prúdenie vzduchu v sever-
nej vetve Krutého komína nelogické. Silvošova 
diera sa javí ako spodný vchod do jaskynného 
systému. V zimnom období premŕza k m. b. 7. 
Bolo by zaujímavé poznať horný vchod do tej-
to lokality, ktorý sa však môže nachádzať aj v 
značnej vzdialenosti. Totiž kótu v ktorej sa Sil-
vošova diera nachádza sme prechodili a odto-



41

pené miesta sme v snehu nenašli. Avšak nedá 
sa vylúčiť ani existencia otvoru v neprístupných 
skalných radoch v blízkosti jaskyne, ktorý uni-
kol našej pozornosti. 

Silvošova diera predstavuje fosílnu riečnu 
jaskyňu a spolu s ostatnými blízkymi fluvio-
krasovými lokalitami (Pivnica, Balkónik, Žabí 
meander) predstavuje ponornú zónu paleoto-
kov ponárajúcich sa v minulosti v tejto časti 
Ohnišťa. O pôsobení vodných tokov v týchto 
lokalitách nesvedčí len charakter priestorov, ale 
aj drobné čierne nekrasové okruhliaky do prie-
meru 5 mm. 

Na výkopových prácach v jaskyni sa podieľa-
li okrem autorov príspevku aj T. Javornický, P. 
Maceček, A. Votoupalová, P. Masař, Jiří Pospíšil, 
Aleš Foldyna, J. Vajs, M. Eliáš, A. Gresch, J. Slan-
čík, J. Jára, A. Slančík, Š. Labuda, M. Hurtaj, P. 
Vaněk, P. Lisý, P. Plávka, R. Jastrabík, P. Nejedlý, 
V. Kaman, R. Boháček, H. Fitz, R. Paruch a R. 
Lipovský. Osteologické nálezy z jaskyne v blíz-
kosti vchodu a v komíne nad m. b. 13 vyhodno-
til J. Obuch v samostatnom príspevku. Od loka-

lizovania jaskyne začiatkom roku 1995 (zhodou 
náhod v deň 71. výročia úmrtia V. I. Lenina) do 
začiatku marca 1996 sa uskutočnilo 26 akcií za-
meraných na výkopové práce. Počet členov na 
týchto prácach sa pohyboval od 1 do 15. 

Podľa nášho názoru Silvošova diera je per-
spektívna lokalita, ktorá môže byť jedným z 
kľúčov k poodhaleniu podzemia Ohnišťa. Pre-
to aj napriek ťažkým podmienkam tu treba ve-
novať zvýšené pracovné úsilie. V jaskyni je k 1. 
3. 1996 zameraných 101 metrov priestorov pri 
prevýšení 22,5 m. Avšak celková denivelácia je 
26 metrov. Nezameraný je totiž veľmi úzky stú-
pajúci priestor v Mackovom komíne. 
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Acetylénová lampa, alebo „karbidka“ patrí 
k bežnému zdroju svetla používanému pri 
prieskume jaskýň. Obľubu medzi jaskyniarmi 
si získala predovšetkým pre svoju spoľahlivosť. 
Veľká výhoda tohto typu osvetlenia je aj v tom, 
že s dostatočnou zásobou karbidu vápnika a 
vody má jaskyniar pohybujúci sa v podzemí 
prakticky neobmedzený zdroj svetla. 

Základom každej acetylénovej lampy je kar-
bid vápnika z ktorého hydrolýzou vzniká plyn 
acetylén. Jeho spaľovaním vzniká jasné svetlo. 
Karbid a acetylén sú známe už od roku 1836, 
ale ich širšie využitie v technickej praxi sa datu-
je až od roku 1892, keď bol udelený patent na 
výrobu karbidu z vápenca a uhlia Američanovi 
T. L. Willsonovi. Na sklonku minulého storočia, 
keď výrobu karbidu vápnika zbavili patentu, 
začína sa najmä v Nemecku budovať mestské 
acetylénové pouličné osvetlenie zo stabilnými 
acetylénovými lampami. Postupne sa vyrábajú 
aj prenosné acetylénové lampy, ktoré nachádza-
jú široké použitie v doprave, baníctve a všade 
tam, kde je potrebný výkonný a spoľahlivý zdroj 
svetla. 

Na Slovensku sa klasické prenosné acetylé-
nové lampy začínajú objavovať až začiatkom 
dvadsiateho storočia. Sú to najmä lampy z áut, 
motocyklov, bicyklov a klasické ručné banícke 
acetylénové lampy. Ich prednosti ako jasné a 
plastické svetlo, odolnosť voči jaskynnej vlhkos-
ti a prievanom s dostatočne dlhou dobou svie-
tenia spôsobili, že acetylénové lampy pomerne 
rýchlo prenikli k záujemcom o skúmanie jaskýň 
a stali sa obľúbeným zdrojom svetla v podzemí. 
Vlastne až do konca 60-tych rokov bola ručná 
banícka acetylénová lampa najpoužívanejším 
zdrojom svetla v podzemí. Všetky významné jas-

kyniarske akcie v tomto období ako objavovanie 
a sprístupňovanie jaskyne Slobody, objavovanie 
a sprístupňovanie jaskyne Domica, objav jas-
kyne Mieru, prvozostup do priepasti Brázda, 
prieskum priepastí v Slovenskom krase a v 
Červených vrchoch a objavovanie jaskyne Sta-
rý hrad sa uskutočňovali s pomocou klasických 
ručných acetylénových lámp. V roku 1923 bola 
napríklad objavená Bystrianska jaskyňa so svet-
lom acetylénovej lampy z bicykla. Aj Ján Maj-
ko spočiatku používal pri svojich výskumoch 
Domice a Čertovej diery acetylénovú lampu z 
bicykla. Zapaľovanie týchto lámp sa prevádza-
lo zápalkami alebo škrtacím kamienkovým za-
paľovačom. Tieto pomôcky sa spočiatku nosili 
pod prilbou zabalené v plátenej handričke a ne-
skoršie aj v plastikových sáčkoch a obaloch. 

Pod vplyvom skúseností získaných na ex-
pedícii v Taliansku skonštruoval P. Hipman z 
OS SSS Zvolen v roku 1975 ľahkú hliníkovú 
pretlakovú acetylénovú lampu s uchytením na 
nosenie na opasku a s horákom umiestneným 
na prilbe. Spojenie vyvíjača acetylénu a nosiča 
horáku sa vyriešilo pružnou PE hadičkou. Na 
rozdiel od klasických ručných baníckych acety-
lénových lámp, kde voda samospádom stekala 
cez ihlový ventil ku karbidu vápnika sa tu do 
nádobky s vodou pridala pretlaková pumpička. 
Tým sa zlepšilo pritekanie vody z hornej nádo-
by do spodnej a odstránilo sa vytekanie vody z 
lampy pri plazení a v netradičných polohách. K 
lampe bol vyvinutý nosič dvoch horákov, ktorý 
sa odnímateľne pripevňoval na prilbu. Horáky 
sa používali rovnaké ako pri ručných acetyléno-
vých baníckych lampách. Rozdiel bol len v tom, 
že v klasických lampách bolo tesnenie zabez-
pečené kónickým závitom, ktorý bol zdrojom 

Niekoľko poznámok k používaniu acetylénových 
lámp jaskyniarmi na Slovensku

Peter Holúbek
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častých netesností a v novom nosiči horákov 
bolo tesnenie zabezpečené gumeným krúžkom 
a horáky boli k nosiču pritláčané platničkou. 
Zapaľovanie acetylénu sa realizovalo podobne 
ako pri ručných baníckych lampách zápalkami 
alebo zapaľovačom, ktorý sa nosil v ochrannom 
obale. Myšlienka umiestniť horák na prilbu 
spôsobila, že sa začali prerábať klasické ručné 
banícke acetylénové lampy (najmä v OS SSS 
Rožňava a čiastočne aj OS SSS Ružomberok) 
na lampy s horákom umiestneným na prilbe. 
Úprava spočívala v odrezaní trubky nesúcej 
horák a inštalácii vývodu plynu najčastejšie 
priebežne cez nádobu s vodou. Demontoval sa 
aj hák a lampy sa nosili na slučke cez plece. V 
skupine Ružomberok túto lampu vylepšili tes-
nením ihly a vzduchovou pumpičkou, ktorá sa 
zaskrutkovávala namiesto zátky na vodu. Touto 
úpravou sa lampa utesnila proti unikaniu vody 
a zlepšil sa prívod vody ku karbidu vápnika, čím 
sa zlepšilo vyvíjanie acetylénu podobne ako pri 
ľahkej hliníkovej pretlakovej acetylénovej lam-
pe. 

K takto upravovaným lampám sa amatérsky 
vyrábali aj jednoduché nosiče horákov. Najčas-
tejšie išlo jednalo o ohnutú rúrku, v ktorej bol 
narezaný závit M-8 a horák sa naskrutkoval s 
tesniacim tmelom. Spojenie horáku a vyvíjača 
sa realizovalo ohybnou PE hadičkou. 

Pomerne vysoké výrobné náklady na hliníko-
vú pretlakovú acetylénovú lampu a veľká váha 
upravenej klasickej ručnej baníckej acetylénovej 
lampy boli hlavné dôvody, prečo v roku 1977 Z. 
Hochmuth z OS SSS Ružomberok vyvinul ľah-
kú laminátovú pretlakovú acetylénovú lampu. 
Vrchná nádobka na vodu sa vyrábala z laminá-
tu a spodná z hliníkovej vojenskej poľnej fľaše. 
Táto lampa mala tiež pretlakovú pumpičku a 
ihlový ventil. Nosila sa na opasku. K lampe sa 
vyvinul jednoduchý nosič horáku so škrtacím 
kamienkovým zapaľovačom. Ako horák sa po-
užíval klasický z baníckej ručnej acetylénovej 
lampy platničkou pritláčaný k tesneniu v nosiči. 
Na prilbu sa pripevňoval neodnímateľne dvomi 
skrutkami M-4. Ľahkej laminátovej pretlakovej 
acetylénovej lampy so škrtacím kamienkovým 
zapaľovačom sa vyrobila malá dvanásť kusová 
séria a táto lampa je používaná dodnes. 

Koncom sedemdesiatych rokov G. Stibrányi 
vyvinul dvoj a troj horákové čelové svietidlá so 
šupátkovým ventilom. Ich výhodou bolo to, že 
pri zväčšenom pretlaku plynu sa automaticky 

zapálil druhý horák a bola tu možnosť aj ma-
nuálne nastaviť počet horiacich plameňov v zá-
vislosti od intenzity požadovaného svetla. Bola 
ich vyrobená 12 kusová séria a niektoré sa pou-
žívajú dodnes. V roku 1982 vznikla 15 kusová 
séria upravených baníckych lámp. Do hornej 
nádobky s vodou bol namontovaný vstreko-
vač založený na princípe gumenej membrány z 
ostrekovača predných skiel automobilov. 

Peter Mrázik z OS SSS Blatnica v snahe zjed-
nodušiť obsluhu acetylénovej lampy skonštru-
oval jednoduchú pumpičku, ktorou sa presne 
dávkovalo množstvo vody privádzanej ku kar-
bidu vápnika. Išlo o takzvaný vstrekovač vody. 
Prototyp vstrekovača bol namontovaný do 
obalu z ľahkej hliníkovej acetylénovej lampy. 
Toto veľmi jednoduché riešenie sa hneď ujalo 
a na pôde technickej komisie SSS v roku 1982 
sa vyvinula takzvaná acetylénová lampa „pre-
šovského“ typu z vyradených brzdných valcov. 
Následne v Prešove vyrobili 116 kusovú sériu. 
Táto spoľahlivá lampa mala úchyt pre opasok a 
pre jaskyniarov bola dodávaná s jednoduchým 
nosičom horáku z ručnej baníckej acetylénovej 
lampy. Zapaľovanie sa prevádzalo zapaľova-
čom alebo zápalkami. Spojenie nosiča horáku 
umiestneného na prilbe a vyvíjača acetylénu 
autori riešili pomocou gumenej pancierovej ha-
dičky. Distribúciu tejto súpravy osvetlenia me-
dzi jaskyniarov zabezpečil sekretariát SSS. 

Začiatkom osemdesiatych rokov M. Bukov-
ský z OS SSS Blatnica namontoval do ľahkej 
laminátovej lampy Z. Hochmutha vstrekovač. 
Táto konštrukcia sa však nerozšírila aj napriek 
pomerne jednoduchej výrobe. 

V roku 1982 vznikla na pôde OS SSS Lip-
tovský Trnovec tzv. „hrnčeková“ acetylénová 
lampa. Išlo o zaujímavý typ pretlakovej lampy, 
kde bol pretlak na rozdiel od predchádzajúch 
riešení vyvodzovaný tlakom vyvíjaného acety-
lénu. Voda pod tlakom acetylénu bola privá-
dzaná ku karbidu cez ihlový ventil. Autorom 
tohto riešenia bol nejaskyniar J. Vozárik. Zá-
kladným konštrukčným komponentom tejto 
lampy bol spotrebiteľský hliníkový hrnček. K 
tejto lampe bol dodávaný nosič dvoch horákov 
zo zabudovaným škrtacím kamienkovým za-
paľovačom. Na spojenie nosiča horáku s vyví-
jačom sa používala gumená pancierová hadica. 
Tejto lampy sa vyrobilo 16 kusov pre potreby 
skupiny L. Trnovec a Jaskyniarskej záchrannej 
služby. 
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V roku 1984 vznikla z iniciatívy P. Mrázi-
ka v skupine Blatnica konštrukcia acetyléno-
vej lampy s osvedčeným vstrekovačom, kde 
bol hlavný konštrukčný komponent použitý 
banský záchranný prístroj ZP-4. V takmer 
amatérskych podmienkach skupiny vzniklo 
za spolupráce P. Mrázika, J. Agricolu a M. 
Kapolku približne 40 kusov tejto lampy. Do-
stupnosť obalov ZP-4 a dobrá výrobná doku-
mentácia publikovaná v Spravodaji SSS 1-2, 
1985 a v českom speleologickom periodiku 
Stalagmit 1, 1988 spôsobila jej amatérsku vý-
robu nielen medzi jaskyniarmi na Slovensku 
ale aj v Čechách a na Morave. Žiaľ použitie 
nekvalitného materiálu na vstrekovač a jeho 
nepresná výroba sa prejavili v značnej po-
ruchovosti lámp vyrábaných mimo OS SSS 
Blatnica. Lampa mala úchyt na opasok a aj 
oko na zavesenie cez plece pomocou slučky. K 
tejto lampe sa spravidla nedodával nosič ho-
rákov. Len pre potreby martinskej skupiny sa 
vyrobila malá séria nosičov horákov so škrta-
cím kamienkovým zapaľovačom. 

V polovici 80-tych rokov vznikli v Čechách 
acetylénové lampy na báze Al nádobiek od 
sprayov. Na Slovensku bol ich propagátorom 
M. Sluka z OS SSS Čachtice. Niektorí jednotliv-
ci ich používali, neskôr sa od nich úplne upus-
tilo. 

Medzi jaskyniarmi z Čachtíc vznikla aj kon-
štrukcia acetylénovej lampy z automobilovej 
duše. Táto kuriózna konštrukcia mala nedo-
statky a preto sa nerozšírila medzi jaskyniarov 
aj napriek svojej jednoduchej výrobe a cenovej 
prístupnosti. 

Na začiatku 80-tych rokov začínajú na Slo-
vensko prenikať profesionálne výrobky zápa-
doeurópskych výrobcov jaskyniarskych pomô-
cok. Po neúspešnom vývoji vodovzdorného 
piezozapaľovača na báze československých 
súčiastok v OS SSS Rimavská Sobota sa začí-
najú medzi jaskyniarmi v 80-tych rokoch ob-
javovať nosiče horákov s piezozapaľovaním a 
záložným elektrickým osvetlením umiestne-
ným na prilbe od francúzskej firmy Petzl. Jedni 
z prvých majiteľov tohto osvetlenia boli rož-
ňavskí jaskyniari. Pretože na Slovensku bolo 
dosť spoľahlivých typov vyvíjačov acetylénu, 
profesionálne jaskyniarske acetylénové lampy 
s klasickou atmosférickou ihlovou konštruk-
ciou sa nerozšírili do takej miery ako horáky s 
piezozapaľovaním. 

V roku 1985 vznikla z iniciatívy M. Frátriča z 
OS SSS Bratislava spoľahlivá pretlaková acetylé-
nová lampa. Jej základné konštrukčné kompo-
nenty boli vrchné nádobky zo starých ručných 
baníckych acetylénových lámp a obaly z automo-
bilových olejových filtrov. Lampa mala pretlako-
vú pumpičku a ihlový ventil ktorým sa dávkovalo 
množstvo vody privádzanej ku karbidu vápnika. 
Tejto lampy bola vyrobená malá 8 kusová séria 
pre potreby bratislavských jaskyniarov. 

V roku 1989 sa zakúpilo prostredníctvom sek-
retariátu SSS speleologický materiál od západo-
európskych výrobcov jaskyniarskych potrieb. V 
tomto materiáli bolo aj 100 kusov piezozapaľo-
vačov firmy Petzl a zahraničné štrbinové horá-
ky. Štrbinové horáky na rozdiel od motýľových 
používaných v klasických ručných baníckych 
lampách majú väčšiu spotrebu a sú určené na 
osvetľovanie väčších priestorov. Štrbina horáku 
má taký tvar, aby formovala prúd acetylénu do 
plochého plameňa, ktorý má dobrú osvetľova-
ciu charakteristiku. Pri motýľových horákoch 
sa plochý plameň vytvára tak, že z dvoch proti 
sebe umiestnených otvorov vychádzajú prúdy 
acetylénu ktoré na seba narážajú. Pretože tie-
to horáky majú malé otvory pre prúdenie ace-
tylénu, častejšie sa upchávajú ako štrbinové. Z 
piezozapaľovačov firmy Petzl a zo štrbinových 
horákov Š. Mlynárik z OS SSS Banská Bystrica 
zhotovil sadu nosičov horákov, ktoré boli kom-
binované s prídavným elektrickým svetlom na 
báze československých súčiastok. Toto osvetle-
nie bolo distribuované prostredníctvom sekre-
tariátu SSS prakticky do každej aktívnej oblast-
nej skupiny SSS. 

Začiatkom 90-tych rokov sa objavila na Slo-
vensku aj malá séria spoľahlivých acetyléno-
vých lámp zo Sovietskeho zväzu. Išlo najmä 
o titanové a hliníkové jaskyniarske lampy s 
klasickou ihlovou konštrukciou a s okom na 
prevesenie pomocou slučky cez plece. K týmto 
lampám bol dodávaný aj nosič horáku zapa-
ľovaný piezozapaľovačom. Hlavný distribútor 
týchto lámp bol Štefan Labuda z OS SSS Ko-
šice – Jasov. 

Začiatkom 90-tych rokov sa objavila aj ma-
ďarská lampa Discovery, ktorá taktiež pracuje 
na klasickom princípe atmosférického ihlového 
ventilu. Avšak pre jej nižšiu kvalitu sa podstat-
nejšie nerozšírila. 

Po novembri 1989 sa zlepšil prístup slovenských 
jaskyniarov k profesionálnym západoeurópskym 
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výrobkom a čoraz viac jaskyniarov prechádza na 
jaskyniarske osvetlenie zahraničnej výroby aj na-
priek vysokým cenám. Oproti osemdesiatym ro-
kom sa v súčasnosti neobjavujú žiadne originálne 
slovenské konštrukcie acetylénových lámp. 

Autor príspevku si nenárokuje zhodnotiť 
všetky konštrukcie acetylénových lámp, ale len 
poukázať na hlavné smery vývoja acetylénového 
osvetlenia používaného pri výskume jaskýň na 
Slovensku. 
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Názov lampy Autor konštrukcie Systém Vyrobené kusy Rok vzniku 
Ľahká acetylénová
lampa hliníková P. Hipman Pretlakový  Viac ako 100 1975 

Upravená ručná
banícka lampa  individuálne Atmosf. pretlakový ?  

1976 
Ľahká laminátová  Z. Hochmuth Pretlakový 12 1977

Upravená ručná
banícka lampa  G. Stibrányi 

Vstrekovač  
z omývača skiel  

automobilov
15 1982 

Lampa
prešovského
typu

P. Mrázik 
 Z. Hochmuth 

R. Košč
Vstrekovač 116 1982 

Hrnčeková 
acetylénová lampa J. Vozárik Špeciálny 

pretlakový 16 1982 

Lampa z prístroja 
ZP-4 P. Mrázik Vstrekovač  Viac ako 150 1984 

Oceľová z olej. filtra M. Frátrič Pretlakový 8 1985 

Prehľad najvýznamnejších sériovo vyrábaných acetylénových lámp
V amatérskych podmienkach na Slovensku
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Našim jaskyniarom, hlavne však „vertikál-
nym“ je známe, že od roku 1992 je na trhu spe-
leolano s celkom slušnými parametrami. Toto 
lano, priemeru 10,5 mm si rýchlo získalo ob-
ľubu a rozšírilo sa v arzenáloch jaskyniarskych 
skupín. Dnes už máme malú rodinku spele-
olán. Rozrástla sa o priemery 9 a 11 mm. Má-
lokto však vie, ako sa vlastne rodí také dobré 
lano. Nuž, koho to zaujíma, môže si prečítať, 
čo všetko je nutné sledovať a meniť na lanách, 
aby boli naozaj dobré. teraz Vám priblížime 
prvé testy skúšobnej vzorky a ak to bude len 
možné, tak vás budeme informovať aj o novších 
poznatkoch v ďalšom pokračovaní. Pravdaže, 
nie je možné opísať celú technológiu, „know 
how“ výroby lán v našom Spravodaji. Bolo by 
to aj veľmi rozsiahle a ani to nepatrí do nášho 
časopisu. Pokúsime sa vám však priblížiť aspoň 
náš podiel, podiel jaskyniarov na zrode dobrého 
lana. 

Nuž teda, po viacročnom prosíkaní sa u vý-
robcu, v Lanexe Bolatice sa napokon zrodila 
prvá vzorka 16 paličkového statického lana. 
Prečo práve 16 paličkového ?

„No a predsa sme v technológii výroby. “
„Aspoň trošku však musíme. “
Paličky sú časti pletacích strojov a obyčajne v 

lanárskej praxi sa používajú pletačky s 24 alebo 
32 paličkami. 

Laná, ktoré doposiaľ užívame, boli vyrobené 
na 24 paličkových pletačkách. Štruktúra ich 

opletu je veľmi hustá a tým povrch málo členi-
tý. V praxi to znamená, že lano je klzké, a keď je 
zablatené, ešte klzkejšie. Niekedy dokonca také 
klzké, že prekĺznu aj zúbky nie práve najkvalit-
nejších speletov, ktoré ešte stále mnohí z nás 
používajú. 

Zlepšiť túto vlastnosť, čiže zdrsniť povrch 
lana je možné zmenou technológie, a to výro-
bou lana na 32 paličkovej pletačke a to spôso-
bom 2 × 16, tzv. v tandeme. 

Koncom minulého roku sme konečne dostali 
z výroby práve takéto lano na testovanie. Ak vás 
to bude zaujímať, môžete si prečítať, čo všetko 
sa s lanom robí, aby mohlo byť lepšie. kto sa 
v tejto problematike vyzná, pochopí uvedené 
hodnoty. Koho to nezaujíma, otočí stranu a 
nájde si „muziku na vlastnej strune“. 

Základné parametre:
- 16 paličkové lano pletené, deklarované ako sta-

tické, vzorka dl. 42,75m
- deklarovaný priemer 10,5mm, nameraná hod-

nota  10,5 až 10,6 mm
- pevnosť lana  nemeraná
- hmotnosť lana  72,5 / m
- stúpanie lana  2,66
- uzlovitosť TISO 
 v novom stave  0,9
 po 5× zlanení a 4× výstupe  1
 a následne po praní 1×  1,38
- užitná prieťažnosť v novom stave  

pri zaťažení 850 N  2%

MAGULA, R., 1991: Banícke svietidlá v múze-
ách na Slovensku. Košice, 1991. 

MAJKO, J., 1950b: Ako bolo objavené spojenie 
medzi Čertovou dierou a Domicou. Krásy Slo-
venska, 27, 5-8, Liptovský Mikuláš, 146-150. 

MRÁZIK, P., 1985: Karbidka z obalu ZP-4. Spra-
vodaj SSS, 1-2, 16, Liptovský Mikuláš, 17-22. 

MRÁZIK, P., 1988: Karbidka z obalu ZP-4. Sta-
lagmit, 1, Praha, 25-28. 

TĚSNOHLÍDEK, R., 1926: Demänová. Praha. 
Archív SMOPaJ

Osobné rozhovory s: M. Erdösom, Ľ. Gaálom, 
P. Hipmanom, J. Hlaváčom, Z. Hochmuthom, 
A. Lutonským, P. Magdolenom, R. Magulom, P. 
Mrázikom, J. Slančíkom, G. Stibrányim, J. Thu-
róczym, M. Valaštiakom, a P. Vozárikom,

Osobitná vďaka patrí najmä P. Bellovi, P. Hip-
manovi, J. Hlaváčovi, Z. Hochmuthovi, M. Lal-
kovičovi, R. Magulovi, P. Mrázikovi, a G. Stibrá-
nyimu za pozorné prečítanie textu a za cenné 
pripomienky. 

Rodí sa nové lano Gustáv Stibrányi



47

- zrážanlivosť po 5× zlanení,  
4× výstupe a l praní  3%

Nové lano (bez vyprania) bolo zaťažené nasle-
dovným spôsobom:

a) Zlanenie v previse na celej dĺžke vzorky v 
jaskynnej šachte. Teplota okolia -5°. 

b) 4 krát výstup po lane pomocou lanových 
blokantov PETZL. 

1. Zlanenie pomocou samoblokujúcej brzdy 
STOP D 09 od firmy PETZL. Veľmi veľký pre-
klz lana v brzde! Pre zamedzenie veľmi rýchle-
ho zlanenia bolo nutné páku brzdy dvíhať silou 
cca 50 až 80 N. Poznámka: Skúšobná zlanova-
cia brzda bola v čase skúšky už značne opotre-
bovaná. Napriek tomu je možné preklz v brzde 
hodnotiť ako nebezpečne veľký. 

2. Zlanenie pomocou samoblokujúcej brzdy 
SRT (tzv. DINGO). Plynulý zostup s jemným 
ovládaním brzdy. Počas zostupu sa lano zato-
čilo 2×. 

3. Zlanenie pomocou zlanovacej osmičky 
HUIT D 02 od firmy PETZL. Zostup veľmi 
rýchly. Bolo nutné silne brzdiť. Počas zlanenia 
v hornej polovici sa lano zatočilo doprava 2,5 
krát. Na dolnom úseku lana sa vytočilo 2,5 krát. 
Poznámka: Zlanovacia osmička bola pripnutá 
do pomocnej slučky a vbiehajúci koniec lana aj 
do pomocnej karabíny v centrálnom kotvení, 
čiže vbiehajúce a vybiehajúce laná boli súosé. 
Toto riešenie zabránilo nadmernému zatáčaniu 
lana na vbiehajúcom konci. 

4. Zlanenie pomocou GRIGRI od firmy PE-
TZL. Zlanenie plynulé, dobre ovládateľné. 
Grigri nepreklzuje, avšak koniec lana sa zatočil 
doprava 15 krát. Po uvoľnení zaťaženia lano 
nejavilo tendenciu spätného vytočenia a to do-
konca ani po opätovnom zaťažení pred výstu-
pom. Počas vystupovania po lane sa toto naspäť 
doľava vytočilo len 4 krát. 

5. Zlanenie pomocou brzdy SIMPLE D 04 do 
firmy PETZL. Plynulý, dobre ovládateľný zo-
stup. Lano sa zatočilo doľava 11 krát. 

Hodnotenie skúšanej vzorky:
– Povrch lana je miestami nepatrne nerovno-

merný. Pozorované nerovnomernosti však mož-
no hodnotiť ako zanedbateľné a to z hľadiska 
funkčného aj estetického. Mnohé konkurenčné 
laná majú vyššiu mieru nerovnomernosti. Po-
vrch lana je na prvé pozorovanie relatívne málo 
odolný deštrukčným účinkom zúbkov lano-
vých blokantov. Je však priskoro hodnotiť túto 
vlastnosť. Chvályhodné je konštrukčné riešenie 
opletu. Pramienky pletené doľava majú zákrut 
Z a pramienky pletené doprava majú zákrut S. 
Toto riešenie spôsobuje vyššiu mieru preklzu 
lana v brzdách, avšak vyššiu abrazívnu odolnosť 
lana pri styku so skalou. 

- Počas skúšok boli všetky zlanenia vykonané 
rýchlosťou bežnou, prípustnou v jaskyniarskej 
praxi. Na vzorke nie je badateľná žiadna znám-
ka po tavení. Z dôvodu veľmi nízkej teploty 
prostredia počas skúšok nie je možné hodnotiť 
odolnosť proti taveniu povrchu. 

- Oplet lana si udržuje nepravidelný pravý 
zákrut na celej dĺžke, 1 zákrut na 1,2 – 1,5m. 
Napriek tomu sa lezec na lane neotáča ani pri 
zlanení, ani pri výstupe. Je tomu tak pravde-
podobne vďaka vhodnej konštrukcii duše lana  
z 12 pramienkov, 6Z a 6S. 

- Lano sa javí ako veľmi „husté“. Je to častý 
sprievodný jav 16 paličkových lán. Vďaka tomu 
je zoválňovanie prierezu minimálne, avšak ne-
výhodou je vysoká uzlovateľnosť, ktorá sa po 
styku s blatom a po viacnásobnom praní cel-
kom určite ešte zvýši. Bolo by potrebné lano 
pliesť trochu voľnejšie!

- Hmotnosť lana je pri dnešnom trende veľ-
mi vysoká. Pokiaľ to dovolia pevnostné para-
metre, bolo by potrebné znížiť priemer lana na 
10 mm. 

Na prvý pokus je to veľmi pekné a dobré lano. 
Dúfajme, že sa ho čoskoro podarí vyvzorovať na 
dobré a spoľahlivé lano vhodné aj pre jaskynia-
rov. 
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V súčasnej dobe pri vysokej cene karbidu a 
problémami s jeho zháňaním ako aj nedostat-
kom vhodných karbidiek sa znova stáva aktu-
álne používanie vyššie uvedeného baníckeho 
zdroja. Radoví jaskyniari však majú problémy 
s jeho nabíjaním ako aj údržbou. Stretávame 
sa s poničenými nifkami, prípadne vyvádzame 
„zhasnutých jaskyniarov“ von z dier. Pokyny pre 
údržbu ktoré síce boli už v Spravodaji opísané, 
ale dávno (Rajman L. Roda Š. 1979), takže sme 
považovali za potrebné niektoré podstatné veci 
publikovať znova v našom časopise. 

Nabíjanie: Zdroj osvetlenia je riešený na na-
bíjanie bez otvárania a to založením do špeci-
álneho stojana, kde sa zdroj nabíjacieho prúdu 
pripojí k 2 kontaktom na bokoch vrchnáku 
puzdra. Je to prúd striedavý, jeho usmernenie 
zabezpečuje dióda zabudovaná vo vrchnáku. 
Tento postup však v amatérskych a domácich 
podmienkach je asi sotva zabezpečiteľný, preto 
odporúčame pri každom nabíjaní zdroj otvoriť 
a nabíjať priamo články, ovšem už jednosmer-
ným prúdom. 

Otvorenie telesa zdroja môže byť už prvým 
problémom. Originálne riešenie je priloženie sil-
ného permanentného alebo elektromagnetu k 
uzáveru (bielej farby, na boku) čím sa odomknú 
2 zámky v jeho telese a uzáver je možné odklo-
piť. Lepšie je však vyrobiť si z oceľového drôtu 
pomôcku podľa obr., do telesa uzáveru navŕtať 
2 diery a zdroj otvárať stlačením zámkou touto 
pomôckou. 

Nabíjací prúd má byť max. 1 A, napätie cca 
6V. Vhodným zdrojom je napríklad transfor-
mátor z detského vláčika, je možné tiež použiť 
transformátor „zvonkový“, ktorý sa dá kúpiť v 
predajni elektro, ale tu je prúd pomerne slabý, 
asi 0,3 A pri napätí 8 V, čo však nie je na závadu, 
iba nabíjanie trvá dlhšie. 

Pozor na polaritu! Transformátor z vláčika 
má zabudovaný usmerňovač, v ostatných prípa-
doch treba použiť diódu, vhodná je aj tá, ktorú 
máme napr. i vo vrchnáku zdroja, prípadne je 
tiež možné pripojiť striedavý prúd priamo na 
vonkajšie kontakty na puzdre a nabíjať pri za-
vretom puzdre. 

Pri nabíjaní je ale vhodné články vybrať z puzdra, 
prípadne ich očistiť a najmä pozorovať hladinu 
elektrolytu, ktorá má byť (vo vybitom stave) me-
dzi 2 ryskami. Počas nabíjania hladina elektrolytu 
stúpa, nakoniec začne bublinkovať a vystúpi často 
až nad články. Vtedy je akumulátor nabitý a takto 
vizuálne môžeme sledovať, či je všetko v poriadku. 
Pokiaľ niektorý článok má inú hladinu, (výrazne 
nižšiu), je potrebné zistiť príčinu. 

Dolievanie: Pokiaľ je hladina pod spodnou 
ryskou, dolieva sa zásadne destilovanou vodou. 
Voda z vodovodu s obsahom chlóru znamená 
pre zdroj istú záhubu. Pri dolievaní vyskrutku-
jeme zátky, najlepšie nástrčkovým 6 hranným 
kľúčom, pri tejto príležitosti skontrolujeme 
tesnenie. Dolievanie robíme opatrne, aby sme 
nepreliali, buď pomocou malého lievika alebo 
injekčnou striekačkou. 

Pokiaľ došlo k strate elektrolytu, napr. vylia-
tím pri netesniacej zátke alebo chceme vymeniť 
elektrolyt z iných dôvodov, odporúčame starý 
elektrolyt vyliať a naliať nový. Elektrolyt vyrobí-
me podľa tohto receptu:

730 ml destilovanej vody (7,3 dl)
230 g KOH (hydroxid draselný)
20 g LiOH (hydroxid lítny)
Pri rozpúšťaní radíme postupovať opatrne, 

hydroxid pridávať do vody pomaly v malých 
množstvách, za stáleho miešania (roztok sa sám 
od seba prudko zahrieva), pozor na postrieka-
nie, je to silná žieravina. Chrániť pred deťmi  
a neskladovať vo fľaši od pálenky. 

Používanie a údržba 
baníckeho čelového osvetlenia typu 1662 E

Zdenko Hochmuth



49

Vyplachovanie
Pri dlhodobom používaní sa v akumuláto-

roch postupne nahromadí rôzny kal, a najmä 
karbonát, ktorý vzniká zo vzdušného CO2. 
Tohto sa zbavíme iba vyliatím starého elektro-
lytu, vypláchnutím a naliatím nového elektroly-
tu. Pozor! Pred vylievaním elektrolytu musí byť 
akumulátor úplne vybitý!!!!

Pred vylievaním vyberieme články z puzdra, 
otvoríme a obsah vylejeme na miesto, kde ne-
môže nič poleptať. Potom lievikom nalejeme do 
článkov až po vrch destilovanú vodu, zohriatu 
na cca 60°. Potom články zavrieme, poriadne 
nimi potrasieme a po cca 3 – 4 hod. obsah vy-
lejeme. V obrátenej polohe je potrebné nechať 
články aspoň 2 hod. Potom ich naplníme novým 
elektrolytom až po hornú rysku, zodpovedne 
uzavrieme a necháme niekoľko hodím postáť a 
môžeme ich nabiť vyššie uvedeným spôsobom. 

Odsvietenie
Po každej závažnejšej údržbe je vhodné pre-

svedčiť sa, aká je skutočná kapacita akumuláto-
ra. Po nabití zapojíme k článkom buď špeciálne 
na tieto účely pripravenú žiarovku, alebo po 

uzavretí puzdra vrchnákom zasvietime žiarovku 
(silnejšie vlákno má odber 0,8 A, tenšie 0,5 A). 
Pri silnejšom vlákne by dobrý zdroj mal svietiť 
aspoň 10 hod., stretli sme sa ale aj so zdrojmi, 
ktoré vydržia až 14 h. Tiež pri vysvecovaní pozo-
rujeme hladinu, najmä na koniec. Tu sa niekedy 
stáva, že niektorý článok je slabší, a prepóluje 
sa. Vtedy miesto poklesu hladina elektrolytu 
stúpa. V takomto prípade je potrebné články 
batérie rozpojiť a tento článok samostatne vy-
svietiť a potom znova nabiť. 

Pri správnej údržbe je akumulátor takmer 
večný, autor príspevku bežne používa články 
vyrobené r. 1972. Pri serióznej starostlivosti o 
zdroj sa nám čas a námaha spojená s údržbou 
iste vyplatí. 

Literatúra:

RAJMAN, L., RODA, Š., 1979: Údržba banských 
lámp typu 16623 E, Spravodaj SSS č. 1.

GAJDUŠEK, O., 1965: Popis a návod k obsluze 
lamp 16623, Ostrava, 26 s.

GAJDUŠEK, O., 1967: Popis a návod k obsluze 
lamp 16623, Dodatek 1, Ostrava, 6 s. 
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Pred Vianocami 1995 sme využili prítomnosť 
dvoch jaskyniarov Milana Kankulu a Rada Ku-
peca a vybudovali lezecký trenažér na členitom 
skalnom útvare, ktorý sa nazýva Žaba. Nachá-
dza sa v blízkosti Partizánskeho a v dobách, keď 
ešte nebolo zregulované koryto, obmývali ho 
vody rieky Nitry. Tvoria ho vápencové zlepence 
a poskytuje veľmi dobré možnosti na precvi-
čovanie jednolanovej techniky – nachádzajú sa 
tam previsy, je tam možné inštalovať traverzy 
popri skale aj vo vzduchu. Hojne ho využívajú 
aj lezci z miestneho horolezeckého klubu. 

Po podrobnej prehliadke „Žaby“ sme vybra-
li podľa nás najvhodnejšie miesto na trenažér 
a inštaláciu sme začali kotviacim bodom (KB) 
č. 1 vo výške cca 15 m nad úrovňou okolitého 
terénu. Použili sme bežne dostupné spity na 
M8 skrutku a duralové plaketky. Prvý spit sme 
umiestnili blízko skalného hrbu, okolo ktorého 
je možné obviazať lano ako základné kotvenie. 
Kotviaci bod č. 2 je na začínajúcom previse. 
Zdolať tento úsek nie je tak celkom jednoduché 
ani v jednom, ani v 
druhom smere, lebo 
lano pomerne strmo 
klesá, dĺžka úseku 
je približne 8 met-
rov. Ďalší úsek po 
KB 3 je horizontálny  
3- metrový traverz vo 
vzduchu, potom na-
sleduje krátke zlane-
nie a ďalší traverz po 
piate kotvenie s kon-
taktom so skalou. 
Jednou s lahôdok je 
presun medzi piatym 
a šiestym kotvením, 
ide o viacmetrový 
takmer horizontálny 
traverz vo vzduchu. 

Kotviace body 6 – 11 sú už napevno zabu-
dované horolezecké skoby s okami, ktoré tam 
umiestnili miestni skalolezci. V týchto miestach 
majú vytipovaných niekoľko cvičných trás. 
Skôb je tu viac a smerovanie trenažéra možno 
rôzne varírovať podľa chuti a času. 

Samozrejme, trenažér je možné preliezať 
v oboch smeroch. Prepínanie na niektorých 
miestach je o niečo zložitejšie, napr. KB 2 a 6 
sú v dosť veľkých previsoch. Prakticky všetci 
jaskyniari z klubu Badizer používajú ten istý 
spôsob lezenia s jedným prsným a jedným ruč-
ným speletom a pedálom na jednu nohu, ťažšie 
prepínania cez kotvenia v previsoch sme riešili 
dodatočnými slučkami, do ktorých sme sa opie-
rali kolenom. 

Na vystrojenie trenažéra sme potrebovali 
asi 80 m statického lana priemeru 10,5mm a 
táto zábavka nám zabrala celý deň. Plaketky 
sme ponechali na skale a kedykoľvek je možné 
natiahnuť lano a precvičovať finesy speleoalpi-
nizmu. 

Vybudovanie lezeckého trenažéra na „Žabe“

Juraj Kankula
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Výnimočné hodnoty časti kultúrneho a prí-
rodného dedičstva predurčujú vyčleňovanie ob-
jektov a území unikátnych a významných z ce-
losvetového hľadiska. Tieto si vyžadujú osobitú 
ochranu, udržiavanie i prezentáciu ako neoceni-
teľného a nenahraditeľného vlastníctva nielen 
určitého národa, ale celého ľudstva, čo je pred-
metom Dohovoru o ochrane Svetového kultúr-
neho a prírodného dedičstva prijatej členskými 
štátmi UNESCO na 17. generálnej konferencii v 
roku 1972. Dohovor zahŕňa program starostli-
vosti o dedičstvo na štátnej úrovni a podmienil 
vytvorenie Výboru Svetového dedičstva a Fondu 
Svetového dedičstva od roku 1976. 

Do septembra 1995 uvedený dohovor ratifi-
kovalo 142 štátov (bývalé Česko-Slovensko až 
v roku 1990, Slovenská republika ako jeden 
z nástupníckych štátov je signatárom od 1. 1. 
1993). Medzi hlavné úlohy Výboru Svetového 
dedičstva, zloženého z 21 volených zástupcov 
signatárskych štátov na generálnom zhromaž-
dení konvencie, patrí rozhodovanie o zápise 
kultúrneho a prírodného majetku výnimočnej 
hodnoty do Zoznamu Svetového dedičstva a 
stanovovanie spôsobu a podmienok využívania 
Fondu Svetového dedičstva. 

Medzinárodná podpora v rámci tohto fondu 
sa týka pomoci pri príprave projektov na zapí-
sanie kultúrnych a prírodných objektov do zo-
znamu Svetového dedičstva, núdzovej pomoci v 
súvislosti s vážnym poškodením kultúrneho a 
prírodného dedičstva v dôsledku neočakávané-
ho úkazu alebo bezprostredného nebezpečen-
stva vážneho poškodenia, prípravy školení sú-
visiacich s uplatňovaním Dohovoru o ochrane 
Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva, 
technickej spolupráce pri prácach na záchran-
ných projektoch a propagačnej činnosti. 

Výbor zasadá jedenkrát ročne, jeho predsed-
níctvo zložené zo zástupcov 7 štátov dvakrát 
ročne. V roku 1992 sa zriadilo Centrum pre 
svetové dedičstvo ako stály sekretariát výboru 
so sídlom v Paríži. Formou poradných orgánov 
úzko spolupracujú s Medzinárodnou radou pre 
pamiatky a sídla (ICOMOS) a Medzinárodnou 
úniou ochrany prírody (IUCN). 

K 1. 1. 1995 bolo do zoznamu Svetového kul-
túrneho a prírodného dedičstva zahrnutých 
440 objektov a území, z toho 326 kultúrnych, 
97 prírodných a 17 zmiešaných pamiatok. Na 
zasadnutí Výboru Svetového dedičstva v dňoch 
4. -9. 12. 1995 v Berlíne sa odsúhlasilo ďalších 
6 prírodných a 23 kultúrnych pamiatok. Medzi 
schváleným prírodným dedičstvom je i bilate-
rálny slovensko-maďarský projekt Jaskyne Slo-
venského a Aggtelekského krasu. Tým je po sve-
tovom kultúrnom dedičstve (Banská Štiavnica 
s okolitými technickými pamiatkami, Spišský 
hrad s okolím, Vlkolinec) na území Slovenska 
zastúpené, po neúspechu Tatranského národ-
ného parku v roku 1992 v Santa Fé, i svetové 
prírodné dedičstvo. 

Slovenský a Aggtelekský kras ako súvislé 
krasové územie predstavuje typický stredoeu-
rópsky planinový kras mierneho klimatického 
pásma s viacerými genetickými a morfologic-
kými typmi jaskýň a priepastí. Zaberá rozlohu 
asi 600 km², z čoho 2/3 sú na území Slovenskej 
republiky a 1/3 na území Maďarskej republiky. 
Z hľadiska veľkoplošných chránených území 
sa vzťahuje na CHKO Slovenský kras a Aggte-
lekský národný park. V doteraz známych viac 
ako 700 jaskyniach a priepastiach sú zastúpené 
rôznorodé formy sintrovej výplne. Podzemné 
krasové javy sú miestami polohovo koncentro-
vané a dosahujú neobyčajnú hustotu (na časti 

Pavel Bella

Jaskyne Slovenského a Aggteleckého krasu  
v zozname svetového dedičstva
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planiny Dolný vrch je sústredených 20 priepastí 
na 0,5 km²). 

V predloženom projekte je zvýraznených 21 
jaskýň, resp. genetických jaskynných systémov 
ako charakteristických a reprezentatívnych 
lokalít (Domica – Baradla, Silická ľadnica – 
Gombasecká jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, 
Hrušovská jaskyňa, Jaskyňa Skalistého potoka 
– Kunia priepasť, Drienovská jaskyňa, Jasovská 
jaskyňa, Snežná diera, Zvonivá priepasť, Divia-
čia priepasť, Ochtinská aragonitová jaskyňa, 
Obrovská priepasť, priepasť Vecsem-bukki, Vass 
Imreho jaskyňa, jaskyňa Meteor, priepasť Rej-
tek, Jaskyňa slobody, Kossúthova jaskyňa, Jas-
kyňa mieru, Rákocziho jaskyňa 1. a Rákocziho 
jaskyňa 2). Hoci Ochtinská aragonitová jaskyňa 
sa nachádza v Revúckej vrchovine, bohatstvo 
a unikátnosť aragonitovej výplne i jej začlene-
nie do ochranného pásma CHKO Slovenský 
kras podmienili jej zaradenie do spoločného 
projektu. Silická ľadnica je podľa dostupných 
údajov najnižšie situovanou typickou ľado-
vou jaskyňou do 50° severnej zemepisnej šírky 
mierneho klimatického pásma. Problematika 
jej ochrany najmä voči úbytku ľadovej výplne, 
následkom zmeny speleoklimatických pomerov 
v dôsledku objavenia podzemných priestorov 
pozdĺž Čierneho potoka, je však neobyčajne 
naliehavá. Viaceré jaskyne na uvedenom území 
sú známe aj vzácnymi archeologickými nálezmi 
a historickými pamiatkami. 

V rámci dvojročných prerokovacích a schva-
ľovacích procedúr od predloženia projektu sa 
v máji 1995 uskutočnila inšpekčná návšteva 
J. Thorsella, hlavného experta IUCN pre Sve-
tové dedičstvo, viacerých zmienených jaskýň a 

priepastí. Zo slovenskej strany sa na spracová-
vaní a zabezpečovaní projektu za koordinácie 
Ministerstva životného prostredia SR (RNDr. 
J. Klinda, Ing. P. Toma) podieľali SAŽP – Sprá-
va CHKO Slovenský kras (Ing. M. Rozložník), 
Správa slovenských jaskýň (Ing. J. Hlaváč, RNDr. 
J. Zelinka), Slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva (RNDr. P. Bella) i Slovenská spe-
leologická spoločnosť. Z maďarskej strany išlo 
najmä o Správu Aggtelekského národného par-
ku (G. Baross) a Speleologický inštitút v Buda-
pešti (K. Székely, K. Takacs-Bolner). 

Doteraz zoznam Svetového dedičstva zahŕňa 
štyri prírodné lokality, ktorých unikátne hod-
noty spočívajú v podzemnom krasovom feno-
méne – jaskyniach. Po skôr zapísanom Národ-
nom parku Mamutej jaskyne (USA, najdlhší 
jaskynný systém na svete) a Škocjanskych jasky-
niach (Slovinsko) sa na zmienenom zasadnutí 
výboru v Berlíne okrem Jaskýň Slovenského a 
Aggtelekského krasu odsúhlasil aj Národný 
park Carlsbadských jaskýň, vrátane jaskyne Le-
chuguilla (USA). Jaskyne sa vyskytujú aj v nie-
ktorých iných územiach zaradených do tohto 
zoznamu, avšak z hľadiska ich celkovej hodnoty 
nie sú dominantné. V rámci Svetového kultúr-
neho dedičstva figuruje jaskyňa Altamíra (Špa-
nielsko), kresby v jaskyniach v údolí Véz     re 
(Francúzsko) a podzemný reliogiózny priestor 
antropogénneho pôvodu zv. Sokkuram (Južná 
Kórea). 

Zapísanie kultúrnych alebo prírodných loka-
lít a objektov do zoznamu Svetového dedičstva 
neznamená iba zvýraznenie jeho samotnej exis-
tencie, ale zaväzuje príslušný signatársky štát 
dohovoru zabezpečiť jeho ochranu a primeranú 
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Rakúsko

Pokračovanie prieskumu priepastného systé-
mu Vogelschacht (-761 m), poľskými jaskyniar-
mi prinieslo vytúžený úspech. 10. 8. 1995 došlo 
ku spojeniu tejto jaskyne s Lamprechstofenom. 

Ku spojeniu došlo v pokračovaní partií nazva-
ných Poľská galeria (500 m) kde sa prieskum 
zastavil počas predposlednej poľskej výpravy v 
máji 1995. Tieto časti boli podľa merania asi 50 
m od partií v Lampo. 

Na tento prieskum nadviazala výprava v augus-
te. Táto v poslednom dóme nazvanom Hexenhal-
le pokračovala prieskumom nezlezenej priepasti, 
ktorá ich doviedla do známych častí Lamprechsto-
fenu. Tento úspech bol docielený tvrdou mnoho-
ročnou aktivitou poľských jaskyniarov a výsledok 
tohto úsilia je druhé miesto v svetových tabuľ-
kách najhlbších jaskýň sveta. Denivelácia 1532 m 
(+ 1521m, -11m) odsunula na tretie miesto fran-
cúzsky systém Mirolda (-1520 m). 

Na okraj treba poznamenať, že krasová ob-
lasť, kde sa nachádza Vogelschacht dáva šancu 
uvažovať o možnosti zvýšiť deniveláciu celého 
systému. Objav poľských jaskyniarov z roku 
1992 sa nachádza takmer o 100 výškových met-
rov vyššie ako vchod do Vogelschacht. 

Mexiko

Americkí a švajčiarski jaskyniari, ktorí sa 
raz za dva roky stretávajú na planine Oaxaca 
v rámci projektu Cerro Rabon, pokračovali v 
prieskume najznámejšej jaskyne regiónu. Kija-
he Xontjoa pustila a teraz sa jej hĺbka zastavila 
na -1209 metrov. 

Francúzsko

Hlavný objav roka vo Francúzku bol urobe-
ný v priepasti Tanne des Pra d’Zeures / TO75 /, 
ktorá sa nachádza v masíve Tournette, neďale-
ko Annecy v Savojských Alpách. 20. decembra 
1994, sa podaril prienik až do hĺbky -960 m. 
Dĺžka systému je v súčasnosti asi 11 km a de-
nivelácia je – 960 m a + 53 m, čo dáva 1013 m. 
Tento výsledok radí túto jaskyňu na 7. miesto 
1000 m jaskýň vo Francii a na 49. miesto vo 
svetových tabuľkách. 

Mexiko

Stručná správa prevzatá zo Spelunky, najzná-
mejší jaskynný systém v Mexiku, Sistema Hu-
autla bola cieľom viacnárodnej expedície. Počas 
prieskumu bolo zameraných 3,4 km nových 

starostlivosť, podľa potreby s možnosťou uplat-
nenia žiadosti o medzinárodnú podporu. 

V prípade našich jaskýň je reálna aktualizácia 
programov starostlivosti s dôrazom na člove-
kom postihnuté a atakované lokality, vrátane 
monitorovania stavu prírodného prostredia. 
Medzi najvážnejšie negatívne prejavy určite 
patrí narušenie prirodzeného zaľadnenia Silic-
kej ľadnice. Okrem toho treba osobitú pozor-
nosť venovať štyrom sprístupneným jaskyniam 
(Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jasky-
ňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) pri sledova-
ní vplyvu prevádzky na jaskynné geosystémy a 
nezanedbateľný je aj technický a estetický stav 
vstupných areálov s poskytnutím základných 
informácií o príslušnom prírodnom dedičstve. 
Najvýznamnejšie jaskyne v Slovenskom krase 

by mali byť v zmysle Zákona NR SR č. 287/1994 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny vyhlásené za 
národné prírodné pamiatky. 

Priebežné monitorovanie stavu prírodných 
objektov a území zapísaných do daného zozna-
mu vykonáva Centrum pre svetové dedičstvo pros-
tredníctvom odborných expertov IUCN, v čom 
spočíva medzinárodný dohľad na odsúhlasené 
svetové dedičstvo. Pracovné smernice pre reali-
záciu Dohovoru o ochrane Svetového kultúrneho a 
prírodného dedičstva obsahujú aj postup pre prí-
padné vylúčenie majetku zo zoznamu Svetového 
dedičstva. 

Uvedeným skutočnostiam a zámerom by mali 
odpovedať ďalšie činnosti organizácií ochrany 
prírody i dobrovoľných jaskyniarov pri vykoná-
vaní speleologického prieskumu a iných aktivít.

Zaujímavosti 
zo zahraničia

Ján Tencer
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priestorov a tým táto najväčšia mexická jaskyňa 
dosiahla deku 56,7 km. Hĺbka systému sa zväč-
šila zo -1353 m na -1475m. 

Mexiko

Cueva Cheve, známa aj ako Cuicatéco (-1386 m) 
 bola miestom farbiaceho pokusu, ktorý doká-
zal veľký potencial tejto lokality. Pokus dokázal 
možnosť dosiahnuť deniveláciu 2525m. 

USA

Lechugilla Cave, dosiahla v januári 1995 
deku 127,21 km čo zaradilo túto jaskyňu na 
piate miesto vo svetových tabuľkách. 

Veľká Británia

V novembri 1994 sa pomerne neznámy jas-
kyniarsky klub Morgannwg CC, pôsobiaci v 
oblasti Južného Walesu, zaslúžil o rozruch na 
jaskyniarskej scéne vo Veľkej Británii. Jeho čle-
novia, ktorí sústredili svoje úsilie na doteraz nie 
veľmi atraktívne územie, sa dočkali zaslúžené-
ho úspechu. Po roku tvrdého kopania v ťažkých 
podmienkach, kde jediným vodidlom bol pre 
nich veľmi silný prievan, sa im podaril prienik 

do jaskynného systému, ktorý svojím rozsahom 
prekvapil jaskyniarov nielen v Británii. Hneď 
prvé prieskumné akcie priniesli neočakávané 
výsledky. Za dva mesiace sa podarilo v jaskyni 
pre nás s nezvyklým menom Ogof Draennen, 
preskúmať okolo 20 km nových priestorov. 
Zároveň s prieskumom v jaskyni prebiehalo  
i mapovanie. Počas roku 1995 sa práce v jaskyni 
nezastavili a ku koncu roku bolo v jaskyni ob-
javených a zameraných okolo 26 km chodieb. 
Týmto objavom, sa jaskyňa Ogof Draennen do-
stala na piate miesto v rebríčku najdlhších jas-
kýň Veľkej Británie. 

Najdlhšie jaskyne Veľkej Británie:
1. Ease Gill System 62. 5 km
2. Ogof Ffynnon Ddu 50 km
3. Agen Allwedd 32 km
4. Daren Cilau 28 km
5. Ogof Draennen 26 km
6. Kingdale System 20. 9 km
7. Dan yr Ogof 16 km
8. Gaping Gill 15. 8 km
9. Peak/Speedwell System 14. 5 km
10. Ogof Craig a Ffynnon 13 km
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Dostala sa mi do rúk členská legitimácia SSS 
číslo 196 z roku 1951 s podpismi Vojtecha Be-
nického a Fedora Klimáčka. Držiteľ legitimá-
cie JUDr. Vojtech Bukovinský, ktorý by sa bol 
nedávno dožil osemdesiatky, patril medzi vyše 
200 členov Slovenskej speleologickej spoločnos-
ti v prvom období jej existencie (1949 – 1953). 
O niečo neskôr, roku 1960, sa V. Bukovinský 
stal členom Speleologickej odbočky Slovenskej 
zemepisnej spoločnosti pri SAV. 

Práve v období 50. a 60. rokov sa tento rodák 
z Bitarovej pri Žiline, bývajúci v Lietave, veno-
val jaskyniarstvu s mimoriadnym zaujatím. O 

výsledkoch svojej práce informoval verejnosť v 
rámci správ o činnosti jaskyniarskej skupiny v 
Žiline najmä na stránkach zborníka Slovenský 
kras, kde mu v tom čase vyšli aj viaceré odborné 
príspevky (napr. o pojme objavu v speleológii, 
príspevky k vzniku jaskynných prievanov a k 
dejinám Demänovskej jaskyne Slobody), ale i 
v zborníku Československý kras a vo Vlastived-
nom zborníku Považia. Pracoval na mnohých 
krasových lokalitách Malej Fatry, v r. 1952 – 54 
ako vedúci profesionálny výskumník (pracovis-
ká v Stráňavskej, Višňovskej a Turskej doline, 
vo Vrátnej a inde), neskoršie v Strážovských vr-

Kto bol dr. Vojtech Bukovinský 
(1. 1. 1916 – 28. 8. 1989)

Bohuslav Kortman

Foto: Vojtech Bukovinský (stojaci vľavo) pri vchode do Májovej priepasti r. 1962.
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Nie je tomu tak dávno, čo sme oslavovali 
okrúhle jubileum známeho slovenského jas-
kyniara, Ing. Mikuláša Erdösa, CSc., pred pár 
dňami sme s Mikim pripravovali plány na jar 
deväťdesiateho šiesteho, v nedeľu sme na vý-
ročke súhlasne zamrmlali nad návrhom oceniť 
Mikiho jaskyniarsku prácu čestným členstvom. 
A vo štvrtok zazvonil telefón, ktorý priniesol 
smutnú správu – Miki už nie medzi nami. 

Nechceme sa dnes venovať podrobnému Mi-
kiho životopisu, priniesli sme ho pred rokom, 
v Spravodaji 1/1995. Chceme sa dnes rozlúčiť 
s človekom, pre ktorého sa jeho koníček stal 
celoživotným povolaním, s kamarátom, ktorý 
svoje chlapčenské sny dokázal premeniť na sku-
točnosť. Pripomeňme si krátko, čo pre nás Miki 
zanechal a v jeho odkaze hľadajme jeho osudy. 

Sú ľudia, ktorí prežijú život a keď odídu, os-
tane po nich iba spomienka. Miki odišiel a za-
nechal nám svoje rozsiahle dielo. Predovšetkým 
jeho výskumy v Slovenskom krase, prehľadný 
systém číslovania krasových javov, zoznamy jas-
kýň a priepastí jednotlivých planín Slovenského 
krasu, krasových území v okolí Košíc a v ďalších 

krasových ostrovoch východného Slovenska 
boli, sú a ešte dlhé desaťročia budú oporou kaž-
dého serióznejšieho jaskyniarskeho výskumu v 
tejto časti Slovenska. K Mikiho zásluhám patrí, 
že sa venoval, so svojou zvyčajnou pedantnos-
ťou a trpezlivosťou, aj málo atraktívnym, ale 
dôležitým jaskyniarskym témam, ako napríklad 
súpis historických nápisov v jaskyniach alebo 
zostavovanie speleologickej bibliografie. 

Ako zakladajúci člen bývalej košicko-jasovskej 
jaskyniarskej skupiny, terajšieho Speleoklubu 
CASSOVIA, profesionálny jaskyniar Východo-
slovenského múzea v Košiciach a neskôr špecia-
lizovaného jaskyniarskeho múzea v Liptovskom 
Mikuláši (dnešné SMOPaJ), obetavý kolega 
a priateľ mnohých jaskyniarov zo Slovenska, 
Čiech, Maďarska zanechal Miki Erdös hlbokú 
stopu v histórii jaskyniarskeho výskumu vý-
chodného Slovenska. 

Na niektoré veci sme mali odlišný názor ako 
Miki, niekomu sa nepáčilo jeho číslovanie, iné-
mu sa nevideli jeho popisy, ďalšiemu Mikiho 
úzkostlivá pedantnosť pri zaznamenávaní no-
vých poznatkov. Ale považovali sme to za bežné 

choch Mojtínsky kras). 
Niekoľkokrát priam sizyfovské úsilie v son-

de pod vrchom Polom v Stráňavskej doline či 
v roku 1961 objavená Májová priepasť (Moj-
tínska priepastná jaskyňa), v prieskume ktorej 
pokračoval až do roku 1966, sú rukolapným 
dôkazom jeho vytrvalosti a hlbokého vzťahu k 
jaskyniam a speleológii vôbec. Tieto jeho vlast-
nosti ocenila Slovenská zemepisná spoločnosť 
usporiadaním II. výročnej členskej schôdze svo-
jej speleologickej odbočky r 1965 v Mojtíne a 
zvolením za člena jej výboru. Rok predtým vy-
stúpil s odbornou prednáškou na Medzinárod-
nej speleologickej konferencii v Brne. Zaoberal 
sa i históriou a archeológiou. 

Početné Bukovinského články s jaskyniar-
skou tematikou uverejňované v novinách a ča-
sopisoch (Krásy Slovenska, Práca, Smena, Smer, 
Sloboda, Cieľ, Rozkvet Považia atď. ) pritiahli 
k speleológii nejedného milovníka prírodných 
krás a dobrodružstiev. Výsledky obdivuhodné-
ho pracovného nasadenia sa v speleologickom 
prieskume stali východiskom pre nasledovní-
kov dr. Vojtecha Bukovinského pri odhaľovaní 
tajomstiev malofatranského a Mojtínskeho kra-
su. 

Aj zato mu pri príležitosti jeho nedožitého 
jubilea a spomienke naň patrí naša vďaka a 
uznanie. 

Odišiel navždy Miki Erdös
(2. 7. 1934 – 7. 12. 1995 )

Eduard Kladiva
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vo vedeckej diskusii, keď nám všetkým išlo o 
spoločnú vec. Mikiho poctivý prístup k jasky-
niarskemu bádaniu ovplyvnil mnoho mladších 
ale i starších jaskyniarov zo Slovenského krasu. 
Bez Mikiho priamej účasti by nebolo objavov v 
Diviačej či v Ardovskej, ale bez jeho príspevku 
by možno doteraz čakal na svoje objavy Haja-
goš, Travertínka, Kunia priepasť alebo niektorá 
priepasť na Plešiveckej planine. 

Až naše svaly ochabnú a my odídeme na jas-
kyniarsky dôchodok, prídu mladší, dravejší. A 
potom aj oni otvoria starý, zaprášený zborník z 
80. rokov a opýtajú sa:

„Kto bol vlastne ten Miki Erdös?“
A my im odpovieme:

„Bol to človek, ktorý si svojou húževnatou, 
mravenčou prácou postavil náhrobný kameň za 
svojho života. “

A potom dodáme s hrdosťou v hlase: „My sme 
ho poznali, bol to náš kolega. “

A za to Ti Miki, patrí vďaka. Ty si odišiel, ale 
Tvoje dielo ostáva. A my Ti sľubujeme, že v ňom 
budeme pokračovať a nenecháme ho zapadnúť 
prachom. 

Odpočívaj v pokoji!

V mene bývalých aj súčasných jaskyniarov z 
košicko-jasovskej skupiny aj v mene všetkých 
členov Slovenskej speleologickej spoločnosti

Eda Kladiva
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The initial article of this bulletin is an annual 
report written by Ing. J. Tulis, President of the 
SSS. This report took into consideration the re-
ports of the individual clubs and regional bran-
ches of the SSS. The report confirms the vitality 
of our organization, a proof of which could be 
recently discovered corridors (7km in length) 
and mapping of 7 km of the underground are-
as. Regular publishing of our periodical can 
also be considered as a success. The initial ar-
ticle also gives a schedule of the speleological 
events in 1996. 

The next part of the journal is monothematic 
and it focuses on one of the most perspective val-
leys in Central Slovakia – the Jánska dolina valley. 
In 13 articles the authors from the Liptov and 
other branches of our Society provide us with 
the information on the older discoveries which 
has not been published yet, as well as on the re-
sults of the most recent research and mapping. 
In his article F. Bernadovič informs about the re-
search of the cave in Medzibrodie and about the 
Stano Šroll’s, a significant Slovak speleologist, 
contribution to this cave’s research. The authors 
of the other article Holúbek and Hochmuth give 
us the information on the mapping of the Nová 
Stanišová cave made between 1994-1996, the re-
sult of which was not only a map of the corridors 
long 2,300 meters, but also other discoveries the 
information of which is included in this article. 
The above research and mapping was made by 
the authors of the article. 

The most active contemporary coordinator of 
research in the Jánska dolina valley Peter Holú-
bek describes an interesting river cave Na zad-
ných. Peter Holúbek together with P. Magdolen 
from Bratislava also inform about psychotronic 
research of the vallley to find out the direction 
of the underground stream. 

And again Peter Holúbek with T. Javornický 
inform us about the new discoveries in the Jas-
kyňa zlomísk cave (the so-far known areas are 
3,2 km long). Ján Vajs, a member of the Nicolaus 
group tries to explore the possibilities of inter-
-connection of this cave with the Medvedia jas-

kyňa cave which is situated farther in the South. 
M. Hurtaj and P. Vaněk in their article give us 
the information on their activities in the Prie-
pastná jaskyňa cave. In the other contribution F. 
Bernadovič writes about the historic attempt to 
drain water from the siphon in Malá Stanišovská 
cave. Ján Vajs informs us about the cave in Petina 
which belongs to the highly-located river caves 
in the valley. According to P. Holúbek, a well-
-known small Plačúca skala cave out of which an 
underground stream runs could be a key place 
to the other disciveries in the lower part of the 
valley. P. Holúbek has also discovered an interes-
ting Poschodový potok cave in the upper part of 
the valley in the past. This cave situated under 
the surface stream level represents a serious the-
oretical problem. Ján Vajs also informs about the 
closing of the Jaskyňa zlomísk cave at the end. S. 
Votoupal and P. Holúbek conclude this issue by 
their information on the Ohnište massive which 
forms the highest part of the valley. The Silvošo-
va diera cave is very interesting and perhaps of a 
similar origin as the caves at Krakova hoľa mts. 

Some authors give us the information about 
the technical news and rarities. Peter Holúbek in 
his survey article gives a history of carbide lighting 
development, Gusto Stibranyi informs us about 
the development of a new rope (ťažné lano – haw-
ser). Zdenko Hochmuth returns to the problem 
of the use of the mining accumulator lamps, and 
M. Kankula informs about the installment of 
climbing simulator near Partizánske. 

Pavel Bella provides us with information on 
the significant success of the Slovak speleolo-
gy – namely including the Slovak Karst to the 
world natural heritage list, and Ján Tencer gives 
us the world speleology news. 

In part “Social column” we are informed abo-
ut the death of significant Slovak speleologist 
Mikuláš Erdös from Košice and the author of 
the last article B. Kortman reminds us of 80th 

anniversary of the other significant speleologist 
Vojtech Bukovinský

Editor

Summary
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Spravodaj SSS je interný periodický časopis 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Vychá-
dza 4× ročne, spravidla v termínoch 31. 3., 30. 
6., 15. 10., 31. 12. Je distribuovaný oblastným 
skupinám a klubom SSS, ako i nezaradeným a 
čestným členom. Dohodnutý počet recipročne 
za časopis Speleo odoberá Česká speleologic-
ká spoločnosť a jednotlivé čísla aj iné subjekty 
doma a v zahraničí na recipročnom princípe. 

Príspevky nie sú recenzované, za ich obsaho-
vú správnosť zodpovedá autor. Pri prevzatých 
údajoch je autor povinný citovať použité pra-
mene v štandardnej forme. 

O zaradení príspevku do zborníka rozhodujú 
zostavitelia. Príspevky sú publikované v pôvod-
nej podobe a rozsahu, redakcia si vyhradzuje 
právo opraviť gramatické a drobné štylistické 
chyby. Pokiaľ redakcia zistí vecne nesprávne 
údaje, opraví ich po konzultácii s autorom ale-
bo príspevok vráti na prepracovanie. Nevyžia-
dané rukopisy sa nevracajú. Príspevky nie sú 
honorované. 

Text príspevku spravidla v rozsahu max. 5 
strán A4 sa odovzdáva na diskete v textovom 
editore T 602, prípadne je ho možné poslať  
E–mailom na nižšie uvedenú adresu. Pri písa-
ní dodržujte tieto zásady: Okraje nezarovnávať, 
slová nerozdeľovať, riadkovanie 1, dĺžka stránky 
62, pravý okraj 65. Pokiaľ použijete iný textový 
editor, konzultujte to s redakciou. Bežne pra-
cujeme s Word perfect, Ami pro. Pokiaľ nemáte 
podmienky pre prácu na počítači, odovzdaj-
te príspevok napísaný na stroji, prosíme ale  
s predstihom, aby bol čas na prepísanie. 

Grafické prílohy: Sú zásadne zaraďované do 
textu, teda nie skladané mapy. Preto ich formát 
môže byť maximálne A3 na výšku, pri veľkos-
ti písma minimálne 3,5mm, pri formáte A4 na 

výšku môžu byť písmená veľké min. 2,5 mm. 
Vtedy vyjdú prílohy na celú stranu. Samozrej-
me že uverejníme i prílohy menších rozmerov. 
Kvalitný xerox je lepší ako pauzák. Pokiaľ gra-
fické prílohy dodáte v digitalizovanej podobe, 
najvhodnejší pre nás je formát PCX. 

Fotografie: uverejňujeme ich vzhľadom na 
podmienky tlačiarne iba výnimočne a kvalit-
né. V texte sú zásadne čiernobiele, i keď nám 
pošlete fotku farebnú. Na fotografiu napíšte na 
zadnú stranu ceruzkou popis a autora. 

Farebné fotografie na obálke sa zásadne ro-
bia z diapozitívov. Lepší je formát 60 × 60mm, 
ak dodáte kionofilm, potom iba obrázky kom-
ponované na výšku. O zaradení diapozitívu na 
obálku rozhoduje v prvom rade jeho kvalita a 
súvislosť s textom v Spravodaji. Mapy, fotogra-
fie a diapozitívy autorom vraciame. 

Príspevky posielajte buď na sekretariát SSS 
alebo priamo zostaviteľovi na adresu:

Zdenko Hochmuth,
Pedagogická fakulta UPJŠ, ul. 17. nov. č. 1,
080 0l Prešov
fax: 095/ 722577 
tel. do práce 091/7225 77 alebo 091/33231 kl. 36
domov (večer) 091/472 55
E-mail: hochmuth@saris.po.upjs.sk

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

Veríme, že uvedené pokyny uľahčia prácu re-
dakcii i povedú autorov k väčšej zodpovednosti. 

Redakcia

Pokyny pre autorov príspevkov do SPRAVODAJA




