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Jaskyňa Javorinka je mnohým jaskyniarom na 
Slovensku, ale i mimo neho dobre známa. V tom-
to príspevku by sme chceli jaskyniarsku verejnosť 
oboznámiť s novými objavmi a poznatkami o tej-
to našej najväčšej a dnes už aj najhlbšej jaskyni.

Najprv si pripomeňme niektoré základné 
údaje a hydrologické podmienky, určujúce dosť 
problémový prieskum podzemných priestorov 
Javorinky.

Jaskyňa bola objavená 21. 10. 1973 jaskyniarmi 
oS Spišská Belá, ktorí do 8. 3. 1980 preskúmali 
a zabezpečili 3000 m priestorov a v spolupráci s 
oS Ružomberok a oS Spišská Nová Ves zame-
rali 2484 m s deniveláciou 165 m. Vchod sa na-
chádza vo výške 1218 m n. m. v západnej časti 
masívu Úplazu (1783 m) v smrekovom poraste 
nazývanom „Borcak“ na pravej strane Jovorovej 
doliny, na severnej strane Vysokých Tatier.

Hlavný ťah jaskyne sa tiahne približne v smere 
V-Z naprieč masívom Úplazu od ponorov v Ko-
lovej doline (1385 m) až po vyvieračky v javorovej 
doline (1180 m). Javorinka je celý rok preteka-
ná aktívnym vodným tokom, ktorý je napájaný 
ponárajúcimi sa vodami Kolového potoka. Prie-
tok závisí od množstva zrážok a odhaduje sa na 
7300 l/s, pričom iba malá časť vôd pochádza z 
priesakov (Chodba 8. marca). Zníženie hladiny 
povrchových vôd v zimnom období umožňuje 
vstup do systému cez 20 m dlhý a 2 m hlboký si-
fón Cerberus pod vstupnou priepasťou (-20 m). 
Zvyšné vody aktívneho toku stačí odvádzať ďalší 
sifón nazývaný Hrdlo do niektorej z vyvieračiek 
v javorovej doline. Zaplavovanie Cerbera je teda 
podmienené schopnosťou Hrdla, vzdialeného 
asi 150 m proti toku riečky, pohltiť daný prietok. 
Pri prietoku 40 l/s stráca špára v dolomitoch na 
dne odtokového sifónu schopnosť pojať všet-
ku vodu z riečiska a zvyšná preteká do Cerbera, 
ktorý po naplnení uzatvára skoro celú jaskyňu. 

Pri znížení prietoku (najmenší sme zaznamenali  
7 l/s), napríklad pri náhlom ochladení na jar, 
voda do Cerbera prestane pretekať, avšak naplne-
ný sifón, ktorého objem je asi 60 m3, sa vyprázd-
ni za 6–7 dní. medzi tým príde ďalšia záplava a 
je po prieskume. V letnom období sú prístupné 
priestory v dĺžke asi 300 m a to vstupná priepasť, 
časť Bahennej chodby a časť Bludiska. Skutoč-
nosť, že vstupný sifón je priechodný iba počas 
2–3 najchladnejších mesiacov v roku, značne ob-
medzuje postup prác v jaskyni.

Do roku 1980 bola objavená celá najspodnej-
šia a teda najmladšia vývojová úroveň rozdelená 
na štyri poschodia, ktoré sú od seba oddelené 
troma vodopádmi vysokými 10–20 m. Táto úro-
veň je z 3/4 pretekaná spomínaným aktívnym 
tokom. ostatné časti tvoria zatiaľ nepreskúma-
nú sifóny, nad ktorými vedie staršia fosílna úro-
veň úsek medzi 2. vodopádom a Polosifónom). 
existencia chodby 8. marca patriacej k staršej 
vývojovej úrovni, ako aj priestorov nad spomí-
nanými sifónmi nás už dávnejšie nabádala do-
stať sa do vyššie ležiacich priestorov niektorým 
z vysokých komínov aj v iných častiach jaskyne.

objavom, ktorý v podstate začal ďalšiu etapu 
prieskumu v tomto systéme bol výstup komínom 
pred Polosifónom, keď na akcii P. mittera, S. Pav-
larčíka, J. lečšáka, P. Staroňa 6. 2. 1983 posledná 
dvaja spomínaní prenikli do priestorov dnešného 
Vysokého dómu. (Podrobnejšie o prieskume v ro-
koch 1973–1983 v Spravodaji 1/1983.)

Po znovuvylezení už Komína pred Polosifó-
nom v sezóne 1983–84 sa nám podarilo postú-
piť asi 100 m smerom k Hlinenému bufetu na 
tzv. Zablatený traverz a vylezením a zabezpeče-
ním steny Vysokého dómu sme sa však dostali 
až v roku 1986.

Skutočnosť, že možnosť vstupu do jaskyne 
sa oproti roku 1973 skrátila dvojnásobne, nás 

Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách 
(+271; –49 m)

Ľubo Plučinský
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v rokoch 1984–86 nútila robiť opatre-
nia, ktoré by predĺžili, alebo aspoň udr-
žali na vtedajšej úrovni dobu vstupu za 
Cerberus. Čistili sme odtokové Hrdlo od 
jemných naplavených štrkov, ktoré sifón 
zanášali, vybudovali sa hrádzičky na ich 
zachytávanie. Rozbúrali sme veľkú hrá-
dzu, ktorá mala slúžiť na prečisťovanie 
Hrdla, ale jej účinok sa javil ako opačný. 
Táto činnosť mala za následok, že dĺž-
ka otvorenia jaskyne sa stabilizovala na 
dnešných 8–10 týždňov v roku, to však 
tiež závisí od klimatických podmienok. 
Ďalšou možnosťou ako predĺžiť sezóny 
vstupov do Javorinky, by bolo objavenie 
letného vchodu, keďže sondovaním v 
bránke v Kolovej doline a prieskum po-
vrchu nad jaskyňou či pokusy s rádio-
sondami nepriniesli želateľné výsledky, 
rozhodli sme sa pre prieskum komí-
nov nad Vysokým dómom s priľahlými 
časťami objavenými na predošlých ak-
ciách v nádeji, že sa nám podarí priblí-
žiť k povrchu niekde v Kolovej doline, 
alebo na východnej strane Úplazu. Po 
neúspešnom pokuse v roku 1985 v SZ 
časti Vysokého dómu, kde sa perspek-
tívny, nebezpečný komín končil slepo sa 
na nasledujúci rok podarilo preliezť tzv. 
„Tristometrové platne“ za Horným blu-
diskom, ktoré ústili nad šachtou, do kto-
rej padal kameň po odrazoch 9 sekúnd 
(dnešný obrovský dóm). To bol hádam 
najzávažnejší podnet k prieskumu „zad-
ných častí“, v ktorých sa v priebehu ro-
kov 1986–91 objavilo asi 1 500 m cho-
dieb s mnohými nádejnými odbočkami 
a komínmi. Ďalej bol objavený Pieskový 
dóm za 3. vodopádom, 3. 12. 1988 ob-
javené dno obrovského dómu, traverzu 
na vrchol 3. vodopádu, spojenie o.D. na 
riečište za Polosifónom. 10. 12. 1988 spo-
jenie: Vysoký dóm – Zablatený traverz – 
Hlinený bufet. 21. 1. 1989 objav Spojo-
vacej chodby a martinskej chodby, 27. 1. 
1990 objav celej Perlovej chodby, 16. 2. 
1990 pokračovanie nad Perlovou chod-
bou: Sintrová, igorov dóm a Netopieria 
chodba. 9. 2. 1991 sme preliezli spojenie 
Terasovej chodby s druhýkrát „objave-
ným“ obrovským dómom. 9. 3. 1991 
bol objavený komín letného vchodu,  
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v ktorom sa nám podarilo postúpiť k povrchu 
na vzdialenosť, keď človek v komíne počuje 
vrieskajúceho kamaráta na povrchu.

Počas týchto akcií sme systematicky spodnú 
riečnu úroveň vystrojovali kovovými rebríkmi a 
vertikálne úseky a traverzy lanami. Bol tiež vybu-
dovaný u profil na meranie množstva pretekajú-
cej vody, spočiatku aj so zapisovacím zariadením.

Čím viac pribúdalo objavených priestorov, 
tým viac sme si uvedomovali potrebu ďalšieho 
mapovania jaskyne. S touto činnosťou sa začalo 
zameriavaním úseku Spojovacia chodba – Vy-
zdobený dómik 22. 2. 1991, kde na akcií s jas-
kyniarmi zo skupiny 5-05 Pardubice, ČSS bolo 
zameraných 250 m priestorov (michlík, Plučin-
ský, Svoboda, Žáková).

Popisovať jednotlivé časti jaskyne budeme 
teda podľa toho, ako boli postupne zameriava-
né v smere postupu merania.

Spojovacia chodba odbočuje z hlavného ťahu 
jaskyne (nazývame tak úsek Vchod – 3. vodopád) 
pri p.b. 122 v suchých chodbách za 2. vodopá-
dom vľavo SV smerom a po krátkom traverze 
prechádza do samostatnej, strmo stúpajúcej 
chodby riečneho charakteru, ktorej šírka sa 
pohybuje od 3 do 7 metrov a priemerná výška 
je 2,5 metra. Chodba po 50 m vyúsťuje troj a 
dvojmetrovým šikmým stupňom do priestorov 
Hlineného bufetu. V 2/3 chodby odbočuje vľa-
vo pri bode č. 5 martinská chodba dlhá 220 m. 
Dno Spojovacej chodby tvoria sintrové náteky 
čiastočne zdobiace aj steny a je pokryté neprí-
jemným mazľavým bahnom. Hlinený bufet je 
dómik s rozmermi 10 × 7 m s výškou klembové-
ho stropu 3 m. Dno je vyplnené piesčitou hlinou 
s troma jazierkami o priemere 0,5 m. Z Bufetu 
odbočuje pri bode č.8 na JV vysoká puklinová 
chodba neurčenej výšky skoro vodorovne po-
nad ústia dvoch šácht – pokračovania Komína 
pred Polosifónom až po kolmý stupeň 7 m. Ten-
to sa dá obísť Zablateným traverzom po ľavej 
stene chodby smerom hore. Po krátkom spuste 
asi 5 m a prelezení pekného Vzdušného traver-
zu sa dostaneme do Vysokého dómu s rozmer-
mi 20 × 15 m vysokého asi 30 m s mohutnou 
sintrovou výzdobou. Dno dómu ako aj priestor 
pod Zablateným traverzom je tvorené rôzne 
veľkými vápencovými blokmi, drobnejšou vá-
pencovou drťou a žulovými valúnikmi. Pod SV 
stenou dómu, ktorou sa vystupuje do Horného 
bludiska ústi pri p.b.č. 15 meandrová chod-
ba, ktorou môžeme zlaniť stupňami 7 a 25 m  

na riečisko pred Polosifón (výstupová cesta  
z roku 1983).

Z Horného bludiska stúpajú do Vyzdobené-
ho dómiku chodby puklinového charakteru 
široké 3–10 m. Samotný Vyzdobený dómik je 
malý priestor 8 × 4 × 3 m, v ktorom pri bode 
22 východným smerom odbočuje terasa „300 m 
platní“. Úzkou puklinou smerom na sever pre-
chádzajú priestory do terasovej chodby.

Tieto priestory zameriaval 8. – 11. 3. 1991 sku-
pina Čarný, Nevařil, magdolén, michlík, Plu-
činský. mapoval sa úsek Vyzdobený dómik – 3. 
vodopád cez obrovský dóm a Paralelný komín 
do 2× objaveného vrcholu obrovského dómu  
v dĺžke 315 m.

Terasová chodba má puklinový charakter  
s úklonom vrstiev smerom na JJV a je široká  
3–6 m, pričom jej výška siaha až na úroveň „300 m  
platní“, ktoré sú spočiatku jej súčasťou avšak 
asi o 20 m vyššie (tieto platne a ďalej samostat-
ná chodba zatiaľ nie sú zamerané). Priestory 
vedú skoro vodorovne SV smerom. Po 70 m sa 
kolmo lámu vpravo a po 8 metrovej, 1 m širo-
kej chodbičke vyúsťujú do obrovského dómu, 
do ktorého je ešte potrebné zlaniť 20 metrovú 
stenu. Terasová chodba je vyplnená blokmi na 
niektorých miestach veľkými až 3 × 3 × 5 m a je 
bez akejkoľvek výzdoby.

Po zlanení steny prichádzame na šikmé dno 
obrovského dómu, ktoré 30° sklonom padá 
smerom na sever. Rozmery dómu sú na pomery 
v Javorinke úctyhodné 35 × 25 m a výška 65 m 
podložená meraním. Z najnižšieho miesta dna je 
možné zlaniť 10 metrovou puklinou opäť na rie-
čište už za Polosifón. Ťah pokračuje z najvyššie-
ho miesta dna dómu trojmetrovým stupňom a 
krátkou plazivkou na vrchol dómu 3. vodopádu. 
40 metrovým traverzom vo vrcholových partiách 
pravej steny dómu (30 m nad dnom) s neprí-
jemnou vápencovou drťou pod nohami a ďalej 
10 m šikmým stupňom s masívnymi sintrovými 
nátekmi sa dostaneme znova na riečište nad 3. 
vodopádom. (uzavretie ťahu na p.b. č. 218.)

Na tejto akcii sme taktiež zamerali Paralelný 
komín, ktorým sa 9.2.1991 podaril druhýkrát 
vystúpiť novou cestou na vrchol obrovského 
dómu (Holúbek, oravec, Plučinský, Šmoll).

Komín začína v Terasovej chodbe bodom č.28 
previsnutým 8 metrovým stupňom a ďalej po-
kračuje sústavou troch šikmých komínov s bo-
hatou sintrovou výzdobou, ktoré majú sklon 
30–60° až na plošinku tvoriacu skoro najvyššie 



7

miesto dómu. odtiaľ sa dá ešte vystúpiť asi 6 m 
do chodbičky, ktorá sa končí úplným zasintro-
vaním. Spomínaná plošina má rozmery asi 4 × 
2 m a smerom na západ z nej pokračujú priesto-
ry tzv. Pruhovanej chodby.

Počas tejto akcie sa nám stala mnohým 
dobre známa nehoda, keď v jaskyni náhly od-
mäk zapríčinil zaplavenie sifónu Cerberus a 
11 jaskyniarov ostalo na 50 hodín uzavretých 
za ním. Na svetlo sme sa dostali až za pomo-
ci obetavých záchrancov a speleopotápačov z 
Prešova. Javorinka prvýkrát a dúfajme posled-
ný pohrozila. Táto udalosť mala okrem iných 
aj dobré stránky. mali sme ojedinelú možnosť 
sledovať hydrologické podmienky počas zatá-
pania vstupu a vytipovali sme miesto možného 
prieniku na povrch slúžiaceho ako únikový vý-
chod. V sezóne 1991-92 sa venujeme rozširova-
niu tohto miesta, ako aj pukliny na povrchu, 
ktorá súvisí s vytipovaným miestom v jaskyni. 
12. 12. 1993 zameriavame priestory Zrútené-
ho dómu pred 2. vodopádom, no na komínové 
pokračovanie objavené maďarskými jaskyniar-
mi nenarážame.

V roku 1994 sa venujeme zameriavaniu stú-
pajúcich priestorov v dĺžke 283 m za Hlineným 
bufetom v týchto miestach netypickým JZ sme-
rom po celej dĺžke, teda silne do masívu Úplazu 
(28. – 29. 1. 1994 Fudaly, leščák, michlík, Plu-
činský). Vtedy sme ešte netušili aké prekvapenie 
nám táto časť jaskyne pripraví.

Perlová, ako sa chodba nazýva, začína v Hli-
nenom bufete nízkou 3 m širokou plazivkou 
na južnej strane priestoru. Po preplazení 6 m 
sa dostaneme do chodby širokej 6 až 10 m a 
dlhej 60 m s výškou asi 10 m vyplnenej vápen-
covými blokmi a menšími odrobeninami. Na 
začiatku chodby pri bode 52 sa nachádzajú 
dve malé jazierka, ktorých veľkosť závisí od 
množstva vody (asi 1 m v priemere). Chodba 
začína ďalej stúpať pomedzi bloky až 5 × 5 × 4 
m k pol. bodu č.55. Tu odbočujú dva komíny 
so zasintrovanými dnami vľavo. prvý po sme-
re je po 20 m neprielezný, v druhom J. leščák 
r. 1996 objavil 130 m tzv. Panenských chodieb 
s nátekovou výzdobou, ktoré zatiaľ nemáme 
zmapované. od bodu č. 57 chodba prechádza 
do puklinových priestorov šírky 1–4 m a výš-
ky 1–3 m, ktoré sú po ľavej strane vyzdobené 
silnými sintrovými nátekmi. Dno je pokryté 
suchou hlinou a vápencovou drvinou. Pri pol. 
bode č.62 sa nachádzajú v sintrovom jazierku 

do mozaiky poukladané „hranaté perly“, do-
konca aj lôžko pod 7 cm veľkou perlou tvaru 
vajíčka je vytvorené z takejto mozaiky. medzi 
bodmi 70–71 je zával, pomedzi bloky ktorého 
sa dostaneme do erózneho Kunieho dómu s 
rozmermi 30 × 8 × 5 m, ktorý sa končí doposiaľ 
neprelezeným Škrapovým komínom (podľa 
jarčekových škrapov na stenách) a závalom na 
výraznej poruche SZ-JV smeru. Dno je taktiež 
tvorené hlinitými sedimentami a vápencovou 
drťou, v ktorých sa nachádzajú žulové okruh-
liaky. Pri bode 71 odbočuje kolmý komín, kto-
rým sme v jeseni 1995 prenikli do v súčasnosti 
najvyšších častí systému.

Na nasledujúcej akcii 19. 2. 1994 sa vyberáme 
Š. labuda, Ľ. Plučinský, Š. Seman na vrchol ob-
rovského dómu s cieľom preniknúť do chodby 
za týmto miestom vo vodorovnom smere. Nové 
priestory nazývame Pruhovanou chodbou pod-
ľa pásov mäkkého sintra na stenách. Je oriento-
vaná západným smerom a jej dĺžka je 164 m. Pri 
bode č. 89 odbočuje vpravo asi 10 m vysoký za-
sintrovaný nepreskúmaný komín. medzi bodmi 
93 a 94 na ľavej strane chodby strmo klesajúca 
plazivka končí nad ústim priepasti, zrejme vr-
cholu Vysokého dómu. V tejto časti, napravo po 
2,5 m stupni, odbočuje asi 50 m dlhá stúpajú-
ca chodba s možným pokračovaním na konci, 
po prekonaní úzkej pukliny. Chodba pokračuje 
do Polnočného dómu s 15 m komínom a prie-
pasťou nezistenej hĺbky na priečnej poruche 
S-J. Komín považujeme za veľmi perspektívny. 
Trojuholníkové profily chodby sú široké od  
3 do 6 m a vysoké 1 až 10 m. Priestory majú 
výplň tvorenú z menších blokov iba ojedinele 
asi 3 × 3 m veľkými. Na začiatku chodby výplň 
tvorí hlinená terasa dĺžky 10 m oddelená od ľa-
vej steny 3 m hlbokým a 2 m širokým suchým 
korytom potoka. Aj v tejto chodbe sa nachádza-
jú žulové okruhliaky svedčiace o prítomnosti 
aktívneho toku z vyššie položených starých po-
norov. Pri bode č. 86 odbočuje vpravo stúpajúci 
tesný komín, ku ktorému sme sa dostali až v 
januári 1995.

Počas nepriaznivých hydrologických pod-
mienok, alebo ešte neotvorenej jaskyne sme sa 
venovali tiež problémom bližšie k východu, či 
priamo v Bludisku, kde sme domeriavali zná-
me, alebo novoobjavené priestory.

14. 1. 1995 za zvýšeného prietoku sme objavili 
a zamerali ďalšiu, vyššiu úroveň nad chodbou  
8. marca, tzv. Šmykľavú chodbu v dĺžke 160 m 
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(J. leščák, l. matuška, S. Pavlarčík, Ľ. Plučinský, 
J. Vykoupil). Chodba je zrejme vedľajšou príto-
kovou vetvou presakujúcich vôd ústiacich do 8. 
marca.

21. – 22. 1. 1995 sa Š. labuda, J. Šmoll, J. 
Vykoupil a ja vyberáme do perlovej chodby so 
zámerom pokúsiť sa vyliezť komín v Polnoč-
nom dóme. Rozhodujeme sa však pracovať 
najprv v tesnom komíne. od p.b.č.86 odbo-
čuje chodba vpravo a po 2 až 4 m stupni pre-
chádza do 10 m vodorovnej chodbičky. Na jej 
konci stúpa vpravo skoro kolmý 20 m vysoký, 
puklinový komín ústiaci do dómiku rozme-
rov 6 × 10 m. Z tohto priestoru vedie na juh 
nevýrazná 40 m dlhá puklinová chodba s ne-
známym pokračovaním a na najvyššom mies-
te dómu pokračujú priestory za previsnutou 
6 m stienkou s malým oknom na vrchole. Tie-
to priestory sme zamerali a hneď 4. 2. 1995 
odchádzame s J. leščákom a i. michlíkom 
pokračovať v prieskume priestorov za tesným 
komínom. Po vylezená stienky prechádzame 
do eróznych chodieb rúrovitého tvaru vyplne-
ných hlinitými sedimentami, výšky 1,5 m. V 
ďalšom postupe nás zastavuje úzka puklina, 
ktorá sa končí nepreliezne, 14 výškových met-
rov nad Tesným komínom. Prevýšenie týchto 
miest je 234 m, teda aj najvyšší bod jaskyne na 
jar roku 1995.

Dosiahnutá denivelácia a ďalšie možnosti vý-
stupových ciest lákali „dozadu“ aj v tohtoroč-
nej zimnej sezóne 1995-96. medzi tým sa nám 
podarilo objaviť ďalšiu už 3. úroveň nad riečis-
kom medzi 1. vodopádom a zrúteným dómom 
(5.3.1995 leščák, michlík, Plučinský). Chodby 
nad Blativým jazierkom, ako sme priestory na-
zvali, sú dlhé asi 80 m a v spodnejších častiach 
sa vyznačujú pomerne silným prietokom presa-
kujúcich vôd v topiaceho sa snehu.

Najúspešnejšia sezóna v doterajšom priesku-
me starších úrovni bola práve táto posledná. 
Snažili sme sa postupovať podľa schémy použí-
vanej od roku 1991 2 – 3 akcie merania 2 naleze-
nie v komínoch najvyšších častí a niekoľko akcií 
na práce v blízkosti Cerbera. objav v Sintrovej 
chodbe však všetko zmenil.

V dňoch 9. – 10. 12. 1995 sa v klasickej zostave 
leščák, michlík, Plučinský posilnenej o dvoch 
čakateľov P. Kováčika a J. Ziburu, vyberáme za-
meriavať podľa plánu priestory nad Perlovou 
chodbou – Sintrovú a Netopieriu chodbu, pre-
skúmanú už v roku 1990.

Sintrová chodba začína v spomínanej Per-
lovej pri p.b.č. 71 kolmým 5 m stupňom do 
nevýrazného okienka. Po vodorovných 6 m 
začína kolmým komínom s pekne zasintrova-
nými stenami. Komín má celkové prevýšenie 
40 m a kolmé úseky sa striedajú so šikmými s 
možnosťou voľného lezenia. Šírka priestorov 
sa pohybuje od 1,5 do 3 m. Za nebezpečným 
8-metrovým traverzom nad studničkou s Hl-
bokým jazierkom (-4 m), komín voľne pre-
chádza do mierne stúpajúcej rúrovitej chodby 
vydláždenej sintrovými nátekmi čiernej farby, 
ktoré sa čiastočne nachádzajú aj na stenách. 
Šírka a výška chodby je 2 × 2 m. od bodu 36 
priestory klesajú chodbou šírky 1,5–2 m do 
igorovho dómu s vápencovými blokmi na dne, 
stále JZ smerom. Z igorovho dómu odbočuje 
na JV spomínaná Netopieria chodba s výsky-
tom veľkého množstva netopierieho trusu, 
dĺžky asi 200 m. V nej by sa malo pokračovať v 
meraní. Nedá nám však nenazrieť do koridoru 
za trojmetrovým stupníkom, ktorý sa na nás 
škeril už pred piatimi rokmi, ale už sme ho 
nestačili presnoriť. o to radostnejšie skúma-
nie strmo stúpajúcu chodbu do Balvanitého 
dómu rozmerov 35 × 10 m a výškou asi 10 m, 
ktorého vrchol pripomína navŕšenú hromadu 
skál. Z tejto kopy odbočuje SV smerom vodo-
rovná riečna chodba šírky 5 až 8 m, ktorá po 
50 m ústi v Hornom riečišti s prietokom asi 
1,5 l/s. Tu skúmame ešte stúpajúcu chodbu 
orientovanú východným smerom a pred 7 m 
strmým stupňom sa vraciame a zameriavame 
priestory po Balvanitý dóm. Všetky spomínané 
časti majú striedavo hlinitú a balvanitú (vá-
pencové bloky a drť) výplň, v ktorej nájdeme 
žulové okruhliaky o priemere až 20 cm.

Na nasledujúcej akcii 6. – 7. 1. 1996 v zlože-
ní J. leščák, i. michlík, Ľ. Plučinský, J. Zibura 
pokračujeme v prieskume Horného riečiska. 
Pri p.b. č. 55 odbočuje JZ smerom skoro 170 
m dlhá Vyzdobená chodba. Prechádzame ju 
iba orientačne a ďalej sa venujeme stúpajúcim 
chodbám. Postupujeme proti prúdu potôčika, 
ktorý sa postupne stráca v sutine a súčasne 
zameriavame prejdené priestory. Po prelezení 
dvoch šikmých stupňov v chodbe širokej 2–3 m 
prichádzame po 40 m do dómiku širokého 12 
m s 10 m stupňom, či komínom na SZ strane 
priestoru. medzi bodmi 61 a 62 nachádzame 
voľný priechod pomedzi naváľané balvany do 
ďalších pokračovaní, ktoré sa postupne rozši-
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rujú na 8–12 m a výška stropu sa čoraz viac a 
pravidelne dvíha od 3 do 25 m. Nachádzame 
sa v mierne meandrujúcej chodbe orientovanej 
spočiatku na JV neskôr na východ, dlhej 120 m 
s voľnými blokmi na dne, ktoré sú neskôr spev-
nené sintrom až nakoniec dno tvoria iba čisté 
sintrové náteky, zdobiace aj steny chodby. Dalo 
nám veľa námahy, aby sme sa nerozbehli hore 
chodbou, stúpajúcou niekde až 36° sklonom, 
ale pomaličky merali a tak slimačím tempom 
postupovali vo fantastickom objave. Zdalo sa, 
že to napätie nebude mať koniec. To pramenilo 
už len z poznania, že Balvanitý dóm je o 200 
m vyššie ako najnižšie miesto jaskyne – morské 
oko v Bludisku a teraz takéto stúpanie, nehovo-
riac o tom, že približne v tej istej spádnici leží 
90 m hlboká Jaskyňa pod Úplazom (vchod 1 
720 m n. m.), v ktorej je možnosť ďalšieho po-
kračovania. Naše nadšenie schladil 10 m kolmý 
stupeň, do ktorého sme sa nechceli púšťať bez 
spoľahlivého zaistenia. meranie končíme bo-
dom č. 69, ktorého výška je 235,6 m.

Hneď najbližší možný termín 20. – 21. 1. 
1996 pokračujeme v prieskume Trojkráľovej 
chodby, ako sme najväčší koridor v Javorinke 
nazvali (leščák, michlík, Plučinský, Kováčik, 
Šmoll, Vykoupil). Spomínaný 10 m stupeň sa 
mená na kolmý komín, ktorý sa v poslednej 
tretine zvažuje a 65° sklonom prechádza do 
zužujúceho sa miesta pod strop tejto mohut-
nej chodby. Horná tretina komína je ohrom-
ne rozlámaná a každý pohyb v nej znamená 
pre spodného lezca na stanovišti pri meraní 
veľké nebezpečenstvo od padajúcich balva-
nov. Komín sa končí v úzkej pukline, akoby 
zamurovanej blokmi v škárach ktorých „hučí“ 
prievan. Na vrchole je plošinka z balvanov, na 
ktorej horko-ťažko odstoja dvaja ľudia, aj to 
zaistení. Plošina je veľmi labilná a v takýchto 
podmienkach sme na rozoberanie závalu ani 
nepomysleli. Natiahnuté boli 3 pol. ťahy dĺžky 
41,5 m s prevýšením od bodu 69, 34, 63 m, čo 
nám spolu dáva deniveláciu jaskyne 320,24 m. 
Úspech, či sklamanie? V každom prípade pek-
ný výsledok, hoci sme od tohto komína očaká-
vali viac. Počas práce v stene, v ktorej J. leščák 
našiel 2 odbočky o celkovej džke 50 m, no bez 
možností ďalšieho pokračovania, preskúmala 
skupina P. Kováčik, J. Šmoll, J. Vykoupil 200 
m odbočku v závaloch začínajúcu úzkou pla-
zivkou pri pol. bode č. 69. Pri návrate zameria-
vame Vyzdobenú chodbu odbočujúcu pri p.b. 

č. 55 v Hornom riečisku JZ smerom. je to strie-
davo stúpajúca a klesajúca chodba dĺžky 167 
m s peknou nátekovou a sem-tam kvapľovou 
výzdobou. Vody z Horného riečiska sa strácajú  
v bočnej chodbe spájajúcej riečisko so spodnou 
časťou Balvanitého dómu a pravdepodobne 
pretekajú do o 100 m nižšie ležiaceho Tajchu 
na Hlavnom ťahu. (Zatiaľ nedokázané.)

10. – 11. 2. 1996 P. Kováčik, l. leščák, Ľ. 
matuška, Ľ. Plučinský zameriavali dávnejšie 
známe priestory martinskej chodby. Začínajú  
v Spojovacej chodbe pri bode č. 5. Vľavo za 
hranou je možné zostúpiť na dno asi 7 m 
priepasti dvoma bočnými plazivkami. Na dne 
priepastky je zreteľné koryto, možno v lete 
pretekané vodou. Týmto korytom puklinovou 
chodbou môžeme zostúpiť na Hlavný ťah asi 
50 m pred nástupom do Spojovacej chodby. Z 
priepasti pokračuje chodba po 5 m vysokom 
zasintrovanom stupni do charakteristických 
puklinových priestorov šírky 1 až 5 m a výšky  
2 až 8 m, ktoré tvoria celú chodbu v dĺžke 200 m.  
Skoro vodorovná martinská chodba ústi do 
vysokej puklinovej chodby širokej 1–1,5 m, 
ktorou sa dá zostúpiť na riečisko za Polosi-
fón, alebo vystúpiť inštalovaným 10 m lanom 
do spodnej časti dna obrovského dómu. Dno 
chodby je vyplnené väčšinou hlinou s náznak-
mi malého koryta pod pravou stenou s jem-
ným štrkom na dne. Steny sú sporo vyzdobené 
nátekmi. Po vystrojení pohodlnejšieho prie-
chodu do obrovského dómu bude táto cesta 
slúžiť ako obchádzka nepríjemného Polosi-
fónu pri prácach za 3. vodopádom, prípadne  
v okolí obrovského dómu, v ktorých budeme 
pokračovať nasledujúcu zimu.

Jaskyňa Javorinka v súčasnosti predstavuje 
systém s meranou dĺžkou 5183,6 m so spomí-
naným prevýšením 320,24 m, čím sa zaradila na 
popredné miesto v tabuľkách najdlhších a naj-
hlbších jaskýň Slovenska a zároveň je najväčšou 
jaskyňou slovenskej strany Vysokých Tatier. Pre-
skúmaných je odhadom ďalších 800–1000 m  
chodieb, ktoré čakajú na ďalší prieskum a do-
kumentáciu. uvedomujeme si, že zatiaľ mapu-
jeme iba hlavné ťahy, ale tieto sú pre nás zau-
jímavejšie ako bočné vetvy, buď svojou dĺžkou, 
prevýšením, alebo relatívnou blízkosťou k po-
vrchu. Všetky merania sú však zafixované hliní-
kovými, alebo medenými nitmi a sú označené 
očíslovaným plieškom. Je teda kedykoľvek mož-
né pokračovať v zameriavaní odbočiek.
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V rokoch 1972-74 vykonávala oS Ružom-
berok prieskum horného toku riečky Revúcej, 
výsledkom čoho bolo zdokumentovanie nie-
koľkých malých jaskýň a previsov (Hochmuth, 
Z.,1994). Na jej prácu nadviazal hneď po vzniku 
v marci 1994 Speleoclub Chočské vrchy (SCHV). 
Podnet na jaskyniarsku prácu v tejto oblasti pri-
šiel od člena SCHV Jána Broďániho, ktorý býva 
v liptovskej osade. Jej okolie má dostatočne 
zmapované aj vďaka kontaktom s ľuďmi, ktorí 
vedia o jaskyniach. Niekoľko jaskýň objavil aj 
sám, pretože sa od malička túlal po okolitých 
horách Nižnej Revúcej, kde sa narodil. Bolo 
to asi pred 25. rokmi, keď pri hre na indiánov 
zdolával skalné bralo a úplnou náhodou objavil 
jaskyňu „ako kostol“.

Pod Nižnou Revúcou ústi od juhu do Revúc-
kej doliny neveľká dolinka malý Hričkov, ktorá 
smeruje od masívu Zvolena patriaceho do Níz-
kych Tatier. Na jej pravom svahu pod hrebe-
ňom vo výške 940 m n. m. sa nachádza Jaskyňa 
Hričkov. Zalesnený svah, v ktorom je jaskyňa 
ukrytá je od Nižnej Revúcej dobre viditeľný a 
rozoznateľný podľa šiestich vyrúbaných pásov. 
Jaskyňa sa nachádza nad tretím rúbaniskom od 
spodu doliny. Je vytvorená v strednotriasovom 

(guttensteinskom) vápenci, ktorého pás prechá-
dza hrebeňom a pokračuje na sever cez Revúcku 
dolinu na jej protiľahlý svah.

Jaskyňa je korózno-rútivého charakteru, kto-
rá vznikla na poruche azimutu 195°, v smere 
ktorého sa skláňajú vrstvy vápencov pod uhlom 
36°. Tieto vrstvy môžeme zreteľne vidieť na zá-
padnej stene vo Veľkej sieni.

Ťažko nájditeľný vchod v brale je prístupný 
z hora bez lezenia. Jaskyňa Hričkov každého 
prekvapí tým, že neveľký vchod rozmerov 1,2 × 
1,4 m hneď prechádza do mohutnej Veľkej sie-
ne dĺžky 40 m, šírky 10 m a maximálnej výšky 
13,7 m. Do stredu Veľkej siene zbehneme po 
šikmom nánose hliny a lístia nafúkaného od 
vchodu. Ďalej sieň stúpa, pričom jej dno tvoria 
veľké balvany, popod ktorými sa nachádzajú ešte 
neveľké priestory (napr. polygónový ťah 6-7-8). V 
zadnej časti jaskyne vylezieme do menšej Šikmej 
siene, ktorej dno i strop tvorí šikmá platňa tiež 
so sklonom 36°. 25. 2. 1995 objavili Ján Broďáni 
a Štefan Sitek pri východnej stene Veľkej siene 
otvor do Rútenej chodby, ktorá je bez výzdoby 
a končí sa závalom. Chodba klesá do rovnakej 
hĺbky ako je najnižší bod vo Veľkej sieni pri 4. 
bode. V obidvoch miestach sme pracovali na od-

erózne profily chodieb starších úrovní, hoci 
sú poznačené rútením so svojou čiastočne žu-
lovou výplňou dávajú tušiť, že aj najvyššie po-
ložené priestory jaskyne slúžili ako drenáž pre 
vody z topiacich sa ľadovcov v medziľadových 
dobách pleistocénu a veríme, že v budúcnosti 
sa nám podarí preniknúť cez dnes už nefungu-
júci ponor na povrch, alebo naopak, čo by nám 
umožnilo vstup do jaskyne aj počas zaplavenia 
vstupného sifónu.

Skutočnosť, že v súčasnosti najvyšší bod sys-
tému je situovaný omnoho južnejšie ako ostat-
né časti hlavného ťahu, teda pomerne hlboko v 
masíve Úplazu v jeho centrálnej časti, naznačuje 
možné spojenie s Jaskyňou pod Úplazom. Výš-
kový rozdiel medzi oboma jaskyňami je 170 m. 
Je to dosť, no prípadné spojenie jaskýň do jed-
ného systému s prevýšením až 570 m provoku-

je. uvidíme. V každom prípade môžeme v Javo-
rinke očakávať ešte ďalšie perspektívne objavy.

Literatúra:

FuDAlY, V., PAVlARČíK, S., VADoVSKÝ, V.: 
Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách. Spra-
vodaj SSS r.XiV, 1. osveta, martin 1983, s. 
13–20

PAVlARČíK, S.: Speleologický výskum kraso-
vých javov obalovej jednotky severnej strany 
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stránení závalu, no nebezpeč-
né balvany nad hlavou, ktoré 
hrozia zrútením nás od práce 
odradili.

Jaskyňa Hričkov má len 
skromnú výzdobu. Charakte-
ristický pre ňu je mäkký tva-
rohový sinter, ktorý pokrýva 
steny vo Veľkej a Šikmej sieni 
a miestami dosahuje hrúb-
ku až 5 cm. Na strope blízko 
vchodu vytvára sinter biele 
stalaktitické hrče.

Pri našich návštevách sa  
v jaskyni vyskytovali dva až 
tri netopiere: podkovár malý 
a netopier obyčajný.

Jaskyňu pred nami viac-
krát navštívili ľudia, o čom 
svedčia nápisy mien na ste-
nách vyryté do mäkkého 
sintra (napr. z 15. 6. 1973).  
V prvom západnom výklen-
ku Veľkej siene sme tiež našli 
ohnište.

V prvej polovici roku 1995 
sme jaskyňu zamerali v cel-
kovej dĺžke 130 m s maxi-
málnym výškovým rozdie-
lom meracích bodov 16 m.

Literatúra:

1. HoCHmuTH, Z.: Krasové 
javy v doline horného toku 
Revúcej a jej prítokov. Slo-
venský kras XXXii – 1994, 
Vydavateľstvo RoSA v Ži-
line pre Slovenské múze-
um ochrany prírody a jas-
kyniarstva v liptovskom 
mikuláši, s. 163–171

2. BellA, P.: genetické 
typy jaskynných priesto-
rov Západných Karpát. 
Slovenský kras XXXii 
– 1994, Vydavateľstvo 
RoSA v Žiline pre Slo-
venské múzeum ochrany 
prírody a jaskyniarstva  
v liptovskom mikuláši,  
s. 3–22
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Vojensko-strategické záujmy o severnú hrani-
cu nášho územia v minulosti neobišli ani Tatry, 
kde v ich najvýchodnejšej časti, v Belianskych 
Tatrách, boli vybudované i keď rozsahom ne-
veľké podzemné objekty, slúžiace vojenským 
obranným účelom.

Tieto zaujímavé objekty – kaverny, sú na 
hlavnom hrebeni uprostred Belianskych tatier, 
medzi Hlúpym vrchom (2060,8) a Zadnými jat-
kami (2019,8) a boli vybudované údajne ešte v 
období 1. československej republiky na účely 
ich vojenského využitia. Krátky čas, na sklonku 
2. svetovej vojny ich použila nemecká armáda. 
Po technickej stránke sú to podzemné diela vy-
budované banským spôsobom.

Nižšia, väčšia kaverna č. 1, je na severnej stra-
ne vysokohorského sedielka s nadmorskou výš-
kou okolo 1930 m. Druhá, menšia kaverna č. 
2, je nad ňou, ale na južnej strane skalnatého 
ukončenia od Hlúpeho vrchu nad trasou traver-
zujúceho chodníka.

Kaverna č.1

Je situovaná najnižšie na severnom okraji vy-
sokohorského sedielka. Kaverna má dva otvory, 
z ktorých jeden je úplne voľne priechodný a 
druhý, je čiastočne zatarasený napadanou su-
tinou. Kaverna je vybudovaná v silne rozpuka-
ných sivých slienitých vápencoch spodnej krie-
dy (neokómu) krížňanskej jednotky.

Prvý, ľahko prístupný otvor je blízko pri okra-
ji strmého trávnatého svahu, zvažujúceho sa 
do bočného výklenku Rígľanskej doliny. Vstup 
do kaverny, pred ktorou je malá plošinka, je 
od okraja svahu vzdialený 5,5 m. Z plošinky je 
pekný výhľad na Ždiar a Spišskú maguru a pri 
dobrej viditeľnosti až na Pieniny a susediaceho 
Poľska.

otvor kaverny orientovaný na severovýchod, 
je široký 0,9 m a vysoký 2 m. V otvore sa až do 
leta udržiava napadaný sneh. Úzkym vyraze-

ným vstupom, sa vchádza do vlastného priesto-
ru kaverny. Jej šírka je okolo 3,5 – 4,0 m. Džka 
priestoru kaverny je takmer 9 m výška sa pohy-
buje od 2,2 – 2,5 m, maximálne až okolo 2,6 m. 
Vnútorný priestor je silne zvetraný a na viace-
rých miestach i rútivý. V zadnej časti kaverny, 
po jej pravej strane, je pod komínom v strope 
navŕšený väčší sutinový kužeľ zložený z hliny 
a vypadnutých vápencových úlomkov (drobný 
až balvanitý materiál). Komín slepo končí nad 
kužeľom vo výške asi 2 m. Pod komínom je za-
chovaná drevená podpera.

Dno kaverny pokrývajú ojedinele zvyšky pá-
lených tehál a roštu z pece, ďalej zhrdzavené 
konzervové plechovice a sklo z rozbitých fliaš. 
Kaverna čiastočne pripomína jaskynný priestor, 
je však umelo vybudovaná.

Z konca ľavej strany kaverny odbočuje krát-
ky úsek chodbičky k druhému, ale menšiemu 
otvoru. otvor je nižší a zasutinený a pokračuje 
na povrch. Šírka otvoru je asi 1,4 m a výška oko-
lo 1 m. od otvoru smerom už na povrch ďalej 
stúpajúco vedie vylámaný koridor ku štyrom 
dobre zachovalým delostreleckým postavením. 
Ďalšie dve postavenia sa nachádzajú vyššie vo 
snahu pod hornou kavernou č. 2.

Kaverna č.2

Nachádza sa v nadmorskej výške asi 1992 m 
n. m. na opačnej, južnej strane ukončenia skal-
natého hrebeňa vybiehajúceho od Hlúpeho 
vrchu smerom na severovýchod k zmienenému 
sedielku pred Zadnými Jatkami.

Vchod kaverny j orientovaný na juhovýchod. 
pred vchodom je tiež úzka teraska, na ktorú sa 
napája zasutený chodníček, postupne sa strá-
cajúci smerom dole svahom. Vstupný otvor ka-
verny je široký 1,35 m a vysoký 1,95 m (v úrov-
ni meraného profilu tesne pred vstupom do 
vnútra kaverny), ináč je vstupný úsek široký asi  
1,1 m a jeho výška okolo 2 m.

Kaverny vysokohorského palebného postavenia 
pod Hlúpym vrchom v Belianskych Tatrách

Stanislav Pavlarčík
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Kaverna má v pôdoryse obdĺžnikový tvar a 
má charakter priestrannej miestnosti, vystrie-
ľanej v sivých spodnokriedových muránskych 
vápencoch, ktoré ležia v nadloží slienitých vá-
pencov. Šírka kaverny je 3,10 m a dĺžka 4,60 m.  
Výška stropu sa pohybuje od 2,0 – 2,35 m. opro-
ti vstupu, je vo vnútri tesne pred stenou kaver-
ny vypadnutý strop, s plocho orientovaným 
strmým a slepo končiacim komínom. Komín 
má puklinový charakter a asi 1 m nad úrovňou 
stropu neprielezne končí. Je široký asi 0,30 m, 
pri pôdorysnej dĺžke 0,60 m. Z komína vypadá-

va hlina uložená pod ním v malom a nízkom 
kuželi kruhového tvaru (priemer kužeľa 1,0  
a výška 0,45 m).

Dno kaverny dnes pokrývajú zvyšky dosák, 
rozbité fľaše a hrdzavé a rozpadávajúce sa kon-
zervové plechovky. Vonku na okraji zatrávnenej 
plošinky možno vidieť aj zvyšky čierneho uhlia, 
ktorú tu počas pobytu vojenskej posádky slúžilo 
ako palivo na vykurovanie kaverny. Kaverna 
zrejme slúžila ako ubytovací priestor. Je vidieť, 
že kaverna je profesionálne vybudovaným 
technickým dielom.
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Našim príspevkom chceme poukázať na prí-
tomnosť umelo vytvorených podzemných ob-
jektov z kategórie historického podzemia, ktoré 
koncom 2. svetovej vojny slúžili na krátky čas 
nemeckej armáde ako súčasť zriadeného vyso-
kohorského delostreleckého postavenia. Pobyt 
nemeckých vojakov tu trval podľa niektorých 
údajov v čase od septembra 1944 až do januára 
1945 (informácia Ľ. Smatanu zo Svitu).

Kaverny slúžia ešte aj dnes na občasné biva-
kovanie alebo ako úkryt pred nepriaznivým 
počasím pri nelegálnych prechodoch turisticky 
uzatvorenou časťou Belianskych Tatier, ktoré sú 
prísne chránenou Národnou prírodnou rezer-
váciou a súčasťou Biosférickej rezervácie Tat-
ry (TANAP). Turistický prechod hrebeňovým 
chodníkom Belianskych Tatier, nie je z dôvodu 
ochrany prírody povolený.
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Začiatok roku 1996 priniesol výnimočnú, aj 
keď už roky očakávanú zmenu v tatranskom 
podzemí. ukončené bolo prepojenie najdlhšej a 
najhlbšej jaskyne Poľska – Wielkiej Sniežnej a 
druhej veľkej jaskyne lokalizovanej o niečo vyš-
šie – Wielkiej litworowej. Vďaka tomu sa zvýši-
la jednak známa denivelácia (t.j. výškový rozdiel 
medzi najvyšším a najnižším bodom jaskyne) 
Wielkiej Sniežnej zo 776 m na 814 m (–806,8; 
+7,0). Narástla aj dĺžka z 12 ma 17,3 km, čím 
jaskyňa výrazne prekonala všetky doterajšie 
tatranské konkurentky. Výsledkom toho je, že 
sa výrazne zvýšil hĺbkový i dĺžkový poľský ako 
aj tatranský rekord. Zásadne sa zväčšilo aj nie-
koľko iných parametrov tejto jaskyne. Jej hori-
zontálna rozľahlosť (t. j. pôdorysná vzdialenosť 
medzi krajnými bodmi jaskyne, nezaintereso-
vanými považovaná za dĺžku) sa zdvojnásobila 
– vzrástla zo 625 m na cca 1050 m, čím Sniež-
na ako druhá poľská jaskyňa, po mientusiej, 
prekročila 1 km rozľahlosti. ešte viac vzrástla 
najväčšia vzdialenosť medzi otvormi z asi 410 
na 890 m vďaka čomu prekonala doterajšiu 
rekordérku z tohto hľadiska jaskyňu Czarnu 
(okolo 800 m). Zvýšil sa aj najväčší rozdiel výšky 
medzi vchodmi. V súčasnosti činí 205,5 m, čo 
predstavuje druhé miesto v Tatrách, za Bandzi-
ochem Kominiarskim.

Pokiaľ ide o jej pozíciu vo svete, tak Wielka 
Sniežna sa výsledkom prehĺbenia presunula  
o 16 miest v zozname najhlbších jaskýň sveta 
zo 125. na 109. pozíciu. Nárast jej dĺžky spôso-
bil jej presun z 223. na 170. miesto v zozname 
najdlhších jaskýň sveta. Je potrebné dodať, že 
preto, aby sa znova vrátila do prvej stovky naj-
hlbších jaskýň sveta, musela by v súčasnosti 
prekročiť 830 m denivelácie.

Jaskyňa Wielka Sniežna sa nachádza vo vnút-
ri masívu malolaczniaka. Jej doterajšie tri vcho-
dy nachádzajú sa na strane doliny malej laki. 

Nový, štvrtý vchod, leží vo výške 19o6,2 m n. 
m. (30,8 m vyššie od doterajšieho najvyššieho 
vchodu Wielkej Sniežnej), nachádza sa už na 
druhej strane chrbta v doline litworowej, čiže 
na území doliny mietusiej.

Vchody jaskyne boli známe už oddávna 
pastierom a práve od nich sa o ich existencii 
dozvedeli zakopanskí jaskyniari. Prieskum cez 
vchod Sniežnej (1700,7 m n. m.) sa začal v lete 
r.1959. Po dvoch mesiacoch prekonala dovte-
dajšiu rekordérku – jaskyňu mietusia – majú-
cu –213 m a odvtedy je Sniežna stále najhlbšou 
jaskyňou Poľska a Tatier. Bola 8. jaskyňou na 
svete, v ktorej bola prekonaná hĺbková hranica  
500 m – v auguste 1960 sa dosiahlo v nej –564 
m, čo jej vtedy prinieslo popredné 6. miesto v 
zozname najhlbších jaskýň sveta. V roku 1966 
bol objavený vchod jaskyne Nad Kotlinami  
(1852,1 m n. m.). Po dvoch rokoch jej výsku-
mu, počas akcie 18.-19.5.1968 bola pripojená 
k jaskyni Sniežnej, čím vznikla jaskyňa Wiel-
ka Sniežna s hĺbkou –742 m. Ďalšie prehĺbe-
nie jaskyne bolo možné vďaka potápaniu sa 
v koncových sifónoch. V roku 1974 bola do-
siahnutá hĺbka –756 m, v roku 1981 –768 m, 
v r.1983 –772 m a v apríli 1985 po ponorení 
sa v jazierku X bola získaná hĺbka –776 m, čo 
bol viac ako 10 rokov hĺbkový rekord Poľska 
aj Tatier.

V tomto období sa jaskyňa rozširovala do 
strán. Najvýznamnejším objavom z hľadiska 
veľkosti boli Partie Wroclawskie odkryté v r. 
1981 a v polovici 80-tych rokov boli horolezec-
ky prebádané do výšky 425 nad východiskovým 
miestom, čo je rekordné prevýšenie v Tatrách  
a jedno z najväčších vo svete.

Nasledujúce veľké objavy boli až o niekoľ-
ko rokov neskôr. Koncomr. 1992 po viacerých 
pokusoch vošli wroclawskí jaskyniari do ga-
lérie Krokodýla začínajúcej v hĺbke cez –650 m  

Nový hĺbkový a dĺžkový rekord 
jaskyne Tatier a Poľska

Wojciech W. Wisniewski
(preložil R. Matlovič)

Wielka Sniežna má už deniveláciu 814 m a dĺžku 17,3 km
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a zakrátko pre-
skúmali viac ako 
1 km dlhé chod-
by smerujúce do 
oblasti Wielkiej 
litworowej, kto-
ré dosahovali do 
oblasti v blízkosti 
magla, t.j. do záve-
rečných častí jasky-
ne. K prepojeniu, 
ako to vyplývalo z 
kartografickej do-
kumentácie, chý-
balo už len okolo 
35–40 m a od tejto 
chvíle bolo už jas-
né, že prepojenie 
obidvoch jaskýň je 
otázkou času. To, 
že k nemu došlo až 
po troch rokoch, 
vyplývalo z ťažkos-
tí, s ktorými sme sa 
tam stretli. ukázalo sa, že prieskum úzkych cho-
dieb, odtiaľ ich názov Ciagi Bolesci, bol omno-
ho viac prácny a náročný ako sme si pripúšťali. 
Napr. počas silvestrovského tábora 1993/94 sme 
sa v rámci jednej akcie posunuli o 3 až 4 m do-
predu. Po týchto prácach sa vzdialenosť medzi 
koncovými známymi bodmi jaskýň znížila, ako 
to hodnotili prieskumníci, na niekoľko metrov. 
Keďže chodba bola výnimočne úzka, museli sme 
získať istotu, že náš výber prieskumného ťahu 
je správny, použitím dymu a farbenia vody. Pri-
pojenie Wielkiej litworowej ku Wielkiej Sneznej 
nás nezaskočilo. Realizovalo sa od strany Wiel-
kiej litworowej v rámci silvestrovského tábora 
v čase bivaku 28. 12. 1995 – 2. 1. 1996, ktorého 
sa zúčastnilo 6 osôb pod vedením Witolda Jo-
kiela z Wroclawa. Vďaka použitiu novodobých 
prieskumných techník sa podarilo preraziť nie-
koľko metrov úzku štrbinu a dosiahnuť časti 
známe zdola, čiže od strany Sniežnej.

Týmto spôsobom sa otvoril prvý tatranský pod-
zemný priechod medzi dvoma hlavnými dolinami 
(malej laki i Koscieliskiej). objavila sa tiež mož-
nosť realizácie „prvoprestupov“: novej denivelácie 
a dvoch medzivchodových traverzov. ich opako-
vanie, ako tvrdia prieskumníci, nebude pravdepo-
dobne nadmieru populárne, vzhľadom na tesnosť 
galérie Krokodýla ako aj spojovacieho úseku.

Na záver je potrebné dodať, že nie je to ešte 
určite hranica možností ani v prípade dĺžky, 
ani v prípade denivelácie Wielkiej Snežnej. 
Jaskyňu je možné ešte ako „zvýšiť“, tak aj pre-
hĺbiť. Vápence sa nachádzajú viac ako 100 m 
vyššie od úrovne súčasných najvyšších častí 
Wielkiej Snežnej a teda teoreticky sa o toľ-
ko môže zväčšiť jej denivelácia. Rovnako viac 
ako 100 m ďalšej denivelácie je možné získať 
pod súčasným dnom jaskyne. To leží vo výške 
1099,4 m n. m. a voda z jaskyne vyteká v Do-
linie Koscieliskiej vyvieračkou lodowe Žrodlo 
vo výške 970 m n. m.

Potrebné je ešte upozorniť na jednu hydrolo-
gickú zaujímavosť. Vody z Doliny litworowej, 
majúc tiecť bezprostredne v smere výveru, tečú 
najprv na východ pod dolinu malej laki a až 
potom vytvárajú pod zemou výrazný oblúk  
a stáčajú sa na západ k vyvieračke.

Wielka Snezna je časťou systému lodowego 
Žrodla, do ktorého patrí o.i. ešte niekoľko z naj-
väčších tatranských jaskyň napr. Sniežna Stud-
nia, Ptasia Studnia, Kozia i mietusia. V súčas-
nosti celková dĺžka systému lodowego Žrodla 
už prevyšuje 45 km! Pospájanie ich všetkých do 
jednej jaskyne bude pravdepodobne predme-
tom prieskumných prác poľských jaskyniarov 
ešte niekoľko desaťročí.
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Keď sme zostavovali príspevky o jaskyniach 
v Jánskej doline do minulého čísla Spravodaja 
SSS, netušili sme, ako sa tu v krátkom čase pod-
statne zmení mapa podzemných priestorov.

3. marca 1996 pri prípravnej akcii na čerpací 
pokus v sifóne v jazernej časti jaskyne orientač-
ne navštívili Decembrovú sieň vo východných 
častiach jaskyne. Pri zbežnej prehliadke ich 
zarazilo svišťanie priškrteného prievanu v jed-
nom z viacerých krátkych výbežkov siene. Po 
krátkom kopaní a vypadnutí niekoľkých blo-
kov skál z visiaceho závalu sa odkryl otvor do 
nových priestorov, ktoré dostali názov Slosiari-
kovo bludisko. V ten deň sme preskúmali oko-
lo 800 metrov nových priestorov. Pretože išlo o 
pomerne komplikovanú spleť chodieb, najväčší 
problém sme mali pri orientácii v smere postu-
pu, ale aj pri ceste naspäť.

Po úspešnom čerpacom pokuse, ktorý je opí-
saný na inom mieste, sme naše úsilie zamerali 
na podrobný prieskum všetkých chodieb a ich 
zdokumentovanie. Po zameraní približne 900 
metrov priestorov zostalo nedolezených a ne-
preskúmaných niekoľko plaziviek. Na konci 
Krivej chodby sa P. Holúbekovi a P. Vaněkovi 
podarilo v noci 25. marca 1996 preniknúť do 
Haly, kde sa objavilo spojenie do Neznámeho 
dómu cez Svetrový komín. Po preskúmaní a 
zameraní týchto priestorov ostala chvíľa času, 
ktorá sa využila na prelezenie pekne vyzdobenej 
plazivky na konci zameraných častí. Spočiatku 
sa pri plazení zdalo, že sa chodba uzavrie, ale 
napodiv po 40 metroch sa vyšlo do priestorov, 
ktoré udivovali svojou mohutnosťou. Pre krát-

kosť času a pokročilú nočnú, či skôr rannú 
hodinu sme ani zďaleka nepreskúmali všetky 
priestory. Dĺžku nových priestorov sme odhadli 
na 500 m.

V nasledujúcu sobotu skupina v zložení P. 
Holúbek, P. Hipman, e. Hipmanová, l. Hip-
manová a m. Jagerčík preskúmala približne 
3 km nových priestorov. V nedeľu 30. 3. 1996 
sa v dvoch družstvách začali zameriavať nové 
priestory a družstvo v zložení P. Holúbek, J. Vajs 
a P. Vaněk objavili vertikálnu prepojku medzi 
Pieskovou chodbou a vyšším poschodím, tzv. 
Vajsovu studňu.

Pri meračskej akcii 4. 4. 1996 sa podarilo S. 
Votoupalovi preniknúť tesnými chodbami v 
dĺžke približne 100 m k sifónu Tichá tôňa. Je 
zaujímavé, že aj keď sa jedná o priestory smeru-
júce proti toku, hladina vody v sifóne predsta-
vuje najnižšie miesto v celých Zlomiskách. Nad-
morská výška tohto sifónu je takmer rovnaká s 
hladinou vyvieračky v Hlbokom, aj keď je medzi 
nimi vzdialenosť približne 900 metrov. Po prie-
mete podzemnej situácie na povrch sme zistili, 
že Tichá tôňa sa nachádza viac ako 50 metrov 
pod dnom doliny a teda aj pod hladinou toku 
Štiavnice. Drobné úlomky konárikov ktoré sa 
tu nachádzajú indikujú spojenie týchto priesto-
rov pri prívaloch vôd s povrchovým riečiskom.
Najväčším prekvapením tu ale boli žaby, vysky-
tujúce sa na brehu, plávajúce v jazere a stretol 
sa s nimi potápač V. Ďurček i v hĺbke cca 6 m. 
Zanorenie, ktoré prebehlo dňa 8. 6. 1996 po-
tvrdilo značnú hĺbku, potápač dosiahol hĺbku  
23 m bez dosiahnutia dna.

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

i i

Nové objavy v Jaskyni zlomísk
alebo tretia najdlhšia jaskyňa na Slovensku

Peter Holúbek, Ján Vajs
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11. 5. 1996 pri zameriavaní Závojo-
vého dómu P. Holúbek, Z. Hochmuth 
a J. mikloš objavili de Broglieho 
sieň so zaujímavým vlnovým reži-
mom tečenia vody po sintrových 
hrádzičkách. Na akcii 12. 5. 1996 sa 
podarilo P. Holúbekovi, J. Vajsovi a 
mišovi Hurtajovi pri dokumentácii Pilie-
rového dómu prejsť do neznámych častí  
s výrazným riečiskom s dĺžkou 200 
m. Čiastočným sklamaním holi ob-
javy v dĺžke do 50 m po vylezení 4 
komínov za pomoci lezeckého stĺpa  
v rôznych častiach jaskyne. 

Počas meračskej akcie dňa 2. 6., keď 
sme sa unavení vracali z konca jasky-
ne, pozrel sa P. Holúbek nad Vajsovou 
studňou do jednej z dier, ktoré sme do-
teraz nepreskúmali. Prekvapením bol 
objav obrovských chodieb s hlineným 
dnom a palicovitými stalagmitmi. 

Aj cez víkend 8. a 9. júna 1996 sa po-
darilo predĺžiť jaskyňu. Z. Hochmuth 
s J. miklošom v Sieni unavených me-
račov pri mapovaní cez priepadlisko 
prenikli do spleti chodieb v dĺžke do  
100 m. P. Hipman, e. Hipmanová  
a l. Hipmanová sprístupnili cestu cez 
zával v najjužnejšej častí jaskyne a lo-
kalizovali tu miesto s prúdením vzdu-
chu. Jedná sa o zhora visiaci zával na-
chádzajúci sa priamo pod Škopovou 
dolinkou. ide o perspektívne miesto 
smerujúce priamo na juh k Ľadovým 
sondám a pod Starú poľanu. Pri ceste 
naspať sa v Dzúrovom výkope podarilo 
P. Holúbekovi za pomoci P. Hipmana, 
e. Hipmanovej a l. Hipmanovej pre-
konať úžinu a objaviť sienku, v ktorej 
sa nachádza vertikálne pokračovanie 
s odhadovanou hĺbkou cca 20 m. Pre 
zúženie sa dole nepodarilo preniknúť. 
Po sondážnych prácach v komíne v 
Hale sa P. Vaněkovi podarilo pretlačiť 
cez úžinu a objaviť cca 15 m hlbokú 
Priepasť zbytočného spitu, ktorá sa pre 
nedostatok materiálu nezliezla. Traver-
zom ponad ňu P. Holúbek prenikol do 
stúpajúceho meandra s prievanom. 

Ďalšie významné objavy sa zatiaľ 
neuskutočnili, pretože v súčasnos-
ti prebieha podrobné mapovanie 
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Každý jaskyniar by mal byť pripravený na to, 
že sa mu raz podarí vojsť do nových priestorov 
a ako objaviteľovi mu bude patriť právo ich po-
menovania. Do takejto situácie sme sa dostali 
aj na začiatku marca 1996, kedy sme prenikli 
do nových rozsiahlych priestorov Jaskyne zlo-
mísk. Dĺžka, veľkosť a vzájomná prepojenosť 
priestorov je charakteristická pre labyrint. Tých 
v jaskyniach býva veľa a preto sme chceli po-
menovanie priestorov spresniť. Bludisko sme 
sa rozhodli pomenovať po jaskyniarskej osob-
nosti, členovi oblastnej skupiny SSS liptovský 
mikuláš – michalovi Slosiarikovi. 

Viem si v tejto chvíli predstaviť jaskyniarskych 
kozákov aj elévov, ktorí najskôr vo svojej pamä-
ti a potom v literatúre budú hľadať zmienku  
o michalovi Slosiarikovi. Nenájdu mapy, nenáj-
du ani objavy, možno je jeho meno spomenuté  
v starších technických denníkoch a určíte je uve-
dené v nepublikovaných odborných článkoch. 
Čím teda bol jedinečný a výnimočný, keď som 
si ho dovolil nazvať jaskyniarskou osobnosťou? 

Svojím krátkym, ale bojovným životom, v kto-
rom jaskyne zohrali dosť dôležitú úlohu. 

Predstavte si mladíka, ktorého v dvadsiatke po 
vojenských cvičeniach v krutej zime a neúspeš-
nom liečení v pochybných lazaretoch, pošlú z 
vojny domov umrieť. Strašné dni vyplnené bo-
lesťou a beznádejným čakaním na koniec urobia 
aj z tvrdých chlapov prízraky túlajúce sa večera 
mi pomedzi domy. V takomto stave sme miša 
stretávali pri našich odchodoch do jaskýň Ján-
skej doliny. Vedeli sme, čo ho trápi, ale nemohli 
sme mu pomôcť‘. Až po niekoľkých mesiacoch 
zistili, že má tuberkulózu obličiek. Z času na čas 
s nami vyšiel aj do doliny a pri vchode nám pri-
pravil ohník, pri ktorom sme sa po výstupe z jas-
kyne zohriali. Vychádzky ku vchodom sa časom 
zmenili na čoraz dlhšie zachádzanie do jaskyne. 
miša začal ovládať duch spoznávania a u neho 
mal príchuť vedeckého poznania podzemia. Stal 
sa z neho platný člen našej jaskyniarskej skupiny 
a proti všetkým lekárskym predpovediam mišo 
žil a začal sa mu vracať životný optimizmus. 

všetkých chodieb a do sondovania sa zatiaľ 
nepúšťame. Táto fáza prác sa uskutoční po 
zameraní a preskúmaní všetkých priesto-
rov. Dĺžka zameraných priestorov v jaskyni je  
k 13. 6. 1996 je 8272 m, denivelácia medzi naj-
hlbším dosiahnutým miestom sifónu Tichá 
tôňa a koncom Jazernej chodby je 137 m. 

objavy v Jaskyni zlomísk nie sú náhodné, 
ide o výsledok dlhodobej systematickej čin-
nosti jaskyniarov pôsobiacich v Jánskej doline. 
Pravdepodobne by k nim nedošlo bez spoľah-
livej mapy, ktorá vznikla v rokoch 1993 a 1994. 
len na základe zamerania sa totiž usúdilo, že 
Východná sieň, smerujúca na JZ môže mať vý-
znamné pokračovanie a preto sa tu sústredilo 
značné pracovné úsilie. 

Veríme, že v jaskyni sme ešte nevyčerpali 
všetky objavné možnosti a ešte sa nám podarí 
preniknúť do ďalších neznámych priestorov, 
ktoré posunú stupeň poznania podzemia Ján-
skej doliny. 

Na zameraní jaskyne a pri objavných prácach 
sa okrem autorov príspevku zúčastnili aj D. Bo-
roška, J. Dzúr, V. Ďurček, m. eliáš, P. Hipman, 
e. Hipmanová, l. Hipmanová, Z. Hochmuth, Z. 
Hochmuthová, michal Hurtaj, m. Jagerčík, T. 
Javornický, m. Kováčik, Š. labuda, P. meceček, 
P. magdolen, P. l. martins, J. mikloš, P. Procház-
ka, Š. Seman, Ľ. Sliva, J. Tencer, m. Valaštiak, P. 
Vaněk, F. Venger a S. Votoupal. 
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Slosiarikove 
bludisko

Ján Vajs
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Zavŕšením etapy návratu do života sa stal 
„Dlhodobý pobyt v podzemí“, ktorý sme 
uskutočnili v roku 1975 v Jaskyni zlomísk.  
V rámci prípravy sme sa museli podrobiť le-
kárskym testom a prehliadkam. Vedeli sme, že 
ak sa mišo na prehliadky dostaví s jeho hru-
bou lekárskou kartou, hneď od dverí ho pošlú 
preč. Vymysleli sme preto výhovorku o stratení 
karty. Na náš údiv a neskôr po skončení akcie 
aj na údiv jeho ošetrujúcich lekárov po skon-
čení prehliadky zistili, že je zdravý a schopný 
absolvovať náročný 8-dňový pobyt v jaskyni. 
V tom čase už študoval na Strednej zdravotnej 
škole vo Vyšných Hágoch za laboranta, čo plne 
využíval v jaskyniarstve. Aj počas dlhodobého 
pobytu mal na starosti podzemné laborató-
rium, v ktorom sa robili rozbory vody a sledo-
vania mikroklímy. 

Jeho návrat do života bol výsledkom túžby žiť. 
my a jaskyne sme sa pri tom podieľali nema-

lou mierou. Tešilo nás, že úspešne zmaturoval, 
že si založil rodinku a našiel zamestnanie, ktoré 

ho bavilo. Jaskyne sa stali súčasťou jeho života a 
venoval im každú voľnu chvíľu. 

Dobré konce sú len v rozprávkach. Život je 
úplne iný a niekedy nezmyselne krutý. mišo sa 
pred Vianocami roku 1982 nasťahoval s man-
želkou a dvoma dcérkami do nového bytu vo 
Vyšných Hágoch. V liptovskom mikuláši boli s 
manželkou kupovať stoličky a vracali sa domov 
na embéčke cez Podbanské. 

Nedošli. 
V protismere šlo mliekarenské auto, za volan-

tom ktorého sedel opitý vodič. mišo haváriu ne-
prežil a jeho žena bola zranená. Tragédia akých 
sa na našich cestách stáva veľa, Pri tejto zahynul 
človek, ktorý si právo na život vydobil sám. 

od týchto udalostí už prešlo veľa rokov. Pri 
rôznych stretnutiach sme na miša spomínali 
ako na dobrého jaskyniara a kamaráta, ktorý 
nám svojou túžbou po živote bol vzorom. Preto 
sme sa pri tak významnom objave v Jaskyni zlo-
mísk rozhodli dať novoobjaveným priestorom 
názov SLOSIARIKOVE BLUDISKO.

Jaskyňa Zlomísk; Dlhodobý pobyt; Michal Slosiarik a Ján Vajs v laboratóriu
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Jaskyňa Zlomísk v Jánskej doline bola okrem 
iného známa aj existenciou rozsiahlych jazier 
a sifónov, resp. voľných priestorov za nimi. 
Charakteristické je tiež kolísanie hladiny v si-
fónoch. Jaskyňu sme v bežne dostupnom roz-
sahu v minulosti preskúmali a zamerali v dĺž-
ke 2812 m (pozri lit. Hochmuth Z. – Holúbek 
P., 1995 a, b). Z mapy, ktorú vyhotovila sekcia 
o.s. lipt. mikuláš Šrol S. – mach K. asi r.1972 
sme odmeraním zistili, že za sifónmi sa 
nachádzajú chodby v dĺžke ešte aspoň 429 m. 
Presná topografia týchto chodieb a prípadný 
potápačský prieskum jazera na ich konci bol 
motívom už nášho počiatočného záujmu o jas-
kyňu koncom 80-tych rokov.

Z ústneho podania a sporadických materiálov 
uverejnených napr. vo výročných správach o čin-
nosti SSS sme sa dozvedeli, že jazero, resp. tzv. 
1. sifón, ktorým sa na západnom konci bežne 
dostupná jaskyňa končí niekedy, približne raz za 
10 rokov vysychá a objavuje sa za ním chodba, 
končiaca ďalším, 2. sifónom. Prvýkrát sa o tom 
presvedčil 29. 1. 1972 P. Hipman. Vtedy bolo ja-
zero na konci chodby vyschnuté a po bahnom 
pokrytých skalách došli k otvorenému 2. sifónu. 
Na dne bola ale mláka vody, preto sa rozhodli, 
že sa sem vrátia o týždeň. K tomu však ale na zá-
sah „vyšších síl“ nedošlo a prieskum častí za si-
fónom uskutočnila o.s. lipt. mikuláš, kedy tieto 
časti preskúmali S. Šrol a kol. a aj ich zamerali. 
o potápačský prieskum jazier sa nik nepokúsil. 
ešte raz 2. sifón znova vyschol, bolo to v decembi 
r. 1984. Vtedy tieto časti navštívili niektorí ďal-
ší jaskyniari z o.s. l. mikuláš, napr. J. Šmoll, J. 
Knapp, F. Bernadovič, i. Chovan, A. gresch. Z 
tohto pobytu sa zachovali niektoré fotografické 
snímky, napr. z člnkovania na jazerách. Sifón bol 
suchý až do januára, kedy sa opäť zaplavil. Ďal-
ším, kto sa pokúšal preskúmať tieto časti, bol V. 
Žikeš, ktorý sa niekedy v r. 1982 – 84 v jazerách 
potápal, nepochybne v sifóne č. 1, ale či prekonal 
2. sifón, je otázne, domnievame sa že nie.

Náš pôvodný záujem o jaskyňu súvisel práve 
s riešením tejto problematiky. Jaskyňu som na-
vštívil v sprievode P. Hipmana už r. 1973. Podľa 
vtedy vyhotoveného náčrtku sme sa v r. 1988 
pokúsili zorganizovať potápačský prieskum ja-
zera. ukázalo sa, že vec nie je taká jednoduchá  
a pri našom prvom pokuse sme dokonca ani 
nenašli jazerá ale omylom vošli do chodieb, kde  
v r. 1993 B. Šmída a kol. uskutočnili objavy 
vyššie položených častí. Režim kolísania vody  
v jazerách sme vtedy vôbec nepoznali a nedošlo 
ani k odovzdaniu poznatkov od predošlej gene-
rácie, ako je to u nás zvykom. Pri ďalšej akcii 
dňa 11. 3. 1989 sme sa v zložení F. Koľbik – Z. 
Hochmuth do jazera na konci známych častí za-
norili, no práve vtedy bol stav vody vysoký. Za-
plávali sme asi 30 m a konštatovali, že na konci 
zaplavenej chodby je tesná diera ktorou sme si 
netrúfali preliezť. Až ďalšia, v poradí naša 3. 
akcia bola pomerne úspešná. Dňa 24. 2. 1990 
sme po príchode k sifónu č. 1 zistili, že tento 
je suchý. Chodba za ním sa tiahnuca bola dlhá 
asi 45 m a končila sa jazierkom, zjavne 2. sifó-
nom. Na dne pred jazierkom sme našli stopy po 
plutvách. Domnievame sa, že to boli stopy zo 
Žikešovho pokusu, tiež asi za podobnej hydro-
logickej situácie. Na pohľad bolo jasné, že prie-
nik nebude ľahký. Preto F. Koľbik a i. Šimkovič 
zaliezli do sifónu tlačiac fľašu so vzduchom 
pred sebou. Čakací čas bol 1 hod. a chlapi ho 
aj náležite využili. Zistili, že síce ťažko, ale pre-
konateľný sifón je a za ním, už bez prístrojov 
prešli suchými časťami a došli k 2 jazerám za 
sebou, ktoré preplávali a zistili, že pokračujú 
sifónom. Transport potápačského materiálu 
pomerne dlhým úsekom sme si však vtedy ne-
vedeli celkom predstaviť a považovali sme za 
vhodnejšie, keby sa dalo preniknúť za jazerá „na 
sucho“ buď za uvedenej situácie, keď vyschne 
i 2. sifón, prípadne prerážkou zo suchých čas-
tí. Ako ďalšia alternatíva sa uvažovalo čerpanie 
sifónu pri nízkej hladine. Hladina jazier však 

Prieskum častí jaskyne Zlomísk „Za sifónom“

Zdenko Hochmuth
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tesne po našej akcii stúpla a aj keď sme hladinu 
nepravidelne stále sledovali, až v r. 1996 sa 
znova zopakovala situácia, ktorá dávala nádej 
na úspešný prieskum.

Dlhá a chladná zima v r. 1995–96 spôsobila 
zastavenie prítoku krasových vôd do masívu 
a počas vcelku vzrastajúcej aktivity v doline  
v súvislosti s mapovaním J. Nová Stanišovská 
i prieskumom v iných častiach J. Zlomísk (za 
Bakuninovým komínom) sme pozorovali od 
začiatku roka sľubne klesajúcu hladinu.

Pri návšteve P. Holúbka a S. Votoupala dňa 
28. 12. 1995 bol spozorovaný výrazný pokles 
hladiny koncového sifónu v jaskyni a suchou 
nohou sa dalo preniknúť 20 m za 1. sifón. Až  
7. 2. 1996 však P. Holúbek a S. Votoupal zistili 
ďalší významný pokles hladiny a prišli k sifónu 
č. 2 ktorý tvorilo malé jazierko. Zistili sme ale, 
že hladina ďalej klesá, priemerne asi 20 cm za 
týždeň. Boli tu však obavy z končiacej zimy, no 
rozhodli sme sa mať pevné nervy a ešte počkať. 
Bolo však jasné, že sifón asi úplne nevyschne  
a preto sme sa definitívne rozhodli pre čerpanie 
2. sifónu, aby bolo možné časti za ním poho-
dlne zamerať i uskutočniť potápačský pokus  
v jazerách. Preto sme v rámci príprav dňa 25. 2. 
1996 s P. Holúbkom zamerali chodbu až k 2. 
sifónu a vytipovali miesto pre hrádzu. V ďalších 
dňoch sa vybudovala zásluhou spojených síl  
o.s. Nicolaus a l. mikuláš hlinená hrádza asi 20 
m od jazera. 

Rozhodujúci deň nastal 9. 3. 1996 Po pred-
chádzajúcom vstupe do jaskyne členov Vajs J., 
Holúbek P., lisý, P., Kováčik m. a Prochádzka 
P., Vaněk P. z o.s. SSS l. mikuláš a Nicolaus, 
ktorí ešte dokončili hrádzu, vchádza do jaskyne 
skupina Z. Hochmuth, V. Ďurček a J. mikloš. 
Niesli sme okrem potápačského materiálu aj 
krídlové čerpadlo Sigma K-2 a príslušenstvo  
k nemu. uvažovali sme a boli pripravení na rôz-
ne varianty kotvenia pomocou konzoly na ste-
nu, nakoniec sa však ukázalo najlepším ukotve-
nie na drevený kôl zakopaný do dna a obložený 
kameňmi. Sacia hadica bola 1 cólová plastiková, 
výtlačná plátená, hasičská. Na prvý raz všetko 
zafungovalo a čerpanie sme začali o cca 14.00 
hod. Všetci sa radi vystriedali pri čerpaní, aby 
sa zohriali, niektorých dokonca nebolo možné 
od čerpadla odtrhnúť. Pozorovali sme hladinu 
i merali pomocou vedra náš výkon. Priemerne 
sme čerpali asi 20 – 30 l/min. Voda klesala rých-
losťou asi 10 cm za hodinu. objavili sa prob-

lémy s nasávaním bahna, niekoľkokrát sme 
museli čerpadlo preplachovať. Čerpali sme až 
do večera, hladina klesla takmer o 80 cm a ob-
javila sa nízka sienka s tesnou dierou na dne. 
Bolo jaské, že vyčerpať sifón a robiť prieskum v 
noci by bolo neúnosné, takže sme čerpanie na 
noc prerušili.

Ráno dňa 10. 3. pokračujeme v čerpaní, posil-
není o slovensko – českého potápača D. Hutňa-
na a tiež m. Ferleťákovú. Zistili sme nepríjemnú 
vec – do čerpaného sifónu prúdi pomedzi sedi-
menty na dne prítok, ktorý počas 12 hodino-
vej prestávky zvýšil hladinu vody v sifóne asi  
o 25 cm. Bolo teda nutné neustále čerpanie, 
bez prestávok. Sifón sa nakoniec otvoril a hneď 
ním cez bahnitú tesnú dieru preniklo na druhú 
stranu potápačské družstvo v zložení: potápa-
či D. Hutňan a V. Ďurček, podporné družstvo 
J. mikloš, Vaněk. Po vyriešení niektorých tech-
nických problémov, keď sa rozhodli obetovať  
a ostať pri čerpadle J. Vajs a P. Prochádzka, cez 
sifón preliezli 2 meracie družstvá, ktoré začali  
s meraním. Priamo od sifónu postupovali P. 
Holúbek a P. lisý, od jazier, späť, Z. Hochmuth 
a m. Ferleťáková.

Najviac sme si ale sľubovali od potápačské-
ho prieskumu. Na konci jazier sa asi o 11 hod. 
zanoril V. Ďurček, a krátko za ním D. Hutňan. 
Ťahali prieskumnú šnúru kotvenú na záva-
le medzi 1. a 2. jazerom. Výstroj – iba jediná 
fľaša umiestnená na boku. ukázalo sa, že po 
pár metroch za obrovské jazero šírky okolo  
8 m pod hladinou mení v obrovský zával. Ten-
to prekonali iba so značnými ťažkosťami, na 
hranici prieleznosti i pri redukovanej výstroji. 
Za závalom sa nachádza akási podvodná sieň, 
zjavne pokračovanie jazera, ale bez hladiny.  
V priamom smere pokračuje ďalším závalom, 
ktorý by sa možno dal prekonať, ale po 
dôkladnom a niekoľkonásobnom zanorení. 
Skúšali to tiež akousi chodbičkou na ľavej 
strane, ale márne. medzitým si tak vodu za-
kalili, že sa rozhodli pre návrat. Celková dĺž-
ka odvinutej šnúry bola 55 m, z toho však 
asi 20 po hladine, takže zatiaľ preskúmaná 
dĺžka sifónu je 35 m, dosiahnutá hĺbka asi 
5 m. Napriek pomerne skromnému výsledku 
nevylučujeme pokračovanie v potápačských 
pokusoch v budúcnosti, najmä za podobnej 
hydrologickej situácie, nakoľko je veľmi prav-
depodobné ešte pomerne rozsiahle pokračo-
vanie jaskyne za jazerami.
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Zameranie chodieb za 
sifónom podstatne zlepši-
lo naše predstavy o jaskyni  
a najmä doplnilo chýbajúci 
výškopis. Pripojená mapa 
častí za sifónom podáva ob-
raz o jej topografii. Je zrej-
mé, že smer jaskyne, ktorý 
je v predchádzajúcich čas-
tiach generálne od východu 
na západ, sa mení a jazerá 
smerujú priamo na sever až 
severovýchod, teda približ-
ne k prameňom v medzib-
rodí. Zameraním vzrástla 
dĺžka jaskyne z pôvodných 
2903 m (aj s decembrovou 
sieňou) na 3405 m.

Prínosom boli aj orga-
nizačné a technické skúse-
nosti, ktoré získal na akcii 
pomerne veľký kolektív jas-
kyniarov. ukázalo sa, že je v 
silách jaskyniarov zvládnuť 
čerpanie náročného sifónu 
hlboko v útrobách jaskyne 
bezpečným a jednoduchým 
spôsobom, ktorý sa síce  
v minulosti často používal, 
no v novšej dobe nebol vyu-
žitý v žiadnej našej jaskyni.
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052 01 Spišská Nová Ves 

0965/423 745 
0965/233 04

Zdenko Hochmuth podpredseda m. Nešpora 17/iii 
080 01 Prešov 

091/722 577 
091/472 55

Tomáš Ďurka tajomník Rajecká 40 
821 07 Bratislava 

07/249 101
07/249 400

Peter Holúbek ekonóm 1.mája 1959/36
031 01 liptovský mikuláš

0849/220 61
0849/251 74

oľga miháľová členka ul. mládeže 34
058 01 Poprad 092/55011/2707

Štefan mlynárik člen Javornícka 25 
974 00 Banská Bystrica 

0867/810 64
088/774 010

Ján Tencer člen Trnková 77 
040 14 Košice 095/711 768

Kontrolná komisia

Stanislav Pavlarčík predseda Južná 3/16
060 01 Kežmarok 0969/967 951

Peter Čarný člen Saratovská 15
841 02 Bratislava 07/760 368

Peter lukáč člen Ľudových milícií 10
040 00 Košice

Adresár Slovenskej speleologickej spoločnosti
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Názov vedúci tel.: zam./domov

Speleoklub 
Badizer 

Juraj Kankula 
gen. Svobodu 853/31 
958 01 Partizánske

08154/22 80
08154/40 22

Speleoklub 
Banská Bystrica 

martin Kurka 
moskovská 9
974 00 Ban. Bystrica

088/798 122

Speleo 
Bratislava 

RNDr. Peter magdolen 
Bárdošova 25 
831 01 Bratislava

07/374 344

oblastná skupina 
Brezno 

Drahoslav Csala
Dr. Clementisa 26 
977 01 Brezno

–
0867/635 591

Speleoklub 
Cassovia 

RNDr. eduard Kladiva 
maurerova 14 
040 22 Košice

095/381 15
095/719 527

oblastná skupina 
Čachtice 

Pavel Pospíšil 
Zemianske Podhradie 159 
913 07 Bošáca

/Borcovan/
0834/988 46

Speleologický klub 
Červené vrchy 

Ján Šmoll 
Svätý Kríž 148 
032 11 lipt. mikuláš

–
–

Jaskyniarsky klub 
Demänovská Dolina 

ladislav okoličány 
Pavčiná lehota 151 
031 01 liptovský mikuláš

0849/256 41-2
0849/759 148

Speleo Detva 
Petr Hipman 
Komenského 16 
960 01 Zvolen

0855/271 26
0855/228 52

oblastná skupina Dolné orešany 
Peter Zvonár 
Horné orešany 492 
919 03 Trnava

–
085/922 60

Jaskyniarsky klub 
Dub. nad Váhom 

Bohuslav Kortman 
Stred 66/61 
017 01 Považská Bystrica

089/326 10
0822/44 39

oblastná skupina 
Handlová 

Peter Strečanský 
morovnianska 53/1 
972 51 Handlová

–
–

Adresár vedúcich skupín a klubov 
Slovenskej speleologickej spoločnosti k 1. 5. 1996
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Názov vedúci tel.: zam./domov

Speleoclub Chočské vrchy 
miroslava Polónyová 
ul. 1. mája 283 
034 82 lúčky

–
0848/392 502

oblastná skupina inovec 
ing. ivan Demovič 
A. Hlinku 18/38 
921 01 Piešťany

0805/605/198
0838/281 87

oblastná skupina Jána majku 
gustáv Stibrányi 
č. 328/10 
044 02 Turňa nad Bodvou

–
0943/662 230

Komisia pre potáp. 
– skup. východ 

Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth 
m. Nešpora 17/iii 
080 01 Prešov

091/722 577
091/472 55

oblastná skupina 
liptovský mikuláš 

Alfréd gresch
č. 266 
032 44 liptovská Kokava

–
0844/293 124

oblastná skupina 
liptovská Teplička 

Vlastimil Knapp 
liptovská Teplička č. 382
059 40 liptovská Teplička

092/981 35
–

oblastná skupina 
liptovský Trnovec 

Ján Hollý 
č. 79 
032 22 liptovský Trnovec

/Vozárik/
0849/973 29

Speleoklub 
malá Fatra 

ing. Pavel Pokrievka 
Zámocká 21 
036 01 martin

0842/313 35
0842/357 89

oblastná skupina 
martin 

milan Brandejský 
mudrochova 15 
036 08 martin 8

–
0842/832 649

oblastná skupina 
muráň 

Dušan Kotlarčík 
okružná, bl. Dúbrava ii 0
050 01 Revúca

–
941/233 08

Speleoklub 
Neandertál 

Kamil Bukovský 
ul. ČSA 727-25 
045 01 moldava nad Bodvou

095/394 59/423
–

Speleoklub 
Nicolaus 

ing. Ján Vajs 
Nábrežie 1778 
031 01 lipt. mikuláš

0849/42 58
0849/236 64

oblastná skupina 
orava 

Vladislav mikula
Pelhřimovská 1191/5 
026 01 Dolný Kubín

–
0845/885 532
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Názov vedúci tel.: zam./domov

oblastná skupina 
Plavecké Podhradie

Jozef Kovárik 
č. 207 
906 36 Plavecké Podhradie

–
–

oblastná skupina 
Prešov 

Ján Vykoupil 
mukačevská 9 
080 00 Prešov

091/472 62

oblastná skupina 
Rimavská Sobota 

Štefan Pászer 
Rožňavská 34/25 
979 01 Rimavská Sobota

–
0866/231 20

Speleo 
Rožňava 

ing. ondrej Bolaček 
Košická 2 
040 01 Rožňava

0942/951 21
0942/214 22

oblastná skupina 
Ružomberok 

milan Ridoška 
Baničné 2/7 
034 01 Ružomberok

/i. Rek/
0848/259 30

Jaskyniar. skupina 
Spišská Belá 

RNDr.Stanislav Pavlarčík 
Južná 3/16 
060 01 Kežmarok

0969/967 951
–

Speleologický klub 
Slovenský raj 

ing. Ján Tulis 
Brezová 9 
052 01 Spišská Nová Ves

0965/423 745
0965/233 04

oblastná skupina 
Tisovec 

ivan Kubíni 
Štefánikova 956
980 01 Tisovec

0865/3341/48
0865/933 22

oblastná skupina 
Trenčianske Teplice 

emil Kavalír 
Štefánikova 11 
917 51 Trenč. Teplice

–
0831/922 524

oblastná skupina 
Tríbeč

Ľubomír Sapák 
č. 214 
966 61 Hodruša-Hámre

–
–

oblastná skupina 
uhrovec 

vedúci o.s. Štefan Čukan zomrel, 
nový vedúci nebol zatiaľ zvolený

–
–

Speleoklub 
univerzity 
Komenského 

Prírodovedecká fakulta uK 
Katedra geolog. a paleontolog. 
mlynská dolina, pavilón g
842 15 Bratislava

0805/249 41
–

oblastná skupina 
Žilina 

Slavomír Chmela 
Piešťanská 12 
010 08 Žilina

–
089/544 00
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V Spravodaji SSS č. 1/1996 Pavel Bella infor-
moval o vynikajúcom úspechu slovenských jas-
kyniarov, ochranárov a diplomatov, keď sa im 
podarilo presvedčiť svetovú odbornú verejnosť 
o unikátnosti krasovej krajiny v okolí Rožňa-
vy a Aggteleku. Zahrnutie jaskýň Slovenského 
a Aggteleckého krasu do Zoznamu Svetového 
kultúrneho a prírodného dedičstva uNeSCo 
je nielen ocenením hodnôt krajiny, ale pre sig-
natársky štát aj záväzkom sa o vybrané územie 
adekvátne starať a chrániť ho pred negatívnymi 
dopadmi civilizácie.

Členovia Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti (e. Kladiva, g. Stibrányi, Z. Hochmuth, 
J. Thuróczy a ďalší) sa význačnou mierou po-
dieľali na príprave textu návrhu zaradenia do 
Svetového dedičstva, prispeli odbornými po-
znatkami, mapovou aj fotografickou doku-
mentáciou. Projekt Speleoklubu CASSoViA 
zameraný na ochranu podzemných krasových 
fenoménov bol priložený k návrhu ako príklad 
aktívneho odborného prístupu dobrovoľní-
kov k ochrane prírody. Teraz nás čaká množ-
stvo práce v krase motivované nielen snahou 
o minimalizáciu vplyvu civilizácie na jaskynné 
prostredie, ale aj cieľom udržať si označenie 
Svetové dedičstvo.

Z tohto dôvodu sa dňa 14. 4. 1996 na vý-
skumnej základni Speleologického klubu 
CASSoViA v dedine Háj (okres Košice-vidiek) 
uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých jas-
kyniarskych skupín, ktoré bádajú v Slovenskom 
krase – Speleologického klubu CASSoViA 
(Košice), Klubu SPeleo (Rožňava), Skupiny 
J. majku (Turňa nad Bodvou), Speleoklubu 
Neandertal (Jasov) a Speleoklubu BADiZeR 
(Plešivec). ospravedlnili sa zástupcovia skupiny 
Barrandien z Prahy. Celkovo sa pracovnej pora-
dy konanej pod názvom „Jaskyniari Svetovému 
dedičstvu“, zúčastnilo 14 jaskyniarov. Porada 
bola historicky prvou spoločnou schôdzou jas-

kyniarov z rôznych klubov, ktoré doposiaľ pra-
covali v Slovenskom krase nezávisle. Jej cieľom 
bolo hľadanie účinnejších spôsobov ochrany 
nesprístupnených jaskýň a priepastí Slovenské-
ho krasu práve z pohľadu zaradenia do zozna-
mu Svetového kultúrneho a prírodného dedič-
stva uNeSCo.

Na porade sme zmapovali súčasný stav 
ochrany hodnotnejších jaskýň a priepastí v Slo-
venskom krase, predovšetkým stav uzáverov a 
monitoring lokality. Jednotlivé skupiny prezen-
tovali svoje zámery do budúcnosti. Zhodnotili 
sme svoje doterajšie aktivity aj v oblasti priesku-
mu, dokumentácie a propagácie a prediskuto-
vali možnosti spoločného postupu. Pracovná 
porada prispela ku zlepšeniu kontaktu medzi 
skupinami.

Pre oblasť ochrany krasových javov sa zá-
stupcovia všetkých klubov dohodli založiť 
spoločnú organizáciu, cieľom ktorej bude ko-
ordinovať ochranu nesprístupnených jaskýň a 
priepastí na území Slovenského krasu dobro-
voľnými jaskyniarmi, materiálne a finančne ju 
podporovať, usilovať sa o odborný rast dobro-
voľných jaskyniarov na poli ochrany prírody 
a posilňovať v širokej verejnosti aktívny vzťah 
k ochrane podzemných krás. Súčasne bude 
stimulovať prieskum a výskum podzemných 
krasových javov v duchu myšlienky: „Správne 
chrániť možno iba dobre poznané“. Zámerom 
organizácie bude spolupracovať so štátnymi 
orgánmi v aktivitách zameraných na udržanie 
Slovenského krasu vo Svetovom dedičstve a 
výhľadovo prevziať zodpovednosť za starost-
livosť o nesprístupnené jaskyne a priepasti v 
Slovenskom krase. Účastníci porady prijali 
vyhlásenie, ktoré adresovali štátnym orgánom 
životného prostredia.

Tieto naše snahy sú vedené poznaním, že 
dobrovoľní jaskyniari sú dnes prakticky jediní, 
ktorí vedia všetky nesprístupnené jaskyne lo-

Jaskyniari Svetovému dedičstvu

Eduard Kladiva
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kalizovať v teréne, v častom a bezprostrednom 
kontakte s podzemím dokážu rýchlo zaregis-
trovať možné faktory ohrozenia citlivého jas-
kynného prostredia, vypracovať a následne aj 
realizovať potrebné opatrenia na ochranu jedi-
nečných podzemných krás Slovenského krasu. 
Bohužiaľ, výsledky práce dobrovoľných jasky-
niarskych skupín sú dnes roztrieštené a nesú-
rodé, chýba odborná syntéza a analýza dosiah-
nutého. Profesionáli majú iné problémy, ako sa 
venovať bande amatérskych entuziastov. Výraz-
ná materiálna alebo finančná pomoc od štátu je 
dnes viac ilúziou ako reálnou možnosťou. Sami 
musíme zlepšiť organizáciu činnosti a odbor-
nú úroveň natoľko, aby plody nášho lopotenia 
v krase boli nielen zaujímavé, ale aj užitočné a 
akceptované príslušnými orgánmi. Ak chceme, 
aby boli užitočné a akceptované!

Nevieme dnes, nakoľko budeme úspešní. 
Proces iba naštartoval. už sa ale objavili kuvi-
čie hlasy, že usilujeme o založenie konkurenč-

nej Speleologickej spoločnosti alebo dokonca 
o likvidáciu stávajúcej. Nie je tomu tak! Nová 
organizácia si nekladie za cieľ riadiť jaskyniar-
ske skupiny, vyberať členské, organizovať celo-
slovenské jaskyniarske podujatia ani vydávať 
konkurenčný Spravodaj. Skôr sa snaží doplniť 
do jaskyniarskeho diania možnosti, na ktoré 
stávajúcemu vedeniu SSS nestačia sily.

Aj keď je pôsobnosť novej organizácie 
priestorovo obmedzená na územie Slovenského 
krasu, malo by byť v záujme každého slovenské-
ho jaskyniara, či dobrovoľníka alebo štátneho 
zamestnanca, aby bola úspešná. už treba pre-
to, že iba tri štáty na zemeguli sa môžu pýšiť 
podzemným Svetovým prírodným dedičstvom! 
Vyzývame preto všetkých členov Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti, zvlášť potom tých ma-
jetnejších, aby zvážili, ako môžu podporiť našu 
iniciatívu a napomáhať jej v konkrétnej činnos-
ti. Nepomôžete tým Košičanom ani Rožňavča-
nom, pomôžete tým Slovensku!

SPELEOMÍTING 96

Na konci zimnej sezóny sa v hoteli mladosť 
vo Svite už piaty krát stretli jaskyniari z celé-
ho Slovenska. Vyše stovky nadšencov tajomné-
ho podzemia sa tu prišlo pochváliť so svojimi 
úspechmi, podebatovať si s kamarátmi, vyme-
niť si poznatky a názory. odznelo 22 predná-
šok sprevádzaných diapozitívmi, videofilmami 
i na spätom projektore. Všetkých zaujala vý-
stava mapovej a fotografickej dokumentácie z 
najnovších objavov i výstava kresieb s jaskyniar-
skou témou. 

obdobie medzi Speleomítingami bolo veľmi 
úspešné a viaceré skupiny sa pričinili o dobré 
meno slovenskej speleológie. 

medzi najvýznamnejšie objavy na Slovensku 
tria: 
– Jaskyňa Zlomísk (Jánska dolina) – obl. sk. 

Nicolaus v spolupráci s jaskyniarmi iných 
skupín SSS objavených bolo vyše 1000 m. 

– Jaskyňa Homoľa (Švermovské hrdlo) – obl. sk. 
muráň. objav vyše 400 m. 

– Jubilejná jaskyňa (malé Karpaty) – Speleo 
Bratislava. objav 300 m. 

– Jaskyňa Javorinka (Vysoké Tatry) – obl. sk. 
Spišská Belá. objav okolo 300 m. 

– Skalistý potok (Jasovská planina) – Speleopo-
tápači – Východ. objav asi 130 m. 

Skvelé úspechy dosiahli naši jaskyniari i v za-
hraničí. 

– V Kosove členovia obl. sk. Červené vrchy s jas-
kyniarmi z viacerých skupín SSS objavili cez 
5 km dlhú jaskyňu, ktorú nazvali Veľká Kli-
sura. 

– V pohorí Velebit v Chorvátsku slovenskí jas-
kyniari na čele s členmi Speleoklubu Bratisla-
va objavili 516 m hlbokú priepasť Slovakia i 
ďalšie štyri hlbšie ako 100 m a zdokumento-
vali aj iné jaskyne. 

– medzi zaujímavé akcie patrila i výprava štyroch 
slovenských jaskyniarov na island do vulka-
nických a ľadovcových jaskýň a zlanenie do 
najväčšej sopečnej dutiny sveta Príhnúkagígur. 

Oľga Miháľová
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Na budúcom Speleomítingu oceníme prácu 
našich speleológov v týchto kategóriách: 

– najväčší objav na Slovensku 
– najväčší úspech v zahraničí 
– najlepšia prednáška Speleomítingu 
– najlepší príspevok za obdobie medzi Speleo-

mítingami. 
ešte sa vyskytujú „chyby krásy“, ale už je to 

„náš Speleomíting“, na ktorý prichádzajú jas-

kyniari radi a sú ochotní obetovať naň i nejaké 
koruny. Samozrejme snažíme sa Speleomíting 
vylepšovať v rámci možností, ale nie všetko sa 
podarí. Bolo by dobré aby sme sa všetci snaži-
li zvyšovať i úroveň našich prednášok. Napriek 
tomu človek má radosť, keď vidí skvelú kama-
rátsku atmosféru, neľutuje námahu, ktorú na 
to vynaloží. lebo láska k jaskyniam a celej prí-
rode nás všetkých spája. 

SPELEOMÍTING 96 – PROGRAM 

 1. Jaskyňa mŕtvych netopierov  D. Csala  obl. sk. Brezno
 2. Velebit 95  B. Šmída  speleoklub uK Bratislava 
 3. Jánska dolina 95 – 96  P. Holúbek, Vajs  obl. sk. Nicolaus 
 4. Nové poznatky o Dobšinskej ľad. jaskyni J. Tulis, l. Novotný  spel. klub Slovenský raj 
 5. island 95  P. Hipman  Speleo-Detva 
 6. Jaskyniarstvo – koníček na celý život  V. Daniel  spel. klub Slovenský raj 
 7. Jaskyňa mŕtvych netopierov – video  D. Csala  obl. sk. Brezno 
 8. island 95  o. miháľová  spel. klub Slovenský raj 
 9. informácia o JT 96  e. Kladiva  spel. klub Cassovia 
 10. Kunia priepasť  Š. labuda  spel. klub Cassovia 
 11. island 95 – video  Z. Hochmuth  Speleopotápanie – Východ 
 12. Na jaskyniarsku nótu – video  B. Kortman,  
   P. Pokrievka Dubnica, malá Fatra
 13. Kosovo – Veľká Klisura  B. Šmída, 
   J. Vykoupil  uK Bratislava, obl. sk. Prešov 
 14. Palebné postavenie pod Hlúpym vrchom  S. Pavlarčík  obl. sk. Spišská Belá 
 15. Javorinka  Ľ. Plučinský  obl. sk. Spišská Belá 
 16. Z činnosti obl. sk. Handlová  P. Strečanský  obl. sk. Handlová 
 17. mapovanie a čerpanie v Jánskej doline  Z. Hochmuth  Speleopotápanie – Východ 
 18. Jubilejná jaskyňa  P. magdolen  Speleo Bratislava 
 19. Sklenené dómy – video  S. Chmela  obl. sk. Žilina 
 20. guánové minerály v jaskyniach  moravanský  uK Bratislava 
 21. Trojrozmerné zobrazovanie jaskýň  i. Demovič  obl. sk. Považský inovec
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Pavel Revaj (1898–1957) patrí medzi najvýznam-
nejších jaskyniarov z Liptova. Kominár a tesár Revaj 
viac ako 30 rokov hľadal, prekopával a objavoval jas-
kyne predovšetkým v Demänovskej a Jánskej doline, 
ale aj inde na Slovensku (Belianska a Jasovská jasky-
ňa, Domica, priepasť Brázda). Vo veku, v ktorom sa 
už takmer každý vzďaľuje od tvrdej práce v podzemí, 
53-ročný Revaj po 16-tich dňoch kopania poležiačky v 
blate dosiahol objav, aký sa nám asi nikdy nepošťastí.

Dôvodov, prečo som si spomenul na pána Revaja, 
je niekoľko. Keď ma zavolal Peter Holúbek a spoloč-
ne sme híkali v nových chodbách v jaskyni Zlomísk, 
nevdojak som si uvedomil, že sa napĺňa túžba legen-
dárnych hľadačov Revaja a Šrola.

Druhým dôvodom je kruté zabudnutie, ktoré som 
plne pochopil až keď sa ani v rozsiahlom archíve Mú-
zea nenašiel jediný súci jaskyniarsky portrét pána 
Revaja.

Napokon je tu rukopis „Paľo Revaj a tí druhí“ od 
87-ročnej, literárnej činorodej pani Boženy Revajo-
vej. Ľudia prichádzajú a míňajú sa, ale chvíľa objavi-
teľského ošiaľu, pre ktorú sa oplatí dlhé roky drhnúť, 
je stále rovnaká. Preto som z rukopisu pani Revajovej 
vybral nasledujúcu XIV. kapitolu.

Túžby, vidiny, skutočnosť

„Tak zriedka prichádza v živote okamih,
ktorý je naozaj dôležitý a veľký.“ (Schiller)

Je tu vhodná chvíľa, aby sme začali najkrajšiu 
kapitolu jaskyniarskych úspechov v Demänov-
skej doline po druhej svetovej vojne opisom obja-
vu jaskyne mieru, ktorý sa zavŕšil zásluhou Paľa 
Revaja, Stana Šrola a Petra Droppu dňa 26. 1. 
1952.

Predvídal ho už dávno Vojtech Benický a pre-
to opis objavu jaskyne mieru začneme jeho pro-
rockými slovami, ktoré znovu a znovu potvr-

dzujú jaskyniarsky cit tohto nášho popredného 
jaskyniara: “Za tzv. “jazierkom” som našiel ty-
pickú klenbu opusteného sifónu ako pokračo-
vanie Hlavnej chodby, ktorú však rýchlo tvoria-
ci sa sinter neprekonateľne zaniesol až po strop. 
Zaľadnenie jaskyne datuje sa pravdepodobne od 
zanesenia sifónu. Vzduch v jaskyni prestal prú-
diť a do jaskyne sa začal vlievať mrazivý vzduch 
ako špecificky ťažší. Dvojramenný a prudko kle-
sajúci vchod stal sa ideálnym korytom...”

Áno, mal správnu predstavu. Stál vtedy sku-
točne pri zanesenom sifóne, ktorý viedol do 
budúcej jaskyne mieru. Bohužiaľ, nie pre neho. 
muselo uplynúť štrnásť rokov, kým jeho tuše-
nie uskutočnili ďalší jaskyniari.

Priebeh tohto objavu sa podobá vzrušujúcim 
chvíľam, ktoré voľakedy naša verejnosť pre-
žívala s objaviteľom Aloisom Králom. opisy 
objavu jaskyne mieru boli uverejňované v tlači  
v niekoľkých obmenách. Ja používam pôvodný 
záznam Paľa Revaja, skrátený o nepodstatné 
podrobnosti.

„Keď som sa vrátil v Belianskej jaskyne, ktorú 
som spravoval v roku 1951, vzal som si za po-
vinnosť pozorovanie a zapisovanie teplôt v jas-
kyni Slobody a v Demänovskej ľadovej jaskyni. 
Tu som sa stretol s problémom miznutia ľadu  
a začal som vo voľnej chvíli znovu robiť preruše-
ný prieskum ľadovej jaskyne.

Počas vianočných sviatkov roku 1951 ma pri-
šiel do Kamennej chaty navštíviť Stanislav Šrol 
a tu sme spolu uvažovali, čo robiť, aby sme po-
mohli miznúcemu zaľadneniu Demänovskej ľa-
dovej jaskyne. Vyložil som Šrolovi svoj názor na 
otvorenie sutinami zasypaných otvorov.

Ich prekopávanie sme začali 2. 1. 1952 a to 
tak, že sme najprv uvoľnili a upravili už pre-
kopaný a potom zasypaný vchod do Žuffovho 
dómu. Potom sme šli pod Baštu, začali sme tam 

Paľo Revaj a tí druhí

Božena Revajová 
(s úvodným slovom Petra Himpana)
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prekopávať a do večera bol hodný kus práce ho-
tový. Na druhý deň sme pokračovali v prekopá-
vaní, pričom nás prišiel pozrieť aj Peter Droppa, 
ktorý práve u nás nastúpil do zamestnania. Po-
zvali sme ho do našej skupiny.

Keď sme prekopali a dosť značne rozšírili 
vchod pod Baštou, začalo silné prúdenie teplého 
vzduchu cez tento otvor smerom nahor, násled-
kom čoho teplota vzduchu v jaskyni stále klesala 
až pod bod mrazu a miestami začalo silne mrz-
núť. Keď sme videli, že nám tento pokus prinie-
sol priaznivé výsledky pre zaľadnenie jaskyne, 
rozhodli sme sa otvoriť ešte aj otvor na konci 
spodnej chodby ľadovej jaskyne. Voda „jazier-
ka“ v tomto otvore značne poklesla a voľným 
priestorom vial silný prievan von z chodby a zas 
dnu do chodby ľadovej jaskyne.

Poznášali sme k predpokladanému vchodu 
rôzny materiál potrebný na prekopávanie, ako 
dosky, malú tlakovú pumpu, hadice, krompáče, 
lopaty a iné veci. jazerným sifónom sme začali 
prekopávať drážku len takých rozmerov, aby sa 
dalo ako – tak prejsť. Vodu, ktorá pritekala do 
kanála zo sintrového jazierka, sme museli ne-
prestajne pumpovať. prekopávanie mohol robiť 
vždy len jeden, dvaja museli pumpovať vodu a 
obstarávať potrebné pomôcky. Skrčený pod níz-
kou povalou jazerného sifónu a zaborený po ko-
lená do blata a vody, mohol ten z nás, ktorý bol 
na zmene, postupovať len veľmi pomaly. Veď 

nakopaný materiál sme museli z väčšej čiastky 
ukladať na steny kanála rukami.

Pri prekopávaní vznikli medzi nami dohady, 
kde asi po prekopaní vyjdeme, lebo sme sa ešte 
stále domnievali, že sme vzhľadom na povrch 
pod Baštou.

Niekoľko dní pred prekopaním jazerného si-
fónu prišiel nás navštíviť Dr. Anton Droppa pri 
príležitosti merania teploty a medzi iným došlo 
k výmene názorov. Preto som ešte raz porovnal 
merania V. Benického s naším z roku 1950 a to 
mi ukázalo, že nie sme pod Baštou, ale ďaleko 
vpred za dolinkou Beníkovou.

V nasledujúce dni pri prekopávaní asi meter 
hlbokej jamy na odpad vody sme vykopali riečne 
štrky zo žuly, čo potvrdilo môj predpoklad, že 
sme na opustenom riečisku Demänovky, ktorá v 
dávnej minulosti tadiaľto pretekala.

Keď sme prešli do druhej polovice jazera, po-
stupne sa začal zosilňovať prievan a ozvena, 
ktorá dunela nad nami, znela akoby udieral na 
veľký zvon. Z toho sa dalo usúdiť, že sme v blíz-
kosti veľkých priestorov.

Konečne dňa 26. 1. 1952 ráno sme si urobili 
takýto plán. Každý z nás bude robiť po tri hodi-
ny v poradí: Droppa, Revaj, Šrol a za túto dobu 
sa musíme prekopať na druhú stranu.

Keď Peter Droppa vykonal prvú smenu, išiel 
som ho, umočeného a zablateného, že by ho ani 
vlastná mať nepoznala, vymeniť. Smenu som 

Skúsený jaskyniar, 55-ročný Revaj, plný energie a nespratný ako chlapčisko, 
tak ho karikatúrou charakterizoval Ľudovít Herda.
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Náš speleomíting pokladám za osožné pod-
ujatie, keď sa vždy po roku terénnej činnosti 
zídeme, aby sme si navzájom ukázali, čo je no-
vého v jaskyniach doma aj v zahraničí. Slovom, 
písmom aj obrazom. Zvyčajne sa tu rozdáva 
posledné číslo Spravodaja, ktorý je vďaka jedi-
nému človeku obdivuhodne vitálny, najrôznej-
šie skupinky aj menej známych jaskyniarov tu 
po paneloch rozvíjajú imponujúco dlhé plány 
jaskýň alebo vystavujú zaujímavé reportážne 
fotografie. No stredobodom takýchto podujatí, 
aké už od nepamäti poriadali horolezci, turisti, 
lyžiari a iní fanatici na celom svete, je nesporne 
premietanie diapozitívov a filmov.

Túto najatraktívnejšiu časť Speleomítingu 
som toho roku opustil predčasne, ako návštev-
ník kina, ktorý sa nevydrží pozerať na film až 

do konca a položil som si aj otázku, či prídem 
nabudúce. Nevravím, že všetko bolo zlé, ale po-
vážlivo sa zväčšil pomer fotograficky podprie-
merných programov. mnohí sa už nehanbia 
premietať aj diapozitívy zle exponované, ne-
ostré, stranovo prevrátené a zavše aj hore no-
hami. Ak by som napríklad nepoznal utešenú 
Drienovskú jaskyňu, z premietaného seriálu, 
ktorým mal propagovať pripravovaný jasky-
niarsky týždeň, nadobudol by som predstavu, 
že ide o nepríťažlivú dieru. Pritom sú na Slo-
vensku najmenej traja-štyria ľudia, ktorí môžu 
požičať kvalitné diapozitívy z tejto jaskyne.

Sedemdesiat ľudí odovzdane hľadelo na vad-
nú obrazovku prestarnutého televízora, kde sa 
mihali obrázky videoprvotiny. Aj ja som si ke-
dysi zbožne púšťal svoje prvé filmové zábery  

začal s predpokladom, že sa budem držať hĺbky 
asi 50 cm a šírky asi 70 cm. Zo začiatku som 
tak kopal, potom som ale prišiel pod menší lievi-
kovitý závrt, kde som sa mohol trochu voľnejšie 
pohybovať a ďalej sa za týmto povala dvíhala. 
Dostal som nápad. Dal som si dosku na mäkký 
sintrový nános, na túto som si ľahol a takto som 
mohol odstraňovať vrstvy sintrového nánosu ľah-
šie a rýchlejšie.

Keď po dvoch hodinách práce som sa prekopal 
asi šesť metrov dopredu, prišiel som ku zvýšené-
mu nánosu, ktorý tvoril akýsi breh a pre ten sme 
nemohli vidieť dopredu. Uvoľnil som rukami v 
tomto nánose taký priestor, aby som mohol as-
poň hlavu prepchať a pozrieť sa lepšie, čo je pred 
nami. Pozerám dopredu a tu div-divúci. Ďalej za 
tým sa strop už dvíhal tak, že sa dalo aj postaviť 
a voľne ísť vpred. Volám na svojich spolupracov-
níkov. Prišiel Stano Šrol.

Brodiac sa po kolená v blate a vode, prešli 
sme poloskrčení poslednú časť jazierka a vošli 
do dómu objaviteľov. Ako prvý nás privítal mo-
hutný stalagmit, nad ktorým visia tiež podobné 

stalaktity. Nepočítali sme, že vojdeme do veľkého 
bludiska, ktoré len-len, že nás nepohltilo. Keď 
sme zahulákali, odpoveďou nám bola mohutná 
viacnásobná ozvena. Stano Šrol výskal od rados-
ti, pred každým novým útvarom prejavoval až 
detinský obdiv.

Takto plní nadšenia, sme ani nespozorovali, 
ako dlho sme už v tomto podzemnom bludisku. 
Došli sme do malej Klenotnice za útvarom na-
zvaným Koliba a tam sme si oddýchli. Boli by 
sme v tejto objavnej ceste ešte pokračovali, ale 
lampy ukazovali, že sa treba rýchle vrátiť, lebo 
karbidu je málo. Hlásila sa aj únava z veľkého 
hladu a tak sme sa dali na spiatočnú cestu, ktorú 
bolo treba miestami ešte hľadať.

Keď sme sa vracali po trojhodinovom blúdení 
k prekopanému sifónu, Peter Droppa už zúfalo 
vysielal svoje signály do neznámeho priestoru, 
v ktorom sme boli ako stratení. Konečne dostal 
našu odpoveď a keď sme sa šťastne preplavili cez 
vodu a blato prekopaného kanála k Petrovi a 
oznámili mu, čo sme videli, radosti nebolo kon-
ca-kraja.“

Speleomíting ohrozený nenáročnosťou

Petr Hipman
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a opájalo ma, že sa tam ľudia pohybujú. Ale pre-
mietal som si to len sám pre seba a po týždni 
som musel konštatovať, že to nestojí za nič. V 
žiadnom prípade nemožno prvé fotografické 
alebo filmárske krôčiky testovať na tak širokom 
publiku.

Napokon dojmy divákov rozhodne nezvyšuje 
atmosféra vydýchaného vzduchu v miestnosti 
obalenej čiernym igelitom. Nepomohla tomu 
ani nepripravená prístrojová technika a nepri-
merane malé premietacie plátno.

možno nás všetkých opantal duch nenároč-
nosti a sme v podstate spokojní. ono totiž pri-
praviť brilantný diaseriál alá Stibrányi dá veľa 
roboty, ale načo sa s tým babrať, keď diváci 
skonzumujú hocičo, bez ľadu a skladu. A tak 
sa pomaly ponárame do stereotypu a sebauspo-
kojenia.

A ako z toho von? Náš jemnocitný predseda 
pre pokoj v rodine (jaskyniarov) nikomu nič 
zlého nepovie. Podpredseda mi argumentoval 
tým, že – „už sme lepší ako Speleofórum“ – čo 
ma uspokojilo asi tak, ako keby povedal, že v 
Rumunsku sa majú ešte horšie ako my. iný člen 
výboru konal racionálnejšie. Pozeral si program 
a na niekoľko hodín sa vybral na plaváreň. Roz-
hodne o nič neprišiel.

Svoj názor som otvorene tlmočil aj producen-
tom, ktorí by mali na svojom diele ešte tvrdo 
pracovať. moju neokrôchanú kritiku prijali na-
podiv konštruktívne a aj prchký milan povedal 
– „vieš čo, akurát sme sa zhovárali, ako to pre-
robíme“.

Ako vidno, pravdu vyslovenú bez postranných 
úmyslov a pre dobro veci si jaskyniari poväčšine 
zoberú k srdcu a naši speleošéfovia by sa nemali 
obávať povedať svoj názor otvorene.

Čo treba urobiť? Ťarcha podujatia každo-
pádne spočíva na organizátoroch. V každom 
prípade treba opustiť tu pochmúrnu a nevetra-
nú miestnosť a nastoliť atmosféru zdravej sú-
ťaživosti, v ktorej sa každá skupina bude pre-
zentovať nielen objavenou alebo preskúmanou 
jaskyňou, ale aj úrovňou prejavu, ktorým nás o 
nej informuje.

organizátori musia aktívne koordinovať celý 
program a vhodne korigovať nekvalitné alebo 
neúmerne dlhé príspevky tak, aby celé poduja-

tie získalo iskru a švih a neumáralo divákov tak, 
že sa musia rehabilitovať na plavárni.

Na záver by sme si mali uvedomiť, že zaují-
mavý program nemusí byť len z Bolívie alebo 
z Nového Zélandu, ale aj z hociktorej jaskyne 
u nás na Slovensku. Napokon zdôrazňujem, že 
môj príspevok je namierený proti jedinej orga-
nizátorke a verím, že nabudúce jej pomôže celá 
domáca skupina.

Marcel Uhrin

Pri listovaní ručne písanej obecnej kroniky 
gemerskej obce Kameňany som nedávno na-
trafil na zaujímavý zápis, dokumentujúci jas-
kyniarsku činnosť. Jednalo sa o opis objavu 
jaskyne, ktorý pravdepodobne vzbudil v obci 
veľký rozruch a záujem, pretože sa v kronike 
nachádza medzi významnými textami o úro-
de, narodení detí alebo o pohrebe spoluobča-
na. Keďže ide o svojrázny materiál k poznaniu 
histórie jaskyniarstva v Revúckej vrchovine a 
v Slovenskom krase, prinášam text zápisu v 
tomto príspevku. udalosť zaznamenal kroni-
kár Ján Bábel v roku 1962.

„Objav jaskyne.
Už od veľa rokov sa opakovala myšlienka otvo-

renia jaskyne pod kopcom Hlavišta – Dlhej Hory 
– Veletinky. No na uskutočnenie jej sa ujali len 
tohto roku hneď zjara traja naši občania Ján Van-
čík strojník pracujúci v Lubeníku u Magnezitky, 
Ján Oltus bývalý mlynár, teraz robotník u ŠM a 
Karol Buchta tesár, dôchodca. Za pomoci Magne-
zitky z Lubeníka, ktorá im dala pomoc v strojní-
koch, traskavinách a agregátu na vŕtanie, sa dali 
do práce. Od prameňa Hlavištového potoka na se-
ver asi 100 m, v stráni, kde za veľkej vody r. 1934 
voda tiež vytekala, dali sa kopať. Práca pomaly 
šla, bo mali čistú skalu a pracovali len v sobotu 
popoludní a v nedeľu. 15. VIII. prišli k hostinci 
s chýrom, že prebili šikmo dieru do jaskyne. Len 

O jaskyni 
v obecnej kronike
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Tabuľka našich najdlhších a najhlbších jas-
kýň iste zaujme každého, najmä ak je čerstvo 
doplnená. V poslednom čase sme sa dočkali 
zaujímavých objavov v známych jaskyniach, 
prezentovaných na Speleofóre i v posledných 
číslach Spravodaja. Pri tejto príležitosti sme si 
uvedomili, že by bolo potrebné vypracovať novú 
tabuľku najhlbších a najdlhších jaskýň. Pri jej 
zostavovaní som narazil na niektoré chronicky 
známe problémy, s ktorými by som chcel oboz-
námiť našich členov.

V minulosti sa viedli sa úvahy na tému čo vlast-
ne považovať za dĺžku či hĺbku jaskyne. Niektorí 
sa pamätajú na tendencie spočítať dĺžky gene-
ticky síce jednotných, no speleologicky nespoje-
ných častí – konkrétne v Dem. doline. Dnes sa 
jednoznačne prijíma názor, že časti musia byť 
človekom prekonané a prípadné spojenie musí 
byť realizované nanajvýš prekonaním závalu či 
zanesenej alebo zaplavenej chodby – nie napr. 
prerážkou tunelom. Tiež nebolo jasné, čo po-
važovať za dĺžku – či snáď dĺžku ideálnej čiary 
prechádzajúcu stredom chodby alebo niečo po-
dobné. Nehovorím už o presnom zameriavaní 
teodolitom. Nakoniec sa ustálilo, že za dĺžku 
považujeme dĺžku polygónového meračského 
ťahu. Samozrejme, ťažko doňho počítať rôzne 
„pavúky“ alebo obvodové polygóny v sieňach, 
či nebodaj aj povrchové ťahy. Jaskyniari sú však 
ľudia racionálni a aj keď v metodike mapovania 
sú značné rozdiely, túto koncepciu stanovanie 

dĺžky jaskyne prakticky všetci prijímajú. Najmä 
preto, že na niečo iného sa sotva kto dnes zmôže. 
Podobné je to s hĺbkou jaskyne. Dnes sa môžeme 
iba usmievať nad vážne myslenými pokusmi me-
rať hĺbku tlakom vodného stĺpca, na čo bolo do-
konca vynaložené značné úsilie. Premeriavanie 
Barazdaláša či dnes Brázdy rôznymi netradičný-
mi metodikami dávalo pri hĺbke menšej ako 200 
m rozdiely viac ako 20 m! Dnes si pri obyčajnom 
kompasovom ťahu veríme natoľko, že u všetkých 
našich jaskýň zameraných banskou súpravou by 
sa chyba mala pohybovať v rámci 1 – 2 m, čo je 
pre účely tabuľky prijateľné.

Náš priateľ RNDr. P. Bella sa viac rokov zao-
beral zostavovaním tabuliek, ktoré vyšli v Spra-
vodaji ale i iných periodikách – Speleofórum, 
Sinter. Stretol sa ale so závažným problémom 
– čo s jaskyňami, ktorých mapa neexistuje, prí-
padne je neúplná alebo neexistujú podklady 
pre zistenie dĺžky polygónového ťahu – teda 
meračské zápisníky. Všetky tieto prípady P. Bel-
la zahrnul do kategórie „cca“ (pozri Spravodaj 
SSS 2/1995), prípadne sa stupeň nepresnosti 
snažil označiť počtom hviezdičiek. (pozri Bella 
P. 1988, 1989). u najvyššieho počtu hviezdičiek 
– 5 nie je stanovená horná hranica intervalu od-
hadu – často je odhadnutá celá dĺžka jaskyne. 
Tento stav, pokiaľ niekde trvá dlhé roky, ne-
svedčí o dobrej práci miestnych jaskyniarov.

V niektorých prípadoch to boli hriechy mi-
nulosti, ktoré sú obzvlášť bolestivé v našich tra-

akási kamenná záclona im zavadzala, ktorú ne-
mienili skaziť a preto pod ňou bili ďalej. Koncom 
leta prebili natoľko, že keď hodili dnu kameň, 
dlho padal asi na mäkkú pôdu. Pri elektrickej 
lampe videli prázdnotu s dlhými kvapľami. Pre 
slabé svetlo, nedalo sa lepšie pozrieť. Ľudia vše ich 
chodili pozerať. Pred zimou vchod doskami zabili 
a chcú pokračovať na jar.“

Zo speleologickej literatúry (Škavrnoch 1988, 
gaál, gaál 1991) vyplýva, že sa pravdepodobne 

jedná o jaskyňu Podhlavište, ktorá sa však v sú-
časnosti zasypáva. Takže odporúčanie na záver. 
Študujte obecné kroniky.
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dičných oblastiach – Dem. dolina, Jánska doli-
na, Slovenský kras, a ktoré vznikli za obdobia 
priam vynikajúcich materiálnych a organizač-
ných podmienok. Patria sem tiež nezmapované 
objavy, ktoré sa nekriticky odhadom pripočí-
tavali k dĺžke ináč seriózne zameranej jaskyne, 
často trocha prehnané, prípadne pripočítané 
i viackrát, takže po skutočnom zistení stavu 
dochádza k tzv. antiobjavu – dĺžka jaskyne sa 
skracuje. V posledných rokoch sa nám darí tieto 
biele miesta postupne zapĺňať.

Samostatnou kapitolou sú dnes topofilo-
vé merania, výsledkom ktorých v niektorých 
prípadoch je síce akási mapa, avšak len ťažko 
umožňujúca zistiť hodnoverne požadovanú 
dĺžku, nehovoriac už o napojení sa na ňu pri 
nových objavoch či meraniach. merania topofi-
lom sa dnes považujú za progres, bolo by však 
potrebné, nakoľko v podstate pracujú s klasic-
kým polygónovým ťahom, aby autori venovali 
viac pozornosti kresleniu základnej mapy i s 
vynášaním bodov a zabezpečili uchovanie na-
meraných údajov.

Je zaujímavé, že v tabuľke hĺbok takéto prob-
lémy neexistujú – ak sa hodnoverne zameraním 
nedokázala hĺbka jaskyne, v tabuľke nie je. Pre-
to sa domnievam, že ani v dĺžkovej časti tabuľky 
nie je priestor na prílišnú benevolenciu. Pokúsil 
som sa preto pracovne zostaviť akési kritériá 
hodnotenia dĺžky jaskyne a na základe nich aj 
novú „tabuľku zameraných jaskýň Slovenska“.

1. Ako základné kritérium pre úvahy o dĺžke 
jaskyne, prípadne o jej novoobjavenej časti musí 
byť hodnoverne dokázaná jej existencia. Naj-
vhodnejšia na to je však mapa so zachovanými 
meračskými údajmi. V českých krajinách majú 
zásadu „co nebylo zmapováno, nebylo objeve-
no“. Vo vede, tiež pri prihlasovaní patentu či 
objavu v technike sa za základ považuje publi-
kovanie v odbornom časopise, prípadne dátum 
podania prihlášky na patentovom úrade. Zdá sa 
mi to trocha tvrdé, snáď by stačilo jej pre pod-
mienky slovenskej nátury upravený variant pri-
bližne v tom zmysle, že pokiaľ nie sú nejakým 
historicky trvalým spôsobom fixované údaje 
o lokalite alebo o jej časti, dátume a menách 
objaviteľov, ťažko je možné považovať existen-
ciu jaskyne alebo jej časti za potvrdenú. Veď aj 
v Domici ešte pred majkom bol pračlovek, ale 
tabuľu pred vchodom nemá. Podobne je to aj 
v iných jaskyniach – prechádzame napríklad 
časťami jaskyne, ktoré nie sú na nijakej mape, 

ale sú poriadne zdupané – napríklad v jaskyni 
Vyvieranie, mieru, Stanišovskej, Zlomísk, Drie-
novskej. Je celkom isté, že do týchto častí ktosi 
vnikol – možno to bol Komaško, možno Šmoll, 
možno sú tieto časti zahrnuté v „cca“, možno sa 
to niekedy zistí alebo aj nie. Dokonca aj v čase 
úplne nedávnom „objavitelia“ nie sú schopní 
popísať, kde vlastne boli a čo videli. Jednoznač-
ne teda z toho vyplýva, že mapa, alebo aspoň 
náčrtok hovorí niečo o existencii jaskyne alebo 
jej časti.

2. Ak začneme uvažovať o dĺžke, navrhujem 
kategóriu odhadov alebo „cca“ vyčleniť samo-
statne a ak niekto bude mať chuť, môže zosta-
viť „tabuľku jaskýň s odhadovanými dĺžkami 
na Slovensku“. Navrhujem pracovne veľmi li-
berálne kritérium, že musí existovať mapa jas-
kyne, ktorá bola publikovaná alebo je uložená 
na hodnovernom mieste. Je to spravidla Smo-
PaJ, kde funkciu garanta v minulosti vykoná-
val P. Bella. Žiaľ, dnes múzeum akosi nejaví 
záujem o výsledky práce SSS. K hodnovernosti 
neprispieva, ak autori mapy tvrdia že ju ešte 
nestihli nakresliť, prípadne sa im kdesi stra-
tila. Najvhodnejšie bude ak existuje podobne 
fixovaný meračský zápisník a z neho sa spočíta 
dĺžka polyg. ťahu. Výnimočne je možné dĺžku 
určiť odmeraním polyg. strán na mape – spra-
vidla v pôdoryse. mapy, ktoré nemajú vynese-
nú bodovú sieť, sú teda nepoužiteľné a treba 
ich odkázať do kategórie „cca“ alebo päťhviez-
dičkových jaskýň. oceniť treba skupiny alebo 
jednotlivcov, ktorí sa zaslúžili o to, že za čís-
lom označujúcim dĺžku jaskyne nie je žiadna 
hviezdička alebo cca.

Pozrime sa v svetle týchto názorov na naše 
jaskyne. Pokúsil som sa zostaviť tabuľku 10 
najhlbších a 10 najdlhších jaskýň v svetle naj-
novších objavov prezentovaných v našom časo-
pise.

Hneď pri prvom údaji je potrebné sa zastaviť. 
Systém Demänovských jaskýň – cca 24 000 m 
alebo formou hviezdičiek ***** je treba pre-
hodnotiť. Dostal som sa k týmto údajom:

Dr. A. Droppa (1973) na základe svojich me-
raní udáva:

Pustá jaskyňa  ......................................  1890 m
Jaskyňa Slobody  .................................  7007 m
Dem. ľadová j.  .....................................  1665 m
Jask. mieru  ..........................................  6690 m
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Novšie výskumy priniesli tieto doplnky:
Veľký dóm  ..............................................  186 m 

(Hochmuth Z. – mitter P., 1990)
Spojovací sifón  ........................................  55 m 

(Hochmuth Z., 1988a)
J. Vyvieranie s Vodnou cestou  ..........  1619 m 

(Hochmuth Z., 1988b)
Údolná jask., J. pod Útesom  ............... 510 m 

(Vocloň V. 1990)
Jask. č. 27  ..............................................  1166 m 

(Holík l. 1994)
Časti za 7. sifónom  ...............................  150 m 

(Hochmuth Z.,1985, v tlači)
------------
Spolu 20 938 m

Na druhom mieste figurovala Stratenská 
jaskyňa. udávaných 21 000m sme prehodno-
tili nasledovne: Tulis J.- Novotný l. (1989) vo 
svojej monografii uvádzajú k 1. 5. 1986 dĺžku 
zobrazených podzemných priestorov 17 817 
m s výškovým rozdielom 194 m. K dnešnému 
dňu je v jaskyni zameraných, zmapovaných a 
zakreslených 18 901,3 m podzemných priesto-
rov. okrem toho je zameraný polygón v dĺžke 
214,13 m, priestory však treba zmapovať a na-
kresliť mapu. Tieto priestory sme do celkovej 
dĺžky Stratenskej jaskyne nezapočítali.

V jaskyni Psie diery je doteraz zmapovaných a 
nakreslených 2 583.7m. V roku 1994 bola táto 
jaskyňa spojená so Stratenskou jaskyňou prie-
nikom jaskyniarov zo Psích dier do Stratenskej 
jaskyne (pozri Spravodaj SSS 2/1994 a 4/1994), 
čo teda vyhovuje vyššie uvedeným kritériám, že 
tieto dve jaskyne môžeme počítať do jedného 
systému.

Potom celý jaskynný systém má dĺžku jaskyn-
ných priestorov:

Stratenská jaskyňa  ....................... 18 901,3 m
Psie diery  .........................................  2 583,7 m
----------------
Spolu   ................................................ 21 485 m

Dátové a grafické mapové materiály z tých-
to jaskýň sú uložené v archíve speleologického 
klubu v Spišskej Novej Vsi. Zistením skutočne 
zameraných častí sa vymenilo poradie našich 2 
najdlhších jaskýň.

Na tretie miesto sa prepracovala Jaskyňa zlo-
mísk v Jánskej doline. Podľa posledných meraní 
dosiahla jej dĺžka 8277 m a hĺbka 137 m. Aj keď 
v jaskyni by sa ešte iste dalo čosi zamerať, autori 

príspevkov v tomto čísle Spravodaja nenároku-
jú si predlžovať jaskyňu o odhadované metre. 
Jaskyňa sa tým dostala na tretie miesto v dĺžke 
a dá sa povedať, že na druhé miesto, čo sa týka 
samotnej súvislej jaskyne. (Na 1. mieste je Stra-
tenská jaskyňa (18...m ), Systém Dem. jaskýň 
vznikol pospájaním podstatne kratších jaskýň.

Tiež pôvodne tretie miesto si zasluhuje po-
zornosť. Všetci poznáme priestorový obrázok 
či blokdiagram Jaskyne mŕtvych netopierov, 
niektorí videli i fragmenty mapy jaskyne, či sa-
mostatné listy. Priebeh zameriavania jaskyne 
je sčasti možné rekonštruovať zo Spravodaja. 
Jaskyňa bola z podstatnej časti mapovaná topo-
filom, bez stabilizovanej bodovej siete, pričom 
sa tu okrem miestnych jaskyniarov z Brezna a 
B. Bystrice angažovala o.s. Čachtice, najmä pod 
vedením m. Sluku. Podľa jeho vyjadrenia je v 
počítači cca 7500 m ťahu (zas „cca“ !), časť úda-
jov sa vraj stratila. Nie sme presvedčení, že sa 
v dohľadnom čase niekomu podarí nakresliť 
mapu tejto jaskyne. Pri veľkej tolerancii by sme 
snáď spomínaných 7500m mohli uznať, ovšem 
až ich dajú autori k dispozícii či nahliadnutiu 
verejnosti.

K zaujímavým úvahám som sa dostal pri re-
vízii dĺžky jaskyne Domica. Droppa A. (1973) 
uvádza pre ňu 5080 m a pre Čertovu dieru 
180m Spočítaním sa dostávame k číslu 5 260 
m. od čias mapovania týchto jaskýň uplynula 
síce dlhá doba, nevieme však nič o prípadných 
novších objavoch. Pozíciu v tabuľke skrátenie 
jaskyne neohrozí, pretože ju „predbehla“ jasky-
ňa Javorinka, ktorej nové objavy sú prezentova-
né v tomto čísle.

Do oblasti bájí sa dostávame zas napodiv až 
na 9. mieste, kde sa s dĺžkou cca 3700 m a päť-
hviezdičkovým označením nachádza Čachtická 
jaskyňa. A. Droppa (1973) na základe vlastné-
ho merania udáva 750m. Neskôr (r. 1971 – 73) 
bolo realizované revízne meranie mSK, z kto-
rého mapa nebola publikovaná, ale dĺžka bola 
podobná. o.s. Čachtice na základe využitia po-
lygónového ťahu realizovaného mSK napojilo 
sa naň a „orientačne“ zameralo ďalšie, ťažšie 
prístupné časti spravidla v blízkosti spomína-
ného ťahu. Takto sa m. Sluka dostal k údaju 2 
823m, ktorý je v jeho príspevku (Sluka m. 1983) 
dokumentovaný aj mapou žiaľ tiež bez poly-
gónových bodov. Ďalšie „predlžovanie” ktoré 
sa objavilo v novších tabuľkách nie je nijako 
dokumentované.
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Hneď na ďalšom, 10. mieste nachádzame 
moldavskú jaskyňu. Jediný fragment mapy jas-
kyne bol r.1980 publikovaný v Čs. krase (müller 
J. 1980). Známe sú spory o túto jaskyňu medzi 
skupinami Casovia a Neandertál, žiaľ však nie 
mapa. Počas našich akcií v spolupráci so spele-
oklubami Casovia a Nicolaus sme s P. Holúb-
kom dali dohromady polygónový ťah o dĺžke 
751,8m. Hoci som sa zúčastnil na predlžovaní 
mnohých jaskýň, osobne príliš neverím, že sa 
dosiahne uvedená dĺžka 3500 m.

Doposiaľ sme nespomenuli jaskyne Starý 
hrad, V Záskočí – Na Predných, Bobačku, Skalis-
tý potok. u týchto dĺžka na základe zodpoved-
ného merania P. Hipmana a kol., T. Sasváriho a 
kol. a iných nebola nikdy zdrojom pochybností.

Ako sme už spomenuli, pri tabuľke hĺbok 
sme si už zvykli na tvrdšie kritériá preukaznosti 
údajov a jej zostavenie je teda jednoduchšie. Jej 
jediná zmena je presun jaskyne Javorinka zo 6. 
miesta na 2. miesto.

Tabuľka našich 10 najdlhších a najhlbších jas-
kýň bude teraz vyzerať takto:

NAJDlHŠie JASKYNe

1. Stratenská jaskyňa  .......................  21 485 m
2. Systém Demänovských jaskýň  .. 20 938 m
3. Jaskyňa Zlomísk  .............................  8 277 m
4. Jaskyňa mŕtvych netopierov  ........  7 500 m
5. Javorinka  ..........................................  6 184 m
6. Domica – Čertova diera  ................  5 260 m
7. Starý hrad  .........................................  5 101 m
8. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných  . 5 034 m
9. Jaskyňa Skalistého potoka  ...........  3 833 m
10. Čachtická jaskyňa  ........................  2 823 m
10. Bobačka  ..........................................  2 221 m

NAJHlBŠie JASKYNe
1. Starý hrad  ...........................................  432 m
2. Javorinka  .............................................  320 m
3. Javorová priepasť  ................................ 312 m
4. Jaskyňa mŕtvych netopierov  ...........  300 m
5. Jaskyňa Skalistého potoka  ..............  289 m
6. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných  ..  284 m
7. Kunia priepasť  ....................................  203 m
8. Tristárska priepasť  ............................. 201 m
9. Stratenská jaskyňa  ............................. 194 m
10. Čertova diera  ..................................... 186 m
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IV. medzinárodné sympózium ľadovcovej speleológie v polárnych a vysokohorských územiach 
Termín: 1. – 7. 9. 1996
miesto: Rudolfshütte, uttendorf (Salzburg, Rakúsko)
Adresa organizátora:  univ. Prof. Dr. Heinz Slupetzsky
 Hellbrunnerstrasse 34/iii
 A 5020 Salzburg, Austria.
 fax: 0043-662-8044525
Poplatok: 480 uS D

5. pseudokrasové sympózium 
Termín: 19. 9. – 22. 9. 1996
miesto: galyatetö, mátra, maďarsko
Adresa organizátora:  esterhás istván
 Köztársaság u. 157
 H-8045 isztimér, Hungary

VoDoRoVNe: A. Začiatok tajničky. – B. 
Úzka komínovitá priepasť (z fr., poslov.) – pô-
vod speváka Ch. Aznavoura. – C. Profesionál-
ny vykonávateľ trestu smrti – vypúšťa plyny 
z konečníka – názov auta Fiat. – D. Plošná 
miera – hrdosť, po česky – predložka. – e. Ne-
vyhnutná pomôcka speleoalpinistu – námet. 
– F. Prednosť, klad, hovor. – cudzokrajný vták 
podobný bocianovi. – g. iniciálny krst ného a 
otcovského mena ruského fyziológa Pavlova 
– úseky jaskyne vyplnené vodou – slovenská 
koruna. – H. Dieťa, po angl. (hovor.) – dosky – 
elena (dom.). – i. Predná strana mince – zbavil 
nečistoty. – J. Koniec tajničky

ZViSle: 1. Autor Praktickej speleológie – 
typ dodávkového motor. vozidla (poslov.). – 2. 
Príslušník kočovného kmeňa – chem. značka 
hliníka . obľúbený nápoj jaskyniara. – 3. Časť 
tenis. zápasu – veľký odpor – starec. – 4. ŠPZ 
Komárna – úctivo žiadal – spoluhlásky slova 
rola. – 5. Angl. dĺž. miera – časový úsek. – 6. Vokaliz. predložka – patriaci otovi. – 7. Chem. značka irídia – 
peňaž. základy, kapitály – plný titul (skr.). – 8. Akadémia múzických umení – mestský štát v starovekom 
grécku – epocha. – 9. Rieka v sev. Taliansku – mne – sláčik. – 10. Kladná elektróda – kameň.

Krížovka

Vtáka poznáš po perí...
(pokračovanie v tajničke krížovky)

Bohuslav Kortman

Medzinárodné speleologické podujatia
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medzinárodný míting sprístupnených jaskýň
Termín: 14. – 20.10.1996
miesto konania: Aggtelek, maďarsko
Adresa organizátora:  mKB, Fö u. 68, 
 1027 Budapest, Hungary
 tel.: 0036-1-2019493
 fax.: 0036-1-1561215
Poplatok: 250 uS $

Pozoruhodné podujatie sa uskutoční v termíne 
1. – 3. 11. v Taliansku, v Pordenone, v SV Talian-
sku, teda relatívne blízko. ide o medzinárodný 
míting, snáď podobného charakteru ako náš 
Speleomíting alebo Speleofórum, ale s pod-
statne väčšou účasťou jednotlivcov, skupín a 
organizácií. Bude tu zrejme prehliadka všetké-
ho možného, diapozitívov, videí, ale i ukážok, 
exhibícií, informácií z expedícií. Pokiaľ máte 
záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na orga-
nizátorov:

unione Speleologica Pordedonese C.A.i.
313 – 33170 Pordenone italia
tel. uSP italy (0) 434 28808
gianpaolo italz (0) 434 621228

SoCieTAS FlumeN FAmuloRum
tel. Renzo italy (0) 434 959 750
fax. italy (0) 434 959 429

Najvýznamnejšie medzinárodné speleologic-
ké podujatie – kongres uiS sa uskutoční síce 
až na budúci rok, avšak informujeme o ňom v 
predstihu, aby si prípadní záujemcovia mohli 
premyslieť formu svojej účasti.

Kongres sa uskutoční v relatívne blízkej 
krajine, Švajčiarsku, a tiež i podmienky riad-
nej účasti (poplatky) nie sú úplne neúnosné.  
V súčasnosti je už vydaný 2. cirkulár, ktorý je  

SPELAEUS FLUMEN 96

XII. Medzinárodný 
speleologický kongres 

v r. 1997
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k dispozícii na sekretariáte SSS. Aj bez neho sa však na základe nižšie uvedených informácií môžete 
prihlásiť a získať ďalšie informácie priamo od organizátorov na adrese:

Sub lime, P.o. Box 4093, CH-2304 la Chaux-de-Fonds, Switzerland
internet: http“//www.unine.ch./uiS97/ .
e-mail: congress.uis97*chyn.unine.ch
miesto konania: la Chaux-de-Fonds (Neuchatel, Švajčiarsko)
Termín: 10. – 17. 8. 1997
Poplatok základný: 120 švajčiarskych frankov (CHF), ak zaplatíte do 31.12, do 31. 5. 1997  
160 CHF a ešte neskôr 200 CHF
oficiálne otvorenie bude 10. 8. 1997

Počas kongresu budú paralelne prebiehať vedecké sympóziá, spolu 10, ktoré sú ešte členené na 
sekcie. Abstrakty prípadných príspevkov je potrebné poslať do 15. septembra 1996, text celého prí-
spevku do 22. 12. 1996 abstrakt musí byť aspoň v 2 z týchto jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, 
španielsky a taliansky, najvhodnejšie prvé 2.

Prehľad sympózií:
SYm 01 6. konferencia hydrológie vo vápencoch
SYm 02 1. medzinárodné sympózium speleoarcheológie a paleontológie
SYm 03 1. medzinár. sympózium pre speleológiu a baníctvo
SYm 04 Sympózium pre speleologický výskum a prieskum
SYm 05 Sympózium pre aplikovanú speleológiu
SYm 06 Sympózium pre mapovanie a techniku
SYm 07 Sympózium pre fyzikálnu speleológiu
SYm 08 Sympózium pre krasovú geomorfológiu
SYm 09 Sympózium pre biospeleológiu
SYm 10 Krasové dni pohoria Jura

okrem hlavného programu sa uskutočnia pred a po kongrese ešte ďalšie akcie:

SPelemeDiA v termíne od 6 – 10. 8.
uskutočnia sa v mieste kongresu, budú tu premietané filmy, videá, CD-Rom-y, výstavy fotografií, 
premietanie diaseriálov a iné šou.
Poplatok za celé 65 CHF do 31. 12. 1996, potom 82 CHF, denný lístok je možné si zakúpiť na mieste 
za 28 CHF

Tábory a exkurzie. Pozor, počty účastníkov sú limitované.

Predkongresové vedecké exkurzie – trasy sú na mapke

 termín  cena (CHF)  tematika

eSC 1  8. – 9.8.  70  Aplikovaná speleológia, bane
eSC 2  8. – 9.8.  130  Speleológia, elektronika xxxxx
eSC 3  2. – 9.8.  650  Hydrogeológia, speleológia
eSC 4  2. – 9.8.  800  Archeológia

Postkongresové exkurzie

eSC 5  18. – 20.8.  300  Ľadovcová speleológia
eSC 6  18. – 20.8.  120  Topografia
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eSC 7  18. – 20. 8.  120  Topografia, počítače
eSC 8  18. – 20. 8.  120  Bane
eSC 9  18. – 19. 8.  100  Hydrogeológia, geomorfológia, speleológia
eSC 10  20. – 23. 8.  200  Hydrogeológia, geomorfológia, speleológia
eSC 11  18. – 23. 8.  300  eSC 9 + eSC 10
eSC 12  18. – 22. 8.  400  Švajč. Jura, geomorfológia a hydrogeológia
eSC 13  18. – 19. 8.  70  Aplik. speleológia, bane, múzeum
eSC 14  17. – 24. 8.  800  Dordogne – archeológia
eSC 15  19. – 25. 8.  700  Vaucluse – hydrogeológia, geomorfológia
eSC 16  19. – 27. 8.  600  História v krase, hydrogeológia, geomorfol.
eSC 17  25. – 31. 8.  400  Hydrogelógia, speoelógia
eSC 18  18. – 22. 8.  650  Vercors, geomorfológia, hydrogeológia

Predkongresové speleologické tábory. 
Cena je aj s dopravou, podrobnosti budú v 3. cirkulári

CSP 1  27. 7. – 7. 8.  free  Walop, vertikálne jaskyne
CSP 2  30. 7. – 6. 8.  320  muotatal, dlhé jaskyne
CSP 3  1. 8. – 6. 8.  150  Vertik. jaskyne, prieskum
CSP 4  27. 7. – 2. 8.  180  Dent de Crolees – klasický traverz
CSP 5  4. 8. – 8. 8.  70  Sieben hengste – alpské jaskyne
CSP 6  5. 8. – 9. 8.  80  Druchaux – vertikálne jaskyne
CSP 7  26. 7. – 1. 8.  700  Potápanie
CSP 8  3. 8. – 9. 8.  120  Jaskyne
CSP 9  1. 8. – 10. 8.  160  monte grappa – sprístupnené jaskyne
CSP 10  21. 7. – 27. 7.  400  Sardínia, spríst. jaskyne, turistika
CSP 11  5. 8. – 10. 8.  160  Altipiano, Alpské jaskyne
CSP 12  28. 7. – 3. 8.  315  Terst, návšteva klasických jaskýň
CSP 13  1. 8. – 6. 8.  free  Švajč. Jura, klasické jaskyne
CSP 14  30. 7. – 5. 8.  100  Schrattenfluh, vertik. jaskyne
CSP 15  27. 7. – 3. 8.  210  grigna – lecco, vertik. jaskyne
CSP 16  1. 8 – 10. 8.  15/deň  marguareis, výskum vertik. 
CSP 17  1. 8. – 8. 8.  35/deň  Arnetola, výskum verikál. 

Postkongresové speleologické tábory

CSP 18  18. – 23. 8.  100  Allgau, návšteva jaskýň a prieskum
CSP 19  18. – 24. 8.  300  Habkern, vertik. jaskyne a prieskum
CSP 20  18. – 22. 8.  150  Churfirsten, vertik. a horiz. jaskyne
CSP 21  18. – 24. 8.  70  Dent de morcles, vertik. jaskyne
CSP 22  18. – 23. 8.  300  Valais, rôzne aktivity
CSP 23  18. – 24. 8.  80  Parmelan, alpské jaskyne
CSP 24  18. – 24. 8.  300  Jura – potápanie
CSP 25  19. – 22. 8.  120  Postojna, klasické jaskyne
CSP 26  21. – 27. 8.  600  Arnetola (Taliansko) vertik. jaskyne
CSP 27  20. – 31. 8.  300  Jaskyne a turistika
CSP 28  18. – 25. 8.  700  Záchrana v jaskyniach – kurz
CSP 29  15. – 25. 8.  25/deň  monte Tambura, vertik. jaskyne
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Dňa 22. mája 1996 sa v tvorivom prostredí, 
medzi záplavou drobných jaskynných a vodných živočíchov 

dožil 50 ročného jubilea objaviteľ Stratenskej jaskyne, speleozoológ, 
veľký obdivovateľ podzemného sveta a všetký slovenským jaskyniarom dobre známy 

RNDr. Vladimír Košel, CSc.
Jubilantovi želáme pevné zdravie, veľa životného optimizmu, 

hodne úspešných podzemných lovov 
a aby v kruhu slovenských jaskyniarov prežil ešte veľa tvorivých a priateľských chvíľ.

Ján Tulis

Pred niekoľkými dňami – 9. 4. 1996
naše rady navždy opustil zakladateľ oS uhrovec a jej dlhoročný vedúci 

Štefan Čukan. 
Jaskyniarstvu sa venoval niekoľko desaťročí 

a i keď jeho činnosť nebola korunovaná významnými speleologickými objavmi, 
svojou vytrvalou prácou prispel k poznaniu podzemného krasu 

a jeho ochrane v okolí uhrovca.

Česť jeho pamiatke.
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The second issue of a Bulletin brings informa-
tion on recent findings in its rubric focussed on 
speleological reasearch and explorations. lubo 
Plucinsky from a regional group in Spisska Bela 
informs about the considerable denivelation in 
the Javorinka cave, 320.24 m. With its depth a 
cave is on the second place in a table of the dee-
pest caves. The latest information about length, 
that is 5183.6 m places the cave on the sixth place 
in the table. other important explorations were 
done in Janska valley. in the Zlomisk cave the len-
gth of 8179 m was reached. Peter Holubek and 
Jan Vajs inform about a series of findings from 
march to June this year that enabled to reach the 
above mentioned length. other two articles are 
also connected with the region. The pumping 
and diving attempts in the cave are described by 
Zdenko Hochmuth. Jan Vajs writes about Slosia-
rik, a known speleologist.

W. Wisnievwski from Poland in his contribu-
tion informs about the linking of two impor-
tant caves, the Snezna and litvorova caves,near 
Slovak border lines. This connection enabled to 
create a 760 m deep and a 19 500 m long system.

J. Szunyog from a Chocske vrchy club writes 
about the Hrickov cave and Stano Pavlarcik 
describes artificial cavities in Tatras used for 
military aims.

New list of SSS clubs and groups is also in-
cluded in the present issue. edo Kladiva descri-
bes interesting activities in the Slovak karst . 
olga mihalova, the main organizer, writes abo-
ut a Speleomeeting 96, that was organised on 
march, 10th, in Svit. 

in a column miscellaneous Bozena Revajova 
discusses historical aspects of the mier cave ex-
ploration. P. Hipman’s contribution polemizes 
about the level and standard issues of Speleo-
meeting. Zdenko Hochnuth discusses the lon-
gest and deepest caves. marcel uhrin sent to the 
publishers interesting information about a cave 
based on a village chronicle. Bohus Kortman 
with his speleologically oriented crossword has 
been a pleasant surprise for publishers too.

information on international events and so-
cial activities is included in the last part of the 
issue.

Editor

SUMMARY

Toto číslo vyšlo s finančnou podporou združenia 
ISAAK.
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