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100 rokov od výzNamNého oBjavu  
v demäNovSkej doLINe

Od objavu Mikulášskej jaskyne, Chrámu 
slobody či Demänovskej jaskyne slobody uply-
nie v tomto roku sto rokov. Za toto obdobie 
sa pri jaskyni vystriedalo niekoľko generácií 
nadšencov, zamestnancov, dobrovoľníkov či 
obdivovateľov podzemného sveta. V podzemí 
Demänovskej doliny vyrástol aj Anton Droppa, 
Vladimír Žikeš či Ján Dzúr, ktorí tu zanechali 
nezmazateľné stopy. Dlhé roky tu aktívne 
pôsobí Jaskyniarska skupina Demänovská Do-
lina, ktorá počas svojej existencie dosiahla 
pozoruhodné úspechy. 

Odpoveď na otázku „Ako to vlastne bolo  
s tým objavom jaskyne?“ je pre tento svet čím 
ďalej nepodstatnejšia. Isté je len to, že hlavnú 
úlohu pri ňom hral Alois Král, ktorému objav 
úplne zmenil život. Presťahoval sa na Slovensko 
a za štátne peniaze dohliadal na ochranu a sprí-
stupňovanie unikátneho podzemia. Život však 
priniesol komplikácie a vývoj sa neuberal podľa 
predstáv objaviteľa, ktorý pod vplyvom okol-
ností zanevrel na Demänovskú dolinu a opustil 
aj Slovensko. Objavená jaskyňa však bola na 
svete a takmer mysticky do svojho podzemia 
vťahovala milovníkov krás prírody, nadšencov, 
vedcov, umelcov, úradníkov, podnikateľov, ale aj 
špekulantov, ktorí mali vo svojich predstavách 
rôzne zámery. 

Osobnosti ako Alois Lutonský, Miloš Janoš-
ka, Radim Kettner, Leoš Janáček, Dušan Jur-
kovič, Eduard Paloncy, Vojtech Benický, Fran-
tišek Vitásek, Milutín Križko, Pavol a Štefan 
Maliarikovci či Franišek Klimeš, Július Lenko  
a samozrejme mnohí iní realizovali svoje myš-
lienky a predstavy pri návštevách a skúmaní 
jaskyne, jej sprístupňovaní a budovaní jej oko-
lia. Sprístupnením Jaskyne slobody v roku 
1924 vznikla turistická atrakcia, ktorá sa roz-
víjala ďalej a jej dôsledkom bol aj vznik ly-
žiarskeho strediska v Jasnej. Dnes ide o jednu  
z najvýznamnejších turistických atrakcií Slo-
venska, ktorú doteraz navštívili desiatky mi-
liónov turistov a lyžiarov. Na začiatku tu 
však bola veľká, takmer nekončiaca sa jaskyňa  
a nadšený objaviteľ Alois Král, ktorý si spočiat-
ku určite neuvedomoval, čo vlastne učinil. 

Dnes je po sto rokoch od objavu situácia 
taká, že turizmus ohrozuje podstatu Demä-
novskej doliny, a tak sa prirodzene domáci 

Banský merač Eduard Paloncy na provizórnom člnku na 
Těsnohlídkovom jazere, okolo r. 1950. Zbierka SMOPaJKamenná ruža na hladine jazierka. Zbierka SMOPaJ
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jaskyniari postavili nielen proti zmenám, ktoré 
sa tu uskutočnili, ale aj proti tým, ktoré sú ešte 
iba plánované. Nevyriešená doprava, nehos-
podárenie s pitnou, ale aj odpadovou vodou  
a stavebný rozmach prinášajú obavy, aká bude 
budúcnosť celej oblasti. Je viac ako isté, že 
sa urobili chyby, z ktorých sa treba poučiť.  
V dnešnej situácii, keď investície a uloženie ka-
pitálu do nehnuteľností je trendom konzumnej 
spoločnosti, je však náš jaskyniarsky hlas asi 
prislabý, aby pomohol zvrátiť situáciu. Svet však 
nie je nemenný a súčasný materiálny pohľad 
na svet sa môže pod vplyvom okolností rýchlo 
zmeniť. My jaskyniari, ktorí dolinu poznáme 
a jej osud nám leží na srdci, by sme nemali  
v tomto procese stáť bokom. Zatiaľ 
nie je náš hlas rozhodujúci. Ale prá-
ve naša už sto rokov trvajúca prá-
ca, energia, skúsenosti a poznatky  
z podzemia nás predurčujú k tomu, 
aby sme mali v budúcnosti vplyv na 
vývoj v doline. Čím viac toho budeme 
o jaskyniach vedieť, tým viac budeme 
môcť argumentovať 
a vstupovať do pro-
cesu záchrany De-
mänovského jaskyn-
ného systému. 

V budúcnosti nás 
teda určite čaká 
nielen klasická poc-
tivá speleologická 
činnosť (meranie, 
fotenie, kopanie, 
lezenie), ale aj pre-
mýšľanie o tom, 
ako naše poznatky 

a výsledky práce využiť pre prospech našej De-
mänovskej doliny...

Peter Holúbek

Návštevníci Jaskyne slobody na stanici v Liptovskom 
Mikuláši pri osobitnom vlaku z Brna v roku 1929. 
Zbierka SMOPaJ

P o h ľ a d n i c a 
poslaná Karlom 
Machom priateľovi 
V l a s t i m i l o v i 
Krebsovi do Prahy 
dňa 4. 8. 1946 pri 
príležitosti osláv 25. 
výročia objavenia 
Jaskyne slobody. 
Archív H. Vrhelovej

Autobus ČSAD vezie návštevníkov do jaskýň v Demä
novskej doline, rok 1950. Zbierka SMOPaJ
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Pred 100 rokmi bola v Demänovskej do-
line zásluhou Aloisa Krála, učiteľa z Uher-
ského Brodu, objavená nová veľkolepá jasky-
ňa, pomenovaná vtedy ako Chrám slobody. 
Prečo práve slobody? Vznik Československa 
sa chápal ako oslobodenie (od tisícročnej po-
roby Slovákov od Maďarov). Teda na počesť 
tohto aktu niesla meno aj zrejme najkrajšia 
jaskyňa v Republike. Král sa stal celebritou 
a samozrejme, čo sa deje aj podnes, objavila 
sa závisť, upieranie objavu a hľadanie ne-
gatívnych čŕt v jeho správaní. Král napokon 
opustil Liptov sklamaný.

Hoci Král, ako vzdelaný človek, urobil všetko 
pre objektívne zachytenie okolností objavu, ne-
skôr sa objavili pochybnosti, či jeho objav bol 
„dokonalý“, či nespochybňoval zásluhy spolu-
pracovníkov a pomocníkov pri objave. V ob-
dobí prebúdzajúceho sa nacionalizmu (snáď 
nejaký Čech nám tu objavil jaskyňu?) šlo o to, 
ako na úroveň spoluobjaviteľa nejako doplniť 
aspoň syna horára Adama Mišuru, skautov nie, 
lebo to boli Česi. V prvých ročníkoch Sloven-
ského krasu sa o tom viedla polemika. Porov-
návali sa a hľadali rozpory medzi zápisnicou 
o objave (spísanou 8. 8. 1921) a neskoršími 
výrokmi Krála a Mišuru. Čím ďalej od objavu, 
tým bolo ťažšie určiť pravdu. Spomínaná zá-

pisnica, publikovaná v Slovenskom krase č. 2  
na str. 94 – 95, je najdôležitejším známym 
materiálom, lebo bola spísaná za účasti členov 
objavnej výpravy deň predtým, takže títo mali 
prechod objavnou chodbou v čerstvej pamäti 
(Benický, 1957 – 1958).

Na tomto mieste nechcem podrobnejšie 
komentovať tie okolnosti objavu, ktoré nikto 
nespochybňuje. Král si bol dolinu pozrieť už 
pred 1. svetovou vojnou, v roku 1913, nebol 
to teda žiadny dobrodruh či náhodný turista, 
bol to žiak významného moravského bádate-
ľa Absolona, so skúsenosťami z Moravského 
krasu i z Balkánu. V roku 1921, keď bolo 
mimoriadne suché leto, sa 3. 8. (2. 8. prices-
toval vlakom do Liptovského Mikuláša) v po-
nore „pod Babou“ pustil do prekopávania. 
Ponor bol suchý a bol tu prievan. Prekopal 
sa do voľných, spočiatku tesných priestorov, 
neskôr do „tunelovitej chodby“ s prítokom  
a s akousi studňou a úžinou vyliezol do 
veľkých priestorov. Teda chodbu, ako uvidí-
me, celkom priliehavo opisuje, ale to nikoho 
nezaujímalo; zaujímali sa iba o to, ako ďaleko 
sa dostal sám a pokiaľ s pomocníkmi. A práve 
to viedlo k spochybňovaniu, že vlastne až ná-
sledne, s pomocníkmi bol objav „dokonalý“.  
Nikoho nenapadlo diskutovať nad mapou, 
ktorá totiž neexistovala.

ako a kadIaľ LIezoL a  BLúdIL oBjavIteľ  
jaSkyNe SLoBody?

zdenko hochmuth

Vyústenie objavnej chodby v Mramorovom riečisku. Vľavo A. Král na snímke z r. 1930, vpravo P. Holúbek 14. 7. 
2021. Foto: Zbierka SMOPaJ, resp. Z. Hochmuth
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Čoskoro po objave baníci z Magurky pre-
kopali vyššie ležiaci vchod a sprístupnili inú, 
pohodlnejšiu chodbu do jaskyne. Ležala vyš-
šie nad objavnou trasou trasou, s ktorou 
súvisí komínmi, a ktorými do nej napadala 
sutina zo sprístupňovania, takže už nebola 
dobre priechodná. O nepríjemnú „Objavnú“ 
chodbu sa viac nik nezaujímal... Ak by si ju 
boli poriadne obzrieť aktéri ďalších výskumov 
či úvah (Benický, Bukovinský, Droppa) a tieto 
autority sa vyjadrili jednoznačne, nik by zá-
sluhy Krála nespochybňoval.

Autor príspevku vstúpil do Jaskyne slobo-
dy s partiou vznikajúcej OS Ružomberok už 
v roku 1968, nik nám vtedy nebránil otvoriť 
zhrdzavené vrátka Starého vchodu. Hľadali sme 
aj nižšie ležiacu Objavnú chodbu, ktorú sme 
nenašli. Keď sme sa opýtali A. Chovana a neskôr 
Droppu, títo tvrdili, že je zanesená a neschodná.

mapovanie v roku 1987
Do Demänovských jaskýň sme sa vrátili ne-

skôr, v súvise s potápaním. V roku 1996 som 
publikoval v zborníku SMOPaJ výsledky po-
tápačského prieskumu a mapovania v oblasti 
„Zóny objavného ponoru“ a svoj pohľad na 
okolnosti objavu (Hochmuth, 1996). Málokto 
ho pozná a má k nemu prístup. Pri príležitosti 
jubilea stručne zrekapitulujem a doplním vte-
dy publikované informácie.

Náš priateľ Vlado Žikeš dosiahol spojenie 
jaskyne Vyvieranie s Jaskyňou slobody prá-
ve v oblasti konca Mramorového riečiska. 
Tu ústi stará Vstupná chodba a pod ňou aj 
Objavná. Vlado sifóny čísloval v smere proti 
toku, v Mramorovom riečisku šlo o 7. sifón. 
Tu sa 24. 8. 1983 zanoril a objavil „Riečnu 
chodbu, teda vzdušnú, s občasným riečis-
kom na dne a s prítokom z 8. sifónu. Vlado 
svoj objav publikoval (Žikeš, 1983), neve-
diac, že vlastne „znovuobjavil“ časť Objavnej 
chodby, ktorá sa dobre zhoduje s Královým 
opisom. Chodby aj sifón preskúmal, začal 
mapovať s priateľom Ľ. Kokavcom, v spomí-
nanom príspevku sú dobré fotografie.

Tu výskum ustrnul, keď 16. 12. 1984 V. 
Žikeš na inom mieste systému zahynul. Cítili 
sme povinnosť pokračovať v jeho výskumoch 
a najmä zmapovať ním objavené priestory, aby 
sa dala k systému meračsky pripojiť aj jaskyňa 
Vyvieranie. 

Už po tragických udalostiach smrti Žikeša 
a o pol roka neskôr V. Brichtu sme pokračovali 
v jeho diele. V eufórii po úspešnom prekopaní, 
odčerpaní a zameraní spojovacieho sifónu me-
dzi Jaskyňou slobody a J. mieru (a tým fakticky 
vytvoreniu Demänovského jaskynného systému, 
DJS; Hochmuth, 1988) sme obnovili so súhlasom 
vedenia SSS a správcu jaskyne, ktorým bol vtedy 
Ivan Račko, prieskum a mapovanie v Jaskyni 
slobody proti smeru toku z konca Mramorového 
riečiska. V dňoch 20. – 21. 2. 1987 sa uskutočni-
la akcia SPK (Speleopotápačskej komisie SSS), 
v rámci ktorej sa potom realizoval prieskum 
a mapovanie. 7. sifón sme bez problémov pod-
plávali. V povrchovom družstve boli aj F. Kucha-
rovič, J. Dzúr a L. Varjú. Potápali sa Hochmuth, 
Koľbik, Kokavec a dokonca I. Benická (Hlaváčo-
vá). Sifón v smere proti prúdu klesá do hĺbky asi  
4 m, a po 30 m sme vyplávali na hladinu chodby 
okrúhleho, priam tunelového prierezu. V spo-
lupráci s podpornou skupinou sme z týchto 
priestorov dosiahli aj akustické spojenie so Sta-
rou vstupnou chodbou. Bolo jasné, že Žikešov 
objav bol vlastne „antiobjav“; znovu objavil časť 
Objavnej chodby, priestory, ktoré sa spomína-
jú v Královej zápisnici. Priestory sme hneď aj 
zamerali a zamerali sme aj časť nasledujúceho,  
8. sifónu, do ktorého pritekajú vody z Podzem-
ného prepadania v Dóme mŕtvych.

Na ďalšej akcii dňa 4. 4. 1987 sme pokračo-
vali v mapovaní a prieskume. Ešte pred tým sa 
uskutočnila v miestnosti správcu jaskyne veľká 
porada, kde sme si rozdelili úlohy pred dopl-
ňujúcim mapovaním systému DJS (o. i. účast-
níci I. Račko, J. Dzúr, O. Hlavatá, M. Sluka, P. 
Herich st., M. Lutonský. Už sme sa nepotápali, 
ale skúmali a mapovali. 

Mapovali sme tzv. Medziposchodie v rela-
tívnej výške cca 4 m nad aktívnym riečiskom, 
odkiaľ sa „Studňou“ dá na riečisko zostúpiť, 
resp. z neho vystúpiť, a kadiaľ zrejme šiel aj 
objaviteľ. Dolu sú zrejmé 2 prítokové vetvy. 
Na konci pravej vetvy, resp. v sienke na jej 
konci, sme sa po rozobratí závalu dostali do 
chodieb, ktoré jednak komunikovali s prie
stormi, objavenými 21. 2., jednak sa tiahli 
ďalej približne v smere na Objavný ponor. Tu 
sme s mapovaním skončili a chodby neboli 
v tom čase ďalej mapované

Poslednú akciu do oblasti uskutočnili členovia 
SPK 1. – 3. 5. 1987. Pre vysoký stav vody, keď pre-
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tekal silný vodný tok tunelovitou chod-
bou (zrejme od Objavného ponoru), 
sme riešili problém napojenia Jaskyne 
pod Útesom, ktorý potom úspešne za-
vŕšila o. s. Demänovská Dolina (Voclon, 
1990.) Pre iné výzvy (Skalistý potok) sa 
prešovská časť SPK problémom zóny 
Objavného ponoru prestala zaoberať 
a na dlhú dobu tu aktivity ustrnuli.

mapovanie a prieskum 
v roku 2021

Pri príležitosti blížiaceho sa stého vý-
ročia objavu sme sa s priateľom Holúbe-
kom rozhodli, že by sme mali dotiahnuť 
do konca to, čo sme nedokončili v roku 
1987, teda sprístupniť pre jaskyniarov 
celý priebeh objavnej trasy od ponoru.

1. 6. 2021 sme sa stretli pri Jasky-
ni slobody v zložení Z. Hochmuth,  
J. Mikloš, P. Holúbek, P. Herich ml., M. 
Prokop a vstúpili cez tunel do Mramo-
rového riečiska. Predtým sme zanechali 
pri Objavnom ponore sondu PIEPS. 
Bádajúc v prepadliskách dna chodby 
od „Starého vstupu“, kde drevené vý-
stuže umožňujú vstup do časti objavnej 
chodby, sa podarilo dostať až cca 5,5 m 
od ponoru. To doteraz za 100 rokov nik 
nedosiahol a javila sa reálna možnosť 
obnoviť priechod Objavným ponorom 
aspoň dočasne, do najbližšej povod-
ne, ktorá sem zas donesie sedimen-
ty. O dobrej komunikácii s povrchom 
svedčili odpadky, napríklad aj plasto-
vý pätník, nájdený v objavnej chodbe. 
Účastníci vcelku potvrdili naše dom-
nienky z r. 1987, našli „bystrý potok“ aj 
komín a vyšli do Mramorového riečiska 
spomínanou dierou.

Ďalšiu akciu sme uskutočnili 26. 6. 
2021. V zložení Z. Hochmuth, J. Mik-
loš, P. Holúbek, Nikita Zubajová a Ja-
kub Mišík sme bádali v Mramorovom riečisku, 
kde Hochmuth a Mikloš začali mapovať čas-
ti objavnej chodby v jej prepadliskách. Zatiaľ 
zvyšná časť účastníkov odrazila Demänovku, 
stále prúdiacu do ponoru, a začali s čistením 
ponoru. Dul z neho prievan ako za čias A. Krá-
la. Dokonca cítili cigaretový dym účastníkov 
mapovania, ktorí nerešpektovali zákaz fajčenia. 

Napokon sme po vymenení sa z povrchu počuli 
P. Holúbeka, videli jeho ruku a napokon aj 
hlavu. Prieskum sme ale ukončili s tým, že „do-
konalý prechod“ by sa mohol uskutočniť práve 
na 100. výročie. 

Pred uzávierkou Spravodaja sme stihli ešte 
tri mapovania. 1. 7. 2021 v tradičnej zosta-
ve Hochmuth, Mikloš, Kovalik a Holúbek ku 

Šípka, ktorú v labyrinte objavnej chodby nakreslil snáď objaviteľ. 
Foto: P. Holúbek

Ponor Demänovky po čiastočnom prekopaní dňa 1. 7. 2021.
Foto: J. Mikloš
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ktorej 8. 7. 2021 pribudol Michal Poljak z Príro-
dovedeckej fakulty UK Bratislava. Dosiahli sme 
meračské spojenie cez úžinu ponoru, napojili 
sa na prepadlisko pri dvierkach a zamerali dve 
vetvy objavnej chodby, pričom vyššiu sme spojili 
s meraním z 1. 7. Polygónový ťah celého labyrin-
tu po akcii zo 14. 7. dosiahol už 516 m!

záver 
Diskusia, ktorá prebiehala okolo objavu Jas-

kyne slobody (Benický, 1957 – 1958, Bukovin-
ský, 1965 – 1966) smerovala k dokázaniu, že 
síce dňa 3. 8. 1921 A. Kráľ Objavným ponorom 
do jaskyne vstúpil, avšak nedosiahol „hlavné 
priestory“, čo sa mu podarilo až na druhý deň 
za pomoci A. Mišuru a dvoch skautov. Zaujíma-
vá je iná verzia (Benický, 1957 – 1958), v ktorej 
sa hovorí, že A. Mišura prišiel po blúdiaceho A. 
Kráľa. Predpokladáme, že na oboch verziách sú 
racionálne niektoré prvky, ktoré sa nedali vy-
svetliť pri použití doteraz existujúcich máp. Na 
mape od A. Droppu (Droppa, 1957) sa zdá, že 
Objavná chodba ústi do Mramorového riečiska 
na jeho najzápadnejšom konci, hoci v príspevku 
z r. 1955 uvádza, že tok Demänovky do nej ústi. 
Tu však niet žiadnych tvarov ani kaskád, ktoré 
sa spomínajú v historicky najstaršom mate-
riáli. Vstup do objavnej chodby (na obrázkoch  
z roku 1930 i z roku 2021) nie je jednoduché 
nájsť a blúdiť tu Král mohol.

Dobre zodpovedá popisu práve úsek medzi 
7. a 8. sifónom – je tu i krásna „tunelová“ 
chodba, i prítok zo sifónu (8.) a tiež ďalšieho 
v smere toku, a tiež i nejasný smer ďaľšieho 
postupu. Práve do týchto miest sa A. Kráľ mo-
hol dostať cez dve spomínané vetvy smerujúce 
od Rútivej sienky k Objavnému ponoru. Aj 
keby sa A. Kráľ 3. 8. 1921 odtiaľ vrátil a Mra-

morové riečisko nedosiahol, ale pritom „hlavný 
tok“ áno, tak to by i podľa kritérií V. Bukovin-
ského malo stačiť k „dokonalému objavu“.
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Z porady v Horskom hoteli Jaskyne slobody 4. 4. 1987. Stojí I. Račko, vpravo sedí J. Dzúr. Foto: Z. Hochmuth
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V tomto roku uplynie 100 rokov od vý-
znamného objavu v Demänovskej doline. 
Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli s čita-
teľmi nášho Spravodaja podeliť o niekto-
ré zaujímavé skutočnosti z tejto turisticky, 
ale aj jaskyniarsky atraktívnej oblasti Slo-
venska.

vchod do jaskyne slobody 
(P. Holúbek)

Pri mnohých rozhovoroch s Alojzom Lu-
tonským (1905 – 1997), ktorý sa od roku 
1924 zúčastňoval prieskumu jaskýň v Demä-
novskej doline a od roku 1927 bol zamest-
naný ako tajomník Družstva Demänovských 
jaskýň (Holúbek, 2019), sme sa dozvedeli 
pozoruhodnosť, viažucu sa ku vchodom do 
Demänovskej jaskyne slobody. Práve on bol 
iniciátorom otvorenia nového vchodu vysoko 
nad úrovňou Demänovky pre návštevníkov, 
ktorí počas prehliadky jaskyne musia šty-
rikrát prekonať prevýšenie medzi vchodom 
a tokom povrchovej a podzemnej Demänov-
ky. Po veľkom objave podzemných priestorov 
v Demänovskej doline Aloisom Králom (1867 
– 1972) a Adamom Mišurom (1902 – 1960) 
v auguste roku 1921 bolo jasné, že ponor, 
cez ktorý prenikli do jaskyne, nie je vhodný 
na prístup do podzemia. Baníci z Magurky 
(Droppa, 1972b; Lutonský, 1971) preto vy-
razili na prelome apríla a júna roku 1922 
neďaleko tohto miesta vchod, a to na základe 
mapovania pracovníkov Štátneho pôdohos-
podárskotechnického úradu v Banskej Bys-
trici. Tento vstup sa na rozdiel od Objavného 
ponoru nezaplavoval a bol vhodný aj pre 
sprístupnenie podzemia pre širokú verejnosť. 
V septembri roku 1922 bola ustanovená Ko-
misia pre zverejnenie Demänovských jaskýň 
(Droppa, 1972b; Lutonský, 1971) na čele 
s architektom Dušanom Jurkovičom (1868 
– 1947), vládnym komisárom pre ochranu 
prírodných pamiatok. Komisia začala efektív-
ne pracovať a už na začiatku augusta v roku 
1924 bola Jaskyňa slobody sprístupnená od 
nového vchodu pri Objavnom ponore po 

Zlaté jazierko (Lutonský, 1971). V závere roku 
1925 bolo založené Družstvo Demänovských 
jaskýň (Lutonský, 1961). Jeho predsedom sa 
stal Milutín Križko (1871 – 1926), senátor 
Republikánskej strany poľnohospodárskeho 
a maloroľníckeho ľudu. Z novovzniknutej 
turistickej atrakcie sa črtal dobrý zárobkový 
podnik, najmä pre majiteľov pozemku po zo-
snulom Františkovi Antolovi (1837 – 1888). 
Z meraní jaskyne na prelome rokov 1922  
a 1923, ktoré vykonávali pracovníci Hydro
grafického oddelenia Vládneho referátu ve-
rejných prác pri Ministerstve pre správu 
Slovenska (Lutonský, 1971) bolo jasné, že na 
pozemku rodiny Antolovcov sa nachádza iba 
vchod a malá časť jaskyne. No v tom období 
nebolo iné riešenie než prijať podmienky 
majiteľov nehnuteľnosti, ktorých reprezen-
toval Ján Antol (1902 – ?). Po niekoľkoročnej 
prevádzke jaskyne bolo vedeniu Družstva 
Demänovských jaskýň zrejmé, že podmienky 
Jána Antola ml., ktorý sa stal v roku 1927 
majiteľom pozemku, kde sa nachádzal vchod 
do jaskyne, budú pre prevádzku jaskyne 
neakceptovateľné (Lutonský, in verb). Po-
žadoval totiž od Družstva Demänovských 
jaskýň neúmerne vysoké sumy, ktoré často 
menil. Napríklad požadoval za ročný nájom 
pozemku na tú dobu neuveriteľných 12 000  
Kč. Pre ilustráciu situácie sa vtedy vybralo na 
vstupnom okolo 35 000 Kč ročne (Lutonský, 
1971). Ponuku na nájom 350 Kč za rok ne-
prijal, podobne ani zvýšenú sumu na 500 Kč. 
K dohode teda pre nesplniteľnú požiadavku 
majiteľa nehnuteľnosti nedošlo a ak by sa aj 
dohodli na prenájme, tak by nebolo isté, že 
J. Antol by neprišiel s novými požiadavkami 
(Lutonský, in verb). Jaskyňa bola však už 
sprístupnená, mala návštevníkov a bolo teda 
treba vzniknutú situáciu riešiť. A. Lutonský 
si ako funkcionár Družstva Demänovských 
jaskýň uvedomoval, že povaha J. Antola zne-
možňuje plodnú spoluprácu a začal sa situá-
ciou zaoberať (Lutonský, in verb). V Ostrave 
našiel banského merača Eduarda Paloncyho 
(1896 – 1968), ktorého požiadal o pomoc pri 
hľadaní nového vchodu na pozemku, čo by 

zaujímavoStI z hIStórIe  
demäNovSkej jaSkyNe SLoBody
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nepatril Jánovi Antolovi. Pod jeho vedením 
sa v lete roku 1928 urobilo nové meranie 
jaskyne aj s povrchovým ťahom. Výsledkom 
bolo zistenie, že najvhodnejšie miesto pre 
nový vchod je oblasť Hlbokého dómu. Akcia 

prebehla samozrejme v utajení a na základe 
výsledkov merania kúpili od Štefana Moyša 
(1855 – 1940), statkára z Demänovej, parce-
lu č. 419, na ktorej vykopali nový vchod. Za 
pozemok dostal 160 000 Kč a za jaskyňu pat-

riacu k pozemku 50 000 Kč (Lutonský, 
1971). Krátko po tomto zistení sa 14. 
septembra roku 1928 prekopal vchod 
do jaskyne, ktorý sa dnes nachádza 
v budove Horského hotela, dostava-
ného v roku 1950. Turistická sezóna 
v roku 1930 začínala 1. mája prevádz-
kou jaskyne cez nový vchod, ktorý 
sa používa aj dnes (Lutonský, 1961; 
Droppa, 1972b).

dolina Štefanová 
a jaskyňa Štefanová 
(P. Holúbek)

Z mapy, nachádzajúcej sa v správe 
katastrálneho odboru Okresného úra-
du v Liptovskom Mikuláši, sa podarilo 
zistiť, že dolinka Štefanová sa na tejto 
mape z druhej polovice 19. storočia 
uvádza ako Štefancovo (Stefanczovo). 
Z tohto vyplýva otázka, prečo ju An-
ton Droppa do literatúry uviedol ako 
Štefanová (Droppa, 1957, 1972b). Do-
linka dala názov aj významnej jaskyni 
v Demänovskej doline, ktorú objavili 
dňa 20. augusta 1953 A. Droppa, S. 
Šrol a D. Zaťko. Možnosť chyby pri 
vtedajšom spracovaní údajov je vylúče-
ná, a tak je potrebné položiť si otázku, 
prečo skúsený a takpovediac aj miestny 
jaskyniar z Laziska neuviedol názov 
uvedený na katastrálnej mape. Odpo-
veď na túto otázku sme mohli získať 
počas života A. Droppu, no vtedy sme 
bohužiaľ ešte o tomto probléme neve-
deli. Miestnych znalcov, ktorí by nám 
ho pomohli objasniť, dnes už bohužiaľ 
niet.

Podobný problém je aj v oblasti Bo-
rovej Sihote pri Liptovskom Hrádku, 
v katastrálnom území Vislavce. Južne 
odtiaľto sa nachádza kóta s nadmor-
skou výškou 806 metrov. Pre majiteľov 
lesa, Urbárske pozemkové spoločenstvo 

J. Vajs a A. Lutonský v roku 1995 pri oslave 90. narodenín. 
Foto: P. Holúbek

Po prekopaní nového vchodu – predseda družstva F. Klimeš 
a banský merač E. Paloncy. Zbierka SMOPaJ



15Spravodaj SSS 3/2021 História v speleológii

Uhorská Ves sa táto lokalita volá Kujková. Pre 
obyvateľov Liptovskej Porúbky ide o Kolkovú 
a výraz Kujková nikdy ani nepočuli. V kata-
strálnej mape z 19. storočia je táto kóta nepo-
menovaná. 
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turistický hotel jána 
antola v demänovskej 
doline 
(P. Vítek)

V medzivojnovom období 
sa po objavení Demänov-
skej jaskyne začal rozmáhať 
cestovný ruch v okolí Lip-
tovského Mikuláša. S tým 
súvisela aj prvá výstav-
ba priamo v Demänovskej 
doline a najbližšom okolí. 
Ako jedno z prvých posta-
vil v doline svoje letovisko 
Ladislav Povolný ml. (1867 
– 1927), potomok miest-
nych zemianskych majite-
ľov. V roku 1927 postavil 
prvý turistický hotel priamo 
v Demänovej Ján Obrcian. 
Stavbu postavila firma Jána 
Zelinu z Liptovskej Ondra-
šovej.1 V roku 1927 napro-
jektoval stavbu dreveného 
hotela v Demänovskej doli-

ne významný český architekt Josef Marek 
(1889 – 1965) pre spoločníkov Štefana a Pav-
la Maliarika spolu s Jánom Antolom. Nako-
niec ešte v roku 1935 Pavol Maliarik postavil 
v Demänovskej doline aj drevenú ubytovňu 
(útulňu).2

Ján Antol ml. (1902) bol vlastníkom tunaj-
ších pozemkov. Jeho starý otec František An-
tol (1837 – 1888) bol rodákom z Demänovej. 
Narodil sa v rodine Ladislava Antola (1810 
– 1847)3 a Márie, r. Vozárikovej a v druhej 
polovici 19. storočia sa v rodnej obci živil poľ-
nohospodárstvom. S rodinou žil v drevenom 
dome č. 34 v Demänovej. V matrikách je ozna-
čený ako majiteľ hospodárstva.4

1 ŠA ŽA, pracovisko Archív L. Mikuláš, Okresný 
úrad v Liptovskom Mikuláši, č. 4848/1927 adm.
2 Tamže, 7732/1935 adm. ( v spise je aj plán hotela 
z r. 1927)
3 ŠA ŽA, ZCM, ev. a. v. L. Mikuláš, matrika zomre-
lých, s. 50/1847
4 Hospodárom (oeconomus) je v úmrtnej matrike L. 
Mikuláša označený aj jeho prastarý otec Ján Antol 
(1758 – 1834)

Výrez z katastrálnej mapy Demänovskej doliny s vyznačením nového vchodu 
do Jaskyne slobody a dolu s názvom Stefanczovo. Zbierka SMOPaJ
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Majetok Antolovcov v De-
mänovskej doline je uvedený 
v pozemkovej knihe Demä-
novej vo viacerých vložkách. 
Rodina ho nezískala kúpou, 
ale dedením. Uvedený Ladi-
slav Antol (1810 – 1847) bol 
synom Jána Antola a Anny,  
r. Turanskej (Thuránszky).5 Prá-
ve zemania Turanskovci z Tu-
ríka boli vlastníkmi podielov 
v zemianskom komposesoráte 
v Demänovej popri rodoch: 
Povolných, Kubíniovcov, Moj-
šovcov, Benických a ďalších.6 
Po smrti Jána Antola majetok 
v Demänovej zdedil jeho syn 
Ladislav Antol (1810 – 1847) 
a po jeho smrti v roku 1847 
jeho štyria synovia Ladislav, 
František, Peter a Ján Anto
lovci.

Z nich v Demänovej ostal 
hospodáriť len František Antol 
(1837 – 1888), ktorý sa v roku 
1862 v Paludzi oženil so ze-
miankou Máriou Urbanovou, 
z Pavčinej Lehoty, dcérou Joze-
fa Urbana a Jozefíny, r. Anda-
házyovej. Spolu sa im narodilo 
sedem detí: Mária Dierigová,  
r. Antolová (18657 – ?), ktorá žila 
neskôr v Budapešti, Žofia Hor-
váthová, r. Antolová (18688 – ?), 
Ján Antol (18729 – ?), Zuzana 
Antolová (187910 – 1938), Anna 
Antolová (188211 – ?), Ladislav Antol (188512 – 

5 Ev. a. v. cirkev vrbickomikulášska v L. Mikuláši, 
matrika sobášených, s. 81/1833
6 ŠA ŽA, pracovisko Archív L. Mikuláš, Okresný súd 
v L. Mikuláši, zaniknutá pozemková kniha k. ú. 
Demänová, pk. vl. 166, 169, 170, 178
7 ŠA ŽA, ZCM, ev. a. v. L. Mikuláš, matrika narode-
ných, č. 147/1865
8 Tamže, matrika narodených, č. 187/1868
9 Tamže, matrika narodených, č. 9/1872
10 Tamže, matrika narodených, č. 37/1879
11 Tamže, matrika narodených, č. 16/1882
12 Tamže, matrika narodených, č. 133/1885

194113) a Jozef Antol (187414 – 1939), neskôr 
kožušník v Palúdzke.15

František Antol zomrel 11. januára 1888 
a jeho majetok (pk. vložky k. ú. Demäno-
vá 126, 132, 150, 166, 169, 170, 178 a 321) 
zdedili v rovnakom podiele všetky deti.16 Sú-
rodenci a príbuzní: Jozef, Zuzana, Mária, La-

13 ŠA ŽA, pracovisko Archív L. Mikuláš, Okresný 
súd v L. Mikuláši, D 67/1941
14 Tamže, matrika narodených, č. 47/1874
15 ŠA ŽA, pracovisko Archív L. Mikuláš, Okresný 
súd v L. Mikuláši, D 410/1939
16 ŠA ŽA, pracovisko Archív L. Mikuláš, Okresný 
súd v L. Mikuláši, II 173/1888

Hotel Jána Obrciana z r. 1927. Archív Liptovský Mikuláš

Letovisko Povolného, vila Husa, skalka pred chatou vytvorená z kvapľovej 
výzdoby. Foto: J. Povolný, 1924
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dislav a Peter Anto-
lovci v rokoch 1926 
a 1927 predali svoje 
vlastnícke podiely 
v pk. vložke Demä-
novej č. 665 (parcely 
č. 404 – 406) Františ-
kovmu synovi Jánovi 
Antolovi mladšiemu 
(1902 – ?)17. Ten 
v roku 1927 posta-
vil na parcelách 404 
a 406 drevený hotel 
spolu s bratmi Ma-
liarikovcami. V roku 
1928 polovičný po-
diel na nadstavbu 
hotela prepísal na 
Pavla Maliarika18. 

Pri stavbe a ďalších úpravách hotela vznikla 
však dlžná suma 59 804 Kč voči staviteľovi 
Jánovi Zelinovi, ktorý si ju vymáhal exekučne. 
Súd preto exekúciou zbavil práva vlastníctva 
pozemku Jána Antola ml. Ten sa odvolal, 

17 Okresný úrad v L. Mikuláši, odbor katastrálny, 
odd. pozemkovej knihy, Čd 1526/1926, Čd 2594, 
2595, 2596/1926, 1165, Čd 1260, 2184/1927
18 Okresný úrad v L. Mikuláši, odbor katastrálny, 
odd. pozemkovej knihy, Čd 3611/1928

Krajský súd v Ružomberku mu dal za pravdu 
a vlastníctvo hotela aj pozemku J. Antol ml. 
získal späť. Súd sa snažil exekúciu uplatniť 
len na nadstavbu a nie na samotný poze-
mok19. Ich spor sa definitívne vyriešil až po 
zmene politických pomerov v Československu 
v roku 1948 – znárodnením budovy.

19 ŠA ŽA, pracovisko Archív L. Mikuláš, Okresný 
súd v L. Mikuláši, Čd 1542/1929

Chata Maliarikovcov a Jána Antola, projekt z r. 1927. Archív Liptovský Mikuláš

Situácia stavby hotelov v Demänovskej doline v r. 1927. Archív Liptovský. Mikuláš
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Keby vo vedomostnej súťaži padla otáz-
ka Kto bol Samuel Dušan Jurkovič?, mož-
no by súťažiaci správne odpovedal – slávny 
slovenský architekt. Možno by dokonca 
vedel, že pod slovom slávny sa skrýva to, 
že ako u jedného z mála slovenských ar-
chitektov má jeho práca skutočne európsky 
význam. Jeho diela sú dnes predmetom 
pamiatkovej ochrany v Poľsku, v Česku  
i na Slovensku.

Málo známe je však aj v odbornej architek-
tonickej obci jeho pôsobenie vo funkcii komi-
sára vo Vládnom komisariáte na ochranu pamiatok 
na Slovensku. Komisariát bol ustanovený 20. 
októbra 1919 a jeho kompetencie boli také 
široké, že dnes ich plní Ministerstvo životné-
ho prostredia a Pamiatkový úrad Slovenskej 
republiky.

Príroda bola zakorenená hlboko v Jurkovičo-
vej duši. Najlepšie o tom svedčia jeho diela, no 
v dnešnom kontexte znie až úsmevne, že sa ho 
vyčítavo pýtali prečo tvorí v takej divočine. Jeho 
vzťah k prírode bol skutočne hlboký. Nebola to 
len emócia z krásy a majestátnosti, bol tam aj 
racionálny pohľad na človeka ako súčasť príro-
dy, ktorý si svojimi činmi prírodu privlastňuje. 
Podľa Jurkoviča by to mal človek robiť s úctou  
k prírodnej znamenitosti. Jeho činnosť v komi-
sariáte už vtedy smerovala k utvoreniu veľkých 
rezervácií v Tatrách a v Ďumbierskej oblasti.

Celý život bol aktívnym turistom, lyžiarom  
a vodákom. Aj v práci sa aktívne venoval stav-
bám pre turistiku a šport. Jeho Pustevny na 
Radhošti v moravskosliezskych Beskydách patria 
medzi najikonickejšie stavby slovenskej archi-
tektúry. Štyri stanice lanovky na Lomnický štít, 
hoci neskôr prerábané a dostavované, ostávajú 

Architekt D. Jurkovič s rodinou a priateľmi pred objavným vchodom do Demänovskej jaskyne slobody v roku 1929. 
Sediaci zľava: V. Benický – jaskyniar a zamestnanec Družstva Demänovských jaskýň, A. Lutonský – tajomník 
Družstva Demänovských jaskýň, J. Šindelář – riaditeľ Štátneho reálneho gymnázia v L. Mikuláši a podpredseda 
Družstva Demänovských jaskýň, B. Jurkovičová – manželka D. Jurkoviča, D. Jurkovič; stojaci zľava: J. Husárik, J. 
Ankertová z Prahy, P. Jurkovič – syn D. Jurkoviča, A. Jurkovičová – dcéra V. Jurkoviča, ev. farára v ModreKráľovej, 
L. Jurkovič – brat D. Jurkoviča, J. Jurkovičová, L. Jurkovič ml. – syn L. Jurkoviča. Foto: Z. Jungmann

jurkovIč a demäNovSká doLINa

karolína Balášková
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poctou Tatrám. Ich tvorca vedel, že 
len ľudia, ktorí navštevujú príro-
du, sú i ochotní podieľať sa na jej 
ochrane.

Architektom je takmer neznámy 
fakt, že Jurkovič bol nariadením 
ministra s plnou mocou pre správu 
Slovenska poverený štátnou sprá-
vou jaskýň. Inicioval vznik prvej 
Slovenskej spoločnosti pre výskum 
jaskýň v Liptovskom Mikuláši 
a v roku 1944 bol spolu s J. Vol-
komStarohorským valným zhro-
maždením zvolený čestným členom 
Jaskyniarskeho zboru KSTL. Mož-
no to nie je všeobecne známe, ale 
v súvislostiach jeho života, naplne-
ného hlbokým záujmom o prírodu, 
to vôbec nie je prekvapujúce. Už tri 
mesiace po objave Demänovskej jas-
kyne slobody sa Jurkovič zúčastnil 
jej prehliadky.

Dojmy z tejto návštevy ho viedli ku kro-
kom, ktoré smerovali jednak k sprístupneniu 
jaskyne verejnosti, ale aj k výnosu ministra  
č. 7739 z r. 1923, čo bol de facto prvý právny 
akt, ktorý vyhlásil krasové územia na Slo-
vensku za chránené. Jeho vízia sprístupnenia 
jaskýň v Demänovskej doline mala skutočne 
koncepčný pohľad, ktorý by obstál aj v dnešnej 
dobe. Jurkovič sa zaoberal krajinou celou, do-
kázal vnímať, že jaskyne sú súčasťou väčšieho 
výnimočného celku, a nielen „ozdobou doli-
ny“. Pre zaujímavosť treba uviesť, že už vtedy 
uvažoval nad zriadením vlastnej elektrárne  
a definoval potrebu zriadenia elektrickej tra-
te paralelnej s cestou. Táto idea sa následne 
vynára a znova stráca do dnešného dňa. Dnes 
je jej realizácia možno ešte nereálnejšia ako 
kedykoľvek predtým, paradoxne práve kvôli 
ochrane jaskýň, do ktorých priestoru by prav-
depodobne teleso trate zasiahlo.

K Demänovskej doline sa viaže aj jeho nere-
alizované dielo, pamätník Bjørnstjerna Marti-
niusa Bjørnsona. Impozantné dielo, ktoré by 
sme dnes zaradili do kategórie landartu, malo 
niesť verš slovenského básnika Vladimíra Roya, 
kaplána v Liptovskom Mikuláši. Tento návrh, 
akýsi slovenský Mount Rushomore, bol aj v tej 
dobe niektorými obdivovaný a inými zatraco-
vaný, no určite sebavedomý a neprehliadnuteľ-

ný. Určite však vraví o tom, že Jurkovič vnímal 
prírodu ako dokonalé dielo, ktorému sa žiadna 
stavba nemohla vyrovnať.

Spolok architektov Slovenska každoročne 
udeľuje Cenu Dušana Jurkoviča. Získať ju 
môže len jedna jediná stavba. Stavba, ktorá 
nesie všetky znaky Jurkovičovho odkazu, je 
jedinečná, profesionálne zvládnutá, s hlbokým 
vzťahom k svojmu okoliu. Možno je škoda, 
že sami architekti sa nedokážu intenzívnejšie 
verejnosti prezentovať tým, čo je prirodzenou 
súčasťou ich práce – vnímaním prírody ako 
základného a najdôležitejšieho elementu svo-
jich návrhov. Málo sa bránia obvineniam, že 
zasahujú do krajiny s cieľom jej škodiť. To je 
nezlučiteľné so vzdelávaním a cítením tejto 
profesie. Aj moderné stavby ako Helios Štrb-
ské pleso, Monte Rosa Hutte či oceľové útulne 
v Slovinsku sú symbolmi a svedkami kultúrnej 
prítomnosti človeka v krajine. Jurkovičov od-
kaz o vzťahu k prírode je však v našej profesii 
trvalý. O tom svedčí aj účasť v súťaži na nové 
turistické útulne na Slovensku, kde sa prihlá-
silo 104 kolektívov. Ostáva veriť a pracovať na 
tom, aby sa tento vzťah ďalej prehlboval. 

Literatúra
Bořutová, D. 2009: Architekt Dušan Samuel 

Jurkovič. Slovart, Bratislava, 384 s.

Návrh D. Jurkoviča na pamätník B. M. Bjørnsona v bralách 
v Demänovskej doline
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od oBjaveNIa k SpríStupNeNIu demäNovSkej  
jaSkyNe SLoBody

miroslav kudla

Jaskyne Demänovskej doliny, oddávna 
známe domácemu obyvateľstvu, našli svoje 
miesto aj v ľudových povestiach. Niektoré 
z nich, najmä Demänovská ľadová jasky-
ňa, dostávali sa od čias Mateja Bela aj do 
veľkej pozornosti učených kruhov. Záujem 
turistov o Demänovské podzemie priviedol 
v osemdesiatych rokoch 19. storočia k sprí-
stupneniu Demänovskej ľadovej jaskyne 
Liptovskou sekciou Uhorského karpatské-
ho spolku. Pod jaskyňou bola vybudovaná 
aj turistická útulňa. Záujem návštevníkov 
o ľadovú jaskyňu nebol veľký, jej ročná 
návštevnosť sa pohybovala rádovo v stov-
kách. Skutočný záujem turistickej verejnos-
ti vzbudil až objav Demänovskej jaskyne 
slobody, pôvodne nazvanej Chrám slobody. 

Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným. 
Práve takým bol moravský učiteľ Alois Král, 
ktorý získal množstvo skúseností z bádania 
v Moravskom krase a spolupráce s Karlom 
Absolonom, význačnou postavou českého jas-
kyniarstva. Už od roku 1913 sa jeho záujem 
upieral na kras Liptova, jeho krasové potoky, 
ponory či vyvieračky, menej nápadné ako tie 
v Moravskom krase. Medzi nimi aj na záhadu 
podzemných tokov Lúčanky a Demänovky.  
V tom mu nemálo napomohol 
Sprievodca po Tatrách od Mi-
loša Janošku, významného or-
ganizátora slovenskej turistiky 
a neskôr „otca“ a redaktora 
časopisu Krásy Slovenska. Tak 
sa 3. augusta 1921 v sprievode 
syna miestneho lesníka, mla-
dého Adama Mišuru a svoj-
ho malého synka ocitol pred 
spodným ponorom Demä-
novky. Priviazaný lanom oko-
lo pása dal Mišurovi doklady 
a adresu, kam má zašikovať 
jeho syna, ak by sa z jaskyne 
nevrátil. Sám Král na momen-
ty objavovania spomína tak-
to: „Pronikl jsem velmi obtížně 

těsným otvorem ponoru a nevlídnou chodbou do 
velkých prostorů, které nazýváme nyní hlavním 
kaňonem. Byly to vzrušující okamžiky a právem 
zaslouží nenápadný vstup pojmenování Objevného 
ponoru.“ (Král, 1923) V tom okamihu ani sám 
objaviteľ nemohol tušiť, aký zásadný význam 
a ďalekosiahle dôsledky bude tento objav 
mať. Snáď v objaviteľskom nadšení v nových 
priestoroch poblúdil a po troch hodinách 
čakania sa už dvojici na povrchu zdalo, že 
došlo k najhoršiemu. Keď Králov malý syn 
začal nariekať za otcom, Mišura sa spustil do 
podzemia, našiel zblúdilého Krála a spolu sa 
šťastne dostali na povrch. 

Už na druhý deň po objave, teda 4. augusta 
1921, dostal sa Král v sprievode mladého Mi-
šuru a dvoch skautov až do Veľkého dómu, 
dnes najväčšieho sprístupneného jaskynného 
priestoru na Slovensku. Snáď až teraz si Král 
naplno uvedomil rozsah a význam objavu. 
Podrobný opis objavných výprav nám na strán-
kach Krás Slovenska zanechal Miloš Janoška. 
Zároveň sa dozvedáme, že hneď po objave 
prichádzajú na svet aj prvé odvážne úvahy 
o sprístupnení jaskyne a zároveň jej ochrane. 
Janoška po objave píše: „Práce bude ešte mnoho 
a nie menej aj investície, aby sa jaskyňa mohla stať 
prístupnou aj širokým vrstvám obecenstva, o ktorom 

Pri objavnom ponore pred sto rokmi (zľava) ? Kocour, A. Mišura, A. Král  
a V. Benický. Zbierka SMOPaJ
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radi by sme verili, že útvary božskej prírody nechá 
na mieste, nebude si ich násilne brať „na pamiat
ku“, lebo ináč i túto by stihol osud spustnutia na 
hanbu človečenstva.“ (Janoška, 1921) Objav bol  
8. augusta zaprotokolovaný na školskom in-
špektoráte v Liptovskom sv. Mikuláši a dohľad 
nad jaskyňou prevzal Vládny komisariát na 
ochranu pamiatok pri ministrovi s plnou mo-
cou pre správu Slovenska.

Obavy o zachovanie nedotknutej výzdoby 
jaskyne mali svoje opodstatnenie. Na pries-
kumnej akcii 4. septembra 1921 našli členovia 
výpravy znečistený biely sintrový vodopád 
a neskôr aj opätok topánky pri postupe na 
Hviezdoslavov dóm, ktorý prisúdili skautom. 
Tí síce sľúbili, že sami do jaskyne nevkročia, 
ale chuť objavovať bola celkom pochopiteľne 
silnejšia. Aj tento nález utvrdil prieskumníkov 
v presvedčení, že jaskyňu treba ochrániť pred 
neželanými lovcami suvenírov a jej vchod za-
bezpečiť. Už 18. septembra prichádza do Ob-
javného ponoru kamenár, ktorý s výdatnou 
pomocou ďalších účastníkov osadil mreže, 
zhotovil kamennú stienku a uzamykateľný 
vchod. Práce vďaka Milošovi Janoškovi za-
sponzoroval časopis Krásy Slovenska. Samot-
ný objav Chrámu slobody výrazne prispel ku 
vzniku vládneho nariadenia zo 6. decembra 
1921, podľa ktorého sú jaskyne pod ochranou 
štátu.

Prípadné sprístupnenie jaskyne si však vyža-
dovalo celkom iný rozpočet, ako uzatvorenie 
vchodu. Janoška, vedomý si tejto potreby, už  
v septembri oslovil Tatra Banku v Turčianskom 
sv. Martine. Banka prisľúbila úve-
rovanie tejto záležitosti a vyslala 
dvoch úradníkov na obhliadku 
jaskyne. Tá sa uskutočnila už 22. 
septembra. Král, Janoška a ďalší 
účastníci si dali záležať, aby jas-
kyňu zmocnencom banky náleži-
te predstavili, a nie nadarmo. Tí 
boli z podzemnej nádhery nadše-
ní. To bol prvý malý krok k sprí-
stupneniu jaskyne. Avšak hneď 
po ňom vyvstala potreba nového 
vchodu. Predsa len, Objavný po-
nor bol neľahkou prekážkou aj 
pre objaviteľov, nieto ešte pre ná-
dejných návštevníkov či realizá-
ciu sprístupňovacích prác, navyše 

bol podmienený priaznivým vodným stavom 
Demänovky. Už 9. októbra sa podarilo nájsť 
iné vhodné spojenie. V nenápadnej plazivke, 
kam prenikli z povrchu, z diery nad riečiskom, 
Král skonštatoval, že sa dostali na miesto, na 
ktoré pred tým prešli z jaskyne. 

Vchod do jaskyne vyrazený 2. júna 1922 baníkmi 
z Magurky. Zbierka SMOPaJ

Drevené premostenie so zábradlím, akým bola jaskyňa pôvodne vystro
jená. Zbierka SMOPaJ
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Samotné sprístupňovanie pod taktovkou Pa-
miatkového úradu, ktorý nad jaskyňou prevzal 
záštitu, tak mohlo začať. Prostriedky zabezpe-
čil prisľúbený úver, poskytnutý nakoniec pod 
hlavičkou Americkoslovenskej banky (od 30. 
októbra 1921 bola v dočasnej fúzii so zmie-
nenou Tatra Bankou a Slovenskou roľníckou 
bankou). Pod taktovkou architekta Dušana 
Jurkoviča a Aloisa Krála, ktorý medzitým do-
stal od štátu doživotnú dovolenku a funkciu 
štátneho konzervátora, započali 18. apríla sprí-
stupňovacie práce. Ich úlohou bolo jaskyňu 
sprístupniť aspoň provizórne, aby v nej mohli 
prebiehať prieskumné, technické, vedecké a iné 
potrebné práce. Jarné povodne zalievajúce Ob-
javný ponor však priniesli vynútenú prestávku. 
Pokračovať v sprístupňovaní jaskyne bolo mož-
né až po vyrazení nového vchodu, 9 m dlhej 
štôlne nad dnom doliny v mieste ťažko prielez-
ného spojenia s povrchom. Tejto práce sa zhos-
tili traja baníci z neďalekých magurských baní, 
ktoré svoju labutiu pieseň zaspievali v päťdesia-
tych rokoch. Žiaľ, ani toto ich dielo neslúži do 
dnešných čias. Vchod do jaskyne, vyrazený 2. 
júna 1922, omnoho neskôr definitívne zahata-
la betónová uzávera. Nasledovalo vystrojovanie 
jaskyne pomocou drevených premostení, ba 
dokonca aj zavedenie provizórneho elektrické-
ho osvetlenia jej hlavného ťahu. V septembri 
vládny komisariát spravujúci jaskyňu navrhol 
vytvorenie Komisie pre zverejnenie Demänov-
ských jaskýň. Tá vznikla na poradnej schôdzi 
8. septembra, zakrátko sa zvolil výkonný výbor 
na čele s architektom Dušanom Jurkovičom. 
Funkciu čestného predsedu prijal vtedajší mi-
nister s plnou mocou pre správu 
Slovenska Dr. Jozef Kállay. Komi-
sia zároveň získala finančnú pod-
poru. Od ministerstva obchodu 
30 000 Kčs, od ministerstva škol-
stva a národnej osvety 10 000 Kčs, 
od Klubu československých turis-
tov dovedna 7500 Kčs. Význam-
ným počinom Komisie bolo inici-
ovanie zamerania povrchu a vtedy 
známych jaskynných priestorov. 
Úlohy sa v októbri 1922 zhostili 
inžinieri Adámek a Belza z Vodo-
hospodárskeho odboru Vládneho 
referátu verejných prác v Brati-
slave. Najprv zameriavali povrch 

v okolí jaskyne, pričom sa vyskytol pomerne 
kuriózny problém. Napojenie na nivelačnú sieť 
nebolo možné, pretože tá, ako píše Adámek, 
„bola po prevrate zničená ako všetko maďarské“. 
Pred prvými snežnými metelicami začali s me-
raním jaskyne, prostredie ktorej im pripravi-
lo nemálo komplikácií. Zároveň pokračova-
li sprístupňovacie práce. Napriek tomu však 
vznikali rôzne komplikácie. Situáciu opísal 

Zrejme najstarší plagát Družstva Demänovských jaskýň 
informujúci o otvorení „Demänovských kvapľových 
jaskýň“. Zbierka SMOPaJ

Cesta v Demänovskej doline vybudovaná za pomoci vojska v rokoch 
1926 až 1929. Zbierka SMOPaJ
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autor prvej mapy jaskyne Vladimír 
Adámek takto: „Toľko nádhery razom 
a s ňou narastaly starosti, ako ju uchrá
niť pred ľudskou samopašou a umožniť 
tým, ktorí prírodu cítia, aby mohli obdi
vovať tento prírodný zázrak. Názorov 
a nárokov bolo dosť, ale len malá bola 
skupina nadšencov, ktorí boli odhodlaní 
priložiť bezzištne ruku k dielu.“ (Adá-
mek, 1923). Časť jaskyne bola pre ve-
rejnosť po prvýkrát sprístupnená 10. 
augusta 1924. Počas prvej sezóny ju 
navštívilo 2634 návštevníkov. V tom 
roku bola čiastočne zrekonštruova-
ná cesta z Palúdzky do Demänovej, 
čo mierne napomohlo návštevnosti 
oboch sprístupnených jaskýň. Pô-
vodná prehliadková trasa siahala ku 
Zlatému jazierku v Královej galérii. 
Napriek sprístupneniu jaskyne sa 
Komisia dostala do vážnych finan-
čných problémov a v roku 1925 sa 
rozpadla. Jej činnosť po značných 
komplikáciaách nahradilo Družstvo 
Demänovských jaskýň. S ním za-
čína rýchly rozvoj prevádzkovania 
jaskyne. Kľúčovým bolo vybudova-
nie prístupovej cesty v rokoch 1926 
až 1929 za výdatnej pomoci vojska.  

Súčasný vchod do jaskyne pod bralom v Točišti vyrazený v roku 1929, 
v prevádzke od 1930. Zbierka SMOPaJ

Prvá mapa Jaskyne slobody vyhotovená v roku 1923 Vladimírom Adámkom a Jaroslavom Belzom. Zbierka SMOPaJ
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Následne bolo zriadené stále autobusové spo-
jenie, vďaka ktorému sa mohli návštevníci po-
hodlne dostať z Mikuláša až k jaskyni. 

Zároveň pokračoval prieskum jaskyne koru-
novaný veľkými objavmi. V roku 1924 bolo ob-
javené Těsnohlídkovo jazero, pomenované podľa 
Rudolfa Těsnohlídka, zástupcu umeleckej obce, 
ktorý s nadšením poznával demänovské podze-
mie a v roku 1927 priestory nad jazerom. Postu-
pujúc do vyšších častí jaskyne bolo v roku 1926 
objavené Strieborné jazero, kde postup zastavili 
„kvapľové mreže“. Tie sa museli v nasledujúcom 
roku poddať, a tak bol objave-
ný Biely dóm. K tomu sa pri-
dali ďalšie významné objavy.

V roku 1928 sa v Jaskyni 
slobody uskutočnilo prvé 
filmovanie. V dobových pod-
mienkach to bola úloha ne-
smierne náročná. Podieľali sa 
na nej ministerstvá školstva, 
národnej obrany, železníc, 
Družstvo Demänovských 
jaskýň a firma ElektraJour-
nal. V jaskyni bolo potrebné 
položiť viac než 100 m káb-
la za pomoci vojska. Tak sa 
podzemnou krásou Chrámu 
slobody mohli kochať aj náv-
števníci biografov.

Družstvo Demänovských jaskýň zaskočila 
vážna nepríjemnosť. Vlastníci pozemkov nad 
jaskyňou si nárokovali na rôzne kompenzácie, 
najmä však vlastník pozemku, na ktorom 
ležal vchod do jaskyne. Východiskom z tejto 
situácie bolo vyrazenie nového vchodu pod 
bralom v Točišti na základe meraní ostravské-
ho banského merača Eduarda Paloncyho. Ide 
o súčasný vchod do jaskyne, ktorý slúži od  
1. mája 1930. Doteraz tak dochádza k trochu 
paradoxnej situácii, keď návštevníci z dna do-
liny stúpajú ku vchodu jaskyne, aby následne 

Graf vývoja ročnej návštevnosti Demänovskej jaskyne slobody od sprístupnenia do roku 2020. Zbierka SMOPaJ

Autobus Družstva Demänovských jaskýň premávajúci na trase Liptovský sv. 
Mikulálš – Demänovské jaskyne. Zbierka SMOPaJ
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v jej útrobách opäť zišli na dno, k riečisku 
podzemnej Demänovky. 

S pomaly rastúcim počtom návštevníkov sa 
vybavenie jaskyne ukázalo ako nepostačujúce. 
Komplexná rekonštrukcia prehliadkovej tra-
sy sa začala realizovať v roku 1929. Drevené 
chodníky nahradili betónové, na ktorých si 
miestami ešte dnes môžeme všimnúť letopočet 
„1929“. Návštevníci sa po novej trase dostali 
až do Ružovej siene a do Hviezdoslavovho 
dómu. V roku 1931 bolo nainštalované stabil-
né elektrické osvetlenie, pričom jaskyňa mala 
aj vlastnú elektrárničku. Pre komfort turistov 
a lepšie fungovanie prevádzky bol v priesto-
re vchodu vybudovaný vstupný objekt, ktorý 
zahŕňal pokladňu, ale aj reštauráciu, šatňu, 
bazár a dokonca obytné miestnosti. Stavba 
neskôr poslúži ako základ pre horský hotel. 
V roku 1933 bola objavená Medvedia chodba, 
následne do nej vybudovaná prehliadková tra-
sa od Hviezdoslavovho dómu, ktorá na povrch 
ústila novým vyrazeným východom. Tak sa 
z prehliadkovej trasy jaskyne stal okruh. Do-
budovanie potrebnej infraštruktúry umožnilo 
jaskyňu prevádzkovať celoročne.

Demänovská jaskyňa slobody sa za jednu 
dekádu od svojho objavenia stala z tajomné-
ho podzemia za ponorom Demänovky turis-
tickým fenoménom známym prinajmenšom 
v celom Československu, čomu výrazne napo-
mohla dobová tlač. Okrem dobudovania pre-
hliadkovej trasy a úplnej elektrifikácie jaskyne 

sa v Demänovskej doline 
vybudovala cesta a násled-
ne turistická infraštruk-
túra. Za dekádu sa nie-
len jaskyňa, ale aj dolina 
zmenili na nepoznanie. 
Demänovskú jaskyňu od 
jej prvého sprístupnenia 
v roku 1924 po dnešok 
navštívili milióny návštev-
níkov. Zaujímavé a mož-
no aj poučné je, že hneď 
po objave sa o jaskyňu, 
napriek tomu v akej ne-
závideniahodnej situácii 
sa v tom čase nachádza-
la naša mladá republika, 
zaujímali vtedajšie politic-

ké špičky, ako aj predstavitelia kultúry a verej-
ného života a od počiatku sa veľká pozornosť 
udeľovala otázke ochrany jaskyne.
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Pred 100 rokmi, 3. augusta 1921, vošiel 
Alois Král do novej demänovskej jaskyne. 
Po ohromení, ktoré čakalo v nasledujúcich 
dňoch a mesiacoch na mnohých prieskum-
níkov a záujemcov o podzemné taje, na-
zvali túto jaskyňu Chrámom slobody. Boli 
to vrcholné okamihy, ktoré sa dodnes nesú 
Demänovskou dolinou ako prísľub nových 
a fantastických zážitkov z poznania a dob-
rodružstva prieskumu. Po celom storočí sa 
stále prieskum nezastavuje a  možno na-
opak, dostatok voľného času praje aj nároč-
ným projektom. A tie prinášajú svoje ovocie. 

Sloboda, mier, Štefanová
Prvé cieľavedomé objavy v De-

mänovej sa však nezačali v roku 
1921, ale snáď 12 rokov skôr – dva-
ja Žuffovci s Petrom, synom horá-
ra, vraj zostúpili po ľadovom svahu 
dole do neznámej chodby a pre-
nikli do veľkých chodieb dneš-
nej „Žuffovky“ v Ľadovej jaskyni. 
Podobne, v roku 1913 hlásil iný 
Žuffa s Komendákom a Líškom 
objav chodieb za Veľkým dómom 
rovnakej jaskyne. Zdá sa, že doba 
sama k prelomovým objavom už 
smerovala, líniu určoval ešte skorší 
speleologický vývoj v Moravskom 
krase, v ktorom získaval prvé skú-
senosti aj objaviteľ Alois Král. 

Tak či onak sa pre storočie demänovských 
objavov dajú zvýrazniť možno tri najdôleži-
tejšie okamihy, ktoré formovali pohľad na 
Demänovský kras – objav Chrámu slobody  
(dnešnej Demänovskej jaskyne slobody) v roku 
1921, Jaskyne mieru začiatkom roku 1952, 
ako rozsiahleho pokračovania Ľadovej jaskyne, 
a objavy v Štefanovej od roku 2007 podnes. 
V prípade Slobody sa podarilo viacmenej ra-
zom objaviť asi 10 km chodieb, všetky voľne 
dostupné miesta Mieru boli v dĺžke 14 km, 
Štefanová sa doteraz predĺžila o približne 18 
km, priestorovo je však väčšinou menšia oproti 
prvým dvom.

StoročIe demäNovSkých oBjavov – je čo  
Skúmať ďaLej?

pavel herich

Panoráma Demänovskej doliny z hrebeňa Na Jame. Vľavo je „koniec“ jaskynného systému (v zmysle prúdenia vôd) 
– Ľadová jaskyňa, najvyššie známe položené priestory systému poznáme v Pustej a Štefanovej. Červené / Krčahovo, 
ďalej sa vinúce až pod vrchol Krakovej hole, dosiaľ snahám o objav predpokladanej jaskyne odoláva. Foto: P. Gažík

Zakladateľ klubu Demänovských jaskyniarov V. Žikeš s dlhoročným 
predsedom klubu J. Dzúrom na Těsnohlídkovom jazere. Foto: neznámy
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Nádej vedie kroky 
prieskumníkov

Po objavoch v Psích 
dierach, t. j. Pustej jas-
kyni, Alois Král tvrdil, 
že na mapách Demä-
novských jaskýň chýbajú 
ešte dve kľúčové mies-
ta: prvým je prepojenie 
Pustej a Slobody, keďže 
jedna podzemná rieka 
ich nevyhnutne vytvori-
la a spája dodnes, a sú-
časne je neznámou časť 
systému medzi ponormi 
tejto podzemnej rieky 
– Lúčanky (dnešnej De-
mänovky) a Pustou jas-
kyňou. Prečo neuvažoval 
o možnosti prepojenia 
Ľadovky a Slobody? Kto-
vie, v každom prípade 
rieka ako hlavná, živá os 
vtedy skúmaných jaskýň 
vyvierala na povrch vo 
Vyvieraní, teda v pozí-
cii tesne pod Chrámom 
slobody. A takto si mož-
no starú, veľmi dobre 
vyvinutú 4. úroveň De-
mänovských jaskýň, naj-
lepšie sa demonštrujúcu 
práve v neznámej Mierke 
a potom v Ľadovke, ne-
predstavili naprieč celým 
krasovým kaňonom.

K spojeniu Slobody 
s Pustou napokon doš-
lo až podstatne neskôr, 
v roku 1951, a keď sa 
v roku nasledujúcom po-
darilo z Ľadovky preko-
pať do „novej“ jaskyne, 
akoby sa uzatvorila celá 
hlavná kapitola objavov 
v Demänovej. Hlavná os 
tunajších jaskýň bola 
objavená, Ľadovka, Mier, 
Sloboda a Pustá. A v po-
slednej menovanej jasky-
ni aj nepreniknuteľne hl- Po
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boké sifóny v smere proti 
prúdu podzemnej riečky. 
Od tohto času objaviteľ-
ská vášeň značne opad-
la, prieskum sa presunul 
napríklad do susednej 
Jánskej doliny. 

Ani nová generácia de-
mänovských jaskyniarov 
pod vedením Vlada Ži-
keša neprelomila tento 
pohľad. Začiatkom 80. 
rokov sa im síce podarilo 
Vodnou cestou prepojiť 
Vyvieranie so Slobodou 
a odvážne preskúmať 
i ďalšie sifóny, no proti 
prúdu Demänovky prie-
chodná cesta neviedla. 
Objavy nových chodieb 
či jaskýň mali doplňujúci 
charakter a s výnimkou 
kilometrového pokračo-
vania Štefanovej v zásade 
nevychádzali z pôdorysu 
Demänovských jaskýň. 

Nové storočie – nový 
pohľad 

Po mnohých rokoch 
prác sa na prelome mi-
lénia podarilo prekonať 
Klausov sifón a postupne 
počas nasledujúcich ro-
kov objaviť takmer celú 
druhú polovicu dnes zná-
mej Pustej jaskyne. A ko-
nečne prekonať i sifón 
podzemnej Demänovky 
v smere proti jej prúdu. 
Začala sa tak napĺňať vte-
dy už 80ročná predstava 
Aloisa Krála o ceste na 
Lúčky? 

No nepochybne ešte 
väčšie prekvapenie prinie-
sol január roku 2007. Pod 
vedením Ľuboša Holíka 
sme v jaskyni Štefanová, 
dlhej 1,5 km, prekopáva-
li nánosy a sintre nízkej O
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chodby v súlade s očakávaniami, že nás prí-
padný objav vovedie smerom k čerstvo obja-
venej Demänovskej medvedej jaskyni a k Slo-
bode. No ocitli sme sa napokon úplne inde! 
Na križovatke mohutných chodieb, v Dóme 
titanov a na riečiskách druhej podzemnej 
rieky, na ktorú sa popri Lúčanke akosi dlho za-
búdalo. Zadná voda, prameniaca rovnako pod 
hlavným hrebeňom Nízkych Tatier, ale západ-
nejšie, medzi Poľanou a Derešmi, sa v priestore 
Repísk ponára do podzemia. Zdanlivo už len 
malá vzdialenosť delí tieto ponory od sútoku 
s Lúčankou (po správnosti až na tomto mies-

te vzniká riečka Demänov-
ka). No dosiaľ sme tu našli 
mnoho, asi 18 kilometrov 
podzemných labyrintov, 
divokých, často nízkych či 
úzkych povodňových cho-
dieb, ale aj veľkých dómov 
a siení. 

V Štefanovke sme sa 
dostali prakticky k pono-
rom Zadnej vody, takmer 
k miestam, kde sa po pre-
chode z nekrasu do po-
réznych karbonátov vody 
prepadávajú. Jej aktívne 
podzemné riečiská navyše 
minimálne trikrát prechá-
dzajú popod aktívny tok 
povrchovej Demänovky – 
Lúčanky do masívu Pus-
tých, a zdá sa, že pravid-
lá vytvárania jaskynných 
priestorov tu určujú viac 
podzemné než povrchové 
riečky – Štefanovka akoby 
si takmer nevšimla, že kri-
žuje nejakú dolinu.

tam, kde žijú draci
Aké predstavy sa dnes 

v Demänovej viažu k ďal-
ším objavom? Ako hovoria 
predchádzajúce skúsenos-
ti, čosi tak zdanlivo jasné 
a jednoduché ako priestor 
medzi ponormi a známou 
jaskyňou nemusí byť vždy 
tým, kam sa nádej upiera. 

Sú tu však aj ďalšie výzvy.
V istom zmysle sa prvý problém, ktorý načr-

tol už Alois Král, teda chodby medzi Slobodou 
a Pustou, vyriešil. Jaskyne sú prepojené, hoc 
možno trochu neočakávane jednou mohutnou 
a rovnako silne zasedimentovanou Spojovacou 
chodbou. Priestor medzi týmito jaskyňami 
vyplnila aj Štefanovka, novoobjavený Chladivý 
dych či Brichtove siene. Chýba tu však celé 
najvyššie poschodie Demänovského systému! 
Horné poschodie Pustej sa demonštruje veľký-
mi puklinovitými chodbami nezriedka veľkých 
rozmerov – aj 20 m výšky. Začína v dolinke 

Objav Dómu titanov Štefanovej v roku 2007 zásadne poznamenal ďalší vývoj 
priekumu v Demänovskej doline. Foto: M. Audy
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Machnatej, jeho známa časť končí v Pustej do-
linke priepasťou Psie diery, až sa znovu objavu-
je v rámci jaskyne Okno. Ponad celú Slobodu 
chýba, jej najvyššie poschodia nedosahujú túto 
úroveň. To je výzva, ktorej sa s pomocou mno-
hých jaskyniarov zo Slovenska aj okolitých 
krajín venujeme od roku 2015.

V roku 2011 Radek Husák a neskôr aj Dano 
Hutňan prekonali ďalší sifón Demänovky na 
ceste k jej ponorom. O deväť rokov neskôr, len 
teraz nedávno, sme sa suchou nohou dostali za 
tento sifón, zavŕšiac tak prácu s veľkou prestáv-
kou trvajúcu 14 rokov. Stálo nás to vyše stovku 
akcií, objavili sme pritom 400 m nových priesto-

rov a našli dostupnú cestu k naj-
južnejšiemu bodu Pustej. K zá-
valu na podzemnej Demänovke, 
ktorý zatiaľ odoláva pokusom 
o jeho prekonanie a bráni ceste 
popod dolinku Machnatú a Čer-
vené k ponorom na Lúčkach. 

pod masív červeného
Od prvého známeho ponoru 

Lúčanky P1 (veľké ponory na 
Lúčkach nesú označenia P1 až 
P5) po jej podzemné riečisko 
v Pustej nás delí viac než jeden 
kilometer priamej vzdialenosti. 
Na porovnanie, celý Demänov-
ský jaskynný systém sa v najväč-
šej dĺžke rozprestiera na 3,3 km, 
Štefanovka na 900 m, Pustá na 
650 metroch. Znamená to teda 
„ďalšiu Štefanovku“ pod Červe-
ným? Anton Droppa v knihe De-
mänovské jaskyne (z r. 1957) opí-
sal otvorenie ponoru P5 počas 
jarného topenia snehu v roku 
1952. Rozvodnená Demänov-
ka sa celá razom prepadla do 
„komínovitého otvoru“, a keď-
že zatápala prehliadkovú trasu 
v Slobode, bolo miesto následne 
zasypané. V suchých obdobiach 
uplynulých rokov končí Lúčanka 
svoju povrchovú púť už v ponore 
P1 (o 600 m vyššie od P5) a po-
nára sa do podzemia zanecháva-
júc svoje koryto suché. Na tomto 
mieste sme dokonca identifiko-

vali aj jaskynný prievan! Podobne tak aj vedľa 
ponoru P2 v páse pestrých tenkolavicovitých vá-
pencov, kde sme sa zbíjaním po skrasovatených 
puklinách a vrstvách prekopali niekoľko metrov 
a prišli na podzemný tok. Neďaleko ponoru P3 
je Závrt v Červenom, opäť s prievanom, tento-
raz opačným, a závrt sa správa ako horný vchod 
systému prúdenia vzduchu.

Zdalo by sa, že cesta i cieľ je jasný, no ďalej sa 
veci začínajú komplikovať. Úsek od P1 po P4 je 
budovaný horninami ako rauvaky či pieskovce 
až zlepence. Stále ide o karbonatické horni-
ny, ktoré silne reagujú na účinky agresívnych 
vôd, no tieto predstavujú rozhranie dvoch 

V roku 2011 R. Husák preplával prítokový Sifón rešpektu v Pustej a objavil 
nové suché časti riečiska Demänovky, smerujúce k ponorom na Lúčkach.  
V roku 2020, po mimoriadnom úsilí, sa podarilo objavom 400 m chodieb 
dostať do týchto miest „suchou nohou“. Foto: I. Šulek ml.
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geologických štruk-
túr – tatrika a fatrika. 
Plastické horniny, ktoré 
boli tlakmi a presunmi 
príkrovu rozomleté, pre-
miešané a dnes, a to naj-
mä pieskovce, sú mäkké 
a poddajné. Je možné, 
aby v takomto prostre-
dí existovala jaskyňa 
priechodná človekom? 
Otázka je namieste, kaž-
dopádne situáciu ešte 
dotvárajú aj tenké vrstvy 
pestrých, veľmi intenzív-
ne krasovatejúcich vá-
pencov. A tak sa prienik 
do masívu Červeného aj 
z geologického pohľadu 
stáva veľkou výzvou.

Rozsah potenciálnych 
priestorov medzi Pustou 
a ponormi na Lúčkach 
odhadujeme na 10 – 15 
km, vzhľadom na počet-
nosť ponorov, priamu 
vzdialenosť a hĺbku, kto-
rú musí povrchová voda 
od ponorenia prekoná-
vať – výškový rozdiel me-
dzi ponormi na Lúčkach 
a hladinou podzemného 
riečiska je 100 – 150 m 
(ponory P5 – P1). To 
všetko samozrejme za 
predpokladu, že existu-
jú dostupné priestory aj 
vo vápnitých rauvakoch 
a pieskovcoch.

a čo s ľavou stranou 
doliny?

V roku 2018 sme obja-
vili Dračiu jaskyňu v So-
kole, ktorá predstavuje 
dve najvyššie úrovne De-
mänovských jaskýň, ply-
nule nadväzujúce na sys-
tém úrovní pravej strany 
doliny. Priestorový po-
tenciál tejto jaskyne nie O
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je vyčerpaný, je však ohraničený dolinkou Ko-
renec na severe. Vo všeobecnosti neočakávame 
na ľavej strane Demänovskej doliny jaskynné 
priestory presahujúce rádovo stovky metrov 
dĺžky, možno s výnimkou pre jaskynný systém 
staršieho dáta, ktorého náznakom je ohromné 
balvanovisko v Kamenici s krasovými črtami 
a silnými prievanmi. V Štefanovej, ktorá leží 
pod masívom Stodôlky, a teda na ľavej strane 
doliny, sme dosiaľ nevyčerpali všetky mož-
nosti, čo dokladajú aj neustále objavy nových 
priestorov. Avšak tie zriedka dosahujú dĺžku 
viac ako 100 – 200 m a neprekračujú priestor 
ohraničený dosiaľ známymi chodbami. Za 
veľmi nádejné však považujeme potenciálne 
pokračovanie Eldoráda v okolí ústia Pustej 
dolinky, v smere aj na Pustú jaskyňu s mož-
nosťou prepojenia Demänovského jaskynné-
ho systému so Štefanovou. Tento výsledok 
by priniesol systém dlhý minimálne 65 km, 
hoci tento už v skutočnosti poznáme, len nie 
v rámci dohodnutých pravidiel – podzemná 
rieka Štefanovej sa stráca v hĺbke sifónu a o 35 
m ďalej sa objavuje zmiešaná s podzemnou 
Demänovkou na dne Pekelného sifónu...

objavy či báje?
Niečo sme za storočie preskúmali, niečo 

ostáva predmetom dohadov. Ako sme načrtli 
vyššie, pohľady na rozsah demänovských jas-
kýň sa v čase rôznili a dalo by sa naviac ešte 
mnoho spomenúť, napríklad aj pokračovanie 
systému nahor Červeným a Krčahovom pod 
vrchol Krakovej hole s jej hlbokými, starými 
jaskyňami. Z našej perspektívy sa čosi také 
nejaví ako veľmi realistické, výnimku predsta-
vuje a predmetom úvah sa stáva nová lokalita, 
po 80 výkopových akciách vyše 100 m dlhá 
jaskyňa v Červenom. Tak či onak, aj naše po-
znanie bude zrejme prekonané a zaradené do 
kontinuity predstáv o tunajších jaskyniach. No 
možno raz by sa aj bolo dobré zastaviť, pred-
tým ako „všetko“ objavíme, aby sme ponechali 
priestor aj fantastickým predstavám o kači-
ciach plávajúcich podzemím z Demänovskej 
do Jánskej doliny, o nekonečných priestoroch 
hĺbok Krakovej hole či o systéme pod Sinou, 
ktorého náznaky sa kdetu snáď i demonštru-
jú. Či oni snáď i pretrvajú? Bez ohľadu na to, 
čo budeme kresliť do speleologických máp 
odborných časopisov... 

Hrebeň Krčahova sa tiahne od Červeného po vrchol Krakovej hole. Je tvorený zväčša a navrchu dolomitmi, avšak pruh 
gutensteinských vápencov (bralá strednej časti svahov) možno skrýva v sebe dosiaľ márne hľadané horské jaskyne. 
Foto: P. Herich
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Jánska a Demänovská dolina sú geogra-
ficky aj geologicky v širšom ponímaní ses-
try. Mnohí autori ich v minulosti porov-
návali z rôznych aspektov. Tohtoročné sté 
jubileum objavenia Jaskyne slobody natíska 
aj porovnanie medzi ňou a jej príbuznou 
v Jánskej doline – Stanišovskou jaskyňou 
z hľadiska objavenia, sprístupnenia a vy-
užitia v turistickom ruchu. 

V dávnej minulosti boli známe jaskyne 
v obidvoch dolinách, ale nikdy neboli sprí-
stupnené tak, aby slúžili verejnému turistic-
kému ruchu.

Objavenie Jaskyne slobody vyvolalo vo vte-
dajšom Československu veľký záujem nie-
len jaskyniarov, ale aj umelcov, podnikateľov 
i obyčajných ľudí. Chýr o jej objavení sa 
rozniesol aj za hranice. Stanišovská jaskyňa 
bola miestnym obyvateľom známa už dávno 
v hlbokej minulosti. Chodili do nej miest-
ni zemani Svätojánski a ich hostia, a medzi 
mladými obyvateľmi Liptovského Jána pat-
rilo k prejavu odvahy dostať sa čo najhlbšie 
nielen v Stanišovskej jaskyni, ale aj v sused-
nej Malej Stanišovskej jaskyni. Neskoršie sa  
k nim pridali aj vedci so serióznym záujmom 
o prieskum. Určitým náznakom návštevnícke-
ho využitia jaskýň v Jánskej doline bola snaha 
Svätojánskych o zväčšenie otvoru do Sokolo-
vej jaskyne, kde sú ešte aj dnes vidieť stopy 
po trhacích prácach, a o jej jednoduché sprí-
stupnenie pre hostí, ako aj umožnenie ťažby 
mäkkého sintra. To však slúžilo len ich hos-
ťom a nedá sa hovoriť o verejne dostupnej lo-
kalite. Nadšenie a snaha o sprístupnenie Jas-
kyne slobody viedli k oživeniu návrhov aj na 
sprístupnenie Stanišovských jaskýň. Aj laikovi 
muselo byť jasné, že medzi Jaskyňou slobody 
a Stanišovskou jaskyňou boli na začiatku 20. 
storočia rozdiely z hľadiska dostupnosti. Naj-
používanejším dopravným prostriedkom v tej 
dobe bola železnica. Z Liptovského Mikuláša 
viedla cesta až do letoviska Povolného (dneš-
né Tri studničky) v dĺžke 8 km a k Demä-
novským jaskyniam existovala len nekvalitná 
furmanská cesta. Až 13 km vzdialenosť si od 

návštevníkov jaskýň vyžadovala slušnú kon-
díciu a nebolo to pre hromadnú návštevnosť 
úplne vhodné. Okrem spomenutého letoviska 
možnosti ubytovania v Demänovskej doline 
neboli a až po otvorení Maliarikovho hotela 
(chaty) sa situácia zlepšila. V Jánskej doli-
ne bola situácia lepšia, pretože z najbližšej 
vlakovej zastávky v Podturni k Stanišovskej 
jaskyni je len 6 km a v Liptovskom Jáne bola 
možnosť ubytovania vo funkčných kúpeľo-
ch, resp. ubytovanie v domácnostiach na tzv. 
letných bytoch, ktoré tam malo tradíciu od 
konca 19. storočia. Komisia pre sprístupne-
nie Demänovských jaskýň si túto skutočnosť 
musela uvedomovať a rozhodla sa jedno-
značne pre Jaskyňu slobody, pretože svojou 
veľkosťou a výzdobou predčila svoju príbuz-
nú v Jánskej doline. Tento fakt potvrdzuje, že 
21. septembra 1926 podpísali pred verejným 
notárom v Ružomberku Dr. Jozefom Son-
derlichom1 splnomocnenci komposesorátu2 
v Smrečanoch Michal Širica, Adam Širica, 
Juraj Kordoš, Matej Jančo a Adam Ondrejček 
s Aloisom Lutonským, ktorý zastupoval Klub 
československý turistov, odbor v Liptovskom 
Mikuláši, prenájomnú zmluvu. Komposeso-
rát prenajal Klubu československých turistov 
pozemky v Stanišovskej doline, pod ktorými 
sa nachádzali jaskyne, na dobu 20 rokov. 
Klub turistov sa zaviazal vlastným nákladom 
vybudovať cesty k jaskyni a upraviť chodníky 
v jaskyni pre bezpečnú prevádzku. V zmluve 
sa turisti zaviazali chrániť jaskynné útvary 
a ďalej objavovať nové časti jaskyne. Zo vstup-
ného bude klub odvádzať 30 % komposeso-
rátu ako nájomné. Komposesorát sa zaviazal 
poskytnúť nájomcom drevo za bežnú cenu 
v novej zmluve. Trovy viazané na nájomnú 
zmluvu znášal klub turistov. Samotný obsah 
nájomnej zmluvy nás môže viesť k úvahe, 
že Klub československých turistov sa obával 

1 Zastupoval verejného notára v Liptovskom Mikuláši 
Dr. Kolomana Štefkoviča, ktorý bol na dovolenke.
2 Zástupcovia komposesorátu mali toto oprávnenie 
na základe schôdze komposesorátu zo dňa 8. augus-
ta 1926.

dve jaSkyNe – dve rozdIeLNe SeStry

ján vajs
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konkurencie ľah-
šie dostupnej Sta-
nišovskej jaskyne. 
Veľmi šikovne bol 
vyriešený nájom za 
pozemky. V prípa-
de, že jaskyňa ne-
bude sprístupnená, 
nebude nájomca 
platiť žiadny ná-
jom. V prípade, že 
by niekto iný chcel 
sprístupniť jasky-
ňu, 20 rokov bola 
táto iniciatíva zne-
možnená právo-
platnou nájomnou 
zmluvou. Život 
potvrdil, že s naj-
väčšou pravdepo-
dobnosťou bola 
zmluva urobená 
v tomto zmysle.

Túto úvahu ešte 
viac potvrdzuje 
fakt, že po 2. svetovej vojne bola 22. decem-
bra 1949 podpísaná nová zmluva. Teraz ju za 
vlastníkov pozemkov3 podpísal predseda Jo-
zef Ondrejček a tajomník Ján Kacer. Z druhej 
strany podpisovali zmluvu v mene Slovenskej 
speleologickej spoločnosti v Liptovskom Mi-
kuláši podpredseda Fedor Klimáček a tajom-
ník Vojtech Benický. Nájomná zmluva bola 
opäť podpísaná na 20 rokov končiac dňom 
21. decembrom 1969 s právom automatického 
predĺženia o ďalších 10 rokov. Okrem úpravy 
jaskyne a jej okolia sa v porovnaní s predchá-
dzajúcou zmluvou dostala aj reštaurácia a ba-
zár. Nájomné malo byť vo výške 2 % z hrubého 
príjmu za vstupné a 1 % z obratu bazára a re-
štaurácie splatné koncom kalendárneho roka. 

Spoločenské udalosti, ktoré sa následne odo-
hrali v Československu, úplne zmenili vlastníc-
ke vzťahy aj podnikanie v turistickom ruchu. 
Dnes môžeme len špekulovať, či aj druhá 
zmluva mala zabrániť otvoreniu konkurenč-
nej jaskyne alebo to Slovenská speleologická 
spoločnosť so sprístupnením jaskyne myslela 
seriózne.

3 Bývalí urbárnici Uram a spol. Smrečany.

Pokusy o využitie Stanišovskej jaskyne boli 
aj neskoršie. Ešte v roku 1976 bol vypracovaný 
projekt na sprístupnenie jaskyne, ale osobné 
záujmy chatárov boli silnejšie ako celospo-
ločenský záujem. Objavil sa aj ilegálny sprie-
vodca, ktorý načierno vodil návštevníkov, až 
ho v roku 1992 odchytil za asistencie polície 
vtedajší riaditeľ Správy slovenských jaskýň 
Ivan Račko. Na rozdiel od Demänovskej doliny 
sa ubytovacie a reštauračné kapacity budovali 
priamo v obci alebo na severnom konci doliny. 
Nedošlo k masívnej invázii investorov a deve-
loperov, vedúcej k devastácii doliny. Množstvo 
turistov si vyžiadalo vybudovanie rôznych tu-
ristických zariadení a v roku 20104 bola turis-
ticky, veľmi citlivo sprístupnená Malá Stani-
šovská jaskyňa na základe nájomnej zmluvy 
medzi jaskyniarmi a urbárnikmi zo Smrečian. 
Ostáva veriť, že Jánsku dolinu nepostihne osud 
jej sestry Demänovskej doliny a nebudú sa do 
nej valiť pod rôznymi zámienkami ziskuchtiv-
ci, a že si Liptovský Ján udrží dolinu ako súčasť 
svojho katastrálneho územia.

4 Malá Stanišovská jaskyňa bola otvorená pre verej-
nosť 15. januára 2010.
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Ohnište je pozoruhodná krasová plani-
na vytvorená medzi Jánskou a Svidovskou 
dolinou v Nízkych Tatrách. Je tu veľa spe-
leologických objektov, ku ktorým sa viaže 
bohatá história speleologického prieskumu 
celoslovenského významu (Benický, 1957, 
Droppa, 1957). 

Najstaršou dochovanou speleologickou in-
formáciou je opis oblasti od Pavla Reberyho 
z Boce z prvej polovice 18. storočia (Jamnický, 
1956). Príchodom novej generácie jaskynia-
rov zo severnej Moravy do Jánskej doliny na 
začiatku 90. rokov minulého storočia sa za-
čalo o. i. pôsobiť aj v bezmennej 
kratšej jaskyni na Ohništi, ktorá sa 
omylom pokladala za známu jas-
kyňu Pivnica. Po vykopaní pozo-
ruhodných hydrotermálnych kryš-
tálov kalcitu v žltej mazľavej hline 
sa záujem o túto lokalitu zvýšil.  
V poradí na štvrtej pracovnej akcii 
dňa 16. 7. 1995 sa podarilo piatim 
jaskyniarom (S. Votoupal, M. Eliáš, 
P. Lisý, A. Foldyna, P. Holúbek) pre-
biť sintrovú platňu a zaregistroval 
sa tu prievan (Votoupal a Holúbek, 
1996). Samozrejme, že tento objav 
jaskyniarov povzbudil a sledovali 
túto stopu ďalej do neznámeho 
pod zemia. Po viac ako štyroch ro-
koch sondážnych prác sa podarilo 
dosiahnuť na tejto lokalite preskú-
manú a zdokumentovanú dĺžku 
153 metrov pri denivelácii takmer 
50 metrov. V prieskume tu jasky-
niarov zastavili nepríjemné a dlhé 
úžiny, za ktorými bola 30 metrov 
hlboká priepasť ukončená sutinou 
a balvanmi. Stráca sa tu najlepšie 
vodidlo na postup do nových pries-
torov – prievan. Dalo by sa tu určite 
aj kopať, ale je to problém pre nasle-
dujúcu generáciu, ktorá bude mať 
chuť prekonávať najskôr zákaz vjaz-
du, potom hybské rampy, ďalej stú-

panie hore na planinu Ohnište, potom ťažko 
priechodnú kalamitu a nakoniec aj zostup do 
jaskyne so všetkými prírodnými prekážkami.

Prievan, ktorý v Silvošovej diere vanie, je cha-
rakteristický tým, že ide o spodný vchod do jas-
kynného systému, hoci otvor do podzemia sa 
nachádza vysoko, v nadmorskej výške 1420 m. 
Naše ďalšie aktivity sa po opustení pracoviska 
v jaskyni sústredili na hľadanie druhého, teda 
horného vchodu do Silvošovej diery. V zim-
nom období sme dlhé roky hľadali na planine 
vytopené miesto v snehu. V neďalekých loka-
litách (Balkónik, Pivnica, Žabí meander) sa 
nezistilo prúdenie vzduchu, a tak sa naše sna-

SúvISí úBytok ľadu vo veľkej ľadovej prIepaStI 
Na ohNIŠtI S prIeSkumom SILvoŠovej dIery? 

peter holúbek – miroslav kudla – peter Laučík

Zreteľná vrstevnatosť ľadu na dne vstupnej šachty vo Veľkej ľadovej 
priepasti dňa 1. 4. 1972. Foto: P. Patek
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ženie systematicky posúvalo 
ďalej. Nič sme však nezistili 
aj napriek značnému úsiliu. 
S. Votoupal s pomocou prú-
tika sledoval podzemné prie-
story Silvošovej diery a táto 
metóda ho priviedla k Veľkej 
ľadovej priepasti, ktorá sa na-
chádza tesne pod vrcholom 
Ohnišťa v nadmorskej výš-
ke 1529 metrov. Vzdialenosť 
medzi týmito lokalitami je 
2,1 kilometra, čo bolo nad 
naše predstavy o možnosti 
ich možného súvisu a ak, tak 
to bolo iba v rovine teoreti-
zovania. 

S ubúdajúcim ľadom 
vo Veľkej ľadovej priepasti  
a našimi pribúdajúcimi 
skúsenosťami sme po ro-
koch usúdili, že tieto lokali-
ty môžu navzájom súvisieť 
a dramatický úbytok ľadu 
v poslednom období môže 
byť dôsledkom otvorenia 
prievanu v Silvošovej die-
re. Prvú informáciu o ob-
jeme ľadu na tejto lokalite 
priniesla druhá expedícia 
Múzea slovenského krasu 
v roku 1955 organizovaná 
V. Benickým. Odhad  jeho 
objemu podľa účastníkov 
bol 800 – 1000 m3 a opro-
ti prvému zostupu z roku 
1939 tu boli zaznamenané 
značné zmeny v jeho morfo-
lógii. Teplotným pomerom 
v priepasti sa venoval J. Otru-
ba, ktorý sa v roku 1956 zú-
častnil tretieho zostupu do 
jej podzemia. Iniciatívne Z. 
Hochmuth dňa 3. 6. 1973 
podrobne zameral ľad na 
dne priepasti a vytvoril mapu 
monolitu, takže z tohto ob-
dobia je dobrá informácia 
o jeho množstve a konfigu-
rácii. Detailný prieskum ľadu 
vtedy ukázal dokonca prí-

Dno vstupnej šachty vo Veľkej ľadovej priepasti dňa 5. 11. 2005. 
Foto: P. Holúbek 
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rastok ľadovej hmoty oproti roku 
1955. O stave a množstve ľadu sa 
v nasledujúcom období dá dozvedieť 
iba zo správ a technických denníkov  
z občasných zostupov do priepasti. 
Napríklad dňa 20. 11. 1987 bol stav 
ľadovej výplne podobný tej z roku 1973 
(Holúbek, 1987). V roku 2005 bolo na 
dne okolo 2 – 3 m3 firnu a dňa 24. 7. 
2011 sa tu už žiadny viditeľný sneh, 
firn alebo ľad nenachádzal. V roku 
2010 sa začal v rámci stredoškolskej 
odbornej činnosti úbytkom ľadu zao-
berať študent Gymnázia M. M. Hodžu 
A. Holúbek. Ten z nameraných údajov 
SHMÚ zistil, že od roku 1961 do roku 
2014 stúpla priemerná teplota v Liptov-
skom Hrádku z 5,8 na 7,6 °C a na Chop-
ku v rovnakom období z –1,5 na 0 °C, čo 
samozrejme má vplyv na ľadovú výplň. 
Z nameraných údajov tiež zistil, že klesá 
počet snehových zrážok a zvyšuje sa po-
čet zrážok dažďových, čo tiež môže byť 
jednou z príčin úbytku ľadu.

Prievan, ktorý vznikol prebitím sin-
trovej platne v Silvošovej diere, mohol 

Stav ľadu na dne vstupnej šachty vo Veľkej ľadovej priepasti v septembri roku 2009. Foto: M. Kudla
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spôsobiť prúdenie vzduchu vo Veľkej ľadovej 
priepasti, a tým aj zvýšenie teploty so všet-
kými dôsledkami. Tento predpoklad opísali 
v abstrakte na konferencii Výskum využíva-
nie a ochrana jaskýň Hochmuth a Holúbek 
(2011). V roku 2015 P. Laučík v spolupráci  
s L. Iždinským, ktorý zastrešoval uzávery jas-
kýň pre Správu slovenských jaskýň, Silvošovu 
dieru vzduchotesne uzavreli s cieľom zabrániť 
prúdeniu umelo vytvoreného prievanu, a teda 
aj možnej obnovy ľadovej výplne. V nasledu-
júcom období sme sledovali stav v priepasti 
a zdalo sa nám, že ľad pribúda. Z tohto dôvo-

du sme sa začali domnievať, že uzatvorením 
Silvošovej diery sme zastavili prúdenie vzdu-
chu a tým obnovili ľadovú výplň. V septembri 
roku 2018 bolo na dne priepasti odhadom asi 
1 m3 ľadu. V roku 2019 bola situácia veľmi 
podobná, nachádzalo sa tu asi 1,5 m3 snehu 
a firnu. No v roku 2020 bola situácia podob-
ná tej z 16. októbra roku 2011, nenachádzal 
sa tu viditeľne žiadny ľad. Dno bolo pokryté 
sutinou, drevom, čiernou humusovitou pô-
dou a organickým materiálom zo zhnitých 
kmeňov a konárov stromov. Nie je zrejmé, 
čo sa pod týmto materiálom nachádza, ale 



39Spravodaj SSS 3/2021 Prieskum a výskum

sú náznaky, že je tu ešte zachovaný fragment 
permafrostu.

Dňa 10. 8. 2019 sme umiestnili do Veľkej 
ľadovej priepasti dataloggery (1. povrch, 2. dno  
vstupnej šachty s miestom ľadovej výplne,  
3. medzistupeň medzi prvou a druhou prie-
pasťou). Dataloggery z priepasti vyzdvihol M. 
Kudla a P. Laučík 19. 11. 2020. Pri prieskume 
a dokumentácii dna hlavnej studne tvorenej 
sutinou a zhnitým drevom si P. Laučík zhruba 
v strede dna priepasti všimol neprielezný kle-
sajúci otvor, vedúci strmo nadol. Mal hladké 
ľadové steny a bolo ním vidno asi 2 – 3 metre 
do hĺbky. V čase pozorovania bol síce bez ci-
teľného prievanu, no pripomínal výduch tep-
lejšieho vzduchu. Dá sa teda teoreticky pred-
pokladať, že terajšie dno vstupnej šachty, hoci 
bez známok ľadu, stále spočíva na ustupujúcej 
zamrznutej mase, ktorá môže byť odtápaná aj 
zospodu. Keď sme sťahovali údaje z datalo-
ggerov, tak sme zistili, že povrchové meranie 
sa bohužiaľ stratilo pre poruchu záznamníka 
teploty. Avšak vďaka ochote P. Borsányho zo 
SHMÚ sme tieto údaje nahradili meraním na 
Chopku. Analýzou nameraných údajov sme 
zistili, že otvorenie Silvošovej diery v mimo-
riadne teplých dňoch od 23. 7. do 14. 8. 2020 
nemalo podľa našich meraní žiadny vplyv na 
zmenu teploty vo Veľkej ľadovej priepasti. Toto 

zistenie však neznamená, že tieto dve lokality 
nesúvisia. Prievan v Silvošovej diere nie je vý-
razný a vo veľkom podzemnom priestore prie-
pasti sa našimi teplomermi možno prípadná 
zmena spôsobená otvorením Silvošovej diery 
ani nedala zachytiť. 

Čo sa týka dynamiky zmien teplôt vzduchu 
v priepasti, z nameraných údajov zatiaľ vyplý-
va, že k výrazným zmenám teploty vzduchu 
dochádza iba vo vstupnej šachte. Teplota 
na jej dne rýchlo reaguje najmä na poklesy 
vonkajšej teploty, ktoré v podstate kopíruje. 
Táto časť podzemných priestorov sa správa 
ako klasický typ ľadových jaskýň. Správa sa 
teda ako pasca na studený vzduch, ktorý klesá  
a podchladzuje dno prvej šachty. Vytvára sa tu 
izolovaná chladná zóna, ktorá sa ohrieva len 
pomaly. Z toho dôvodu priepasť reaguje na 
vonkajšie oteplenie s oneskorením. V relatív-
ne teplej zime v sezóne rokov 2019 – 2020 sa 
teplota vzduchu na dne hlavnej studne prie-
pasti nachádzala v oblasti mierne pod bodom 
mrazu v období zhruba od začiatku decem-
bra do konca apríla. Priemerná teplota v tom-
to období bola –0,3 °C, minimálna teplota  
–2,3 °C (31. 3. 2020) pri vonkajšej teplote 
–15,6 °C, maximálna 0,8 °C pri vonkajšom 
viacdňovom oteplení až na 6,3 °C (17. – 19. 
12. 2019). Celková tepelná bilancia jaskyne na 
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dne hlavnej studne sa však javí ako kladná, 
v celoročnom priemere 0,8 °C. Maximálna 
teplota tu nameraná bola 1,9 °C (13. 10. 
2020). 

Čo sa týka teploty vzduchu v ústí dru-
hej studne priepasti, táto časť podľa údajov  
z dataloggera sa javí staticky. Zmeny teploty 
zodpovedajú zmenám v hlavnej studni, no ich 
amplitúda je značne stlmená, meraná v rádoch 
desatín °C na hranici citlivosti meracích prís-
trojov. Tento priestor nezamŕza a teplota tu 
celoročne kolíše okolo 2 °C. Predpokladáme, 
že zmeny teploty v druhej priepasti sú spô-
sobované len lokálnym prúdením vzduchu  
v spojovacej chodbe. Dá sa povedať, že na 
súčasnom najhlbšom bode priepasti v hĺbke  
–125 m k výraznejšej výmene vzduchu prav-
depodobne ani nedochádza, a teda odtiaľto 
pravdepodobne ani nebude perspektíva pokra-
čovania uvažovaných vzdušných ciest. 

Naše úvahy o výsledkoch meraní môžu zme-
niť skryté faktory, ako spomínaný výduch na 
dne hlavnej studne, prípadne iné skutočnosti, 
ktoré zatiaľ ani nepoznáme. V klimatickom 
meraní by bolo žiaduce pokračovať na profesi-
onálnejšej báze, pretože amatérske podmienky 
členov SK Nicolaus a OS Ružomberok nedo-
voľujú vykonávať dlhodobejší výskum. Cieľom 
tohto nášho pokusu bolo overiť súvis dvoch 
významných jaskyniarskych lokalít Ohnišťa 
s priamim dosahom na riešenie speleologic-
kého problému jaskynného systému v tomto 
území, ktorý tu určite existuje. Keďže sme 
nedokázali našimi meraniami jednoznačne 
vzdušnú komunikáciu medzi nimi, tak táto 
otázka je stále otvorená...
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Úvod
Keď som nedávno z nostalgie listoval knihu 

Dolný vrch z roku 2001 (Vlk a kol., 2001), v ka-
pitole o histórii speleologického prieskumu 
planiny ma zaujali pomerne chudobné údaje 
z obdobia spred roka 1918. Nachádzame tu 
zmienku o troch rôznych udalostiach, súvisia-
cich s poznávaním tunajších krasových javov:

1. V roku 1793 cestoval po Uhorsku anglický 
cestovateľ R. Townson. Poznatky zo svojej ces-
ty publikoval v roku 1797, stručne sa zmienil 
aj o charaktere planiny Dolný vrch. 

2. V roku 1911 výprava I. G. Bekeyho objavila 
na Dolnom vrchu 14 priepastí a z nich orien-
tačne preskúmala 11 lokalít. Bekey sa však vo 
svojej správe zmienil len o troch priepastiach.

3. Takisto v roku 1911 uskutočnil maďarský 
geológ G. Strömpl prieskum planín Abovsko
gemerskej jaskynnej oblasti. Výsledkom bol 
súpis jaskýň, publikovaný v roku 1912, kde 
nachádzame údaje o 77 jaskyniach tejto kraso-
vej oblasti. Z planiny Dolný vrch sa zmienil len 
o štyroch lokalitách; údaje o nich sa dozvedel 
od miestneho obyvateľstva (Vlk a kol., 2001, 
s. 15).

Keďže v maďarskej speleologickej literatú-
re existuje niekoľko zaujímavých prameňov, 
pokúsim sa v tomto príspevku priblížiť tro-
chu podrobnejšie informácie (nielen) o dvoch 
výpravách za jaskyňami planiny Dolný vrch, 
ktoré sa uskutočnili v roku 1911. Na lepšie 
pochopenie súvislostí je potrebné spomenúť aj 
udalosti, ktoré predchádzali avizované výpra-
vy na Dolný vrch v roku 1911, keďže to boli 
začiatky organizovanej speleológie v Uhorsku. 
Aktivity súvisiace so speleológiou v období 
1910 – 1918 sa pokúsim zhrnúť viacmenej 
chronologicky.

1910 – vznik Komisie pre výskum jaskýň 
5. januára 1910 na zasadnutí výboru Uhor-

skej geologickej spoločnosti (A Magyarhoni 
Földtani Társulat, založenej v roku 1850) na-
vrhol vtedajší riaditeľ Geologického ústavu, 
Dr. Lajos Lóczy st. (1849 – 1920), aby sa všetci 
členovia spoločnosti, ktorí majú záujem o vý-

skum jaskýň, združili v Komisii pre výskum 
jaskýň. Komisia sa mala vytvoriť v rámci Uhor-
skej geologickej spoločnosti. Výbor tento návrh 
prijal. Predseda spoločnosti Ferenc Schafarzik 
(1854 – 1927) a jej prvý tajomník Imre Lőrent-
hey (1867 – 1917) sa mali spojiť so záujem-
cami (Anonym, 1910a, s. 219; Prikryl, 1985,  
s. 118–119).

Zakladajúca schôdza Komisie pre výskum 
jaskýň Uhorskej geologickej spoločnosti (A 
Magyarhoni Földtani Társulat Barlangkutató 
Bizottsága) sa uskutočnila 28. januára 1910. 
Jedným zo zakladajúcich členov bol aj zná-
my maďarský geológ Gábor Strömpl (1885 
– 1945). Na schôdzi už zostavili plán prá-
ce i finančný rozpočet. Mienili zostaviť súpis 
speleologickej literatúry, plánovali uskutočňo-
vať prednášky a uverejňovať články. Plánovali 
preskúmať krasové javy v Budapešti a takisto 
chceli začať so systematickým výskumom Agg-
telekskej jaskyne (Anonym, 1910a, s. 219–220; 
Anonym, 1910b, s. 85; Prikryl, 1985, s. 119).

Výbor Uhorskej geologickej spoločnosti na-
vrhol na svojej schôdzi 3. februára 1910 ve-
denie tejto komisie. Jej predsedom mal byť 
Karol Siegmeth (1845 – 1912), podpredsedom 
Dr. Károly Jordán (1871 – 1959) a referentom 
Ottokár Kadić (1876 – 1957). Valné zhromaž-
denie spoločnosti, ktoré sa konalo 10. februára 
1910, schválilo založenie Komisie pre výskum 
jaskýň (ďalej len „Komisia“), ako aj navrhova-
né zloženie vedenia tejto Komisie (Anonym, 
1910a, s. 219–220; 1910b, s. 84; Prikryl, 1985, 
s. 119). Tým pádom nadobudol prieskum 
jaskýň v Uhorsku od roku 1910 organizovaný 
charakter. Komisia otvorila v časopise Földta-
ni Közlöny (Geologický vestník) samostatnú 
rubriku, v ktorej potom publikovala nielen 
odborné štúdie, ale aj správy o svojej činnosti 
(Kordos, 1984, s. 15–16).

Na schôdzi komisie 2. marca 1910 rozdelili 
jednotlivým členom konkrétne úlohy. Naprík-
lad zostavením speleologickej bibliografie boli 
poverení K. Siegmeth a Henrik Horusitzky 
(1870 – 1944; Anonym, 1910c, s. 221; Prikryl, 
1985, s. 119).

o dvoch výpravách Na pLaNINu doLNý vrch v roku 1911 
(Začiatky organizovanej speleológie v Uhorsku)

zoltán jerg
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Na schôdzi komisie 16. marca 1910 for-
mulovali úlohy celkom podrobne. Jaskyne 
na celom území Uhorska mienili evidovať, 
zamerať a vypracovať ich plány. V jaskyniach 
mali skúmať fyzikálne a chemické javy, f lóru, 
faunu a ich geologickú stavbu. V jaskyniach 
sa mali najprv robiť len predbežné infor-
matívne, a neskôr systematické vykopávky. 
Takto získaný materiál sa mal odborne spra-
covať a uložiť do osobitných zbierok. Vý-
sledky výskumov sa mali publikovať nielen 
v domácich, ale aj v zahraničných odborných 
časopisoch (Anonym, 1910d, s. 221; Prikryl, 
1985, s. 119).

Evidenciu jaskýň na území Uhorska začala 
Komisia pre výskum jaskýň zakomponovávať 
do máp v mierke 1 : 750 000. Hotovú mapu 
mali vydať tlačou v mierke 1 : 1000 000 (Ano-
nym, 1910f, s. 656; Prikryl, 1985, s. 119–120).

Ešte v roku 1910 boli zvolení za riadnych 
členov Komisie, okrem iných, aj budapeš-
tianski úradníci Imre Gábor Bekey a Pál 
Kornél Scholtz. Dokazuje to výpis zo IV. 
zápisnice Komisie (Anonym, 1910e, s. 563). 
Takisto v roku 1910 G. Strömpl preskúmal 
a zdokumentoval niekoľko jaskýň v oblasti 
Zemplína, výsledky aj publikoval (Strömpl, 
1910; biografiu G. Strömpla pozri tu: Jerg, 
2018).

Na zasadnutí Komisie 16. decembra 1910 
O. Kadić navrhol, aby výbor Komisie zalo-
žil zbierku fotografií a diapozitívov o jasky-
niach. Výbor tento návrh schválil (Anonym, 

1911a, s. 114). Zo správy o činnosti Komisie 
za rok 1910 sa okrem iného dozvedáme, že 
táto mala v roku 1910 už 38 členov (Anonym, 
1911b, s. 466).

1911 – Prvá výprava za priepasťami Dolného 
vrchu

Na zasadnutí výboru Komisie 29. apríla 
1911 sa K. Jordán ponúkol, že na vlastné 
náklady a v spolupráci s členmi komisie Imre 
Gáborom Bekeym (1872 – 1936) a Pálom 
Kornélom Scholtzom (1880 – 1948) rád pre-
skúma priepasti v oblasti Vecsembükk na 
planine Dolný vrch. Výbor operatívne zaradil 
do plánu činnosti prieskum týchto priepas-
tí na želanie bývalého štátneho tajomníka 
a veľkostatkára, grófa Jánosa Hadika (1863 
– 1933). Gróf Hadik býval vo svojom kaštieli 
v obci Tornanádaska (obr. 1), kde vlastnil  
a spravoval svoje rozsiahle pozemky. Prieskum 
sa uskutočnil na základe pozvania veľkostat-
károv Jenő Pongrácza z obce Komjáti (inak 
vynikajúceho znalca planiny) a už spomenu-
tého J. Hadika. Náklady na prieskum, ktoré 
činili 200 korún, financoval gróf Hadik (Ano-
nym, 1912a, s. 332–333; Schőnviszky, 1972,  
s. 17; Székely, 1984, s. 96). Jedným z hlavných 
dôvodov prečo tamojší veľkostatkári aktivity 
podporili, bolo to, že dúfali, že prieskumom 
tamojších jaskýň sa podarí objaviť bohatý 
vodný zdroj, ktorý by vyriešil problém s ne-
dostatkom vody na povrchu krasovej planiny 
(Hazslinszky, 1980, s. 46).

Obr. 1. Barokový kaštieľ v obci Tornanádaska na historickej pohľadnici z roku 1942; v pozadí južné svahy planiny 
Dolný vrch. V roku 1793 v kaštieli prenocoval anglický cestovateľ Robert Townson a v prvých desaťročiach 20. 
storočia bol zázemím prvých výprav za jaskyňami Dolného vrchu. Foto z internetu
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Dr. Károly Jordán. Maďarský matematik, 
pedagóg, horolezec a speleológ, Dr. Károly 
Jordán sa narodil 16. decembra 1871 v Bu-
dapešti. Študoval v Budapešti, Paríži, Züri-
chu, Manchestri a v Ženeve. V roku 1893 zís-
kal v Zürichu diplom chemického inžiniera. 
V roku 1898 sa vrátil do vlasti a ďalej študo-
val na budapeštianskej univerzite matemati-
ku, astronómiu a seizmológiu. V rokoch 1906 
– 1913 bol riaditeľom Maďarského seizmolo-
gického ústavu a v rokoch 1913 – 1920 pra-
coval ako meteorológ. Od roku 1920 do roku 
1950 pôsobil ako pedagóg na Ekonomickej 
univerzite. Od roku 1947 bol dopisujúcim 
členom Maďarskej akadémie vied a v roku 
1957 dostal vyznamenanie – cenu Lajosa 
Kossutha. Jordán bol prvým domácim báda-
teľom, ktorý dosiahol významné výsledky vo 
výpočtoch pravdepodobnosti a v štatistike, čo 
dokumentuje jeho 80 významných prác z tej-
to oblasti. Bol vášnivým cyklistom a počas 
svojich vysokoškolských štúdií prebrázdil celú 
západnú Európu; od Španielska po Škandi-
náviu najazdil na bicykli 32 000 km. Jordán 
patril medzi najvýznamnejších a najúspešnej-
ších maďarských horolezcov. Horolezectvu 
sa venoval nielen počas svojich univerzitných 
štúdií (zimné výstupy v Alpách), ale aj po ná-
vrate do vlasti. S jeho menom sa spája viacero 
prvovýstupov vo Vysokých Tatrách a bolo po 
ňom pomenovaných aj niekoľko vrcholov 
(napr. Jordánov štít – dnes Posledná veža; Jor-
dánová štrbina; Jordánova veža – dnes Zubatá 
vežička a pod.). Jordán sa venoval aj speleoló-
gii. Objavil, preskúmal a zmapoval viacero 
jaskýň (Pálvölgyi barlang, Bekey barlang, Ta-
polcai tavasbarlang, Zichy barlang, Hévízi tó). 
V roku 1911 zorganizoval prvú prieskumnú 
expedíciu na planinu Dolný vrch. Po založení 
Komisie pre výskum jaskýň bol v prvých ro-
koch jej podpredsedom. Dr. Károly Jordán zo-
mrel v Budapešti 24. decembra 1959 vo veku 
88 rokov. Život a dielo K. Jordána ukážkovo 
zhrnula Kinga Székely (Székely, 1984).

Imre Gábor Bekey. Maďarský speleológ 
Imre Gábor Bekey sa narodil 7. júla 1872 
v Budapešti. Bol hlavným radcom na Minis-
terstve spravodlivosti v Budapešti. Bekey bol 
aj všestranným turistom. Bol členom výboru 
Maďarského turistického spolku (Magyar 

Turista Egyesület), neskôr jeho podpredse-
dom. Bol aj členom výboru Komisie pre 
výskum jaskýň (a neskôr aj Sekcie). Podieľal 
sa na prieskume viacerých jaskýň. Naprík-
lad v jaskyni Pálvölgyi barlang boli vďaka 
jeho strelmajstrovskej činnosti objavené nové 
priestory. Takisto bol členom výpravy na 
Dolný vrch v roku 1911. Preskúmal niekoľko 
ďalších jaskýň a svoje výsledky aj publiko-
val (napr. bajóti Öregkő barlang, Macska 
barlang, Klotild barlang, rumunské jaskyne 
Barsa a Eszkimó barlang, jaskyne pohoria 
Pilis atď.). Bekey bol vynikajúcim jaskynným 
fotografom; na základe jeho fotografií vyšlo 
mnoho rôznych pohľadníc. Uskutočnil aj 
niekoľko prednášok o jaskyniach, spojených 
s premietaním fotografií. Do činnosti Ma-
ďarskej speleologickej spoločnosti, založenej 
v roku 1926, sa však už nezapájal. Zomrel 
vo veku nedožitých 74 rokov v Budapešti 
17. apríla 1936 a pre nasledujúce generácie 
speleológov zostala po ňom slušná kolekcia 
krásnych jaskynných fotografií. Speleologic-
kú činnosť I. G. Bekeyho pekne zhrnul László 
Schőnviszky (Schőnviszky, 1972).

Pál Kornél Scholtz. Maďarský speleológ 
Pál Kornél Scholtz sa narodil 4. októbra 1880 
v Budapešti. Bližšie údaje o jeho mladosti 
a štúdiách nie sú známe. Pracoval v Budapešti 
ako úradník finančného ústavu. Počas prvej 
svetovej vojny bol veliteľom zajateckého tá-
bora v českom Chebe. Začiatky jeho záujmu 
o jaskyne siahajú do roku 1902. Vtedy sa začal 
zapájať do činnosti Maďarského turistického 
spolku a zistil, že turisti, ktorí sa zaujímali 
o jaskyne, sa pod vedením Dr. K. Jordána zvyk-
li stretávať v kaviarni Bristol. V rokoch 1904 
– 1911 sa Scholtz zapájal do prieskumu týchto 
jaskýň: Pálvölgyi barlang, Révi barlang, Soly-
mári Ördöglyuk, Klotild barlang, Macskalyuk. 
Takisto sa spolupodieľal na prieskume lokality 
Biharfüred a jaskýň na Dolnom vrchu. V roku 
1919 bola založená Sekcia pre výskum jaskýň 
pri Turistickom spolku Pannonia a Scholtz bol 
zvolený za jej predsedu. V neskoršom období 
sa však jeho vzťah so speleológiou prerušil. 
Bližšie údaje o jeho neskoršom osude nie sú 
známe. Zomrel vo veku 67 rokov 18. apríla 
1948 v Budapešti (Kinga Székely, mailová in-
formácia).
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Prvá veľká expedícia za poznávaním jaskýň 
planiny Dolný vrch sa uskutočnila už v dňoch 
10. – 13. júna 1911. Hlavní lídri výpravy – Dr. 
Károly Jordán (vedúci expedície), Viktor Jordán 
(bratranec K. Jordána), Imre Gábor Bekey a Pál 
Kornél Scholtz – pricestovali 10. júna 1910 vla-
kom do obce Komjáti, kde ich už čakal miestny 
statkár Jenő Pongrácz. Sám prieskum na planine 
sa uskutočnil v nasledujúcich dvoch dňoch. I. 
G. Bekey bol veľmi dobrým fotografom, kto-
rý zdokumentoval aj priebeh expedície. Žiaľ, 
z týchto fotografií sú dnes známe len niektoré, 
a to i napriek tomu, že z nich bol vyhotovený 
album, ktorý bol z vďačnosti zaslaný podporo-
vateľom expedície (miestnym statkárom). Podľa 
jednej dochovanej skupinovej fotografie sa tejto 
výpravy zúčastnilo najmenej 16 osôb. Sprie-
vodcom expedície bol miestny statkár a znalec 
planiny Jenő Pongrácz. Sprevádzali ich aj jeho 
horári, ako aj niekoľko miestnych obyvateľov – 
nosičov a pomocníkov (obr. 2). Na základe ich 
oblečenia je možné predpokladať, že v hornom 
rade sú niektorí veľkostatkári a lídri expedície 
a v dolnom rade miestni horári (s puškami) 
a pomocníci (podľa Scholtza mali prvý deň 

k dispozícii osem pomocníkov, druhý deň až de-
sať). Na transport materiálu využili aj dva kone. 
Výstroj prieskumníkov pozostával z niekoľkých 
kratších, navzájom spojiteľných povrazových 
rebríkov s celkovou dĺžkou 40 m, zo 150 m lán, 
z karbidových lámp, mapovacích a fotografic-
kých pomôcok. O výsledkoch prieskumu refero-
val Scholtz, a to prednáškou Priepasti Vecsem-
bükku počas zasadnutia výboru Komisie, ktoré 
sa uskutočnilo 25. novembra 1911 (Anonym, 
1912b, s. 333–334). Scholtzova správa o výsled-
koch prieskumu, však zostala len v rukopise, 
dodnes nebola publikovaná a je ťažko dostupná 
(Scholtz, 1911b). Cenné údaje o tejto expedícii sa 
dajú vyčítať najmä zo Scholtzovho jaskyniarske-
ho denníka, ktorý sa zachoval (Scholtz, 1911a).

Je prekvapujúce, že napríklad Ľubomír Vi-
liam Prikryl sa vo svojej známej knihe s náz-
vom Dejiny speleológie na Slovensku o tejto 
výprave nezmienil, pričom dnes už vieme, že 
predmetom prieskumu v roku 1911 boli nielen 
jaskyne, nachádzajúce sa na dnešnej maďarskej 
časti Dolného vrchu. Podobne sa o tejto výpra-
ve nezmienil ani historik M. Lalkovič – zrejme 
preto, lebo sa spoliehal na chybný a neoverený 

Obr. 2. Účastníci prvej speleologickej výpravy na planinu Dolný vrch v roku 1911. Menný zoznam k fotografii žiaľ 
nie je známy. V hornom rade štvrtý zľava je P. K. Scholtz. Foto: I. G. Bekey, 1911; archív Kingy Székely
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údaj, publikovaný Prikrylom. Ak teda chceme 
dostať relevantnú odpoveď na otázku, aké vý-
sledky táto výprava dosiahla, musíme sa oprieť 
hlavne o maďarské pramene.

Priebeh expedície sa dá aspoň čiastočne 
zrekonštruovať na základe Scholtzovho den-
níka (obr. 3). Na 14 stranách sa v ňom ok-
rem stručných poznámok a hĺbkových údajov 
jaskýň nachádzajú aj náčrty vchodov, a do-
konca aj pozdĺžne rezy niekoľkých priepastí. 
V denníku figuruje spolu 12 jaskýň, ktoré sú 
očíslované od 1 do 12. Ide o číslovanie podľa 
Jenő Pongrácza, znalca planiny. Na základe 
údajov v denníku (nadmorské výšky vchodov, 
hĺbka a opis jaskýň, náčrty vchodov a pozdĺž-
ne rezy) je možné určiť ich približnú trasu po 
planine v smere od východu na západ, a tak 
je pravdepodobné, že predmetom ich priesku-
mu boli tieto lokality Dolného vrchu (za čís-
lom podľa číslovania od Pongrácza uvádzam 
súčasný názov lokality, nimi udávanú hĺbku, 

súčasné slovenské evidenčné číslo a aktuálnu 
hĺbku):
1. Fazekaszsomboly (–16 m); SK e. č. 164, 

–15,5 m
2. Komjáti jégzsomboly (–20 m); SK e. č. 25, 

–21 m
3. Éveszsomboly (–10 m); SK e. č. 65, –11 m
4. Körtezsomboly (–8 m); SK e. č. 33, –20 m
5. Vecsembükkizsomboly (–73 m); SK e. č. 35, 

–236 m
6. Iskolazsomboly (–17 m); SK e. č. 63, –23 m
7. Őzzsomboly (–37 m); SK e. č. 58, –42 m
8. Almásizsomboly (–43 m); SK e. č. 5, –100 m
9. Fenyveszsomboly (–19 m); SK e. č. 22, 

–20 m
10. Szabópallagizsomboly (–62 m); SK e. č. 

21, –151 m
11. Derenkizsomboly (–56 m); SK e. č. 27, 

–55 m
12. ??? (v denníku je iba náčrt vchodu, bez 

akýchkoľvek ďalších údajov) (Székely, 2019; 
Székely in Vlk a kol., 2019, s. 6)

V Scholtzovom denníku figuruje 12 lokalít, 
8 náčrtov vchodov do priepastí a 7 pozdĺžnych 
rezov. Názvy priepastí uviedol iba u týchto pia-
tich lokalít (autentické názvy uvádzam podľa 
Scholtza): Vecsembükkizsombolylyuk, Almá-
si, Fenyveszsombolylyuk, Szabó palag lyuk, 
Derenki lyuk. Jediné pochybnosti sú v prípade 
priepasti č. 4, kde nesedí hĺbka. Podľa Scholtza  
mala priepasť tvar studne a hĺbku 8 m, ale 
súčasná priepasť Körtezsomboly je priestorná 
šachta s celkovou hĺbkou 20 m. Podľa K. Szé-
kely údajne do nej ani nezostúpili a jej hĺbku 
určili len meraním. Scholtz spočiatku písal 
do denníka aj stručný opis a charakteristiku 
niektorých jaskýň, ale je na škodu, že s pri-
búdajúcimi číslami už upustil od poznámok 
a uspokojil sa iba s náčrtmi jaskýň. U priepastí 
č. 11 a 12 dokonca nachádzame už len náčrty 
vchodov. Priepasť č. 12 pre nedostatok údajov 
nie je možné identifikovať. Nedá sa vylúčiť, 
že v skutočnosti mohli preskúmať aj viac než 
týchto 12 lokalít (Scholtz, 1911a).

Vzhľadom na vtedajšie technické možnos-
ti môžeme túto výpravu považovať za veľmi 
úspešnú. Počas dvoch dní preskúmali na Dol-
nom vrchu najmenej 12 priepastí (vo väčšine 
prameňov sa udáva 12, v niektorých až 14, 
alebo dokonca iba 7 lokalít). Prevažnú väčšinu 

Obr. 3. Jaskyniarsky denník P. K. Scholtza obsahuje 
cenné údaje aj o prvej expedícii na Dolný vrch v roku 
1911. Ukážka úvodnej strany denníka. Foto: archív 
Kingy Székely
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z nich preskúmali až na vtedy známe dno. Do 
priepasti Fenyveszsomboly zostúpil po povra-
zovom rebríku aj parlamentný poslanec a stat-
kár z obce Szin Jenő Gedeon, ktorého zhora 
istili. Najväčšia nimi dosiahnutá hĺbka bola 
asi v priepasti Almásizsomboly, zrejme plošina 
v hĺbke 43 m (vtedajšie dno). Podľa I. G. Beke-
yho, ktorý však spomína 14 priepastí (a nie 12, 
ako to uvádza Scholtz), sa nevedeli popasovať 
len s tromi. Nielen pre úplne hladké zvislé steny, 
ale aj preto, lebo boli hlbšie než celková dĺžka 
ich povrazových rebríkov. Keďže na dno troch 
najhlbších priepastí sa nedostali, pokúsili sa 
zistiť ich hĺbku aspoň orientačne. Scholtz vo 
svojej správe takto opísal prieskum priepasti 
Vecsembükkizsomboly: Priepasť č. V.: Priepasť 
Vecsembükki. Vo výške 510 m. Naraz sme použili oba 
dlhšie rebríky, čiže 25 m, najprv sme spojili dva 12 m 
dlhé rebríky a nakoniec na ne napojili ešte dva 5,5 m 
dlhé rebríky, ale pán Viktor Jordán nedosiahol dno. 
Svetlo prieskumnej lampy zmizlo z dohľadu pána 
Viktora Jordána za jednou hranou v hĺbke 64 m. Zá
važie, spustené do priepasti na druhý deň, sa zaseklo 
v hĺbke 73 m, čo ale nedokazuje, že dosiahlo dno. 
Takto sme tu nedosiahli výsledok. (Scholtz, 1911b). 
Bekey v roku 1914 ale napísal, že pomocou me-
racieho pásma a svetla spusteného do priepasti 
zistili, že priepasť Vecsembükkizsomboly mala 
hĺbku 89 m (Bekey, 1914). V priepasti Szabó
pallagizsomboly zistili orientačnú hĺbku 62 m 
a v priepasti Derenki zsomboly (Drienkovská 
priepasť) 56 m. Podľa Bekeyho sa ale tieto údaje 
nemôžu považovať za skutočnú hĺbku. Podľa 
neho sú priepasti len komínmi rozľahlej siete 
jaskýň, ktorá pozostáva z podzemných riečnych 
chodieb. Na úpätí planín sa totiž nachádzajú vý-
datné vyvieračky. Keďže relatívna výška planiny 
je 300 m, prieskumníci musia prekonať značnú 
hĺbku. Po lane sa síce dá spustiť do veľkej hĺbky, 
ale vlastnými silami nie je možné vyliezť ani 
z hĺbky 40 m a aj vyťahovanie je komplikované. 
Bekey videl v dosiaľ nepreskúmaných jasky-
niach veľký potenciál na ich prípadné využitie 
pre cestovný ruch. Argumentoval pozitívnymi 
skúsenosťami z rakúskych jaskýň a zdôraznil, 
že tie majú veľký význam pre tamojší cestovný 
ruch (Scholtz, 1911b; Bekey, 1914; Schőnviszky, 
1972, s. 17; Székely, 1984, s. 96).

Stručné informácie o výprave na Dolný vrch 
sa samozrejme objavili aj v správe o činnosti 
Komisie za rok 1911. V bode 4 sa tam píše:

Vyhľadávanie a prieskum jaskýň Vecsembükku. 
Na zvláštne prianie Jeho Excelencie, bývalého štát
neho tajomníka, grófa Jánosa Hadika, Komisia 
zahrnula do plánu aj prieskum spomenutých jaskýň, 
a nakoľko tieto jaskyne majú taký charakter, že 
ich zlezenie vyžaduje turistickú šikovnosť, požia
dali sme našich členov – nášho podpredsedu Dr. 
Károlya Jordána, a členov Pála Kornéla Scholtza 
a Imre Gábora Bekeyho, aby menované jaskyne 
vyhľadali a vykonali orientačné prípravné práce na 
ich vedecký výskum. Návšteva sa skutočne udiala 
a spomenutí členovia od 10. do 13. júna spolu 
pochodili 12 jaskýň, ktoré preskúmali, zmapovali 
a fotograficky zdokumentovali. O výsledkoch pries
kumu oboznámil Komisiu pán Pál Kornél Scholtz. 
Vedecký výskum preskúmaných jaskýň je napláno
vaný na nasledujúci rok. Náklady prieskumu činili 
sumu 200 korún, ktorú bol taký láskavý hradiť 
Jeho Excelencia, bývalý štátny tajomník, gróf János 
Hadik, a okrem toho bol ochotný našich členov – 
prieskumníkov plne zabezpečiť všetkým potrebným. 
Náš podpredseda, Dr. Károly Jordán, skúmal na 
vlastné náklady. Okrem toho našich členov v čo 
najväčšej možnej miere podporili aj páni Jenő 
Pongrácz, veľkostatkár z obce Komjáti, József Koós, 
veľkostatkár z obce Žarnov, ako aj Aladár Gedeon 
ml. (podľa Kingy Székely sa dotyčný volal Jenő 
Gedeon – pozn. autora), parlamentný poslanec, 
za čo našim podporovateľom aj na tomto mieste 
vyjadrujeme srdečnú vďaku. (Kadić a Siegmeth, 
1912a, s. 463–464).

Dostupné pramene teda jasne dokazujú, 
že sľubne rozbehnuté prieskumy priepastí na 
planine Dolný vrch mali pokračovať aj v na-
sledujúcom roku. Potvrdzuje to aj plán práce 
Komisie na rok 1912, kde pod bodom č. 3 fi-
guruje štúdia morfologických pomerov jaskýň 
Vecsembükku. V rámci rozpočtu na rok 1912 
Komisia počítala s výdavkami spojenými s ďal-
ším prieskumom týchto jaskýň vo výške 200 
korún (Kadić a Siegmeth, 1912b, s. 465–466). 
Plánovaný prieskum priepastí na Dolnom vr-
chu sa však už v nasledujúcich rokoch neusku-
točnil (viac o tom nižšie, pri roku 1913). Miest-
ni veľkostatkári zrejme boli sklamaní, že počas 
expedície v roku 1911 sa na planine Dolný vrch 
nepodarilo objaviť zdroj vody. Summa summa-
rum: Prvá expedícia na Dolný vrch v roku 1911 
preskúmala najmenej 12 lokalít (celkový počet 
nimi preskúmaných lokalít sa nedá jednoznač-
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ne určiť, možno ich bolo až 14), z nich tri len 
orientačne. Pravdepodobne bola preskúmaná 
len jedna lokalita z územia dnešnej slovenskej 
časti Dolného vrchu – priepasť Derenkizsom-
boly (Drienkovská priepasť).

1911 – jaskyne Dolného vrchu v Strömplo-
vom súpise jaskýň

Na už spomenutom zasadnutí výboru Ko-
misie 29. apríla 1911 bol geológ Gábor Ström-
pl výborom Komisie poverený prieskumom 
nielen jaskyne Pálvölgyi barlang v Budapešti, 
ale aj jaskýň na Gemeri (na území dnešného 
Slovenského a Aggtelekského krasu; Anonym, 
1912a, s. 332). Prieskum Abovskogemerskej 
jaskynnej oblasti, ako ju sám nazval, usku-
točnil Strömpl od polovice júla do začiatku 
augusta 1911, čiže len pár týždňov po predošlej 
Jordánovej výprave. Počas tri týždne trvajúceho 
terénneho prieskumu, ktorý Maďarská akadé-
mia vied podporila sumou 300 korún, zare-
gistroval Strömpl na tomto území 77 jaskýň. 
O výsledkoch však referoval (prednáškou aj 
štúdiou) až v nasledujúcom roku (pozri nižšie, 
rok 1912).

Je prekvapujúce, že historik M. Lalkovič sa vo 
svojich početných prácach 
zmienil o staršej histórii 
poznávania planiny Dolný 
vrch len okrajovo a ním 
uvedené údaje boli nepres-
né. Napríklad v tabuľke  
č. 4 v článku z roku 1997 
uviedol, že G. Strömpl 
v roku 1911 zaregistroval 
na Dolnom vrchu iba jas-
kyne nachádzajúce sa na 
maďarskom území plani-
ny (Lalkovič, 1997, s. 15). 
Nebola to pravda, keďže 
minimálne jedna zo šty-
roch Strömplom spomí-
naných jaskýň sa určite 
nachádzala na dnešnej 
slovenskej časti planiny 
Dolný vrch (pozri nižšie). 
Ako prvý publikoval ta-
kýto nepresný údaj Pri-
kryl v už spomenutej kni-
he z roku 1985 (Prikryl, 
1985, s. 95). Žiaľ, táto 

publikácia má aj veľké nedostatky. O to viac 
je prekvapujúce, že tento chybný údaj potom 
neskôr prebral aj M. Lalkovič, bez toho, že by 
si to overil v prvotnom prameni (v práci G. 
Strömpla).

G. Strömpl vo svojej vyššie spomenutej práci 
o jaskyniach nachádzajúcich sa na Dolnom 
vrchu doslovne napísal (obr. 4):

V chotári obce Jablonov nad Turňou (Szádal
más). 54. Priepasť Barát (Barátzsomboly; podľa 
náčrtov pána statkára Jenő Pongrácza ju poznáme 
pod názvom Derenkizsomboly). Na južnom okraji 
chotára, blízko k trojitej obecnej hranici. Typická 
rútivá priepasť, vytvorená pozdĺž poruchy smeru 
S–J. 55. Kosťová jaskyňa (Csontbarlang), od pre
došlej na východ, pri kóte 555 m (podľa Pongrácza 
priepasť č. 9).

V chotári obce [Bódva]Szilas. 56. Priepasť Szabó
pallagi (Szabópallagizsomboly). S dvojitým vcho
dom. Pri bode 510 m hraničnej cesty. 57. Priepasť 
Vecsembükki (Vecsembükkizsomboly) na severnom 
úpätí kóty Vecsembükk (601 m; podľa Pongrácza 
priepasť č. 5). 58. Vyhľadali sme ešte aj priepasti  
č. 1., č. 2., a č. 3. Ich polohu v náčrtku ale nepovažu
jem za celkom správnu, nakoľko kvôli nezvyčajne 
ťažkému terénu, ktorý značne sťažuje orientáciu, 

Obr. 4. Jaskyne Dolného vrchu v Strömplovom súpise jaskýň z roku 1912. 
Reprodukcia: Zoltán Jerg
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vojenská mapa v mierke 1 : 75 000 sa ukázala ako 
malá. Na dôkladné štúdie, na vypátranie podzemnej 
spojitosti priepastí, tu bude potrebná mapa s mierkou 
1 : 25 000. Priepasti č. 4., č. 6., č. 7. a č. 8. som nevidel.

Priepasti Silašskej planiny (ide o v tom čase 
používané miestne pomenovanie časti planiny 
Dolný vrch nad obcou Szilas, dnes Bódvaszilas 
– pozn. autora), vzhľadom na ich tvar a stavbu, 
sú si vzájomne podobné. Úzke dutiny, šachtovite 
vedúce do hĺbky, ktorých spodné ukončenie ešte ne
poznáme. Tento zvláštny typ jaskýň určuje tunajšie 
uloženie vrstiev a hlavne svojská stavba litokláz. 
O ich stavbe poviem vo svojej detailnej správe. Časť 
očíslovaných priepastí už spadá do chotára obce 
Komjáti, do oblasti turnianskeho Dolného vrchu.

Na planine sa nachádza ešte viac priepastí, kto
ré by sa dali spísať len po jednotlivých obciach 
a panstvách. Patria sem aj zavalené priepasti, tie 
upchaté dutiny, z ktorých nám niekoľko ukázal 
s nami chodiaci silašský horár. Štúdium priepastí, 
týchto svojských typov jaskýň, zo speleologického 
hľadiska sľubuje zaujímavé štúdie (Strömpl, 1912, 
s. 328–329). 

Z údajov G. Strömpla jednoznačne vyplý-
va, že on sám, v sprievode miestnych znalcov 
terénu (konkrétne spomenul horára z obce 
Bódvaszilas), sa aj skutočne pohyboval na pla-
nine Dolný vrch, a to nielen v maďarskej časti, 
ale aj v dnešnej slovenskej časti planiny. Údaje 
o tunajších jaskyniach čerpal od miestneho 
obyvateľstva (sprievodcov), a zrejme aj z vý-
sledkov Jordánovej expedície, i keď ju priamo 
vo svojej práci nespomenul (aj Strömpl použil 
číslovanie priepastí podľa Pongrácza). Ström-
pl uskutočnil výpravu do Abovskogemerskej 
jaskynnej oblasti v čase od polovice júla do 
začiatku augusta 1911, teda iba poldruha me-
siaca po Jordánovej expedícii. Podľa Strömpla 
bolo už v tom čase na Dolnom vrchu známych 
viacero priepastí (určite viac než 10), spome-
dzi nich však navštívil len sedem (rozumej: 
bol pri ich vchodoch, ale do nich nezostúpil). 
Konkrétne (presným názvom) však spome-
nul len štyri: na maďarskej strane priepasti 
Szabópallagi a Vecsembükkizsomboly, a na 
slovenskej strane priepasť Barát (resp. Derenki
zsomboly; čiže Drienkovskú priepasť). Zmienil 
sa aj o akejsi jaskyni Csontbarlang (Kosťová 
jaskyňa). Autori knihy Dolný vrch nevylúčili 
možnosť, že v prípade Strömplom spomenutej 

jaskyne Csontbarlang ide o lokalitu na ma-
ďarskej strane Dolného vrchu (Vlk a kol., 2001, 
s. 15). Podľa D. Balázsa sa však mala táto jasky-
ňa nachádzať na slovenskej strane planiny (Ba-
lázs, 1957). K takémuto názoru autor dospel 
zrejme preto, lebo Strömpl lokalizoval túto 
jaskyňu do chotára obce Jablonov nad Turňou, 
čiže skôr na slovenskú časť Dolného vrchu.

Od vydania knihy Dolný vrch už uplynuli 
dve desaťročia a za ten čas sa najmä záslu-
hou českých speleológov podarilo spracovať aj 
maďarskú časť planiny, a získať tak dokonalý 
prehľad o celom Dolnom vrchu (Vlk a kol., 
2019; o novom atlase Dolného vrchu píšem 
podrobnejšie v samostatnom príspevku v tom-
to čísle Spravodaja). V súvislosti so Strömplom 
spomínanou jaskyňou Csontbarlang som na-
šiel zaujímavý údaj v maďarských prameňoch. 
Kinga Székely ma upozornila na to, že Katalin 
Takácsné Bolner lokalitu Csontbarlang (pod-
ľa Pongrácza priepasť č. 9) stotožnila s prie-
pasťou Fenyves zsomboly (Smreková priepasť), 
nachádzajúcou sa na maďarskej strane planiny 
(Takácsné Bolner, 1998, s. 188). Vzniká tu teda 
otázka, na základe čoho dospela p. Bolner 
k takémuto záveru, keď Strömplom uvede-
ná lokalizácia priepasti je značne nepresná  
a nedostatočná? Strömpl síce nazval túto lo-
kalitu Kosťovou jaskyňou, ale jeho poznámka 
v zátvorke, že „podľa Pongrácza priepasť č. 9“ 
naznačuje, že v skutočnosti nešlo o klasickú 
horizontálnu jaskyňu, ale o priepasť. V tomto 
prípade sú kľúčovými údaje publikované Be-
keym v roku 1914. V súvislosti s prieskumom 
priepasti Fenyveszsomboly Bekey napísal:

Smreková priepasť blízko predošlej lokality už 
bola 30 m hlboká a po povrazovom rebríku, istený 
lanom, do nej zostúpil aj poslanec Gedeon. Aj táto 
priepasť sa delila na dve slepé vetvy, ktoré boli plné 
pekných kvapľových útvarov. Dole v hĺbke som aj 
fotil. Zapálené magnézium však vydalo taký silný 
tresk, že tí hore si mysleli, že sa zrúti jaskyňa, lebo 
pod ich nohami sa aj zem zatriasla. Medzi závalom, 
pokrývajúcim dno priepasti, sme našli neskutočne 
veľa zvieracích kostí, ktoré sme naložili do ko
šov, dali vytiahnuť hore a uložiť na veľkú hromadu. 
Je bez pochyby, že sa nejedná o vodou naplavené 
prehistorické zvieratá, ale objavili sme kosti neopatr
ných a do priepasti popadaných domácich zvierat. 
Ležali tu pod skalami pochované lebky a kosti aspoň 
piatichšiestich volov, oviec a prasiat. (Bekey, 1914).
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Z týchto údajov jednoznačne vyplýva, že 
počas júnovej expedície jej účastníci vytiahli z 
priepasti Fenyveszsomboly väčšie množstvo 
zvieracích kostí, ktoré uložili na jednu kopu 
pri ústí priepasti. Len o pár týždňov neskôr, 
keď miestny horár ukázal Strömplovi ústie 
priepasti Fenyveszsomboly, tak Strömpl si 
nemohol nevšimnúť veľkú hromadu kostí 
vedľa priepasti a horár mu pravdepodobne aj 
povedal, že pochádzajú z dna tejto priepasti. 
Takže zrejme tu treba hľadať dôvod, prečo 
napokon Strömpl túto lokalitu zaviedol do 
literatúry pod názvom Csontbarlang. Opod-
statnenosť takéhoto záveru však čiastočne 
skresľujú rôzne hĺbkové údaje o priepasti. 
V súčasnosti má priepasť hĺbku 19 m a celko-
vú dĺžku 45 m. Bekey uviedol, že v roku 1911 
bola údajne hlboká 30 m. Je možné, že tým 
myslel asi dĺžku priestorov. Zaujímavé je ale 
to, že Scholtz do svojho denníka nakreslil aj 
pozdĺžny rez tejto priepasti. Podľa Scholtza 
mala vstupná priepasť hĺbku 14 m a potom 
sa jaskyňa rozvetvovala na dve strany, pričom 
jednu sieň na jej dne pomenoval názvom 
Csontház, čo v preklade znamená Kosťová 
sieň, alebo Kosťový dóm.

Na základe údajov z Jordánovej expedície 
je teda možné predpokladať, že okrem už 
spomenutých štyroch lokalít bol Strömpl aj 
pri vchodoch priepastí Fazekaszsomboly, 
Komjátijégzsomboly a Éveszsomboly (podľa 
Pongrácza priepasti č. 1, 2 a 3). Summa sum-
marum: Strömpl bol na Dolnom vrchu pri 
vchode najmenej siedmich priepastí, názvom 
však spomenul len štyri, no iba jedna z nich, 
priepasť Barát (Drienkovská priepasť), bola 
z dnešnej slovenskej časti Dolného vrchu.

1911 – iné jaskyne 
Predmetom prieskumu z poverenia Komi-

sie boli v roku 1911 samozrejme aj iné jaskyne 
z územia dnešného Slovenska. Spomeniem 
len niektoré. Napríklad vykopávky v Chva-
lovskej jaskyni (Revúcka vrchovina) robil ar-
cheológ, barón Albert Nyáry (1871 – 1933) 
a v jaskyni Baradla O. Kadić. Kadić uskutoč-
nil systematické vykopávky v Baradle spolu 
s K. Siegmethom v období od 5. septembra 
do 5. októbra 1911 (Prikryl, 1985, s. 120). 
Kadića spomínam najmä preto, lebo počas 
týchto dní preskúmal aj tri menšie jaskyne 

v chotári Kečova, ktoré on nazval Domicou, 
Jaskyňou pri Smradľavom jazere a Siegmet-
hovou jaskyňou (Kadić a Siegmeth, 1912a, 
s. 463; Prikryl, 1985, s. 97). Išlo o tri vtedy 
známe jaskyne, ležiace západne od Baradly: 
Starú Domicu, Líščiu a Čertovu dieru. Podľa 
údajov, uvedených v správe o činnosti, mala 
Komisia ku koncu roka 1911 spolu 42 členov 
(Kadić a Siegmeth, 1912a, s. 461).

1912
Na zasadnutí výboru Komisie dňa 17. apríla 

1912 bol prečítaný list Karola Siegmetha z 18. 
marca 1912, adresovaný výboru. Z neho sa do-
zvedáme, že nakoľko sa sťahuje do Mukačeva, 
vzdáva sa funkcie predsedu Komisie. Výbor 
jeho rozhodnutie s ľútosťou prijal a vyjadril 
poďakovanie za jeho doterajšie zásluhy. Pri 
tejto príležitosti výbor navrhol začiatkom roka 
1913 zvoliť nové vedenie Komisie a zároveň 
vyslovil želanie, aby bol K. Siegmeth zvolený za 
večného čestného predsedu Komisie (Anonym, 
1912c, s. 588–589). Žiaľ len štyri dni po tomto 
zasadnutí Karol Siegmeth vo veku nedožitých 
67 rokov zomrel. Smútočné oznámenie o jeho 
úmrtí sa objavilo okrem iných aj v časopise 
Földtani Közlöny. Siegmetha pochovali v Mu-
kačeve 23. apríla 1912. Na jeho pohrebe sa  
v mene Komisie pre výskum jaskýň zúčastnil 
Henrik Horusitzky (Anonym, 1912d). Bol to 
práve Horusitzky, ktorý o Siegmethovi napísal 
veľmi pekný nekrológ (Horusitzky, 1913).

Za zmienku stojí aj zasadnutie výboru Ko-
misie, ktoré sa uskutočnilo 26. apríla 1912. 
Zúčastnení sa postavili a minútou ticha si 
uctili pamiatku v tom čase nedávno zosnulé-
ho prvého predsedu Komisie, K. Siegmetha. 
Počas tohto zasadnutia bol zvolený aj nový 
predseda Komisie. Stal sa ním po tajnej voľbe 
univerzitný profesor Dr. Mihály Lenhossék 
(1863 – 1937). G. Strömpl o výsledkoch svojho 
prieskumu z leta 1911 referoval prednáškou 
s názvom „Abovskoturnianskogemerská jas-
kynná oblasť.“ Vo svojej prednáške však väčší 
priestor venoval odbornej problematike, keď 
hovoril najmä o zániku jaskýň. V diskusii sa 
k tejto prednáške prihlásili viacerí členovia. 
O. Kadić sa vyjadril, že by bolo žiaduce, aby 
taká dokumentačná činnosť, akú robil Ström-
pl v uplynulom roku v gemerskej oblasti, sa 
v budúcnosti zrealizovala aj v ostatných kra-
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sových oblastiach. Do diskusie sa zapojili aj K. 
Jordán a P. K. Scholtz, ktorí hovorili o svojich 
skúsenostiach z prieskumu priepastí v oblasti 
Vecsembükk. Za zmienku stojí aj informácia, 
že gróf Miklós Pálffy povolil prieskum jaskýň 
v okolí Plaveckého Mikuláša a zároveň posky-
tol výboru na tento prieskum čiastku vo výške 
150 korún. Výbor túto správu s radosťou prijal 
(Anonym, 1912e, s. 935–936).

Na zasadnutí výboru Komisie, ktoré sa us-
kutočnilo 30. novembra 1912, podpredseda 
Komisie Dr. Károly Jordán oznámil, že pre 
veľkú pracovnú zaneprázdnenosť sa vzdáva 
svojej funkcie. Výbor jeho rozhodnutie rešpek-
toval a za jeho doterajšiu činnosť mu vyslovil 
poďakovanie (Anonym, 1913a, s. 27).

Zo správy o činnosti Komisie za rok 1912 sa 
dozvedáme – okrem už vyššie spomenutých zá-
ležitostí – napríklad aj to, že sa robili priesku-
my po rôznych častiach Uhorska. Spomeniem 
len tie, ktoré sa týkajú územia Slovenska. Aj 
v roku 1912 sa pokračovalo vo vykopávkach 
v jaskyni Baradla, ktoré začali ešte v roku 1910. 
Výskumy v uplynulom roku priniesli najlepšie 
výsledky za posledné tri roky, a za ten čas sa 
podarilo získať toľko materiálu a poznatkov, 
že by sa už dala o jaskyni vydať aj monografia. 
Komisia začala aj s prieskumom jaskýň v Ma-
lých Karpatoch. Mladý antropológ, Dr. Jenő 
Hillebrand (1884 – 1950), začal s vykopávkami 
v Pálffyho jaskyni (Deravá skala) pri Plavec-
kom Mikuláši, kde našiel stopy pravekého 
osídlenia – praveké ohnisko, ako aj kamenné 
nástroje z paleolitu (Kadić, 1913, s. 68–69, 
73–74; Lalkovič, 2009, s. 305). Plánovaný ďalší 
prieskum priepastí Dolného vrchu sa však 
v roku 1912 žiaľ neuskutočnil, keďže v správe 
o činnosti Komisie o ňom nie je ani zmienka.

1913 – vznik Sekcie pre výskum jaskýň
25. januára 1913, na výročnej členskej schô-

dzi Komisie, predniesol H. Horusitzky spo-
mienkovú reč o K. Siegmethovi, a ako som 
to už spomenul vyššie, jeho nekrológ bol aj 
publikovaný. Na schôdzi sa uskutočnila voľba 
nového vedenia Komisie na nasledujúce tri 
roky. Za predsedu Komisie bol zvolený Dr. 
Mihály Lenhossék, za podpredsedu archeológ 
barón Dr. Albert Nyáry a za referenta Dr. Ot-
tokár Kadić (Anonym, 1913b, s. 66; Anonym, 
1913c, s. 82).

Ku koncu roka 1912 už mala Komisia pre 
výskum jaskýň spolu 62 členov (Kadić, 1913,  
s. 79–80). Keďže počet členov Komisie neustále 
rástol, táto už nemohla ďalej fungovať ako Ko-
misia. Jej predseda M. Lenhossék preto prišiel 
s návrhom, aby Komisia pre výskum jaskýň 
bola pretransformovaná do Sekcie pre výskum 
jaskýň. Výbor Komisie s týmto návrhom súhla-
sil a podnikol potrebné kroky k jeho realizácii. 
Po odobrení valným zhromaždením Uhorskej 
geologickej spoločnosti 5. februára 1913 a pri-
jatí potrebných zmien a úprav v stanovách sa 
zakladajúca schôdza Sekcie pre výskum jaskýň 
pri Uhorskej geologickej spoločnosti (ďalej 
len Sekcia) uskutočnila už 20. februára 1913. 
Na schôdzi sa uskutočnila aj voľba vedenia  
a členov výboru Sekcie. Predsedom Sekcie sa 
stal M. Lenhossék, podpredsedom archeológ 
a pedagóg Lajos Bella (1850 – 1937) a tajom-
níkom O. Kadić. Za členov výboru boli zvole-
ní: I. G. Bekey, Dr. J. Hillebrand, H. Horusitz-
ky, Dr. T. Kormos, Dr. G. Strömpl a pedagóg 
Dr. György Vargha (Anonym, 1913d, s. 82–83; 
Kadić, 1914, s. 19–20). Ešte v ten istý deň sa 
uskutočnilo aj prvé zasadnutie výboru Sekcie, 
kde boli prediskutované dôležité otázky ohľa-
dom fungovania Sekcie do budúcna. Na návrh 
O. Kadića sa výbor rozhodol, že Sekcia bude 
vydávať vlastný dvojjazyčný maďarskonemec-
ký speleologický časopis s názvom Barlang-
kutatás – Höhlenforschung (obr. 5). Časopis 
mal vychádzať štyrikrát ročne. Redaktorom 
časopisu sa stal O. Kadić (Anonym, 1913e,  
s. 83–86).

Prvé číslo nového časopisu Barlangkutatás 
(Prieskum jaskýň) vyšlo už v marci 1913. Od 
roku 1926 ho vydávala Maďarská speleologic-
ká spoločnosť. Spočiatku časopis vychádzal 
štyrikrát ročne, neskôr už len raz ročne. Pravi-
delne vychádzal do roku 1927, neskôr už dosť 
nepravidelne. Boli roky, keď nevyšiel vôbec. 
Časopis zanikol v roku 1944. V rokoch 1913 
– 1944 tak vyšlo spolu iba 15 zväzkov v 27 čís-
lach, s celkovým rozsahom 2375 strán.

Ale vráťme sa k plánovanému ďalšiemu 
prieskumu priepastí na Dolnom vrchu, ktorý 
sa v roku 1912 neuskutočnil. Ďalšie zasadnutie 
výboru Sekcie sa uskutočnilo 8. apríla 1913. Zo 
zápisnice sa môžeme, okrem iného, dozvedieť 
niekoľko zaujímavých informácií. Napríklad 
aj to, že členom Sekcie sa stal aj jeden z ob-
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javiteľov Dobšinskej ľadovej jaskyne, banský 
radca z Dobšinej, Jenő Ruffíny (1846 – 1924; 
v neskoršom období sa však vzdal členstva). 
Na zasadnutí bol predložený aj plán činnosti 
na rok 1913, kde v bodoch č. 12 a 13 opätovne 
figuroval ďalší prieskum jaskýň v Slovenskom 
a Aggtelekskom krase; citujem:

12. Prieskum jaskýň Vecsembükku. Výdavky: 400 
korún. Prieskumníci: Dr. K. Jordán, I. G. Bekey 
a Dr. G. Strömpl. 

13. Speleologický prieskum Abovskoturniansko
gemerskej jaskynnej oblasti. Výdavky: 400 korún. 
Prieskumníci: Dr. G. Strömpl a Dr. Rezső Milleker. 
(Anonym, 1913f, s. 129–131).

Ani jeden z vyššie uvedených bodov sa žiaľ 
v roku 1913 nepodarilo naplniť, o čom refero-
val I. G. Bekey 20. decembra 1913 na zasadnutí 
výboru Sekcie. Bekey aj v mene G. Strömpla 

informoval výbor, že svoje poverenie ohľadom 
prieskumu priepastí Vecsembükku nemohli 
zrealizovať. Odôvodnil to tým, že pri priesku-
me týchto jaskýň je potrebné zdolať značné 
hlbočiny a bolo by to možné zrealizovať len 
zaobstaraním spúšťacieho zariadenia a poľ-
ného telefónu. Preto navrhol, aby Sekcia za-
obstarala tieto nevyhnutné prostriedky. Výbor 
v reakcii na túto požiadavku vzápätí poveril I. 
G. Bekeyho, G. Strömpla a K. Jordána, aby sa 
ohľadom spomenutých prostriedkov poradili 
a o výsledku porady svojho času podali hláse-
nie výboru Sekcie (Anonym, 1913g, s. 178–179; 
Schőnviszky, 1972, s. 17–18; Székely, 1984, s. 
96–97). Či sa vôbec táto porada uskutočnila, 
a s akým výsledkom, sa už asi nikdy nedozvie-
me. V dostupných prameňoch sa už táto infor-
mácia neobjavila. Preto vôbec neprekvapuje, 
že v správe o činnosti Sekcie za rok 1913 už 
informáciu o prípadnom prieskume priepastí 
Dolného vrchu nenájdeme. Jedinou činnosťou 
súvisiacou s prieskumom jaskýň na Slovensku 
bol pokračujúci paleontologický výskum J. 
Hillebranda v Pálffyho jaskyni. Ku koncu roka 
1913 už mala Sekcia pre výskum jaskýň až 126 
členov (Kadić, 1914, s. 20–24). Ďalší prieskum 
priepastí Vecsembükku sa napokon neobjavil 
ani v pláne činnosti Sekcie na rok 1914 a nezre-
alizoval sa ani v nasledujúcich rokoch.

Je teda namieste otázka, čo bolo hlavnou 
príčinou, že ďalšie plánované prieskumy prie-
pastí v oblasti Vecsembükk sa napokon nezre-
alizovali? Možnú príčinu naznačujú slová I. G. 
Bekeyho, ktorý na konci jedného zo svojich 
článkov poukázal na vtedajšie riziká priesku-
mu vertikálnych jaskýň:

Počas prieskumu priepastí a ponorov som zistil, že 
tie – ak je ich dno dosiahnuteľné – len zriedkavo sa 
rozvetvujú, lebo sú buď zabahnené, alebo sú pokryté 
takým veľkým množstvom zhora napadaných a na
hádzaných skál, že bez ich vyťaženia sa nedá dať 
žiadna odpoveď na to, či tam voda naplavila alebo 
nie kosti pravekých zvierat.

Ale v najčastejších prípadoch siahajú zvislé steny 
priepastí tak hlboko, že 80 – 100 m hlboké nie sú 
len časté, ale ich prevažná väčšina by vyžadovala 
pre ich úspešný prieskum zlezenie značnej výšky, 
rovnajúcej sa 16 – 20 poschodiam. Brzdiac na lane 
by sa síce dalo skĺznuť do takejto hĺbky, ale ani s po
mocou okolo pása uviazaného lana, ktoré by ťahali 
traja – štyria ľudia, by sa nedalo vyliezť z takejto 

Obr. 5. Sekcia pre výskum jaskýň pri Uhorskej geologickej 
spoločnosti od roku 1913 vydávala vlastný speleologický 
časopis. Ukážka titulnej strany časopisu Barlangkutatás 
z roku 1914. Reprodukcia: Zoltán Jerg
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hĺbky, lebo aj keď neustále sa odierajúce lano by aj 
vydržalo takúto záťaž, z takejto hĺbky nie je možné 
nikoho vytiahnuť živého.

Veď aj pri príležitosti prieskumu priepastí v oblas
ti Vecsembükk, ešte aj lezenie po povrazovom rebrí
ku so súčasným ťahaním okolo pása priviazaného 
lana bola takou obrovskou prácou, že sme skonšta
tovali, že 40 metrov, čiže 8 poschodí, je maximum. 
Zvládnuť od toho viac je bez rizika zväčšenia srdca 
nemožné. Ale z takejto hĺbky už na povrchu nie je 
počuť ľudský hlas, ani dole ho tam nepočuť zrozumi
teľne, a tak spolupracovníci na povrchu už nemôžu 
vedieť, kedy majú lano napnúť, alebo uvoľniť. Teda 
čím hlbšie sa dostane spustený, tým menej pomoci 
sa mu môže dostať, pričom čím je nižšie, tým by ju 
potreboval vo väčšej miere.

Ale to je ten menší problém. Zostupujúceho neus
tále ohrozuje to nebezpečenstvo, že niektorý z kame
ňov, ležiacich voľne na hrane otvoru, pohybom lana 
alebo povrazového rebríka, alebo prostredníctvom 
dotieravého nazhromaždeného zvedavého sedliacke
ho ľudu, sa uvoľní a zrúti. 

Aj od týchto väčšie nebezpečenstvo číha na zostu
pujúceho na dne priepastí. A to prípadný otrávený 
vzduch. Veď je známe, že koľkým ľuďom spôsobili 
smrť aj hlboké studne, pričom ich hĺbky sú oproti 
hĺbkam priepastí zanedbateľné.

Po vyššie uvedených skúsenostiach sa preto opová
žim navrhnúť, že dovtedy, kým Sekcia pre výskum 
jaskýň nebude vlastniť chrániče hlavy, poľný telefón, 
vhodné mechanické spúšťacie zariadenie, ako aj 
prístroj na spoľahlivé zistenie prítomnosti kyseliny 
uhličitej (Bekey tu zrejme mal na mysli oxid 
uhličitý – pozn. autora), aby nedala poverenie 
na prieskum priepastí ani dobrovoľne sa hlásiacim, 
lebo takýto podnik je aj popri najdokonalejších 
prostriedkoch rizikový, a tisíce dopredu nepredvída
ných náhod, ale aj tá najmenšia chyba, môže ľahko 
skončiť tragédiou.

Je teda žiaduce, aby sa v prvom rade zabezpečili 
všetky potrebné prostriedky, a aby prieskumy prie
pastí sa uskutočňovali vždy pod úradnou bezpečnost
nou ochranou. V Budapešti, 8. apríla 1913. (Bekey, 
1913, s. 124–125).

Takmer identické informácie k problemati-
ke bezpečnosti prieskumu hlbokých priepastí 
uviedol Bekey aj vo svojom článku o prie-
pastiach Vecsembükku, publikovanom v roku 
1914. Za zmienku stojí aj to, že Bekey bol 
optimistom, a dúfal, že ak sa predsa len podarí 
zohnať potrebné technické prostriedky, tak 

ešte počas leta 1914 budú môcť pokračovať 
v prieskume. Takisto si neodpustil poznámku, 
že rozšírením výtokových miest prameňov po-
mocou výbušnín by bolo možné objaviť také 
prekrásne jaskyne, akou je tá Aggtelekská (Be-
key, 1914). Bekey teda už vo svojich článkoch 
v rokoch 1913 a 1914 poukázal na možné ne-
bezpečenstvo výskytu CO2 (resp. nedýchateľ-
ného vzduchu) v hlbokých priepastiach (nie-
len) na Dolnom vrchu (!).

Možno teda predpokladať, že ďalšie pries-
kumy hlbokých priepastí na Dolnom vrchu 
v období po roku 1911 sa neuskutočnili jednak 
preto, lebo podľa Bekeyho boli takéto priesku-
my až príliš nebezpečné, a zároveň v tom čase 
sa im zrejme nepodarilo zabezpečiť ani potreb-
né technické vybavenie na bezpečný zostup a 
výstup (spúšťacie zariadenie – zrejme vrátok, 
poľný telefón, príp. iné prostriedky). Ďalšia 
expedícia do najhlbších priepastí Dolného 
vrchu sa napokon uskutočnila až v roku 1927, 
ale už nie v réžii Sekcie pre výskum jaskýň pri 
Uhorskej geologickej spoločnosti.

1914 – 1918
Na už spomínanej maďarskej speleobiblio

grafii pracoval prevažne K. Siegmeth. Po jeho 
úmrtí ju dokončil a do tlače pripravil H. Ho-
rusitzky. Bibliografia vyšla tlačou v roku 1914 
a obsahovala 669 titulov základnej speleolo-
gickej literatúry, týkajúcej sa územia Uhorska. 
Súpis Horusitzky doplnil aj o zoologickú (en-
tomologickú) literatúru. Keďže išlo o vôbec 
prvý pokus o zostavenie speleobibliografie, 
tento súpis mal samozrejme aj isté nedostatky 
(chyby, chýbajúce položky, nepresné citácie 
a pod.). Napriek tomu to bol žiadaný a hod-
notný materiál, ktorý sa v neskorších rokoch 
doplnil aj o ďalšie chýbajúce položky (Horu-
sitzky, 1914; Prikryl, 1985, s. 120–121).

Vojnové udalosti ovplyvnili aj činnosť Sekcie, 
ktorá síce vykonávala nejakú činnosť, ale v dosť 
obmedzenej miere. Napríklad 25. júla 1914 J. 
Hillebrand začal pokračujúci archeo logický vý-
skum v už spomínanej Pálffyho jaskyni, ktorý 
však musel kvôli mobilizácii po niekoľkých 
dňoch predčasne prerušiť. V tom istom roku 
niekoľko jaskýň v okolí Banskej Bystrice preskú-
mal Tivadar Kormos (1881 – 1946), ale bez vý-
znamnejších výsledkov (Kadić, 1915, s. 15–17). 
Veľa členov Sekcie muselo narukovať, preto 
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táto v roku 1915 nevykonávala žiadnu praktic-
kú činnosť. V roku 1916 člen Sekcie T. Kormos 
robil výskum v Jasovskej jaskyni, avšak nie z po-
verenia Sekcie, ale na podnet tamojšieho rádu 
premonštrátov (Lalkovič, 1988, s. 57–58). Nap-
riek tomu však v správe o činnosti za rok 1916 
Sekcia nevykazovala žiadnu praktickú činnosť. 
Sporadické prieskumy realizované niektorými 
jej členmi v rokoch 1917 a 1918, sa týkali výluč-
ne jaskýň z územia Maďarska.

Po roku 1918 sa činnosť Sekcie opäť zak-
tivizovala, ale pochopiteľne už len na území 
Maďarska. Komisia pre výskum jaskýň (1910 
– 1913) a Sekcia pre výskum jaskýň pri Uhor-
skej geologickej spoločnosti (1913 – 1926) boli 
začiatkom organizovanej speleológie v Uhor-
sku/Maďarsku, a predchodcami Maďarskej 
speleologickej spoločnosti (Magyar Karszt és 
Barlangkutató Társulat – MKBT, v doslovnom 
preklade Maďarská spoločnosť pre výskum 
krasu a jaskýň), založenej 20. februára 1926.

Na záver ešte uvediem stručnú rekapitu-
láciu. Jaskyne z územia Slovenska, skúmané 
členmi Komisie/Sekcie pre výskum jaskýň pri 

Uhorskej geologickej spoločnosti v rokoch 
1910 – 1918 (zaradil som tu aj jaskyňu Barad-
la, keďže dnes je súčasťou „medzinárodného“ 
cezhraničného jaskynného systému Domica 
– Baradla):

1910: Baradla (Kadić, Siegmeth a iní; sys-
tematický niekoľkoročný prieskum od roku 
1910), päť jaskýň na Zemplíne (Strömpl).

1911: Priepasti Dolného vrchu (Jordán a spol.;  
najmenej 12 priepastí, medzi nimi aj Drien-
kovská priepasť), jaskyne Slovenského  
a Aggtelekského krasu (Strömpl; 77 evido-
vaných jaskýň, prevažná väčšina z územia 
dnešného Slovenska), Chvalovská jaskyňa (A. 
Nyáry), Stará Domica, Čertova a Líščia diera 
(Kadić).

1912: Deravá skala (Pálffyho jaskyňa; Hil-
lebrand).

1913: Deravá skala (Pálffyho jaskyňa; Hil-
lebrand – pokračujúci archeologický výskum).

1914: Deravá skala (Pálffyho jaskyňa; Hil-
lebrand – pokračujúci archeologický výskum, 
nedokončený), jaskyne v okolí Banskej Bystrice 
(T. Kormos).

1916: Jasovská jaskyňa (T. Kormos).

Obr. 6. Časť Jordánovej expedície počas putovania na Dolnom vrchu v roku 1911. Foto: I.G. Bekey, archív Kingy Székely
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Záver
V predloženom príspevku som sa pokúsil 

– pri príležitosti 110. výročia – priblížiť podrob-
nejšie informácie najmä o dvoch zaujímavých 
speleologických výpravách na planinu Dolný 
vrch v roku 1911. Zároveň som sa snažil priniesť 
stručné informácie aj o iných speleologických 
udalostiach z obdobia medzi rokmi 1910 až 
1918, ktoré sa spájajú s počiatkami organizo-
vanej speleológie na území bývalého Uhorska.

Údaje prezentované v tomto príspevku však 
ani zďaleka nie sú najstaršími údajmi o jas-
kyniach Dolného vrchu. Tie podľa súčasného 
stavu poznania pochádzajú z 18. a 19. storo-
čia. Podrobnejšie informácie o nich prinesiem 
v ďalšom príspevku.

Poďakovanie. Za ochotu a poskytnutie cen-
ných informácií, prameňov a archívnych mate-
riálov patrí moje veľké poďakovanie p. Kinge 
Székely, odborníčke na históriu speleológie 
v Maďarsku. Takisto ďakujem členom Speleo
klubu Drienka: Gabrielovi Lešinskému za po-
skytnuté informácie a Ing. Jozefovi Hetesimu 
za požičanie najnovšej speleologickej literatúry 
o Dolnom vrchu.
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Ešte v roku 2019 záslu-
hou českých jaskyniarov 
uzrela svetlo sveta nová 
a hodnotná speleologická 
publikácia s názvom Atlas 
krasových jevů Dolného vrchu 
/ Alsóhegy. Ja som sa o tejto 
knihe dozvedel len náho-
dou asi pred rokom počas 
návštevy u bratranca Tibora 
v Košiciach. Kniha ma hneď 
zaujala, a tak som si ju po-
žičal na preštudovanie. Keď 
som nedávno písal článok 
o Dolnom vrchu, tak som 
si atlas opäť vypožičal od 
Jozefa Hetesiho zo Spele-
oklubu Drienka. Prekvapilo 
ma najmä to, že od vyda-
nia knihy už uplynuli dva 
roky, napriek tomu som v speleologických 
periodikách o nej nenašiel žiadnu recenziu 
ani informáciu. Preštudoval som všetky čísla 
speleologických periodík Aragonit, Sinter, 
Spravodaj SSS a Slovenský kras za roky 2019 
a 2020, ale o novom atlase Dolného vrchu 
som nenašiel ani zmienku. Preto som sa roz-
hodol tento nedostatok napraviť a dodatočne 
napísať aspoň stručnú informáciu o tejto 
hodnotnej publikácii.

Kniha Atlas krasových jevů Dolného vrchu / 
Alsóhegy je formátu B5 s mäkkou väzbou, má 
rozsah 360 strán a je vytlačená na kvalitnom 
kriedovom papieri. Formát, ako aj názov 
knihy naznačujú, že autori sa zrejme čias-
točne inšpirovali aj Atlasom krasových javov 
Plešiveckej planiny z roku 2001. Hlavný po-
diel na vzniku nového atlasu Dolného vrchu 
majú členovia základnej organizácie Českej 
speleologickej spoločnosti 111 Barrandien, 
ktorí systematicky pôsobia na planine Dolný 
vrch od roku 1991. Atlas je výsledkom práce 
širokého kolektívu autorov (Robert Kosá-
ček, Martin Mandel, Miloš Novotný, Ctirad 
Piskač, Luděk Vlk, Mojmír Záviška); jeho 
zostavovateľom je Luděk Vlk. Na prácach, či 

už na knihe, alebo aj pria-
mo v teréne, sa podieľali aj 
slovenskí jaskyniari, najmä 
Gabriel Lešinský zo Speleo
klubu Drienka a Michal 
Varhola zo Speleologické-
ho klubu Cassovia. Česká 
verzia knihy vyšla v náklade 
600 kusov. Pre úplnosť je 
potrebné spomenúť, že at-
las, zrejme kvôli jazykovej 
bariére, vyšiel aj v anglickej 
verzii pod názvom Atlas of 
Karst Phenomena at Dolný 
vrch / Alsóhegy, aby aspoň 
v takejto forme bol k dis-
pozícii aj pre maďarských 
speleológov.

Po krátkom predslove 
Martina Mandela nasleduje 

poďakovanie a úvod od zostavovateľa atlasu 
Luděka Vlka. Českí jaskyniari ukážkovo zdo-
kumentovali slovenskú časť planiny a výsledky 
aj publikovali v knihe Dolný vrch v roku 2001. 
Maďarská časť planiny, napriek aktivitám 
maďarských jaskyniarov, však tak podrobne 
zdokumentovaná ako slovenská časť nikdy 
nebola. Preto bolo logické, že českí jaskyniari, 
ktorí si časom vybudovali silný citový vzťah 
k planine Dolný vrch, po roku 2001 nad-
viazali na dovtedajšie výskumy maďarských 
jaskyniarov, a počas obdobia 15tich rokov 
dôkladne zdokumentovali aj maďarskú časť 
planiny, a popritom sa im podarilo objaviť  
i zopár nových jaskýň. Vďaka tomu získali do-
konalý prehľad o celej planine Dolný vrch. Po-
znatky o jaskyniach planiny, získané od roku 
1911, sú zhrnuté v tejto knihe; nový atlas teda 
obsahuje základné údaje o všetkých lokalitách 
Dolného vrchu, ktoré boli známe k 28. 2. 2019.

V ďalšej kapitole s názvom O výzkumu pro
pastí Dolného vrchu / Alsóhegy je stručne zhr-
nutá história speleologického prieskumu (pre-
važne maďarskej časti) planiny; jej autorkou je 
známa maďarská speleologička a odborníčka 
na históriu speleológie v Maďarsku, pani Kin-

Obálka českej verzie knihy

oNeSkoreNá INformácIa o Novom atLaSe  
kraSových javov pLaNINy doLNý vrch

zoltán jerg
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ga Székely. Oceňujem, že 
autori knihy ju oslovili, 
keďže sa tak do „česko-
slovenskej“ speleologickej 
literatúry dostali aj také 
informácie, ktoré v našej 
jaskyniarskej literatúre 
ešte nikdy neboli publi-
kované (týka sa to najmä 
dvoch expedícií na Dolný 
vrch v roku 1911; pod-
robnejšie o nich píšem 
v inom článku v tomto 
čísle Spravodaja). Keďže 
od K. Székely som mal 
k dispozícii aj jej pôvod-
ný rukopis v maďarčine, 
mal som možnosť porov-
nať jej pôvodný text s pre-
kladom, publikovaným v 
atlase. Našiel som v ňom síce 11 menších chýb 
(preklepy, gramatické chyby, nesprávne prelo-
žené slová alebo vety), ale celkovo je preklad 
dostatočne dobrý.

V ďalšej časti knihy sa nachádzajú stručné 
informácie o číslovaní lokalít v teréne, ako 
aj o povrchovej mape planiny. Je tu aj zo-
pár superlatívov o jaskyniach Dolného vrchu: 
najhlbšou priepasťou na slovenskej strane je 
Natrhnutá priepasť, na maďarskej strane Ve
csembükkizsomboly; najdlhšou jaskyňou na 
slovenskej strane je Prastarý výver, na maďar-
skej strane Meteorbarlang.

Gro publikácie tvorí sama atlasová časť, 
ktorá je rozdelená na tri podkapitoly: Pro
pasti, Jeskyně a Vývěry. Časť Vývěry obsahuje 
iba zoznam všetkých prameňov na Dolnom 
vrchu, s uvedením ich výdatnosti a teploty. 
Obsahom najbohatšie sú časti venované prie-
pastiam a jaskyniam. Do podkapitoly Propasti 
sú zahrnuté aj prepadliská, keďže sú potenciál-
nymi cestami do podzemia planiny. Priepasti, 
prepadliská, aj jaskyne sú v atlase uvedené 
v abecednom poradí, bez ohľadu na to, na 
ktorej časti planiny sa nachádzajú. Pri každej 
jednej lokalite sú o nej uvedené tieto údaje: 
synonymá (alternatívne názvy), stručná lo-
kalizácia a opis, GPS súradnice a nadmorská 
výška vchodu, dátum zamerania GPS polohy, 
evidenčné číslo (SK, HUN, iné). K prevažnej 
väčšine lokalít je pripojený aj ich plán. Celkovo 

figuruje v atlase spolu 334 lokalít (z toho 254 
priepastí a prepadlísk a 80 jaskýň) a 235 plá-
nov priepastí, prepadlísk a jaskýň. Vo väčšine 
prípadov je v atlase jednej konkrétnej lokalite 
vyhradená jedna strana. Pri niektorých menej 
významných lokalitách, ktoré majú len doku-
mentačnú hodnotu (zväčša prepadliská), im 
bola vyhradená len polovica strany; naopak, 
v prípade najvýznamnejších jaskýň planiny sú 
o nich uvedené údaje na viacerých stranách 
(napríklad Meteorbarlang, Vecsembükki
zsomboly, Hlinoš, Natrhnutá priepasť atď.). 
Zostavovateľ atlasu šikovne a efektívne využil 
drahý kriedový papier a z ekonomických dô-
vodov sa v knihe snažil minimalizovať „hluché 
miesta“; prázdne miesta na niektorých stra-
nách atlasu vyplnil obrazovou prílohou. Takto 
vďaka 115 fotografiám od 16 autorov máme 
aspoň letmý náhľad na planinu Dolný vrch, 
ako aj do jej prekrásneho podzemia.

V prípade podobných diel ako nový atlas 
Dolného vrchu je ťažké sa vyhnúť takým 
citlivým témam, ako nakladanie s mapami 
od iných autorov alebo zverejňovanie GPS 
súradníc vchodov jaskýň. Na jednej strane je 
tu snaha o publikáciu výsledkov ohromné-
ho množstva práce, vykonaného mnohými 
nadšencami, v ich voľnom čase a na vlastné 
náklady. Na druhej strane je tu ale otázka, či 
je správne zverejňovať GPS súradnice vchodov 
jaskýň, čo naznačil aj predseda SSS Peter Ho-

Ukážka vnútornej dvojstrany publikácie
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lúbek vo svojom úvode k správe o činnosti SSS 
za rok 2019 (pozri Spravodaj SSS, č. 2/2020,  
s. 4 – 5). Názory na túto problematiku sú jed-
noznačné zrejme len medzi ochranármi; medzi 
jaskyniarmi sa však rôznia.

Keďže dĺžky a hĺbky jaskýň na Dolnom vr-
chu sú rôzne (od pár metrov až do 1672 m), 
a veľkosť miesta pre ich mapy bola v knihe 
obmedzená (zväčša na pol strany), zostavova-
teľ všetky mapy zdigitalizoval a prispôsobil 
veľkosti miesta v atlase, a tak výsledné mapy 
ostali publikované v rôznych mierkach. Nie-
ktorí autori pôvodných jaskynných máp by 
sa asi s takýmito úpravami nevedeli stotožniť, 
navyše takto viaceré mapy stratili zo svojej ori-
ginality, a najmä estetiky. Z môjho pohľadu sú 
tak až príliš umelé.

Na konci atlasu sa nachádza veľmi stručný 
záver, ako aj zoznam použitej literatúry. Na 
prvý pohľad by sa mohlo zdať, že vzhľadom 
na rozsah knihy je zoznam literatúry k nej až 
príliš diétny. Nebolo však cieľom publikovať 
všetky dostupné údaje v tomto atlase, ale len 
základné údaje, ktoré umožňujú bezproblé-
movú lokalizáciu tejktorej lokality v teréne 
a získať o nej predstavu. Podrobnejšie údaje 
o väčšine z nich už boli publikované a sú 
dostupné v speleologickej literatúre (čo sa 
týka slovenskej časti, najmä v knihe Dolný 
vrch z roku 2001). V zozname literatúry som 
našiel tri gramatické chyby v maďarských 
textoch.

Veľmi cennou pomôckou pre čitateľov sú tri 
rôzne zoznamy, uvedené na konci atlasu. Tre-
ba oceniť najmä menný zoznam na stranách 
351 – 356, ktorý obsahuje nielen „oficiálne“ 
názvy jaskýň, uvedené v atlase, ale aj všetky 
alternatívne názvy. Napríklad čitateľ, ktorý 
pozná priepasť č. 27 pod názvom Drienkovská 
priepasť (oficiálny názov v Zozname jaskýň 
Slovenskej republiky z roku 2018), nemusí 
vedieť, že v atlasovej časti knihy lokalita pod 
takýmto heslom nefiguruje. Avšak v mennom 
zozname bez ohľadu na to, či bude hľadať 
výraz Derenkská priepasť, Priateľská priepasť, 
Bratská priepasť, Barátzsomboly alebo De-
renkizsomboly, vždy nájde odkaz na jaskyňu 
s evidenčným číslom 27 na strane 196. Ďalšími 
dvomi zoznamami sú samostatné zoznamy 
priepastí a jaskýň vo vzostupnom poradí pod-
ľa slovenských evidenčných čísiel.

Súčasťou atlasu je aj vložená povrchová mapa 
celej planiny Dolný vrch. Ide o dvojjazyčnú čes-
koanglickú mapu s rozmermi 59 × 84 cm, vytla-
čenú na kvalitnom kriedovom papieri. Mapa je 
zväčša čiernobiela, farebne sú vyznačené iba tu-
risticky značené trasy. Podľa priloženej grafickej 
mierky je mapa v mierke približne 1:16500. Pod-
ľa mojich vedomostí ide o vôbec prvú povrchovú 
mapu, ktorá takto detailne znázorňuje celú pla-
ninu Dolný vrch. Je na vysokej estetickej úrovni 
a je z nej cítiť to obrovské množstvo práce, ktoré 
bolo potrebné vykonať priamo v teréne. Zná-
me „desaťtisícky“ (základná mapa SR v mierke  
1:10 000) takejto mape „nesiahajú ani po členky“. 
Takto precíznej mape môžu konkurovať snáď 
len mapy orientačných bežcov z dielne Klubu 
OB ATU Košice. Malou chybičkou krásy na tejto 
vysokokvalitnej mape je 10 gramatických chýb, 
prevažne v maďarských názvoch.

Z môjho pohľadu najvážnejším nedostat-
kom atlasu sú početné gramatické chyby v ma-
ďarských textoch. Českí a slovenskí jaskyniari, 
ktorí neovládajú maďarský jazyk, to ani nepo
strehnú, že v maďarských textoch sa objavujú 
aj rôzne pravopisné chyby. A žiaľ, nie je ich 
málo. Napočítal som ich len v atlasovej časti 
knihy až 110. Je zrejmé, že maďarské texty  
v knihe neprešli profesionálnou jazykovou 
korektúrou, a preto – najmä vzhľadom na hod-
notu, kvalitu a poslanie tejto publikácie – ma-
ďarská gramatika nie je na adekvátnej úrovni 
(keďže anglickú verziu atlasu, určenú prevažne 
maďarskej strane, som nemal k dispozícii, tak 
len predpokladám, že uvedené nedostatky sa 
asi vyskytujú aj v nej). Je veľká škoda, že autori 
počas prác na knihe neoslovili napríklad Ľu-
dovíta Gaála, mňa alebo niekoho iného kvôli 
spraveniu jazykovej korektúry maďarských tex-
tov. Tento nedostatok zbytočne degraduje úro-
veň inak veľmi hodnotnej publikácie. A o to 
je to horšie, že atlas je určený nielen českej 
a slovenskej, ale aj maďarskej speleologickej 
verejnosti, čo nie je práve najlepšou vizitkou.

Napriek istým nedotiahnutým veciam je 
však nový atlas Dolného vrchu cennou publi-
káciou, dokumentujúcou obrovské množstvo 
práce, ktorá bola vykonaná v náročnom teréne 
planiny Dolný vrch. Takéto dielo by nemalo 
chýbať v knižnici žiadneho jaskyniara pôsobia-
ceho v najväčšom krasovom území Slovenska 
– Slovenskom krase.
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Banskí záchranári zasahovali  
v starej banskej štôlni 

V Banskej Štiavnici, časť Šobov, došlo 25. 2. 
2021 k mimoriadnej udalosti. Dve osoby, prav-
depodobne hľadajúce minerály, uviazli v starej 
banskej štôlni. Kamarát, ktorému sa neozývali, 
zavolal na tiesňovú linku Hasičského a záchran-
ného zboru (HaZZ) SR. Operačné stredisko 
integrovaného záchranného systému (IZS) po-
žiadalo banských záchranárov o súčinnosť pri 
vyhľadávaní nezvestných osôb v podzemí.

V priebehu dvoch minút pohotovostné čaty 
banských záchranárov vyrazili na miesto mi-
moriadnej udalosti. Do príchodu banských 
záchranárov jednu nezvestnú osobu lokalizo-
vali príslušníci HaZZ. Ostávalo nájsť druhú 
a vyslobodiť obe nezvestné osoby. Nachádzali 
sa v stiesnenom priestore, v nedýchateľnom 
ovzduší. Prvá z nich približne 15 – 20 m od 
ústia banského diela na počve diela, druhá 10 – 
15 m od prvej osoby, v komíne v stropnej časti 
diela. Nejavili známky života.

Prieskum realizovala dvojčlenná čata banských 
záchranárov, vybavená dýchacími prístrojmi PSS 
BG 4 plus a telefónnym spojením s povrchom, 
dvomi ihlami pod maskou pre krízové dýchanie 
a evakuačnou horolezeckou technikou. V ban-
skom ovzduší namerali vysoké koncentrácie 
oxidu uhoľnatého, ktorý bol pravdepodobnou 
príčinou úmrtia nezvestných osôb.

Pre stiesnené priestorové podmienky sa do-
stal prvý banský záchranár len približne tri 
metre od tela prvého postihnutého, preto bol 

prieskum odvolaný. Záchranári požiadali o do-
pravu diaľkových dýchacích prístrojov AUER 
s obsluhou z HBZS Prievidza na miesto mi-
moriadnej udalosti. Druhý záchranársky pries-
kum už realizovala trojčlenná čata banských 
záchranárov. I keď sa dostali k telu prvého 
postihnutého, pre jeho polohu v úzkej banskej 
chodbe ho nebolo možné vytransportovať na 
povrch. Hrozila tiež deštrukcia provizórneho 
zaistenia úvodu a prvej polovice banského 
diela s možným rizikom závalu, a tým ohro-
zenia života a zdravia zasahujúcich banských 
záchranárov. Záchranárska akcia bola preto 
o 19:45 prerušená. Operatívne zasadol krízový 
štáb, aby stanovil nový postup neodkladných 
záchranných prác. Zástupcovia HBZS navrhli 
účinnú taktiku, akou telá nebohých z úzkeho 
priestoru vytiahnuť. Týkala sa aj zriadenia 
prístupovej cesty k ústiu banského diela a po-
užitia špeciálnej mechanizácie na odťažovanie 
zásoby pri zmáhacích prácach. Akceptovali ju 
všetky zúčastnené zložky IZS a ostatné záchra-
nárske zložky a organizácie.

Záchranársky zásah pokračoval 4. 3. 2021 
v poobedných hodinách. Na miesto mimo-
riadnej udalosti vyrazili dve trojčlenné čaty 
banských záchranárov. Velenie pri riešení mi-
moriadnej udalosti prevzal vedúci pohotovosti 
HBZS Marián Paulík: „Urobili sme opätovný 
prieskum podzemia, upravili fáraciu cestu po
trebnú na vyprostenie tela prvého postihnutého 
a dopravili dôkazové predmety na povrch. Telá 
postihnutých osôb sme z podzemia vyprostili po
mocou hydraulického zariadenia a na tento účel 

aktuaLIty

Záchranná akcia v banskej štôlni v Banskej Štiavnici. 
Foto: Facebook/Prezídium Hasičského a záchranného zboru
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vyrobených vlečných nosidiel. Záchranárske čaty 
sa podľa potreby menili“. 

Telo prvého postihnutého dopravili banskí 
záchranári na povrch o 18:00, druhého, ktorý 
sa nachádzal v kaverne nad stropom banského 
diela, 5. 3. 2021 o 2:00 h. Mimoriadna udalosť 
bola vďaka správne zvolenému postupu skúse-
ných banských záchranárov ukončená o štvrtej 
hodine ráno. Príčiny a okolnosti nešťastia sú 
predmetom vyšetrovania.

Ing. Jana Janáčová,
šéfredaktor Hornonitrianskeho baníka

Prostredníctvom tlače sme sa dozvedeli o tra
gickej udalosti v podzemnej štôlni pri Banskej 
Štiavnici. Spojili sme sa s pánom Paulíkom  
z HBZS, prostredníctvom ktorého sme získali ten
to materiál, týkajúci sa vytiahnutia postihnutých 
z podzemia. S veľkou pravdepodobnosťou došlo 
v podzemí k otrave oxidom uhoľnatým pri pou
žití elektrickej centrály. Podobná situácia môže 
nastať aj v jaskyniach a na poučenie členov SSS 
sme sa rozhodli ho pre výstrahu uverejniť v našom 
periodiku. 

Redakčná rada Spravodaja 

Inaugurácia poštovej 
známky

V stredu 30. júna 2021 
sa v priestoroch Slovenské-
ho múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptov-
skom Mikuláši konala inau-
gurácia poštovej známky. 
Známka bola vydaná ku sté-
mu výročiu objavenia De-
mänovskej jaskyne slobody 
a bola uvedená s podtex-
tom: Demänovská jaskyňa 
slobody – Studničkár ta-
transký (Niphargus tatrensis).  
Na známke sa autorsky spo-
lupodieľali akademický maliar Igor Piačka, 
autor výtvarného návrhu známky, a akademic-
ký maliar Rudolf Cigánik, rytec známky. Na 
poštovej známke je zobrazený vodný jaskyn-
ný kôrovec studničkár tatranský (Niphargus  
tatrensis).

Na inaugurácii sa zúčastnili pozvaní hostia 
z ministerstva životného prostredia SR, minis-
terstva dopravy a výstavby SR, ako i zo Sprá-
vy slovenských jaskýň, Demänovskej jaskyne 
slobody, mesta Liptovský Mikuláš, Poštovej 
filatelistickej služby a zo Zväzu slovenských fi-
latelistov. Inaugurácie sa zúčastnil aj autor vý-
tvarného návrhu poštovej známky, akademický 
maliar Igor Piačka. Súčasťou inaugurácie bol aj 
predaj uvedenej poštovej známky, ako i obálky 
prvého dňa filatelistom i širokej verejnosti.

Trocha histórie: 3. augusta 1921 sa dvom 
nadšencom speleológie, moravskému učiteľovi 
Aloisovi Královi a Adamovi Mišurovi, synovi 

miestneho horára, podarilo prekopať cez se-
dimenty v ponore riečky Demänovka a objaviť 
tak jednu z najkrajších jaskýň Slovenska – De-
mänovskú jaskyňu slobody. Už v roku 1924 
jaskyňu sprístupnili verejnosti. Je súčasťou 
Demänovských jaskýň, národnej prírodnej pa-
miatky. Vytvorila ju riečka Demänovka v dru-
hohorných tmavosivých vápencoch. Vyniká 
nádhernou a pozoruhodnou výzdobou, od te-
nučkých brčiek až po mohutné stalagnáty, od 
excentrických aragonitových tvarov, rôznych 
foriem jazerných stalagmitov, sférolitických 
či inovaťových stalaktitov v Klenotnici až po 
jaskynné perly v jazierku vo Veľkom dóme. 
Leknové jazierko s rokokovými bábikami  
v Ružovej sieni patrí k najkrajším útvarom ce-
lého Demänovského systému, ktorý svojou ak-
tuálnou dĺžkou preskúmaných a zdokumen-
tovaných chodieb už prekročil 43 kilometrov. 
Návštevníkom ponúka až dva prehliadkové 

Hárček novej emisie známky s emisnou pečiatkou a podpisom autora výtvarného 
návrhu známky, akad. maliara Igora Piačku
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Bohuslav kortman je laureátom ceny 
trenčianskeho samosprávneho kraja 

...za rok 2020 za celoživotnú náučno-eko-
logickú prácu v oblasti jaskyniarstva a tu-
ristiky.

Akt ocenenia najvýznamnejších osobností 
kraja sa uskutočnil 9. júna 2021 na pôde Úradu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne. 
Cenu mu slávnostne odovzdal predseda Tren-
čianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška 
pri príležitosti životného jubilea. 

V návrhu na ocenenie sa okrem iného píše: 
...niekoľko rokov bol predsedom Slovenskej 
speleologickej spoločnosti a dodnes je členom 
výboru tohto celoslovenského združenia a dr-
žiteľom niekoľkých ocenení SSS. Je zakladajú-
cim a doterajším predsedom Jaskyniarskeho 
klubu Strážovské vrchy. Pod jeho vedením  
a za jeho priamej účasti boli objavené a zdoku-
mentované viaceré významné jaskyne. Naprík-
lad najväčšia jaskyňa v Strážovských vrchoch, 
Četníkova svadba na Strážove, takmer 1300 m 
dlhá, patrí do prvej 50ky najdlhších sloven-
ských jaskýň. Na Hrubej Kačke novoobjavená 
najhlbšia jaskyňa Strážovských vrchov – nároč-
ná Beňova medvedia jaskyňa, viac ako 150 m 
hlboká, ktorej patrí 25. miesto medzi najhlbší-
mi slovenskými jaskyňami. A neďaleko nej jas-
kyňa Kamenný dážď, s najkrajšou kvapľovou 
výzdobou v Strážovských vrchoch. 

Je neúnavným propagátorom jaskýň a jasky-
niarstva pre širokú verejnosť. Absolvoval stov-
ky prednášok na túto tému s premietaním 

obrázkov a filmov na školách, v rekreačných 
zariadeniach, kúpeľoch či dokonca pre odsúde-
ných v Ilavskej väznici. Takisto desiatky besied  
v slovenskom rozhlase, objavuje sa aj v televíz-
nom, vysielaní spracovanom v teréne, publikuje  
v slovenských novinách a časopisoch. Náučné ta-
bule s jaskyniarskou a ochranárskou tematikou, 
ktoré zostavil po odbornej stránke, sú prevaž-
ne súčasťou náučných chodníkov k Pružinskej 
Dúpnej jaskyni, k Temným jaskyniam pri Ze-
mianskej Závade, Partizánskej jaskyni na Veľkom 
Maníne a na iných miestach. Vydal desiatky 
drobných náučných propagačných materiálov. 
Najmä jeho zásluhou bola vyhlásená za verej-
nosti voľne prístupnú Pružinská Dúpna jaskyňa,  
v ktorej Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy pravi-
delne organizuje dni otvorených dverí.

Spomenuté boli aj jeho ekologické aktivity  
a hudobná tvorba na jaskyniarsku nôtu.

Ján Kasák, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy 

okruhy. Tradičný s celkovou dĺžkou 1150 met-
rov a dlhý, ktorý má dĺžku 2150 metrov.

Výnimočnosť Demänovskej jaskyne slobody 
spočíva aj v unikátnej jaskynnej faune, ktorá sa 
stala námetom emisie poštovej známky. V pod
zemných vodách jaskyne môžeme uvidieť po-
zoruhodného živočícha – už spomínaného 
studničkára tatranského (Niphargus tatrensis). 
Je to stygobiontný fotofóbny kôrovec zo sku-
piny rôznonožcov (Amphipoda). Prvýkrát bol 
objavený v roku 1887 v studni v Zakopanom 
v Tatrách, čo mu prinieslo jeho pomenova-
nie. Ďalšími pozoruhodnými jaskynnými ži-
vočíchmi sú chvostoskoky Protaphorura janosik  
a Pseudosinella paclti. Sú to veľmi malé sucho-

zemské živočíchy zo skupiny chvostoskokov 
(Colembolla) a patria k endemitom Západ-
ných Karpát. Unikátnym a veľmi vzácnym ži-
vočíchom Demänovskej jaskyne slobody je 
aj pavúkovec Eukoenenia spelaea zo skupiny 
šťúroviek (Palpigradi). Jaskyňa slobody spolu 
s Važeckou jaskyňou predstavujú najsevernej-
ší výskyt tohto živočícha v Európe. V Demä-
novskom jaskynnom systéme žije aj vzácny 
bystruškovitý chrobák, behúnik Duvalius mic
rophthalmus spelaeus, ktorý je jedinečným en-
demitom tejto unikátnej jaskynnej sústavy, 
vytvorenej riečkou Demänovka.

Ján Lakota,
SMOPaJ Liptovský Mikuláš
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V máji 2021 uply-
nulo sto rokov od 
narodenia pedagóga, 
ochranára, publicis-
tu a nestora tisovské-
ho jaskyniarstva Ing. 
Svätopluka Kámena 
(1921 – 1992).

Svätopluk Kámen sa 
narodil 27. mája 1921 
v Bratislave v železničiarskej rodine. Mal dvoch 
súrodencov. Po ukončení základného vzdela-
nia začal študovať na reálnom gymnáziu v Bra-
tislave. Bolo obdobie II. svetovej vojny a on, 
ako mnohí ďalší študenti, sa zapojil do ilegál-
nej práce a protifašistického odboja. Po prezra-
dení jeho činnosti bol zadržaný a ako maloletý 
podmienečne odsúdený. Napriek tomu gym-
názium dokončil a po maturite sa v roku 1943 
v Bratislave zapísal na Vysokú školu technickú, 
odbor strojného a elektrotechnického inžinier-
stva. Roku 1948 štúdium úspešne ukončil. Po 
absolvovaní základnej vojenskej služby v Plzni 
a dôstojníckej školy v Karlových Varoch nastú-
pil pracovať ako asistent do Ústavu mechaniky 
a technológie SVŠT. Neskôr pracoval ako tech-
nický úradník v podnikoch Kotláreň Brati-
slava, Termostav Bratislava, Tatra Kopřivnice, 
ČKD a Kovoprojekt. 

Na výzvu povereníctva školstva prichádza 
15. 10. 1951 do Tisovca pracovať na Stred-
nú priemyselnú školu hutnícku ako pedagóg. 
Po dvoch rokoch, po 
reorganizácii školy, sa 
stáva r. 1953 jej riadi-
teľom. V tejto funkcii 
zostáva až do roku 
1970, keď bol počas 
normalizácie z fun-
kcie odvolaný a prera-
dený na Večernú ško-
lu pre pracujúcich do 
Brezna. Na SPŠ v Ti-
sovci odpracoval 20 
rokov. Veľkou mierou 
sa zaslúžil o budova-

nie, rozvoj a modernizáciu školy. Počas jeho 
pôsobenia vo funkcii riaditeľa školy boli vybu-
dované a zariadené školské dielne a laborató-
riá. Po skončení práce na SPŠ od 1. februára 
1972 pracoval ako samostatný referent tech-
nického rozvoja v Podpolianskych strojárňach 
v Tisovci až do odchodu na dôchodok v roku 
1981.

Ing. Svätopluk Kámen mal viacero záľub. 
Už ako študent chodil často na letisko v Bra-
tislaveIvanke a neskôr už ako pilot sa venoval 
lietaniu na vetroňoch. Mal záľubu vo filatelii, 
turistike a v prírode. O prírodu a jaskyne sa 
zaujímal už ako gymnazista. So spolužiakmi 
a kamarátmi začal chodil do prírody v Malých 
Karpatoch vyhľadávať a navštevovať jaskyne  
v údolí Borinského potoka, v Borinskom krase. 
V Medených Hámroch v katastri obce Borinka 
chodil s kamarátmi do malej jaskyne s ponor-
ným tokom a v doline smerom na horáreň 
Prepadlé poznali niekoľko ďalších jaskýň. Ako 
neskôr spomínal, keď si roku 1948 v Krásach 
Slovenska prečítal článok od prof. Karola Sil-
nického (1904 – 1973) o Pajštúnskom krase, 
začal sa vážne zaujímať o kras a jaskyniarstvo. 
Študoval odbornú literatúru a publikované 
články najmä autorov V. Ložeka, J. Kovaříka, 
M. Bukovanskej, V. Stárku a ďalších, v ktorých 
sa písalo o krasových oblastiach Slovenska.

Po príchode do Tisovca sa okrem školských 
povinností plne venuje prieskumu a doku-
mentácii krasového okolia. V škole nachádza 

StoročNIca INg. SvätopLuka kámeNa 

dušan hutka

Svätopluk Kámen ako 
maturant v roku 1943

Jaskyniarska rodina v roku 1974, zľava Vladimír, 
Miroslav, Ivan, Svätopluk Kámenovci
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záujemcov z radov kolegov a študentov na spo-
ločné vychádzky do prírody. Cez voľné dni 
vyhľadávali jaskyne, v ktorých potom bádali, 
väčšinou v noci alebo cez voľné dni. Ich prvá 
jaskyniarska akcia sa uskutočnila 5. novembra 
1951 na Hradovú, kde preskúmali dve jaskyne. 
Po uvoľnení vstupnej časti jaskyne Michňová 
zostúpili 21. decembra 1951 do jej úvodných 
častí. Ešte do konca roka 1951 stihli navštíviť 
a spoznať 14 jaskýň v Suchých doloch, Šajbe 
a Hradovej. Svätopluk Kámen vytváral o kaž-
dej jaskyni dokumentáciu, fotografoval, meral. 
K známym jaskyniam, ako napríklad Michňo-
vá, Kostolík, Dielik, J. netopierov, pribúdali 
ďalšie, ktoré po objavení dostali svoj rodný list 
a svoje meno. 

Príchod Svätopluka Kámena v októbri 1951 
do Tisovca sa stal zároveň dátumom vzniku 
jaskyniarskej skupiny v Tisovci. V začiatkoch 
jaskyniari pracovali ako krúžok, neskôr pod 
turistickým oddielom TJ Lokomotíva Tisovec 
a potom ako Oblastná jaskyniarska skupina 
SSS č. 6, ktorá bola založená ako jedna z pr-
vých jaskyniarskych skupín na Slovensku. Bolo 
to po vzniku (1949) Slovenskej speleologickej 

spoločnosti, ktorej sa Ing. Svätopluk Kámen 
stal r. 1952 členom, neskôr do r. 1970 bol aj 
členom jej predsedníctva. 

Ako zapálený ochranca prírody sa stal jed-
ným s prvých konzervátorov a spravodajcov 
ochrany prírody, najmä krasových javov. Bol 
členom Spoločnosti národného múzea v Pra-
he – zboru ochrany prírody, Krasová sekcia, 
aktívnym turistickým funkcionárom, spravo-
dajcom a dopisovateľom. Bol zakladateľom 
dobrovoľnej organizácie Slovenského zväzu 
ochrancov prírody krajiny v Tisovci a dlhé roky 
súčasne predsedom ochranárov aj jaskyniarov. 
Pod jeho vedením sa uskutočňovali stráž-
ne služby v rezervácii Hradová, Suché doly 
a Kášter. Ing. Kámen vedel, že krásu podzemia 
možno uchrániť iba rozumným využívaním 
povrchu. Preto sa vždy usiloval o ochranu 
lesa, kritizoval tvrdé zásahy do prírody počas 
ťažby či stavbe lesných ciest. Upozorňoval na 
nevhodné umiestňovanie stavieb, ako aj ne-
vhodné stavebné riešenia, osádzanie stožiarov 
vysokého napätia a transformátorov v lesných 
porastoch. Dostal sa do konfliktu s ONV pre 
stavbu transformátora pred Macovou jasky-
ňou v doline Furmanca, ako aj pre nevhodné 
riešenie budovy postavenej na Periodickej vy-
vieračke. Navrhol riešenia, ktoré však neboli 
akceptované. Postavil sa proti výstavbe Stredis-
ka odborárskej výchovy a rekreácie pracujúcich 
n. p. LTZ Revúca, ktoré chcelo vedenie závodu 
v 1976 vybudovať pod Muránskym hradom 
v blízkosti vyvieračky Biele vody. 

Jeho srdcovou záležitosťou bola najmä ob-
lasť Suché dolyTeplica. Tam sa najčastejšie 
dostával do sporov pri ochrane prírody, najviac 

Preukaz Ing. Svätopluka Kámena ako člena zboru 
ochrany prírody

Ing. Svätopluk Kámen a Ivan Kubíni pri jaskyniarskej 
základni v Teplici okolo r. 1990
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s bývalým JRD SNP Tisovec ohľadne rekul-
tivácií pasienkov, následného odlesňovania, 
hnojenia umelými hnojivami, ktoré boli ná-
sledne splavované cez závrty do podzemia. Po-
ukazoval na problémy s maštaľným hnojom. 
Zamietol návrhy na budovanie obrovských 
betónových hnojísk v prírode. Časté bolo pou-
kazovanie na vypaľovanie krovín a trávy v škra-
pových poliach pod Hradovou a v Suchých 
doloch. Veľký problém videl v častom a ne-
zodpovednom likvidovaní uhynutých zvierat 
pracovníkmi JRD hádzaním do závrtov, jaskýň 
a puklín. Napríklad uhynuté teľa v Jaskyni 
netopierov, niekoľko desiatok uhynutých oviec 
v Daxnerovej jaskyni, uhynuté zvieratá v závrte 
nad vyvieračkou Teplica a pod. Zamietol návrh 
na oplocovanie závrtov ako nevhodný zásah 
do krajiny.

Ako konzervátor vypracoval návrh na rezer-
váciu Suché doly, Teplica a Periodická vyvierač-
ka, ktorá bola vyhlásená už v roku 1953. Bola 
to prvá rezervácia v okrese Rimavská Sobota. 
Na jeho podnet a pod jeho vedením jaskynia-
ri vybudovali v Suchých dolochTeplici prvú 
jaskyniarsku základňu. Práce na základni pri 
jaskyni Michňová začali 14. septembra 1952 
priamo pri vstupe do spomínanej jaskyne. Bol 
to dôležitý krok, ktorý usmernil bádanie v jas-
kyniach Muránskej planiny na celé desaťročia. 

Do prieskumu a dokumentácie krasových 
javov a ochrany prírody zapojil najmä študen-
tov a absolventov priemyselnej školy v Tisovci. 

Mnohí sa potom venovali spe-
leológii a ochrane prírody aj po 
skončení školy. Ing. Kámen ako 
predseda SZOPK v Tisovci úzko 
spolupracoval so správou CHKO 
Muránska planina, bol členom 
komisie SSS pre ochranu krasu. 
Ako vynikajúci odborník bol čle-
nom Speleologického poradné-
ho zboru Ministerstva kultúry 
SSR. V roku 1968 sa stal jedným 
zo zakladajúcich členov Gemer-
skej vlastivednej spoločnosti a od 
r. 1970 bol v redakčnej rade ro-
čenky Slovenský kras. Spolupra-
coval s našimi a zahraničnými 
odborníkmi v oblasti geológie, 
hydrológie, biológie, archeológie. 
Dlhoročná spolupráca s Dr. Ju-

rajom Bártom priniesla rad objavov o histórii, 
osídlení a využívaní jaskýň Muránskej planiny.

Vtedajšia správa CHKO v spolupráci s jasky-
niarmi uskutočnila v Tisovci niekoľko výstav 
o Muránskej planine, veľké množstvo predná-
šok, besied, kvízov, kde hlavným partnerom 
bol vždy Ing. Svätopluk Kámen. Vedel pútavo 
rozprávať o kráse podzemia, o príhodách pri 
prieskume jaskýň, o plánoch do budúcnosti. 
Nemožno nespomenúť sprevádzanie našich či 
zahraničných odborníkov, vedeckých výprav, 
exkurzií či školských vychádzok. Bol vždy 
ochotný, keď išlo o ochranu a poznanie príro-
dy, vtedy všetko ostatné muselo počkať.

Svoje bohaté skúsenosti a výsledky pries-
kumnej i dokumentačnej činnosti publikoval 
v mnohých odborných a populárnych časopi-
soch, v rozhlasových a televíznych vysielaniach. 
V roku 1952 mu vyšiel v Krásach Slovenska 
prvý článok Jaskyniarske výskumy v okolí Ti-
sovca. Už o štyri roky mu vyšla prvá kniha – 
turistický sprievodca Rimavskou a Muránskou 
dolinou. V roku 1969 vyšla druhá kniha veno-
vaná jaskyniarstvu s názvom Za svetlom kar-
bidky. Po dvadsiatich rokoch činnosti v r. 1971 
jeho bibliografia presahuje 200 publikovaných 
článkov, správ, mapových podkladov. Mnohé 
články vyšli v zahraničných odborných časo-
pisoch. Určitý čas mal zakázané publikovať. 
Jeho očakávaná vyše 300stranová publikácia 
Jaskyniarstvo ostala v 70. rokoch 20. storočia 
v rukopise, zrejme z politických dôvodov.

Jaskyňa Teplica okolo r. 1990, zľava Ivan Kubíni, Svätopluk Kámen, 
Miroslav Hinduliak
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Ing. Svätopluk Kámen sa venoval najmä Ti-
sovskému a Muránskemu krasu, ale zaujímal 
sa aj o iné krasové oblasti Slovenska. Zúčastnil 
sa viacerých výprav do zahraničných jaskýň 
a priepastí. Slovenská speleológia mu vďačí 
nielen za prieskumnú prácu, významnú orga-
nizátorskú a osvetovú činnosť, ale aj za nemalé 
úsilie venované ochrane krasových javov. Jasky-
niarska skupina pod jeho vedením preskúmala 
a zdokumentovala 146 jaskýň 19 priepastí, 
množstvo závrtov, vyvieračiek. Poznatky po 
objavení jaskýň Jazerná a Teplica boli využité 
pri zabezpečení vodných zdrojov pre mest-
ský vodovod. Nezanedbateľná bola spolupráca 
s vedeckými inštitúciami v oblasti geológie, 
hydrológie, biológie, archeológie. Dlhoročná 
bola spolupráca s Múzeom slovenského krasu 
v Liptovskom Mikuláši. Poznatky jaskyniar-
skej skupiny boli využité pri vytváraní CHKO 
Muránska planina, neskôr národného parku, 
maloplošných chránených oblastí, chránených 
nálezísk, prírodných výtvorov. Ing. Kámen má 
na svojom konte dlhý rad jaskyniarskych ob-
javov a niektoré objavené jaskyne už vtedy 
navrhol na sprístupnenie. Ako technik podával 
zlepšovacie návrhy a na svojom konte mal aj 
technické zlepšenia jaskyniarskych pomôcok. 

Jeho záslužnú prácu na poli jaskyniarstva 
a ochrany prírody viackrát ocenili nadriadené 
orgány. V roku 1965 získal Čestné uznanie 
Stredoslovenského KNV v Banskej Bystrici, 
r. 1979 Čestné uznanie MsNV v Tisovci za 
organizáciu 20. jaskyniarskeho týždňa v Su-
chých doloch a v tom istom roku získal aj 
bronzovú plaketu Správy slovenských jaskýň 
v Liptovskom Mikuláši za dlhoročnú syste-
matickú prácu v SSJ. Za dlhoročnú záslužnú 
činnosť a spoluprácu pri rozvoji jaskyniarstva 
na Slovensku mu SSJ v Liptovskom Mikuláši 
udelila 13. novembra 1980 Pochvalné uznanie. 
V r. 1981 to bolo ocenenie ONV v Rimavskej 
Sobote za dlhoročnú výskumnú a ochranársku 
činnosť. Dňa 23. februára 1982 v Gemerskom 
múzeu v Rimavskej Sobote ÚV SZOPK ude-
lil Svätoplukovi Kámenovi pamätnú plaketu 
k 10. výročiu SZOPK a ONV v Rim. Sobote, 
odbor kultúry čestné uznanie a vecný dar za 
prácu v ochrane prírody. Slovenská speleolo-
gická spoločnosť udelila roku 1985 Oblast-
nej skupine Tisovec striebornú medailu SSS 
a jej vedúcemu S. Kámenovi zlatú medailu za 

rozvoj speleológie a všestrannú speleologickú 
činnosť, najmä dokumentáciu krasových javov 
Muránskej planiny. ONV v Rimavskej Sobo-
te ocenil r. 1986 jeho dlhoročnú výskumnú 
a ochranársku činnosť. Čestné uznanie a pa-
mätnú plaketu CHKO Muránska planina zís-
kal Ing. Kámen v r. 1987 a 1989. Po jeho smrti 
(zomrel 5. 11. 1992 v Banskej Bystrici) mu 
bola udelená Cena primátora mesta Tisovec 
in memoriam za rozvoj jaskyniarstva. Pri príle-
žitosti 30. výročia ochrany prírody Muránskej 
planiny v roku 2006 ocenil generálny riaditeľ 
ŠOP Slovenskej republiky Svätopluka Kámena 
ďakovným listom in memoriam za dlhoročnú 
prácu konzervátora prírody v regióne Gemera 
a za priekopnícku prácu pri vyhlasovaní chrá-
nených území a pri speleologickom prieskume 
Muránskej planiny. 

Ing. Svätopluk Kámen odišiel do jaskyniar-
skeho neba predčasne, ale z výsledkov jeho 
dlhoročnej práce čerpáme aj dnes. Jaskyniari 
mu preto vyjadrujú úctu a vďaku za objavy 
a postupy v jaskyniach, ktorými obohatil kle-
notnicu krasových území Slovenska, najmä 
GemeraMalohontu.

Na Kámenovom rodinnom dome bola pri 
príležitosti jeho nedožitých 85. narodenín od-
halená 27. mája 2006 pamätná tabuľa vyhoto-
vená jeho žiakom a jaskyniarom Ing. Zbižom 
Nišponským. Spolu s ďalšími pamätnými ta-
buľami v meste pripomína významné osob-
nosti Tisovca.

Ing. Dušan Hutka, 
predseda Speleoklubu Tisovec

Pamätná tabuľa na rodinnom dome Ing. Svätopluka 
Kámena v Tisovci
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Summary

The third issue of the Bulletin of the Slovak Speleological Society (SSS) is dedicated to the 
centenary of one of the most important discoveries in Slovak caving – the Demänovská Cave 
of Liberty by Alois Král in August 1921. In the editorial Peter Holúbek, chairman of the SSS, 
reflects not only on the original discovery, but primarily on the mostly negative impact of mass 
tourism and of the planned housing development on the Demänovská Valley and its karst. Next, 
Zdenko Hochmuth reconstructs the first steps of Alois Král after the discovery and provides 
a detailed map of the discovery route, which soon became unused, unpassable and forgotten. 
The next article is a collection of some interesting stories from the history of the cave: why 
two artificial entrances were dug to the cave, how the name of one side valley has changed over 
time and what the first tourist hotel in the Demänovská valley looked like and who built it.  
K. Balášková writes about the littleknown activities of the famous architect S. D. Jurkovič with 
respect to the caves in Demänová. In the next article, M. Kudla summarizes the efforts which led 
to the opening of the cave to the public in 1924, and subsequent activities up to 1933, including 
exploration, filming in 1928 and extending and improving the tourist path and infrastructure. 
Pavel Herich deliberates on the possibilities of further exploration after a century of discoveries: 
although many blank spaces on the map have been filled in, there are still a lot of mysteries to 
solve, such as a missing uppermost level of the cave system and still unknown underground 
passages in Červené Mt. In the next article, J. Vajs contrasts the show caves in the Demänovská 
Valley to Stanišovská Cave and Malá Stanišovská Cave (opened to the public in 2010 by volunteer 
cavers) in the neighbouring Jánska Valley. The important issue of the everdiminishing amount 
of ice in the Great Ice Abyss on Ohnište is analysed in the next study, with the conclusion that 
further professional research is necessary.

A historical contribution by Z. Jerg traces the beginnings of organized speleology in Hungary 
(which included presentday Slovakia) from 1911 to 1918, describing the expeditions to the 
Dolný vrch plateau, a part of Slovak karst near the SlovakHungarian border. The same author 
also contributes a review of an Atlas of Karst Phenomena at Dolný vrch published by a team of 
Czech cavers in 2019.

The Bulletin concludes with a News section and a commemoration of the centenary of notable 
Tisovec caver, Svätopluk Kámen.

Martin Budaj



67Spravodaj SSS 3/2021 Prieskum a výskum



68Prieskum a výskum Spravodaj SSS 3/2021


