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D n e s  s a  v á m ,  v á ž e n í  č l e n o v i a  S l o v e n s k e j
speleologickej spoločnosti, dostáva do rúk druhé číslo
Spravodajcu SSS po obnovení jeho vydávania v nových
podmienkach. Okrem niektorých starších materiálov -
pozdĺžností z minulého roka, prináša aj nové a netradičné
príspevky. Progres je v hľadaní, a preto aj my hľadáme
zaujímavejšie formy v našom časopise. Treba nám k tomu
ale zpätnú väzbu vašich názorov a tak sa snažíme o
vytvorenie siete dopisovatelov nášho, ale aj vášho
časopisu. Možno názov dopisovate ľ nie je správny a
kolegov ľaká nádychom povinnosti dačo písať a možno
aj preto sa nám nie veľmi darí. Dopisovateľ sa mal stať
človekom, cez ktorého pôjde spojenie zostavovatelia
časopisu - č itatel ia, ale aj zpätná väzba č itatelia
- zostavovatelia. Preto posúrte svojich vedúcich a nájdite
si zo svojho stredu vhodného človeka. Časopis bol, je a
bude jedným zo zjednocujúcich činitelov v našej
Spoločnosti a kto bude napojený na jeho problémy, neos-
tane sám a bez pomoci.

Edo Kladiva
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Na základe poznatkov o krasových ja-
voch Plešiveckej planiny získaných a spra-
covaných pracovníkmi Slovenského múzea
ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský
Mikuláš, pracovisko Košice, sme navštívili
viaceré lokality s cie¾om preveri� možnosti ich
ïalšej prolongácie. Intuitívne sme sa roz-
hodli pre Zákrutovú priepas� (PP-49) a Novú
Zbojnícku (PP-36). Obe priepasti boli opí-
sané M. Erdösom [1].

Práce sme zahájili na jar 1992. Poèas
troch pracovných akcií sa nám podarilo v
oboch lokalitách preniknú� do nezná-
mych priestorov. Objavných prác sa
zúèastòovali jaskyniari z oblastných skupín
Košice-Jasov, Èervené vrchy a Humenné.

Nová Zbojnícka
Na dne priepasti sú známky predchá-

dzajúceho sondovania. Vo¾akto sa tu pred
nami márne pokúšal preniknú� hlbšie. Po
namáhavom uvo¾není a vytiahnutí viace-
rých zaklinených balvanov a jedného poriad-
neho brvna sme museli ešte prekopa�
extrémne úzku úžinu vyplnenú �ažkou, mo-
krou a lepkavou blatistou hlinou. Potom
sme pomedzi zablatenými ,stenami komíno-
vým štýlom zostúpili do håbky - 14 m, kde sa
pod nami otvorila pekná, 15 m hlboká
priepas�. Steny boli kompletne pokryté hru-
bými vrstvami blata. Tu sme už boli nútení
použi� lano a speleoalpinistické pomôcky.
Priepas� sa zvonovito rozširuje a pri dne do-
sahuje priemer 7 m. Dno priepasti tvorí opä�
blatistá, ve¾mi lepkavá hlina, z ktorej máme
problémy vytiahnu� pri chôdzi gumáky. Prie-
pas� sme kvôli jej obtiažnosti zamerali len
orientaène a jej håbku stanovili na - 34 m.

V budúcnosti sa chceme aj naïalej ve-
nova� prieskumu podobných lokalít, ktorých
sú na planinách Slovenského krasu ešte
stovky a doslova sa ponúkajú na otvo-
renie. Len je potrebné ma� tú správnu in-
tuíciu.

Zákrutová priepas�
Prolongaènú sondu sme sa rozhodli

vies� v najnižšom mieste klesajúceho dna
priepasti. Nad vstupný otvor sme vyvesili na
lano kladku a zaèali kopa�. Vy�ažený mate-
riál tvorilo zhora naviate a uležané lístie,
kvalitný èierny humus, skaly a recentné ko-
sti a lebky spadnutých zvierat. Po piatich
hodinách nepretržitej práce sme odkryli
celý profil priepasti do håbky 1.5 m od
pôvodnej úrovne. Odrazu sa smerom na
východ odkryl malý otvor. Rýchlo sme ho
rozšírili a už vo¾ne sme sa preplazili cez dve
úžiny oddelené malou sienkou do
pekného vertikálneho puklinovitého pries-
toru so sintrovými nátekmi na stenách.
Vo¾ným lezením komínovým štýlom sme
zostúpili o 9 m nižšie. Tu nás èakala

Štefan Labuda

Nové objavy na Plešiveckej planine
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naj�ažšia èas� roboty. Cesta sa uzatvárala v
neprieleznej pukline.

Po nieko¾ko hodinovom sekaní v
nepríjemnej polohe sme sa mohli na výdych
nasúka� do úzkej pukliny a zosunú� sa òou
o 7 m nižšie. Ïalej sme už bez väèších
prekážok zostúpili rozporom pomerne
priestrannou chodbou širokou miestami až
l, 5 m na dno priepasti v håbke - 30, l m.

Dno v najnižšom mieste priepastí tvorí
pevná, miestami blatistá hlina, v ktorej sú
vyvinuté egutaèné jamky plné vody. Nad

dnom, vo výške 6 m, pokraèuje vrchná èas�
meandra horizontálnou chodbou gotického
profilu, ktorá sa konèí závalom. Steny
meandra sú všade pokryté mokrými
sintrovými nátekmi a pizolitmi.

Literatúra: [1] M. Erdõs: Krasové javy
Plešiveckej planiny, Slovenský kras, XXII, 

1984, str. 187-212
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Úvod
Lopušné je priestranná lúènatá

zníženina na Muránskej planine, takmer 1
km dlhá a 50 až 150 m široká. Táto uvala
je ohranièená krátkymi strmšími
úboèiami. Sedlovitými predelmi v nich
komunikuje s okolitými zníženinami. Vo
východnej èasti vystupujú zo dna dva
pahorky na povrchu zarovnané a hlboko
skrasovatené. Tvoria tvary typu "humov" a v
súèasnosti prebieha ich exhumácia.
Dokazujú starobylý charakter celej
zníženiny (Mitter, P.,1975).

Na východnej strane Lopušného stojí
malá chatka lesného závodu. Oproti nej
vyviera priamo na lúke stály prameò (5 - 8
1/sek), ktorý patrí k najvyššej zóne
prameòov Muránskej planiny (nadmorská
výška l 055 m). Voda z prameòa teèie popri
ceste na západ, kde sa asi v strede lúky tratí
vo väèšej zahlinenej mláke. V západnej èasti
úvaly sa nachádza skupina deviatich
krasových jám. V ich blízkosti, pod strmým
skalným úboèím prechádzajúcim v stienku,
je vchod do malej jaskyne rieèneho
typu (Mitter.P.,1972). Jaskyòa vznikla v
celistvých svetlých vápencoch (ladin) a
P.Mitter ju delil na tri èasti:

- nízky vstupný priestor;
- vyššia a úzka puklinová sieò;
- pokraèovanie  plazivky v pôvodnom

smere do menšej dutiny, kde sa pri mer-
nom bodeè. 4 chodbièka zvažuje a neprielezne
zužuje.

Erózne formy a dobre opracované štrky
v miestach, ktoré tvoria pravdepodobne
strop väèších, dnes zanesených priestorov,
svedèia o tom, že jaskyòa pôvodne slúžila
ako odtokový kanál úvaly Lopušné.

Úèelom tohto èlánku je zoznámi� èitate¾a
s priebehom a výsledkami sondovacích prác
vykonávaných jaskyniarmi Pracoviska
Muráò oblastnej skupiny Tisovec na tejto
lokalite. Ve¾kej väèšiny akcií na lokalite sa
zúèastnil aj Ing. Karol Merta, èlen oblastnej
skupiny Košice-Jasov.

Sondovacie práce
Prvá akcia sa uskutoènila vo februári

1985. Jej cie¾om bola pôvodne fotografická
dokumentácia pre identifikaènú kartu.

Vchod do jaskyne bol silne za¾adnený nielen
¾adovými stalagnátmi, ale predovšetkým
hrubou vrstvou inovate, ktorá prakticky
uzavrela celý profil vchodu. Táto námraza
presvedèila jaskyniarov o silnom prúdení
vzduchu, t.j. o komunikácii jaskynky s
väèšími podzemnými priestorami. Preto
popri fotodokumentácii zaèali jaskyniari
håbi� sondu v severnej èasti puklinovej siene.
Za tohto roèného obdobia bola jaskyòa
znaène suchá.

Ïalšia akcia na tejto lokalite sa konala
až nasledujúcej zimy, 30. decembra 1985.
Jej cie¾om bolo prenies� pracovný materiál

z Muráòa do jaskyne, èo za snehovej
pokrývky na planine nebolo jednoduché. A
hneï v januári bol rozšírený vchod jas-
kyne. Zaèiatkom marca sa jaskyniarom
koneène podarilo prenaja� si od lesného
závodu po¾ovnícku chatku na Lopušnom,
takže tu mohli zorganizova� dvojdòovú
akciu. Cie¾om sondovacích prác bolo ten-
toraz priame pokraèovanie jaskyne
neprieleznou chodbièkou JJZ smerom. Pos-
tup asi o 3 m smerom dolu od merného
bodu è. 4 bol v tesných priestoroch a pri
problémoch s vynášaním od�ažených
sedimentov maximom.

Na ïalšej akcii koncom marca
pokraèovali jaskyniari v uvolòovaní
naplavených sedimentov pomocou ostrej
tyèe, èo bolo v týchto podmienkach
najefektívnejšie. V kopaní sa pokraèovalo
opä� v tesných priestoroch JJZ smerom.
Uvolnená zemina sa transportovala v
lavóre upevnenom na lane, prièom objem-
nejší kopáè musel vždy najprv vycúva�
nohami hore až k mernému bodu è. 4. Kon-
com prvého pracovného dòa sa podarilo
preniknú� ku kolenu, v ktorom sa klesajúca
chodbièka vyrovnávala do vodorovného
smeru. Druhý deò postúpili jaskyniari
dopredu o dva metre, keï im v ïalšom
postupe zabránil skalný blok vyènievajúci z
¾avej hornej strany. Citujem technický
denník (vedúci akcie Ing. Vrbjar): "Úzkym
otvorom je možno prestrèi� len hlavu a
jedno plece. Je vidie� ïalšie pokraèovanie,
hneï za vyènievajúcou skalou. Chodba je
opä� plazivá, ale už s väèším prierezom
ako chodba, ktorú sme zatia¾ prekonali.
Vyènievajúcu skalu sme sa pokúšali

Výsledky sondovacích prác
na Lopušnom

Ladislav Kováč
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odstráni�, avšak vo ve¾mi úzkom priestore
nie je možno vyvinú� potrebnú silu. Skala
je od ostatného masívu oddelená asi l cm
širokou puklinou. Ako ve¾mi by nám teraz
vedel pomôc� CEVAMIT!"

Na nasledujúcu akciu v apríli 1986 sa ale
cevamit zohna� nepodarilo, navyše lesný
závod odmietol prenaja� chatu a tak
štvorica najstatoènejších si postavila pri
zamknutej chatke dvojmiestny stan a
prežila v òom prudkú noènú búrku. Okrem
toho bol na planine silný odmäk a doteraz
suchá jaskyòa sa zmenila na nepoznanie. Zo
stropu - predovšetkým v rozširovanej
plazivke - husto kvapkala voda a na dne
sa tvorilo riedke blato. Po ïalších márnych
pokusoch odstráni� vyènievajúcu skalu sa
ju rozhodli jaskyniari podkopa�. Opä� si
dovolím zacitova� technický denník Ing.
Vrbjara: "Pri práci nás prekvapil zvláštny

zvuk, ktorý sa zrazu zaèal rozlieha�
jaskyòou. Z¾akli sme sa, že jaskyòu zaèína
zaplavova� voda, pretože zvuk silne
pripomínal vypúš�anie vody z ve¾kej nádrže.
Prerývané klokotanie a bublanie sa ozývalo

asi  minútu. Potom náhle prestalo a my sme
èakali, èi sa neozve znova".

Zvuk sa už neozval a jaskyniarom sa
nakoniec podarilo prekona� �ažký úsek. Za
ním nasledovalo ešte jedno zúžené miesto,
ktoré prekonal prvý prieskumník až na tretí
pokus. Dostal sa do malej sienky, neskoršie
oznaèenej ako "Sienka DV"; v ktorej už ale
bolo možné -postavi� sa. Úzka sienka je
založená na pukline so sklonom asi 65
stupòov a dosahuje výšku asi 4 m. Jej dno
Je pokryté štrkom a hlinou. Vo východnej
èasti sienky pokraèuje puklina neprielezne
nahor. Západná èasí je uzavretá skalnou
stenou, kde vo výške asi 40 cm nad dnom
pokraèuje do dola úzky kanálik ve¾kosti
ruky. V sienke sa nepodarilo objavi� ani
ïalšie možné pokraèovanie ani zdroj
záhadného zvuku. Napriek úspechu
odcházali preto jaskyniari sklamaní a s

rozhodnutím skúsi� nabudúce š�astie v
závrtoch na lúèke pred jaskyòou.

Nabudúce" nasledovalo ale až o viac ako
rok. Dve menšie akcie, v priebehu ktorých
sa sondovalo v závrte oznaèenom Ing.
Kámenom ako Z-VI./2 sa uskutoènili v máji.
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a júni 1987. Jaskyòa bola opä� celá mokrá
a zabahnená. Poèas prvej akcie prenikol do
sienky DV ïalší prieskumník a v tej chvíli sa
ozvalo opä� silné klokotanie, ktoré tentoraz
trvalo nieko¾ko minút. Za ten èas sa
podarilo jednoznaène lokalizova� pôvod
zvuku do malej štrbinky, oznaèenej na pláne
jaskyne znaèkou "?!". S cie¾om zaèal son-
dovanie  na  tomto mieste, napriek
mimoriadne tesným a mokrým pries-
torom, zorganizovali jaskyniari Pracoviska
Muráò v dòoch 6. - 9. V. 1988 za
spoluúèasti Ing. K. Mertu a piatich jas-
kyniarov ZO 7-03 ÈSS "Javoøíèko" pracovnú
akciu nazvanú "Akcia Lopúch".

Týždeò pred akciou, poèas jej
prípravy, museli jaskyniari konštatova�, že
lokalita je opä� patriène mokrá a dno
vodorovnej èasti plazivky je z väèšej èasti
pokryté mlákami. 6. mája sa na Lopušnom
rozpúš�ali posledné snehové ostrovèeky.
Jeden z nich bol na su�ovisku vo vchode,
takže už do jaskyne bolo nutné vplazi� sa po
teèúcej ¾adovej vode. Aké však bolo pre-
kvapenie jaskyniarov, keï necelý meter
pod merným bodom è. 4, v úzkej plazivke,
narazili na hladinu vody. Celá chodbièka, na
konci ktorej chceli håbi� sondu, bola pod
vodou. Plán akcie sa teda musel nútene
zmeni�. Zaèalo sa s håbením sondy v sever-
nej èasti puklinovitej siene, ale štrbinka sa
pod skalným stropom pomaly toèila smerom
novovzniknútému sifónu a popod telá
jaskyniarov pretekal tým smerom úzky
prúžok vody. Bolo viac ako isté, že je iba
otázkou èasu, kedy sa jaskyniari dostanú
opä� na hladinu vody. Preto všetky snahy o
prienik do podzemia Lopušného upriamili na
skupinu krasových jám pred jaskyòou.
Kopalo  sa  v  dvoch  na poh¾ad najnáde-
jnejších závrtoch oznaèených ako Z-
VI./2aZ-VI./8.

V závrte Z-VI./2 sa po prekopaní asi 1.5 m
mocnej hlinenej vrstvy zaèali zosúva� steny
výkopu, takže bez ich zabezpeèenia sa nedalo
pokraèova� v práci. Závrt Z-VI./8 vyzeral
ve¾mi nádejne, konèí v òom totiž asi 30 m
dlhý suchý jarok, ktorý v èase odmäku
odvádza vodu z topiaceho sa snehu. Tu sa
podarilo preniknú� asi 2.5 m pod pôvodné
dno závrtu, ïalšiemu postupu ale

zabránila zužujúca sa puklina v skalnom
podklade, z ktorej už nebolo možné vybera�
vodou nanesený humusový materiál.

Záver
Najprekvapujúcejším zistením poèas

prác v jaskyni bola rozhodne hladina vody v
chodbièke za merným bodom è. 4. Keï
predpokladáme, že jaskyòa pôvodne slúžila
ako odtokový kanál uvaly, je ve¾mi
pravdepodobné, že komunikuje aj so
súèasným odvodòovacím systémom
Lopušného (ponor), musí však ís� o ve¾mi
úzke štrbiny a kanáliky, keï sa za pomerne
malého prítoku vytvorila vodná hladina asi
2 m nad úrovòou za normálneho stavu
suchého dna. Ïalšou možnos�ou je, že
hladina vody v jaskyni bola v tomto
období na výške hladiny vody v celom
odvodòovacom systéme. To by svedèilo o
úzkych priestoroch v ïalších partiách tohoto
celkového systému.

Predpokladá sa, že ponor je pod-
zemnou cestou spojený s vyvieraèkou Za
Pacerom (Kámen, S.,1962), ktorá sa
nachádza na severnom úboèí Muránskej
planiny v nadmorskej výške 950 m s
priamou vzdialenos�ou l 300 m od ponoru
Na Lopušnom. Keïže ale prepojenie nebolo
doteraz overené farbiacou skúškou, nedá sa
vylúèi� ani spojitos� ponoru s väèšími
vyvieraèkami na južnom okraji planiny -
Hradná vyvieraèka (452 m n. m., prietok 30
- l 714 l/sek) a Pastovník priamo v Muráni
(385 m n. m., prietok 25.1-1 050 l/sek).

Predpokladáme, že ïalší postup prác je
vhodný dvoma smermi:

- pokus v   smere oznaèenom na   pláne
jaskyne znaèkou "?!", ktorý ale predpokladá
suché (najlepšie zimné) obdobie, keï vopred
treba prehåbi� plazivky od merného bodu è.4
o 50 cm.

- sonda   v   severnej    èasti   puklinovej
siene východným smerom s cie¾om dosta�
sa do priestorov pod závrtové pole.

Literatúra:
Cinèura J.: Preh¾ad najvýznaènejších vývieraèiek na Slovensku, Encyklopédia Zeme,

Bratislava 1985, s. 686
Kámen S.: Príspevok k poznaniu hydrologických pomerov Muránskeho a Tisoveckého

krasu, Slovenský kras roè. IV, (1961-62).
Mitter P.: Jaskyòa na Lopušnom, Slovenský kras roè. X,(l972)
Mitter P.: Geomorfológia Muránskej planiny a Švermovského hrdla, Slovenský kras roè.

XIII. (1972)
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Pred nieko¾kými stároèiami po Tatrách
blúdili ¾udia, ktorých neskôr nazvali
h¾adaèmi pokladov. Prechádzali cez hory a
h¾adali kamenné bohatstvá - zlato a drahé
kamene, ale aj kovové rudy. Zrejme kvôli
orientácii umiestòovali na skalách aj
stromoch znaèky rôznych tvarov. Niektoré
epigrafy vyryté do skál sa zachovali do
dnešných èias.

Dávni prospektori zanechali po sebe aj
písané dokumenty, takzvané "spisky".
Tieto tajné texty obsahovali okrem iného
aj obsiahle opisy trás vedúcich cez hory,
popisy ich priebehu a spôsoby
prekonávania prekážok. Stali sa tak prvými
písanými sprievodcami po Tatrách.

Najznámejším spiskom je text
"Opísanie ciekawe gór Tatrów" od Michala
Hrozienskeho datovaný do prvej polovice
17. storoèia. V tomto spisku je okrem iného
spomenutých aj 10 jaskýò, ktoré sa údajne
nachádzajú v Javorovej doline a v masíve
Širokej (2210 m.n.m), prièom sa podrobne
opisujú niektoré z nich (zrejme tie väèšie).
Spomína sa jaskyòa s vodopádom, ïalej
jaskyòa s 3 dómami, jaskyòa s kvap¾ovou
výzdobou, jaskyòa s oknom a jaskyòa s
kvap¾ovým ståpom. Jedna z jaskýò sa
dokonca pomenováva ako Vodná diera. A
práve okrem nej nie je dnes žiadna z
opisovaných jaskýò známa. Aj keï dodnes
väèšina tatrológov nekriticky pod¾a Stanis-
lava Eljaszema Radzikowského stotožòuje
Vodnú dieru so známou Mokrou dierou, už
zbežná analýza popisov jaskýò uvedených v
15 - dielnom sprievodcovi Tatry Wysokie od
Witolda H. Pariského ukazuje, že Vodnú
dieru treba identifikova� ako neïaleko
ležiacu Suchú dieru.

V spiskoch sa to len hemží popismi
epigrafov h¾adaèov pokladov, ktoré sa majú
nachádza� v tejto oblasti (sám Hrozienski
uvádza 22 miest, kde sa tieto orientaèné
znaky majú nachádza�), ale súèasná
literatúra pozná iba dve takéto stanovištia
v Javorovej doline (nad Žabím Javorovým
plesom a v Jaskyni pri ž¾abe) a tri v oblasti
Belianských Tatier (v jaskyniach

Alabastrová, Belianska a V Novom ž¾abe
III). Žiadne z nich nezodpovedá opísaným
v spiskoch prospektorov, a predsa sa èas�
epigrafov uvádzaná Hrozienskym mala
nachádza� vnútri jaskýò, kde menej
vystavená deštrukèným vplyvom poèasia sa
mohla zachova� do dnešných èias. To je
prenikavá disproporcia v porovnaní s
po¾skou stranou Tatier, kde od roku 1986 v
priebehu prieskumných prác (v rámci
zaregistrovanej TNP- témy: Lokalizácia miest
skalných epigrafov) je známych viac ako 60
miest so skalnými znakmi.

V súvislosti s vyššie uvedeným som sa
rozhodol v roku 1988 rozšíri� vyh¾adávanie
znakov aj na slovenskú stranu Tatier.
Nájdenie a identifikácia ktoréhoko¾vek zo
znakov, opísaných vo viac ako 300 rokov
starých spiskoch by urèite bola ve¾kou
senzáciou a predovšetkým by to malo ve¾ký
význam pre potvrdenie vierohodnosti
konkrétneho spisku. Omnoho väèšou
senzáciou by však bolo znovuobjavenie niek-
torej z jaskýò popisovaných Hrozienskym,
lebo ich vchody sú dnes, súdiac pod¾a
náznakov v textoch spiskov, zamaskované
kamením a zeminou. Súèasne som sa
chcel pokúsi� rekonštruova� priebeh trasy
popísanej v Hrozienskeho spisku, ktorá vedie
cez masív Širokej a Javorovú dolinu.
Treba uváži�, že interpretácia textu spisku,
ktorú urobil Stanislav Radzikowski, je
mylná a miestami neprirodzene
natiahnutá (ako napríklad prechod trasy z
Javorovej doliny na Opalone, obrátka naspä�
pod Po¾ský hrebeò a opä� nazad do Doliny
Pieciu Stawów Polskich). V tomto prípade by
ve¾ký význam malo nájdenie oporného
bodu priamo v teréne - nieko¾kých
alebo aspoò jedného z charakteristických
miest spomínaných a opísaných v spisku,
alebo niektorého epigrafu starých
prospektorov èi niektorej opísanej jaskyne.

Pravdu povediac, Javorová dolina a jej
okolie, aj keï sa tu nachádza jedna z
prvých známych tatranských jaskýò a do
nachádzajúcich sa tu "Dier" vodili turistov
už poèiatkom 19. storoèia, sa mnoho rokov

Po stopách hľadačov pokladov
(Nové jaskyne vo Vysokých Tatrách)

Wojciech Wisniewski
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netešila patriènému záujmu speleológov.
Prvé krátke obdobie intenzívnej èinnosti
bolo v rokoch 1955 - 56, keï po¾skí jas-
kyniari objavili v tejto oblasti vyše 10
jaskýò, nie ve¾kých èo do dåžky, zväèša
vyše sto metrov. Najväèšia z nich, Ciasna
(Tesná) bola okolo 200 m dlhá. Iba v roku
1972 sa touto oblas�ou zainteresovali
slovenskí jaskyniari. V priebehu nieko¾kých
nasledujúcich rokov tu objavili 20 jaskýò do
tej doby neuvádzaných v literatúre.
Najväèším úspechom bol objav jaskyne
Javorinka prebiehajúcej pod úpätím Úplazu
(1784 m.n.m) od ponorov Kolového potoka
takmer k potoku Javorovému. Do roku 1988
v nej bolo známych okolo 3,3 km chodieb o
celkovej denivelácii 165 m. Bola to vtedy
najdlhšia jaskyòa známa na slovenskej
strane Tatier a jedna z troch jaskýò na
slovenskej strane Tatier dlhších ako l km
s deniveláciou prekraèujúcou 100 m
(celkovo je v slovenských Tatrách známych
7 jaskýò s deniveláciou cez 100 m). Do
roku 1988 bolo v okolí Javorovej doliny a
masívu Širokej patriacom do Vysokých
Tatier známych celkom 41 jaskýò so
sumárnou dåžkou chodieb 4575 m

Tábor v júli a v septembri 1988
Keïže iba podrobný povrchový prieskum

masívu Širokej a Javorovej doliny mohol
vyjasni� alebo vyrieši� niektoré z vyššie
uvedených problémov, v roku 1988 som
do tejto oblasti so súhlasom Riadite¾stva
TANAPu zorganizoval dve prieskumné
expedície. Prvého výjazdu od 4. 7. do 18. 7.
1988 sa zúèastnil Krzystof Bebenek,
Tadeusz Czyzewski a Wojciech W.
Wišniewski. Už pri zoznamovacej rekognoskácii
èasti skúmanej oblasti sa v priebehu 8
vychádzok podarilo objavi� 26 doposia¾ v
literatúre neuvádzaných jaskýò s celkovou
dåžkou prekraèujúcou l km. Najväèší úspech
dosiahol W. Wišnievski, keï v predposledný
deò expedície 17. 7. 1988 sám objavil a bez
speleoalpinistického výstroja preskúmal
500 m dlhú jaskyòu s celkovou deniveláciou
nieko¾ko desiatok metrov. Tento najväèší
objav v tatranských jaskyniach urobený
sólovým prieskumom a jeden z najväèších
vôbec nazval Èiernohorská jaskyòa.

Jaskyòa dosahuje miestami na
tatranské pomery znaène rozmery. Od
ležiaceho nižšie ako vstupný otvor dómu
Sala kozicy (Kamzièieho dómu) pokraèuje do
håbky masívu jedna príkro stúpajúca chod-
ba (s deniveláciou vyše 50 m) dlhá 125 m
a s prieènymi rozmermi 2 - 3 m a, èo nie je
obvyklé v tatranských jaskyniach, s profilom
nemeniacim sa podstatnejšie po celej

dåžke chodby. O týždeò neskôr sa do tejto
jaskyne vypravil kolektív slovenských jas-
kyniarov, ktorých som informoval o
všetkých objavoch, ale zastavil sa pod
prahom vo vstupnej èasti jaskyne lebo sa
domnieval, že ho nie je možné prekona� bez
použitia lana.

Výsledkom druhého výjazdu (10. 9. -25.
9. 1988), ktorého sa zúèastnil Krzysztof
Bebenek a Wojciech W. Wišnievski, bolo
medzi iným objavenie ïalších okolo 450 m
chodieb v Èiernohorskej jaskyni (treba
zdôrazni�, s bohatou kvap¾ovou výzdobou) a
tiež objav 13 nových jaskýò o celkovej dåžke
400 m. Vrátane jaskyne Skoruszowa dziura
(Skorušova diera), prvej známej jaskyne
ležiacej vo východnom svahu Kolovej doliny.
V jednej z jaskýò pod vrcholom Sviš�ovky
(2070 m.n.m), na konci 30 m dlhej chodby
s rozdielom výšky 20 m bol v ¾adopáde
nájdený èiastoène zatopený v ¾ade kamzík.
Treba doda�, že kvôli každoroène
organizovaným po¾ovaèkám v oblasti
Belianských Tatier a masívu Širokej bola
naša èinnos� ohranièená na Javorovú dolinu
(a to nie celú).

Zhrnutie
Dve expedície, zorganizované v roku

1988, priniesli neoèakávané výsledky. Je
pravda, že nebolo nájdené ani jedno miesto
opísané v spisku Hrozienskeho (potvrdila sa
iba totožnos� Vodnej diery s dnes známou
Suchou dierou), ale v okolí Javorovej
doliny a masívu Širokej, patriacom do
Vysokých Tatier, neïaleko územia 20
rokov podrobne skúmaného slovenskými
jaskyniarmi, sa zdvojnásobil poèet
známych jaskýò a ich celková dåžka vzrástla
o 40% (okolo l900 m). Najväèšia z objavených
jaskýò, Èiernohorská jaskyòa, sa priblížila
ku kilometrovej dåžke a stometrovej
denivelácii. Šes� z 12 najdlhších jaskýò
oblasti bolo objavených nami. Žiá¾bohu,
žiadna z týchto 39 nových jaskýò na
území Vysokých Tatier, ako aj 3 jaskyne, v
doline Medzisteny, objavené pri h¾adaní
epigrafov nepatrí do opísaných v spisku
Hrozienskeho. O mnoho slabšie výsledky
prinieslo h¾adanie epigrafov. Poèas
expedícií boli nájdené iba 3 stanovištia
(jedno zvláš� bohaté), ale žiadne z nich sa
neopisuje v spiskoch.

Všobecne v oblasti Javorovej doliny
patriacej do Vysokých Tatier a v masíve
Širokej je známych 80 jaskýò s celkovou
dåžkou "chodieb prekraèujúcou 7.2 km.
Najväèšia z nich je Javorinka, ktorá má
dåžku okolo 4 km a deniveláciu asi 190 m

10



Popis k mape:
Poloha jaskýò v Javorovej doline a v masíve Širokej

I - jaskyne uvedené v literatúre do r. 1973
II -jaskyne objavené slovenskými iaskyniarmi od roku 1972
III -jaskyne objavené autorom v roku 1988
1 - dokázané a predpokladané smery podzemných vôd
2 - ponory
3 - vyvieraèky
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nasleduje Èiernohorská s 950 m chodieb a
necelými 100 m denivelácie. Najvyššie
položené vchody jaskýò boli objavené v
masíve Širokej vo výške 1944 m.n.m..
Keïže táto oblas� je odvodòovaná (ako
ukázalo farbenie vody v ponore v Širokej
doline vo výške 1790 m.n.m.) medzi iným aj
vyvieraèkou Vývery vo výške 1170 m.n.m.,
teoreticky existuje možnos� dosiahnu� v tejto
jaskyni håbku 700 - 750 m. Teda mienka
Jozefa Nyka z roku 1972, že "znaèné
možnosti objavov stoja tu pred speleológiou",
je naïalej aktuálna.

Literatúra:
S. Pavlarèík: Speleologický výskum

krasových javov obalovej jednotky severnej
strany Vysokých Tatier, Slovenský kras,
roè. 22, 1984, s. 41 - 67

S. Pavlarèík: Epigraf starých prospek-
torov v jaskyni Pri ž¾abe v Javorovej doline,
Slovenský kras, roè. 25, 1987, s. 195 - 198

Zoznam jaskýò: 
Bielovodská dolina
Èervená dolina

1. Červená jaskyňa cca 1280     12 
Bielovodská dolina

2. Jaskyňa v Tisovkách 1220     7 
Rozpadliny

3. Puklina v Rozpadline cca 1700      5
4. Puklina na hrebenicca 1800                10

Spismichalová dolina
5. Spismichalová diera cca 1500      6
6. Priepasť v stene cca 1550
7. Spismichalová jaskyňa 1590      80
8. Spismichalový tunel cca 1620     13
9. Puklina pod Spismichalovým tunelom cca 1620       7
10. Západná puklina cca 1700            30/- 5
11. Puklina s kostmi kamzíka cca 1700             30/- 5
12. Priepastka na pukline cca 1700             5
13. Veľká ľadová puklina cca 1700             50/-10
14. Nižná Horvátska puklina cca 1750
15. Vyšná Horvátska puklina cca 1800
16. Závrtové jaskyňa cca 1600             30
17. Puklina vo Vyšných Zámkoch    cca  1850            50/-15

Litvorový ž¾ab
18. Zámkova diera cca  1500

Javorová dolina
Široká dolina

19. Kostolík                                    cca 1490           23
20. Spodná jaskyňa                        cca 1620            5
21. Vrchná jaskyňa                         cca 1650            6
22. Tichá diera                               cca 1740            6.6
23. Diera pri kóte 1944                           1940           4 
24. Závrt pri kóte 1944                           1944            4

Sviš�ovky
25. Nižná svišťová jaskyňa        cca 1485            -20
26. Prievanová jaskyňa              cca 1480           6.6
27. Puklinová  jaskyňa               cca 1612            9
28. Skrytá diera                         cca 1700           15
29. Priepasť A-5                        cca 1715            30/-10
30. Priepasť A-4                        cca 1780             /-3

31. Priepasť A-1 cca 1820        /-10
32. Priepasť A-2 cca 1820        /-15
33. Vyšná svišťová jaskyňa cca 1850          40 

Javorová dolina - západný svah
34. Mokrá diera cca 1180          35
35. Suchá diera cca 1190          400
36. Pri žľabe 1425          31
37. V žľabe cca 1438          29.5
38. Ľadová Javorová cca 1250         15
39. Nad javorem cca 1350         26
40. Javorové okno cca 1400
41. Malá javorová diera cca 1400
42. Tesná cca                                    1400         200
43. Strmá cca 1450         10
44. Medvedia diera cca 1415        14
45. Medvedia cca 1417        26
46. Zelenácca                                     1475        7.6
47. Nad Zelenou cca 1485        20/5
48. Ľadová pod Košiarom cca 1550       20/ 5
49. Skrytá priepasť cca 1600       60/-20
50. Diera pod Skrytou priepasťou   cca 1550
51. Puklina pod Skrytou priepasťoucca 1550        5
52. Jurgovská diera cca 1600        36
53. Jurgovský komienok cca 1750        8A-6
54. Jurgovská priepasť cca 1750        40/-21
55. Ľadová kamzičia cca 1700        125/-20
56. Nad ľadovou kamzičou cca 1700        121- 6
57. Nízka chodba cca 1800        5
58. Kamzičí úkryt cca 1800        3
59. Diera pod balvanmi cca 1800       10

Javorová dolina - východný svah
60. Stratená vyvieračka 1188          22
61. Javorinka 1240       3300/165
62. Ponorová l cca 1200         12
63. Ponorová II cca 1207        15
64. Pri chodníku cca 1250        5
65. Pod Čiernohorským úplazom    cca 1450        65
66. Previsová 1505        8
67. Malá cca 1640          5
68. Čiernohorská studená cca 1470          225
69. Čiernohorská nižná cca 1500          180/20
70. Čiernohorská cca 1550         950/95
71. Diera na Grudi cca 1550          4
72. Pod Úplazem ca 1735         120

Kolová dolina - západný svah
73. Pukliny nad ponorem cca 1400         20/-5
74. Nádejná cca 1490          40
75. V kosodrevine cca 1550        12
76. Jendova diera cca 1630        30.5
77. Tesný meandrík cca 1650         5
78. Kolová diera cca 1600        14
79. Kolová puklina cca 1600        10

Kolová dolina - východný svah
80. Skorušova diera cca 1450        25

Belianske Tatry
Javorová dolina

1. Muránska                                      1559      200/+50
2. Muránske okno                        cca 1650         100 
3. Nad suťou                                     1680         16.8 
4. Zavalená                                  cca 1900?       26

Dolina Medzisteny
5. Diera v Medzistenách                     1212          8,7
6. Kamenné mlieko                      cca 1182           27
7. Okno v Medzistenách               cca 1200         8
8. Diera nad Oknemcca                cca 1200        10 
9. Jelení úkryt                               cca 1150        8
10. Muránska priepasť                  cca 1600      /-15
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V rámci ústrednej evidencie a
dokumentácie krasových javov v Slovenskej
republike, ktorá je jednou zo štatutárnych
úloh Slovenského múzea ochrany prírody a
jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, sa
zostavujú viaceré informaèné výstupy.
Priebežne sa kompletizuje a upresòuje zoz-
nam preskúmaných jaskýò so snahou jeho

postupného dotvorenia do publikaènej
podoby. Známe je systematické zos-
tavovanie tabuliek najdlhších a
najhlbších jaskýò, pozornos� sa venuje i
poèetnému zastúpeniu jaskýò pod¾a
geomorfologických jednotiek. Okrem toho
zhromaždený dokumentaèný materiál,
doplnený o excerpciu literatúry umožòuje
poskytova� i iné zaujímavé údaje o
slovenských jaskyniach. Z týchto h¾adísk v
príspevku predkladáme výber údajov, ktoré
snáï budú interesova� mnohých jas-
kyniarov a èiastoène aj prispejú  k
sumarizácii základných informácii o
výskyte podzemného krasu na Slovensku.
Dokumentaèná èinnos� sa vz�ahuje i na
pseudokrasové javy. Do preh¾adu sme
nezahrnuli údaje z tabuliek najdlhších a
najhlbších jaskýò, pretože sa pravidelne
uverejòujú v speleologickej literatúre.

K 31. 3. 1992 evidujeme 3 075 jaskýò
a previsov spåòajúcich kritériá podzemného
priestoru. Šes� jaskýò je dlhších ako 5 000
m. 30 má dåžku v rozpätí 1 000 - 5 000 m a
53 v rozpätí 500 - l 000 m. Štyri jaskyne
sú hlbšie ako 250 m, 30 jaskýò má håbku
v rozpätí 100 - 250 m a 42 v rozpätí 75
- 100 m. Najviac  zaregistrovaných jaskýò je
v Slovenskom krase (420, Nízkych Tatrách
(344) a Spišsko-gemerskom krase (339).
Ïalej nasleduje Ve¾ká Fatra (267), Tatry
(235), Malé Karpaty (196), Strážovské vrchy
(169) Volovské vrchy (102), Revúcka
vrchovina (97), Malá Fatra (86).
Horehronské podolie (78) atï.

Najvyššie položené jaskyne sú v  Èer-
vených vrchoch v Západných Tatrách. V
nadmorskej výške 2 077 - 2 080 m sa
nachádzajú jaskyne KR-8, KR-11, Vyšná
Kresanica (KR-14) a KR-15. Najväèšou

jaskyòou s vchodom v nadmorskej výške
nad 2 000 m je Nová Kresanica dlhá cca 550
m a hlboká 110 m. V literatúre
(Èeskoslovenský kras 26, 1975) sa spomína
i pseudokrasová jaskyòa vo východnej
stene Javorového štítu vo Vysokých Tatrách,
avšak bez udania nadmorskej výšky. Medzi
najnižšie situované (pod 200 m n.m.) patrí
Abrázna jaskyòa na západnom úpätí

Devínskej Kobyly a jaskyne v Devínskom
hradnom brale v Malých Karpatoch, ïalej
Hradná jaskyòa a jaskyne na Kalvárii v
Nitre a travertínové jaskyne v Santovke
v Podunajskej pahorkatine, Jaskyòa v
tufoch v katastri Tešmaku neïaleko Šiah
na západnom úboèí Krupinskej planiny a
niektoré jaskyne v okolí Bretky a
Gemerskej Vsi v Rimavskej kotline. V hlbin-
nom magnezitovom ložisku v Podreèanoch
pri Luèenci sa zdokumentovala kaverna na
horizonte 120 m n.m. a na Bankove v
Košiciach jaskyne na horizonte 50 m n.m.
odkryté �ažbou.

Najsevernejšie sú lokalizované
pseudokrasové  jaskyne v Malej Babej hore
v Oravských Beskydách, najjužnejšie už
zmienená Jaskyòa v tufoch, najvýchodnejšie
jaskyne Vyšná Hurka è. 1 a è. 2 pri
Beòatinej v Ublianskej pahorkatine

Beskydského   predhoria  a   najzápadnejšie
Abrázna jaskyòa v Devínskej Kobyle. 

Najväèší podzemný priestor je
Rozprávkový dóm v Stratenskej jaskyni s
dåžkou 192 m, priemernou šírkou 46 m,
priemernou výškou 11 m plochou 9 040
m2 a objemom 79 017 m3. Bystrický dóm v
Jaskyni màtvych netopierov dosahuje
dåžku 12,0 m, výšku 40 ma šírku 50 až 60
m a objem cca 67 000 m3 . V Stratenskej

Zaujímavosti z ústrednej evidencie 
a dokumentácie jaskýň
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jaskyni sa nachádza aj Strmý dóm, ktorý
má dåžku 162 m, priemernú šírku 41 m,
priemernú výšku 10 m, plochu 6 653 m a
objem 45 174 m3 Objem celej jaskyne je vyše
580 000 m3. Najväèší stalagmit vysoký 32.4
m je v Krásnohorskej jaskyni v severnej èasti
Silickej planiny.

Silická ¾adnica s vchodom v nadmorskej
výške 503 m predstavuje najnižšie
situovanú ¾adovú jaskyòu. Najväèší objem
¾adu je v Dobšinskej ¾adovej jaskyni, od-
haduje sa na viac ako 125 000 m3 , prièom
zaberá plochu 11 200 m2 a dosahuje hrúbku
až 25 m. Po detailnom morfometrickom
zhodnotení Stratenskej jaskyne, patriacej
do toho istého genetického systému, sa však
na základe vzájomného pomeru kubatúr
stáva opodstatnenou úvaha o potrebe
upresnenia objemu ¾adu. Medzi významné
¾adové jaskyne ïalej patrí Demänovská
¾adová jaskyòa, Ve¾ká ¾adová priepas� na
Ohništi a ¼adová priepas� v Èervených
vrchoch.

V kategórii aragonitových jaskýò je
najvýznamnejšia Ochtinská aragonitová
jaskyòa v Revúckej vrchovine, náhodne
odkrytá pri razení geologickej prieskumnej
štôlne. Z nej je prístupná i Festivalová
jaskyòa (Suchá jaskyòa) a mnohé ïalšie
podzemné krasové priestory s touto
unikátnou výzdobou.

Najväèšie jaskyne v travertínoch sú
na Dreveníku neïaleko Spišského
Podhradia v Hornádskej kotline -
Puklinová jaskyòa (Pleky) dlhá 100 m,
¼adová jaskyòa dlhá 80 m, Hlboká priepas�
s vertikálnym rozpätím 42 m, Ve¾ká
jaskyòa a priepas� Peklo hlboké 23 m.
Jaskyòa Borová hora vo Zvolenskej
pahorkatine pri Sliaèi dosahuje dåžku 77
m, Puklinová jaskyòa v Motyèkách v
Starohorskej doline na rozhraní
Starohorských vrchov a Ve¾kej Fatry 69 m.

V bradlovom pásme sú najdlhšie
jaskyòa Aksamitka (330 m) v Pieninách,
Landrovská jaskyòa (275 m) v Bošáckych
bradlách Bielych Karpát a Vápencová
jaskyòa (137 m) v Manínskej vrchovine
Sú¾ovských vrchov. Najhlbšie - Jaskyòa
neznámeho a Priepas� v Centrálnom ž¾abe
situované tiež v Manínskej vrchovine a
Babky II. (všetky 29 m) vo Vršatských
bradlách Bielych Karpát.

Najdlhšou pseudokrasovou jaskyòou je
Labyrintová jaskyòa (151 m) v Cerovskej
vrchovine, kde sa registruje najviac jaskýò

takejto genézy (16). V priestore Ragáèa sa
tu zaznamenal jediný u nás známy výskyt
syngenetických vulkanicko-exhalaèných
jaskýò. V dåžkovom poradí nasleduje
Jaskyòa v Prednej Kohútovej (cca 100 m) v
Levoèských vrchoch a Jaskyòa v Malej Babej
hore è. l (cca 60 m). Najhlbšou je Priepas� v
Kremnických vrchoch (cca 30 m). Jaskyòa
v Derežovej v Levoèských vrchoch dosahuje
håbku cca 20 m, Ve¾ká trhlina v Cerovej
vrchovine a Jaskyòa v Malej Babej hore è. 2
håbku 17m. V prípade Jaskyne pod Jankov-
com è. 2 v Levoèských vrchoch sa preskú-
mala len malá èas� podzemných pries-
torov v dåžke nieko¾ko desiatok metrov,
prièom ani vertikálne rozpätie nie je
zanedbate¾né. Po zameraní sa
predpokladá jej zaradenie do popredia v
oboch kategóriách pseudokrasových
jaskýò.

Ku koncu roku 1990 bolo vyhlásených
40 chránených prírodných výtvorov
vz�ahujúcich sa výluène na jaskyne.
¼adová jama na Muránskej planine
predstavuje chránené nálezisko. Už skôr
došlo k zmene kategorizácie ochrany
nieko¾kých jaskýò. Chránený prírodný
výtvor Kryštálová jaskyòa v Krivánskej èasti
Malej Fatry sa zrušil, Jaskyne v Dolnom
Prepadlom v Malých Karpatoch sa po
zrušení chráneného prírodného výtvoru
zahrnuli pod štátnu prírodnú rezerváciu
Strmina, podobne Jasovské jaskyne -
mimo Jasovskej jaskyne pod štátnu
prírodnú rezerváciu Jasovské dubiny a
Kostrová jaskyòa pod štátnu prírodnú
rezerváciu Zádielska tiesòava. Aj mnohé
ïalšie jaskyne sú chránené ako súèasti
štátnych prírodných rezervácií.
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Keï sme na predchádzajúcom JT v
Tisovci nadšene s¾úbili výboru SSS zorga-
nizova� 33. jaskyniarsky týždeò v Malých
Karpatoch, netušili sme ešte, ako sa situá-
cia v priebehu roka vyvinie. O celkovom
ekonomickom úpadku sa dúfam netreba
podrobnejšie rozpisova�, faktom však je, že
zasiahol všetky sféry dobrovo¾nej èinnosti a
jaskyniarstvo zvláš�. Prejavilo sa to v útlme
èinnosti skupín i jednotlivcov, a ani nie tak
u tých chudobnejších, ako u podnikate¾ov,
keï pri honbe za ziskom už nezostáva na
jaskyne èas.

Prípravy na jaskyniarsky týždeò
nepríjemne zasiahla správa o zrušení
dotácie pre SSS. Trocha nás uspokojilo, že
centrálne akcie a v rámci nich JT majú
prioritu pri zabezpeèovaní zo strany
Spoloènosti. Tak bol vypracovaný rozpoèet
pre 50 úèastníkov a snažili sme sa ho
minimalizova�. Nevyhnutným sa ukazuje
aspoò èiastoèné krytie nákladov
úèastníkmi, treba však zosúladi�
úèastnícky poplatok s možnos�ami a
záujmom jaskyniarov. Po urèitých úvahách
bol tento stanovený na 150 Kès a zostávalo
zisti� záujem. Naša oblastná skupina rozos-
lala na ostatné OS 39 návratiek, do ktorých
staèilo dopísa� dve èísla a hodi� do schránky.
Vrátilo sa 22 a výsledok bol uspokojivý: z
51 záujemcov bolo 44 ochotných poplatok
zaplati�. Ve¾mi nás potešil s¾ub Ministerstva
školstva, mládeže a športu o èiastoènom
dotovaní podujatia do výšky 10 000 .-Kès.
Definitívnu ú¾avu však prinieslo až rozhod-
nutie výboru SSS v júni o krytí nákladov na
JT pod¾a minimálneho rozpoètu, ktorý
predstavoval 21 000 Kès.

Vzh¾adom na poznatok z minulých rokov,
že väèšina úèastníkov prichádza o deò

neskôr, bol program JT zhustený prakticky
do troch dní. Keïže Malé Karpaty sú pre
väèšinu jaskyniarskej verejnosti od¾ahlé, a je
málo pravdepodobné, že kras tohto horstva
bol alebo bude èastejšie navštevovaný,
hlavný dôraz v rámci JT sme kládli na
poznávaciu èas�. Preto bola pripravená
široká paleta exkurzií a každý záujemca si
mohol vybra�. Zrekapitulujeme ponuku
exkurzií, ktoré aj skutoène prebehli:

Povrchové:
Prechod Borinským krasom - trasa

viedla z táboriska po svahoch spodnej èasti
údolia Prepadlé tak, že sa prešiel celý
krasový systém Košariská - Medené Hámre
od ponorov až po vyvieraèku a nevynechala
sa žiadna významnejšia jaskyòa. Spolu sa
prešlo popri 17 vchodoch do jaskýò a
navštívil sa tiež hrad Pajštún nad obcou
Borinka.

Prechod krasom Devínskej Kobyly -
doprava bola zabezpeèená Aviou do Bratis-
lavy-Dúbravky, kde bola navštívená mimo-
riadne zvláštna Medzivrstvová jaskyòa
v pieskovcoch dlhá 165 m, ïalej sa
navštívili jaskynky v severných svahoch
Kobyly   a  prešlo  sa  cez   známu
paleontologickú lokalitu Sandberg na
Devínske bralo, kde po prehliadke menších
jaskýò sa exkurzia zakonèila prehliadkou
hradu spojenou s odborným výkladom.

Prechod Plaveckým krasom - autobus
priviezol záujemcov do obce Plavecký
Mikuláš, odkia¾ sa pochodovalo Mokrou
dolinou popri známych jaskyniach Tmavá a
Deravá skala cez krasovú plošinu Baborské
ved¾a vchodov do viacerých menších jaskýò

SPRÁVY

33. jaskyniarsky týždeň
Borinka - Košariská

Peter Magdolen
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do krasového kaòonu Èervenice a exkurzia
konèila v Plaveckom Podhradí.

Podzemné:
Ve¾ké Prepadlé J-1 a P-2 - najdlhšia

jaskyòa Borinského krasu (J-l) so
zameranou dåžkou 597m je ob¾úbeným
cie¾om návštevníkov. Prechod jaskyòou je
s�ažený èastým plazením pri obchádzaní
štyroch sifónových úsekov a množstvom
blata v koncových užších priestoroch.
Dominantou je v úvode 15 m hlboká Hlavná
studòa s
podzemným
vodopádom,
ktorý bol ale
vïaka suchu
ve¾mi slabý.
Návštevu jas-
kyne P-2,
ležiacu v tes-
nej blízkosti
absolvovala
len è a s �
úèastníkov,
ktorým ostalo
dos� síl po
predchádza-
júcej jaskyni.

J a s k y n e
Stará garda a
Vlèie jamy -
p r i e p as t n á
jaskyòa Stará
garda je
z n o v u
objavená po
zavalení v
r.  19 5 8.
Návštevníci
zišli pomocou
re�azí a
l a n o v ý c h
rebríkov na
dno v håbke -
85m, prezreli
si stopy po pr-
voobjavite¾och
z profesionál-
nej skupiny
vedenej J.Maj-
kom a aj
s ú è a s n é
pracovisko OS Bratislava v horizontálnej
meandrovitej chodbe. Z tejto jaskyne sa
presunuli k j. Vlèie jamy, hlbokej 45 m a
vyznaèujúcej sa najväèším podzemným
priestorom v Borinskom krase - dóm má
rozmery 18 x 6 x 5 m.

Jaskyòa Sedmièka - prehliadka tejto cca
500 m dlhej jaskyne je s�a-žená pre-
liezaním v úzkych, ale pekne vyzdobených
horných partiách, ktoré boli objavené v
minulých dvoch rokoch a tiež zostupom a
výstupom strmou Bahennou chodbou,
ústiacou na podzemné rieèisko.

Silnického jaskyòa - je považovaná za
naj�ažšiu v Borinskom krase, nie však kvôli
dåžke èi håbke, ale pre neustále preliezanie
a plazenie v stiesnených priestoroch.
Jaskyòa konèí po asi 250 m zúžením v  håbke

50 m od vchodu. Blízkos� chodieb jaskyne
Sedmièka dáva nádej na prepojenie obid-
voch jaskýò.

Plavecká  jaskyòa a sonda Pohanská -
najznámejšia jaskyòa Plaveckého krasu
dlhá 545 m je nenároèná na prechod.

Návšteva ministra živ. prostredia na JT 92
Foto: Magdolen
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Horizontálny priebeh chodieb sa mení na
vertikálne puklinový len v závereèných par-
tiách. Pohodlné sprístupnenie sa datuje do
zaèiatku minulého storoèia. Úèastníci si
prezreli tiež 15 m hlbokú zapaženú sondu na
plošinovom vrchole Pohanská (495 m
n.m.). Ide o ve¾mi perspektívne pracovisko
OS Plavecké Podhradie so silným prie-
vanom. Zaujímavé sú tu nálezy po Keltoch,
z èoho sa usudzuje, že priepas� slúžila ako
obetná jama.

Jaskyòa Haviareò a Roštúnska priepas�
- možnos� využitia jednolanovej techniky sa
naskytla pri zostupe do jaskyne Haviareò
horným vchodom a nasledovne 30 metrovou
priestornou studòou. Z jej dna po krátkom
horizontálnom prechode treba ešte zlanova�
12 m stupeò a po strmom svahu sa
úèastníci dostali na dno v håbke - 80 m. Na
druhej sírane hrebeòa Vápennej, cca 200 m
od Haviarne sa nachádza 63 m hlboká
Roštúnska priepas�, kde sa na lane
prekonávajú tiež dva úseky: 20 m hneï za
vchodom a 15 m v strednej èasti. Priepas� je
vyvinutá na výraznej pukline a konèí labil-
nými závalmi.

Cyklistická exkurzia:
Prechod Cajlanským krasom exkur-

zia viedla z tábora k ponorom a jaskyniam
vo Ve¾kom Prepadlom, ïalej po hrebeni do
sedla Baba a zjazdom po hradskej k jas-
kyniam Tibra (dåžka 75 m). Tank (7 m) a Pec
(20 m). Pokraèovalo sa cez mesto Pezinok do
Limbachu a k Limbašskej vyvieraèke, kde
vyvierajú vody z druhej strany hlavného
hrebeòa a po výstupe na Tri kamenné kopce
(575 m n.m.) exkurzia konèila zjazdom do
táboriska. Pohyb v krase na horských bicyk-
loch sa javí ve¾mi úèelný a získal si dos�
priaznivcov spomedzi prítomných jas-
kyniarov.

Okrem uvedených exkurzií bolo
pripravené ešte po jednej podzemnej a cyk-
listickej a dve pracovné exkurzie, ale
vzh¾adom na menší poèet záujemcov sa
nerealizovali. Podrobný opis všetkých
exkurzií dostal každý úèastník spolu s
tabu¾kovým preh¾adom jaskýò v
záujmových územiach a uvedením ich polohy
v mapke. A ako prebiehalo celé podujatie ?

Jaskyniarsky týždeò bol slávnostne
otvorený v stredu 5. 8., keï jaskyniarov
privítali predseda OS Bratislava RÒDr. P.
Magdolen a tajomník SSS RNDr. I. Raèko. Na
otvorenie prišiel aj súèasný minister
životného prostredia Ing, Jozef Zlocha a
prihovoril sa prítomným jaskyniarom.

Na druhý deò sa konali podzemné a
povrchové exkurzie po jaskyniach
Borinského krasu a cyklistická po Caj-
lanskom krase, ktorá zožala ve¾ký úspech. Vo
veèerných hodinách sa premietali diapozitívy
z èinnosti OS Banská Bystrica (objav jaskyne
Dedkove diery) a domácej OS Bratislava.
Piatok bol venovaný exkurziám po Plaveck-
om krase, kam úèastníkov odviezol
prenajatý autobus a poriadala sa tiež
exkurzia krasom Devínskej Kobyly
zabezpeèovaná Aviou. Veèerný program zaèal
demonštráciou využitia výpoètovej tech-
niky v speleológii; prednášajúci Ing. T. Ïurka
predviedol kreslenie máp, ako aj spracovanie
mapových podkladov a manipuláciu s
poèítaèovými obrazmi jaskýò v
modifikovanom programe AutoCAD. Potom
RNDr.P.Magdolen premietol diapozitívy zo
zahranièných expedícii OS Bratislava do
krasových oblastí Rumunska a Sibíri a na
záver predviedol R. Lehotský použitie
ultrafialového žiarenia a iné luminescenèné
metódy pri analýze minerálov, ktoré môžu
by� prítomné v krase a pri urèovaní veku
jaskynných sintrov.

V sobotu 8.8. sa konali opä� exkurzie
po jaskyniach Borinského krasu a prechod
Devínskou Kobylou. Veèer po návrate
úèastníkov a po vychýrenom jaskyniarskom
guláši zaèal spoloèenský program sú�ažou
jaskyniarskej zdatností. Pre 11 sú�ažiacich
bol prichystaný výstup lanovým rebríkom do
koruny stromu, prechod na oce¾ový lankový
rebrík, zostup ním na zem, beh do 6 m dlhej
špeciálnej plazivky zhlobenej v koryte slabo
teèúceho potôèka a po jej preplazení krátky
špurt do cie¾a, èo zúèastnení stíhali v
priemere za minútu. Ví�azom s èasom 46
sekúnd sa stal E. Kapucian zo Speleoklubu
UK Bratislava a získal kombinézu ako prvú
cenu. Prvú cenu v ženskej kategórii (bozk
od každého úèastníka) získala M.
Ferle�áková. Program pokraèoval
futbalovým stretnutím OS Bratislava a
Plavecké Podhradie versus OS Demänovská
dolina. V dramatickom stretnutí v žiari
reflektorov napokon zví�azili domáci na
jedenástky, keï aj po predåžení bol stav 1:1.
Potom už nasledoval klasický táborák a
konzumácia kofoly a piva do ranných hodín.

Celé podujatie zhodnotil a zakonèil
predseda Spoloènosti Ing. J. Tulis v nede¾u
po raòajkách. Jaskyniarskeho týždòa sa
okrem jaskyniarov z poriadajúcich skupín
Bratislava a Plavecké Podhradie zúèastnilo
44 speleológov z 14 oblastných skupín.
Ukázalo sa teda, že hoci je to podstatne menej
ako v predchádzajúcich rokoch, stále prežíva 
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Po roènej prestávke sa v dòoch 25. - 28.
6. 1992 uskutoènili 8. lezecké dni Slovenskej
speleologickej spoloènosti na previse pri
Kamennej chate v Demänovskej doline.
Podujatie zorganizoval sekretariát SSS a
Jaskyniarsky klub Demänovská dolina.
Zúèastnilo sa ho celkom 48 èlenov SSS. Z
toho bolo 35 úèastníkov kurzov I. a II.
stupòa, 7 inštruktorov a 6 èlenov
organizaèného štábu. Úèastnícky poplatok
vo výške 100.- Kès zahàòal v sebe ubytovanie
v Horskom hoteli poèas podujatia a èas�
stravovania (2 veèere, 3 raòajky).

Lezecké dni zaèali vo štvrtok prezentá-
ciou a ubytovaním. V piatok (26. 6. 1992)

nasledoval po raòajkách presun k
trenažérom pri Kamennej chate. kde
oficiálne otvoril 8. lezecké dni RNDr. Ivan
Raèko, tajomník SSS. Potom inštruktori
rozdelili úèastníkov do skupín a nasledoval
praktický nácvik na trenažéroch. Po veèeri
sa všetci presunuli na Morský hotel, odkia¾ ab-
solvovali exkurziu do Demänovskej jaskyne
Slobody a veèer sa program ukonèil disku-
siou na tému ïalšej prespektívy Lezeckých
dní.

Sobotòajší program (27. 6. 1992)
pokraèoval dopoludnia nácvikom na
trenažéroch a popoludní úèastníci kurzov
absolvovali závereèné skúšky, ktoré
pozostávali z písomných testov a praktickej
ukážky na lane. Veèer v Horskom hoteli boli
úèastníci kurzov oboznámení G. Stibrányim
s výsledkami skúšok, hodnotením celého
podujatia a na záver si prezreli diapozitívy z
Krásnohorskej jaskyne, Èachtickej jaskyne a
z Dubnických opálových baní. Skúšky
úspešne absolvovalo 14 frekventantov v
kurze I. stupòa a 6 v kurze II. stupòa

Program v nede¾u pozostával z
exkurzií po jaskyniach v Demänovskej
doline:

1. Prechod z jaskyne Psie diery cez Pustú
priepas� do Demänovskej jaskyne Slobody
(zúèastnilo sa 12 úèastníkov)

2. Prechod    z Demänovskej  jaskyne
Slobody cez Demänovskú jaskyòu Mieru do
Pavúèej jaskyne (16 úèastníkov)

3. Návšteva Demänovskej ¾adovej jaskyne
(8 úèastníkov)

Po návrate z exkurzii boli 8. lezecké dni
ukonèené

dos� èlenov, odhodlaných si èosi odriec�, aby
sa mohli zúèastni� najvýznamnejšej
centrálnej akcie SSS. Ostáva len veri�, že
negatívny trend poklesu úèastníkov sa
zastaví a v r. 1993 sa stretneme v Èervených
vrchoch na 34. jaskyniarskom týždni vo
väèšom poète.

8. lezecké dni
Slovenskej speleologickej spoločnosti

M. Ferleťáková
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Po obnovení poriadania speleologických
veèerov v Slovenskom múzeu ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši v roku 1990 sa v nasledujúcom
roku uskutoènilo ïalších pä� takýchto
podujatí. O ich poslaní a zrealizovaných
speleologických veèeroch v roku 1990 infor-
mujeme v publikácii Jaskyniar, 1991.
Postupne sa dotvára ich programová skladba.
Pristúpilo sa k prezentácii atraktívnych
krasových území v zahranièí, pripomenuli sa
výroèia     objavenia   významných
sprístupnených jaskýò.

V. speleologický veèer sa konal dòa 29.
marca 1991 a venovaný bol výsledkom
výprav èeských jaskyniarov "Špicbergy '86
a '88". Úèastníci expedícií J. Rehák a J.
Braun referovali s premietaním diapozitívov
o glaciologickom, hydrologickom a
speleologickom výskume subpolárneho
¾adovca v okolí fjordu Hornsund v
juhozápadnej èasti Špicbergov. Okrem
¾adovcového krasu sa pozornos� upriamila
i na glaciokras v okolitých horách.
Prítomných zaujímal aj spôsob života za
polárnym kruhom.

V rámci podujatí z príležitosti
Medzinárodného dòa múzeí sa uskutoènil
dòa 15. mája 1991 VI. speleologický veèer.
Vedúci výprav "Tasmánia "87" a "Owen '90"
RNDr. R. Tásler v prednáške s premietaním
diapozitívov priblížil prírodné hodnoty krasu
tejto èasti Austrálie a Oceánie a významné
výsledky speleologického prieskumu
èeských jaskyniarov v krasovej oblasti Mt.
Owen na Južnom ostrove Nového Zélandu (j.
Bohémia, j. Achernar). Mnohým úèastníkom
zostanú dlho v pamäti unikátne tvary
jaskynnej výzdoby. Prednáška v èiastoène
pozmenenej forme sa opakovala i v
dopoludòajších hodinách nasledujúceho
dòa pre školskú mládež.

VII. speleologický veèer bol zameraný
na prezentáciu èinnosti jaskyniarov zo
Spišskej Novej Vsi tvoriacich jednu z
najaktívnejších skupín Slovenskej
speleologickej spoloènosti. V poslednom
období dosiahli významné objavy v j. Psie
diery v Slovenskom raji,  ktorá je
geneticky súèas�ou systému Stratenskej
jaskyne. Vyznaèuje sa bohatými
osteologickými nálezmi. Okrem prednášky

Ing. J. Tulisa a RNDr. L. Novotného
doplnenej premietaním diapozitívov
o geologických a geomorfologických
pomeroch jaskyne bola v rámci tohto
podujatia i vernisáž výstavy o prírodných
hodnotách, histórii a prieskume  tejto
významnej speleologickej lokality.

Súèas�ou podujatia pri príležitosti
70. výroèia objavenia Demänovskej jas-
kyne Slobody bol okrem slávnostného
príhovoru, koncertu Košického komor-
ného orchestra v Hlbokom dóme a preh-
liadky jaskyne i VIII. speleologický veèer v
priestore Horského hotela pred jaskyòou.
Uskutoènil sa dòa 1. augusta 1991, jeho
program pozostával z premietania ozvuèenej
videoverzie filmu "Chrám Slobody" z roku
1928 a premiéry videofilmu nakrúteného
k tomuto výroèiu.

IX. speleologický veèer pripomenul
110. výroèie objavenia Belianskej jaskyne.
Miestom jeho konania bola Spišská Belá
dòa 24. októbra 1991. Históriu jaskyne
zhodnotil Ing. M. Lalkoviè, CSc., o jej geo-
logických a geomorfologických pomeroch
referoval RNDr. S. Pavlarèík. Premietli sa
staršie diapozitívy zaznamenávajúce
dávnejší spôsob sprístupòovania jas-
kyne, nároènos� ktorého podmienil dos�
exponovaný morfologický charakter
podzemných priestorov

Priemerná návštevnos� daných podujatí
bola 50 osôb. V druhom roku poriadania
renovovaných speleologických veèerov sa
získali viaceré skúsenosti, ktoré treba využi�
pri ich ïalšom koncepènom dotvorení, aby
získali trvalé miesto v kultúmo-výchovnej
èinnosti múzea interesujúce okrem jas-
kyniarov i èoraz väèší okruh verejnosti.

Speleologické večery v roku 1991

Pavel Bella
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Na poèiatku bola túžba cestova�, vidie� a
poznáva� jaskyne aj vo svete. Táto túžba sa
zaèala napåòa� po obdržaní pozvania od
pána Cailhola, šéfa FFS Departmantu
Franche Comté na exkurziu do jaskýò
francúzskeho Doubsu a Jury.

12. 7. 1990 v popoludòajších hodinách
vyráža výprava v zložení G. Stibrányi, R.
Èonka, P. Tar, I. Tar, A. Petrík, Z. Balgová, P.
Erdélyi, ¼. Erdélyiová a G. Slivka naprieè
republikou. Cestujeme osobnými autami.
13. 7. v Prahe na francúzskej ambasáde
zis�ujeme, že od 15. 7. už nepotrebujeme

ani francúzske víza. Dopåòame zásoby a
vyrážame k hraniènému prechodu Rozvadov.
Ani sa nenazdáme a ocitáme sa na druhej
strane v SRN. Naša cesta smeruje do
Nürnbergu, kde navštevujeme priate¾a jas-
kyniara P. Lörincza. Dlho do noci debatujeme
a u�ahaní z cestovania ideme spa�.

14. 7. v dopo¾udòajších hodinách si
prezeráme mesto a popoludní už smerujeme
do mesteèka Dettenhausen k ïalšiemu
priate¾ovi jaskyniarovi dr. W. Albrechtovi,
s ktorým srdeèné rozhovory nemajú konca.
15. 7. èas� dopoludnia trávime na 150 m
vysokej televíznej veži v Stuttgarte.
Popoludní sa naša výprava rozrastá o ïalších
troch nemeckých jaskyniarov a spolu ces-
tujeme cez hranièný priechod v Moulhouse
do Francúzska. Neskoro veèer sme už na
mieste   stretnutia   s    francúzskymi
hostite¾mi v Pierrefontaine-les-Blamont.

16. 7. nadišiel deò "D". Cestujeme do
športového centra pri jazere Lac de Chalain.
Gusto   Stibrányi   tu   ostáva  na
medzinárodnom školení o
speleozáchranárstve, my ostatní
navštevujeme 14 km dlhú jaskyòu v pohorí
Jura - La Borne aux Cassots. Veèer sa
vraciame   do  Pierrefontaine. 17. 7.
navštevujeme 180 m hlbokú jaskyòu Gouf-
fre des Bruyéres v pohorí Doubs. Veèer

sme pozvaní na posedenie k miestnemu
starostovi.

18. 7.  máme neplánovaný ale
atraktívny   program   -  návštevu
automobilky Peugeot v Sochaux pri
Montbéliard. Veèer sa predstavujeme, akí
sme "kuchári" a pripravujeme "Veèer
slovenskej kuchyne". A úspešne. 19. 7.
navštevujeme 385 m hlbokú jaskyòu Gouf-
fre de Montaigu, ale kvôli nebezpeènému
závalu zostupujeme iba do håbky 210 m.
Potom sa okúpeme v neïalekej rieèke a
vzápätí prijímame pozvanie na veèeru k
jednému z domácich jaskyniarov.

20. 7. dopoludnia ešte využívame   èas a
navštevujeme 119m hlbokú priepas� Gouf-
fre de Poudry. Popoludní si balíme veci a
po interwiev s   novinárkou z listu  L ´ Est
Républicain a po spoloènej veèeri sa lúèime
s   francúzskymi     jaskyniarmi   a   s
predstavenstvom obce. V neskorých
noèných hodinách  s krásnymi   spomienkami
opúš�ame Pierrefontaine a   smerujeme do
centra   francúzskeho jaskyniarstva - do La
Chapelle en Vercors.

21.7. navštevujeme stredisko Zimných
olympijských hier roku 1968    - mesteèko
Villard de   Lans. Pozrieme si aj jaskyòu
Goule Blanche, v ktorej je inštalovaná
elektráreò. Zážitkom    je     návšteva
sprístupnenej jaskyne Grottes de Choranche
a závodu Expé pána G. Marbacha. Veèerný
program zakonèujeme návštevou u pána P.
Riassa,  známej  osobnosti francúzskej
speleológie v St. Martin en Vercors.

22. 7. vstávame do slneèného dòa a s
cie¾om navštívi� jaskyòu Sciallet de Malatere
vyrážame    do nôr. Popoludní opúš�ame
pohorie Vercors a    cez Albertville sa
vydávame pod bielu strechu Európy - 4807
vysoký Mont Blanc. 23. 7. si prezeráme
zobúdzajúce sa Chamonix. Skupina v
zložení Balgová, Stibrányi,  P. Tar, Erdélyi
a Èonka   sa chystajú   na výstup   na veène  

Gabriel Slivka
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Slovenskí a èeskí jaskyniari navštívili
oblas� Höllengebirge v Rakúsku na pozvanie
pána Hermana Kirchmayera - vedúceho
skupiny v Gmundene, zároveò šéfa
rakúskej záchrannej služby a priate¾a Fer-
dinanda Šmikmátora. Akciu uskutoènili v
dòoch 24. 8. - 2. 9. 1990 v zložení Standa
Mácha, Miloš  Picek, Zdenìk Hašek s
manželkami z Èeskej republiky a Peter
Mrázik a O¾ga Turócziová zo Slovenska.

Krasová oblas� Hóllengebirge sa
nachádza južne až juhozápadne od mesta
Gmunden. Jej najvyšším vrcholom je Brun-
nkogel s výškou l 708 m. Okolie je
mohutne  skrasovatelé  s    klasicky
vyvinutými povrchovými a podzemnými

krasovými javmi. Najväèšou a súèasne
najhlbšou jaskyòou tejto oblasti je
Höchleckom Grosshöhle s dåžkou 5 km a
håbkou 759 m, ktorú sme prvý deò navštívili.
Naša výprava sa ubytovala v horskom
hoteli vo výške l 572 m n.m.. Hostitelia nás
oboznámili so zaujímavým územím, ktoré je
skutoène jaskyniarskym rajom. Venova� mu
len týždeò èasu je naozaj krátko. Už prvý deò
prieskumu sme našli dva menšie otvory a
onedlho Miloš objavil úzky vchod s
prievanom. Po prechode do podzemia zaèal
Stando jaskyòu postupne vystrojova�. Jej
úzky vchod umožnil vstup len jemu, Petrovi
a mne. Až druhý deò po rozšírení vchodu
sa dostal dovnútra aj Zdenìk. Miloš zo
zdravotných dôvodov nezostúpil a robil
povrchový prieskum.

Postupne sme sa dostali do håbky 80 m.
Priepas� je stupòovitá, na mnohých mies-
tach s ostrými výstupkami, v spodnej
èasti kaskádovite klesá. Tu nás zastavila
vysoká, ale neprielezná puklina.
Nepomáhalo kladivo a sekáè. Sklamane
sme h¾adeli cez úzku štrbinu, ktorá sa
ïalej rozširovala. Za òou sa èerneli
neznáme priestory. Pracovalo sa dos� dlho,
no puklinu sa rozšíri� nepodarilo. Premýš¾ali

sme o iných možnostiach. Pri zlaòování
posledného úseku priepasti uvidela O¾ga v
stene okno, v ktorom sa èrtala puklinovitá

chodba. Na prvý poh¾ad znaène úzka a
navyše v nej nepríjemne pršalo. Bola tu
urèitá nádej, že odtia¾ vedie cesta k
prepojeniu a ïalšiemu pokraèovaniu jas-
kyne. Èas ubiehal ve¾mi rýchlo. Ostával už
len posledný deò prieskumu, preto sme sa
rozhodli rozdeli�.

Meraèské skupiny sa rozdelili: na
povrchu ostal Miloš Picek so ženami, v jas-
kyni pracoval Peter Mrázik so Zdenkom
Haškom, a O¾ga Turóczivá so Standom
Káchom chceli vyskúša� poslednú možnos�
- prekona� puklinu v okne a preskúma� èo je
ešte možné. Stando sa pokúšal preliez� puk-
linu v jej hornej èasti, no neúspešne. Olge
sa po chvíli podarilo prejs� úžinu zdola (pod
Sprchou).

zasnežený vrchol Mont Blancu. Popoludní
ideme ku vláèiku do St. Gervais. "Útoèné
družstvo" odchádza vláèikom pod úpätie
ich cie¾a. Poèasie im nezvyèajne praje.
Nocujú v tuhom mraze nieko¾ko desiatok
metrov pod vrcholom. Vrchol úspešne
zdolávajú na druhý deò skoro ráno.

Zostávajúca èas� skupiny medzitým
navštívila neïaleké mesteèko Megéve a
potom pri stanici vláèika v St Gervais netr-
pezlivo oèakávala príchod kamarátov. 24.
7. popoludní prichádza vláèik a z neho
vystupujú unavení, ale š�astní
premožitelia. Veèer trávime pri tuneli Mont
Blanc a rozprávanie o zážitkoch je
nekoneèné. 25. 7. sa rozde¾ujeme opä� na
dve skupiny. Stibrányi a Èonka sa vracajú
cez Francúzsko a SRN domov. Ostatná èas�
výpravy opúš�a Francúzsko cez 12 km dlhý
tunel do Talianska. Prejazd cez tunel nie je
lacný - 110 FF za automobil. Po krátkej
zastávke v alpskom mesteèku Courmayer
sa poberáme smerom domov. V Miláne si
ešte prezrieme katedrálu a potom už
smerujeme k juhoslovanským hraniciam.

26. 7. po osviežujúcom kúpeli v rieèke
pri Gorici sa opä� rozdelujeme. Posádka A.
Petrik, Z. Balgová a Tarovci smeruje do
Rakúska a Erdélyiovci a Slivka cez
Maïarsko domov. "Vytrvalci" ešte navštívili
v Rakúsku Graz a Viedeò a 28. 7. prišli
š�astne domov. Návšteva krasových oblastí
Francúzska nám poskytla mnoho nových
poznatkov o týchto oblastiach. Domov sme
došli obohatení o množstvo skúseností a
neopísatelných zážitkov.

Prieskum v Höllengebirge
(Rakúsko) 

Oľga Turóciová
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Žia¾, len jej. Odtia¾ úzka chodba kaská-
dovite klesala až k priepasti hlbokej 20 m. S
lezeckým výstrojom prešla O¾ga ïalšou
superúžinou priamo  do zlanenia za
výdatnéh sprchovania padajúcej vody. Túto
èas� jaskyne tak aj nazvala - Daždivá
priepas�. Nakoniec zlanila neïaleko Petra a
Zdenka, ktorí O¾gu štrbinou pozorovali.
Všetci mali ve¾kú rados�. Jaskyòa ïalej
pokraèovala, stupòovité klesala, pribúdalo
vody. Nakoniec musela O¾ga prieskum
ukonèi� pre nedostatok lán a navyše nás
súril èas. Nebolo to ¾ahké rozhodnutie,
pretože chodba pod O¾gou vidite¾ne
pokraèovala neznámo kam a vial z nej cite¾ný
prievan. No i tak sme mali ve¾kú rados�. Veï
aj dosiahnutá håbka - 95 m nie je málo.
Pracovalo sa nám spoloène ve¾mi dobre,
skvele sme si rozumeli a želám všetkým
skupinám takúto spoluprácu.

Zúèastnili sme sa i slávnostného podu-
jatia v Neukirchene pri príležitosti 25.
výroèia založenia skupiny v Gmundene. Bolo
to ve¾kolepé stretnutie mnohých rakúskych
jaskyniarov i odborníkov vo výskume krasu.
Náš objav vhodne zapadol do rámca osláv.
Pánom Šmikmátorovi a Kirchmayerovi sme
boli vïaèní za toto pozvanie. Získali sme
poznatky o nových, pre nás neznámych
lokalitách. Dostali sme pozvanie na pokraèo-
vanie prieskumu opísanej priepas-ti, ktorú
sme nazvali Divoká priepas� aj ïalšej, nimi
urèenej lokality.

V roku 1991 prieskum v Divokej priepasti
pokraèoval. Nemohla som sa akcie zúèast-
ni�, ale èeským jaskyniarom sa podarilo na
Hóllengebirge vycestova�. V nede¾u vystrojili
priepas�, nanosili dovnútra potrebný mater-
iál. V priestore Sprchy napli igelitovú plach-
tu proti padajúcej vode. Presekávanie úžiny,
ktorú v roku 1990 prekonala iba O¾ga, trva-
lo dva dni. Prvý ju prekonal Standa Kácha a
za ním potom Jarda Cícha. Tretí deò sekali
priechod v ïalšej úžine. V stredu sa pokúsil
preliez� úžinou aj Radek Matýsek. Podarilo
sa mu ju prekona� iba bez prilby a lezeck-
ého výstroja. Za ním sa pretiahol Lumír
Zmieja a Jiàí Urban. Buffalo (v civile Zdenìk
Hašek) nemal proste šancu a tak naòho
ostala kuchyòa  - varenie èaju v jaskyni.
Po presekaní druhej úžiny a vystrojení ver-
tikály sa èeským jaskyniarom podarilo
zostúpi� na dno studne a postúpi� cez ïalšiu
úžinu ku klesajúcej chodbe, kde našli rok
starý O¾gin záznam 

Èeskí jaskyniari pokraèovali ïalej, lebo
chodba vyzerala ve¾mi nádejne. Jaskyòa
klesala v 3 - 5 metrových stupòoch a bola
dostatoène široká. Stupne sa darilo
zlieza� vo¾ným lezením. Postupne

prieskumníci zistili, že vápencový strop
nahradil dolomitový, ktorý sa zvažoval pod
rovnakým uhlom ako chodba. Nakoniec ale
prišlo sklamanie. Chodba klesala ostro
dole a dolomitový blok ju naprieè
uzatváral. Rozhranie vápencov a dolomitov
bolo  síce  dostatoène  narušené  a  v
puklinách sa strácala voda, ale ïalší postup
sa zdal možný iba s pomocou trhaviny.

V tomto roku nastali v predsedníctve
speleologickej skupiny v Gmundene zmeny.
Pán Kirchmayer už nie je jej šéfom a tak
nadväzujeme kontakty s novým predsedom
skupiny. Zatia¾ sa zdá, že zo strany
rakúskych kolegov nebudú námietky proti
pokraèovaniu prieskumu a tak o rok
budeme, možno v trochu pozmenenej zos-
tave pokraèova� v prieskume urèenej
lokality. Doposia¾ sa prieskumu v Divokej
priepasti (Wild schaft) zúèastnili jaskyniari:
Peter Mrázik, O¾ga Turócziová, Miloš Picek,
Standa Kácha, Zdenék Hašek, Radek
Matýsek, Jiàí Urban, Lumír Zmieja a Jaroslav
Cícha.

Spoznávanie iných krasových oblastí
považujem za ve¾mi užitoèné, ako aj skupín
na nich pracujúcich. Zvýšený záujem jas-
kyniarov z cudziny o lokality iných krajín,
nevynímajúc našu, ma v tomto názore
utvrdzuje.
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V dòoch 23. 7. - 1. 8. 1992 uskutoènili
èlenovia OS Èervené vrchy a Speleoklubu
Nicolaus prieskumnú cestu do Juhoslávie.
Cie¾om boli pohoria Prokletje a Durmitor.
Zmyslom cesty bol prieskum speleologický
zaujímavých  lokalít, v ktorých by sa
prespektívne mohli uskutoèni� prieskumné
práce.

Pohorie Prokletje leží na hranici
Albánska a Juhoslávie. Jeho väèšia èas�
pripadá Albánsku. Našu pozornos� sme
venovali dvom lokalitám tohto pohoria:
kaòonu Rugovskaja klisura a kaòonu rieky
Luèa.

Kaòon Rugovskaja klisura leží na západ
od kosovského mesta Peè. Vymodelovala ho
rieèka Peèka Bistrica v boènom hrebeni
pohoria Prokletje, ktorý vybieha severne od
masívu Bogièavice (2 533 m n.m.) cez sedlo

Èakor (l 849 m n.m.) na  Mokru planinu a
stáèa sa na východ k Hajle (2 403 m n.m.)

Ján Vajs



Kaòon Rugovskaja klisura je po obid-
voch stranách ohranièený 200 - 300 m
vysokými vápencovými stenami. Údolím
vedie prašná cesta tesne pri potoku. Kúsok
za mestom Peè sa objavujú prvé previsy a
ve¾ké portály kratších jaskýò. V najužšom
mieste kaòonu, asi 3 km od mesta, 20 m
nad cestou v ¾avom brehu cez štrbinu
vyteká malý potôèik, ktorý sa na jar mení
na divokú riavu. Vývery sa pri úpätí
objavujú po obidvoch stranách.

Západnejšie, asi 6,3 km od mesta Peè,
robíme prieskum jaskyne, ktorá leží 50 m
nad úrovòou potoka v pravom brehu. Na
jej existenciu nás upozornil väèší výver pri
ceste. Dva otvory jaskyne ležia na styku
zvislých vápencových stien so su�ovými
kuželmi. Prvý vchod je tvorený úzkou
zasutenou puklinou prudko klesajúcou
dole. Výrazne v nej poèu� huèiacu vodu.
Druhý vchod je situovaný 15m západnejšie

a 5 m vyššie. Je väèších rozmerov 3 x 5 m.
Ním sme vstúpili do jaskyne asi 250 m
dlhej, ktorá má ve¾mi chudobnú výzdobu. V
puklinovitých chodbách sú po stenách
skromné náteky a v zadnej èasti jaskyne
sa objavujú blatisté povlaky.

Tymiánová jaskyòa bola ïalšou, ktorú
sme si prezreli. Od predchádzajúcich je 0,6
km západnejšie v pravom svahu asi 50 m
nad potokom. Z cesty je ve¾mi dobre vidie�
rozmerný portál. K jaskyni je pristúp po
strmom su�ovom kuželi, ktorý v èase našej
návštevy bol porastený silno voòajúcimi
bylinami. Jaskyòa od otvoru prudko stúpa až
sa po 40 m mení na vertikálu. Jej výškový
rozdiel sme odhadli na 70 m a dåžku na 200
m. Tymiánová jaskyòa je rozmernou boènou
drenážou, ktorá odvodòuje strmý svah brala.

Pomaly sa vleèúc autom po nekvalitnej
ceste sme obdivovali nádherné steny s
množstvom otvorov a  puklín. Pri dedinke
Kuèište sa kaòon rozširuje a svahy strácajú
na svojej strmosti.

Ešte zaujímavejším a perspektívnejším
miestom je kaòon rieky Luèa. �ažko sa tieto
miesta popisujú, pretože stále patria medzi
málo navštevované (nedávno ešte úplne
zakázané) miesta. Každá mapa je iná, s
inými názvami a inými údajmi o nadmorskej
výške. Za orientálnym mesteèkom Gusinje
smerom na juh po 5 km sme prišli na koniec
zjazdnej cesty rovno pred vojenskú základòu.

Naše obavy zo stretnutia s vojakmi boli
zbytoèné. Po našom vysvetlení, èo v tejto
oblasti robíme, nám dali doprovod v
podobe dvoch samopalníkov a doporuèili
navštívi� zaujímavé speleologické miesta.
Hneï prvé z nich, Grlo, leží na okraji osady a
je podobné bulharskému Diabolskému
hrdlu v pohorí Rodopy. Rieka sa na
vápencovom prahu s hukotom prepadá do 40
m hlbokej priepasti, kde sa krúti v
obrovskom hrnci a menšími vodopádikmi
sa stráca v masíve.

Vystupujúc po doline proti potoku sme
prišli k jazierku Horské oko o rozmeroch
30 x 50 m, ktoré je obrovským výverom.
V listnatom poraste zelenkavo-modrá
hladina jazierka lákala ku kúpaniu, ale
voda bola neznesitelne studená. Na dne sa
èrtal rozsiahly otvor, ktorým vytekala voda z
masívu.

Od jazierka smerom k hranici s
Albánskom je kaòon úplne suchý. Skalné
steny vystupujú ve¾mi vysoko a
neodvažujeme sa odhadnú� ich výšku.
Množstvo otvorov a puklín láka k prieskumu.
Za hranami vápencových obrov tušíme
planiny. Po doporuèení vojakov navšte-
vujeme Ovèiu jaskyòu, ktorá má ve¾ký
portál, ale nie je taká dlhá, ako by sa zdalo.
Po výstupe z doliny (asi 120 výškových
metrov) sme vstúpili do jaskyne, ktorá
slúži ako košiar. V niektorých èastiach sa
výška ovèieho trusu blíži k l m. Steny a strop
jaskyne sú úplne èierne od sadzí. V hornej
èasti je lôžko a ohnište pastiera. Priestor
jaskyne slúži ako útulok pre 200 oviec.

Tesne pri hraniènom kameni B-16
stála dakedy strážnica. Pred druhou sve-
tovou vojnou ju prepadli Albánci, vypálili
a vojakov vyvraždili. Poniže ruín v údolí je
vidie� priehlbinu, ktorá bola vo¾akedy plná
vody a tvorila krasové jazierko. Nová
strážnica je postavená viac do
vnútrozemia a je skrytá v obrovskom
polootvorenom závrte. Ž jeho dna v èase
našej návštevy odvážali seno. Okolité steny
opä� lákali na prieskum.

Druhým navštíveným pohorím bol Dur-
mitor, ktorý pôsobil na nás ve¾kolepo. Jeho
najvyšší vrchol Bobotov kuk dosahuje výšku
2 523 m nad morom. Výškový rozdiel si
môžeme predstavi� v porovnaní s kaòonom

Cesta námetov
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rieky Tara, ktorý je v nadmorskej výške 500
m. Z centra tohto pohoria, mesta Zabijak (l
400 m n.m.), sme popri Crnom jazere vys-
túpili pod krásne modelovaný vrchol
Oblá glava (2 303 m n.m.). Kúsok pod ním
je Ledena peèina (¼adová jaskyòa), ktorá
prudko klesá smerom do masívu. Vo vstup-
nej èasti je sneh, ktorý postupne prechádza
do podlahového ¾adu. Z neho vystupujú
krásne, 3 - 5 m vysoké ¾adové stalagmity.
Smerom na juh klesá do studne. Po povrchu
¾adu steká èistá studená voda. Nad
rozprávkou z ¾adu sa dvíha 35 m vysoká
kupola gotickej architektúry

Pri prechode pohorím Durmitor sa
èloveku vnucuje podobnos� s rakúskym
pohorím Tennengebirge. Všade sú závrty,
pukliny, otvory a neskutoène tvarované
škrapy. Na rozdiel od pohoria Prokletje je
Durmitor lepšie preskúmaný a èastejšie
navštevovaný. Cie¾om našej cesty bolo
preskúma� možnosti, ktoré z h¾adiska
speleológie tieto pohoria poskytujú. Naše
predstavy vysoko predèila skutoènos�,
ktorú sme videli. Speleologický výskum v
tejto èasti Európy prinesie urèite
nemálo prekvapení a zaujímavých
výsledkov.
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Jaskyniari z Liptovského Mikuláša
tretí rok za sebou boli spoluorganizátormi
expedície, ktorá mala okrem športových
a esperantských aj speleologické ciele.
Uskutoènila sa 1. 8. - 14. 9. 1991 na trase
Liptovský Mikuláš - Vysoké Tatry - Lugano
-Chamonix- La Chaux de Fonds - Liptovský
Mikuláš. Úèastníkmi boli: I. Benická,  J.
Búda, M. Eliáš ml., M. Feifièová, J. Huèík,

R. Michalko, J. Mitašová, P. Pukaj, V.
Surovèek, J. Vajs. Zo športového h¾adiska
bol najhodnotnejší výstup na najvyšší štít

Rakúska Grossglockner (3 797 m) a výstup
na najvyšší vrch Európy Mont Blanc (4 807
m).

Speleologická èas� programu obsahovala
návštevu  krasovej  tiesòavy   Lich-
tensteinklamm (Rakúsko), horizontálnej
jaskyne Balme (Francúzsko) a priepasti
Domo Hodler (Švajèiarsko).

Lichtensteinklamm
Krasová tiesòava sa nachádza pri obci

St. Johann im Pongau asi 40 km východne
od Zell am See a 20 km južne od jaskyne
Eisriesenwelt. Krásne vymodelované
údolie upúta svojimi bizarnými tvarmi,
håbkou, huèiacimi vodopádmi a
vodopádikmi. Vodná riava, ktorá tiesòavu
vytvorila, je zásobovaná vodou z mohutného

V dòoch 20.-23. augusta 1992 sa konala v Belgicku v zámku Hélécine (Opheylissem)
európska speleologická konferencia

Konferenciu organizovala Belgická národná speleologická federácia v spolupráci s
medzinárodnou speleologickou úniou (UIS), Európskou speleologickou federáciou,
Flámskou speleologickou spoloènos�ou, Belgickou speleologickou úniou, Belgickými
speleologickými fondami a Valónskou speleologickou spoloènos�ou.

Program konferencie mal nieko¾ko èastí.

A. Prednášky      venované      speleogenéze,     geomorfológii, sedimentológii, hydrológii,
geochémii, mineralógii, paleokarstu, klimatológii krasu, biospeleológii, botanike, archeológii,
mikro-klimatológii   a speleoterapii   krasu niektorých   krajín, mestským zónam   a ve¾kým
priemyselným aglomeráciám   - ich   vplyvu na kras,
dokumentácii, histórii, bibliografii, ochrane krasu,
prieskumu, technike záchrannej služby, aplikovanej
speleológii, expedíciám, prieskumu zatopených
jaskýò, využívaniu osobných poèítaèov v krasológii
a speleológii, speleologickej škole.

Prednášky prebiehali v nieko¾kých sekciách.
B. Zasadnutia odborných komisií UIS.
C. Audiovizuálne programy.
D. Výstavy   a   predaj   speleologickej literatúry, výstroja a výzbroja.
E. Exkurzie pred a poèas konferencie.
Konferencie sa zúèastnilo 280 delegátov z 24 štátov, z ÈSFR 12 úèastníkov. Slovenská

speleologická spoloènos� nevyslala na toto podujatie oficiálnu delegáciu. Èeskú
speleologickú spoloènos� zastupovala na konferencii pä�èlenná oficiálna delegácia.

Z èlenov SSS sa na konferencii zúèastnil Ing. J. Tulis, Ing. M. Košík.
G. Stibranyi s manželkou zastupovali firmu Meander.

Pobyt èlenov SSS èiastoène sponzorovali: URANPRES š.p., Spišská Nová Ves a EL spol.
s r. o., ekologické laboratóriá, Spišská Nová Ves, ktorým patrí naše poïakovanie.

Európska speleologická konferencia

Ján Tulis

Expedícia Mont Blanc ´91

Ján Vajs
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vodopádu, ktorý padá z otvoru vo vysokej
skale. Zaujímavým spôsobom je upravená
prehliadková trasa. Väèšinou je vedená po
drevených chodníkoch, ktoré sú vysunuté
nad potokom. Stúpanie je riešené šikmými
drevenými chodníkmi, menej schodmi. V
exponovaných miestach sú vo vápencovej
skale vysekané tunely.

T iesòava Licntensteinklamm je
lokalita vhodná na štúdium pôsobenia
vody na vápencovú horninu a poznávanie
výsledkov vodnej modelácie. Tiesòava je
vyh¾adávanou turistickou atrakciou a
majite¾ od každého návštevníka inkasuje 25,-
šilingov.

Jaskyòa Balme
Jaskyòa sa nachádza asi 40 km západne

od Chamonix na pravom brehu rieky Arve v
blízkosti dedinky Magland. Prístup ku
vchodu je po asfaltovej ceste odvážnymi
serpentínami popod vysoké bralá. V jednej
zo zákrut sa odboèí doprava a pokraèuje
úzkym chodníkom cez listnatý les k úpätiu
kolmo sa dvíhajúcich brál. Tu chodník
prechádza dvoma serpentínami po
úzkych skalných terasách.
Zabezpeèený je oce¾ovými lankami
pevne ukotvenými v skale.

Portál je ve¾ký otvor nad úrovòou
lesa, vysoký asi 4.5 m. Bol to prav-
depodobne ponor, ktorým vtekala
voda do podzemia. Chodba ide od
otvoru rovnobežne so skalným
útesom na obidve strany. Západný
smer sa po 15 m ukonèí ïalším
otvorom, ktorý je dobre vidite¾ný z
cesty. Východná chodba sa po
pár metroch zatáèa smerom do
masívu. Jaskyòa je vyslovene
rieèneho pôvodu. Vymodelovala ju
pravdepodobne rieèka Arve. Na
stenách a strope vidiet prenádherne
vytvarované tlakové hrnce v
podstate po celej dåžke jaskyne.
Horné èasti jaskyne sú tvorené
chodbami vysokými do 3 - 5 m a
širokými do 2 m, bez väèších
boèných chodieb alebo dómov.

Po prekonaní prvého polosifónu
chodba zaèína klesa� a vyús�uje do
väèších priestorov, kde sa nachádza aj
najkrajšia výzdoba jaskyne. V tomto
mieste je väèší priestor vystupujúci hore. V
mäkkom sintri návštevníci vyšliapali
"bobovú dráhu" s dåžkou 20 m a prudkým
sklonom. Zostúpi� sa dá aj nižšie, k
rímskym kúpe¾om bez vody aj s vodou. V
spodnej èasti teèie úzky potôèik, ktorého
korytom sa dá dosta� do ve¾kého dómu.
Jeho výšku sme odhadli na 40 m

Jaskyòa je hojne navštevovaná, o èom
svedèí množstvo nápisov vo vstupnej èasti
aj ušliapaná podlaha po celej dåžke jas-
kyne. Francúzski jaskyniari v nej robia
sprievodcovskú službu. Pre záujemcov
poskytujú obleèenie a výstroj. Za jeden
vstup pre 8-10 ¾udí je poplatok 290 frankov.
Jaskyòa dosahuje dåžku 4 km.

Priepas� Domo Hodler
Pri návšteve esperantského centra vo

švajèiarskom meste La Chaux de Fonds
nás tajomník tohto centra upozornil na jednu
priepas�. Jej vstupný otvor sa nachádza v
pivnici vilky, ktorá má meno Domo Hodler.
Vchod objavili náhodou pri
rekonštrukèných prácach, keï
prehlbovaním pivnice sa èasí dna prepadla
do priepasti.

V èase našej návštevy predstavoval otvor
úzku, kolmo klesajúcu štrbinu. Mali sme
problém pretlaèi� sa s lezeckým výstrojom
dole a ešte �ažšie bolo vystúpi� hore. Asi
po dvoch metroch je medzistupeò, kde sa
dá postavi� a priepas� sa rozširuje na

priemer 1.5 m. Od stupòa klesá dole do
håbky. Prvý stupeò je znaène narušený.
Ostatná èas� priepasti má hladké steny
vymodelované vodou. V jaskyni nie je
výzdoba, steny sú pokryté mäkkým blatom.
Dno tvoria napadané skaly. Na dvoch
miestach vidie� ve¾mi úzke priestory,
ktoré svedèia o pokraèovaní priepasti
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Cie¾om speleologických výprav, ktoré
organizovali po¾skí jaskyniari po nieko¾ko
rokov do rakúskeho masívu Leoganger
Steinberge a do jaskyne Lamprechtsofen
ležiacej v podnoží masívu, bolo prepojenie
už známych èastí  jaskyne
Lamprechtsofen  s  niektorou  z jaskýò

ležiacich pod vrcholom masívu. Splni� tento
cie¾ sa podarilo po¾ským jaskyniarom v
auguste 1990 a to úèastníkom centrálnej
výpravy KTJ PZA, ktorí našli prepojenie
chodieb dávnejšie známej jaskyne N-
132 (neskôr nazvanej Verlorenenveghôhle,
v preklade Jaskyòa nájdenej cesty) so
systémom Lamprechtsofen. Tým vzrástla
celková denivelácia jaskyne na 1485m, èo
ju posunulo na 3. miesto v rebríèku
najhlbších jaskýò sveta.

Takto jaskyòa dosiahla najvyššie
umiestnenie z jaskýò preskúmaných
po¾skými speleológmi. Predchádzajúce bolo
5. miesto Lamprechtsofenu v roku 1978 s
deniveláciou 962 m a 6. miesto tatranskej
Sniežnej v roku 1960 s håbkou 564 m.
Pritom stojí za povšimnutie, že denivelácia
jaskyne Lamprechtsofen je urèená najpres-
nejšie zo všetkých najhlbších priepastí a
jaskýò sveta, lebo jej celková denivelácia,
výškový rozdiel medzi otvorom
Lamprechtsofen a vchodom N-132 1473.Ž8
m, bola zmeraná na povrchu prístrojmi s
vysokou presnos�ou merania. Håbka
ostatných, obzvláš� ruských, jaskýò je
známa s omnoho menšou hodnovernos�ou,
èasto nielen pre to, že zámery sú vykonané
v �ažkých jaskynných podmienkach. Ako
príklad môže slúži� druhá najhlbšia
jaskyòa sveta, - Jaskyòa Pantjuchina, pre
Ktorú je udávaná raz håbka -l 505 m (-1 508
m) a inokedy -l 570 m (-1 578 m)

Jaskyòu Lamprechtsofen poznajú aj
slovenskí jaskyniari, ktorí v nej dosiahli v
roku 1979 výšku okolo + 850 m (a nie 952
m, ako býva chybne udávané).

Dnes je jaskyòa Lamprechtsofen najväèší
jaskynný traverz na svete (èiže jaskyòa s

najväèším výškovým rozdielom medzi
dvoma vchodmi), keï obsadila prvé mies-
to s deniveláciou 1473.28 m a prekonala
o mnoho desiatok metrov do tej doby
rekordnú španielsku jaskyòu Systém
Badalona (výškový rozdiel vchodov - l 149
m). Pre lepšie uvedomenie si ve¾kosti jaskyne
Lamprechtsofen pripomínam, že z
Tatranskej Polianky na vrchol
Gerlachovského štítu je iba nepatrne väèší
výškový rozdiel (l 550 m). Na záver ostáva
doda�, že nájdené prepojenie nie je
hranicou možností, ktoré poskytuje masív
Leoganger Steinberge vo Vápencových
Alpách. Vchody jaskýò ležiace nad dnes
známymi priestormi Lamprechtsofen v nad-
morskej výške 2 340 m dávajú nádej na
dosiahnutie denivelácie až l 680 m

Wojciech Wisniewski

Lamprechtsofen - najväčší jaskynný 
traverz sveta
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Popis k mape
1.     vchod
2.     Frauenhôhle
3.     2 Strenge
4.     Kleine Hachelgang
5.     Smaragdsee
6.     Hachelgang
7.     Poldisee
8.     Bocksee
9.     Steinerhalle
10.   Jungfrau
11.   Schlelerfall
12.   Grunseen
13.   Schlingersee
14.   Riviéra
15.   Hollergang-BZ
16.   Kneippklamm
17.   Biergang
18.   Monohalle
19.   Spuli
20.   Superklamm
21.   Lenmsampf
22.   Romerband
23.   Kittgang
24.   Lamprechtsdom
25.   Feuersteinhalle
26.   Tumpelgang
27.   Depothalle
28.   Lahnerhomsee
29.   Waterloo
30.   Polnische Kaskaden
31.   Wasserschacht
32.   Sanatoriumhalle
33.   Taumel Klamm
34.   Peplengang
35.   King-Kong
36.   Windmeander
37.   Am Besten Kavallerie in der Welt
38.   Tausend um Mitternacht.
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V júli 1991 skupina trinástich sloven-
ských jaskyniarov zo skupín
Demänovská dolina, Èervené vrchy, Košice a
Humenné podnikla expedíciu do
vysokohorského krasu Júlskych Álp, na
planinu okolo vrchu Monte Canin v
Sloveniji. Táto skupina urobila slušný kus
roboty v podobe objavu viac ako tridsiatich
priepastí rozliènej håbky. Najväèší význam
mal objav Liptovskej priepasti I a Lip-
tovskej priepasti II. Obe boli vystrojené, no
zameraná bola len Liptovská priepas� II do
håbky -190m. V Liptovskej priepasti I sa
meranie nepodarilo uskutoèni� pre
zhoršenie poèasia. Jaskyòa zaèínala
mohutnou 70 m hlbokou vstupnou
vertikálou a dvoma menšími šachtami do
håbky asi 150 m. Pokraèovala  však   ïalej
mohutnou šachtou neznámej håbky.
Exploráciu zastavil silný vodopád, ktorý bol
dôsledkom výdatných zrážok na  povrchu.
To¾ko z faktov uverejnených v zborníku

Speleofórum 92 v príspevku Š. Labudu
Canin 91".

O to väèšie prekvapenie pre mòa bolo
keï som v anglickom jaskyniarskom
èasopise International Caver 4/92 našiel v
rubrike "Najnovšie správy z jaskyniarskej
scény" malý príspevok, ktorého znenie
slovenských jaskyniarov zaujme:

Nová najhlbšia priepas� v Slovinsku
V priebehu poslednej zimy talianski jas-

kyniari z klubu E. Boegana v Terste
zostúpili do håbky-1245 m (!) v novej jaskyni
nachádzajúcej sa 2030 m n.m. na planine
Canin v Júískych Alpách. Sedemdesiat
metrov hlbokú vstupnú šachtu a dve menšie
šachty boli zlezené "czech cavers" (èeskými
jaskyniarmi) v júli 1991, ale v ïalšom pos-
tupe ich zastavil silný dážï. Jaskyòa je v
oblasti  pridelenej  na  exploaráciu
talianskym jaskyniarom.

Najdlhšie súvisle vodou zaplavené 
jaskynné priestory na svete

Pavol Mitter

Undenwater Speleogy (r. 16, è. 8, 1991) uverejnil zoznam 18 najdlhších vodou
zaplavených jaskýò na svete známych ku dòu 6. 8. 1991 (autor Oliver Knab). Ide o priestory
úplne zatopené vodou bez vzduchových komôr alebo akýchko¾vek iných priestorov. Môžu
ïalej pokraèova� ako zaplavené (oznaèené písmenom A), konèiace otvorom na povrch (B)
alebo pokraèovaním suchých jaskynných chodieb (C).

1.  Doux de Coly, FrancúzsKo (A) - 4050 m.  Preplával O. Isler (Švajèiarsko)
2.  Cathedral Sink,  Florida, USA (A)- 3291,8 m. Preplával S. Exley (USA)
3.  Chips Hole,  Florida, USA, (A) - 3169.9 m. Preplával S. Exley (USA)
4.  King Pot - Keld Head, Anglicko (C) - 3050 m. Preplávali R. Carter, J. Cordingley, G.

Grossley, R. Skorupka, G. Yeadon (Anglicko)
5.  Sulivan Sink  - Cherry Sink, Florida,   USA (B)   - 2590.8  m. Preplávali B. Main,

Gavin, L. English, P. Turner (USA)
6.  Souce de Bestonan, Francúzsko   (A) - 2460 m. Preplával M. Douchet (Francúzsko)
7.  Manatee Springs, Florida, USA (A) - 2342.4 m. Preplávali B. Mavin, B. Gavin (USA)
8.  Covol Dei Veci, Taliansko (A) - 2340 m. Preplával O.  Isler (Švajèiarsko)
9.  Luraville -  Telford Spring,    Florida, USA  (B) -  2194.5 m. Preplávali T. Morris, W.

Jasper, L. Hires (USA)
10. Hornsby Sink,  Florida, USA (C) - 2055.3 m.  Preplávali S. Exley, C. Pitcairn (USA)
V ïalšom poradí nasledujú zaplavené jaskyne kratšie ako 2 km a 18. jaskyòa v poradí

je dlhá 1580 m. Uvedené dåžky získali premeraním vodiacich lán použitých pri potápaní.
Najdlhší preskúmaný jaskynný systém zaplavený vodou (nie súvislé) je v Mexiku. Je to

jaskynná sústava "Naranjal", ktorej dåžku preskúmaných zaplavených chodieb udávajú
na 15.5 km

Slovenská jaskyniarska smola
Ján Tencer
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Na lokalite jaskyniari z Terstu zaèali
pracova� v novembri a dno dosiahli
nasledujúci mesiac. Jaskyòa bola
pomenovaná  Ceki-2. V jej priebehu sa
nachádza impozantná 185 m  hlboká šachta.
Neïaleko od novej priepasti sa nachádza
ïalšia hlboká priepas�, Brezno Veliko
Raspoke, hlboká - 1198 m. Oblas� nie je
vyèerpávajúco preskúmaná a možnosti
ïalších objavov sú ve¾ké. 

To¾ko vo¾ný preklad. Nieko¾ko úvah na
koniec.  Nako¾ko v roku 1991 v tej oblasti
nebola žiadna iná výprava z
Èeskoslovenska, len slovenská, možno na
to konto  poznamena�, že sa udiala
klasická zámena Slovákov za Èechov. To je
však odpustite¾né a keï sa bude chcie�, dá
sa to do poriadku. Chýbalo však málo a

Slováci sa mohli zaradi� medzi jaskyniarsku
špièku dosiahnutím významného
exploraèného úspechu. Sily na to sú.
Talianski jaskyniari sa mimoriadne
ponáh¾ali pri prieskume. Pod¾a èasu, v
akom tento výsledok dosiahli, v trase
priepasti pravdepodobne neboli ve¾ké
prekážky. Možno to boli aj iné okolnosti,
ktoré ich nútili kona�. Toto všetko sú však len
dohady a nám neostáva niè iné, len Talianom
zagratulova� k dosiahnutému úspechu,

A toto všetko sa udialo len nieko¾ko sto
kilometrov od našich hraníc.

XI .  medzinárodný speleologický kongres

Ján Tulis

Z rozhodnutia UIS XI. medzinárodný speleologický kongres sa uskutoèní od 3. do 8.
augusta 1993 v Èíne.

Na organizácii kongresu sa podie¾a nieko¾ko èínskych vedeckých inštitúcií.
Organizaèný výbor kongresu už rozoslal druhý cirkulár, v ktorom sú uvedené potrebné

údaje.

Do   2.II. 1993 uzatvorenie   prihlášok   so   z¾avou vložného   a cien exkurzií,   rezervácia
ubytovania,  uzávierka referátov a iných akcií. 

1. máj 1993 - uzávierka referátov do tlaèe. 
Adresa organizaèného výboru:

Secretariat
XI. International Congress of Speleology 
Inštitúte of Geology, Chinese Academy of Sciences 
P. O. Box 634, BEIJING 100029, CHINA 
Fax: (861) 4919140 tel.: (861) 0027766 oxt. 361

Kongres sa uskutoèní v èínskom meste Beiling v hoteli Friendship. 
Úèastnícky poplatok:

do 2. februára 1993 220 USD po 
2. februári 1993 260 USD

Ubytovanie je v hoteli Friendship: cena izieb od 30 do 50 USD za jednu noc.
Najlacnejšia celodenná strava je 15 USD na osobu.
Banket 30 USD za osobu. 

Program kongresu:
1. Odborné prednášky z celej problematiky krasu.
2. Videoprogram.
3. Pred- a pokongresové exkurzie.
4. Výstavky s rôznou krasovou tematikou (poh¾adnice, známky, knihy).
5. Sú�až a výstava speleologickej fotografie.

Podrobnejšie informácie poskytne sekretariát SSS v Liptovskom Mikuláši.
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Ïalšia tisícmetrová priepas�
V marci 1991 expedícia švajèiarskych a

amerických jaskyniarov dosiahla v jaskyni
Kijahe Xontjoa håbku -l150 m. Priepas� sa
nachádza v známej krasovej oblasti
Oaxaca v Mexiku. Jaskyòa bola objavená v
roku 1987 a má potenciál dosiahnu�
deniveláciu okolo 1300 až 1400 m. V
súèasnosti má systém dåžku vyše 12 km.
Na tomto úspechu sa od 8. do 24. marca
podie¾alo 24 jaskyniarov.

Objav tisíc metrovej priepasti v
Turecku

V roku 1989 bola jaskyniarmi z
Bogazici University Speleological Society
objavená jaskyòa Cukurpinar v pohorí
Taurus. V tom roku dosiahli håbku -394 m.
V nasledujúcom roku exploarácia pokraèo-
vala. Jaskyòa neustále klesala ale pre
nedostatok materiálu sa postup zastavil v
håbke -824 m. V auguste 1991 sa na
lokalite znovu dosiahlo postupu a meranie
sa zastavilo na -1037 m. Tureckí jasky-
niari chcú do priepasti zavies� telefón,
pretože jaskyòa má pomerne ve¾a kritick-
ých miest, ktoré sa v prípade zhoršenia
poèasia stávajú neprieleznými. Jaskyòa
má ešte relatívne znaènú možnos� zväèši�
svoju håbku.

Pod¾a International Caver 1/91, Caves
and Caving 56, 57/92.

Tabu¾ka najdlhších jaskýò sveta 
k 1. 1. 1992
1. Mammoth System              USA   540 140 m
2. Optimnistièeskaja  ¡           SNS   183 000 m
3. Holloch                   Švajèiarsko    146 000m
4. Jewel Cave                         USA  130 897 m
5. Ozernaja                          SNS     111 000 m
6. Siebenhengste system Švajèiarsko  110 000 m
7. Coumo d´Hyoermedo  Francúzsko  90 406 m
8. Lechugilla Cave                USA       90 000 m
9. Ojo Guarena            Španielsko      89 100m
10. Wind Cave                  USA          88 500 m
11. Zoluška                             SNS    82 000m
12. Fisher Ridge System             USA  77 248m
13. Gua AirJemih              Malajsko   75 000 m
14. Sistema Huautla           Mexiko    70 140 m
15. Friar´s Hole System          USA     69 234 m
16. Ease Gill System  Ve¾ká Británia66 000 m
17. Organ Cave                    USA       60 510 m
18. Hirlatzhohle                Rakúsko   57 000 m

19. Réseau de l'Alpe Francúzsko       56 727 m
20. Sistema Purificacion    Mexiko     55 078 m
21. Réseau Dent de Crolles Francúzsko        56 727m
22. Mamo Kanada Papua Nová Guinei 54 800 m
23. Kap-Kutan/Promežutoènaja      SNS   54000m
24. Red del Silencio          Španielsko   53000m
25. Ogof Ffynnon Ddu  Ve¾ká Británia  50000m
26. Copmlesso Corchia  Taliansko     49 800 m
27. Crevice Cave                     USA     45385 m
28. Cumberland Caverns       USA       44444m
29. G. Caverna Santo Tomáš  Kuba    44165 m
30. Raucherkarhohle      Rakúsko       44111m

Tabu¾ka najhlbších jaskýò sveta 
k 1. 1. 1992
1. Réseau Jean Bernard     Francúzsko  1602m
2. V. Pantjuchina                          SNŠ  1508m
3. Lamprechtsofen                Rakúsko  1494 m
4. Sistema de la Trave         Španielsko 1408 m
5. Laminato Ateak          Španielsko       1408m
6. Boj-Bulok                            SNŠ          1380
7. Snežnaj a-Mežonnovo            SNS     1 370m
8. Sistema Huautla                 Mexiko  1353 m
9. Réseau Pierre St. Martin  Francúzsko/Španielsko 1342 m
10. Gouffre Berger         Francúzsko     1271 m
11. Platteneck Hohlensystem Rakúsk   1 245 m
12. Ceki-2 Slovenija     1245m
13. Sistema Cuicateca Mexiko    1243 m
14. V. lljuchina                          SNS     1240m
15. AbissoOlivifer Taliansko     1220m
16. Schwer-Hohlensystem Rakúsko       1219m
17. Gouffre Mirolda       Francúzsko     1211 m
18. Com plesso Corchia     Taliansko     1208m
19. Brezno Veliká Raspoke  Slovenija     1198m
20. Sistema Aranonera     Španielsko     1185m
21. Dachstein Mamuthohle Rakúsko     1180m
22. Jubiläumsschat            Rakúsko     1173m
23. Anou Ifflis                          Alžírsko 1170m
24. Sima 56...                    Španielsko   1169m
25. Abisso W. le Donne       Taliansko   1155 m
26. Kijahe Xontjoa                  Mexiko    1150m
27. Sistema Badalona    Španielsko       1149m
28. Poyu del Xitu            Španielsko     1148 m
29. Sotano Akemati              Mexiko      1135m
30. Arabiskaja                      SNS 1110m

Pod¾a International  Caver 1/91, 2/92, 
3/92,   4/92,  Caves and Caving  56/92 a 
Speleofórum 92 spracoval Jano Tencer.

Č r iepky zo zahran ič ia
Ján Tencer
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Èeská speleologická spoleènost sdružuje
v souèasné dobì 68 základních organizací. Z
legislativního hlediska vystupují jednotlivé
organizace jako právní subjekty. Mohou
tedy provozovat veškerou èinnost, která není v
rozporu se stanovami Spoleènosti vèetnì
hospodáøske za dodržení platných právních
predpis a zákonných norem.

Vlané shromáždéní (dále VS)je nejvyšším
orgánem Spoloènosti. Schází se l x za rok a
je tvoøeno delegovanými zástupci základních
organizací. lx za 4 roky volí VŠ pøedsedu, 6
èlenù predsedníctva, jeho 3 náhradníky,
tàíèlenný dozorèí sbor a jeho jednoho
náhradníka. Poradním orgánem VŠ jsou
ústrední odborné komise, administrativním
orgánem pøedsednictva je nevolený
sekretariát. Uvádìt jmenovité obsazení
funkcí ve Spoleènosti nemá v tuto chvíli
smysl, nebo� se v listopadu konají nové volby,
ze kterých vzejde pøedsednictvo nové.
Rozdìlení pravomocí mezi uvedené orgány je
vymezeno stanovami.

Velmi dùležitou otázkou je v dnešní dobì
financování Spoleènosti. Existence jednotné
speleologické organizace jako celek v Èeské
republice má smysl jen tehdy, plní - li tato
organizace jako celek urèité základní funkce,
podobné jako je tomu v ostatních vyspelých
zemích, ve kterých jsou takové prostøedky,
kterými musí predsedníctvo disponoval, aby
mohlo finanèné zajistit následující èinnosti:
l /fungující sekretariát, který
- vyøizuje bežnou agendu a vede príslušnou
dokumentaci, 
- vydáva a distribuuje obežníky, prijímá
podnìty ZO a dalších složek a pøenáší tak
informace mezi jednotlivými složkami
Spoleènosti, 
- vede  ústøední  dokumentaci  ÈSS  a
umožòuje využívaní dokumentace èlenùm
ÈSS, k èemuž mu úspešné pomáha xerox a
PC, které jsou umístìny v sídle Spoleènosti,
-vede ústrední evidenci èlenu, složek a
orgánu ÈSS a vydáva èlenské prùkazy,
-zajiš�uje s pomocí techniky uvedené vyše
vydávání tiskovin ÈSS vèetnì zpravodaje
Spoleènosti (víz dále);
2/zpravodaj (Speleo), který by mìl postupnì
zvyšovat svoji úroveò a štát se obdobným
bulletinem jako jsou èlenské èasopisy jiných
speleologických federací èi Spoleènosti (NSS
News, Spelunca, Caves and Caving a pod;

3/Speleologickou záchranou službu (netøe-
ba vysvìtlujících komentáøù); 
4/podporu výchovným a vzdelávacím akcím
vèetné textu u jej ich príležitosti vydávaných; 
5/obsazení významných mezinárodních
akcí UIS zástupci Spoleènosti.

Kromé técnto péti základních oblastí,
které v souèasné dobé Spoloèenost
organizaèné i finanèné plné zabezpeèuje, Ize
vyjmenovat radu dalších aktivít, které jsou
více èi mene financovaný Spoleènosti díky
tomu, že jsou ješte k dispozici dostateèné
finanèní prostøedky. Je to napr. èinnost
predsedníctva a èlenu ústøedních odborných
komisí, vydávaní Èeskosloveského krasu
(roèenky, kterou z finanèních dùvodù pres-
talo vydávat nakladatelství Academla), tisk
dalších úèelových publikací Spoleènosti,
dotovaní centrálních akcí a pod.

V souèasné dobé jsou finanèí protàedky
Spoloèenosti získavaný s naprostou preva-
hou z dotací MF ÈR pro tzv. "obèanská
sdružení", které jsou pøevádìny ÈSS
prostøednictvím jejího gestora, Ministerstva
životního prostredí ÈR Odvody od ZO jsou
dnes, pri absenci hospodárske èinnosti
nepatrné a pøedstavují víceménì èastku 20,-
Kès za èlena, což pri èlenské základné okolo
1500 èlenu predstavuje asi 30 000,- Kès
roèné. To by samozrejmé nestaèilo na
zajištìní ani jedné z priorít uvedených vyše.
Výhled do budoucnosti není príliš
optimistický. Existence dotací je více než
nejistá a zvýšení odvodu na približné 100,-
Kès za èlena, které by pokrylo alespoò to
základní, narazí na tvrdošijný odpor èlenské
základny. To jsou asi tak ty nejvìtší
problémy, které bude listopadové valné
shromáždéní Spoloèenosti øešit. Urèitou
šancí se jeví vytvorení nadace, o kterou nyní
predsedníctvo usiluje.

Závìrem této struèné Informace uvádím
aktualizovaný adresár základních organizací
Èeské speleologické Spoloèenosti. V nejbližší
dobé zverejníme ve Vašem èasopise pøehled
centrálních akcí ÈSS plánovaných na rok
1993, na které všechny slovenské jeskyòáre
srdeèné zveme. Zaèátkem pøíštího roku Vás
radi seznámíme s., výsledky èinnosti
Spoleènosti doma i v zahranièí v roce 1992

ČESKÁ SPELEOLOGICKÁ SPOLEČNOST 
KONCEM LÉTA 1992

David HAVLÍČEK
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Èeská speleologická spoloènos� vydáva
celý rad zaujímavých publikácií so
speleologickou a karsologickou tematikou.
Keïže niektoré z nich môžu by� užitoèné aj
pre slovenských speleológov, publikujeme
zoznam kníh a brožúr, ktoré sú doposia¾ na
sklade v sekretariáte ÈSS. Prípadnú
objednávku adresujte, prosím, priamo na
Sekretariát ÈSS, ÈUOP, Slezská 9, Praha 2.

Knihovna ÈSS:                          Kès

sv. 2 - Bibliografie pseudokrasu 10,-
sv. 3-Speleolog I.st., II. èást 10,-
sv. 9 - III. seminár o hist. podzemí - Stàíbro 10,-
sv. 10- II. sympózium o pseudokrasu Janovièky 10,-
sv. 11-Dagmar10,-
sv. 12- Vrana - ieskynní výskum u Breziny 5,-
sv. 13- Vedecky program 2. sjezdu ÈSS 5,-
sv. 14- Havel: Pàehled prúzkum.prací y Moravském krasu 10, -
sv. 15- Prúvodce k exkurzím y Jizerských horách 10,-
sv. 16- Ford: Charakteristiky jeskyò. systému 10,-
sv. 17- IV.semináà o hist. podzemí - Marián. Lázné 10,-
sv. 18- Wagner: Jeskyné Moravoslezských Beskyd 20,-
sv. 19-Travénec: Bibliografie Hranického krasu 10,-
sv. 20- Príruèka mapovaní pseudokrasu 10,-
sv. 23- IV. sympózium o pseudokrasu - sborník referátu 10

Odborné publikácie:

Jakál a kôl: Praktická speleológja40,-
Wankel: Obrazy z Moravského Svýcarska41 ,-
Bibliografie okr. Blansko 45,-
Výskum Ostrovských a vilémovických vôd 25,-
Èeský kras XVI 17,-
Tasmánie - expedice èeských spelologú 10,-
Owen - expedice èeských speleológii 38,-
sborník Speleofórum 9040,-
sborník Speleofórum 9150,-
sborník Speleofórum 92 50,-
Kuèera a kôl: Jeskyné a propasti v Èeskoslovensku
40,-
Bosák: Jeskyòárství v praxi 20,-
Speleologický vestník 72/1, 73/II, 73/3, 74/4, 75/6
76/VII, 77/8,
77/9,78/10,78/11 á5,-
Studia Geographica 27,28 á 10,-
Pfehled udajú o jeskyních Moravského krasu á 10,-

Beletria:
W. Stárka: 4 knihy o jeskyních a jes. horory: 
Lovecraft-Dagon, Barva z kosmu, Hrúza v Dunwichi,
Volaní  Cthulhuá25,-
Conan: Váž slona, Rudé hreby, A zrodí se èarodejka
20,-
Foglar-Saudek: Ztracený kamarád 10,-
Foglar-Saudek: Jeskyné Saturn 13,-

Ponuka publikácií ČSS

Pozn. zostavovate¾a: Publikácia Bosáka a Forda by nemali chýba� v knihovnièke
ktoréhoko¾vek poriadneho jaskyniara. Rovnako serióznym záujemcom o speleológiu,
ktorí tieto publikácie doposia¾ nevlastnia, doporuèujem sv. 14 a 18 Knihovny ÈSS a
zborníky Speleofóra
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SPELEOLOGICKÁ
TECHNIKA

Úprava pumpy acetylénového vyvíjaČa
z obalu ZP-4

Ondrej SamČík

Pri používaní acetylénového osvetlenia sme mali �ažkosti s nespo¾ahlivos�ou pumpy
vyvíjaèa. Pôvodné tesnenie má malú životnos� a problémy sú aj so zabezpeèovaním nového
tesnenia. Na základe týchto skúseností som si urobil úpravu pumpy tak, aby tesnenie bolo
z normalizovaného materiálu s dlhšou životnos�ou. Úprava je zrejmá z priloženého nákresu.

Úprava žiarovkového fotoblesku

Matej Gaál
O výhodách pri používaní jednorázových magnéziových žiaroviek bolo písané v

Spravodaji è. 3-4/1985. Takýto fotoblesk sa používa takmer v každej oblastnej skupine a
to v rôznom prevedení. Predovšetkým pri svojpomocne, ale aj pri továrenský vyrobených
bleskoch sa javí najväèšou nevýhodou, že fotograf nemá istotu, èi žiarovka je správne
osadená do objímky fotoblesku. Nesprávne uloženie má za následok prerušenie
elektrického okruhu, t.j. vyradenie fotoblesku z èinnosti.

Keï pri stlaèení spuste fotoaparátu sa magnéziová žiarovka neodpáli, je to nemilé
prekvapenie, a to hlavne vtedy, ak fotograf použije k osvetleniu dve alebo viac
synchronizovaných žiaroviek. Pri fotografovaní väèšieho priestoru chýbajúci svetelný
zdroj (neodpálená žiarovka) pokazí záber a fotograf je nútený ho zopakova�. To je však dos�
nákladná zábava.

Na odstránení uvedeného nedostatku navrhujem upravi� žiarovkové fotoblesky nas-
ledovne: do elektrického okruhu žiarovky zapoji� svetelnú (LED) diódu a odpor 300 - 500
ohm pod¾a uvedenej schémy. Zadnú stranu puzdra fotoblesku prevàtame na mieru LED
diódy, diódu mierne vystrèíme cez dieru a zo zadnej strany zalejeme epoxidom, voskom
apod. Miniatúrny odpor umiestnime do vnútra prístroja, kde je vo¾né miesto. Musíme
správne oznaèi� kontakty pri zapájaní batérie, lebo LED dióda prepúš�a prúd len jedným
smerom.

Pri správnom vložení magnéziovej žiarovky do objímky sa uzavrie elektrický okruh a LED
dióda sa rozsvieti. Magnéziová žiarovka plní funkciu vypínaèa. Prúd, ktorý cez òu preteká
je tak malý, že nestaèí na odpálenie žiarovky. Pri stlaèení spuste fotoaparátu elektrický
prúd obchádza LED diódu a odpor a postaèuje k odpáleniu žiarovky.

Táto úprava nie je finanène ani èasovo nároèná (cca 6 - l O Kès a l hodina práce) a
zabezpeèí nám spo¾ahlivú kontrolu správneho osadenia magnéziovej žiarovky do objímky.
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UŽ  NIE  SÚ  MEDZI  NAMI ...
Ján TULIS
Hádam ešte nepostihli slovenské jas-

kyniarstvo také straty ako v tomto roku.
Naposledy sme sa rozlúèili so Š. Bako-

šom, S. Šrolom (29.7.1925 - 23.7.1992),
RNDr. P. Mitterom (l 1.9.1941 - 27.8.1992) a
Ing. S. Kámenom (27.5.1921 - 5.11.1992).

Všetci štyria patrili medzi popredných
slovenských jaskyniarov. Každý z nich pra-
coval v inom krasovom území, každý z nich
mal svoje prístupy a metódy k jaskyniarstvu,
každý to inak prežíval. Jedno však mali
spoloèné: patrili medzi obdivovate¾ov krás
slovenskej prírody, predovšetkým jej pod-
zemných krás. Objavovaniu a prieskumu
týchto podzemných krás zasvätili všetok svoj
vo¾ný èas.

Pre slovenské jaskyniarstvo sa stali poj-
mom a vzorom neúnavných bádate¾ov, h¾a-
dania, pracovného nadšenia. Jaskyniarstvu
zostali verní až do posledných chví¾ svojho
života. Odišli, ale výsledky ich èinnosti tu
zostávajú natrvalo. Ich mená zostanú na-
vždy zapísané v našich srdciach.

Slovenské jaskyniarstvo stráca v nich
popredných všestranne aktívnych èlenov, ¾u-
dí nevšedných vlastností.

Skláòame sa pred ich dielom, ktoré vy-
konali. S úctou a obdivom hodnotíme ich
nezištnú prácu, ktorej sa venovali celou
svojou bytos�ou. Môžu by� vzorom dnešnej i
budúcej jaskyniarskej generácii.

Nech im je slovenská zem ¾ahká!

Za RNDr.  Pa¾om MITTEROM

Ferdinand JIRMER
Mal som Vás všetkých rád, tak dobre sa

tu majte, ja �ažko odchádzam - Vy v dobrom
spomínajte.

Týmito slovami by sa bol chcel asi s nami
rozlúèi� 26. augusta 1992, keï sme ho deò
pred smr�ou navštívili v nemocnici v Lip-
tovskom Mikuláši spolu s manželkou a jeho
žiakom - verným priate¾om Jožom Ro¾kom.
Pri našom odchode nabral ešte síl a odzdravil
nás pozdravom - Èaute! To bolo asi posledné
slovo v jeho živote.

RNDr. Pa¾o Mitter sa narodil 11.9.1941
v Cerove okr. Zvolen. Neskoršie sa pres�aho-

vala rodina do Krupiny, kde jeho matka žije
dodnes. Po ukonèení OSŠ v Krupine pokraèo-
val v štúdiu na JSŠ vo Zvolene, kde v roku
1958 zmaturoval. Na Pedagogickom inštitúte
v Banskej Bystrici ukonèil štúdium v odbore
biológia-zemepis. Krátko uèil pred a po ná-
stupe na vojenskú službu na ZDŠ v Podbre-
zovej. Potom bol preložený na ZDŠ v Polomke,
kde uèil až do roku 1970.

Popri zamestnaní študoval na PF UK v
Bratislave kombináciu zemepis -  prírodopis,
neskôr sa špecializoval v odbore fyzická geo-
grafia. V roku 1971 tu obhájil rigoróznu prá-
cu a v roku 1981 kandidátsku dizertaènú
prácu v odbore fyzická geografia.

Od roku 1970 pracoval v Múzeu sloven-
ského krasu (teraz Slovenské múzeum o-
chrany prírody a jaskyniarstva) na
výskumnom oddelení, neskôr ako vedecký
pracovník - geograf na Oddelení inventari-
zaèného výskumu MVOPv Liptovskom Miku-
láši.

Nemôžem nespomenú�, že v jeho život-
nej anabáze nebol poplatný totalitnému re-
žimu, bol Slovák telom i dušou a preto, i
keï už s podlomeným zdravím sa angažoval
v politike. V júnových vo¾bách tohto roku bol
zvolený za poslanca za Stredoslovenský kraj
do Snemovne ¾udu Federálneho zhromaž-
denia. Verím, že by svoju funkciu poslanca
plnil èestne v zmysle veršov S. Chalúpku z
básne Branko: Pravde žil som, krivdu bil
som, a verne národ môj ¾úbil som.

Pa¾o Mitter už ako uèite¾ v Polomke myslel
perspektívne na svoje budúce povolanie a
tvrdo na sebe pracoval, tak spomína na neho
jeho kolegyòa, ako sa cez prestávky a vo¾né
hodiny s kolenami opretými o stôl "drel an-
gliètinu".

Jožo Ro¾ko spomína, ako sa s ním zoz-
námil, stretli sa pred zaèiatkom školského
roka na holiach nad Polomkou. Vyzvedal sa
od neho na okolitú prírodu a jej zvláštnosti.
O dva dni zaèal škola a tu ho máš, z ne-
známeho turistu sa vyk¾ul jeho nový uèite¾ v
9. triede. Pa¾o vytušil v òom záujem o
prírodu, a tak ho brával so sebou vo vo¾ných
dòoch na potulky do Muránskeho krasu a
jaskyne na He¾pe. Takto sa vyvinulo pria-
te¾stvo a spolupráca až po hrob.

Ja som sa s ním zoznámil v 70. roku,
keï prišiel na Bystrú Kontrolova� prerážacie
práce do jaskynných priestorov, kde je teraz
lieèebòa pre astmatické deti.

Trochu sme sa vtedy poškriepili, ale nako-
niec sme sa navzájom rešpektovali. Tento
stav vyústil v priate¾stvo.

Ked' sa pri písaní tohto èlánku prehàòam
v jeho na kilá väziacej dokumentaènej èin-
nosti z jeho ciest po svete, nesmierne obdi-
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vujem precízne spracovanie poznámok a
mnoho perfektných dokumentaèných foto-
grafií. Takto je spracovaná expedícia na Hin-
dukuš v 74. roku, kde štúdiom geomorfológie
doliny Kazi Dech v oblasti východného Hin-
dukuša (Afganistan) prispel cennými poz-
natkami v tejto oblasti. Tu sa prezentoval už
ako naslovovzatý odborník vo svojej profesii.
V 76. roku sme spolu boli na študijnom
zájazde po krasových oblastiach v
Rumunsku. Tu sme mali spoloènú kuchyòu
aj stále mokrý stan a spacie vaky, Pa¾o,
ja a Jožo Ro¾ko. V kritických zimných
nociach sme si prikurovali 2 dl dávkami
lacnej vodky, vïaka nej, slanine a ces-
naku sme túto cestu absolvovali v zdraví.

V 77. roku sa Pa¾o zúèastnil speleolo-
gicko-potápaèskej expedície na ostrov Cej-
lón, ktorá zaèala zaèiatkom marca a skonèila
8. júla o 14.30 hod. v Liptovskom Mikuláši
po odjazdených 27.820 km. Celá táto cesta je
spracovaná tak, že sa dá sledova� s prstom
na mape, pozera� fotografie, èíta� vtipne
popísané príhody a vedecké poznatky, slo-
vom môže ís� rovno do tlaèe a bolo by to
zaujímavé èítanie.

O rok na to v 78. sa uskutoènila jas-
kyniarsko-horolezecká výprava - Alžír 78 -
pod patronátom MO Zväzarmu v Brezne, jej
cie¾om bolo pohorie Atlas, kde v masíve
Džurdžura sa zdolala priepas�ová jaskyòa
Anou Boussouil hlboká 505 m a vo Vysokom
Atlase v Maroku zdolanie 4.165m vrcholu
Džebel Tubkalu. Akcia sa uskutoènila v
septembri, prebehla úspešne a priniesla pre
jaskyniarov ïalšie poznatky zo severnej
Afriky a prehåbenie vedomostí z geomor-
fológie tejto zaujímavej a po každej stránke
prí�ažlivej krajine.

Pa¾o   neustále   plánoval,   pomáhal   or-
ganizova� akcie, ktoré by obohatili jeho ve-
omosti. V tomto duchu sa pripravovala
expedícia MAROKO 81. Trasa tejto cesty
bola vedená po najznámejších turistických
zaujímavostiach Alp, Pyrenejí, Španielska.
Neobišla ani krasové oblasti v Pyrenejách
spojené aj s návštevou modeme sprístup-
nenej jaskyne v blízkosti Lourd, jaskyne
Betharam. Samozrejme neobišli ani Lourdy,
kde je malá posvätná jaskyòa - najnavšte-
vovanejšia na svete, s tým rozdielom, že za
vstup do nej sa neplatí. V Maroku sa cesta
uberá pre Pa¾a známou trasou, a tak aj
zaznamenáva druhý výstup na Džebel Tub-
kal. Na spiatoènej ceste Pa¾ovou precízno-
s�ou je dokumentaèná snímka z vrcholu
Matterhornu 4.477 m 31. júl - 12.30
hod. Aj pri prezeraní poznámok a fotografií
z tejto cesty utvrdzujem sa v tom, že ako
mnohý iní milovníci prírody, najmä

horských velikánov, tu nachádzajú ten pra-
vý relax z dnešného vypätého životného štýlu.

Pri našich stretnutiach po rôznych
akciách vždy mal v mysli ïalšie cesty.
Severná Amerika bola èasto témou našich
rozhovorov. Finanèné zabezpeèenie bol však
hlavný problém, aby sme nieèo také pod¾a
našej chuti uskutoènili. Jemu sa tento sen
podaril a zúèastnil sa vedeckého kongresu
glaciológov na Aljaške. Odlieta tam z Prahy
7. júla 1983 cez Frankfurt - New York -
Seattle - Fairbanks. Spomínam na jeho
popisné rozprávanie o tejto ceste, keï s
nepredstavite¾ným nadšením rozprával o lete
nad nekoneènou prírodou a jej krásami po-
èas nádherného dòa. Veï odložené letenky
na najsevernejší koniec Aljašky ako je Bar-
rov a Prudhone Bay hovoria za všetko. Kto z
nás by to nechcel zopakova� a pozrie� sa na
mapu Aljašky. Len tak pre zaujímavos�,
spomeniem z tejto cesty príhodu, ako ho
Amerièania nahovárali, aby ostal prednáša�
na ich univerzite. Pa¾o túto ponuku slušne
odmietol. Keï sme ho za to kritizovali, že
preèo tam neostal ako mnohí iní, povedal,
že za mastnejší hrniec nevyèaruje Chopok,
slovenské hory a slovenské piesne. Tento
jeho výrok nepotrebuje komentár.

Chronologicky nejdem vymenúva� jeho
študijné pobyty na Kaukaze, jeho pútavé
zážitky o tamojšom spôsobe života. Získal si
priate¾ov i v týchto konèinách. Mnohí ho
navštívili aj doma.

V auguste a septembri v roku 1988
podnikol študijnú cestu do oblasti Bajkalu,
kde za pomoci jaskyniarov z Irkutská po-
prechádzali lokality, kde obyèajný smrte¾ník
z našej republiky nemohol ani sníva�. Pa-
nenskú prírodu Zabajkalskej stepi, pohorie
Bajkalského chrbta, pobyt na najväèšom
ostrove Bajkalu. Jožo Ro¾ko z tejto cesty si
spomína na jeho telesnú výdrž. Po celoden-
nom putovaní po horách a tajge sadá si k
poznámkam, kým ostatní spali. Ïalej si
spomína, ako nosili so sebou �ažké vzorky
kamenných úlomkov pre Múzeum sloven-
ského krasu. Taktiež nadviazanie spolupráce
s Irkutskými jaskyniarmi, ktorým sa podarilo
dosta� do Èesko-Slovenska. Toto priate¾stvo
vyústilo do spolupráce a jaskyniari z našej
skupiny boli "na oplátku" v Irkutskú, odkia¾
si priniesli nezabudnute¾né dojmy.

Aký prínos dala èinnos� RNDr: Pa¾a
Mittera pre SSS nechcem zodpovedne ko-
mentova�. Jedno je však isté, že sa vo
svojich funkciách, ktoré mu boli zverené
snažil presadzova� novoty, bol nekompro-
misný voèi sebe, ale aj voèi iným. Poznala ho
dobre možno každá skupina SSS. Vedel
zmierni� rozhnevané stránky, vedel poradi�,
ale vedel aj bez oba¾ovania do pekných slov
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náležité kritizova�. Mòa
nevynímajúc. Bude chýba�
všetkých jaskyniarom,
èlenom Horskej služby, sv-
ojim mnohým priate¾om tu
i v zahranièí, ale najviac
svojej rodine. Bol by som
rád, keby jeho syn Pa¾ko
išiel v otcových stopách a
pritom využil otcov vedec-
ky spracovaný bohatý
materiál.

Niekto si pri èítaní v kú-
tiku duše pomyslí, ¾ahko
sa mu po svete cestovalo za
štátne peniaze. Boli aj také
cesty, ale každá èi platená
alebo neplatená, bola uži-
toèná pre Slovenskú speleo-
logickú spoloènos� a pre
vedu vôbec. Na uskutoè-
není svojich predsavzatí sa
prièiòoval svojou pracovi-
tos�ou, kde neraz riskoval
pri týchto prácach aj život.
Veï natieranie 160 m vy-
sokého komína alebo
televíznych stožiarov, keï
vietor, ak by sa neukotvil,
ho odfukoval aj na 3-4 m
od objektu. Alebo "búraè-
ky" továrenských komí-
nov, kde výstup na
rozpadávajúci sa vrchol
komína bol horolezecký
supervýkon. Mnoho po-
dobných prác robil cez so-
boty, nedele. Každú robotu
zvládol a mal v nej výdrž.
Všetci, èo si takto na za-
hranièné cesty zarábali, to
potvrdia.

Ja som obdivoval túto
jeho snahu a telesnú vý-
drž, vôbec jeho skoro neu-
stávajúcu aktivitu a akési
vnútorné nutkanie o nieèo
sa snaži�, stoj èo stoj to
dosiahnu�. Táto Pa¾ova ak-
tivita nepo¾avila ani v
poèiatoènej fáze jeho cho-
roby. Bojoval proti nej neúprosne až do
úplného telesného vyèerpania. Zdalo sa aj
jemu, aj jeho priate¾om, že tento boj vyhrá,
alebo bude nerozhodný. Žia¾, biologické
hodiny jeho èasu v tele boli nemilosrdné a
nepodarilo sa mu ich zastavi�. Nezaspieva
si už jeho ob¾úbenú pesnièku - Na Krá¾ovej
holi stojí strom zelený, vrch má naklonený,
vrch má naklonený, vrch má naklonený k tej
slovenskej zemi...

V našich spomienkach bude vždy taký,
ako ho kto poznal. 

Brezno, 15.11.1992

P. Mitter v Červených vrchoch r.1972
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MOHAMEDÁNOVA SPOMIENKA
NA MAJSTRA

Petr H i p m a n

POKRÚTENÉ, DOBROSRDEÈNÉ FIGÚ-
RY PRED ZRUBOM V HLBOKOM OSTALI
ZRAZU OPUSTENÉ. ICH PÁN A TVORCA,
JASKYNNÝ VLÁDCA JÁNSKEJ DOLINY,
ODIŠIEL ŽIA¼ NAVŽDY ...

Moja prvá spomienka na Stana Šrolla
siaha do roku 1961. Magnetizmus jas-
kyniarstva ma vtedy pritiahol k sku-
pinke opustených prospektorov, ktorí pri
ceste v Jánskej doline hlbili èudnú šachtu.
Vôbec ich nedeprimovali susedné diery,
ktoré tu úmorné vyhrabali v prechádza-
júcich rokoch, ba naopak - napínali ich
nepochopite¾ným uspokojením.

Všetci rešpektovali skromného muža s
vysokým èelom a jemným potmehútstvom v
tvári, ktorý vôbec nevyzeral na objavite¾a jed-
nej z najväèších a najkrajších slovenských
jaskýò a ktorý vedel majstrovsky nielen
zadrevi� vykopané dielo, ale aj ubali� ci-
garetu a s pôžitkom ju vyfajèi�. Keïže som
aj v ïalších dòoch pomáhal s chlapmi
vy�ahova� vedrá so skalami, napokon ma
Stano prijal za uèòa.

Dobre sa pamätám na prvú návštevu
tajuplného zrubu nad vyvieraèkou v
Hlbokom. Na regáloch oproti dverám na
mòa zízala kožená banícka prilba, nieko¾ko
karbidiek, kotúèik horèíkového pásika,
hrubé krútené lano a iné všakovaké
inštrumenty pokryté jaskynnou patinou,
ktorá ma napåòala úctou.

Svojský bol aj pán zrubu a jeho partia.
Nováèikovi sa toho ve¾a nevysvet¾ovalo, tak-
mer všetko musel odkuka�. Chlapi ruèali
od radosti, keï som karbidku prvý raz
naplnil zvetraným prachom a dobré skalky
karbidu hodil do odpadu. Èo ostávalo
dvadsa�roènému chalanovi, ktorý túžil
vyuèi� sa podzemného remeslu ? Bolo
jednoduché tresnú� dverami a odís�, ale to
"by som už nikdy nemohol naèrie� zo stud-
nice skúseností objavite¾a Jaskyne Mieru.

Napodiv táto výchova bola efektívnejšia
ako výuka lektorov speleologickej školy.
Nielenže som už nikdy v živote nenechal
otvorenú škatu¾u s karbidom, ale poradil
som si s výdrevou, asistoval pri odstreloch
a vedel som aj rozozna� kyselinou dolomit
od vápenca.

Napokon ma majster zobral na prvú
vážnu výpravu do Jaskyne Zlomísk.
Preliezaèky horným (vtedy jediným)

vchodom a potom objavy nových priestorov
- to sú moje prvé ve¾ké jaskyniarske
zážitky po boku Stana Šrolla.

Keïže som nedokázal preglgnú� špeciál-
ny alkoholický medikament so žeruchou,
urazený majster ma pohotovo pasoval na
mohamedána. No aj tak veèery v Hlbokom
boli naozaj nezabudnute¾né. V prítmí zrubu
som sa podozvedal všelièo o ve¾kých
objavite¾och a poèúval farbisté spomienky
úèastníkov priekopnickych výprav do hlbín
Ohniš�a, Pustých a Èervených vrchov.
Oparom tajomstva a romantiky tu prebles-
kovali vzácne informácie, ktoré som ja -
mohamedán, dychtivo lovil a triedil.

Po dlhých a tajných prípravách som sa
v šesdesiatompiatom roku spustil sám do
Ohniš�a. Namiesto slov uznania, ktoré si
takých hrdinský èin vyžadoval, mi majster
prisúdil len novú prezývku - samovrah na
oce¾ovej žinke.

Nebola to prezývka posledná. Keï ma
Stano onedlho vydedil z doliny vysoko na
Krakovu ho¾u a napodiv aj v tejto neper-
spektívnej oblasti sa zaèalo dari�, stal som
sa diverzantom a pirátom. Ani dnes, takmer
po tridsiatich rokoch, neviem presne
definova� príèinu rozchodu.

Stano, svojrázny typ klasického
liptovského jaskyniara, sa aj do Jaskyne
Zlomísk lomil bez prilby s nerozluènou
šiltovkou a s karbidkou v ruke. Priepasti a
úzke drap¾avé meandre kdesi hore v bral-
natých bokoch ho vôbec nelákali. Okúsil
objav Jaskyne Mieru a sníval o jeho re-
príze v Jánskej doline: kilometre rieènych
chodieb mohutného profilu s vchodom de-
sa� metrov od cesty.

Žia¾, uèeò sa vyvíjal opaèným smerom.
Pod prilbou s èelovkou sníval o lankách,
rebríèkoch a pomôckach pre zostup na
dno obávaných priepastí, kde istotne èakajú
ïalšie objavy.

Majstra som potom dlho nevidel, ale
neskoršie som naòho èasto spomínal, keï
sme na Krakovej holi otvorili cestu do pod-
zemia a to, o èom som tak dlho sníval stálo
koneène predo mnou, bol som bezradný.
Chýbali mi Stanove skúseností a rozváž-
nos�, nemal som sa s kým poradi�. Zoèi -voèi
všetkým dlhoroèným �ažkostiam som zaèal
majstra chápa� a váži� si ho.

Plachú a citlivú povahu maskoval
samotár Stano tvrdou škrupinou. K tomu
pristupoval aj vlastnícky vz�ah, ktorý po
dlhoroènom kopaní a odriekaní poci�oval k
jaskyniam Jánskej doliny. Keï sa Zdenko
Hochmuth vypravil na pirátsku akciu do
Novej Stanišovskej, ako na potvoru ich
majster prichytil a riadne zvozil. Po štvr�-
hodine hundrania ale chlapi zistili, že
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dobrák Stano sa potrebuje porozpráva� a
kúštik aj pochváli�. Napokon ich po svojej
jaskyni pekne povodil.

Svojrázny a neopakovate¾ný bol
Stani-slav Sroll, svojské je aj jeho dielo.
Každo-pádne je to dielo ve¾ké. Jaskyòa
Mieru, Zlomísk, Pod Starou Po¾anou, Nová
Stanišovská a rad ïalších predstavuje mi-
moriadne bohaté objavite¾ské konto. Do
tohto odkazu patria aj poèetné sondy vy-
håbené v Jánskej doline. Ostávajú vizit-
kou majstrovej obdivuhodnej znalosti
terénu, jaskyniarskej intuície, praktických
skúseností a obrovského úsilia. Èo je
ale najdôležitejšie - niektoré z nich istotne
vytyèujú cestu k ïalším objavom.

Nie je to tak dávno, èo som Stana stretol.
Autom sme sa ponáh¾ali hore Jánskou
dolinou. Èerstvým popraškom snehu sa
pred nami vinula jediná stopa. Chôdza
siluety, ktorú sme potom vpredu zbadali,
bola majstrova. Verný svojej doline, kráèal
mrazivým ránom za svojou túžbou -
prírodou, jaskyòami, horou.

Zastal som. "Servus Stano." Na sekun-
du zaváhal, èi si má prisadnú� k pirátovi.
V tvári sa mu znaèili zdravotné problémy,
ale potmehúnstvo bolo stále rovnaké. Keï vys-
tupoval pri Hlbokom, neodpustil som si malé
podpichnutie. "Poèúvaj, Stano, ale v tom
batôžteku máš dajakú �apku ?" Odpoveï
bola šrollovská. "Ja už nepijem a ty by si si
aj tak nevypil - ty mohamedán ..."

Ïakujem Ti Stano za všetko, èo si ma
nauèil
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Za Ing. Svätoplukom KÁMENOM
Ivan KUBÍNI

Dòa 5.11.1992 nás po krátkej chorobe
náhle opustil Ing. Svätopluk Kameò, zakla-
date¾ Oblastnej skupiny è.6 Tisovec a jej
dlhoroèný vedúci.

Ing. Svätopluk Kameò sa narodil 27.
mája 1921 v Bratislave. Pochádzal s trojdet-
nej železnièiarskej rodiny. Po gymnaziálnych
štúdiách pokraèoval v ïalšom štúdiu na
Vysokej škole technickej v Bratislave, odbor
strojného a elektro inžinierstva.

Po dosiahnutí inžinierskeho diplomu
a ukonèení základnej vojenskej služby pra-
coval ako technicky úradník u viacerých
firiem v Bratislave.

V roku 1951 nastúpil ako pedagóg na
Hutnícku školu v Tisovci, kde sa neskôr po
jej reorganizácii stal jej riadite¾om. Po roku
1968 musel z miesta riadite¾a školy odís� a
prešiel na funkciu samostatného referenta
technického rozvoja do tunajších Pod-
polianskych strojární.

Po príchode do Tisovca sa stal èlenom
vtedy založenej Slovenskej speleologickej
spoloènosti, neskôr aj èlenom jej výboru.
Krasové javy, príroda okolia Tisovca a Mu-
ránskej planiny poskytovali široké pôsobisko
záujmovej èinnosti zanietencom, ktorých
okolo seba sústredil Ing.Kámen z radov štu-
dentov hutníckej priemyslovky.

Poèas štyri desa�roèia trvajúcej exist-
encie skupiny pod jeho vedením  bolo
prebádaných viac ako 160 jaskýò, priepastí,
vyvieraèiek, ponorov a iných krasových
fenoménov. Vychoval nieko¾ko generácií jas-
kyniarov, ktorí sa dodnes hrdo hlásila k tejto
svojráznej osobnosti slovenskej speleológie.
Meno Ing.Kámena je známe v jaskyniarskych
kruhoch v Èechách, Po¾sku i Juhoslávií.

Ako oddaný priate¾ prírody bol Ing. Ká-
men aj dlhoroèným konzervátorom pre o-
chranu prírody. Aktívne sa podie¾al pri
vzniku ZO SZOPK. Úzko spolupracoval s
pracovníkmi Chránenej krajinnej oblasti
Muránska planina.

Nezanedbate¾ná bola aj jeho publikaèná
èinnos�. Je autorom turistického sprievod-
cu "Rimavskou a Muránskou dolinou ",
knižnej publikácie "Za svetlom karbidky".
Jaskyniarskej problematike na stránakach
Slovenského, Èeskoslovenského krasu,
Krás Slovenska, Ochrany prírody a ïalších
èasopisoch a denníkoch venoval vyše sto
èlánkov.

Popularizácii jaskyniarstva, ochrane
krasu a prírody venoval množstvo odborných

prednášok pre žiakov - mladých ochranárov
zo základnej školy, študentom tunajšej
priemyselnej školy, ako aj širokej verejnosti
v Tisovci a okolí.

Za dlhoroènú prácu na poli jaskyniarstva
mu v roku 1979 Správa slovenských jaskýò
udelila bronzovú plaketu.

V osobe Ing.Kámena odišla jedna z vý-
razných osobností slovenského jaskyniar-
stva. Všetci èo sme ho poznali mu
vyjadrujeme vïaku za všetko èo na poli jas-
kyniarstva vykonal a za plody jeho práce.

Èes� jeho svetlej pamiatke!
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SPOMIENKA NA 
ŠTEFANA BAKOŠA

Petr HIPMAN

Keï som sa v októbri 1990 pristavil pri
typickej hochmutovskej vizitke na skalnej
stene v priepasti Zadný úplaz, clivo som si
spomenul na elánom prekypujúcich jas-
kyniarov, ktorých mená tu pred pätnástimi
rokmi vyškriabali do zaèadeného
štvorèeka... Hochmuth, Hipman, Patek,
Kynclová, Bakoš, Hirko...

Ten èierny štvorèek mi opä� prišiel
na rozum, keï došla správa, že 1.
januára 1991 náhle zomrel 52-roèný
Štefan Bakoš.

Keï sa s nami vo februári 1973 prvý
raz boril hlbokým snehom na Krakovu
ho¾u, nestaèil s dychom. Tridsa�-
pä�roèný chlap sa ale za�al, prestal
fajèi� a po hlave sa hodil do inten-
zívneho jaskyniarèenia. Ïobík, ako sme
všetci Števa Bakoša volali, odpracoval
do roku 1977 na akciách zvolenskej
skupiny dovedna 235 dní. Bol úèast-
níkom takmer všetkých prieskumných
akcií podzemného systému jaskyne v
Zaskoèí.

Slovenskí a èeskí jaskyniari, ktorí si v
zaèiatkoch speleoalpinizmu vyrábali le-
zecké pomôcky, poznali Števa Bakoša
ako nezištného dodávate¾a �ažko      dos-
tupného duralového materiálu. Ïobík
ale povyrábal najrôznejšie technické
pomôcky,  ktoré  nám  pomohli  na-
predova� cez naj�ažšie prekážky v pod-
zemí Krakovej hole.

... keï som v sedemdesiatomtre�om
roku vymýš¾al ståp na výstup do ko-
mínov, horko-�ažko som stvoril jednu
spojku na rúry, ale potrebovali sme ich
pä�. Ïobík to zvládol hravo a onedlho
sme s novuèkým ståpom putovali pri-
amo   do Zaskoèia. Pätnás�metrové ale aj
pä�desiatmetrové komíny prestali by�
odvtedy prekážkou. Neskoršie sme ståp
preniesli  do Starého hradu a dnes
nám spo¾ahlivo slúži v Javorovej priepas-
tí. To isté možno poveda� aj o ïalších
Ïobíkových výrobkoch. Duralové hun-
tíky, špeciálne èerpadlo na sifóny, uzáver
jaskyne alebo fixné lanové rebríky nám
ostali ako trvalá pamiatka na jaskyniara
Štefana Bakoša.

V roku  1974 nás Ïobík embéèkou
viezol na prvú výpravu do hlbokých
zahranièných priepastí. V systéme Piaggia

Bella zostúpil do 320 m håbky a o dva roky
vytvoril svoj osobný rekord - håbku 470 m
v priepasti  Gortani.   Nie je ve¾a  tridsa�-
osemroèných slovenských jaskyniarov,
ktorí podali taký výkon...

Veèer v bivaku, keï príde reè na uèòovské
roky v podzemí Krakovej hole,, spomenieme
si vždy aj na Štefana Bakoša. Na bytostne
živého, dobrosrdeèného a vysmiateho
Ïobíka ani nemožno zabudnú�. Istotne nie
dovtedy, pokia¾ sa nestratíme aj my. Ale
také sú zákony prírody ...
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Pokyny pre autorov
V Internom èasopise Slovenskej

spelologickej spoloènosti Spravodajca SSS sa
publikujú príspevky tematicky zamerané na
speleológiu a výskum krasu. Èasopis prijíma
pôvodné aj prevzaté práce najrôznejšieho
literárneho štýlu (štúdie, odborné správy,
metodické, analytické a syntetizujúce práce,
preh¾ady, reportáže, úvahy, fejetóny, povied-
ky apod.). Prednos� majú pôvodné správy z
prieskumu a výskumu jaskýò a priepastí
Slovenska a akcií poriadaných èlenmi SSS,
metodické a odborné štúdie z vedných
disciplín, zaoberajúcich sa krasovými a
pseudokrasovými javmi.

Príspevky sa adresujú zostavovate¾ovi
èasopisu priamo, alebo prostredníctvom
Sekretariátu SSS. Zostavovate¾ si vyhradzuje
právo zaèleni� prácu pod¾a druhu príspevku,
odbornosti a úrovne spracovania do
príslušnej rubriky, previes� drobné,
redakèné úpravy textu, vráti� príspevok na
upravenie, prípadne ho odmietnu�. Ináè sa
zaslaný príspevok považuje za definitívny,
autor zodpovedá za pravdivos� a pôvodnos�
údajov v òom uvedených. Uzávierka
príspevkov do èísla je posledný deò roèného
kvartálu. Oneskorené príspevky treba
dohovori� osobitne so zostavovate¾om.

Príspevky sa podávajú a uverejòujú v
slovenskom a èeskom jazyku, odborné práce
v angliètine alebo nemèine s rešpektovaním
požiadaviek zostavovate¾a. Preklad z ruštiny
zabezpeèuje zostavovate¾, z iných jazykov
autor.

Príspevky je nutné písa� èitatelne, rukou
alebo strojom. Pre u¾ahèenie tvorby èasopisu
je najvhodnejšie príspevok zasla� na diskete
5 1/4" vo formáte MS DOS pre personálne
poèítaèe typu IBM v editori T602 (pre iný typ
editoru treba doplni� disketu príslušným
editorom a priloži� výpis na listing s
vyznaèenou interpunkciou). Pri posielaní
poštou zabezpeète disketu zabalením do
tvrdého obalu a kovovej fólie (Alobalu). Dis-
keta je vratná. Pri písaní v editore T602 treba
dodržiava� nasledujúce pravidlá:

a) šírka strany: 65, dåžka strany: 60, riad-
kovanie:   l,  pravý okraj zarovnáva�,  typ
písma: štandartný (výluène), slová na konci
riadku nerozde¾ova�.

b) prvý riadok nového odstavca neodsad-
zova�, ale zaèa� na prvej pozícii. Nový od-
stavec odèleni� vynechaním jedného riadku.

c) text za vetnými interpunkènými
znamienkami (bodka, èiarka, a pod.) oddeli�
medzerou, rovnako ako jednotky za èíslicou.
Èíslice rozdeli� medzerou na trojèíslie (napr.
2 500 m). 

Pri písaní príspevku treba dodržiava�
nasledujúce pravidlá:

a) typ    písma    volí    redaktor.    V
odôvodnených prípadoch môže autor slová,
ktoré si praje vysádza� iným typom písma
alebo riedene,  podèiarknu� a vyznaèi� na
¾avom okraji textu, kde aj uvedie typ písma.
Dlhšie pasáže potom vyznaèí iba zvislou
èiarou na ¾avom okraji textu.

b) perovky treba vyhotovi� na osobitnom
liste A4, zvláš� malé obrázky aj na formáte
A5,  tušom na pauzovacom papieri alebo
xeroxovom papieri (možná kvalitná biela
xeroxová kópia). Obrázky mäkkou ceruzou
oèíslova�. Väèšie mapy je potrebné rozkresli�
do listov s priloženým kladom listov.
Doporuèujeme formát originálu A3 s
následným zmenšením na xeroxe na A4.

c) èiernobiele fotografie sa prijímajú iba
kontrastné,  ostré,  formátu   18x24 cm
(výnimoène  13x18 cm). Na zadnej strane
autor foto oèísluje mäkkou ceruzkou a
prípadne vyznaèí orientáciu šípkou dohora.

d) popis peroviek a fotografií pod¾a
èíslovania treba doda� na osobitnom liste, u
fotografií uvies� meno fotografa, u peroviek,
ak nie sú vyhotovené autorom príspevku,
autora perovky. U prevzatých obrázkov treba
uvies� prameò.

e) citácia literatúry v texte sa uvádza
pod¾a tradície geografickej literatúry - v
zátvorke priezvisko prvého autora, prípadne
prvých dvoch autorov a rok vydania práce,
napr. (Tulis J., 1982). Zoznam literatúry v
závere èlánku v abecednom poradí pod¾a
vzoru (prevzaté zo zborníka Slovenský kras):

Periodické publikácie
Štecl, O.: Èeská krasová terminológie.

Èeskoslovenský kras, 27, ÈSAV, Praha 1975,
s. 7 - 19.

Neperiodické publikácie
Bögli, A.: Karsthydrographie und

physische Speläologie. 278 s. Springer-Ver-
lag, Berlin-Heidelberg-New York 1978.

f) ako farebné fotografie na prednú a
zadnú stranu obálky sa prijímajú iba
diapozitívy 6x6 cm na kvalitnom filme. Popis
k snímke treba priloži� na osobitnom liste.

Honorovanie príspevkov bude stanovené
v osobitnom uznesení Výboru SSS. Zatia¾ sa
príspevky nehonorujú.

46




