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1. Streda - 23.9.2015"

1.1.Príchod na našu overenú dočasnú základňu"
Neskoro poobede sme prišli do 
Kečova a opäť sme zavítali do krčmy 
Šport , kde kofo la stá le sto j í 
neuver i te ľných 0,1€ /dec i ! Po 
krátkom občerstvení sme namierili 
priamo k vyvieračke zhodnotiť stav 
vody a priechodnosť terénu. Mali 
sme šťastie, keďže VVS vykosili 
prístup až k vyvieračke, čím nám 
vytvorili priestor na prezliekanie a 
pohodlný transport vecí. Množstvo 
vody vytekajúcej z vyvieračky bolo 
pod hranicou minima meracích 
zariadení. Z krátkeho prieskumu 
sme išli na dom a stretli sme sa s 
ďalšími členmi akcie. Vybalili sme si 
veci a zabrali si už naše overené 
postele.""

1.2.Plánovanie ďalšieho dňa"
Podvečer sme dolaďovali plán ponoru a logistiku transportu. Pôvodne sme plánovali počas tejto 
akcie len jeden ponor, ale cestou do Kečova sme sa dohodli na dvoch ponoroch a to prvý 
mapovací, kde využijeme dobrú viditeľnosť v doteraz objavených priestoroch, a druhý exploračný 
ponor s cieľom predĺžiť jaskyňu. Potrebovali sme domyslieť detaily aby sa všetko podarilo."
Spolu so Zus sme si pripravili nový navijak so 120m šnúry značenej každých 10m, ktorý použijeme 
pri prieskume na druhom ponore. Popri značení som si vyskúšal prácu s laserovým meračom 
vzdialenosti, aby som ho mohol bez problémov použiť na zameranie suchých priestorov."
Zameriavanie jaskyne nie je 
jednoduchá záležitosť ani na suchu 
nieto ešte pod vodou. Aby sme sa 
zladili, spravili sme si suchý tréning 
a dohodli sa ako bude meranie 
prebiehať. Okrem toho sme chceli 
zistiť, v ktorých miestach sa 
kečovská veľká vyvieračka spája s 
m o m e n t á l n e s u c h o u s t a r o u 
kečovskou vyvieračkou. Pre tento 
pokus som kúpil rôznofarebné 
svietiace tyčinky – lighsticks, ktoré 
som uviazal spolu so závažím na 
malé potápačské cievky. Tie 
spustíme otvormi do vody a podľa 
farby budeme môcť určiť cez ktorú 
dieru bolo svetlo spustené.""

Amfiteáter s vyvieračkou Meranie prietoku výveru

Veľká Kečovská vyvieračka



2. Štvrtok - 24.9.2015"
2.1.Ponor 1. – Príprava"

Cieľom prvého ponoru bolo zmapovanie a zameranie sekcie A, čo je časť kečovskej vyvieračky od 
vstupu po Moszáryho Zázračnú sieň a ak to podmienky umožnia, pokračovať aj ďalej. Spôsob 
merania som zvolil nasledovne: Zus pôjde ako prvá s rozvinutým 5m pásmom až kým nebude 
napnuté. Ja následne spravím kompasový námer a zapíšem aktuálnu hĺbku. Potom doplávam za 
Zus, ktorá mi ukáže bod a pôjde ďalej. V prípade, že by to priestory nedovolili, pásmo jednoducho 
skrátime. Pri vzdialenosti 90m som to odhadol na 18 meraní.	
Poučený z predchádzajúcej akcie, kde som si roztrhol suchý oblek, som sa tento krát rozhodol 
použiť aj ochranný oblek. Konfigurácia bola štandardný easy sidemount a strieborné 7l flǎše na 
250bar. Zus mala rovnakú výstroj ako minule a klasicky žlté 7l flǎše na 250bar.	"

2.2.Ponor 1. – Mapovanie"
Počas predporonovej kontroly som 
zistil problém s jednou automatikou, 
ktorú mi Jano vymenil. Popri tom som 
si presekol menšiu dieru na kolene a 
nepomohol mi ani ochranný oblek. 
Diera bola malá a tak som zatiekol len 
minimálne. Miro a Miro zatiaľ umiestnili 
farebné lighsticks do jazierok zo 
suchých priestorov."
Zus išla dopredu a pre mňa sa začal 
boj so sedimentom a časom. Kalenie v 
kečovskej vyvieračke vzniká veľmi 
ľahko akýmkoľvek pohybom alebo 
vydychovaním bublín. Je takmer 
nemožné prechádzať niektoré priestory 
bez dotyku s dnom a niekedy dotyku 
súčasne dna aj stropu. Tým sa zdvihne 
enormné množstvo ílovitého sediment, 
ktorý skomplikuje odčítavanie údajov z 
o b v y k l e p e r f e k t n e č i t a t e ľn é h o 
Liquivision Xen. O odčítavaní z 
kompasu (Sunto) s presnosťou na 
jednotlivé stupne ani nehovorím. Je to 
ako keď si spravíte do skleneného 
pohára kakao. Preto som musel byť 
vynaliezavý a rýchly. Zatiaľ čo Zus išla 
k ďalšiemu meraciemu bodu, ja som si 
už robil odpočet hĺbky a sledoval námer 
kompasu, aby som ho mohol hneď po 
natiahnutí pásma odčítať a zapísať. Niekedy som musel nájsť trochu čistejšiu vodu, ale vo väčšine 
prípadov som námer odčítal dosť presne. Bohužiaľ zaznačenie prierezov bolo absolútne nereálne z 
dôvodu zlej viditeľnosti."
Takto sme sa dostali až do Mozsáryho Zázračnej siene a rozhodli sme sa pokračovať ďalej s tým, 
že aspoň uvidíme ako vyzerajú priestory pri tomto stave vody. Zameriavanie pokračovalo cez 
najužšie miesto do Uvrešťanej pukliny. Na jej konci bolo vidno aká nízka hladina je oproti 
predchádzajúcej akcii. Zo sifónu bol už len polo-sifón, kde bolo medzi hladinou a stropom 
priechodu do nasledujúcej siene maximálne 15cm. Prešli sme na druhú stranu a vtedy začal boj s 
ílom, nakoľko stav vody v riečisku bol miestami len pár cm. Každý krok s výstrojom bol extrémne 
náročný. Odliepanie sa z blata a opätovné zabáranie sa do neho. Popri tom merania a zapisovanie 
údajov. Vyčerpaný ale predsa sme sa nakoniec dostali až do Dómu problémov.""

Mapovanie v Uvrešťanej pukline

Mapovanie v poslednej sieni pred Dómom problémov



2.3.Ponor 1. – Návrat"
Cesta naspäť bola náročnejšia, keďže sme si rozryli riečisko a tak sme sa zabárali ešte hlbšie. 
Stálo nás to ďalšie sily. V tých najužších miestach medzi Uvrešťanou puklinou a Moszáryho 
Zázračnou sieňou sa zrazu ozvala rana ako keby praskla hadica a všade okolo mňa to vrelo 
unikajúcimi bublinami z hadice, ktorá sa mi mihala pred očami. Podľa koncovky som usúdil, že to 
bude pravdepodobne hadica na napúšťanie suchého obleku a tak som začal zatvárať pravú flǎšu a 
popri tom som sa posúval von z pukliny. Po zavretí flǎše sa ale únik nezastavil a tak som začal 
zatvárať ľavú flǎšu. V tom momente som sa ale nadýchol z prázdnej automatiky a hneď som si 
uvedomil, že"
vlastne dýcham zo záložnej automatiky. Tak rýchlo otvoriť zavretú flǎšu a opäť sa venovať 
zatváraniu primárnej strane. Keď sa mi konečne podarilo ventil uzavrieť, vo flǎši neostal skoro 
žiadny plyn. To všetko sa udialo v pukline širokej 30-40cm, s minimálnou viditeľnosťou. Po vynorení 
som našiel problém s primárnou automatikou, ktorá sa odkrútila a odletela. Karabína od hadice 
ostala zapnutá na D-krúžku a preto som si prvotne myslel, že ide o napúšťaciu hadicu. Zus sa 
vynorila chvíľku po mne. Oznámil som jej čo sa udialo. Skontrolovali sme si zostávajúci vzduch a 
zhodnotili situáciu. Moja zostávajúca flǎša mala dostatok vzduchu na návrat a Zus mala ešte obe 
flǎše k dispozícii keby sa mne niečo stalo."
V Moszáryho Zázračnej sieni som potreboval ešte vyvŕtať jeden kotviaci bod na upevnenie linky, 
aby sme si tam mohli nechať stage pri druhom ponore. Počas vŕtania Zus využila čas na hľadanie 
mojej automatiky. V nulovej viditeľnosti to bolo viac menej o náhode, ale šťastie bolo naklonené na 
našu stranu a Zus sa po chvíľke vynorila s automatikou a úsmevom na tvári. Automatiku sme 
namontovali naspäť, aj keď už nebolo z flǎše čo dýchať. Po vyvŕtaní diery a osadení očka sa mi 
ako naschvál toto očko ulomilo a celá práca bola na nič. Zus aj mne už bola dosť zima a tak sme 
sa rozhodli nevŕtať druhú dieru a radšej sme išli von. Vynorili sme sa vyčerpaní, smädní a hladní a 
na ten deň sme toho mali už naozaj dosť.""

2.4.Plánovanie 2. ponoru"
Po návrate na základňu sme sa najedli a začali plánovať druhý ponor. Pôvodne som plánoval na 
tejto akcii spraviť jeden ponor naľahko a to tak, že odpotápame cestu do Dómu problémov na 
jednej flǎši S80 s objemom 11,1l na 200barov a odtiaľ budeme pokračovať na nedotknutých našich 
exploračných flǎšiach. S80 by sme mali pripevnenú na ľavej strane SM miesto primárnej flǎše a 
primárka bude na zadnom D-ringu aby sme si zachovali čo najužší profil. Druhá flǎša na pravej 
strane by bola pripravená ale cestou do dómu problémov z nej nebudeme dýchať. Jano nám mal 
pomôcť s transportom výstroje v suchých priestoroch, aby sme si šetrili sily na exploráciu. Na 
základe skúseností z dnešného ponoru a aktuálneho stavu vody sme sa nakoniec rozhodli nehať 
S80 v Moszáryho Zázračnej sieni, pretože okrem pár metrov tesne pod hladinou nebude treba 
dýchať plyn z fliaš a ušetríme si vláčenie tretej flǎše cez pomerne dlhú blatovú časť.""

2.5.Vyhodnotenie merania"
Večer sme dodali údaje z merania Mirovi Zverkovi, aby ich mohol vložiť do Therionu a získali sme 
tak presnejšiu predstavu smerovania zatopenej časti jaskyne. 



3. Piatok - 25.9.2015"
3.1.Odloženie ponoru"

Ráno som sa zobudil značne pokrčený. Po raňajkách sme sa pomaly pripravovali na ponor, ale aj 
Zus videla, že sa cítim naozaj zle. Keďže sme mali časovú rezervu, dohodli sme sa že bude 
vhodnejšie dať si deň pauzu a doliečiť sa. Ponor sme teda o jeden deň odložili. Zus išla pomáhať s 
prácami a mapovaním v suchej časti kečovskej starej vyvieračky. Ja som ostal ležať doma v posteli 
a Jano doobeda pripravoval jedlo pre celú výpravu. Poobede ale aj jeho zmohla choroba.""

3.2.Nákres polygónu"
Večer po návrate Miro Zverka vložil merania suchých aj mokrých priestorov do Therionu a my sme 
konečne videli ako sú prepojené suché a mokré časti a v ktorých ďalších miestach sa k sebe ešte 
približujú a má zmysel v nich kopať."
Tieto údaje som doma použil na aktualizovanie a prekreslenie mapy zatopených priestorov, ktorú 
som spravil po minulej akcii. 

Mirov výstup z Therionu, do ktorého vložil aj moje údaje z meranie a ktorý som následne použil na kresbu podrobnej 
mapy



4. Sobota - 26.9.2015"
4.1.Ponor 2. - Príprava"

Ďalší deň som sa necítil oveľa lepšie, ale aspoň som bol oddýchnutý a po zvážení náročnosti som 
sa rozhodol exploračný ponor uskutočniť. Náročnejšie to bolo aj o to, že Jano nám nemohol 
pomôcť s transportom v suchej časti, ale boli sme odkázaní len sami na seba. Taktiež jeho plán 
zamerať Dóm problémov a ostatné suché časti sme sa chceli pokúsiť aspoň z časti zrealizovať. Zus 
bola v dobrej forme a tak sme naložili veci a išli k vyvieračke.""

4.2.Ponor 2. - Cesta do Dómu problémov"
Pred ponorom som sa sústredil na plán. Čas ponoru som odhadoval minimálne na 4 hodiny. 
Výstroj sme mali pripravenú a až na mierne zatekajúci sucháč bolo všetko super. Ja som sa 
rozhodol pre umiestnenie exploračných fliaš na bočné pozície a travel S80 na zadný D-ring. Môže 
to vyzerať divne dýchať flǎšu, ktorá je v podstate počas potápania za mnou, ale mám tak nižší 
profil a navyše ušetrím nejaký čas aj energiu v Moszáryho Zázračnej sieni kde jednoducho 
odopnem S80 a môžem pokračovať. Okrem toho mám tento spôsob overený z Riečnej jaskyne, 
kde som takto bez problémov fungoval. Zus si dala travel flǎšu na ľavú stranu pod primárku."
Cesta do Moszáryho Zázračnej siene bola bez problémov, S80 občas cinkla o stenu jaskyne a kým 
prišla Zus už som mal uviazaný navijak na stene na ukotvenie fliaš. Tam sme si odložili naše 
travelky a ďalej pokračovali v štandardnej konfigurácii – Zus žlté 7l flǎše na 250bar a ja čierne 8l 
flǎše na 300bar. V uvrešťanej pukline som si spomenul na laserový merač a tak som ho vybral z 
vrecka a pokúsil sa odmerať výšku stropu. Merač bohužiaľ neprežil transport v špeciálnom puzdre, 
o ktorom bol snáď len Jano presvedčený, že bude vhodné. Po pár pokusoch som to vzdal a 
pokračovali sme ďalej. Pomaly sme sa predierali blatovými chodbami, až sme sa prebrodili do 
Dómu problémov.""

4.3.Ponor 2. - Transport v Dóme problémov"
Tam, úplne vyčerpaný, sme si zložili 
fl ̌aše. Pomaly sme si ich podávali 
cestou, ktorá na minulej akcii našiel 
Jano Blaho. Takto sme všetko vynosili 
až na vrch závalu. Počas transportu 
Zus odpadla automatika z fl ̌aše. 
Našťastie bola zavretá a nestratila tak 
ž iaden vzduch. Automatiku sme 
opláchli a namontovali naspäť. Po 
chvíľke oddychu a pokračovali v 
transporte po ílom pokrytých kameňoch 
smerom dole do riečiska vo vzdialenej 
časti priestorov. Postupne sme si 
popadávali flǎše a postupovali blatovou 
chodbou až k malému vodopádiku. 
Zaujali ma jemné skalné šupinky rovno 
pod ním tak som si ich nafilmoval. 
Vyliezli sme hore a ďalej pokračovali 
proti prúdu, kde nám to opäť sťažoval íl. 
Zabárali sme sa po kolená, miestami 
takmer po pás. Popri transporte sme 
poriadne zamútili vodu a vďaka tomu 
sa nám podarilo objaviť na boku 
riečiska menší výver s čistou vodou. 
Kúsok za ním sme prekročili blatovú 
hrádzu a rozhodli sa že sa odtiaľ 

Prechod chodbami plných ílu

Šupinky v Dóme problémov



zanoríme. Bol to posledný úsek 
končiaci sifónom, do ktorého som 
naposledy len nazrel ale nezanoril. Čo 
bude za ním? Snáď sa to po pár 
mesiacoch čakania dozvieme. Najskôr 
sme si museli očistiť výstroj od ílu a dať 
sa dokopy. Transport bol naozaj 
vyčerpávajúci. Nakoniec som uviazal 
šnúru z navijaku, ktorý sme prvý deň 
pripravili a vybrali sme sa ďalej do 
n o v ý c h d o t e r a z n e p o z n a n ý c h  
priestorov."" "

4.4.Ponor 2. - Nové priestory"
Nové priestory boli úžasné, majú 
podobný charakter ako prvá sekcia, ale 
sú väčšie. Alebo skôr širšie ale o to 
nižšie. Pár metrov pod vodou bol akýsi 
zával a preto som zvolil cestu vľavo, 
ktorá ale končila úzkou puklinou. Pred 
ňou bol akýsi kráter vymytý od vody, čo 
mohol byť výver. Čo ďalej? Po ľavej 
ruke som našiel uzučký priechod pod 
skalou, ktorá zatarasila priechod. Skúsil 
som sa ním prepchať. Našťastie sa mi 
podarilo šnúru veľmi dobre vyviazať"
a tak išla cez to najširšie miesto, čo ale 
nebolo viac ako 30cm. Automatikou 
zarytou v blate a s vypätím síl som sa 
tade pretiahol do ďalších priestorov. 
Oknom nad závalom som zazrel Zus 
ako pláva za mnou a tak som 
pokračoval. Uvidel som doposiaľ 
najzaujímavejšiu chodbu v tvare kríža. 
Ú ža s n á v e r t i k á l n a a z á r o v eň 
horizontálna puklina, ktorú som nazval 
„krížová chodba“. Pomaly klesala 
hlbšie, strop sa zmenil a zostala z nej 
len horizontálne puklina približne 2-3m 
široká a maximálne 0,5m vysoká. 
Sediment, ktorý som uvoľnil pri 
p r e t l á č a n í s a z ú ž e n i n a m i a 
vydychovaním vzduchu, uvoľnil lavínu 
ílu. Tá ma predbehla až do väčšieho 
priestoru v hĺbke 22,2m. Doposiaľ 
najhlbšia časť jaskyne. Odtiaľ potom 
smerovala chodba prudko nahor. 
Počas celého ponoru som videl 
množstvo potenciálnych odbočiek a 
ďalších chodieb, ktoré budeme musieť 
nabudúce preskúmať. Začal som stúpať 
a vydýchnuté bubliny ma po strope 
predbiehali. Bolo treba hľadať širšie 
miesta, pretože medzi ílovitým dnom a 

Stav výstroje po transporte

Pokračovanie, chodba s podvodnými vývermi

Krížová chodba

Lavína ílu



stropom nebolo na niektorých miestach 
viac ako 20cm a okraje chodby sa 
neustále zužovali. Preto som musel 
premýšľať ako vyviazať šnúru aby bolo 
možné vrátiť sa naspäť aj v nulovej 
viditeľnosti a nezaseknúť sa. Pomaly 
som sa dostal na koniec 120m 
navijaku. Bol som v úzkej pukline 
hlbokej približne 5m. Pozdĺž nej som 
pokračoval hore a dosiahol som 
hladinu. Puklina pokračovala rovnakým 
smerom aj nad hladinou. Steny neboli 
tak silne zanesené ílom ako je to v 
Uvrešťanej pukline, ale bola naozaj 
úzka. Bude namáhavé nájsť v nej 
cestu."
Čakal som chvíľku na Zus, ktorá mala 
zo sebou ďalší navijak. Keď sa 
neukazovala, uviazal som koniec šnúry, 
nechal som tam Janov doubleender a 
išiel som naspäť. Približne v hĺbke 21m 
a nulovej viditeľnosti som stretol Zus. 
Signalizoval som jej, že sa otáčame. 
Zus išla prvá, až sme sa dostali po 
zúženú časť tesne za začiatkom. Zus 
sa nevedela prepchať a trvalo to pár 
minút tak som si domyslel kde sme a 
čo sa deje. Posunul som sa pred ňu a 
prešiel som aby vedela kadiaľ má ísť, s 
tým že jej z druhej strany pomôžem. 
Preliezol som, otočil sa a čakal na ňu 
na druhej strane. Na druhý pokus už 
prešla bez pomoci. Po vynorení mi 
povedala, že sa cez tú časť snažila 
dostať niekoľkokrát, automatika sa jej 
plnila ílom a nemohla z nej poriadne 
dýchať. Kúsok spať k východu je menší 
priestor kde sa dá vynoriť. Tam sa 
vydýchala, podarilo sa jej uvoľniť blato z 
vypúšťacieho ventilu a naplno vyfúknuť 
krídlo. Potom sa rozhodla, že to skúsi 
znova a po pár pokusoch sa jej to 
podarilo. Došlo mi, prečo za mnou tak 
meškala. Zus nepoužíva úplne minimálnu konfiguráciu sidemountu tak ako ja, bez krídla iba 
samotné popruhy. Používa krídlo, ktoré ju v postupe podstatne obmedzilo a skomplikovalo 
situáciu.""

4.5.Ponor 2. – Cesta von"
Po vynorení nás čakala cesta naspať. Znovu transport výstroje cez Dóm problémov. Boli sme 
vyčerpaný a tak sme nestrácali čas a pomaly sa posúvali. Na vrchu závalu sme si na chvíľku 
oddýchli, napili sa a zjedli zásoby proteínových tyčiniek a kyslých dážďoviek. Neustále sme 
sledovali čas a už sme sa blížili k 5 hodinám strávených v jaskyni. Rozhodli sme sa pokračovať a 
čo najrýchlejšie vyjsť von, aby sme moc nestresovali Jana a ostatných členov, ktorí nám robili 
podporu. Postupne sme flǎše zniesli na začiatok Dómu, očistili a pripli na seba. Popri tom som sa 
tak zanoril do blata, že ma musela Zus vyhrabávať, aby som sa odtiaľ dostal."

Prudké stúpanie

Úzka puklina

Terminus



Nasledovalo brodenie chodbami v rozrytom íle, čo už bolo naozaj na hranici mojich síl. V 
Moszáryho Zázračnej sieni sme si už len zobrali naše S80-ky a preplávali k východu. Po vynorení 
som chvíľu ležal vyčerpaný. Janovi som hneď podal vymotaný navijak a povedal mu o nových 
priestoroch aj o úzkom konci. Všetko budeme musieť premyslieť a naplánovať, ale hlavne budeme 
musieť počkať na vyšší stav vody, pretože túto akciu som zvládol len vďaka mojej tvrdohlavosti a 
odhodlaní vložiť do prieskumu aj posledné sily a nezastavila ma ani choroba. Zus bola vo 
vynikajúcej forme a zvládla to perfektne. Prieskum nám trval takmer 5 hodín čistého času od 
zanorenia."

"
4.6.Zhodnotenie situácie"

Večer sme pozerali záznam a zhodnocovali možnosti ďalšieho postupu. Bude naozaj náročné nájsť 
širšie miesta na prekonanie pukliny. Ktovie či sa puklina nezúži natoľko, že budeme musieť hľadať 
pokračovanie v niektorej z odbočiek. Zasa máme na konci viacero otázok. Aspoň máme o čom 
premýšľať a plánovať. S touto jaskyňou sme určite ešte neskončili."""
5. Nedeľa - 27.9.2015"

5.1.Balenie a cesta domov"
V nedeľu sme už len zbalili zablatenú výstroj a vydali sa vyčerpaný chorobou a akciou na cestu 
domov. Aj napriek okolnostiam to bola úžasná a veľmi úspešná akcia. Zameranie pôvodných 
priestorov a priestorov až po Dóm problémov, plus ďalších 120m nových priestorov s maximálnou 
hĺbkou 22,2m a nové skúsenosti s logistikou a transportom v suchých priestoroch v neuveriteľne 
náročných podmienkach. Nabudúce budeme ešte lepšie pripravení."

Mapa presne zameraných priestorov po Dóm problémov a nové priestory z tejto akcie.


