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Úvod

Z tisícov jaskýň, ktoré na Slovensku poznáme, iba menšia časť je oživená vodným tokom. Vodný tok
v podzemí i pre obyčajného návštevníka predstavuje zaujímavý fenomén a kladie otázky: odkiaľ voda
priteká ?, kam mizne ? Pre speleoeológa sú tieto otázky ešte dôležitejšie. Jaskyňu prevažne poznáme z
tých jej častí, ktoré už voda opustila. Tieto sú pre človeka schodnejšie a lepšie prístupné. Avšak voda v
jaskyni, či už prúdiaca v riečisku, alebo vytvárajúca jej výzdobu, je jej tvorcom. Ak chceme pochopiť
podstatu vzniku jaskyne, snáď najlepšie je začať tam, kde ona vzniká, žije plným životom, teda v
častiach, ktoré sú vodou aktívne pretekané, na podzemnom riečisku.
Poznávanie podzemných riečísk je náročnejšie, ako bežný speleologický výskum. Vyžaduje špecializovaný výstroj a prieskum sa nezaobíde bez odborného poznávania hydrologických javov v podzemí
i na povrchu - cirkulácie, prietokov, režimu, chemizmu podzemných vôd. Vlastný speleologický
výskum potom predstavuje syntézu teoretických koncepcií krasovej hydrografie danej oblasti či lokality, podporený úrovňou technického zabezpečenia.
Poznávanie častí jaskýň ktoré sú aktívne pretekané vodnými tokmi v jaskynných riečiskách s vodnou
hladinou (v tzv. vadóznej, zavzdušnenej zóne) zvláštne ťažkosti nespôsobuje. Avšak výskum riečísk v
častiach, kde strop chodby klesá do tzv. “sifónu” je problematickejší. Je to už súčasť “freatickej zóny”,
ktorá (pravdepodobne) tvorí podstatnú časť podpovrchovej hydrografie. Prieskum freatickej zóny bol
donedávna objektom prevažne iba nepriamych výskumov - porovnávaním prietoku ponárajúcich sa a
vyvierajúcich vôd, zisťovaním súvislosti pomocou stopovacích skúšok, výskum psychotronickými
metódami (známy “prútik”). Priame výskumy sa obmedzovali na sporadické výskumy počas čerpacích
pokusov či znižovania hladiny znížením prirodzených prepadov vody.
Priamy výskum speleologických problémov freatickej zóny sa datuje až s masovejším rozšírením
potápačskej techniky po 2. svetovej vojne, s istým oneskorením sa i na Slovensku začína rozvíjať
výskum podzemných riečísk freatickej zóny. Intenzita tohto výskumu je však značne kolísavá, po obdobiach zvýšenej aktivity existujú obdobia útlmov. Napriek tomu, že ide o nie príliš dlhú dobu, vystriedalo sa na Slovensku niekoľko generácií prieskumníkov. Výsledky ich práce sú poväčšinou rozptýlené v
množstve drobnejších príspevkov v speleologických periodikách, často sú iba vo forme rukopisov.
Pritom sme svedkami neustáleho zväčšovania množstva informácií z tejto problematiky. Orientácia
medzi pramennými materiálmi je najmä pre začínajúcich výskumníkov zložitá. Mnohé materiály sú
ťažko dostupné, málo zo speleológov má dobrý prístup čo len ku kompletným ročníkom Krás
Slovenska, Slovenskému krasu, Československému krasu alebo Spravodaja Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Značná časť materiálov je sústredená v technických denníkoch, ktoré archivuje Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a v ktorých orientácia pre neskúsených členov môže byť problematická. Navyše sú mnohé informácie iba charakteru ústneho podania či osobnej skúsenosti, ktoré
keď sa v dohľadnom čase nevypublikujú, zaniknú a budú sa musieť prácne získavať odznova. Pritom
štúdium doterajšieho stavu je nevyhnutné pre správne rozhodnutia smerujúce k novým poznatkom.
Popri možnosti dozvedieť sa o dosiahnutých výsledkoch z publikovaných prác i archívnych mate-riálov,
existuje iba málo súborných prác, podávajúcich zhrnutie dosiahnutých výsledkov a načrtnutie nových
možností. Často sa stáva, že z nedostatku informovanosti prebieha zbytočne duplicitý výskum. Preto
sme sa rozhodli pre vydanie tohto prehľadu výsledkov prác dosiahnutých pri výskume podzemných
vodných riečísk ktoré sú obzvlášť náročné na technické vybavenie, finančné zabezpečenie i čas.
Predkladaná práca predstavuje na určitej úrovni generalizácie prehľad podľa možností kompletných
výskumov vo freatickej zóne v jaskyniach na Slovensku. Ide tu prevažne o osobnú skúsenosť, lokality
som osobne navštívil po predchádzajúcom štúdiu starších prác, o niektorých prácach som sa dozvedel
až po prieskume. Súčasný stav výskumu je výsledkom snaženia generácie prieskumníkov podzemných
tokov, ktorá aktívne pracovala najmä v období r. 1981 - 1995. Medzi spolupracovníkmi, bez ktorých by
tieto výskumy nemohli byť realizované je potrebné vyzdvihnúť osobnosti V. Ďurčeka, I. Hudeca, F.
Koľbika, R. Košča, I. Šimkoviča, J. Mikloša, J. Kovalika, D. Hutňana, M. Benka, J. Nováka, Ľ.
Kokavca, I. Benickej, A. Čongrádyovej, a mnohých obetavých pomocníkov na povrchu i v podzemí,
ako i priateľa P. Pateka, autora počítačových programov, použitých pri mapovaní, ktorým ďakujem za
spoluprácu.
Poďakovanie patrí tiež tým, ktorí nás zasväcovali do problematiky prieskumu vodných riečísk - J.
Kucharovičovi, Ing. V. Sláčikovi, L. Steiningerovi, Ing. A. Turzákovi, Prof. T. Sasvárimu a všetkým
ostatným, od ktorých sme čerpali doplňujúce informácie, obzvlášť Ing. P. Holúbekovi a Ing. M.
Lalkovičovi, ak aj bývalému tajomníkovi SSS a dnešnému riaditeľovi SSJ Ing. J. Hlaváčovi.
Obzvlášť ďakujem sa pripomienky recenzentom, ktorí prácu podrobne preštudovali.
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Poznámky k metodike

Publikácia v úvode načrtnutého poslania mohla vzniknúť popri vlastných výskumoch iba za využitia značného množstva prevzatých materiálov. Bola tu snaha o maximálne prezentovanie autorstva
uvedených diel, najmä grafickej povahy. Preto je aj štruktúra publikácie taká, že za každou opisovanou lokalitou je zoznam literatúry vzťahujúci sa k nej. Nejde tu však o úplný zoznam. Sú tu uvedené
najmä základné práce, z ktorých boli čerpané informácie, prípadne tie, z ktorých je možné získať
podrobnejšie informácie o danom probléme. Úplný zoznam publikovaných prác o danej lokalite môže
záujemca nájsť v novom Zozname jaskýň na Slovensku (Bella P. - Holúbek P. 1999).
Výber lokalít (časť 4) bol vytváraný podľa kritéria, že na danej lokalite už boli dosiahnuté nejaké
speleologické výsledky v prieskume podzemného toku či jazera. Táto kapitola je rozšírená o niekoľko
lokalít ktoré sú obzvlášť perspektívne či ináč významné. V publikácii nie je z tohto dôvodu úplný zoznam všetkých hydrologických problémov - nezmieňujeme sa o zatiaľ nepreskúmateľnú problematiku
minerálnych či hlboko - freatických vôd a množstve vyvieračiek, ktoré sú síce hydrologicky zaujímavé, avšak tpredmetom speleologického prieskumu sa zatiaľ nestali. Napokon je tiež možné, že
niektoré informácie sa k autorovi nedostali, o niektorých lokalitách sa nedozvedel. Publikovaním
tohto prehľadu sa množstvo oživí záujem o danú problematiku a možné chýbajúce, či novo zistené
skutočnosti sa publikujú neskôr.
K práci s pramennými materiálmi je potrebné vysvetliť niektoré zaužívané pojmy. Pokiaľ boli
použité archívne materiály často sa opakujúcich inštitúcií, uvádzame tu zaužívané skratky:
- SSS - Slovenská speleologická spoločnosť - organizácia dobrovoľných jaskyniarov združených v súčasnosti v 42 oblastných skupinách a kluboch.
- SMOPaJ - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši
- MSK a OP - Múzeum slovenského krasu a ochrany prírody v Liptovskom Mikuláši
- MSK - Múzeum slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši, SMOPaJ, MSK a OP a MSK sú iba
rôzne názvy pôvodného múzea založeného roku 1934 v Lipt. Mikuláši. Múzeum predstavuje podľa
svojho štatútu centrálne dokumentačné pracovisko pre kras a jaskyne na Slovensku, vykonáva
vlastný odborný výskum jaskýň a krasu. Jeho súčasťou je archív a rozsiahla knižnica.
- SSJ - Správa slovenských jaskýň v Lipt. Mikuláši. Prevádzkuje a spravuje 12 sprístupnených jaskýň
na Slovensku, avšak do jej gescie patria i jaskyne ktoré s uvedenými organicky súvisia. SSJ
vykonáva vlastný vedecký výskum krasu a jaskýň profesionálnymi pracovníkmi.
- KSP - Komisia pre speleopotápanie, tiež speleopotápačská komisia SSS
- ČSS - Česká speleologická spoločnosť
- IGHP - Inžiniersko - geologický a hydrologický výskum, n. p. Žilina, inštitúcia, ktorá najmä v 70 tych a 80 - tych rokoch vykonávala odborný výskum, vrty, meranie prietokov a vodných stavov
podzemných vôd, stopovacie skúšky a i. pre účely najmä vyhľadávania vodných zdrojov.
- OS SSS - Oblastné skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti
- TD - technický denník, základný materiál, ktorý zasielajú speleologické skupiny ústredným
orgánom SSS, archivujú sa v SMOPaJ.
IK - Identifikačná karta. Zvláštne tlačivo umožňujúce identifikovať jaskyňu v teréne. Zaviedla
Dokumentačná komisia SSS, v súčasnosti archivuje a udržuje prehľad SMOPaJ.
D - Dokumenty (Edícia Ministerstva životného prostredia SR), kde vyšiel i “Zoznam jaskýň na
Slovensku (Bella P., Holúbek P. 19999). Písmeno D uvádzané spolu s číslom (napr. D 3934) znamená číslo jaskyne, pod ktorým je v tomto zozname uvedená.
Práca s grafickými materiálmi vyžadovala sústrediť materiály často veľmi rôznorodej povahy.
Vlastné mapy, často už publikované, sú mierne upravené. Pokiaľ to bolo technicky realizovateľné, do
máp som nezasahoval a sú publikované v pôvodnej podobe. Často tu ide nielen o archívne materiály,
ale aj o materiály už publikované, avšak ťažko dostupné. Práve publikovanie máp v pôvodnej podobe
môže poskytnúť informácie, ktoré by možno prepracovaním stratili niektoré informácie. Preto nech
užívateľ publikácie prepáči istú nejednotnosť grafiky. Autorom máp, konkrétne A. Droppovi, P.
Holúbekovi V. Vocloňovi, J. Kucharovičovi, I. Cebecauerovi, T. Ďurkovi, J. Thuróczymu, J.
Hovorkovi, B. Šmídovi, P. Pospíšilovi a i. touto cestou vyjadrujem poďakovanie. Podobne aj svojmu
synovi Václavovi Hochmuthovi, ktorý realizoval počítačovú grafiku výrezov z povrchových máp.
Náš obdiv patrí tiež tu publikovaným dielam už nežijúcich J. Brodňanského, M. Erdősa, M.Gaála,
P. Hipmana, F. Jirmera, S.Kámena, Z. Krupára, J.Majku, P. Mittera, V.Rozložníka, J. Seneša a
V.Žikeša.
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2. História speleopotápačských výskumov na Slovensku

O prieskume zaplavených častí jaskýň na Slovensku v medzivojnovom období nemáme žiadne
informácie, i keď problémy so sifónmi v jaskyniach už vtedy existovali. Zmienky o “nepreniknuteľných
syfónoch” máme od prieskumníkov Demänovského jaskynného systému i objaviteľa Domice a iných
jaskýň v Slovenskom krase. Počas krátkej existencie po r.1949 Slovenská speleologická spoločnosť
mala iba málo času na rozvinutie aktivity aj na tomto úseku.

1. obdobie počiatočných výskumov v 50-tych rokoch

Speleológia na Slovensku v období 1951 - 1969 nemala jednotné zázemie. Existovalo viacero
“speleologických krúžkov” či skupín. Speleologické skupiny, ktoré riešili problémy v jaskyniach s vodnými sifónmi sa tejto pokúšali prekonávať najprv vlastnými silami - znižovaním hladiny vo vyvieračkách (často s pozitívnymi výsledkami). V povojnovom období sa objavuje potápačská technika, dostupnejšia ako archaické skafandre. V tom období skupiny , ktoré stáli pred problémom prieskumu
zaplavených častí, vyvinuli príslušné úsilie a získali potrebnú techniku. Známe sú tieto aktivity:
a. Asi prvé slovenské potápačské pokusy na Slovensku sa uskutočnili v r. 1955 (Rozložník, V., 1958).
Vtedy došlo k objavu Brzotínskej jaskyne pod Plešiveckou planinou, ktorá bola typická rozľahlými jazerami. Jazerná chodba sa ale končila sifónom. Ako sa dozvedáme z vyššie uvedeného príspevku, zaobstaral bývalý n. p. Turista špeciálne “plávacie obleky” a “kyslíkový prístroj”, s ktorými Viliam Rozložník
a J. Kubenko podplávali 1. sifón (asi 13.11.1955) a pod vodou pracovali pri rozmiestňovaní výbušnín a
pri následnom odstrele stropu uvedeného sifónu. Zrejme podobne prekonali i 2. sifón. S tragickou
smrťou V. Rozložníka sa tu perspektívny výskum končí. V zborníku Slovenský kras I, v obrazovej prílohe
pod č. 56 nachádzame dokonca fotografiu potápačov s otvoreným kyslíkovým prístrojom “Medi - nixe”,
podrobnejší príspevok s kresbami autora je tiež v Krásach Slovenska č. 9. (Rozložník, V.,1956).
b. V jaskyni Milada končili objavené priestory tzv. 2. sifónom. V rámci činnosti výskumnej skupiny
Turistu n. p. pod vedením J. Majku ale skôr konkrétne Ferdinanda Jirmera došlo k zapožičaniu oblekov
(pravdepodobne šlo o pôvodné Rozložníkokove) a prekonaniu záverečného sifónu “na nádych”
2.4.1960 Jozefom Jirásekom čím bola objavená ďalšia časť jaskyne až po doposiaľ neprekonaný 3.
sifón. Prieskumná skupina neskôr získala tiež už modernejší vzduchový prístroj s ktorým potápali F.
Jirmer a Š. Furín v Bezodnej Ľadnici.

2. Spolupráca s potápačskými skupinami Zväzarmu
Počas celého obdobia “socializmu“ u nás mala praktický monopol nad potápačskými aktivitami
polovojenská organizácia Zväzarm (Zväz pre spoluprácu s armádou). Tu bolo možné sa bezplatne
dostať k technike i získať pomocou kurzov kvalifikáciu. Preto začal v slovenskej speleológii prevládať
názor, že postačí spolupráca s potápačskými klubmi.
c. V súvislosti s činnosťou výskumnej skupiny Turistu n. p., podniku CR pod vedením J.Majku
uskutočnil sa v “Silickobrezovsko - kečovskej jaskynnej sústave” speleopotápačký výskum v spolupráci
so 7 člennou skupinou Zväzarmu z Bratislavy pod vedením Z. Pekára (Majko, J.1961). Spomína sa tu
ešte meno C. Lapšanského. V čase od 18 do 23.6.1961 sa potápali v Bezodnej Ľadnici, Majkovej
jaskyni a Gombaseckej jaskyni. V Bezodnej Ľadinci v smere riečiska postúpili iba niekoľko metrov,
proti smeru asi 50, prekonajúc “labyrinty”, zvislé kulisy a podobne a zažili tu i “krízovku” spojenú s
pokazením prístroja.
d. V r. 1964 došlo v obci Valaská pri Brezne k prepadnutiu dna stodoly do podzemných priestorov
s jazerami. To bol podnet na geologický prieskum územia r.1965 a pri tej príležitosti sa na lokalite potápali Ing. Peter Derkič a dr. Marek s kolektívom potápačov z Klubu športového potápania pri Pozemných
stavbách v Žiline. (správa Kalaša in. Kubíny, D., 1974), dosiahli tu údajne hĺbku 20m a dostali sa na
prúdnicu podzemného toku.
e. Pekárov a Senešov výskum vo Vyvieraní (Seneš J.,1968)
Za ďalší závažný a systematický výskum sifónu na Slovensku môžeme považovať aktivitu klubu
potápačov “Matador” z Bratislavy, ktorý vykonal potápačský prieskum v jaskyni Vyvieranie v Dem.
Doline. Potápači, hlavne asi Z. Pekár mali už skúsenosti s jaskynným potápaním v r. 1961 v Slovenskom
krase. Do jaskyne boli urobené 2 výpravy, 22. - 24.2.1965 a 25 - 26.9.1965. Obe akcie sú podrobne
opísané v Slovenskom krase (Seneš J. 1968, Pekár Z. 1969), prvej akcie sa zúčastnili potápači, Dr. J.
Seneš, Dr. E. Balon, Dr. I.Čech, Ing. A. Ivan. M. Mouca a Z. Pekár, druhej navyše Dr. Tvrdoň, J. Dérer,
J. Stacho. Potápači dosiahli najnižšie miesto sifónu, ale neprenikli do stúpajúcej vetvy.
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f. Pred jaskyniarskym týždňom MSK na Brestovej v roku 1968 v dňoch 9 - 11.5. uskutočnil prieskum
prítokového sifónu (Brodňanský J.1969) skupinou zväzarmovských potápačov pod vedením Ing. Petra
Derkiča zo Žiliny. Podľa ústneho podania v prítokovom sifóne tejto jaskyne dosiahli najnižšie miesto
sifónu, ale nevošli do stúpajúcej vetvy. Zrejme k zopakovaniu pokusu došlo aj počas Jaskyniarskeho
týždňa (v auguste 1968), dosiahla sa údajne hĺbka 23m a vzdialenosť 55m, potápali Ing.Derkič
a Ladislav Sedlačko.
g. Zväzarmovskí potápači z Košíc z oddielu Triton v spolupráci s jaskyniarskou skupinou horolezcov Slávie VŠT Košice už od r. 1963 sa zaujímali o jaskyňu Zlatá diera v Slovenskom raji. Známe sú
mená: G. M. Timčák, P. Béres, J. Gáll, V. Kováč, Š. Halebrand, S. Haltenberger, E. Kusková, E.
Limbach, P. Ošust, A. Sasváriová, T. Sasvári. V r. 1965 sa uskutočnil neúspešný pokus o preniknutie cez
1. sifón (Timčák G.,1966). Až 8.6. 1968 Peter Ošust prekonal 1. sifón v Zlatej diere a objavil riečisko
dlhé 425m (Sasvári T., 1969, 1975). Neskôr jaskyňu orientačne zamerali a dosiahli 2. sifón, ktorý už
neprekonali. Presunuli sa na iné lokality, neskôr už premenovaná na Aquaspel, oblastnú skupinu SSS.
h. Na popud Svätopluka Kámena, vedúceho jaskyniarskej skupiny v Tisovci sa uskutočnil
potápačský výskum vyvieračky Teplica v r. 1965 zásluhou potápačov z Košíc. Potápali sa tu Zbihniev
Nišponský a Peter Schier (in. Sasvári 1965b), S. Kámen v príspevku (1968) akciu podrobnejšie opisuje.
Píše, že druhým potápačom bol Ing. Ján Gáll, CSc. Dokonca existuje i fotografia z tejto akcie v 6.
ročníku Slovenského krasu v obrazovej prílohe pod č. 67. Úspech sa tu vtedy ale nedosiahol.

3. Pôsobenie zahraničných potápačov

Vzhľadom na skutočnosť, že slovenskí potápači nedosiahli dovtedy významnejšie úspechy, veľa sa
sľubovalo od návštev zahraničných potápačov.
Už v roku 1960 Ján Majko pozval maďarských potápačov urobiť prieskumy v jaskyniach “Kečovsko
- brezovskej” sústavy v Slovenskom krase. Potápači Zoltán Kovács a Arpád Csekő skúmali sifón
v jaskyni Milada (18.-20.6.1960) a v Bezodnej Ľadnici (21.9.1960).
V r. 1960 sa uskutočnil prieskum brnenských potápačov v Hladovom prameni v Čachticiach. (Panoš,
V., 1961, Pospíšil, P., 1992). Je možné, že českých aktivít bolo aj viac vzhľadom na ich trvalú
angažovanosť v Slovenskom krase.
V r. 1967 na Slovensku operovala skupina anglických potápačov zorganizovaná asi českými speleológmi. Uskutočnilo sa potápanie v Slovenskom krase v Silickej ľadnici, Gombaseckej jaskyni, Milade,
Brzotínskej jaskyni, Bezodnej ľadnici a Krásnohorskej jaskyni. V Nízkych Tatrách sa potápali v Dem.
doline v Achátovom dóme, v jazierku v Hlinenom dóme, v Pekelnom dóme, v Mramor. riečisku,
odtokovom sifóne smerom na jaskyňu Vyvieranie a tiež v Hlbokom (Jánska dolina). Aktivita je popísaná
v príspevku od Z. Kratochvíle (1968) i v anglických periodikách (University of Bristol society,
Proceedings II, Diver Rewiew). Je podivuhodné, že takmer na všetkých lokalitách, ktoré anglickí
potápači označili za nepriechodné a neperspektívne, sa zásluhou slovenských potápačov dosiahol
pokrok. Z toho vyplýva poučenie, že negatívnym výsledkom, najmä expedičných výprav, netreba príliš
dôverovať.
Aj v nasledujúcom období, po obnovení SSS pozorujeme sporadické návštevy jaskynných potápačov
zo zahraničia. Takto sa napríklad zúčastnil v marci r. 1974 švajčiar Schärer pokusu P. Ošusta o prekonanie Brestovského sifónu, s Vl. Žikešom r. 1984 prekonal “Vodnú cestu” belgičan M. Pauwels. Na
Slovensku sa na niektorých lokalitách systematicky angažovali českí potápači. Ide najmä o jaskyňu
Hlboké v Jánskej doline, ktorú od polovice 80 - tych rokov navštevujú hlavne počas cvičných akcií
pražskí potápači zo skupiny Speleoaquanaut (J. Hovorka a kol.). Známe sú úspechy zo Silickej ľadnice
z r 1988-9, smrteľná nehoda potápača Nešveru z jaskyne Teplica pri Tisovci (l994). Vieme tiež o návšteve
poľského potápača v Hrušovskej jaskyni. Fotografia z tejto akcie od M. Hujdiča je v publikácii Jaskyne
a jaskyniari.
V Kečovskej vyvieračke sa nachádza natiahnutý izolovaný kábel, zrejme namiesto vodiacej šnúry.
Údajne sa na tejto lokalite potápali maďarskí potápači, ale tiež o tejto aktivite nemáme priame údaje.

4. Jaskynné potápanie po obnovení SSS

A. Obdobie špecializovaných speleopotápačských skupín
a. AQUASPEL
Ako sa dozvedáme z príspevku Tibora Sasváriho (1973), už v roku 1970 bola vytvorená
skupina AQUASPEL v rámci SSS a “zásobená potrebnými pomôckami” zrejme na báze
či pri paralelnom členstve vo vyššie uvedenom potápačskom klube Triton. Sídlo skupiny
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bolo v Košiciach a menovaný bol jej vedúci, významnou osobnosťou a asi aj najlepším potápačom bol
Peter Ošust. Významnými osobnosťami Aquaspelu boli tiež Ing. Ján Gáll, Vladimír Manica, Ján Števko
Jozef Terek a i. (Sasvári T., 1976).
Skupina Aquaspel rozvinula bohatú činnosť na území hlavne východného Slovenska. Podrobne jej
históriu spracoval T. Sasvári (1999). Spočiatku najdôležitejšou lokalitou bola jaskyňa Gajdova štôlňa
pri Jasove, ktorá bola Košiciam najbližšia. Prieskum robili tiež v blízkej Jasovskej jaskyni. Hlavným
úspechom skupiny bol objav jaskyne Bobačka (2,1 km) pod Muránskou planinou (1973), neskôr sa orientovali na prekonanie sifónu vo vyvieračke Teplica, kde nadviazali na staršie výskumy Gála a Nišponského. Postupne prekonali viacero sifónov (P. Ošust 1974) a objavili zaujímavú jaskyňu, v ktorej s prestávkami výskum pokračoval až do 80-tych rokov. V záverečnom sifóne Brestovskej jaskyne postúpili
podstatne ďalej, ale koniec nedosiahli. (Sasvári T., 1975a). Okrem toho sú známe prieskumy v Jeleneckej
jaskyni, Jaskyni nad vyvieračkou vo Vrátnej, v sifóne Marikinho jazera Krásnohorskej jaskyne,
Brzotínskej jaskyni, vo vyvieračke v Poráčskej doline a inde.
Skupina postupne zriadila svoju pobočku aj na Západnom Slovensku (I. Waltzer, Vojtech Sláčik),
potápali v Riečnej jaskyni v Medených hámroch. Nakoniec jej aktivita expandovala do zahraničia.
Podieľala sa na hľadaní mŕtveho potápača v pobrežnej jaskyni na Žuljane (Juhoslávia) a nakoniec zorganizovala potápačskú expedíciu na Cejlón. Počas cesty v Iráne v r. 1975 došlo k dopravnej nehode, pri
ktorej zahynuli Peter Ošust a Pavel Kožuch. Myšlienka expedície však ostala a v r. 1977 sa táto
nakoniec úspešne uskutočnila. Jej hlavným výsledkom bol zostup do zatopených studní na Cejlóne.
Smrťou P. Ošusta stratil Aquaspel významného potápača a jeho aktivita zoslabla. Počas istého oživenia
v r. 1978 - 81 za účasti nových osobností (A. Turzák, J. Števko) sa vykonali prieskumy v záverečnom
sifóne v Teplici pri Tisovci.

b. TRENČÍN
V Trenčíne existovalo silné zoskupenie potápačov pod Zväzarmom, hlavne v klube NYMFA, ktoré
malo väzby na potápačské práce na Vážskej kaskáde. Nezávisle na Aquaspele sa tu vytvorila skupina
potápačov, majúca vzťah k jaskyniam. Počiatky aktivity asi začiatkom 70. - tych rokov boli v Občasnej
vyvieračke (Hladový prameň) v Čachticiach. Postupne rozvinuli aktivitu na strednom a západnom
Slovensku. Hlavnými osobnosťami tu boli Ján Štastný, vedúci oblastnej skupiny SSS v Trenčíne a Jozef
Kucharovič, federálny inštruktor Zväzarmu. Z ostatných potápajúcich sa členov, ktorí niektorí iba voľne
spolupracovali so skupinou, boli významnejší Steininger, Košťál, Marek, Kyselica, Šimek, Ovádek,
Vrána, Špalda, Spot, Gajerský, Hummel, neskôr skupina spolupracovala s bratislavskou sekciou
Aquaspelu (V. Sláčik).
K hlavným úspechom skupiny patrí prienik a objav jaskyne za sifónmi v Brestovej (Západné Tatry),
potápanie vo Vrátnej (prienik cez 2 sifóny), prienik cez sifón v Krásnohorskej jaskyni (Slovenský kras),
zaplávanie cca 150m v Brzotínskej jaskyni, potápanie v Mokrej diere (l85 m) v Občasnej vyvieračke
v Červených vrchoch (160 m), prekonanie 2 sifónov na Skalistom potoku. Skupina dosiahla svoj zenit
začiatkom 80 - tych rokov, uskutočnila tiež expedíciu do perspektívnej alpskej jaskyne
Brunneckerhöhle. Skupina z každej akcie vypracovávala technické denníky, doplnené často o mapy
a detailnú potápačskú správu, dobre spolupracovala s vedením SSS a časť výsledkov aj publikovala.
Neskôr jej aktivita ochabla, resp. sa obmedzila na niekoľko kvalitných jedincov.
B. Speleopotápačská komisia SSS
Objavením sa jaskynných potápačov aj v Trenčíne, popri tam existujúcej oblastnej skupine SSS
a komplikácie, ktoré vznikli po expedíciách AQUASPELU po r. 1977 viedli Predsedníctvo SSS k tomu,
že popri iných už doteraz existujúcich komisiách ako poradných orgánoch Predsedníctva, iniciovalo aj
vznik “Komisie pre speleopotápačstvo”. Po prvýkrát sa objavuje v správe o činnosti SSS v r. 1979 a to
s tým, že po počiatočnej stagnácii bol za jej predsedu menovaný Ing. Vojtech Sláčik a zriadené 3
“potápačské centrá”, v Bratislave, Trenčíne a Košiciach. I v ďalšom období neprejavovalo
Predsedníctvo spokojnosť s činnosťou komisie, v r. 1980 zrušilo centrum v Bratislave, no na druhej
strane materiálne podporila potápanie zakúpením 2 oblekov Scubapro T 37. Avšak aj v r. 1982 a 1983
popri nesporných úspechoch nie je s činnosťou komisie spokojnosť. Aquaspel postupne strácala aktivitu, a aj v skupine Trenčín sa aktívne potápali iba 2 - 3 potápači pri obmedzenom počte akcií.
K ďalšej reorganizácii dochádza v roku 1983. Predsedom komisie sa stal Jozef Kucharovič (Trenčín)
a členmi jej výboru Ing. Aleš Turzák (Košice) a Ing. Vojtech Sláčik. Organizovanosť v potápaní sa
zlepšila. Komisia vypracovala bezpečnostné smernice (publikované v Spravodaji SSS č. 3/1983) v r.
1984 vypracovala Smernice pre používanie a odpispotápačského materiálu, avšak stále v správach je
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konštatovaná stagnácia prieskumu. Objavujú sa noví záujemci z Ružomberka, Dem. doliny a Prešova,
ktorí sa potápajú mimo akcií organizovaných “komisiou”. Dňa16. 12. 1984 vedúca osobnosť v OS
Dem. dolina V. Žikeš zahynul pri prieskume Pekelného sifónu v Jaskyni slobody. Nasledovne
Predsedníctvo SSS zakázalo potápačskú činnosť a poverilo “komisiu” aby problém riešila.
Dňa 7.6.1995 prebehla rekonštrukcia komisie. Spory ale pokračovali a tak Predsedníctvo SSS zastavilo
potápačskú činnosť v rámci oblastných či špecializovaných skupín, skupinu Košice (Aquaspel) zrušilo
a vydalo uznesenie, že jaskynné potápanie v rámci SSS je naďalej možné vykonávať iba v rámci komisie,
ktorej členovia sú buď členmi oblastných skupín, alebo pracujú ako tzv. ”nezaradení”. 16. 3. 1986 bola
zvolaná do priestorov MSK schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 31 potápačov a záujemcov o jaskynné potápanie. Je tu snáď na mieste uviesť aj ich mená: Kucharovič (predseda), Marek, Kormanský, Babjak, Peťko,
Štéc (Brezno), Košťál, Steininger, Sláčik, Kyselica, Šimek, Ovádek, Vrána, Špalda, Spot, Gajerský,
Hummel (Trenčín), Súlovec, Kokavec, Račko, Kundis (Dem.dolina), Turzák, Števko, Nedbal, Koščo,
Sýkora, Válek, Eštok (Košice), Hochmuth, Koľbik (Ružomberok), Hlaváč, Benická. Na schôdzi boli prijaté nové “Organizačné smernice”, ktoré ďalej menia štruktúru komisie, ktorá preberá takmer všetku
právomoc pri organizovaní speleopotápačských akcií. Praktická potápačská činnosť mala prebiehať v 4
pracovných skupinách: Trenčín, Dem. dolina, Košice a Brezno. Výbor komisie pod predsedníctvom
Kucharoviča mal pôsobiť v zložení: Sláčik, Hochmuth, Marek, Turzák. Pracovná skupina Brezno čoskoro
zanikla. Od júna 1987 pôsobil nový výbor Komisie v zložení J. Kucharovič (predseda), Ľ. Kokavec, Z.
Hochmuth. Medzitým došlo k zlepšeniu materiálneho vybavenia, bolo zakúpených 12 dýchacích
automatík Cyklon 300 a na pracovných akciách získané financie na nákup 3 suchých oblekov.
Aktivita Vladimíra Žikeša a o. s. Demänovská dolina
V Demänovskej doline sa začiatkom 80 - tych rokov vytvorila samostatná oblastná skupina, ktorej
člen Vladimír Žikeš získal isté potápačské skúsenosti pri návštevách Jozefa Kucharoviča (akcie v Pustej
jaskyni r. 1976 a 1981, i ako pracovník rybného hospodárstva na Liptovskej Mare). S priateľmi Ľ.
Kokavcom, M. Súľovcom a aj inými (Matocha, I. Kundis, M. Lopčiansky) obnovil potápačskú aktivitu
v Dem. doline v jaskyni Vyvieranie. Prekonanie tzv. 1. sifónu na konci “Jazera v tvare ryby” bolo silnou
vzpruhou pre samostatnú činnosť. V. Žikeš mal inú potápačskú filozofiu, plával s jednoduchou výstrojou
rýchle a prekonával tesné úseky, ktoré sa predtým zdali neprekonateľné. Takto prekonal postupne všetky
sifóny na spojnici medzi Jaskyňou Vyvieranie a Slobody (5) a dosiahnuté spojenie začal dokonca
zameriavať. Zrejme sa ponoril vo všetkých známych sifónoch v Demänovskom jaskynnom systéme. K
jeho posledným objavom patril “Objav riečnej chodby” prekonaním 7. sifónu v Jaskyni Slobody.
Žikeš si zaumienil prekonať všetky sifóny v Demänovskom jaskynnom systéme. V Pustej na konci
Achátového riečiska však nemal úspech, hoci šlo o kľúčové miesto systému. Preto sa venoval sifónu
v Pekelnom dóme, ktorý mal podobný charakter - snáď tu sa pripravoval na Achátový dóm. V tomto
sifóne aj 16.12.1984 zahynul za nie celkom vyjasnených okolností - nedostatok vzduchu po zdržaní sa.
Pokiaľ vieme, V. Žikeš sa potápal ešte v jaskyni v Hlbokom (dostal sa asi tam, kde všetci, na koniec
častí za “bublinou”), v jaskyni Zlomísk - tzv. 2. sifón asi neprekonal, vo Vrátnej (prenikol najďalej v 3.
sifóne) a potápal tiež v Borinke.
Aktivita časti členov o.s. Ružomberok na Východnom Slovensku
Od r. 1978-79 sa datuje záujem a spolupráca o.s. Trenčín a Ružomberok na výskume Občasnej
vyvieračky v Červených vrchoch. 19. 11. 1977 tu uskutočnil prvý zánor Viktor Ďurček, člen
potápačského klubu Siréna z Prešova neskôr aj Z.Hochmuth. Základné skúsenosti neskôr získali Z.
Hochmuth a R. Košč (o.s.Prešov) spoluprácou s Trenčianskymi jaskyniarmi na sifóne v Brestovej. Táto
aktivita sa konala pod začlenením do o.s. SSS Ružomberok, resp. časti jej členstva pôsobiaceho v
Prešove. Objavili sa ďalší záujemci (F. Koľbik, P. Jurčák, J. Ondrej, I. Hudec, I. Šimkovič), ktorí
spočiatku trénovali v opálových baniach na Dubníku, tu aj zvládli problematiku kalných vôd a jaskynného fotografovania. Po smrti V. Žikeša v priebehu 1 roka obnovili potápačskú aktivitu v jeho stopách
v Demänovskej doline a pokúsili sa integrovať časť členskej základne V. Žikeša. Počas r. 1984 - 87 zamerali sifóny objavené Žikešom, ale nedosiahli žiadny ďalší pokrok s výnimkou prekonania 2 sifónov
a kratšej suchej chodby v Pieskových sieňach v Pustej jaskyni. V tejto fáze sa prešovskí potápači potápali tiež vo Vrátnej (zmapovanie sifónov), a inde (Starý hrad, Krásnohorská jaskyňa).
Dňa 8.12.1985 sa uskutočnila prvá akcia vo vyvieračke Skalistého potoka. Počas niekoľkých akcií
sa podarilo zájsť ďalej, ako Kucharovič v r.1982 a od tých čias sa jaskyňa stáva hlavným pracoviskom
skupiny, ktorá v novom ponímaní činnosti komisie sa odčlenila ako pracovná skupina Východ a jej členovia vystúpili z o.s. Ružomberok.
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Speleopotápačská aktivita po roku 1989
Vzhľadom na zánik aktivity Aquaspelu, Bratislavskej skupiny i ochromenie Demänovskej časti po
smrti V. Žikeša, vypracoval sa po náročných rokovaniach nový model činnosti Speleopotápačskej
komisie SSS, ktorý vstúpil do platnosti r.1989. Vytvorili sa 2 pracovné skupiny: “Východ”, kde ostali
prešovskí členovia pod vedením Z. Hochmutha a “Západ”, pod vedením J. Kucharoviča, kde boli
hlavne členovia z býv. Dem. doliny. Komisia mala iba 5 registrovaných jaskynných potápačov (F.
Kucharovič, Ľ. Kokavec, Z. Hochmuth, F. Koľbik, I. Šimkovič).
A. Pracovná skupina Západ
Trpela od začiatku nedostatkom členov. Vzhľadom na excentrické umiestnenie vedúceho v
Trenčíne, uskutočnila iba obmedzený počet akcií. Z nich najvýznamnejšie sú prieskum sifónu vo
vyvieračke Števkovského potoka poniže Brestovskej jaskyne a potápanie v záverečnom sifóne Teplica
pri Tisovci.
B. Pracovná skupina Východ
V jaskyni Skalistého potoka sa postupne prekonalo viac ako 30 sifónov a takto sa stáva najvýznamnejšou speleopotápačskou lokalitou na Slovensku. Najvýznamnejšie objavy sa uskutočnili v r.
1986 - 89, v ďalších rokoch prevláda výskum častí za sifónmi s potápačskými úspechmi ešte v r. 1994
a 95. V Pracovnej skupine sa vystriedali potápači I. Šimkovič, V. Ďurček, J. Novák, D. Hutňan, M.
Benko, J. Kovalik, A. Čongradyová a obetavý povrchový člen J. Mikloš.
Po r. 1989 doterajší predseda komisie J. Kucharovič odstúpil a postupne sa aj potápačsky úplne
odmlčal. Jeho nástupca František Koľbik sa zaslúžil o vydanie nových liberálnejších bezpečnostných
smerníc, avšak po ukončení štúdia v Prešove a odchode na iné pracovisko sa tiež potápačky i
organizačne odmlčal. Od toho času existuje iba jediná pracovná skupina, Východ, ktorej vedúci
vykonáva súčasne i funkciu predsedu komisie. V súčasných podmienkach sa znova začína
prejavovať (od r. 1996) stagnácia výskumu.
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Obdivuhodne realistické kresby znázorňujúce prekonávanie sifónu
v Novej Brzotínskej jaskyni od Viliama Rozložníka, publikované
v Krásach Slovenska č. 9 z roku 1956, dokonale vystihujú atmosféru začiatkov potápačského prieskumu jaskýň na Slovensku.
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3. Terminológia

Pre lepšiu zrozumiteľnosť textu sme zaradili kapitolu, vysvetľujúcu niektoré špecifické termíny,
ktoré v speleologickej terminológii sú menej bežné, resp. by mohli existovať rôzne interpretácie.
Uvedená terminológia sa vyvinula v podmienkach slovenského speleopotápačstva a je všeobecne používaná v príslušnej odbornej literatúr Príliš sa nelíši od zahraničnej terminológie, zvlášť českej.
Sifón
Za sifón je považovaný úsek jaskyne, ktorý klesá pod vodnú hladinu tak, že aj najvyššie miesto
stropu leží pod úrovňou hladiny alebo hladín vstupných vodných plôch.

Polosifón
Za polosifón sa považuje riečna či jazerná chodba, kde voda nedosahuje až po strop, je tu vzduchová
medzera rôznej veľkosti, spravidla malá. Polosifóny sa často menia na sifóny pri zvýšenom stave
hladiny a môžu byť preto nebezpečné. Odporúča sa nechať cez ne natiahnutú vodiacu šnúru.
Občasný sifón (občas zaplavované chodby)
Niektoré časti jaskyne, ktoré za nízkeho stavu hladín (a na povrchu suchého počasia) sú takmer alebo
úplne bez vody, sa zaplavujú pri povodniach a zvýšených stavoch (topenie snehu, búrky) a vytvárajú
sifóny. Môžu byť pre speleológov tiež nebezpečné.

Pieskový sifón
Aj v jaskyniach, kde nie sú vodné toky, bývajú niektoré časti označované ako “pieskové” či “hlinené
sifóny”. Spravidla ide o kolenovité ohyby chodieb zanesené sedimentmi, často pôvodne šlo o sifóny,
ktoré neskôr voda opustila a sedimenty vyplnili až po strop. V našom (hydrologickom) ponímaní tu
vlastne nejde o sifón.

Dĺžka a hĺbka sifónu
Za dĺžku sifónu sa považuje skutočná dĺžka (aj šikmých častí) počítaná od miesta vstupu do sifónu, kde
mizne vodná hladina. Orientačne sa dá zistiť pomocou odmerania vodiacej šnúry alebo odčítaním podľa
značiek na kalibrovanej šnúre. V prípade, že sifón je presne zameraný (existuje polygónový ťah) považuje
sa za dĺžku sifónu dĺžka polygónového ťahu príslušne upravená (ak ťah má začiatočné body na brehu).
Hĺbka sifónu sa zisťuje podľa údajov na hĺbkomeri. Pri presnejšej definícii neexistuje jednotnosť.
Najčastejšie sa za hĺbku považuje maximálna hĺbka (na dne), niekedy sa však udáva zvlášť hĺbka pri
strope i pri dne, v niektorých prípadoch sa za hĺbku považuje hĺbka, do ktorej musí nevyhnutne zostúpiť
potápač pri prekonávaní sifónu - táto obvykle nie je na dne, ale asi 0,5m pod stropom.
Morfológia sifónu (tvar priečneho prierezu)
Poznáme tieto základné prierezy:
- rúrovitý, resp. kanálovitý, teda okrúhly či eliptický. Takéto sifóny sa zvyčajne prekonávajú v klasickom usporiadaní výstroje, obzvlášť úzke priemery (50 cm) tlačením výstroje pred sebou alebo za
sebou (riskantné),
-vertikálna alebo horizontálna puklina, prípadne šikmá puklina. Pri úzkych puklinách (pod cca 50
cm) je potrebné umiestnenie prístroja na bokoch. Nepravidelný prierez sa vyskytuje v závaloch,
-nízka široká chodba s dnom tvoreným sedimentami, najčastejšie piesšitými alebo bahnitými,
-vertikálny komín alebo priepasť (studňa),
-podvodný dóm.

Kulisy, brity
Ide o výbežky v sifóne spravidla visiace z vrchu nadol. Vznikli eróziou a koróziou, dôležitá je tiež
drobná tektonika (vrstvenie horniny, pukliny). Za kulisy (tiež pendanty) považujeme mohutnejšie
výbežky, za brity skôr drobnejšie, s ostrými hranami. Častejšie sú v sifónoch, kde sa nachádza voda
stagnujúca, v sifónoch s rýchlejšie prúdiacou vodou, ktorá prípadne nesie aj zvírené sedimenty, je
zväčša prierez sifónovitých chodieb jednoduchší.

Facety
Používa sa tiež názov “vírové jamky”. Ide o pravidelne rozmiestnené jamky na stenách sifónu,
ktorých jedna stena je strmšia ako protiľahlá. Vznikajú turbulenciou (vírivým pohybom) rýchlejšie prúdiacej vody pri stene chodby a podľa ich veľkosti a sklonu plošiek sa dá zistiť smer a rýchlosť prúdenia
vody (strmšia plôška predpokladať parametre vodného toku, v minulosti týmito časťami pretekajúceho
je obrátená proti smeru prúdenia). I v inaktívnych jaskyniach je možné na základe týchto jamiek.
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Sedimenty a kalenie
Iba niektoré sifónové úseky, kde je rýchlosť prúdenia veľká, sú úplne bez sedimentov - napr. zúžená
diera na dne 1. sifónu v jaskyni Vyvieranie. Zväčša sa na dne nachádzajú bežné riečne sedimenty. Na
miestach, kde je väčšia rýchlosť toku, býva vyplavená jemnejšia frakcia (kal) a na povrchu je iba štrk.
Keď však v ňom zahrabeme, objaví sa kalenie. V sifónoch tohto typu pri strate orientácie pri zakalení
stačí počkať na odnesenie kalu prúdom. Tiež sa tu dobre určuje prúdnica.
Jazerné alebo polostatické sifóny majú na dne často kal. Kal býva usadený i na stenách a na strope,
prípadne i na dlhšie v sifóne sa nachádzajúcej vodiacej šnúre a býva strhávaný pri dýchaní bublinami
alebo aj pohybom plutiev. Tu usadenie kalu trvá niekoľko hodín až dní, úplné vyčírenie vody aj
niekoľko týždňov. O použití tzv. “flokulačných činidiel” na sedimentáciu kalu nemáme zo Slovenska
priame indície okrem príspevku T. Sasváriho (1973). Na základe charakteru sedimentov je možné viesť
rôzne úvahy o charaktere sifónu. Traduje sa domnienka, že ak sifón má výrazné pieskové ukončenie,
bude veľmi dlhý.
Počet hladín
Štandardný sifón má 2 hladiny, tvorené spravidla vstupnými jazierkami na oboch koncoch sifónu.
Nedostatočne preskúmaný sifón má iba jednu známu hladinu. Existujú i sifóny s 1 hladinou, tu ide
o “vrecovite” uzavretú vodu. Niekedy ide o sifón charakteru previsu, výbežku jazera, niekedy ide o prerušenie pôvodne súvislej chodby zasedimentovaním (zasintrovaním).
Vyskytujú sa i prípady, že sifón má viacero hladín. To znamená, že sifón sa pod vodou rozvetvuje
a jednotlivé vetvy ústia na hladinu samostatne. V tomto prípade je niekedy nejednotnosť v číslovaní či
označovaní.
Výška vodných hladín
Pri statickom sifóne v dôsledku zákona s spojitých nádobách sú tieto hladiny v rovnakej nadmorskej
výške a je ich možné využiť napríklad pri zameriavaní sifónu. U niektorých jazier hladina niekedy
kolíše v závislosti na počasí a výške hladiny podzemných vôd, s ktorými hydraulicky súvisí.
Pri sifónoch, ktorými vodný tok preteká, sú dokázateľné rozdiely vo výške hladín vstupnej a výstupnej vetvy. Ide najmä o sifóny, ktorými prúdi významné množstvo vody, rozdiely hladín závisia od prietoku a menia sa pomerne zložitým spôsobom. V tomto prípade sa na nivelačné schopnosti vodnej
hladiny nedá spoľahnúť.
V inom prípade sifóny či jazerá, ktoré sú prietočné minimálnym množstvom vody, mávajú jasne
definovaný prepad na odtokovej strane a hladina u nich je relatívne stála. Takto môžeme vytvárať rôzne
koncepcie a teórie už aj pri pozorovaní zmien stavu vodnej hladiny jazier či sifónov a predpokladať
pomery na neprístupnom konci aj bez potápačského prieskumu.
Rýchlosť toku
Rýchlosť toku v sifónoch je takmer vždy podstatne menšia, ako pri povrchovom či podzemnom
vzdušnom riečisku (termín vzdušné riečisko, či podzemné vzdušné riečisko zavádzame pre lepšiu
zrozumiteľnosť a pre odlíšenie od riečísk, ktoré nemajú hladinu, teda v sifónoch).
Rýchlosť toku v povrchových či podzemných vzdušných riečiskách na voľnom úseku (bez jazier či
vodopádov) sa pohybuje od 0,2 do 1 m.s-1. Nižšie rýchlosti sú iba v oblastiach jazier alebo hlbokých
riečísk. Vyššia rýchlosť je iba u kaskád a vodopádov.
V sifóne je rýchlosť toku nižšia z dôvodu, že voda tu tečie celým prierezom. Vyššie rýchlosti sa
dosahujú iba v zúžených miestach a už rýchlosť 0,5 m.s-1 je považovaná za veľmi vysokú, spôsobujúcu
problémy pri plávaní. Zvyčajne sa však rýchlosť pohybuje v hodnotách nižších, ako 0,2 m.s-1 a to
aj u jaskynných tokov, ktoré majú pomerne veľký priemerný spád riečišťa, napr. na Slovensku v Demänovskej či Jánskej doline.
U polostatických sifónov, medzi ktoré patrí napr. väčšina sifónov v Slovenskom krase v suchom
období, keď prietok dosahuje iba hodnôt cca 5 - 20 l.s-1 pri priereze sifónu niekoľko m2, je rýchlosť
neobyčajne malá a dosahuje hodnoty aj menej ako 50m za deň.
Prúdnica
V hydrológii sa za prúdnicu považuje krivka, po ktorej sa pohybuje istá čiastočka vody. Prúdiaca
voda teda predstavuje množinu prúdnic. V speleopotápačskej praxi niekedy existuje zjednodušené
označenie, keď za prúdnicu je označená tá z prúdnic, ktorá ma najvyššiu rýchlosť. Výskum tejto prúdnice je veľmi dôležitý pre posúdenie, odkiaľ voda priteká do sifónu v problematických úsekoch. Často
sa tu využíva pozorovanie zvíreného kalu, či farbiva.
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Farbenie
Pred potápačskými pokusmi, hlavne v ponorovej zóne, často predchádza tzv. stopovacia skúška (farbenie), resp. kolorimetrická skúška na zistenie súvislosti, prípadne rýchlosti toku. Na farbenie sa používa hlavne liehový roztok organického farbiva fluoresceínu. Fluoresceín sa nerozpúšťa dobre vo vode,
pred aplikáciou je potrebné ho rozpustiť v liehu (tiež v čpavku). Dávky sa pohybujú od 0,5 kg do 2 kg,
výnimočne viac. Doby prietoku sú tiež rôzne, od niekoľko hodín po viac mesiacov. Indikácia: voľným
okom, za použitia UV lampy, použitie tzv. uhlíkových pascí a zvýraznenie fluoroscencie hydroxidom,
laboratórne analýzy vzoriek.
V minulosti, keď nebol dostatok tohto farbiva boli použité tiež potravinárske farbivá - červené farbivo (do lekvárov), žlté (do octu), kuchynská soľ (NaCl) indikovaná AgNO3, prípadne tiež meraním
konduktivity (elektrickej vodivosti). Ako stopovaciu látku v sifónoch, kde sa nepredpokladá filtrovanie
vody sedimentmi, boli použité tiež guličky polystyrénu, spóry plavúňov (zafarbené).
Použitie rádioizotopov predstavuje v súčasnosti pomerne výhodné riešenie s minimálnym vplyvom
na životné prostredie. Viazané je však na náročné prístrojové vybavenie a špecializované organizácie.
Kolorimetrické skúšky v dnešnej dobe využívania značnej časti krasových prameňov ako zdrojov
pitných vôd predpokladajú vyriešenie legislatívnych problémov.
Vodiace šnúry
Jednotná evidencia vodiacich šnúr zatiaľ na Slovensku neexistuje, hoci inde asi áno, resp. boli
pokusy (Česká republika). Ukazuje sa, že životnosť polyamidových šnúr je takmer neobmedzená v statických
sifónoch, v sifónoch s prúdiacou vodou hrozí ich rýchle predratie. Iba na niektorých miestach sú u nás
stabilné šnúry (Skalistý potok) priemeru 5 - 7mm, v ostatných prípadoch ostala provizórna prieskumná
šnúra nižšieho prierezu (3mm, 2mm).
V slovenských jaskyniach sa môžeme stretnúť s takýmito prípadmi:
- lano - zanechávala najstaršia generácia a tiež Aquaspel
- oranžová šnúra bez jadra - v Dem doline, zanechal V. Žikeš
- padáková šnúra alebo ešte tenšia tuhá šnúra so značkami dĺžky - Speleoaquanaut Praha
- šnúra s jadrom, prípadne padáková šnúra bez značenia - KSP Východ
Kotvenie šnúr
Takmer vo všetkých prípadoch je prirodzené kotvenie (nie vždy najvhodnejšie) o výčnelky, brity a
veľké bloky. Umelé pomôcky (skoby, tyče do dna a pod.) sa na Slovensku takmer nepoužívajú
Označovanie a číslovanie sifónov
Na miestach, kde sa pôvodne neuvažovalo o prekonávaní sifónov, majú zvyčajne vstupné vodné
plochy sifónu názov jazera (napr. Evičkino jazero v Jaskyni mieru či Marikino jazero v Krásnohorskej
jaskyni). V prípade, že ide o všeobecne známy sifón, má tento nejaké zaužívané pomenovanie.
Pokiaľ sa po prekonaní sifónu objavil za ním ďalší, sifóny sa zvyčajne objaviteľmi číslovali. Tento
zvyk sa datuje už od najstarších prieskumov V.Rozložníka v Brzotínskej jaskyni a používa sa dodnes.
Používajú sa arabské číslice, zriedkavé je i použitie rímskych číslic (XII. sifón v jaskyni Teplica), napr.
skupinou Aquaspel.
Zvláštnosťou je používanie záporných čísiel. Takéto číslovanie sa vžilo ako pamiatka po výskumoch
V.Žikeša, ktorý sifón na konci “Jazera v tvare ryby” v jaskyni Vyvieranie označil ako prvý a čísloval
potom postupne ako druhý ...atď. proti smeru toku. Nakoľko sa však sifóny nachádzali aj po smere toku,
použil vo vyvieračke označenie “nultý sifón” a ďalšie ako -1, -2 (mínus prvý) atď.
Pokiaľ dochádza k vetveniu jaskyne, ako je tomu napr. u jaskyne Skalistý potok, použili sme tu
desatinné delenie, zaužívané napr. pri označovaní kapitol vo vedeckých prácach. Priamy smer má
jednoduché číslovanie: 1,2,3,4,5,....., keď sa riečisko za 16., sifónom vetví, pokračuje v priamom smere
ako 17, 18....sifón, odbočka ako 17.1., 17.2., 17.3..... atď. Prípadná ďalšia odbočka oprávňuje použiť
ďalšiu bodku a číslo za ňou (odbočka na Kuniu priepasť má číslo 17.8.1.). Vo väčšine prípadov na
Slovensku boli sifóny objavované proti toku vody, od vyvieračky. Takýmto smerom je potom orientované aj číslovanie.
Počet sifónov v jaskyni
Pre účely tejto publikácie v úvodných riadkoch každej lokality uvádzame v zlomku celkový počet
sifónov v jaskyni a za zlomkovou čiarou počet sifónov, ktoré už boli prekonané (napr.16 / 7 ).
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Obr. 1. Krasové územia Slovenska s vyznačením polohy opisovaných lokalít. Číslo zodpovedá jaskyni opisovanej v texte.
Autor: Z. Hochmuth

4. Podzemné hydrologické systémy a lokality
s perspektívou speleologickej preskúmateľnosti

Poznámky k regionálnej časti

Pri zostavovaní publikácie sme za základnú regionálnu jednotku, ako je to v speleologickej dokumentácii
obvyklé, považovali jaskyňu, prípadne vyvieračku alebo ponor. Táto je ľahko lokalizovateľná podľa speleologickej literatúry alebo materiálov, vyprodukovaných členmi Slovenskej speleologickej spoločnosti,
uloženými v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
Podzemné vodné toky v nasledujúcom texte som usporiadal podľa overenej alebo predpokladanej
príslušnosti k dokázanej alebo predpokladanej zbernej oblasti, resp. kontinuálnemu podzemnému systému. Poznáme jednak systémy, kde je známy ponor, prípadne ponory, potom úseky podzemného toku
v jaskyni alebo jaskyniach a napokon vyvieračka. U žiadneho podzemného toku na Slovensku nebola
doposiaľ dosiahnutá speleologická priechodnosť na celom toku, i keď toto je vlastne speleologický
ideál. U lokalít, kde je známy ponor, spravidla na základe farbiacich pokusov poznáme aj vyvieračku,
tiež tam, kde poznáme podzemný tok v jaskyni, je miesto výveru známe. V týchto prípadoch ide o systém
minimálne 2 jaskýň v rôznom stave preskúmanosti a v predkladanej príručke je opísaný aj s hydrologickou a geologickou problematikou ako systém či oblasť. U lokalít, kde je známa iba vyvieračka, dosť
často máme predstavu iba o zbernej oblasti na základe geologickej stavby okolia. Takéto vyvieračky či
podzemné toky považujeme predbežne za “samostatné systémy alebo lokality”.
Opisované lokality s číslovaním v súlade s mapou na predošlej strane podáva nasledovný prehľad:

1. Veľké Prepadlé 1
2. Veľké Prepadlé 3
3. Limbašská vyvieračka
4. Medené hámre
5. Riečna jaskyňa
6. Cajla
7.Vodná priepasť
8. Hladový prameň
9. Jaskyňa vo vyvieračke
10. Jaskyňa nad vyvieračkou
11. Estavela
12. Belská vyvieračka
13. Brestovská jaskyňa
14. Brestovská vyvieračka
15. Ponorná jaskyňa
16. Jaskyňa v závrte
17. Občasná vyvieračka
18. Javorinka
19. Suchá diera
20. Mokrá diera
21. Jaskyňa mieru
22. Jaskyňa Vyvieranie
23. Jaskyňa slobody
24. Pustá jaskyňa
25-6. Údolná jaskyňa –
Jaskyňa pod útesom
27. Štefanová č.1
28. Starý hrad
29. Bivaková jaskyňa
30. Jaskyňa v Záskočí
31 .Ponor pod Sokolom
32. Sokolová jaskyňa
33. Poschodový potok

34. Jaskyňa Zlomísk
35. Jaskyňa v Hlbokom
36. Občasná vyvieračka v
Medzibrodí
37. Nová Stanišovská jaskyňa
38. Malá Stanišovská jaskyňa
39. Plačúca skala
40. Priepasť v Grúni
41. Jaskyňa v Priepadlách
42. Zápoľná
43. Jelenecká jaskyňa
44 .Ponorová jaskyňa v
Podflochovskej doline
45. Ponická jaskyňa
46. Oravecká vyvieračka
47. Bystrianska jaskyňa
48. Bystriansky závrt
49. Prepadlisko na Valaskej
50. Jazero Tajch
51. Javorová vyvieračka
52. Pri diere
53. Zlatá diera
54. Dlhá jaskyňa
55. Kešelova diera
56. Vyvieračka I.v Poráčskej
doline
57. Bobačka
58. Hradná vyvieračka
59. Teplica
60. Jazerná jaskyňa, Periodická
vyvieračka
61. Kadlub
62. Gemerskoteplická jaskyňa

63.Ochtinská aragonitová
jaskyňa
64 .Morské oko
65. Hučiaca vyvieračka
66. Nová Brzotínska jaskyňa
67.Milada
68 .Matilda
69. Bezodná ľadnica
70. Kečovská vyvieračka 1
71. Stará vyvieračka
72. Prepadlisko I pri
Kečovskej vyvieračke
73. Kečovská vyvieračka 2
74. Kečovská vyvieračka 3
75. Silická ľadnica
76. Ponorná priepasť
77. Gombasecká jaskyňa
78. Majkova jaskyňa
79. Jaskyňa v ponore
Jašeričieho jazera
80. Vápenná jaskyňa
81. Hrušovská jaskyňa
82. Krásnohorská jaskyňa
83. Skalistý potok
84. Kunia priepasť
85. Jaskyňa pod potokom
86. Travertínová jaskyňa
87. Drienovská jaskyňa
88. Gajdova štôlňa
89. Jasovská jaskyňa
90. Kamenná pivnica
91. Helena
92. Moldavská jaskyňa
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A. Ponorné hydrologické systémy Borinského krasu
Charakteristika oblasti

Mezozoický obal Malých Karpát je
tvorený rozsiahlym územím severne od
Bratislavy, západne od hlavného hrebeňa
Malých Karpát s hlavným rozšírením
v páse medzi Pernekom a Mariánkou o dĺžke asi 15 km (tzv. malokarpatská séria).
Popri bridliciach, slieňoch a dolomitoch sa
vyskytujú na viacerých miestach krasovatejúce sivé vápence. Najznámejšou takouto oblasťou, kde poznáme aktívne
ponory, podzemné vodné toky a vyvieračky je Borinský kras.
V oblasti sa nachádzajú ponorné
podzemné toky, ktorých priebeh je napriek
intenzívnemu výskumu doposiaľ zväčša
neznámy. Napriek tomu, že územie je geologicky i orograficky pomerne jednotné,
KUBÍNY D. (1978) rozlišuje tu 2 hydrologické sústavy:
a. Prepadlo - Limbašský systém
b. Borinský krasový systém
Je to spôsobené vystupujúcou hrásťou
smeru SZ-JV, ktorá toto územie rozdeľuje.
V oblasti Prepadlo - Limbašského systému poznáme ponornú jaskyňu Prepadlé
na severnej strane uvedeného územia.
Farbiace pokusy nepreukázali spojitosť Obr. 2. Mapa Borinského krasu s vyznačením polohy opisos vyvieračkou v Borinke (Medené hámre, vaných lokalít
Borinský krasový systém), ale pri stopovacej skúške voda vytiekla na druhej strane hrebeňa Malých
Karpát v Limbašskej vyvieračke (pri obci Limbach) za 82 hodín (dátum neznámy), v opakovanom
pokuse v septembri 1969 (bol asi nízky stav) pri použití 2 kg fluorecseínu sa sfarbená voda objavila až
v marci 1970. Podzemný tok prechádza popod oblasť tvorenú kryštalinikom, čo je na prvý pohľad neobvyklé. Vysvetlenie však spočíva v tom, že kryštalinikum je iba nasunuté na vápencoch. Vyvieračka
niekedy vysychá, jej maximálna výdatnosť je 120 l s.-1. Problematiku priestupu vody do Limbašskej
vyvieračky rieši D.Kubíny (1978).
Aktívny podzemný tok Borinského krasového systému končí vo vyvieračke Medené Hámre a preteká
tiež Riečnou jaskyňou (Jaskyňou nad vyvieračkou). Zdrojová oblasť tejto vyvieračky je tvorená okolím
ponorov v doline, jaskyňami Sedmička, Stará garda a i. Kubíny (1978) spomína ponorový závrt medzi
Okopancom a jaskyňou Sedmička, kde však mizne iba potôčik s prietokom 0,2 l.s-1. Tiež je známych
viacero ponorov v priestore Košarísk, v ktorých sondoval J.Majko v 50- tych rokoch. Výsledky prípadných farbiacich pokusov tu nepoznáme.

Literatúra:

KUBÍNY, D., 1978: Štruktúrno-tektonické črty Borinského krasu. Slovenský kras, 16, Martin, 95-101.
GAZDA, S. - KULLMAN, E., 1964: Hydrogeochémia podzemných vôd vápencovo-dolomitových
komplexov mezozoika Západných Karpát. Geologické práce, zprávy 32, Bratislava, 29-46.
KULLMAN, E., 1980: Limbach - krasové vody doliny Prepadlé a ich vzťah k vodám Limbašskej
vyvieračky. Exkurzný sprievodca po obyčajných, minerálnych a termálnych vodách západného
Slovenska, XXIII. celoštátna geologická konferencia, SGS - GÚDŠ, Bratislava, 226-228.
LIŠKA, M., 1982a: Výskum Borinského krasu a jeho ochrana. Výskumné práce z ochrany prírody, 4,
Bratislava, 3-73.
LIŠKA, M., 1982b: Poloslepá dolina v Malých Karpatoch. Krásy Slovenska, 59, 10, Bratislava, 30-31.
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Borinka - vyvieračka, Medené Hámre. Manuskript, Vodné zdroje, Bratislava.
SILNICKÝ, K., 1949: Zpráva o výskume Pajštúnskeho krasu. Krásy Slovenska, 26, 9-10, Martin, 222.

Stručná charakteristika jednotlivých lokalít z hľadiska problémov prieskumu

1. Veľké Prepadlé 1

Iné názvy: J-1, “Ponor Lozornské”, D 832. Nadm. výška 456 m, dĺžka 597 m, hĺbka 70 m. Sifóny: 2/0

Poloha a prístup

Jaskyňa sa nachádza v západnej časti Malých Karpát, na konci poloslepej doliny Stupavského potoka, ktorý tu priteká od severu, od Tureckého vrchu. Najvhodnejší prístup je od obce Borinka alebo
z obce Lozorno na Košariská (chatová oblasť), odtiať hore dolinou Veľké Prepadlé až po ponor.

Charakteristika lokality

P. Mitter (1983) označuje jaskyňu ako “Ponornú jaskyňu fosílneho ponoru”. Ide o pomerne ťažko
schodnú jaskyňu. Po vstupných plazivkách sa tam nachádza podzemná priepasť s vodopádom, na jeho
dne je vodorovné pokračovanie s vodným tokom, smerujúce na JV, ktoré sa končí vodným sifónom, kde
vodný tok mizne. Mapa jaskyne je publikovaná v príspevku D.Plintoviča (1970), jej autormi sú
Ing.Cebecauer, M.Liška a kol. Prakticky totožná mapa je i v príspevku D.Kubínyiho (1978), žiaľ, ide
tu iba o pôdorys. Po vyššie spomenutý sifón zobrazujú jaskyňu publikované mapy. Neskoršími výskumami o.s. SSS Bratislava (autori P.Magdolen, T.Ďurka a kol.) bola preskúmaná podstatne väčšia časť
jaskyne, mapy doposiaľ neboli publikované. Ukázalo sa, že sifón je dlhý iba asi 15m, vodný tok sa
objavuje v novoobjavených častiach, kde sa tiež pripája prítok od Veľkého Prepadlého 3 (Veľkej
ponorovej jaskyne, P 2). Na konci Vianočnej chodby vodný tok zas mizne v sifóne, ale objavuje sa po
cca 80 m na konci Silvestrovskej chodby. Tento sifónový úsek je tiež nepreskúmaný, tiež nie sú známe
prípadné výsledky stopovacej skúšky. Záverečný sifón na konci Silvestrovskej chodby je doposiaľ
najvzdialenejším miestom preskúmaného úseku jaskyne a prestavuje otvorený speleopotápačský problém.

Potápačský prieskum

Existuje domnienka, že v jaskyni sa v priebehu posledných 5 rokov potápal nejaký neregistrovaný
potápač z Bratislavy. Údajne je jaskyňa na konci neobyčajne tesná a prístup potápača by bol problematický, aj keď zjavne voda mizne v záverečnom sifóne.

Literatúra:

PLINTOVIČ, D., 1970: V podzemnom svetle večnej tmy. Krásy Slovenska, 47, 2, Bratislava, 84-86.

2. Veľké prepadlé 3

Iné názvy: Veľká ponorová jaskyňa, jaskyňa P-2, Podľa Mittera P. (1983) je to “Ponorná jaskyňa
aktívneho toku vo Veľkom prepadlom”. D 834. Dĺžka 180 m, hĺbka 45m. Sifóny: 2?/0

Poloha a prístup

Jaskyňa sa nachádza v západnej časti Malých Karpát, na konci poloslepej doliny Stupavského potoka, ktorý tu priteká od severu, od Tureckého vrchu. Najvhodnejší prístup je od obce Borinka alebo obce
Lozorno na Košariská (chatová oblasť), odtiaľ hore dolinou Veľké Prepadlé až po ponor.
Charakteristika lokality
Ide o významnú jaskyňu, ktorá sa nachádza v blízkosti jaskyne Veľké prepadlé 1, resp. nad ním, proti
smeru ponorného toku. Časť vôd Stupavského potoka sa tu ponára vo vchode tejto jaskyne. Potok
čiastočne preteká jaskyňou, na konci sa ponára v sifóne, aby po cca 120 m neznámeho riečiska sa objavil ako prítok v Jaskyni Veľké prepadlé. Nie je známy dôkaz ani výsledok skúmania hydrologickej súvislosti tohto spojovacieho sifónu či sifónov a tiež ani správa o prípadnom potápačskom pokuse zo strany
Veľkej ponorovej jaskyne.
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Obr. č.3 Mapa jaskýň Veľké prepadlé a Veľká ponorová jaskyňa. Mapovali členovia Speleo Bratislava
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3. Limbašská vyvieračka

Iné názvy:“Vedľajšie vrelo” (Silnický K. 1949), D 810. Dĺžka 17 m, hĺbka 9m. Sifóny: 1?

Poloha a prístup

Nachádza sa na východnej strane
hlavného hrebeňa Malých Karpát, pri
obci Limbach, v doline Rakovského
potoka. Je tu starý lom a stará vápenka.

Charakteristika

Vyvieračka sa nachádza v páse
vápencov, východne od hlavného hrebeba Malých Karpát. Farbením
ponoru Prepadlé sa preukázateľne
zistila
vzájomná
súvislosť.
Vyvieračka občas vysychá, vtedy jej
funkciu preberá “Estavela” v potoku,
poniže. Max. výdatnosť je 120 l.s-1.
Vo vlastnej vyvieračke pri vyschnutí
je možné puklinou zostúpiť cca 10m
na hladinu vody, odkiaľ vidieť
pokračovať pod vodou sifónovitý
kanál rozmerov 60cm (šírka x 870 cm
(výška). V 80. rokoch bola vyvieračka
úplne vyschnutá, kopalo sa v
piesčitých sedimentoch (Magdolen P.
a kol.) speleologický prienik sa však
nepodaril.

Potápačská aktivita

Pokiaľ je známe, na lokalite sa
doposiaľ nik nepotápal, je možné, že
je to aj z dôvodov neprieleznosti
vylúčené.

Literatúra

CEBECAUER, I., 1972: Dva krasové
fenomény Malých Karpát. Krásy
Slovenska, 49, 6, Bratislava, 266269.
NOSKO, V. - GABČO, P., 1989:
Netradičný
speleologický
prieskum geofyzikálnymi metódami na lokalite Limbašská
vyvieračka. Slovenský kras, 27,
Martin, 95-121.

Obr. č.4, 5. Obidve mapy - okolie vyvieračky a rez- publikoval I. Cebecauer
v príspevku v Krásach Slovenska r. 1972.

4.Medené Hámre

Iné názvy: Medené Hámre - vyvieračka, “Vrelo” (Silnický K. 1949) D 814. Dĺžka 5 m. Sifóny: 1/0

Poloha

Vyvieračka sa nachádza v oblasti Medených hámrov, tesne pri ceste, asi 500m povyše prítoku
Červeného potoka, 100m severne od horárne. Prístup je najvhodnejší z obce Borinka, asi 2,5 km po
ceste vedúcej dnom doliny proti prúdu potoka.

Charakteristika

Ide iba o vyvieračku bez dlhších známych suchých častí, jej fotografia je v príspevku J.Majku
(1962). Jej prietok udáva Mitter P. (1983) na 123 -340 l.s-1. Potápačská aktivita nie je známa, asi
vzhľadom na blízkosť Riečnej jaskyne. Vstup (do objektu vodárne) je zamrežovaný.
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Literatúra:
SILNICKÝ, K., 1949: Zpráva o výskume Pajštúnskeho krasu. Krásy Slovenska, 26, 9-10, Martin, 222.
MAJKO, J., 1962: Borinský kras v prieskume. Krásy Slovenska, 39, 10, Bratislava, 375-377.

5. Riečna jaskyňa

Iný názov: Jaskyňa nad vyvieračkou. D 822. Nadm. výška 301m, dĺžka 43 m. Sifóny: 2/0

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v oblasti Medených hámrov, asi 500m povyše prítoku Červeného potoka, 100m
severne od horárne. Prístup je najvhodnejší z obce Borinka, asi 2,5 km po ceste vedúcej dnom doliny
proti prúdu potoka.

Charakteristika

Jaskyňa predstavuje sčasti inaktívnu chodbu vyvieračky Medené Hámre, jej časťou preteká vodný
tok, ktorý vyteká zo sifónu a mizne v ďalšom sifóne, ktorý na povrch vyúsťuje vo vyvieračke Medené
Hámre. Ide snáď o jedno z pracovísk J.Majku, ktoré opisuje v príspevku z r.1962

Potápačské prieskumy

Asi prvý ponor v jaskyni urobila skupina Aquaspel 8.6.1974 konkrétne I.Waltzer a T. Sasvári
(Sasvári T. 1999). Zaplávali do vzdialenosti 9m a hĺbky 3m. Neskôr sa v tejto jaskyn potápal V. Žikeš
dňa 13.-14.11.1982. Malo by ísť o tesný sifón v smere toku, kde zaplával asi 20 m, vynoril sa v bubline
pri strope. Podľa informácie P.Magdolena sa nevynoril vôbec, v postupe bránili stropné kulisy siahajúce
takmer ku dnu. V r. 1997 sa v jaskyni potápal B.Šmída. Jaskyňu ako cvičnú lokalitu navštívil tiež

Obr. 6: Mapa Riečnej jaskyne od T. Ďurku
R.Korim, K.Hyrš v sprievode B.Šmídu. Vstup do sifónu je problematický, otvor cca 60 x 80 cm.
Náčrtok T. Sasváriho sa odlišuje od pamäťového náčrtu V. Žikeša, preto publikujeme obidve mapy.
Obr. 7. Mapa Riečnej jaskyne prevzatá z príspevku T. Sasváriho v Spravodaji SSS
č. 1/1999 kde je uvedená pod názvom “Vyvieračka pri Medených hámroch”

Literatúra:
MITTER, P., 1983: Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát. Slovenský kras, 21, Martin, 3-34.
SASVÁRI, T., 1999: Historický prehľad činnosti a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny č.33
Aquaspel. Spravodaj SSS č. 1, Lipt. Mikuláš, s. 50-54.
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B. Ostatné samostatné lokality západného Slovenska

6. Cajla

Iné názvy: Jaskyňa v lome. Jaskyňa pri ceste (Pec) D 797. Nadm. výška 343 m, dĺžka 75 m, hĺbka 25m.
Sifóny: 1 ?

Poloha

Leží v tzv. Cajlanskom krase, v záreze cesty, na jej pravej strane medzi Pezinkom a Babou oproti
veľkému lomu, pod kopcom Cajlanská Veľká homoľa (515,5), v oblasti zvanej “Nad vápenkou”.

Charakteristika

Jaskyňa bola objavená pri rozširovaní cesty z Pezinka na Babu. Podľa Mittera P. (1983) obsahuje
menší podzemný priestor s viacerými výbežkami, jaskyňou preteká občasný potôčik prietoku do 5 l.s1. Oblastná skupina Dolné Orešany v r. 1970 pracovala na prekonaní zasintrovaného závalu v smere
proti toku v jaskyni. Niekedy v roku 1991 sa pokúsili rozoberať zával B.Šmída a kol. Po rozobratí
závalu zistili, že voda vyteká len z otvoru priemeru 2 cm. Odtekajúci vodný tok sa stráca s neprieleznej
pukline pri vchode. Asi súvisí s vyvieračkou cca 150m smerom k Pezinku.

Literatúra:

NEMČEK, P., 1970:Z činnosti oblastnej skupiny SSS č.19 Dolné Orešany. Spravodaj SSS č.2, s. 36-37
NEMČEK, P., 1970:Z činnosti oblastnej skupiny SSS č.19 Dolné Orešany. Spravodaj SSS č.3-4, s. 40-41
MITTER, P., 1983: Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát. Slovenský kras, 21, Martin, 3-34

7. Vodná priepasť

Iné názvy: Vodná priepasť pri Trstíne, Vodná priepasť v Holom vrchu, Trstínska jaskyňa. D 675.
Nadmorská výška 244 m, dĺžka 130 m, hĺbka 38 m. Sifóny: 1 ?

Poloha

Vodná priepasť sa nachádza pri obci Trstín (cca 22 km SSZ od Trnavy). Vchod sa nachádza resp.
nachádzal sa v kameňolome na južnom svahu Holého vrchu (333m), ktorý tvorí do istej miery
izolovaný kopec dolomitov a nižšie vápencov vrchného triasu. Vchod ležal konkrétne na najnižšej

Zamerali: Dr. A.Droppa, A. Chovan a M. Sýkora, Geografický ústav SAV, v dňoch 8.-11.augusta 1967.

Obr. 8. Mapa Vodnej priepasti z príspevku A. Droppu (1976)
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etáži lomu, v rel. výške asi 20m nad úrovňou potoka Rakové (Trnávka). Vchod asi umele zasypaný sa
spomína v príspevku Bellu P.- Gaála Ľ.(1994), B Šmída uvádza, že je zakrytý betónovou doskou.

Charakteristika

Vodná priepasť bola objavená pri ťažbe v lome v roku 1965. Jaskyňu neskôr skúmala o.s. SSS Dolné
Orešany pod vedením P. Nemčeka. Odborne jaskyňu preskúmal Dr. A. Droppa so spolupracovníkmi.
Jaskyňa je puklinovitého a priepastného charakteru, na dne s rozľahlými jazerami. Jazerá neboli úplne
preskúmané, na JZ konci uvádza viditeľné pokračovanie. Nevylučujeme sifónovité pokračovanie. Je
zaujímavé, že hladina týchto jazier je pod úrovňou okolitých tokov. Droppa A. (1976) uvádza, že
výskum tu robili i pracovníci IGHP, ktorý okrem atmosferického pôvodu vôd pripustili i prítok iných
vôd. O prípadnej potápačskej aktivite nemáme informácie, avšak P. Nemček (1970) spomína, že v
jaskyni robili prípravné práce na prekonanie sifónu. E. Kullman v svojej monografii “Krasovo - puklinové vody”) uvádza, že jaskyňu dotuje skryté ponáranie potoka Raková.

Literatúra:

BELLA, P. - GAÁL, Ľ., 1994: Úplne a čiastočne zaniknuté jaskyne na Slovensku. Slovenský kras, 32,
Žilina, 177-192.
DROPPA, A., 1976: Výskum Vodnej priepasti pri Trstíne. Slovenský kras, 14, Martin, 163-165.
KULLMAN, E.,1990: Krasovo - puklinové vody. GÚDŠ Bratislava.
NEMČEK, P., 1968: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Dolných Orešanoch. Slovenský kras, 6, Martin, 142.
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8. Hladový prameň

Iný názov: Občasná vyvieračka. D 683. Nadm. výška 190 m, dĺžka 88 m. Sifóny: 1/0.

Poloha a prístup

Vchod sa nachádza v doline Hrabutnice (podľa Pospíšila 1992 zvaného tiež Jablonka), na jej severnom brehu asi 3 km SZ od obce Čachtice, na úpätí krasovej plošiny Čachtického krasu. Vzájomná poloha vzhľadom k Čachtickej jaskyni je zrejmá z mapky B.Šmídu (1997).

Charakteristika lokality

Jaskyňa predstavuje občasný výver podzemných vôd neurčitého pôvodu. Prepokladaná súvislosť s
neďalekou Čachtickou jaskyňou je sporná (Šmída B. 1997). Čachtickou jaskyňou pretekajú iba nepatrné
a občasné toky, podľa všetkého spadajúce do povodia Teplice v Čachticiach. Hladový prameň zrejme
odvodňuje asi iba časť Čachtického krasu
V počiatkoch potápania na Slovensku lokalita považovaná za veľmi dôležitú. Ide o umele
“Majkovcami” prerazenú chodbu (znižovanie hladiny, streľmajsterské práce), vytipovanú prútikom
(L.Blaha) pričom práce prebiehali od r.1952 až v októbri 1960 objavili 30m dlhé jazero, končiace
sifónom. Za minimálnej hydrologickej situácie (zima, suchá jeseň, niekedy i v lete) sa do jaskyne dá
vojsť po suchu. Za zvýšených stavov vyviera či
vyvieral z prameňa vodný tok. Po rozšírení tzv.
Čachtickej vyvieračky (tiež Teplica, nachádza sa v
strede Čachtíc) už voda von nevyteká - teda by tu
mal existovať súvis.

Potápačské prieskumy

V jaskyni sa potápali členovia brnenského
speleopotápačského klubu v r. 1960. T. Sasvári
(1999) uvádza, že prví sa v jaskyni potápali
Hoffman a Tadlánek z Nového Mesta nad Váhom,v
roku 1960. V dňoch 25.5., 22.- 23.7. a 16.11.1971 sa
v jaskyni potápali T.Sasváti a P. Ošust, prenikli do
vzdialenosti 11m a hĺbky 8m, nepostúpili ďalej pre
zával a tiež silný zákal vody.
O rok neskôr, v r. 1972 potápači klubu Nymfa z
Trenčína. O oboch pokusoch pojednáva podrobne
J.Pospíšil v Spravodaji SSS 1/1992, z 3 akcií klubu
Nymfa existuje podrobný technický denník. Hlavný Obr. 9. Situačná mapa z príspevku B. Šmídu (1997)
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Obr. 10. Mapa prevzatá
z príspevku P. Pospíšila
v Spravodajcovi SSS č.1
z roku 1992

speleologický či potápačský problém nie je úplne jasný. Asi ide o neprieleznosť a tiež nejasný smer postupu v statickom jazere. Podrobnejšie túto situáciu rozoberá P. Pospíšil (1992). Azda by bolo vhodné
zistiť priamo potápačskými metódami situáciu v režime vytekania, kedy by sa vyjasnil prítok vody do
jazera či sifónu. Prístup k sifónu je dnes čiastočne zasypaný sutinou.
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Perspektívne lokality západného Slovenska s neúplnými informáciami
Ponorná jaskyňa v Chrástí

D 667, Dĺžka 60 m, hĺbka 21 m
O lokalite existuje iba zmienka P. Mittera (1983) Vchod sa nachádza asi 50m od dvora poľnohosp.
družstva Chtelnica, na začiatku eróznej ryhy na dne plytkého údolia. Nie sú známe informácie o
možných hydrologických súvislostiach. O prípadnej potápačskej aktivite sa nič nevie, je možné že
ponor je iba občasný a sifón tam vôbec nie je. Mitter uvádza dĺžku iba 8m, medzitým asi došlo k
prehĺbeniu.

Literatúra:

MITTER, P., 1983: Geomorfologická rajonizácia krasu Malých Karpát. Slovenský kras, 21, Martin, 3-34.

Jazierko pri Radošinej

Ide o nedostatočne známu lokalitu, pravdepodobne krasovú vyvieračku. Údajne ju ako cvičnú lokalitu využívala v čase potápačskej aktivity o.s. Trenčín. Výskumy os.Trenčín boli bez konkrétnych a publikovaných výsledkov. Podľa ústnej informácie K. Kýšku je v súčasnosti výver vôd zachytený, jazierko
zasypané. I. Demovič spomína pôvodnú- 4m hĺbku, zasutenie. Jaskyňa nefiguruje v “Zozname jaskýň”.

Bojnická hradná jaskyňa

D 299. Nadmorská výška 325 m, dlžka 22m.
Jaskyňa v sprístupnenom areáli hradu má jazierko. Jeho prípadné sifonálne pokračovanie je problematické, pretože ide o tvaertínovú kopu. V r. 2000 existoval záujem o potápačský prieskum.
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C. Podzemné hydrologické systémy
v Krivánskej Malej Fatre

Charakteristika oblasti

Vrátnu dolinu, resp. jej záver a severné svahy hlavného hrebeňa Malej
Fatry pretínajú v smere Z-V súvrstvia
krasovatejúcich karbonátov obalovej
série. V nich je vyvinutých viacero zaujímavých jaskýň a vyvieračiek, dokonca
jedna estavela. Pravdepodobne tieto
krasové javy nesúvisia s krasovými
javmi v iných krasových ostrovoch
Malej Fatry. Ide o pomerne úzky pás
hornín, avšak s možnosťou zaujímavého
vertikálneho pokračovania nahor. Zberná
oblasť, ktorá asi inklinuje do vyvieračky
vo Vrátnej doline, nebola stopovacími
skúškami potvrdená.
Vo vrcholovej resp. hrebeňovej časti
nad záverom Belanskej doliny poznáme
priepastné jaskyne v Malom Fatranskom Kriváni. Tu bola farbením
Obr. 11. Situácia vo Vrátnej doline. Polohy lokalít.
dokázaná súvislosť s vyvieračkami v
Belskej doline a predpokladaný značný
výškový rozdiel. So systémom vo Vrátnej nesúvisia.
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9. Jaskyňa vo vyvieračke

Iné názvy: Vrelo vo Vrátnej doline (Janáčik P. 1959). D 548. Dĺžka cca 4 m. Sifóny: 1/0

Poloha

300m JJZ od parkoviska pod dolnou stanicou sedačkovej lanovky. Výstup k jaskyni dolinkou “Pod
jamami”, popri vodopáde k objektu záchytu vyvieračky.

Charakteristika lokality

Výverová jaskynka s vodným tokom, je tu vybudovaný objekt záchytu vody pre vodovod. Jaskynku
v r. 1952-1954 rozširovali jaskyniari pod vedením V. Bukovinského, vyťažili údajne až 60 m3 horniny
a znížili hladinu o 153 cm (Bukovinský V. 1961), v podzemí údajne počuli dunivé zvuky. Pokiaľ je
známe, na lokalite sa nik nepotápal. Janáčik P. (1959) uvádza prietok 80 l.s-1 a teplotu vody 5,30 C.

Literatúra:
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10. Jaskyňa nad vyvieračkou

Iné názvy: Jaskyňa vo Vrátnej. D 543. Dĺžka 550 m. Sifóny aktívne: 4/2, statické sifóny v Povodňovej
chodbe: 6/5

Poloha

V Malej Fatre, neďaleko od údolnej stanice sedačkovej lanovky vo Vrátnej. Prístup je z parkoviska
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pri uvedenej lanovke dolinkou, ktorá tesne pred parkoviskom odbočuje vpravo. Prechádzame popri
vodopáde a popri murovanom objekte zachytenej vyvieračky (Jaskyňa vo vyvieračke). Vľavo pod
skalnou stienkou je vchod do jaskyne, na ktorom je vybudovaný uzáver.

Charakteristika lokality

Podstatná časť chodieb jaskyne predstavuje senilnú vývojovú úroveň nižšie ležiacej vyvieračky.
Nachádza sa tu labyrint chodieb, prevažne charakteru plaziviek alebo nízkych chodieb, v niektorých sa
nachádzajú statické sifóny či
mláky, ktoré boli v minulosti
čerpané.
Od vchodu, umelo prekopanom A.Vallom a jeho
skupinou 19.2.1972 (č.16,
Terchová, Mitter P.1972) vedie
cca 7m nízka chodba s výdrevou, potom komínovite klesá asi
7m, potom sa sklon vyrovnáva a
tu je rozšírený a zvýšený priestor (Rázcestie). Odtial vedie
nízka chodba s 2 - 3 bazénikmi
vody, ktoré sa v lete menia na
sifóny. Po cca 50m je ďalšia
križovatka, tu odbočuje chodba
hore (Povodňový kanál, na
konci s blativým sifónom).
Puklinová chodba pokračuje na
ďalšiu križovatku (všetko veľmi
tesné) a nakoniec výšvih na
skalný prah, za ktorým je sifón
A.Valu. Tu sa dá prezliecť pred
potápaním, ale je to tesné,
Obr. 12. Mapa Jaskyne nad vyvieračkou, prevzatá z príspevku
blatisté a kvapká tu voda.
P. Mittera (1972).
Tu sa jaskyňa končila jazerným sifónom, ktorý sa zdal byť statickým. Po prekonaní sifónu na nádych Adamom Valom v decembri 1972 bolo za sifónom objavené aktívne riečisko, ktoré zrejme komunikuje s vyššie ležiacou
Estavelou i nižšie ležiacou jaskyňou vo vyvieračke.

Potápačské prieskumy

- Adam Vallo na nádych prekonal 1.sifón - december1972
- Aquaspel - dve návštevy: 24.3.1973, 16.2.1974, 2. sifón neprekonali pre úžinu. Existuje mapa, publikovaná v Spravodaji (Sasvári T. 1999).
- o.s.Trenčín. Na akcii dňa 26.8.1978 bol vysoký stav vody, už počas prístupu sa museli potápať v občas
zaplavených chodbách. Potápači Kucharovič, Sláčik, Šimek prekonali 1. sifón a zistili problém v 2.
sifóne. Druhý pokus bol 3.3.1979, kedy Kucharovič a Sláčik odbitím niekoľkých britov prekonali 2.
sifón. Nakreslili dosť dobrú mapu, existuje v origináli v SMOPaJ.
- Vladimír Žikeš. Na lokalite bol asi 3 - 4x. Prvá akcia bola v roku 1983, kedy si lokalitu obhliadol
a asi rozšíril aj vstup do 3. sifónu, ďalej potápal 18. - 25.5.1984, 9.6.1984 a napokon 1.7.1984, tento
dátum aj uvádza v literatúre (ŽIKEŠ V, 1985), vtedy prenikol najďalej v 3. sifóne.
- o.s.Ružomberok. Jediná akcia 7. 8.2.1986, na akcii bol presne zameraný 1. a 2. sifón a čiastočne aj 3.
sifón, dokumentácia.

Opisy sifónov

1. sifón, tiež Sifón Adama Vallu, 14m, - 3,2m
K sifónu sa zostupuje po strmom skalnom svahu vedúcom do jazierka rozmerov asi 2,5 x 1,5m. Jazierko
strmo klesá pod uhlom asi 300. Sifón má oválny prierez, priemeru asi 1,5m, po cca 8m dosahuje
najhlbšie miesto. Tu je už tesnejší, v strope sa objavuje zvislá porucha, do ktorej sa v ohybe smerom
nahor dostáva šnúra, čo môže spôsobovať problémy. Sifón je statický, pretekaný asi iba pri zvýšenom
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stave, a preto pomerne dosť kalivý. Výstupná vetva je tesnejšia, je strmá viac ako 450, dno balvanisté.
Jazierko na druhej strane má priemer asi 1,5m.
Odtokový sifón
Na druhej strane prvého sifónu nasleduje riečisko, ktoré v mieste vtoku do jazierka 1. sifónu sa lomí
vľavo (na západ) a voda tu mizne v tesnej tektonickej poruche. Je to zrejme voda odtekajúca do
neďalekej vyvieračky. Pokiaľ je známe, nik sa tu nepotápal, je to príliš tesné. Zaujímavý by tu bol výsledok stopovacej skúšky vzhľadom na vyvieračku či estavelu.
2.sifón 18m,-4m
Medzi prvým a druhým sifónom existuje asi 25m dlhé riečisko. Toto má rúrovitý prierez priemeru
od 1 do 1,5m, je kľukaté (pozri mapa), dno prakticky bez sedimentov, po ktorom tečie tok cez niekoľko
bazénikov a perejí. Končí sa vstupnýnm jazierkom 2. sifónu.
Jazierko je hlboké asi 2,5m na spôsob studne, priemeru asi 1,5m. Na dne sa nacháza zúžené miesto
s uvedenými britmi v strope, čiastočne poodbíjanými. Potápač s klasicky usporiadanou výstrojou tu má
problémy. Kritické miesto je dlhé asi 2,5m. Za ním je už chodba priestrannejšia, tu je aj najnižšie miesto
sifónu v hĺbke asi 4m. Odtiaľto už chodba má prierez vysokej pukliny širokej asi 1,5 m ktorá pozvoľne
stúpa asi 12 m k hladine výstupného jazierka.
Sifón je málo kalivý, nakoľko je prietočný, dno pokrýva riečny piesok a ostrohranná sutina.
3. sifón 50m,-10m
Sifón sa začína jazierkom podlhovastého tvaru, do ktorého sa môžeme dostať pomerne nepríjemne
prelezením po balvanoch z výstupového jazierka 2. sifónu. Na balvanoch na hladine i pod hladinou sú
viditeľné stopy rozširovacích technických prác Vladimíra Žikeša.
Podľa jeho publikovaných údajov i svedectvie v účastníkov (E.Pivovarči), V. Žikeš najprv rozšíril
vstup do sifónu, dostal sa potom do vzdialenosti 25m spolu s Ľ Kokavcom. Tu znovu rozšíril úžinu
a 1.7.1984 sa dostal ďalších 25m. Zúžené miesto je tu v jeho dne, vidieť však dole rozšírenie a dokonca
riečište. Na toto miesto sa dostal iba V.Žikeš. Je tu nevyhnutné usporiadanie prístroja na bokoch.

Obr.13. Autor Z.Hochmuth
Sifóny na konci Povodňovej chodby
(vyskytuje s tiež názov tiež Pľuhavá chodba, Povodňový kanál, Stratosférická chodba)
Na konci “Povodňovej chodby”, ktorá vedie smerom na JV od Rázcesta, sa nachádzal ďalší sifón.
Tento je blatitý, prístup k nemu je pomerne nepríjemný, má charakter zablateného klesajúceho kanála
až k jazierku. Sú tu vážne problémy s vydýchaným vzduchom.
Ako uvádza E.Pivovarči (1994), sifón na konci “Pľuhavej chodby”, dlhý 4m a hlboký 2m prekonal
A.Vallo tiež na nádych v dec. 1972 a objavil za ním 60m chodieb. Tu ale nie je jasné, či ide o sifón na
konci Povodňového kanála, alebo ide o iný sifón.
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V r. 1978 odčerpaním 3 statických sifónov na konci Povodňovej chodby bolo objavené ďalších 80m
chodieb. V r. 1985 sa uvádza pokus o prekonanie 6. sifónu v Stratosférickej chodbe (ide asi o Povodňový
kanál), medzitým boli asi prekonané predchádzajúce sifóny. Ešte niekoľko pokusov o odčerpanie sifónov
bolo neúspešných a tiež v r. 1986 po odčerpaní “Kalného sifónu” stroskotalo zameranie častí za sifónom.
Podľa informácie od P. Holúbeka 15.2.1986 bol Povodňový kanál zameraný v dĺžke 106m. Jaskyňa
dodnes čaká na zostavenie a zverejnenie kvalitnej mapy.
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11. Estavela

D 537, sifón dnes neexistuje

Poloha

48 m JZ od vyvieračky vo Vrátnej, 300 m JJZ do dolnej stanice lanovky.

Charakteristika

Všeobecne estavella funguje tak, že pri zvýšenom vodnom stave ňou voda vyteká, v dobe zrážok
a topenia snehu funguje ako ponor. Je pravdepodobné, že Estavela vo Vrátnej nejako súvisí s odotokovým
sifónom Jaskyne nad vyvieračkou. Bukovinský V. (1961) uvádza rozširovanie hrdla estavely v 50- tych
rokoch. Údajne bola týmto estavela poškodená
a stratila pôvodnú funkciu. Informáciu o estavele
uverejňujeme hlavne preto, že ide o mimoriadny jav,
ktorý opätovane môže upútať pozornosť výskumníkov. Potopiť sa tu dnes nedá, avšak po prípadnom
vyčistení by bolo možné preniknúť do častí za sifóny
v Jaskyni nad vyvieračkou. Bolo by žiadúce urobiť
povrchové meranie, všetky 3 blízke lokality meračsky pospájať a nakresliť dobrú mapu.
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12. Belská vyvieračka

D 534. Nadmorská výška 460 m.n.m., dl. 13 m.
Sifóny, pokiaľ existujú, nie sú prístupné.

Poloha

Asi 10km povyše osady Frankovia, ktorá je
súčasťou obce Belá (západne od Terchovej).

Charakteristika

Belská vyvieračka, resp. vyvieračky (ide o 3
vývery) odvodňujú záver Belianskej doliny a časť
hlavného hrebeňa Malej Fatry v oblasti Malého
Fatranského Kriváňa. Vyvieračka obsahuje hlavný
(trvalý) výver, ktorého priemerná výdatnosť je asi Obr. 14. Situácia v Belske doline. Podľa
200 ls.-1.Z neho je vraj počuť podzemné dunenie. E.Piovarčiho (1987), upravené.
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Ďalej je tu “sekundárny výver”, ktorý občas vysychá. V tomto vývere bolo postupované
streľmajsterskými prácami. Najvyšší výver je aktívny iba občas. Celková maximálna výdatnosť je asi
1000 ls-1.Janáčik P. (1961) uvádza 9.9.1954, kedy bol činný iba najnižší výver. Tento mal 60 ls-1, teplotu vody 6.30C.

Speleologické prieskumy

Vo vyvieračke (“sekundárny výver”) sondovali už v r. 1959 pracovníci Považského múzea pod
vedením I. Cvachu, neskôr Ľ. V. Prikryla. V najvyššom vývere sondovala o.s. SSS Terchová pod
vedením A. Vallu. Potápačský prieskum nebol vykonávaný (Piovarči E.1987).

Farbiaci pokus

Dňa 26.4.1986 bolo v Krivánskej priepasti na hlavnom hrebeni M. Fatry (výška vchodu cca 1600
m) v hl. 22m vypustené 16 l roztoku fluoresceínu. Sfarbená voda vytiekla skôr ako za 24 hodín vo
vyvieračke a sfarbená tiekla 10 dní. Tým bol dokázaný podzemný hydrologický systém s najväčším
výškovým rozpätím na Slovensku.

Literatúra:

PIOVARČI, E., 1987: Najväčší hydrologický systém v ČSSR ? Speleofórum, Brno, s.59-62
CVACHO, I., PRIKRYL, Ľ.V. 1968: Činnosť jaskyniarskej skupiny pri Považskom múzeu v Žilione za
roky 1959-65. Slovenský kras 6, Martin, s. 138-9.

Perspektívne lokality Malej Fatry s neúplnými informáciami
Výverová jaskyňa

Iné názvy: Višňovská vyvieračka, vyvieračka pod Valentovým dielom - Goleštajnom, D 636.
Nachádza sa v Lúčanskej Malej Fatre, vo Višňovskej doline. Z príspevkov V. Bukovinského (1959,
1961) sa dozvedáme o prácach jaskyniarskej skupiny SSS a tiež pracovnej skupiny Turistu n.p.v r. 1952.
Hladinu vyvieračky znížili o 95 cm a prenikli do malej jaskynky. O potápačskom prieskume, prípadne
farbiacich skúškach nie sú informácie. Janáčik (1959) uvádza výdatnosť dňa 10.9.1956 okolo20 l.s-1,
teplotu 9.80 C.
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Ponorná jaskyňa

Dĺžka 10,5m, D 578
O jaskyni v katastri obce Párnica, okr. Dolný Kubín,. nachádzajúca sa v Malej Fatre, časti Osnica
nemáme žiadne podrobnejšie informácie, okrem dĺžky uvádzanej v “Zozname jaskýň”.

D. Ponorný systém v oblasti Brestovej
v Roháčoch

Všeobecná charakteristika oblasti

Severný mezozoický obal Tatier pokračuje smerom na Chočské vrchy a v priestore horárne Brestová
pri obci Zuberec pretína naprieč dolinu Roháčskeho (tiež Studeného) potoka. Samotný Studený potok
sa čiastočne ponára pri príchode na krasové územie v Ponornej jaskyni. Ponorné sú tiež niektoré jeho
prítoky (Múčnica, Volariská), ktoré pritekajú od juhu a západu. Podzemné riečisko je známe iba sčasti.
Poznáme pomerne dlhý úsek z Brestovskej jaskyne so 4 prekonanými sifónmi a vyvieračku
Števkovského potoka, ktorá predstavuje sústredený výver vôd na povrch. Vzájomnú súvislosť potvrdil
p. Brodňanský (1958, 1959) odrazením vody od ponoru, kedy dokázateľne stav vody v jaskyni poklesol.
Farbiaci pokus ponoru v doline Múčnica (1959) ale nebol úspešný.
Neúspešného pokusu s farbením hlavného ponoru r.1968 počas Jaskyniarskeho týždňa sa zúčastnil
aj autor publikácie. Značne rozdielne sú informácie o prietokoch. V auguste 1958 bolo v Múčnici iba 2
a vo Volariskách 3 l.s-1.Výtok z vyvieračky sa udával na 20 ls-1.Odrážanie vody do ponoru je dielo
obyvateľov Zuberca, ktorí tým zvyšovali prietok potoka potrebný pre pohon píly. Droppa A. uvádza iné
údaje (farbiaci pokus asi neuskutočnil), 13.7.1969 po dažďoch sa ponáralo cca 1000 l.s-1, Volarisko 100
l.s-1, pričom viditeľný ponor nezaregistroval. Ponárajúci sa potok Múčnica mal prietok 30 l.s-1, avšak
už 1 km pred vyústením do doliny Studeného potoka. Vo vyvieračke Števkovského potoka dosahoval
prietok cca 1200 l.s-1,pričom teplota vody bola 6,0 0C.
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Obr. 15. Speleologická a hydrografická situácia v okolí horárnne Brestová. Na základe mapovania p.
Brodňanského a vlastného zostavil Z. Hochmuth, počítačová grafika V. Hochmuth
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Stručná charakteristika jednotlivých lokalít z hľadiska problémov prieskumu

13. Brestovská jaskyňa

Nadm. výška 867 m., dĺžka 1450 m. D 3331. Sifóny: 7/ 4

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza pri vyústení Studeného (Roháčskeho) potoka z Roháčov do
Podtatranskej brázdy, v blízkosti horárne Brestová, asi 3 km nad obcou Zuberec, v lese priamo oproti
skanzenu. Vlastný vchod má charakter zrúteného závrtu rozmerov asi 3 x 6m. Vchod je uzavretý
mrežou.

Charakteristika lokality

Jaskyňa tvorí časť sústavy vyššie spomenutého ponorného toku. Jaskyňa má 2 poschodia - spodné,
pretekanýnm aktívnym vodným tokom a vyššie, inaktívne, ležiace priemerne 5 - 10m nad riečiskom.
Táto tzv. Stará časť jaskyne v rozsahu opísanom Brodňanským J. (1959) sa v smere proti toku končila
prítokovým sifónom a v smere toku odtokovým sifónom. Pred odtokovým sifónom bolo riečište prerušené ďalším sifónom. Celková dĺžka týchto častí dosahuje 445m.
Za 1. sifónom prekonaným trenčianskymi potápačmi dňa 29.4.1979 nasleduje ďalšia časť jaskyne, s 3
kratšími sifónmi, ktoré sa ale dajú obísť po suchu. Jaskyňa má rozsiahlejšie suché časti. Končí sa prítokovým 5. sifónom, ktorý doposiaľ nebol prekonaný. Dĺžka týchto častí je bez sifónov asi 900m.
Predpokladáme, že do častí za 1. sifónom by bolo možné dostať sa prerazením chodby z povrchu. alebo
z ponoru. Na tomto probléme o.s. D. Kubín síce pracovala, avšak neúspešne, snáď preto, že nebolo realizované podrobné povrchové meranie napojené na jaskynné merania.

Potápačské prieskumy

9 - 11.5.1968 sa uskutočnil prieskum prítokového sifónu potápačmi Zväzarmu zo Žiliny. K zopakovaniu pokusu došlo aj počas Jaskyniarskeho týždňa (v auguste 1968), vtedy potápači dosiahli najnižšie
miesto sifónu, ale nevošli do stúpajúcej vetvy. Dosiahla sa vtedy údajne hĺbka 23m a vzdialenosť 55m,
potápali Ing.Derkič a Ladislav Sedlačko.
Ďalší pokus uskutočnila skupina Aquaspel v marci r. 1974, Peter Ošust so Švajčiarom Schärerom
zaplávali údajne spolu 170m. Podľa publikovanej mapky skutočne zaplávali až takmer na koniec výstupnej vetvy, dosiahli aj vzduchovú bublinu pred jej koncom, avšak nevynorili sa v suchých častiach.
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Potápačské prieskumy organizované o.s. SSS v Trenčíne
29.4.1978 došlo k prekonaniu l20m dlhého 1. sifónu Kucharovičom a Sláčikom. Potom nasledovalo
viacero akcií v r. 1979 - 1982. V r. 1981 sa na akciách zúčastnil aj Z.Hochmuth, I.Hudec a R.Košč
z Prešova, počas akcie 12.-15.7.1981 sa presunul vo vodotesných kontajneroch bivakový a iný materiál na druhú stranu sifónu a suché časti za sifónom boli podrobne zamerané. V r. 1982 bol dvoma rôznymi metodikami zameraný aj 1. sifón a vyhotovená celková mapa jaskyne (HOCHMUTH, Z.1984).
Od tých čias bolo zaznamenaných niekoľko pokusov a cvičných akcií: cvičný zostup
Speleoaquanautu v r. 1997 (potápali v 5. sifóne - neúspešne), neregistrovaných českých potápačov, r.
1999 skupiny bratislavských potápačov pod vedením R.Korima k ktorí s spolupráci s OS Orava pomocou vysielačiek vyhľadávali vhodné miesto na prerážku za 1. sifónom.

Opisy sifónov

1. sifón
Jeho poloha je jasná z mapy jaskyne od p. Brodňanského (1968). Podmienky na prípravu pred
sifónom sú dobré, je tu vybudovaná drevená plošina, je potrebné lano alebo rebrík.
Od piesčitej pláže a plošiny je potrebné ešte asi 15m ísť po riečisku potom sa začína vlastný sifón,
smerujúci spočiatku na východ. Sifón klesá pod uhlom asi 300 nadol. Chodba je tu erodovaná, na
stenách vyčnievajú vodorovné brity z odolnejších častí horniny, na dne je riečny štrk a piesok. Rozmery
sifónu sú také, že bez problémov je možné plávať s klasicky usporiadanou výstrojou. Profil chodby je
priemerne asi 1,5 x 2m (výšky x šírka). Zostupná vetva je pomerne kalivá, ale kal rýchlo odnáša prúdiaca voda. V najnižšom mieste sifónu je vpravo zúženie či vodorovná špára, kde sa môže skĺznuť vodiaca šnúra, čo môže spôsobovať problémy pri návrate v zákale. Tu je profil 0,7 x 1,5m. Zostupná vetva
je dlhá 40m, najhlbšie miesto má hĺbku 17m.

Obr. 16.
Výstupná vetva sa stáča smerom na juh, rozširuje sa, nakoľko je tvorená na mohutnej vertikálnej
poruche. Šírka sifónu je tu 1,5 - 2,5m, výška 4 - 5m. Dno je pokryté pieskom až kalom, prúdenie
v takomto veľkom profile je slabé, je ale možné vyhnúť sa kaleniu plávaním stredom chodby. Chodba
mierne stúpa, asi po 50m je v strope vzduchová bublina, po 70m sa sifón končí na mieste, kde je zaklinený mohutný balvan.
2.sifón
Je dlhý iba asi 5m a predstavuje zníženinu stropu na riečisku. Sifón nie je presne zameraný polygónový ťah sa viedol po suchej chodbe. Vstup do sifónu je na mieste, kde sa riečisko značne zužuje
až asi na 70 cm, a klesá do hĺbky. Hore sa dá skôr obtiažne vyjsť do suchých častí “okienkom”. Sifón
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Obr. 17. Mapa častí Brestovskej jaskyne za 1.
sifónom prevzatá z príspevku Z.Hochmutha (1984)
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je pomerne priestranný, priemer chodby asi 2 x 3m, na dne piesok. Dá sa obísť po suchu, ale pri presune
jaskyňou k záverečnému sifónu aj s potápačskou výstrojou je asi vhodnejšie plávať cez tento sifón.
3.sifón
Sifón je dlhý 22 m, hĺbka okolo 5m a generálne smeruje na JV. Tiež tento sifón nie je zameraný, lebo
polygónový ťah sa viedol po suchu. Sifón je spočiatku rozľahlý, vstup do neho predstavuje jazierko v dne
suchej obchádzky, ktoré je vlastne iba istým prelomením stropu - prúdnica ide nižšie, takže pri plávaní cez
2. sifón je možné bez výstupu na hladinu pokračovať ďalej do 3. sifónu. Sifón má vľavo 2 tesné odbočky
(nie je známe, že by cez ne niekto vyliezol) ktoré sa prejavujú ako jazierka v obchádzke. Nakoniec sa sifón
mení vo vysokú puklinu, ktorá vyúsťuje na plytké riečisko pred miestom, kde v r. 1981 bol tábor.
4. sifón
Vstup do sifónu predstavuje zníženine na riečisku po krátkom sifónovitom úseku (dl. asi 5m), ktorý
sme nečíslovali, lebo sa dá pohodlne obísť. Vlastný 4. sifón sa nachádza na konci meandrujúceho
riečiska. Je dlhý 20m a veľmi plytký, iba si 1 - 2m. Do šírky je značne rozľahlý. Vedie smerom na SV
(proti smeru toku) a končí sa na riečsku v mieste, kde toto zásadne mení svoj smer na juh. Siofón sa dá
tiež ľahko obísť 2 paralelnými chodbami, južnejšia je schodnejšia.
5. sifón
Nachádza sa na konci riečišťa smerujúceho proti smeru toku od 4. sifónu na JJZ. Je charakteru
pomerne vysokej chodby V 5. sifóne sa potápali potápači z Trenčína (Kucharovič), podľa ich údajov je
sifón založený na vysokej a úzkej pukline, ktorá po cca 20m je neprielezná s klasicky usporiadanou
výstrojou. Novšie poznatky priniesol D.Hutňan, ktorý tu v r. 1997 - 8 uskutočnil akciu či akcie s členmi
skupiny ČSS Speleoaquanaut. Je tu dno tvorené skloneným pieskovým svahom, kde voda prúdi tesnou
špárou do ktorej sa nedá vliezť.
Sifón pri vchode
Vstupná chodba jaskyne hneď za vchodom vedie vodorovne a v dne sa objavuje vodný tok, ktorý sa
prekonával po drevenom premostení. Toto miesto predstavuje vyústenie sifónu, ktorým sa v smere toku
končí (“vzdušné riečisko” v jaskyni podľa mapy J.Brodňanského). Nakoľko je situácia jednoznačná,
nebola potreba sifón potápačsky prekonávať.
Odtokový sifón pri vchode
Od “sifónu pri vchode” vedie niekoľko metrov riečište až takmer pod priepastný vchod do jaskyne.
Tu sa vľavo stráca voda v odtokovom sifóne resp. polosifóne. Nachádza sa tu napadané drevo (od
vchodu). Máme iba ústne informácie, že tu boli pokusy v období aktivity trenčianskych potápačov
(1979 -82) potápať sa v smere na vyvieračku. Až v novšom období došlo tu aktivitou OS Orava k prekonaniu polosifónu a zameraniu pomerne dlhej jazernej chodby (nepublikované), ktorá zas končí sifónom.

Literatúra

BRODŇANSKÝ, J.,1959: Ponory Brestovskej jaskyne. Slovenský kras 2, Martin, s. 128 - 130
BRODŇANSKÝ, J.,1968: Z činnosti jaskyniarskej skupiny v Dolnom Kubíne. Slovenský kras 7,
Martin, s.161- 167
DEVÁN, P., 1985: Príspevok k poznaniu driftu bezstavovcov v Brestovskej jaskyni (Roháče).
Slovenský kras, 23, Martin, 287-299.
HOCHMUTH, Z., 1984: Výsledky speleopotápačského prieskumu Brestovskej jaskyne. Slovenský
kras, 22, Martin, 151-156.
MAREK, P.,1983: Brestovská jaskyňa. Speleofórum 2, Brno s. 10-11
Technické denníky a správy o.s. Trenčín, SSS, SMOPaJ

14. Brestovská vyvieračka

Iné názvy: Vyvieračka Števkovského potoka. D 3332. Nadm. výška 851 m, dĺžka. cca 60 m. Sifóny: 1/0

Poloha

V blízkosti horárne Brestová asi 3 km povyše obce Zuberec, v lese vpravo od odbočky k rekr. chatám
VŠD, asi 250m Z od Bretovskej jaskyne. Vchod má charakter previsu, z ktorého vyteká vodný tok, a
aj nižšie povrchový tok tečie sčasti popod previsy.

Charakteristika lokality

Tok, ktorý preteká Bretovskou jaskyňou a neznámym sifónovým úsekom, sa v tejto vyvieračke opäť
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vynára. Výsledky prípadného
farbiaceho pokusu nepoznáme,
ale asi je situácia jednoznačná.
Jaskyňa má iba ponorné časti.

Obr. 18.

Potápačské prieskumy

Na lokalite vykonávala prieskum pracovná skupina SPK
Západ - J.Kucharovič, Ľ. Kokavec a F.Ondrejka, v r. 1987 - 89,
existujú technické denníky i mapa. V známych častiach potápala
v r. 1999 skupina R.Korima.
Opis sifónu
Vstupný sifón bol zaplávaný
do dĺžky 70m, hĺbka 9m. Podľa
techn. denníkov mali zaplávať
podstatne ďalej ako ukazuje
priložená mapa a zamerať 11
bodov. Problematické miesto na
konci má šírku 2m a výšku 40
cm, na dne “nános”.
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15. Ponorná jaskyňa

Iné názvy: Ľadová jaskyňa. D 3337. Nadmorská výška 886 m, dĺžka 70 m, hĺbka 12 m.

Poloha

Povyše horárne Brestová asi 400m, na ľavom (južnom) brehu Studeného potoka. Vchod tvorí
markantná puklina pod skalnou stienkou, ktorú potok podtína a tu sa čiastočne ponára.
Charakteristika lokality
Jaskyňa, predstavujúca ponor je prístupná iba za situácie, keď voda do ponoru netečie. Za týmto
účelom tu bola vybudovaná drevená hrádza (zvyšky dodnes vidieť), nakoľko miestni obyvatelia mali
záujem, aby voda tiekla cez Brestovskú jaskyňu a vyvierala vo zvýšenom stave vo vyvieračke
Števkovského potoka, ktorý poháňal pílu v Zuberci. Súvislosť ponoru a vyvieračky už vtedy bola
nepochybná. Chodby za vchodom priepastne klesajú do hĺbky asi 12m, táto časť jaskyne má tendenciu
sa zaľadňovať. Za suchého stavu vodu nevidieť.
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16. Jaskyňa v závrte

Jaskyňa nie je uvedená v “Zozname jaskýň”, resp. nie je jasné, o ktorú jaskyňu ide. Sifón: 1/0

Poloha

Nad cestou vedúciu k rekr. zariadeniu Žilinskej univerzity, cca 100 m od odbočky pri amfiteátri.

Charakteristika

Na lúke medzi skanzenom a vchodom do jaskyne sa nachádza niekoľko (8) zalesnených závrtov.
Droppa A. (1972) predpokladá, že nakoľko sa nachádzajú v jednej línii, signalizujú priebeh vodného
toku. V jednom z nich je tiež možnosť zostúpiť k vodnému toku (medzi odtokovým sifónom a vyvieračkou). Pokiaľ je známe, na tomto mieste sa nikto doposiaľ nepotápal. Je možné že ide o závrt, do
ktorého sa r.1952 prepadol povoz aj s koňmi o čom píše J. Brodňanský (1958).

Literatúra:

BRODŇANSKÝ, J.,1958: Brestovská jaskyňa. Slovenský kras 1, Martin, s. 114 - 115

33

E. Systém odvodnenia vrásy Červených vrchov
Charakteristika oblasti

Územie Červených vrchov v Západných Tatrách
na hranici s Poľskom leží v
závere odbočky Tichej
doliny - Tomanovej a Rozpadlej doliny. Ide o vysokohorský kras, ktorého väčšia
časť je nad hornou hranicou
lesa, v oblasti s vysokými
zrážkami. Z geologického
hľadiska má oblasť charakter
obrátenej vrásy.
Odvoďňovanie celého
úseku Červených vrchov na
slovenskej (južnej strane)
hrebeňa zrejme predstavuje
výver
potoka
spod
Rozpadlého grúňa, ktorý tu
vyviera zo sutiny vo viacerých prameňoch.
Obr. 19. Poloha najdôležitejších krasových javov v Červených vrchoch
Pramennú oblasť vyvieračky nepoznáme, podľa geologickej stavby by mala zahŕňať takmer celú slovenskú časť Červených
vrchov, najmä Rozpadlú dolinu a vzhľadom na sklon vrstiev na hlavnom hrebeni na juh, aj časť
poľského úseku.

17. Občasná vyvieračka

D 3282. Nadmorská výška 1450m, dĺžka 450 m. Sifóny: 4/3.

Poloha

Občasná vyvieračka sa nachádza v odbočke Tomanovej doliny, Rozpadlej doline, v úpätí (resp.
východnom svahu Rozpadlého grúňa) na konci skalnatého žľabu vedúceho v kosodrevine od aktívnych
nižšie ležiacich vyvieračiek. Vchod sa nachádza na konci zárezu, ktorý vznikol pri znižovaní ústia
z dôvodu čerpania hladiny sifónov systémom násosky.

Charakteristika lokality

Ide o občas pretekanú výverovú jaskyňu, ktorá je aktívna na jar v období topenia snehu i čase
veľkých zrážok, kedy asi nižšie vyvieračky (ležia asi 70m pod ňou) nie sú schopné vodu odvádzať.
Maximálne vyvieračka vydáva až asi 500 l.s-1. Jaskyňa je bežne prístupná (v čase sucha) v dĺžke asi
15m po jazierko 1.sifónu. Počas doterajších akcií boli 1. a 2. sifón čerpané hadicami systémom násosky,
3. sifón samovoľne vysychá v zime. Dĺžka chodieb po 4. sifón je asi 200m, celková dĺžka i s nie presne
zameraným 4. sifónom je 450m. Po prvýkrát mapu jaskyne po 1. sifón publikoval A. Droppa (1961)
a spomína ju tiež Kubíny D. (1961)
Doteraz úspešné akcie sa konali iba v zime, kedy bolo k vchodu potrebné v snehu prekopať 5 - 15m
dlhý tunel a následne vyčerpať 1. a 2. sifón.

Potápačské prieskumy

Dňa 19.11.1977 Viktor Ďurček zaplával asi 15m, neskôr, 31.12.1979 Z.Hochmuth zaplával 24m.
Prvá akcia Jozefa Kucharoviča 25 - 27.1., (istiaci potápač Steininger). Potápač v 2 pokusoch sa dostal
80 a potom 110 m, orientačne zameral sifón do vzdialenosti 65m. Na ďalšej akcii 16.2.1980 Kucharovič
zaplával 160m, Ďalšia akcia: J.Kucharovič a V.Sláčik 6. - 8.2.1981. Najprv v čistej vode Sláčik
fotografoval, potom sa ponorili obaja, ťažkosti s novými oblekmi T 37, ktoré dokonale neovládali i boli
objemnejšie, vrátili sa po 115m. Počas akcie 26.2.1982 sa potápal iba Kucharovič, Marek ostal ako
istiaci potápač. Po preplávaní známeho 150m úseku naviazal novú šnúru, tu zaplával ešte asi 25m
a skončil na neprieleznom úseku (znížený strop), na dne piesok a štrk. Pri návrate našiel odbočku na
mieste zv. Studňa, ale pre zákal tu postúpil iba niekoľko metrov.
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Opisy sifónov:

1.sifón
Bol prekonaný čerpaním násoskou v dňoch 7.-11.9.1975, je dlhý 12m a hlboký 1,05m (strop) resp. 2,1m
(dno) 2m, objem vody 14 m3. Má pekný rúrovitý profil priemeru asi 1,2m. Nasleduje krátka dutina
a hladina 2. sifónu.
2.sifón
Podarilo sa ho prekonať čerpaním násoskou dňa 17.8.1977. Sifón je dlhý 32m, hĺbky je 1,8 resp. 2,6m.
Objem vody je viac ako 40 m3. Sifón je na najnižšom mieste pomerne tesný, (45 x 80 cm), založený na
šikmej poruche.
3.sifón
Je dlhý asi 10m je iba občasný, v zimných mesiacoch samovoľne vysychá, jeho hĺbka je 4,7m, je široký,
priemeru asi 2m.
4. sifón
4. sifón je dosiahnuteľný po prekonaní skalného výšvihu za 3. sifónom. Sifón začína jazierkom

Obr. 20. Mapa Občasnej vyvieračky publikovaná v príspevku Z.Hochmutha (1980)
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rozmerov asi 2 x 7m. Jazierko má piesčitú pláž, kde sú dobré podmienky na prípravu potápača. Z jazierka sifón smeruje na západ, klesá do hĺbky si 4m, tu asi po 10m je zúženina, za ňou nasleduje podvodná
sienka s tesným otvorom pri dne vo vzdialenejšej časti sienky (24m).
Sifón má viacero zúžených miest, nemá žiadnu vzduchovú bublinu. Najväčší zatopený priestor,
Veľká sieň má rozmery 25 x 10m a výšku 10m. Strop V. siene je iba 1,5 m pod hladinou. Je vzdialená
od zánoru 150m.
J.Kucharovič z akcie 26.2.1982 v správe píše: “Po 150m, v druhej polovici “Veľkej siene” stáča sa
sifón do prava a dno pokračuje so sklonom cca 400 v dĺžke 18m. Dno tvorí hrubá a jemnejšia suť. Členitý strop klenbovitého tvaru klesá ku dnu na 0,4 - 0,6m, šírka chodby je 2 - 3m. Sifón za posledným
ohybom pokračuje, je však neprielezný. Celková dĺžka sifónu je 175m.
Na pravej strane, v smere postupu, v priestore označenom na pamäťovom náčrte ako “studňa”,
pokračuje sifón členitou, širokou, avšak nízkou poruchou, klesajúcou do hĺbky. Dno tvoria bloky
horniny a suť, strop je značne členitý. Výška priestoru 0,4 - 0,6m, šírka 8 - 10m, sklon cca 150 - 300 viď pamäťový náčrt. I tento priestor sa zdá byť neprielezný. Pamäťový náčrt z akcie v r.1980 chýba.
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Technické denníky z akcií SSS

F. Ponorné systémy v Javorovej doline
(Vysoké Tatry)

Charakteristika oblasti

Na východnej strane Javorovej doliny
masív Úplazu tvorí južné pokračovanie
mezozoických
štruktúr
severných
obalových a príkrovových sérií Vysokých a
Belanských Tatier, ktoré zasahujú južne od
doliny Zadné Meďodoly. Hydrologickú
situáciu dobre podávajú príspevky S.
Pavlarčíka (1986) a Fudalyho V., Pavlarčíka
S., Vadovského V. (1983). Jaskyňa predstavuje odvodňovanie masívu Úplazu 1784
m (časť autochtónnych vôd) ale hlavný
vodný tok je ponorný - ponára sa v Kolovej
doline pod Kolovým štítom 2418 m poniže
Kolového plesa, preteká jaskyňou
Javorinka a vyviera vo viacerých
prameňoch, ako dokázali farbiace skúšky.
Ponorné systémy sú vyvinuté i na
opačnej, západnej strane doliny, kde
zasahujú z masívu Javorinskej Širokej 2210
m resp. jej rázsochy Košiar (1870m).
Podzemný tok vyteká zo sifónu v jaskyni
Mokrá diera, jeho zberná oblasť nie je
známa, avšak vzhľadom na transport organ- Obr. 21. Mapa prevzatá z príspevku J. Tencera v
ického materiálu (šišky z ihl. stromov) sa Spravodaji SSS č. 1 z.1998
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predpokladá aspoň čiastočný prienik vôd priamo z povrchového riečiska potoka Javorinky. Sifón sa
nacháda tiež v neďalekej jaskyni Suchá diera (v r. 2000 dokázaný súvis). S. Pavlarčík predpokladá existenciu hydrologického uzla, do ktorého ústia aj vody z Javorinky a ktorý spája uvedené jaskyne do jedného systému.

Farbiace skúšky

V septembri r.1977 bol zafarbený Kolový potok. Ako udávajú Fudaly V., Pavlarčík S., Vadovský V.
(1983), sfarbená voda vytiekla za 3h 10
min. v Aktívnej vyvieračke, za 4h 10
min. v Mokrej diere (na druhej strane
doliny !). Stopy farbiva našli tiež v Javorinke pod Vstupnou priepasťou. Po
zafarbení vôd v Aktívnom ponore
vytiekla voda v Aktívnej vyvieračke za
5 minút. Ďalší pokus bol vykonaný
v októbri r.1977. Pravdepodobne bol
zas sfarbený Aktívny ponor, sfarbená
voda sa objavila za 9 minút v Puklinovej vyvieračke a za 1 hodinu vo
výtoku Mokrej diery. V decembri 1977
bola sfarbená vody v odtokovom sifóne
Hrdlo v jaskyni Javorinka. Sfarbená
voda sa objavilaza 3 h 15 min. vo
Vyvieračke v koryte. Dokázala sa tiež
súvislosť Aktívneho ponoru s Vyvieračkou v koryte, v decembri 1977 sfarbená voda prešla za 1 hod. 10 minút,
pri opakovanom pokuse prešla sfar- Obr. 22. Schéma hydrologickej situácie v Javorovej doline.
bená voda tento úsek za 1 hod.7 min. a Výrez zo schémy publikovanej S.Pavlarčíkom v Spravodaji
vo vývere Mokrej diery sa objavila až SSS (1983)
za 4 h 15 minút.
Farbenie vody v jaskyni: v riečisku pod vstupnou priepasťou sfarbená vody (pri prietoku asi 250
l.s-1 zafarbená voda vytiekla po 28 min. v Puklinovej vyvieračke a za 30 minút v Stratenej vyvieračke.
Všetky tieto pokusy svedčia o tom, že uvedené lokality sú za istých hydrologických podmienok
poprepájané, pomalší výver z Mokrej diery v zimnom období svedčí podľa vyššie uvedených autorov
o rozsiahlejšej nádrži. Pre úplnosť treba spomenúť tiež pokusy s polystyrénovými guličkami, ktoré boli
vysypané do ponoru v Kolovej doline, tieto sa dodnes nachádzajú napríklad v oblasti Morského oka
v jaskyni Javorinka a svedčia o dobrej priechodnosti neznámych úsekov podzemných tokov. Na
priloženej mapke je však zrejmá už iba malá vzdialenosť priestorov jaskyne Javorinky od potoka
v Kolovej doline, čo dáva malý predpoklad objavenia ďalších častí týmto smerom. Perspektíva spojenia
jaskyne Javorinka s Mokrou a Suchou dierou je ale veľmi zaujímavá.
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18. Javorinka

D 3184. Nadmorská výška 1215m, dĺžka 6797m, denivelácia 360m. Sifóny: 3/1
Poloha

Jaskyňa sa nachádza v Javorovej doline, jednej zo severných dolín Vysokých Tatier. Mezozoikum sa
tu vyskytuje v masíve Úplazu, vrchola, ktorý leží medzi vlastnou Javorovou dolinou a odbočkou
Zadných Meďodolov. Prístup je od obce Javorina, odtiaľ po ceste (autom iba na povolenie) k horárni
pod Muráňom. Od horárne po lesnej ceste neskôr po chodníku až k vchodu (rúrový oceľový uzáver).
Jaskyňa je v správe o.s.SSS Spišská Belá. Upozorňujeme na skutočnosť, že lokalita leží v TANAPe.
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Charakteristika jaskyne:

Ide o jaskyňu vysokohorského typu,
aktívne pretekanú vodným tokom, ktorý
v smere proti toku vytvára vodopády a
tým dosahuje jaskyňa aj značný vertikálny
rozmer. Jaskyňa bola objavená v roku
1973 vstupnou priepasťou v jej dolnej
časti. Od tých čias prebieha výskum
jaskyne proti vodnému toku, pretejúceho
jaskyňou. Prietok vodného toku v jaskyni
kolíše od cca 10 l.s-1 až po cca 250-300
l.s-1. Vodný tok vytvára viacero vodopádov a v dolnej časti niekoľko sifónov.
Podrobnejší opis jaskyne s mapkou je v príspevku Fudalyho, Pavlarčíka a Vadovského (1983), novšie objavy sú opísané
v príspevku Plučinského (1996). Aktuálna
dĺžka (febr.2000)
zameraných častí
jaskyne je 6 967m pri výškovom rozdiele
360 m.

Opisy sifónov

Odtokový sifón Hrdlo
Sifón sa nachádza neďaleko vstupnej
priepasti v smere proti toku za sifónom
Cerberus, v rozšírenej časti hlavnej
chodby.
V ňom sa stráca hlavný tok pretekajúci
jaskyňou za nízkeho vodného stavu.
Svedčí to o tom, že jeho kapacita je
obmedzená a nie je schopný prijímať
väčšie množstvo vody ako je cca 25-30
l.s-1. (Fudaly, V., Pavlarčík, S., Vadovský
V.1983). V sifóne pravdepodobne pre
jeho tesnosť neboli robené žiadne pokusy
o prienik.
Občasný sifón Cerberus
Sifón sa nachádza v zníženine chodby
na hlavnom ťahu za odtokovým sifónom
Hrdlo.
Vytvára sa za okolností, kedy už
Odtokový sifón nie je schopný pojať
zvyšujúci sa prietok a prebytočná voda
napĺňa sifón Cerberus. K tomu dochádza
na jar, za topenia snehu. Vtedy je sifón
prietočný a zvyšná voda prepadáva do
odtoku Hrdlo. Zaplavenie Cerberusu býva
náhle a takáto príhoda postihla 9.8.1991
skupinu 11 jaskyniarov, ktorí boli za
sifónom uväznení až do záchrany
potápačmi, kedy všetci účastníci sifón
podplávali a dostali sa tak von z jaskyne
(Pavlarčík S.1996) Keď prietok vody v
hlavnom ťahu poklesne, stáva sa Cerberus
jazerným a postupne vysychá. K tomuto Obr. 23. Mapa jaskyne Javorinka prevzatá z príspevku
Plučinského Ľ v Spravodaji SSS č.2. z r. 1996
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stavu dochádza v zime, novembri alebo decembri, prípadne za mimoriadne suchej jesene. Sifón má za
normálnych okolností dĺžku cca 15m, hĺbku 3 m.
Morské oko
Sifón sa nachádza v časti, ktorá od
Vstupnej priepasti smeruje v smere toku a
nadol. Je to tzv. Bludisko, chodby sú
dokonale erózne modelované a svedčia o pravidelnom zatápaní v letných mesiacoch. Na
najnižšom mieste Bludiska je akési jazierko či
občasný sifón, avšak hlavné pokračovanie je
tzv. Morské oko, prístupné tesnou plazivkou.
Na tomto mieste už dávnejšie v nenápadnom
jazierku rozmerov 2.5 x 1.5m bola olovnicou
nameraná hĺbka 15 m.
V spolupráci s o.s. Spišská Belá
uskutočnila KSP prieskum sifónu. 15.2.1997
V. Ďurček dosiahol v klesajúcej studni sifónu
hĺbku 39m a objavil vodorovne smerujúcu
chodbu, neskôr, 1.3.1997 ju preskúmal do
vzdialenosti asi 75m., azimut chodby je 1800,
ďalej 2400 až 270 0. Komplikácie spôsobovaObr.24
lo zamrznutie automatík, pravdepodobne
vplyvom prúdiacej studenej vody v spodnej časti sifónu. Ani 2 ďalšie akcie (potápač T.Fusgänger)
nepriniesli pokrok, iba sa potvrdilo zamŕzanie aj kvalitnejších automatík.
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19. Suchá diera

D 3233. Nadmorská výška 1190 m, dĺžka
1087m, Sifóny: 3/0

Poloha a charakteristika

Donedávna
pomerne
neznáma
jaskyňa v blízkosti Mokrej diery
(povyše), v júli 2000 dosiahnuté dokonca
spojenie s ňou. Jaskyňa má viacero
vchodov, je labyrintovitého charakteru. V
južnej časti jaskyne sa nachádzajú
hladiny sifónu, ktorý by mohol súvisieť
s Mokrou dierou. Doposiaľ nebol
potápačský prieskum vykonávaný
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20. Mokrá diera

D 3203. Nadmorská výška 1180m, dĺžka cca 400m. Sifóny: 2/1

Poloha

Vchod je v tesnej blízkosti potoka Javorinky, na jej ľavej (západnej) strane, priamo oproti jaskyni
Javorinke, ktorej vchod sa ale nachádza na moréne o cca 40m vyššie. Vchod je dosiahnuteľný po zeleno
značkovanom turistickom chodníku vedúcom Javorovou dolinou.

Charakteristika jaskyne

Podrobná mapa jaskyne nebola doposiaľ, ako je známe, publikovaná, v jaskyni je však inštalovaná
bodová sieť, pravdepodobne z merania o.s. Sp.Belá. O situácii je však možné získať prehľad z máp
z príspevkov P.Magdolena - J. Tencera (1996) a P.Magdolena - P.Holúbeka (2000). Ide o výverovú
jaskyňu s vodným tokom. Jaskyňa má erózne tvary, vodný tok, ktorý ňou preteká, vyteká zo sifónu
a po cca 70m toku v jaskyni vyteká vchodom na povrch.

Potápačské prieskumy

Pravdepodobne prvý prieskum sifónov uskutočnili členovia o.s. Trenčín 3.5.1981. Potápači
Kucharovič a Sláčik sa potápali cez “Sifón s prúdnicou”. Pri prvom zanorení zaplávali 60m ďaleko
a zažili mrznutie automatiky. Pri ďalšom zanorení naviazali ďalšiu 60m šnúru a po jej odvinutí na
koniec (120m) ešte voľne zaplával Kucharovič asi 15m. Ďalšia akcia sa uskutočnila 3.10. 1982. Potápač
(J. Kucharovič zaplával do vzdialenosti
195m, čo je doposiaľ najdlhší prienik na
Slovensku (Hlaváč J.1983). V sifóne
potápali Z.Hochmuth a V.Ďurček
18.11.1989 bez dosiahnutia najvzdialenejšieho bodu, neskôr tiež samostatne
Viktor Ďurček. Oživenie potápačských
pokusov nastalo v r. 2000. Skupina
poľských potápačov pod vedením V.
Boleka uskutočnila v priebehu roka 3
akcie. Spočiatku mali obvyklé technické
problémy, pri poslednej akcii však už
postúpili asi 20m za najvzdialenejšie
miesto dosiahnuté Kucharovičom.

Opisy sifónov

Krátky sifón s prúdnicou
Sifón predstavuje kratší tesný kanál
nepravidelného tvaru dl. asi 10m, ktorým
vteká celý prietok do vzdušných častí
jaskyne. Jeho prekonanie môže
spôsobovať problémy, okrem tesnosti i
silný protiprúd. Potápať sa cez neho je
však výhodnejšie, ako sa vertikálne
spúšťať do jazierka, ktorým začína
“Najdlhší sifón”.
Najdlhší sifón
Sifón sa začína podlhovastým
jazierkom, do ktorého je možné sa dostať
sifónom s prúdnicou alebo spustením sa z
obchádzky nad sifónom po rebríku či
lane.
Podľa Kucharovičovej správy (1981)
z ktorej podstatné časti vyberáme, pod
hladinou jazierka spadá do hĺbky 16 m,
Dno je tvorené riečnym pieskom. Obr. 26. Situačná mapa prevzatá z príspevku
Charakter vertikálneho zostupu má tvar
P.Magdolena - P.Holúbeka (1998)
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Obr. 27. Pamäťový náčrt sifónov v Mokrej diere od J. Kucharoviča. Archív SMOPaJ.

pukliny, miestami širokej do 80 cm. 30 m od vstupu klesá dno do hĺbky 20m, tu je na dne drobný riečny
štrk, miestami šišky zo stromov. Potom strop klesá a chodba má tvar tunela. Je tu tiež zaujímavé skalné
okno s ďalším otvorom pri dne. Za oknom je dno v hĺbke okolo 26m, potom strop klesá a dno sa
rozširuje. Vo vzdialenosti 65m klesá dno do hĺbky 30m, tu je dno tvorené štrkom. Strop je 12-1,5m,
šírka chodby 5m., v ohyboch i viac. Po 90m sa začína dno dvíhať, na dĺžke 125m je hĺbka 20m, objavuje sa dno bez nánosov Dno ďalej stúpa, na 140m bolo menej ako 18m, ďalej stúpa ešte výraznejšie a
tvar sa vertikálne preťahuje. Neskôr sa znova mení prierez na horizontálny, s výškou 1m a šírkou aj
10m. Ukončenie prieskumu (pre nedostatok vzduchu) v hl. 10m. Ako zaujímavosť uvádza Kucharovič
v správe, že v sifóne videli ešte zelenú vetvičku zo stromu, čo by svedčilo o dobrom spojení s povrchom.
Viktor Bolek pokračoval ďalej stále tesnejšou chodbou podobného charakteru, neskôr bol jej profil
taký úzky, že ďalšie prenikanie bude možné iba s inak usporiadanou výstrojou.
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G. Ponorné systémy v Demänovskej doline
Charakteristika podzemných riečísk oblasti

V Demänovskej doline je vytvorený kaňonovitý úsek v mieste, kde táto pretína široké pásmo severných mezozoických obalových sérií a príkrovov, tvorené vápencani a dolomitmi. Na tomto území
vytvorila riečka Demänovka rad aktívne pretekaných i inaktívnych jaskýň.
V Demänovskej doline poznáme na značne dlhom úseku v jaskyniach Pustej, J. slobody a Vyvieranie
podzenmý tok Demänovky, ktorá tvorí paralelné
podzemné riečisko s povrchovým tokom a tečie
maximálne 500 m vzdialená od povrchového
riečiska v pravom (východnom) svahu Demänovskej doliny. Zo speleologického hľadiska
jaskyne, u ktorých došlo k vzájomnému prepojeniu prirodzenými chodbami, vytvárajú systém,
tu pomenovaný ako Demänovský jaskynný systém (skratka DJS). V súčasnosti do neho patria
Dem. ľadová jaskyňa, Jaskyňa mieru, Jaskyňa
Vyvieranie, Jaskyňa pod útesom, Údolná
jaskyňa, Jaskyňa slobody a Pustá jaskyňa. Dĺžka
systému na jar r. 2000 presiahla 30 km.
V povrchovom riečisku sa časť vôd postupne
stráca vo viacerých ponoroch, prevažne priamo
v riečisku, kde sú zatarasené žulovými balvanmi,
znemožňujúcimi priamy speleologický prieskum. Najvyšší z týchto ponorov sa nachádza na
poľane Lúčky, vo výške 975m, ďalší vo výške
956m a najvýznamnejší vo výške 918m. Podľa
Droppu A.(1972) mizne v ponoroch na Lúčkach
spolu priemerne 106 l.s-1 vody. Podzemný tok sa
objavuje v Dem. jaskynnom systéme v Pustej
jaskyni cez prítokový sifón v Achátovom dóme.
Výškový rozdiel je 103 m. Vzájomná súvislosť
ponorov a tohto sifónu nie je celkom vyjasnená.
Nevieme nič o prípadnom farbiacom pokuse
z čias výskumu A.Droppu. Sluka M. (1988,
2000) na základe rádioizotopových meraní
súvislosť značne spochybnil. Navyše je tu aj
nepomer medzi ponárajúcim a vyvierajúcim
množstvom vody, teda aspoň časť vôd (ak nie
všetka) v Achátovom dóme má pôvod inde uvažuje sa o masíve Krakovej hole (1751),
Pustých (1501). Ďalej poznáme ešte niekoľko
ponorov v riečisku Demänovky, posledný z nich
je známy “Objavný ponor”, ktorým r.1921
A.Král jaskyňu Slobody objavil.
Ďalší tok ponornej Demänovky môžeme dosť
dobre sledovať na komplikovanom úseku v jaskyni
Pustej, pomerne dlhý neznámy je úsek medzi Pustou
a Pekelným sifónom v J. slobody. V Jaskyni slobody
nie je preskúmaný úsek medzi Podzemným
prepadaním a vyvieraním v tzv.8. sifóne. Odtiaľ už
poznáme celé riečisko až po vyvieračku v z jaskyne
Vyvieranie. Sluka M. (2000) však predpokladá Obr. 28 Stopovacire skúšky M.Sluku v Demänovpokračovanie aspoň časti podzemného toku až po skej dolinke. Mapa prebratá z príspevku M. Sluku v
tzv. štôlňu ešte asi l km severnejšie.
publikácii z r. 2000
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Neznáme sú viaceré podzemné toky niektorých ponorných prítokov:
1. Zadná voda, ktorý tečie z poľany Repiská a jeho ponory úhrnne odvádzajú najviac, až 270 l.s-1.
Podzemné riečište Zadnej vody absolútne nepoznáme, nepoznáme ani miesto, kde sa prípájajú k
podzemnému riečisku Demänovky. Droppov predpoklad, že sa tak deje niekde medzi Podzemným
prepadaním a 8. sifónom Slukove merania tiež spochybnili. Droppa V. s Klaučom píšu o neúspešnom
pokuse stopovania ponoru Zadnej vody spórami Lycopodium clavatum 6.11.1984, nižší obsah karbonátov pri Podzemnom prepadaní ako v Pekelnom sifóne podľa nich svedčí, že tu ústi Zadná voda. Tiež tu
chýba úspešná kolorimterická skúška.
2. Priečny potok, ponárajúci sa na západnom okraji poľany Lúčky, má kapacitu priemerne 43 l.s-1.
3. Ponorný je tiež málo výdatný potok v pravostrannej svahovej dolinke Pustá, čiastočne sa objavuje
v hornom poschodí tejto jaskyne a potom snáď tvorí prítok v Spojovacej chodbe (tiež nedokázané).
4. Podzemný tok malej výdatnosti preteká čiastočne aj jaskyňou Štefanová č.1, jeho pôvod je asi
autochtónny, z masívu Ostredka, jeho odtok smerom na jaskyňu Slobody nie je preskúmaný ani kolorimetricky overený.
5.Vodný tok slabej výdatnosti sa ponára tiež v dolinke Vyvieranie, tento preteká čiastočne najnižším
poschodím Jaskyne Mieru.
V Dem. jaskynnom systéme poznáme ešte viacero slabých prítokov autochtónnych vôd neznámeho
pôvodu pochádzajúcich z masívu (Vo Veľkom dóme, Janáčkovom dóme, Pekelnom dóme a inde.)
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Lokality s podzemnými tokmi a sifónmi v Demänovskej doline
21. Jaskyňa mieru
D 912.3. Nadm. výška 812 m, dĺžka 14 833 m, Sifóny: 4 / 2 (prekonané čerpaním).

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v Demänovskej doline, v jej pravej (východnej) strane. Najpohodlnejší vstup je
umelým tunelom prerazeným pri vyústení dolinky Vyvieranie. Všetky vchody sú uzavreté, výskum
možný iba s povolením Správy slovenských jaskýň, resp. Ministerstva životného prostredia SR.

Charakteristika

Jaskyňa sa tiahne paralelne s dolinou medzi dolinkami Vyvieranie a Beníková. Ide o rozsiahlu
jaskyňu, ktorej prakticky všetky časti sú v zrelom štádiu vývoja. Má niekoľko poschodí, vyniká
mohutnosťou priestorov. Najnižším poschodím preteká slabý potôčik, ktorý ale nie je podzemnou
vetvou Demänovky a ani nevytvoril tieto priestory. Pravdepodobne sa jeho vody dostávajú do jaskyne
ponáraním v dolinke Vyvieranie. Možnosti potápačského prieskumu sú obmedzené, 2 sifóny boli prekonané čerpaním a následným prekopaním.

Prieskumy sifónov

Jaskyňa Mieru bola objavená po poklese hladiny jazierka resp. sifónu zv. “Objavný kanál” na
južnom konci Demänovskej ľadovej jaskyne, po ďalšom znížení hladiny čerpaním a následnom
prekopaní priechodu v sedimentoch, skupinou S. Šrol, P. Revaj a P. Droppa dňa 26.1.1952.
Na južnom konci jaskyne sa nachádza tzv. Evičkino jazero, ktoré, ako sa čerpaním zistilo, komunikuje s Těsnohlídkovým jazerom na severnom konci Jaskyne Slobody. Pokusy o spojenie prebiehali hlavne
zo strany Jaskyne Slobody, nakoľko tu bol lepší prístup. Avšak pri poslednom neúspešnom pokuse organizovanom V.Žikešom r.1983, kedy bol už dobrý prístup k Evičkinmu jazeru prerazeným tunelom od
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Obr. 29 Mapa (výrez) z mapy
od Dr.A.Droppu publikovanej v príspevku z r. 1972

Těsnohlídkovho jazera, sa postupovalo i zo strany Jaskyne Mieru. V jazere sa ešte pred čerpaním údajne
V.Žikeš potápal, avšak bolo zrejmé, že bude potrebné sifón aj prekopať, preto sa zorganizovalo
odčerpanie jazier. Počas tohto pokusu sa postupovalo kopaním v sedimentoch z obidvoch strán, no
úspech nebol dosiahnutý. K praktickému spojeniu (zas odčerpanie a prekopávanie) došlo až na veľkej
akcii SSS na prelome rokov 1986-7.

Opisy sifónov

Sifón “Objavný kanál” z Demänovskej ľadovej jaskyne
dĺžka 25m, hĺbka 0 - 0,2m
Sifón sa nachádzal na južnom konci “Spodnej chodby” Demänovskej ľadovej jaskyne. Pôvodne tu
bolo sintrové jazierko, dnes je na jeho dne vykopaný kanál či drážka, v sedimentoch charakteru plastických sintrov, na spodku žulové okruhliaky. Kanál je dlhý asi 25 - 30m a v súčasnosti má charakter
polosifónu, resp. úplne plytkého sifónu. Vzhľadom na skutočnosť, že od Jaskyne mieru do Dem.
ľadovej jaskyne prúdil teplejší vzduch, ktorý spôsoboval topenie ľadu, boli urobené opatrenia proti jeho
prenikaniu.
Spojovací sifón Evičkino jazero - Těsnohlídkovo jazero
dĺžka 60m, hĺbka -17m
Sifón Evičkinho jazera sa nachádza v blízkosti spojovacieho tunela s jaskyňou Slobody. Tesne pri
jeho vyústení pri pohľade do tunela smerom na Jaskyňu Slobody treba odbočiť vpravo pomerne nízkou
chodbou. Dostaneme sa tak do sieňovitého priestoru priemeru asi 6m, ktorý za normálneho stavu vody
má zvislé okraje, vedúce na hladinu jazera. Charakter dna je taký, že klesá na juh, dno je pokryté hlinou
a bahnom. V dne sú terásky a schodíky, ktoré boli využívané pri čerpacích pokusoch. Je to tzv.
“Televízny sifón”, pretože pri čerpacom pokuse sa tu filmovalo. Asi po 15 m je zníženina stropu, potom
nasleduje sienka tiahnúca sa na JV a ďalší prielez do paralelnej sienky. Na jej JJZ konci je vertikálny
otvor, umele prekopaný v pieskoch, v ktorom bolo dosiahnuté spojenie prekopaním vo vyčerpanom
stave z druhej strany. Je možné predpokladať, že dnes táto partia je zarútená.
Glgavý Jano
Vody ponárajúce sa v dolinke Vyvieranie. sledovala V.Tereková, o čom píše v Spravodaji SSS
(1984). Vody značkované NaCl sa vynárajú ako potôčik v blízkosti vchodu v časti zv. Koliba. Treba
však spomenúť výsledky tzv. “prútikovania” v čase, keď SEVAK (Severoslovenské vodárne a kanalizácie) v r.1988 robili záchyt vody v jaskyni Vyvieranie. Tu sa im údajne (osobná informácia autorovi)
ukazovala odbočka -(mínus) 2. sifónu tiahnuca sa smerom na jaskyňu Mieru. Uvedený potôčik potom
preteká jaskyňou v jej spodnom poschodí.
Na tomto potôčiku existuje zaujímavý hydrologický jav, prejavujúci sa v chodbe spájajúcej
Vodopádový dóm s Ružovou Galériou, tzv. “Glgavý Jano”.
Podzemný tok tu preteká nejakým zúžením (neprístupné) a podľa Janáčika P. (1967-8) vydáva
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Obr. č. 30

charakteristické zvuky každých 30
minút, interval však môže byť aj iný
(P.Holúbek to počul 1 x za 2-3
minúty. O možnosti potápania tu sa
dá pochybovať. Vysvetlenie jeho
činnosti podáva P. Janáčik (1967-8).
Potôčik pretekajúci jaskyňou v
Zrútenom dóme mizne “otvoreným
ponorom” (Droppa, A.1957, s.
144), a objavuje sa na povrchu ako
prameň “Pod Studenou dierou”.
Prietok potôčika je minimálny, zrejme iba niekoľko l.s-1.
Ďaľší “Ponor” toku v jaskyni sa
nachádza JV od Objavného kanálu.
Tu mizne potôčik prietoku asi l l.s1., končí neprielezne, štrk pritláča Obr. č. 31. Náčrt sifónu Glgavý Jano. Prebraté z príspevku P.
vodu k stropu (informácia od P. Janáčika (1967-8), upravené podľa Kettnera R. a Duba O.
Holúbeka).
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22. Jaskyňa Vyvieranie

D 912.9. Nadmorská výška 791m, dĺžka 1636m. Sifóny: 10/8

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v Demänovskej doline, v jej pravej (východnej) strane, pri vyústení dolinky
Vyvieranie. Priamo pri ceste resp. pri mostíku cez potok tečúci z Vyvierania je prameň Vyvieranie (tu
začína tzv. nultý sifón), vlastný vchod do jaskyne sa nachádza vľavo pod veľkým (10 x 20m) portálom.
Vchod jaskyne je uzavretý železnými mrežovanými dverami. Vodný tok je sčasti zachytený do vodovodu (pásmo hygienickej ochrany), preto potápačský prieskum je tu v súčasnosti problematický.

Charakteristika

Ide o jaskyňu vyvinutú v 2 resp. 3 poschodiach. Podrobnejší popis a mapa boli publiklované
(Hochmuth Z., 1993). Zo suchých častí je najzaujímavejšia chodba vedúca od vchodu generálne
smerom na juh asi 100 m popri aktívnom riečisku až k “Jazeru v tvare ryby”, kde sa začína tzv. 1. sifón,
tvoriaci úvod tzv. “Vodnej cesty” do jaskyne Slobody. Odtiaľto bol prekonaný postupne aj 2. sifón a
väčšia časť 3. sifónu, ostatné sifóny sifóny boli prekonané po prvýkrát smerom od Jaskyne slobody,
preto ich zaraďujeme k tejto jaskyni.
Po riečisku proti smeru toku sa nachádzajú tiež kratšie sifóny, ktoré boli číslované zápornými číslami
v smere proti toku: nultý sifón, -1,-2, -3 a -4 vedúci do “Jazera v tvare Ryby”
Prietok vodného toku v jaskyni je priemerne (r.1974) 652 l.s-1.

Potápačské prieskumy

Prvý potápačský výskum bol vykonaný 22. - 24.2.1965 a 25. - 26.9.1965. Obe akcie sú podrobne
opísané v Slovenskom krase (Seneš J.1968, Pekár Z.1969), potápalo sa v 1. sifóne, kde dosiahli
najhlbšie miesto, ale sifón nebol prekonaný. Snáď sa tu potápali v r. 1967 aj anglickí potápači
(Kratochvíle 1968). Neúspešné boli aj pokusy o.s. Trenčín (J.Kucharovič) 27. -28.10.1979. Úspešný
bol až prieskum V.Žikeša v čase od 13.7.1982 do 19.2.1983, ktorý prekonal 1. a 2. sifón a nadviazal spojenie s vlastným prieskumom zo strany J.Slobody v 3. sifóne. Prvý a zatiaľ posledný celkový “traverz”
uskutočnil V. Žikeš spolu s belgičanom M.Pauwelsom v lete r. 1983. Zameranie sifónov uskutočnila
časť o.s. Ružomberok, potápači Z. Hochmuth, I.Šimkovič, F.Koľbik počas viacerých akcií v r. 19851987, v rámci zachytávania vody pre vodovod tu v r. 1988 potápali okrem uvedených aj J.Kucharovič,
Ľ.Kokavec, M. a J. Lopčiansky.

Opisy sifónov

Nultý sifón
dĺžka 17m, hĺbka -3m

Obr. 32.
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Ide o aktívnu vyvieračku, v nadm., výške 787,2m, s priemerným ročným prietokom (v r. 1974) 652
l.s-1, maximálny prietok cca 2500 l.s-1, najnižší 175 l.s-1. Takýto je teda aj prietok vo všetkých sifónoch
v jaskyni Vyvieranie. V súčasnosti vodovod odoberá až 200 l.s-1 v úseku za -2 sifónom.
V smere proti toku sa nultý sifón začína vlastným povrchovým výverom Demänovky. Tento sa zdal
byť neprielezný, zasypaný sutinou a štrkom pomedzi ktorú vyvierala voda. V Žikeš však odhrabaním
sutiny našiel prielez, cez ktorý sa bolo možné s prístrojom (snáď) umiestneným na boku, či ťahaným za
sebou, preplaziť. O prekonaní sifónu píše J.Hlaváč v správe o činnosti SSS (1984). V rámci podrobného
mapovania Jaskyne Vyvieranie sifón prekonali F.Koľbik a I.Šimkovič, usporiadanie výstroje na bokoch,
pre veľkú obtiažnosť sme ho zamerali iba menej presnou metodikou.
Vlastný povrchový výver má 2 otvory, ktoré sú zas zatarasené, ale dajú sa prehrabať. Vhodnejší na
vstup je východnejší otvor, priamo pod pamätnou tabuľkou V.Žikeša, kde sú ešte viditeľné zbytky jeho
vodiacej šnúry. Oba otvory ústia do podvodnej sienky rozmerov asi 5 x 2,2m (šírka) priečneho smeru
(Z-V) v hĺbke asi 3m. Na južnom konci je veľký balvan, ponad ktorý treba preplávať dosť na tesno. Za
ním nasleduje tesná puklinová chodby založená na horizontálnej pukline vysokej iba asi 45 cm,
v smere Az.2000, dlhá 11m. Chodba vyúsťuje na hladinu v priečnej vertikálnej poruche smeru 100 2800 v jazierku v tzv. Sienke s kaskádou.
Sienka bola prístupná aj z povrchu na ľavom okraji vstupného portálu, dnes je však vchod zasutený.
Hukot kaskády však z povrchu počuť.
-1. sifón
dĺžka 19m, hĺbka- 4,1m
Tiež tento sifón zrejme V.Žikeš prekonal, nevie sa však, kedy. V rámci meračských prác v jaskyni
Vyvieranie sme ho prekonali (Z. Hochmuth, F.Koľbik, I.Šimkovič) dňa 16.12.1987 a následne aj presne
zamerali.
Pre prekonanie je najvhodnejší smer od vchodu smerom po prúde, v ktorom ho aj opíšeme. Tu sa priamo za vstupnými vrátami objavuje na krátkom úseku riečisko (vľavo), ktoré priečne vedie popod
vstupnú chodu do -1. sifónu. Do sifónu je možné vstúpiť od vchodu, popri betónovo - skalnej hrádzi
záchytu vody. Za hrádzou nasleduje povrchové riečisko, resp. jazierko, ktorého dno klesá do sifónu.
Sifón vedie smerom na západ asi 6m, vpravo je tzv. pneumatiková dutina (je tu stará pneumatika
a viacero obručí zo sudov, ktoré sa tu dostali pri povodni, keď v jaskyni boli skladované syry a bryndza).
Sifón je pomerne tesný, šírka 1,8m a výška iba asi 50 cm v najnižšom mieste, ktoré má hĺbku 4,1m, na
najnižšom mieste je pomerne silné prúdenie a sifón je tu na dne bez sedimentov. Výstupná vetva je
trocha širšia, dlhá cca 13m a v dne má rôzne opracovaný štrk a piesok. Sifón dosahuje hladinu v
jazierku, ktoré vedie do tzv. “Sienky s kaskádou”, kde riečisko padá perejami k nultému sifónu a je tu
značný hukot. V sifóne nie je zavedená šnúra.
Obr. č. 33

-2 sifón
dĺžka 15m, hĺbka -5,1m
Sifón opíšeme v smere toku. Najvhodnejší vstup do sifónu je na mieste, kde je vstupná chodba
jaskyne, asi 30 m od vchodu, preklenutá mostom.Tu je hrdlovité zúženie riečiska, ktoré priteká sprava.
Pod ním, resp. vľavo od neho, sa nachádza vstupné jazierko sifónu, ktoré má rozmery asi 6 x 7m. Dno
jazierka sa prudko zvažuje do sifónu, až jeho dno dosahuje hĺbku 5,1m. Dno sifónu je tvorené prevažne
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jemnozrnnými piesčitými sedimentmi. Sedimenty tu vodný prúd udržuje v rovnováhe na pomerne strmom svahu. Za najnižším miestom strop chodby prechádza vo vysokú puklinu.
Pri dne, vľavo sa nachádza niekoľko neprielezných obtokov sifónu, ktoré sú teraz umele zatarasené
špeciálne sem umiestnenými vrecami (dnes asi zhnité), ktoré boli naplnené zmesou piesku, cementu
a vodného skla. Účel tohto opatrenia bol zvýšiť hladinu kvôli prepadu pre odchyt pitnej vody.
Stropná puklina vedie k hladine, je však pomerne úzka, na hranici prieleznosti s prístrojom v klasickom usporiadaní. Hladinu dosiahneme v jazierku, v ktorom sa nachádza oceľová jímka vody pre vodovod
a ktorého západná strana je tvorená skalno - betónovou hrádzou. Pôvodne hladina bola vo výške asi 1,1m
nad hladinou vody vo vyvieračke, dnes je umele zvýšená spomínanou hrádzou asi o 0,9m.
Sifón v odbočke riečiska
dĺžka min.15m, hĺbka. min.-6m, preskúmaný
nedokonale
Počas mapovania sme na aktívnom riečišti v úseku medzi -2 a -3 sifónom našli suchú odbočku
smerom na západ. Tu sa vyskytujú pomerne ťažko
schodné ostro erodované chodby. Tieto na južnom
konci po pomerne tesnej preliezke ústia do statického jazera, ktoré sa prejavuje ako hlboký sifón.
V jazere sa potápal v r. 1992 (asi) iba 1 x
V.Ďurček, bez vynorenia s neurčitými poznatkami
(mal poruchy výstroje). Je tu potrebné urobiť
revízny výskum, je možné, že tu existuje súvis s
dutinami v 1. sifóne alebo v oblasti “Jazera v tvare
ryby”, prípadne práve tu je odbočka vodného toku
smerom na “Štôlňu” (podľa Sluku M.2000).
-3. sifón,
dĺžka 30m, hĺbka -8m
Vzdušné riečisko v jaskyni sa asi po 150m Obr. 34. Sifón v odbočke riečišťa. Výrez z mapy
voľného toku v smere proti toku končí sifónovite,
autor Z.Hochmuth
kde voda priteká od “Jazera v tvare ryby” 2 paralelnými sifónovými kanálmi. K jazeru je možné sa
pohodlne dostať po suchu vstupnou chodbou. Tu je aj najvhodnejšie miesto na prípravu pre potápanie.
Preto aj sifóny opíšeme odtiaľto, v smere toku.
Sifón sa začína približne v strede jazera. Jeho západná stena, zrejme tektonického pôvodu, spadá
strmo previsnuto pod hladinu do hĺbky až 6,9m. Odtiaľto sa tiahne kanálovitý sifón, v ktorom je dosť

Obr. 35. Situácia v okolí Jazera v tvare ryby ( sifóny -3 a -4). Výrez z mapy, autor Z.Hochmuth
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Obr. 36. Situácia v okolí Jazera v tvare ryby- pôdorys. Výrez z mapy, autor Z.Hochmuth

silné prúdenie. Prúd vody vyplavil jemnejšiu frakciu, preto je na dne iba štrk. Sifón je však dosť tesný,
akurát na hranici prieleznosti s klasicky usporiadaným prístrojom, takže potápač trocha aj po ne ryje a
zvíruje hlbšie ležiace sedimenty. Po najhlbšom mieste v hĺbke cca 8m chodba stúpa už mierne a asi po
20m priberá sprava prípoj zo sifónu -4, po niekoľkých metroch už dosahuje výstupné jazierko, odkiaľ
pokračuje na sever vzdušné riečisko.
-4. sifón,
dĺžka 20m, hĺbka- 3m
Sifón sa začína neďaleko severného okraja “Jazera v tvare ryby” asi 3m od jeho umele zvýšeného
a upraveného brehu. Tiež tu stena previsovito klesá, ale iba do hĺbky asi 3m. Kanál sifónu je podobného
charakteru ako u -3, je ale kratší. Sifónom prúdi menej vody, ako v -3, je tu tiež miesto na hranici
prieleznosti. Po 12m sa pripája k sifónu -3. Kanál má v strope puklinu, ktorá vyúsťuje niekoľkými
otvormi neprielezne v Kamennom dóme (asi 10m pred jazerom) - počuť tu bublanie i vidieť svetlo
potápača. Od pripojenia ku kanálu vetvy -3 spoločne vyúsťuje na vzdušné riečisko.
1. sifón
dĺžka 47m, hĺbka 15,5m
Prvý sifón, ktorý tvoril kardinálny problém spojenia s jaskyňou Slobody, sa začína na opačnom konci
“Jazera v tvare ryby”. Najvhodnejšie je pripraviť sa na zostup na severnom konci jazera, kam sa
dostaneme pohodlne Vstupnou chodbou. Jazero má vybudovaný umelý breh (plošinu),jeho dno tu tvoria
veľké bloky, miestami väčšie než 2 m. Pri západnej stene dosahuje hĺbka 4 až 5 m a tu vedie dvoma tes49

nými kanálmi (3. a 4. sifón) priechod k voľnému riečišťu Demänovky. V južnej časti je dno jazera
piesčité, hĺbka 2,5 m klesá na 1,5 m pri b. č. 2.
Jazero musíme pritom preplávať na dĺžku po hladine (27m), asi 7m pred koncom je zreteľný
pomerne silný prúd. Tu sa voľná hladina končí a pokračovanie vedie sifónovite 2 paralelnými vetvami,
ktoré J. Seneš (1965, 1966) označil ako komín č. 1 a 2. Komín č. 1 s charakteristickou kulisou v strope
klesá do hĺbky 16 m, jeho
dno je pokryté veľmi jemnými sedimentmi, ktoré
spôsobujú extrémne kalenie. Pohyb vody v komíne
nie je badateľný, no zrejme komunikoval a azda
počas povodní i komunikuje s Výstupnou vetvou
1. sifónu. Touto vetvou sa
nezostupuje.
Komín č. 2 sústreďuje
celý prietok Demänovky.
Spočiatku smeruje na JZ
až do hĺbky 5,5 m, kde Obr. 37. Pozdĺžny rez 1. sifónom. Autor Z.Hochmuth
klesá pod uhlom asi 35o
na nepravidelnej poruche a jeho charakter je skôr rútivý s balvanmi na dne. Od b. č. 4 sa prudko otáča
do smeru 180o a klesá veľmi strmo (65o) po výraznej poruche, ktorú spomína i J. Seneš (1968). V hĺbke
14 m je vytvorené dno z hrubozrnného piesku (3-5 mm), jemná frakcia sa prúdením vyplavila. Porucha,
na ktorej sú vytvorené oba “komíny” zostupnej vetvy, je veľmi výrazná. Je to zlomové ohraničenie jednej poklesnutej kryhy, ktorá spôsobila vytvorenie sifónového úseku.
Ďalšie pokračovanie predstavuje spomínané úzke miesto, ktoré robilo problémy pri prekonávaní v
minulosti. Je to rúrovitá, silne erodovaná plazivka s priemerom asi 55-60 cm, v ktorej i pri minimálnom
prietoku je značná rýchlosť prúdenia. Ústi zboku do veľkého priestoru výstupnej vetvy sifónu (pri b. č.
7), ktorý klesá až do hĺbky 15,5 m. Na najnižšom mieste asi neprielezne súvisí s komínom č. 1.
Výstupná vetva má značný prierez (cca 3 x 2,5 m). Stúpa prudko nahor pod uhlom asi 45o v smere 240o,
neskôr až 265o. V hĺbke 4,5 m sa od hlavnej stúpajúcej vetvy odpája užší kanál s priemerom asi 1 m,
ktorým prúdi aktívny tok. Pokračovanie výstupnej vetvy dosahuje hladinu v statickom jazierku so silným kalením pod b. č. 10.
Spomínaný kanál, ktorým prúdi Demänovka, je dlhý asi 10 m. Je čisto erodovaný, bez sedimentov a
dosahuje hladinu pri b. č. 12. Tadiaľto preplával pri prienikoch a neskoršie viedol i polygónový ťah V.
Žikeš, pričom využil nižšiu kaliteľnosť a skrátenie dĺžky.
Suché časti medzi 1. a 2. sifónom, tzv. Menší jazerný dóm, predstavuje oblúkovite sa zatáčajúci
priestor dlhý asi 14 m, ktorý medzi bodmi 10 a 11 smeruje približne na juh. Je vytvorený viac-menej na
vrstevných plochách šikmo uložených lavíc gutensteinských vápencov, ktoré sú v stenách, strope a na
dne viditeľné ako výrazne vypreparované kulisy. Jazierko rozmerov 2,2 x 1,5 m pri bode č. 10, tvoriace
jednu z hladín 1. sifónu, je statické.
Jazero pri b. č. 12 je prietočné a tvorí hladinu medzi 2. a 1. sifónom (jeho kanálovou časťou). Dno
jazera je silne erodované, bez sedimentov. Pomedzi ostré brity na dne prúdi voda. Táto časť priestorov
je už vytvorená na výraznej zvislej poruche smeru 275o.
2.sifón
dĺžka 27 m, hĺbka -6 m
Smerom proti toku sa sifón začína v jazierku so zreteľne a pomerne silne prúdiacou vodou. Hĺbka
vody v strede jazierka je asi 1 - 1,5m, dno je bez sedimentov, s ostrými britmi, z ktorých niektoré
i dosahujú hladinu. Začiatok sifónu je vytvorený na zvislej erodovanej poruche smerujúcej na Z, priamo v mieste zanorenia je okrúhla studňa hlboká cca 3m, ktorou je potrebné zostúpiť dole, lebo tu je
najširší prierez. Ďalší postup vedie vodorovne, resp. mierne klesajúc v smere pukliny v jej najširšom
priereze, lebo hore i dole je úzka. I tak je na prechod s väčším prístrojom na chrbte potrebná opatrnosť,
dochádza k zachytávaniu o bočné steny, najmä hadíc automatík. Asi po 10m je vľavo hore zárez v skale
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Obr. 38. Pôdorys časti Vodnej cesty, spojovacích sifónov 2 a 3 medzi jaskyňou Vyvieranie a jaskyňou
Slobody. Výrez z mapy z príspevku Z.Hochmutha (1988).

na spôsob papuľky (bod č.14). Za ním sa už sifón rozširuje a vedie do statického veľkého priestoru, na
dne jemný kal a piesok, je tu silné kalenie. Vľavo je tu veľký balvan či brit, na ktorom sa lomí polygón
i smer sifónu, ktorý teraz má hĺbku (balvan) 5,5m. Sifón smeruje na JJZ a stúpa, je rozľahlý, voda sa
kalí. Je tu možnosť zablúdenia. Po 13m dosahuje vodnú hladinu vo veľkom jazere trojuholníkového
tvaru, odkiaľ je možnosť vynoriť sa v suchých častiach alebo pokračovať v 3. sifóne.
Jazero má dĺžku 18 m, maximálnu šírku 7 m. Výrazná porucha so smerom 340o tvorí jeho západnú
stenu. Na severnom konci prechádza do komína. Hĺbka jazera sa mení od 1 m po viac ako 4 m v mieste,
kde sa začína 2. sifón.
Na opačnom (južnom) konci jazera sa nachádzajú nad hladinou Suché chodby. Na juh smeruje vetva,
ktorá má mohutný profil eliptického prierezu (viac ako 3 x 3 m ). Na jej vzniku sa okrem spomínanej
poruchy pokračujúcej od jazera zúčastnili i vrstvové škáry, na ktorých sa vplyvom erózie vytvorili
výrazné brity a kulisy. Dno chodby v relatívnej výške cca 2 m nad hladinou jazera končí po 24 m. Na
ľavej (východnej) stene sa však výrazné bočné koryto 3,5 m nad hladinou postupne mení na samotnú
chodbu s prierezom 2 x 2 m (na dne bočného koryta i chodby sú žulové okruhliaky), a tá pri bode č. 5
klesá do statického sifónu označeného ako 3 A.
V priamom smere (na juh) odbočuje vyššie ležiaca chodba, ktorá ďalej stúpa až 10 m nad hladinu
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jazera. V jej hornej časti sa objavuje biela sintrová výzdoba. Chodba sa končí zúžením na neprieleznú
puklinu. Celková dĺžka suchých chodieb je 47 m.
3. sifón

dĺžka (celková, až do vynorenia v častiach Jaskyne Slobody) 130 m, hĺbka -20 m

Začína sa pod južnou stenou trojuholníkového jazera 2 paralelnými vetvami. Západná vetva je
schodnejšia. Chodba kruhového prierezu cca 1,2 m s výrazným prúdením vedie mierne pod hladinou
takmer vodorovne, po 9 m dokonca vytvára hladinu v “bubline” s rozmermi 2x1 m. Tu pri b. č. 18 je
výrazná hrana, odkiaľ sifón plynule klesá pod uhlom cca 30o. Nižšie sa sklon zmierňuje. Chodba
plochého eliptického prierezu so smerom 135o vznikla na vrstvových plochách. Dno je značne zaštrkované žulovými okruhliakmi, ktoré znižujú jej výšku miestami až na 45-50 cm pri pomerne značnej šírke
(1,5 - 2 m). Pri b.č. 19 okienkom súvisí s paralelnou vetvou, ktorá má podobný charakter. Pod bodom
č. 20 v hĺbke 9 m a 34 m od začiatku sifónu sa obe vetvy spájajú. Tu sa smer chodby mení na 110o a za
zúženinou pri b. č. 21 - 22 sa v hĺbke 16 m mení aj jej charakter. Má plochý prierez so smerom 145o,
tektonicky je predisponovaná. Prierez chodby sa postupne zväčšuje a sklon vyrovnáva, čo spôsobuje
sedimentáciu i veľmi jemnej frakcie na dne, a teda extrémne kalenie. Pri b. č. 24 v hĺbke 18 m a 75 m
od začiatku sifónu postupne prechádza do značne veľkého priestoru - Žikešovho podvodného dómu.
Jeho rozmery (15 x 10 m pri výške 8 - 10 m) a rútivý charakter s balvanmi na dne nasvedčujú, že
nevznikol eróziou ako ostatné sifónové úseky. Ide pravdepodobne o poklesnutý dóm, ktorý vznikol v
staršej fáze erózie Demänovky podobným spôsobom ako iné väčšie priestory demänovského jaskynného systému. Podrobnejší prieskum dómu je v súčasnosti technicky obmedzený. V Žikešoovom podvodnom dóme bolo dosiahnuté spojenie pri prieskume od jaskyne Slobody, takže túto časť už
zaraďujeme i opisujeme v časti pojednávajúcej o tejto jaskyni.
Sifón 3A
Ide s zrejme statické jazierko v suchých častiach objavených V.Žikešom medzi 2. a 3. sifónom.
Jazierko sa nachádza v klesajúcej chodbe, jeho hladina je totiž zrejme v tej istej výške, ako v trojuholníkovom jazere medzi 2. a 3. sifónom. Je možné, že vyúsťuje do 3. sifónu. Sifón pokračuje v smere
125o. Predbežne nebol preskúmaný.

Obr. 39. Pozdĺžny profil a časti 3. sifónu. Autor Z.Hochmuth

Literatúra:
DROPPA, A., 1950: Jaskyňa “Vyvieranie” v údolí Demänovky. Krásy Slovenska, 27, 5-8, Liptovský
Mikuláš, 170-182.
HLAVÁČ, J., Činnosť SSS v r. 1984. Spravodaj SSS č. 4/84, Lipt. Mikuláš s. 19 - 27
HOCHMUTH, Z., 1988: Geomorfologický výskum a topografia vodnej cesty medzi jaskyňami
Vyvieranie a J. Slobody v Demänovskej doline. Slovenský kras, 26, 7-23.
HOCHMUTH, Z., 1993: Výsledky podrobného mapovania a revízny geomorfologický výskum jaskyne
Vyvieranie v Demänovskej doline. Slovenský kras, 31, Martin, 29-42.
ŽIKEŠ, V., 1982: Potápačský prienik medzi jaskyňami Vyvieranie - Demänovská jaskyňa Slobody.
Spravodaj SSS, 13, 4, Martin, 7-9.
52

23. Jaskyňa slobody

Iné názvy: Chrám slobody. D 912.1. Nadmorská výška vchodu 870 m, dĺžka 8 126m. Sifóny: 14/ 8

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v Demänovskej doline, v jej pravej (východnej) strane, v povrchovom priemete
v úseku medzi dolinkami Vyvieranie a Pustá. Jaskyňa je sprístupnená pre verejnosť, v spravovaní
Správy slovenských jaskýň. Jej hlavný vchod, ktorým do jaskyne vstupujú aj návštevníci, je v svahu
Točišťa, asi 55 výškových m nad dnom doliny. Prístup autom alebo autobusom na parkovisko pod
jaskyňou, serpentínovým chodníkom k jaskyni.

Charakteristika jaskyne

Ide o jednu z najznámejších slovenských jaskýň. Je vyvinutá vo viacerých inaktívnych vyšších úrovniach (4 - 5), najnižšími časťami preteká podzemné rameno Demänovky (v staršej literatúre tiež
Lúčanka), ktorá sifónovite priteká od vyššie ležiacej Pustej jaskyne a mizne sifónovite Vodnou cestou
do jaskyne Vyvieranie. Číslovanie sifónov v jaskyni nadväzuje na “Vodnú cestu” z jaskyne Vyvieranie.
Obr. 40. Mapa (výrez) z mapy od
Dr.A.Droppu publikovanej v príspevku z r. 1972

3. sifón
dĺžka 130 m hĺbka -20 m (celý sifón)
Výstupná vetva 3. sifónu (proti toku od jaskyne Vyvieranie) vedie zo Žikešovho podvodného dómu
na jeho opačnej (JV) strane. Je vytvorená na výraznej šikmej poruche so smerom 150o, sklonenej cca
60o na JZ. Vetva strmo stúpa na značne erodovanej pukline prakticky bez sedimentov na dne. Jej šírka
je cca 1 - 1,5 m pri šikmej výške 3 - 4 m. Z hĺbky 16 m vystúpi na 3,5 m pri b. č. 27, kde sa smer chodby
mení na 215o a priebeh je takmer vodorovný, pričom chodba je vytvorená na tej istej poruche ako výstupná vetva. Po 14 m mierne stúpajúcom úseku chodby s pieskami na dne dosahuje vodnú hladinu.
Dĺžka polygónového ťahu v sifóne je 119,6 m.
Ďalšou časťou Vodnej cesty je riečisko medzi 3. a 4. sifónom. Je dlhé 28 m Snímka bola publikovaná
v Stalagmite (Žikeš V., 1985).
4. sifón
dĺžka 16 m, hĺbka -2 m
4. sifón má spočiatku charakter previsu (pod vodou), resp. bočného koryta popri riečisku. Od b. č. 32
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pokračuje však už úplne pod
hladinou. Je založený na
poruchovom pásme so
smerom 220o, ktoré tvorí
jeho ľavú (JV) stranu. Dno
na opačnej strane je piesčité.
Celkový prierez je cca 2 x
2,5 m. Sifón je nehlboký,
dno cca 3,6 m, strop 2 m pod
hladinou a dĺžka úseku bez
hladiny 16,2 m.
Za bodom č. 36 dosahuje tok opäť rozsiahlejšiu
Obr. 41
vodnú hladinu medzi 4. a 5.
sifónom. Spočiatku má
charakter oválneho jazera s rozmermi 6 x 2 m, hlbokého 3 m, ktoré je polosifónom pri b. č. 37 oddelené
od ďalšieho podobného jazera. Pod hladinou však oba priestory tvoria súvislú rozľahlú chodbu so
smerom 210o, širokú 2,5 m s pieskami na dne. Pri b. č. 38 chodba vyúsťuje do okrúhleho sieňovitého
priestoru, z väčšej časti vyplneného jazerom. Od b. č. 39 sa tiahne do jazera 5 m dlhý piesčitý výbežok.
Výrazné je tektonické obmedzenie siene na severnej strane poruchou so smerom 100o, ktorá sa pri b. č.
40 končí neprieleznou puklinou. Z pukliny priteká vodopádom stály prítok vody (asi 2 1.s-1), ktorého
pôvod dosiaľ nie je vyjasnený. Hĺbka vody v jazere je pri b. č. 38 cca 1 m, na východnom konci
priemerne 1-1,5 m. Piesčité dno sa zvažuje smerom na JZ do 5. sifónu.
Obr. 42

5. sifón
dĺžka 27 m, hĺbka -3 m
5. sifón smeruje vo
svojej zostupnej vetve
Obr. 43
(proti prúdu) na západ.
Za zúženým miestom
hneď pri vstupe sa
rozširuje do dutiny s
prierezom 2 x 2,5 m,
na dne s riečnym
pieskom. Vo vzdialenosti 12 m od
zanorenia pri b. č 45 prechádza užším priechodom v hĺbke 3,7 m (dno) do ďalšej širokej dutiny. Z nej
oproti b. č. 46 vybieha zvislý komín, ktorý dosahuje hladinu v statickom jazere na konci odbočky
Mramorového riečiska. Prúdnica však prichádza z výraznej zvislej pukliny so smerom 235o, na ktorej
je vytvorená výstupná vetva sifónu. Hladinu dosahuje pri b. č. 47 a pokračuje otvoreným úsekom so
značným sklonom a kaskádami. Tadiaľto priteká veľkou rýchlosťou voda od Mramorového riečiska.
Celková dĺžka 5. sifónu je 26,6 m.
6. sifón
dĺžka 10 m, hĺbka -3 m
Za 5. sifónom nasleduje podľa Žikeša 150m vzdušnej riečnej chodby (podľa nás menej) a na
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Obr. 45
riečisku, medzi Mramorovým riečiskom a 5. sifónom, sa nachádza ešte 6. sifón, ktorého prekonanie nie
je nutné, lebo sa dá pohodlne obísť. Podľa údaja uvedeného v príspevku V.Žikeša (1982), tento sifón
tiež prekonal niekedy v r. 1982 -3. Sifón je údajne pomerne jednoduchý, dlhý asi 10m, hlboký 3m.
Ďalšie údaje nie sú známe, pri revíznom výskume o.s.Ružomberok v r. 1986-8 nebol prekonaný, ani
zameraný.
7. sifón
dĺžka 25 m, hĺbka -5 m
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Na západnom konci Mramorového riečiska sa objavuje tok Demänovky vyvierajúci zo sifónu, ktorý
V. Žikeš pomenoval ako 7., počítajúc ich proti prúdu toku od Vyvierania (Žikeš V.,1983). Sifón prvý
prekonal V.Žikeš 24.8.1983. Mapovanie o.s. Ružomberok začalo dňa 20. - 21.2.1987. (Žikeš V. 1983,
Hochmuth Z.,1996).
Vodný tok hlavného podzemného ramena Demänovky vyviera na južnej strane sieňovitého rozšírenia na konci Mramorového riečiska, v nadmorskej výške 791.92 m. Sifón v smere proti prúdu klesá 8m
do hĺbky asi 4m, je dosť nízky (asi 50 cm) no široký, v najužšom mieste je dosť silný prúd. Mierne sa
stáča vpravo a vyúsťuje na hladinu v podlhovastej “bubline”. Vlastné pokračovanie je však vľavo dole,
kde sifón potom po pár metroch vyúsťuje na hladinu voľného riečišťa. Celková dĺžka sifónu je 25m,
tiahne sa približne v smere S - J, a dosahuje maximálnu hĺbku cca 5m. “Vzdušná chodba” s riečišťom
na dne tvorí súčasť “Objavnej chodby, ktorou A.Král v r.1921 objavil Jaskyňu Slobody. Do týchto častí
sa dá dostať plazivkou z Mramorového riečiska tiež po suchu (Hochmuth Z.,1996).
8. sifón
dĺžka viac ako 150 m, hĺbka -5 m, prieskum nedokončený
V.Žikeš 24.8.1983 za sifónom 7. našiel dlhú chodbu, ktorou tiekol celý prietok Demänovky až po
miesto, kde kaskádovite vyrážal z ľavej strany z ďaľšieho, už 8. sifónu. V 8. sifóne V. Žikeš v 2
samostatných prienikoch zaplával do vzdialenosti asi 150m, samozrejme s ideou vynoriť sa v Podzemnom
prepadaní. Smer 8. sifónu V.Žikeš podľa všetkého nepoznal a tak nevedel, ako sa priblížil k Podz.
prepadaniu. V rámci revízneho výskumu a mapovania po V.Žikešovi sme tento sifón zamerali iba sčasti,
ktorá bola i publikovaná (Hochmuth, Z.1996)

Obr. 46
Kaskáda z 8. sifónu padá z malého jazierka, za ktorým sa tiahne smerom na sever polosifónovitá
chodba. Táto komunikuje s ďalej opísanou “Medziúrovňou 4m.” Chodba sa tiahne smerom na západ, po
7m klesá do skutočného sifónu. Tento je ostro erodovaný, tiahnu sa tu 2 paralelné chodby, ktoré sa po
niekoľkých metroch pripájajú k hlavnej. Po cca 8m sa chodba stáča na JV. Takto vedie ďalších cca 15m.
Chodba ďalej pokračuje v malej hĺbke 4 - 5m. Podľa vyjadrenia V. Žikeša sa potápač dostal tesnými úžinami striedajúcimi sa s ostrými britmi až 150 m ďaleko, pre objektívne riziko sme sifón ďalej nemapovali. V sifóne sme neregistrovali žiadny prítok. V 8. sifóne v r. 1987 bola ešte natiahnutá žikešova vodiaca šnúra.
Podzemné prepadanie
dĺžka min. 50m, prieskum nedokončený
V hornej časti Mramorového riečiska, teda v blízkosti Veľkého dómu, (miesto zvané Dóm mŕtvych)
podzemná Demänovka z hlavného ťahu odbočuje a kaskádovite mizne v otvore v ľavej strane riečiska.
Toto miesto sa nazýva Podzemné prepadanie. Popri kaskádovite tečúcej Demänovke sa dá postúpiť ešte
asi 20m bez potápačskej výstroje, potom nasleduje sifón. Sifón nepochybne komunikuje s 8. sifónom,
resp. je to výstupná vetva 8. sifónu. Je tu však predpoklad, že v úseku medzi Podzemným prepadaním
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a 8. sifónom by mal byť prítok Zadnej vody, najvýznamnejšej zdrojnice Demänovky, ktorá je úplne
neznáma. Zistenia M. Sluku (1999) to síce spochybnili ale aj tak je to veľmi perspektívny smer.
Výsledky farbenia nie sú známe.
V sifóne sa údajne V.Žikeš potápal, avšak vadilo mu jednak kalenie, (keďže sa postupuje po prúde),
a tiež aj úžiny. V sifóne zaplával snáď 50m. Nič bližšieho o sifóne nevieme.
Těsnohlídkovo jazero
Těsnohlídkovým (tiež Veľkým) jazerom sa na severnom konci Jaskyňa Slobody končila a po objave
Jaskyne Mieru r. 1952 sa zistilo, že sa tu obe jaskyne značne približujú. Pokusy a problematiku spojenia
oboch jaskýň sme opísali pri Jaskyni Mieru. V jazere sa potápal V.Žikeš minimálne 3.6.1983 a
11.3.1984, v jazere sa konali viaceré zánory aj neskôr po prekonaní spojenia s Evičkiným jazerom
v Jaskyni Mieru, ako výbornej cvičnej lokalite
Těsnohlídkovo jazero predstavuje pomerne veľký priestor, v pôdoryse má dĺžku cca 35m pri šírke
max. 8,5m. Najväčšia hĺbka jazera je asi 7m a to asi v jeho prvej tretine od brehu pri Tuneli, na se-vernej
strane. Z najhlbšieho miesta aj smeroval úspešný pokus o spojenie. Dnes je na dne zapažená štvorcoví
zvislá jama priemeru asi 1m , ktorá takto klesá asi 2m, potom sa jej sklon zmierňuje a v hĺbke asi 12 m má
už skalné dno i strop. Ďalej nasleduje vodorovný kľukatý úsek s viacerými slepými odbočkami, ďalej
chodba prekopaná v pieskoch mierne stúpa a zvislým komínikom vedie do častí, ktoré boli dosiahnuté
od Evičkinho jazera v Jaskyni Slobody. Je veľmi pravdepodobné, že dnes je priechod aspoň čiastočne
prisypaný.
Sifón pri Veľkom dóme
Vzdušné riečisko Demänovky, ktoré vedie popri betónovom chodníku pred Veľkým dómom
sifónovite mizne a objavuje sa zas medzi balvanmi vo Veľkom dóme. Potom pokračuje pomedzi a
popod balvanovité závaly a voľné riečisko sa nachádza až za Veľkým dómom, v Dóme mŕtvych. Nie je
známe, že by uvedené sifónovité úseky niekto preskúmal a či vôbec ide o sifóny, nakoľko sa nedá
predpokladať, že by tu mohli byť speleologicky zaujímavé časti.
Sifón (jazero) v Klenotnici
dĺžka 15m, hĺbka -6m
V tejto časti jaskyne Slobody, kde sa dá dostať od Ružovej siene, asi 35m nad aktívnym riečiskom
sa nachádza pekné sintrové jazero. Sintrové jazero na pohľad z povrchu malo sifónovité pokračovanie,
preto bolo rozhodnuté urobiť jeho predbežný potápačský prieskum.
V sifóne sa dňa 29.12.1983 ponoril Z.Hochmuth. Zistil, že jazierko skutočne pokračuje sifónovite,
za zúženinou na dne jazierka je podvodná sienka (hĺbka 6m), ktorá je ale na vzdialenejšom konci zasintrovaná a dalšie prieskumy sa nejavia ako perspektívne. V sifóne sa tiež fotografovalo.
Sifón na riečisku pod Ružovou sieňou
dĺžka 5m, hĺbka -1m
Riečisko Demänovky, ktoré sa tiahne od Pekelného dómu popod Královu galériu, má aj jeden
sifónovitý úsek. Tento sa nachádza asi 70m v smere toku po riečisku od miesta, kde sa dá zostúpiť
k riečisu z Ružovej siene.
Sifón tvorí iba mierny priehyb stropu pod
hladinu, max. 1m a je dlhý okolo 5m. Prekonal ho
údajne prvý V.Žikeš niekedy v r. 1982 - 3, je ho
Obr. 47
možné údajne prekonať aj na nádych. Sifón bol
prekonaný tiež v rámci záchrannej akcie 15. 16.6.1985.
Pekelný sifón
dĺžka min 100 m, hĺbka -34m, výskum neukončený
Tzv. Pekelný sifón neleží v Pekelnom dóme,
ale v jeho vyššie ležiacom pokračovaní proti
smeru toku, Hlbokom kaňone. Názov, ktorý nie je
teda celkom správny, sa zaužíval, a preto ho ani v
tomto texte nemeníme. Ide o legendárny sifón, v
ktorom zahynul V.Žikeš. Sifón však nepovažujeme za kľúčové miesto systému.
Asi prvý výskum v Pekelnom sifóne vykonali
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anglickí potápači r.1967 (Kratochvíle, Z.,1968), dostali sa do vzdialenosti 24m, kde údajne konštatovali
vzdialenosť stropu od dna 15 cm. Ďalej sa v sifóne potápali 8. - 9.5.1978 J.Kucharovič a V.Sláčik a v r.
1984 ale asi aj predtým V.Žikeš, Ľ.Kokavec a M.Súľovec. Dňa 16.12.1984 v sifóne zahynul V. Žikeš.
Predpokladá sa, že potápač sa niekde zdržal vo väčších hĺbkach a pri návrate mu došiel vzduch, takže
sa rýchlo vynáral bez ohľadu na možné následky z embólie.
V sifóne sme sa ponorili 10.1.1988 spolu s F.Koľbikom a dosiahli hĺbku 17m, potápali sme tam tiež
16.12.1988 i s A.Čongradyovou. Dňa 1.5.1991 sa v sifóne potápali českí potápači (Hota a i.), ktorí dosiahli najnižšie miesto v sifóne, dostali sa za prvý prevej piesku a pri druhom, neprieleznom, našli
žikešovu cievku od vodiacej šnúry.
Sifón sa začína okrúhlym jazierkom priemeru asi 5m, ktoré klesá do hĺbky smerom na juh, resp. JV.
Do sifónu stále vedie pôvodná žikešova šnúra. Dno sifónu je piesčité, sifón je spočiatku nízky a široký,
čo je spôsobené návejom piesku pri jeho vyústení na hladinu. Po niekoľkých metroch sa však tak
rozširuje, že potápači môžu plávať nad sebou alebo vedľa seba. Asi v hĺbke 8 - 9m sa chodba doposiaľ
klesajúca pod sklonom asi 250 rozširuje v sienku, na čelnej stene, ktorá je takmer zvislá sú zaujímavé
výrastky - heliktity. Pod stenou sifón pokračuje podliezkou. Toto miesto je vzdialené od zánoru asi 30m.
Pod podliezkou nasleduje ďalšia sienka, ktorej dno je v hĺbke asi 15m. Sienka je nevysoká, ale dosť
rozľahlá, na dne sú kopy piesku. V priamom smere (na opačnom okraji) sa dno sienky lomí dole a mení
sa v plochý, strmo spadajúci piesčitý svah. Na povrchu má jemný, silne kalivý sediment. Žikešova šnúra
vedie pravou stranou tohto svahu. Chodba má výšku tesne na hranici prieleznosti s prístrojom v klasickom usporiadaní, avšak aj tak záložná automatika ryje v piesku. Labilné piesky pri najmenšom pohybe
sa púšťajú nadol. Potiaľto, do hĺbky asi 20 zaplával aj autor príručky. Klesajúci úsek má niekoľko “prevejov”, ktoré sú také tesné, že sa cez ne treba prehrabať. Takto sifón klesá až do hĺbky cca 34m, kde sa
dno vyrovnáva. Je tu údajne malá sienka s trojuholníkovým otvorom, odkiaľ prúdi celý prietok, českí
potápači spomínajú prvý a druhý prevej piesku. Na dne nie sú sedimenty. Celková vzdialenosť od
zanorenia je viac ako 100m. Po toto miesto bol okrem V.Žikeša aj Ľ.Kokavec. Revízny výskum sifónu
robili potápači z Kladna, údajne našli aj žikešovu cievku so šnúrou.
Ďalší priebeh sifónu nie je známy, avšak pri zakalení sifónu “Pod Balkónom” v Spojovacej chodbe
sa zakalená doba pri nízkom prietoku Demänovky (27.2.1988) objavila za približne 2h, čo znamená
pomerne jednoduchý priebeh a jednoznačnú súvislosť s týmto sifónom. Zaujímavé sú výsledky
rádioizotopového sondovania (Sluka M.1988, 2000), ktorý nezistil súvislosť tohto sifónu s ponormi na
Lúčkach, avšak práve tu predpokladá prítok Zadnej vody.
Sifón v Zabudnutej chodbe pri Pekelnom dóme
Ide o pomerne neznámy sifón, ktorý sa nachádza v odbočke v oblasti Pekelného sifónu. Až v rámci
revízie chodbu k sifónu na jej konci zameral P. Holúbek a kol. (2000b). Chodba odbočuje na druhej
strane Demänovky v Pekelnom dóme, je pomerne dlhá (spolu 362 m) a končí vodopádom vedúcim
k sifónu. Potápal v ňom Ľ. Kokavec 2.2.1989. Nejde tu o Demänovku, ale o doposiaľ neznámy slabší
prítok. Sifón je údajne na hranici prieleznosti ak nie úplne neprielezný.

Obr. 48. Výrez z mapy Zabudnutej chodby so sifónom z príspevku Bellu, Holúbeka, Bernadoviča

Občasný sifón v Spojovacej chodbe
Na najnižšom mieste Spojovacej chodby medzi jaskyňou Slobody a jaskyňou Pustá sa nachádza
nepríjemný úsek. Priteká tu zhora z odbočky Spojovacej chodby potôčik, ktorého prietok kolíše od
hranice merateľnosti až po viac desiatok l.s-1 v závislosti na povrchových zrážkach, a to dosť rýchlo,
v priebehu niekoľkých hodín. Na najnižšom mieste sa stáča vľavo (pri pohľade od Jaskyne Slobody)
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a mizne asi po 5m v neprieleznej štrbine či v sutine na dne. Za mimoriadne
veľkého prietoku sa toto miesto mení
na polosifón, prípadne až na sifón.
Počas prechodu cez uvedenú chodbu v
smere od Pustej jaskyne dňa 15.6.1985
tu bol polosifón so svetlosťou cca 1015cm. Ním preliezol na druhú stranu
Valter Brichta (horolezec z Bratislavy).
Medzitým došlo k úplnému uzavretiu
sifónu. Menovaný sa asi chcel vrátiť
podplávaním, pričom asi (?) omylom
zabočil do odbočky a utopil sa.
Sifón v odbočke Spojovacej chodby
Vodný tok, ktorý pritekal do
polosifónu resp,. občasného sifónu
vytváral na hornom konci sifón, ktorý
prekonať sa nik nepokúsil. Po smrtiach
V. Žikeša a V. Brichtu tu členovia o,.s.
Dem. dolina obnovili prieskum.
Využili sa tu skúsenosti zo záchrannej Obr. 49. Výrez z mapy prítokovej chodby so sifónom
akcie 15 - 18.6.85, hlavne s čerpaním
z príspevku P.Holúbeka - P.Bellu (2000 )
výkonnými
čerpadlami.
Sifón
vyčerpali, ale údajne tiež technickými prácami znížili prepad vody, takže sifón prekonali a za ním objavili väčšiu sieň. Sieň zmapoval v r. 1999-2000 P. Holúbek a kol. (2000)
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24. Pustá jaskyňa

D 912.7. Nadmorská výška 934m, dĺžka 1800m. Sifóny: 9/2

Poloha

Najpoužívanejší vchod do jaskyne sa nachádza v rovnomennej dolinke (Pustá) asi 90m výškove nad
dnom hlavnej doliny, v ľavom svahu dolinky. Vchod má priepastný charakter, vstupná priepasť zvaná Psie
diery je hlboká asi 15m, rebrík alebo lano je nevyhnutné. Pod priepasťou je uzamknutý mrežový uzáver do
ďalších častí. Pri prístupe na riečisko sa musí prekonať ešte takmer 100m hlboká podzemná priepasť.
Ďalší vstup bol možný umele prekopaným vchodom neďaleko Speleodomca (na konci Chodby
Trosiek). Vchod je v súčasnosti zvnútra zavalený. Posledná možnosť prístupu do jaskyne je Spojovacou
chodbou z jaskyne Slobody - prechod je dosť náročný a trvá min. 3 hodiny.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa je vyvinutá v niekoľkých úrovniach. Horná úroveň, ktorá sa nachádza asi 80m nad aktívnym
riečiskom, je so spodnými časťami spojená známou podzemnou priepasťou hlbokou 96 m.
Prekonávanie priepasti s potápačským materiálom spôsobuje ťažkosti, lebo priepasť nie je úplne zvislá,
sú tu stupne a pri vyťahovaní sa batohy zachytávajú a tiež pri výstupe i zostupe sú tu nebezpečné situácie, nakoľko spitovanie nie je dokonalé. Pod priepasťou sa nachádza veľká Hlinená sieň, kde sú dobré
podmienky na táborenie. Spodné poschodie sa tiahne priemerne asi 10m nad aktívnym riečiskom.
Riečisko sa však v jaskyni objavuje iba vo fragmentoch, poprerušovaných sifónmi. Kardinálnym problémom jaskyne je prítokový sifón v Achátovom dóme, ktorým priteká prakticky celý známy prietok
jaskynnej vetvy Demänovky. Pôvodne sa predpokladalo, že pochádza od ponorov na Lúčkach (vzdialenosť 1350m, výškový rozdiel 130m), ktorý ale výsledky rádioizotopového merania M.Sluku (1988)
spochybnili. Vodný tok sa potom v jaskyni objavuje ešte v tzv. Vodnej pukline, v chodbách pod Tesným
kanálom, v Pieskovej sieni a v pukline pod Balkónom. Iba na jednom mieste (v Pieskovej sieni) sa
podarilo sifón prekonať.
Celková dĺžka jaskyne podľa zamerania A.Droppu je 1890m, v jaskyni o.s. Dem.- dolina urobila
nové objavy a aj nové zameranie (P.Herich a kol.), výsledky však nie sú prístupné.

Potápačské prieskumy

Asi prvý potápačský pokus v jaskyni uskutočnili anglickí potápači v roku 1967 (Kratochvíle,
Z.,1968). Potápali sa v prítokovom sifóne v Achátovom dóme, kde údajne dosiahli hĺbku 24m a prieskum
ukončili pre štrkový uzáver, okrem toho potápali i v jazierku v Hlinenom dóme.
Ďalšie potápačské aktivity tu boli až r. 1976 (7.5 - 8.5., existuje o tom “Správa”). Veľká skupina,
v ktorej boli i J.Štastný a V.Žikeš, skúmala sifón “za Tesným kanálom”. Potápač Kucharovič sa z Tesného
kanála spustil na hladinu po rebríku, tu prekonal sifón v smere toku a dosiahol voľnú hladinu. Potom
zostúpil V. Sláčik a skúmal priestory proti toku, dosiahol voľnú hladinu v akejsi sieni, nepokračoval pre
nedostatok lana.
Ďalšia akcia bola r. 1981 (Kucharovič, Žikeš) o ktorej tiež existuje rozsiahla správa a “Denník z
dlhodobého pobytu”. Uskutočnili sa 4 zostupy s týmito výsledkami: Prítokový sifón dl. 47m, hl. 15m,
po veľmi znížené miesto. V odtokovom sifóne v Achátovom dóme až (takmer ?) po Vodnú puklinu.
Potom už nasleduje aktivita V.Žikeša, ktorú ale nemáme podchytenú v technických denníkoch či
správach, iba čiastočne v správach o činnosti SSS a 2 žikešových príspevkoch v Spravodaji. Hlaváč
(1984) píše, že Žikeš v sifóne v Pieskovej sieni dosiahol hĺbku 18m. Kde sa toto miesto nachádza,
nevieme. Určite tiež potápal v Achátovom dóme (do sifónu vedie jeho šnúra) i vo Vodnej pukline.
Aktivita o.s. Ružomberok, resp. skup. Východ: Sifón v pukline pod Balkónom 27.2.1988. Z.
Hochmuth a J. Lopčiansky, v Pieskovej sieni 19.-20.3.1988 Z. Hochmuth a I.Šimkovič prekonali 1., 2.
a čiastočne 3. sifón. 16.12.1989 Z. Hochmuth a V. Ďurček v tom istom sifóne použili rebrík a vyliezli
komínom do suchej chodby. V Achátovom dóme v prítokovom sifóne potápali 15.12.1990 V.Ďurček,
F.Koľbik J. Kovalik, A. Čongradyová, 14.12.1991 V. Ďurček, A.Čongradyová, Ľ.Holík a D.Hutňan.

Opisy sifónov

Sifón v pukline pod Balkónom
Najbližšie k Pekelnému sifónu v Jaskyni Slobody je možno dosiahnuť vodnú hladinu (zrejme
Demänovky) v tzv. Pukline pod Balkónom (podľa Droppu A. 1957 tiež “priepadlisko”). Toto miesto je
zakreslené na všetkých Droppových mapách a bodkovane je k nemu zaznačený predpokladaný priebeh
Demänovky. V doteraz známych opisoch však k tomuto chýba akýkoľvek podrobnejší komentár.
60

Prvý a zatiaľ i posledný
Obr. 50. Situácia podzemného toku v dolnom
prieskum bol vykonaný Z.
poschodí Pustej jaskyne. Výrez z mapy č.5
Hochmuthom a J. Lopčian“Jaskyňa Pustá” z publikácie A. Droppu (1957)
skym 27.2.1988.
Prístup k sifónu je dosť obtiažny, vystrojiť sa treba pod
Balkónom a na hladinu
zostúpiť po rebríku. Tu sa
nachádza zaplavená chodba,
obidvoma smermi od vstupnej
priepasti. Smerom na sever
vedie iba asi 5 - 7m, na dne balvany. Piesčitou hrádzou je oddelená od jazierka, ktoré je
veľmi
hlboké,
ale
asi
neprielezné. Opačným smerom
(na juh, na Pustú) sa puklina
rozširuje asi na 2m, dno
pozostáva z balvanov, pomedzi
ne dole vidieť pokračovanie na
S i opačným smerom, ale v hĺbke. Asi po 10m zaklinené balvany vyčnievajú z vody. V dne
medzi balvanmi je v hĺbke asi
2m prielezný otvor. V otvore
som zostúpil viac ako 10m,
priestor bol taký veľký, že som
nevidel steny ani dno. Boli tu
obavy z pádu do hĺbky (bez
kompenzátora).
Za balvanmi pokračuje
puklina, dno nie je dohľadné.
Prúdenie vody na povrchu nie
je badateľné. Takto puklina
pokračuje asi 20m a postupne
sa zužuje tak, že i bez prístroja
treba ísť bokom. Postupne sa
objavuje dno a hĺbka vody
klesá až napokon puklina vyplnená vodou sa vykliňuje. Pokračovanie je v otvore asi 1,5m nad hladinou.
J.Lopčiansky touto suchou chodbou prešiel asi 15m, je tu komín a pokračovanie smerom popod
Spojovaciu chodbu. Pravdepodobne ide o vody vyvierajúce v Pekelnom sifóne, kde sme pozorovali
zákal spôsobený pokusmi v dobe kratšej ako 2 hodiny.
Miesto je veľmi perspektívne na ďalšie pokusy. Odporúčame na mieste, kde bude vertikálny zostup,
do steny umiestniť spit a inštalovať zostupové lano.
Sifón (jazierko) v Hlinenom dóme
Pod priepasťou sa nachádza klesajúca fosílna chodba ktorá sa postupne zužuje až pomerne tesným
okienkom vedie do sienky, ktorej dno vypĺňa na pohľad statické jazierko. Droppa (1952) uvádza, že
hladina leží mierne nad hladinou Demänovky. Tu sa potápali anglickí potápači (?) v r. 1967
(Kratochvíle, Z., 1968). Konštatovali, že ide o uzavretú nádrž, ktorá nekomunikuje s podzemnou
Demänovkou. Potápal tu i V.Žikeš, sifón veľmi kalivý. Existujú úvahy o možnom čerpaní.
Prítokový sifón v Achátovom dóme
Prítokový sifón sa začína na protiľahlom konci Achátového dómu, kde je dosť nepríjemný prístup,
zostup po hlinenom svahu, prekročenie riečiska. Nie je tu vybudované solídne miesto na prípravu.
Sifón sa začína pomerne malým jazierkom rozmerov asi 3x2m, na strope kulisy. Už v tomto jazierku
sa voda pomerne dosť kalí.
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Obr. 51. Náčrt prítokového sifónu v Achátovom dóme v Pustej jaskyni
od V. Žikeša z marca 1984. Archív KSP.
Hneď pri vstupe je chodba nízka, je tu návej piesku zo sifónu. Nasleduje klesajúci úsek, v ktorom sú
skalné výdute či vyhĺbeniny v strope, dlhý asi 40m. Dno je pokryté riečnym pieskom, ktorý má ale tendenciu pomerne silného zákalu, ktorý však prúd vody hneď odplavuje. Smerom k dnu sa zväčšuje frakcia piesku.
Existuje viacero interpretácií toho, čo je na najnižšom mieste. Angličania uvádzali neprekonateľný
štrkový uzáver, Kucharovič hovoril o britoch (vertikálnych), kde je také silné prúdenie, že štrk je tu
v emulzii. V.Ďurček a F.Koľbik hovoria o brite, na ktorý je ukotvená žikešova šnúra, ktorá sa ešte v r.
1991 dala používať. Je tu pomerne široká plochá štrbina, mierne sklonená vpravo, na dne piesok, ktorý
sa pri pohybe potápača premiestňuje. Dňa 15.12.1990 bol vraj tu piesok v emulzii a cez zúžené miesto
V.Ďurček údajne videl rozšírenú voľnú chodbu. a takmer preliezol na druhú stranu. Pri ďalšom pokuse
14.12.1991 boli už podmienky horšie, špára úplne neprielezná. Dĺžka sifónu podľa Kucharoviča i našich
pozorovaní po toto miesto je cca 45m, hĺbka 15 - 17m (angličania preháňajú ako vždy - uvádzajú 24m).
Odtokový sifón v Achátovom dóme
Od prítokového sifónu v Achátovom dome tečie Demänovka naprieč dómom a mizne v chodbe, kde
sa dá po vzdušnom riečisku preniknúť ešte asi 25m. Podľa máp A.Droppu je vzdialenosť medzi koncom
vzdušnej chodby pred odtokovým sifónom a Vodnou puklinou iba 55 m.
O potápaní v Odtokovom sifóne vieme iba zo správy J. Kucharoviča z decembra 1981. Je tu iba jediná veta “Potápačovi sa podarilo preniknúť až k Vodnej pukline” a v denníku výpravy zmienka, že pod

Obr. 52.
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Náčrt odtokového sifónu v Achátovom dóme od V. Žikeša z marca 1984. Archív KSP.

vodou bol 38 minút. Vo vodnej pukline sa ale asi sotva vynoril, lebo o tom by určite bola informácia.
Zaujímavý by tu bol farbiaci pokus.
O pomerne tesnom ďalšom pokračovaní svedčí skutočnosť, že pri veľkých povodniach voda vypĺňa
Achátový dóm a stúpa o cca 2m, napr. r.1954 (Droppa A.1957, s. 122).
Vodná puklina
Prístup do Spojovacej chodby vedie ponad tzv. Vodnú puklinu. Je to zvislá porucha dlhá asi 25m,
ktorej výška je aj viac ako 15m a šírka 0,7 - 2m, v spodnej časti vyplnená vodou. Jej prekonanie bol
náročný technický problém, používal sa gumený čln (jeho zbytky sa ešte v jaskyni nachádzajú), neskôr
drevené premostenie, ktoré bolo vybudované ako základ pre práce na spojenie s J.Slobody. Dnes je
v hornej časti vybudovaný nie príliš bezpečný lanový traverz.
Zistilo sa, že puklinu nevypĺňa statická voda, ale je to súčasť Demänovky, ktorá tečie naprieč (!).
Nemáme žiadne písomné zmienky o potápačskom zostupe, ale podľa ústneho podania Žikeš v pukline
potápal, a zistil, že na dne sú veľké žulové okruhliaky, ktoré znemožňujú prienik oboma smermi.

Sifón (sifóny?) za Tesným kanálom

Ako sa dozvedáme zo správy J.Šťastného z akcie 7.5.1976, členovia o.s. Trenčín skúmali sifóny “Za
Tesným kanálom”. Kde je toto miesto, nie je úplne jasné. Za Tesným kanálom sa totiž nachádza z
Pieskovej siene pohodlne prístupný prítokový sifón, Tesný kanál končí priamo nad ním. Tu spomínaný
Tesný kanál končí, no tu nie je žiadna vodná hladina so 4m hĺbkou (pozri ďalej), iba jazierko s klesajúcim dnom do sifónu. Pravdepodobne ide o miesto niekde v strede Tesného kanála, o ktorom sú
zmienky v správach z jeho objavu (Benický V).
Do sifónu sa zostupovalo z eliptického otvoru povrazovým rebríkom priamo na hladinu vody (potápal sa J.Kucharovič). Pod hladinou vody sa priestor zvonovite rozširuje a dosahuje hĺbku 4m. V spodnej
časti je úzky kanál oválneho prierezu, ktorý ústi do aktívneho toku (asi prúdnice). Odtiaľto v smere toku
podvodná chodba stúpa 13m a dosahuje vodnú hladinu. Tu sa riečisko lomí o 900 doprava. Po 8m sa
riečisko stáča do pôvodného smeru a tu aj hladina končí, ďalej je postup údajne neprielezný.

Obr. 53. Náčrtok sifónov pod Tesným kanálom z akcie J. Kucharoviča a V. Sláčika v r. 1976. KSP
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Proti smeru toku (potápal sa V.Sláčik) od vyústenia “vstupného kanála” pokračuje úzka puklina (60
cm) do “Siene” kde bola vodná hladina vo výške 3m (asi hĺbka vody). Sieň sa po niekoľkých metroch
zužuje a po zúženine zas nasleduje sieň dlhá 12m. Nie je jasné, či ide o siene nad hladinou alebo pod
hladinou. Za 2. sieňou nasleduje “kanál” a znova rozšírenie. Ďalej potápač neprenikol pre nedostatok
lana. Uvedené výsledky svedčia o pomerne komplikovanom priebehu riečiska od Vodnej pukliny po
Pieskovú sieň, bolo by potrebné uvedené objavy zdokumentovať a vyjasniť celkovú situáciu v tejto
oblasti.

Prítokové sifóny za Pieskovou sieňou, resp. za Tesným kanálom

Nakoľko po smrti V.Žikeša bol v Pustej jaskyni inštalovaný pomerne bezpečný traverz cez Vodnú
puklinu, bolo možné pomýšľať na výskumy vodných tokov a sifónov v oblasti Pieskovej siene, ktoré sa
na mape A.Droppu zdajú byť dosť komplikované. Zaoberali sme sa najmä prítokovým sifónom priamo
pod vyústením Tesného kanála do chodieb vedúcich k Pieskovej sieni. Až dodatočne sme v archíve
SMOPaJ v Lipt. Mikuláši našli pamäťový náčrt V. Žikeša, ktorý zodpovedá našim pozorovaniam s tým
rozdielom, že Žikeš nevyliezol do v ďalšom spomínaného komína. Žikešove náčrty dosť dobre vystihujú podstatu sifónov, preto ich tu aj publikujeme. Miesto pokusov Komisie pre potápanie, prac. skupiny
Východ v r. 1988 a r. 1989 je však jednoznačné, ide o prítokový sifón na SZ konci Tesného kanála (v
technických denníkoch je uvádzaná Piesková sieň). Je takmer isté, že nejde o totožný sifón so sifónom,
v ktorom sa potápali trenčania r. 1976. Pri našom pokuse v r. 1989 bol prítomný aj J.Kucharovič, ktorý
nespomínal, že miesta sú totožné.
Prítokový 1. sifón
Prítokový sifón sa začína jazierkom, ktoré je pri prítokovej stene hlboké asi 1,5m. Do sifónu vedie
žikešova šnúra (!). Hneď za ním klesá piesčitý svah do hĺbky asi 4m, kde sa piesok približuje k stropu
asi na 40 cm - treba sa pretisnúť tesným otvorom. Potom sa priestor trocha rozšíri, ale v -6 m je ďalšia

Obr. 54. Náčrtok sifónov pod Tesným kanálom z marca 1984 od V. Žikeša, archív SMOPaJ a KSP.

úžina, dno je tentoraz skalnaté (okruhliaky). Toto je aj najnižší bod sifónu, odtiaľto je už širší a mierne
stúpa až na hladinu. Sifón je dosť dlhý, jeho celková dĺžka je 38,9m. Vynorenie je v priestore so
štrkovou lavicou, rozmerov asi 2 x 4m, hore vedie komín.
Komín sme vyliezli pomocou 4 dielneho skladacieho stĺpa (je tam asi doteraz) a rebríka na ďalšej
akcii 16.12.199 Hochmuth a Ďurček. Komín je vysoký hore sme našli asi 30m vodorovnú suchú chodbu
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(na dne zasintrované žulové balvany, sintrová výzdoba) ktorá smerovala do známych častí pred Tesným
kanálom. Končila neprielezne, ale bol v nej netopier (spojenie treba overiť akustickými skúškami),
pravdepodobne súvisia s Gotickým dómom alebo priestormi niekde v Tesnom kanáli.
2. sifón
Žikešova šnúra pokračuje priebežne do 2. sifónu. Tento je tiež pomerne tesný, avšak dlhý iba 6,5m
a úplne plytký (do 1m). Končí sa bublinou dlhou asi 4m, ale vysokou a širokou len asi 40 cm. Žikešova
šnúra je ukotvená za bublinou, pod hladinou.
3. sifón
Pokračovanie za bublinou vedie priamo i vpravo. Tretí sifón v priamom smere je značne široký, 3 - 4m,
voda je čistá, lebo prúdi oproti. Výška stropu je len asi 40 - 50 cm, takže s prístrojom na chrbte sa nedá plávať.
Zdá sa, že sifón vedie takmer vodorovne. Na dne sú okruhliaky priemeru ľudskej hlavy, väčšie i menšie.
Ich ukladaním na boky sa dá urobiť priechod. S I.Šimkovičom sme tu 30.3.1988 pracovali a prenikli
asi 4m. Vidieť, že sa strop ďalej zvyšuje, pričom sifón klesá iba mierne. Priestory sme na tejto akcii i zamerali.
Odtokový sifón za tesným kanálom
Po pomerne krátkom a vzdušnom riečisku (30m), ktorým tok od prítokového sifónu tečie perejami,
voda mizne v sifóne. Sifón je však zatarasený žulovými okruhliakmi priemeru aj viac ako 20 cm.
Nevytvára nejakú hladinu či jazierko, ale voda sa priamo tratí medzi okruhliakmi. Nevylučujeme však
postup na tomto perspektívnom mieste po prípadnom rozšírení.
Občasný odtokový sifón v chodbe pod
Pieskovou sieňou
Tesne pred odtokovým sifónom pri stúpnutom stave hladiny sa potok rozvetvuje a jeho
ľavá, občasná vetva pokračuje smerom na JZ až
Z. Za normálneho stavu je koryto suché, ním sa
chodí k prítokovému sifónu z Pieskovej siene.
Na Droppovej mape je tu nakreslený sifónovitý
úsek a za ním vzdušné riečisko (asi bude iba
občasné). Na overenie týchto skutočností skúmali tieto priestory dňa 16.12.1989 V.Ďurček
a F.Koľbik, výsledky sú nejednoznačné.
Potápač sa zanoril v “jazierku pod
Pieskovou sieňou “ resp. pod závalom, prekonal sifón, ktorý však, ako sa dá obísť (akustické spojenie). Tiahnu sa tu neprehľadné a tesné
labyrinty, ktoré bude potrebné najprv
zmapovať. V Archíve SMOPaJ sa nachádzal
tiež “Pamäťový náčrt č. 4” od V. Žikeša, z
ktorého sa dozvedáme o pomerne rozľahlých a
hlbokých priestoroch pod Pieskovou sieňou.
Tiež tieto skutočnosti dodnes nikto neoveril
ani nezistil miesto zanorenia.
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25. - 26. Údolná jaskyňa a Jaskyňa pod útesom

D 912.8. Nadmorská výška 912m, dĺžka. cca 80m. D 1912.4., Nadmorská výška 817m, dl. cca 100m
Pravdepodobným podnetom k oživeniu
záujmu o riečne jaskyne, ktoré sa nachádzali
v priestore medzi parkoviskom pod Jaskyňou
slobody a Objavným ponorom, sa stal “objav”
jaskyne po prepadnutí sa navážky na parkovisku. Vzápätí sa zistilo, že ide o Údolnú
jaskyňu, ktorá upadla do zabudnutia a ktorej
vchod bol pri stavebných úpravách zasypaný.
Jaskyňa tvorí súčasť najnižšej úrovne Dem.
jaskýň a preteká ňou slabý a snáď len občasný
tok končiaci polosifónom. Tento sa neúspešne
dňa 21.10.1989 pokúsil prekonať Ľ. Kokavec,
18.10 sa potom podarilo preniknúť puklinou
a dosiahnuť praktické spojenie s Jaskyňou pod
útesom. Pravdepodobne ide iba o preliezku
v závale, v ktorej je čiastočne voda. Je na Obr. 56. Mapa vzájomnej polohy Jaskyne pod útesom
hranici prieleznosti aj bez prístroja.
a Údolnej z príspevku V. Vocloňa (1990).
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27. Jaskyňa Štefanová č.1

D 1248, Nadmorská výška 857m, dĺžka 1521m, denivelácia 91m. Sifóny: 6 ?/0

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza v pravom (východnom) svahu Dem. doliny, asi v polovici cesty medzi
odbočkou na Repiská (Zadná voda) a Pustou dolinkou. Vchod sa nachádza iba niekoľko (9 m) nad povrchovým vodným tokom a cestou vedúcou Dem. dolinou. Vchod je uzavretý.

Charakteristika jaskyne

Ide o zaujímavú jaskyňu, ktorá nemá úplne jednoznačný vzťah k Demänovskému jaskynnému systému. Dávnejšie známe časti jaskyne doplnil objav nových častí v r.1991-2, čím dĺžka vzrástla na
1552m. Značná časť jaskyne leží pod úrovňou povrchového toku Demänovky. Jaskyňou pretekajú 2
samostatné vodné toky. Časť Demänovky ponárajúca sa v ponore P10 (podľa Droppu A. (1957) preteká
Meandrovou chodbou a mizne v odtokovom sifóne. Prípadné farbenie a súvislosť s DJS neboli dokázané. V najnižších častiach je vodný tok. Podstatná
časť jaskyne prestavuje inaktívny
a čiastočne aj dnes aktívny fragment
odvodňovania masívu Stodôlky (alebo
Ostredku), voda mizne v samostnom
odtokovom sifóne. Vo vyšších partiách
jasne sú veľké sintrové jazerá.

Opisy sifónov

Odtokový sifón za Dolnou sieňou
Podzemné vody vstupujú do jaskyne
cez balvanitý uzáver (uvádzané sú
žulové okruhliaky priemeru až 2,5m)
na začiatku Meandrovej chodby, ňou
tečie v záreze a podľa momentálnej
hydrologickej situácie miznú v sifóne za
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Obr. 57 Výrez z mapy Štefanovej jaskyne z
príspevku Bella P.-Holúbek P.,1996

Dolnou sieňou. Asi tu je tiež zaštrkovanie, nikto sa nepokúšal potápačsky tu prenikať. Je možné, že časti
sú niekedy i úplne suché.
Odtokový sifón (na najnižšom mieste)
Časťou novoobjavených častí, Tesným kanálom, priteká vodný tok malej intenzity (cca 1 l.s-1), nie
teda Demänovka, ale tok z vyšších častí jaskyne, z masívu Stodôlky. Voda tu mizne v odtokovom sifóne,
ktorý je tesný. V zime r. 1991 sa tu pokúšal v neopréne preplaziť Ľ.Holík (1993), ale neúspešne. Zrejme
súčasne s potápaním tu bude potrebné pracovať na rozširovaní či odstraňovaní náplavov. Tiež nie je
jasné, kde pokračujú vody tohto sifónu, či ústia priamo do Demänovky alebo do jej prítoku Zadná voda.
Prítokový sifón nad najnižším miestom jaskyne
Tento sifón nasledoval proti toku po niekoľkých metroch od vyššie opísaného. Bol obídený plazivkou ponad a tak nepriamo prekonaný, čím došlo potom k objavu ďalších častí jaskyne (1991).
Prítokový sifón pri bode č. 67 (Rázcestie)
Jazierko, z ktorého vyteká spomínaný vodný tok pretekajúci jaskyňou, predstavuje tiež sifón,
označený na mape (HOLÍK Ľ. 1993) ako Prítokový sifón. Okrem zmienky, že je plytký, nevieme o ňom
nič bližšie, jeho výskum zrejme stratil význam po objave ďalších častí. Bolo by tu možné sa potopiť,
avšak zistilo sa, že komunikuje s cca 10 m vzdialeným ponorom na konci Dolnej chodby. Vzájomné
prepojenie sa zistilo po zakalení vody v riečisku nad ponáraním.
Jazierko v Hornej chodbe
V Hornej chodbe sa nachádza pomerne malé jazierko, ktoré sa však zjavne smerom nadol rozširuje.
Zanoriť sa zrejme nedá, avšak po rozšírení by to bolo možné. Je však veľmi pravdepodobné, že
potápačský prieskum jazier nepredstavuje perspektívu pokračovania jaskyne.

Obr. 58. Výrez z mapy Štefanovej jaskyne z
príspevku Bella P.-Holúbek P.,1996
Jazero Jaskyniarsky sen
V novoobjavených častiach jaskyne sa nachádza veľké sintrové jazero, priemeru viac ako 10m.
Jazero je na fotografii v bulletine “Slovakia, Karst and Speleology”, 1993. V sintrovom jazere sa potápal
Viktor Ďurček za spolupráce D.Hutňana dňa 9.5.1993 ktorý zistil, že jazero nemá žiadne podvodné
pokračovanie, jeho hĺbka je cca 5m.
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H. Podzemný hydrologický systém Krakovej hole
Všeobecná charakteristika

Masív Krakovej Hole (1753) sa vypína nad dolinami Demänovskou a Jánskou. Je tvorený súvrstviami obalovej série (autochtónne súvrstvia) i horninami krížňanského príkrovu, vápencami a dolomitmi.
Hranica s nekrasovým podložím vedie približne na úrovni sedla Javorie a nekrasové podložie, tvorené
tu bridlicami a kremencami je generálne sklonené na sever. Na krasovom území je vyvinutá riečna sieť
iba minimálne, potôčiky v strmých dolinách sú často občasné a ponorné, avšak bez markantných
ponorov. Trvalejšie vodné toky sú iba v podzemí, v objavených jaskyniach Záskočie, Starý hrad
a Javorie. Farbiacimi pokusmi (Hipman P., 1981) bolo dokázané spojenie prvých dvoch jaskýň s vyvieračkami a jaskyňami v Jánskej doline. Odvodňovanie Javorovej priepasti, ktoré prebieha priamo po
nekrasovom podloží, napriek už 2 farbiacim pokusom, doposiaľ nie je známe (Holúbek P., 2000).
V jaskyniach Krakovej hole vodné toky vytvárajú podmienky aj pre potápačský prieskum, ktorý sporadicky sprevádza klasický speleologický prieskum, aj keď zatiaľ bez väčšieho úspechu. Najväčšie
úspechy boli dosiahnuté prehradzovaním a čerpaním, prípadne následným prekopávaním nízkych sifónov.
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Obr. 59. Schéma odvodňovania Krakovej hole do Jánskej doiliny. Mapa z príspevku
od P. Hipmana (1981).
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28. Jaskyňa Starý hrad

D 1214. Nadmorská výška 1489 m, dĺžka 5101m, hĺbka 432m. Sifóny: 3/1

Poloha

Vo východnom hrebeni vybiehajúcom z Krakovej hole (1753). Hlavný vchod do jaskyne sa nachádza
na južnom svahu tohto hrebeňa, nad Čiernou dolinkou h vo výške 1488,5m. Jaskyňa má okrem toho ešte
neďaleko ďalší vchod, ktorý vedie do tzv. Speleomaturity, ale tento sa nepoužíva. Ďalší tzv. “vchod č.
2” s jaskyňou nesúvisí a dnes je považovaný za samostatnú jaskyňu (Bivaková jaskyňa, D 902). Výstup
k vchodu dosahuje cca 500m prevýšenia od vyústenia Čiernej dolinky, kde sa dá prísť Jánskou dolinou
autom. Cesta s materiálom trvá peši min.1 až 1,5 hod. Vchod je uzavretý a jaskyňa je v stálom výskume
a pod dohľadom skupiny Speleo Detva.

Charateristika jaskyne

Ide o v súčasnosti najhlbšiu jaskyňu na Slovensku, hlbokú 432m, ktorá má však aj značne rozsiahle
horizontálne či šikmo meandrujúco klesajúce časti poprepájané stredne hlbokými priepasťami (do
40m). Celková dĺžka jaskyne je v súčasnosti 5101m. Jaskyňa je vystrojená fixnými rebríkmi a neschodné časti upravené, takže prístup na dno je bezpečný a rýchly.
Jaskyňa v horných častiach je pretekaná iba potôčikom priemernej výdatnosti 1 -3 l.s-1, ktorý napájal jazierko na pôvodnom dne (Sieň prieskumníkov) v hĺbke 272 m. V súčasnosti je sifón zlikvidovaný.
V nižších častiach však preteká významný vodný tok (priemerne cca 20 l.s-1), ktorý predstavuje “hlavné
odvodňovanie Krakovej hole”. Prítoková vetva (zával) i odtoková (úžina) však nie sú sifónovitého
charakteru a potápačské pokusy boli inde vo viac menej statických sifónoch, resp. sifónoch s malým prietokom -Marcelova Žumpa a Koncový sifón za “Kaňonom”. Hipman (l981, s. 10) píše o chodbe
ukončenej vodou v hĺbke -294m (sifón Muti), vodný tok potom preteká neznámym sifónovým úsekom
a objavuje sa opäť v Kaňone, kde mizne v Koncovom sifóne (-343m). Tu má vodný tok už prietok okolo
4 l.s-1. Podstatne významnejší tok (priemerne cca 20 l.s-1) sa objavuje vytekajúc zo závalu v hĺbke 276
m, preteká Veľkým kaňonom, aby napokon mizol v úzkej pukline, kde dodnes na jej rozširovaní pracuje
Speleo Detva (vodný tok je v súčasnosti odrazený do tzv.”Koleňákov”). Potápať sa tu ale nedá.
Prvý farbiaci pokus na tzv. Starom dne (-152m) uskutočnil už v r. 1973 Z. Hochmuth a kol. s negatívnym výsledkom. Ani v r. 1981 ešte nebol známy odtok vôd zo Starého hradu. Objavom “hlavného
Obr. 60. Mapa Starého hradu od P. Hipmana z
príspevku v zborníku Stalagmit r. 1986
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odvodnenia” sa ale situácia zmenila. Voda miznúca na konci “pracoviska” bola (r. 1984) zafarbená fluoresceínom, vo výverovej zóne Medzibrodie sa objavila za 15 hod.

Potápačské prieskumy

V sifóne na dne Studne radosti (tzv. Sifón 80), resp. v Sieni prieskumníkov sa potápali V.Ďurček
a čiastočne Z.Hochmuth dňa 5.8.1979 (Hipman udáva 4.8). Sifón bol neskôr prekonaný čerpaním vody
do umelého bazéna, potom prekopaný, odvodnený a strop zvýšený, takže dnes už tu neexistuje
potápačský problém.
Po objavoch v r. 1980 existoval problém na pôvodnom dne jaskyne v hĺbke 323m. Známy je príspevok o možnosti čerpania tzv. tohto tzv. Koncového sifónu (tiež sifón B), neskôr premenovaného na
Marcelovu žumpu v hĺbke 343m (Spravodaj 4/1981, Naše plány, s. 23). Známa je informácia o priebehu akcie (Hipman P. 1986), počas ktorej bol sifón vyčerpaný za pomoci nádrže vytvorenej zapchatím
tzv. sifónu B. Akcia bola ukončená 30.10.1982, nepriniesla úspech, postup bol iba 5m v prekopanom
blatitom tesnom kanáli.
Z Revajovho dómu ďalšia klesajúca vetva končila sifónom “Muti”v hĺbke 378m. V tomto sa potápal
v decembri 1984 český potápač Peter Sochor, došiel do vzdialenosti 40m a hĺbky 6m.
V jaskyni potápali saj iní českí potápači (F. Piškula, M. Měkota na jeseň 1981 - zmienka pri opise
Záskočia - Hriň P.1981) neúspešne, zrejme v Koncovom sifóne.
Neskôr, po objavení ďalších častí potápali aj v odtoku hlavného toku, skôr ako o potápanie šlo zrejme o prelezenie v neopréne cez vodou zatopenú úzku špáru, ktorú v súčasnosti členovia Speleo - Detva
rozširujú s využitím elektrickej energie z vodnej elektrárne na hlavnom toku.
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29. Bivaková jaskyňa

Iné názvy: Vchod č. 2 (Hipman, P.,1972). D 902, Nadmorská výška 1434m, dĺžka 49m. Sifón: 1/0

Poloha

Nachádza sa asi 50 m pod vchodom do jaskyne Starý hrad, prístup identický, ako k Starému hradu.
Názov dostala podľa skutočnosti, že v začiatkoch výskumu P.Hipmana a kol. na Krakovej holi sa v jej
portáli bivakovalo.

Charakteristika jaskyne

Ide o riečnu jaskyňu, ktorá sa začína pod veľkým previsom a odtiaľ tiahne asi 40m na sever, smerom
na Hlavnú studňu v jaskyni Starý hrad. Z jazierka na konci jaskyne je čerpaná násoskou pitná voda.
P.Hipman predpokladal, že ide o jaskyňu geneticky súvisiacu so Starým hradom (odtiaľ aj pôvodný
názov ako “vchod č.2”), ktorej súvis so systémom by sa dal ľahko dokázať.

Potápačský pokus

Je známy iba jeden pokus, a to 6.8.1979, kedy sa s fľašou obj. 5 l ponoril v jazierku na konci jaskyne
Z. Hochmuth. Preskúmal sifón do dĺžky asi 15m a hĺbky cca 4m, došiel na najnižšie miesto, odkiaľ už
chodba stúpa, ale vrátil sa pre nedostatok vzduchu nazad.

Opis sifónu

Sifón začína jazierkom na konci pomerne nízkej chodby. Je preto výhodné sa ustrojiť ešte pred
jaskyňou. Sifón klesá chodbou podobného prierezu ako celá jaskyňa, t.j. menej ako 1m. Všade sa však
dá otočiť. Dno je pokryté sutinou. Hladina v jazierku príliš nekolíše, čo by svedčilo o výraznom prepade
na druhej strane. O vplyve čerpania na hladinu nevieme.
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30. Jaskyňa v Záskočí

D 1032. Nadmorská výška 1332 m, dĺžka. 5034m, denivelácia 284m. Sifóny: 7/6

Poloha a prístup

Hlavný (spodný) vchod do jaskyne sa nachádza v dolinke Záskočie, ako sa nazýva záver Bielej
dolinky (tiež Bielo). Jaskyňa je spojená s jaskyňou na Predných, s ktorou vytvára systém. Prístup je
náročný a z Jánskej doliny trvá peši cca 2,5 - 3h. Jaskyňa je uzavretá a je v správe Speleo - Detva.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa má sčasti podobný charakter, ako Starý hrad. Sú pre ňu typické dlhé šikmo klesajúce meandrujúce chodby, sčasti suché, sčasti pretekané slabým tokom (priemerne pod l l.s-1), ktoré sú poprerušované priepasťami strednej hĺbky (10 - 30m), mimo hlavného ťahu aj hlbšími. Od spodného vchodu po
dno je hĺbka jaskyne 148m, celková hĺbka je 284 m a dĺžka zameraných častí v súčasnosti 5034 m.
Jaskyňu po 1. sifón opísal a zmapoval A. Droppa (1972), prekonaním Sifónovej chodby za suchého
stavu a tiež čerpaním (Hipman P.,1971, Slančík, J.1975) došlo k ďalším objavom o.s. SSS Zvolen,
neskôr Speleo - Detva.
Farbiaci pokus opisuje Hipman P. (1981), voda sfarbená fluoresceínom sa objavila po 42, 5 h vo
výverovej zóne Medzibroidie v Jánskej doiline a zriedená tiež v jaskyni v Hlbokom.

Prieskumy prvých sifónov a potápačské pokusy

Prvý sifón bol prekonaný tak, že pri návšteve jaskyne v suchom jesennom období (asi v r.1967)
si P. Hipman všimol, že do jaskyne prúdi vzduch a preliezol spolu s H.Kynclovou cez 1.sifón po suchu,
zastavil ich však 2. sifón. Na jeseň 1969 vyčerpali primitívnymi pomôckami plytký 2. sifón a prekopávajú ďalší nasledujúci vyschnutý 3. sifón. Po asi 60 m nasleduje 4. sifón, ktorý asi nepredstavoval problém. Tým bola objavená podstatná časť dnes známych častí jaskyne.
Neskôr boli sifóny i za zvýšeného stavu čerpané systémom násosky (Slančík, J.1975). Dodatočne
bola prekopaná vrchom obchádzka, takže dnes sa sifónová chodba nepoužíva. S výstrojou umiestnenou
na bokoch by sa asi sifóny dali prekonať.
Po tomto objave pomerne rýchlo bola objavená cesta až na dno jaskyne v hĺbke 147 m od pôvodného, spodného vchodu. Na dne bránil ďalšiemu postupu ďalší sifón - 5. Do sifónu aj v zime prúdil
slabý prítok, preto bolo potrebné vybudovať pred sifónom hrádzu. 5. sifón, a za ním nasledujúci 6. sifón
Obr. 61. Mapa Jaskyne
v Záskočí od P. Hipmana
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boli tiež prekonané čerpaním do hrádze a nasledovným prekopaním. (Hipman P. 1981). Takto bol
objavený Perlový dóm a tiež do neho dodatočne prerazený iný, suchý prístup. Perlový dóm sa končí
doposiaľ neprekonaným sifónom Mŕtveho jazera.
Treba spomenúť ešte ďalšie sifónové úseky, ktorým sa nepripisuje zvláštny význam. Občasný, resp.
slabý vodný tok, ktorý preteká jaskyňou mizne pod Šrolovou priepasťou (v hĺbke asi 120m) a objavuje
sa pred 5. sifónom v Sintrovom dóme. Celý úsek doposiaľ nik neprešiel, bol ale uskutočnený farbiaci
pokus, ktorý potvrdil súvislosť.
Sintrový dóm bol objavený prekopaním polosifónu, za ním bol ešte prekopaný ďalší kratší sifón,
ktorý umožnil lepší prístup do samostatnej stúpajúcej vetvy jaskyne (Monzúnová šachta).

Pokusy v sifóne Mŕtveho jazera

11.6.1978 sa v sifóne zanoril Z.Hochmuth. 30.9.1978 sa v sifóne uskutočnila akcia o.s. Trenčín,
potápači boli V.Sláčik a J.Kucharovič. V.Sláčik najprv plával popri povale a skúmal slepé výbežky, čím
všetko zamútil. Potom iba klesol na dno do hĺbky 8m (Hriň, P.1981).
13.10.1981 M.Měkota v čistej vode priplával priamo k otvoru. ktorý odhadol na 1 x 1m. Vyčnievajú
tu kulisy, potápač preliezol za 1. rebro. Lokalita nádejná.
V.Ďurček 26.9.1992 zaplával najďalej. Ťahal za sebou iba 1 fľašu, na ktorej mal upevnenú i lampu.
Úzky kanál vedie strmo dole, došiel do vzdialenosti asi 40m a hĺbky 15m. Zánor trval 15 min. a spotreba
vzduchu bola 1000 l.
Opis sifónu Mŕtveho jazera
Nakoľko všetky predchádzajúce sifóny nepredstavovali potápačský problém a stručne sme ich
charakterizovali vyššie, venujeme sa iba opisu sifónu Mŕtveho jazera.
Perlový dóm sa zvažuje k jazeru, do ktorého prúdi slabý potôčik (v zime pod 0,5 l.s-1), vytekajúci zo
6. sifónu. Jazero má pretiahnutý tvar, je dlhé asi 20m, priemerne široké asi 2m (fotografia v knihe
Československé jeskyně i Podzemné Everesty). Najhlbšie je pred samým koncom, ktorý je slepý - nad
hladinou sa tiahnuci výbežok sa tiež slepo končí. Až na koniec jazera sa dá dostať pohodlne po inštalovaných oceľových stupačkách. Hĺbka je tu asi 8m. Tesne pod hladinou je niekoľko kulís, avšak ďalší
postup tadiaľ nie je možný. Pokračovanie je na dne, kde je otvor priemeru asi 0, 8m. Odtiaľ chodba
klesá na spôsob strmo klesajúceho blativého kanál, ktorý je priechodný iba s prístrojom v ruke. Kalenie
je absolútne. Problémy spôsobuje skutočnosť, že jednak treba držať prístroj a jednak manipulovať
s cievkou. V Ďurček sa domnieva, že už dosiahol najnižšie miesto, ktoré je aj takto dosť ťažko
prekonateľné, ale postup tu nevylúčil.
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I. Ponorný systém Štiavnice a Bystrej v Jánskej doline
Všeobecná charakteristika oblasti

Jánska dolina (predtým Svätojánska) predstavuje
dolinu paralelnú s Demänovskou dolinou, podobného
geologického zloženia. Vody zbiera vo vejáre dolín prítokov na severnej strane hlavného hrebeňa Nízkych
Tatier na nekrasovom území (granity, meramorfované
horniny), z ktorých najznámejšie sú Bystrá, Ludárová,
Štiavnica. Severnejšie dolina pretína pruh mezozoika
obalovej série a krížňanského príkrovu, práve tu sa uvedené toky koncentrujú v jediný tok Štiavnice. Štiavnica
sa stáva ponornou hneď po vtoku na krasové územie,
ponory sa však nachádzajú na riečisku aj ďalej. Podobne
Bystrá sa čiastočne ponárala po príchode na krasové
územie, avšak už tesne pred sútokom so Štiavnicou,
dnes je ponor inaktívny, aj keď existuje vcedzovanie
vody priamo v koryte. Podrobnejšie sa hydrologickými
pomermi územia zaoberal Droppa A., (1972).
Podzemné toky sa objavujú v jaskyniach Poschodový
potok, Sokolová, Jaskyňa Zlomísk, vyvieračka Hlbokô,
kde vyviera podstatná časť vôd na povrch, avšak aj nižšie
vo viacerých vyvieračkých v Medzibrodí a nižšie prakticky až po vyústenie doliny do Liptovskej kotliny.
Samostatný kratší a občasný systém môžeme sledovať
v Novej Stanišovskej jaskyni a jaskyni Plačúca skala.
Ako ukázali merania Droppu A. (1978) a upresnenia
M. Slaninu (1998), na krasové územie vstupuje
priemerne ročne 0, 74m3.s-1vody z nekrasového územia,
územie opúšťa priemerne 1,45 m3.s-1, to znamená, že
ešte približne 0,7 m3.s-1sa do podzemného a následne
povrchového obehu dostane z autochtónnych vôd z krasových masívov Krakovej hole a Ohnišťa.
Pôvod časti vôd z masívu Krakovej hole preukázal už
Hipman P. (1981). Ponárajúce sa a vyvierajúce sú tiež
toky v doline. V najvyššom ponore Štiavnice, P-1 voda
zafarbená 15.11.1958 sa objavila vo vyvieračke v Hlbokom za 9 hodín 25 min. (In Droppa A.1972), pri 2
opakovaných pokusoch v r. 1996 a 7 za nízkeho stavu
vôd sme výtok vôbec nezachytili (0,7 kg a 0,15 kg fluoresceínu). Zafarbená voda sa však za 15 min. objavuje
v prítokovom sifóne v Sokolovej jaskyni (vzdialenosť
80m). V jaskyni Poschodový potok sa sfarbená voda
neobjavila. Neskôr za vyššieho stavu vôd bol farbiaci
pokus úspešne zopakovaný (Holúbek P.1998). Farbenie
sa uskutočnilo v sifóne Tichá tôňa v Jaskyni Zlomísk
dňa 26.3.1999, farbivom sfarbená voda (2 kg fluoresceínu) vypustená potápačmi v 30 m hĺbke (Hutňan a
Přibyl) vytiekla po 9,5 hod. vo vyvieračke Hlbokô.
Zatiaľ nevieme, či ide o ponorný tok Štiavnice, alebo
pochádza od skrytých ponorov Bystrej. Bioindikačnou
metódou priebeh toku sledovali Magdolen a Holúbek
(1996). Predpokladajú, že tok Štiavnice vedie prevažne
v pravom (východnom) svahu doliny, tieto úvahy
Obr. 62. Mapa Jánskej doliny
potvrdil metódou VDV Petr Nakládal z Prahy.
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31. Ponor pod Sokolom

Iné názvy: Ponor Štiavnice Pred Bystrou, P-1. D 1156. Nadmorská výška 879m, dĺžka 30m.

Poloha

V Jánskej doline, v mieste jej rozvetvenia, resp. odbočky Bystrej. Ponor sa nachádza asi 140m proti
prúdu Štiavnice (hlavného toku) v nadm. výške 879m, pod bralnou stenou na pravom, východnom
brehu potoka.

Charakteristika
lokality

Ponor sa spomína takmer vo všetkých dielach
zaoberajúcich sa Jánskou
dolinou.
Predstavuje
spočiatku skalnú dutinu
na spôsob previsu šírky
6,5m a výšky 1,5m, do
ktorej tečie časť potoka
(rameno). V minulosti sa
tu voda dokonca umele
odrážala. Potok tu perejovite klesá nadol asi 4- Obr. 63. Situácia v okolí ponorov Štiavnice na Predbystrej. Na základe
5m, ďalej je cesta za- podkladov A. Droppu, P. Holúbeka, M. Hurtaja a P. Vaněka spracoval
tarasená balvanmi a dre- Z.Hochmuth
vom. Boli tu pokusy o prekopanie, Šrol (ústne podanie) spomínal technické práce s tritolom po vojne, postúpilo sa údajne až 30m.
Potápačské pokusy nie sú známe.
Množstvo vody, ktoré do ponoru vteká, sa veľmi mení, Droppa uvádza max. kapacitu až 714 l.s-1,
priemerne 288 l.s-1 často tu však tečie iba okolo 10 l.s-1. Veľmi zaujímavý je údaj z listu V.Lenka
V.Benickému z r. 1948 (In. Holúbek P.1996). Píše tu o tom, že celú Štiavnicu odrazili do ponoru, ale
prietok v Hlbokom sa príliš nezväčšil, z toho vyplýva možnosť, že voda vyviera niekde nižšie.

Literatúra:

DROPPA, A., 1972: Krasové javy Jánskej doliny na severnej strane Nízkych Tatier. Československý
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32. Sokolová

Iný názov: jaskyňa v Sokole, Jaskyňa pod Bystrou. D 1199. Nadm. výška 899m, dĺžka 1308 m
Sifóny: 3/0

Poloha

Nachádza sa v Jánskej doline, v jej časti, kde sa dolina vetví (tzv. Predbystrá). Vchod sa nachádza v
úpätí brál, zvané Sokol, ktoré tu spadajú z Ohnišťa.
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Charakteristika jaskyne

Ide o jaskyňu s aktívne pretekaným dolným poschodím a inaktívnymi časťami, ktoré sa tiahnu takmer horizontálne v úrovni 20 - 30m nad aktívnym povrchovým riečiskom. Od vchodu vedie cca 25m
na sever a tiež aj opačným smerom, na juh, asi 180m. Asi 30m južne za vchodom je možné zostúpiť
najprv skalným stupňom a potom cez závalovú chodbu nadol k aktívnemu riečisku. Aktívne riečisko tu
preteká iba asi na 10m úseku a podľa zamerania Dr.Droppu, asi 8m pod úrovňou ponoru. Zafarbená
vody z ponoru sem pritiekla za 15 minút pri priemernom stave vody. Na jar r.1998 sa podaril prienik
aj na iné, pomerne rozsiahle časti aktívneho riečiska, boli objavené rozsiahlejšie priestory.
Ukazuje sa, že iba časť vôd má pôvod v ponore P-1, prípadne v tzv. Hurtajovej sonde. Časť vôd
pravdepodobne pochádza z masívu Ohnišťa.

Obr. 64. Mapa Sokolovej jaskyne publikovaná v Spravodaji SSS (Vaněk P., Hurtaj M., 1999)

Potápačské pokusy

Pravdepodobne prvý pokus v starej časti aktívneho riečišťa sa konal dňa 19.8.1987 sa v sifóne ponoril Z. Hochmuth, pomocníci Ľ.Očkaik a Š.Skalský, s negatívnym výsledkom.
V novoobjavených častiach sa potápal Z. Hochmuth 20.8.1988vo Vajsovom meandri. V smere
odtoku zaplával asi 8m, bez vynorenia a zaregistroval v mieste zanorenia prítok. Opätovné potápanie v
tejto časti uskutočnili 27.-28.3.1999 D. Hutňan a kol., v oblasti prítoku sa snažili pod vodou aj kopať.

Opisy sifónov

Starý prítokový sifón
Voda tu vyviera spod steny vľavo. Dalo sa tu zanoriť (poležiačky) prístroj ťahajúc za sebou. Sifón je
eliptického prierezu, pod vodou vidieť asi 2m ďaleko. Rozmery sú veľmi tesné, cca 20 x 65 cm. Na dne
sú štrky, čiastočne s drevom splaveným z povrchu. Pokúšal som sa do sifónu ešte vplaziť nohami dopredu, ale nešlo to. Je tu možnosť hrabania na dne.

Starý odtokový sifón
Miesto, kde voda mizne, je absolútne nepriechodné. Puklina dosahuje 10 - 15 cm na výšku a stáča
sa vpravo. Prúd je dosť silný, piesok v pohybe. Vyzerá to ale, že ponad vodu existuje vzdušné spojenie,
ale bez technických prác asi nebude možný postup.
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VOLKO, J., 1952: Jaskyňa v Sokolove. Krásy Slovenska, 29, 7, Bratislava, 159-160.
VANĚK, P., HURTAJ, M.,1998: Jaskyňa Sokolová - objav a cesta k nemu. Spravodaj SSS 29, Lipt.
Mikuláš, s.4-9

75

32. Poschodový potok

D 1162. Nadmorská výška 871m, dĺžka 347m, Sifóny: 2/0

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v hornej časti krasového územia Jánskej doliny, pri horárni Predbystrá, prístup
analogicky ako u Jaskyne Sokolovej a ponoru P-1. Vchod sa nachádza priamo v riečisku potoka asi 10m
povyše sútoku Bystrej a Štiavnice, na jeho strane bližšie k ceste, pod bralom. Ponor je označený na
mape A.Droppu (1972) ako P-2 a iba neskôr sa zistilo, že tu je jaskyňa. Jaskyňu spomína v liste
V.Benickému (1948) V.Lenko (in. Holúbek, P.1996).

Charakteristika jaskyne

Jaskyňu podrobne preskúmal a zameral P.Holúbek a kol. Okrem mapy v príspevku Holúbek P. - Vajs
J. 1996 existuje aj podrobnejšia mapa v príspevku z r. 1998 (vyšiel v roku 2000), ktorú tu publikujeme.
Jaskyňa prestavuje pomerne zložitú sústavu chodieb, ktoré sa tiahnu pod povrchovým riečiskom
a stupňovite klesajú až asi 30m pod jeho úroveň. V jaskyni sa voda objavuje v prítokovom sifóne
a mizne v minimálne 2 odtokových sifónoch.
Farbiaci pokus z r. 1997 v ponore P-1 preukázal, že z tohto ponoru vody cez jaskyňu asi netečú - viac
ako 1 h tu V.Ďurček pozoroval a nevšimol si sfarbenie.

Obr. 65. Mapa jaskyne Poschodový
potok od P.Holúbeka publikovaná v
Slovenskom krase (Holúbek P., 1998)

Potápačské pokusy

V jaskyni sa systematicky nikto nepotápal, objavitelia tvrdia, že sifóny sú asi ťažko prekonateľné tesné. Avšak vieme o pokuse B.Šmídu v zime 1996-7, asi neúspešnom. Je asi potrebné systematicky
sifóny preskúmať skúsenými potápačmi.
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34. Jaskyňa zlomísk

D 1040. Nadmorská výška 854 m, dĺžka 10 370m. Sifóny: 6/2

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v strednej časti Jánskej doliny, povyše tiesňavy nad Hlbokým. Má 2 vchody,
ktoré ležia v spádnici nad sebou, no používa sa dolný. Vchod je uzavretý oceľovou rúrou s betónovým
a železným vrchnákom. Jaskyňa je objektom výskumu o.s. Nicolaus.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa predstavuje komplikovaný labyrint v ľavom svahu Jánskej doliny medzi dolinkami Škopovo
a Hlboké. Má 3 - 4 úrovne nad sebou, celková dĺžka zameraných častí Vodné sifóny sa nachádzajú v
najnižších úrovniach.
Z regionálneho hľadiska rozoznávame tzv. Starú jaskyňu, ktorú objavila skupina okolo S.Šrola
a P.Revaja v r. 1954. Jej podrobná mapa v rozsahu viac ako 2,5 km bola publikovaná (Hochmuth, Z.,
Holúbek, P.,1995). Táto časť sa tiahne smerom na Z, do masívu, resp. pod dolinku Hlboké a končí sa
rozľahlými podzemnými jazerami.
Tzv. Nové časti boli objavené P.Holúbekom a kol. na jar r. 1996. Majú dnes zameranú dĺžku viac ako
7,5 km. Ich spodná úroveň zasahuje až 30m pod úroveň povrchového riečiska a tu leží i najzaujímavejší sifón, Tichá tôňa. Tiež tieto časti spolu s mapou boli publikované (Hochmuth, Z., Holúbek, P.,1998).

Obr. 66. Obrysová mapa jaskyne Zlomísk.
podklad pre klad listov z príspevku
Hochmuth Z. - Holúbek P. 1998)

Prieskumy sifónov, potápačské pokusy

Tzv. prvý sifón sa nachádzal na západnom konci starých častí jaskyne. Došli k nemu objavitelia už
asi r. 1954. Zistili ale, že jeho hladina kolíše a sifón občas úplne vysychá. Takto vyschol aj r. 1972. Preto
sa tu ani nekonali potápačské pokusy, až členovia SPK - Východ dňa 11.3.1989 (F.Koľbik Z.Hochmuth) z nevedomosti o tomto stave v sifóne (bol vtedy vysoký stav) potápali a zaplávali asi 30m.
Druhý sifón sa prejavuje ako sifón iba v stave vyschnutého 1. sifónu. Po prvýkrát bolo známe jeho
vyschnutie r. 1972, vtedy ho aj S.Šrol a kol. prekonali po suchu a časti za ním aj zamerali. Niekedy
v r. 1982 - 4 sa v sifóne potápal V.Žikeš, ale asi nepreliezol na druhú stranu. Druhýkrát sifón vyschol v
decembri 1984, ale potápačský výskum sa nerobil. Napokon sme ho prekonali po vyschnutí 1. sifónu
čerpaním 10.3.1986 (Hochmuth, Z.,1996).
Tretí sifón sa nachádza za pomerne rozsiahlymi časťami (za sifónom) na konci 2 dlhých jazier, cez
ktoré treba preplávať. V sifóne sa uskutočnila iba jedna potápačská akcia bez dosiahnutia hladiny.
V.Ďurček a D.Hutňan zaplávali dňa 10.3.1996 asi 35m.
V tzv. Nových častiach sa nachádza viacero sifónov. Pred a za Pilierovou sieňou sa v proti sebe idúcich odbočkách nachádzajú 2 sifóny (Sintrové sifóny), ktoré asi navzájom súvisia. Súvis doposiaľ nik
nepreveril.
Sifón Tichá tôňa sa nachádza takmer pod záverečnou časťou jaskyne, hladina je hlbšie, ako
povrchové riečisko Štiavnice. Prvé zanorenie vykonal V.Ďurček, ktorý 8.6.1996 dosiahol hĺbku
22m a 5.10.1996 kde dosiahol tiež iba to isté miesto, teda akúsi slepú kapsu. D.Hutňan 16.11.1996
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našiel pokračovanie nadol (Durček šiel veľmi dopredu) a dosiahol hĺbku 33m. Ďalšia akcia bola
7.12.1996, kedy bola dosiahnutá výstupová vetva a aktívne riečisko. Tiež počas akeie 30.1.1997 v dvojici s K.Hergetom z Kladna dosiahli aktívne riečisko. Vypustili tu farbivo, farbiaci pokus však nebol
úspešný, farbivo nebolo vo vyvieračke Hlboké zaregistrované. Posledná akcia bola uskutočnená
27.2.1997, kedy Hutňan do značnej vzdialenosti (70m) preskúmal chodby tiahnuce sa vľavo od príchodu na “aktívne riečisko. Až akcia dňa 26.3.1999 usporiadaná pre potvrdenie súvislosti s Hlbokým
bola úspešná, avšak ďalší výskum tu už neprebehol.
Okrem toho sa nachádza v častiach medziposchodia Borinských chodieb pred Tichou tôňou ešte
ďalší sifón či sifóny (sifón vytrvalého potápača), kde potápal tiež D.Hutňan, ale tiež bez dosiahnutia
úspechu.

Opisy sifónov

Prvý sifón
Nejde v pravom slova
zmysle o sifón, ale iba o občas zaplavovanú chodbu
dlhú asi 45m, ktorá má
pred koncom odbočky
vpravo i vľavo, ktoré sú
ale slepé. Pokračovaním
chodby pri dne je tzv., 2.
sifón.
Treba spomenúť ešte aj
občasný sifón v Malom
dóme. Tento sa vytvára za
obzvlášť vysokého stavu
vody, kedy voda z 1. sifónu zaplaví chodbu pod
tzv. Táborom” a vytvorí
v prístupovej ceste sifón,
hlboký aj 3m. Vtedy sa dá
toto miesto obísť vrchom
tzv. Obchádzkou k Táboru
Druhý sifón
Predstavuje vo vyschnutom
alebo
vyčerpanom stave zúženinu
dlhú cca 8m. Najprv sa dno
znižuje sifónovite, pričom
výška stropu je asi 50 cm,
priechod je ale široký. Po
3m sa strop zvýši na spôsob
malej sienky vysokej do
1m, v čelnej stene je úzka
plazivka akurát na ľudské
telo. Tento prechod je dlhý
3m, potom sa chodba
zvyšuje tak, že sa už dá
postaviť. nasledujúce časti
“za sifónom” sú ale pri normálnom stave v podstate
tiež zaplavené.
Tretí sifón
Na konci “častí za
sifónom” klesá relatívne
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Obr. 67. Mapa z príspevku Z. Hochmutha
v Spravodaji SSS (1986)

najväčšia sieň v týchto častiach na hladinu dlhého jazera. Je to tzv. 1. jazero, ktoré smeruje generálne
na sever a je dlhé takmer 50m, široké 2 - 5m. Dómovitý rútený priestor na jeho konci vytvára breh
a hrádzu oproti nasledujúcemu, 2. jazeru,. Toto je kratšie, iba asi 20m a na jeho konci je 3. sifón. Jazerá
je potrebné aj s výstrojou preplávať, čo ale nespôsobuje žiadny problém.
Po niekoľkých metroch sa jazero pod hladinou mení na obrovský zával. Tento sa dá prekonať iba
s ťažkosťami neurčitým smerom pomedzi balvany. Za závalom je akási podvodná sieň, hladina sa nedá
dosiahnuť. V priamom smere to pokračuje ďalším závalom, ktorý by sa dal asi prekonať, ale pri
niekoľkonásobnom zanorení. Na ľavej strane išla akási chodbička, no končila. Pre značný zákal
potápači nepokračovali ďalej. Potápači mali fľaše umiestnené na boku. Ďalší výskum tohto sifónu je
perspektívny, ale podmienky na jeho návštevu sa opakujú iba výnimočne.
Sintrový sifón I
Prístup k nemu je v Nových častiach
Jaskyne Zlomísk tesne pred výstupom do
Pilierovej siene odbočkou vpravo. Na začiatku
chodby tu zo stropu kvapká resp. prúdi slabý
vodopád, ktorý potom pokračuje ako potôčik
na dne až do sifónu. Chodba postupne klesá,
strop sa znižuje, potom sa zas rozmery chodby
zväčšujú a na dne je šmykľavé blato. Takto
vedie chodba až k jazeru, ktoré sa stáča vľavo
a sifónovite jeho strop klesá pod hladinu.
Doposiaľ sa tu nik nepotopil. Je veľmi pravdepodobné, že súvisí so Sintrovým sifónom II,
resp. ide o jediný sifón s 2 hladinami.
Sintrový sifón II
Prístup k tomuto sifónu je za Pilierovou
sieňou, priamo pod stupňom či traverzom v mieste, kde odbočuje piesková chodba. K sifónu
vedie pomerne dlhá klesajúca chodba so sintro- Obr.69. Výrez z mapy z príspevku Hochmuth vými hrádzičkami na dne. Chodba sa asi po Holúbek 1998
10m vetví, k sifónu treba ísť pravou vetvou.
Tiež v tomto sifóne, ktorý asi súvisí so
Sintrovým sifónom I sa nik nepotápal. Názov
Sintrový sifón pochádza od charakteru chodby
klesajúcej do neho s množstvom plastických
sintrov na dne i na stenách.
Sifón vytrvalého potápača v Borinských
chodbách
V oblasti pod Pieskovými chodbami sa
tiahne zaujímavé ešte spodnejšie medziposchodie Boriských chodieb. Potápal sa tu
r.1997 D. Hutňan, mal však poruchy na výstroji, takže výskum nedokončil. Dosiahol
vzdialenosť 10m a hĺbku 4m. Hladina sifónu
kolíše v rozpätí 2m v závislosti od zrážok,
podľa účastníkov akcií sú tieto časti preto dosť
nebezpečné. Sifón možno súvisí s inými
časťami, možno aj dokonca s Tichou tôňou, ale
pre extrémny prístup sa už opakovaný
prieskum neuskutočnil. Ponad sifón je možné
dostať sa do ďalších chodieb (nie sú na mape),
kde je po 10m sifón, ktorý sa podarilo po vybudovaní hrádze odčerpať násoskou. Za týmto Obr. 70. Mapa z príspevku Hochmuth Z. ,Holúbek P.
sifónom pokračuje ďalší blatitý sifón.
1998
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Sifón Tichá tôňa
Pre lepší transport k tomuto sifónu sme
sprístupnili tesný prechod, ktorý vedie nadol od
Bieleho jazera do dolnej úrovne. Hneď po zostupe do dolnej úrovne treba postupovať tesnou
dierou, komínikom a plazivkami v najnižšej
úrovni jaskyne až k cca 10m hlbokej šikmej
priepasti. Táto je dnes sprístupnená povrazovým rebríkom. Nevedie priamo na hladinu
vody, nad ňou je malá plošinka a zaklinený balvan, kde sa zmestia cca 3 osoby a kde môže
prebiehať príprava potápača.
Vlastné vstupné jazero má pretiahly tvar,
dlhé je asi 10m a široké 2 - 3m. Pôvodne sa skúmalo po hladine, je tu kdesi údajne ešte jedna
možnosť, ako sa dostať k jeho hladine.
Podrobnosti potápania sú podané v príspevku
D.Hutňana (1997).
Odtiaľ klesá šikmý puklinová opriepastný
komín so spomínanou slepou kapsou, ktorá je
viac vpredu (z pohľadu od zanorenia). Treba
postupovať viac vertikálne, aj keď zakalená
voda klesá priamo dole. Tu je zaklinený balvan Obr. 71. Mapa z príspevku Hutňana D.1997,
a trocha zúžené miesto. Potom sa už priepasť či
kreslil Z.Hochmuth
komín zas rozširuje a dosahuje ohyb. Na dne sú
tu čeriny v piesku. Vpravo odbočuje chodba,
zistilo sa ale, že nie je prietočná. Po 65 m od zanorenia stúpa chodba na akési plató (piesčité), odkiaľ
oboma smermi vedú veľké priestory. Smerom vpravo je komín, potápač tu ale nedosiahol hladinu, aj
keď sa dostal iba do hĺbky niekoľko m (úzke). Ďalej pokračuje rozsiahly sieňovitý priestor vedúci nahor
šikmou plochou, ani tu sa nepodarilo dosiahnuť hladinu. Prieskum opačným smerom od “Plató“
doposiaľ nebol realizovaný.
V súčasnosti záujem o prieskum Tichej tône ochabol z dôvodu komplikovaného prístupu a tiež i
nedôvere v techniku zamŕzajúcu v studenej vode.
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35. Jaskyňa v Hlbkom

Iné názvy: Hlbokô, Hlboká jaskyňa. D 1002. Nadmorská výška 774m, dĺžka cca 350m. Sifóny: 5/4

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v strednej časti doliny, v jej ľavom svahu, vzhľadom na to, že z nej vyteká celý
potok, je lokalita zďaleka viditeľná, napr. z cesty oproti. Vlastný vstup do jaskyne (posuchu) sa
nachádza asi v strede cca 10m širokého portálu, pomedzi balvanmi, voda vyviera vpravo sústredeným
výverom z krátkeho sifónu.

Charakteristika jaskyne

Ide o vodnú jaskyňu, ktorej podstatná časť je tvorená aktívnym riečiskom, poprerušovaným sifónmi.
Ich pomenovanie či číslovanie nie je jednoznačné, budeme používať číslovanie zavedené pražskými
spelopotápačmi (Speleoaquanaut - J.Hovorka). Jaskyňa okrem toho obsahuje i časti nepatrne nad vodnou hladinou (časť býva aj zaplavovaná). Hneď za povrchovým výverom sú 2 krátke sifóny. Potom
nasleduje vstupná sienka, kde ešte dopadá denné svetlo. Tu tečie tok vo vzdušnom riečisku, ktoré

80

pokračuje proti smeru toku 3. sifónom. Za ním sa nachádza veľká sieň s kvapľovou výzdobou, do ktorej
sa dá dostať aj umelo prekopanou plazivkou posuchu. Aj tu je kratší sifónový úsek (nečíslovaný). 4.
sifón na riečisku sa dá obísť. Hlavný problém predstavuje tzv. 5. sifón, ktorý sa nachádza na konci dvojitého sieňovitého priestoru. Tento je preskúmaný do vzdialenosti asi 120 m a predstavuje kľúč na
podzemné riečisko Štiavnice. Celkovú dĺžku jaskyne udáva Droppa A. (1973) na 202m, v citovanom
príspevku je aj mapa. Staršia mapa sa nachádza v Slovenskom krase č.1. Sifóny jaskyne zameral
a pomerne dobrú mapu nakreslil Hovorka J., použili sme ju pri zostavení celkovej mapy jaskyne
(Gresch, A., Hochmuth, Z., 1993). So zameranými podvodnými časťami je dĺžka jaskyne cez 350m.

Obr 72. Mapa Jaskyne v Hlbokom, vypracovaná členmi skupiny ČSS Speleoaquanaut v Prahe,
autor J.Hovorka.
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Potápačské pokusy

Jaskyňu navštívila v r.1967 výprava anglických potápačov (Kratochvíle, Z. 1967), ktorí údajne preplávali prvý sifón (nie je jasné o ktorý vlastne ide) a čiastočne zaplávali do 2. sifónu.
V Jaskyni pôsobili ďalej potápači z Trenčína. Riešili samozrejme už iba problém tzv. 5.sifónu.
J.Kucharovič tu potápal 27. -28.10.1979 (technický denník nemáme), avšak rozsiahla je správa o akcii
22. -27.7.1980, kedy v jaskyni potápali J.Kucharovič, V.Sláčik a Pavlovič. Potápanie sa (asi) konalo aj
na záver speleopotápačského tábora na Morave za účasti Hochmutha a Hlaváča ako pozorovateľov
v auguste 1984. Z ústneho podania vieme o aktivite v Žikeša.
SPK - skupina Východ, uskutočnila do jaskyne 2 akcie, 23.1.1988 a 20.2.1988, kedy potápali
spoločne Z. Hochmuth, F. Koľbik a I. Šimkovič. Počas akcie sa aj fotografovalo. Dosiahla sa “bublina”
v 3. sifóne a čiastočne preskúmala záverečná sieň, kde skončili doteraz všetky pokusy.
Jaskyňu pomerne intenzívne navštevujú českí potápači. Na jednej takejto akcii sa dňa 2.5.1991
zúčastnil aj V.Ďurček, skúmali odbočku v hlavnom sifóne vpravo, kde za daždivého počasia a mútnej
vody v sifóne pritekala čistá voda. Odbočka by bola prielezná iba po rozšírení. Ďalšie akcie sa konali
v minulosti pod vedením J. Hovorku. Českí potápači jaskyňu považujú za ideálnu z hľadiska
speleopotápačského výcviku. Tieto aktivity pokračujú dodnes. Speleopotápačský problém, o ktorom sa
vie roky, totiž sienka pod vodou za “vzduchovou kapsou” v 5. sifóne je podnes nerozriešený, aj keď
predstavuje kľúčové miesto systému ponorných tokov v Jánskej doline. Údajne problém tu spôsobuje
balvanitý zával.

Opisy sifónov

Používame tu terminológiu s náčrtku - mapy, ktorú vypracovala skupina Speleoaquanaut z Prahy a
ktorú odporúčame aj používať. Poznámky k mape: Mapa pomerne verne zachytáva topografiu podvodných častí jaskyne, morfológia suchých častí je podaná značne skreslene. Mapa neznázorňuje, že k
záverečnému, 5. sifónu je možné sa dostať suchou cestou a odtiaľto robiť výpady na prekonanie tohto
sifónu. Odporúčame si pozrieť mapu z príspevku A. Droppu (1972) alebo Grescha - Hochmutha (1993).
Potápanie od vchodu ( plávanie okolo 220m) je vyčerpávajúce a vedie k tomu, že na záver neostáva
dostatok energie.
Prvý sifón
Priamo z povrchového výveru (vchod č.1) po niekoľkých metroch končí hladina a nasleduje krátky,
cca 1m dlhý a 0,5 m hlboký priehyb stropu pod hladinu. Niekedy v dobe väčších zrážok, v tomto mieste
býva značne silný prúd.
Druhý sifón
Po malej vzduchovej”kapse” resp. bubline nasleduje druhý avšak už hlbší priehyb stropu pod hladinu, tento je dlhý asi 5m a hĺbka je cca 2,5m. Existuje tu prepojenie s jazierkom pred 1. sifónom. Na
Hovorkoverj mape je tiež nakreslené akési paralelné rameno, pomerne dlhé a tesné. Podľa neskorších
vyjadrení však neexistuje. Treba overiť.
Tretí sifón
Za 2. sifónom nasleduje pomerne dlhé a členité jazero, kde voda tečie pomaly. je prístupné tiež
z povrchu (vchod č.2). Na jeho južnom konci je možné zanoriť sa do 3. sifónu. Podotýkame, že tento
je možné obísť po suchu kopanou plazivkou po ľavej strane dl. cca 20m.
Sifón má 3 podvodné úžiny nad sebou, treba plávať strednou. Asi po 6 m dosahuje hladinu vo vzduchovej kapse, pod ňou vľavo dole vedie tesná preliezka pod vodou do jazierka (hladina) pod vyústením
spomínanej plazivky. Priame pokračovanie vyúsťuje ďalším úsekom z úžinou po cca 8m na hladinu
riečiska pod previsom, ponad ktorý vedie “suchá” cesta.
Štvrtý sifón
Používa sa iba z cvičných dôvodov, jeho dĺžka je 12m a hĺbka 3m, je to akási obchádzka veľkého
kvapľového dómu po jeho pravej strane na výraznej tektonickej poruche.
Piaty sifón
Začína sa polosifónom, ktorý vedie do malej sienky. Odtiaľ je možné pokračovať priamo - táto vetva
je ale kalivá, asi neprietočná. Pomedzi balvany sa chodba rozširuje, asi po 10m je piesočný val, a asi po
15m je už chodba veľmi tesná, pokračuje vľavo hore, no s klasicky usporiadanou výstrojou je
nepriechodná. Omylom tam však potápač môže vliezť. Na Hovorkovej mape je nakreslený priechodný
okruh, nevieme, či ho niekto absolvoval.
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Pokračovanie za polosifónom je vľavo dole, tesnou podliezkou. Nasleduje pomerne nízka chodba
s výrazným prúdením. Je tu brit vpravo dole, kde býva kotvená šnúra. ktorá asi po 20m pokračuje do
tzv. “dolinky” alebo “kaňonu” Tento je asi 6 - 7 m dlhý, kľukatý a pomerne úzky. Končí sa rozšírením.
Tu je možné pokračovať priamo alebo odbočiť vľavo do “Bubliny”.
Odbočka do Bubliny je dosť náročná. Najprv vedie šikmo pod 450 stúpajúci kanál, ktorí sa lomí
smerom hore nazad. Tu treba rotovať a doslova sa pretlačiť cez toto koleno. Potom už iba asi 3m
chodbička vedie na hladinu do bubliny dlhej asi 4m, vysokej asi 1m, vyliezť z vody sa tu ale príliš nedá.
Vodiaca šnúra i pokračovanie ide spodkom, kde je aj vhodné kotvenie.
V smere pukliny pokračuje pod vodou pomerne rozľahlá chodba. Výška je asi 2,5m, šírka 1,5m. Asi
po 5m je ukotvená tenká šnúra (asi česká - možno tam už nie je) Po 25m sa chodba zníži a zúži, na
dne kal. Ďalej sa chodba rozširuje v sienku, tu je česká šnúra ukotvená. Tu vedú rôzne odbočky vpravo i vľavo, tiež komín, údajne sa značne približujúci k hladine.
Pre prípadné pokusy o prienik odporúčame študovať mapu J.Hovorku a správu od J.Kucharoviča
z 22.-27.7.1980. Na konci je padajúca hlina a kamene. Podľa nákresu sa koniec nachádza cca 7m od
potoka, asi 40 m nad mostíkom. Na povrchu je v týchto miestach stará sonda S.Šrola.
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36. Občasná vyvieračka v Medzibrodí

Iný názov: vyvierčka Škopovo, D 1135. Dĺžka 93m. Sifóny: 1/0

Poloha a charakteristika

Výverová zóna Medzibrodie sa
nachádza asi 300 m po prúde (na sever)
od vyvieračky Hlboké. Predstavuje
niekoľko samostatných výverov prameňov o celkovej priemernej výdatnosti cca.50 l.s-1.Po Hlbokom sú to
najsilnejšie pramene v doline a práve tu
vytiekla zafarbená voda z Krakovej hole
- jaskýň Záskočie i Starý hrad. Najvyšší
výver, ktorý leží pod úpätím stienky
vľavo od stredu strmej dolinky
Medzibrodie bol iba občasný. Tu sa po
namáhavých prácach podarilo dostať do
jaskynných priestorov v doteraz opísanej
dĺžke 93m (Bernadovič, F., 1996),
neskôr aj ďalej. V súčasnosti tu nie je
možný potápačský výskum, ale lokalita Obr. 73.
je veľmi perspektívna.

Literatúra:

Mapa z príspevku Bernadoviča F. 1996.

BERNADOVIČ, F.,1996: Šrolovou stopou....Spravodaj SSS 27, 1, Lipt. Mikuláš, s.16-18

37. Nová Stanišovská jaskyňa

D 1132. Nadmorská výška 755m, dĺžka 2334 m, sifóny: 2/1

Poloha

Jediný vchod do jaskyne sa nachádza v odbočke Jánskej doliny, Stanišovskej, asi 100 m pred jej
vyústením do hlavnej doliny, v svahu cca 12m nad dnom doliny. Vchod je uzavretý, jaskyňa je v správe
speleoklubu Nicolaus.
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Obr. 74

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa je vytvorená takmer horizontálne v 2 úrovniach. Chodby v niekoľkých paralelných
a priečnych chodieb zasahujú cca 220m do masívu, generálne na J až JV. Spodnými časťami pretekajú
občasné toky, ktoré miestami vytvárajú polosifóny či občasné sifóny. Jaskyňa bola v r. 1995 - 6 preskúmaná a zameraná v rozsahu 2,33 km, výšk. rozdiel 31m, v príspevku v Slovenskom krase (Hochmuth,
Z., Holúbek, P. 1996) bola publikovaná aj podrobná mapa.

Prieskum sifónov

Niekoľko desiatok metrov za vchodom sa nachádzal prvý sifónový úsek, tzv. Vodná puklina. Tento
bol čerpaním a následným prekopaním prekonaný objaviteľmi (Šrol S.a kol.) v r.1971. V súčasnosti už
nepredstavuje problém, je tu jazierko a iba za zvýšeného stavu vôd sa vytvára sifón. Potenciálne by
mohol byť nebezpečný pri náhlej záplave.
Občasné sifóny sa ďalej vytvárajú v oblasti tzv. Trojuholníkov (Chodba utrpenia), ktoré boli i
čerpané (asi násoskou) a tak prekonaných 20.11.1983 prvých 15m, zvyšok bol prelezený v stave sucha
31.1.1987. Sifón v stave zvýšenej hladiny uzatvára tiež Papekové chodby a tiež blatistú chodbu vedúcu
do Zrúteného dómu. Tento problém bol už vyriešený prekopaním tzv. Chodby presných meračov.
Nakoniec vo vzdialenejšej oblasti je sifón Ventil. Všetky tieto sifóny sa nepovažujú za potápačsky zaujímavé.
Jediný potápačský problém predstavoval sifón, resp. sintrové jazierko v Chodbe SPS, objavené
r.1989. Tu sa dňa 13.1.1996 potápal V.Ďurček.
Na jar r. 1973 sa uskutočnila kolorimetrická skúška - voda sfarbená fluoresceínom v jaskyni vytiekla
v prameni “Nadina studnička” v Jánskej doline za 5,5 hod.

Opis sifónov

Vodná puklina
Ako sme už spomenuli, ide o občasný sifón. Zo strany od vchodu predstavuje eliptickú klesajúcu chodbu, ktorá sa postupne mení v puklinu. Puklina má výšku asi 1,2 - 1,5m a tiahne sa vodorovne cca 10m.
Potom sa jej strop prudko znižuje a pokračuje pri dne prielezom iba na priemer ľudského tela - s prístrojom
by sa tam asi nedalo vliezť. Prielez je dlhý asi 2,5m a smerom nahor sa rozširuje do širokej a
vysokej chodby.
84

Jazero v chodbe SPS
Sintrové jazero v hornom poschodí (chodby SPS) priberá z chodbičky slabý prítok (do 0,1 l.s-1) ktorý
potom cez sintrovú hrádzu prepadá a ďalej tečie až po priepastný stupeň na spodné časti, kde padá vo
forme sprchy. Jazero je viac menej okrúhle, priemeru asi 5m, na okrajoch sintrové kôry. Je hlboké asi
4m , na dne sú zas kôry s akýmsi neprielezným otvorom, ktorý Ďurček sa pokúšal prebiť krompáčom.
Jeho údery sme zreteľne počuli na začiatku Trojuholníkov, kde aj z komínika presakuje voda a priestorove je jazero nad týmto priestorom. Potápač nedáva žiadnu nádej na pokračovanie.
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38. Malá Stanišovská jaskyňa

D 1095. Nadmorská výška 766 m, dĺžka 320m. Sifón: 1/0

Poloha

Jaskyňa je vytvorená v pravom (severnom) svahu Stanišovskej doliny. Vchod do jaskyne sa
nachádza niekoľko metrov východne od vchodu Stanišovskej jaskyne, asi 30m nad dnom doliny 150m
od ústia do Jánskej doliny.

Charakteristika jaskyne a hydrologická problematika

Na konci jaskyne, ktorá sa tiahne generálne východným smerom, sa nachádza jazero. Jeho hladina
sa nachádza pod dnom Stanišovksej dolinky, takže by to teoreticky mohly byť aj istá úroveň krasových
vôd. Navyše neďaleko (cca 30m) sú už priestory Novej stanišovskej jaskyne. Z iniciatívy o.s. Lipt.
Mikuláš bol v dňoch 4.-15.9.1985 zorganizovaný čerpací pokus s využitím el. čerpadiel. Vyčerpali cca
28 m3 vody za 3 hodiny, objavila sa rúrovitá 15 dlhá chodba, na konci neprielezná.
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39. Plačúca skala

Iný názov: prameň Marušová, M 14, D 1147. Nadmorská výška 722 m, dĺžka 18 m. Sifón 1/0

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v Jánskej doline,
oproti odbočke Stanišovskej doliny na ľavom
brehu potoka Štiavnice. Prístup traverzom od
mostíka cez Štiavnicu.

Charakteristika

O lokalite píše A.Droppa, ktorý ju uvádza
medzi krasovými prameňmi ako Marušová,
M-14 (Droppa A.1978) a uvádza jeho
priemernú výdatnosť 0,62 l.s-1, Holúbek
uvádza 2 l.s-1. Jaskyňu tvorí pomerne tesná
chodba tiahnuca sa najprv na JZ, neskôr sa
lomí na JV a končí na priečnej poruche vodným sifónom.

Opis sifónu

Záverečný sifón je veľmi tesný, zanorenie
potápača ťahajúceho prístroj za sebou sa nedá
vylúčiť. Sifón by sa dal pravdepodobne Obr. 75. Mapa jaskyne od P. Holúbeka, z príspevku
F. Bernadoviča.
vyčerpať výkonným čerpadlom. O prienik sa
tu doposiaľ nik nepokúsil.
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J. Ostatné samostatné lokality stredného Slovenska
40. Priepasť v Grúni

D 1172. Nadmorská výška 949 m.n.m., Sifón: 1/0

Poloha

Nachádza sa v oblasti Brtkovice, (nad
Lipt.Hrádkom, resp. Lipt. Porúbkou), na ľavej strane
Brtkovičnej doliny.

Charakteristika a hydrologická situácia

Je to priepastná jaskyňa, hlboká 20m, pomerne
jednoduchého tvaru, (2 stupne cca 8 a 10m), ktorej
najnižšia časť je vyplnená veľkým jazerom. Mapu
jaskyne vyhotovil P.Holúbek a kol. (1994). Jazero,
vypĺňajúce južnú vetvu priepasti má rozmery cca 3 x
7m. Vedie do neho skalnatý breh, od ktorého jazero
pod vodou klesá smerom na juh. Hĺbka jazera je 6.
Potápač nezistil pod hladinou žiadne pokračovanie.
V jaskyni sa potápal 14.6.1994 neregistrovaný
potápač Jozef Hanzel za pomoci P. Holúbeka.
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41. Jaskyňa v Priepadlách

Iný názov: Prepadlé, D 1433. Nadmorská výška 858 m, dĺžka cca 45 m, hĺbka 24 m.

Charakteristika a hydrologická situácia

Ide o ponornú jaskyňu na kontakte flyša s krasovými horninami Važeckého krasu. Jaskyňu objavil J.
Majko a kol. 1962. Vodný tok sa stráca v závrte z ktorého špirálovito vedú klesajúce priestory. Vodný
tok má viacej charakter “sprchy”. Vodný tok vyviera zrejme vo vyvieračke “Varvas” vo Važci. Droppa
píše o potvrdení súvislosti pomocou roztoku NaCl, množstvo vyvierajúcej vody je však podstatne vyššie
ako mizne v ponore. Povrchová mapa lokality a jej poloha je podrobne vysvetlená v literatúre (Droppa,
A.,1962). V jaskyni robili výskumy o.s. Prešov, českí speleológovia neskôr S. Votoupal a P. Holúbek.
Potápačský problém tu zrejme predbežne nie je.
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42. Zápoľná

Iné názvy: DŠM 1, Nadmorská výška 755 m, dĺžka 1593m, hĺbka 59 m, Sifóny: 5/0

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v doline Čierneho Váhu, v priestore asi 3km západne pod hrádzou údolnej vodnej nádrže. Je vytvorená v úzkom páse vápencov, ktoré tu pretínajú dolinu tiahnuc sa sem od Važca.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa bola objavená za Slovenského štátu (1939 -41) pri vrtných prácach pre plánovanú priehradu.
Dodatočne bol otvor rozšírený. jaskyňa bola známa A.Droppovi (1962 a,b) v dĺžke asi 50m a hĺbke 30m.
K zásadnému objavu to došlo v zime r. 1997, kedy boli objavené ďalšie časti, prieskum jaskyne a
zväčšovanie jej dĺžky pokračuje (SK Nicolaus). Značná časť jaskyne leží pod úrovňou Váhu. V najnižších
častiach sa nachádzajú minimálne 2 sifóny či jazierka, vhodné na speleopotápačský prieskum.
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Obr. 77. Mapa Zápoľnej od P. Holúbeka publikovaná v Spravodaji SSS č. 8 v r. 1998

Sifón na druhom dne
Na základe domnienky objaviteľov, že jazierko na najnižšom mieste novoobjavených častí jaskyne
predstavuje jednoduchý sifón, uskutočnil sa jeho predbežný prieskum Z.Hochmuthom dňa 7.11.1997.
Lokalita je tvorená jazerom dlhým asi 6m a širokým max. 2m. Vstup je dosť nepríjemný, treba sa
prezliecť na vhodnejšom mieste a k jazeru zostúpiť puklinou v skale a po strmom šikmom svahu. Kým
sa voda zakalila, zistil som, že pod ľavou stenou jazera, ktorá spadá previsnute pod hladinu, je hĺbka asi
3m. Nadol tu vedie istá jama, na dne ktorej do protismeru (teda smerom k miestu zanorenia, vedie tesný
kanál. Kanál má prierez nedostatočný na pretiahnutie sa vystrojeného potápača, navyše sa ani nezdá, že
by sa ďalej rozširoval. Sifón nepovažujem za príliš perspektívny.
Sifón Ce-ru wei- nan- si-ka
Na tomto mieste bola nameraná kolmá hĺbka 13,8m. Okrem toho sú na neprístupných a doposiaľ
nezameraných miestach v jaskyni ďalšie 3 sifóny. Potápanie sa tam podľa informácie speleoklubu
Nicolaus v dohľadnej budúcnosti uskutoční.

Literatúra:
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43. Jelenecká jaskyňa

D 3592. Nadmorská výška 575 m, dĺžka 60m. Sifón: 1/0

Charakteristika

V doline Starohorského potoka (pod
Donovalmi) v blízkosti obce Horný Jelenec sa v
dne doliny vyskytujú travertínové terasy. Potok
v nich pravdepodobne sekundárne vytvára zaujímavé jaskynné priestory, čiastočne zaplavené
vodou. Dobrý príspevok s mapou publikoval
o nej J.Seneš (1954). Speleopotápačský výskum
tu robila skupina Aquaspel bv dňoch
12.12.1975, 13.7.a 10.-11.9.1976 (Sasvári, Chovanec). Po vyčistení sifónu prenikli do vzdialenosti 15m. Publikovaná mapa pochádza z príspevku T.Sasváriko. Prípadný prieskum môže Obr. 78. Náčrt sifónu v Jeleneckej jaskyni
byť problematický vzhľadom na záchyt vody.
od T.Sasváriho (1999)
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44. Ponorová jaskyňa v Podflochovskej doline
D 3492. Nadmorská výška 810 m.n.m, dĺžka 62m. Sifóny: 1/0

Charakteristika

Jaskyňa leží na kontakte vulkanických Kremnických vrchov, odkiaľ pochádzajúce vody sa po vstupe
na krasové územie ponárajú. V oblasti Podflochovskej doliny (mezozoikum Veľkej Fatry tu zasahuje do
Kremnických vrchov) je vytvorená táto ponorová jaskyňa. Jej charakter je strmo klesajúci (pozri mapa
z príspevku A. Droppu na str. 92). V ponore potôčika (prietok podľa Droppu A.1974 od 7 do 50 l.s-1)
je vytvorená chodba, ktorá končí priečnou puklinou. Význam jaskyne spočíva v skutočnosti, že sa predpokladá jej vyústenie do sústavy prameňa v Harmaneckom tuneli s výdatnosťou okolo 260-340 l.s-1.
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DROPPA, A.,1974: Krasové javy v okolí Harmanca vo Veľkej Fatre. Slovenský kras 12, Martin, s.5995

Menej perspektívne lokality stredného Slovenska
Žiarna jaskyňa č.1 (D 3650)

Nachádza sa v odbočke Belianskej doliny, jednej z dolín na turčianskej strane Veľkej Fatry. Jaskyňu
preskúmal a opísal v rozsahu 67m už A. Droppa (1975). Členovia o.s. SSS Blatnica neskôr objavili
ďalšie časti s jazerom. Nakoľko sa predpokladalo, že ide o sifón, usporiadali sa 2 čerpacie pokusy
(1977, 1978). Po vyčerpaní jazera sa ukázalo, že nejde o sifón.

Literatúra:

MRÁZIK, P., 1985: Súčasný stav poznania krasu Belianskej doliny vo Veľkej Fatre. Slovenský kras, 23,
Martin, 181-208.
DROPPA, A., 1975: Krasové javy Belianskej doliny vo Veľkej Fatre. Slovenský kras, 13, Martin, 107-129.

Ponor a vyvieračka v Suchej dolinke

Nachádza sa v závere Belianskej doliny, kde Suchá dolinka tvorí jednu z jej zdrojníc. Vyvieračka vo
výške 860m, vyviera zo sutiny na dne doliny, jej výdatnosť je okolo 20 - 30 l.s-1. O 200m vyššie sa ponára
potôčik o prietoku asi 5 ls-1.Členovia o.s. SSS Blatnica tu uskutočnili v auguste r. 1980 farbiaci pokus,
200m vzdialenosť prekonala sfarbená voda za 8 hodín. Nejde o speleologicky zaujímavú lokalitu.
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Martin, 181-208
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K. Ponorný systém v Ponickom krase
Charakteristika územia

Krasové územia v Ponickej vrchovine JV
od Banskej Bystrice sú vytvorené vo forme
krasových ostrovov, napriek tomu je kras však
zastúpený takmer všetkými formami a dokonca i veľkými bezodtokými depresiami - poljami, na Slovensku ojedinelými. Známe je
krasové územie Drienku západne od Poník,
s rozlohou cca 5 km2, ktoré obsahuje ponorovú
jaskyňu aj vyvieračku, vytvárajúce hydrologický systém, čiastočne preskúmaný. Podľa
Slavkaya (1963) množstvo vody vtekajúce do
ponoru kolíše v rozmedzí 1 - 50 l.s-1. Ponorné
vody vyvierajú v 1700m vzdialenej Oraveckej
vyvieračke, (preukázené farbením i plavením
odpadov).O predmetnom krasovom území
písal V. Lenčo (1956), neskôr Slavkay M
(1963), prístupnejší je príspevok A. Droppu
v Spravodaji č.4 z roku 1999.
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45. Ponická jaskyňa

Nadmorská výška 505m, dĺžka cca 900 m. D 3906. Sifóny 2/2

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v blízkosti obce Poniky, cca 12 km VJV od Banskej Bystrice v tzv. Ponickom
krase. Bližšia poloha je charakterizovaná vrchom Drienok (606m.n.m.), od ktorého sa vchod do jaskyne
nachádza asi 900m SZ, v jednom z ponorov (P-2). Prístup pešo z odbočky cesty B.Bystrica (Šalková) Poniky.

Charakteristika

Je to ponorná jaskyňa nachádzajúca sa na konci slepej doliny,
ktorou preteká vodný tok, ktorý mizne v ponoroch. Napriek
značnému vynaloženému úsiliu najmä o.s. Banská Bystrica v r.
1981 - 94, bolo do časti jaskyne iba niekoľko prienikov a z toho
dôvodu značná časť (za 2. sifónom) nie je ani zameraná. Jaskyňa
má voľné pokračovanie. Problémy ekologického charakteru spôsobuje blízka skládka hnoja. O celkovej pozícii územia sa
dozvieme z príspevku Slavkaya (1963), dobrá mapa jaskyne po 2.
sifón od Š.Mlynárika a kol. je v príspevku Š.Beličku (1981).

Pokusy o prekonanie sifónov

R. 1981 jaskyňu objavili prerazením sedimentov v ponore P-2
jaskyniari Štéc M. Baniak M. a I.Šucháň, Vtedy bolo objavených
40m chodieb po 1. sifón. Po odrazení vodného toku do iného
otvoru v chodbe bol uvoľnený “prvý” sifón a objavených 210m
Obr. 80. Mapa sifónu podľa
chodieb. Ďalší sifón bol vyčerpaný el. čerpadlom NDMU 1 a
31.7.1982 bolo objavených cca 300m chodieb, a po ďalšom M.Sluku - Zapletala J. (1988)
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čerpaní r. 1984 400m. Najväčší priestor za 2.
sifónom má rozmery 20 x 10 x 6m. Hlavný problém spôsobuje skutočnosť, že voda z 2 sifónu sa
musí odčerpať do vyššie ležiacej vybetónovanej
hrádze, kde priteká stále prítok (prvý sifón je
údajne už len občasný) do nádrže a pobyt v jaskyni je obmedzený kapacitou nádrže. Ďalšie
problémy sú z celkove tesnými priestormi
jaskyne a tiež nedostatkom vzduchu (kyslíka).
Pokusy o otvorenie druhého vchodu (za 2.
sifónom) doteraz neboli úspešné, vzájomná poloha pre sondovanie bola zisťovaná rádiotestom
(ZAPLETAL J.- SLUKA M.1988) a zvonka
odstránená zemina bágrom. Priamo do jaskyne
za 2. sifónom asi 80 m však vedie pažnica geologického vrtu (!).

Opisy sifónov

Ako sme už spomenuli, 1. sifón bol prekonaný jeho odvodnením a dnes nepredstavuje
potápačský problém.
2. sifón
Nachádza sa cca 200m za vchodom do
jaskyne, ktorý je tvorený občas zaplavovaným 1. sifónom. Sú tu tiež nejaké úžiny.
Vlastný sifón tvorí jazierko priemeru cca
2,5m, hlboké asi 60 cm. Belička (1981)
pripúšťa i možnosť potápačského prieskumu.
Sifón je asi dosť tesný a na dne blativý, pretože po odčerpaní r. 1982 sa musel blatitý
nános vyberal ručne vedrami. Dĺžka sifónu je
malá, podľa mapy v príspevku Sluku a Zapletala (1988) max. 4m.
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46. Oravecká vyvieračka

D 3905. Nadmorská výška 457m.n.m, dĺžka 14
m. Sifón 1/0.

Poloha

Vyvieračka sa nachádza severne od malej
obce Oravce (asi 2,5 km JZ od Poník pri
B.Bystrici, na južnom úpätí Drienku (606m) priamo od Poník vzdialená je asi 1 km SZ. Je to
výver potoka, ktorá vteká nižšie do Ponického
potoka (Vladárky). Prístup peši z Poník alebo od Obr. 81. Mapa Ponickej jaskyne od Š. Mlynárika
z príspevku Š. Beličku (1981)
Oravíc.
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Charakteristika lokality

Vyvieračka predstavuje vyústenie podzemného toku, ktorý sa ponára v ponoroch severnejšie
a preteká cez Ponickú jaskyňu, prípadne je tvorený aj prítokmi z iných ponorov. Súvis bol dokázaný farbením i plavením odpadov z hnojísk v blízkosti ponorov. Výdatnosť kolíše od 20 do 85 l.s-1. Zakaľuje
sa pri dažďoch, ale i pri prácach v ponore P-1, resp. Ponickej jaskyni. O dobrej priechodnosti svedčí
skutočnosť, ktorú uvádza Slavkay (1963), že voda z vyvieračky dokonca vyplavila kmeň borovice dlhý
2,10m. J.Šilar uskutočnil farbiaci pokus (aj za účasti Dr. Porubského) dňa 8.7.64. Do ponoru (šachta
Drienok, 515 m.n.m.) bol naliaty roztok 2 kg fluoresceínu v liehu, zriedené v 60 l vody. Ponor mal
kapacitu 8 l.s-1, Oravecká vyvieračka výdatnosť 11,7 l.s-1. Vypočítali na vzdialenosť 1,4 km rýchlosť
toku 128m.h-1. Nepíšu, kedy tam roztok aplikovali, iba že prvé sfarbenie bolo o 21h, maximum o 22,15
a ešte na druhý deň o11,30 bolo slabé sfarbenie, ktoré si vysvetľujú pomalým rozpúšťaním nerozpustených častíc farbiva.
Jaskyňa morfologicky predstavuje lomenú chodbu dlhú asi 15m ktorá je celá zaplavená vodou.
Hĺbka vody pri vstupe je malá, do 1/2m, nad hladinou je priemerne asi 1m, neskôr sa prehlbuje a asi 6m
pred koncom vpravo odbočuje sifón.

Potápačské pokusy

28.7.1979 - V archíve Komisie pre speleopotápanie SSS (KSP) existuje správa z výskumu o.s.
Trenčín doplnená aj mapou jaskyne a sifónu. Potápal sa J.Kucharovič, Na spomínanej akcii prenikol
potápač v dĺžke 4m do hĺbky 3m. Problém predstavuje zúženie profilu tak, že šírka chodby ja cca 1,8m,
no výška stropu iba 30 - 50 cm, čo nepostačovalo na prienik. Zdá sa, že sifón pokračuje klesajúc ďalej.
Dno tvoria nánosy, v ktorých by sa dalo pod vodou kopať. Problém ale spôsobuje znečistenie toku hnojom zo skládok roľníckeho družstva v blízkosti ponorov, čím je ale potvrdená súvislosť s ponormi
a Ponickou jaskyňou.

Literatúra:

ŠILAR, J., 1966: Zpráva o barvící zkoušce provedené na Drienku u Ponik u Banské Bystrice.
Československý kras, 17, Praha, 140.
Správa a technický denník o.s. Trenčín, Mnscr. archív KSP.

Obr. č. 82. Mapa Oraveckej vyvieračky od členov o.s. Trenčín (Archív KSP)
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L. Ponorné riečisko Bystriansko - valaštianskej sústavy
Charakteristika oblasti

Potok Bystrá, tečúci spod Chopka a Ďumbiera po úseku v kryštalických horninách smerujúcom
spočiatku na juh, naráža na pásmo mezozoických súvrstvi “hronského synklinória” v priestore
Chodorovho vrchu medzi obcami Bystrá a Podbrezová, resp. Valaská.
Vpriestore obce Bystrá sa tok čiastočne ponára. Ponorov je, resp. bolo, viacero. Asi najdôležitejší je
tzv. “Ponor pod jabloňou” v nadm. výške 550,8m, ktorého poloha je aj vyznačená na mape od A.Droppu
(1957). Na dolnom okraji obce sa potok vetví. V minulosti tu bola hrádza a severnou vetvou netiekla
takmer žiadna voda, táto bola odrazená do ponoru. F.Jirmer píše, že ponor Bystrej čistil mlynár
z Valaskej, lebo od toho záviselo, koľko vody potečie vo vyvieračke vo Valaskej, za ktorou bol
postavený mlyn. Miestne obyvateľstvo teda o vzájomnej súvislosti vyvieračky a ponoru nepochybovalo.
V roku 1903 bola hrádza zrušená a voda Bystrej odvedená kanálom do elektrárne v Piesku (Kunský, J.,
1936). Takto južné rameno vysychá a do ponoru tečie voda iba za vysokých stavov. Ponor sa dnes
nečistí a to je príčina zrejme nižšej výdatnosti vyvieračky.
Droppa A. (1957) uvádza ešte ďalšie ponory. V blízkosti vchodu do sprístupnených častí
Bystrianskej jaskyne je na spomínanej mape vyznačený “Opustený ponor” vo výške 552,9m, ktorým za
veľmi vysokých stavov vteká tiež do systému voda. Rad ponorov sa údajne nachádza v riečisku od stredu obce do vzdialenosti asi 500m. Žiadnym z nich sa však nedá vniknúť do podzemia.
Voda z ponorov sa objavuje v najnižších častiach Bystrinskej tzv. ”Novej jaskyne”, tzv. “Riečišti”.
Ako je viditeľné z publikovanej mapy (Droppa A. 1957), aktívne riečište je tu dosiahnuteľné na 2 miestach. Ďalej sa vodný tok objavuje v “Riečišti” v jaskyni Závrt, ktorá leží asi 500m JZ od vchodu do
Bystrianskej jaskyne. Aktívny tok tu je sledovateľný na krátkom úseku.
Vody vyvierajú v obci Valaská (4 km západne od Brezna) po cca 3 km toku popod Chodorov vrch.
Droppa (1957) uvádza, že v obci Valaská sú 3 vyvieračky: Tajch, spod kôlne A.Flocha a “spod skaly” o
celkovej výdatnosti dnes cca 76 l.s-1. Pred zachytením vôd Bystrej pre elektráreň Droppa predpokladá
výdatnosť cca 120 l.s-1, čo je však údajne podstatne viac, ako sa ponára. Tiež pri úplne vyschnutých
ponoroch vyvieračky fungujú.
Asi pred 200 rokmi bola hladina vyvieračky Tajch, ktorá je z nich najvýdatnejšia, umele zvýšená
hrádzou a tým sa vytvorilo jazero v obci. V r. 1964 došlo k prepadnutiu krasovej kaverny, ktoré sa
vysvetľuje práve uvedeným zvýšením hladiny.
Výsledky farbenia: Janáčik P. (Sl. kras III) uvádza že voda sfarbená flurosceínom vypustená (pravdepodobne !) v riečisku v Závrte (Závrt na Bystrej) vytiekla po 119 hodinách vo Valaskej a tiekla
nepretržite 10 hodín. Droppa A. (1957) píše, že spolu s J.Vytřísalovou a J.Majkom vodu tiež zafarbili
(tiež nie je jasné kde presne) a táto sa objavila vo všetkých 3 uvedených vyvieračkách po 48 hod.
Nepoznáme hydrologickú situáciu počas pokusov, čo môže vysvetľovať rôzne údaje. O farbení
flurosceínom riedenom v čpavku v Závrte a o pozitívnom výsledku píše aj J. Vytřísalová (1959), neuvádza ale dobu. Priama vzdialenosť podľa Droppu je 3300m a výškový rozdiel 60m.
Neďaleko obce, resp. priamo v obci východne od uvedených vyveračiek poznáme ešte prameň, resp.
vyvieračku Javorová, v ktorej ale sfarbené vody, ako sa výslovne uvádza, nevyšli. Táto leží pri vyústeni
Suchej dolinky, a ako uvádza Droppa (1957), “zbiera svoje vody v ponorovom závrte pri jaskynke na
vých. svahu Chodorovho vrchu (snáď je to lokalita U diery) ako samostatný systém.
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Stručná charakteristika jednotlivých lokalít z hľadiska problémov prieskumu

47. Bystrianska jaskyňa

D 183. Nadmorská výška 566 m, dlĺžka cca 2000 m, hĺbka 92 m. Sifóny: 2/0

Poloha

Jaskyňa sa nachádza poniže obce Bystrá, vchod na terase potoka na dolnom okraji obce. Jaskyňa je
sprístupnená, prístup k nej všeobecne známy.

Charakteristika

Napriek tomu, že ide o sprístupnenú jaskyňu, je údajov o jej morfológii najmä z novšej doby mimoriadne málo. Za vodítko nám môže slúžiť iba mapa A.Droppu z t. 1957, ktorú tu publikujeme v pôvodnej podobe. Nejasnosti spôsobuje tiež terminologická nejednotnosť, uvádzanie samostatne “Starej
jaskyne” (dávnejšie známe časti) a “Novej jaskyne”, resp. povrchového otvoru “Peklo” nad jaskyňou.
Z rôznych príspevkov nie je celkom zrejmé, aká je situácia s vodnými tokmi v jaskyni a často sa
súvislosť dokázaná farbiacimi pokusmi s vyvieračkou vo Valaskej a lokalite ”Bystrinansky závrt” interpretovala ako dokázané speleologické spojenie. Sprístupnené časti jaskyne znova zameral Ing.
Lalkovič (Archív SMOPaJ resp. SSJ)
V jaskyni sa vodný tok objavuje v časti zv. Riečište”, tu zrejme prichádza vodný tok od ponoru ”Pod
jabloňou”, ako píše Droppa (1957), polemizujúc s D.Kubínym, miznú po 40 sifónovite na JJZ.

Obr. 83. Mapa Bystrianskej jaskyne od A.Droppu (1957)
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Prepokladá, že sa objavujú v priestoroch “pod závrtom” avšak nedokladá to farbením.
Po krátkom známom toku vodný tok mizne (v sifóne ?) a objavuje sa zas na inom kratšom úseku,
odkiaľ pokračuje dlhý neznámy tok.
Nie sú známe informácie o speleologickom alebo potápačskom pokuse o prienik v smere alebo proti
smeru podzemného toku, ani informácia, akého charakteru je prípadná prekážka.
Z novších výskumov je zmienka o klimatologickom - hydrologickom monitoringu (Tereková V.Klaučo S, 1994) avšak z hľadiska speleológie neprináša nové poznatky.
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48. Bystriansky závrt

D 184. Nadmorská výška 676 m, dĺžka 600 m, hĺbka. 164 m. Sifóny 1-2 /0

Poloha

Bystriansky závrt sa nachádza cca 150m nad dnom doliny Bystrej, cca 500 m JZ od vchodu do
Bystrianskej jaskyne, v ťažko definovateľnom zalesnenom teréne. Prístup možný po lesnej ceste. Vchod
je zabezpečený rúrou.

Charakteristika

Bystriansky závrt predstavuje rútivo - kozozívnu priepastnú jaskyňu, v spodnej časti pretekanú vodným tokom, na ktorý je ale iba obmedzený prístup na jednom mieste. Jaskyňu objavila v r.1956
prieskumná skupina Turistu, n.p. Mapu priepasti publikuje v svojom príspevku Janáčik P. (1959-60),
neskôr vylepšenú tiež M.Štéc (1989). Farbením potvrdená súvislosť (pozri vyššie) s Bystrianskou
jaskyňou i vyvieračkami vo Valaskej. Charakter priestorov svedčí o občasnom zaplavovaní aj vyššej
úrovne (Breznianske námestie). Jaskyňa je sprístupnená
sústavou kovových rebríkov.
Nie sú známe informácie o
potápačskom prieskume, ani o
speleologických výskumoch v
ostatných rokoch.
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Obr. 84.
Rez Bystrianskym závrtom od M.Štéca (1989)

49. Prepadlisko na Valaskej

D214. Nadmorská výška 486m, hĺbka 15 m. Sifón 1/0

Poloha

Prepadlisko sa nachádza priamo v obci Valaská, asi 4 km západne od Brezna. Konkrétne sa
prepadlisko nachádza v humne (maštali) Michala Havrilu, len asi 25 metrov povyše jazierka Tajch,
ktoré je za vyústením vyvieračky.

Charakteristia lokality

Lokalita sa stala známa 20.9.1964, kedy sa v maštali do podzemnej kaverny prepadol kôň (a zahynul).
Priepadlisko je vyvinuté na pukline smeru SZ-JV a pri hladine má šírku 1m a dĺžku 3m. Krasový komín
je hlboký 9m a na dne má iba sčasti vodu, hlbokú 3,3m. Z dna sa dá dostať do bočného priestoru, v dne
ktorého je jazero rozmerov 3x2 m a šikmo nahor vybieha kaverna, ktorá sa tiahne pod akúsi
hospodársku budovu. Hĺbka jazierka, ako uvádza Jirmer (1965), je väčšia ako 14m. V príspevku je uve-

Obr. 85. Rez krasovým územím vo Valaskej. Prevzaté z príspevku D.Kubínyho(1974).

dený aj rez prepadliskom. Podrobnosti a asi aj mapa bude v správe Kalaša J. (1965) v archíve IGHP
Žilina. Jirmer uvádza, že voda v Prepadlisku je pri daždivom počasí vyššie o 1,5m ako vo vyvieračke
(jazere) Tajch. V r. 1968 a r. 1969 vznikli v blízkosti ďalšie prepady. Počas výskumu sa na lokalite
vykopali 3 šachtice a z nich sa razili chodby, vyvŕtalo sa niekoľko vrtov (podrobnosti a rez územím
v príspevku D.Kubínyho (1974).

Potápačské pokusy

Z príspevku D.Kubínyho (1974) sa dozvedáme, že počas prieskumu, ktorý následne realizoval IGHP
Žilina, sa na lokalite potápal Ing. Derkič, ktorý je známy z potápania v Brestovej a dr. Marek z Klubu
športového potápania pri Pozemných stavbách v Žiline. Zmapovali podzemnú dutinu pod prepadliskom
a 20m hlbokým jazerom, kde údajne dosiahli prúdnicu vody.
Potápačský pokus tu uskutočnil V.Žikeš v r.1984, v zozname akcií však je uvádzaná iba vyvieračka
Javorová a Tajch, ale je pravdepodobné, že pri tej príležitosti sa potápal aj tu.
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50. Jazero Tajch

Nie je uvedené v “Zozname jaskýň od Bellu - Holúbeka (1999)

Poloha

Nachádza sa priamo na okraji obce Valaská, medzi vlastnou obcou a št. cestou v úseku Brezno Banská Bystrica. Prístup autom až do tesnej blízkosti.
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Charakteristika lokality

Jazero Tajch je umelé, priemeru asi 10m. Je tu umelá hrádza vybudovaná poniže vyvieračky v obci
Valaská. Podľa Jirmera (1965) je tu už najmenej 200 rokov a slúžila na zvýšenie hladiny kvôli pohonu
mlyna. Celkové zvýšenie je asi o 2,5m, čím sa vodou zakryl vstup do vyvieračky. Hovorí tiež o likvidácii
zemnej hrádze Tajchu. Výdatnosť (po dažďoch) uvádza F.Jirmer na 216 l.s-1, systematickejšie
pozorovania Kubínyiho umožnili stanoviť priemer na 66 l.s-1, kolísanie výdatnosti je značné. Jirmer
predpokladá po poklese hladiny Tajchu odstránením hrádze odkrytie kanála, ktorý súvisí s jazierkom
v prepadlisku. V dňoch 13. - 15.7.1984 sa uskutočnil potápačský prieskum vo “Vyvieračke vo Valaskej”
(V.Žikeš, M.Súľovec) , 13. - 15.8.84 je uvedený v prehľade činnosti SSS V.Žikeš v “Krasovom jazere
Tajch” Výsledky nie sú známe, avšak lokality teoreticky môže byť zaujímavá pre značné prekrasovatenie i blízkosť hladiny a podzemných vôd recipientu - Hrona.

51. Javorová vyvieračka

D 200. Nadmorská výška 480 m. Sifón 1 ?/0

Poloha

Poloha vyvieračky je vyznačená v pláne v príspevku D.Kubínyho, (1974), a to asi 1km východne
od stredu obce Valaská,. tesne pod tzv. “Starou cestou” vedúcou do Brezna v nadm. výške 479,8m.

Obr. 86. Poloha Javorovej vyvieračky vzhľadom na ostatné lokality vo Valaskej (Kubíny D. 1974)

Charakteristika lokality

Pôvodne bol tu známy iba prameň, jeho výdatnosť meral Kubíny (1974) a určil priemernú hodnotu
na 11,5 l.s-1. Rozptyl hodnôt je však značný, boli namerané výdatnosti 3 (min.) i 80 (max.) l.s-1 Píše
dokonca, že vyvieračka je periodická. Dozvedáme sa, že počas prieskumu IGHP v r. 1969 sa vo vyvieračke vyrazila chodba dlhá 18m, pokračuje zrejme neprielezná puklina. Vo vyššie citovanom príspevku
(Droppa A. (1957) píše tiež o Javorovej vyvieračke, predpokladá, že ide o samostatnú sústavu, zbierajúc
svoje vody v “ponorovom závrte” na východnom okraji Chodorovho vrchu odvodňujúc “Suchú
dolinku”. Farbené vody z Bystrej sa v tejto vyvieračke neukázali. Vo vyvieračke sa potápali 30.6.1984
Ďurana, Múka a Procházka.

Literatúra:
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52. Pri diere

Iný názov: Údiery, dĺžka cca 200m, hĺbka cca 50m. D 215.

Charakteristika lokality

Ide o významnú lokalitu, na ktorej pracovali členovia o.s. Brezno pod vedením F. Jirmera a J.Jirmerovej v 60-tych rokoch, ešte pred obnovením SSS, bola tu tiež speleologická základňa. Málo známa
lokalita, ku ktorej neexistujú publikované inofrmácie. Pravdepodobne ide o ponorovú jaskyňu toku,
ktorý neskôr vyviera ako Javorová vyvieračka. Nie sú známe informácie o potápačských prieskumoch,
avšak niektorí členovia skupiny (F. Jirmer, neskôr M. Štéc, mali k potápaniu blízko, a ak by bol možný
výskum, snáď by ho aj realizovali.
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M. Samostatné lokality
Slovenského raja a Galmusu
53. Zlatá diera

D 2719. Nadmorská výška 650 m, dĺžka 593 m.
Sifóny: 2 /1

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v Slovenskom raji, v doline
Tomášovskej Belej, poniže vodnej nádrže Klauzy.,
v svahu asi 60 m nad dnom doliny.

Charakteristika jaskyne

Známa speleopotápačská lokalita oblastnej
skupiny Aquaspel v začiatkoch jaskynného potápania
na Slovensku (pozri kapitolu História....).
Jaskyňa leží cca 50m nad tokom Tomášovskej
Belej a začína sa mohutným portálom. Za ním nasleduje asi 40m klesajúca chodba až k vodnému toku,
ktorý je tu premostený. Vodný tok tu odbočuje vpravo
do tzv. Odtoku. Odtiaľto pokračuje cca 50-60m
neznámy úsek k povrchovému výveru pod jaskyňou.
Ďalšie pokračovanie jaskyne predstavuje jazerná
chodba, ktorej prekonanie je vyriešené drevenými
rozperkami a lavičkami ponad vodu (v súčasnosti v
značne schátralom stave). Za jazerom (tzv. “Drevené
jaz. dl. cca 40m ) nasleduje stúpajúca chodba s perejou (skalné dno), kde voda vyteká zo sifónu. Až
potiaľto bola jaskyňa známa v minulosti, dobrú mapu
v začiatkoch činnosti o.s.Sp.Belá nakreslil Ing. L.
Novotný a kol. v r. 1965.
Prvý sifón (Gule - gule)
dĺžka 68m podľa Sasváriho, skut.cca 30m. Hĺbka 3m
Údaje a názvoslovie sme čerpali hlavne z príspevku
T.Sasváriho v periodiku CHKO Slovenský raj.
Prvý sifón sa začína jazierkom podlhovastého
tvaru so skalným dnom. Klesá do sifónu, ktorý je
charakteru vysokej pukliny. Jej strop je iba nepatrne
pod vodnou hladinou. preto sú i rôzne údaje o dĺžke.
Na dne sifónu je piesok, voda sa kalí iba minimálne.
Sifón bol prekonaný r. 1968 a objavená dlhá (cca 300m
a viac) riečna chodba.
Chodba medzi 1. a 2. sifónom
Chodba za prvým sifónom má podľa T.Sasváriho
stúpajúci charakter (na priloženej mapke to príliš nevidno). Prechod ňou nie je príliš schodný - potok tečie
v záreze širokom 30 cm a vysokom 1m. Sú tu jazerá,
2. zvané “Pirát” po cca 200m je “tretie jazero”
“Ostré” dlhé 35m, široké 5-7m. Za jazerom sa vyskytujú ostré vypreparované lamely. Za jazerom sa potok
na dne stráca, pokračuje to takto cca 100m. 100m
pred 2. sifónom sa chodba stáča a začína klesať, až
dosiahne úroveň hladiny 2. sifónu (400m od 1.
sifónu).

Obr. 87.

Opisy sifónov a častí za 1. sifónom
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Obr. 88
2. sifón (Sifón hrôzy)
hĺbka viac ako 15m
Začiatok tvorí 10m dlhé a 1m široké jazero. Na
stenách je zachytené bahno. V 9m hĺbke je veľká
podvodná sieň, na protiľahlej stene je veľký
vyerodovaný otvor zrejme vedúci ďalej. Tu boli
výskumy v r. 1969 ukončené. 2 nezávislé prieniky
(Ďuček so Šimkovičom v r. 1996) a B Šmída,
K.Kýška a kol. v r. 2000 neprenikli ani po 2. sifón.
Príčina bola pravdepodobne subjektívneho pôvodu
(časová tieseň, nevhodná taktika), aj keď účastníci
uvádzali popri obtiažach s transportom tiež isté
neprielezné miesto.

Obr. 89
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54. Dlhá jaskyňa

Iný názov: Občasná vyvieračka v Malom Sokole. D 2534. Nadmorská výška 703m, dĺžka 95m

Charakteristika lokality

Podľa informácie Ing. J.Tulisa, vedúceho Speleoklubu Slovenský raj, jaskyňa v tiesňave Malý Sokol
je s vodným sifónom, ktorý by azda mohol byť pre potápača priechodný. Podľa tejto informácie ide o
značne tesnú riečnu jaskyňu, chodba najprv stúpa a potom prudko klesá do tesného sifónu. Boli tu
nejaké pokusy s prekopávaním a čerpaním. Snáď s 1 fľašou nesenou mimo by útlejší potápač sa mohol
pokúsiť o prieskum. Potápačský prieskum v jaskyni doposiaľ nebol vykonávaný.

55. Kešelova diera

D 2604. Nadmorská výška 1016 m, dĺžka 62m

Charakteristika jaskyne

Ide o ponornú jaskyňu (jaskyňu v ponore)
potoka “Stračeníka” pri Vernári. Jaskyňa je
vytvorená v gutensteinsom vápenci. Od vstupného portálu, do ktorého vteká potôčik,
pokračuje jaskyňa prudko klesajúc na V.
Potôčik mizne sifónovite pod pravou stenou,
avšak ihneď sa po zálome chodby vynára a pokračuje v Hlavnej chodbe dl. 40m. Na konci
potôčik definitívne sifónovite mizne.

Hydrologické pomery

Potôčik vtekajúci do jaskyne mal
(11.8.1958 - Droppa A., 1957-8) prietok iba 13
1.s-1 , avšak pozorované boli i značne vyššie Obr. 90. Výrez z mapy Kešelovej diery (pôdorys)
prietoky a naopak, úplné vyschnutie potôčika v
od A.Droppu (1957-58)
jaskyni (v zime). Farbiaci pokus, ktorý tu
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vykonal A.Droppa, dopadol neúspešne,
nakoľko sledoval vyvieračky v okolí Vernára.
Až farbiaci pokus Speleoklubu Slovenský raj v
r. 1999 dokázal, že ponorný tok prechádza
popod vododelný chrbát Popovej, na juh a vyúsťuje vo vyieračke V 2 v Zadnej doline, ktorá
je prítokom doliny Hnilca pred Dobšinskou
ľadovou jaskyňou (Novotný L., Tulis J., 2000).
Zafarbená voda sa objavila po 44 hodinách,
prietok potoka bol v dobe farbenia nad
ponorom asi 10 l.s-1, vzdialenosť k vyvieračke
je 1550 m a výškový rozdiel 58m. Použilo sa
0,5 kg fluoresceínu.
Potápačské pokusy sa tu nekonali, v zime r.
1999-2000 bola prinesená potápačská výstroj
(Šmída B.), avšak potok bol úplne suchý,
výkopové práce nepriniesli zatiaľ pokrok. Obr. 91. Schéma farbiacich pokusov z príspevku
Zaznamenávam výrok J. Majku na adresu Novotného L.- Tulisa J.v Spravodaji SSS (2000) .
Kešelovej diery, že “je to najsľubnejší
ponor”.Treba potvrdiť.
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56. Vyvieračka I. (V-1) v Poráčskej doline

D 3828. Nadmorská výška 606m, dĺžka 50m, hĺbka 18 m. Sifón 1/0
Vyvieračka sa nachádza v horkom
masíve Galmusu, nad obcou
Slovinky. Vyvieračku spomína A.
Droppa. O potápačských výskumoch
nás informuje T.Sasvári (1999). T.
Sasvári v tejto vyvieračke došiel v
hĺbke 18m k zúženému miestu,
pričom videl pod týmto miestom
rozšírenie.
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N. Ponorné systémy Muránsko - Tisovského krasu

Charakteristika krasového územia

Prieskumom krasového územia sa od 50- tych rokov zaujímala miestna silná jaskyniarska skupina
v Tisovci pod vedením Ing. Svätopluka Kámena. Jej podstatná publikačná činnosť pochádza z 50tych a 60-tych rokov - v prvých číslach Slovenského krasu, Geografického časopisu a Krás Slovenska.
Je to literatúra dnes ťažšie dostupná a nie všeobecne známa, preto v nasledujúcom prehľade upozorníme
na najdôležitejšie články. Ing. Kámen vydal aj jedinú populárno - odbornú publikáciu ”Za svetlom karbidky”, kde je tiež viacero dôležitých informácií, napríklad z farbiacich pokusov. Najvýznamnejší pre
poznanie hydrologických pomerov je však Kámenov príspevok v Slovenskom krase č.4, (Kámen S.
Obr. 93. Západná a južná
časť mapy Muránskeho a
Tisovského krasu s číslovaním prameňov a vyvieračiek od S.Kámena (1963).
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Obr. 94. Severná a východná
časť mapy Muránskeho a
Tisovského krasu s číslovaním
prameňov a vyvieračiek od
S.Kámena (1963).

963), kde je úplný prehľad krasových prameňov a vyvieračiek (i s opismi) s číslovaním, ktoré
odporúčame dodržiavať.
Geomorfologickým výskumom územia a tiež aj čiastočne speleológiou a hydrológiou sa zaoberal
v rámci kandidátskej dizertačnej práce P. Mitter, výsledky práce publikoval (Mitter P.1975).
V súčasnom geomorfologickom členení sú kras Muránskej planiny a Tisovecký kras označené ako
súčasť Spišsko - gemerského krasu. Z geologického hľadiska vytvárajú však jednu mohutnú štruktúru kryhu vápencov a dolomitov nasunutú na kryštalinikum Stolických vrchov a zasahujúcu do
Horehronského podolia (Švermovské hrdlo). Vzhľadom na priaznivé geologické podmienky, geomorfologický charakter (planinový kras s podzemným odvodňovaním) i vysokú nadmorskú výšku a s tým
súvisiaci dostatok zrážok, dajú sa tu očakávať rozsiahle pozemné hydrologické systémy. Dteraz však
poznáme iba niekoľko fragmentov podzemných hydrologických systémov:
- hydrologický systém Mokrá lúka - Bobačka
- hydrologický systém Suché doly - Teplica
- hydrologický systém Jazerná jaskyňa - Periodická vyvieračka
Na krasovom území sa však nachádza mnoho vyvieračiek, z nich niektoré sa už stali predmetom
speleologického záujmu, ale bez konkrétnejších výsledkov.
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57. Bobačka

D 2284. Nadmorská výška 770m, dĺžka 3036m, denivelácia 142m. Sifóny: 4/2

Poloha

Jaskyňa sa nachádza na južnom resp. juhovýchodnom okraji Muránskej planiny (opzri mapu),
neďaleko od obce Muránska huta. Prístup k jaskyni je dolinkou od obce za cestou popri potoku až
k objektu zachytenej vyvieračky. Vchod je nad ním, je uzavretý. Jaskyňa je premetom výskumu
Speleoklubu Muránska planina.
Obr. 95. Mapa širšieho okolia Bobačky
z článku S.Kámena (1968) v Slov. krase.

Charakteristika

Jaskyňa predstavuje dlhú riečnu jaskyňu, ktorá má najnižšie poschodie tvorené aktívnym riečiskom,
vyššie sa nachádza úroveň cca 20m nad ním. Asi od polovice má jaskyňa už iba recentnú úroveň (pozri
mapa). Okrem toho obsahuje i vyššie fosílne úrovne a dómovité priestory.
Vyvieračka i jaskyňa s časťami po 1. sifón boli známe oddávna. S. Kámen so skupinou urobil
10.5.1963 farbiaci pokus, majúci dokázať súvislosť s ponormi na Mokrej lúke (Kámen S.1968). Na
Mokrej lúke sú 2 ponory potôčikov, vyvierajúci neďaleko. Zafarbená bola voda v ponore č.2. Sledovali
sa pramene Bobačka, v Muránskej Hute (č. 17), vyvieračka č. 23, a kras. prameň 62 v Trstenskej
doline.Voda zafarbená flurosceínom (použítý 1 kg riedený vo vode) vytiekla z Bobačky za 10,5h
a objavila sa i vo vodovode v protialkoholickej liečebni na Prednej hore. Vzdialenosť od ponoru po
vyvieračku Bobačky je cca 700m, relatívny výškový rozdiel 115m, čo poukazuje na pomerne malý
izolovaný systém Bobačky, avšak stále s rezervou objavov priestorov až po ponory a tiež nerovnaký
objem vody (vyviera viac, ako sa ponára) svedčí ešte o iných zdrojniciach.

Obr. 96 Mapa jaskyne Bobačky z článku T. Sasváriho (1999) v Spravodaji SSS
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Prekonaním sifónu vo vstupnej časti jaskyne došlo k najvýznamnejšiemu objavu o.s. č.33 Aquaspel.
Podľa známych informácií i publikovanej súhrnnej správy (Sasvári T. ,1976, 1999) prebiehali v 70 tych
rokoch potápačské výskumy nasledovne: 4.3.1972 podplával hlavný (prvý) sifón P. Ošust, neskôr bolo
objavené I. kvapľové poschodie. 22.4.1972 bola skúmaná časť jaskyne pred sifónom. V dňoch 2. - 4.3.
1973 boli objavené hlavné časti jaskyne. Následne bol do jaskyne prekopaný resp. rozšírený vchod
z povrchu, umožňujúci obísť sifón. 14.12.1975 sa T. Sasvári a V. Manica zanorili do tzv.”stredného
sifónu”, 7.3.1976 bola jaskyňa zameraná teodolitom.
Dňa 24.6.1989 sa v jaskyni uskutočnila potápačská akcia Komisie pre potápanie, potápalo sa v tzv.
“strednom sifóne” i sifóne na konci jaskyne.

Opisy sifónov

Sifón I
Ide o sifón, ktorý ako prvý preplávali Peter Ošust (Sasvári T.1976, 1999). Nie je to zrejme sifón,
ktorý vyúsťuje na povrch vo vyvieračke (je tu záchytný objekt) ale sifón na riečisku na konci doteraz
známych priestorov jaskyne “Stará Bobačka”. Sifón je dlhý asi 20m, jeho strop je iba niekoľko dm pod
hladinou. Priemer zatopenej chodby je 1x3m, profil tektonického charakteru. Na dne je pohyblivý
piesok (podľa prietoku). Sifón vyúsťuje do dómovitého priestoru. Hladina niekedy dokonca klesá
a sifón sa otvára. Bez potápačského výstroja ním prenikli r. 1973 členovia o.s. Tisovec.
Sifón II
Začína sa nad vodopádom v dóme pri vyústení 1. sifónu. Nevieme, či sa potápači - objavitelia
pokúšali prenikať do neho, s objavom suchých častí jaskyne stratilo toto podnikanie na význame.
Vzdušnou vzdialenosťou je možné dostať sa na riečisko až o 235 m, takže môžu tu ešte byť objavené
zaujímavé priestory. Z vyššieho poschodia údajne počuť šum vodného toku povyše tohto sifónu.
Stredný sifón
Asi v polovici hlavného ťahu jaskyne je možné dostať sa na riečisko v bočnej chodbe nepríjemným
priepastným úsekom. Podzemný tok tu padá z prítokového sifónu 9m vodopádom do pretiahleho jazera
s plochou 27m2. Jeho hĺbka je 7m. Podľa Sasváriho (1976) pod hladinlku jazera sú 2 otvory, avšak
potápač sa cez ne nedostal (úzke), odporúča sa potápať v odtoku. V sifóne, ktorý nazval ako “penový
sifón” sa potápal V. Ďurček na akcii 24.6.1989, zistil, že postup je možný, avšak sťažoval sa na kalenie.
Údajne dosiahol vodnú hladinu, avšak nebol schopný opísať, o aké priestory išlo. Dĺžka 20m, hĺbka 6m.
Sifón III
Záverečný sifón jaskyne pravdepodobne príliš objaviteľov nezaujímal, aj keď Sasvári nepochybuje
o ďalších voľných priestoroch. Údajne problém tu bola iba malá vzdialenosť od ponorov (ako vieme,
ide stále ešte o zaujímavý úsek). Dňa 24.6.1989 sa tu potápal Z. Hochmuth a F. Koľbik. Zistili, že sifón
je tesný (na dne piesok) ale prekonateľný. Sifónový úsek dl. až 25m a nepatrnej hĺbky vedie do malej
sienky s vodnou hladinou, odkiaľ pokračuje ďalší sifónový úsek. Tento však už bol neprielezný.
Nevylučujeme, že piesok po povodniach môže byť zo sifónu vynesený a tiež použitie ináč usporiadanej
výstroje môže umožniť jeho lepší prieskum.
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58. Hradná vyvieračka

Nie je v “Zozname jaskýň....(Bella P. - Holúbek P.1999). Nadmorská výška 425m

Charakteristika

Vyvieračka leží neďaleko od cesty Červ. skala - Muráň, pod Muránskym hradom. Podľa mapy a
príspevku S.Kámena (1963) má číslo 13. Ponory nie sú známe, avšak prepokladá sa, že odvodňuje
Veľkú lúku a masív Cigánky. Podľa povestí studňa na Muránskom hrade zasahuje až na jej úroveň
(výšk. rozdiel 500m). Tiež z ústneho sme sa dozvedeli, že údajne voda zo studne sa vyťahovala v kožených vreciach, lebo studňa nebola celkom zvislá a pravdepodobne šlo o prispôsobenú prirodzenú
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dutinu. S. Kámen to istým spôsobom aj pripúšťa. Udáva tiež výdatnosť 100 l.s-1, ale ako extrém uvádza
5000 (!). Dnes je vyvieračka zachytená do vodovodu a potápačský výskum problematický.
Potápanie v jaskyni počas Jaskyniarskeho týždňa SSS r.1992 (F.Koľbik), neskôr, v r. 2000 i B.
Šmída. Potápač zistil, že pod hladinou existujú zatopené priestory schodné pre potápača, F. Koľbik tam
dokonca fotografoval. Problémy však robili skalné brity, takže postúpil iba niekoľko m. Nevylúčil
možnosť ďalšieho prieskumu s ináč usporiadanou výstrojou.

59. Teplica

D 2470. Nadmorská výška 470 m, dĺžka cca 1000 m (i so sifonálnymi úsekmi). Sifóny: 11/10.

Poloha

Jaskyňa sa nachádza v doline
Furmanca (cesta z Tisovca na Brezno),
v bočnej dolinke asi 500m od hlavnej
doliny, je tu vybudovaný objekt záchytu
vody vyvieračky a vchod zabezpečený
rúrovým uzáverom v svahu nad
vyvieračakou. Jaskyňa je uzavretá, je
predmetom prieskumu o.s. Tisovec.

Hydrologické pomery zbernej
oblasti

Vyvieračka je označená na mape
S.Kámena ako č. 1. Jej priemerná
výdatnosť je okolo 50 l.s-1, maximálne aj cez 300 l.s-1 (Kámen S.
1959). Pôvod vôd vytekajúcich
vyvieračkou ešte pred objavom
jaskyne skúmal S.Kámen (1959).
Zistil, že zdrojnice sú vody tečúce
Suchými dolmi a tu sa ponárajúce sa v Obr. 97. Mapa povodia Teplice z článku S.Kámena (1969) v
ponore “u Daxnera”. V uvádzanom Slov. krase.
príspevku píše, že už dávnejšie zistili spojitosť jaskyne Michňová s Teplicou (Suché doly). 19.4.1958
bola voda zafarbená fluorescínom. Po 23 hod. sfarbená voda vytiekla vyvieračkou Teplica, vzdialenosť 1600m a výšk. rozdiel 105m. Podobná hodnota bola i pri pokuse s farbením j. Michňovej.

Charakteristika jaskyne

Ide o pomerne rozsiahlu jaskyňu s aktívnym riečišťom popretkávaným sifónmi a vyššími fosílnymi
časťami. Na vodnom riečišti sa nachádza 16m vysoký vodopád. Fosílne časti majú sčasti labyrintovitý
priebeh, často charakter rozľahlej a dlhej chodby (Sieň P.Ošusta, Žabia chodba). Jaskyňa doposiaľ
nemá dostatočne presnú mapu, bolo publikovaných iba pomerne málo informácií.

Potápačské pokusy

Potápačský výskum vyvieračky Teplica sa uskutočnil už v r. 1965 zásluhou členov miestnej jask.
skupiny Z. Nišponského a J.Gaálla (S.Kámen v 1968). V archíve SMOPaJ a KSP existuje správa i
náčrtok z akcie 25.-26.7.1966. Existuje pekná fotografia z tejto akcie v 6.ročníku Slovenského krasu v
obrazovej prílohe, vidieť je rumpál, ktorý použili na vyťahovanie balvanu brániaceho v postupe.
Dosiahli dno sifónu v hl. 6m, ale prvý sifon neprekonali.
Neskôr potápači Aquaspelu potápali vo vyvieračke 25-27.5.1973. P.Ošust a T.Sasvári prekonali dňa
2.2.1974 1. sifón. nasledovalo postupné prekonanie 2. a 3. sifónu, 8.5.1974 bol prekonaný 4. sifón a
objavený vstup do 5. sifónu. Na akcii 3.-5.5.1974 sa im podarilo za 1. sifónom preliezť do vyššieho
poschodia a objaviť väčšinu dnes známych suchých častí jaskyne i sieň s vodopádom (vstup do 6.
sifónu). Je to v istom rozpore s tvrdením., že 3.5.1974 boli podplávané 2.,3.,4. a 5. sifón, objavená sieň
so 16m vodopádom. Nový vchod do jaskyne sa začal raziť zvnútra dňa 29.-30.1., v dňoch 12. 13.2.1977 na akcii potápači Manica a Števko za spolupráce členov o.s. č.6 v Tisovci ukončili úspešne
prerazenie nového vchodu do jaskyne, čo umožnilo priamo efektívne skúmať 6. sifón. 8.10. postup 30m
v 6. sifóne. 25.-26.5.1979 podplávali Sasvári T. a Štefko J. šiesty sifón, sifóny 7-9 boli podplávané 22.-
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Obr. 98. Mapa Teplice (bez posledných
sifónov) z článku T. Sasváriho (1975) v
Spravodaji SSS.

24.6.1979 a dosiahnutý výstup na konci dómu P.Ošusta (Žabia chodba). Z týchto akcií existujú v archíve
SMPaJ a KSP dobré pamäťové náčrty.
5.-6.7.1979 bol prekonaný sifóny 10. sifón. V r. 1980 - 83 sa v jaskyni angažoval Aquaspel pod
vedením A. Turzáka. Dostali sa v 12. sifóne do veľkých priestorov s komínmi v strope, snažili sa
zavádzať nové šnúry, neskôr ale ich aktivita ochabla.
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Neskôr, v r. 1988 pracuje v jaskyni pracovná skupina Západ KSP (Kucharovič, Kokavec). Jej výsledkom je dobrá dokumentácia i zavedenie novej šnúry v záverečných sifónoch, po r. 1989 aj jej činnosť
ochabla. Revízny ponor uskutočnila KSP, prac. skupina Východ 8.8.1991. Neskôr (r. 1993) sa v jaskyni
potápali systematickejšie potápači z Prahy a Kladna. V jaskyni sa predbežne ukončil potápačský
prieskum po tragickej nehode M. Nešveru 15.1.1994.

Opisy sifónov

Číslovanie sifónov 1-6 zaviedol T. Sasvári v doposiaľ najpodrobnejšom príspevku (1975) dokumentovanom aj tu publikovanou mapou.. Pokračujúce sifóny (7-11) spomína v príspevku v r. 1999.
Označenie týchto ďalších sifónov môže byť diskutabilné, Kucharovič vo svojich správach používal
opisné označenie a od zanorenia v (pravdepodobne) 8. sifóne sensus Sasvári označuje všetko ako “7.
sifón alebo záverečný sifón”, vodné hladiny považujúc za vzduchové bubliny. Situácia je však pomerne
jasná z tiež tu publikovaných náčrtkov a máp. Tiež noví členovia Aquaspelu používajú iné názvoslovie
- v TD zo 6-7.2.1982 používajú označenie sifónov na konci Žabej chodby ako I. a II., čo svedčí, že nevideli staršie náčrtky sifónu.
Tiež treba poznamenať, že sifóny 1-7 boli síce v minulosti prekonané, avšak vyrazením nového
vchodu je možný prístup k doposiaľ poslednému, 8. sifónu po suchu, takže opisy majú iba
dokumentačnú hodnotu.
Prvý sifón
Sifón sa začína v betónovom
objekte záchytu (už v čase
Sasváriho pokusov schátraný),
odtiaľ vedie nadol klesajúca
akási šachtička do hl. 6m, potom
14,5m v hĺbke 6m pozdĺž tektonickej poruchy, na dne jemný íl.
Toto končí priečnou poruchou
širokou 45 cm, ktorou to asi
vyúsťuje na hladinu. Potápači pri
prekonávaní prístroj tlačili pred
sebou.
Obr. 99. Náčrt situácie v oblasti 6., 7. a 8. sifónu jaskyne Teplica.
Druhý až piaty sifón
O druhom až piatom sifóne Z technického denníka T.Sasváriho z r. 1979.
máme iba málo informácií.
Druhý sifón sa začína pomerne veľkým jazerom. Jazero
má ílovité dno a za ním
lievikovitým otvorom odteká
voda v smere na 1. sifón (je tu asi
neznámy úsek), “objavuje sa o
14m nižšie (asi výškove). Od
jazierka 2. sifónu je možné sa
dostať špirálovitou chodbou na
vrchný horizont jaskyne.
Charakter 3.-5. sifónu je klenbovitý s výškou 1,5-2m, sifóny
sú krátke (asi iba do 10m) a ich
hĺbka nepresahuje 3m. Ich dno je
pokryté hlinito - ílovitými sedimentami.
Za 5. sifónom nasleduje chodba, ktorá je mohutná, šírky 3-6m
a výšky 10-20m, s riečiskom na
dne, ktoré po 95 m padá 16m Obr. 100. Náčrt situácie v oblasti 10 a 11.. sifónu jaskyne
vodopádom z jazierka 6. sifónu. Teplica. Z technického denníka J.Števku z r. 1981.
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6, 7, 8 a 9. sifón
6. sifón sa začína spomínaným
jazierkom nad vodopádom a vieme
o ňom iba to, že dosahuje dĺžku 48m
(Sasvári T., 1999). Ústi bočným
okienkom do záverečnej, Žabej chodby.
Za 7. sifón považujeme úsek medzi
bočným okienkom Žabej chodby a malým jazierkom na jeho konci. Jje
podobnej dĺžky ako 6. Počas záchrannej akcie v januári 1994 bol viackrát
spolu s 6. a 8. sifónom preplávaný I.
Šimkovičom a V.Ďurčekom. 9. sifón
pred záverečným jazierkom na konci
Žabej chodby tiež celkom krátky - 23m ň, morfológia týchto sifónov je
zrejmá z TD Sasváriho a Števku.
9. - 12. sifón (záverečný sifón,
tiež 7. sifón)
Za 9. sifón považuje Sasvári T.
podľa Technického denníka z 22.-24.6. Obr. 101. Pôdorys a rez zameraných častí 9-12. sifónu (podľa
1979 krátky úsek za jazierkom na terminológie T.Sasváriho) Podľa technického denníka J.
konci Žabej chodby. Prístup do neho Kucharoviča z r. 1988
odtiaľ je nepríjemný, plaziac sa do
blatnatej mláky. Pod vodou je to už ale lepšie. Po nepatrnom sifónovom úseku (dl. 2-3m) nasleduje
vynorenie v pomerne rozľahlom jazere, (priemer snáď 6x10m), odkiaľ v smere toku pokračuje odbočka
krátkeho 8. sifónu a proti smeru toku 10. sifón. 10. sifón, resp. pokračovanie 7. sifónu podľa
Kucharoviča) je dlhé asi 15- 20m, ale hĺbka najnižšieho miesta je viac ako 7m. Opis sifónu od J. Števku
a kol. je v TD zo dňa 17.1.1981. Pri kotviacom bode 2 (podľa náčrtku a správy Kucharoviča) je znova
jazero, avšak hlboké, s dnom v hĺbke, takže ho skôr je možné považovať za bublinu a pri prienikoch je
zbytočné sa tu vynárať.
11. sifón predstavuje ešte hlbší priehyb, celková dĺžka bude do 20m, hĺbka cca 12m. Jazierko vo výstupnej časti je ešte menšie (pri bode č.3), hlboké, nedá sa tu postaviť, iba vynoriť. Tiež tu je pri
prienikoch asi zbytočné vynárať sa.
12. sifón klesá od jazierka pri bode 3až do hlbky viac ako 20m. Spočiatku (asi 40m ) je tu rozľahlá
chodba, neskôr, pri bode č.4 odbočuje nahor komín. V ňom aj J. Kucharovič dosiahol hladinu, ale iba
v nepatrnej bubline. Nasledujúce priestory sú členité a komplikované, s viacerými kulisami a rebrami,
minimálne s ďalšími 3 stúpajúcimi komínmi, ktoré ale nedosahujú hladinu.
Posledné dobre dokumentované miesto je akési skalné okno. V stúpajúcom komíne nad ním sa našiel
mŕtvy potápač Nešvera. Pri okne bolo viacero potápačov, voda sa tu dosť čistí, ale nemohli nájsť
skutočnú prúdnicu a tým aj ďalšie pokračovanie. Jedným z dôvodov sú aj obavy o spiatočnú cestu, zmäť
rôznych starých a nových šnúr a nie najlepšie volená trasa. Záver 11. siónu Teplice teda predstavuje
zatiaľ nerozriešený speleopotápačský problém.
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60. Jazerná jaskyňa a systém Periodickej vyvieračky
D 2380. Nadmorská výška 483 m, dĺžka 160 m. Sifón 1/0

Charakteristika jaskyne

Jaskynný systém nemá jasnú zbernú oblasť, ale určite to nie je oblasť ponoru u Daxnera ani
Michňovej, kde farbiaci pokus dopadol pre túto jaskyňu s vyvieračkou negatívne. Periodická
vyvieračka: jej periodicita cca 30 min. sa zisťovala počas príprav na záchyt pitnej vody. Dnes je tu vybudovaná murovaná budova záchytu, do vyvieračky bola vystrieľaná krátka štôlnička.
Súvislosť s vyššie ležiacou Jazernou jaskyňou (vchod v záreze železnice nad vyvieračkou) sa zistila
počas jej objavu, ako píše Kámen S. v knižke “Za svetlom karbidky”. Súvislosť sa prejavuje pravidelným hučaním a zmenou výšky hladiny v jazere v jaskyni. 7.4.1974 sa tu potápali P.Ošust, Švajčiar A.
Schärer, a T.Sasvári, zistili, že jazero je hlboké 23m, v hĺbke 17m v zvislej stene je otvor.

Literatúra:

KÁMEN, S., 1953: Jazerná jaskyňa a periodická vyvieračka pri Tisovci. Geografický časopis, 5, 1-2,
Bratislava, 90-91.
KÁMEN, S., 1953: Prieskum Jazernej jaskyne pri Tisovci. Krásy Slovenska, 30, 1, Bratislava, 17-18.
KÁMEN, S., 1953: Periodická vyvieračka a Jezerní jeskyně u Tisovce. Československý kras, 6, Brno,
219-223.
SASVÁRI T.,1999: Historický prehľad a dosiahnuté výsledky oblastnej skupiny č. 33 Aquaspel.
Spravodaj SSS 30, Lipt. Mikuláš, s. 50-54.

Obr. 102. Schéma Jazernej jaskyne a Periodickej vyvieračky z knihy S.Kámena
“Za svetlom karbidky”
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O. Podzemný hydrologický systém Podbanišťa
v Drienčanskom krase

Charakteristika systému

Drienčanský kras predstavuje samostatné
krasové územie v povodí riečky Blhu SZ od
Rimavskej Soboty. V blízkosti obce Slizké je
nad okolitými vodnými tokmi vyzdvihnuté
toto územie so zvláštnou bezodtokou depresiou charakteru polja. Je odvodňované do
podzemia (bez viditeľného ponoru). Vodný
tok s obvyklým prietokom 1-2 l.s-1 preteká
jaskyňou Podbanište v úseku cca 450m. V
r.1973 bol zorganizovaný farbiaci pokus,
voda zafarbená v jaskyni Podbanište
červeným farbivom (používaným v potr.
priemysle) vytiekla v cca 1,2 km vzdialenej
vyvieračke Kadlub.
Neskôr bola objavená jaskyňa “Nad
Kadlubom” s pokračovaním vodného toku
a v r. 1999 aj dosiahnuté speleologické spojenie s predošlou, náročným preliezaním Obr. 103. Celková mapa oblasti z príspevku
L.Iždinského (2000), autor Ľ.Gaál.
polosifonálnych úsekov. Od vyvieračky
Kadlub delí systém ešte cca 150m.
Nevieme, či zo strany Jaskyne nad Kadlubom ide o potápačský problém.

Literatúra:

GAÁL, Ľ., 1979: Nové objavy v Drienčanskom krase. Spravodaj SSS, 10, 4, Liptovský Mikuláš, 7-8
HOCHMUTH, Z.,1996: Geomorfologické pomery centrálnej časti Revúckej vrchoviny a priľahlých
častí Rimavskej kotliny a Slovenského krasu. Geografické ráce 6,1,PdF Prešov, 110s.
IŽDINSKÝ, L., 2000: Jaskyne nad Kadlubom a Podbanište sa spojili. Spravodaj SSS 31,2, Prešov, s.5-9

61. Jaskyňa a vyvieračka Kadlub
Charakteristika jaskyne

Pôvodne známa vyvieračky v bočnej dolinke vtekajúcej do Blhu nad Drienčanmi po zistení súvislosti
s j. Podbanište sa stala pracoviskom o.s. SSS Rim. Sobota (Gaál Ľ. 1979). V r. 1978 po predchádzajúcom znížení vyvieračky o 2m sa znížil vstupný sifón, ktorý na nádych preplávali J.Gaál a K.Ďurčík.
Objavila sa jazerná chodba, neskôr bol prerazený otvor z povrchu. V r. 1980 bol technickými prácami
prerazený 2. sifón a náročným čerpaním znižovaný 3. sifón, ktorý doposiaľ nie je prekonaný. Situácia
je zrejmá z mapy.

Literatúra:

GAÁL, J., 1982: Prehľad desaťročnej speleologickej činnosti oblastnej skupiny Rimavská Sobota.
Spravodaj SSS, 13, 2, Liptovský Mikuláš, 31-37.
Obr. 104. Výrez z mapy (rez) jaskyne Kadlub,
ktorá bola publikovaná v Spravodaji SSS
(Gaál Ľ. 1982)
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P. Samostatné lokality J a Z od Plešivskej planiny
62. Gemerskoteplická jaskyňa

D 1899. Nadmorská výška 255 m, dĺžka 540m. Sifóny: 3?/0
Poloha

Jaskyňa sa nachádza na južnom okraji planiny Koniar, resp. jej časti “Veterník”. Pod jaskyňou je
prehradená malá vodná nádrž (z vôd vyvieračky - jaskyne), priamo nad obcou Gemerská Teplica

Charakteristika lokality

Jaskyňa bola objavená na základe sondovania vo vyvieračke Podhlavište jaskyniarskou skupinou
Gemer - Licince v r. 1959 (L. Berente, P. Berente a F. Szarka) a dlho nebola dokonale preskúmaná ani
zameraná, najmä pre tesné priestory. Neskôr na výskum naviazala skupina SSS Šafárikovo a zásluhou
Mateja Gaála vznikla po prvýkrát tu publikovaná mapa.
Jaskyňa predstavuje značne dlhú (cez 500m) plazivkovitú jaskyňu miestami so značne ťažko priechodnými úsekmi. Voda sa objavuje už asi 50 m po vstupe v úzkej chodbe vpravo, neskôr v trocha schodnejších miestach vo Veľkom dóme vľavo. Na samom konci jaskyne je však už súvislé riečisko (po 370m) je
tu polosifón, po 450m II. sifón (s hĺbkou asi 6m. (Gaál P., Potočník E. 1981) Podmienky pre transport zlé.

Obr. 105. Mapa Gemerskoteplickej jaskyne. Podľa techn. denníka o.s. Šafárikovo upravil Z.Hochmuth

Potápačské pokusy
V jaskyni sa uskutočnila 1 - 2 akcie KSP prac. skup. Západ, nemáme z nich správu, iba z ústneho podania od J. Kucharoviča sme sa dozvedeli že napriek dllhému transportu snáď ani nedošlo k ponoreniu.

Literatúra:

BENEDEK, L., GAÁL, L., 1985: Prví prieskumníci v Jelšavskom krase. Spravodaj SSS 16, 3-4, Lipt.
Mikuláš s. 35 - 38
GAÁL, M., POTOČNÍK, E., 1981: Identifikačná karta Gemerskoteplickej jaskyne. SSS, SMOPaJ

63. Ochtinská aragonitová jaskyňa

D 1569. Nadmorská výška 637m, dĺžka 250m. Sifón: 1?
Poloha

Nachádza sa v lokalite Hrádok, na chrbte medzi dolinou Muráňa a Štítnika. Ide o sprístupnenú
jaskyňu, jej poloha je všeobecne známa.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa je vytvorená v šošovke kryštalického vápenca prvohorného veku. Vhľadom na relatívnu
výšku nad súčasnými vodnými tokmi sa dá predpokladať, že vznikla za iných podmienok, ako dnes
panujú v jej okolí V jaskyni sa nachádzalo nepreskúmané jazero, sifónovite pokračujúce na sever.
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Potápačské prieskumy

Pracovná skupina Západ (J.
Kucharovič, Ľ.Kokavec a záujemca P. Pokrievka uskutočnili
28.1.1989 jedinú prieskumnú
akciu do jaskyne. Prieskum nezistil pokračovanie jazierka, strop
sklonený pod uhlom 400 v hĺbke
4m pokračuje ako neprielezný
kanál 0,3 x 1,4m.

Literatúra:

DROPPA, A.1957: Ochtinská
aragonitová
jaskyňa.
Geografický časopis, 9, 3,
Bratislava, s. 169-184
KUCHAROVIČ,
J.,
1989:
Príloha k technického denníku Obr. 106. Mapa a rez jazerným sifónom v Ochtinskej
zo dňa 28.1.1989. Mnscr.,
aragonitovej jaskyni, kreslil J.Kucharovič
archív KSP.

64. Morské oko

Iné názvy: Meleg víz, pseudokrasová zatopená pripasť pri Šafárikove (Tornaľa). Nie je uvedená v
zozname jaskýň (Bella P., Holúbek P. 1999)

Poloha

Uvedená lokalita sa nachádza v Rimavskej kotline, časti mesta Tornaľa Král. Je tu veľké termálne
plážové kúpalisko, napájané vodami z minerálneho prameňa niekoľko m. južne od kúpaliska.

Charakteristika lokality

Na mieste výveru je vytvorené jazierko priemeru asi 50m, voda je plytká, 1-2m, dno sa postupne
skláňa do stredu. V jeho strede je otvor priemeru asi 10-15m. Tu podvodná priepasť zvisle až zvonovite
klesá do značnej hĺbky, dole sa rozširujúc v podvodný dóm, ktorého priemer pri dne je viac ako 40m a
hĺbka 38m. Dno je sklonené na juh, tu je pravdepodobne aj výver vody (závaly). Nie je známy pôvod
vôd (teplota cca 17 0 C, Q 29 l.s-1). Z geologického hľadiska nie je lokalita v krase (šlíry, neogén)., štrky
riečnej nivy Slanej. Nepodarilo sa zatiaľ preniknúť do významnejšieho pokračovania.

Potápačské prieskumy

T. Sasvári uvádza, že prieskum tu robil Aquaspel 2.5.1976, 10.1. a 10.2.1979, Z.Hochmuth a V.
Ďurček 4.2.1978. Lokalita je často
navštevovaná potápačmi zo
Slovenska a Čiech a využívaná
ako cvičná lokalita pre hlboké
zostupy s dekompresiou. Športoví
potápači nepovažujú priepasť za
jaskyňu a potápajú s bežnou
výstrojou. Na lokalite dňa
4.4.1998 zahynul český potápač
O.V. z klubu JPO Přerov.
Literatúra:
SASVÁRI T.,1999: Historický
prehľad a dosiahnuté výsledky
oblastnej skupiny č. 33
Aquaspel. Spravodaj SSS 30,
Lipt. Mikuláš, s. 50-54.
GAÁL,
Ľ.,
1987:
Kras
Rimavskej kotliny. Slovenský Obr. 107. Profil “Morským okom” pri Tornali. Mapovala skupina
ZO ČSS Speleoaquanaut (J. Hovorka).
kras, 25, Martin, 5-27.
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Q. Vyvieračky Plešivskej planiny
Všeobecná charakteristika územia

Plešivecká planina je najdokonalejšie vyvinutá planina Slovenského krasu. Má eliptický tvar, pretiahnutá v smere S-J meria 11 km pri max. šírke cca 5,5 km. Planina je tvorená súvrstviami hlavne strednotriasových wettersteinských vápencov, podložie tvorené werfénskymi nepriepustnými horninami vystupuje iba na severnom okraji a zrejme je generálne sklonené na juh.
Planina nemá žiadnu
riečnu sieť, avšak lemuje
ju viacero výdatných
vyvieračiek, ktoré odvádzajú vody z tohto
pomerne veľkého územia.
V mnohých vyvieračkách
už v minlosti sondovali
speleológovia, úspech sa
dosiahol v 50. tych rokoch
vo vyvieračke Gyepü
objavom Brzotínskej jaskyne a v r.1991 vo vyvieračke Zúgó (Kunova teplica, Hučiaca). Obidve
jaskyne končia doposiaľ
neprekonanými vodnými
sifónmi. Ukazuje sa, že
vyvieračky, lemujúce svahy planiny majú vlastné
erné
oblasti,
ktoré
doposiaľ prakticky nie sú
preskúmané. Jediný závažný stopovací pokus sa
uskutočnil zásluhou IGHP
(Inžiniersko- geologický a
hydrologický prieskum,
n.p. Žilina) pod vedením J.
Orvana 25.4.1978. Konkrétne v priepasti Zvonica
(približne v strede planiny), ktorej sporadické
priesakové vody boli
zafarbené veľkým množstvom fluoresceínu. Roz- Obr. 108. Mapa polohy vyvieraiek a niektorých významných jaskýň
od V. Rozložníka z Krás Slovenska (1955).
tok fluoresceínu bol vo
viacerých 50 l nádobách
dopravený na dno, naliaty do puklín a následne vodou z cisternových áut hadicami splavený. Farbenie
sa v Brzotínskej jaskyni objavilo o 5 dní. V tiež sledovanej vyvieračke Zúgó a ostatných vyvieračkách
Plešivskej planiny sa farbivo neobjavilo (Orvan J. 1980).
Vodítkom pre prípadné výskumy vyvieračiek, ktoré doposiaľ neboli dôkladne speleologicky skúmané môže byť článok V. Rozložníka v Krásach Slovenska z r. 1955. Grego (1997) podáva najlepší
sumárny pohľad na speleologický výskum planiny i s cenným zoznamom literatúry.

Literatúra:

GREGO, J., 1997: Speleologický prieskum Plešivskej planiny. Slovenský kras 35, s. 109 - 121
ORVAN, J., 1980: Hodnotenie stopovacích (farbiacich) skúšok pri niektorých otázkach krasovej hydrografie na území Slovenského krasu. Slovenský kras, 18, Martin, 127-182.
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65. Hučiaca vyvieračka

Iný názov: Zúgó, D 1952. Nadmorská výška 279, dĺžka 768 m. Sifóny: 2/1

Poloha

Vchod do jaskyne leží prakticky priamo vo vyvieračke Hučiaca (Zúgó), ktorá sa nachádza v doline
(kaňone) Štítnika, na západnom úpätí Plešiveckej planiny, asi 1 km povyše nad obcou Kunova Teplica.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa bola objavená po namáhavom sondovaní vo vyvieračke, resp. jednom z jej ramien. Na
odkrývaní pracovala už 1. generácia rožňavských jaskyniarov v r. 1962 (Roda Š, Herényi st.), objavili
tzv. Starú časť s 2 dómami a úžinami do r. 1971 sa dostali 117m ďaleko. Chodby sa zavalili r. 1973 Po
obnovení prác v r. 1990 skupinou ČSS z Tětína za pomoci miestnych jaskyniarov sa v r. 1991 podarilo
iným smerom dostať sa za zavalené časti a prebiť sa úžinami (Hanka Tomášová) na riečisko. V jaskyni
objavili súvislý tok a tiež veľké dómy. Existuje tu na sever vedúca “Vodná chodba” (pozri mapa), na
konci so sifónom a pomerne nejasnými informáciami o jeho morfológii.

Obr. 109 a 110.
Mapa jaskyne prevzatá z príspevku
Zbuzeka P. - Plota J. 1994.
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K jaskyni existuje niekoľko príspevkov aj
s mapami (Grego J. 1992, Pecka L. 1992,
Kankula J., 1996, 1997, Zbuzek P., Plot J.
1994), odkiaľ sme i prevzali mapy jaskyne.

Potápačské prieskumy

Prvý prieskum sifónu sa uskutočnil za
spolupráce potápača Tibora Kišša, člena klubu
Actacus z Bratislavy. Podľa článku J. Gregu
(1992) objavil 100m chodieb, plával dlhou
chodbou, prekonal krátky “Plytký sifón” a nakoniec sa zanoril do hlbšieho sifónu (Kiššov
sifón), ktorý ale neprekonal. V inej suchej
chodbe počuli hukot vodopádu. Neskôr sa
podarilo nájsť obchádzku Plytkého sifónu.
Neskôr sa v sifóne potápal Stanislav Bílek
zo Speleoaquanautu z Prahy, v r. 1992 ho
prekonal a bol tam ešte aj v r. 1993.
Hydrologické výskumy a práce na prekonaní sifónu ponad vodu niekoľko rokov vedie
P. Nakládal zo Speleoaquanautu z Prahy. V sifóne potápal aj T. Fusgänger v r. 1997.

Opis sifónu

Vodná chodba je spočiatku vysoká cca 3m,
neskôr až 10m. Na dne je súvislá hladina,
chodba meandruje a bola zameraná do dĺžky
80m, (na mape) potom nasleduje ešte asi 45,
kde už asi treba plávať. Nasleduje sifón.
Je (alebo bol) hlboký 11m, za ním je veľký
jazerný dóm s priemerom 10 x 20 x 10m, ale
nedá sa tu vystúpiť z vody (zvislé steny), v Obr. 111. Náčrtok sifónu z príspevku Kankulu J. 1997.
stene niekoľko m. nad hladinou vidieť otvor.
Existuje vraj ešte nejaká iná cesta v hl. 5m. Vpravo odbočuje mohutná podvodná dutina, zv. Kanister,
nie je jasné, či je dokonale preskúmaná. Technickými prácami nad hladinou sa údajne skupina jaskyniarov (Nakládal P. a kol.) snaží dostať do dómu ponad vodu a údajne odstránenou sutinou už zatarasila
spodný vchod. V poslednom čase i táto aktivita ochabla.
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66. Nová Brzotínska jaskyňa

Iný názov: Nová Gyepü. D 2006. Nadmorská výška 270m, dĺžka cca 600m, sifóny: 3/2

Poloha

Vchod sa nachádza asi 20m výškove nad vyvieračkou Gyepü, ktorá sa nachádza na východnom úpätí
Plešivskej planiny medzi obcami Brzotín a Slavec. Prístup odbočkou z hlavnej cesty, po okraji lesa, asi
600m k horárni, odtiaľ nahor k murovanému objektu vchodu. V súčasnosti už jaskyňa neslúži ako zdroj
vody. V blízkosti leží Stará Brzotínska jaskyňa, ktorá je na mape V. Rozložníka (1958) označená ako
“prietoková jaskynka”.
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Charakteristika jaskyne

Jaskyňa bola objavená
razením šachtice po okraji
masívu nad sutinovým kužeľom kryjúcim vyvieračku
kolektívom jaskyniarov v 50tych rokoch pod vedením
Viliama Rozložníka. Po prekonaní vstupnej chodby,
úpadnice, dnes vypaženej
banským spôsobom poloblúkovitým železným a betónovým pažením (tzv. hajcmany) sa dosataneme na
úroveň mohutnej riečnej
chodby. Na dne je sústava
jazier. Chodba je cca 50m
sprístupnená oceľovým premostením až na začiatok
súvislej jazernej chodby
(odtiaľto sa voda dostávala do
potrubia). Jazerá vypĺňajú
prakticky celú jaskyňu v dĺžke viac ako 500m až po koncový sifón doposiaľ neprekonaný, zaplávaný do vzdialenosti 125m. Dva kratšie
sifóny zlikvidovali streľmajsterskými
prácami
už Obr. 112. Mapa Novej brzotínskej jaskyne z príspevku V. Rozložníka
objavitelia v 50 - tych rokoch. v Slovenskom krase 1958, doplnená o úsek za 3 sifónom (Hromas 1962)
Počas týchto prác bol po prvý
raz na Slovensku použitý

potápačský prístroj (Rozložník V., 1955. 1956,1958) v ďalšom období po smrti V. Rozložníka tu
výskum ustrnul, snáď i preto že jaskyňa bola uzavretá a využívaná ako zdroj pitnej vody. Dnes už nie
je voda z jaskyne využívaná a v potápačskom prieskume sa môže pokračovať.
Jaskyňu zmapoval už počas objavov kolektív V. Rozložníka, (pozri publikovanú mapu v Slovenskom
krase I), neskôr jaskyňu začala mapovať jaskyňu Krasová sekce Nár. Musea v Prahe. Stárka V. o mapovaní napísal článok do Krás Slovenska, avšak bez mapy. Mapa však možno existuje niekde v archíve
ČSS alebo Nár. musea, nakoľko v archíve SMOPaJ sme našli akúsi jej prekreslenú kópiu signovanú ako
Hromas 1962, ktorá (okrem úseku medzi 1. a 3. sifónom) sa prakticky zhoduje s Rozložníkovou mapou.
V archíve SMOPaJ a KSP sa nachádza dobrá mapa 3. sifónu od V. Sláčika a L. Steiningera ako súčasť
správy J. Štastného.

Hydrologické pomery

Pôvod podzemného toku v jaskyni nie je úplne jasný, predstavuje pravdepodobne samostatnú hydrogeologickú štruktúru, nesúvisiacu s inými vyvieračkami. Jedine pri vysokom vodnom stave preteká časť
vôd Starou brzotínskou jaskyňou a tu vyviera na povrch. V Brzotínskej vyvieračke (Gyepü) sa objavila
fluoresceínom sfarbená voda z priepasti Zvonica (Orvan J. 1980) po 5 dňoch (25. 4- 2.5.1978). V
správe A. Abonyiho (1975) sa dozvedáme o vybudovaní Ponceltovho prepadu v jaskyni a občasnom
zisťovaní prietoku podzemného toku v r. 1977 - 1978. Minimálny prietok bol 11,42 l.s-1, maximálny
128,6 l.s-1, pričom existovali i obdobia úplného zaplavenia jaskyne (napr. dňa 1.3.1978 do výšky 260
cm). Tento stav sa vyskytuje v jarnom období pri topení snehu alebo po väčších zrážkach. Subjektívne
možno konštatovať pomerne rýchlu odozvu na zrážky (niekoľko h) na rozdiel napr. od Skalistého potoka, kde odozva trvá niekoľko dní.
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Obr.113

Potápačské prieskumy

Prvé potápačské pokusy v 50 rokoch sú dobre opísané v literatúre i v stati o histórii
speleopotápačských výskumov (Rozložník V. 1955, 1956, 1958). Šlo o prekonanie 1. a neskôr 2. sifónu
a roz-miestňovanie náloží na ich likvidáciu. Tretí sifón (tiež III. sifón) predstavoval už pre kolektív
Rozložníka vážnu prekážku, po jeho smrti sa zrejme dlho nikto nepokúsil tu pokračovať.
Až skupina Aquaspel uskutočnila v r. 1972 pravdepodobne prvý prieskum. 19.3.1972 sa dostali až k
3. sifónu, kde sa zanorili na jeho začiatku. Náčrt publikoval Sasvári T. (1999). V citovanom príspevku
tiež píše, že 23.10.1977 skúmali Chovanec M. Števko J. a Sasvári T. “bočný tok vyvieračky hlavného
podzemného toku” , kde preskúmali sifón do hĺbky 8m s možnosťou ďalšieho pokračovania. Kde je toto
miesto, nie je jasné, ide asi o nejakú odbočku, čo bude potrebné konzultovať s autormi .
Najvýznamnejšie úspechy v prieskume 3. sifónu dosiahli potápači oblastnej skupiny SSS z Trenčína
v roku 1978. Na akcii dňa 11.11.1978 na transport použili hliníkový čln a až 60m pred sifónom sa ustrojili. Zaplávali 125m, použili 2 cievky po 60m lana. I za týmto miestom pokračoval podobný charakter
chodieb. Zdá sa, že o.s. Trenčín už tu neurobilo žiadnu akciu, ale z ústneho podania vieme o aktivite
českých potápačov (asi Speleoaquanaut). Až prac. skupina Východ v r. 1995-6 uskutočnila tu niekoľko
akcií, potápač V. Ďurček dosiahol značnú hĺbku okolo 20m vo vzdialenosti cca 78 - 80 m čo vôbec
nezodpovedá náčrtu Sláčika V. Steiningera L. Podobne aj člen D. Hutňan s pražskými potápačmi
niekedy v r. 1998 sa dostal tam kde Viktor Ďurček.
V takomto stave je súčasný sporadicky vykonávaný prieskum jednej z najdôležitejších lokalít.

Opis 3. sifónu

3. sifón sa začína jazierkom, kde je pomerne nepríjemný prístup polosifónom vľavo. Tu je aj jediné
miesto, kde sa dá ako - tak stáť na dne. Dno je strmo
sklonené vpravo, neprielezná chodba vedie i priamo. V
hĺbke 8m sa dno vyrovnáva, na strope je ostrá hrana.
Ďalej nasleduje zatopená chodba, ktorá je pri dne
široká 2-4m, hore sa klinovite uzatvára (prierez trojuholníka). Na dne chodby sú napadané bloky, avšak
všetko, steny aj strop sú pokryté jemnými sedimentami,
ktoré rýchlo vodu zakaľujú. Sláčik a kol. udávajú
výbornú viditeľnosť pred zakalením - až 10m. Miestami
sú takmer dómovité priestory, s výškou 8m, pri strope
iba niekoľko m pod hladinou, ktorú ale nikde nedo- Obr. 114. Mapa začiatku. 3. sifónu
siahli. Zdá sa, že počas prieskumu Sláčika a Steiningera
od T. Sasváriho (1999)
sa postupovalo skôr pri strope, čo by vysvetľovalo rozpor s neskoršími pozorovaniami, niekde v polovici alebo tretine chodby by mohla byť odbočka do klesajúcej, zrejme slepej chodby.
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R. Silická planina: Brezovsko - kečovský podzemný
hydrologický systém

Všeobecná charakteristika hydrologických systémov Silickej planiny

Silická planina predstavuje najväčšiu planinu Slovenského krasu. Z geologického hľadiska sa tu
uplatňujú hlavne vápence (menej dolomity) stredného a čiastočne vrchného triasu tektonickej jednotky
“Silicikum”. Vápence sú spravidla veľmi čisté, takmer biele (tzv. wettersteinstké vápence) často so
žilkami červenej farby (terra rossa splavená do puklín). Podložie je tvorené spodnotriasovými súvrstviami bridlíc (“tzv. werfénske vrstvy”). Uvedené podložie vytvára antiklinálny pruh v smere V- Z, ktorý
na planine vytvára mnorfologické zúženie a súčasne vytvára 2 základné hydrogeologické štruktúry severnú a južnú, ktoré sú uvedeným pruhom oddelené.
Po obvode má planina množstvo vyvieračiek a prameňov, ktoré predstavujú vyústenie podzemných
hydrologických systémov vo vnútri planiny. Vo väčšine prípadov ide o samostatné povodia či zberné
oblasti, ktorých priebeh je determinovaný priebehom a reliéfom nepriepustného podložia.
Iba u niektorých vyvieračiek poznáme speleologickým prieskumom zistený konkrétny priebeh časti
riečisk v niektorých prípadoch výsledky stopovacích skúšok farbením či použitím rádioizotopového
stopovania. U väčšiny prameňov ale vôbec nepoznáme zbernú oblasť, ani širšie súvislosti.
Napriek tomu môžeme
konštatovať, že speleologická
úspeš-nosť náročnými prácami
vo vyvieračkách priniesla pozoruhodné výsledky, omnoho
výraznejšie ako napr. prieskum
vertikálnych systémov na planinách (cez vyvieračky boli
objavené
napr.
jaskyne
Gombasecká, Krásnohorská,
Vápenná, Hrušovská). Speleológovia boli ale úspešní i v ponoroch - napr. objavom jaskyne
Milada či Ardovskej jaskyne.
Z týchto dôvodov neopisujeme tu podrobne všetky vyvieračky, ale iba tie, kde už boli
dosiahuté nejaké konkrétne
výsledky. Názvy hydrologických
systémov do literatúry zaviedol
Z. Krupár (1947), pravdepodobne využijúc názvy bežne používané vo výskume v tých časoch,
keď tu prebiehali výskumy
maďarských
speleológov,
neskôr J. Seneša, J. Majku a
F.Jirmera a kol. Na publikovanej
mape sú vyznačené rozvodnice
jednot-livých povodí (približne,
v podzemí môžu byť značné
odlišnosti) podľa vtedaj-šieho
stavu poznania. Novšie boli
vyčlenené
hydrogeologické
štruktúry v práci J.Mella (1997),
v speleologickej praxi sa udržuje
podrobnejšie staršie členenie.
Zhruba môžeme konštatovať, Obr. 115. Mapa Brezovsko - kečovskej oblasti od Z. Krupára,
publikovaná v Krásach Slovenska v r. 1947.
že dosť dobre poznáme sústavu
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Domica - Baradla, čiastočne Ardovskú (v týchto sústavách nepoznáme potápačské problémy) sústavu
brezovsko - kečovskú, silicko - gombaseckú a systém Majkovej jaskyne. Severne od antiklinálneho
pruhu deliaceho Silickú planinu poznáme sústavu Jaskyne v ponore Jašteričieho jazierka, sústavu
Krásnohorskej jaskyne, sústavu Hrušovskej jaskyne a sústavu Vápennej jaskyne.

Charakteristika hydrologického systému brezovsko - kečovského

Podľa Krupára Z. (1947) i J. Majku (1961), brezovsko - kečovský systém predstavuje odvodňovanie
územia Silickej planiny približne od spojnice obcí Dlhá Ves - Silická Brezová - št. hranica s Maďarskom
smerom na juh. Na severe ju ohraničuje samostatná antiklinála a na území obce sa vyskytujú werfénske
horniny. Na ich rozhraní vystupuje prvý prameň, ktorý je zachytený a využívaný v obci, prebytočná
voda tečie na juh a postupne sa stráca. Druhá zdrojnica zbiera vody potôčika vyvierajúceho ako
“Kráľova studnička” 3 km VSV od Brezovej, potom mizne v alúviu dolinky tiahnúcej sa paralelne so
št. hranicou s Maďarskom. Za veľkých lejakov vody pokračujú ďalej na juh a miznú v ponoroch
“Margita a Helena” - na mape Z. Krupára označené ako č. 1 a 2.
Vodný tok v jaskyniach možno sledovať od týchto ponorov južne od Silickej Brezovej v jaskyni
Milada (objavenú cez ponor č. 1 zvaný Helena) a jaskyňa Matilda ponorom Margita, potom južnejšie
na krátkom úseku v priepasti Bezodná ľadnica, objavuje sa pravdepodobne v priepasti “Prepadlisko pri
Kečovskej vyvieračke I”(Prepadlinka), možno s ňou súvisí Jaskyňa na kečovských lúkach a napokon
vyviera ako Kečovská vyvieračka, resp. Kečovské vyvieračky. Maximálnu výdatnosť tzv. Veľkej
vyvieračky udáva Jakál J. (1975) 450 l.s-1, minimálnu 1,5 l.s-1 . Od ponorov k najnižšej vyvieračke je
vzdialenosť cca 3 km a výškový rozdiel cca 90m. Celková plocha odvodňovaného územia je asi 18 km2.
J Majko (1958, s.117) predpokladá, že v Bezodnej ľadnici sa pripája druhé rameno sústavy, ktoré
prichádza od Malej ľadnice. Lokalizácia i vyjasnenie názvoslovia je najlepšie podaná v práci M. Erdősa
- M. Lalkoviča (1996), označenie lokalít poznáme podľa skratky DG.

Výsledky farbiacich pokusov

O podrobnostiach stopovacích skúšok v 50- tych
rokoch sa dozvedáme z príspevku J. Majku v Krásach
Slovenska z r. 1959. K stopovacím skúškam došlo na
podnet maďarských speleológov, ktorí predpokladali
súvislosť ponorov pri j. Milade resp. na lúkach pod
Sil. Brezovou s maďarskou jaskyňou Vass Imre
Barlang, resp. Malotohynskou vyvieračkou SZ od
obce Józvafő. Už v decembri 1955 zafarbili za účasti
prof. Jakucsa vodu na mieste bývalého mlyna
Korotnok v Silickej Brezovej (neuvádza sa čím a aké
množstvo), avšak sfarbená voda nikde nevytiekla.
11.5.1958 maďarskí speleológovia použili
rádioaktívnu stopovaciu látku asi 100m od ponoru
Helena a tiež 200 l vody s rozpustenými 100 kg
kuchynskej soli. Vzorky sa odoberali z Malotohynskej vyvieračky v Maďarsku. Aby nebol
odkázaný na chemické analýzy, J. Majko sfarbil vodu
na druhý deň 12.5. o 20 hod. na tom istom mieste 80
dg fluoresceínu. 15.5. o 6 hod., teda po 34 hodinách
začala vytekať sfarebná voda z menšieho prameňa
oproti Prvej vyvieračke a za 2,5 hod. i z tejto vyvieračky. Voda vytekala ešte 16.5., kedy sa na to prišli Obr. 116. Mapa situácie na hranici
s Maďarskom z príspevku J.Majku
pozrieť maďarskí speleológovia.
Podľa maďarských speleológov sa v Malotohynskej vyvieračke objavila voda s NaCl, avšak nie rádioaktívna ani sfarbená. Je teda možná nejaká
bifurkácia v podzemí. Nie je tiež jasné, ako reagujú na sfarbenie vyvieračky č. 2 a 3.
Ján Majko uskutočnil neskôr, 9-10.9.1960, aj farbenie na dne Bezodnej ľadnice (Majko J. 1961),
ktoré preukázalo súvislosť s Kečovskou vyvieračkou za 21 hodín.
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67. Milada

Iný názov: Brezovská jaskyňa. D 2161. Nadmorská výška 420m, dĺžka cca 800m. Sifóny: 3/1

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza na okraji lesa, asi 1 km južne od stredu obce Silická Brezová. Prístup
pešo po poľnej ceste zo Silickej Brezovej, neskôr poľami a lúkami k vchodu, ktorý tvorí umele vyrazená
štôlňa. Pôvodný vchod v ponore neďaleko odtiaľ je pravdepodobne dnes neschodný. Vchod je uzavretý.

Obr. 117. Mapa jaskyne Milada od F.Jirmera.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa bola objavená J. Majkom so spolupracovníkmi 11.9.1946. Vchod do jaskyne, bol prekopaný
v jednom z fosílnych či občas zaplavovaných ponorov vo Fazuľovom údolí (Krupár Z. 1947). Jaskyňu
po prvýkrát zameral Z. Krupár. Neskôr jaskyňu, resp. jej časti za 2. sifónom zameral F. Jirmer, samozrejme obaja za účasti J. Majku.
Jaskyňa obsahuje podzemné riečisko, trvale pretekané vodným tokom. prietok je zvyčajne malý, iba
okolo 1-2 l.s-1. Tok tečie v záreze prevažne po ľavej strany chodby resp. sústavy veľkých dómov. Hneď
na začiatku, ešte pred novým vchodom (prerážka) priberá 2 prítoky. Po cca 300m riečiska sa strop
skláňa k 2. sifónu, tento má už zníženú hladinu, ale pri prechode je potrebné plávať (polosifón). Za ním
nasledujú zas 2 veľké dómy a na koniec sa tok tratí v 3. sifóne. Tesne pred sifónom priberá 4. prítok.
Tretí sifón dodnes predstavuje kľúčové miesto jaskyne.

Potápačské prieskumy

Už neďaleko od objavného ponoru sa nachádza 1. sifón. Pravdepodobne ide skôr o polosifón, ktorý
sa dá obísť, takto to aj píše J. Majko v príspevku o okolnostiach objavu v príspevku z r. 1958.
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Sifón na konci častí objavených po preniknutí z objavného ponoru prekonal 2.4.1960 pracovník
výskumnej skupiny Turistu n.p. Jozef Jirásek. Sifón podplával bez prístroja v gumenom vodotesnom
obleku, ktorý si zapožičal v Gombaseckej jaskyni. Následne objavil 400 m chodieb až po ďalší, 3. sifón.
7.4. výbušninami zvýšili strop tak, že v gumených oblekoch sa dá chodiť do nových častí. neskôr tu urobili aj drevené premostenie. Pracovníci Turistu (vedúci F. Jirmer, so známych jaskyniarov Š. Furín)
neustále bojovali s deravými oblekmi. Požičiavali si ich aj od dobrovoľných jaskyniarov zo Šivetíc.
Záverečný sifón sa pokúsili odstrániť neúspešne veľkou náložou.
O pokuse maďarských potápačov sa dozvedáme v správe J. Majku, 18.-20. 6.1960 sa tu uskutočnila
rozsiahla akcia za účasti filmárov, Turistu, Zemepisného ústavu SAV a 22 speleológov z MĽR. Kde
presne sa potápači potopili, nie je z krátkej správy jasné, píše sa tu iba o tom, že sa dostali do hĺbky
4,5m, bola tam úzka puklina a na dne veľký balvan, z jednej strany balvanu je sutina, z druhej blato. Je
pravdepodobné, že to bolo v koncovom (3.) sifóne.
V roku 1961 už za použitia dýchacích prístrojov (vzduchových) sa potápal F. Jirmer (23.3.1961)
v sifóne “proti toku vody” v sifóne, do ktorého sa dostali prekopaním akéhosi kanála v zimnom období
r. 1960-61. Sifón neprekonal, ale videl dopredu 10m. Nevieme, kde tento sifón leží.
V 3. sifóne sa dňa 5.7. a 9.7.1988 potápali bez úspechu Z. Hochmuth a F. Koľbik, použili malé
prístroje ťahané za sebou.

Opis 3. sifónu

3. sifón sa začína jazierkom na pravej strane chodby. Je potrebné zorganizovať akciu tak, aby
potápači predbehli postupujúci kal počas transportu a ihneď sa zanorili. Sifón postupuje pomerne tesnou
puklinou, dno tvorí klesajúci blatistý svah. V hĺbke 3,5m sa stáča pod pravú stenu, je veľmi tesný,
pokračuje 2 dierami nad sebou, ktoré nie sú prielezné ani bez prístroja.
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68. Matilda

D 2157. Nadmorská výška 415m, dĺžka 116m. Sifóny: 2/0

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza
asi 1 km južne JZ od stredu obce
Silická Brezová. Prístup pešo po
poľnej ceste zo Silickej Brezovej,
neskôr poľami a lúkami k vchodu,
ktorý je dnes oceľovou rúrou uzavretý. Jaskyňu naposledy preskúmal a zmapoval Speleklub
Cassovia.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa objavená po sondovaní
J.Majku a kol. v ponore Margita
24.7.1946, zameraná Z. Krupárom
v dĺžke 116m. Popri príspevku J.
Majku (1958) o okolnostiach
objavu je jej dobrý opis i v
príspevku Erdősa M.- Lalkoviča
M. (1996).

Obr.118. Mapa jaskyne Matilda od Z.
Krupára z príspevku J. Majka (1958)
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Jaskyňa po vstupných ťažko schodných priepastných častiach predstavuje labyrint chodieb, často
s mimoriadne bohatou a jemnou výzdobou. V jaskyni sa nachádzajú spolu 3 miesta s jazierkami, resp.
sifónmi, z ktorých pravdepodobne najväčší je na samom konci jaskyne. Majko prepokladá, že ide
o bočné riečište hydrologickej sústavy končiacej Kečovskými vyvieračkami. K sifónom poznamenávam, že Majko uvádza (1958, s. 115), že Krupár zistil súvislosť dvoch menších sifónov (pozri priložená
mapa). Pravdepodobne nikto od tých čias sa nepokúsil sifóny prekonať ani realizovať stopovacie
skúšky.
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69. Bezodná ľadnica

Iné názvy: Feneketlen Lednice, Kečovská priepasť, DG 51, D 2092, Nadmorská výška 455m, hĺbka
68m. Sifóny 2/0

Poloha

V svahu dolinky tiahnúcej sa južne od Silickej
Brezovej na Kečovo (turistická značka). Vchod je
v ťažko lokalizovateľnej polohe asi v polovici
svahu, bližšie k okraju lesa.

Charakteristika priepasti

Povrchový otvor priepasti klesá smerom na Z
strmým cca 700 svahom, opačná strana je previsnutá, zlaňovanie je min. 45m zvislé. Na dne je
podlahový ľad, jeho množstvo je premenlivé. Na
publikovanej mape od J. Seneša z príspevku
Z.Krupára (1946) nie sú zakreslené časti s vodným tokom. V roku 1949 J. Majko dosiahol
prekopávaním podzemné riečisko (Majko J.
1950). Podzemné riečisji má odbočky, vľavo je tu
akýsi dómik, v sifóne žijú kriváky jaskynné.
Proti toku sa dá postúpiť bez potápačskej výstroje
cca 13m, v smere toku iba 4 m.

Potápačské prieskumy

Pravdepodobne prvý potápačský prieskum
uskutočnil v spolupráci s F.Jirmerom a Š.
Furínom 21.9.1960 maďarskí speleológovia dr.
Zoltán Kovács a Arpád Csekő. Maďarský
potápač Csekő zistil, že voda (nevieme kde) je
hlboká 2m (Majko J. 1961).
Pracovná skupina Turistu uskutočnila tu potápanie v r. 1961 s gumenými oblekmi
zapožičanými v Gombaseku (Mgr. Roda) a
Šiveticiach a vzduchovým dýchacím prístojom
(fľaše naplnil v strojárňach v Piesku F. Jirmer). Obr. 119. Mapa Bezodnej ľadnice od J. Seneša
z príspevku Z. Krupára 1946
Potápal F. Jirmer (16.3., 22.3.1961 a 5.4.1961) v
smere toku, dostal sa ďalej ako Csekő, dno tu
stúpa, ale sa nevynoril. Potom rozšírili kanál k riečisku proti smeru toku, tu sa Jirmer potápal 5.4.1961,
preskúmal chodbu, kde skalné rebrá tvoria malé sifóny, nedošiel na koniec (lano 25m,) ale ďalší postup
považuje za možný.
Ďalší dôkladný výskum uskutočnila 18. - 20.6.1961 skupina potápačov Zväzarmu z Bratislavy pod
vedením Zb. Pekára. Akcie sa zúčastnilo 7 potápačov, postúpili sifónmi či polosifónmi proti toku viac
ako 50m. Došlo tu aj ku krízovému stavu, vysielanie poplašného signálu a záchrane potápača vo vzdu122

chovej bubline plávaním na nádych. V 90 - tych rokoch údajne v jaskyni potápal Nakládal P. a kol.
(Speleoaquanaut).

Opis sifónov

Sifón v smere toku
Potápači na riečisku v smere toku zistili, že riečisko má tu iba hĺbku 1,5m a potom po 4m nasleduje
úzka puklina, ktorou sa nedá preniknúť.
Sifón proti smeru toku
Proti smeru sa dá postupovať najprv riečiskom asi 50m. Prvých 15m sa lomí o 1800, nasleduje malý
priestor nad vodou. Chodba pokračuje ďalších 15m, potom nasleduje sifón hlboký 4,5m. Za sifónom
je “sienka 1,5 x 30 SV smerom”, potom pokračuje sifón ťažkým úsekom s britmi, ostrými “závesmi”.
Potápač došiel na koniec lana, čím bol výskum ukončený.
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70. Kečovská vyvieračka 1

Iné názvy: Veľká vyvieračka v Kečove, Prvá alebo stála vyvieračka. D 2135.

Poloha

Lokalizácia vyvieračky je zrejme
nepochybná, leží na pravej strane
doliny, asi 0,4 km severne od obce
Kečovo, vyviera spod skalných stien
s rôznymi jaskynnými dutinami.

Potápačské prieskumy

Prieskum klasickými metódami
realizoval, ako sa dozvedáme z príspevku Majko J. 1959. Majko s pracovníkmi, ktorých financoval ONV
v Rožňave pravdepodobne už v roku
1947 rozšíril výbušninami ústie
vyvieračky, zistil že sifón je hlboký
6m, tento hlušinou zasypali.
Pravdepodobne chceli postupovať
razením chodby ponad vodnú hla- Obr. 120. Mapa Kečovskej vyvieračky od Š. Vargu
z príspevku J. Majka (1959)
dinu. Práce zastavili pre nedostatok
financií.
Niekedy v 70 - tych rokoch sa v
jaskyni údajne potápali maďarskí
potápači. Existuje vraj správa o tejto
akcii v maďarčine i český preklad.
Žiaľ nepodarilo sa mi ho doposiaľ
získať. V sifóne je natiahnutý tenký
kábel, hnedo - čierna dvojlinka,
ktorý možno slúžil maďarským
potápačom ako vodiaca šnúra
Členovia o.s. Ružomberok Obr. 121. Pamäťový náčrt sifónu v Prvej kečovskej vyvieračke,
5.10.1986 za spolupráce G.
Z.Hochmuth 1986
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Stibrányiho (Z. Hochmuth, F. Koľbik) uskutočnili základný výskum. Po zanorení sme povyberali
kamene (pravdepodobne z Majkových prác). Z. Hochmuth prenikol cez úžinu ponad veľký balvan (tu
bolo treba dať dole prístroj) a dostal sa do sienky, kde sa dalo stáť. Na ďalšej akcii 22.10.1986 s už
upravenou výstrojou s fľašami na bokoch sme postúpili proti prúdu asi 20m.
V roku 1997-8 obnovil v jaskyni výskumy člen prac. skupiny Východ Komisie pre potápanie SSS
T.Fusgänger, ktorý odstránil blok vo vchode, ale neprenikol ďalej.

Opis sifónu

Sifón sa začína pod skalnou stienkou, za normálneho stavu ním nevyteká von voda, táto vyteká
samostatným výverom zo sitiny nižšie. Ústie sifónu nesie stopy po rozširovacej činnosti J. Majku a kol.
Nadol klesá nízka chodby pod sklonom asi 450, táto ústi do malej sienky. Vľavo sa nachádza komín so
vzpriečeným brvnom (snáď stopa po sondovacej činnosti po suchu ?) , potom nasleduje chodba štvorcového prierezu 1x1m. Za týmto miestom sa chodba zužuje, kábel sa zarezáva do kopca kalu. Potom sa ale
chodba zas rozšíri do akejsi sienky, šnúra je ukotvená na brite, kábel pokračuje ďalej. V jaskyni je extrémna kalivosť sedimentov.
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71. Stará vyvieračka

Iné názvy: Jaskyňa Kečovských
prameňov, D2198. Dĺžka 33m.
Lokalita leží, ako je zrejmé z priloženej mapy, asi 10m vľavo od jazierka
vyvieračky, pod skalnou stienkou.
Spočiatku portálovitý či previsovitý
vchod (stopy po táborení) vedie do
plazivkovitej jaskyne, v ktorej intenzívne sondoval J. Majko s pracovníkmi
ONV v roku 1947.
J. Majko uvádza, že na jar pri topení
snehu vyviera z jaskyne voda a na
mapke má aj nakreslenú vodnú hladinu.
V jaskyni sa pokiaľ vieme, nikto nesnažil potápať. Je možné, že brvno v
komíniku viditeľné v sifóne Prvej
vyvieračky pochádza z tejto jaskyne.
Na priloženej mape je tu dokonca
zakreslená ešte iná suchá jaskyňa a v jaskyni 2 sifóny či jazierka. Je zjavné, že
ide o tú istú lokalitu, ktorú opisuje
Majko J. (1959). Bolo by vhodné celé
okolie spracovať v štandardnej forme.
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72. Prepadlisko I. pri Kečovskej vyvieračke

Iné názvy: Prepadlinka, Kečovský ponor, DG 61, D 2177. Hĺbka
16m. Sifóny 1?/0

Poloha a charakteristika

Lokalizáciu jaskyne uvádza J. Majko v príspevku z roku 1959
(“Výskumy a objavy...”) 300m na sever od Prvej vyvieračky.
Prepadol sa tu povrch už v r. 1928, čo zistil J. Majko na
služobných pochôdzkach. Do r. 1947 sa jej hĺbka svojvoľne
zväčšila. V roku 1947 za pomoci vyššie spomenutých pracovníkov financovaných ONV postúpili do hĺbky 16m a objavili
priestory s tečúcou vodou, dokonca na 3 miestach. Voda tečie od
Z smerom na SV. Voda v sifóne je údajne hlboká 3m.
Nie sú známe údaje o prípadnom potápaní či farbení.
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73. Kečovská vyvieračka 2

Iné názvy: Druhá občasná vyvieračka (Majko J. 1958) DG 59,
D 2136. Dĺžka 30m, hĺbka 9m. Sifóny: 1?/0

Poloha a charakteristika

Nachádza sa v doline 400m na východ od Kečova, teda dosť
vzdialená od Prvej vyvieračky, na úpätí kopca, na ľavej strane
Kečovského potoka.
Pôvodne prirodzená puklina 40 x 60 cm, z ktorej vyviera voda
až vtedy, keď je už aktívna tretia vyvieračka. Po prácach J. Majku
a kol. v r. 1947 je zrejmá morfológia objavených priestorov. K
vode sa nedá dostať, vhodená skala čľupne do vody.
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74. Kečovská vyvieračka 3

Iné názvy: Tretia kečovská vyvieračka, Výpusť v Kečovskom údolí (Majko 1958), DG 60, D 2137.
Dĺžka 14m, hĺbka 90. Sifóny: 1?/ 0

Poloha a charakteristika

Je to najnižšie položená vyvieračka z
kečovských vyvieračiek, je vzdialená asi
1 km východne od Kečova, na ľavej
strane potoka.
Voda tu vyviera pod veľkým tlakom
po tom, čo začne vytekať voda zo Starej
vyvieračky. Úžiny, vodu počas sucha
nevidieť.
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S. Silicko - Gombasecký podzemný hydrologický systém
Všeobecná charakteristika systému

Južne od antiklinálneho pásma rozdeľujúceho Silickú planinu na samostatné hydrogeologické štruktúry,
sa tiahne samostatný podzemný hydrologický systém nazvaný Silicko - gombasecká jaskynná sústava.
Pozíciou tohto územia v rámci reálnych hydrogeologických štruktúr sa zaoberali viacerí autori (Z. Krupár
1947, J. Jakál 1975, J.Mello 1997). Ide o jedno z klasických, dobre preskúmaných území, kde na všetkých
miestach perspektívnych pre speleologický prieskum pracovalo viacero speleologických generácií.
Geologické predpoklady pre vznik jaskynného systému sú priaznivé, súvrstvia strednotriasových vápencov blízko kontaktu s nekrasovým územím vytvárajú predpoklad ponárania sa vôd pochádzajúcich
z nekrasového územia Tiež geomorfologické pomery sú priaznivé, existuje veľký výškový rozdiel medzi
územím na povrchu planiny v blízkosti obce Silica (do 500 m n.m.) a dolinou Slanej (cca 220 m.n.m.)
Na území sa nachádzalo na začiatku intenzívneho výskumu v 50- tych rokoch viacero jaskýň a priepastí, avšak bez vodného toku. O existencii rozsiahlejšej sústavy nasvedčovala iba existencia Čiernej
vyvieračky ( 238 m n.m.) v blízkosti lokality Gombasek.

Obr. 128. Historicky cenná mapa krasových území južne od nekrasového pásma od J. Seneša,
publikovaná v Krásach Slovenska r. 1946

Ján Majko v roku 1931 objavil pokračovanie známej Silickej ľadnice, ktorej dolnými časťami
pretekal potok. Už vtedy predpokladal, že pokračuje až do Čiernej vyvieračky.
Z príspevku Rodu Št. st, Rodu Št. ml. a Ščuku J. (1986) sa dozvedáme o stopovacej skúške (fluoresceín). Z tabuľky v uvedenej práci sa dozvedáme, že farbivo pretieklo sústavou za 68 hodín (nie sú
bližšie údaje o hydrologickej situácii resp. dátume pokusu). Najnovšie publikoval údaj Tometz L.
(2000), o farbení ponoru pri Silici SV od obce, fluoresceínom sfarbená vody vytiekla v Čiernej vyvieračke za 98.5 hod, čo by znamenalo, že predsa existuje hydraulické prepojenie z územia severne od
antiklinálneho pruhu.
Droppa A. udáva výdatnosť Čiernej vyvieračky na jar a za výdatnejších dažďov na 200 l.s-1, v lete
klesá na 60 - 80 l.s-1, čo je pomerne veľké množstvo. Predpokladá odovodňovanie asi 11 km2, avšak
v porovnaní s potôčikom v Silickej ľadnici, ktorý má zvyčajne iba niekoľko l.s-1, je tu oprávnený predpoklad ešte aj iných zdrojníc. Prepokladá, že tu patrí aj ponor na Mokrých lúkach (Nyísár) pri Sil.
Brezovej, avšak upozorňuje, že farbiacimi skúškami to zatiaľ nebolo dokázané. Tiež predpokaldá prítok
od údolia Červeného kameňa (Vöröskő).
Majko J.(1955) uvádza svoj predpoklad, že sústava má 3 vetvy: Prvá sa začína ponorom Papvereme
alebo jazierkom Farárova Jama pri Silici. Nevieme, či ide o ten istý jav alebo ide o rôzne veci. Majko
v príspevku z r. 1955 píše, že tu (v ponore) pracoval člen SNB O. Majda - Hraško a objavil tu voľné
priestory, resp. dostal sa na riečisko. Nie je jasné, s ktorou dnešnou lokalitou je možné túto sondu
stotožniť, snáď s Líščou dierou pri Silici, iná možnosť je tiež Priepasť nad Farárovou jamou (DG 12),
ktorá má hĺbku 40m, ktorú aj udáva Majko pri bližšie nelokalizovanej sonde.
II. úsek predpokladá od Silickej Ľadnice po tzv. Brezoblatný ponor (zrejme ide o neskôr objavenú
Ponorovú priepasť), III. úsek od tohto ponoru po Gombaseckú jaskyňu.
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75. Silická ľadnica

D 2195. Nadmorská výška 503m, dĺžka cca 1100m, hĺbka 110m. Sifóny: 2/1

Poloha

Všeobecne známa priepasť sa nachádza v zalesnenom území asi 1,5 km JZ od Silice, k priepasti
vedie žlto značkovaný chodník odbočujúci z autocesty asi 1 km pred Silicou (pokračuje do Silickej
Brezovej). Jaskyňa z dôvodu ochrany ľadových útvarov má dôkladne uzavretý vchod do nižších častí
a prípadný prieskum je v súčasnosti prakticky vylúčený.

Charakteristika jaskyne

Dobrý opis jaskyne sa nachádza v sprievodcovi po Gombaseckej jaskyni od A.Droppu (1962) na str.
53-64. Vchod do jaskyne sa nachádza vo veľkej depresii, ktorej jedna stena je vlastne už previsnutý
portál značných rozmerov (30 x 30m). Jeho horný okraj je vo výške 503 m n.m. Vznik dnešnej podoby
jaskyne sa predpokladá v súvislosti so zrútením stropu veľkého dómu pôvodne riečnej jaskyne. Dno sa
skláňa na JZ, nižšie je podlahový ľad a ľadopád, ktorého množstvo sa však v posledných rokoch
povážlivo zmenšuje. nasleduje závalová úžina, ktorú prekonal v r. 1931 J.Majko, táto vedie do rozsiahleho Archeologického dómu (80 x 40m). Po jeho južnej a západnej strane tečie potôčik, ktorý tu má
aj sifonálne úseky. Prietok potoka kolíše od množstva menšieho ako 1 l.s-1 až po viac ako 20 l.s-1, exaktné merania však neboli robené. V smere toku sa dá obísť sifónová časť náročným prekopom (v 50- tych
rokoch rožňavskí jaskyniari) až k sifónu “Kufr”.
Sifón je 65m dlhý, za ním pokračujú chodby a siene objavené potápačmi skupiny Speleoaqanaut Českej
speleologickej spoločnosti v roku 1988. Dnes uvádzaná celková dĺžka jaskyne je 1100 m, hĺbka 110 m.
Jaskyňu zmapoval Z. Roth, neskôr upravenú mapu publikoval Droppa A.(1962), doplnenú o objavy
za sifónom J. Hovorka (1989).

Prieskumy záverečného sifónu “Kufr”

Sifón po predchádzajúcom prekoapní cesty k nemu bol sledovaný Hipmanom a Borošom, boli tu
pokusy o čerpanie sifónu a informácie z ústneho podania, že v zime, keď je prietok potoka minimálny,
sa objavuje prievan. V sifóne sa pokúsili potápať anglickí potápači v r. 1967, potápač údajne prenikol
50m. V r. 1987 sa začína v sifóne angažovať pražská speleopotápačská skupina Speleoaquanaut.
S fľašami umiestnenými na boku prekonali prvých 20m a dostali sa do sienky. 6.2.1988 prenikol so
špeciálne upraveným prístrojom tlačeným v obale pred sebou (odtiaľ názov sifónu), sa Václavovi
Jansovi podarilo sifón prekonať a objaviť rozsiahlejšie pokračovanie jaskyne.
Dňa 23.4.1989 uskutočnila akciu do jaskyne aj pracovná skupina Východ KSP, potápal sa F. Koľbik,
ktorý s fľašami umiestnenými na boku prekonal sifón Kufr.

Opis sifónu

Sifón sa začína v jazierku s blatitým dnom a stopami po rozširovaní. Je tu vybudovaná drevená plošina. Sifón je vytvorený na poruche sklonenej vľavo, takže na pravej strane je vyšší. V súčasnosti pred127
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Obr. 127

stavuje kanál v ílovitých sedimentoch, ktorý vedie iba niekoľko dm pod hladinou a miestami aj vytvára
vzduchové bubliny. Po 20 m je sienka, kde sa dá postaviť a prípadne aj otočiť. Pokračuje sifonálna
chodba prierezu 0,3 x 0,6 x 0,65m, až na jeho koniec, kde ústi do mohutnej chodby. V sifóne je vodiaca
šnúra a telefónna linka.

Speleologické perspektívy

Speleologické problémy nových častí Silickej ľadnice sú viaceré:
- prítok od severu, ktorý má údajne okolo niekoľko l.s-1, pri prietoku hlavného toku 20 l.s-1,
- záverečný polosifón. Voda sa tu stráca pod dómom “U hříbku”, je tu akýsi odtokový polosifón kde
vertikálnymi úžinami sa preniklo asi 40 a 10 m nižšie, avšak tu by bolo potrebné pracovať s použitím
techniky,
- možnosť dostať sa do nových častí z povrchu. Je to jediná možnosť po tom, čo sa urobili opatrenia
na záchranu podzemného ľadu. V najväčšom dóme “Karina” bola balónikom zmeraná výška 43m, je to
ale k povrchu stále ešte 70m, pričom práve nad týmto miestom je návršie.
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76. Ponorná priepasť

Iný názov: Brezoblatný ponor, D 2176. Nadmorská výška 500m, hĺbka 135 m. Sifón 1?
Poloha

Priepasť sa nachádza severozápadne od Silickej Brezovej na mieste zv. Mokré lúky, resp.
Brezoblatné lúky (Nyírsár). Je tu viacero ponorov (suchých), J. Majkom označených ako 1-8.
Poloha je zrejmá z mapky v úvode opisu oblasti
od J. Seneša. Prístup z
cesty
do
Silickej
Brezovej.
Vchod
priepastného charakteru
vedie
do
vstupnej
priepasti hl. 8m.

Charakteristika
jaskyne

O tom, že ponory v oblasti Mokrých lúk súvisia
so Silicko - Gombaseckou ponornou sústavou
nepochyboval
Seneš (1945-6) ani
Majko (1955).
V jaskyni sondoval
už J. Majko ako pracovník prieskumnej skupiny
Turistu, v r.1955 dosiahol 60 m hĺbku a postupne až hĺbku okolo 130m.
Jaskyňa neskôr upadla

Obr. 128. Mapa ponornej
priepasti, podľa Stibrányi G.Gaál Ľ. 1984, upravené
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do zabudnutia, Majko publikoval iba mapku vstupných častí, tzv. Brezoblatný ponor (Majko J. 1995,
str. 274). V 80. tych rokoch jaskyňu zmapovala o.s. J.Majku pod vedením G. Stibrányho, na konci
jaskyne intenzívne pracovali na preniknutí cez sifón.
Jaskyňa sa vytvorila na hranici medzi tzv. reiflingskými vápencami a nepriepustnými zelenkastými
argilitmi. Má charakter stupňovite klesajúcej priepasti, jednotlivé stupne sú nehlboké, do 10m, mnohé
nie sú úplne vertikálne. Mnohé časti jaskyne sú rútivého charakteru. Jaskyňa nemá odbočky. Počas
suchého obdobia priepasťou nepreteká voda, táto tečie iba pri lejakoch alebo topení snehu.
Na dne sa však objavuje z bočnej puklinovej chodby (od západu) prítok, ktorý je stály, zväčša má
prietok okolo 0,5 l.s-1. Po krátkom toku mizne v sifóne, ktorý je ale zanesený sedimentami a nedá sa
potápačsky prekonať.
Na prekonanie sifónu jaskyniari vybudovali hrádzu (vysokú 2m) a vytvorili nádrž, do ktorej
prečerpávali vodu. Po intenzívnych prácach v r. 1981-84 aktivita pravdepodobne ustala. Farbiaci pokus
na potvrdenie súvisu s Gombaseckou jaskyňou pravdepodobne nebol vykonaný, je tu možnosť, že vody
vyvierajú inde. V jaskyni dochádza k zaplavovaniu počas lejakov.
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77. Gombasecká jaskyňa

D 2114. Nadmorská výška 249 m, dĺžka 1525m. Sifóny: 2/0

Poloha

Vchod leží na úpätí Silickej
planiny, na dolnom konci dolinky
a cesty vedúcej na Silickú planinu z Gombaseku. V blíkosti
výveru Čiernej vyvieračky (objavný
vchod) je umelo prerazená štôlňa do
jaskyne. Jaskyňa sprístupnená.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa je tvorená prakticky
iba aktívnym riečiskom a niekoľko
m nad ním ležiacim inaktívnym
poschodím. Jej topografia je zrejmá z mapy. Riečisko sa končí prítokovým sifónom, avšak nie je
známy tiež úsek medzi ponáraním
sa vody na konci ”Kaňonu” a krátkym úsekom pri vchode.

Potápačské prieskumy

Obr. 129. Mapa Gombaseckej jaskyne od A. Droppu (1962).
Objav jaskyne viedol cez Čiernu
vyvieračku, jej prekonanie bolo klasické - znižovaním hladiny. Po objave voľného toku v jaskyni proti smeru
končiaceho sifónom, nasledovali úvahy o jeho prekonanie, o.i. aj potápačskými prostriedkami.
23.6.1961 sa konal výskum podnietený prieskunou skupinou Turistu, n.p. (J.Majko, 1961) za
spolupráce s potápačskou skupinou Zväzarmu z Bratislavy pod vedením Zb. Pekára. Pravdepodobne sa
potápal hlavne vedúci akcie. Preskúmal prítokový sifón v “jazere tvaru kalicha. Prekonal niekoľko
stropných kulís, problémy s pieskovými nánosmi na dne.
V záverečnom (prítokovom) sifóne ďalej potápali potápači Speleoaquanautu v súvislosti s prieskumom Silickej ľadice koncom 80.- tych rokov.
Ako píše Hovorka J.(1989), v prítokovom sifóne prenikli do vzdialenosti 20m pri hĺbke 10m.
Pokúšali sa vysávať piesok pomocou “airliftu” poháňaného vzduchom z fľaší, avšak neúspešne.
V prítokovom sifóne sa neskôr potápali aj členovia KSP, prac. skupiny Východ (D.Hutňan), dokonca
existuje videozáznam zo sifónu. Nedosiahol sa však významnejší pokrok.
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Opis sifónu

Prítokový sifón je vzdialený od vchodu 860m. Prítokové “Jazero tvaru kalicha”je hlboké 7m. Podľa
Pekára (in Majko J. 1961) je v hĺbke 5,5m v stene jazera otvor, za ním klesajúca chodba na JV až juh.
Strop tvoria “previsnuté rebrá” - zrejme kulisy. Po cca 6-7m smeruje nahor komín, ktorý asi vedie na
hladinu, zas nasledujú rebrá so zložitou morfológiou. Podľa Hovorku J. (1989) vo vzdialenosti 20m pri
hĺbke 10m, je úžina vysoká 20 cm a dĺžka cez 2m, piesku je v nej min. 60 cm.
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78. Majkova jaskyňa

D 2151. Nadmorská výška 500m., dĺžka 400m. Sifóny: 2/0

Poloha

Jaskyňa je vytvorená v hraničnom chrbte Vápenného vrchu (Mész-hegy), v blízkosti bývalej horárne
“Kišfalu”. Vchod sa nachádza priamo pri ceste Silica - Silická Jablonica, 4m na jej južnej strane.

Charakteristika jaskyne

Z regionálneho hľadiska už Majkova jaskyňa pravdepodobne nepatrí do odvodňovacej sústavy
Čiernej vyvieračky, avšak geologicky leží ešte v tej istej štruktúre, takže sme zaradili jej opis tu.
Jaskyňu objavil Ján Majko 9.11.1932, ako píše v príspevku z roku 1943-4. Po náročne presekanom
kanálovitom vstupe, dodatočne rozšírenom, sa tu vyskytujú kvapľové siene. Jaskyňou preteká potôčik
od jazier v Červenej sieni a pokračuje jazerom,
hlbokým 11m na opačnej strane. Neskôr bol do
jaskyne prinesený drevený čln, na ňom sa robil
prieskum jazera v Červenej sieni.
Čo sa týka pôvodu podzemného toku, Majko
(1961) uvádza, že ponor sa nachádza približne 300
m smerom na SV od jaskyne. Hydrologické parametre potôčika nie sú podrobnejšie skúmané, takisto nevieme o prípadných stopovacích skúškach a
súvislostiach.

Potápačské výskumy

Potápačský prieskum jaskyne zorganizoval J.
Majko v súvise s návštevou 7 - člennej skupiny
bratislavských Zväzarmovských potápačov pod
vedením Zb. Pekára dňa 22.6.1961 po predchádzajúcom výskume v Bezodnej ľadnici.
Dvojica potápačov zistila že “Jazero” je hlboké
7m, steny sa kónicky (nadol) zužujú. Dno tvorí
uzavretý priestor, akési pukliny sú iba na ľavej Obr. 130 Mapa Majkovej jaskyne, kreslil ju osobne
strane. Podrobnejšiu mapu Majkovej jaskyne pub- J. Majko. Vyšla v publikácii z r.1943-7
likoval Roda a kol. (1986).
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T. Podzemné hydrologické systémy severnej časti Silickej
planiny

Všeobecná charakteristika

Severná časť Silickej planiny, ležiaca severne od antiklinálneho pruhu spájajúceho záver doliny
Turne cez Silicu po Gombasek tvorí samostatnú hydrogeologickú štruktúru pomenovanú hydrogeológmi ako “Štruktúra Veľkej skaly” (Šuba J.1973).
Jej geologická charakteristika je pomerne jednoduchá, iba mierne zvrásnené, resp. zošupinatené
súvrstvia wettersteinských vápencov ležia na nekrasovom podloží tvorenom werfénskymi vrstvami
bridlíc, slienitých bridlíc prípadne slienitých vápencov (spodný trias). Podložie vystupuje na povrch
viac vo východnej časti, v doline Turne, prípadne v blízkosti sedla Soroška. Severná časť je v kontakte
s s Rožňavskou kotlinou a na západe je ohraničená dolinou Slanej v ktorej sú hlboké neogénne a
kvartérne sedimenty.
Z tohto pohľadu je potom potrebné chápať i podzemné odvodňovanie. S výnimkou nekrasových častí
okolia Silice a doliny Turne nie je vyvinutá na planine riečna sieť, krátke toky, pokiaľ existujú, sa vzápätí v
ponoroch tratia do podzemia. Ponory lepšie fungujú a dajú sa sledovať v období väčších zrážok.
Na planine je aj zaujímavé Jašteričie jazero, ktoré predstavuje depresiu utesnenú produktmi zvetrávania neďalekých nekrasových hornín. V súčasnosti je takmer v štádiu zániku. Zo známych ponorov
uvádza Stankovič J. - Pecka L. (1998) v blízkosti Silice:
-Farbený ponor (280 m SV od Jašteričieho jazera)
-Ponor pri zemiačisku (Krumpoliš) - bývalé Majda - Hraškovo pracovisko
-Ponor Jašterkového jazera (na SV okraji jazera)
-Ponor pri napájadlách (hl. 31 m r. 1985)
Tometz L. (2000) uvádza stopovacie skúšky v týchto ponoroch:
-Ponor pod Fabiánkou
-Ponor pri Silici
Napokon Roda Š. a kol. (1986) uvádzajú ponory:
-studňa Žedem, z mapy vidieť aj polohu ponoru pri chate Rakaťa.
Na okraji planiny vyvierajú pomerne silné krasové pramene - z nich môžeme vymenovať:

Obr. 131. Mapa vyjadrujúca polohu opisovaných lokalít a miesta stopovacích skúšok a časov priestupu stopovacej látky podľa Tometza L. (2000) a Š. Rodu a kol. (1986)
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-Biela vyvieračka pri Gombaseku
-Pstružia vyvieračka (Pistrang)
-Pod veľkou skalou
-Hradná vyvieračka (Várforrás)
-Buzgó
-Vápenná vyvieračka
-Hrušovská vyvieračka (Eveteš)

Stopovacie skúšky

Dôležitú stopovaciu skúšku uskutočnil IGHP (Inžiniersko - geologický a hydrologický prieskum)
pod vedením J. Orvana (1980). 5.7.1978 vypustili veľké množstvo farbiva v priepasti Malá železná
priepasť (Malá žomboj). Sfarbená vody vytiekla po 15 dňoch v Hradnej vyvieračke (Vár forrás). V
ostatných sledovaných vyvieračkách (Pstružia, Biela, pod Veľkou skalou) sa farbivo neprejavilo.
Z publikovaných údajov sa môžeme odvolávať na prácu Rodu Š. a kol (1986), ktorí farbením fluoresceínom ponoru Žedem asi 2km km južne od Krásnohorskej jaskyne zistili priechod vody sfarbenej
fluoresceínom do vyvieračky Buzgó pri Krásnohorskej jaskyni za 25 hodín.
V centrálnej časti územia sa Tometz L. (2000) odvoláva na prácu Ščuku a kol. (1983), ktorí pre
VVaK (Východoslovenské vodárne a kanalizácie) použili rádioaktívnu stopovaciu látku (ÚVVR v
Prahe), aplikovanú do Malej železnej priepasti (Malej Žomboje) a do ponoru pod Fabiánkou. Uvedené
stopovacie látky boli vo vyvieračkách zachytené podľa priloženej mapky, časy priechodu sú pomerne
dlhé - od 6 do 48 dní. Je zaujímavé, že označkované vody vytiekli vo všetkých vyvieračkách na západnom okraji planiny, čo by mohlo svedčiť o sústredení vo veľkom zbernom rezervoári.
Pravdepodobne Ščukove poznatky interpretujú Stankovič J- Pecka L. (1998), keď uvádzajú, že
rádioaktívny izotop 51Cr bol za 25-28 dní nájdený vo všetkých 4 výveroch v západnej časti planiny,
objavil sa na 3-5 dní, potom látka zmizla na 2 dni a opäť sa objavila na 29 hodín. To by svedčilo
o pomerne zložitej cirkulácii s podzemnou bifurkáciou.
Perspektívy objavu speleologicky priechodných častí hydrologických systémov
Napriek značnému úsiliu speleologických generácií preniknúť na predpokladané podzemné riečiská
pod planinu prieskumom vertikálnych priepastí (Barazdaláš - Brázda, Malá Žomboj, Veľká Bikfa a
iné) nebol dodnes, podobne, ako u susednej Plešiveckej planiny, korunovaný úspechom. Omnoho
úspešnejšie bolo prenikanie cez vyvieračky, kde sa podaril objav Gombaseckej jaskyne z Čiernej
vyvieračky, Krásnohorskej jaskyne vyvieračkou Buzgó a i. Tometz L. (2000) sa síce domnieva, že
západne ležiace vyvieračky vytláčajú vodu z hlbšie ležiacich častí, (nakoľko územie tu počas kvartéru
poklesávalo), avšak doposiaľ sondovacie práce na iných vyvieračkách neboli príliš intenzívne, dokonca
ani na ľahko dostupnej Bielej vyvieračke.
Podobne tiež ponory, hlavne na kontakte s nekrasom môžu byť perspektívne, ako ukázal prieskum
Ponoru Jašteričieho jazera s následným objavom významnej jaskyne. Sifóny v podzemí v jaskynných
priestoroch môžu predstavovať už iba ľahšiu prekážku, preto je potrebné obnovovať v nich výskum.
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79. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera
D 2128. Dĺžka 1189m, hĺbka 74m. Sifóny: 1/0

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza niekoľko m nad hladinou (zväčša vyschnutou či močaristou) známeho Jašteričieho jazera, ktoré leží asi 2,5 km SV od Silice.

Charakteristika jaskyne

Od r. 1985 sa datuje prieskum ponoru. Aktivity v jaskyni striedavo ochabovali a obnovovali sa.
Okrem miestnych jaskyniarov z Rožňavy a skupiny J. Majku účasť českých jaskyniarov (Tetín)
a v závere i B. Šmídu, ktorý napokon nakreslil mapu. Po náročných prácach s prekonávaním
polosifónov bola ku koncu roka 1997 jaskyňa preskúmaná a zameraná v dĺžke 1189m a hĺbke 74m.
Jaskyňa predstavuje dlhú meandrujúcu chodbu, avšak mimoriadne nízku a na dne s pretekajúcim
potôčikom. Od otvoru klesá stupňovite najprv do hĺbky 22m, potom vedie takmer horizontálne cca 350 m
vzdušnou čiarou v smere na SZ až ústi do mohutnej studne (Veľká priepasť). Na jej dne vedie meandrujúca
chodba zas viac - menej horizontálne a končí sa doposiaľ neprekonaným sifónom či polosifónom. Z
príspevku Stankovič - Pecka (1998) nie je jasné, či bola stopovacia skúška aj v Ponore Jašteričieho jazera.

Problém koncového polosifónu

O prekonanie sa pokúsili jaskyniari už v lete r. 1966, vybudovali pred sifónom hrádzu a do nej
prečerpali vodu. Je možné sa nohami dopredu vplaziť dnu asi 10m, ale ďalší prienik bráni sintrová
hrádzka, medzi ňou a stropom je iba 10 cm. V sifóne v júni r. 1997 operoval aj potápač Pavel Krejčík z
Čiech, tiež sa dostal k hrádzke, ale nevedel ju prekonať.
Hlavným problémom pri výskume je odradenie dlhým a náročným presunom na koniec jaskyne.
Pomohol by nový vchod z povrchu, boli už urobené magnetické merania (P. Nakládal), avšak v
súčasnosti asi aktivita na lokalite ochabla.
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80. Vápenná jaskyňa

D 2212. Nadmorská výška 390m, dĺžka 460 m. Sifóny: 3/0

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza vo Vápennej doline, ktorá sa pripája k doline Turne v blízkosti
Hrušova. Prístup z Hrušova 1, 5 km hore dolinou, vchod je v svahu nad travertínovou terasou, pod
bralom vo výške 390m.

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa bola objavená po sondovaní skupín jaskyniarov pod
vedením R. Boroša a neskôr G.
Stibrányiho. 7.5.1983 členovia
o.s. SSS J. Majku prenikli do
voľných priestorov, až ich zastavil Prítokový sifón
Existencia a vznik jaskyne
treba dávať do súvisu s Vápennou
vyvieračkou a vznikom travertínovej terasy v jej blízkosti. Stály
výver vyvieračky je vo výške
315m. Jaskyňa má vchod podstatne vyššie. Vstupný otvor vedie
do 10m hlbokej vstupnej
priepasti. Potom sa otvára
labyrint chodieb veľmi zaujímavo
erózne modelovaných, s častými
kulisami a eróznymi hrncami na Obr 132. Mapa Vápennej jaskyne zo Spravodaja SSS (Stibrányi 1983)
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stenách a strope. Jaskyňa od vchodu smeruje generálne na západ, vzdušnou čiarou asi 80m Suché časti
predstavujú istú úroveň niekoľko m nad časťou, ktorá je aktívne pretekaná vodným tokom. Vodný tok
priteká z prítokového sifónu v najvzdialenejšom mieste jaskyne, preteká stredom mohutnej chodby,
potom tesnejšou chodbou na južnom okraji jaskyne a napokon mizne v odtokovom sifóne po prekonaní
pekných sintrových kaskád. Normálny prietok vody je cca 1-2 l.s-1. Zaujímavé jazero je v bočnej
chodbe. Zameraná dĺžka jaskyne je 460 m.

Potápačský výskum.

Už v roku objavu uskutočnil sa potápačský prieskum jaskyne. V dňoch 2.- 3. 7.1983 tu robil
prieskum J. Kucharovič za asistencie A.Turzáka a autora publikácie. V prítokovom sifóne dosiahol dno,
ale neprekonal nepríjemný ohyb. Potápal tiež v jazere. neskôr sa jaskyniarska skupina J. Majku pokúsila sifón čerpať a ťažiť z neho bahno, ktoré však kĺzalo nadol a znemožnilo prienik. V jaskyni sú zaujímavé sedimenty s vysokým obsahom ťažkej frakcie (magnetit).

Opisy sifónov

Prítokový sifón
Prítokový sifón sa začína malým jazierkom na najviac na západ vzdialenom mieste jaskyne. Sifón
bol extrémne úzky a blativý. Blativé sedimenty sú v labilnej rovnováhe na strmom svahu. Sifón vedie
spočiatku priamo na západ, neskôr sa lomí. Ohyb chodby je pre potápača aj s fľašami umiestnenými na
boku nepriechodný. Dĺžka úseku prejdená potápačom bola cca 35m, hĺbka v tomto mieste je 24 m.
Jazero za oknom
Za tzv. “Trojitým oknom” (publikovaná fotografia v Spravodaji 4/1983) sa v bočnej chodbe
nachádza jazero, ktoré sa zdá byť statické, aspoň po povrchu z neho nič neodteká ani nepriteká. Napriek
tomu je jeho hladina približne na úrovni hladiny vody v odtokovom sifóne, teda je možné, že s ním
hydraulicky komunikuje. Potápač Kucharovič tu uskutočnil viacero zánorov, dosiahol hĺbku 20,5 m, ale
pokračovanie nenašiel.
Odtokový sifón
Vzhľadom na skutočnosť, že v smere sifónu leží už iba vyvieračka (aj keď podstatne nižšie), v tomto
mieste sa nerobil dôkladnejší prieskum.
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81. Hrušovská jaskyňa

D 2124. Nadmorská výška 295 m, dĺžka 780 m. Sifóny: 2/0

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza na južnom úpätí zúženej časti Silickej planiny, pod sedlom Soroška,
nad známou vyvieračkou Eveteš, ktorá napája Hrušovské rybníky a vytvára travertínovú terasu.

Charakteristika jaskyne

Ide o výverovú jaskyňu s aktívnym vodným tokom a suchým inaktívnym poschodím. Podľa ústneho
oznámenia prac. HMÚ p. Kassu, výver bol sledovaný a vykazuje príznaky periodického prameňa.
Priemerná hodnota výdatnosti je niekoľko desiatok l.s-1. Autori príspevku Boroš R. Ščuka J. (1984)
uvádzajú farbením dokázaný súvis s Jablonovskou priepasťou (Dolný vrch, západne od sedla Soroška).
Jaskyňa bola objavená 10.5.1978 R. Borošom a T. Lázárom cez mimoriadne tesný prielez nad
kanálom občasného výveru. Už po vstupných plazivkách v Dóme fundovaných sa stretávame s vodným
tokom. Do Dómu fundovaných voda priteká menadrujúcou chodbou, neskôr proti smeru toku môžeme
tento sledovať v Mokrej chodbe až po sifón.
Prítokový sifón v tejto chodbe súvisí s odtokovým sifónom v chodbe Ave Mária, vzdialenosť je asi
20m, ale pravdepodobne sa nik nepokúsil o praktické preplávanie. Proti smeru Ave Maria priteká vodný
tok z prítokového sifónu, ktorý je podnes neprekonaný.
Vo vyšších častiach jaskyne sa nachádza kvapľová výzdoba.

Potápačský prieskum

V jaskyni vykonával potápačský prieskum poľský potápač. Potápal sa ale so zjednodušenou výstrojou.
Fotografia z tejto akcie od M. Hujdiča je v publikácii Jaskyne a jaskyniari (Jakál J.- Kortman B.1987).
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Obr. 133.Mapa Hrušovskej jaskyne z
príspevku Boroša R.- Ščuku J. 1984.
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82. Krásnohorská jaskyňa

D 2141. Nadmorská výška 305m, dĺžka 1100 m. Sifóny: 2/0

Poloha

Vchod do jaskyne sa nachádza v blízkosti vyvieračky Buzgó, asi 1 km JV od obce Krásnohorská
dlhá lúka, na úpätí Silickej planiny. Vchod je uzavretý.

Charakteristika jaskyne

Obr. 134. Mapa okolia jaskyne (Šmída, Stankovič 1999)
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Jaskyňa bola objavená po náročných
prácach pri znižovaní hladiny vyvieračky členmi rožňavskej jaskyniarskej
skupiny 18.7.1964.
Jaskyňa predstavuje dlhú riečnu
chodbu tiahnúcu sa priamo do masívu,
teda v smere na juh až JZ cca 400m, teda
až pod planinu. Tu sa nachádzajú
sieňovité rozšírenia jaskyne. Jaskyňou
preteká celý prietok vyvieračky, ktorý sa
objavuje - vyviera zo sifónu “Marikinho
jazera” na konci jaskyne. Približný prietok potoka v jaskyni je asi 20 l.s-1 .V
Jaskyni sa nachádza tiež slabý prítok zo
západu s prietokom cca 5 l.s-1, o prácach
na jeho prekonaní píšu Šmída B.,
Stankovič J. 1998.
Prechod k sifónu je dosť dlhý, avšak
dnes je upravený traverzmi a lavičkami.
K jaskyni sa viažu aj údaje o farbiacom
pokuse v ponore Žedem, fluoresceínom
sfarbená voda prešla cca 2 km úsek za
25 hodín. O možnom súvise s ponorom
pri chate Rakaťa nevieme nič bližšie.

Obr. 135. Mapa sifónu a novoobjavených častí z prípevku J. Košťála (1984)

Potápačské prieskumy

V sifóne Marikinho jazera sa potápali ako prví pravdepodobne anglickí potápači z univerzity v
Bristole (Kratochvíle Z. 1968), ktorí označili sifón ako nepriechodný už v malej hĺbke. Ďalšie evidované pokusy sa viažu s aktivitou skupiny Aquaspel (Sasvári T. 1999). Dňa 8.4.1974 preskúmali
“predný sifón” spolu so švajčiarom Schärerom. Dňa 6.7.1977 sa potápali v Marikinom jazere V. Manica
a J. Nagy, dosiahli najnižšie miesto v hl. 22m, prekonali ho a údajne videli i hladinu, avšak nevynorili
sa. Úspešní boli až potápači SSS z oblastnej skupiny Trenčín (Košťál J.1984), sifón 31.5.1981 prekonal
J. Kucharovič, neskôr bol prekonaný i ďalší sifón a na ďalšej akcii 13.-18.2.1982 sifón aj zamerali. V
sifóne potápal neskôr Z. Hochmuth a R. Košč, neskôr tiež F. Koľbik a I. Šimkovič sifón prekonali.
Najnovšie sifón prekonal Z. Motyčka, ale k progresívnym zisteniam nedošlo.

Opis sifónov

Morfológia sifónu je zrejmá z mapy. Strmo klesajúci svah jazera je silne kalivý, je potrebné kal
predbehnúť. Na dne v hĺbke viac ako 25m nasleduje dlhá podvodná chodba s viacerými britmi a jednou
nepríjemnou zákrutou či výšvihom. Výstupná vetva má podobný charakter. Dĺžka sifónu je 115 m.
Za týmto sifónom nasleduje Jazerný dóm, na ktorého protiľahlej stene pokračuje riečisko vedúce do
ďalšieho, “Krátkeho” (15m) sifónu. Tento sa predbežne končí závalovým dómom, kde sa síce našla
ďalšia hladina, ale nik tam už nepotápal. Bolo by užitočné obnoviť tu výskumy.
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V. Podzemné hydrologické systémy južnej časti Jasovskej
planiny

Charakteristika zbernej oblasti

Podmienky pre rozvoj krasovatenia na Jasovskej planine sú podobné, ako na ostatných planinách
Slovenského krasu. Väčšinu masívu tvoria svetlé wettersteinské vápence, na južnom okraji aj vrchnotriasové vápence s fosíliami (megalodonty). Zvláštnosťou tejto časti Jasovskej planiny je pomerne
skromný výskyt závrtov. Podobne ako Silická planina, aj Jasovská planina je pozdĺžne rozdelená na 2
viac - menej samostatné hydrogeologické štruktúry. Dolina Miglinc, ktorá je založená na geologickej
elevácii či strihovej ploche spojenej s výstupom nekrasových hornín spôsobuje, že južná časť planiny
je odvodňovaná vyvieračkami smerom na juh, severne ležiaca je odvodňovaná aspoň sčasti aj smerom
na sever.
Južná časť planiny má na západnom ohraničení planiny, v Hájskej doline niekoľko prameňov. Z
hľadiska prístupu k vodnému toku v jaskyni je významná Travertínová jaskyňa (Jaskyňa pod potokom).
Vodohospodársky zachytená je vyvieračka priamo nad obcou Háj.
Najvýznamnejšia je však vyvieračka Skalistého potoka. Pravdepodobne odvodňuje celú juhozápadnú časť planiny a jej podzemný priebeh poznáme najlepšie.Výdatnosť vyvieračky Skalistého potoka
resp. prietok podzemného toku v jaskyni značne kolíše. V suchých obdobiach dosahuje iba cca 5 l.s-1,
po výdatnejších dažďoch a na jar počas topenia snehu sa jej prietok zväčšuje a voda začína vytekať aj
súčasným vchodom do jaskyne Skalistého potoka, od vyvieračky vzdialenej cca 300m. Spolu dosahuje

Obr. 136. Južná časť Jasovskej planiny s jaskyňami Skalistý potok a Kunia priepasť. Autor Z.Hochmuth

prietok aj viac ako na l m3.s-1 .
Charakter doposiaľ preskúmaných odvodňovacích vetiev je zaujímavý. Predovšetkým sme zistili, že
kopírujúc úpätné zlomové (?) ohraničenie planiny tiahne sa jaskyňa Skalistého potoka smerom na západ
viac ako 2 km takmer vodorovne, dokonca s menším sklonom ako je sklon povrchového úseku
náplavového kužeľa Hájskeho potoka, teda divergentne. Na základe istých predpokladov usudzujeme,
že občas pretekaná suchá časť tejto vetvy je pretekaná najmä povodňovými vodami majúcimi pôvod
pravdepodobne v Hájskej doline.
Vodorovný úsek má minimálne 2 prítoky:
1. vlastný stupňovite stúpajúci úsek Skalistého potoka až do rel. výšky takmer 290m, kde pod povrchom planiny sa jeho spád vyrovnáva,
2. veľmi podobný stupňovitý prítok Kunej priepasti. Rozmery priečnych prierezov a celková
mohutnosť Kunej priepasti je menšia, čo zodpovedá aj priemernému prietoku touto vetvou. Farbením
dokázaná súvislosť, dokonca 2 samostatnými pokusmi. Prítok farbiva bol zaregistrovaný počas minimálneho prietoku vyvieračky (4 l.s-1) a vtedy bol prietok vetvy od Kunej pr. iba asi 0,5 l.s-1. Sfarbená
voda pretiekla vzdialenosť cca 300m asi za 10 dní. Zo strany Skalistého potoka odbočka na Kuniu
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priepasť je sifonálna, prakticky po dno Kunej priepasti je iba minimálny výškový rozdiel. Potápačský
prieskum tu nebol ukončený (prienik iba asi 50m, úžiny, ale priechodné).
Z ostatných prameňov v tejto štruktúre je zaujímavý prameň východne od Skalistého potoka, potom
prameň pri Drienovskom kameňolome a prameň “V slivkovom sade”, povyše obce Drienovec. Všetky
pramene majú značne nevyrovnané výdatnosti, čo by mohlo svedčiť o tom, že predstavujú vyústenie
jaskynných vodou pretekaných priestorov.
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83. Skalistý potok

Iné názvy: Jaskyňa Skalistého potoka. názov Bírešova jaskyňa, vyskytujúci sa na turistických mapách
je nesprávny. D 1875. Nadmorská výška 205 m, dĺžka 4 895m, denivelácia 295 m. Sifóny: 30/28

Poloha

Doposiaľ jediný vchod do jaskyne sa nachádza v rozšírenej časti Hájskej doliny, na úpätí Jasovskej
planiny, asi 300m ZSZ od prameňa Skalistého potoka. Prístup po poľnej ceste ako odbočke z cesty
Turňa n.B. - Háj asi 1, 5 km k vyvieračke, odtiaľ lúkami a lesom k vchodu.

Všeobecná charakteristika jaskyne

Jaskyňa má 2 zásadne odlišné časti: subhorizontálnu sifonálnu časť, tiahnucu sa prakticky totožne
s úpätím planiny smerom na východ 2,2 km. Táto časť je vytvorená na výraznom poruchovom pásme.
Sifóny, ktorých je v tomto “priamom smere” minimálne 22, sú dĺžok od niekoľko do 100m, hlboké prevažne iba niekoľko m. Ostatné časti vypĺňajú jazerá. Iba menšia časť trasy až po 19. sifón je schodná
mimo plávania v jazerách. Od sifónu 19 po 21 sú chodby v suchých obdobiach bez vody.

Obr. 137. Priebeh jaskyne Skalistý potok a klad listov podrobnej mapy. Autor Z.Hochmuth a kol.
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Chodby sú prevažne tektonikou ovplyvnenej morfológie, avšak podvodné časti nesú stopy korózie.
Prúdenie vody je nepatrné za období sucha.
V období vysokého stavu vody, čo je približne 70 % všetkých dní v roku, je hladina vody vyššia o
2-5m, jazerné a polosifónové úseky sa so sifónmi spájajú do jediného dlhého sifónu. V tomto období
okrem vstupných častí nikto sa nepokúsil o dlhší prienik.
Úplne odlišného charakteru je vetva jaskyne, odbočujúce od 16. sifónu generálne (avšak s mnohými
záhybmi) na sever. Táto časť má charakter jaskýň, ktoré poznáme z vysokých pohorí. Striedajú sa tu
studňovité šachty hlboké (resp. vysoké) 5-30 m, poprepájané meandrujúcimi úsekmi. Takto vystupuje
táto vetva do doposiaľ dosiahnutej denivelácie 295m. V suchom období, keď je možné tieto časti
navštíviť, sú pretekané približne rovnakým množstvom vody, aké preteká celou jaskyňou (4-10 l.s-1).

Prieskumy sifonálnych častí jaskyne

V mieste občasného výveru vody bola v r. 1968 vyrazená pracovníkmi IGHP štôlňa do jaskynných
priestorov, v ktorých sa nachádzali jazerá. Tieto boli čerpané, avšak bez podstatnejších postupov (pracovníci sa dostali do časti 1. sifónu). Neskôr, v r. 1982 uskutočnila do jaskyne niekoľko akcií o.s. SSS
Trenčín. Potápač J. Kucharovič postupne prekonal prvé 2 sifóny. V r. 1985 obnovila výskumy časť os.
Ružomberok, neskôr premenovaná na Východ, pracovnú skupinu komisie pre potápanie. Intenzívna objavná
činnosť prebiehala v r. 1986 - 1992. Jej zásluhou bolo v priamom smere prekonaných 21 sifónov, v stúpajúcej
vetve ďalších 12. V posledných 3 rokoch v jaskyni pracujú aj členovia skupiny ČSS Speleoaquanaut pod
vedením D.Hutňana. 5.11.1995 prekonali sifón 17.13. a 11.11.2000 aj sifón 22. V súčasnosti sa aktivity zameriavajú na nájdenie vhodného miesta na prerážku z povrchu do stúpajúcej vetvy jaskyne.

Opis podzemného riečiska so sifónmi

Vstupné časti
Vstupná štôlňa prechádza po 12 m do strmo klesajúcej chodby, ktorá cca 4,6 m klesá a dosahuje 2
otvormi hladinu jazera. Jazero pokračuje aj dozadu, dokonca je tu badateľné prúdenie, ale končí
v závale. Za zníženinami v otvoroch pokračuje pomerne priestranná chodba so šírkou asi 1,5-2 m,
vysoká 4 m, na dne s jazerom pôvodne hlbokým 0,5-1 m, na jeho konci stála pôvodne drevená plošina,
ktorú využívali pri čerpaní pracovníci IGHP. Dnes je jazero umele zasypané z dôvodu zlepšenia prístupu
k sifónu a podobne i zúžené miesto rozšírené (strop). Za jazerom pokračuje zložitá puklinová chodba so
zaklinenými balvanmi, ktorá umožňuje 2 varianty priechodu.
Je to jednak 1. sifón, ktorý klesá vľavo pomedzi balvany do hĺbky 4,1 m - na najnižšom mieste je
značne zúžený (na hranici prieleznosti), výstupná vetva je miernejšia a jednoduchšia. Sifón vyúsťuje do
sienky. Až sem sa pri čerpacích pokusoch dostali roku 1968 (potiaľ jaskyňu zameral aj M. Erdős).
Druhá cesta do sienky vedie cez tzv. nultý sifón, ktorý tvorí iba cca 1m dlhý priehyb popod zaklinený balvan. Pokračovanie po hladine, vrchnou časťou spomínanej pukliny, k sifónu lA.
Sifón 1A a časti za ním
Zo sienky pokračuje sifón 1A, (tiež označovaný ako prvý sifón) prekonaný roku 1982 po prvý raz J.
Kucharovičom. Sifón je pomerne rozľahlý, jednoduchý, prierez je okolo 3 x 1,7 m, v strope sú kulisy a na
dne napadané balvany. Tvorí stredne hlboký priehyb chodby pod hladinu. Jeho maximálna hĺbka pri dne je
4,6 m a celková dĺžka 24,5 m. Za 1 A sifónom sa nachádza priamy jazerný úsek dlhý 20,5 m. Hĺbka vody
je priemerne 0,5-1 m, výška stropu okolo 2 m, Úsek je v strede prerušený voľným balvanom. Jazerný úsek
prechádza pri bode č. 7 do úzkej kľukatej pukliny nazvanej Paragraf (možný je priechod po hladine, ale iba
bez prístroja). Výhodnejšie je Paragraf podplávať, nižšie je zachovaný pôvodný široký prierez sifónu.

Obr. 138. Schematický profil sifónmi Skalistého potoka v priamom smere. Z príspevku Hochmuth Z.1994.
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Za Paragrafom nasleduje ďalší jazerný úsek s dĺžkou asi 11 m, ale výška stropu nad hladinou je iba
cca 0,2-0,5 m. Úsek sa končí krátkym (2 m) a plytkým (0,2 m) sifónom 1 B. Za sifónom má chodba
podobný charakter. Nad hladinou je strop veľmi nízky, zato pod hladinou je prierez chodby cca 4 x 2
m. Za bodom č. 10 strop stúpa, za osamoteným balvanom nasleduje suchý úsek, kým jazero sa tiahne
iba výbežkom na jeho severnej strane. Potiaľto (b. č. 11) má priamy ťah od vchodu dĺžku 169,14 m.
Druhý sifón
Od začiatku sa 2. sifón tiahne asi 10 m viac - menej vodorovne v hĺbke 2,5 m, potom za veľkým balvanom strmo klesá do pukliny a v najnižšej časti dosahuje hĺbku 8 m. Tu má charakter vysokej puklinovej chodby, ktorá sa v priamom smere končí a pokračuje iba tesným komínom (vertikálne stúpanie).
Za komínom sa rozširuje, stále stúpa a pri b. č. 21 dosahuje hladinu (vzdialenosť od zanorenia je 40,1
m). V priamom smere však sifón pokračuje ďalej. V 2 bublinách dosahuje vodnú hladinu. Za 2. bublinou vedie smerom na JV chodba končiaca po 12 m, z 1. bubliny vedú 2 tesné a nízke chodby, ktoré
dosahujú hladinu v paralelných kanáloch v priestoroch za 2 sifónu.
Pozoruhodný a ojedinelý v celej jaskyni je smer 2. sifónu. Sifón je založený na zvislej poruche so
smerom 345o, teda zhruba kolmo na poruchové systémy vytvárajúce ostatné chodby. S priečnymi
poruchami sa stretávame v jaskyni častejšie, no nikde ich chodby nesledujú na takom dlhom úseku.
Puklinové chodby od 3. po 6. sifón
Tretí sifón sa začína v smere 250o na priečnej poruche, ale už po 5-6 m sa stáča na západ. Jeho ďalšie
pokračovanie je založené na výraznej poruche so smerom cca 280o. Tento smer je typický pre celý
nasledujúci úsek jaskyne. Tretí sifón je dlhý iba 10,5 m a hlboký (dno) 2,8 m. Je pomerne rozľahlý
a končí sa jazierkom s rozmermi cca 5 x 2 m, v ktorom však nie je možné vystúpiť z vody. Pokračovanie
predstavuje 4. sifón, tiež kratší (16,2 m), s maximálnou hĺbkou 3 m, ktorý má vo výstupnej vetve strop
rozdelený britmi. Hladinu dosahuje v jazierku s rozmermi cca 5 x 5 m. Jazierko pokračuje výbežkom
do pukliny. V pukline treba vystúpiť na zaklinené balvany a dostaneme sa do mohutnej puklinovej chodby s dĺžkou 55 m. Chodba má zaujímavý prierez. Jej steny sú zvislé, tvoria ich poruchy so smerom
290o, vzdialené od seba priemerne okolo 1,5-2 m. Na dne sa nachádzajú za sebou 3 obrovské balvany,
najväčší má dĺžku 8 m a prierez 2,5 x 2 m. Balvany odpadli zo stropu pozdĺž spomínaných porúch. Dno
medzi nimi vypĺňajú jazerá. Pri postupe je možné druhý, najväčší balvan oboplávať sifónom vpravo. V
priamom smere sa končí chodba s obrovskými balvanmi závalom na mieste nazvanom Izabela. Smerom
hore sa tiahne dosiaľ neprelezený komín. Pokračovanie tvorí 5. sifón, ide vlastne len o priehyb medzi
paralelnými poruchami. Je dlhý 7 m a má hĺbku 3 m. Za ním sa nachádza jazero s dĺžkou 12 m, široké
max. 3 m. Do jazera padá vodopád vysoký 1,12m , je tu vhodné miesto na meranie prietoku. Za vodopádom sa tiahne smerom hore komín, ktorý komunikuje (akusticky) s komínom pred 5. sifónom.
Ďalšie pokračovanie tvorí typická puklinová chodba. Jej smer je 282o a od vodopádu sa tiahne takmer ideálne priamo v dĺžke 122 m. Za vodopádom je v nej jazierko hlboké cca 0,6 m, neskôr sa hĺbka
zvyšuje na 2,5 m a strop klesá, až vytvára polosifón (b. č. 47). Za polosifónom dosahuje výška chodby
4 m, z nej je však pod vodou viac než 3 m a strop miestami klesá tak, že je nevyhnutné plávať dolnou
širšou časťou chodby s použitím prístroja. Pri b. č. 55 klesá chodba napokon do 6. sifónu.
Šiesty sifón je rozľahlý, prierez chodby má priemerne šírku 2,5 m. Po 24 m sa nachádza menšia
bublina, po 47 m vedie tesný komínik do 2. bubliny. Pri b.č. 60 sa smer mení - chodba sa po šikmej
poruche stáča na JZ a stúpa, až dosahuje hladinu v okrúhlej sienke po 71,2 m dĺžky sifónu. Maximálna
hĺbka sifónu je 6 m.
Členitý úsek medzi 6. a 10. sifónom
Jazero na konci 6. sifónu má okrúhly tvar s priemerom 7 m. V strede vyčnieva veľký balvan. Sieň
má v strope nepreskúmaný komín. Pokračovanie je pri bode č. 64. Polosifónom sa prechádza do
ďalšieho podobného sieňového priestoru, ktorý s výnimkou výbežku (b.č. 66) vypĺňa 1,5-2 m hlboké
jazero. Jazero pokračuje dvoma vetvami cca 12m, kde sa hladina končí a pokračuje 7. sifónom. Ten je
dlhý len 6,8 m, no je pomerne tesný a na druhej strane sa vylieza ťažko puklinou do veľkého sieňovitého
priestoru. Dodatočne sme zistili, že z tohto priestoru sa dajú časti pred 7. sifónom obísť zúženinou obchádzkou pri b.č. 68.
Sieň medzi bodmi 73-74 je dlhá asi 15 m, široká 7 m. Dno je tvorené hlinami a sutinami, miestami s
balvanmi (s veľkosťou až 1 m). Šikmo stúpa na juh, kde sa tiahnu dosiaľ nepreskúmané komíny. Vodný
tok preteká cez sutinu na severnom okraji siene a je tu možné merať jeho prietok, ktorý je zhruba taký istý
ako pri Vodopáde. Až potiaľto sa priestory od b.č. 66 tiahnu na poruchovom pásme so smerom 275o.
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Pri bode 75 sa zostupuje zo siene opäť na hladinu jazera, ktoré po niekoľkých metroch vytvára 8.
sifón. Ten je dlhý 10,1 m, hlboký 2 m a je rozčlenený britmi zasahujúcimi z bočných stien a stropu. Na
druhej strane po dosiahnutí hladiny pokračuje chodba dlhá 17 m, na dne vyplnená jazerom. Z jazera
vyčnievajú bloky závalu. Pri b.č. 80 klesá strop do 9. sifónu, ktorý má podobný charakter ako 8. Je dlhý
6,5 m a hlboký 1,5 m. Za 9. sifónom nasleduje opäť jazerná chodba. Voda je tu hlboká asi 2-3 m. Z chodby vybieha tesná odbočka smerom k 11. sifónu. Hlavné pokračovanie je prerušené pri b.č. 83 ďalším,
10. sifónom.
Medzi 8. a 10. sifónom majú chodby smer asi 310o. Sú vytvorené na paralelných poruchách, 8. a 9.
sifón tieto poruchy priečne spájajú.
Známe časti sme roku 1986 preskúmali po 10. sifón. Ten je krátky (len 6 m) a priestory za ním sú
zvukovo spojené s jazerom na jeho začiatku. Sifón je veľmi tesný. Pod hladinou sa nedalo preniknúť
ďalej a aj nad hladinou boli priestory príliš úzke. Až 8.2.1987 sa nám bez prístrojov podarilo prejsť cez
nízku preliezku a dosiahnuť hladinu 11. sifónu.
Priamy úsek 11 a 12. sifónu
Najdlhší zo sifónov Skalistého potoka, 11. sifón, sa začína jazierkom s rozmermi 0,7 x 0,8 m, ktoré
spadá do rozľahlej chodby s priemernou šírkou 2,5 m. Od zanorenia vidieť jeho pokračovanie smerom
k odbočke za 9. sifónom (neoverené spojenie). Pôvodný smer 300o si sifón udržuje cca 20 m, potom
prechádza do paralelnej poruchy a pokračuje ďalších cca 15 m. V sifóne sú charakteristické
vypreparované kulisy a brity s rôznymi tvarmi. Pri bode 92 dosahuje sifón max. hĺbku 6,5 m. Vpravo
po šikmej platni stúpa komín, ktorý dosahuje vodnú hladinu v ťažko prístupnej bubline. Hlavné
pokračovanie však vedie úzkou (65 cm) puklinou so smerom 300o ďalej. Puklina je vysoká 3-4 m a po
22 m od začiatku dosahuje hladinu v 2. bubline. Na hladine i pod ňou sa však v priamom smere porucha
končí a ďalšie pokračovanie je založené na pukline so smerom 280o, ktorá 2 oknami ústí v hĺbke 4,5 m
do rozľahlej chodby s priemerom 3 m. Chodba vedie pod uhlom 290o, na jej pravej strane sú
vypreparované kulisy a brity, dno pokrývajú balvany. Hladinu dosahuje sifón 100,5 m od začiatku
v charakteristickej sienke s balvanom predeleným priečnou puklinou.
12. sifón má veľmi podobný charakter ako posledná časť 11. sifónu. Za úvodným jazierkom
oddeľuje niekoľko britov v strope zúžený priestor od pôvodnej chodby so smerom 270-275o, ktorá má
pomerne nepravidelný prierez. Pravá severná strana je tvorená vypreparovanými kulisami. Po 20 m
dosahuje sifón hladinu v jazierku s rozmermi asi 3 x 3 m. Nedá sa tu vystúpiť z vody, steny sú tvorené
šikmými platňami. Až po koniec 12. sifónu má takmer priamy úsek od začiatku 11. sifónu dĺžku 115 m.
Jazerné chodby
Za 12. sifónom pokračuje jaskyňa úsekom, v ktorom prevažujú puklinové chodby nad sifónovými
časťami. Úvodný, 13. sifón má odlišný charakter ako predošlé. Jeho smer (215o) je netypický a nie je
vytvorený na pukline, ale pretína naprieč niekoľko porúch dobre badateľných na strope rozčlenenom
kulisami. Dĺžka sifónu je 15 m, hĺbka 4,1 m. Sifón vyúsťuje na dne jazernej chodby, ktorá má suchý,
ale slepý výbežok na juh, pokračuje však ďalej smerom 320o. Je zaujímavé, že po premietnutí pôdorysu
jaskyne na povrchovú mapu sa ukázalo, že práve tento úsek leží priamo pod svahovou dolinkou, vedúcou ku Kunej priepasti. Séria porúch v 13. sifóne a južný výbežok Jazernej chodby zrejme poukazujú
na to, že dolinou prebieha poruchové pásmo, ktoré jaskyňa pretína naprieč.
Jazerná chodba je dlhá 21 m. V priamom smere sa chodba končí na hladine i pod ňou, pokračovanie
je v 14. sifóne, ktorý je dlhý len 7 m a hlboký (dno) 3 m. Od jeho konca pokračuje ďalej jazerná chodba
založená na poruche spočiatku so smerom 280o, neskôr 310o. Chodba je trochu kľukatá, má 2
polosifóny a jej celková dĺžka je 45 m. Na jej konci, pri b.č. 124 vybieha dohora nepreskúmaný komín.
Ďalšie pokračovanie je v 15. sifóne, ktorý je dlhý 27 m, hlboký cca 3 m. Sifón je rozľahlý, priemer
chodby je 2-3 m, smer 295o. Sifón sa končí v jazierku pri b.č. 129. V týchto miestach nasleduje dosť
členitý úsek nad hladinou. Blokový zával sa dá obísť vrchom a znova zostúpiť na hladinu vody. Slepé
chodby v dĺžke asi 35 m smerujú na západ a komínikom dosahujú vodnú hladinu. Nahor vybieha
nepreskúmaný komín. Pokračovanie jaskyne predstavuje 16. sifón, ktorý môžeme dosiahnuť
prelezením cez zával alebo podplávaním závalu po jeho južnej strane. Po dosiahnutí najnižšieho miesta
stúpa po platniach a v strope sa objavuje menšia bublina. Po cca 20 m prudko zahýba na juh a končí sa
v jazierku v nízkej sienke. Dĺžka sifónu je cca 50m, vyskytujú sa nebezpečné rútivé časti.
Toto miesto je veľmi dôležité. Tu je generálna odbočka na sever, do sifónov označených 17.1.,
17.2.... atď. a do stúpajúcej vetvy. V nasledujúcom však najprv opíšeme priamy smer.
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Sifóny priameho smeru
Tri za sebou nasledujúce sifóny sa vzájomne veľmi podobajú. Vznikli na poruchách so smerom cca
280o a majú vždy 1 úsek dlhý 15-20 m, založený na pozdĺžnej poruche, a krátky priečny úsek, spájajúci
paralelné pukliny. Hĺbka dosahuje priemerne 3-4 m.
Z križovatky pokračuje JZ smerom 17. sifón, SZ smerom sifón 17.1. Sedemnásty sifón sa po 11 m
lomí na západ. Je extrémne kalivý, po ďalších cca 5 m dosahuje hladinu v bahnitom jazierku. Za
jazierkom nasleduje chodba s bahnom a pieskom na dne. V chodbe je možné skúmať prietok, počas 3
návštev v týchto častiach bol takmer nemerateľný. Dňa 18.10.1987 dokonca smeroval opačne - do 18.
sifónu. Z toho usudzujeme, že ide len občas pretekanú vetvu systému.
Spomínaná blatistá chodba klesá do jazera, je tu možná obchádzka vetvou zaplavenou vodou, alebo
ponad zával až do koncového jazierka, kde sa začína 18. sifón. Ten spolu s 19. sifónom sú pomerne
členité až úzke, s nepravidelným prierezom a s nebezpečenstvom zaklinenia sa alebo zablúdenia. Oba
sú extrémne kaliteľné. Medzi nimi sa nachádza podlhovasté jazero (dlhé asi 10 m) s nízkym stropom.
19. sifón sa končí podobne ako 17. v značne blatistej chodbe, kde sa začína dlhý suchý úsek jaskyne Meander.

Meander

Spočiatku jazerná chodba s vodou hlbokou asi 0,5m a bahnom na dne asi po 45m začína stúpať, dno
tvorí meandrujúci zárez. Sú tu tiež sintrové útvary, avšak zabahnené, čo svedčí o zaplavovaní. Postupne
výšky dosahuje 4m, objavuje sa sintrová výzdoba svedčiaca o tom, že počas záplav sú už tieto časti
nad vodou. Skalný stupeň vedie do časti s dnom bez sedimentov. Potom sa chodba stáča (veľký balvan
na dne, dá sa podliezť) a vedie do rozsiahleho jazera, ktoré je hladinou 20. sifónu.

20. sifón

Hladina jazera sa pri západnej stene skláňa do sifónu. Sifón je atypický, postupne zužujúci sa kanál
má na dne hrubozrnný piesok a riečny štrk. V hĺbke 13m prechádza okienkom, ktorým je náročné
preliezť (rotácia) do veľkého zvislého studňovitého priestoru charakteru zatopenej studne priemeru cca
3m. Na stenách sú vypreparované kulisy v smere vrstiev. Po vynorení zo sifónu nasleduje skalný prah
a krátka chodba skláňajúca sa vľavo do 21. sifónu. V štrkoch sa tu nachádzajú okruhliaky fylitov.
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21.sifón
Sifón je krátky, dlhý okolo 15m a hlboký 2m, avšak najmä vstup je nepríjemný, výška dosahuje cca
30 cm, je potrebné sa prehrabávať v štrku Potom sa stáča vpravo a vyúsťuje v suchej chodbe.

Suchá chodba priameho smeru

Po vynorení z 21. sifónu sa v r. 1994 objavila dlhá chodba, ktorá smeruje na západ. Jej dno je suché,
pokryté pieskom, prípadne štrkom, existujú aj úseky bez sedimentov s škrapmi Chodba meandruje, jej
profil dosahuje rozmerov 2x3m. Po cca 150m prechádza cez zníženinu (pieskový sifón), po ďalších cca
100m je ďalší pieskový sifón a na konci klesá do ďalšieho pieskového sifónu. Tento sa ale dá obísť
rúrovitými chodbami (Vývrtka) a dosiahnuť hladina vody 22. sifónu. Jeho hladina však býva často stúpnutá a vtedy je “Vývrtka” zrejme neprekonateľná.

22. sifón

Po prvýkrát bol prekonaný 11.11.2000. Sifón je dlhý asi 30m, max. hĺbka je 3,5m. Na strope sú
početné kulisy a brity, takže prekonanie sifónu nie je celkom jednoduché.

Suchá chodba

Za 22. sifónom nasleduje chodba, ktorá je preskúmaná do vzdialenosti cca 1100m, podrobne je zameraných 450m (stav koniec roku 2000). Tiahne sa generálne smerom 2800, má podobný charakter ako
chodba pred 22. sifónom. Blíži sa do priestoru intravilánu obce Háj. Jej prieskum bude pokračovať.

Obr. 142. Detailná mapa Skalistého potoka, časť.
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Na sever odbočujúca “Prítoková vetva” vetva Skalistého potoka

Z jazierka medzi 16. a 17. sifónom odbočuje smerom 3050 úzka sklonená puklina - sifón 17.1. Sifón
je dlhý asi 17m a široký len asi 1m. Vedie tesne pod hladinou. Končí sa v jazierku, ktoré pretína priečna
porucha so smerom 280-1000. Pokračovanie bolo zrejmé v priamom smere, bolo však potrebné rozšíriť
zníženinu odbitím britov. Tak sa otvoril prechod do sifónu 17.2. Sifón má smer 3200, hĺbku 2,5m a
dĺžku 16m. Na jeho dne sa nachádza okrem bahna aj pásik riečneho piesku, svedčiaci o silnejšom prietoku.
Pokračovanie tvorí jazerná chodba, ktorá sa po 15m značne zužuje. Po rozšírení sa už dá prejsť po
hladine i vpravo. Za zníženinou vyúsťuje chodba v sieňovitý priestor rozmerov 6x7m s komínom v
strope. Potôčik potom tečie, ako málokde v jaskyni, po povrchu s istým malým výškovým rozdielom,
takže tu sa dá výhodne merať prietok.
Potôčik vyteká zo sifónu 17.3., ktorý je dlhý asi 20m. Začína sa mierne klesajúcou plochou nízkou
chodbou a končí sa priečnou poruchou smeru Z - V, potom chodba pokračuje ďalším sifónom,
označeným ako 17.4. Aj tento sifón smeruje priamo na sever, po počiatočnom zalomení je jednoduchý,
s priamym smerom a prierezom zväčšujúcim sa postupne na cca 2 x 2 m. Po dĺžke 12 m dosahuje hladinu v krátkej dutine, odkiaľ pokračuje sifón 17.5., dlhý necelé 2 m, tvoriaci vlastne iba určitý priehyb
stropu pod hladinou.
Za sifónom 17.5. je vytvorené väčšie jazero s rozmermi 6 x 3 m, končiace sa polosifónom, za ktorým
sa smerom na sever nachádza ďalšie podobné jazero. Zo stropu tu ústi ťažko preskúmateľný komín,
ktorým sú zrejme transportované hlinené sedimenty, tvoriace na severnom okraji úžinu, ktorou preteká
celý prietok v tesnom hlinenom záreze. Jazero s rozmermi 2 x 2 m je vstupom do ďalšieho sifónu,
označeného ako 17.6.
Sifón 17.6. je dlhý 16 m, hlboký iba cca 1,5 m, s priemerným prierezom 1 x 1,5 m a tiahne sa pod
azimutom 30o až dosiahne hladinu v medzisifónovom priestore tvorenom jazerom, kde však chýba
možnosť výstupu na breh a ktorého hĺbka je viac ako 2,5 m.
Pokračovanie v pôvodnom smere tvorí sifón 17.7., ktorý je dlhý 34 m. Prierez sifónovej chodby je
priemerne okolo 1 x 1,5 m, no členitosť stropu i dna a zálomy na 2 miestach spôsobujú určité ťažkosti
pri prekonávaní, navyše komplikované silnou kaliteľnosťou. Sifón sa končí prudším výstupom do
nepravidelného jazierka.
Toto je ďalšie dôležité miesto v jaskyni. Z pravej strany priteká z úžiny potôčik, komunikujúci podľa
farbiacich skúšok s Kuňou priepasťou. Je tu možné vystúpiť na breh, za krátkym povrchovým tokom sa
začína proti smeru prítoku sifón smerom na Kuniu priepasť, označený ako 17.8.1. V sifóne sa podnikli
viaceré pokusy o jeho prekonanie. Je pomerne tesný, s prierezom iba 0,6 x 0,8 m, kľukatí sa a dosahuje
väčšie hĺbky (odhad viac ako 10 m). Je preskúmaný do vzdialenosti cca 40 m s voľným pokračovaním,
doposiaľ neprekonaný.
Sifón 17.8.
Posledným zo série sifónov vedúcich do suchých častí je 130 m dlhý sifón 17.8. Sifón sa začína podlhovastým jazierkom pretiahnutým v smere S - J za polosifónom, komunikujúcim s jazerom, z ktorého
odbočuje prítok od Kunej priepasti.
Zo spomínaného jazera pokračuje severným smerom vysoká puklinová chodba s rozmermi 2,5 x 1
m iba asi 6 m, potom sa v pravom uhle lomí priamo na západ. Má ďalej podobný charakter, hĺbka je tu
(dno) - 3 m, chodba je pomerne široká (1,3 m) a vysoká viac ako 2 m. Takýto smer si udržuje ďalších
15 m, potom sa mierne stáča na ZJZ a pri b.č. 41 (je tu vykotvená vodiaca šnúra) sa stáča na SZ, pričom
si udržuje pôvodný charakter, až dosahuje hladinu vo vzduchovej “bubline” B - 1. Je tu možné nakrátko
sa vynoriť s určitými ťažkosťami (úžina), no trasa pokračuje spodkom. Pod “bublinou” dno chodby
klesá do hĺbky 4 m úzkym prielezom smerujúcom na sever, za ktorým chodba nadobúda oválny,
“kanálový” prierez cca 1 x 1,5 m a pokračuje najprv na S až SZ. Po cca 55 m od začiatku sifónu sa chodba stáča na západ a týmto smerom pokračuje 20 m až dosahuje hladinu v ďalšej “bubline” označenej
ako B - 2. Aj tu je možné s istými problémami sa vynoriť. Pokračovanie predstavuje ďalší úsek sifónu,
vytvorený na poruche približne so smerom 100 - 280o, s napadanými balvanmi na dne. Tento úsek
meria asi 30 m a pretína ho priečna porucha v smere S - J, v jej hornej časti je zasa vytvorená vodná
hladina v bubline B - 3. Posledný úsek sifónu je dlhý už iba 15 m, obsahuje úžinu hneď za B - 3
a vyúsťuje do polosifónovej chodby, ktorá sa končí v sieňovitom šikmom priestore s priemerom asi 7 x 7 m,
no iba so zárezom chodby v dne a hlineným svahom, ktorý je zásobovaný hlinenými sedimentami
z komínov vedúcich nahor. Je to tzv. “prístav”, kde sa odkladajú potápačské prístroje.
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Obr. 143. Detailná mapa Skalistého potoka, časť.
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Celková dĺžka sifónu 17.8. je 130m. Všetky spomínané sifóny 17.3. až 17.8. majú podobný charakter, prierez je podstatne menší ako v hlavnej vetve (po 16 sifón), na stenách a na dne je vrstva jemného
kalu, ktorá spôsobuje extrémne kalenie a zvyčajne komplikácie pri návrate.
Sifóny v stúpajúcej vetve jaskyne
Dómovitý priestor za ukončením sifónu 17.8 komunikuje s ďalším pokračovaním jednak v hornej
časti ťažko prístupným spojením, jednak tesným prielezom, ktorým priteká i vlastný tok Skalistého
potoka. Za prielezom pokračuje typická meandrová chodba vysoká 4 - 5 m, široká 1,2 - 1,5 , smerom
na sever, po 15 m sa postupne stáča na západ a týmto smerom vedie 45 m. Potôčik na dne tečie v blatistým sedimentoch, vytvárajúc miestami hlbšie úseky. Od b. 69 sa chodba stáča takmer na juh, po viacerých zákrutách dosahuje určité rozšírenie (Šatňa), kde sa dá pri prieskume vzdialenejších časti
prezliezť do speleologického výstroja.
Od Šatne sa charakter chodby mení. Pokračuje síce ako vysoký meander, no na dne miznú bahnité
sedimenty a potôčik prekonáva niekoľko nižších kaskád. Asi 60 m za Šatňou potok padá dvoma po sebe
nasledujúcimi vodopádmi vysokými 2,3 m a 2,2 m a v ďalšom úseku znova niekoľkými kaskádami
dosahuje výšku hladiny až 10 m nad hladinu v sifóne 17.8. Úsek za kaskádami smeruje zas takmer priamo na západ. 40 m od vodopádov sa charakter chodby opäť mení. Chodba sa znižuje až do plazivky,
nahor odbočujú na 2 miestach komíny, resp. horné poschodie meandra a vlastná chodba s hlavným
tokom sa prudko stáča na VSV, na dne sa objavuje jazero a strop klesá do sifónu 17.9.
Obr. 144

Sifón 17.9. sa tiahne SV a SSV smerom, klesá do hĺbky 3,2 m a je dlhý 23 m, vytvorený je na
priečnej poruche so šikmým sklonom a vyúsťuje do sienky, kde je potrebné prekonať predel na suchu.
Pokračovanie je hneď v ďalšom sifóne 17.10., ktorého klesajúca vetva je pomerne tesná, pri veľkom balvane sa stáča a mierne stúpajúc západným smerom vyúsťuje do medzisifónového priestoru bez možnosti
výstupu na breh. Nasledujúci sifón 17.11. je rozľahlejší a čistejší (bez bahna), chodba má prierez cca 1,5
x 2 m, asi v polovici s rozdvojením vo vertikálnom smere. Posledné 2 sifóny sa z časových dôvodov
nepodarilo zatiaľ presne zamerať, najmä potom, čo sa našla obchádzka horným poschodím.
Od vynorenia zo sifónu 17.11. pokračuje v smere SZ až S stúpajúca kaskádová chodba s vodopádmi
vysokými 2,5 a 3 m a kaskádami 0,5 až 1 m, pričom existuje paralelná suchá vetva. Takmer priamo nad
ústím sifónu je komín, vedúci do horného poschodia (Hučiaca studňa). Kaskádová chodba sa pri b.č. 31
lomí na východ, paralelne vedie suchá chodba so zaujímavou výzdobou sintrových práškov až vyúsťuje
do kruhového priestoru Hlavnej studne vysokej 13 m. Jej dno leží vo výške 24 m nad hladinou vody v
sifóne 17.8.
Stúpajúce časti Skalistého potoka
Stúpajúca časť charakteru stupňovitej jaskyne je dostatočne opísaná v novšej literatúre, takže tu
podáme iba stručnejšiu charakteristiku. Pre dnes jedine možnú návštevu odspodu je táto časť vystrojená
polyamidovými rebríkmi príslušných dĺžok a paralelne umiestneným lanom, s výnimkou poslednej
studne (P-31) kde je iba lanové vystrojenie. Preto na prístup do väčšiny častí nie sú potrebné výstupové
pomôcky, avšak vhodná je sedačka a zlaňovacia brzda na urýchlenie zostupu.
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Stúpajúce časti začínajú tzv. Hlavnou studňou vysokou 13m. Za ňou nasleduje séria stupňov strednej
hĺbky (5-10m) poprepájaných kratšími meandrujúcimi úsekmi. Všetkými studňami padá vodný tok. Za
posledným stupňom v relatívnej výške 84m nad hladinou sifónu 17.8. sa tiahne cca 150m dlhá meandrujúca chodba so štrkovými sedimentmi na dne, zaujímavou výzdobou a tiež paralelne nad ňou sa tiahnúca sucha “Prachová chodba”. Potom nasleduje zas stupňovite stúpajúci úsek. Po kratších stupňoch
nasleduje “Daždivá studňa” vysoká viac ako 25m a po závalovej “preliezke ústi do významného horizontálneho poschodia “Fosílnej chodby” charakteru siene rozmerov 20 x 8m s výbežkom smerujúcim
ponad Daždivú studňu k povrchu. Nad Fosílnou chodbou dosiahnuté miesto v komíne “Vrchol 91” je
snáď najbližšie k povrchu a perspektívne na otvorenie iného vchodu, nezávislého na vodných stavoch.
Do Fosílnej chodby padá niekoľkými stupňami potok z “Monzúnovej diery” ktorá po kratšom meandrujúcom a kaskádovom úseku vedie proti smeru potoka do Siene 92 (podľa roku objavu). Jaskyňa sa
však ani tu nekončí, vodný tok padá studňou vysokou 31m z ďalšieho viac menej horiznotálneho úseku.
V ňom sa napodiv vo výške väčšej ako 260m nad vyvieračkou, objavuje ďalší sifón, označený ako sifón
17. 12. Sifón sa však dá obísť suchou obchádzkou, takže doposiaľ sa tu nikto nepotápal. Iste je dlhý iba
niekoľko m.
Meandrujúca spojovacia chodba vyúsťuje do rozsiahleho podzemného priestoru - Hlinenej siene.
Do nej pritekal vodný tok zo sifónu 17.13, o ktorom sme sa domnievali, že jeho potápačské prekonanie
bude možné až po prípadnom prerazení vchodu z povrchu.
Sifón 17.13. sa však podarilo prekonať najprv D. Hutňanovi 5.11.1995. Sifón je nehlboký, dlhý 13m
a hlboký 3m. 27-28.1.2000 boli za ním zamerané chodby v dĺžke viac ako 350m, ktoré vedú zaujímavým oblúkom už pod povrchom planiny a v ktorej tečie na dne vodný tok. Prieskum týchto častí bude
nepochybne pokračovať.
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84. Kunia priepasť

D 1864. Nadmorská výška 405m, dĺžka 813m, hĺbka 203m. Sifóny: 2/0

Poloha

Extrémne úzky priepastný vchod Kunej priepasti sa nachádza v južnom svahu Jasovskej planiny, nad
rozvetvením 5. žľabu od obce Háj, v nadmorskej výške 405 m v krovinatom poraste, ťažko nájditeľný.
Vchod je uzavretý, v jaskyni vykonáva prieskum speleoklub Cassovia.

Charakteristika jaskyne

V jaskyni sondoval v minulosti PhMr. G. Stibrányi st., neskôr G. Stibrányi ml. až po tzv. Staré dno
v hĺbke 52m. V roku 1982 skupina košických jaskyniarov Š. Labuda, J. Tencer, J. Ferenc, V. Valiska
objavili ďalšie vertikálne pokračovanie viac menej stupňovitého charakteru, ktoré postupne klesalo až
na úroveň dna doliny v hl. 202m. V nižších častiach sa objavuje v Prítokovom sifóne vodný tok, ktorý
preteká jaskyňou na väčšej časti jej dĺžky a mizne v odtokovom sifóne. Farbiaci pokus z mája 1986
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Obr. 145. Rozvinutý ez Kuňou priepasťou od J. Thuróczyho (1988)

potvrdil spojenie s vyvieračkou Skalistého potoka. V jaskyni Skalistého potoka sme pri ďalšom farbiacom pokuse zahájenom 3.9.1988. aj lokalizovali miesto prítoku sfarbenej vody a sledovali jej pomalý
pohyb cez sifóny počas suchého obdobia, do 9.10 sfarbená voda dosiahla 12. sifón, do 6.11 dosiahol 2.
sifón, vyvieračku až 4.12. 1988.
Jaskyňa po vstupnej priepasti klesá na staré dno
pomerne jednoducho, za ním nasledujú nepríjemné preliezky v závaloch a séria kratších studní (pozri mapa). Až
v hl. viac ako 100 m je 40m hlboká Veľkonočná studňa,
pod ňou, v hl. 150m je prítokový sifón. Riečisko ďalej je
nepríjemné, je tu blato, Veľký vodopád a meandrujúce
riečisko s polosifónom, kde sa transportné družstvo
namočí.

Prieskumy sifónov

28.11.1986 potápal F. Koľbik (za pomoci A. Petríka
a J. Tencera) potápal v odtokovom sifóne na dne jaskyne,
prekonal sifón a vynoril sa v bubline.
V odtokovom sifóne potápal neskôr 2-3.12.1995 V.
Ďurček, zaplával dosť ďaleko, odhadom 40m.
F. Koľbik potápal aj 11.1.1992 v prítokovom sifóne,
nenašiel pokračovanie a vynoril sa v jazere v susednej
chodbe.
V prítokovom sifóne sa už 2 x potápal T. Fussgänger,
14.11.1998 našiel pokračovanie do stúpajúcej vetvy, ale sa
nevynoril, na akcii 20.1.1999 bol nízky prietok a sifón
neprielezne zasedimentovaný.
Prítokový sifón
Podľa Fussgängera T. (1998) sa začína sifón vstupným
jazierkom, po niekoľkých m je studňa hlboká 6m. Na jej
dne tesná chodba priemeru 1m, vpravo sa chodba vracia Obr. 146. Náčrt prítokového sifónu z techa stúpa na hladinu jazera priemeru niekoľko m, ale iba nického denníku od T. Fussgängera
v bočnej chodbe.
Pokračovanie sifónu predstavuje pokračovanie pôvodnej chodby, cca 10m do nej zaplával už
Koľbik. Fussgänger postúpil ďalších 50m, (?) chodba je kľukatá, ale pokračuje ďalej. Nemá význam sa
tu potápať pri nízkych prietokoch, lebo chodba sa zasedimentuje.
Odtokový sifón
Po zanorení vo vstupnom jazierku je sifón dosť nízky, ale široký. Klesá do hl. 4m, tu je isté “koleno”
potom stúpa strmo meandrom a dosahuje hladinu v jazierku tvaru L rozmerov 3x2. Medzi jazerom
a priestorom pred sifónom existuje počuťeľnosť 3 neprieleznými puklinami v strope sienky.
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Ďalšie pokračovanie (2. sifón) je pomerne rozľahlé, Ďurček vôbec nenašiel bublinu či jazierko
v ktorom bol Koľbik. Pomerne široká chodba pokračuje do hl. 8m. Potom nasleduje niekoľko výstupov
a zníženín, chodba pokračuje min. 40m.
Vzhľadom na to že síce náročný, ale možný je postup i v sifóne 17.8.1. v Skalistom potoku, je dosiahnutie spojenia reálne.
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85. Jaskyňa pod potokom

Iný názov: Travertínová jaskyňa, D1879. Nadmorská výška 345m, dĺžka 12m. Sifón:1/0

Poloha

Umelý vchod do tejto jaskyne sa nachádza v Hájskej doline, v jej prvej tretine, pod travertínovou
terasou pri potoku. Pri jaskyni je murovaný objekt rezervoáru (t.č. nefunkčný).

Charakteristika jaskyne

Jaskyňa je vytvorená v travertínoch, predstavuje vlastne iba jednu klesajúcu chodbu k hladine jazierka. Hladina je nižšie, ako hladina v potoku. Existujú indície, že voda v jaskyni môže pochádzať nie
z riečiska nad ňou, ale z masívu.

Potápačské prieskumy

V jaskyni údajne vykonávala výskum ešte skupina Ing. Zikmunda v medzivojnovom období.
8.12.1985 sa v jaskyni ponoril Z.Hochmuth, zaplával asi 10m do nízkej plochej siene s čistou vodou.
Neskôr 4.11.1995 sa na podobné miesto dostal S. Bílek zo Speleoaquanautu Praha. Posledné 2 roky istý
pokrok v jaskyni dosiahol T. Fussgänger.

86. Travertínová jaskyňa

Iný názov: Travertínová vyvieračka, D 2266. Nadmorská výška 564m, dĺžka 17m

Poloha a charakteristika

Vyvieračka sa nachádza v svahu Zádielskej planiny, v Hájskej doline, v jej hornej časti, asi 20m nad
cestou. Sondovali v nej členovia speleoklubu Cassovia, čerpaním sa podarilo značne znížiť jej hladinu.
Lokalita má charakter jaskynky, na dne vidno pod vodou pokračovať chodbu, ktorá ale nie je zatiaľ
vhodná pre potápačský pokus. Zberná oblasť vyvieračky nie je známa, v posledných rokoch sa na
lokalite nesonduje.

87. Drienovská jaskyňa

Iné názvy: Šomodská jaskyňa, D 1839. Nadmorská výška 245m, dĺžka 1073 m. Sifóny:2?/0

Poloha

Pôvodný vchod do jaskyne predstavuje vlastný výver vyvieračky asi 300m povyše Drienoveckých
kúpeľov. Prístrup po ceste smerom do doliny Miglinc, asi po 150m odbočiť po chodníku vpravo k vchodu
pod zráznym bralom. Vpravo vo svahu je nový umelý vchod (uzavretý).

Charakteristika jaskyne

Jaskyňu po prvýkrát uviedol do literatúry J. Seneš (1946 - 7), kedy uvádza aj sifonálne ukončenie
jaskyne (pozri obr.). Neskôr publikoval i dobrú mapu v Geografickom časopise (1957) v dĺžke 840m.
Záverečný sifón či zlomové pásmo neskôr (1969) sa pokúšali zdolať brnenskí jaskyniari, prenikli asi 40m.
Neskôr A. Komaško objavil horné poschodie, ktorým sa črtala možnosť obísť koncové zložité závalovo sifonálne pásmo. V r. 1985 tu skutočne došlo o objavu ďalších častí a preniknutiu na aktívny tok, avšak
podobného charakteru - vyviera z úžin resp. zo závalu (Zacharov M. 1985, Zacharov, M.Terray M. 1987).
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Jaskyňa je na povrch otvorená
tunelovitým vchodom s vodným tokom
(jazero umele zdvihnuté betónovou
hrádzou s hydr. prepadom a limnigrafom). Z hľadiska subjektívneho pocitu návštevníka, je snáď najideálnejším
príkladom vodnej jaskyne u nás.
Vyvieračka má priemerný prietok v lete
okolo 20 l.s-1, počas zvýšených stavov
dosahuje snáď aj 100 l.s-1.
Obr. 147. Záverečné časti Drienovskej jaskyne
Vo vchode jaskyne je jazierko, kde
od J. Seneša (1945-6)
voda dosahuje hĺbku viac ako 1m, v priebehu ďalšieho priebehu jaskyne prevažujú úseky s tokom na dne jaskyne. Priebeh jaskyne je veľmi
jednoduchý, predstavuje dlhú kľukatú chodbu, ktorá sa tiahne generálne na SV. Koncový bod jaskyne
je od vchodu vzdialený cca 430m na V a 220m na S. Tu sa jaskyňa končí “generálnym závalom “ v brekciovitých horninách, ktorý nedával veľkú nádej na prienik.
V jaskyni sa okrem aktívneho riečiska nachádzajú iba na 2 miestach vyššie, inaktívne časti. Je tomu
tak v blízkosti “Nového vchodu “ a potom v záverečnej časti jaskyne. Tu je možné komínom vystúpiť
do sieňovitého priestoru, známeho už Komaškovi, z neho sa cez zával dostať do sieňovitých priestorov.
V smere proti toku je možné na niekoľkých metroch sledovať vodnú hladinu v “sieni tvaru L”, neskôr
tiež na jej konci v tesnej plazivke. V záverečnom veľkom dóme jaskyne, ktorý je šikmo sklonený na
sever, je možné v závaloch na 2 miestach sa dostať k vodnej hladine. Preniknúť ďalej údajne nie je
možné pre extrémne úzke priestory.
Čo sa týka pôvodu
vôd vyvieračky, tento
problém nebol dodnes
uspokojivo vyriešený.
Jej prietok je pomerne
vyrovnaný a iba s
veľkým oneskorením
reaguje na zmeny
hydro - meteorologickej situácie. To by
svedčilo o pôvode vôd
z hlbších častí masívu.
Seneš J. (1946-7)
predpokladá za jednu
z možných zdrojníc
prameň sv. Ladislava
na lúke Z od obce
Debraď, čo je asi 2
km na SSZ od kon- Obr. 148. Záverečné časti Drienovskej jaskyne dosiahnuté v roku 1985.
cového
bodu
v Zamerali Terray M., Merta K. Andraško P. r. 1985. Z príspevku Zacharova M.
-Terraya M. 1985
jaskyni.
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88. Gajdova štôlňa

Iný názov: Teplica I. D 1841. Nadmorská výška výška 295m., dĺžka cca 150m. Sifóny: 3/2

Poloha

Ide o podzemný tok vyvieračky Teplica (Nagy forrás), ktorá vyviera zo severného svahu Jasovskej
planiny asi 2 km západne od Jasova. Z Jasova pri autokempingu (jazero) po lesnej ceste v svahu doliny
(autom) asi 3 km až k vyvieračke. Tu je budova záchytu prameňa Teplica. Vchod do jaskyne je vpravo,
vo veľkom odtrhu. Nebezpečenstvo padania skál, nepríjemné preliezanie cez spadnuté stromy.

Charakteristika lokality

Ide o jaskyňu, ktorá v podzemí zasahuje na aktívny vodný tok, ktorý poniže vyviera vyvieračkou
Teplica. Zdrojnice vyvieračky nie sú známe, existujú úvahy o spojení s priepasťou Hajagoš. V minulosti
však vyvieračka vytvorila travertínovú kopu v jej blízkosti a aj dnes je voda pomerne značne mi-neralizovaná - v sifónoch sa zrážajú usadeniny CaCO3.
Na mieste občasnej vyvieračky tu za I.ČSR sa zaslúžil o prerazenie do voľných priestorov generál
R.Gajda (od toho názov štôlňa, hoci o štôlňu v pravom slova zmysle nejde). Suché časti jaskyne sú
nepravidelného tvaru, dosť tesné a asi po 50m od vchodu vedú k vstupnému jazierku do 1. sifónu.
Jaskyňa má asi po 1m od vchodu mrežový uzáver, kľúče má speleoklub Casovia. Za zvýšených stavov
voda vyteká von aj cez jaskyňu.
Mapa jaskyne nebola publikovaná do r. 2000, zjednodušenú mapu publikoval M. Zacharov (2000).
V archíve MSK sa nachádza mapa od Ing. Joneka (IGHP) z 27.4.1974, kedy tento jaskyňu zameral po
sifón, za pomoci jaskyniarskej skupiny Košice - Jasov. Neskôr mapu doplnili (Ing.Thuróczy a kol.
9.1.1983). K tejto mape boli potom členmi AQUASPELU dokreslené bodkovane priestory za 1.
sifónom. Tu už ale nie sú meračské body, situácia je iba približná, ale skutočnosti zodpovedá. Nevieme,
však, či bol zisťovaný smer. Tiež táto mapa sa nachádza v archíve SMOPaJ.

Potápačské výskumy

Nevieme, či 1.generácia výskumníkov v 20-30. rokoch (Gajda, Zikmund) sa sifón nepokúsila nejako
prekonať. Avšak po vzniku Aquaspelu v Košiciach sa Gajdova štôlňa (v techn. denníkoch figuruje tiež
ako Teplica) stala významnou lokalitou, na ktorej skupina vykonala množstvo akcií. Iba z niektorých
máme technické denníky či správy. Lepšie je dokumentovaná aktivita miestnej o.s.
Z techn. denníka 18.11.1973 sa dozvedáme, že T.Sasvári si bol obhliadnuť sifón. Či sa vtedy potápal.
nevieme. 19. - 25.9.1974 (?) prebiehal v jaskyni čerpací pokus (IGHP), čerpalo sa intenzitou od 12 do
4 l.s-1 spolu 143 hodín. Zistilo sa, že pri čerpaní hladina poklesla iba asi 10 cm a potom sa ustálila.
Prítok za sifónom bol teda podstatne väčší. Na ďalších “suchých” akciách sa riešila problematika
rozširovania chodieb pre lepší prístup k sifónu (dodnes zlý). 1. sifón bol prekonaný na akcii 8. 10.6.1976 potápačmi T.Sasvárim a A.Turzákom. Objavené suché časti smerovali nahor závalmi a 3
komínmi. Následne sa na viacerých akciách uvedení potápači a Čanda, Manica a Števko zaoberali
lezením v týchto komínoch a budovaním akejsi plošiny.
21.8.1980 prekonali (asi) 2. sifón, ktorý považovali za odbočku v 1. sifóne. 29.7.1983 prekonali úsek
50m v III. sifóne (Števko, Turzák, Válek), dosiahli tu hladinu. 21.1. - 4.2. bola ďalšia veľká akcia
o ktorej sa dozvedáme z TD o.s.Košice - Jasov, správu od Aquaspelu však nemáme. Asi to aj bola
posledná akcia tejto skupiny na lokalite.
Po zániku aktivity Aquaspelu uskutočnila do jaskyne 3 akcie o.s. Ružomberok. Dňa 28.11.1987 sa
potápali Hochmuth a Koľbik. Prenikli až na koniec známych častí, teda dosiahli koncovú hladinu v 3.
sifóne. Ďalšia akcia sa konala 7.1.1988. Vtedy sme vyčistili sifóny od množstva lán, káblov a pod.
Zaviedli sme nové šnúry a v 3. sifóne objavili odbočku s ďalšou vodnou hladinou a perspektívou
ďalšieho postupu. Počas akcie 31.1.1988 sme nepotápali, bol odmäk. Tok sa objavoval už asi 2m pod
Gajdovou štôlňou, i pri vodojeme. Celkový objem vyvierajúcej vody sme odhadovali na 1 - 2 m3.s-1.

Opisy sifónov

1. sifón
Pred sifónom sa chodba zužuje na tesnú plazivku a klesá nadol. Na najnižšom mieste je mláka. Za
týmto miestom sú 2 jazierka. Ľavé je neprielezné, ale voda sa tu pohybuje a teda iste súvisí s vodným
tokom. Vpravo je vlastný vstup do 1. sifónu. Pred sifónom sa dá len z ťažkosťami po ležiačky ustrojiť.
Sifón sme prekonávali s klasicky usporiadanou výstrojou 2 x 7 l. Pod hladinou je sifón už priestranný,
založený na zvislej poruche. Dĺžka sifónu je 6 - 7m, strop je sotva 0,5m pod hladinou. Za 1. sifónom je
jazero rozmerov 3 x 4 m, ale postaviť na jeho dne sa príliš nedá. Priestor za jazerom v priamom smere
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komínovite stúpa, sú tu balvanité závaly, no nepreniklo
sa tu príliš ďaleko.
2. sifón
Výstupné jazierko z 1. sifónu tvorí súčasne aj vstup
do 2. sifónu, prípadne je možné pokračovať z 1. sifónu
bez vynorenia odbočením vľavo pri vykotvení. Sifón
klesá do hĺbky asi 6m. Je dosť rozľahlý, no neskôr sa
zužuje. Na najnižšom bode je preliezka popod previs.
Výstupná vetva sa stáča vpravo. Výstupná vetva je
dosť nepravidelná a stúpa nad hladinu. Dĺžka sifónu je
asi 15m.
Za sifónom je jazierko (tzv. dolné) hlboké asi 1,2m.
Nahor na skalnú bariéru je možné vyliezť po pevnom
rebríku, vysokom asi 2,5m. Za rebríkom je na skalnom
prahu pomerne veľký (5x5m) priestor. Vľavo je jazierko,
zrejme tiež hladina sifónu, sme neskúmali.
V sifóne je zavedená šnúra od spoločného vykotvenia
na okruhu za 1. sifónom. Ďalej je vykotvená za
najnižším miestom sifónu a potom až nad hladinou.
3. sifón
Skalný prah klesá strmo na hladinu vstupného jazierka 3. sifónu. Sifón spočiatku klesá dosť tesnou chodbou
založenou na šikmej ploche nespojitosti horniny
(možnosť pohybu šnúry do úžiny). Tu sa sifón aj dosť
kalí - svetlý vápenný kal. Asi po 10m sa priestor značne
rozširuje, je tu rozľahlá rútivá podvodná sieň,
pokračovanie vedie cez skalné bloky, sú tu aspoň 2
odbočky vľavo (nepreskúmané) a 1 vpravo. Hĺbka asi
5m (nezistené presne). Asi po 30m sa chodba stočí vpravo a nahor sa dá vystúpiť do jazierka - na 2. hladinu
sifónu. Jazierko má rozmery 3 x 1,5m. Smerom dohora
vedie komín, v ktorom sú stopy po lezení (lano).
Odbočka vpravo asi 15 m pred jazierkom 2. hladiny
vedie užšou chodbou, chodba sa po niekoľkých m
značne zužuje smerom hore, no je možné na 2 miestach
dosiahnuť hladinu v jazierku 3. hladiny sifónu. Ďalšie
pokračovanie je dole, je však tesné a s klasicky usporiadanou výstrojou sme neprenikli ďalej.
Do sifónu vedie pomerne tenká (3mm) šnúra ešte od
objaviteľov, ktorú sme nemenili. Z nej odbočuje asi 20m
naša šnúra (padáková, 3mm) do odbočky s 3. hladinou.
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Z. Podzemné hydrologické systémy Medzevskej pahorkatiny
(dolina Bodvy)

Všeobecná charakteristika územia

Geologicky Jasovská planina pokračuje až po zlomovú líniu na východe ju ohraničujúcu oproti
Košickej kotline nivou rieky Bodvy. Východný okraj Jasovskej planiny má ale špecifický geomorfologický charakter. Vápence sú tu prekryté Poltárskou štrkovou formáciou (vrchný pliocén), oproti vlastnej Jasovskej planine je tu zaujímavé nižšie ležiace plošinové územie. Preto autori Mazúr a Lukniš M.,
vyčlenili toto územie spolu so severnejšie ležiacimi nekrasovými územiami ako samostatnú geomorfologickú jednotku - Medzevskú
pahorkatinu, kde patrí aj známa
Jasovská jaskyňa.
Nie je tu odkrytý súvislý
krasovatejúci povrch, chýbajú
významnejšie povrchové krasové
javy (závrty a pod.). Krasovatenie
sa obmedzuje na obnažené izolované ostrovy či kryhy. Rieka
Bodva ktorá tečie asymetricky v
doline medzi Jasovom a Moldavou n. Bodvou, na mnohých
miestach podtína alebo v minulosti
podtínala okraj tohto terasovitého
územia. Z tohoto dôvodu kras tu
vyvinutý je skôr charakteru
alochtónneho či allogénneho,
ovplyvnený
eróznou
bázou
pomerne významnej rieky. Bodva
mohla v minulosti a sčasti snáď i
v súčasnosti byť aspoň čiastočne
ponorná.
Nevylučuje sa ani možnosť
hydraulického prepojenia s rozsiahlejšími bazénmi so stagnujúcou
či pomaly cirkulujúcou vodou,
ktoré sú snáď príčinou vytvárania
špecifických
labyrintovitých
jaskynných systémov ( Jasovská
jaskyňa, Moldavská jaskyňa).
Z krasových javov je dobre
preskúmaná Jasovská jaskyňa
(predtým počítaná k Jasovskej planine), je o nej tiež najviac literatúry. Južnejšie ležiace krasové
javy v doline Bodvy sa stávajú
predmetom záujmu iba sporadicky
a medzi jednotlivými obdobiami
intenzívnejšieho výskumu mnohé
poznatky upadajú do zabudnutia.
Územie spomína už v prvých svojich prácach Ján Seneš. V júli r.
1945 pracoval tu pre Východosl.
múzeum v Košiciach. Spomína
viaceré (nemenované) vyvieračky
a ponory (Seneš J. 1945-6), avšak
Obr. 150. Krasové javy Medzevskej pahorkatiny.
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nedáva im veľkú perspektívu. Pri genéze jaskýň predpokladá aj vplyv termálnych (!) vôd. Podrobnejšie
sa výskumom územia zaoberala skupina moravských speleológov pod vedením J. Himmela od 4. - do
26. 8.1958, ktorá tu pracovala na podnet Turistu, n.p. Publikované príspevky J. Himmela spolu s mapami podávajú veľmi dobrý obraz problematiky, žiaľ príspevok (Himmel J. 1963) je dnes ťažko dostupný.
Neskôr výsledky Himmela a kol. obohatil M. Erdős, ktorého “Dokumentácia... (1975)” je doposiaľ
najpodrobnejším súhrnným dielom z tohto územia. Výsledky aplikovaných výskumov (IGHP) nie sú
dobre prístupné (rukopisy v archívoch), podobne nie sú publikované výsledky práce o.s. Košice - Jasov,
neskôr Cassovia a Neandertal, mnohé vo forme technických denníkov. V súčasnosti existuje oživenie
záujmu o územie pri príležitosti mapovania Moldavskej jaskyne, počas ktorého sa uskutočnili niektoré
výskumy (Kladiva E., Hochmuth Z., Thuróczy J. 1999, Hochmuth Z.2000).
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89. Jasovská jaskyňa

D 401. Nadmorská výška 256m, dĺžka 2704m. Sifóny 1/1
Poloha

Je vytvorená v masíve “Jasovskej skaly” nad obcou Jasov, sprístupnená je umelou štôlňou vedúcou
do spodných častí, má aj horný východ. Jaskyňa je sprístupnená, jej poloha je všeobecne známa.

Charakteristika

Jaskyňa predstavuje viacúrovňovú labyrintovitú jaskyňu. Jej spodné poschodie sa nachádza dokonca
pod hladinou neďaleko tečúcej Bodvy a býva aj zaplavované. V jaskyni sa vyskytujú dómovité priestory
s bohatou kvapľovou výzdobou. Vyššie poschodia majú podobný charakter.
V sprístupnených častiach jaskyne je možné dostať sa k vodnej hladine viacerých jazierok. Z nich
najväčšie je Hessovo jazierko.
Hladina vody vo všetkých jazierkach kolíše, sú hydraulicky spojené s hladinou podzemných vôd
v závislosti na hladine Bodvy. V situácii zvýšených stavov zaplavuje spodné časti a dokonca niekedy aj
priestory okolo Veľkého dómu. Himmel J.
(1963) uvádza, že v auguste r. 1958 zafarbili
fluoresceínom vodu potôčika v neďalekej
Kamennej pivnici. Sfarbená voda sa postupne
objavovala v jednotlivých jazierkach (vyvierala tam sfarbená odspodu) v smere od
Klenotnice k Hessovmu jazierku. V Hessovom
jazierku robili tiež pokusy s ha-dicou na tyči.
Potápačský prieskum Hessovho jazierka
robil 8.4.1973 P. Ošust, člen Aquaspelu
Košice, podplával 30m dlhý a 11 m hlboký
sifón, avšak dutina (jazierko) za ním nemá
pokračovanie (Sasvári T. 1999) .
Obr. 151. Autor: T.Sasvári 1999
V rámci revízneho výskumu podplával
sifón tiež T. Fussgänger (1999).
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90. Kamenná pivnica

Iný názv: Kö - pince, D 402. Nadmorská výška 259m, dĺžka 322m. Sifón ?

Poloha

Vchod sa nachádza v masíve “Jasovskej skaly, v jej SV časti, v blízkosti Jasovskej jaskyne, s ktorou
je zrejme rovnakej genézy. Od vchodu do Jasovskej jaskyne je vzdialený vchod tejto jaskyne 510 m na
západ, nad mlynským náhonom

Charakteristika lokality

Jaskyňa slúžila ako pivnica pre kláštor (opátstvo) v Jasove. Vstupná chodba je umele rozšírená, vedie
do plazivky a klesá. Na dne sa objavuje vodný tok s prietokom okolo 1 - 2 l.s-1 podľa J. Himmela (1963,
20.8.1958). Pôvod vôd nie je jasný, ako možnosti uvádza Erdős priesak z jazera, z potoka Teplica alebo
aj mlynského náhonu. Farbenie fluoresceínom (ktorý poskytol brnenským jaskyniarom J. Majko) sa
prejavilo v Jasovskej jaskyni po 5-7 dňoch. Vzdialenosť medzi koncovými bodmi Jasovskej jaskyne a
Kamennej pivnice je cca 30-40 m. Nie je jasné, aké sú príčiny, že spojemie dodnes nebolo dosiahnuté
a nevieme tiež či ide o sifón alebo iný problém.
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91. Helena

Iné názvy: Ilona forrás. Názov Katarínska vyvieračka je ne-správny. Himmel (1963) ako 20M Himmel
1963), Erdős M. JP 36. D 396.
Nadm. výška 210m, dĺžka 140m.
Sifón 1/0

Poloha

V mieste kde rieka Bodva
medzi Jasovom a Moldavou n. B.
podtína kryhy vápencov, terasovite klesajúce do Košickej
kotliny, vyviera rad vyvieračiek.
Vchod do jaskyne je pod charakteristickou ostrohou, pod vápencovým bralom. Prístup z odbočky
cesty Moldava n. B. - Jasov
smerom na Debraď, potom
odbočiť asi 300 m za mostom
cez Bodvu vľavo, po poľnej ceste
600m na juh k jaskyni.

Charakteristika

Jaskyňa je tvorená lomenou
chodbou vedúcou najprv do
masívu, potom sa stáčajúcou na
158

Obr. 152

sever. Chodba je spočiatku vysoká cca 160 cm, neskôr sa rozširuje. Je tam rútivá sieň a vpravo
odbočujúca chodba do siene so sifónom. Jeho hladina je 1,6 m pod úrovňou nivy. V roku 1972 ju v
rámci spolupráce s IGHP pri hydrogeologickom prieskume zameral pracovník MSK Ing. M. Erdős.
Himmel J. (1963) uvádza, že aj 5m nad jaskyňou je krátka prietoková jaskynka, ktorú označil ako
20a, v ktorej je tiež niekedy voda. Voda vytekajúca z vyvieračky sa stráca postupne v alúviu. Dĺžka
udávaná v literatúre je 140 m. Jaskyňa je málo známa, asi to súvisí s využívaním ako vodného zdroja.
O výdatnosti vyvieračky som nemal údaje k dispozícii, avšak je to najväčšia vyvieračka v doline Bodvy.
Pravdepodobne bola sledovaná v rámci prác IGHP, jednorazové pozorovanie hovorí o 160 l.s-1 . Nie sú
známe informácie o prípadných potápačských pokusoch
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92. Moldavská jaskyňa

Iné názvy: Szepsi barlang, D 418. Nadmorská výška 195m, dĺžka 2969m. Sifón 1/0

Poloha

Jaskyňa sa nachádza na okraji mesta Moldava n. Bodvou, v svahu riečnej terasy (na terase nad
jaskyňou je vilová štvrť). Jediný vchod je pod úrovňou okolitej riečnej nivy. Prístup od novej nemocnice
pomedzi garáže k úpätiu terasy.

Charakteristika jaskyne

Labyrintovitá jaskyňa s horizontálnym vývojom. Labyrint chodieb sa rozprestiera na rozlohe cca 220
x 130m, spleť chodieb je všesmerná, avšak prevažujú smery Z-V. V jaskyni je iba časť chodieb výšky,
kde je možno kráčať vzpriamene, prevažujú nízke plazivky, prípadne rozsiahle nízke ploché priestory
so stropnými kulisami. Jaskyňa nesie stopy po záplavách v minulosti (v súčasnosti vplyvom regulácie
Bodvy k zaplavovaniu nedochádza. Popri viacerých komínoch sa v jaskyni nachádza aj vertikálna
priepasťovitá studňa vyplnená vodou s názvom Szluka kút - Slukova studňa. Podrobná mapa jaskyne je
v príspevku Kladiva, E., Hochmuth, Z., Thuróczy, J., 1999.

Čerpacie a potápačské pokusy

V rámci hydrogeologického prieskumu územia, konkrétne úlohy: Hačavsko - Jasovská hydrogeologická štruktúra (IGHP) bol
J. Orvanom realizovaný v
dobe od 23.1.1974 22.2.1974 čerpací pokus v
uvedenej “studni”. Vodná
hladina sa nachádza 11 m
pod úrovňou nivnej terasy
Počas čerpacieho pokusu
bola voda vyčerpaná do
hĺbky
15
m.
Predpokladáme, že voda v
studni je akumulovaná
priesakom zo štrkov v
doline Bodvy a jej úroveň
zodpovedá
hladine
podzemných vôd v nive
Obr. 153. autor Z.Hochmuth
Bodvy. Kolísanie úrovne
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Obr. 154. Schematický profil Moldavskou jaskyňou a Mníchovou dierou. Autor
Z.Hochmuth

signalizujú stopy na stenách studne v amplitúde 1 - 1.2 m. Dňa 27.2.1999 potápač D.Hutňan v studni
do-siahol hĺbku 18,3 m, pričom studňa nadol ďalej pokračovala. Jej prierez je eliptický, miestami na
hranici prieleznosti s prístrojom na chrbte. Nie je celkom zvislá, klesá skôr špirálovite a podľa vyjadrenia potápača nemá výrazné odbočky s výnimkou priestorov tesne pod hladinou. Studňa teda zasahuje
viac ako 30 m pod súčasným dnom kotliny resp. doliny. Je možné, že práve tu sme narazili na hypotetické podvodné priestory so stagnujúcou resp. pomaly cirkulujúcou vodou.
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5. Prehľad preskúmaných lokalít s podzemnými tokmi a jazera
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ZÁVER

Aktívny prieskum vodou vyplnených priestorov freatickej zóny v jaskyniach na Slovensku
v uplynulých cca 45 rokoch ukázal značné možnosti speologickej prolongácie doteraz známych
priestorov. Ako dokumentuje priložená tabuľka, bolo objavených a zmapovaných takmer 5 km chodieb
vo freatickej zóne, teda bez voľnej hladiny (pod pevným stropom v potápačskej terminológii). Táto
dĺžka by sa na prvý pohľad nemusela zdať veľká, avšak je treba brať do úvahy , že je dielom iba malej
skupiny špecializovaných výskumníkov. Dĺžka chodieb vadóznej zóny objavených po prekonaní freatických ohybov je niekoľkonásobne dlhšia (presne sme ju zatiaľ nevyčíslili).
Dôležitejšie, ako dĺžka objavených priestorov sú však všeobecné poznatky, ktoré sa zistlili pri
výskume tohto doposiaľ málo známeho prostredia.
Všeobecné uzávery pre ďalší výskum podzemných riečisk:

1. pravdepodobne podstatná časť vodných hladín, ktoré rozmermi vyhovujú na speleologický prienik už
bola navštívená
2.prirodzené prekážky vo freatickej zóne sú zrejmé tiež priloženej tabuľky . Ide prevažne o:
- sutinové a závalové časti
- neprielezné úžiny
- pieskové pohyblivé uzávery
3.subjektívne príčiny majú dvojaký pôvod - príliš veľká vzdialenosť od začiatku výskumu
- veľká hĺbka
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