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KTO A KEDY OBJAVIL JASKYÒU DRINY?

František Bernadoviè – Peter Zvonár

jaskyne Driny Š. Jastrabíka bola bezpochyby
správna. Usudzujeme, že jeho prvé kroky viedli
k vtedy ešte žijúcim objavite¾om jaskyne Jánovi
Banièovi a Imrichovi Vajsáblovi. „Na otázku,
ako to bolo s objavom Drín, mu odpovedali, že
jaskyòu Driny objavili v roku 1929 a nemajú
záujem na tom, aby mu podávali skreslené
údaje. S�ažovali sa však na zlé zaobchádzanie
s nimi po objavení jaskyne. Povýšenecky, ba ne-
priate¾sky sa k nim choval èetnícky strážmajster
Ján Prúdik, ktorý z titulu èlena bezpeènosti za-
kazoval objavite¾om vstup do jaskyne. Bratov
Vajsáblovcov vylúèil z prác na sprístupòovaní
jaskyne. Stal sa vedúcim sprístupòovacích prác
a neskôr správcom jaskyne“ – uvádza sa v èlán-
ku Štefana Jastrabíka v Krásach Slovenska è. 12
z roku 1969. Vynára sa tu nieko¾ko otázok. Kla-
mali objavite¾a Štefana Jastrabíka, ak áno, aký
mali dôvod? Ak je pravda to, èo tvrdili, aký mal
dôvod k takémuto správaniu J. Prúdik? V príspev-
ku M. Lalkovièa uverejnenom v Sintri è. 8/2000
je okrem iného uvedené: „V Adresári republiky
Èeskoslovenskej z polovice 30-tych rokov sa na
strane 61 propaguje návšteva okresu Trnava. Vo
vz�ahu k Smoleniciam sa tu uvádza, že jaskyne
Driny objavil v roku 1929 Ján Prúdik.“ Na vý-
strižku, ktorý si Prúdik odložil pre archívne

V èasopise Aragonit è. 7 je uverejnený prí-
spevok významného slovenského speleohis-
torika Marcela Lalkovièa s názvom Objav jas-
kyne Driny vo svetle dnešných poznatkov.
Uvedené sú v òom viaceré nové údaje a infor-
mácie, z ktorých autor vydedukoval a následne
dospel k záveru, že jaskyòa Driny nebola ob-
javená v roku 1929, ale v roku 1930 pod taktov-
kou èetníckeho strážmajstra Jána Prúdika zo
Smoleníc. Bol to vraj on, ktorý objavite¾om jas-
kyne Jánovi Banièovi a Imrichovi Vajsáblovi
v tom istom roku ukázal závrtový komín na
Drinách. Tento svoj názor prezentoval autor už
predtým aj v èasopise Slovenského múzea och-
rany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Miku-
láši Sinter è. 8/2000 v príspevku pod názvom
Na okraj nejestvujúceho výroèia. Nemáme
záujem znevažova� jeho snahu, ale do správ-
neho svetla postavi� okolnosti, ktoré viedli
k objaveniu jaskyne Driny. Ak sme sa rozhodli
na tieto èlánky zareagova� a vyjadri� náš názor
k danej problematike, je to v prvom rade preto,
že táto verzia objavenia jaskyne Driny v roku
1930 sa ocitla aj v novovydanej brožúre o jasky-
ni. Pamätná tabu¾a, ktorá je osadená na skalnej
stene pri vchode do jaskyne, však hlása, že to
bolo v júli 1929, a tak tu dochádza k dezinfor-

movaniu návštevníkov. Ïalším dôvodom je sku-
toènos�, že po opakovanom preštudovaní a po-
súdení obsahu vyššie uvedených príspevkov
M. Lalkovièa, v konfrontácii s publikovanými
informáciami a údajmi v prácach iného autora
– Štefana Jastrabíka, sa nám javí ním prezen-
tovaná verzia objavenia jaskyne Driny v roku
1929 realistickejšia a vierohodnejšia.

Keï zaèiatkom roku 1968 jaskyòu Driny, kto-
rá sa vtedy nachádzala vo ve¾mi zlom technicko-
prevádzkovom stave, prevzalo pod svoju správu
Západoslovenské múzeum v Trnave, zaradilo
medzi prioritné úlohy aj potrebu objasnenia
okolností, ktoré viedli k objaveniu jaskyne. Išlo
predovšetkým o mená objavite¾ov a rok jej obja-
venia, lebo dovtedy sa uvádzali rôzne a väèšinou
nesprávne. Touto úlohou poverilo vedenie múzea
svojho dlhoroèného spolupracovníka, regionál-
neho historika, uèite¾a Štefana Jastrabíka zo Smo-
leníc. O jeho kvalifikovanosti a schopnostiach
napovedá aj skutoènos�, že je autorom hodnotnej
a vydarenej knihy o Smoleniciach. Pod názvom
Smolenice ju vydala VEDA – vydavate¾stvo SAV
Bratislava v roku 1975 v náklade 3000 výtlaèkov.
Má 332 strán a 32 kriedových príloh.

Vo¾ba vedenia Západoslovenského múzea
v Trnave poveri� objasnením histórie objavenia
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úèely, je nad tým jeho rukou uvedená oprava
letopoètu na rok 1930. Natískajú sa tu ïalšie
otázky: Kto poskytol údaj o objavení jaskyne
Driny v roku 1929 do predmetného adresára?
Preèo sa ako objavite¾ uvádza len J. Prúdik? Bol
to omyl, náhoda alebo zámerná manipulácia?

Na inom mieste v tom istom príspevku je
vytlaèená zadná strana prvej fotografickej sním-
ky, ktorú vyhotovil okresný policajný náèelník
Ján Beòovský a urèená je štábnemu strážmaj-
strovi Jánovi Prúdikovi. Okrem adresy a dátumu
24. 1. 1933 je na nej rukou napísaný nasledujúci
text: „Túto prvotriedne podarenú umeleckú
snímku z jaskyne Driny, ktorú sme v roku 1932
spoloènými silami objavili, zasielam na vïaènú
spomienku. Prajem ïalší zdar a pekný úspech
s pozdravom Váš Beòovský.“ Bola jaskyòa Driny
objavená až v roku 1932? Èo si predstavoval
pod pojmom „objavili“ Ján Beòovský?

Vrá�me sa však k Š. Jastrabíkovi a jeho akti-
vitám, ktoré podnikol po poverení úlohou objas-
ni� okolnosti objavenia jaskyne Driny. Už v prvej
polovici roku 1968 mal dostatok zhromaž-
dených údajov nielen o jaskyni Driny, ale
i o zaèiatkoch výskumu jaskýò v bližšom i širšom
okolí Smoleníc. Svoje poznatky sa rozhodol
prezentova� v samostatnej publikácii s názvom
Smolenická jaskyòa Driny. Túto útlu knižku vy-
dalo v roku 1969 Krajské stredisko štátnej pa-
miatkovej starostlivosti a ochrany prírody
v Bratislave. Medzi najpozoruhodnejšie patrí
èas�, ktorá sa zaoberá históriou objavných prác
v Smolenickom krase a historickým vývojom
jaskyne Driny. Tu sa môžeme dozvedie�, že už
v roku 1920 zaèala robi� prieskum v Smole-
nickom krase skupina smolenických mladíkov
– Imrich Vajsábel, Ján Baniè, Štefan Baniè
(objavite¾ padáka), Silvester Valo a Alexander
Valo. Ich prvým èinom malo by� vyèistenie zata-
raseného komína na Drinách, ale pre ob�ažnos�
práce a ve¾ké množstvo zátarasového materiálu
zanechali Driny a išli skúša� š�astie na iné

krasové miesta. Sme presvedèení, že tieto údaje
sú pravdivé a vtedy žijúci objavitelia nemali
žiadny dôvod, aby klamali Š. Jastrabíka. Ján Prú-
dik prišiel do Smoleníc až v roku 1926 a sotva
to mohol by� on, ktorý ukázal v roku 1930 vte-
dajším smolenickým jaskyniarom dieru na
Drinách ako novú, pre nich predtým neznámu
lokalitu.

Bratia Valovci sa ešte pred rokom 1929 vy-
s�ahovali do Ameriky. K zvyšným èlenom
skupiny sa v roku 1929 pridal Jozef Toufar, Karol
Haverlent a vysokoškolák Anton Loubal. Takto
rozšírená skupina sa v roku 1929 definitívne
rozhodla vyèisti� zatarasenú dieru na Drinách.
Údajne v tom istom roku prejavil záujem o prie-
skum Smolenického krasu aj Ján Prúdik zo Smo-
leníc.

„Práce s odstraòovaním zátarasu pokraèo-
vali s¾ubne, ale zdåhavá a ve¾mi namáhavá práca
vykonávaná dobrovo¾ne niektorých unavovala
a odoberala im chu� a ochotu. Keï aj vedenie
ve¾kostatku grófa Pálffyho zapožièalo stojan
s hriade¾om a silné povrazy a rebríky, chýbalo
finanèné zabezpeèenie. Preto Karol Haverlent,
technický úradník chemickej továrne v Smole-
niciach, posiela v mene celej skupiny žiados�
o finanènú pomoc na Krajinský úrad do
Bratislavy, èo malo povzbudzujúci úèinok, i keï
prvá finanèná pomoc prišla až po objavení jas-
kyne. Po nieko¾kotýždòovej namáhavej práci sa
podarilo dieru vyèisti�, ktorá sa ukázala 36 m
hlboká a mala do bokov menšie i väèšie závrty
a diery s kvap¾ovou výzdobou. Dno diery bolo
naplnené nánosom žltej hliny, v ktorej sa objavili
¾udské šlapaje, ako už bolo spomínané. Prví sa
dostali na dno kolmej diery Imrich Vajsábel
a Ján Baniè, ktorých pokladáme za skutoèných
objavite¾ov jaskyne Driny. Stalo sa to v júli roku
1929.“ O nieèo ïalej sa v publikácii Š. Jastrabíka
uvádza: „Èoskoro tu bol urobený odstrel, ktorý
odokryl vchod do kvap¾ami vyzdobenej chodby.
Rados� z objavenia jaskyne bola ve¾ká a bolo

treba v odkrývaní objavených krás pokraèova�.
Strážmajster Prúdik sa ujíma iniciatívy, združuje
všetkých pracovníkov a zakladá Komitét pre vý-
skum jaskýò v Smoleniciach.“

S prihliadnutím na opis priebehu objavných
prác i niektoré ïalšie skutoènosti vyznieva táto
verzia objavenia jaskyne Driny znaène realistic-
ky a vierohodne. Možno usudzova�, že okrem
objavného komína, ktorý má na viacerých mies-
tach peknú sintrovú výzdobu, v håbke asi 20 m
bola ešte objavená asi 15 m dlhá chodba s asi
6 m dlhou èas�ou dnešnej chodby Beòovského,
ïalej vysoká puklinová chodba dnešnej križo-
vatky a po odstrele aj podstatná èas� vstupnej
chodby s asi 2 m vysokými nánosmi okrovej
hliny. O úlohe J. Prúdika poèas èistiacich a ob-
javných prác tu nie je žiadna zmienka. Zdá sa,
že pri tomto objavite¾skom snažení zohráva
ve¾mi pozitívnu úlohu už spomínaný Karol Ha-
verlent, technický úradník z Pálffyho chemickej
továrne. S menom tohto muža, ako aj menami
niektorých ïalších spomínaných úèastníkov
objavite¾skej akcie sa v kronike odkrytia jaskyne
Driny, ktorá pochádza z pozostalosti Jána Prú-
dika, asi nestretneme. Niet však pochýb o tom,
že to bol Ján Prúdik, ktorý zohral ve¾mi dôležitú
úlohu pri organizovaní ïalších objavných a sprí-
stupòovacích prác po dosiahnutí významného
objavite¾ského výsledku v jaskyni I. Vajsáblom
a J. Banièom v roku 1929.

Pod¾a údajov uvedených v Kronike odkrytia
jaskyne Driny, ktorú viedol Ján Prúdik, sa po-
drobne rozvádza charakter èinnosti v jaskyni
Driny a ostatných jaskyniach smolenického kra-
su v rokoch 1929 až 1934. Z nej vyplýva, že
v diere na Drinkovom vrchu sa zaèalo pracova�
až potom, keï Prúdik v roku 1930 lokalizoval
jej polohu. Výsledkom èinnosti v roku 1930 bol
prienik do håbky asi 10 m. „V tejto håbke sa na
jej dne nachádzalo množstvo skál a objavila sa
aj prvá kvap¾ová výzdoba na stenách. Keïže ïal-
šia snaha o preniknutie ešte hlbšie neviedla
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k úspechu a rovnako dopadli i pokusy o vnik-
nutie do jaskyne postrannými puklinami, rok
1930 sa skonèil bez väèších výsledkov.“ (Cit.
z èlánku M. Lalkovièa v Aragonite è. 7.) Do-
siahnutím tejto håbky sa práce údajne zastavili
a pokraèovali až v roku 1932 pod patronátom
Jána Beòovského tak, ako píše autor v tomto
príspevku na inom mieste: „Myšlienku h¾ada�
jaskyòu na vrchu Havranica zamietol, ale zaujali
ho Driny a s nadšením sa ich ujal. Jeho zásluhou
sa práce rozbehli nato¾ko, že už 3. 11. 1932
zaèali robotníci vedení J. Banièom vy�ahova�
z diery na Drinách kamene. Do prvého väèšieho
priestoru sa dostali 19. 11. 1932 a 23. 11. 1932
prenikli do spodných èastí jaskyne.“

Ak by sme túto informáciu považovali za
pravdivú, tak potom by rokom objavu nemohol
by� rok 1929, ale ani rok 1930. Objavný komín
sme nieko¾kokrát preliezli ako zamestnanci
Správy slovenských jaskýñ i dobrovo¾ní jasky-
niari a môžeme potvrdi�, že do håbky asi 10 m,
kam sa údajne prieskumníci v roku 1930
dostali, nie je na jeho stenách takmer žiadna
výzdoba. Pre názorné ilustrovanie situácie
v objavnom komíne prikladáme jeho meraèskú
dokumentáciu, ktorá vznikla v súvislosti s plne-
ním iných úloh, vyplývajúcich z Bezpeènost-
ného predpisu pre jaskyne è. 3000/75 SBÚ
a požiadavky Obvodného banského úradu
v Bratislave. Otázne je, èi sa Ján Prúdik osobne
zúèastnil objavite¾ských prác v roku 1929.
Nevieme o žiadnej fotografii alebo písomnom
dokumente, ktorý by potvrdzoval jeho priamu
úèas� na tomto podujatí. V závereènej èasti
spomínaného príspevku M. Lalkovièa v Ara-
gonite è. 7 èítame: „Nech sa však prijme kto-
réko¾vek z ponúkaných riešení, otázka vlast-
ného objavu by sa nemala prezentova� ako
výluèná záležitos� I. Vajsábla a J. Banièa. Tento
akt by sa mal vníma� v širších súvislostiach
z celkom jednoduchého dôvodu: ani jeden
z nich nebol iniciátorom podniku, ktorý na-
pokon viedol k objavu samotnej jaskyne. Aj
keï je nesporné, že to boli práve oni, èo po
odstránení kameòa ako prví zostúpili do 10 m
hlbokej priepasti. Treba si uvedomi�, do akej
miery by bolo také nieèo reálne, ak by sme
otázku diery na Drinách prijímali bez Prúdi-
kovej úèasti. Napokon ani im niè nebránilo,
okrem neznámosti jej polohy, aby sa do prie-
skumu pustili v inom èase a v iných pod-
mienkach, než boli tie, za ktorých sa jaskyòa
objavila.“ Vonkoncom nemožno súhlasi� s tým,
že I. Vajsábel a J. Baniè nepoznali polohu zá-
vrtového komína na Drinách. Nachádzal sa
totiž len necelých 500 m od hornej hranice
pásma vtedajších vinohradov obce Neštich,
ktorá je dnes súèas�ou Smoleníc. Tu bývala
a dodnes býva rodina Banièovcov. Diera bola
bezpochyby obèanom Smoleníc známa od
nepamäti. Urèite o nej vedel aj každý, èo i len
trochu životaschopný smolenický chlapec èi
mládenec. Nemohlo tomu by� inak ani v prí-
pade I. Vajsábla a J. Banièa, ktorí zaèali vyko-
náva� prieskum jaskýò v bližšom a širšom okolí
Smoleníc už v roku 1920 spolu s ïalšími pria-

te¾mi. Nedá sa to poveda� cel-
kom o puklinovej jaskyni na
Havranici èi o jaskyni na Malej
skale, ku ktorým je podstatne
nároènejší prís tup i väèšia
vzdialenos� od Smoleníc.

Pod¾a J. Prúdika dno lie-
vikovitého závrtu tvorila sa-
mostatná skala, po odstránení
ktorej sa podarilo zostúpi� ob-
javite¾om na dno 10 m hlbokej
priepasti. Z pozície praktických
dobrovo¾ných jaskyniarov sa
nám podstatne realistickejšie
javí verzia, pod¾a ktorej bol
celý komín zahádzaný rôzno-
rodým materiálom, najmä ska-
lami a kusmi dreva, ktoré bolo
treba vy�ahova� za pomoci sto-
jana s hriade¾om, zapožièaným
z ve¾kostatku grófa Pálffyho.

Možno súhlasi� s názorom
M. Lalkovièa, že otázku vlast-
ného objavu jaskyne nemožno
prezentova� výluène ako zá-
ležitos� I. Vajsábla a J. Banièa.
Je to bezpochyby dielo koletívu
¾udí, ktorých spájal spoloèný
záujem objavi� na Drinách
jaskyòu vhodnú na sprístup-
nenie verejnosti. Dnes naprí-
klad �ažko vieme posúdi�, akou
mierou k tomu prispel spo-
mínaný Karol Haverlent. Usu-
dzujeme, že tu zohral ve¾mi po-
zitívnu úlohu ako organizátor. Nevieme o òom
takmer niè a je celkom možné, že neprávom
upadol do zabudnutia. Zdá sa by� isté, že na
dno závrtového komína zostúpili ako prví
I. Vajsábel a J. Baniè. Boli to urèite tvrdí a odváž-
ni chlapi s pevnou vô¾ou a silnou túžbou objavi�
na Drinách jaskyòu. Bez týchto vlastností by
sotva dokázali dobrovo¾ne a bezplatne vyko-
náva� nároèné, namáhavé a nebezpeèné èistiace
a objavné práce v závrtovom komíne Drín.
Nielenže vstúpili ako prví na dno závrtového
komína, ale tu zrejme tvorili aj primárnu hybnú
silu, za èo sa ich mená právom ocitli na pamät-
nej tabuli osadenej pri vstupe do jaskyne
a zasluhujú si spolu so všetkými tými, ktorí im
pri tom akýmko¾vek spôsobom pomáhali, naše
uznanie a vïaku.

Jeden z najkrajších úsekov prehliadkovej
trasy sa volá Chodba Beòovského. Sprístupòo-
vatelia nezabudli ani na Jána Prúdika. Èas� pre-
hliadkovej trasy medzi Chodbou Beòovského
a jaskynnou križovatkou bola pomenovaná ako
Èetnícka galéria. Návštevníci sa tu každoroène
z úst sprievodcov dozvedajú o Jánovi Prúdikovi
ako o významnom organizátorovi a dejate¾ovi
v èasoch objavovania a sprístupòovania jas-
kyne. Na samotných objavite¾ov jaskyne sa
v tom èase akosi pozabudlo. Možno len preto,
že išlo o obyèajných ¾udí. V snahe napravi�
tento stav nechalo vedenie Západoslovenského
múzea v Trnave na základe historického báda-

nia Štefana Jastrabíka osadi� v júni 1969 na
skalnú stenu vpravo od vchodu do jaskyne
pamätnú kamennú tabu¾u s nápisom Jaskyòu
Driny objavili v júli roku 1929 Ján Baniè a Im-
rich Vajsábel. Všetci aktéri a dejatelia z pio-
nierskych èias objavovania a sprístupòovania
jaskyne Driny sú už màtvi. Nie je tomu až tak
ve¾mi dávno, èo zomrel aj Štefan Jastrabík. Je
na škodu veci, že si na neho z bývalého Mú-
zea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši
ešte poèas jeho života nikto nenašiel chví¾u
èasu, aby s ním prekonzultoval otázku obja-
venia jaskyne Driny. Je dnes skutoène ve¾mi
�ažké vynáša� s absolútnou istotou súdy o prav-
divosti a nepravdivosti údajov a informácií uve-
dených v rôznych, viac alebo menej hodnover-
ných písomnostiach a dokumentoch.

Vzh¾adom na to, èo sme v tomto príspevku
uviedli, odporúèame považova� rok 1929 naïa-
lej za rok objavenia jaskyne Driny, tak ako to
prezentuje vo svojej práci Štefan Jastrabík. Tak
to bude správne nielen voèi pracovníkom a náv-
števníkom jaskyne, ale aj voèi žijúcim rodinám
objavite¾ov a obèanom Smoleníc, ktorí sú už
celé desa�roèia presvedèení, že jaskyòu Driny
v roku 1929 objavili ich rodáci. V opaènom
prípade, ak by sme prijali verziu objavenia jas-
kyne v roku 1930, treba necha� kamennú pamät-
nú tabu¾u pri vstupe do jaskyne prebrúsi� a nápis
opravi� tak, aby tu nedochádzalo k dezinfor-
movaniu návštevníkov.

Objavný komín v jaskyni Driny. Foto: P. Holúbek
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