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Nasledujúca výročná správa 
zahŕňa bilanciu Slovenskej speleologickej 
spoločnosti medzi jej 14. a 15. valným zhro-
maždením a podrobne sa zaoberá činnosťou 
SSS v roku 2006 vrátane činnosti jej jednot-
livých organizačných zložiek.

ČINNOSŤ V ROKOCH 2003 – 2005 

V apríli 2003 sa konalo 14. valné zhromaž-
denie, ktoré okrem iného schválilo zmeny 
a doplnky stanov SSS, nového predsedu, 
výbor a kontrolnú komisiu. Ešte predtým 
bola podpísaná dohoda o vzájomnej spolu-
práci so Správou slovenských jaskýň. V máji 
2003 sa skončila platnosť poistnej zmluvy so 
Slovenskou poisťovňou; novú poistnú zmlu-
vu týkajúcu sa kolektívneho poistenia členov 
SSS, vyplývajúceho zo stanov, sa napriek 
mnohým rokovaniam s poisťovňami pre 
nevýhodné podmienky doteraz nepodarilo 
uzavrieť. V októbri 2003 vzalo ministerstvo 
vnútra na vedomie zmenu stanov a v tejto 
podobe platia aj po 15. valnom zhromaždení. 
Na základe uznesenia VZ sa uskutočnilo nie-
koľko rokovaní s predstaviteľmi ministerstva 
životného prostredia o postavení dobrovoľ-
ného jaskyniarstva a podmienkach pre prak-
tickú speleologickú činnosť po prijatí nového 
zákona o ochrane prírody a krajiny. Neskôr sa 
rokovalo aj s pracovníkmi krajských úradov 
ŽP, SSJ a správ chránených území; výsled-
kom bola predbežná dohoda z roku 2005 
o predkladaní spoločných žiadostí o výnimku 
na vykonávanie speleologického prieskumu 
a výskumu. 

Dohody o spolupráci s partnerskými orga-
nizáciami Správou slovenských jaskýň a Slo-
venským múzeom prírody a jaskyniarstva sa 
priebežne napĺňali v oblasti prieskumnej, vý-
skumnej, dokumentačnej a edičnej činnosti, 
ako aj pri ochrane a starostlivosti o jaskyne. 
Išlo napríklad o dokumentáciu nesprístupne-
ných častí Belianskej jaskyne, revízne zame-
riavanie Bystrianskej jaskyne, mapovanie 
a biospeleologický výskum Krásnohorskej 
jaskyne či výskumné práce v Moldavskej, 

Gombaseckej jaskyni a iných krasových 
a pseudokrasových lokalitách. Podarilo sa 
vyhotoviť kompletnú mapu Harmaneckej jas-
kyne a zdigitalizovať mapu Jaskyne mŕtvych 
netopierov. Skupiny a kluby SSS spolupraco-
vali pri dopĺňaní centrálnej evidencie jaskýň 
na Slovensku a poskytovaní informačných 
materiálov, viaceré sa podieľali na monito-
ringu netopierov, paleontologickom, arche-
ologickom a iných výskumoch v jaskyniach, 
ale aj na prieskume banských diel a histo-
rického podzemia. Prebiehal systematický 
vedecký výskum Stratenskej jaskyne a ďalších 
jaskýň a krasu Slovenského raja, ktorý v ro-
ku 2005 vyústil do vydania monografie L. 
Novotného a J. Tulisa Kras Slovenského raja, 
zhrnujúcej výsledky 40-ročného úspešného 
pôsobenia jedného z najaktívnejších klubov 
SSS. Väčšina skupín má uzavretú dohodu 
s SSJ o vykonávaní speleologickej strážnej 
služby, z ktorej vychádzali ich ochranárske 
aktivity, ako uzatváranie vchodov jaskýň 
a údržba uzáverov, čistenie jaskýň, priepas-
tí a závrtov, osobitne v Slovenskom krase, 
preventívna a kontrolná činnosť, jaskyniar-
ska a environmentálna výchova, vzdelávanie 
a osveta. Iniciatívu v tomto smere vyvíjali 
najmä členovia Stráže prírody z jednotlivých 
skupín a klubov SSS, ktorí sa zúčastňovali 
na seminároch speleologickej strážnej služ-
by organizovaných SSJ a SSS, ale do týchto 
aktivít sa zapájali aj ostatní naši členovia. Na 
základe dohody o spolupráci SSS s Horskou 
záchrannou službou z júna 2003 sa usku-
točnili cvičenia profesionálnych záchranárov 
v niektorých vybraných jaskyniach.

Dva roky po sebe zasadalo predsedníctvo 
SSS. Na druhom zasadnutí roku 2005 schvá-
lilo zvýšenie členského príspevku od roku 
2006 a začala sa výmena členských preukazov 
za nové s aktuálnym textom v slovenskom 
a anglickom jazyku. Z centrálnych podujatí 
SSS sa každý rok uskutočnili Speleomíting vo 
Svite a Jaskyniarsky týždeň postupne v Strá-
žovských vrchoch, Moravskom krase a Belian-
skych Tatrách. Lezecké dni a mapovací kurz 
sa konali len v roku 2004 (Strážovské vrchy, 

Súhrnná správa o činnosti Slovenskej speleologickej 
spoločnosti od roku 2003 a správa za rok 2006

Bohuslav Kortman, predseda SSS
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resp. Slovenský kras). SSS vystupovala ako 
spoluorganizátor podujatí organizovaných 
SSJ – na vedeckej konferencii s medzinárod-
nou účasťou Výskum, využívanie a ochra-
na jaskýň (2003 Tále, 2005 Demänovská 
Dolina), vedeckom kolokviu k výročiu obja-
venia Ochtinskej aragonitovej jaskyne (2004) 
a medzinárodnom sympóziu o pseudokrase 
(2004 Teplý Vrch) viacerí profesionálni i dob-
rovoľní jaskyniari z radov SSS prezentovali 
výsledky svojej odbornej a vedeckovýskumnej 
práce, jeden z nich sa zároveň stal predsedom 
Komisie Medzinárodnej speleologickej únie 
(UIS) pre pseudokras. Ďalší sa roku 2005 
zúčastnili na 14. kongrese UIS v Grécku, kde 
predniesli svoje referáty. Na tomto význam-
nom podujatí sme sa predstavili v spoločnom 
stánku s Českou speleologickou spoločnos-
ťou aj špeciálnym číslom Spravodaja SSS 
v anglickom jazyku.

Každý rok sme vydali najmenej 4 čísla 
Spravodaja SSS. V roku 2003 jedno z nich 
vyšlo mimoriadne ako monotematické o slo-
vensko-českej expedícii na stolovú horu 
Roraima vo Venezuele. Ďalšie mimoriadne 
číslo Spravodaja venované speleoexpedíci-
ám do Venezuely vyšlo roku 2005 vlastným 
nákladom autorov a účastníkov výpravy. Po 
odstúpení výkonného redaktora vydávanie 
tohto nášho periodika od č. 2/2005 zabezpe-
čuje redakcia v súčinnosti s predsedom SSS, 
redakčnou radou a ďalšími spolupracovník-
mi. Rok 2005 bol mimoriadny aj pokiaľ 
ide o publikačnú činnosť členov SSS v od-
borných jaskyniarskych zborníkoch a časopi-
soch, ale aj knižných publikáciách. Okrem už 
spomínanej monografie o krase Slovenského 
raja sa viacerí zapojili do tvorby a prípravy 
vydania knihy Jaskyne svetového dedičstva na 
Slovensku a naši členovia sa zaslúžili aj o na-
písanie a vydanie kníh Čarovný svet jaskýň a 
Jaskyne Slovenského krasu v živote Viliama 
Rozložníka. Navyše sme boli úspešní v súťaži 
malých environmentálnych projektov Zelený 
projekt 2004 a s podporou MŽP SR vydali 
farebnú skladačku Čo je speleológia a realizo-
vali informačnú tabuľu PP Pružinská Dúpna 
jaskyňa. Ďalší klub sa zapojil do projektu 
Regionálnej rozvojovej agentúry v Rožňave 
zameraného na prezentáciu svetového prí-
rodného dedičstva, ktorého súčasťou je aj 

Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom krase. 
Táto jaskyňa spolu s Jaskyňou mŕtvych neto-
pierov v Ďumbierskom krase a Zlou dierou 
v krase Braniska patrí medzi sprístupnené 
jaskyne, ktoré prevádzkujú členovia SSS. 

Pracovalo sa na vývoji informačných systé-
mov na spracovanie máp jaskýň a ich digitali-
záciu; v spolupráci s ČSS sa pripravil seminár 
týkajúci sa komplexného spracovania mapo-
vej dokumentácie v systéme Therion (2004). 
Čoraz viac skupín a klubov má vlastnú inter-
netovú stránku, od roku 2005 už mohli vyu-
žívať ústrednú webovú stránku SSS, ktorá sa 
vďaka jej redaktorovi úspešne rozvíjala a dobre 
poslúžila aj na zviditeľnenie spoločnosti navo-
nok.

Pravda, o zviditeľnenie SSS sa najväčšou 
mierou zaslúžili aktívni členovia jednotlivých 
skupín a klubov svojimi úspešnými výsledka-
mi v poznávaní jaskýň a krasu na Slovensku 
i vo svete. Potvrdzuje to aj stručný výpočet 
významných objavov, mapovacích prác a iných 
aktivít dobrovoľných slovenských jaskyniarov 
za hodnotené obdobie. 

Po objavoch v Jaskyni slobody a Pustej jas-
kyni meral Demänovský jaskynný systém, 
najdlhší u nás, ku koncu roka 2005 už bez-
mála 35 km s perspektívou objavov ďalších 
nových priestorov. Jaskyňa mŕtvych netopierov 
v Nízkych Tatrách prekročila dĺžku 19 km a 
výrazné postupy sa dosiahli pri prieskume aj 
v iných jaskyniach a krasových územiach na 
Slovensku, napríklad Jaskyne verných a Javo-
rinky vo Vysokých Tatrách, Skalistého potoka 
v Slovenskom krase, Četníkovej svadby v Strá-
žovských vrchoch, Ladzianskeho jaskyni na 
Muránskej planine, jaskyne Veľké Prepadlé 
v Malých Karpatoch a inde. Na objav výverovej 
jaskyne Stratený potok (Muránska planina) 
a Demänovskej medvedej jaskyne na prelome 
rokov 2003/2004 nadviazali jaskyniari obja-
vom rozsiahlej vysokohorskej jaskyne Mesačný 
tieň vo Vysokých Tatrách; objavitelia a explorá-
tori v nej ku koncu roka 2005 dosiahli hĺbku 
433 m a dĺžku zameraných priestorov skoro 
7,5 km, čím sa zaradila na popredné miesto 
medzi najväčšími a najhlbšími slovenskými 
jaskyňami. Prepojením jaskýň Starý hrad 
a Večná robota v systéme Hipmanových jaskýň 
(Nízke Tatry) vzrástla v lete 2003 najväčšia 
hĺbka dosiahnutá v jaskyni na Slovensku na 
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495 m. Za dôležité možno pokladať aj objavy 
viacerých pseudokrasových jaskýň, o. i. Jaskyne 
pod Spišskou v Levočských vrchoch, ktorá sa 
s dĺžkou 740 m stala najdlhšou nekrasovou 
jaskyňou u nás.

V zahraničí si zaslúži osobitnú pozornosť 
každoročná účasť našich speleológov na 
prieskume a výskume jaskýň a krasu stolových 
hôr Guayanskej vysočiny vo Venezuele inici-
ovaná objavom jaskyne Kryštálové oči a v sú-
časnosti najväčšej kvarcitovej jaskyne na svete 
Cueva Charles Brewer. Slovenskí speleopotápa-
či pôsobili hlavne na Yucatane v Mexiku, kde 
dosiahli úspechy pri objavoch a dokumentá-
cii zatopených jaskýň v cenotoch. V zahraničí 
boli aktívni i ďalší jednotlivci, skupiny a kluby 
SSS, napríklad na Sibíri, na Kryme, v Koso-
ve (jaskyňa Velika klisura), v pohorí Jakupica 
v Macedónsku a inde na Balkáne a v Európe, 
ba niektorí pracovne navštívili jaskyne v Ja-
ponsku a Austrálii. Slovenskí jaskyniari spolu-
pracovali najmä s českými, ale aj maďarskými, 
poľskými a inými zahraničnými speleológmi; 
mnohí z nich spoznávali zase krasové lokality 
na Slovensku.

O úspešnom pôsobení našich jaskyniarov 
doma i za hranicami v rokoch 2003 až 2005 sa 
píše podrobnejšie v Spravodajoch SSS a iných 
publikáciách. Informovali o ňom aj mnohé 
médiá. Z trojročnej bilancie činnosti SSS dopl-
nenej o nasledujúce kvantitatívne ukazovatele 
vyplýva, že vďaka novým prístupom a tech-

nickým vymoženostiam, ale  predovšetkým 
zásluhou vlastných schopností a skúseností sa 
pokročilo v prieskume a výskume jaskýň a kra-
su, prezentácii získaných odborných poznat-
kov, praktickej ochrane krasových javov a ší-
rení jaskyniarskej osvety. Naopak nepodarilo 
sa uskutočniť všetky tradičné podujatia a ani 
aktivita niektorých skupín a klubov alebo jed-
notlivých členov SSS nebola dostatočná. Týka 
sa to aj fungovania odborných komisií a dob-
rovoľnej záchrannej služby. 

V hospodárení spoločnosti boli z hľadiska 
príjmov rozhodujúce členské príspevky, od 
roku 2004 k nim pribudli 2 % zaplatenej dane 
z príjmu od darcov – fyzických a právnických 
osôb. Najväčšie výdavky predstavovali každý 
rok náklady na edičnú činnosť. 

Nie vždy a všetci sme boli spokojní s exis-
tujúcou legislatívou vzťahujúcou sa na naše 
pôsobenie v krase a jaskyniach, väčšine z nás 
to však nebránilo v jaskyniarskej činnosti, hoci 
sa vyskytli konflikty jednotlivcov s orgánmi 
ochrany prírody. Z toho vyplynuli aj problémy 
vo vzťahoch a komunikácii medzi funkcio-
nármi vo výbore a v plnení uznesení predsed-
níctva a výboru spoločnosti, ktoré si vyžiadali 
uskutočnenie 15. valného zhromaždenia SSS 
v ročnom predstihu roku 2006. Napriek týmto 
ťažkostiam sa potvrdilo, že Slovenská spele-
ologická spoločnosť ostala verná tradíciám 
a napredovala v súlade so svojím poslaním 
a cieľmi.

2003 2004 2005

Počet skupín a klubov 45 45 46

Počet členov 730 755 743

Zaplatené členské v % 92,6 92,5 94

Súhrnné príjmy / výdavky 
v tis. Sk 372 / 286 420 / 367 406 / 355 

Počet akcií 2092 2145 2058 

Objavené metre 
doma / v zahraničí 7913 / 4475 8984 / 2441 13 941 / 8630

Zamerané metre 
doma / v zahraničí 10 709 / 4900 10 809 / 4763 14 697 / 6930  

Niektoré ukazovatele činnosti 
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ČINNOSŤ V ROKU 2006

ČINNOSŤ RIADIACICH, VÝKONNÝCH 
A KONTROLNÝCH ORGÁNOV 

Hlavným dôvodom zvolania valného zhro-
maždenia (VZ), ktoré sa uskutočnilo 7. apríla 
vo Svite, bola voľba predsedu, členov výbo-
ru a kontrolnej komisie. VZ zvolilo aj novú 
redakčnú radu Spravodaja SSS, udelilo čestné 
členstvo R. Gradzińskému a E. Kavalírovi, 
zlatú medailu SSS V. Košelovi, striebornú 
J. Vykoupilovi a schválilo zásady na poskyto-
vanie internej finančnej pomoci členom SSS 
pri nehodách pri speleologickom prieskume 
a výskume. Výbor za účasti členov kontrol-
nej komisie zasadal v Liptovskom Mikuláši 
10. 2., 24. 3., v novom zložení 12. 5., 29. 9. 
a 15. 12. Na prvom zasadnutí novozvole-
ného výboru SSS pod vedením predsedu 
B. Kortmana sa rozdelili funkcie: podpredse-
da P. Magdolen, tajomníčka E. Hipmanová, 
ekonóm P. Holúbek, členovia O. Miháľová, 
J. Stankovič a M. Terray. Predsedom kon-
trolnej komisie zostal P. Strečanský, členovia 
R. Košč a M. Sova. Vedenie spoločnosti sa 
zaoberalo úlohami vyplývajúcimi z uznesenia 
VZ, zabezpečením a hodnotením priebehu 
centrálnych podujatí SSS a účasti na iných 

jaskyniarskych podujatiach, návrhmi úprav 
stanov, členského príspevku pre invalidných 
dôchodcov, spoluprácou s partnermi vráta-
ne organizácie speleologickej strážnej služby 
a prípravy Speleologickej školy, otázkou vstu-
pu SSS do Speleologickej federácie Európskej 
únie (FSUE), koncepciou Spravodaja SSS 
a ostatnou edičnou činnosťou, webovou 
stránkou spoločnosti, hospodárskou a člen-
skou agendou. 

Zabezpečila sa opätovná registrácia SSS 
ako príjemcu 2 % dane z príjmu fyzických 
a právnických osôb za r. 2006; vlani nám 
daňové úrady poukázali 168 342 Sk, z toho 
vyše 72 000 od SSJ. Na príjmoch z členských 
príspevkov (213 600 Sk) sa prejavilo zvýše-
nie členského na r. 2006. Najviac výdavkov 
bolo na edičnú činnosť a internetovú stránku 
(114 000 Sk) a na administratívne služby 
(48 000 Sk). Na Environmentálny fond sme 
predložili projekt na podporu prípravy a vyda-
nia knihy Jaskyne Plešiveckej planiny – svetové 
prírodné dedičstvo v sume 457 000 Sk, z toho 
v r. 2007 požadujeme 100 000 Sk.

Ku koncu roka sme evidovali 759 členov, 
z toho 24 nezaradených a 11 čestných členov. 
Oproti roku 2005 sa počet členov SSS zvýšil 
o 11. Počet oblastných skupín a klubov ostal 
nezmenený.
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ČINNOSŤ ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK

ČINNOSŤ JASKYNIARSKYCH SKUPÍN 
A KLUBOV

Jaskyniarska skupina 
Adama Vallu

Č i n n o s ť  J S 
Adama Vallu (Malá 
Fatra – Sever) bola 
počas celého roka 
2006 zameraná na 
práce v Kryštálovej 
jaskyni a prieskum 
Turskej doliny. 

Kryštálovú jaskyňu sme čistili od sutiny 
a blata, aby bola lepšie priechodná. V máji 
sme vo vchode osadili nový uzáver. Na výmene 
uzáveru sa zúčastnili Štefko, Štefková, Fondrk, 
Fondrková, Cingel, Holúbek, Jančiak, J. a M. 
Dubravayovci, Chobot a P. Lacek. Po odstrá-
není blokov a sutiny objavili 11. 6. O. Štefko 
a I. Štefková nový priestor, ktorý pomenovali 
Ondrejova sienka. Má dĺžku necelých 9 m, ale 
je bohato vyzdobený. Podľa zamerania v sep-
tembri (Štefko, Štefková, Fondrková, Šupica) 
dosiahla jaskyňa celkovú dĺžku 34,81 m.

V Turskej doline vo vápencoch križňanské-
ho príkrovu sa podarilo fotograficky zdo-
kumentovať dve úzke puklinové priepastné 
jaskyne, členovia JS sa venovali aj prieskumu 
a fotodokumentácii krasového kaňonu medzi 
vrchmi Polom a Hoblík povyše obce Stráňavy, 
kde v minulosti pôsobili V. Bukovinský 
a A. Vallo. Na konci roka túto lokalitu navští-
vili Papan, Pajtina a manž. Dubravayovci 
s 3 členmi JK Strážovské vrchy. Na Hoblí kovej 
jaskyni 1 niekto odstránil mrežový uzáver 
a v tejto i ďalšej jaskyni (H2) sú nápisy nezná-
mych páchateľov. Ukázalo sa, že Bukovinského 
mapy týchto jaskýň už nezodpovedajú terajšie-
mu stavu, keďže v jaskyniach sa odvtedy pri 
sondovaní dosiahli významné postupy.  

Na Speleomítingu sa zúčastnili 10 členovia, 
na Jaskyniarskom týždni 4 členovia skupiny. Pri 
príležitosti odovzdania dekrétu čestného člena 
SSS známemu poľskému speleológovi a geoló-
govi R. Gradzińskému sme s jeho synom a ďal-
šími účastníkmi navštívili Kryštálovú jaskyňu 
a spoločne si uctili na cintoríne v Terchovej 

pamiatku A. Vallu, po ktorom je pomenovaná 
naša jaskyniarska skupina.

Ondrej Štefko, predseda skupiny 

Jaskyniarska skupina Aragonit 

Skupina zorganizovala v roku 2006 spolu 
40 jaskyniarskych akcií, z ktorých bol vyhoto-
vený rovnaký počet technických denníkov. 
Do minantou činnosti a prieskumu bol kras 
v Turskej doline, konkrétne masív Dedovho 
vrchu. Tu sme realizovali aj najväčší počet akcií 
– 33.

V centre záujmu ostala tak ako aj v pred-
chádzajúcom roku Dedova jaskyňa, v ktorej 
sme pokračovali v kopaní na hlavnom ťahu za 
Domčúlikom. Hrúbka sedimentov tu dosahu-
je 1,7 až 2 m. Pod jemnými nánosmi pieskov 
a ílov sme odkryli skalné dno, v ktorom sme 
našli niekdajším vodným tokom vyerodova-
né skalné koryto. Po niekoľkých metroch sa 
nám nad hlavami stratil strop a zistili sme, že 
sa prekopávame starým závalom, ktorý držal 
pokope stmelený ílmi. Vodným tokom erodo-
vané skalnaté dno mierne stúpalo smerom na 
sever a pokrývali ho jemné pieskové nánosy 
striedajúce sa s ílmi. Našli sme tu i niekoľ-
ko ojedinelých granodioritových okruhliakov 
s max. priemerom 3 až 6 cm. Nad pieskovými 
nánosmi hrubými cca 0,6 m bol íl zmiešaný 
zo skalnou drvinou a vo výške metra rozbité 
zahlinené skalné bloky, veľmi pravdepodobne 
pozostatok po pôvodnom strope. 

V auguste sme začali kopať sondu priamo 
v protiľahlom svahu s úmyslom obísť zával 
a prekopať sa k priestorom v masíve z povrchu. 
Na pracovnom zraze 27. až 30. 8. sme v son-
de odkryli skalný masív a našli sme rozsiahlu 
šikmú odlučnú plochu preťatú profilom výraz-
ného erózneho kanála smerujúceho k predpo-
kladaným priestorom. Okrem toho sme začali 
v sonde nachádzať stále viac kvapľov, sintrových 
kôr a masívnych kusov rozbitej kvapľovej a sin-
trovej výzdoby, s akou sme sa v Dedovej jaskyni 
doteraz nestretli. Sondou sme zatiaľ preťali 
svah v dĺžke takmer štyroch metrov.

Na niekoľkých akciách pokračovalo aj ko-
panie v Marošovom rukáve za východným 
vchodom do jaskyne. Na 15. akcii 5. 8. obja-
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vil Matúš Čička v Domčúliku tretí významný 
niekdajší bočný prítok z masívu do jaskyne 
(tzv. Matúšov noháv).

Na 35. akcii 19. 11. Hýll, Šugar, Hulla 
a Piovarči jaskyňu zamerali. Rozvetvený poly-
gónový ťah dosiahol dĺžku 59,52 m. 

Niekoľko akcií sme venovali aj terénnemu 
prieskumu v masíve Dedovho vrchu.

Matúš Čička 6. 5. objavil novú jaskyňu 
Matúšovku, dlhú 6,8 m a nachádzajúcu sa výš-
kovo 10 m nad veľkým skalným abri Siedma 
brána, čím sa celkový počet zatiaľ známych 
jaskýň v Dedovom vrchu zvýšil na 21. 

Na dvoch akciách sme začali prieskumné 
a kopáčske práce aj vo vchode do Jaskyne 
pod vyhliadkou, nachádzajúcej sa zhruba 40 
výškových metrov nad Dedovou jaskyňou. 
Niekoľko akcií sme venovali prieskumu a foto-
dokumentácii siedmich jaskýň v skalnom brale 
Ementál. 23. 9. sme zamerali 16 m dlhú domi-
nantnú Veľkú portálovú jaskyňu v Ementále 
a 4,8 m dlhú jaskyňu nachádzajúcu sa v sever-
nom cípe jej veľkého portálovitého vchodu. 
Terénny prieskum ukázal, že bralo Ementál 
sa nachádza pri geologickom rozhraní medzi 
vápencami a nekrasovými horninami na výraz-
nom tektonickom zlome, na ktorom pod 
Ementálom vyvierajú do vodovodu zachytené 
krasové vody vyvieračky.

Sedem akcií v závere roka sme venovali v spo-
lupráci s OS Veľká Fatra (rodina Vaceková), 
JS A. Vallu (Emil Jelínek a Tibor Pajtina), 
OS Ružomberok (bratia Jurečkovci, Peter 
Sliačan, M. Kudla) a JK Varín (Pavol Cvacho) 
intenzívnym sondovacím prácam na Dubnej 
skale v sonde CH2 na základe georadarové-
ho merania z roku 2003. Už v hĺbke 0,5 m 
sme narazili na dutinu vyplnenú nánosmi 
pieskov a ílov. Priestor bol široký 1 m a vy-
soký 1,7 metra. Smerom do hĺbky sa vzhľa-
dom na zmenu tvrdosti horniny zužoval do 
neprielez ného vertikálne meandrujúceho 
invázneho kanála (zrejme niekdajšieho ponoru 
Chrapového potoka). 

Po poslednej akcii na tejto lokalite sonda 
dosiahla v kompaktnej hornine hĺbku 3,2 
metra. Zabezpečili sme ju drevenou obru-
bou a pevným dreveným krytím. Pritom sme 
nadviazali spoluprácu so SK  Malá Fatra, ktorý 
na lokalite pracuje v 12 m hlbokej Sonde na 
lúčke. 

Jaskyniarska skupina Aragonit v roku 2006 
rokovala s KÚŽP v Žiline vo veci výnimky pre 
speleologický prieskum pre päť jaskyniar-
skych skupín, ktoré výnimky ešte nevlast-
nili. Najmä zásluhou tajomníka JS Jozefa 
Harániho bola enormná práca napokon zavŕ-
šená získaním výnimky pre všetkých zúčast-
nených: OS Ružomberok, JS Aragonit, OS 
Veľká Fatra, SK Malá Fatra, SK Chočské vrchy 
a JK Liptovský Trnovec. Ide o prvú kolektívnu 
celoplošnú výnimku vydanú na území SR pre 
speleológov, čo môže byť dobrým príkladom 
pre celú SSS.

Naša skupina bola aktívna aj v oblasti ochra-
ny prírody a monitorovala nelegálnu skládku 
komunálneho odpadu pri potoku za obcou 
Turie. Skládku sa na náš návrh síce nepodarilo 
odstrániť, ale následne bola aspoň zarovnaná 
a upravená.

Činnosť v teréne bola celý rok dokumentova-
ná fotografovaním a na videozáznam. Technické 
denníky vo Worde boli doplnené kvalitnými 
digitálnymi fotografiami a mapami.

Na záver chcem poďakovať všetkým jasky-
niarom a čakateľom, ktorí v roku 2006 prispeli 
k našej spoločnej činnosti (P. Balušák 4 akcie, 
J. Haráni 6, R. Šugar 9, M. Piovarči 10, M. Hyll 
13, M. Čička 17, M. Hulla 19, P. Kozoň 28 
a E. Piovarči 40 akcií). 

Eduard Piovarči, vedúci skupiny

Speleoklub Badizer 
Ardovo

Členovia spe-
leoklubu počas 
roka vykonávali 
povrchový prieskum 
Silickej planiny. Dvaja 
členovia sa zúčastnili Východoslovenského 
tábora ochrancov prírody v Dlhej Vsi, kde 
sa aktívne zapojili do činnosti speleologickej 
sekcie. Jeden člen sa zúčastnil na mnohých 
podujatiach a pracovných akciách v jaskyniach 
Aggteleckého národného parku v Maďarskej 
republike. 

Z povrchových prieskumov nebol vyhotove-
ný žiaden záznam, ktorý by slúžil ako podklad 
ďalšej činnosti.
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Výbor, ktorý pracoval v nezmenenom zlo-
žení, spracoval stanovy SK Badizer a zároveň 
podal žiadosť o registráciu na MV SR. Dňa 11. 
10. 2006 bolo združenie zaregistrované a má 
pridelené IČO a DIČ.

Alexander Skokan, predseda speloklubu

Speleoklub Banská Bystrica
 
SK BB v r. 2006 vykonával túto speleologic-

kú činnosť:
Harmanecký kras. Na Kozelníku nad 

Harmaneckou jaskyňou sme objavili puklinovú 
priepasť s celkovou dĺžkou cca 50 m, ktorá sa 
však v jej dolných častiach postupne vykliňuje. 
Okrem tejto lokality sondážne práce pokra-
čovali ešte v Jaskyni na Košiari a v Priepasti 
v Sokolí. V spolupráci so SSJ bola zorganizo-
vaná dvojdňová akcia v Harmaneckej jasky-
ni, zameraná na vynosenie odpadu z ťažko 
dostupných častí jaskyne.

Medzibrodský kras. Pokračoval prieskum 
v jaskyni Večernica.

Ponický kras. Na základe prúdenia vzdu-
chu bola objavená jaskyňa Starý Drienok, 
neskôr prepojená s dávno známou Priepasťou 
na Drienku. Jaskyňu tvorí labyrint úzkych 
a zablatených chodieb v dĺžke približne 2 km, 
v niektorých miestach rozšírených stredove-
kou banskou činnosťou. Po náleze starých 
sintrov na povrchu sa objavila Feďova jas-
kyňa, ktorá dosahuje dĺžku do 20 m a je 
unikátna sintrovými nátekmi hrubými nie-
koľko desiatok centimetrov. V spolupráci so 
SSJ sa uskutočnila revízno-meračská akcia 
v Ponickej jaskyni. Po odčerpaní sifónu pra-
covníci SSJ zamerali polygónový ťah po riečis-
ku. Prieskum pokračoval aj na lokalite Dolné 
Súkové, v masíve Drienka boli vchody jaskýň 
zamerané pomocou GPS.

Lehôtsky kras. V doline Driekyňa sa uskutoč-
nil čerpací pokus v občasnej vyvieračke, avšak hla-
dinu sa podarilo znížiť len o cca 5 cm. Sondovalo 
sa aj vo svahu oproti jaskyni Drienka.

Ďumbiersky vysokohorský kras. Počas 
niekoľkých akcií sa teodolitom zamerali vcho-
dy jaskýň a ostatné dôležité body na povrchu. 
V JMN spolupracovali naši členovia na sondáž-
nych prácach v Eurotuneli.

Historické podzemie. V podzemí hradu 
Modrý Kameň sa zameralo približne 100 met-
rov.

Expedície. Jeden člen SK sa zúčastnil na 
februárovej expedícii do Kosova (Velika klisu-
ra). Traja členovia sa zúčastnili meračskej akcie 
v jaskyni Mesačný tieň, kde objavili asi 200 m 
a zamerali 120 m. 

Centrálne akcie. Speleomítingu sa zúčast-
nili 4 členovia, Jaskyniarskeho týždňa 5 členov 
(niektorí ako spoluorganizátori), Lezeckých 
dní sa nezúčastnil nikto. 

Ochrana jaskýň. V rámci speleologickej 
strážnej služby sa aj tento rok uskutočni-
lo množstvo revíznych akcií, počas ktorých 
našťastie neboli zistené poškodenia jaskýň 
alebo ich uzáverov.

Vedecko-výskumná činnosť. V spolupráci 
s jaskyniarmi z iných krajín naďalej pokračoval 
vývoj informačného systému Therion na kom-
plexné spracovanie mapovej dokumentácie. 
Počas roka 2006 sme zorganizovali dva kurzy 
na jeho používanie: jeden v spolupráci so SSJ 
a SMOPaJ a druhý v rámci JT.

Zhrnutie
V roku 2006 členovia SK BB zorganizovali 

87 akcií, pričom objavili cca 2220 m a zamerali 
120 m nových jaskynných priestorov.

Stacho Mudrák, predseda speleoklubu

Speleo Bratislava

Hlavnou oblas-
ť o u  p ô s o b e n i a 
bol v roku 2006 
B o r i n s k ý  k r a s . 
Na jväčš í  ob jem 
prác sme uskutoč-
nili na lokalite Veľké 
Prepadlé .  V  jaskyni 
J-1 sme skúmali odbočky v oblasti Toboganu. 
Prekopali sme novú úzku chodbu s názvom 
Oškvarková a zaregistrovali sme nový komín; 
dĺžku nových častí odhadujeme na 20 m. 
V jaskyni P-2 sme sa v smere na spojenie s J-1 
v horných častiach prekopali do Chodby cez tri 
oči a ďalej do priestrannejšej Jánskej chodby. 
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V jaskyni P-2 sme objavy aj zamerali v sumár-
nej dĺžke 72 m. Viac veľkých akcií sme venova-
li spriechodneniu vstupných častí jaskyne J-1 
v rámci projektu Konto Orange. Na tri kolmé 
stupne sme inštalovali spolu 27 m rebríkov, na 
traverzy inštalovali 7 rozmerných stúpačiek 
a roštové premostenie. Podobne frekvento-
vanou lokalitou bola aj Ananásová jaskyňa. 
Pokračovali sme tu v prolongačných prácach 
na konci v závalových partiách. Za rok sme 
postúpili o 11 m a dostali sa konečne medzi 
pevné steny. Jaskyňu sme zamerali (24 m). Na 
potoku tečúcom povedľa jaskyne sme urobili 
hydrosanačné opatrenia. 

Hlavným zimným pracoviskom bola Maj-
kova jaskyňa. V januári sa tu podaril objav 
roka – čiastočne vyzdobená chodba v dĺžke 
62 m. Pracovali sme aj na najnižšom mieste jas-
kyne s prievanom, kde sme postupne našli asi 
15 m nových priestorov. Jaskyňu sme zamerali. 
Novú lokalitu zaregistroval koncom januára 
O. Trávnik podľa vytopeného snehu. Postupne 
sme krátku dieru rozšírili na jaskyňu so zame-
ranou dĺžkou 5,1 m a nazvali ju Jaskyňa 60. 
výročia. Z jaskyne sme odobrali osteologický 
materiál, ktorý bol podrobne určený. Pár 
akcií sme venovali sprístupňovacím prácam 
v jaskyni Sedmička, do hĺbky sa kopalo na 
dne j. Stará garda a sedimenty sme vyťahovali 
v Trávnikovej rodinnej jaskyni. Veľká tech-
nická akcia v Riečnej jaskyni splnila cieľ 
a jaskyňa má nový elegantný uzáver. Pomocou 
presného GPS prístroja sme určili polo-
hy jaskýň Staré Hájne, Ananásová, Eksplo 
a J60V. Zaregistrované sú ďalšie 3 malé jaskyne 
v dosiaľ zanedbávaných častiach Borinského 
krasu. 

Vo Vysokých Tatrách sme pracovali v masí-
ve Úplazu v jaskyni Padnuté sánky. Dymová 
skúška tu zistila súvislosť s nižšie položenou 
Jaskyňou verných. V Čiernohorskom systéme 
boli sledované tektonické prvky v rámci výsku-
mu pre Geologickú správu SR. Povrchový 
prieskum v masíve Nového vrchu v Belianskych 
Tatrách priniesol ovocie v podobe nájdenia 
novej Balónovej jaskyne. Zamerali sme ju 
v dĺžke 28 m. V Sedlákovej diere sme urobili 
prieskumnú akciu s malým postupom.

Tradične sme sa zúčastňovali spoločných 
pracovných akcií s OS Plavecké Podhradie, 
OS Dolné Orešany a spolu s liptovskými 

jaskyniarmi akcií v krase Demänovskej doli-
ny, v Červených vrchoch a v Jánskej doli-
ne. Zúčastnili sme na Jaskyniarskom týždni, 
Lezeckých dňoch a na Speleomítingu.

Po rokoch sme zorganizovali spolu so sku-
pinou Plavecké Podhradie zahraničnú študij-
nú cestu do južného Walesu. Časť aktivity sme 
venovali údržbe a správnemu chodu základne 
na Košariskách v Borinskom krase, na čo 
slúžili aj brigádnické práce. Na propagáciu 
jaskyniarstva sme inštalovali novú násten-
ku a exteriérový pútač v blízkosti základne. 
Udržiavame internetovú stránku skupiny. 
V jaskyniach Borinského krasu realizuje-
me speleologickú strážnu službu. Podieľali 
sme sa na monitoringu výskytu netopierov 
a v spolupráci s „netopierármi“ sme mali 
prednášku o jaskyniach. 

 
Peter Magdolen, predseda klubu

Oblastná skupina Brezno

Členom oblastnej skupiny sa podarilo zor-
ganizovať 51 pracovných akcií, z ktorých boli 
vyhotovené technické denníky. Akcie sa niesli 
v znamení rôznorodosti: od kopania cez nové 
objavy až po dokumentáciu. 

Ako zvyčajne členovia skupiny pokračova-
li v speleologickej dokumentácii Bystrianskej 
jaskyne. Zdokumentovali a zamerali prevažnú 
časť jaskyne a objavili jej nové časti. Celková 
dĺžka jaskyne dosiahla 3318 m s prevýšením 
98 m, ale ešte stále to nie je konečná dĺžka 
existujúcich priestorov. Po dlhšom čase sa 
začalo pracovať aj v Bystrianskom závr-
te; hneď na prvých akciách sa vyliezol komín 
a našlo sa pokračovanie smerom do masívu. 
Ďalej členovia pracovali v Jasení v sondách 
nad Lomnistou, kde sa im podarilo objaviť 
krátke jaskyne, ktoré spolu komunikujú ako 
jeden celok, preto sme tejto lokalite zatiaľ dali 
názov Ľubkovo. V ponore v Lomnistej doline 
sa postúpilo iba o pár metrov. Po dlhej zime 
sa začalo s prácami vo Vajskovskej doline, 
kde sa objavila Ružová priepasť. V Ponornej 
jaskyni sa rozšírila úžina a objavilo sa pokra-
čovanie jaskyne. V rámci spolupráce so SSJ 
sme opravili poškodený uzáver Líščej jaskyne. 
Ku koncu roku sa začalo s otváraním ponoru 
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jaskyne Pieskový potok, objaveného ešte v roku 
2005. Medzi Jasením a Dolnou Lehotou sa 
pracovalo v ponore Košarišského potoka bez 
významnejšieho postupu. Po získaní povolenia 
na výskum a prieskum sme začali pracovať 
na Pustom poli, presnejšie v ponore a vývere 
Hnilca, a to na rekognoskácii terénu s násled-
ným objavom prievanov a sondážnymi prá-
cami vo vytypovaných lokalitách. Sporadicky 
sa pracovalo v Hroneckom krase v sonde nad 
chatkami.

V rámci speleologickej strážnej služby sa 
monitorovali uzávery Hroneckej jaskyne, 
Líščej jaskyne, jaskyne Pieskový potok, U diera, 
Jaskyne v ponore (dolná Udiera), Stará Bystrá, 
Bystriansky závrt a stav jaskýň Márnikova, 
Hrebeňová a jaskyňa v kameňolome Potôčky. 
V zimných mesiacoch sa s pracovníkmi správy 
NAPANT-u vykonalo zimné sčítanie netopierov. 
Ľubo Múka sa zúčastnil na pracovnej akcii so 
speleoklubom Banská Bystrica, ďalší člen bol 
s SK Šariš na jaskyniarskej expedícii v Chorvát-
sku. Štyria členovia sa zúčastnili Speleomítingu 
vo Svite, ako aj Jaskyniarskeho týždňa v JMN. 
Traja členovia absolvovali seminár speleologic-
kej strážnej služby v Danišovciach. Publikovali 
sme v Spravodaji SSS. 

Matúš Matejka, tajomník OS 

Speleologický klub Cassovia

V tomto 
roku bola 
aktivita čle-
nov klubu 
orientovaná 
najmä na otváranie Anjelskej priepasti na juž-
nom svahu Jasovskej planiny nad obcou Háj. 
Na lokalite sme odpracovali 35 akcií vrátane 
prípravy a inštalácie vrátku pri vchode a za-
bezpečenia pyrotechnického prieskumu (pri 
vchode bola nájdená nevybuchnutá munícia 
z 2. sv. vojny). V priepasti sme postúpili do 
hĺbky -25,5 m, pričom bolo odťažených cca 
40 m3 hliny a kamenia. Počas pracovných akcií 
sme vykonali aj niekoľko podrobných reko-
gnoskácií v priľahlej oblasti planiny a svahu.

Na lokalite Vyvieračka pod Čertovým mos-
tom sa vykonávali pravidelné zimné a jarné 

pozorovania výverovej aktivity. Vďaka znovuo-
tvoreniu vyššiepoloženej Gustovej jaskyne sme 
prvýkrát vo vyvieračke spozorovali aj znač-
ný prievan. Počas jednej kulminácie vývero-
vej aktivity bol vykonaný aj speleopotápačský 
pokus (Z. Hochmuth), pri ktorom sme sa 
snažili lokalizovať hlavné miesto prítoku vody 
v trhline na konci vyvieračky.

V údolí Miglinc pokračovali v našich star-
ších aktivitách na otvorení Indiánskej jaskyne 
S. Danko a D. Haršaník. Počas týchto prác 
sme vykonali revízny prieskum severnej strany 
údolia.

V Drienovskej jaskyni sme zabezpečovali 
podporu pre pracovníkov SMOPaJ pri mine-
ralogickom výskume a pravidelnú kontrolu 
uzáverov a stavu jaskyne.

V spolupráci s M. Sojákom sme pokra-
čovali v speleoarcheologickom prieskume 
Moldavskej jaskyne, Tatárskej jaskyne, Ovsenej 
diery a Kostrovej jaskyne v Zádielskej doline. 
Zúčastnili sme sa s ním aj prieskumu jaskyne 
Ľudmila v Gombaseckom kameňolome a jas-
kyne Praslen v Drienčanskom krase. Výsledky 
prieskumu z Moldavskej jaskyne a Kostrovej 
jaskyne boli odprezentované v spravodajských 
šotoch v TV JOJ. 

Časť členov klubu v spolupráci s jaskyniar-
mi zo Spišskej Novej Vsi intenzívne skúmala 
kras Dreveníka. Okrem povrchových priesku-
mov otvorili zasypané vchody štyroch nových 
jaskýň – Šusterova j., Bratova j., jaskyňa Drina, 
Jaskyňa nad lesom. V známych jaskyniach 
(Ľadová, Dvojvchodová, Syslia, Puklinová, 
Šikmá, Zvislá, Medúza, Jaskyňa pod chod-
níkom, Hradná, Podhradská) preliezali stro-
py a závaly. Počas prieskumov na mnohých 
lokalitách zaregistrovali vzácne archeologické 
nálezy. Tieto lokality následne preskúmal Dr. 
Soják. Z viacerých prieskumných akcií odvysie-
lali spravodajské šoty TV JOJ a TA3. Celkovo 
bolo v tejto oblasti objavených 196 m nových 
priestorov. 

Členovia stráže prírody (Š. Labuda, Š. Se man) 
vykonali kontrolu uzáverov jaskýň a stavu 
mnohých lokalít v našom pracovnom rajó-
ne.

Po viacerých terénnych akciách sa podarilo 
nadviazať kontakt s neznámym jaskyniarom, 
ktorý na vlastnú päsť otváral novú jasky-
ňu západne od Drienoveckého kameňolomu. 
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Nová jaskyňa je cca 8 m dlhá (celá vykopaná) 
a dostala názov Pirátska jaskyňa. Neznámy jas-
kyniar prejavil záujem stať sa členom našej 
skupiny a podieľať sa na jaskyniarskych akciách 
skupiny.

Exkurzná a iná činnosť
Päť členov klubu sa zúčastnilo na celoná-

rodnom rumunskom speleologickom kongre-
se v Baile Herculanea, kde prezentovali náš 
klub aj SSS a absolvovali viacero exkurzií do 
významných rumunských jaskýň v tejto oblas-
ti. Dvaja členovia sa zúčastnili pracovnej akcie 
v jaskyni Starý hrad, organizovanej klubom 
Speleo-Detva a dvaja Jaskyniarskeho týždňa 
v Nízkych Tatrách.

Člen nášho klubu Pavol Kočiš získal cenu 
SSJ v súťaži Speleofotografia 2006.

Jozef Thuróczy, predseda klubu

Oblastná skupina Čachtice

V tomto roku sme si pripomenuli 50. výročie 
objavenia Čachtickej jaskyne. Členovia OS sa 
venovali zorganizovaniu výročnej akcie v loka-
lite Hladového prameňa. Pri tejto príležitosti 
sa odstránila zosypaná sutina, ktorá zatarasila 
vchod do vyvieračky. Neskôr sa predĺžila klen-
ba nad vchodom a zabetónovali sa obvodové 
múriky prístupového chodníka, aby sa prediš-
lo ďalšiemu zosuvu.

Počas výročnej akcie, na ktorú boli pozvaní 
hostia z iných oblastných skupín i zo zahra-
ničia, vystúpil člen SSS Martin Sluka s pred-
náškou o vzniku a objave jaskynného systému 
Čachtickej jaskyne. Autor sa dlhé roky venu-
je skúmaniu a mapovaniu Čachtickej jasky-
ne. Okrem jeho mapy si účastníci podujatia 
prezreli historické fotografie, mapy a snímky 
Čachtického krasu.

Členovia čachtickej skupiny ďalej vykoná-
vali prieskumné a objaviteľské práce v jasky-
niach Landrovecká, Beckovská a Čachtická, 
sondách Bodovka, Švagrov, Jesenského duby 
a i. Našli sa nové lokality s veľkými mož-
nosťami postupu a objavenia podzemných 
priestorov. 

Ján Pažitný, tajomník OS 

Speleoklub 
Červené vrchy

V  j a s k y n i  N o v á 
Kresanica v Červených 
vrchoch sme pokračovali 
v prácach na dne a na jej 
sprístupnení (14 akcií).

Vykonávali sme ďalšie 
sondážne práce v Demänovskej medvedej jas-
kyni a v jaskyni Okno v Demänovskej doline.

Uskutočnili sme prieskumné akcie do 
Kosova, Macedónska a Albánska, na ktorých 
sa objavilo množstvo nových jaskýň i jaskyn-
ných priestorov v už známych jaskyniach.

Ján Šmoll, predseda speleoklubu

Jaskyniarsky klub 
Demänovská Dolina

Z a č i a t k o m  r o k u 
2006 sa otvoril Klausov 
sifón v Pustej jaskyni. 
V spolupráci s jaskyniar-
mi zo štyroch klubov SSS 
sa nám podarilo vykopať 
a odtransportovať množ-
stvo naplavených sedimen-
tov pred sifón, a tak umožniť priechod do 
nových objavov z konca roku 2005. Následné 
akcie sme uskutočnili v úzkej kolmej pukline 
Chodby radosti smerujúcej do neznámych častí 
za Žikešov dóm. Tu sa nám podarilo postup-
ným rozširovaním pukliny klesnúť do hĺbky 
15 m. Prácu v úžine sťažuje stekajúca voda, 
avšak studený prúdiaci vzduch, ako aj ozvena 
padajúcich kameňov nasvedčuje blízkosť väč-
šieho pokračovania. So železnou pravidelnos-
ťou sa Klausov sifón na konci januára zaplavuje 
vodou. Pomocou elektrického čerpadla a cen-
trály sme ho znova vyčerpali a urýchlene zame-
rali 116 m chodieb za Martinovým sifónom. 
Pre podozrenie, že zaplavovanie sifónu má 
na svedomí odvodňovacia hadica, sme hadicu 
dvakrát opravovali, ale ani to nezabránilo opä-
tovnému zatopeniu sifónu, ktorý sa uzavrel 
prakticky na celý rok. Aby sa tu dalo i naďalej 
pracovať, budeme nútení sifón neustále čerpať, 
až kým nenájdeme iný priechod.
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V spolupráci so SK Nicolaus a SSJ prebehlo 
niekoľko prieskumných akcií v jaskyni Okno, 
kde sme postupne skúmali možnosť pripoje-
nia k DJS. Dňa 20. apríla sa farbiacou skúš-
kou dokázalo hydrologické prepojenie jasky-
ne Okno s Jaskyňou mieru. Tridsaťmetrový 
výškový rozdiel prekonala zafarbená voda za 
necelú hodinu. Následné štyri akcie v Jaskyni 
mieru zamerané na rozširovanie cesty medzi 
jaskyňami ukázali, že spojenie nebude nijak 
jednoduché a vyžiada si veľa systematickej 
práce.

Jedenásť akcií sme uskutočnili v Brichtových 
sieňach za Bobrím sifónom Jaskyne slobody; 
išlo o mapovanie objavov z roku 2005, čerpa-
nie sifónu a sprístupňovanie trasy. Zasolením 
vody v Pustej dolinke sme dokázali jej sme-
rovanie do prítoku za Bobrím sifónom. Voda 
túto trasu prekonala za 2,5 h. Zamerali sme 
340 m chodieb, čím celková dĺžka objavu 
dosiahla 440 m. Pracovali sme v Žabej chodbe 
Pustej jaskyne, kde sa objavila a zamerala 25 
m dlhá chodba smerujúca pod Pustú dolinku. 
Čiastkový postup sme zaznamenali na pono-
roch Zadnej vody.

V zimných mesiacoch sme vykonali povr-
chový prieskum Chrochotnej dolinky (časť 
Mošnickej doliny), ako aj Lehotskej Kamenice. 
V decembri bola v skalnom rade pod Sinou 
objavená zaujímavá Partizánska jaskyňa.                                 

Ján Dzúr, predseda klubu

Speleo-Detva

V  r o k u  2 0 0 6  s m e 
uskutočnili  20 akcií , 
z toho 18 sme odpraco-
vali na Krakovej holi. Pri 
prieskume jaskýň nám 
pomáhali jaskyniari z klu-
bov: Demänovská Dolina, 
OS Tisovec, Nicolaus, 
Speleo Bratislava, UK 
Bratislava a Cassovia, ďalej jaskyniari z Poľska 
a P. Orvoš. Všetkým patrí moja vďaka.

SHJ – Večná robota: Na konci stúpajúcej 
vetvy „S“ nad Jazernou studňou a Crnoluška-
mi sme v Meandri dvojičiek rozoberali koncový 
zával. Je tam prievan, ale miesto je veľmi nebez-

pečné. V Dómisku pod Jazernou studňou sme 
nainštalovali fixný oceľový rebrík. 

Ďalším pracoviskom vo Večnej robote bola 
závalová Slnečná cesta. Na križovatke pred 
Vodným kútikom sme sa presekali do voľ-
ných priestorov a spolu s Poliakmi obja-
vili 50 m nových chodieb. Tento úsek sme 
nazvali Poľská vetva. Žiaľ, nezdá sa, že by 
toto bola cesta do Slnečného lúča. V ďalšom 
postupe nám bráni množstvo neprehľad-
ných blokov.

V letných mesiacoch sme sa vrátili na pra-
covisko v Kúpeľoch a rozoberali koncový 
zával nad hlavou. V tejto časti jaskyne by 
priestory mohli stúpať vyššie, ako je polože-
ný vchod.

SHJ – Starý hrad: V Krkvanici za Poslednou 
možnosťou na dne jaskyne sme pokračovali 
v rozširovaní a sprístupňovaní tesných miest. 
Rozšírili sme aj koncovú úžinu, ktorá vedie 
k polosifónu, za polosifónom tesné priestory 
pokračujú ďalej. 

Javorová priepasť: V stúpajúcej Kosienkovej 
vetve sme rozširovali koncovú puklinu, ktorá 
je bez prievanu, ale vetvou preteká pomerne 
silný prítok. Úzku puklinu sme rozširovali aj 
na konci jaskyne v hĺbke asi -309 m, kde sme 
očakávali ďalší postup, ale zdá sa, že tadiaľ 
cesta ďalej nevedie.

Poľovnícka jaskyňa: Po dvadsiatich rokoch 
sme obnovili pracovisko v Poľovníckej jasky-
ni, ktorá leží v nadmorskej výške 1607 m a je 
o 120 m vyššie ako Starý hrad. Motiváciou bol 
nepatrný pulzujúci prievan. Po rozšírení kon-
covej chodby sme začali s rozoberaním zasy-
paného dna. V súčasnosti jaskyňou previeva 
pomerne silný prievan, ktorý bude ešte pred-
metom ďalšieho výskumu, pretože sa zatiaľ 
neriadi zaužívanými pravidlami, ale podlieha 
vlastným vrtochom.

Členovia nášho klubu sa zúčastnili zahranič-
ných akcií do Kosova a Macedónska, poznáva-
cích ciest na Balkáne, vo Francúzsku, Nepále 
a Tibete. Výsledky svojej činnosti sme publi-
kovali v Spravodaji a pravidelne o svojej práci 
informujeme širokú jaskyniarsku verejnosť na 
webových speleologických stránkach. Takmer 
z každej akcie robíme podrobnú fotodoku-
mentáciu.

 
Elena Hipmanová, vedúca klubu
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Oblastná skupina 
Dolné Orešany

V roku 2006 jas-
kyniari OS vyko-
n a l i  c e l kovo  4 2 
pracovných akcií. 
Začiatkom roka sme 
začali so sondážnymi 
prácami v pukline pod 
Orechom (Smolenický kras), no bez väčších 
úspechov. Pracovali sme na lokalite Orešanská 
sonda (Kuchynsko-orešanský kras), kde sme 
sa dostali do závalov, ktoré prekonáme len 
veľmi ťažko. V apríli sme začali v kameňolo-
me Trstín s lokalizáciou a následným znovu-
objavovaním Trstínskej vodnej priepasti po 
40 rokoch, pričom sa nám jaskyňu podarilo 
ochrániť pred zasypaním vchodu rekultivač-
nou vrstvou. Preplávali sme cez úzke chodby 
jazera a objavili nové priestory, ktoré zatiaľ 
nie sú zamerané. Následne sme v Kuchynsko-
-orešanskom krase začali pracovať v Silovej 
jaskyni, kde sa nám podarilo v apríli objaviť 
cca 10-metrovú chodbu, ktorá však ústi na 
povrch, a vykonali sme prieskumné práce 
v jaskyni na Jelenci. Táto lokalita je veľmi per-
spektívna a v jej prieskume budeme pokračo-
vať i v budúcom roku.

Prvýkrát sme 22. 7. na Majdáne usporiada-
li jaskyniarsky víkend, ktorého sa zúčastnili 
okolité jaskyniarske skupiny. Pracovalo sa na 
Orešanskej sonde a Lačniakových škárach, kde 
sa pri výkopových prácach našli pozostatky 
jaskynného medveďa. Ide o prvý takýto nález 
v Smolenickom krase.

Zúčastnili sme sa na zraze malokarpat-
ských jaskyniarov organizovanom OS Plavecké 
Podhradie. Pracovali sme v jaskyni na Husom 
stoku 2 a aktívnom ponore na Mesačnej 
(Kuchynsko-orešanský kras). Ďalšie práce 
potvrdia alebo vyvrátia naše dohady o jas-
kynnom systéme pod Mesačnou. Začiatkom 
októbra sme začali skúmať aj jaskyne nad 
Bezkou, kde sme zaznamenali intenzívny prie-
van a krásne vyerodované chodby smerujúce 
do masívu. Začali sme takisto pracovať v jas-
kyni na Husom stoku, kde sme vyčistili komín 
spojený s jaskyňou. Na záver sme ústie zabetó-
novali, aby sme mohli pokračovať vo výkopo-
vých prácach v spodných častiach jaskyne. 

Dovedna sme v Kuchynsko-orešanskom 
krase zamerali 20 jaskýň s celkovou dĺžkou 
220 metrov. Všetky sme zmapovali a vytvorili 
sme identifikačné karty.

V rámci poznávania historického podzemia 
sme preskúmali a zmapovali chodby a pivnice 
pod kúriou Mórica Beňovského vo Vrbovom 
a naše mapy pomohli mestskému úradu pres-
ne určiť miesto úniku vody, ktoré malo za 
následok porušenie statiky domu.

Speleologická strážna služba
V rámci strážnej služby sme vykonali spolu 

20 akcií. V jaskyni Malá skala sme našli uhy-
nutú zver, o čom sme informovali miestne 
poľovnícke združenie. Vyčistili sme jaskyne 
pod Zavesenou. Vyskružovali a uzatvorili sme 
Trstínsku vodnú priepasť, ktorá sa nachádza 
priamo v kameňolome a nariaďoval nám to 
banský zákon.

Vyčistili sme okolie vyvieračky na Husom 
stoku. Zúčastnili sme sa školenia speleologic-
kej strážnej služby pri Spišskej Novej Vsi. 

Osvetová činnosť
Na podujatí Jánska vatra v Malženiciach 

sme prezentovali jaskyniarstvo spolu s ukážka-
mi lezenia a výstroja jaskyniara. Vykonali sme 
dve prednášky v 8. ročníkoch ZŠ Smolenice 
a Horné Orešany. O našej činnosti sme verej-
nosť informovali aj cez regionálne médiá a na 
prezentáciu jaskyniarstva sme využili aj rádio 
Regina.

V kronike o Horných Orešanoch nám vyšiel 
článok o histórii a súčasnosti jaskyniarstva. 

Alexander Lačný, tajomník skupiny

Speleoklub 
Drienka Košice

Na  D o l n o m  v rc h u 
vykonávali prieskumnú, 
resp. prolongačnú čin-
nosť na lokalitách: 
S t o d o l i s k á ,  H l i n o š 
a Zabudnutá. Na lokali-
te Zabudnutá objavili po 
rozšírení úžiny novú priepasť s hĺbkou cca 
33 m. Zatiaľ nie je podrobnejšie preskúmaná 
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a zdokumentovaná. V spolupráci so ŠGÚDŠ 
v Bratislave, SHMÚ v Bratislave a ÚFHZ 
v Košiciach vypracovali odporúčaciu správu, 
na základe ktorej vykonali stopovaciu skúšku 
na lokalite Hlinoš pomocou bakteriofágov 
H40/1 (hostiteľ Pseudoalteromonas gracilis). 
Vzorky odoberali v 5 prameňoch na úpätí 
Alsó-hegy. Spolupracovali s Dr. Ľ. Gaálom pri 
prieskume jaskyne Márnica a Prastarý výver. 
Sprevádzali tu na exkurzii aj študentov jed-
ného košického gymnázia. V centrálnej časti 
planiny sprevádzali hydrogeológov z ŠGÚDŠ 
(Bratislava), ktorí riešia problematiku zra-
niteľnosti podzemných vôd tejto HG štruk-
túry.

Na Silickej planine vykonávali niekoľkokrát 
v priebehu roka podrobný povrchový reko-
gnoskačný prieskum a takisto prieskumnú, 
dokumentačnú a prolongačnú činnosť na 
lo kalitách: Drienka, HD-Majkova sonda, 
Červená priepasť II, Ponor Kečovských lúk, 
Köleskert I, Kľukatá jaskyňa, Kečovská vetva I, 
Kečovská vetva II, DCD, DLD, SG ponor, 
Gombasecká jaskyňa, Ordon, Jazvečia-juh, 
Zasypaná (SGh), Omarova studňa, Železná 
dolina II, MH-prepadlisko, Malá Mestská 
priepasť, Nová Mestská priepasť, Veľká 
osmička, Mestská priepasť, M-systém, Vyšný 
Méneš, A-systém, BK-systém, Mál, Néti-lyuk 
(Maďarsko), B-systém, Východná Ardóčka. 
Nové postupy zaznamenali v Ordone, Červenej 
priepasti II a v DCD + nové objavy: Kečovská 
vetva I a II (spolu cca 60 m). Takmer na deň 
presne po 60 rokoch znovuobjavili Veľkú 
osmičku (cca 50 m). Najvýznamnejší bol 
objav rôznorodých nekrasových hornín rôzne-
ho veku pochádzajúcich hlavne z paleozoika 
Volovských vrchov, transportovaných fluviálne 
na juh Silickej planiny, ktoré napokon zatiaľ 
neznámym mechanizmom uviazli v „ponore“ 
Kečovských lúk so skalným dnom v hĺbke 
12 m. Významný bol takisto objav hlbinných 
ultrabázických hornín na tektonickom styku 
verfénu a stredného triasu v rámci B-systému. 
V spolupráci so SSJ uzatvorili 1 lokalitu.

V spolupráci so Z. Jergom (SK Minotaurus) 
a S. Mátém na Koniarskej planine pracova-
li v sonde nad Päťročnicou, kde pokračovali 
v rozoberaní závalu. Výkopom prenikli 8 m aj 
v ponore Skalického polja. Činnosť na týchto 
sondách v letných mesiacoch obmedzili zápla-

vy. S. Máté objavil na planine neznámy otvor 
priepasti pod Lipou s hĺbkou 6 m a možným 
pokračovaním.

Na Plešiveckej planine po 49 rokoch zno-
vuobjavili jaskyňu Leontína (Ľudmila), ktorá 
bola v minulosti vyhlásená za zaniknutú. Po 
rozsiahlych prípravných pátracích prácach 
a po výkope vchodu za pomoci baníkov z miest-
neho kameňolomu sa realizoval základný spe-
leologický výskum neporušených jaskynných 
priestorov v dĺžke vyše 200 m. Jaskyňa bola 
zmapovaná a otvor zakonzervovaný pre ďalší 
výskum (po dohode s vlastníkmi pozemkov). 
Na planine vykonávali prieskumné sondova-
cie práce aj na lokalitách Pastierova stud-
ňa (-7 m), Jelení závrt (-3 m) a v spolupráci 
s moravskými jaskyniarmi v „Mlžnom závrte“. 
V Jaskyni teplej stráne prenikli za koncovú 
úžinu, avšak väčšie priestory sa nepotvrdili. 
Samozrejmosťou boli povrchové prieskumy 
tejto planiny i jej svahov.

Na Jasovskej planine sa zúčastnili zostupu do 
Kunej priepasti, navštívili niekoľko známych 
lokalít; na požiadanie tu pôsobiacich jaskynia-
rov a ich nálezov hodnotili genézu, perspekti-
vitu Indiánskej jaskyne a zároveň ju zamerali. 
Preskúmali Slaninovú dieru. 

Na Zádielskej planine v spolupráci so SSJ 
a geológom/historikom Szenthe Istvánom 
z Maďarska overovali možnosti archeologické-
ho prieskumu vo vybraných jaskyniach (napr. 
Erňa, Čertova jaskyňa).  

Na Hornom vrchu vykonávali povrchový 
rekognoskačný prieskum v línii gravitačných 
deformácií v južnej časti planiny.

V krase SV výbežku Muránskej planiny pra-
covali najmä v Ladzianskeho jaskyni a v jas-
kyni Homoľa. V Ladzianskeho jaskyni vyliezli 
komín vo Vysokej sieni s prevýšením 45 m, 
pričom objavili cca 150 m nových priestorov 
(zameraných 70 m). Jaskyňa už presiahla dĺžku 
1 km (zameraných 977 m). Jeden člen v jaskyni 
uskutočnil biospeleologický výskum zameraný 
na jaskynné bezstavovce. V jaskyni Homoľa 
pracovali najmä v Dvojitom meandri, kde roz-
širovali úžinu s prievanom, pričom postúpili 
asi 5 m. Rozšírili a prekopali niekoľko úsekov 
s cieľom zjednodušiť prechod jaskyňou. Na 
konci chodby za Kasperom, nedaľeko vod-
ného toku, objavili stúpajúcu meandrujúcu 
Chodbu potočníkov (cca 25 m). Po rozšírení 
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úžiny v závere Veľkého meandra prenikli do 
menšej sienky s neprielezným pokračovaním. 
Rekognoskovali aj staré časti Homole (objav 
4 m pukliny). V masíve Župkovej Magury zača-
li opäť otvárať nádejnú lokalitu Prievanové 
blokovisko. 

V Jelšavskom krase spolupracovali s jasky-
niarmi SMOPaJ a BM v Rožňave pri znovu-
otváraní jaskyne Podhlavište s niekdajším 
členom OS Gemer-Licince F. Szarkom. 

V rámci Medzevskej pahorkatiny na požia-
danie tu pôsobiacich speleológov preskúmali 
novoobjavenú jaskyňu Jazvečí hrad, dohod-
li preskúmanie archeologických nálezov 
ar cheologičkou Pamiatkového ústavu v Ko-
šiciach a s nálezcom dohodli ich odovzdanie 
SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši (v súčasnosti 
ich ešte skúma archeológ AÚ SAV Nitra). 
Navštívili Priepasť na lúke Gazka v alarmujú-
com stave a 1 prepadlisko na hrane poklesnu-
tej kryhy a objavili novú, cca 4 m dlhú koróznu 
jaskyňu vo svahu (Plazivka).

V krase Murovanej skaly (Kojšovská hoľa) 
zaznamenali objavy rozsadlinových jaskýň 
tzv. Štiepanej skaly s celkovou dĺžkou priesto-
rov rozsegmentovaného komplexu 55 m 
a ďalších menších, neznámych jaskýň (do 
5 m). Pod Rankovskými skalami v Slanských 
vrchoch našli novú pseudokrasovú jaskyňu 
tohto pohoria (7 m) a vo Volovských vrchoch 
preskúmali ďalšiu novú, cca 5 m dlhú nekra-
sovú jaskyňu. Prieskumy vykonávali aj na 
Borčianskej planine a Slovinskej Skale (nález 
jaskynky s nacementovanými nekrasovými 
štrkmi na stenách).

V krase Čiernej hory uskutočnili niekoľko 
prieskumných akcií na známych lokalitách 
a počas povrchového prieskumu objavili 
2 neznáme jaskyne. V spolupráci so Speleo-
klubom Cassovia a SSJ provizórne uzavreli 
Priepasť v Kavečanoch, ktorej stav si vyžaduje 
sanáciu.

Exkurzne navštívili Demänovské jaskyne 
mieru a slobody, Mažarnú jaskyňu vo Veľkej 
Fatre a sprístupnené jaskyne v Moravskom 
krase.

Zúčastnili sa tiež akcií iných klubov: Pustá 
jaskyňa v Demänovskej doline (1 člen, 2 
dni), Demänovská medvedia jaskyňa (1 člen, 
15 akcií), Jaskyňa zlomísk (1 člen, 5 akcií), 

Mesačný tieň (1 člen, 3 dni), Červené vrchy 
– Ľadová priepasť a Nová Kresanica (3 členovia, 
2dni). Expedície Macedónsko – Albánsko 2006 
sa zúčastnili 2 členovia a expedície Kosovo 
2006 1 člen.

V spolupráci so Speleo Rožňava a SK Badizer 
Ardovo viedli a usmerňovali speleologickú sekciu 
30. ročníka Tábora ochrancov prírody pri Dlhej 
Vsi v Slovenskom krase. Publikovali v Spravodaji 
SSS, Sintri, účelových zborníkoch a na interne-
te (www.drienka.host.sk, www.sss.sk). Člen SK 
Drienka rediguje webovú stránku SSS. 

Na rozsiahlej prieskumno-prolongačnej čin-
nosti klubu sa podieľali aj jaskyniari z Leopol-
dova, Frýdku-Místku, SK SSS Šariš, SK SSS 
Cassovia, Speleo SSS Rožňava, traja sympati-
zanti klubu z Košíc a jedna z Rožňavy. 

Spracovali: G. Lešinský, T. Máté, V. Papáč, 
J. Psotka a M. Horčík

Jaskyniarsky 
klub 
Dubnica nad 
Váhom

Činnosť JK sa 
ako vždy sústre-
dila na oblasť 
Mojtínskeho krasu. Spolu s akciami speleolo-
gickej strážnej služby bola náplňou 45 akcií.

V Jaskyni na Rúbani sme pokračovali v rozši-
rovaní úzkych častí, fotodokumentácii, kopaní 
v hornej chodbe nad prítokom a namontovali 
sme vodiace lanko na lanovku v zadnej Blativej 
chodbe. V Jaskyni pod Orgánom sme ukončili 
práce po cca 6 m. V Jaskyni na Grúňoch sa roz-
široval vchod a prehlbovala sa hlavná chodba, 
ktorá má asi 12 m. V jaskyni je slabý prievan 
a chodba voľne pokračuje dole asi pod 45° 
sklonom.

Povrchový prieskum sa robil na Gabrišských 
vrchoch, Vápči, Hoľazniach. Monitoring neto-
pierov sa vykonával v menších jaskyniach 
celých Strážovských vrchov. 

Niekoľko členov sa zúčastnilo na ak ciách 
v Pružinskej Dúpnej jaskyni a Kortman-

Počet akcií Objavy [m] Zamerané [m]
208 422,5 438,55
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ke, ako aj v Mesačnom tieni v Tatrách. Traja 
členovia sa zúčastnili expedície na stolových 
horách Roraima a Kukenán vo Venezuele, jeden 
v Slovinských Alpách v jaskyni Black Jack 
(–350 m).   

Skupina zorganizovala v spolupráci s Hor-
skou záchrannou službou a SSS Lezecké 
dni na Mojtíne a začala prípravu na cvičnú 
záchrannú akciu, ktorá je naplánovaná na 
apríl 2007.

Na oprave základne klubu v obci Mojtín sme 
odpracovali vyše 100 hodín, kúpili sme krytinu 
na opravu strechy. 

Peter Medzihradský, predseda klubu

Jaskyniarsky klub 
Handlová

Plán práce na rok 
2006 sme splnili len 
z malej časti. Väčšina 
členov pracuje v zahra-
ničí alebo chodia za prá-
cou na týždňovky a cez víkendy sú doma iba 
veľmi málo.

Naša činnosť pozostávala prevažne z po-
vrchových a kontrolných akcií speleologickej 
strážnej služby. Celkovo sa odpracovalo 375 
hodín, počet techn. denníkov 28. 

Skleniansky kras. Akcie zamerané na kontro-
lu vchodov jaskýň v okolí Rematy, Ráztočna – 
Ráztočnianskych lazov a v okolí Jalovca. Spolu 
s kolegami z Dol. Vesteníc sme koncom roku 
uskutočnili sondovaciu akciu (prehlbovanie 
dna) v najnižšom bode j. Cigánka 3.

Rokošský kras. Takisto kontrolné akcie zame-
rané na jaskyne, údržba uzáveru na Vestenickej 
medvedej jaskyni, kontrola jaskýň V Dvorane, 
Chotoma.

Ostatné aktivity. Účasť na Speleomítingu vo 
Svite. Spolupráca niektorých našich členov 
s členmi SK Demänovská Dolina v Jaskyni 
v Kostolcoch, popritom exkurzie do Jaskyne 
slobody, J. mieru a Pavúčej jaskyne. Na semi-
nári speleologickej strážnej služby v novembri 
sa zúčastnil 1 člen JK.

Peter Strečanský, predseda klubu 

Speleoclub 
Chočské vrchy

Č l e n o v i a  S C H V 
pracovali na svojich 
tradičných lokalitách 
v Chočských vrchoch 
a Nízkych Tatrách. 

V Ludrovskej jaskyni 
sme pracovali v Lúžňanskej 
chodbe na vynášaní sedimentov do Hlavnej 
siene. V lete sme tu zorganizovali aj dvojdňo-
vú akciu s bivakom na chate za Hučiakmi. 
V chodbe sa nám pri postupe 1 m ukázalo 
zatiaľ neprielezné pokračovanie.

V Jaskyni chladných očí sme vynášali suti-
nu z Pulcovej sienky a čiastočne sme z nej 
odstránili nefunkčnú výdrevu.

Toho roku sme začali sondovať v Jasky-
ni nad Ižipovcami. Na troch akciách sme 
prehlbovali dno v sonde po kopáčoch z Iži-
poviec a jaskyňu sme fotograficky zdoku-
mentovali.

Najväčšia aktivita nášho klubu smerova-
la do Jaskyne O-3 v Prosieckej doline. Aj 
tohto roku nám na jednej akcii pomáhali 
traja mladí jaskyniari zo Speleoklubu Malá 
Fatra pri vynášaní hliny zo Sienky kopáčov 
do Bludného dómu a vynášaní skál z Prie-
vanu zdola. Rozšírenú časť sondy Prievan 
zdola sme zamerali v dĺžke 15,26 m, čím jas-
kyňa dosiahla dĺžku 100,34 m vrátane zasy-
panej časti Odtokový kanál. Ďalší postup 
v Jaskyni O-3 je už nádejnejší, avšak pri 
zaplnení Odtokového kanála bude potrebné 
transportovať vykopaný materiál na viac 
etáp až von z jaskyne plazivkami pri dĺžke 
takmer 100 m.

Významnou udalosťou pre náš klub bolo 
zriadenie internetovej stránky www.schv.host.
sk, ktorú vytvorila Slávka Szunyogová. Stránka 
funguje od 20. 4. 2006 a je zameraná na doku-
mentáciu našich lokalít a fotografie z našich 
aktivít. Začiatkom roka 2007 bola stránka 
premenovaná na http://schv.4d.sk.

V roku 2006 sme uskutočnili 21 jaskyniar-
skych akcií, objavili sme 24 m a zamerali 15 m 
v Jaskyni O-3 v Prievane zdola. Napísali sme 8 
technických denníkov.

Juraj Szunyog, vedúci speleoklubu
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Oblastná skupina Inovec

Koncom marca sa podarilo za účas-
ti členov OS Inovec, JK Strážovské vrchy 
a Trenčianskeho SK (Demovič, Lisý, Sova) pre-
niknúť v južnej vetve jaskyne HV-1 tesnými 
priestormi o 8 m ďalej. Vodidlom bol výraz-
ný prievan zo štrbín v rozdrvenom strope 
dovtedy koncovej sienky. Ďalšie pokračova-
nie priestorov indikuje prievan z korodova-
nej sutiny v stene úzkeho oválneho komína. 
V lete bol pred jaskyňou z vyťaženej sutiny 
budovaný násyp, ktorý v budúcnosti umožní 
inštalovať gravitačnú lanovku na ťažbu suti-
ny zo vstupnej 16 m priepasti.

V Jaskyni pod Vrátnom sme vo vertikálnej 
časti vstupného komína osadili pomocné dre-
vené stupne a trámy, aby tak vzniklo preklád-
kové pracovisko pre ďalšiu ťažbu závalovej 
výplne. Vlastné sondovacie práce sa však zor-
ganizovať nepodarilo.

Najviac pracovných akcií (4) sa uskutočnilo 
v jaskyni SS-1. Tu sme najprv drevenými vzpe-
rami preventívne zaistili potenciálne nestabil-
né bloky a voľný priestor medzi nimi, cez ktorý 
vypadávala podkopaná sutina, sme vyplnili 
kamenno-betónovým múrikom. S tým bola 
spojená vynáška asi 200 kg cementu, štrku 
a vody pri prevýšení 300 m s výdatnou účasťou 
Trenčianskeho SK. Po tomto zabezpečení sme 
v hĺbke 8 m pomocou akumulátorovej vŕtačky 
rozbili niekoľko skalných blokov s celkovým 
objemom asi 2 m3, nebezpečne visiacich nad 
zasutineným pokračovaním.

V spolupráci s I. Poláčkom (OS Čachtice) 
sme v Mravcovom závrte (Čachtický kras) 
vykonali plytkú horizontálnu sondáž na úrov-
ni dna závrtu (-8 m), ktorej cieľom bolo overiť 
rozmery zahlinenej šachty v skalnom masíve. 
Výsledkom je zistenie, že skalný masív je len 
0,5 – 1 m pod povrchom, je kompaktný a šach-
ta má profil cca 2,5 x 4 m, čo predstavuje 
priaznivé podmienky na vyčisťovacie práce bez 
použitia výstuže.

Vedúci OS vyhľadal takmer úplne zaniknutú 
lokalitu nad Čachticami, ktorá je v Zozname 
jaskýň z r. 1998 uvedená ako zasypaný ponor-
ný komín. Miestni obyvatelia ho v minulosti 
systematicky zasýpali rozmanitým, najmä sta-
vebným odpadom, skalami, hlinou a zvyškami 
vápna. Podľa modelácie bočnej steny mala táto 

priepasť funkciu fosílneho výverového sifó-
nu. V snahe vyčistiť túto lokalitu sme spolu 
s I. Poláčkom po fotodokumentácii súčasného 
stavu začali s odpratávaním odpadu. Cieľom 
by malo byť odkrytie celého vertikálneho pro-
filu, čo by mohlo objasniť skutočné rozmery 
a genézu tejto priepasti, keďže ide o cenný 
útvar dokumentujúci krasovú paleohydrogra-
fiu Čachtickej planiny. 

Viacero terénnych akcií bolo zameraných na 
povrchový prieskum v oblasti Dobrovodského 
a Čachtického krasu, meranie teplôt a smerov 
prievanov v už dávnejšie známych lokalitách 
(závrt č. 3 na Dlhej lúke pod Klenovou, jasky-
ňa G10 na Grnici). Pri jarnom topení snehu 
vedúci OS pozoroval vo vyvieračkách Výtoky 
(Považský Inovec – dol. Striebornica) a Vítek 
(Dobrovodský kras – Chtelnická dol.) intenzív-
ne zakalenie vody.

Pre členov Speleo Bratislava sa v rámci mapo-
vania výskytu netopierov uskutočnila exkurzia 
do Modrovskej jaskyne, ktorej sa zúčastnil aj 
RNDr. V. Košel zo SK Slovenský raj.

Dvaja členovia skupiny sa zúčastnili niekoľ-
kých akcií organizovaných Trenčianskym SK 
do masívu Česanej hory, kde sa pracovalo v jas-
kyni „Tam za rohom“, jaskyni ČH-1 a vo výdu-
chu zaregistrovanom pri zimnom prieskume 
severných svahov masívu. 

Celkove sa uskutočnilo 26 terénnych akcií, 
z nich 13 malo charakter sondážnych a zabez-
pečovacích prác, ostatné boli venované povr-
chovému prieskumu, pozorovaniu a kontrole 
stavu rozpracovaných lokalít. Objavilo sa 8 m 
priestorov, zamerané neboli žiadne.

V lete sa vedúci oblastnej skupiny zúčastnil 
tradičného pracovného stretnutia malokar-
patských jaskyniarov v Plaveckom krase a na 
Jaskyniarskom týždni v Ďumbierskom krase.

Ivan Demovič, predseda OS

Oblastná skupina Jána Majku

Členovia OS Jána Majku vykonávali činnosť 
v dvoch samostatne pracujúcich skupinách.

Pracovné akcie v priebehu roka boli zame-
rané na Slovenský kras, so sústredením sa na 
oblasť Horného vrchu, Dolného vrchu a seve-
rovýchodnej časti Silickej planiny.
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V oblasti Horného vrchu, ktorý rovnako ako 
v predchádzajúcich rokoch bol nosnou činnos-
ťou skupiny okolo R. Čonku, sa uskutočnilo 
23 akcií. Okrem dokumentačnej a prieskumnej 
činnosti pracovali prevažne na projektoch 
z predošlých rokov. Vykonali porovnávacie 
merania v oblasti Kamenného kostola a znač-
nú časť úsilia venovali Hokrovej jaskyni. 

V rámci strážnej služby táto časť skupiny 
vykonala 17 kontrol na vybraných lokalitách 
planiny Horný vrch, Borčianskej a Silickej pla-
niny. Bol obnovený uzáver Marciho jaskyne. 
Zrealizovala sa jedna prednáška o krase plani-
ny Horný vrch.

Druhá pracovná skupina pôsobila v oblas-
ti Dolného vrchu a na príprave mapovania 
nedostatočne preskúmaných častí jaskynného 
systému Čertova diera – Domica. 

Uskutočnená pracovná akcia s prizvaním skú-
seného merača M. Terraya zo spriaznenej skupi-
ny Cassovia naznačila predpokladané možnosti 
i problémy spojené s vlastným meraním.

Z. Valenta a R. Valenta ako občasní jas-
kynní potápači uskutočnili opakovaný pokus 
preniknúť sifónom jaskyne Helena v krase 
Medzevskej pahorkatiny. Hlinitým sedimen-
tom uzavretý sifón však opäť „nepustil“.

Práce v Jazvečej priepasti na Dolnom vrchu 
boli utlmené po masívnom napadnutí kopá-
čov ektoparazitmi zo silnej komunity jazve-
cov.

Aktivita sústredená na strážnu službu vyús-
tila do 10 návštev určených lokalít a prinále-
žiacich krasových javov. Členovia skupiny sa 
zúčastnili na seminári speleologickej strážnej 
služby, ako aj na Speleomítingu vo Svite.

G. Stibrányi podporuje významné jaskyniar-
ske aktivity zvyšujúce prestíž a dobré meno 
jaskyniarov v povedomí svetovej verejnosti.  

Zbyněk Valenta, predseda skupiny

Oblastná skupina Liptovská Teplička

Oblastná skupina mala v roku 2006 5 čle-
nov. V teréne sme odpracovali 10 akcií: prvé 
dve v jaskyni Ždiarska II v Opálenom, ďal-
ších 8 akcií v aktívnom občasnom ponore 
Zatračanského potoka na lokalite Pod ram-
pou.

Všetky akcie boli zamerané na sondážne 
práce, s vyberaním sutinového materiálu 
v koncovkách. V Ždiarskej II sme pokračova-
li v prehlbovaní sondy v koncovke. Zatiaľ sa 
nepodarilo preniknúť do nových priestorov. 
Ďalšie prognózy sú tu i naďalej sľubné. 

Na lokalite Pod rampou v aktívnom občas-
nom ponore Zatračanského potoka sme v ro-
ku 2005 zaznamenali postup 8 metrov, v roku 
2006 po jarných topeniach snehu nám takmer 
celú chodbu zanieslo. Podarilo sa nám vybrať 
naplavené nánosy, aj keď nie až do pôvodnej 
hĺbky. Postúpili sme cez prvý zával do vzdiale-
nosti 15 metrov. Pred druhým závalom, ktorý 
signalizuje závrtová prepadlina na povrchu, 
náš postup spomalila zanesená zúženina. 

Vlastimil Knapp, predseda oblastnej skupiny 

Oblastná skupina 
Liptovský Mikuláš 

Aj v roku 2006 čle-
novia našej skupiny 
pracovali v Jánskej 
doline a priľahlých 
dolinách. Pri sondo-
vacích prácach vo Veľkej 
a Malej stanišovskej jaskyni boli čiastkové 
úspechy – postup asi o 20 m. V Partizánskej 
jaskyni sa postúpilo menej, asi 5 m. V masíve 
Slemä sa pozorovali výduchy a občasné povr-
chové toky; na základe tohto pozorovania budú 
v tejto lokalite pokračovať ďalšie prieskumné 
práce. Na kóte Sekanice boli objavené 3 menšie 
jaskyne, dlhé 3,2 / 3,6 / 4 m. Lokalita Sekanice 
č. 4 sa javí najperspektívnejšia a práce v nej 
pokračujú. Ďalej bola objavená priepasť 
15 m hlboká a 25 m dlhá, zatiaľ s pracovným 
názvom Štarkétka. Sondovacie práce sa usku-
točňovali aj v jaskyni Brada, ale bez výraznej-
šieho postupu.

V Haligovských skalách pri povrchovom 
prieskume boli zamerané všetky vchody do 
jaskýň. Toto zameranie poslúži pri ďalšom 
prieskume v tejto lokalite. Pri sondovacích 
prácach v Aksamitke sa dosiahol len čiastkový 
postup.

Alfréd Gresch, predseda OS
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Jaskyniarsky klub 
Liptovský Trnovec

Č i n n o s ť  k l u b u 
stagnovala; z terén-
nych akcií, ktoré sa 
uskutočnili, neboli 
vyhotovené technické 
denníky. 

Mimo jaskýň sme odpracovali brigády 
v obci a pre urbár v rámci zachovania dobrých 
vzťahov. 

Rastislav Hollý, predseda klubu

Speleoklub Malá Fatra 

Tak ako po iné roky pracovali sme na via-
cerých lokalitách v Žilinskom kraji a niekto-
rí jednotlivci aj inde. Jednotlivé lokality boli 
roztrúsené v pohoriach Malej a Veľkej Fatry, 
Tatier, v Slovinsku a Írsku. Zo všetkých však 
mala v minulom roku prím Dubná skala. 
Už aj preto, že sa stala centrom konku-
renčného zápolenia medzi nami a výberom 
okolitých skupín združených pod hlavičkou 
Aragonitu. Aby toho kamarátskeho spolu-
žitia bolo viacej, koncom roka sme nas... aj 
Veľkú Fatru, a tak uplynulý rok hodnotím 
veľmi kladne.

Prieskumná činnosť
Dubná skala
Jazvečia jaskyňa – práce v čistení sme ukon-

čili na dĺžke 60 m od vchodu, pretože sme 
hlavnú činnosť presunuli do Sondy na lúčke. 
Od mája sa nám podarilo postupne rozo-
beraním závalu dosiahnuť hĺbku 12 m pri 
dĺžke polygónového ťahu 30 m. Celkovo sme 
na Dubnej skale odrobili 59 akcií, prevažne 
za pomoci centrály a zbíjačky. Na lokalite sa 
aktívne pokračuje aj v súčasnosti, tentoraz 
v severovýchodnom smere; v minulom roku 
bol smer prieskumu cez zával juh, juho-
východ. V auguste sme zažili na lokalite 
sabotážnu akciu, keď nám neznámi vandali 
ukradli náradie, rozbili trojnožku a zasypali 
sondu. Na jeseň sa vo vzdialenosti 200 m 
vzdušnou čiarou na juh objavila sonda sku-
piny Aragonit. 

Veľká Fatra 
Jaskyňa Izabely Textorisovej – keďže v jaskyni 

prebiehal paleontologický výskum, sondážne 
práce sme zastavili. Celá činnosť spočívala vo 
vybudovaní uzáveru jaskyne a jej kontrolovaní. 

Belianska dolina – 5 pracovných akcií bolo 
zameraných na vyčistenie bližšie neuvedenej 
nami objavenej jaskyne. Celkove sme v nej 
postúpili cca 10 m. Lokalita má prievan, 
momentálny problém v nej tvoria visiace bal-
vany pri výstupe z plazivky. 

V doline sme vykonali viaceré povrchové 
prieskumné akcie, výsledky využijeme po uspo-
riadaní vzťahov v doline. 

Malá Fatra
Valčianska dolina – po vykonaní povrcho-

vých prieskumov sme v decembri začali výko-
pové práce na vytypovanej lokalite.

Jaskyňa v Kraľovianskom tuneli – zúčastnili 
sme sa zameriavania a prieskumu jaskyne v spo-
lupráci s Petrom Holúbkom, Vladom Mikulom 
a Paľom Staníkom. V spolupráci a v prieskume 
tejto jaskyne budeme pokračovať.

Krivánska priepasť – vykonali sme príprav-
nú akciu zameranú na vytvorenie pracoviska 
v hĺbke 50 m v južnej vetve. Ďalšie akcie pri-
pravujeme (po zhotovení pomôcok) v letnom 
období 2007.

Práce na lokalitách iných skupín
Jánska dolina: Stanišovské jaskyne – sondáž-

ne práce hlavne v priestoroch Malej stanišov-
skej jaskyne v snahe overiť povrchové merania 
vykonané pomocou virgule.

Prosiecka dolina: jaskyňa O-3 – na 2 pracov-
ných akciách sme pomáhali pri sondážnych 
prácach Jurajovi Szunyogovi.

Kozie chrbty: Jaskyňa P-2 – 2 pracovné akcie 
v rámci Jaskyniarskeho týždňa 2006.

Spoločenský život
Ťažisko práce v tejto oblasti spočíva v rozo-

beraní jaskynných možností na Slovensku a vo 
svete s kamarátmi pri pive. Ale aj napriek tomu 
sme uskutočnili tradičnú akciu: opekanie pra-
saťa, varenie kapustnice a guláša. Zúčastnili 
sme sa Jaskyniarskeho týždňa, Speleomítingu 
a oženili sme jedného člena nášho klubu. 

Pre deti z katolíckej školy v Martine sme pri-
pravili exkurziu do Stanišovských jaskýň. 
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Zahraničie
Náš člen Milan Horňák aktívne pracuje 

v jaskyniarskej organizácii v Slovinsku, zúčast-
ňuje sa na pracovných a exkurzných akci-
ách, drží klubový rekord v dosiahnutej hĺbke 
v jaskyni – 700 m. V minulom roku navštívil 
aj jaskyne v Írsku, s výsledkami nás oboznámil 
v rámci vyššie spomínaných spoločenských 
akcií. (Nám nadáva do baníkov.)

Pavel Pokrievka, predseda SK

Speleoklub Minotaurus

Práca na monografii o jaskyniach Plešiveckej 
planiny, výstave o jaskyniach a iné aktivity

Spracovanie ďalšej knihy z edície Jaskyne 
Slovenského krasu – svetové prírodné dedič-
stvo bolo hlavným cieľom skupiny. Počas 
štyroch návštev Dr. Cíleka a R. Schmelzovej 
sme sa venovali výskumu v jaskyni Zúgó 
a na povrchu planiny. Koncom roka sme 
prostredníctvom SSS požiadali o dotá-
ciu na tento projekt z Envirofondu MŽP. 
Vyhotovili sme veľké množstvo fotografic-
kého materiálu z jaskýň, povrchu planiny, 
f lóry a fauny.

Výstavu o jaskyniach v spolupráci s RRA sa 
nepodarilo realizovať. Preto sme sa zapojili do 
spoločného projektu Baníckeho múzea v Rož-
ňave a Aggeleckého národného parku, ktorého 
cieľom je súborná výstava o jaskyniach spo-
ločného dedičstva. V rámci tejto spolupráce 
sme sa venovali fotodokumentácii vo všetkých 
4 sprístupnených jaskyniach Slovenského 
krasu, v Dobšinskej ľadovej jaskyni, v Stra-
tenskej jaskyni, ako aj vo viacerých nesprí-
stupnených jaskyniach Slovenského krasu 
(Šingliarova priepasť, Zvonica, Jaskyňa Zúgó, 
Csík-lyuk, Silická ľadnica, Krásnohorská jas-
kyňa). Bohužiaľ, maďarská strana svoju časť 
výstavy neurobila. 

Náš najvýznamnejší počin roku 2006 je 
vydanie monografie o Krásnohorskej jaskyni. 
Takisto sa podarilo dokončiť náučný chodník 
ku Krásnohorskej jaskyni, kde sme autormi 
všetkých panelov.

Začali sme pracovať na informačných strán-
kach o jaskyniach Slovenského krasu na adre-
se: www.unesco.eu.sk.

Praktický speleologický prieskum
Pokračovali sme v prieskume Šingliarovej 

priepasti, kde sme skúmali komín nad Hlavnou 
priepasťou. V jaskyni Zúgó sme uskutočnili 4 
akcie: dve boli zamerané na geologický a mi-
neralogický výskum a odber vzoriek v spolu-
práci s Dr. V. Cílekom z Prahy, ďalšie dve na 
sprístupňovanie problematických úsekov jas-
kyne pre uľahčenie transportu potápačského 
materiálu a na prieskum sifónu. V spolupráci 
s našimi českými kolegami z Tetína sa vyhoto-
vila podrobná fotodokumentácia sifónu a na 
jej základe sme rozhodli o ďalšom postupe 
prieskumu záverečného sifónu. 

V rámci spolupráce s pracovníkmi Správy 
NP Slovenský kras a so Skupinou na ochranu 
netopierov sme pomáhali pri zimnom sčíta-
vaní netopierov v Čertovej diere (HV), v Po-
nornej priepasti (DG) a v 9 jaskyniach južnej 
časti Plešiveckej planiny (PP011, 012, 013, 085, 
086, 092, 097, 161, 171). Pre biospeleológov 
z PF UPJŠ v Košiciach (Ľ. Kováč a spol.) sme 
na dvoch akciách zabezpečovali zostup do 
Zvonice, kde sa venovali plánovanému biospe-
leologickému výskumu pre Správu slovenských 
jaskýň. V januári sme sa zúčastnili 5-dňovej 
akcie do jaskyne Mesačný tieň, pričom bolo 
objavených viac ako 1 km nových priestorov.

Zhrnutie
Aj v roku 2006 sme vyvíjali intenzívnu 

činnosť, hlavne v oblasti prezentácie jaskýň. 
Praktickej prieskumnej činnosti sme sa veno-
vali menej ako v predchádzajúcich rokoch. 
V priebehu roka sme uskutočnili 55 akcií, 
z ktorých sme vyhotovili 53 technických den-
níkov. Objavené: 0 m, zamerané: 0 m.

Jaroslav Stankovič, predseda speleoklubu 

Speleoklub 
Muránska 
planina

Členovia spe-
leoklubu praco-
vali hlavne na 
Muránskej pla-
nine a v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých 
Tatrách (M. Mikuš). Pokračovali v prácach 
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v jaskyni Dižďovnica a v jaskyni Bobačka 
v Pieskovej chodbe. Vykonávali pravidel-
nú kontrolu a údržbu jaskynných uzáverov. 
Zúčastnili sa každoročného sčítania netopie-
rov v jaskyniach Bobačka, Homoľa, Husleho, 
Kostolík, Ladzianskeho, Márnikova, Michňová, 
Osisko, Prandlovo, Šarkanica, Tatričky, Veľká 
a Malá drienčanská, Zlatnica, Dižďovnica. 
V povrchovom prieskume sa zamerali na 
Lopušné, Brnovo, Havrané, Javorníkovú, 
Hrdzavé, Paseky a Javorinu. 

Peter Mikuš, vedúci speleoklubu

Speleoklub 
Nicolaus 

Ťažiskom prác bola 
opäť Jánska dolina. 
Sondovacie práce v So-
kolovej jaskyni mali 
za cieľ obísť Sintrový 
sifón smerujúci na 
sever. Pracovalo sa aj v Občasnej vyvieračke na 
rozširovaní úžiny. V Jaskyni zlomísk sa v ob-
lasti Večného dažďa postúpilo o 50 metrov. 
Nové priestory sa napájajú na priestory v okolí 
Neznámeho dómu. Na Ohništi sa pracovalo 
najmä na sondovaní v Lešinského závrte, ktorý 
dosahuje hĺbku 7 metrov. 

V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doli-
ny sme pracovali v jaskyni Okno (dokumentácia, 
farbiaci pokus), Jaskyni mieru (dokumentácia, 
farbiaci pokus), Jaskyni slobody (dokumentácia, 
farbiaci pokus) a Demänovskej medvedej jaskyni 
(dokumentácia). V masíve Sinej v Demänovskej 
doline sme preskúmali a zamerali kratšie jas-
kyne Tatiana (dl. 10 m) a Nikolaj (dl. 17 m). 
Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Červených 
vrchov pri prieskume jaskyne Nová Kresanica. 
V spolupráci s SK Drienka sa sondovalo v Mlž-
nom závrte na Plešiveckej planine. Sonda dosiah-
la hĺbku 8 metrov. Spolu s jaskyniarmi z Martina 
a Dolného Kubína sme zamerali jaskyňu v Kraľo-
vianskom tuneli v dĺžke 162 metrov a denivelácii 
30 metrov. V Slanských vrchoch sme v spolupráci 
s jaskyniarmi z Košíc preskúmali pseudokrasovú 
jaskyňu v Zajačikovom kameni s dĺžkou 5 m. 
Jeden člen skupiny exkurzne na vštívil sprístup-
nenú jaskyňu Zlá diera. 

V roku 2006 sme na Slovensku uskutočnili 
124 akcií, počas nich zamerali 1362 metrov 
priestorov a objavili 90 metrov nových cho-
dieb.

Zúčastnili sme sa aj výprav do Kosova 
a Macedónska. V jaskyni Velika klisura 
v Kosove sme vo vchodových častiach zame-
rali 980 metrov chodieb s deniveláciou 46 
metrov. 

Peter Holúbek, predseda speleoklubu

Oblastná skupina Orava

Činnosť OS sa sústredila na štôlňu v Skálí 
(11 akcií), kde sme pokračovali v čistení záva-
lu. Cez štôlňu chceme otvoriť nový a bez-
pečný vchod do Priepastnej jaskyne v Skálí. 
V Brestovskej jaskyni (10 akcií) pokračuje 
výskum a prípravy na jej sprístupnenie verej-
nosti pod vedením SSJ. Výskum sa zameria-
va na meranie klímy, hydrológiu, geológiu 
a podrobný prieskum lokality. Povrchový 
prieskum Bobroveckej doliny a okolia sa usku-
točnil za spolupráce UK Bratislava a správy 
TANAP-u, ochr. obvod Oravice, so zameraním 
na vyhľadanie starých banských diel a výskytu 
vulkanitov. Zúčastnili sme sa na prieskume 
a zameriavaní Jaskyne v (Kraľovianskom) 
tuneli. Nebyť spolupráce s P. Holúbkom, 
P. Staníkom, P. Pokrievkom ml. a ich kole-
gami zo skupín, nenašli by sme odvahu na 
zameranie tejto zadechtovanej jaskyne.

V nemalej miere sa venujeme aj ochrane 
krasu, pričom sa zameriavame na lokality 
ľahko prístupné, a tým aj devastované.

Naši zástupcovia sa zúčastnili centrálnych 
akcií vo Svite a na Jaskyniarskom týždni. 
Usporiadali sme prednášku pre tábor mládeže 
na Srňacom. Nestorovi oravského jaskyniar-
stva Jánovi Brodňanskému sa upravila tabuľa 
na hrobe a pomník; úpravy sa vykonali na 
náklady OS.

Pre vysoké náklady na prevádzkovanie 
klubovne sme museli premiestniť mate-
riál do náhradných priestorov. Zatiaľ sa 
nám nepodarilo upokojivo doriešiť klubové 
priestory.

Vladislav Mikula, predseda skupiny 
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Oblastná skupina 
Plavecké Podhradie

V roku 2006 sme 
sústredili svoje sily na 
Ofrf lanom, kde sme 
vybudovali nový uzáver. 
Prieskumnícku aktivitu na 
tejto lokalite sme vyvíjali v zúženom mean-
dri, kde sa nám podarilo postúpiť asi 10 m. 
Po krátkej prestávke sme sa opäť vrátili do 
Stenlyho jaskyne, ktorá sa nachádza vedľa zná-
mej jaskyne PP-2 a prípadné objavy by mohli 
mať nadväznosť na túto jaskyňu. Pri príleži-
tosti zrekonštruovania pôvodnej rozhľadne na 
Veľkej Vapennej sme usporiadali pre verejnosť 
deň otvorených dverí v Haviarni. Počas roka 
sme v tejto jaskyni na dne vyhĺbili asi 3-met-
rovú sondu. Za pomoci nášho speleokrúžku 
sa podarilo spriechdniť vstup do Jaskyne na 
Bubne. Starší občania nám pomohli lokali-
zovať jaskyňu Hajduškove diery. Po odkrytí 
vchodu sme zistili, že ide o ťažko prieleznú ver-
tikálnu puklinu s neprielezným pokračovaním 
v hĺbke asi 6 m. 

Ako po minulé roky aj tento rok sa nám 
podarilo zorganizovať v poradí už 31. ročník 
Stretnutia malokarpatských jaskyniarov, kto-
rého sa zúčastnilo asi 30 záujemcov. Opätovali 
sme návštevy susedným skupinám Speleo 
Bratislava a OS Dolné Orešany a pomohli 
sme im pri riešení ich problémov. Dvaja naši 
členo via navštívili kolegov v Južnom Walese 
a ob divovali ich možnosti.

Počas celého roka sme sa venovali ochrane 
krasu a vchodov do jaskýň a dvaja členovia OS 
sa zúčastnili na seminári speleologickej stráž-
nej služby. Od roku 2006 pracuje pod vedením 
Mareka Velšmida speleokrúžok, v ktorom je 
prihlásených 20 detí, z toho asi 15 aktívnych.

Lokalita  Počet  Objavené 
 akcií  metre
Ofrflané 12 10
Stenlyho j.  4 3
Haviareň 4 0
J. na Bubne 3 0
Hajduškove diery 2 6
Hačova j. 5 0

Jaroslav Butaš, člen výboru OS

Oblastná skupina Prešov

V minulom roku mala OS 12 členov, dvaja 
z nich sú dlhodobo v zahraničí.

Prieskumná a výskumná činnosť
Výskum sme vykonávali tak v domácom 

prostredí (pohorie Bachureň a Branisko), ako 
aj v iných lokalitách po dohode s kolegami 
z iných skupín. Išlo hlavne o Jasovskú planinu. 

V pohorí Branisko – sever sme uskutoč-
nili 15 prieskumných akcií v okolí Vyšného 
Slavkova so zameraním na mapovanie už zná-
mych jaskýň v starom kameňolome, 5 akcií 
bolo v pohorí Branisko – juh.

V Lačnovskom kaňone a jeho okolí sme 
v zimných mesiacoch vyhľadávali výduchy 
(3 akcie). Ďalšie 4 akcie v letných mesiacoch 
sme venovali sondážnym prácam v už zná-
mych malých jaskyniach.

V pohorí Bachureň sme odpracovali 20 akcií 
v jaskyni Zlá diera a jej okolí. 

Ďalších 26 pracovných akcií sme vykonali 
s komisiou pre speleopotápanie na Jasovskej 
planine. Podrobnejšie sú tieto akcie opísané 
v správe Zdenka Hochmutha.

Kultúrno-výchovná činnosť
V areáli jaskyne Zlá diera v Lipovciach sme 

uskutočnili množstvo besied so žiakmi hlavne 
základných škôl. Cieľom besied bola propagá-
cia speleológie a ochrany životného prostredia. 
Týchto besied v teréne sa zúčastnilo asi 400 
žiakov. 

Na ZŠ Zimná v Prešove sme uskutočnili 
5-hodinovú besedu pre 130 žiakov 6. a 7. roč-
níkov. V novembri sme mali prednášku pre 
žiakov 8. ročníkov na ZŠ Raslavice (účasť asi 
90 žiakov). Piati členovia skupiny sa zúčastnili 
na Speleomítingu.

Rudolf Košč, predseda skupiny

Oblastná skupina Rimavská Sobota

Členovia OS Rimavská Sobota pracovali 
počas uplynulého roka na týchto lokalitách:

Praslen – Igor Balciar a Ján Rešetár pri reko-
gnoskačných prácach na pravej strane doliny 
potoka Drienok objavili jaskyňu s kvapľovou 
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výzdobou a s bohatými archeologickými nález-
mi. Po Domici jaskyňa predstavuje druhú 
lokalitu s výskytom jaskynných kresieb na 
Slovensku. Členovia OS jaskyňu zamerali 
v dĺžke 133 m, vchod opatrili uzáverom a za 
pomoci odborníkov zo SAV, SNM a SSJ vyko-
nali archeologický a biospeleologický výskum. 

Španopoľskú vrchnú sondu sme prehĺbili 
o 3 m (hĺbka sondy je t. č. 7 m). Na lokalite 
hodláme pracovať aj v nasledujúcom roku.

Na jaskyni Podbanište sme vymenili starý 
skorodovaný a oslabený uzáver za nový 
– mohutnejší. Okolie uzáveru sme upravili 
a stabilizovali. Pri jaskyni Nad kadlubom sme 
upravili neustále sa zasýpajúci vchod jasky-
ne nainštalovaním 4 m dlhej rúry opatrenej 
novým uzáverom. Na lokalite medzi jaskyňa-
mi Nad kadlubom a Kadlub sme pokračovali 
v rozširovaní úzkeho komína. Ku koncu roka 
je jeho hĺbka 1,8 m.

V spolupráci so SK Tisovec sme uskutočnili 
pracovnú akciu v Netopierej jaskyni na Suchých 
doloch so snahou postúpiť v koncovej časti 
jaskyne. V Ponickom krase sa naši jaskyniari 
podieľali na spolupráci pri príprave ochranné-
ho pásma Ponickej jaskyne zameraním jej časti 
v dĺžke 277 m.

Štefan Pászer v spolupráci so SK Tisovec 
zorganizoval dve medzinárodné akcie v Drien-
čanskom a Tisoveckom krase pre jaskyniarov 
zo skupiny Marcel Loubens z Maďarska.

Celkovo sme uskutočnili 34 pracovných 
akcií, z ktorých boli vyhotovené technické den-
níky s počtom odpracovaných hodín 977.

Igor Balciar, tajomník skupiny

Speleoklub 
Rokoš 

Počas roku 
2006 členo-
via speleoklubu odpracovali 4 akcie v jaskyni 
Vahanka a navštívili Moravský kras – jaskyne 
Rudické propadání, Stará Amatérská, Rasovna 
a Holštejnská. Z celkového počtu 6 akcií vyho-
tovili rovnaký počet technických denníkov, 
objavili 1 m jaskynných priestorov. 

Ľubomír Kubíček, predseda speleoklubu

Speleo Rožňava 

Jaskyniarska sku-
pina Speleo Rožňava 
v  h o d n o t e n o m 
období pracovala 
pod nezmeneným 
vedením s celkovým 
počtom 20 platiacich 
členov. Do činnosti sa aktív-
nejšie zapájali noví členovia, ktorých sme pri-
jali do skupiny v rokoch 2004 – 2005. Ďalší 
štyria noví mladí záujemcovia boli prijatí za 
členov na VČS 21. 1. 2007. Členská základňa 
sa teda stabilizovala, činnosť však nebola až 
taká bohatá a predovšetkým neviedla k objavu 
nových jaskynných priestorov. 

Okrem pravidelnej  údržby terénnej 
výskumnej stanice v lokalite Krásnohorská 
Dlhá Lúka sa v teréne uskutočnilo spolu 11 
akcií s celkovou účasťou 68 členov. Z akcií sú 
spracované aj technické denníky. 

Jednou z najvýznamnejších činností bola 
akcia zameraná na opakovaný prieskum neprí-
stupných častí Gombaseckej jaskyne pri príle-
žitosti 55. výročia jej objavenia. Akcie sa okrem 
iných zúčastnili významné osobnosti z Maďar-
skej republiky, a to zástupcovia Aggteleckého 
národného parku a predseda zväzu horolezcov 
MR, ako aj zástupcovia z Ukrajiny.

Druhou najvýznamnejšou akciou bola spolu-
účasť na organizovaní XXX. východoslovenské-
ho tábora ochrancov prírody v teritóriu obce 
Dlhá Ves pri Domici, na ktorej sa zúčastnili 
traja členovia skupiny. V rámci TOP-u sa usku-
točnili exkurzie do všetkých významných lokalít 
tejto časti Slovenského krasu (Ardovská jaskyňa, 
Čertova diera, jaskyňa Milada, jaskyňa Mál...). 
Okrem fotodokumentácie účastníci tábora pre-
hlbovali sondu Kečovská vetva I. Všetci účastníci 
TOP-u mali možnosť navštíviť jaskyňu Domica 
a jej pokračovanie v Aggteleku. 

Za tretiu najvýznamnejšiu akciu skupiny 
v roku 2006 pokladáme účasť 12 Rožňavčanov 
na 50-tom jaskyniarskom dni organizova-
nom maďarskými jaskyniarmi v Aggteleckom 
národnom parku. 

V júli 2006 sa jeden člen skupiny zúčastnil 
povrchovej rekognoskácie krasového terénu 
v pohorí Durmitor v republike Čierna Hora. 
So skupinou na území Slovenského krasu 
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spolupracovali jaskyniari z Česka, Maďarska 
a Poľska v celkovom počte 32. 

Ďalšie práce sa sústredili predovšetkým na 
sondáže v Hradnej jaskyni.

Najzávažnejšou skutočnosťou zistenou 
v rámci prieskumu v Marikinom jazere v Krás-
nohorskej jaskyni – Buzgó bolo, že priechod-
nosť sifónu je už druhý rok pre závaly v hĺbke 
cca 18 m nulová. Skupina má o tom k dispozí-
cii bohatú fotodokumentáciu.  

Zo získaných zdrojov cez sponzorské prí-
spevky a výnos z 2 % podielu dane boli zakú-
pené nové overaly, batohy a laná.

Ondrej Bolaček, predseda skupiny 

Oblastná skupina 
Ružomberok

V roku 2006 sme 
odpracovali spolu 
79 akcií, z toho sa vypra-
covalo 75 technických správ.

Tohto roku sa nám podarilo získať celoploš-
nú výnimku na okres Ružomberok. Naša sku-
pinová činnosť sa mohla sústrediť hlavne na 
práce v týchto lokalitách: Liskovská jaskyňa 
a jej okolie, Krížska dolina, Turík, Magurka, 
Hučiaky a okolie, Bešeňová, Dubovské lúky, 
Podsuchá, Jazierce, Kraľovany, Smrekovica, 
Jánska dolina, Kamenná dolina, Lipt. Starhrad, 
Lipt. Osada a okolie, Zemianska dolinka, 
Ružomberok a okolie.

V Liskovskej jaskyni a jej okolí sme tohto 
roku odpracovali 38 akcií. Činnosť sa sústredila 
na rekonštrukciu rebríkov, lanového vybavenia 
a údržbu vybudovaných trás, ako aj speleozá-
kladne, ktorá dostala nový náter a zbavila sa 
prebytočného materiálu. V jaskyni sa pracovalo 
na viacerých miestach. V Tetrise a na Západnom 
konci sme pracovali hlavne na postupe smerom 
na západ. Kopalo sa aj v starej sonde v Plážovej 
sieni; sondu sme prehĺbili a prekopali sme sa 
o 2 m smerom dopredu. Kopalo sa aj v oblasti 
Pieskových chodeb, a to v Severnom závale 
a v Pieskových chodbách 2. Tu sa pokračovalo 
v kopaní stúpajúcej chodby, kde sme tohto roku 
postúpili o 4 m a narazili sme na zával s prie-
vanom, ktorý sa nám zatiaľ nepodarilo preko-
nať. Dĺžka vykopanej chodby dosahuje 20 m. 

V Západnej sieni v Návštevnej sonde sme sa 
zahĺbili o 1,5 m dopredu, ale bez možnosti ďal-
šieho postupu. Pracovalo sa aj na fotodokumen-
tácii nápisov a ich zakresľovaní. Uskutočnilo sa 
niekoľko akcií zameraných na dokumentáciu 
stavu jaskyne a kontrolu vchodov. 

Povrchový prieskum sme vykonali v okolí 
Turíka-Hradišťa, Lipt. Starhradu, Krížskej doli-
ny, Zemianskej doliny, Sidorova, Smrekovice, 
Salatína-Magury, Jaziercov, Dubovských lúk 
a Bešeňovej. V oblasti Lipt. Osady sme hod-
notili perspektívy prepadu potoka a neďale-
kého závrtu. V oblasti Kamennej dolinky nad 
Hrboltovou sme zdokumentovali 3 nové jasky-
ne: Obyvák (10 m), Rebríkovú jaskyňu (30 m) 
a jaskyňu Jadronov sen (5 m).

V oblasti Smrekovice sme kopali v prepadlis-
ku Smrekovica. Postúpili sme tu o 1,5 m, pri-
čom vidno ďalej. Do závrtu sa tratí blízky potok 
a je tu veľká pravdepodobnosť ďalšieho postu-
pu. V oblasti Bešeňová sme zdokumentovali 
Bešeňovskú jaskyňu pri trati. Pri poklese spod-
nej vody sme tu voľne postúpili do dĺžky 25 m. 
Neskôr voda stúpla a jaskyňa je dnes opäť pod 
vodou. V oblasti nad Dubovskými lúkami sme 
objavili a zdokumentovali 2 jaskyne: Kabínkovú 
(15 m) a Jaskyňu pod Kabínkou (10 m).

V oblasti Kraľovian sme sa venovali priesku-
mu a výskumu okolitých jaskýň. Navštívili 
sme Kraľoviansku jaskyňu a Jaskyňu v tune-
li. Výjazdové akcie sa sústredili aj na oblasť 
Liskovského kameňolomu, kde sa pod vede-
ním D. Mydla pracovalo v 1 sonde a na foto-
dokumentácii.

V oblasti Magurky sme zamerali vstupné 
časti odvodňovacej štôlne Russenger a vykonali 
sme fotodokumentáciu vstupu štôlne Kylian 
a vetracej šachty Rudolf. S cieľom fotodo-
kumentácie sme navštívili 2 stredoveké bane 
vo Vyšnom Matejkove v oblasti Podsuchá. 
Niekoľkokrát v roku sme navštívili aj oblasť 
Krížskej doliny – Rakytová, Pekelné, Chabenec. 
Zmapovali sme tu podľa aktuálnej situácie asi 
1,5 km banských diel, pričom sme sa sústredili 
na dokumentačnú činnosť a fotodokumentá-
ciu. Členovia skupiny i naďalej pracovali na 
údržbe vysunutej speleozákladne.

Na úseku Dechtárka pri štôlni Bielopotocká 
sme sa zúčastnili brigády na znášaní lokomotí-
vy Gali Zvolen. Všetko prebiehalo v spolupráci 
s Priemyselným múzeom Mladějov. Za týždeň sa 
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nám podarilo ručne zniesť lokomotívu s hmot-
nosťou 1,5 t z výšky viac ako 1200 m n. m.

V Českej republike sme navštívili oblasť 
Mladějova – Hrebeč. Tu sme sa dostali do hlav-
nej dopravnej šamotovej štôlne a štôlne 6000-
-Úpadnice. V blízkom pieskovcovom kameňo-
lome sme navštívili štôlňu UFO. 

Výjazdové akcie sa sústredili aj na oblasť 
Dubnej skaly pri Vrútkach a Jánskej doliny 
– navštívili sme Veľkú a Malú stanišovskú jas-
kyňu, kde sme pracovali na vypratávaní závalu. 
Sústredili sme sa tu aj na povrchový prieskum 
a navštívili sme Židovskú a Partizánsku jasky-
ňu – prepad Štiavnice, 3 akcie boli venované 
potápaniu v jaskyni Hlboké.

M. Potaš na jar tohto roku dosiahol slo-
venský rekord v potápaní pod ľadom v dĺžke 
1650 m. Navštívil aj oblasť jaskynnej vyvieračky 
Izvor Glavač v Chorvátsku, kde sa mu podaril 
ponor do hĺbky -70 m.

Navštívili nás jaskyniari z Poľska, Česka 
a niekoľko slovenských speleológov z viacerých 
skupín (OS Varín, Speleoklub Nicolaus...).

Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili 
90 m jaskynných priestorov, zameraných bolo 
40 m.

Miroslav Jurečka, predseda OS 

Sekcia jaskynného potápania

Správa o činnosti bude zaradená do ďalšieho 
čísla Spravodaja SSS, do uzávierky ju redakcia 
nemala k dispozícii.

Speleoklub 
Slovakia-Bystrá

Členovia speleoklu-
bu pôsobili  počas 
roka 2006 na svojich 
pracoviskách v Ďumbierskom vysokohorskom 
krase. 

Na začiatku roka ako obyčajne pracovali s ma-
ximálnym nasadením v sifóne Eurotunel na sprí-
stupnenom horizonte 1513 m n. m. Priaznivá 
tuhá zima im po niekoľkých rokoch umožnila 
pracovať celé tri mesiace, preto aj postup bol 
oveľa výraznejší ako po ostatné roky. Kruté pod-
mienky v už prekopanom sifóne s dĺžkou 45 m 

a maximálnou hĺbkou uprostred -12 m, najmä 
zlá výmena vzduchu, umožňovali pracovať denne 
iba hodinu. Pri využívaní ventilátora Š-100 MB 
a PVC rukávu priemeru 100 mm sa pracovný čas 
predĺžil na niekoľko málo hodín. To umožnilo 
domácim aj hosťujúcim jaskyniarom postúpiť 
o 4 m, čo predstavovalo trojnásobok posledných 
rokov. Išlo o náročné strojové kopanie v stvrdnu-
tých sedimentoch, neskôr ich vystriedala plastic-
ká hlina a objavili sa aj priesaky vody. Jarné prí-
valové vody koncom marca sifón opäť zatvorili, 
a tak ďalšie práce prerušili do budúceho roku. 

V letných mesiacoch jaskyniari pracovali v no-
voobjavenej Jaskyni hučiacich vodopádov v po-
nore P-2 Horný salaš, s väčšou intenzitou počas 
pracovných exkurzií v rámci Jaskyniarskeho 
týždňa. Ten zorganizovala naša družina na 
počesť 25. výročia objavenia JMN a 10. výročia 
jej sprístupnenia pre verejnosť. Celoslovenského 
stretnutia jaskyniarov v Ďumbierskom krase sa 
zúčastnilo 120 osôb. Pri tejto príležitosti bol 
v spolupráci so Správou slovenských jaskýň 
otvorený náučný chodník. 

V jesenných mesiacoch sa jaskyniari veno-
vali najmä povrchovému prieskumu zalesne-
ných svahov doliny Trangoška pri vyhľadávaní 
a mapovaní zatiaľ neznámych závrtov a ponorov. 
Začiatkom zimy došlo k samovoľnému prepad-
nutiu ponoru v sledovanej perspektívnej lokalite 
Lavínište. Ide nepochybne o miesto paleovýve-
ru, s ktorým komunikuje aj súčasná estavela 
Bystrá. Životunebezpečné prepadlisko bolo prác-
ne počas sneženia zabezpečené proti zavaleniu 
a zaistené ochrannou ohradou. Spoločne jasky-
niari uskutočnili 32 pracovných akcií za výdat-
nej pomoci jaskyniarov z Hornej Vsi, Čachtíc, 
SK Minotaurus a Moravského krasu. Jeden člen 
sa zúčastnil expedície do Kosova a pracovnej 
akcie v jaskyni Mesačný tieň.

Milan Štéc, predseda speleoklubu  

Speleologický klub 
Slovenský raj

S p e l e o l o g i c k ý 
klub Slovenský raj 
má 29 členov, ktorí 
sa venovali speleo-
logickému priesku-
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mu v Slovenskom raji, Galmuse a Medvedích 
chrbtoch.

Do Stratenskej jaskyne bolo zorganizovaných 
8 akcií, z toho 5 exkurzií pre jaskyniarov z Poľ-
ska, ČR a členov SSS. Jedna akcia sa uskutoč-
nila s cieľom vyhotoviť fotografie pre výstavu 
Jaskyne Slovenska zapísané v zozname svetové-
ho prírodného dedičstva. Prieskum pokračoval 
v Jazernej chodbe a Meandrovom dóme.

Na 39. klubovom jaskyniarskom týždni v do-
line Tiesňavy v dňoch 12. – 19. augusta sa 
pracovalo v Stratenskej jaskyni a na krasových 
planinách Duča a Pelc. Vykonával sa speleolo-
gický prieskum, geologický a geomorfologický 
výskum a fotodokumentácia historických ban-
ských a hutníckych diel. Týždňa sa zúčastnilo 
11 členov klubu, odpracovalo sa 52 dní.

V južnej časti Slovenského raja bola objave-
ná a zameraná jaskyňa Remiaška (11 m), ďalej 
boli objavené jaskyne Jakubova (10 m) a Pod 
sedlom (10 m). V kaňone Hnilca bola objavená 
30 m dlhá Okrová jaskyňa, objavili sme a za-
merali jaskyňu Meandrová rúra (16,2 m). Na 
Barbolici bola objavená a zameraná jaskyňa 
Skalina (11,5 m).

Vo Veľkom Sokole sme objavili 10 m dlhú 
jaskyňu Kotol, jaskyne Motýlie krídla (22,8 m) 
a Katkina brána; Kamzičia izba (7 m), Ypsilon-
ka (24 m) a Rárohova (8 m) boli aj zmapované. 
Preskúmali sme Kamzičiu jaskyňu a zamerali 
známu Mločiu jaskyňu.

V Malom Sokole bola objavená Bruchatá jas-
kyňa (5 m) a v jeho okolí jaskyne Lipovec (8 m) 
a Vahan (20,2 m), ktoré sa aj zmapovali. 

Na ľavom svahu (v smere toku) doliny Veľkej 
Bielej vody bola objavená a zameraná Čierna 
jaskyňa (13,5 m). Práce v značnom rozsahu sa 
vykonali v Prednej diere. Objavili a zmapovali 
sme jaskyne Kamenica (11 m), Skalné okno 
s bránou (18 m) a Piesková (17 m), nepome-
novaná jaskyňa bola iba preskúmaná v dĺžke 
15 m. V Pieskovej jaskyni pokračoval prieskum 
prekopávaním (6 m). Na hrebeni medzi 
Zadnou dierou a dolinou Veľkej Bielej vody 
bola objavená a zmapovaná jaskyňa Puknutá 
skala (8 m).

V rokline Kyseľ sa zaevidovala a zmapovala 
známa jaskyňa Zbojnícke diery (35 m). Po 
objave sa zmapovala Sokolia jaskyňa (22 m) 
v Sokolovej doline. Rozsiahly prieskum pokra-
čoval na svahoch Tomášovskej Belej. Severne 

od Medvedej jaskyne bola objavená Riečna 
jaskyňa, Veľká kosť. Objavili a zmapovali 
sme jaskyne Oľgine oči (16 m) a Javor (9 m). 
Zaregistrovala sa jaskyňa Pustovňa (13,5 m).

Na Čingove sa zamerala priepasť Studňa (8,5 
m). Na ľavom svahu Lesnice boli zaregistrova-
né, lokalizované a čiastočne zmapované staré 
(okolo 120 rokov) banské diela pravdepodobne 
z konca 19. storočia.

Rozsiahly bol povrchový prieskum. Skúmali 
sa tieto lokality: Biele Vody, Sokolica, Duča, 
Srnčie skaly, Štrbáková, Doštianky, Kopa, 
Priehyba, Šiance, Barbolica, Hranovnické 
pleso, Veľký Sokol – Brestová dolka – Lipovec, 
Predná a Zadná diera, Červená skala, doli-
na Tomášovskej Belej, Hlboká dolka, Okolie 
Medvedej jaskyne, Kyseľ, Pirť – Sokolia doli-
na, Kláštorisko, Kláštorná roklina, Prielom 
Hornádu od Hrdla po Čingov. Cieľom priesku-
mu bola lokalizácia známych krasových javov 
a vyhľadávanie nových jaskýň. Na trase Zadný 
Turník – Kolísky – Jabloň – Lesnica sa zhod-
notila perspektívnosť územia na základe geo-
logických výsledkov. Speleologický prieskum 
sa robil na lokalitách rozšírenia travertínov 
– Medvedie chrbty.

V jaskyniach na Dreveníku (Dvojvchodová 
jaskyňa, Ľadová, Strecha, Pod bukom a Šikmá 
jaskyňa) sa vykonala hlavne kontrola stavu 
ich ochrany. Zmapovaná bola 48 m dlhá jas-
kyňa Drina. V jaskyni Strecha, Dvojvchodovej 
a Drine sa urobil aj archeologický výskum. 
V Hradnom vrchu sa zamerala jaskyňa Temná, 
dlhá 227,3 m. Je to významná archeologická 
lokalita.

Dve akcie sa uskutočnili v krasovom území 
Galmus. Spočítavali sa netopiere v Homološo-
vej a Strieľanej jaskyni. V Šarkanovej diere bola 
obvodná revízia prírodnej pamiatky.

Speleoarcheologický výskum sa vykonal v 13 
jaskyniach.

V rámci speleologickej strážnej služby jej 
členovia robili údržbu a kontrolovali uzávery 
uzamknutých jaskýň (Medvedia, Okienková, 
Stratenská, Psie diery) a jaskyne, ktoré sú 
ohrozované návštevníkmi. Okrem toho radoví 
členovia klubu vykonávali počas 79 terénnych 
speleologických akcií kontrolnú ochranársku 
činnosť na 37 speleologických objektoch. Naša 
činnosť bola zameraná aj na ochranu povrcho-
vých krasových javov. 
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Členovia klubu sa zúčastnili niekoľkých 
podujatí organizovaných SSS a SSJ. Na 
Speleomítingu, kde sme prezentovali 40 rokov 
činnosti SK Slovenský raj, sa okrem organi-
začného zaistenia (O. Miháľová) zúčastnilo 
ďalších 11 členov klubu; o techniku sa starali 
dvaja členovia (Ing. P. Budický, Ing. Š. Skalský). 
Na akcii v Podtatranskom múzeu odzneli 
dve prednášky s tematikou Jaskyne Spiša. Na 
Speleofóre ČSS sa zúčastnili dvaja členovia 
klubu. V Demänovskej doline sa uskutočnila 
medzinárodná konferencia o ľadových jasky-
niach, kde sme mali prezentáciu a panel 136 
rokov Dobšinskej ľadovej jaskyne a sprevádzali 
účastníkov na exkurzii v tejto jaskyni. Ďalej sa 
členovia klubu zúčastnili meračského kurzu 
s programom Therion, na jaskyniarskom týžd-
ni pri JMN, na seminári 30 rokov od požiaru 
v Kyseli. Dvaja členovia sa zúčastnili seminá-
ra speleologickej strážnej služby, na ktorom 
sa prezentovali prednáškou Kras Slovenského 
raja. Speleoarcheologickej činnosti sa týkalo 21 
prednášok a rozhovorov s redaktormi rôznych 
médií. Päť vedeckých prác zo speleoarcheoló-
gie sa publikovalo v zborníkoch a časopisoch.

V r. 2006 sa členovia klubu zúčastnili na 88 
akciách, z toho 79 terénnych, ktorých náplňou 
bol speleologický prieskum, dokumentácia 
a ochrana krasových javov; z akcií vyhotovili 88 
technických denníkov. Počas akcií, na ktorých 
sme odpracovali v teréne 194 dní, bolo obja-
vených 25 jaskýň v Slovenskom raji s dĺžkou 
jaskynných priestorov 336 metrov; zameralo 
a zmapovalo sa 22 jaskýň (20 Slov. raj, 1 Dre-
veník, 1 Hradný vrch) v celkovej dĺžke 549 m. 

Ján Tulis, predseda klubu

Jaskyniarska skupina 
Spišská Belá

Celkove skupina usku-
točnila 27 akcií na 12 
lokalitách, pričom obja-
vila 314 m jaskynných 
priestorov, z toho 155 m 
zamerala.

 N o s n ý m  p r o g r a -
mom skupiny je naďalej Jaskyňa Javorinka. 
Sondážnymi prácami v Netopierej chodbe 

objavili členovia 170 m chodieb a zamerali 
79 m polygónovej siete. Prieskumom bočných 
chodieb pri Balvanitom dóme bolo objave-
ných 30 m nových priestorov. Krátkou sondou 
sa podarilo preniknúť do nových priestorov 
za Trojkráľovou chodbou pri polygóne 551 
v dĺžke 30 m, kde sa nachádzajú jazierka s väč-
ším počtom jaskynných perál. Pri priebežnom 
prieskume Jožkových chodieb sa objavilo 40 
m priestorov. Popri prieskumnej činnosti čle-
novia umiestnili ďalšie 3 rebríky na exponova-
ných miestach vo vrcholových častiach jaskyne. 
Pracovalo sa aj na úprave vchodu a Vstupnej 
priepasti. Ešte na jar členovia pripravili niekoľ-
ko vriec kvalitného piesku z  riečišťa a v letnom 
období demontovali rebríky zo Vstupnej prie-
pasti; následne spustili na dno priepasti pre-
kážajúce a labilné balvany. Betónom a roxor-
mi sa zabezpečili ostatné bloky pod vchodom 
a v jeseni sme umiestnili a ukotvili rebríky. 
Počas jarnej akcie skupina znova zamerala 
súradnice a nadmorskú výšku pomocou GPS. 
Celkove v jaskyni objavila 270 m nových cho-
dieb a zamerala 79 m, čím celková dĺžka zame-
raných priestorov dosiahla 8457 m.

Pokračovali sondážne práce na konci Prieva-
novej jaskyne, kde sme sa po postupe v sonde 
o 2,5 m dostali do 5 m dlhého priestoru, 
ktorý pokračuje zúženinou. Vo Vyšnej svišťovej 
jaskyni bolo zameraných 38,33 m známych 
priestorov a objavených 11 m nových, pomo-
cou GPS sa zamerali súradnice a nadmorská 
výška vchodu. Prieskumom Svišťovej doliny 
sme lokalizovali a krátkou sondou objavili 
5 m dlhú Čierno-bielu jaskyňu. Zatiaľ bezú-
spešne pokračovali sondážne práce v Loveckej 
jaskyni, ktorú sme tiež zamerali pomocou 
GPS; na akcii sa zamerala aj Jaskyňa u troch 
hríbov. V rámci prieskumu za spolupráce jas-
kyniarov z Bratislavy sa navštívili Jaskyňa sta-
rých objaviteľov a Sedlákova diera. Povrchovým 
prieskumom vo Veľkom Košiari pod Prednými 
Jatkami bola pravdepodobne lokalizovaná 
10 m dlhá Jaskyňa v žľabe. Skupina na dopl-
nenie dokumentácie navštívila Jaskyňu nad 
Starou poľanou, kde sa zamerali priestory 
v dĺžke 37,44 m. Lokalizovala sa cca 10 m dlhá 
jaskyňa pod Faixovou poľanou v nadm. výške 
1400 m; pravdepodobne ide o jaskyňu Faixova 
čuba. K 125. výročiu objavenia Belianskej jas-
kyne skupina znova nainštalovala vo Vstupnej 
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dvorane pamätnú tabuľu z roku 1971 objavite-
ľom jaskyne, demontovanú počas stavebných 
úprav areálu vchodu jaskyne. Pamätnú tabuľu 
odhalili pri oslavách výročia. RNDr. Stanislav 
Pavlarčík a Ján Zibura počas 26 kontrolných 
akcií v rámci speleologickej strážnej služby 
navštívili okrem pracovných lokalít aj jasky-
ňu Aksamitka, Alabastrovú jaskyňu a Ľado-
vú pivnicu, Suchú a Mokrú dieru, Muránsku 
a Zbojnícku jaskyňu a iné lokality. 

Skupina v rámci svojej činnosti vyvíjala 
rôzne speleologické a spoločenské aktivity. 
Začiatkom roka Podtatranské múzeum v Po-
prade uskutočnilo výstavu Jaskyne severného 
Spiša, kde skupina prezentovala najznámejšie 
jaskyne nášho regiónu. Na prednáške v tomto 
múzeu predseda JS oboznámil učiteľov príro-
dovedy na ZŠ so speleologickým prieskumom 
vo Vysokých a Belianskych Tatrách. V marci 
a septembri počas tradičných speleovečerov 
v Spišskej Belej skupina predstavila širšej verej-
nosti úspechy zahraničných jaskyniarov v naj-
hlbšej jaskyni sveta, lezecké umenie kamarátov 
horolezcov vo filme Igora Michlíka a video-
projekciu Tajomstvo podzemnej krásy od toho 
istého autora. 

Valného zhromaždenia SSS vo Svite sa 
zúčastnili štyria členovia, na Speleomítingu 
I. Michlík prezentoval ďalší zo série fil-
mov z jaskyne Javorinka s názvom Jaskyňa 
Javorinka – Trojkráľová chodba a videošot 
o stavbe Belianskej lezeckej steny – Havran. 
Traja čakatelia sa zúčastnili speleologického 
meračského kurzu v Demänovskej doline. 
J. Zibura využil 47. jaskyniarsky týždeň v Ďum-
bierskom vysokohorskom krase na návštevu 
JMN a nadviazanie spolupráce s inými skupi-
nami. Dr. Pavlarčík, V. Fudaly a Ľ. Plučinský sa 
7. 8. zúčastnili slávnostného zhromaždenia pri 
príležitosti 125. výročia objavenia Belianskej 
jaskyne, ktoré organizovala Správa slovenských 
jaskýň. Významnou spoločenskou akciou bola 
svadba členov skupiny M. Pikovskej a M. 
Vitkovského; 25. 9. sa v jaskyni Hučivá diera 
uskutočnil prvý „jaskyniarsky obrad“ v skupi-
ne od jej založenia. Na septembrovom stretnutí 
v Zakopanom pri príležitosti 55. výročia zalo-
ženia Speleoklubu Tatrańskiego sa zúčastnili 
5 členovia skupiny, ktorí prítomných oboz-
námili s naším krasom. Na jeseň J. Zibura 
dvakrát navštívil Moravský kras na pozva-

nie moravských jaskyniarov. Počas roka dobre 
pracoval speleokrúžok pri ZŠ Moskovská na 
cvičnej lezeckej stene pod vedením I. Michlíka 
a M. Grivalského.

Vladimír Fudaly, predseda skupiny

Jaskyniarsky klub 
Strážovské vrchy

Praktická speleolo-
gická činnosť

V roku 2006 sa 
uskutočnilo 125 akcií 
zameraných prevažne 
na prieskumné sondovacie 
práce v Považskom Inovci (j. Džimova spása 
a Jaskyňa pod Úhradom), v Lúčanskej Malej 
Fatre (jaskyne vo vrchu Ostrá) a v Strážov-
ských vrchoch (Strážovská priepasť, Pružinská 
Dúpna j., Četníkova svadba, Jánošíkova j. a Pre-
vis pri Diamami). Okrem toho boli navštívené 
lokality Súľovských vrchov (Jašteričia priepasť, 
Závadské jaskyne, ďalšia zlepencová jaskyn-
ka pri Zem. Závade, Šarkania diera, jaskyne 
v Skalkách nad Raj. Teplicami), Strážovských 
vrchov (Sonda na Hrubej Kačke, ďalšie jas-
kyne na Strážove, Otcova j.), Lúčanskej Malej 
Fatry (jaskyne na Kozli, v Kamennoporub-
skej doline) a Považského Inovca (j. Opálená 
skala, Beňovská priepasť a iné). Okrajovo sme 
sa venovali pseudokrasu Javorníkov v oblasti 
Marikovskej a Papradnianskej doliny. Niekoľkí 
členovia sa zúčastnili aj na pracovných akci-
ách alebo exkurziách v rajónoch iných klubov 
SSS: v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline 
(j. Okno) a Jánskej doline (Stanišovská j., j. 
Haraska), v Ďumbierskom krase (J. mŕtvych 
netopierov, J. studeného vetra), v Modrovskej 
j. a jaskyniach v rajóne Trenčianskeho spele-
oklubu a v Drienčanskom krase (j. Praslen). 
Osobitnú zmienku si zaslúži návšteva 
Šlosiarovej jaskyne v rajóne OS Rim. Sobota. 

Za najväčší úspech nášho JK v minulom 
roku možno označiť objav Strážovskej priepas-
ti, ako aj objav Vianočnej sienky v Pružinskej 
Dúpnej jaskyni. Zameriavalo sa v Jánošíkovej 
jaskyni, Strážovskej priepasti, Džimovej spáse 
a J. pod Úhradom. Priebežne sa vykonávala 
fotografická a iná dokumentácia vrátane loka-



31

lizácie vchodov pomocou GPS, merania teplôt 
a monitoringu netopierov.

Pri povrchovom prieskume v Strážovských 
vrchoch v okolí Pružinskej Dúpnej jaskyne 
v Kamenskej doline pod Čiernym vrchom, 
v Lúčanskej Malej Fatre, najmä krase Ostrej 
a Kozla sa zaregistrovalo niekoľko nových jas-
kýň. 

Pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostli-
vosti o ne sme sa v rámci dohody so Správou slo-
venských jaskýň starali aj o udržiavanie poriad-
ku v jaskyniach a ich okolí. Informačnými 
tabuľkami sa označilo 5 uzavretých jaskýň, 
vyrobil a osadil sa uzáver novoobjavenej 
Strážovskej priepasti.

  
Iné aktivity

Zúčastnili sme sa celoslovenských jaskyniar-
skych podujatí pod hlavičkou SSS, resp. SSJ, 
ktoré sa uskutočnili vo Svite (Speleomíting), 
v Nízkych Tatrách (Jaskyniarsky týždeň), na 
východnom Slovensku (seminár speleologickej 
strážnej služby) a v Mojtínskom krase (Lezecké 
dni), rovnako na valnom zhromaždení SSS, 
kde sa predsedom SSS stal B. Kortman a spolu 
s členom JK J. Kasákom ich zvolili za členov 
redakčnej rady Spravodaja SSS. 

V septembri sme pre členov a sympatizantov 
zorganizovali poznávací zájazd do troch sprí-
stupnených jaskýň: Harmaneckej, Bystrianskej 
a J. mŕtvych netopierov. V rámci jaskyniarskej 
osvety sme uskutočnili niekoľko prednášok 
a besied predovšetkým pre mládež (napríklad 
v SEV Poniklec, ZŠ v P. Bystrici a v Belej pri 
Varíne), počas vychádzok sme s nimi navštívi-
li aj niektoré jaskyne. Pružinská Dúpna jas-
kyňa sa stala cieľom účastníkov Zrazu turis-
tov Trenčianskeho kraja, obyvateľov Pružiny 
a študentov stredných škôl z Pov. Bystrice. Pre 
všetkých sme zabezpečili prehliadku jaskyne 
s inštaláciou osvetlenia, sprievodcovskými a lek-
torskými službami. O našej činnosti sa mohla 
široká verejnosť dozvedieť z regionálnych, ale 
aj z celoslovenských médií, niekoľko príspev-
kov vyšlo v Spravodaji SSS. Informácie o nás sú 
i vo vývesnej skrinke JKSV v Manínskej Tiesňave, 
vydali sme textovo-obrázkovú skladačku Kras 
a jaskyne v okolí Považskej Bystrice.
Zamerané: Jánošíkova j. 326,4 m, (221,5 m)
Strážovská priepasť + Prezliekareň 70,95 m, -
20,79 m

JK mal na konci roka 39 členov, za celý rok 
sa uskutočnilo 125 akcií.

Bohuslav Kortman, predseda JK
Ján Kasák, člen výboru JK

Speleoklub Šariš

V roku 2006 sa čle-
novia Speleoklubu 
Šariš venovali okrem 
pseudokrasu vlastné-
ho rajónu aj jaskyniam 
mimo neho. Bola to 
hlavne jaskyňa Mesačný tieň 
a v Chorvátsku krasové javy na ostrove Hvar.

Z našej činnosti sme vypracovali 47 tech-
nických denníkov, čiže toľko bolo oficiálnych 
akcií. Okrem nich zhruba rovnaký počet akcií 
súvisel s jaskyniarstvom okrajovo. 

Naše aktivity sa prezentovali vo via-
cerých článkoch Spravodaja SSS, ďalej na 
Speleomítingu vo Svite (fotografie, film), ale 
aj v zahraničí, na medzinárodnom sympóziu 
o pseudokrase v Poľsku (Bartkowa) formou 
posteru a prednášky.

Speleomítingu sa zúčastnilo 14 členov, 
47. jaskyniarskeho týždňa v Nízkych Tatrách 
6 členov a 1 sympatizant. 

Pri akciách v našom rajóne bolo objave-
ných nových 140,5 m a zmapovaných 414,8 m. 
V jaskyni Mesačný tieň sme zmapovali 
684,67 m. Celkove sme na Slovensku zame-
rali 1111,83 m. Na ostrove Hvar bolo objave-
ných zhruba 400 m a zmapovaných 323,18 m. 
Spolu náš klub zameral 1435,01 m jaskynných 
priestorov.

Prieskum a mapovanie v našej oblasti
Dominantné ostali Levočské vrchy, hlav-

ne Jaskyňa pod Spišskou (JpS), kde boli 4 
akcie. Vykonalo sa meranie, prieskum, natá-
čanie filmu, dokumentácia pre Speleomíting, 
sčítanie netopierov, zameranie pomocou GPS 
+ mapa otvorov a trhlín. Spolu s geológmi 
z Košíc sa pripravuje inštalovanie dilatometra, 
uskutočnili sa 2 „geologické“ akcie. Aktuálna 
dĺžka JpS je 740,50 m.

V masíve Spišskej (mimo JpS) bolo 5 akcií. 
Zamerali sa vchody pomocou GPS, kopalo 
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sa v Koreňovej jaskyni, v Timurovej próbe. 
Nové objavy sa zaznamenali v perspektívnej 
Krakovej jaskyni.

Nad Tichým Potokom sa v Židovej jaskyni 
počas 6 akcií vykonalo mapovanie, sčítava-
nie netopierov, povrchový prieskum. Aktuálna 
dĺžka jaskyne dosiahla 305,7 m.

Okolie Židovej jaskyne – najväčšie objavy 
boli v jaskyni Trojuholníkovej (min. 50 m) 
a v Čugani (zameraných 13,6 m).

V masíve Zámčiská bola 1 akcia, povrchovka, 
obhliadka vchodov známych jaskýň.

V pohorí Čierna hora 2 akcie pri Hrabkove. 
V Bachurni 3 akcie, okrem prieskumu 
v Džandžurovej diere išlo o povrchové akcie.

V pohorí Branisko v Diablovej diere boli 
3 akcie, pracovalo sa vo vyvieračkách V-1 
a V-3. V krase Humenských vrchov sme na 
jednej veľkej akcii vyčistili a potom dôkladne 
prehliadli jaskyňu Veľká Artajama.

Vo Vihorlate náš člen Miro Buraľ objavil vo 
vulkanitoch (Janíčkova skala) stromové jaskyne, 
ktoré vznikli vyvetraním stromu. Sú to prvé jas-
kyne svojho druhu na východnom Slovensku.

Prieskumné, mapovacie a prehliadkové 
akcie v rajónoch iných skupín

Mimo nášho regiónu sme pomohli spriatele-
ným jaskyniarom: v jaskyni Zlá diera (kopanie 
v sonde), v Demänovskom krase v Pustej jasky-
ni (čistenie Klausovho sifónu), v Slov. rudoho-
rí (Zlatník) bola kopáčska akcia a zameranie 
jaskýň Asterix a Obelix.

Na Silickej planine v Kečove boli 2 akcie, 
kopalo sa v závale.

Perspektívne sú Haligovské skaly, kde sa čis-
tila Chemikova džurka.

Vo Vysokých Tatrách to boli 3 akcie v Me-
sačnom tieni.

Prieskumné a poznávacie akcie v zahraničí
V Chorvátsku na ostrove Hvar sme na troch 

viacdenných expedíciách objavili 12 jaskýň 
a priepastí; výskum pokračuje a v Spravodaji je 
prezentovaný väčším príspevkom. 

Okrem toho navštívili naši členovia Poľsko 
(2 poznávacie akcie v pseudokrase), Maďarsko 
(2 prehliadkové akcie v Baradle) a v Česku to 
bola poznávacia akcia v Moravskom krase.

Ján Vykoupil, predseda speleoklubu 

Speleoklub Tisovec
 
Speleoklub vykonával 

svoju činnosť na vyhrade-
nom území Tisovského 
krasu a časti Muránskej 
planiny na základe povo-
lených výnimiek z plat-
ných zákonov o ochrane 
prírody.

Rok 2006 patril medzi najúspešnejšie v 55-
-ročnej histórii jaskyniarstva v Tisovci. V prie-
behu roka sa zaktivizovali prakticky všetci 
členovia speleoklubu. Aktivita jaskyniarov 
Dušana Hutku, Jana Pavlíka, Lukáša Vlčeka, 
Iva Kámena a čakateľa Mira Hecku vyvrcholila 
do unikátneho objavu v lokalite Suché doly 
v ponore pod jaskyniarskou chatkou. Tento 
objav je porovnateľný s objavom nového vcho-
du jaskyne Bobačka, so speleopotápačským 
prienikom cez úvodný sifón do jaskyne Teplica, 
následným otvorením druhého vchodu do 
Teplice či speleopotápačskými a jaskyniarsky-
mi objavmi v Teplici a Jazernej jaskyni.

V tomto roku sme si pripomenuli aj niekoľ-
ko významných jubileí v živote speleoklubu: 
85. výročie narodenia zakladateľa jaskyniar-
stva v Tisovci Ing. Svätopluka Kámena (1921 
– 1992), päťdesiatku Dušana Čipku, sedem-
desiatiny dlhoročného a stále aktívneho jasky-
niara Zbiža Nišponského spolu s krstom jeho 
knihy V zaplavených hlbinách pod Tisovským 
a Muránskym hradom, ako aj 55 rokov organi-
zovaného jaskyniarstva v Tisovci.

Prieskumná činnosť
Bola zameraná na lokality Hradová, Suché 

doly, Dielik, Teplica, Čertova dolina, Voniaca 
– Dážďovnica, Kučelach, Červená.

Najvýznamnejší objav sa podaril v lokalite 
Suché doly. Na desiatky rokov zabudnutej loka-
lite sa myšlienka otvorenia ponoru pod chatou 
D. Hutku s povzbudením Z. Nišponského 
začala realizovať 28. 5. 2006 prvými príprav-
nými prácami na otvorenie ponoru. Po nie-
koľkotýždňových prípravách a tvrdej práci sa 
1. júla podarilo skupine jaskyniarov (Hutka, 
Kámen, Pavlík, Vlček a Kubíni) preniknúť do 
jaskynného systému, ktorý sa nachádza v blíz-
kosti priepasti Michňová. Obidva jaskynné 
systémy sú s najväčšou pravdepodobnosťou 
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spojené. Keďže úvodná časť systému má rútivý 
charakter, bolo potrebné okamžite nebezpeč-
né miesta zaistiť drevenou výstužou. Vchod 
do jaskyne sa zabezpečil kovovým uzáverom. 
Postupne boli niektoré exponované miesta 
vybavené kovovými rebríkmi a vo vstupných 
častiach priepastí sa osadili expanzné nity na 
spoľahlivé ukotvenie lán. Do týchto a ďal-
ších prác v jaskyni, ktorú sme nazvali Nová 
Michňová (M-2), sa postupne zapájali ďalší čle-
novia speleoklubu (Hámoš, Čipka, Pohorelský, 
Gandžala, Nišponský, čakateľ M. Hecko) a M. 
Jagerčík zo Speleo-Detva. Čaká tu na nás i na 
ďalšie generácie jaskyniarov ešte mnoho namá-
havej práce, už teraz však patrí poďakovanie 
a obdiv všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôso-
bom podieľali na objave tohto unikátneho 
jaskynného systému.

D. Hutka s niektorými členmi a čakateľmi 
pokračoval v sondážnych a zabezpečovacích 
prácach v jaskyni Hradová č. 31. V rámci arche-
ologického prieskumu na Hradovej D. Hutka, 
I. Kubíni a D. Čipka preskúmali niektoré men-
šie jaskyne a pokračovali v sondážnych prácach 
v závrte pri Okrúhlej skale.

V zahraničí vyvíjal aktivity L. Vlček, ktorý 
sa zúčastnil úspešnej medzinárodnej speleolo-
gickej expedície v stolových horách Kukénan 
a Roraima vo Venezuele. Spolupracovali sme 
aj inými skupinami či klubmi – L. Vlček 
najmä so Speleo-Detva v krase Krakovej hole, 
SK UK Bratislava, JK Dubnica, SK Červené 
vrchy, SK Drienka, OS Rimavská Sobota a Ban-
ská Bystrica. J. Pavlík a I. Kámen spolu s OS 
Brezno uskutočnili niekoľko akcií v Suchých 
doloch. Jaskyniarske a sprievodné akcie najmä 
z technickej stránky zabezpečovali J. Hámoš 
a Š. Pohorelský.

Dokumentácia jaskýň
V súvislosti s objavom jaskyne M-2 sa vyko-

nala jej predbežná mapová dokumentácia 
(Vlček) a fotodokumentácia (Pavlík, Vlček, 
Hutka). Orientačne bolo zameraných 750 m 
chodieb.

Ochrana krasu
Pokračovala spolupráca so Správou NP 

Muránska planina pri monitoringu netopie-
rov v jaskyniach. Členovia speleoklubu sa 
aktívne podieľajú na ochrane povrchových 

a podzemných krasových javov. Dvaja členo-
via vykonávajú speleologickú strážnu službu 
v rajóne SK Tisovec (vlani na 48 akciách 
odpracovali 405 hodín). K 31. 12. 2006 bolo 
uzatvorených 7 jaskýň – Michňová, Kostolík, 
Jazerná, Hradová č. 31, Čertova, Teplica a No-
vá Michňová (M-2).

Osvetová činnosť
Fotografie z Tisovských jaskýň od J. Pavlíka 

boli umiestnené na jaskyniarskej interneto-
vej stránke. L. Vlček spracoval súbor fotogra-
fií z jaskýň Tisovského krasu na CD nosiče. 
D. Hutka a L. Vlček publikovali v regionál-
nych periodikách, Spravodaji SSS, Aragonite 
a v zborníku odborných referátov Správy NP 
Muránska planina – Reussia. V Slovenskom 
rozhlase bol odvysielaný príspevok D. Hutku 
o novom objave v Tisovskom krase.

V rámci propagácie prírodného bohatstva 
okolia Tisovca sme uskutočnili dve exkurzie 
pre jaskyniarov z Miškolca do jaskýň Teplica, 
Michňová a M-2.

Vyšla knižná publikácia autora Ing. Z. 
Nišponského V zaplavených hlbinách pod 
Tisovským a Muránskym hradom.

Ostatné
V rámci spolupráce sme s členmi OS 

Rimavská Sobota navštívili jaskyňu Praslen 
v Drienčanskom krase, ktorá je známa vzácny-
mi archeologickými nálezmi. V jaskyni Kostolík 
uskutočnili pracovníci SSJ biospeleologický 
výskum zameraný na výskyt bezstavovcov.

Súhrn
Počet akcií 52, odpracovaných hodín 1186, 

počet účastníkov 12. Jedna objavená jaskyňa, 
dĺžka novoobjavených chodieb cca 750 m.

Ivan Kubíni, predseda speleoklubu

Oblastná skupina 
Tribeč

V roku 2006 čle-
novia oblastnej sku-
piny pracovali na lo-
kalitách Malá Lehota, Píla, 
Veľké Pole – Müller a Hodrušská dolina. 
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V jaskyni Oblúk sa pokračovalo vo výko-
pových prácach na konci jaskyne a čistila sa 
paleontologická sonda v jaskyni. V zimných 
mesiacoch sa vykonal povrchový prieskum 
v okolí jaskýň Píla a Oblúk, pri ktorom boli 
zaregistrované dva výduchy teplého vzduchu. 
Bola zameraná nová jaskyňa Štrbinka v dĺžke 
11,5 metra, ktorá sa nachádza neďaleko jaskyne 
Oblúk. Výkopovými prácami na dne priepasti 
Müller sa postúpilo o 3 metre. V Hodrušskej 
doline sa začalo s postupným prieskumom 
starých banských diel so zameraním na štôlňu 
Florián. 

Oblastná skupina spolupracuje aj pri ochra-
ne krasu so Správou slovenských jaskýň. Okrem 
pravidelnej kontroly uzáveru na jaskyni Píla, 
ktorý bol ku koncu roka poškodený, sa vyčis-
til závrt Praženica na Malej Lehote. Členovia 
OS spolupracovali s klubmi Speleo Bratislava 
a Slovakia-Bystrá. Na základnej škole v Žarno-
vici urobili prednášku o jaskyniach a ochrane 
krasu. 

Počet 
akcií

Počet 
TD Objavy Zamerané Počet 

členov
15 10 15 11,5 m 12

Juraj Šurka, tajomník oblastnej skupiny

Trenčiansky speleoklub

Najviac akcií nášho klubu bolo zameraných 
na ďalší prieskum jaskýň Česanej hory. Na jej 
severnom svahu sme po krátkom sondovaní 
na mieste zimného mokrého fľaku objavili 10 
m dlhú, mimoriadne tesnú jaskynku so silným 
prievanom. Pracovne sme ju nazvali Severná 
sonda. V lete sme tu vykonali dymovú skúšku. 
Všetok dym nasalo, a nikde v okolí nevyšiel.

V predpokladanom predĺžení Severnej 
sondy, v ďalšom mokrom  fľaku, sme začali 
hĺbiť novú sondu, zatiaľ bez úspechu.

Neďalekú jaskynku ČH-1 sme preskúmali 
v dĺžke 3,5 m a Jaskyňu skeptika v dĺžke 2,5 m. 
V jaskyni Tam za rohom sme postúpili o 6 m, 
jej dĺžka vzrástla na 21 m. V jaskyni Kakaeska 
sme spriechodnili jej strednú časť. K priesku-
mu najhlbších častí sme sa nedostali, keďže 
sa nám tu nepodarilo odstrániť riziko zosunu 
balvanov (masív je veľmi zvetraný).

V skalnej stene neďaleko kóty Trtavka 
sme našli novú jaskynku dlhú 4 m, na ďalší 
prieskum neperspektívnu.

Počas dvoch akcií sme skúmali puklinovú 
priepasť Starý háj nad Omšením. Prenikli sme 
hlbšie o 8 m. Zistili sme, že na súčasnom dne 
v hĺbke 17 m sme neboli prví. Pokračovať za 
prievanom nám zatiaľ znemožňuje kompliko-
vané zúženie a celkovo veľmi ťažká priechod-
nosť priepasti. Za doterajší postup vďačíme 
Paľovi Repkovi a Milovi Lisému – dvom sku-
točným expertom na úžiny.

Dokončili sme čistenie niektorých závrtov 
na Veľkých lúkach a na Janovčí. V prieskume 
jaskyne v závrte č. 2 (Maršálková) sme pre 
zákaz zo strany vodárov nepokračovali.

V jaskyni Remať sme spočítali zimujúce 
netopiere (126 ks).

Niektorí z nás sa zapájali do akcií iných 
jaskyniarskych skupín. Bolo to v jaskyniach 
Považského Inovca (j. HV-1, Mačacia jaskyňa, 
Modrovská jaskyňa, Džimova spása, Jaskyňa 
pod Úhradom), Čachtického krasu (j. SS-1) 
a Borinského krasu (j. Ananásová a Veľké 
Prepadlé).

Traja členovia a jeden rodinný príslušník sa 
zúčastnili na 47. jaskyniarskom týždni v Níz-
kych Tatrách, kde navštívili Jaskyňu mŕtvych 
netopierov.

Miroslav Sova, predseda klubu

Oblastná skupina Uhrovec

Činnosť členov skupiny bola zameraná 
prevažne na povrchový prieskum a kontro-
lu jaskýň v rajóne (Jaskyňa v Čiernom vrchu, 
Melková, Prievanová). Zo 7 pracovných akcií 
vyhotovili 2 technické denníky. Na poslednej 
akcii v roku začali so sondovaním na novej 
lokalite s pracovným názvom Kamenská ska-
la 3. Jeden člen sa zúčastnil na dvoch prac. 
akciách inej skupiny. Predseda OS sa okrem 
valného zhromaždenia SSS vo Svite zúčastnil 
Lezeckých dní v Mojtíne. Pokračovala spolu-
práca s M. Lisým z JK Strážovské vrchy, kto-
rého vedomosti a schopnosti sú pre skupinu 
prísnosom, za čo ďakujeme. 

Jozef Kováčik, tajomník OS 
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Speleoklub 
Univerzity 
Komenského 
Bratislava

Aj v roku 2006 sme objavili a zdokumento-
vali niekoľko kilometrov jaskynných priesto-
rov na Slovensku i v zahraničných krasových 
terénoch.

Vzhľadom k ponúkajúcim sa možnostiam 
bola činnosť na domácej pôde sústredená 
naďalej na obrovský systém jaskyne Mesačný 
tieň v masíve Javorinská Široká vo Vysokých 
Tatrách. Dĺžka fyzicky spoznaného traktu tu 
dosiahla ku koncu roka 13,6 km, v hĺbke 
sme pokročili k méte -441 m. Lokalita sa 
tým stala už 4. najdlhšou, resp. 2. najhlbšou 
v krajine, je však isté, že to nebude jej konečné 
umiestnenie v tomto rebríčku. Zo spolupráce 
viacerých jednotlivcov i skupín z SSS (popri 
UK najmä Sekcia jaskynného potápania, SK 
Šariš a Muránska planina) i ČSS pod vedením 
Speleoklubu UK vzišlo za posledný rok viac 
ako 4 km objavených chodieb, siení, dómov 
a meandrov. Čiastočne už boli preskúmané aj 
prvé prítoky hlavnej rieky smerom do plusu 
(najvyššie zatiaľ do +80 m rel. nad aktívnym 
tokom). Pomerne náročné prieskumné akcie 
v trvaní 3 – 5 dní, spojené s bivakovaním, sa 
však cielene orientovali najmä na dnové partie 
systému, pričom vyššími úrovňami sa podarilo 
opäť nadísť záverové sifóny a dôjsť znovu na 
vzdušné riečisko. Jaskyňa sa v tomto smere 
končí predbežne 6 m? hlbokým, zatiaľ nedot-
knutým, vcelku priestranným sifónom. Tieto 
partie sú neraz kaňonovité, mohutné (napr. 
Mikiho dóm s 20 x 40 m a najmenej 50 m 
výškou). Niektoré z chodieb pokračujú voľne 
a na ich bližší prieskum nebolo času. Je tu aj 
veľké množstvo vysokých „čiernych“ komí-
nov, vedúcich akiste do neznámych vyšších 
fosílnych poschodí. Rozsiahly labyrint veľkých 
meandrov a nekončiacich sa paleosifonálnych 
trubíc sa našiel neďaleko tzv. 1. Qtz-prítoku, 
v horizonte -330 až -380 m. Málo sme sa 
zatiaľ venovali tzv. strednému traktu jaskyne 
v horizonte od -140 do -300 m (pokroky vo 
Východnej vetve, zmapovanie P38 šachty za 
dómom Žižkovo oko), kde sa dajú očakávať 
početné subhorizontálne úrovne, takmer abso-
lútne sme sa zatiaľ nezaoberali prieskumom 

šácht. V súčasnosti je v jaskyni exaktne name-
raného 10 622 m polygónového ťahu, z toho 
za rok 2006 pribudlo 3140 m. V rámci logis-
tiky sme početnými transportmi priebežne 
posilňovali spodnejší i vrchný bivak (v hĺbkach 
-410, resp. -270 m) o niekoľko ďalších stanov, 
spacích vakov, potraviny, karbid, variče a vy-
strojovací materiál: jaskyňa je takto pripravená 
na ešte silnejšiu sezónu. Z bezpečnostných 
dôvodov sa čiastočne rozšírili stále ťažko prele-
ziteľné privchodové partie okolo Skľučujúceho 
meandra a lanami sme poistili zopár riskant-
ných stupňov. Do zhruba polovice hĺbky jas-
kyne sa zniesol potápačský materiál na prí-
padné zanáranie sa v záverovom sifóne. Popri 
základnom speleologickom prieskume a ma-
povaní sme v Mesačnom tieni rozbehli projekt 
multidisciplinárneho vedeckého výskumu na 
poli biostratigrafie vápencov, sedimentológie 
výplní, neotektoniky, mineralógie sadrovcov, 
klimatológie a biospeleológie. V masíve gene-
ticky prináležiacom k jaskyni sme zrealizovali 
niekoľko „povrchoviek“, spojených s GPS-po-
zičným zameraním krasových jám, depresií 
a známych jaskynných lokalít. Počas týždňo-
vého letného tábora v spolupráci s priateľmi 
zo ZO 3-03 Šumavský kras sa preskúmali dve 
nové sľubné jaskyne v dĺžkach 15 a 30 m a ob-
javila sa -50 m hlboká priepasť. V jednej z tých-
to lokalít sme začali s kopaním. Aj toho roku 
sme pokračovali v prehlbovaní jednej, teraz 
už -7 m hlbokej jaskynky masívu. V smere do 
hypotetického plusu sme rozširovali priechody 
v zatiaľ -3 m hlbokej novej prievanovej lokalite 
(„mastnom fľaku“).

Aktivity členov klubu smerovali aj na planinu 
Pelc v Slovenskom raji (zimné prieskumy sva-
hov, sondáž v jaskyni Diera v streche) a tradič-
ne do viacerých malokarpatských území (napr. 
odbery fosílnych pôd a náplavov v Čachtic-
kej jaskyni). S výkopovými prácami sme začali 
v dvoch lokalitách Silickej planiny, naokolo 
Hrušova, s miernym pokrokom. V spolupráci 
s revúckymi jaskyniarmi sme podrobne zdo-
kumentovali jaskyne Oči (65 m), Uhrínova 1 
(74 m) a Krivá diera (7 m), rekognoskovali 
objavné možnosti jaskyne Zlatnica, v severných 
svahoch Muránskej planiny objavili niekoľ-
ko menších dier a jaskýň (VyvZaPac, Mibra, 
Braňova 1, Mikiho 1 atď.) s dĺžkou od 3 do 
10 m a v jaskyni Bobačka zmapovali ďalších 
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340 m chodieb navôkol hlavného riečišťa. 
Exkurzno-pracovne sme navštívili napr. jas-
kyňu Starý hrad a Trstínsku vodnú priepasť, 
počas JT v N. Tatrách JMN. Jeden člen skupiny 
sa zúčastnil školenia v mapovacom programe 
Therion, aktívne (prednáškami) sme boli účast-
ní aj na Speleomítingu a Speleofóre, publikova-
li sme v zborníku Speleofórum a na internete, 
články o našich objavoch sa zjavili v Plus7dní. 

Na prelome marca a apríla sme zorgani-
zovali a uskutočnili v poradí už piatu, opäť 
mimoriadne efektívnu a úspešnú expedíciu 
na stolové hory-tepuy Venezuely (3 týždne, 6 
účastníkov z UK, JK Dubnica n. Váhom a SK 
Tisovec). Na plató Roraima sa nám podarilo 
zásadným spôsobom predĺžiť najdlhšiu kvar-
citovú jaskyňu sveta, systém Cueva Ojos de 
Cristal (Kryštálové oči) na 15 280 m. Objavili 
sme tu viacero nezávislých koridorov a prí-
tokov i množstvo nových vchodov, a to tak 
v podobe 20 – 30 m hlbokých trhlinových prie-
pastí (tzv. pokemones), ako aj vo vertikálnych 
stenách hory. K systému bola fyzicky pripojená 
Cueva Asfixiadora (Dusivá jaskyňa) a remapo-
vali a podrobnejšie sa zakresľovali aj niektoré 
už predtým objavené alebo neprehľadné úseky 
čiastkových jaskýň (napr. v Mischel a Cueva de 
los Pemones). Nové postupy s dĺžkou vyše 4 
km patria v teraz ucelenom systéme k jedným 
z vôbec najrozľahlejších, napr. Sieň Matky SSS 
(40 x 50 m). Na Roraime sme prebádali aj 
ďalšie kratšie jaskyne s dĺžkou do 65 m a do 
-140 m (stále bez dosiahnutia dna) sme pre-
hĺbili obrovskú priepasť Grieta de Diablitos 
Volantes (Trhlina lietajúcich diablikov) s po-
četnou kolóniou slepých vtákov guácharos. 
Na susednej mesete Kukenán sme preskúmali 
niekoľko kaňonovitých polojaskýň s dĺžkou 
do 250 m a počas športového zostupu dvojice 
z UK/JK Dubnica n. Váhom zdokumentovali 
gigantickú, -210 m hlbokú prepadlinu La Gran 
Grieta (alebo Sima Kukenán). Na výprave sa 
podieľal aj známy filmár P. Barabáš, ktorý tu 
získal bohaté podklady pre ďalší pripravova-
ný dobrodružno-dokumentárny speleologický 
film z oblasti stolových hôr pod pracovným 
názvom „Matawí“. Počas roka sme s ním úzko 
spolupracovali pri dokončovaní dlhometráž-
neho filmu „Tepuy“ z našej expedície na horu 
Chimantá v roku 2005. Film predpremiérovo 
uviedli v rámci 14. medzinárodného festivalu 

horských filmov v Poprade, kde získal Cenu 
diváka a Čestné uznanie poroty, premiéru mal 
potom v závere roka na Medzinárodnom fil-
movom festivale Bratislava.

Zorganizovali sme ešte niekoľko výjazdov do 
krasových oblastí Balkánu: ožila spolupráca 
so záhrebskými jaskyniarmi, niekoľko nových 
priepastí sme objavili v Severnom Velebite 
(Chorvátsko), ako aj v južnej časti tohto poho-
ria blízko kotliny Bunovac, škoda však, že tieto 
sú v stále silno zamínovanej zóne. V Kosove 
v jaskyni Velika klisura (Gryka e Madhe) sme 
zmapovali niekoľko sto metrov už dávnejšie 
nami objavených (1997), ale doteraz nevy-
kreslených chodieb, spojok a výbežkov naoko-
lo hlavného ťahu (Hadia chodba, Leopardia 
chodba) a v blízkosti riečiska, spoznávali sme 
kras poljí v Bosne a Hercegovine a v Čiernej 
Hore popri návšteve Moračky planiny a Sinja-
jeviny našli tiež perspektívne krasové územie 
s vysokohorským plató s množstvom závrtov, 
priepastí a prepadlísk, s výškovým hydrolo-
gickým potenciálom okolo 2 km. V Slovinsku 
navštívil jeden člen speleoklubu sprístupnené 
Postojanske jame, iný sa zas podieľal na zimnej 
výprave do jaskyne Velika klisura, zorganizo-
vanej liptovskými jaskyniarmi. Ku koncu roka 
sme organizačne pripravovali pokračovanie 
medzinárodného výskumného projektu pod 
názvom Tepuy 2007 – Chimantá/Roraima, ako 
aj januárovú účasť jedného z členov na pracov-
no-športovom zostupe do najhlbšej jaskyne 
sveta, Krubery v Abcházsku.

Branislav Šmída, vedúci Speleoklubu UK

Jaskyniarsky 
klub Varín

Činnosť JK 
Varín bola už tra-
dične sústredená v krase Malej Fatry. Prevažnú 
časť pracovných akcií sme uskutočnili vo 
Vrátnej doline. Sústredili sme sa hlavne na 
Medvediu jaskyňu I. Pracovali sme  v príto-
kovej chodbe – Mišovej sonde a v jednom 
z komínov. Celkovo sme postúpili asi 5 metrov.
Dve akcie sme venovali lokalite Veľká trhlina, 
kde sme pred vchodom otvorili novú pracovnú 
sondu. Sondovali sme aj v Jaskyni predáto-
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ra za Kraviarskym a v Medvedej jaskyni II.  
Na lokalite Sonda č. 8 sme sa v ponorovom 
kanáli dostali do vzdialenosti asi 5 metrov. 
V krasovej oblasti Suchého sa nám podarilo 
zorganizovať iba jednu akciu v Tomáňovej 
jaskyni. V ďalšom postupe nás zastavil skalný 
blok, na ktorého odstránenie bude potrebná 
elektrocentrála a vŕtacie kladivo. 

V krase Stratenca sa nám v starej Strate-
neckej jaskyni v sonde Zaarmagedon podarilo 
v náročných podmienkach postúpiť asi 3 metre. 
V Strateneckej priepasti sme pokračovali v prá-
cach v sonde za Vrahárňou. V Kraľovianskom 
krase sme uskutočnili dve akcie zamerané 
na Šútovskú jaskyňu, Priehradnú jaskyňu 
a Kraľovianske jaskyne. Zúčastnili sme sa na 
dvoch pracovných akciách OS Ružomberok 
v Liskovskej jaskyni a spolu s JS Adama Vallu 
v Kryštálovej jaskyni.

O našich aktivitách informujeme verejnosť 
vo vývesnej skrinke vo Varíne. Usporiadali sme 
aj tradičný speleovečer, na ktorom sme premiet-
li diapozitívy a videofilmy z našej činnosti. Na 
Speleomítingu sme prezentovali Jaskyňu nad 
vyvieračkou. V roku 2006 sme investovali znač-
né prostriedky do technického vybavenia klubu. 
Celkovo sme uskutočnili 25 akcií, z ktorých 
sme vyhotovili 10 technických denníkov.

Pavol Cvacho, tajomník klubu

 
Oblastná skupina Veľká Fatra

Členovia oblastnej skupiny sa venovali pre-
važne prieskumu Belianskeho a Blatnického 
krasu, čiastočne aj povrchovému prieskumu 
oblasti Dubnej skaly. Celkovo sa členovia 
zúčastnili 27 akcií, z ktorých spracovali 16 
technických denníkov.

Prieskum a dokumentácia krasových javov
Prieskum Belianskeho krasu 

povrchový prieskum Žiarnej dolinky, dolinky 
Malcov a dolinky Dolná a Horná Lučivná
sondážne práce v j. Suchá č. 1, Suchá č. 5 
a Žiarna č. 2

Prieskum Blatnického krasu
pokračovanie v sondážnych prácach v Jasky-
ni na Vôdkach
povrchový prieskum oblasti Kačarova

Dokumentačná činnosť
Fotodokumentácia krasových javov a prie s-
kumnej činnosti skupiny sa vykonávala prie-
bežne počas pracovných akcií. 

Ochrana prírody a krasu Veľkej Fatry
Členovia oblastnej skupiny sa podieľali na 

akciách 2 členov OS, ktorí vykonávajú činnosť 
stráže prírody zameranej na ochranu jaskýň. 
Spolupracovali aj s členmi Správy NP Veľká 
Fatra na spočítavaní netopierov zimujúcich 
v jaskyniach Belianskeho krasu.

Akcie organizované SSS a SSJ
Speleomíting – 1 člen 
Seminár speleologickej 
strážnej služby – 2 členovia 
Speleofotografia – 1 člen 

Spolupráca s ostatnými skupinami SSS
Členovia skupiny sa zúčastnili na sondáž-

nych prácach jaskyniarskej skupiny Aragonit, 
ktorá vykonáva prieskum v oblasti Dubnej 
skaly.  

V súčinnosti s JS Aragonit, SK Malá Fatra 
a Chočské vrchy, OS Liptovský Trnovec 
a Ru žomberok požiadali KÚŽP Žilina o vyda-
nie výnimky pre prácu uvedených skupín na 
lokalitách spadajúcich pod územnú pôsob-
nosť úradu.

Ivan Mažári, tajomník OS

Pracovná skupina 
Východ Komisie 
pre potápanie

V roku 2006 boli 
dominantnou činnos-
ťou jadra skupiny práce 
vo svahu Berča (Slovenský kras, Jasovská 
planina) s cieľom preniknúť do jaskynného 
systému Skalistého potoka. Oživenie a zin-
tenzívnenie prác súviselo hlavne s vyriešením 
zdravotných problémov kľúčových členov, 
ako aj s návratom skupiny D. Hutňana na 
túto atraktívnu speleopotápačskú lokalitu. 
Uskutočnilo sa tu spolu 35 akcií (41 pra-
covných dní) vrátane potápačských akcií. 
Prieskumné práce na lokalite Nová Baňa 
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dosiaľ neviedli k úspešnému otvoreniu 
druhého vchodu do suchých častí jaskyne, 
avšak opakovanými meraniami rádiosondou 
manželov Ondrouchových z Brna v koordi-
nácii s potápačmi a povrchovou skupinou 
sa značne spresnila poloha koncového bodu 
v jaskyni vzhľadom na povrch. Úspechom 
bolo aj vytypovanie a zameranie ďalšieho 
bodu, kde sa jaskyňa približuje k povrchu. 
Toto perspektívne miesto leží mimo NP 
a azda v budúcnosti tu bude možnosť otvo-
riť prístup do tzv. priameho smeru jaskyne. 

Z ostatných krasových území sa skupina 
angažovala najmä na Branisku, kde sme vypo-
máhali na sprístupňovaní jaskyne Zlá diera. 
V Slavkovskom krase sme zamerali dávnej-
šie známe lokality, najmä Zasypanú priepasť 
a Slavkovskú jaskyňu, a z tejto aktivity pub-
likovali príspevky v Spravodaji SSS. Vedúci 
skupiny vedecky pracoval na grante VEGA 
„Regionalizácia a geografická informačná báza 
dát krasových území na Slovensku“. 

Sekcia skupiny z Moldavy n. Bodvou

Pracovalo sa v Zelenej jaskyni (objav z konca 
roka 2005) v doline Železnej brány (Volovské 
vrchy – Pipitka), s čiastkovým postupom. 
Celková dĺžka cca 15 m (7 m nových). Zatiaľ 
nezameraná.

Na Jasovskej planine členovia pomáhali pri 
sondovaní na lokalite priepasť pri Anjelskej 
ceste (so skupinou Cassovia). V Indiánskej 
jaskyni spolu s manž. Haršaníkovcami v do-
line Miglinc prekonali koncovú úžinu a ob-
javili pokračovanie v dĺžke asi 10 m. Koniec 
jaskyne vychádza na povrch. Dosiaľ nezame-
raná. Kopaním na lokalite oproti Hatinám 
(Spravodaj SSS 1/2005, výročná správa za rok 
2004) sa podarilo objaviť pokračovanie. Názov 
lokality Jazvečí hrad, celková dĺžka 25,67 m. 
V sedimentoch objavená bukovohorská nádo-
ba a stredoveké črepy, nálezy odovzdané Dr. 
Sojákovi. Jaskyňa Helena – kopanie v nádejnej 
plazivke, ktorá sa však končí úplným zase-
dimentovaním. Počas roka sme hlavne spo-
lupracovali s manželmi Haršaníkovcami, a to 
na lokalitách Zelená j., Indiánska j., j. Jazvečí 
hrad. 

Počet akcií: 23. Objavy v metroch: nezamera-
né 17, zamerané 25,67.

Člen skupiny Daniel Hutňan viedol a po-
dieľal sa na zahraničných expedíciách ČSS do 
Mexika, kde sa uskutočnili významné speleo-
potápačské výskumy v tropickom krase tzv. 
cenotov, sprevádzané objavom a zameraním 
vodou zaplavených častí jaskyne Systema de 
Jolis v dĺžke 9,3 km. Na Sardínii (Taliansko) 
pod vedením D. Hutňana objavili 1,1 a zame-
rali 3,1 km dosiaľ neznámych chodieb.

Zdenko Hochmuth, predseda skupiny

ČINNOSŤ ODBORNÝCH KOMISIÍ

Činnosť komisií stagnovala, jednotliví členo-
via sa zapájali do súvisiacich aktivít vo svojich 
skupinách a kluboch alebo v rámci akcií, na 
ktorých sa zúčastnili (speleologická strážna 
služba, lezecké dni a i.).

CENTRÁLNE PODUJATIA SSS 
A INÉ DOMÁCE AKCIE

Speleomíting
 

Na XV. ročníku tradičného podujatia SSS vo 
Svite sa 8. apríla zišlo viac ako 250 jaskyniarov 
a priaznivcov jaskyniarstva. Zo zahraničia sa 
na ňom zúčastnil predseda ČSS Z. Motyčka, 
českí a poľskí jaskyniari. V programe odznelo 
19 zaujímavých prednášok a referátov pre-
važne o pôsobení našich speleológov doma 
i vo svete s využitím modernej audiovizuálnej 
techniky. Panelová výstava mala na podujatí 
slabšiu úroveň ako v predchádzajúcich rokoch. 
(Pozri aj Spravodaj 2/2006.)

Jaskyniarsky týždeň SSS

V poradí 47. jaskyniarsky týždeň sa konal 
v Ďumbierskom vysokohorskom krase za účas-
ti 120 jaskyniarov, ich rodinných príslušníkov 
a priaznivcov. Vydarené podujatie zorganizo-
val Speleoklub Slovakia-Bystrá na počesť 25. 
výročia objavenia JMN a 10. výročia jej sprí-
stupnenia pre verejnosť. Pri tejto príležitosti 
bol v spolupráci so Správou slovenských jas-
kýň otvorený náučný chodník. (Podrobnejšie 
v Spravodaji 3/2006.)
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Lezecké dni SSS.

Zorganizoval ich Jaskyniarsky klub Dubnica 
nad Váhom 6. – 8. októbra 2006 v Mojtíne. 
Traja inštruktori z Jaskynnej záchrannej skupi-
ny Horskej záchrannej služby školili záujemcov 
najmä v základoch pohybu a záchrany na lane. 
Podujatia sa však okrem domácich jaskynia-
rov zúčastnilo iba 5 členov SSS. (Podrobnejšie 
v Spravodaji 3/2006.)

Mapovací kurz SSS 

Uskutočnil sa v dňoch 16. – 18. 6. 2006. 
V Demänovskej doline bol zameraný na 
praktickú časť a v Liptovskom Mikuláši na 
spracovanie nameraných údajov v programe 
Therion. Podujatia sa zúčastnilo 17 jasky-
niarov. Mapovací kurz pokračoval aj v rámci 
programu Jaskyniarskeho týždňa v hoteli 
Kosodrevina v Nízkych Tatrách.

Iné akcie

Pokračovali spoločné akcie organizova-
né počas roka speleologickými skupinami, 
ako výročné akcie pri príležitosti objavenia 
Čachtickej jaskyne (OS Čachtice) a Gomba-
seckej jaskyne (Speleo Rožňava), 31. stretnu-
tie malokarpatských jaskyniarov (OS Plavecké 
Podhradie) alebo 39. klubový jaskyniarsky týž-
deň (SK Slovenský raj). SSS, jej organizačné 
zložky a členovia figurovali medzi spoluorga-
nizátormi a účastníkmi 2. medzinárodného 
workshopu o ľadových jaskyniach a 5. semi-
nára speleologickej strážnej služby, ktorých 
hlavným organizátorom bola Správa sloven-
ských jaskýň, a zúčastnili sa na medzinárodnej 
výstave Speleofotografia 2006, organizovanej 
Slovenským múzeom ochrany prírody a jasky-
niarstva. Zaznamenali sme spoluúčasť OS a K 
aj na organizovaní ďalších podujatí a aktívnu 
účasť jaskyniarov na nich. 

VEDECKOVÝSKUMNÁ 
A DOKUMENTAČNÁ ČINNOSŤ

Na dokumentovaní speleologickej činnosti 
na Slovensku a prezentovaní aktivít nielen 
dobrovoľných jaskyniarov mal v uplynulom 
roku významný podiel Spravodaj SSS. Jeho 

37. ročník obsahuje štyri čísla, z nich posled-
né vyšlo v januári 2007. Od č. 2/2006 sa do 
ich tvorby zapájajú členovia novej, rozšírenej 
redakčnej rady. Jeden z nich, G. Lešinský, sa 
staral aj o internetovú stránku www.sss.sk a jej 
prostredníctvom o šírenie informácií o aktu-
álnom jaskyniarskom dianí u nás i vo svete. 
Dôležitým zdrojom poznatkov a svedectvom 
o pôsobení jednotlivých skupín a klubov SSS 
zostali technické denníky, nie vždy sa však 
venovala náležitá pozornosť ich vedeniu a po-
skytovaniu na dopĺňanie centrálnej evidencie 
jaskýň a zhromažďovanie údajov týkajúcich sa 
prieskumu a dokumentácie krasových javov. 
Pri spracúvaní mapovej dokumentácie môže 
byť nápomocný informačný systém Therion, 
ktorý sa ďalej vyvíja a začína sa prakticky vyu-
žívať, ako to potvrdzuje uskutočnený meračský 
kurz i články v Spravodaji. 

Spoločnosť dodatočne podporila vydanie 
knihy o histórii bádania v jaskyniach a vyvie-
račkách Muránskej planiny; kniha sa takto 
spolu s publikáciami venovanými Správou slo-
venských jaskýň dostala do všetkých jaskyniar-
skych skupín a klubov. O autorské spracovanie 
a vydanie monografie Krásnohorská jaskyňa 
– Buzgó, ktorej tlač finančne zabezpečila RRA 
v Rožňave, sa zaslúžil J. Stankovič. Výsledkom 
spolupráce s touto agentúrou je aj náučný 
chodník ku Krásnohorskej jaskyni. V súčinnos-
ti s SSJ sa zriadil nový náučný chodník v Ďum-
bierskom vysokohorskom krase. Viacerí profe-
sijne erudovaní členovia OS a K i nezaradení 
členovia SSS vystúpili s referátmi alebo inak 
predstavili výsledky svojej vedeckovýskumnej 
práce na domácich, ale aj zahraničných odbor-
ných podujatiach, napríklad na spomenutom 
workshope o ľadových jaskyniach v Demänov-
skej Doline, na 9. medzinárodnom sympóziu 
o pseudokrase v Poľsku a inde. Ďalší uverejnili 
príspevky v odborných zborníkoch a časopi-
soch či spolupracovali pri realizácii dokumen-
tárneho filmu Tepuy od známeho slovenské-
ho filmára P. Barabáša. Ocenené boli a svoje 
poslanie splnili i jaskyniarske filmy bratov 
Chmelovcov. 

Aj vlani sa na výskume verejnosti neprístup-
ných i sprístupnených jaskýň, krasu a pseudo-
krasu popri prieskumnej činnosti zúčastňova-
li dobrovoľní slovenskí jaskyniari. Napríklad 
v spolupráci s SSJ sa pokračovalo v dokumen-
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tovaní a revíznom zameriavaní Bystrianskej 
jaskyne, pričom sa v nej objavili aj nové časti, 
v súvislosti s vymedzením ochranného pásma 
sa meralo v Ponickej jaskyni. S prípravou 
monografie o jaskyniach Plešiveckej planiny, 
o podporu ktorej sme požiadali Envirofond 
MŽP SR, súvisel výskum v jaskyni Zúgó a na 
povrchu planiny. Vedecký výskum sa robil aj na 
iných lokalitách Slovenského krasu, v Sloven-
skom raji, v Levočských vrchoch, na Muránskej 
planine, v Nízkych Tatrách a začalo sa s ním 
v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách. 
Viaceré skupiny ako po iné roky spolupraco-
vali pri monitoringu netopierov, biospeleo-
logickom, geologickom a geomorfologickom, 
hydrologickom, paleontologickom, archeolo-
gickom a iných výskumoch v krasových (pseu-
dokrasových) územiach a jaskyniach, prípad-
ne sa venovali aj prieskumu a dokumentá-
cii historického podzemia a banských diel. 
Podrobnejšie sa o týchto i ďalších aktivitách 
píše v správach o činnosti jednotlivých organi-
začných zložiek.

OCHRANA KRASU A JASKÝŇ

Ak sme v minulom roku na Slovensku neza-
znamenali závažné poškodenia jaskýň a iných 
krasových javov, ktoré by museli riešiť orgány 
ochrany prírody, bola to aj zásluha speleolo-
gickej strážnej činnosti, ktorá sa vykonávala 
na základe zmlúv o zabezpečení speleologickej 
strážnej služby medzi Správou slovenských 
jaskýň a skupinami a klubmi SSS.  Roku 2006 
sa uzatvorilo 22 takýchto zmlúv, členov stráže 
prírody z radov SSS bolo 47. Súčasťou zmlúv 
sú i praktické ochranárske opatrenia vrátane 
uzavierania jaskýň a starostlivosť o jednotlivé 
jaskyne. Na týchto úlohách sa okrem členov 
speleologickej strážnej služby podieľali ďalší 
dobrovoľní jaskyniari, napríklad v rámci povr-
chového prieskumu a iných pracovných akcií. 
Pritom spolupracovali aj so štátnou ochranou 
prírody – správami chránených území, najmä 
národných parkov. Ich pôsobenie v krase je 
zároveň účinnou ochranárskou prevenciou, 
rovnako ako zapájanie sa do rozličných akti-
vít v rámci speleologickej a environmentálnej 
výchovy a vzdelávania.

Skupiny a kluby SSS sa v súčinnosti s SSJ 
i samostatne postarali o vyhotovenie a osade-

nie 10 nových uzáverov, výmenu alebo rekon-
štrukciu 4 uzáverov jaskýň, ako aj iné zabezpe-
čenia jaskýň a priepastí. Na čistenie niektorých 
sa využili aj prostriedky zo štrukturálnych 
fondov EÚ.

Nové uzávery jaskýň
Jaskyňa Izabely Textorisovej (chodba s pa-

leontologickými nálezmi), Jaskyňa mŕtvych 
netopierov (vchod Kladno), Jaskyňa pod úte-
som, Kryštálová jaskyňa, Ofrfľaná jaskyňa, 
Praslen, Riečna jaskyňa, Strážovská priepasť, 
Trstínska vodná priepasť, Údolná jaskyňa.

Výmena a rekonštrukcia uzáverov, iné zabezpe-
čenie jaskýň (priepastí, závrtov)

Ardovská jaskyňa, Hladový prameň, Jaskyňa 
nad Kadlubom, Jelenia priepasť, Marciho jas-
kyňa, Podbanište, Priepasť pri ceste, Snežná 
priepasť, Veľká Artajama, závrty v Ponickom 
krase.

Čistenie jaskýň a priepastí
Dobšinská ľadová jaskyňa, Harmanecká jas-

kyňa, Konská diera, Snežná priepasť, Veľká 
Artajama.  

ZAHRANIČNÉ AKTIVITY SSS

Naši jaskyniari si popri krase a jaskyniach na 
Slovensku tak ako po iné roky našli čas aj na 
ich poznávanie v zahraničí, kde pôsobilo nie-
koľko jednotlivcov, skupín a klubov SSS. Na 
prvom mieste treba spomenúť ďalšiu úspešnú 
slovenskú expedíciu na stolové hory (Roraima 
a Kukenán) vo Venezuele, na ktorej sa zúčast-
nil 6-členný tím speleológov z UK Bratislava, 
Dubnice a Tisovca na čele s B. Šmídom. Na 
študijnú cestu do južného Walesu sa vybra-
li členovia Speleo Bratislava a OS Plavecké 
Podhradie. Jaskyniari z Cassovie opäť navštívili 
Rumunsko, kde okrem jaskýň boli na celoná-
rodnom kongrese rumunských speleológov. 
Desaťčlenná skupina slovenských jaskyniarov 
pôsobila na začiatku roka v Kosove (Velika 
klisura) a Macedónsku, kam sa v októbri via-
cerí vrátili, aby pokračovali v prieskume pla-
niny Jakupica; svoj pobyt v cudzine zavŕšili 
v Albánsku. Speleopotápači od nás dosiahli 
úspechy pri prieskume cenotov v tropickom 
krase Mexika (D. Hutňan), pri potápaní na 
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Sardínii či v Chorvátsku. Členovia SSS boli 
v zahraničí na pracovných alebo poznáva-
cích cestách, počas ktorých navštívili jaskyne 
a krasové, resp. pseudokrasové lokality v Eu-
rópe (Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko, 
Chorvátsko, Bosna a Hercegovina, Čierna 
Hora,  Francúzsko, Írsko), Ázii, ba i na ďale-
kých Bermudách. Častým cieľom speleológov 
zo Slovenska bol najmä Moravský kras a kras 
na Balkáne, naopak jaskyniari z Českej speleo-
logickej spoločnosti, Poľska, Maďarska a ďal-
ších krajín zavítali k nám v rámci spolupráce 
medzi skupinami. Niekoľkí naši jaskyniari sú 
aj členmi ČSS, jeden pôsobí v slovinskom jas-
kyniarskom klube.

ZHRNUTIE

Pri pohľade na celoročnú bilanciu Slovenskej 
speleologickej spoločnosti je zrejmé, že ťažis-
kom činnosti našej organizácie boli aktivity jej 
základných organizačných zložiek – jaskyniar-
skych skupín a klubov. Dokazujú to ich výroč-
né správy i nasledujúca prehľadná tabuľka. Tu 
uvediem aspoň niektoré výsledky.

Dĺžka najdlhšieho jaskynného systému na 
Slovensku – Demänovských jaskýň – prekročila 
po zameraní objavených nových častí Jaskyne 
slobody a Pustej jaskyne hranicu 35 kilometrov! 
Robili sa aj pokusy o spojenie Jaskyne mieru 
s jaskyňou Okno. Ak by boli úspešné a v bu-
dúcnosti sa podarilo so systémom prepojiť 
i ďalšie jaskyne v Demänovskej doline, máme sa 
ešte na čo tešiť. Naznačujú to postupy v Demä-

novskej medvedej jaskyni a najmä veľký objav 
v Štefanovej jaskyni z januára 2007. Podobné 
prekvapenia nás azda čakajú aj v susednej 
Jánskej doline v Nízkych Tatrách, kde sa vlani 
objavila nová, zatiaľ neznáma jaskyňa... Určite 
však budú pokračovať v jaskyni Mesačný tieň, 
v ktorej sa objavilo za celý rok viac ako 4 km 
nových priestorov a táto vysokohorská jaskyňa 
už dosiahla dĺžku skoro 14 km a hĺbku vyše 
440 m. Vo Vysokých a Belianskych Tatrách 
sa zaznamenali ďalšie objavy alebo objavné 
postupy, podobne i v mnohých iných kraso-
vých a pseudokrasových lokalitách na území 
Slovenska (napríklad j. Praslen s významný-
mi archeologickými nálezmi v Drienčanskom 
krase, Nová Michňová v Muránskom krase, 
Strážovská priepasť v Strážovských vrchoch, 
objavy v Borinskom krase, nové alebo znovu-
objavené jaskyne v Slovenskom krase a inde). 
V zahraničí to bola najmä účasť našich speleo-
lógov na objavoch a dokumentácii zatopených 
jaskýň na Yucatane v Mexiku a  jaskýň stolo-
vých hôr vo Venezuele; najdlhšia kvarcitová jas-
kyňa na svete Kryštálové oči na Roraime meria 
zásluhou Slovákov viac ako 15 kilometrov.

Podobne sa pokročilo v speleologickom 
výskume doma i za hranicami, prezentácii 
odborných poznatkov, v praktickej ochrane 
krasových javov a šírení jaskyniarskej osvety. 
Verím, že na tento cieľ v súlade s bohatou tradí-
ciou dobrovoľného jaskyniarstva  na Slovensku 
poslúži aj pripravovaná Speleologická škola, 
ktorá by sa v obnovenej podobe mala prvý raz 
po dlhšej prestávke uskutočniť v roku 2007.  



42

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2006

Číslo Skupina, klub Počet
akcií

Počet
TD

Objavy
(m)

Zamerané
(m)

Počet
členov

Zaplatené
členské (%)

1 Adama Vallu 35 35 9 35 34 97
2 Aragonit 40 40 0 75 20 35
3 Badizer Ardovo 0 0 0 10 100
4 Banská Bystrica 87 2 220 120 20 100
5 Bratislava 71 71 220 375 34 91
6 Brezno 51 10 100
7 Cassovia 70 216 39 100
8 Čachtice 89 89 32 0 22 91
9 Červené vrchy 5 100
10 Demänovská Dolina 48 100 456 22 100
11 Detva 20 16 50 0 7 100
12 Dolné Orešany 42 42 32 287 6 100
13 Drienka 208 423 439 8 100
14 Dubnica nad Váhom 45 25 100
15 Handlová 28 28 0 0 14 100
16 Chočské vrchy 21 8 24 15 19 100
17 Inovec 26 8 0 4 100
18 Jána Majku 33 10 22 12 15 67
19 Liptovská Teplička 10 5 100
20 Liptovský Mikuláš 5 60 35 10 100
21 Liptovský Trnovec 0 0 0 17 100
22 Malá Fatra 81 50 0 17 88
23 Minotaurus 55 53 0 0 8 100
24 Muránska planina 9 203 0 11 82
25 Nicolaus 124 90 1 362+980 17 100
26 Orava 32 14 93
27 Plavecké Podhradie 30 19 26 100
28 Prešov 47 12 100
29 Rimavská Sobota 34 34 146 410 20 90
30 Rokoš 6 6 1 9 100
31 Rožňava 11 11 22 77
32 Ružomberok 79 75 90 40 8 88
33 Sekcia jask. potápania 5 100
34 Slovakia-Bystrá 200 200 14 100
35 Slovenský raj 88 336 549 29 90
36 Spišská Belá 27 314 155 21 95
37 Strážovské vrchy 125 125 71 222 39 100
38 Šariš 47 541+400 1 112+323 21 95
39 Tisovec 52 750 750 12 75
40 Trenčiansky speleoklub 19 10 26 0 7 100
41 Tribeč 15 10 15 12 12 100
42 Uhrovec 7 2 7 86
43 UK Bratislava 3 587+4 400 2 691+4 400 11 100
44 Varín 25 10 9 100
45 Veľká Fatra 27 16 14 100
46 Východ - SPK 73 17+10 400 124+12 400 13 100

Nezaradení členovia 88* 88* 230* 230* 24 83
Čestní členovia 11
Spolu 1978 831 10 102

+15 200
9 706

+18 103
759 94

V tabuľke nie sú uvedené údaje týkajúce sa prieskumu banských diel a historického podzemia. Údaje v prázdnych kolónkach 
chýbajú pre neúplnosť podkladov alebo ich OS a K neevidujú, príp. sa nevykazujú.
Číslo za znamienkom + označuje objavy, resp. zamerané m v zahraničí. Hviezdička* znamená, že údaje sú čiastkové.
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Dominik Haršaník
Prezentácia aktivít a činnosti v roku 2006

Keďže prvé číslo Spravodaja patrí bilancova-
niu predošlého roku, chceme sa v ňom prezen-
tovať aj my, nezaradení členovia – Haršaník, 
Haršaníková a junior (nečlen). V roku 2006 
sme zadokumentovali 88 kopáčskych akcií. 
Naše úsilie sa zameriavalo stále na dve až tri 
lokality naraz v dvoch krasových územiach. 

Slovenský kras: Zelená jaskyňa bola prolon-
govaná na maximálne únosnú mieru, následne 
sa úsilie presunulo do Indiánskej jaskyne, kde 
sme sa vo veľmi dobre vyzerajúcej freatic-
kej perspektívnej diere prekopali na povrch. 
Následne sme sa presunuli do novoobjave-
nej jaskyne, nazvanej Jazvečí hrad, a vykopali 
sme tam znovu kvantum materiálu. V jaskyni 
a pred ňou boli objavené zvyšky črepov zara-
dených predbežne do praveku, bukovohorskej 
a kyjatickej kultúry. Meranie, dokumentovanie 
a kreslenie sme prenechali iným. 

Nízke Tatry: Niekoľko desiatok akcií sa vyko-
nalo v Jánskej doline, hlavne v Stanišovskej jas-
kyni v koncovom závale. Teraz čakáme, kým 
spadne. Pokúsili sme sa prolongovať jednu zau-
jímavú freatickú rúrku, ale vzhľadom na pred-
pokladanú prítomnosť jazveca sme súboj dočas-
ne vzdali (jazvec ešte nevie, že sa tam vrátime). 
Nasledoval presun na perspektívnejšie lokality. 
Popritom sme odpísali dve odporúčané „per-
spektívne“ lokality, ktoré sa po našom nájazde 
ukázali ako neperspektívne „blbodiery“. 

V októbri sa podarilo objaviť jaskyňu 
Haraska, v ktorej je zameraných 230 metrov. 
Jaskyňa je zaujímavá mohutnosťou, nadmor-
skou výškou, v ktorej sa nachádza, i tým, kam 
smeruje. Zaradí sa medzi najstaršie jaskyne 
v Jánskej doline. 

Okrem uvedených aktivít sme sa spolupo-
dieľali na výkopových prácach so skupinou pre 
speleopotápanie Východ a klubom Nicolaus.

Pozn. redakcie: V nasledujúcom ročníku dostanú 
priestor medzi výročnými správami všetci nezarade-
ní – často aktívnejší ako celé skupiny. Pre krátkosť 
času sa to už v tomto čísle nestihlo.

Nový slovenský a svetový rekord!

V januári tohto roka odišla do Abcházska 
medzinárodná speleologická expedícia, ktorej 
členmi boli aj skúsení jaskyniari, členovia SSS 
Branislav Šmída zo Speleoklubu Univerzity 
Komenského Bratislava a Peter Medzihradský 
z Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom. 
Cieľom expedície sa stala najhlbšia jaskyňa na 
svete Krubera – Voronja v masíve Arabika na 
Kaukaze. P. Medzihradskému sa spolu s ďalší-
mi účastníkmi výpravy podarilo zostúpiť v jas-
kyni až do hĺbky -2060 metrov. Utvoril tak 
nový slovenský hĺbkový rekord a jeho nepretr-
žitý pobyt v podzemí trval neuveriteľných 10 
dní! Navyše dvojica ruských speleopotápačov 
prenikla v koncovom sifóne jaskyne ešte hlbšie 
a svetový hĺbkový rekord v jaskyni posunula 
na hranicu -2170 metrov. Pritom všetci museli 
prekonať extrémne náročné podmienky v pod-
zemí aj na povrchu, kde napadlo tri a pol 
metra snehu a bol dvadsaťstupňový mráz.

Ďalšie informácie s unikátnymi snímkami 
z expedície nájdete v pripravovanom článku 
P. Medzihradského v najbližšom čísle Spra-
vodaja SSS.

B. Kortman

Cvičenie jaskynnej záchrany

Školiace stredisko Horskej záchrannej služby 
na základe dohody so Slovenskou speleologic-
kou spoločnosťou a v spolupráci s Jaskyniar-
skym klubom Dubnica nad Váhom uskutoční 
v termíne 27. – 30. apríla 2007 medzinárodné 
cvičenie jaskynnej záchrany v Strážovských 
vrchoch (Mojtínsky kras). Cvičenia sa okrem 
záchranárov HZS zúčastnia aj jaskynní záchra-
nári z poľského TOPR-u zo Zakopaného. 
Takéto podujatia sa môžu stať v budúcnosti 
dobrou príležitosťou pre dobrovoľných jas-
kynných záchranárov i ostatných, najmä mla-
dých záujemcov o výcvik jaskynnej záchrany 
z radov SSS. . 

Ivan Račko, 
speleológ Školiaceho strediska HZS

Aktuality
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TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 28. 2. 2007

Ján Tencer

 1.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..............................................................  35 116
  2.  Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  .........................................................  21 987
  3.  Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier  .....................................................................................  19 260
 4. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ..................................................................................................  13 600
 5. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .........................................................................................  10 471
  6.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ...........................................................................................................  8 536
  7.  Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .........................................................................................  7 536
  8.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina  ............................................................................................  6 032
  9.  Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina  ...................................................................................  5 368
 10.  Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................................  5 034
 11.  Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie  ..................................................  4 150
 12.  Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  ................................................................................................................  3 865
 13.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  ............................................................................................  3 641
 14. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  ..........................................................  3 320
 15.  Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .........................................................................................  3 138
 16.  Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina  ..........................................................................  3 070
 17.  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ...........................................................................................  3 036
 18.  Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina  ..............................................................................................  2 811
 19.  Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra  ...................................................................................................  2 763
 20.  Štefanová 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ....................................................................................................  2 639
 21.  Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...................................................................................................................  2 570
 22.  Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ........................................................................  2 360
 23. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..............................................................................  2 334
 24.  Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..............................................................................................  2 249
 25. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát  .............................................................................................  1 789
 26.  Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ..............................................................................................  1 779
 27.  Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry  ..........................................................................  1 764
 28.  Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ..............................................................................  1 642
 29.  Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie  ........................................  1 570
 30.  Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra  .............................................................................................................  1 541
 31.  Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  .........................................................................................  1 525
 32.  Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ...............................................................................................  1 492
 33.  Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ....................................................................  1 483
 34.  Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................................................  1 460
 35.  Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče  ...........................................................................................................  1 450
 36.  Demänovská medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ....................................................................  1 447
 37.  Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................................  1 420
 38.  Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ......................................................................................  1 355
 39.  Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina  ........................................................................................  1 348
 40.  Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ........................................................................................ 1 241
 41.  Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina  .............................................................  1 189
 42.  Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina  ....................................................................................................  1 100
 43.  Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .........................................................................  1 058
 44.  Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina  .......................................................................  1 010
 45.  Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov  ..........................................................................................................  1 000
 46.  Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ....................................................................  909
 47.  Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .......................................................................................................  870
 48.  Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  ..........................................................................  843
 49.  Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy  ........................................................................................................  820
 50.  Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina  ..................................................................................................... 813
 51.  Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras .....................................................................................................  813
 52.  Milada, Slovenský kras, Silická planina  ......................................................................................................................  800
 53.  Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................................................  780
 54.  Hučiaca vyvieračka, Slovenský kras, Plešivecká planina  .......................................................................................... 768
 55.  Jaskyňa pod Spišskou, Levočské vrchy, Oľšavická planina  ..................................................................................... 740
 
          Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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 1.  Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ..........................................................................................  495
  2.  Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry ....................................................................................................  441
  3.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry ................................................................................................................  360
  4.  Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier .............................................................................................  320
  5.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina ..................................................................................................  317
  6.  Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ..............................................................................................  313
  7.  Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .................................................................  284
  8.  Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry .........................................................................  232
  9.  Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina .................................................................................................  203
 10.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .......................................................................  201
 11.  Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry ..........................................................................................  201
 12.  Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj ...........................................................  194
 13.  Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .................................................................................................................  187
 14.  Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch .............................................................................................................  186
 15.  Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy .....................................................................................................  183
 16.  Brázda, Slovenský kras, Silická planina ...................................................................................................................  181
 17.  Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie ............................................................................ 174,5
 18.  Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy ...........................................................................................................  165
 19.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry ............................................................................................  160
 20.  Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ................................................................................................  147
 21.  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras .................................................................................................  142
 22.  Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina ........................................................................................................ 141
 23.  Veľká buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina ......................................................................................  140
 24.  Ponorná priepasť, Slovenský kras, Silická planina ...............................................................................................  135
 25.  Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch  ............................................................................................................ 130
 26.  Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier ...................................................................................................  129
 27.  Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .................................................................................................  125
 28.  Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina ..........................................................................................  123
 29.  Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry .............................................................................................................  121
 30.  Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá .............................................................................................................  120
 31.  Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch ........................................................................................................  120
 32.  Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ...................................................................................  113
 33.  Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj ....................................................................  112
 34.  Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch ...................................................................................................  112
 35.  Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ....................................................................................................................  110
 36.  Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina ....................................................................................................  110
 37.  Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch ..........................................................................................................................  110
 38. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze .................................................................................................................  110
 39.  Štefanová 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ..................................................................................................... 110
 40.  Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina .................................................................................................  108,5
 41.  Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá ..........................................................................................................  106
 42.  Michňová, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ........................................................................................  105
 43.  Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov ...................................................................................  104
 44.  Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina .................................................................................................  101
 45.  Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch .....................................................................................................  100
 46. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie ...............................................................  98
 47.  Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ................................................................................................................  97
 48.  Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry ...........................................................................................  97
 49.  Stará garda, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty .......................................................................................................  96
 50.  Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch ................................................................................................  93
 51.  Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov ..........................................................................................................  92
 52.  Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ........................................................................................ 91
 53.  Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina ..............................................................................  88
 54.  Štepnica, Malé Karpaty, Nedze ....................................................................................................................................  85
 55.  Drienka, Slovenský kras, Silická planina ...................................................................................................................  84
 

          Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.

TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 28. 2. 2006

Ján Tencer
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Úplnou náhodou som pri pre-
zeraní archívu klubu natrafil na článok, 
ktorý bol napísaný pre Spravodaj SSS ešte 
v roku 1987, ale dodnes nebol publikovaný. 
Keďže 2. januára 2007 uplynulo 20 rokov 
od chvíle, keď sa slovenským jaskyniarom 
podarilo objaviť kľúčové prepojenie medzi 
Jaskyňou slobody a Jaskyňou mieru v ob-
lasti Těsnohlídkovho jazera, rozhodli sme sa 
pripomenúť si túto veľkú pracovnú akciu aj 
spomenutým článkom. 

Mnoho ľudí nepozná zmysel náročných horo-
lezeckých výstupov, túr, expedícií. Horolezec tu 
prekonáva prírodu, ba často v extrémnych pod-
mienkach aj sám seba. Po náročnom fyzickom 
a psychickom zaťažení nasleduje pocit víťaz-
stva, uvoľnenia a uspokojenia. Je to akýsi pocit 
sebarealizácie. Tak ako pre horolezcov zdolanie 
himalájskych štítov alebo pre športovcov dobý-
janie rekordov, pre športového jaskyniara je 
métou zostup do najhlbších priepastí sveta. 

Speleológia má však ešte ďalší zmysel. Je ním 
objavovanie nových neznámych priestorov, ich 
dokumentácia či ochrana. Vzácne sú chvíle 
jaskyniara, keď prvýkrát vstúpi do panenského 
podzemného labyrintu nových jaskýň. A predsa 
sa aj tu vyskytujú rekordy. Sú to najdlhšie jas-
kyne a najhlbšie priepasti. V tejto súvislosti sa 
na Slovensku už dlhé roky spomína Starý hrad 
– priepasť hlboká 424 metrov. Druhý takýto 
pojem bol Stratenská jaskyňa – najdlhšia jasky-
ňa na Slovensku s 19,5 km chodieb. Ale prečo 
bol? Od 2. januára 1987 tento primát prebral 
Systém demänovských jaskýň.

Keď v roku 1921 prišiel do Demänovskej 
doliny Alois Král, nemohol tušiť, aký labyrint 
chodieb sa skrýva v gutensteinskom vápenco-
vom masíve Krakovej hole. Za pomoci domá-
ceho horára Adama Mišuru objavil Jaskyňu 
slobody, uvádzanú kedysi aj pod názvom 
Chrám slobody, ku ktorej v roku 1951 bola 
pripojená Pustá jaskyňa, čím vznikol prvý 
systém. V januári 1952 nestori prvej jasky-
niarskej generácie P. Révaj, P. Droppa a S. Šrol 
vyčerpaním koncového jazera v Ľadovej jaskyni 
objavili jedinečný podzemný klenot – Jaskyňu 

mieru, a vznikol druhý systém. Ešte v tom 
istom roku spomínaný kolektív začína prvý raz 
čerpať Těsnohlídkovo jazero v Jaskyni slobody. 
O tejto akcii sa však veľa nevieme, pretože v ar-
chíve Múzea slovenského krasu v Liptovskom 
Mikuláši sa o nej takmer nič nezachovalo. 

Roku 1968 múzeum organizuje druhý čerpa-
cí pokus na čele s M. Jančuškom a S. Šrolom. 
V Evičkinom jazierku (Jaskyňa mieru) zafarbili 
vodu, ktorá sa pri čerpaní zo strany Jaskyne 
slobody objavila v Těsnohlídkovom jazere. Po 
18 dňoch sa pomocou benzínových čerpa-
diel podarilo vodu vyčerpať a jaskyniari mohli 
začať sondážne práce. Trvali 10 dní, ale pre 
slabé technické zabezpečenie sa akcia skončila 
nezdarom. 

Tretí čerpací pokus uskutočnila organizácia 
Geologický prieskum Spišská Nová Ves pri prá-
cach na sprístupnení Jaskyne mieru. Pre veľký 
prítok vody sa akcia opäť skončila neúspešne. 
Výsledkom týchto troch akcií bola vykopaná 
sonda pri severnej strane jazera. 

Aké sú vlastne pravidlá spojenia jaskýň? 
Medzinárodná speleologická únia (UIS) o tom 
hovorí jasne. Chodbou musí prejsť človek, stačí, keď 
si podá ruku so svojím kolegom na druhej strane. 
Nesmie však raziť umelú novú chodbu v masíve. 
Môžu sa len vynášať sedimenty, spadnuté bloky, 
prípadne rozširovať úžiny. Často to znamená pra-
covať vo vode, blate, tekutých pieskoch. Na to treba 
človeka zanieteného a niekedy až sfanatizovaného, 
ktorý dokáže zameniť pohodlie za tmu a chlad.

V sedemdesiatych rokoch nastala v prieskume 
Demänovských jaskýň akási stagnácia. Až 
okolo roku 1978 začali mladí jaskyniari zdru-
žení okolo V. Žikeša podnikať prieskumné 
akcie v jaskyniach. Keď roku 1982 vznikla 
samostatná jaskyniarska skupina, nasledovali 
systematické výpravy do jaskyne Vyvieranie. 
Tu sa V. Žikešovi podarilo sólovo pomocou 
potápačskej techniky preplávať vodnú cestu do 
Jaskyne slobody. 

Spojenie Jaskyne slobody s Jaskyňou mieru 
nám však stále nedávalo spávať. V prvom štá-
diu sme uskutočnili potápačský prieskum obi-
dvoch jazier s konštatovaním, že voľný prielez 
tu nie je. Dňa 17. 12. 1983 sa začali prípravné 

Spojenie Demänovského jaskynného systému

Ján Dzúr, august 1987
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a čerpacie práce. Po piatich dňoch čerpania sa 
objavilo dno jazera pokryté slizkým blatom. 
V jeho koncovej časti bola po našich pred-
chodcoch polozavalená metrová sonda. Prvé 
kopanie sme začali zo strany Jaskyne mieru. 
Podarilo sa nám preniknúť cez Televízny sifón 
do malej, šikmo klesajúcej chodby zaplne-
nej tekutými pieskami. Pomocou banského 
kalového čerpadla sme postupovali proti 
vode, ktorú sme spolu s pieskami odčerpávali 
a požiarnickými hadicami odvádzali až do 
Demänovky vo Veľkom dóme Jaskyne slobody. 
Práca to nebola jednoduchá. V malej sienke sa 
čoskoro vydýchal vzduch a tekuté piesky akoby 
nemali konca. Jedného rána sa piesky nalepené 
na stenách vlastnou váhou odtrhli a pochovali 
pod 1,5 m hrubou vrstvou čerpadlo. Našťastie 
bolo priviazané na lano. Museli sme nainštalo-
vať spleť lán a kladiek a čerpadlo oslobodiť, čo 
sa nám aj podarilo.

Mesiac trvalo naše každodenné pôsobenie 
v Evičkinom jazere. Väčšinou sme boli štu-
denti a mali sme dosť voľného času, niekto-

rým SSS refundovala mzdy. Od 3. februára 
1984 sme sa presunuli do Těsnohlídkovho 
jazera a tu tesne pri koncovom závale začali 
hĺbiť sondu. Ofarbená cesta nás viedla priamo 
pod hrozivý zával. Vytekajúca voda zo závalu 
vymývala tmeliace sedimenty, a tak dochá-
dzalo k posunu i veľkých blokov. Pre únavu 
mužstva, ale aj ťažké pracovné podmienky 
sa štvrtý pokus v polovici februára nezdarne 
ukončil. Ďalší týždeň nám trvalo vynese-
nie a očistenie všetkého materiálu z jaskyne. 
Neúspech nás však neodradil.

Prišiel 12. december 1986 a na členskej 
schôdzi sme sa dohodli na príprave a tech-
nickom zabezpečení piateho veľkého pokusu. 
Vedeli sme, že bude potrebné nasadenie veľ-
kého počtu jaskyniarov, ktorí budú praco-
vať bez prerušenia až do konca. Pomoc nám 
prisľúbili jaskyniari z Handlovej, Terchovej, 
Rožňavy, Ružomberka, Liptovského Trnovca 
a Banskej Bystrice. Žilinčania mali za úlohu 
filmovať priebeh akcie. Po vybavení povo-
lenia pre túto činnosť od riaditeľa ÚŠOP-u 
Ing. A. Lucinkiewicza sa začali prípravné 
práce zamerané na dopravu čerpadiel, hadíc, 
inštaláciu elektrických rozvodov a osvetlenia. 
Zriadilo sa telefonické spojenie s povrchom 
do miestnosti sprievodcov. Osadenie čerpadla 
vykonal 17. decembra speleopotápač zavese-
ním na lano ukotvené v expanznom nite 8 m 
nad sondou tak, aby sa zamedzilo zanášaniu 
čerpadla kalom z dna jazera. Vyčerpaných 
1500 kubíkov vody putovalo 250 m hadicami 
do riečky Demänovky. 

Dňa 22. 12. 1986 bolo jazero vyčerpané. 
Nasledovala doprava drevených žrdí na výstuž 
sondy. Handlovskí jaskyniari so svojou pro-
fesionálnou praxou v baniach začali prví 
zabezpečovať strop sondy. 25. decembra sa 
na Horskom hoteli Jaskyne slobody schádza-
jú ostatní pozvaní jaskyniari. V skromných 
podkrovných miestnostiach hotela bolo zabez-
pečené ubytovanie. Jaskyniarov sme rozdelili 
do zmien, ktoré v začiatkoch pracovali po 
štvoriciach počas piatich hodín. Spojenie s po-
vrchom pomocou hlasitého telefónu predsta-
vovalo veľkú výhodu. Bolo možné stále moni-
torovať priebeh prác. 

Ráno 27. decembra lopotili v blate už šiesti 
jaskyniari a večer dokonca siedmi. Živý doprav-
níkový pás transportoval vo vedrách hlinu, F. Kobík v tekutých pieskoch

Zaplavená sonda z roku 1983
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štrk a piesok na dno sondy. Pomocou kladky 
a lana sa sedimenty dostávali na dno jazera. 
Úmorná práca v chlade a vode poriadne odčer-
pávala fyzické, ale aj psychické sily. 28. decem-
bra nastala prvá kríza. Čerpadlo už nebolo 
schopné vytlačiť vodu zo dna sondy, a tak sa 
musela vybudovať prečerpávacia nádrž. Navyše 
zhorelo vinutie čerpadla. Urýchlene požičia-
vame ďalšie dve čerpadlá. Jedno pracovalo 
na čelbe v sonde, druhé v prečerpávacej nádr-
ži. Začali sa prejavovať problémy s hadicami, 
ktoré sa upchávali pieskom a bolo potrebné 
pravidelne ich rozobrať a celú dĺžku premyť 
v Demänovke. Táto činnosť poriadne spoma-
lila postup. Našťastie sa podarilo zmeniť smer 
postupu spod nepríjemného závalu pod pevnú 
stenu. Prudko klesajúca chodba sa rozšírila 
na profil 1,5 x 1 m. Na druhý deň sa zosunula 
pravá stena a prisypalo jedného z jaskynia-
rov. Nešťastie sa zaobišlo bez zranenia a Han-
dlovčania svah zabezpečili výdrevou. V tomto 
mieste sa ukázalo, aké je dôležité priebežne 
mapovať. Nebyť Zdenovej meračskej skupiny, 
tak sa isto vykopeme späť v Těsnohlídkovom 
jazere. Po zameraní sa skorigoval smer postu-
pu a pokračovalo sa v čerpaní a prekopávaní 

chodby. V pieskových sedimentoch sa nachá-
dzali úlomky kvapľov. 

S pribúdajúcimi metrami sa zvyšoval aj 
počet jaskyniarov v sonde. Kope sa čoraz ťaž-
šie. Na čelbe je málo vzduchu, a tak boli do 
sondy dopravené potápačské fľaše, z ktorých 
sa vzduch z času na čas dopúšťal pod nos 
kopajúceho jaskyniara. Po prerazení ílovitých 
vrstiev nastal okamžitý prieval množstva vody 
a pieskov. Nebol to veru príjemný pocit. 

Dňa 30. 12. večer zaznamenávame prienik 
jednej zmeny až o tri metre. Fantastické povzbu-
denie. Znova však strácame správny smer a mu-
síme merať. Už ani nie dvanásť hodín nás delí 
od konca roku. Niektorí jaskyniari už nevládzu 
a odchádzajú domov. Únava je naozaj veľká. 
Nastupuje ďalšia zmena. Po troch hodinách 
a silnom prievale vody a pieskov nasleduje povel: 
„Opustiť sondu! “ Tu prvý raz vážne premýšľa-
me o ukončení akcie. Dôvod – únava, strach? 
Pomocou telefónu sa konzultuje s povrchom, 
či pokračovať alebo nie. Zmena opúšťa jaskyňu, 
a tak na prelome rokov pracujú len čerpadlá. 
Výsledkom búrlivej diskusie je dohoda pokra-
čovať v kopaní. Práve vrcholí Silvester 1986, ale 
nikomu nie je do spevu.
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Ráno sa znovu dohadujeme, ako ďalej. Sondu 
v noci zaliala až po okraj voda. Znamená to, 
že čerpadlo sa zavŕtalo do blata. Do večera 
sa nám ho podarilo uvoľniť a sondu vyčer-
pať. Ľudí je však žalostne málo. Na jednu 
zmenu treba až štrnásť jaskyniarov, v noci 
ostávajú v jaskyni len traja, ktorí dozerajú na 
správnu činnosť čerpadiel. Zavčas rána nastu-
pujeme na sondovanie. Zároveň telefonujeme 
jaskyniarom do B. Bystrice a L. Trnovca, aby 
prišli pomôcť. Prichádzajú v popoludňajších 
hodinách. V zúfalosti necháme nabiť roxorovú 
tyč v Evičkinom jazere. Čerstvú zmenu zave-
dieme do sondy a ideme oddychovať. O 20. 
hodine nás prostredníctvom telefónu žiadajú 
o vystriedanie. Po ďalšej polhodine prichádza 
z jaskyne správa, ktorá nás postaví rovno na 
nohy: „Chlapi, na čelbe zo stropu trčí nejaké 
železo!“ Odpoveď: „Kopte ako o život, ste dva 
metre od druhej strany.“ Po hodine sa stáva 
sen skutočnosťou. Dňa 2. januára 1987 o 21.00 
sa dosiahlo prepojenie Jaskyne slobody a Jas-
kyne mieru, a tým i spojenie Systému demä-
novských jaskýň.

Ešte bolo potrebné spojenie zamerať a vy-
hotoviť fotodokumentáciu. Z. Hochmuth si 
nechal priniesť oblek, v ktorom prednáša na 
vysokej škole, a splnil sľub, podľa ktorého mal 
práve v tomto obleku prejsť vykopanú spo-
jovaciu chodbu medzi jaskyňami. Vypli sme 
čerpadlá, akcia sa skončila a 58 jaskyniarov sa 
rozišlo domov. Na nás miestnych ostala ešte 
dvojtýždňová vynáška z jaskyne. 

Dnes už len spomíname. Veľmi pomohlo 
každé vynesené vedro, ktorých sme zničili tri-
dsať, dve banské čerpadlá zhoreli a všetky použité 
hadice sa museli po vysušení rovno vyhodiť, lebo 
boli predraté. Počas deviatich dní odpracovali 

jaskyniari vyše 1400 hodín, pričom z 24-metrovej 
chodby vyťažili približne 40 m3 tekutého piesku, 
blata a vápencovej drviny. Nenahraditeľným 
pomocníkom bola nepremokavá kombinéza 
a čižmy. Blato sa tlačilo všade a tváre boli od 
neho celé hnedé. Vhod padlo umytie v teplej 
vode a teplá strava vo dne v noci.

Veľkú podporu nám poskytli pracovníci vede-
nia Ústredia štátnej ochrany prírody a Múzea 
slovenského krasu. Za materiálnu pomoc ďaku-
jeme Speleologickej záchranke, organizáciám 
Uhoľnolignitové bane Handlová, Nový domov 
Liptovský Mikuláš, Interhotel Ružomberok, 
závod Horský hotel, Požiarnej ochrane Pavčina 
Lehota a Bodice, bez podpory ktorých by sa 
akcia takéhoto druhu a rozmerov nemohla 
uskutočniť.  

Do štatistických tabuliek sa teda tohto roku 
zapíše Systém demänovských jaskýň s dĺžkou 
21,5 km a výškovým rozdielom 163 m. Čaká 
nás domapovanie Jaskyne mieru s dĺžkou 7 km, 
kde predpokladáme zhruba 13 – 15 km, priľah-
lých novoobjavených alebo nezameraných častí 
Jaskyne slobody a Pustej jaskyne. Pevne verí-
me, že v blízkej budúcnosti sa prekročí hranica 
30 km (pozn. red.: v súčasnosti meria Demänovský 
jaskynný systém 35 116 m).

Zoznam účastníkov spojovacieho 
pokusu DJS – DJM 1986  – 1987

OS Terchová: P. Holúbek, Ľ. Kubáni, M. Hanus, J. Ďugel,
OS Handlová: M. Reichmann, J. Reichmann, M. Lu -
tonský, D. Diko, H. Holain, P. Strečanský 
OS Ružomberok: Z. Hochmuth, Ľ. Očkaik, J. Zelinka, 
F. Kolbík
OS Demänovská Dolina: I. Hlaváčová (Benická), 
Z. Chrapčiak, R. Staroň,  J. Lopčiansky, M. Lopčiansky, 
I. Račko, Š. Staroň, J. Zelinka, J. Šmoll, O. Hlavatá, 
V. Voclon, I. Kundis, J. Poliak, R. Krčula, I. Šulek, 
L. Kokavec, M. Súlovec, M. Gráner, P. Herich, J. Moravec, 
B. Horvát, I. Král, J. Dzúr
OS Žilina: S. Chmela, P. Chmela, V. Slíž
OS Rožňava:  G. Stibrányi, L. Baláž, P. Erdelyi, I. Tar, 
A. Petrík, R. Laki
OS Liptovský Trnovec: P. Vozárik, M. Valaštiak, 
J. Smolinský
OS Banaská Bystrica: Š. Mlynárik, I. Mlynáriková, 
I. Ternučšák, J. Mlynárik, N. Žila, Ľ. Se lecký, I. Belička, 
OS Trenčín: J. Kucharovič
Priatelia z Bratislavy: J. Čepček, J. VyšňovskýZdeno po prechode spojnice DJS – DJM
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V jaskyni Štefanová 1 alebo 
po našom v Štefanovke sa 20. januára 2007 
uskutočnila najúspešnejšia akcia v doteraj-
šom jaskyniarskom živote mnohých z nás. 
Tento deň sa v Štefanovke kopala neprie-
lezná, okolo 15 cm „vysoká“ voľná chod-
ba, naspodku vyplnená tvrdou sintrovou 
platňou. 

Prvých kopáčov Maťa a Miša striedam na 
čelbe ja. Z dôvodov mne vtedy neznámych 
kopem a nakladám pekáč šialenou rýchlosťou, 
ani ostatným to nejde do hlavy. Po 15 – 20 
pekáčoch a niekoľkých zúfalých Ondrových 
pokusoch nahradiť ma sa snažím natlačiť 
medzi strop a sintrovú platňu. Približne päť-
minútové úsilie sprevádzané mnohými vzdych-
mi sa vypláca. S ohromnou radosťou a zvuko-
vou kulisou bežím asi 50 metrov zvažujúcou 
sa chodbou širokou 3 – 4 metre. Jej druhá 
polovica, pekne tvarovaná meandrovitá časť, 
je ukončená pieskovým nánosom s dierou pod 
stropom a prievanom.

Keď sa vraciam, stretávam už Maťa, s ktorým 
pomáhame rozšíriť objavnú plazivku z druhej 
strany. Za 20 minút prechádzajú ostatní na čele 
s Ľubošom. Okamžite začínajú kopať na konci 
chodby. Ja ostávam s čakanom a kopáčskym 
amokom v ďalšom prievanovom mieste, ktoré 
sme si zhodne s Maťom obaja všim-
li asi v polovici objavených priestorov, 
rozširovať nízky priestor pod stropom, 
naspodku vyplnený pieskom a jemným 
štrkom. Keďže ma tam nechávajú samé-
ho, sám aj prenikám po 25 minútach 
do ďalších priestorov. Ešte jedna rýchlo 
prekopaná plazivka a ocitám sa v dó-
miku, kde hneď spozorujem stalagmit 
podobný tomu, čo je vyobrazený v zna-
ku Jaskyne slobody. 

Na konci dómiku je v stene vysoký 
čierny otvor. Za ním tma, hoci doň svie-
tim. Ani po niekoľkých hlasných výkri-
koch mi nedochádza veľkosť priesto-
ru. Chvíľku nato stojím v jeho strede, 
na obrovskom návrší z blokov a štrku, 
a svietim všade do neznáma. Sám, v ne-
konečnom tmavom priestore... 

Je to neskutočný, neopísateľný pocit. 
Chvíľu si ho sám užívam, no premáha ma 
neodolateľná potreba podeliť sa oň s ostat-
nými. S rachotom sa teda vraciam k plazivke 
a za stáleho volania a revu rozširujem úzke 
miesta, keďže jediný, kto by bol schopný za 
mnou prejsť, je Maťo. Napokon Ľuboš pre-
chádza kritické miesto a vediem ho rovno 
do dómu. Zastavujeme sa a znovu si obze-
ráme nekončiacu tmu vo viacerých partiách 
dómu. Zase sa ma zmocňuje ten neuveriteľný 
pocit, aký zažívajú jaskyniari pri objavoch. 
Môj spoločník mlčky stojí alebo pomaly sa 
prechádza. Doliezajú ostatní. Obklopuje nás 
stále ticho, keďže aj hlavní strojcovia objavu, 
Ľuboš s Maťom, len stoja a obzerajú sa po 
priestore. 

Myslím, že jedine oni si už vtedy plne uve-
domovali veľkosť a význam objavu. Čo mne 
len postupne hlava berie na vedomie, im hneď 
bolo jasné. Konečne! Konečne Stodôlka vydáva 
svoje podzemné tajomstvo. Po tých mnohých 
márnych pokusoch, po nespočetných akciách, 
po tom množstve kopaných krátkych jaskyniek 
a ponorov sa ako prví dostávame do priestorov, 
do mohutných priestorov v Stodôlke. Do tých, 
ktoré mnohí, hoci tušili, že existujú, márne 
hľadali. Až doteraz... 

Veľký objav v Štefanovke

Pavel Herich ml.

Lámanie sintrovej platne autozdvihákom pred objavom. 
Foto: M. Korček
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Presne pred štyrmi rokmi pre-
konali Daniel Hutňan a Martin Honeš 
1500 m suchých priestorov za 22. sifónom 
jaskyne Skalistý potok. Čakal ich tam sifón 
pod poradovým číslom 23. Vzhľadom k ná-
ročnosti celej akcie z hľadiska fyzického 
i psychického sa javil ako neprekonateľný. 
Už v priebehu ďalšieho roku ho Daniel 
Hutňan s Mílou Dvořáčkem zdolali a zma-
povali ďalších 200 m suchých priestorov za 
ním až k 24. sifónu. Tri roky trvalo, než 
speleopotápači zabudli na utrpenie, ktoré 
prináša transport pomocných f liaš cez bah-
nité úseky a piesočné sifóny za dvadsaťjed-
ničkou, nekonečných 1 500 m za dvadsať-
dvojkou i bahnolezecké časti v záverečných 
metroch pred dvadsaťštvorkou. 

Prvý útok na konečný sifón sa uskutočnil 
28. 12. 2006. Radek Husák a Míra Manhart 
transportovali pomocné trojlitrové fľaše za 
21. sifón. V úseku medzi 21. a 22. sifó-
nom umiestnili vysielaciu anténu, ktorú na 
povrchu lokalizovali pomocou rádiomajáku 
zapožičaného manželmi Ondrouchovými 
Kamila Svobodová a Zdenko Hochmuth. 
Vzdialenosť k povrchu v týchto miestach je 
takmer 40 m. To je pre nás zatiaľ neriešiteľ-
ný problém. 

K 22. sifónu pokračovali s pomocnými fľa-
šami Daniel Hutňan a Martin Honeš. Jeho 
hladina bola prekvapujúco viac ako o meter 
vyššie, než je pri extrémne nízkom stave pri 
vstupe do jaskyne bežné. Porucha automatiky 
v priebehu ustrojovania dýchacieho prístroja 

Skalistý potok prekročil 6000 m
Daniel Hutňan 

(Komisia pre potápanie SSS, Speleoaquanaut, ČSS)
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zabránila potápačom pokračovať v prieniku, 
preto sa vrátili. Celá akcia trvala 6 hod.

13. 1. 2007 sa uskutočnil ďalší pokus 
o zdolanie 24. sifónu. Transport pomoc-
ných fliaš tentoraz zabezpečili Jiří Čermák a 
Martin Hutňan. Doniesli potrebný materiál 
až k vstupu do 22. sifónu, čím značne uľah-
čili prácu útočnej dvojici, tvorenej Danielom 
Hutňanom a Mírou Manhartom. Transportný 
tím sa po šiestich hodinách z jaskyne vyno-
ril, Hutňan s Manhartom pokračovali v pre-
konávaní vyčerpávajúcich dvoch kilometrov 
k dosiaľ neprekonanému 24. sifónu. Takmer 
10 minút trvalo zdolanie 40 m dlhého a 10 
m hlbokého sifónu. Obaja potápači sa museli 
popasovať s veľkým vztlakom, pretože potá-

pali len s malou trojlitrovou fľašou, 
strčenou v speleovaku. Odrážanie sa 
od stropu a nadmerný pohyb pri snahe 
dostať sa ku dnu a vyviazať vodiacu 
šnúru, zapríčinili zníženie viditeľnosti 
na nulu. Odmenou bola blativá sieň 
ukončená nevyleziteľným komínom 
a skalný stupeň tri metre nad hlava-
mi speleopotápačov, kde pokračovala 
priestorná chodba. Po gymnastickom 
výkone, keď jeden z jaskyniarov stál 
druhému na ramenách a následnom 
lezení pomocou 5 mm šnúry zo spele-
ovaku, sa obaja úspešne dostali na pre-
vis. Zmapovali ďalších 100 m suchých 
častí, charakteristických narušenými 
skalnými blokmi, pokrytými jemným 
bahnom. Pokus o zdolanie jedného 
z komínov stroskotal na nestabilite 
celého terénu. Ďalší postup v priamom 
smere zastavil 25. sifón. Obaja potápači 
sa po úmornej ceste späť v poriadku 
vynorili vo vstupnom jazierku jaskyne. 
Akcia trvala 13 hodín.

Po zanesení výsledkov mapovania 
do polygónu jaskyne je denivelácia 
Skalistého potoka 328 m a celková dĺžka 
jaskyne 6032 m. (Zaujímavý je pohľad 
na ortofotomapu so zakresleným prie-
behom jaskyne na tretej strane obálky.) 
Na posledných akciách, zameraných 
na postup v priamom smere sa podie-
ľali potápači: Jiří Čermák, Petr Chmel, 
Martin Honeš, Radek Husák, Daniel 
Hutňan, Martin Hutňan, Miroslav 

Manhart, Kamila Svobodová, Erich Zakopal. 
Na povrchu perfektne spolupracovali: orga-
nizátor celého projektu Zdenko Hochmuth, 
Jozef  Kovalik, Jozef Mikloš, Jana Hájková. 
Veľká vďaka patrí manželom Ondrouchovým 
za nezištnú pomoc s rádiomajákom.

Literatúra:
HOCHMUTH, Z., 2000: Problémy speleo-

logického výskumu podzemných tokov 
na Slovensku. Slovenská speleologická 
spoločnosť, Prešov – Košice, 164s. 

HOCHMUTH, Z., BARABAS D 2001: Príspe vok 
k problematike krasovej hydrológie východnej 
časti Slovenského krasu a pri ľahlých území. 
Geomorphologia Slovaca 1, s. 46–53

Potápači pri zanorení vo vstupnom jazierku. Foto : Z. Hochmuth

Kamila Svobodová pri meraní rádiosondou. Foto : Z. Hochmuth



53

Kuchynsko-orešanský kras v rajóne 
OS Dolné Orešany 

Alexander Lačný

Kuchynsko-orešanský kras sa 
tiahne naprieč Malými Karpatmi medzi 
rovnomennými obcami. Kras je vytvorený 
na vápencoch a dolomitoch tzv. vysockej 
série, patriacej ku krížnanskému príkrovu. 
Rozhodli sme sa tento kras v pôsobnosti 
oblastnej skupiny Dolné Orešany zmapovať 
a vytvoriť identifikačné karty. 

Dôvodov na tento počin bolo viacero. 
Nevedeli sme, kde sa určité jaskyne nachá-
dzajú, veľa z nich sa začalo premenová-
vať, jaskyne nemali vytvorené identifikač-
né karty a údaje, hlavne namerané metre, 
často nekorešpondovali s realitou. 

Zamerali sme sa hlavne na krasovú Parinskú 
dolinu, deliacu sa na Hornú a Dolnú Parinu, 
kde máme najviac jaskýň v rajóne. Ide zväč-
ša jaskyne riečne, fluviokrasové – inaktívne 
ponory a  vyvieračky, ktoré sú väčšinou po nie-
koľkých metroch zanesené. Prieskum týchto 
jaskýň je preto veľmi náročný a postupy v nich 
sú len veľmi malé. Nachádzajú sa tu aj jaskyne 
korozívne v kombinácii s puklinovými alebo 
fluviokrasovými. V masíve Komperek a Dlhý 
vrch  sa vo väč-
šom množstve 
vyskytujú kraso-
vé jamy – závrty,

Jaskyne v okolí 
Parinskej doliny 
ako prvý opísal 
Pavol Nemček 
v roku 1962. 
Po d  ve d e n í m 
tohto jaskynné-
ho prieskumní-
ka vznikla jasky-
niarska skupina 
Strapek, neskôr 
p r e m e n o v a -
ná na oblast-
n ú  s k u p i n u 
Dolné Orešany, 
patr iacu  pod 
Slovenskú spele-
ologickú spoloč-
nosť. 
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Na začiatku 
sa jej členovia 
začali venovať 
závrtu na vrchu 
K o m p e r e k , 
p o m e n o v a -
nom Strapek. 
(Názov odvo-
dený od slova 
S t r a p k á r i 
– malo ísť o ľu-
dí pochádzajú-
cich z Dolné-
ho Rakúska, 
ktorí v oblasti 
K o m p e r k u 
mali ťažiť neja-
ké minerály.) 

V závrte našli údajne starú výdrevu, vedrá a iné 
veci naznačujúce ťažbu. Pri rozširovaní závr-
tu však prišlo k úplnému zasypaniu jaskyne. 
Neskôr sa snažili do tejto jaskyne prekopať, ale 
už sa im to nepodarilo. Dá sa usudzovať, že jas-
kyňa je momentálne zanesená, a preto fakticky 
neexistuje. Jej mapa sa však nachádza v SMO-
PaJ. Na vrchu Komperek sme ešte zdokumen-
tovali tzv. Závrtovú priepasť, nachádzajúcu 
sa niekoľko metrov od vrcholu. Aj v nej kopali 
členovia OS Dolné Orešany. 

Ako ďalej postupujeme Dolnou Parinou od 
Majdána (miestna časť obce Horné Orešany), 
po pravej strane uvidíme vyvieračku Husí stok. 
Nad ňou sa nachádza jaskyňa Husí stok. Ide 
o inaktívnu fluviokrasovú  horizontálnu jas-
kyňu dlhú 9 metrov. Údajne bola v minulosti 
dlhšia, zrútil sa však zával. V roku 2007 sme 
zával odstránili a jaskyňu vyčistili až po samé 
dno; zistili sme, že prítok do jaskyne prichá-

dzal cez úzku, iba 30 cm širokú, no pomerne 
vysokú puklinu, vedúcu až takmer k povrchu. 
Puklina smeruje k vyvieračke Husí stok a je 
celá vyplnená presintrovanou sutinou a se-
dimentom. Niekoľko metrov od nej na ľavej 
strane sa nachádza jaskyňa toho istého pôvodu 
Husí stok 2, v ktorej v minulosti kopali jasky-
niari Kapucian, Ágh, Griflík a Šmída. V roku 
2006 sme tu zaznamenali postup 5 metrov do 
závalovej časti jaskyne.

Oproti Husiemu stoku je vchod do jaskyne 
Vápenice s celkovou dĺžkou 10 metrov, ktorá 
vznikla v bunkových vápencoch  so stenami 
ohladenými koróziou.  

Keď pokračujeme ďalej po ceste na Rybáreň, 
zjaví sa nám na pravej strane občasný výver. 
Priamo nad ním sa nachádza priepasť Priehyba. 
Ide o ponorový závrt na konci krasovej brázdy 
tiahnucej sa od Dlhého vrchu. Jaskyňa je stup-
ňovitá a dosahuje dĺžku 25 metrov.  

Na križovatke na Solírov na ľavej strane spo-
zorujeme v skalnom masíve jaskyňu Sová 2. 

Horizontálna puklinovo-korozívna jaskyňa 
má dĺžku 6 metrov. 

Pokračo vaním sa dostávame až k vrchu Sová, 
kde sa nachádza horizontálna fosílna fluviokra-
sová jaskyňa Sová 1. Ide o stále pracovisko OS 
Dolné Orešany, ktorej členovia vykopali skoro 
celú jaskyňu, zanesenú ílovým náplavom, a dos-
tali sa až do vzdialenosti 35 metrov. 

Ak sa vrátime smerom na Rybáreň a pokra-
čujeme Dolnou Parinou, neskôr sa nám v zá-
krute pri ceste zjaví občasná vyvieračka, ktorá 
vysychá zväčša iba v neskorších letných a jesen-
ných mesiacoch. Nad ňou po pravej strane sa na 
plošine nachádza korozívny závrt Orešanská 
sonda (pomenovaný na počesť jaskyniarov 

Pavol Nemček, zakladateľ 
skupiny O.S. Dolné Orešany. 

Foto: Archív SMOPaJ

Na konci jaskyne Husí stok. Foto: A. Lačný
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z Hor ných 
a  Dolných 
O r e š i a n ) . 
V závrte sme 
začal i  pra-
covať v roku 
2004. Roku 
2005 sa nám 
tu  podar i -
l o  o b j a v i ť 
p r v ý c h  15 
metrov voľ-
ných priesto-
rov. Jaskyňa 
má momen-
tálne dĺžku 
2 5  m et r ov 
a je predpo-
klad, že závrt 
o d v o d ň u j e 
túto kraso-
vú plošinu. 
Výškový roz-
die l  medzi 
koncom jas-

kyne a vyvieračkou je asi 17 metrov. Za pomo-
ci prútikára sme určili prítok do vyvieračky 
z Hornej Pariny, z potoka od kríža na Konskej 
hlave po Starú Bohatú. Aj keď tu nie je žiaden 
viditeľný ponor, zreteľný úbytok vody nastáva 
na tomto úseku. Lokalita je zaujímavá hlav-
ne čo sa týka intenzity vyvieračky v jarných 
mesiacoch a vzdialenosti ponor – výver, ktorá 
dosahuje dĺžku 1,19 km!

Idúcky po ceste vidíme na ľavej strane v ska-
lách Parinský previs. Lokalizovali sme ho 
v roku 2003, dá sa však usudzovať, že previs 
bol známy odnepamäti (nálezy hrdzavých klin-
cov). Previs pokračuje v azimute 215° 2 metre 
do neprielezna. 

Neskôr  po odbočení z cesty vpravo sa dosta-
neme pod vrch Mesačná. Tu sa vyskytuje tiež 
niekoľko jaskýň. Táto oblasť bola pre iden-
tifikáciu jaskýň azda najhoršia, pretože sa 
nezachovala presná lokalizácia vchodov a aj 
pramene píšuce o týchto jaskyniach sa často 
rozchádzajú. 

Lokalizujeme tu Hrajnohovu vyvieračku pod 
skalným masívom končiaceho sa Dlhého vrchu. 
Naproti nej sa v skalách nachádzajú dve menšie 
jaskynky – Kocúrova a Silova jaskyňa. Silova 

jaskyňa je fluviokrasového pôvodu. O jaskyni 
sa vedelo už dávnejšie. Dokonca v nej v minu-
losti sondovali členovia OS Peter Halenár a Sil-
vester Zvonár (podľa neho je aj pomenovaná). 
My sme po prekopaní úzkej plazivky objavili 
10 metrov jaskynných priestorov. Jaskyňa ďalej 
pokračuje korodovaným tunelom, nie je však 
perspektívna, pretože vedie k povrchu. 

Kocúrova jaskyňa sa nachádza južnejšie 
od tejto jaskyne, dosahuje dĺžku 4 metre a je 
pravdepodobne prepojená z jaskyňou Mesačná 
3 – Partizánska. Jaskyňa bola dávnejšie známa, 
ale nikde nebola evidovaná, preto sme ju 
pomenovali Kocúrova jaskyňa (podľa Martina 
Kočkovského – Kocúra). 

Niekoľko metrov juhozápadne od nej sa 
nachádza jaskyňa Mesačná 3, nazývaná aj 
Partizánska. Priamo pred jaskyňou na skale 
sú vyryté písmená DD a DSZ. Jaskyňa bola 
väčšia, ale počas 2. svetovej vojny partizáni 
hlinou zatarasili všetky vchody, aby sa k nim 
nepriateľ tadiaľ nedostal. Uvádza sa dĺžka až 
80 metrov, momentálne má však jaskyňa dĺžku 
iba 12 metrov. Ide o jaskyňu fluviokrasovú 
s niekoľkými vchodmi, nateraz zahlinenými. 
Jedným z nich bude aj Kocúrova jaskyňa.

Priamo v potoku oproti tejto jaskyni je 
Ponor na Mesačnej. Menšiu škáru, do ktorej 
sa valila voda, tu našiel Peter Halenár na jeseň 
roku 2006. Škáru sme rozšírili a zistili sme, 
že ide o aktívny ponor smerujúci do masívu 
Mesačná. Môže ísť o mladší ponor, pretože 
puklina je ešte pomerne úzka.

Naproti tejto jaskyni pri vrchole Mesačná sa 
nachádzajú jaskyne Mesačná 1, 2 a 4. Jaskyňa  
Mesačná 2 má väčšie rozmery a stala sa čas-
tým bivakom pre trampov. Na začiatku sú 
steny odymené. Ďalej jaskyňa pokračuje asi 

Objav chodby v Silovej jaskyni. Foto: A. Lačný



56

8 metrov horizontálne, na konci je zával. Na 
povrchu badať úbytok materiálu nad závalom. 

Jaskyňa Mesačná 1 je vytvorená bez-
prostredne pod jaskyňou Mesačná 2. 
Ide o horizontálnu f luviokrasovú jaskyňu, 
zväčša zahlinenú, s viacerými vetvami. V roku 
2005 sme objasnili spojitosť medzi dvomi 
západnými chodbami. Po sondovacích prácach 
a rozšírení jednej z plaziviek sme si navzájom 
videli naše svetlá. Jaskyňa je dlhá 30 metrov. 
Pracovali tu členovia OS Dolné Orešany.

Jaskyňa Mesačná 4, vzdialená asi 60 metrov 
východne od jaskýň Mesačná 1 a 2, predsta-
vuje starý ponor v dĺžke 10 metrov, na konci 
zahlinený. Viac jaskýň sa nám v okolí Mesačnej  
už nájsť nepodarilo.

Ak sa  presunieme na  Hornú Parinu sme-
rom od zvernice, máme tu na ľavej strane v 
kopci jaskyňu Stará Bohatá, nazývanú tiež 
Pec. Ide o jaskyňu korozívnu a azda aj fluvio-
krasového pôvodu s dĺžkou 8 metrov. V jaskyni 
robili prieskumné práce v roku 1977 členovia 
OS Dolné Orešany.

Touto dolinou sa dostaneme ďalej až k vr-
chu Konská hlava, kde sa nachádza jaskyňa 
toho istého mena. Ide o puklinovo-korozív-
nu  jaskyňu, ktorá je založená na poruche 250° 
a pokračuje do dĺžky 5 metrov. V roku 2005 
sme tu vykonali prieskumné práce, no bez 
väčších úspechov.

Oproti Novým domom sa nachádza jaskyňa 
Babiná. Ide o korozívno-fluviokrasovú jasky-
ňu dlhú 5 metrov, ale pre zúženie priechod-
nú  iba 1,5 metra. Na konci je zasintrovaná. 
Skúškou za pomoci priemyselnej kamery sa 
zistilo úplné zasintrenie na konci pukliny. 
V blízkosti jaskyne je ešte jedna menšia jaskyn-
ka – doteraz nepomenovaná. 

P. Halenár v ponore na Mesačnej Foto: A. Lačný

Mesačná 2.. Foto: Hájiček Lukáš

Ponor na Mesačnej – sondovanie. Foto: A. Lačný
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Pri vrchole Jelenec by sa podľa historických 
údajov mali nachádzať dve jaskyne a jeden zá vrt. 
My sme počas povrchového prieskumu loka-
lizovali iba jednu z nich. Ide o tú najväčšiu 
– Jaskyňu na Jelenci 1 (závrty by mali byť v obo-

re pod masívom). V tejto 10 metrov dlhej koro-
zívnej jaskyni založenej na vrstvových plochách 
vykonávame od roku 2006 sondovacie práce. 

Poslednou z jaskýň je Jaskyňa svätého 
Leonarda, nachádzajúca sa priamo na cintorí-
ne pod kaplnkou v Doľanoch. Jaskyňa s dĺžkou 
11 metrov je zaujímavá svojou výplňou. 

Čo sa týka perspektív jaskýň na Hornej 
a Dolnej Parine, ako som spomenul už na 
začiatku, jaskyne sú zväčša zanesené a záleží 
iba na vytrvalosti prieskumníkov, či dokážu 
prekonať tieto zahlinené časti. Za príklad by 
stála Orešanská sonda, v ktorej sme museli 
10 metrov vykopať, aby sme objavili zatiaľ 15 
metrov z tejto jaskyne. Perspektívny je hlavne 
masív Komperek, na ktorom sa vyskytuje viac 
závrtov. Dá sa predpokladať, že voda z tejto 
krasovej plošiny odteká kamsi do podzemia. Za 
perspektívnu pokladám aj Jaskyňu na Jelenci 1, 
ktorá sa nachádza pomerne vysoko a nie je 
až taká zahlinená. Zaujímavý sa javí inaktív-
ny ponor na Mesačnej – jaskyňa Mesačná 4, 
ale aj aktívny ponor na Mesačnej lokalizova-
ný priamo v potoku, kde by bolo zaujímavé 
ďalej sondovať. Bolo by dobré vyčistiť jaskyňu 
Mesačná 3 – Partizánsku, aby sa overila jej 
udávaná dĺžka okolo 80 metrov, a potvrdiť 
spojitosť s Kocúrovou jaskyňou. Perspektívy 
sú teda pomerne sľubné a ja dúfam, že jaskyne 
Parinskej doliny a jej okolia ešte čo-to ukrýva-
jú. Tiež sa možno domnievať, že okrem týchto 
jaskýň sa tu nachádzajú ešte ďalšie, o ktorých 
vôbec nič nevieme, pretože sa tu nikdy nevyko-
nal podrobnejší povrchový prieskum. 

Ďakujem členom, ktorí mi pri tejto práci 
pomáhali. Verím, že náš príspevok pomohol 
vyriešiť dávny problém kompletného zdoku-
mentovania jaskýň kuchynsko-orešanského 
krasu, uviedli sme údaje o nich na správnu 
mieru a najmä ich dokážeme lepšie spoznávať 
a chrániť.

Pramene:
Bella, P., Holúbek, P. 1999. Zoznam jaskýň na 

Slovensku (stav k 31. 12. 1998). Bratislava.
Denník Pavla Nemčeka.
Mitter, P. 1983. Geomorfologická rajoni zácia 

krasu Malých Karpát. Slovenský kras, 21, 3 
– 34. 

Technické denníky OS Dolné Orešany.

Pri vchode do jaskyne na Jelenci 1. Foto: M. Kočkovský

Zisťovanie voľných priestorov pomocou teleskopickej 
priemyselnej kamery. Foto: A. Lačný
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Kto z vás čítal Spravodaj 
4/2006, isto si všimol článok od J. Kasáka 
o Vianočnej sienke v Pružinskej Dúpnej jas-
kyni. A takisto si mohol prečítať, že ďalšie 
sondovanie a zameranie je takmer nemož-
né pre hrozbu neodvratného zničenia sin-
trovej výzdoby. 
Našlo sa však zopár jaskyniarov, ktorí si 
tento názor celkom neosvojili a po siedmich 
akciách (jedna z nich sa uskutočnila ešte 
r. 2006 a ďalšie dve v čase výročnej člen-
skej schôdze jaskyniarskeho klubu v janu-
ári 2007) sa Vianočnej sienke „narodila“ 
mladšia sestra Fašiangová sienka. 

Ale aby som to vzal 
pekne po poriadku. 
Takmer hneď, ako 
sa dalo, začali sme 
so znižovaním dna 
objavenej Vianočnej 
sienky hneď za vcho-
dom. Práce nám sťa-
žovali celkom „sluš-
ne“ zasintrované 
skaly a skalky, ktoré 
sa dali prehovoriť na 
odchod do väčšieho 
priestoru len s vyna-
ložením dosť veľkej 
námahy. Na rozobe-
ranie sa používalo 
výlučne iba ručné 
náradie, keďže sme 
nechceli zničiť celú 
tú nádheru nad naši-
mi hlavami. A tak 
sme to riešili jediným 
možným spôsobom 
– pravidelným strie-
daním pri „búracích 
prácach“ na čele. 
Studený vzduch, 
ktorý nám pri tom 
občas chladil pre-
potený chrbát alebo 
schladil orosené čelo 

pri pohľade do miest, kam sme smerovali, 
nám vlieval do žíl životodarnú silu. Povzbudili 
nás aj nálezy menšieho množstva netopierích 
kostičiek či troch veľkých slimačích ulít a v ne-
poslednom rade aj dno, ktoré sa dalo voľne 
rozoberať avšak iba v bočnej časti, kam sme sa 
dostávali iba s veľkými problémami (ten, kto 
pracoval zavesený dolu hlavou aspoň päť minút, 
vie, o čom hovorím). To, čo nás nechcelo pustiť, 
boli opäť zosintrované skalky. A tak na akcii 
27. januára padlo rozhodnutie, že ďalší postup 
vyžaduje mechanizáciu v podobe elektrocentrá-
ly s elektrickým kladivom. Dni D nadišli 16. až 
17. 2. 2007.

Fašiangová sienka – sestra Vianočnej sienky
v Pružinskej Dúpnej jaskyni

Pavol Kardoš, JKSV

Pôdorys vstupnej časti 
Pružinskej Dúpnej jaskyne

(autor Z. Hochmuth)
doplnil a upravil J. Kasák

podľa merania zo 4. 3. 2007

            Merali:  B. Kortman
 J. Kasák
 J. Haššo
 P. Kardoš
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Nastúpili sme v zostave Igor Steiner 
– Spermoník, Milan Novák (JK Dubnica), 
Jozef Krebes – Prorok, Pavol Kardoš – Kocúr 
a nádejný jaskyniar čakateľ Peter Priedhorský 
z Pružiny. Po príprave materiálu sme všetko, 
čo sme na akcii potrebovali, vyniesli ku vcho-
du do Dúpnej jaskyne. Po inštalácii elektro-
centrály a natiahnutí potrebných káblov sme 
spustili činnosť na odstránenie zosintrovaných 
častí prekážajúcich v ďalšom postupe. Pred 
koncom „zmeny“ sa nám pred zrakmi otvoril 
menší „priezor“, cez ktorý sa dalo s námahou 
nakuknúť doslova jedným okom. Pokúsil som 
sa nazrieť ďalej pomocou fotoaparátu, aby sme 
mali aspoň nejakú inšpiráciu. Zábery neboli 
dosť kvalitné, ale účel splnili – videli sme časť 
nádhernej výzdoby a tmu, čo znamenalo, že 
pred nami je nejaký priestor. Problém, pre 
ktorý sme vyhlásili ukončenie akcie presne 

o 0.00, bol prozaický – primár MUDr. 
Igor Steiner ráno nastupoval do služby.

Druhý deň 17. februára, teda presne 
dva mesiace po objave Vianočnej sienky 
(17. decembra), sa po vystriedaní časti 
pracujúcich (I. Steiner – služba, J. Krebes 
– zváranie bojlera) uskutočnil útok na 
posledné zvyšky zosintrovaných skál pre-
kážajúcich postupu. Partiu na tento útok 
doplnili ďalší členovia skupiny: Janko 
Kasák a mužská časť jaskyniarskej rodiny 
Krajčírovcov Jaroslav a Radovan, pridal sa 
aj ďalší nádejný čakateľ z Pružiny Matej 
Petrovič. Trvalo asi hodinu a pol, kým sa 
nám podarilo ako-tak odstrániť zosintro-
vané časti dna; potom už stačilo odhrnúť 
voľne nasypané, do tmavohneda zafarbe-
né skalky a pretlačiť sa do nového priesto-
ru. Už sme boli takí „rozbehnutí“, že pri 
rozširovaní vchodu smerom zvnútra do 
hlavnej chodby Dúpnej jaskyne sme si pri 
rachote elektrického kladiva nevšimli, ako 
pomaly zmizli čižmy Milana Nováka. To, 
čo nás spolu s ním čakalo vnútri, sa slova-
mi nedá opísať. Jediné, čo sa dá opísať, je 
asi to, že Fašiangová sienka má rozmery 
cca 8 x 4 metre, výšku v priemere asi 
1,5 m a mierne zahnutý tvar so stúpajú-
cim dnom. Ostatné treba vidieť na vlastné 
oči. Výzdoba, ktorá sa tu nachádza, je 
na pomery jaskýň Strážovských vrchov 
ojedinelá a skonštatoval som, že doteraz 

je to najkrajšia časť jaskyne na všetkých našich 
lokalitách.

No a dodatok k názvu sienky – keďže sa blí-
žil posledný fašiang a po ceste sme postretali 
množstvo pobehujúcich masiek, nič lepšie ma 
nenapadlo, iba dať jej názov Fašiangová sienka. 
No a ak to pôjde takto ďalej, v budúcnosti sa 
rysujú ďalšie, veď na výber máme stále dosť 
možností pre názov jarná, jozefovská, veľko-
nočná atď.

Literatúra:

Hochmuth, Z. 2002. Výsledky mapovacieho 
kurzu v Pružinskej jaskyni. Spravodaj SSS, 
33, 4, Lipt. Mikuláš, s. 20–21.
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Dokumentovanie objavených priestorov. Foto: P. Kardoš

Sintrové hrádzičky vo Fašiangovej sienke. Foto: P. Kardoš
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Ponory v oblasti Suchých 
dolov na Muránskej planine sú vzdialené 
1,6 až 2,3 km od mohutnej vyvieračky 
Teplica v bočnej dolinke doliny Furmanec. 
V jej blízkosti sa nachádza ešte známa 
Periodická vyvieračka, o ktorej zbernom 
území nevieme prakticky nič. Pokusy s in-
dikačným farbivom priniesli v minulosti 
len parciálne výsledky. Ešte stále nie je istá 
trasa, ktorou putuje voda pod povrchom, ani 
aké podzemné priestory sa skrývajú v bie-
lom mieste medzi ponormi a vyvieračkami 
Suchých dolov.

Prvé indikačné farbiace pokusy v ponorných 
tokoch v oblasti Suchých dolov sa uskutočnili 
už pred polstoročím. V päťdesiatych rokoch 
sa zafarbili ponory U Michňovej, Daxner I, 
Daxner II (Kámen 1959) a ponor do Jaskyne 
netopierov. Farbivo sa ukázalo v prvom prí-
pade po 23,5 hodinách, v prípade ponorov 
Daxner I a II po 22 h 50 min vo vyvieračke 
Teplica. Tá je vzdialená od Daxnera vzdušnou 
čiarou 1900 m, no od Michňovej len 1600 m. 
Aj keď Michňová je k vyvieračke o čosi bližšie, 
farbivo z nej vytieklo v Teplici o 40 minút 

neskôr ako z Daxnera. Výtok farbiva vpuste-
ného do vodného toku v Jaskyni netopierov 
sa nezistil, ale pre jej polohu takmer presne 
medzi Michňovou a Daxnerom sa predpokla-
dalo jednoznačné spojenie toku s podzemným 
riečiskom ponornej Teplice. Na území Suchých 
dolov však existuje ešte jeden ponor, ktorý bol 
na dlhé obdobie akoby „od macochy“ – ponor 
v Čipkových jamách.

Prednedávnom sa mi dostala do rúk zaují-
mavá práca zo Stredoškolskej odbornej čin-
nosti, ktorú vypracoval dnešný aktívny jasky-
niar, vtedajší študent Gymnázia v Hnúšti Ivan 
Kámen v školskom roku 1988/1989. Práca má 
síce, ako to u SOČ-iek často býva, niekoľko 
nedostatkov, čo sa týka precíznosti a odbor-
nosti spracovania výsledkov (nie je tu uve-
dené, ani v ktorom roku prebiehal výskum), 
prináša však ucelený pohľad na podzemný 
hydrologický systém Suché doly – Teplica. 
A predovšetkým – obsahuje vôbec prvú zmien-
ku o ponorovej lokalite Čipkove jamy, nachá-
dzajúcej sa vo východnej časti mikroplaniny 
Suchých dolov. (Lukniš v roku 1948 síce pri 
výpočte ponorov na Suchých doloch uviedol 

Záhada Čipkových jám sa začína odhaľovať

Lukáš Vlček, Speleoklub Tisovec
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číslo 4, ktoré zahŕňa aj Čipkove jamy, ale neza-
oberal sa opisom jednotlivých lokalít.) Dôležité 
je, že Ivan Kámen uskutočnil koncom osemde-
siatych rokov farbenie toku ponárajúceho sa 
v Čipkovej jame fluoresceínom a na základe 
výsledkov svojich pozorovaní dospel k záveru, 
že táto lokalita nekomunikuje s vyvieračkou 
Teplica. Zafarbená voda sa jednoducho neob-
javila ani v jednej zo sledovaných vyvieračiek. 
Indikácia prútikovaním, ktorú sme urobili 
pred pár rokmi, či línia závrtov a terénnych 
zníženín poukazujúcich na vývoj podzemného 
krasu však hovoria niečo iné. Z nich vychá-
dza pravdepodobnosť, že ponárajúci sa vodný 
tok v Čipkových jamách pokračuje podzemím 
v smere na juh, k skalnatej depresii pod sva-
hom Javoriny, kde sa lomí na JZ a pravdepo-
dobne v podzemí dotuje vodný tok na lokalite 
Daxner, odkiaľ spoločne tečú do Teplice. Ale 
kam sa teda podela zafarbená voda, ak nevy-
tiekla v Teplici? Tieto zistenia sú vo vzájom-
nom rozpore, preto by bolo vhodné farbiaci 
pokus v blízkej budúcnosti zopakovať.

Lokalita Čipkove jamy je situovaná v západ-
nej časti Suchých dolov pod svahmi Javoriny. 
Od rázcestia na Suchých doloch je vzdialená 
zhruba 400 metrov na západ. Nachádza sa tu 
poloslepá dolina s aktívnym vodným tokom 
končiacim ponorom do jaskyne v nadmorskej 
výške 585 m. V minulosti bolo v ponorovej 
zóne v Čipkových jamách uskutočnených nie-
koľko pokusov o sondáž v smere odtoku vody. 
Vždy sa však skončili po krátkom čase neúspe-

chom a zarútením, pretože nad 
ponorom sa nachádza nestabil-
ný svah tvorený nespevneným 
sedimentom obsahujúcim veľké 
zaklinené balvany prevrstvené 
hlinou. Kým bola vertikálna 
sonda vedená v takomto „blo-
kovisku“, bola práca v nej nároč-
ná a nebezpečná, ohrozovaná 
neustálou možnosťou zosunu 
svahu. Preto sa na sondáž vyu-
žívalo väčšinou stabilné zimné 
obdobie, keď je okolie výko-
pu zamrznuté. Práce na sonde 
boli sporadické a krátkodobé. 
Niekoľkokrát sa zmenilo miesto 
počiatočného výkopu. Až v roku 
2005 sa podarilo v záverovom 

svahu poloslepej doliny v hĺbke 2 m naraziť na 
pevnú stenu a následne odokryť 2 m hlboký 
komín do jaskyne. Cezeň jaskyniari prenikli do 
úzkej jaskynnej chodby, ktorá sa po 5 metroch 
končí zanesením sedimentmi a vodnou hladi-
nou. V súčasnosti do jaskyne vteká voda poto-
ka a znepríjemňuje pohyb v nej už len tým, že 
vo vstupnej priepastke vytvára dvojmetrový 
vodopád, ktorý treba podliezť. Ďalší možný 
postup v smere jej odtoku sa predpokladá pri 
pokračovaní sondáže. Novoobjavená jaskyňa 
dostala názov Jaskyňa v Čipkových jamách. 
Bola preskúmaná v dĺžke 7 m pri celkovej 
hĺbke 4 m. Pracovisko je kľúčovou lokalitou, 
napájajúcou sa na hlavnú odvodňovaciu štruk-
túru JV výbežku Muránskej planiny a jej ďalší 
prieskum prinesie nové svetlo do problematiky 
jaskynného systému Suché doly – Teplica. 

Moje poďakovanie patrí predovšetkým man-
želom Vlčkovcom z Pohronskej Polhory, ktorí 
sa významnou mierou zaslúžili o objav jaskyne, 
ako aj jaskyniarom z Tisoveckej a Breznianskej 
skupiny, ktorí pomáhali poodhaliť tajomstvo 
Čipkových jám.

Literatúra:
Kámen, I. 1988–1989. Komplexný výskum 

farbenia podzemných vôd. Práca SOČ, 
Gymnázium v Hnúšti, 19 s.
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Otvor do jaskyne v deň objavu. Foto: L. Vlček
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Po viacerých rokoch sa poda-
rilo zorganizovať meraciu akciu v známej 
jaskyni medzi Fričovcami a Širokým, okr. 
Prešov. S výslednou akciou sme veľmi spokoj-
ní, splatili sme dlh jaskyni i mnohým ľuďom. 
Aj keď je v okolí Širokého viacero pozoru-
hodných jaskýň, táto jaskyňa si pre svoju 
mimoriadnosť oprávnene zaslúži samostatný 
príspevok. Dostala sa na 1. miesto v rebríčku 
jaskýň Šarišskej vrchoviny...

Úvod

Prvými informáciami o nejakej jaskyni 
v kopci Sopková medzi Fričovcami a Širokým 
boli debaty v aute Z. Hochmutha alebo J. 
Kovalíka pri ceste z Prešova do Svitu. Zdenko, 
Jožo i Jano Vykoupil stále ukazovali na kopec 
po pravej strane cesty, kde sa podľa domorod-
cov vraj mala nachádzať jaskyňa. Ale nebol čas, 
neboli ľudia, boli dôležitejšie veci.

Konkrétnou výzvou pre spoluautora boli 
články prešovského bádateľa Ing. Štefana 
Staviarskeho z Prešova v Prešovskom večerníku 
o podivných skalách a jaskyni pri Fričovciach 
(4). Keďže sa s ním poznám, po informatív-
nom rozhovore som lokalitu navštívil. Podľa 
ústneho opisu som podivnú skalu i jaskyňu 
našiel.

Prvá naozajstná jaskyniarska akcia sa usku-
točnila 20. 10. 2002. Zúčastnili sa jej J. Vykoupil 
a J. Ducár (vtedy ešte členovia OS Prešov),spolu 
s vtedy ešte nezaradenými Jurajom Timurom st. 
a ml. (otec + syn), Vladom Vaníkom, Valentom 
Timkom a Petrom Szabom. Celú jaskyňu vtedy 
prešli Jano Vykoupil a Vlado Vaník, pričom 
Jano spomínal na ťažký výstup z dna.

Po tejto akcii sa mapovacia akcia podarila 
až 7. 1. 2007. Jej účastníci: Gabika a Tina 
Majerníčkové, Ján Ducár, Peter Hurný (členo-
via Speleoklubu Šariš) a Fero Chovanec (sym-
patizant). Prístup k jaskyni bol pohodlný (Kia 
Sportage), a to zhora, od severu. Jaskyňu sa 
podarilo s menšími ťažkosťami nájsť a zame-
rať. Keďže vonku bola teplota okolo nuly 
a vnútri odhadom 8 až 10 °C, z jaskyne stúpal 
teplý opar.

Opis okolia jaskyne a prístupu

Jaskyňa mŕtveho vojaka sa nachádza v ka-
tastri obce Široké, severovýchodne od tejto 
obce, neďaleko od hraníc jej katastra s obcou 
Fričovce. Vstupný otvor leží v JZ zalesnenom 
svahu vrchu Sopková, asi 100 metrov od diaľ-
nice a asi 50 metrov od hrany tohto svahu 
a náhornej plošiny, ktorá sa poľnohospodár-
sky využíva. Prístup k nej nie je ťažký; odporú-
čam prístup zo strany diaľnice, resp. diaľnič-
ného privádzača (z obcí Široké, resp. Fričovce). 
Keďže je tam oplotenie, treba ísť k lúčke popri 
plote od asfaltky, ktorá vedie dolinou Kanného 
potoka. Na cestu do Kanného sa dostaneme zo 
starej cesty Fričovce – Široké popod diaľnicu. 
Okolo oplotenia diaľnice treba prejsť na malú 
lúku pri diaľničnom privádzači (dôležitý ori-
entačný bod) a zo  severného cípu tejto lúky 
sa treba vybrať rovno hore severným smerom. 
Pre majiteľov GPS uvádzame presné údaje 
o vchode: nadmorská výška 574 m, zemepisné 
súradnice 49° 00,833´ a 20° 56,402´.

Podľa výpovedí starších svedkov okolie jasky-
ne bolo niekedy pastviskom pre kravy, o čom 
svedčia vyschnuté borievky (jalovce). Dnes je 
to už les. 

Pseudokrasové javy sú v celom svahu. 
Nachádzajú sa tu osamelé balvany so stenami 
s rozmermi až 3 metre, pričom najkrajšia je 
skala priamo pod Jaskyňou mŕtveho vojaka 
(asi 30 m), ktorá sa z profilu podobá na ležia-
ceho leva alebo psa. Mohla by sa volať Sfinga. 
Je to akýsi strážca údolia. Iným balvanom je 
pomerne veľký Útes so zaujímavým vlnkovi-
tým modelovaním povrchu.

Svah je v ustavičnom pohybe, počas výstavby 
diaľnice sa porušila jeho stabilita a zosunul sa 
na rozostavanú stavbu v dĺžke desiatok met-
rov, preto sú teraz na hrane lúky navŕtané 
kotvy. V roku 2002 tam vznikli trhliny zhruba 
na vrstevniciach, široké až pol metra a dlhé 
desiatky metrov.  
V okolí Sfingy je viacero pseudokrasových trh-
lín, plaziviek, skalných previsov, kde žijú líšky, 
jazvece. Možno by niektoré po menšej úprave 
splnili parametre pre jaskyňu. Je možné, že 

Jaskyňa mŕtveho vojaka

Ján Ducár, Františka Majerníčková
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svahové zosuvy ich postupne zväčšujú, ale to 
už necháme pre iné generácie.

Doterajšie informácie o jaskyni 

Okrem krátkych zmienok v miestnej tlači (4) 
sa o jaskyni vyjadril iba Ing. Neupauer v práci 
Chotárne a zemepisné názvy kat. území obce 
Široké (3). 

„Sopková – je prírodnými živlami vymo-
delovaný vrch z usadenín Šarišskej vrchoviny 
na jej tvrdšom podloží s rozlohou vrcholovej 
plošiny 25 ha. Má jaskynný priestor prístup-
ný cez skalnú puklinu. Zjavenie sa vojaka do 
pol tela v tomto priestore je dnes známe ako 
putovanie v čase. Pod Sopkovou je údajne ďalšie 
miesto po Branisku, kde bolo bojové stretnutie 
medzi honvédmi a cisárskymi, utáborenými 
so slovenskými dobrovoľníkmi vo Fričovciach 
– február 1849.“

Tento text si môžu záujemcovia spolu 
s ostatnými údajmi overiť aj na internete, kde 
je táto mapa zverejnená. 

Geologické informácie

Podľa geologickej mapy (1)  a vysvetliviek 
k tejto mape (2) je jaskyňa vytvorená v paleo-
géne podtatranskej skupiny. Paleogénne sedi-
menty sú rozčlenené do súvrství, v našom 
prípade vrch Sopkovej patrí do bielopotockého 
súvrstvia. 

Vyššie partie Sopkovej tvorí konglomerátový 
flyš, zlepence a štrky s polohami pieskovcov. 

Stredné a spodné partie Sopkovej bližšie 
k riečke Svinke patria zase k vrstvám pieskovcov 
v absolútnej prevahe nad nevápnitými ílovcami. 
Na mape sú vrchné partie Sopkovej označené 
číslicou  36, stredné a spodné partie 33.

Jaskyňa sa nachádza pravdepodobne na 
styku týchto dvoch súvrství, v jej okolí, ale aj v  
samej jaskyni sú všetky opisované prejavy vidi-
teľné voľným okom, takže jaskyňa môže slúžiť 
ako názorný príklad, ako geologická čítanka.

Konglomerátový flyš (36 – zlepence a pies-
kovce) je tvorený lavicami hrubými 5 – 50 cm, 
ktoré pozostávajú z hrubodetritického mate-
riálu. Telesá zlepencov sa striedajú s lavicami 
prevažne homogénne zvrstvených pieskovcov 
hrubými do 150 cm. Obliaky zlepencov sú 
veľké 1 – 5 cm, ojedinele dosahujú až 15 cm. 

Tvorí ich kremeň, kremence, granity, ruly, 
fylity, melafýry, rohovce, vápence a dolomity. 
Tmel je bežne piesčitý alebo piesčito-ílovitý.

Pieskovce konglomerátového flyšu sú tvore-
né z dominantných drôb, arkózových pieskov-
cov, arkóz a celkom sporadicky karbonátových 
pieskovcov.

Pieskovce (33) bielopotockého súvrstvia 
pozostávajú v absolútnej prevahe z drôb, 
menej často drobových pieskovcov, arkózových 
pieskovcov, arkóz, sporadicky aj vápencových 
pieskovcov. Vytvárajú lavice hrubé 50 – 200 až 
300 cm. Na vrstvových plochách a puklinách 
sú časté povlaky Mn a Fe oxidov. Inde sú pri-
povrchové pukliny bez akejkoľvek výplne, resp. 
vyhojené kalcitom. Odlučné plochy v pôvodne 
homogénnej hornine sú miestami spôsobené 
vysokou koncentráciou sľudy (prevažne mus-
kovitu), resp. zuhoľnatenej rastlinnej drviny. 

Uvedený opis z Vysvetliviek (2) je názorne ove-
riteľný v jaskyni v stave „in natura“, pretože sú 
tu viditeľné aj vrstvy sivej horniny s množstvom 
sľudy, aj intraklasty  (závalky); v centrálnej puk-
line je závalka asi 10 cm dlhá. Povrchy kolmých 
stien sú pokryté kalcitovými nátekmi, hrubými 
až 1 cm, ktoré vytvárajú niekde aj kvaplíkom 
podobné zvislé útvary. A je tu (pri bode č. 12) 
aj kalcitová „žila“, hrubá asi 2 cm, v ktorej sa 
vytvárajú menšie kryštály. Niekto žilu (nátek) 
už pred našou mapovacou akciou rozbíjal. 
V centrálnej pukline v mieste nad bodom 9 je 
zase rozlámaná, o 180° otočená pieskovcová 
platňa s vymodelovanými čerinami, praktická 
ukážka, ako sa v plytkom mori usadzoval pie-
sok, ktorý zachoval stopy po vlnkách.

Názov jaskyne

Názov opisovanej jaskyne bol konzultovaný 
so znalcami reálií okolia Širokého a Fričoviec, 
obyvateľmi obcí. Keďže jaskyňa dovtedy nema-
la pomenovanie, navrhli sme ako hlavný názov 
Jaskyňa mŕtveho vojaka. S týmto oslovení 
súhlasili. Pre lepšiu orientáciu však uvádzame 
aj pomocný názov podľa vrchu, kde sa jaskyňa 
nachádza, teda Jaskyňa v Sopkovej.

 
Historicko-etnografické informácie

Pri absencii dôveryhodných informácií 
o presnom priebehu bojov vo februári 1849 
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musíme prijať tradovanú legendu, že sa pod 
vrchom Sopková udiala menšia vojenská bitka 
medzi honvédmi a cisárskymi vojskami, na 
strane ktorých vtedy bojovali aj slovenskí 
dobrovoľníci. Táto informácia bude asi prav-

divá, avšak úkryt raneného vojaka z niekto-
rej z bojujúcich strán, to je už iba legenda. 
Čo však istotne zaujme širokú verejnosť, je 
správa o zjavovaní sa tohto vojaka „do pol 
tela“. Túto legendu však najlepší znalec okolia 
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Širokého, už nebohý Ondrej Katriňák neuzná-
val. Oveľa pravdepodobnejšia je tá, že počas 
protihabsburských povstaní slúžila jaskyňa 
ako úkryt. Je teplá, suchá, voda neďaleko... 
Počas rekatolizácie  sa k čelnej stene s jaskyn-
ným otvorom mohli chodiť evanjelici modliť. 
V súčasnosti, keď je celá oblasť silne katolícka, 
chodí sem niekto páliť sviečky, hlavne počas 
Sviatku všetkých svätých. V bežnom rozhovore 
sa však k tomu nikto neprizná.

Legendu o mŕtvom vojakovi však využili 
rodičia detí, keď sa im snažili zabrániť vstu-
povať do nebezpečnej jaskyne, kde hrozí aj 
úraz, resp. smrť následkom pádu. Preto svojim 
deťom túto legendu pripomínajú, ba našiel sa 
aj ochotný dobrovoľník, ktorý sa obliekol do 
bielej plachty a deti strašil.

Miestna učiteľka Helena Hajdučinová spo-
mína, ako jej v mladom veku rodičia ukazovali 
vrch Sopkovej, odkiaľ mal stúpať dym. Vraj 
vtedy v jaskyni prebýva strašidlo.

Množstvo odpadkov, sviečok, lano a drôty 
svedčí o tom, že dnešná staršia mládež sa 
nebojí a do jaskyne občas niekto zájde. Jaskyňa 
je popísaná nápismi kriedou, uhľom, ba sú 
v nej aj vysekané iniciály a pod. 

Zaujímavé „jaskyniarske“ informácie nám 
dal aj starosta Širokého Stanislav Bartoš. Rád 
spomína, že v mladom veku spolu s rovesník-
mi skúšali roztiahnuť skalnú puklinu vstupné-
ho otvoru pomocou hevera...  

Opis jaskyne

Vstupný otvor je založený na pukline, širokej 
v spodnej časti asi 30 cm, v horných častiach sa 
šírka zväčšuje. Chodby jaskyne vedú v smere SV 
– JZ. Od vchodu smerom doprava vedie úzka, 
asi 30 cm chodba, na konci klesá strmo nadol 
a končí sa úzkou puklinou, z ktorej vidno do 
ďalšieho priestoru pod touto chodbou.

Od vchodu smerom doľava pokračuje úzka 
chodba, ktorá sa smerom doľava otvára do 
väčšej sienky, klesajúcej a zužujúcej sa ďalej do 
úzkej plazivky. Tá sa následne otvára do ešte 
väčšej sienky s rozmermi: šírka 2 m a výška 
1,5 m. Okrem toho vedú po stranách užšie 
priestory, takže celková dutina nad spodným 
podlažím  je až 5 m široká a 4 m dlhá. Pri 
meracom bode 10 smerom doľava pokračuje 
chodba a otvára sa 2,5 m hlboká studňa.

Zhruba v strede prednej strany dutiny sa 
otvára hlavná kolmá puklina. Po jej zlezení  
jaskyňa pokračuje 3 smermi. Doľava na konci 
rovnej, dlhej chodby s kolmými stenami sa pri 
m. b. 13 doľava vykliňuje puklina a smerom 
nadol vidieť ďalší priestor. V postupe ďalej 
bránil veľký balvan a zúžený priestor. Po „roz-
pracovaní“ tejto časti je možné pokračovanie 
možno do ďalšej úrovne jaskyne. Na opačnej 
strane hlavnej pukliny (smerom doprava od 
studne) sa chodba končí kamenným stup-
ňom, po ktorom sa dá pohodlne vyliezť do 
vyššej úrovne a napojiť sa do sienky pri m. b. 
10. Tretia chodba má rovnako takmer kolmé, 
hladké steny a po niekoľkých metroch od 
studne sa končí a vykliňuje. 

Celková zameraná dĺžka polygónového ťahu 
je 42,74 m. Po prekonaní koncových bodov by 
celková dĺžka mohla prekročiť 50 m.

Záver

Jaskyňa mŕtveho vojaka predstavuje hod-
notný, historicky a esteticky zaujímavý pseu-
dokrasový objekt, ktorý si zaslúži ochranu. 
Vzhľadom na miestne pomery je to nečakane 
veľká jaskyňa, najväčšia v Šarišskej vrchovine. 
Je veľmi zaujímavá aj z geologického hľadiska, 
preto ju treba chrániť napríklad aj vyhlásením 
za chránený prírodný výtvor. Odporúčame aj 
vyčistenie a uzavretie jaskyne.

Literatúra:
1. Gross, P. a kol. 1999. Geologická mapa 

Popradskej kotliny, Hornádskej kotliny, 
Levočských vrchov, Spišsko-šarišského 
medzihoria, Bachurne a Šarišskej vrchoviny, 
1:50 000. Bratislava.

2. Gross, P. a kol. 1999. Vysvetlivky ku 
geologickej mape Popradskej kotliny, 
Hornádskej kotliny, Levočských vrchov, 
Spišsko-šarišského medzihoria, Bachurne 
a Šarišskej vrchoviny, 1:50 000. Geologická 
služba Slovenskej republiky,  Vydavateľstvo 
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3. Chotárne a zemepisné názvy v katastrálnom 
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Široké.
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Na úvod  ďakujem Ing . 
Lalkovičovi za článok k histórii objavenia 
Čachtickej jaskyne uverejnený v Spravoda-
ji č. 4/2005. Bolo veľmi zaujímavé čítať 
takto súhrnne podané informácie. Tiež by 
som chcel poďakovať za zverejnenú foto-
grafiu. Verím, že nielen pre mňa bolo veľmi 
príjemné vidieť, akí sme boli kedysi mladí 
a krásni. 

10. augusta 2006 to bolo presne 50 
rokov, čo sa skupina profesionálnych pra-
covníkov n. p. Turista dostala do prvých 
voľných priestorov v závrte na Belákových 
lúkach. Bude preto azda vhodné, keď suché 
fakty úradných správ rozšírim o tú druhú 
časť každej histórie, o informácie pochá-
dzajúce z ústneho podania, z rozpráva-
nia pamätníkov, ktoré však nikde písomne 
zaznamenané neboli.

Najstaršie známe pokusy

História pokusov dostať sa do podzemia 
Čachtickej planiny je omnoho staršia ako tých 
päťdesiat rokov. Siahajú až do obdobia tesne 
pred prvou svetovou vojnou – do rokov 1912 
– 1914. Ústrednou postavou týchto snáh bol 
vtedajší vysoký úradník, okresný slúžny žijúci 
v Čachticiach, Dr. Július Éthey.

Július Éthey (pôvodne Kraščenič) sa narodil 
18. novembra 1878 v obci Dömös pri 
Ostrihome. Žil 
v Nitre, Dolných 
S ľ a ž a n o c h 
a Čachticiach. 
Do školy chodil 
v Nitre, vyštu-
d o v a l  p r á v a 
v  B u d a p e š t i 
a Koložvári (Cluj). 
Napísal viacero 
h i s t o r i c k ý c h 
publikácií týka-
júcich sa histórie 
Považia, okolia 
Nitry a dolného 
toku Hrona.

Čachtický kras bol kedysi z veľkej časti 
odlesnený a intenzívne sa hospodársky vyu-
žíval. Okrem pasenia dobytka sa na planine 
rozprestierali i ovocné sady, ako o tom svedčia 
dochované miestne názvy. Je preto viac ako 
isté, že miestnym ľuďom neunikla existen-
cia prepadov – závrtov. Pri veľkých zrážkach 
si museli všimnúť, že v niektorých zo závr-
tov mizne povrchová voda zo širokého okolia 
a prepadá sa kamsi do podzemia. 

Koncom 19. storočia už pre vzdelaných ľudí 
nebolo tajomstvom, že v podobných oblas-
tiach sa môžu nachádzať i rozsiahle podzemné 
jaskyne. Z tej doby sú známe i prvé pokusy pre-
niknúť do podzemia pomocou dnes klasických 
jaskyniarskych metód – kopaním v závrtoch, 
ponoroch a výveroch. 

Dr. Július Éthey dal niekedy po roku 1910 
dohromady skupinu nadšencov, s ktorými 
chodil na „výpravy“ na Čachtickú planinu. 
V sobotu poobede sa na kočoch a vozoch vyviez-
li pravdepodobne niekde do oblasti dnešného 
závrtu pri Jesenského duboch. Július Éthey bol 
zaťom p. Jesenského z Čachtíc, takže bol „na 
svojom“. Okrem táborenia, opekania slaniny 
a podobných zábavných činností sa snažili 
otvoriť jeden zo závrtov. S najväčšou prav-
depodobnosťou išlo o spomínaný závrt pri 
Jesenského duboch. Je to najvýraznejší závrt 
v okolí a má charakter ponoru so skalnou ste-
nou na južnej strane. Sú známe mená dvoch 
nadšencov z tej doby – Milan Sluka (starý otec 
autora článku) a cestmajster Bajza.

Účastníkom týchto akcií sa postupne poda-
rilo dosiahnuť už otvorenú puklinu, v ďalšom 
postupe však bránil spriečený balvan. K jeho 
odstreleniu však už nedošlo. Vypukla 1. sveto-
vá vojna, po jej skončení sa zmenila politická 
situácia, na jaskyne už nebol čas. Július Éthey 
sa odsťahoval na rodinný majetok v Dolných 
Sľažanoch. Do Čachtíc sa vrátil až po roku 
1945. Veľká časť jeho archívu zhorela pri požia-
ri v roku 1945. Povedomie o tom, že v podzemí 
Čachtickej planiny by sa mali nachádzať jasky-
ne, sa však v Čachticiach určite udržalo.

Július Éthey sa ešte dožil objavenia Čachtickej 
jaskyne. Zomrel v Čachticiach 3. októbra 1957. 

Dr. Július Éthey. Foto: Archív 
Podjavorinského múzea 

v Novom Meste n. Váhom

Ako to bolo s Čachtickou jaskyňou II.

Martin Sluka
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Po jeho smrti a po smrti jeho manželky (1976) 
bol celý jeho archív zabavený ŠTB, osobné 
písomnosti sa stratili. 

Popelkovci a ďalší

Koncom 30. a v 40. rokoch robili pokusy 
o preniknutie do podzemia bratia Milan 
a Štefan Popelkovci z Nového Mesta nad 
Váhom so spoločníkmi. Podarilo sa im otvo-
riť ponorový závrt nad Novým kameňolo-
mom pri Novom Meste nad Váhom a kopali aj 
v Hladovom prameni. 

Do podzemia Čachtickej planiny sa pokú-
šali preniknúť v 30. rokoch minulého storočia 
i Čachtičania – Hadvábny, Greguška, Dvorský 
starší (ústna informácia Jozef Tadlánek).

Profesionálny prieskum

Profesionálne prieskumné práce sa začali 
v roku 1951 (J. Majko a L. Blaha – Slovakotour). 
Zúčastnili sa ich pod vedením Eduarda Čapoša 
z Nového Mesta nad Váhom: Milan Popelka, 
Milan Šatka, Jozef Tadlánek, Karel Trefilík 
a na krátky čas aj Štefan Popelka. Túto sku-
pinu po reorganizácii nahradili pracovníci 
z Čachtíc: Emil Kováčik, Čejtej a ďalší (ústna 
informácia Jozef Tadlánek). 

Z Čachtíc pochádzal aj vtedajší vysokoposta-
vený funkcionár Rudolf Strechaj. Roku 1953 
sa dokonca stal predsedom Zboru poverení-
kov. V tejto funkcii bol až do ústavnej zmeny 
v roku 1960 a potom až do svojej smrti v roku 
1962 bol predsedom Slovenskej národnej rady 
a podpredsedom čs. vlády. Je pravdepodobné, 
že poznal partiu bratov Popelkovcov alebo 
Čachtičanov, ktorí hľadali jaskyne. Isto poznal 
Dr. Étheyho.

O tom, či sa tento fakt prejavil v tom, že 
po vzniku inštitúcií majúcich v náplni aj pro-
fesionálny výskum krasu, hľadanie nových 
jaskýň vhodných na sprístupňovanie a ich 
vlastné sprístupnenie sa do ich plánov dostala 
i predpokladaná jaskyňa pri Čachticiach, asi 
neexistujú žiadne písomné dokumenty. Podľa 
ústneho podania (E. Kováčik) to však bol práve 
Rudolf Strechaj, ktorý poveril J. Majka nájde-
ním vhodnej jaskyne na sprístupnenie. V tejto 
súvislosti ma nenapadá iný vhodnejší výraz 
ako Ing. Lalkovičom polemizovaná „politická 
objednávka“.

Na toto tvrdenie sú dva nepriame dôkazy 
– prvým z nich je fakt, ktorý spomína Ing. 
Lalkovič, že názov „Čachtická jaskyňa“ existo-
val ešte predtým, ako k objavu nejakej jaskyne 
vôbec došlo, a druhým to, že prieskum sa 
obmedzil výhradne na lokality v katastrálnom 

Pohľad na Čachtický kras od SSZ. Vyznačené katastrálne územie Čachtíc. © 2006 Digital Gobe, Google Earth
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území obce Čachtice. Či už išlo o fosílnu 
vyvieračku nad Čachticami, Hladový prameň 

v údolí Hrabutnice, priepasť Agáčiny alebo 
Závrt pod dubom, kde sa nakoniec rozsiahle 
voľné priestory podarilo nájsť. Sondovacie práce 
na pracovisku pri Jesenského duboch, kde sa 
skúšalo ešte skôr ako v Závrte pod dubom, boli 
na priamy zásah J. Majku ukončené. Možno 
prekážala príliš veľká vzdialenosť od Čachtíc.

Takáto „politická objednávka“ v tom zmys-
le, keď nejakého činovníka napadne, že by sa 
Čachtická jaskyňa predsa len mohla sprístup-
niť, a on by sa tak zaslúžil o rodnú obec alebo 
by na jej sprístupňovaní postavil príslušný 
„biznisplán“, sa periodicky vracia. Zvyčajne 
vždy, keď sa vymenia politické garnitúry. Starí, 
ktorí už zistili, že sa to s doteraz známou 
Čachtickou jaskyňou jednoducho nedá, odišli, 
noví s predstavami o fantastickej kvapľovej 
jaskyni pri Čachticiach znova začnú. To, či sa 
táto snaha objaví v úlohách nejakej konkrétnej 
organizácie, nie je až také podstatné. Vhodná 
inštitúcia sa vždy nájde.

Ako to bude ďalej s Čachtickou 
planinou?

Je určite veľká škoda, že najnádejnejšie 
miesto pre objav väčších voľných priestorov 
– starú vyvieračku nad Čachticami – ponechali 
„majkovci“ skoro bez povšimnutia. Keby sa 

Fosílna vyvieračka nad Čachticami. Foto: M. Sluka

Žľab pod vyvieračkou. Foto: M. Sluka

Pohľad na Čachtický kras od SZ. © 2006 Digital Gobe, Google Earth
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tejto lokalite venovalo také pracovné úsilie 
ako Hladovému prameňu, beznádejnému pre-
padovému prameňu na krížení tektonických 
zlomov, možno by dnes bola nad Čachticami 
turisticky sprístupnená jaskyňa. Je to totiž 
jediné zatiaľ známe miesto na celej planine, 
kde je evidentné, že odtiaľ muselo prúdiť veľké 
množstvo vody. Výdatnosť bývalého výveru 
najlepšie ilustruje 6 m hlboký žľab vymytý 
vodou, ktorá z neho vytekala. Potom, čo bol 

masív planiny rozlámaný a vyzdvihnutý, sa 
výver presunul na terajšie miesto – vyvieračku 
Teplica v Čachticiach na krížení okrajového 
zlomu planiny a zlomu, na ktorom vznikla 
dolina Hrabutnice.

Dobrovoľní jaskyniari z OS Čachtice v rokoch 
1973 – 74 vyčistili túto lokalitu až do hĺbky asi 
8 m. Prác sa zúčastňovali hlavne Jozef Gábor, 
Dušan Kobza, Milan Kobza, Emil Kováčik, Ján 
Kubiš. V súčasnosti je sonda opäť zavezená 
odpadom (ústna informácia Ján Kubiš).

Celá planina je veľmi tektonicky porušená. 
V samej Čachtickej jaskyni je väčšina priesto-
rov postihnutá rútením. Mohutné otvorené 
pukliny sa dajú vysledovať v dĺžke presahujú-
cej sto metrov. Na výraznom strižnom zlome, 
ktorý pretína planinu od Hladového pra-
meňa až po Salašky, je rad závrtov; niektoré 
z nich fungujú ako ponory, napr. Agáčiny 
alebo Jesenského duby. Je sporné, či tieto závr-
ty majú vôbec nejakú súvislosť s pôvodným 
skrasovatením planiny. A je určite iba otázkou 
šťastia, či prípadné sondovacie práce na týchto 
závrtoch dosiahnu voľne priechodné priestory, 
prípadne či sa podarí dostať i do jaskynných 
priestorov v pravom zmysle slova. Ďalšie závr-
tové rady, ktoré sa na planine vyskytujú, sú tiež 
vyvinuté na evidentných zlomových líniách 
a nemusia vôbec súvisieť s rozsiahlejšími jas-
kynnými priestormi. 

Veľmi malá pozornosť sa zatiaľ venova-
la západnej a severnej časti planiny. To, že 
intenzívne skrasovatenie sa tu muselo vysky-
tovať, dosvedčujú hromadné nálezy masívnych 
fosílnych sintrov na hrebeni Salašiek i na 
iných miestach. Ivanovi Demovičovi sa v tejto 
oblasti podarilo nájsť lokalitu s veľmi intenzív-
nym prievanom. Či prievan súvisí s krasovými 
priestormi alebo ide iba o tektonicky porušené 
pásmo, ukáže budúcnosť.

Pozoruhodná je aj tzv. Hlboká cesta, zare-
závajúca sa do planiny západne od Nového 
Mesta nad Váhom. V dĺžke niekoľko sto met-
rov je zahĺbená až na úpätie planiny. Na 
úrovni poľovníckej chaty sa jej dno prudko 
zdvíha a ďalej až po Salašky pokračuje široká 
plytká zníženina. Pred ústím Hlbokej cesty je 
evidentný náplavový kužeľ (P. Mitter, 1974). 
Je otázkou, či to nenasvedčuje existencii dnes 
už nejestvujúceho mohutného výveru, ktorý 
Hlbokú cestu vyprázdnil 

Je zrejmé, že celá planina je intenzívne skra-
sovatená. Nanešťastie je tiež rozlámaná a roz-
bitá a situáciu neuľahčujú ani naviate sprašové 
hliny vyplňujúce zníženiny a pretransportova-
né do podzemia. Ďalšie objavy určite prídu, 
nebude to však bez intenzívnej systematickej 
činnosti dobrovoľných jaskyniarov.

Či by vznikla Čachtická skupina SSS bez 
objavu v Závrte pod dubom alebo nie, sú 
špekulácie. Dobrovoľní jaskyniari bádajúci 
v Čachtickom krase (alebo správnejšie krase Fosílny sintrový balvan. Foto: I. Demovič

Ústie vyvieračky. Foto: M. Sluka
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Nedzí) boli i pred Čachtickou jaskyňou a boli 
by určite aj bez nej. Paradoxne je to práve 
Čachtická jaskyňa, jej zložitosť a náročnosť, 
ktorá odčerpáva veľkú časť energie a času, 
ktorú majú miestni dobrovoľní jaskyniari 
k dispozícii. Evidentné možnosti postupov sú 
na mnohých miestach, nielen v Dlhom dóme.

Poďakovanie:
Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí 

prispeli k vzniku tohto článku, či už pria-
mo alebo nepriamo. Svojej babke, ktorá spo-
mínala na „výpravy“ k Jesenského dubom, 
Emilovi Kováčikovi, ktorý nás zoznámil 
s Čachtickou jaskyňou a Čachtickým krasom, 
pánu Vladimírovi Ammerovi, kronikárovi 
z Čachtíc, pánu Tadlánkovi z Nového Mesta 
nad Váhom, asi jedinému žijúcemu pamätníko-

vi objavenia Čachtickej jaskyne, Jánovi Kubišovi, 
riaditeľovi Podjavorinského múzea v Novom 
Meste nad Váhom PHDr. Jozefovi Karlíkovi, 
Martinovi Budajovi a mnohým dalším.

Zdroje:

CSANDA SÁNDOR, Ethey Gyula helytörté-
net-írói tudományos munkássága1(Vědecká 
literárně historická práce Júliusa Etheyho), 
930-051 908(437.622).

Slovenský biografický slovník: (od roku 833 do 
roku 1990) E-J / Nový, Tomáš – Matica

slovenská, Martin, 1987.
Martin Sluka, Čachtická jaskyňa, Spravodaj 

SSS 1/1983, str. 27–30.
Ing. Marcel Lalkovič, Ako to bolo s Čachtickou 

jaskyňou, Spravodaj SSS 4/2005, str. 6–8.

Hlboká cesta pri Novom Meste nad Váhom. © 2006 Digital Gobe, Google Earth
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V súvislosti s formovaním 
nášho jaskyniarstva po roku 1918 sa na 
Slovensku presadil celý rad osôb. Nepričinili 
sa len o objavy nových jaskýň, ale svojou 
činnosťou aj významne rozšírili ich dovte-
dajšiu škálu a stupeň celkového poznania. 
Nie všetci sa však natrvalo zapísali do 
jaskyniarskeho povedomia. Na mnohých 
sa vplyvom rôznych okolností úplne zabu-
dlo, resp. v kontexte výsledkov, k akým sa 
dopracovali, ich celkom prirodzene zatie-
nili iní. Niektorí sa zase stali na čas 
nežiaducimi, prípadne sa nesmeli spomí-
nať vôbec. 

Do tejto kategórie patril aj Rudolf Gajda, 
ktorý v prvej polovici dvadsiatych rokov 20. 
storočia mal tiež určitý podiel na formovaní 
jaskyniarstva v oblasti východného Slovenska. 
Pod vplyvom niektorých okolností sa však 
jeho meno stalo nežiaducim už v časoch prvej 
republiky, ale ani po roku 1945 nejestvoval 
reálne priestor na prípadné zverejňovanie jeho 
prínosu čo i len v jaskyniarskych kontextoch. 
Kto teda bol Rudolf Gajda a v akých súvislos-
tiach možno hodnotiť jeho úlohu pri formova-
ní jaskyniarstva na Slovensku po roku 1918? 

Životopisné údaje o ňom sa miestami roz-
chádzajú, čo azda možno vysvetliť okolnosťami 
doby a charakterom štátneho útvaru, aký pred-
stavovalo vtedajšie Rakúsko-Uhorsko. V časoch 
košického pôsobenia, a teda i v súvislosti s jeho 
angažovanosťou okolo jaskýň na východnom 
Slovensku, sa spomínal pod menom Rudolf 
Gajda, čo možno doložiť viacerými dobovými 
dokumentmi. V. Fic (1996) v slove historika 
k 3. vydaniu Gajdových pamätí z roku 1920 
konštatoval, že jeho vlastné meno je Rudolf 
Geidel. J. Fidler (2003) ho v malom encyklo-
pedickom slovníku Zborov 1917 uvádza pod 
menom Radola Gajda a M. Moulis (2000) 
dokonca konštatuje, že jeho pôvodné meno je 
Rudolf Geidl.

Narodil sa v Kotore 14. fabruára 1892 v ro-
dine šikovateľa (najvyšší stupeň poddôstojníka 
v rakúsko-uhorskej armáde), ktorý po odcho-
de do civilu pôsobil na okresnom hajtmanstve 

v moravskom Kyjove. Tu Gajda navštevoval 
nižšie gymnázium. Neskôr ho otec nechal 
vyučiť za drogéristu v Kotore, kde tiež navšte-
voval vyššie triedy chorvátskeho gymnázia. 
Roku 1910 nastúpil vojenskú prezenčnú služ-
bu v tunajšom 5. delostreleckom pluku ako 
dobrovoľník. Potom pôsobil v armáde ako 
dôstojník. Krátko pred prvou svetovou vojnou 
odišiel do Albánska. Pôsobil ako drogérista 
v Skadare a pred vypuknutím vojny tu uzatvo-
ril manželstvo s dcérou miestneho lekárnika. 
Koncom júla 1914 ho mobilizovali do rakúsko-
-uhorskej armády, kde mal dosiahnuť hodnosť 
nadporučíka. Roku 1915 prebehol k srbskej 
armáde a slúžil ako zdravotnícky dôstojník. 
V januári 1916 sa stal súčasťou ruskej zdravot-
níckej misie. Jej prostredníctvom sa za nie cel-
kom jasných okolností dostal do ruskej Odesy. 
Formovala sa tu srbská dobrovoľnícka divízia, 
v ktorej Gajda pôsobil ako lekár. Koncom roku 
1916 ho odtiaľ na vlastnú žiadosť prepustili 
a v januári 1917 prijali do československej bri-
gády s hodnosťou štábneho kapitána. 

Vojenská hodnosť a Gajdove povahové 
vlastnosti spôsobili, že zo začiatku nezapa-
dol do ducha tvoriacich sa légií. Pre väčšinu 
jednoduchých vojakov sa však už čoskoro stal 
idolom, za ktorým boli ochotní ísť do akej-
koľvek vojnovej vravy. Od marca 1917 velil 12. 
rote. V júni 1917 ho vymenovali za veliteľa 1. 
práporu pluku, ktorý sa vyznamenal v bitke 
pri Zborove 2. júla 1917. Od marca 1918 velil 
7. československému streleckému pluku. Po 
napadnutí československých transportov na 
magistrále sa stal jedným z hlavných vod-
cov vojenského odporu. V máji až septembri 
1918 ovládol celú magistrálu od Uralu až po 
Bajkal, za čo mu udelili generálsku hodnosť. 
Na jeseň 1918 velil československým a ruským 
jednotkám na uralskom fronte, kde k jeho 
úspechom patrilo dobytie Permu. Od januára 
1919 pôsobil ako veliteľ jednej ruskej armády 
na Urale. V júli 1919 ho pre spory s nadria-
denými odvolali. Odišiel do Vladivostoku a 
zapojil sa do protikolčakovského povstania. 
Keď povstanie potlačili, musel opustiť ruské 
územie. 

Rudolf Gajda a jaskyne na Slovensku

Marcel Lalkovič
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Do vlasti sa vrátil 11. februára 1920. Prijali 
ho do armády s hodnosťou generála a prideli-
li k pražskému zemskému veliteľstvu. Keď ho 
koncom roku 1920 vyslali do Paríža študovať 
vojenskú vysokú školu, ešte pred nástupom sti-
hol zmaturovať na súkromnej škole v švajčiar-
skom Laussane. Počas pobytu v Paríži získal 
titul poľnohospodárskeho inžiniera. V prvej 
polovici októbra 1922 sa vrátil z Paríža a po 
určitom váhaní ho pridelili do Košíc za veliteľa 
11. divízie. Od decembra 1924 zastával funk-
ciu prvého zástupcu náčelníka hlavného štábu 
a od marca 1926 pôsobil ako náčelník štábu. 
V lete 1926 ho obvinili z pokusu o puč, odvo-
lali z funkcie a škandalizovali. Na celej záleži-
tosti sa podieľali najvyšší štátni predstavite-
lia. Aj keď vyšetrovacia komisia ministerstva 
národnej obrany dospela k názoru, že obvi-
nenia vznesené voči Gajdovi sa nedokázali, 
zbavili ho vojenskej hodnosti. Na zásah prezi-
denta v januári 1928 mu dokonca definitívne 
potvrdili stratu vojenskej hodnosti. Neskôr 
sa stal významným činiteľom českého fašis-
tického hnutia. Od októbra 1929 pôsobil 
ako poslanec. V jeseni 1938 patril medzi 
politických zástancov vojenského odporu. Na 
protest proti Mníchovskej dohode vrátil svoje 
francúzske a britské vyznamenania. Ešte pred 
okupáciou v marci 1939 mu vrátili gene-
rálsku hodnosť, ale musel sa vzdať verejnej 
činnosti. V máji 1945 ho zatkli a obžalovali 
z kolaborácie. Po dvoch rokoch vyšetrovacej 
väzby ho Národný súd odsúdil na dva roky a 
týždeň po vynesení rozsudku ho s podlome-
ným zdravím prepustili z väzenia. Zomrel vo 
februári 1948.  

Jaskyniarska činnosť Rudolfa Gajdu

Záujem generála R. Gajdu o jaskyne 
východného Slovenska súvisí s jeho pobytom 
v Košiciach, čiže s obdobím, keď tu od októbra 
1922 až do konca novembra 1924 pôsobil ako 
veliteľ tunajšej 11. divízie. Z poznatkov, ktoré 
sú dnes k dispozícii, môžeme charakter jeho 
záujmu o jaskyne identifikovať v dvoch roz-
dielnych dimenziách, aj keď ich deliaca čiara 
nie je z celkom objektívnych dôvodov úplne 
presná. Prvou dimenziou je jeho sympatizo-
vanie s osobami, ktoré sa u neho ako veliteľa 
divízie dovolávali podpory a konkrétnej pomo-

ci pri prieskume neznámeho jaskynného pod-
zemia. V rozsahu svojej právomoci sa usiloval 
vyhovieť takýmto prosbám a požiadavkám, 
čoho príkladom je jeho postoj k prieskumu 
a sprístupňovaniu Jasovskej jaskyne. Druhú 
dimenziu predstavuje Gajdov záujem o arte-
fakty a iné predmety, ktoré sa našli v niekto-
rých jaskyniach, pričom v ich prípade sa anga-
žoval aj osobne. 

Motívy tohto jeho konania nie sú úplne 
známe. Možno predpokladať, že to akosi 
vyplývalo z jeho dobrodružnej povahy. Celkom 
určite svoju úlohu zohralo aj prostredie, do 
ktorého prišiel po menovaní za veliteľa divízie, 
kde ho veľmi srdečne privítali najmä tunajší 
dôstojníci – legionári. Súvisela s tým azda 
i skutočnosť, že v Košiciach na mnohých 
miestach verejného života pôsobili občania 
českej národnosti, ktorí prejavovali záujem 
o poznávanie okolitých jaskýň. 

Prvotný impulz na prebudenie Gajdovho 
záujmu o jaskyne poskytla podľa všetkého 
Jasovská jaskyňa. Niekedy v druhej polovici 
mája 1923 ho v tejto súvislosti navštívil Anton 
Štangler, kníhkupec a predseda odboru KČST 
v Košiciach. Išlo o intervenciu v prospech čatá-
ra Václava Blumu z moldavskej posádky, ktorý 
sa od marca 1923 venoval prieskumu niekto-
rých jaskýň v okolí Turne, Moldavy a Jasova. 
Štangler na základe svojich skúseností dospel 
k názoru, že sa treba sústrediť na prieskum 
Jasovskej jaskyne, ale V. Bluma sa tejto činnosti 
ako vojak moldavskej posádky mohol venovať 
iba v čase osobného voľna. Tak sa zrodila myš-
lienka intervencie u generála R. Gajdu, veli-
teľa divízie v Košiciach s cieľom prípadného 
poskytnutia dovolenky na ďalšie prieskumné 
práce v jaskyni.

Gajda akosi intuitívne vycítil, že Blumova 
činnosť môže mať aj širší spoločenský zmysel. 
Navyše prípadná existencia zaujímavých nále-
zov mohla vytvárať priestor na rozvíjanie jeho 
rodiaceho sa jaskyniarskeho záujmu. Prejavil 
teda pochopenie, čo v praxi znamenalo, že 
veliteľstvo 32. práporu v Moldave dostalo roz-
kaz generála Gajdu, nariaďujúceho preskúmať 
priestory Jasovskej jaskyne a spätne informovať 
o výsledku. Čo nasledovalo, je dnes všeobecne 
známe. Denným rozkazom práporu v Molda-
ve z 27. júna 1923 čatára V. Blumu a ďalších 
vojakov prevelili na práce v jaskyni. Ich činnosť 
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tu už čoskoro viedla k objavu Tigrej jasky-
ne a ďalších priestorov. Keď 4. augusta 1923 
prenikli do pomerne priestranného dómu, 
pomenovali ho na počesť veliteľa 11. divízie 
Gajdovým dómom (dnešný Veľký dóm). 

Štangler asi nebol jediný, kto intervenoval 
u Gajdu v prípade Jasovskej jaskyne. V čase, 
keď sa o jaskyňu začala zaujímať Blumova 
skupina, Gajda si v sprievode Jozefa Poláka 
(1886 – 1944), riaditeľa Štátneho východo-

slovenského múzea v Košiciach, prehliadol jej 
staré priestory. Dôvody prehliadky jaskyne 
vyplynuli zo sľubných výsledkov výskumu 
Tivadara Kormosa (1881 – 1946) z roku 1916, 
a preto sa tu s J. Polákom zamýšľal nad mož-
nosťou pokračovania v archeologickom a pale-
ontologickom výskume jej priestorov. Z tohto 
aspektu je asi prirodzené, že potom, keď sa 
rozbehli práce v jaskyni, zaujímal ho i naďalej 
ich priebeh. Nesvedčí o tom len návšteva jasky-
ne z konca júna 1923, keď sa prišiel prvýkrát 
pozrieť na priebeh tunajších prác. V jaskyni sa 
i neskôr objavoval pravidelne. Počas svojho pôso-
benia v Jasove mu pravdepodobne aj V. Bluma 
predkladal príslušné hlásenia, keďže takáto 
povinnosť vyplývala z pôvodného Gajdovho 
rozkazu. Nepriamo na to poukazuje Blumova 
zmienka o pláne dovtedy známych priestorov 
jaskyne. Začiatkom júla 1923 si ho vyhotovil pre 
orientáciu a koordináciu prieskumnej činnosti 
a v auguste 1923 ho mal odovzdať na veliteľ-
stve 11. divízie.  

V súvislosti s Jasovskou jaskyňou vyhľadal 
generála R. Gajdu aj Július Zikmund (1881 
– 1934), vrchný technický radca Riaditeľstva 
štátnych železníc v Košiciach. Jaskyňu prvýkrát 
navštívil 23. júna 1923. Po obhliadke jej priesto-
rov sa Zikmund rozhodol pre ich zameranie 
a veliteľa 11. divízie informoval o svojom 
zámere a krokoch, ktoré podnikal k tomu, 
aby sa práce v jaskyni robili koordinovane. 
Treba povedať, že Gajda aj tu prejavil plné 
pochopenie. Vysvetľuje to charakter ich ďal-
ších vzájomných kontaktov či Gajdova účasť 
na komisionálnej obhliadke Jasovskej jaskyne 
24. septembra 1923. S cieľom ochrany arche-
ologických a prírodných pamiatok jaskyne 
sa uskutočnila z podnetu Štátneho referátu 
na ochranu pamiatok na Slovensku. Z týchto 
pozícií treba vnímať aj poskytnutie vojakov 32. 
práporu, ktorí začiatkom roku 1924 šesť týž-
dňov upravovali chodníky, budovali schodištia 
a rozširovali úzke časti jaskynných chodieb 
v snahe čo najskôr sprístupniť jaskyňu verej-
nosti. 

Gajdovo pochopenie pre bádateľskú čin-
nosť v Jasovskej jaskyni a iných jaskyniach 
možno azda vysvetliť aj tým, že ho z bliž-
šie neznámych dôvodov zaujalo zbieranie 
rôznych starožitností. Pravdepodobne aj 
pod vplyvom J. Poláka si uvedomoval, že 

R. Gajda v Jasovskej jaskyni. Foto kpt. Mrázek, 
fotoarchív SMOPaJ Liptovský Mikuláš 
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prostredie jaskýň vytvára na to veľmi vhod-
né podmienky. Nemožno sa teda diviť, ak 
všetky význačnejšie nálezy získané činnosťou 
vojakov v okruhu 11. divízie končili zväč-
ša na stole jej veliteľa. Azda na to v roku 
1969 poukazoval Vladimír Holeček (1886 
– 1971), vtedajší člen Komisie pre zverejne-
nie Demänovských jaskýň, keď sa zmieňo-
val o nálezoch zvieracích kostí z Jasovskej 
jaskyne potom, ako sa pristúpilo k rozši-
rovaniu a sprístupňovaniu úzkych chodieb. 
K najpozoruhodnejším malo patriť niekoľko 
lebiek jaskynného medveďa a jedna záhadná 
lebka mačkovitej šelmy, ktorá sa stala načas 
ozdobou Gajdovej zbierky. Neskôr lebku 
postúpili Jozefovi Baborovi (1872 – 1951), 
v tom čase referentovi odbornej skupiny pre 
paleontológiu mineralogicko-paleontologic-
kej sekcie Spoločnosti vlastivedného múzea 
v Bratislave a odvtedy je nezvestná.

Ako človek so zmyslom pre zber starožitnos-
tí sa Gajda v rozsahu svojich možností aktívne 
zúčastňoval aj na výskume niektorých jaskýň 
Slovenského krasu. Tiež je o ňom známe, že 
sa podieľal na archeologickom výskume 
niektorých lokalít v oblasti východného 
Slovenska. Máme tým na mysli informáciu 
Jaroslava Eisnera (1926), podľa ktorej sa záslu-
hou R. Gajdu na dvore barakového tábora 
v Tornali získali pamiatky zo žiarových hrobov 
a v Nižnej Myšli zase 
nálezy keramiky zo 
strednej doby bron-
zovej.

Gajda v prípade 
jaskýň oprávnene 
predpokladal, že ich 
výskumom sa dajú 
z í skať  zauj ímavé 
archeologické a iné 
nálezy, ktoré doku-
mentujú tunajšiu 
prítomnosť človeka 
v dávnych časoch. 
V roku 1924 sa spolu 
so štábnym kapi-
tánom J. Kuklom 
podujal na zisťo-
vací  archeologic-
ký výskum jaskyne 
Leontína, nachodia-

cej sa oproti gombaseckej železničnej stani-
ci. Tu získané neolitické nálezy z bukovo-
horskej kultúry a z neskorej doby bronzovej 
(kyjatická kultúra) mali vzbudiť v odborných 
kruhoch značný rozruch. Jan Eisner o tu-
najšom Gajdovom archeologizovaní v roku 
1927 konštatoval, že bukovohorská kerami-
ka bola zo slovenského územia známa už 
skôr, ale novodobo ju našiel R. Gajda spolu 
so škpt. J. Kuklom v jaskyni pri Gombaseku 
(Leontína). Podľa Jaroslava Kryla (1946) Gajda 
tu údajne našiel aj čeľusť pravekého člove-
ka. Výsledky svojho výskumu nepublikoval, 
a preto nemožno toto Krylovo tvrdenie doložiť 
inými hodnovernými informáciami. J. Eisner 
sa zmienil aj o ďalšej lokalite, ktorá sa stala 
objektom Gajdových pokusných výskumov 
a kde tiež našiel bukovohorskú keramiku. Išlo 
o Antonovu jaskyňu pri Ružíne, ale ani v tom-
to prípade nie je známy rozsah ním vykona-
ných prác.

Ďalšie archeologické vykopávky uskutočnil 
v tom istom roku R. Gajda v Silickej ľadnici, ale 
o ním získaných nálezoch tiež nie sú k dispozí-
cii bližšie informácie. Podľa niektorých prame-
ňov mal preskúmať i priestory Silickej kvapľo-
vej jaskyne. Ani v tomto prípade však nepozná-
me bližšie údaje o charaktere ani rozsahu ním 
realizovaného výskumu. Pri tejto príležitosti sa 
údajne usiloval aj o preskúmanie niektorých 

R. Gajda (štvrtý sprava hore) so skupinou svojich spolupracovníkov 
v Jasovskej jaskyni. Fotoarchív SMOPaJ Liptovský Mikuláš 
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ďalších lokalít v okolí Silickej kvapľovej jas-
kyne, ale jeho výprava na prieskum komínov 
(či skôr priepastí) nebola technicky dostatočne 
vystrojená. 

V lete roku 1924 štátny konzervátor arche-
ologických pamiatok na Slovensku J. Eisner 
obnovil odborný archeologický výskum 
Jasovskej jaskyne. Jeho výskumu sa neskôr 
zúčastnil i Ján Volko-Starohorský a občas J. 
Babor a J. Zimund. V rozsahu svojich slu-
žobných možností sa však na Eisnerovom 
výskume zúčastňoval aj R. Gajda spolu s J. 
Kuklom. Tu sa Gajdova angažovanosť, pokiaľ 
ide o slovenské jaskyne, končí. Dá sa to o. i. 
vysvetliť tým, že 20. júla 1924 slávnostne otvo-
rili Jasovskú jaskyňu pre verejnosť a činnosť 
vojakov 11. divízie tu už stratila svoje opod-
statnenie. Koncom roku 1924 Gajdu preložili 
do Prahy, čím sa problematika jaskýň stala 
preňho neaktuálnou. V tomto smere niečo 
objasňujú aj spomienky J. Eisnera z roku 1966. 
Podľa neho mal Gajda v prípade jaskýň zájem 
hlavně o diluviální macrofaunu. Z pozície štát-
neho konzervátora ho však neskôr J. Eisner 
žiadal, aby upustil od hledání zbytků diluviální 
fauny ve slovenských jeskyních a nedal tak podnět 
jiným neodborníkům k pustošení jeskynních vrstev, 
čo Gajda akceptoval. 

V súvislosti s R. Gajdom sa ešte v povoj-
novom období objavili úvahy, že nápis z ro-
ku 1452 v Jasovskej jaskyni je falzifikátom, 
ktorý sa na stenu jaskyne dostal Gajdovým 
pričinením, resp. zásluhou jeho legionárov. 
Opodstatnenosť takýchto úvah o. i. celkom 
jednoznačne vyvracia aj názor J. Eisnera, ktorý 
v inkriminovanom čase prichádzal častejšie 
s Gajdom do styku, a preto k predmetnej 
veci zaujal  toto stanovisko: Jsem přesvědčen, 
že Gajda byl příliš poctivý, než aby se snížil 
k podvodu, kterého ke zvýšení své popularity za 
svého pobytu v Košicích nepotřeboval, a že byl 
příliš moudrý, aby nevědel, že na každý podvod se 
jednou přijde.  

Záver

Začiatkom decembra 1924 Gajda odišiel 
z Košíc a začal pôsobiť v Prahe na vtedajšom 
hlavnom štábe. Nech sa však jeho osud v na-
sledujúcich rokoch vyvíjal akokoľvek, v prvej 
polovici 20. rokov R. Gajda výrazne zasiahol do 
osudov takmer zabudnutej Jasovskej jaskyne 
a potom čiastočne i do jaskyniarskeho diania 
na Slovensku po roku 1918. Jeho meno po čase 
upadlo do zabudnutia a celkom prirodzene 
sa vytratilo aj z jaskyniarskeho povedomia. 
Dnes ho pripomína iba málo známa jaskyňa 
Gajdova štôlňa na severnom okraji Jasovskej 
planiny v doline potoka Teplica západne od 
Jasova, do ktorej sa údajne mali prekopať voja-
ci generála R. Gajdu v čase, keď ich tu naplno 
zamestnávala Jasovská jaskyňa.
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Belo IV., uhorský kráľ (1206 – 1270)
Legendy a mýty o jeho pobyte v hornouhorských jaskyniach

Ján Dubravay

Od začiatku 90-tych rokov 
v novom spoločenskom a neskôr štátnom 
zriadení začala na Slovensku prežívať genea-
lógia svoj najväčší rozkvet. Táto disciplína 
bola už dávno celosvetovou záležitosťou, no 
aj ľudia u nás, a nielen akademicky vzde-
laní, boli zvedaví na svojich predkov, kto 
boli, odkiaľ pochádzali, v akom historickom 
prostredí žili a ako spoluvytvárali dejiny 
národa a krajiny. Aj ja som podľahol dobo-
vému nadšeniu a intenzívnejšie sa začal 
venovať svojim predkom a skúmaniu rodu.

Keďže v tomto príspevku sa venujem najmä 
určitému obdobiu v živote Bela IV., aspoň 
stručne uvediem, že mojim predkom daroval 
tento uhorský kráľ v roku 1264 časť vtedy neo-
bývanej zeme na Liptove, kde dnes leží kataster 
obce Dúbrava. Chcel som vedieť, kto bol tento 
kráľ a čím sa vyznačovala doba, v ktorej žil. 
Po oboznámení sa s jeho osobou som zistil, 
že v jeho živote hrali úlohu aj hornouhor-
ské jaskyne čiže jaskyne na území dnešného 
Slovenska. Hodnoverných písomných prame-
ňov k pobytu Bela IV. v hornouhorských jas-
kyniach takmer niet, no zachovalo sa viacero 
povestí a legiend z tých čias. Ako jaskyniarovi 
mi nedalo, aby som sa o túto časť jeho života 
nezaujímal a snažil sa o tom zistiť niečo viac.

Kráľ Belo IV. sa pokladá za druhého naj-
významnejšieho kráľa Uhorska po sv. Štefanovi. 
Je charakterizovaný ako kráľ, ktorý nikdy nevy-
hral, ale ani neprehral. Bol synom Ondreja II., 
vlády sa ujal po jeho smrti roku 1235. Usiloval 
sa získať späť majetky, ktoré jeho otec ľahko-
myseľne rozdával. Neskôr aj on zmenil svoju 
politiku a začal rozdávať kráľovské majetky 
za zásluhy v kráľovskom vojsku, hoci v oveľa 
menšej miere. Za jeho vlády získali viaceré 
trhovo-remeselnícke osady mestské privilégiá.

Pobytu Bela IV. v hornouhorských jasky-
niach predchádzala významná dejinná uda-
losť, o ktorej sa chcem krátko zmieniť, a to 
prvý vpád mongolských Tatárov do Uhorska.

Vie sa o tom, že 12. marca 1241 mongol-
skí Tatári pod vedením hlavného veliteľa 
Batuchána (Džingischánov vnuk) vpadli do 
Uhorska, keď na hraniciach s Ukrajinou roz-

prášili vojsko palatína Dionýza. Rozhodujúca 
bitka pod velením Bela IV. sa odohrala 11. 
apríla 1241 pri rieke Slaná, osade Mohi, v te-
rajšom Maďarsku. Vinou nesprávnej taktiky 
a málopočetnosti uhorského vojska zahynu-
la elita uhorskej moci, kráľov brat Koloman 
a ďalší vysokopostavení činitelia, medzi nimi 
aj 2 arcibiskupi, 3 biskupi, krajinský sudca, 
taverník a chorvátsko-slavónsky bán. Uhorské 
vojsko bolo úplne rozprášené a kráľ s malou 
družinou, prenasledovaný Tatármi, utekal cez 
Gemer, juhozápadné Slovensko do Bratislavy, 
ďalej cez Viedeň a Záhreb až na dalmátske 
pobrežie.

Hornaté Uhorsko poskytovalo kráľovi na 
jeho úteku aké-také útočisko. Trasa jeho úteku 
je opradená povesťami a legendami; ďalej sa 
zameriam najmä na jaskyne, v ktorých sa mal 
ukrývať a ktoré mu mali poskytnúť krátkodo-
bú ochranu.

V okolí obce Zádiel sa nachádza viacero 
jaskýň. V jednej z nich mal mať vybudovaný 
dočasný úkryt aj Belo IV. V Zádielskej doline 
je významný vápencový útvar, ktorý sa volá 
Cukrová homoľa. Oproti Cukrovej homoli 
existuje jaskyňa s previsom, kde sa mal tiež 
ukrývať prenasledovaný kráľ. Ľud dal tejto jas-
kyni meno Kráľovská jaskyňa a ešte na začiat-
ku minulého storočia ju tak nazývali.

V súvislosti s kráľovým útekom pred Tatármi 
nemožno obísť ani obec Hrhov. Okolie Hrhova 
tvoria jaskyne a skalné diery, kde sa mal kráľ 
tiež ukrývať. V ľudovej slovesnosti sa spomína 

Útek Bela IV. pred tatárskymi vojskami na dobovej 
ilustrácii
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hrhovská jaskyňa Oltárna diera, ktorá vraj 
slúžila ako dočasný kráľov úkryt. Tradíciou je 
doložené, že nad obcou na stráni zvanej Palota 
stál hrad kráľa Bela IV., čo by vysvetľovalo krá-
ľove úkryty v okolí Hrhova.

Povesťami opradená Kráľova hoľa a jej skal-
naté výstupky pod vrcholom mali ukrývať 
podzemný priestor alebo jaskyňu, kde sa kráľ 
Belo IV. mal tiež podľa povesti ukrývať.

Niektorí historici uvádzajú, že panovník sa 
na svojom úteku dostal až do Turca a ukrýval 
sa v jaskyni pod Znievskym hradom. Okolie 
hradu Zniev je plné jaskynných útvarov a ako 
spomienka na kráľov pobyt mnohé jaskyne 
majú historické názvy. Obyvatelia Kláštora pod 
Znievom a priľahlých obcí spomínajú názvy 
jaskýň Koniareň 1 a Koniareň 2, kde údajne 
boli ukryté kráľove kone, Práčovňa, kde bolo 
jazierko s vodou, a podobne. Iná skupina his-
torikov tvrdí, že kráľ Zniev nenavštívil, ale bol 
tam internovaný jeho neposlušný syn, mladší 
kráľ Štefan V. Belo IV. vraj hrad navštívil až dva 
roky po tatárskom vpáde v januári 1243 a mal 
sa tam zdržať dlhší čas.

Kráľova cesta mala pokračovať cez Nitru 
a Devín do Viedne. Pod Nitrianskym i Devín-

skym hradom sú tiež jaskyne a povesti spomí-
najú, že kráľ sa krátko ukrýval aj v nich.

Našiel som ešte dve zmienky o jaskyniach, 
ktoré kráľ navštívil pred tatárskym vpádom. 
V Bojniciach sa mal kúpať v tamojších ter-
málnych prameňoch a stretol sa s meditu-
júcim mníchom, pravdepodobne v terajšej 
Prepoštskej jaskyni, ktorá sa nachádza pod 
bojnickou farou.

V roku 1238 navštívil kráľ Belo IV. benedik-
tínskych mníchov v kláštore na Veľkej Skalke 
pri Trenčíne. Vidiac biedny život mníchov, 
ktorí v období jeho príchodu jedli len korienky 
rastlín, udelil im menšie donácie na úkor okoli-
tých obcí. Nedá sa vylúčiť, že ak na Skalke bol, 
určite videl a navštívil terajšiu Benediktovu 
jaskyňu, prípadne jaskyne nad cestou, ktoré sú 
v bezprostrednej blízkosti kláštora.

Môj článok si nenárokuje na exaktnosť uvá-
dzaných údajov a časť, ktorá sa týka jaskýň, 
je skoro celá založená na povestiach a legen-
dách pospolitého ľudu. Kráľ Belo IV. a jeho 
pobyt v hornouhorských jaskyniach by si urči-
te zaslúžil serióznejší pohľad a dôkladnejšie 
odborné spracovanie napríklad aj od budúcich 
jaskyniarskych historikov.
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Vo februári 2007 zorganizo-
vala štvorica špecialistov na jaskyne stolo-
vých hôr Venezuely, Charles Brewer-Carías, 
Branislav Šmída, Federico Mayoral a Marek 
Audy, mesačnú speleologickú expedíciu do 
podzemia masívov Chimantá a Roraima pod 
názvom TEPUY 2007. Na výprave sa podie-
ľal 16-členný medzinárodný tím jaskynia-
rov a vedcov z Venezuely (GE SVCN/Grupo 
Espeleológico de la Sociedad Venezolana de 
Ciencias Naturales, Caracas), zo Slovenska 
(SSS/Slovenská speleologická spoloč-
nosť a Prírodovedecká fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava), z Česka (ČSS/
Česká speleologická společnost) a Chorvátska 
(Željezničar Zagreb, KS HPS) plus 3 zástup-
covia médií (televízia, tlač). Na tejto akcii 
sa opätovne skúmali najväčšie a najdlhšie 
kvarcitové jaskyne sveta, nami objavené v ro-
koch 2002 a 2004 (Cueva Charles Brewer 
na Chimantá, dnes 4782 m dlhá, a systém 
Cueva Ojos de Cristal na Roraime, teraz už 
16 140 m dlhý), popri štandardnom speleo-
logickom prieskume, topografii a fotodoku-
mentácii aj s dôrazom na komplexné príro-
dovedné zhodnotenie, pozorovania, merania 
i početné odbery vzoriek (geológia a genéza, 
biospeleotémy, geochémia vôd, mineralógia, 
mikrobiológia a speleozoológia). Okrem toho 
sa objavili ďalšie nové veľké jaskynné loka-
lity.

Na jednej z 10 čiastkových mesiet masí-
vu Chimantá s obrovskou rozlohou 1470 
km2 v rámci týchto prieskumov český subtím 
(M. Audy, R. Tásler, R. Bouda) objavil Cueva 
de las Arañas v dĺžke vyše 2 km. Centrálny slo-
vensko-venezuelsko-chorvátsky tím v zložení 
B. Šmída, Z. Ágh, F. Mayoral, L. Vlček, 
J. Schlögl, M. Kuhta na 1,2 km predĺžil 
a kompletne zmapoval už roku 2005 nami 
(E. Kapucian, J. Mesa a M. Majerčák) objavenú 
a čiastočne preskúmanú Cueva Cañon Verde. 
V oboch lokalitách s niekoľkými jaskynnými 
vchodmi vo veľkých jaskynných prepadliskách 
typu megadepresií (napr. Cueva Cañon Verde 
má južný vchod v prepadlisku s rozmermi 

80 x 150 m, hlbokom asi 60 m) sú vyvinuté na 
jednej strane veľmi rozmerné fosílne chodby, 
dosahujúce v profiloch až 50 x 20 m (šírka 
x výška), ako aj o niečo nižšie položené kaňo-
novité galérie s výškami do 10 – 15 m, široké 
10 – 30 m, na dne ktorých tečú rieky. V prvej 
z uvedených jaskýň je mimoriadne efektne 
vyvinutá aj najnižšia, juvenilná a periodic-
ky pravdepodobne zatápaná zóna chodieb 
so stovkami pieskovcových stĺpov, v dru-
hej sa nachádza zase veľký dóm 50 x 100 m 
a tiež množstvo nebezpečných závalísk a blu-
dísk. V oboch týchto lokalitách sa našli počet-
né kolónie mladých („živých“) i starších, už 
opalizovaných speleotém typu „šampiňón“, 
tvorených pravdepodobne cyanobaktériami 
(prvý raz sme sa s nimi stretli v Cueva Charles 
Brewer), ako aj  iné, osobité formy speleotém, 
napr. typu „penis“, v ohromných, tisíce indi-
víduí počítajúcich dnových zoskupeniach, či 
pravdepodobne sadrovcové závesové speleoté-
my typu „krepový papier“.

Ďalšia z nových jaskýň, Cueva Juliana, dlhá 
najmenej 1 km (v posledný deň pobytu na 
Chimantá ju prebádali Slováci B. Šmída a L. 
Vlček), rozmerovo nižšia, najviac do 5 m, ale 
s chodbami širokými až 10 – 20 m, je zase mla-
dou povodňovou vyvieračkou s množstvom 
jazier. Táto lokalita leží o ďalších asi 70 m niž-
šie než aktívna rieka v Cueva Charles Brewer, 
povedľa atraktívneho, 40 m vysokého vodo-
pádu, a pre nedostatok času nebola prejdená 
až do konca – pokračuje voľne ďalej. Dve iné 
jaskyne (Cueva Croatia a Cueva de Bautizo 
de Fuego) tvoria kaskádovité, priepasťovité 
systémy s dĺžkou 200, resp. 400 m a s hĺbkou 
do 50 m. Geneticky sú mladšie, veľmi podob-
né jaskyniam nájdeným na plató Auyantepuy. 
V prvej z nich bádala chorvátska dvojica 
M. Kuhta a R. Dado, druhú, pri dne s už 
rozľahlejšou horizontálnou galériou a slab-
šou riečkou, objavovala zas skupina v zlože-
ní B. Šmída, Z. Ágh, F. Mayoral, J. Schlögl 
a T. Lánczos). Cueva Zuna, preskúmaná 
L. Vlčekom a E. Kapucianom, je tvorená 300 m 
dlhou, pomerne priamočiarou fosílnou galé-
riou, širokou až 30 m. Partia E. Kapucian, 

Expedícia TEPUY 2007, 
stolové hory Chimantá a Roraima, Venezuela

Oficiálna správa o výsledkoch
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L. Vlček, M. Kuhta a R. Dado zdolala aj jednu 
rozmernú polo-otvorenú priepasť (s vchodom 
80 x 100 m), hĺbokú 120 m, tá však viedla na 
dne pomedzi závaliská a džungľu do len 100 m 
dlhého fragmentu jaskyne Tetris. Z ďalších 
nových spoznaných a zmapovaných lokalít 
stojí za zmienku ešte takmer 150 m(!) široký 
jaskynný portál, nazvaný pracovne „Cueva el 
Diente“ a lokalizovaný z helikoptéry, v ktorom 
však bolo jaskynné pokračovanie v jednom 
smere zavalené (asi 100 m menších, trhli-
nových priestorov) a na opačnú stranu zase 
oderodované do podoby nádherného presvet-
leného, asi 50 m širokého mosta (Puente de 
Diana), ktorý zdokumentovali B. Šmída a F. 
Mayoral.

Druhou najdlhšou lokalitou masívu 
Chimantá zostáva z roku 2005 štvoricou 
B. Šmída, M. Griflík, E. Kapucian a P. Barabáš 
objavená a preskúmaná Cueva del Diablo 
(2,4 km dlhá, 80 m hlboká), s chodbami široký-
mi miestami až 50 m a dvomi dómami s prie-
merom vyše 80 m. Najhlbšou známou a pre-
skúmanou je tu zas priepasť Sima Noroeste 
(-130 m), s trhlinovým kolapsom 60 x 400 m 
(prvý zostup a prieskum tu v tom istom roku 
zrealizovali B. Šmída, M. Griflík a P. Barabáš). 
Za zmienku stojí, že aj táto lokalita pokračuje 
smerom do hĺbky najmenej ďalších 40 m; 
predpokladáme, že nižšie sa napája na veľkú 
horizontálnu jaskyňu.

Na tejto výprave sme sa opätovne pokúsili 
preniknúť aj v koncových závaloch obrovitej 
jaskyne Cueva Charles Brewer proti prúdu 
rieky (dĺžka lokality tým vzrástla na nových 
4782 m, denivelácia zostáva 110 m), ale postú-
piť ďalej sa zatiaľ nepodarilo. Táto lokalita, 
v ktorej sú chodby bežne 50 – 80 m široké 
a je tu gigantická sieň Gran Galería Karen 
y Fanny s objemom okolo 400 000 m3, zostáva 
naďalej najmohutnejšou kvarcitovou jaskyňou 
sveta. V roku 2002 ju lokalizoval a roku 2004 
po prvý raz preskúmal Charles Brewer-Carías 
s priateľmi.

Na hore Chimantá bolo počas expedície 
TEPUY 2007 zdokumentovaných viac než 
5,5 km jaskynných priestorov a perspektívy 
ďalšieho výskumu sú naďalej viac ako sľubné. 
Treba tiež poznamenať, že od roku 2004 sme 
tu počas niekoľkých akcií poobjavovali už 
takmer 13 km jaskýň.

Na našej zatiaľ poslednej akcii geológovia 
vykonali množstvo geoprofilovaní a odberov 
vzoriek na výbrusy, mikroskopiu i geoche-
mický rozbor z rôznych polôh a súvrství kvar-
citov zo stien samej Cueva Charles Brewer 
(B. Šmída), ako aj z povrchu (R. Aubrecht). 
Na mnohých miestach podzemnej rieky 
a v jazerách z tejto, ale aj z iných jaskýň 
i z potokov a močarísk na samotnom plató 
geochemik T. Lánczos analyzoval vodu: mera-
lo sa pH, konduktivita, teplota vody i ovzdu-
šia, prietoky, v deň odberov sa spektrofo-
tometrom stanovovali Fe, SiO

4
4-, PO

4
3-, Al, 

NO
3

-, Cl- a kyselinová kapacita, na laboratór-
nu analýzu boli odobraté vzorky na stanove-
nie izotopov O a H. Špecialista na herpeto-
lógiu tepuy (C. Barrio) lovil a determinoval 
drobné endemické žaby (Ecaudata), jašterice 
(Sauria) i hady (Serpentes), z hľadiska etológie 
pozorovali a do rozsiahlej kolekcie zozbie-
rali (J. Schlögl, Ch. Brewer-Carías, B. Šmída 
a C. Barrio) aj pestrú faunu jaskýň, napr. biele 
vodné ploskulice (Turbellaria), miniatúrne 
ulitníky (Gastropoda), množstvo druhov pavú-
kov a koscov (Araneida, Opilionidea), transpa-
rentné mnohonôžky (Diplopoda) a stonôžky 
(Chilopoda), obrovské jaskynné svrčky rodu 
Hydrolutos sp., dva druhy škorpiónov, z hmyzu 
napr. troglobiontné bystruškovité chrobáky 
či biele mušky. Nakoniec špecialista na spele-
otémy a geológ R. Aubrecht spolu so svojím 
asistentom J. Schlöglom ďalej podrobne skú-
mali a odoberali vzorky jednotlivých typov tu 
vyvinutých speleotém, organického červené-
ho bahna (tzv. barro rojo), rôznych nátekov, 
mikrobiopovlakov i biohmôt (aj živých, na 
agar), alebo siníc z povrchu plató a potokov 
(v determinácii ktorých bude ďalej pokra-
čovať Ľ. Kováčik) a spolu s Ch. Brewerom-
Caríasom pokračovali v rozpracovaní typo-
logickej škály tu vyvinutých speleotém. 
V laboratórnej analýze do Európy privezených 
vzoriek a prírodnín z jaskýň i povrchu hory 
Chimantá budú pokračovať jednak samotní 
účastníci expedície TEPUY 2007, vedci z Prí-
rodovedeckej fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislave, jednak ďalší prizvaní špecialisti 
na jednotlivé prírodovedné odbory, zrejme 
z medzinárodnou účasťou. Známy slovenský 
filmár Pavol Barabáš natočil o objavovaní 
jaskýň na hore Chimantá úžasný dobrodruž-
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no-dokumentárny film pod názvom „Tepuy“ 
(70 min), ktorý sa momentálne premieta už 
na viacerých festivaloch filmov s horskou 
tematikou.

Druhá časť výskumného programu expe-
dície prebiehala na hore Roraima, kde v ro-
ku 2002 objavila slovensko-česká dvojica 
M. Audy a Z. Ágh dnes už najdlhší jaskynný 
systém v kvarcitoch, pomenovaný Cueva Ojos 
de Cristal. Naša v poradí už piata, 9-člen-
ná výprava na Roraimu (v zložení B. Šmída, 
L. Vlček, E. Kapucian, T. Lánczos, R. Aubrecht, 
J. Schlögl, M. Kuhta, R. Dado a I. Elorsa) 
v druhej polovici februára 2007 túto jaskyňu 
opätovne predĺžila, na 16 140 m, a to pripoje-
ním dvoch ďalších jaskýň, Cueva de Gilberto 
a Cueva Fragmento Marginal. Labyrintovitý 
systém pôvodne samostatne objavovaných, 
teraz však už vzájomne do jedného celku spo-
jených jaskýň tvoria nižšie (najviac 5 – 8 m, 
priemerne do 2 m vysoké), miestami dokonca 
až plazivkovité, veľmi husto, až anastomózne 
poprepájané chodby, ktoré sú však niekde 
aj 15 – 20 m široké. Do jaskyne dnes pozná-
me už niekoľko desiatok vchodov, a to tak 
štandardných, jaskynných, buď v uzavretých 
ponorových kotlinkách, alebo vo vertikálnych 
stenách hory, ako aj v podobe 20 – 30 m 
hlbokých priepastí, zvaných 
pokemon. Najväčším priesto-
rom jaskyne je Sieň Matky 
SSS s rozmermi 40 x 50 m. 
Zásadný pokrok sa tu dosia-
hol najmä počas našej vlaňajšej 
expedície Kukenán/Roraima 
2006, keď tu 6-členná skupi-
na slovenských speleológov 
pod vedením B. Šmídu (ďalej 
L. Vlček, P. Medzihradský, 
J. Ondruška, P. Masarovič a P. 
Barabáš) objavila a zmapovala 
viac ako 4 km nových chodieb. 
Na Roraime (v jej severnej, guy-
anskej časti) sme toho roku 
preskúmali podrobnejšie aj 
100 m dlhú jaskyňu Cueva 
Lago Gladys, ktorú našiel už 
dávnejšie Ch. Brewer-Carías. 

Cueva Ojos de Cristal, popri-
tom, že sa svojou dĺžkou viac 
ako 16 km stala asi na dlhý 

čas najdlhšou jaskyňou sveta v nekrasových 
horninách vôbec, je aj 2. najdlhšou jaskyňou 
Venezuely (po prvej, Cueva del Samán, ktorá je 
však vyvinutá vo vápencoch).

Podobný geo-biovedný výskum (rovnako 
s odberom vzoriek) ako na Chimantá sme 
uskutočnili aj na Roraime (tu sa navyše  poda-
rilo nájsť pravdepodobne nové druhy minerá-
lov), a tak vzniká jedinečné, neopakovateľné 
prírodovedné porovnanie dvoch komplexov 
stolových hôr vrátane najväčších kvarcito-
vých jaskýň sveta. To určite posunie pozna-
nie, čo sa týka ich vzniku, veku i vývoja, v celej 
ich neuveriteľnej rozmanitosti. Aj z objavova-
nia a výskumu jaskýň na Roraime pripravuje 
P.  Barabáš  ďalš í  f i lm,  pod názvom 
„Matawí“.

Zhrnutie:
Niekoľko expedícií, ktoré s ročnou, prípadne 

polročnou pravidelnosťou uskutočňujeme od 
roku 2002 na stolové hory Chimantá, Roraima 
a Kukenán, už prinieslo viac než 30 km(!!) 
objavov jaskynných priestorov v kvarcitoch.

Zostavili: Branislav Šmída, Charles Brewer-Carías, 
Marek Audy, Federico Mayoral

Caracas – Bratislava 15. marca 2006

Venezuelsko-slovensko-chorvátske jadro expedície Tepuy 2007, pred por-
tálom do Cueva Charles Brewer:
hore zľava: M. Kuhta, R. Aubrecht a J. Schlögl,
stredný rad, stoja, zľava: C. Barrio, L. Vlček, E. Kapucian, T. Lánczos, 
Ch. Brewer-Carías, F. Mayoral a R. Dado,
dole zľava, čupia: I. Elorsa, B. Šmída a producent venezuelskej pobočky 
BBC, meno nevieme
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Po predchádzajúcej návšte-
ve ostrova Hvar koncom roka 2005 a ob-
hliadke zopár perspektívnych lokalít v okolí 
Sv. Nedelji na juhu ostrova dvaja naši jasky-
niari zhodnotili toto územie ako nádejné na 
objavy nových jaskýň a priepastí.
A tak prišlo rozhodnutie vrátiť sa na Hvar. 
Tentoraz už v klasickej zostave: J. Vykoupil, 
P. Imrich, J. Bakičová, F. a G. Majerníčkové 
a J. Kovalík. Dátum: 12. – 24. mája 2006.

Geológia

Geologicky búrlivá oblasť Dinárského násu-
vového pásma je časťou Európskeho alpské-
ho systému. Vyvinula sa z Tethyskej morskej 
oblasti a jej kontinentálnych okrajov počas 
kolízie Európskej platne s Apúliou (Adriou) 
v čase od vrchnej kriedy do neogénu. Dinárske 
pásmo, pozostávajúce z množstva násuvo-
vých štítov a šupín, je nasunuté cez východnú 
stranu platne Apúlie. Stredná a južná časť 
adriatického regiónu prejavuje trendy násunu 
v smere severozápad – juhovýchod s výrazným 
systémom zlomov s horizontálnymi posunmi. 
Vytvorili sa tak typické antiklinálne štruktúry 
tvoriace dnes ostrovy medzi Splitom a Dub-
rovníkom (F.J. Picha, 2002). 

Jedna z takýchto typických antiklinál formuje 
ostrov Hvar. Geologické súvrstvia 
ostrova Hvar patria, tak ako je 
to pre Adriatickú oblasť typické, 
veľkej sedimentárnej sústave tzv. 
karbonatickej platformy. Jadro 
a zároveň geomorfologicky naj-
výraznejšia časť ostrova je tvore-
né dvomi najstaršími litofáciami 
spodnej kriedy: dolomity a mik-
ritické vápence. Akoby obal tohto 
jadra tvoria dva sledy súvrství: ryt-
mické vápence veku barém až apt 
(spodná krieda) a pestré súvrstvie 
vápencov a dolomitov veku apt až 
cenoman (vrchná krieda). Väčšina 
nami skúmaných krasových 
javov sa nachádza v týchto dvoch 
súvrstviach. Na geologickej stavbe 

ostrova sa podieľajú ďalej súvrstvia rôznych 
typov vápencov, ktorých sedimentácia pokra-
čovala až do eocénu.

Tektonický vývoj ostrova zahŕňal dva cyklic-
ky alternujúce procesy: sedimentáciu (evolú-
ciu) hlavne karbonatických súvrství a ich deš-
trukciu horotvornými procesmi. Dominantná 
tektonická fáza, ktorá sa podieľala na dnešnej 
geomorfológii ostrova, mala hlavný smer násu-
nu sever – juh a trvá od stredného miocénu až 
dodnes.

Geologická stavba a tektonické procesy 
výrazne ovplyvnili morfológiu ostrova a výskyt 
geomorfologických prvkov.

Morfológia ostrova

Ostrov Hvar sa rozprestiera juhozápadne od 
pobrežia Chorvátska a svojou dĺžkou 68 km 
je najdlhším ostrovom na Jadrane. Najväčšiu 
šírku dosahuje v severozápadnej časti 
(10,5 km) až po 5 km na východe. Najvyšší vrch 
ostrova je Sv. Nikola – 628 m n. m. 

V západnej časti ostrova sa nachádzajú naj-
vyššie vrchy. Najvyšší hrebeň masívu prechádza 
od západu na východ a najjužnejšia strana 
masívu klesá strmo do mora. Severné pobre-
žie lemuje úzka pobrežná nížina. Je členi-
té, s viacerými zálivmi, z ktorých je najväčší 

Hvar 2006

Františka Majerníčková,  Speleoklub Šariš

Obr. 1. Typické strmé úklony vrstiev vápencov a dolomitov. 
Foto: J. Bakičová
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Starigradský v západnej časti Hvaru. Južné 
pobrežie je takmer rovné. Najnižšia časť ostro-
va sa rozprestiera na severe od Starigradského 
zálivu po Jelsu.

Keď hovoríme o krasových javoch na ostrove 
Hvar, podľa publikácie M. A. Mihovilovića: 
Otok Hvar je na ostrove známych a zamera-
ných dosiaľ 147 jaskýň, priepastí a ponorov. 
Z ostatných geomorfologických javov treba 
spomenúť bohatý výskyt krasových javov, ako 
sú polja, suché doliny, závrty a škrapové polia. 
Rozmanitosť krasového reliéfu sa prejavuje 
v hojnosti výskytu speleologických objektov 
– jaskýň. Aj keď sú tieto objekty relatívne 
menších dĺžok a hĺbok, dokladajú napredova-
nie procesu krasovatenia v dnešnom priestore 
vápencov ostrova Hvar. Antiklinálna stavba 
ostrova súvisí s prevahou strmo uklonených 
súvrství a s faktom, že dve tretiny jaskýň ostro-
va Hvar sú priepasti. Typická krasová kraji-
na sa prejavuje aj nedostatkom povrchových 
vodných tokov a vôbec zdrojov pitnej vody. 
Nedostatok vody patrí k hlavným hospodár-
skym problémom na ostrove, preto bol z mesta 
Jelsa vybudovaný vodovod, ktorý zásobuje hus-
tejšie osídlenú západnú časť Hvaru.

Jaskyne

Počas nášho pobytu na Hvare v máji 2006 
sme preskúmali a zdokumentovali 4 jaskyne, 
1 podmorskú jaskyňu iba preskúmali, ale neza-
merali Jano s Peťom.

Hneď pri pobreží na Cliffbase v Sv. Nedelji 
sa nachádza rovnomenná jaskyňa Cliffbase 
s dĺžkou 17,7 m. Jaskyňa je dvojvchodová, puk-
linová, na konci so závalom. Návštevníkom 
Cliffbase-u zrejme slúži ako smetisko. Pred 
samotným prieskumom a zameraním sme naj-
skôr museli jaskyňu vyčistiť.

Ešte počas zimnej návštevy Hvaru v roku 
2005 sa nám na základe informácií od miest-
nych obyvateľov podarilo na planine nájsť 
jaskyňu v lokalite Bendežica na severnej strane 
ostrova. Podľa veľkého množstva ľudských 
kostí a lebiek nájdených v jaskyni dostala 
názov Lebková jaskyňa. Našli sme tu kosti 
celkovo asi troch ľudí. Domácim bola jaskyňa 
známa už odnepamäti. V máji 2006 sme ju 
zamerali a zdokumentovali. Jaskyňa má dĺžku 
48,09 m a hĺbku -14,4 m, s nádhernou výzdo-

bou a 3 priepasťami. Podľa veľkého množstva 
pizolitov usudzujeme o silnom prievane, ktorý 
pomáhal vytvárať jaskyňu.

Asi 100 m juhovýchodne od Lebkovej jasky-
ne, hneď pri ceste, po odvalení zopár skalných 
blokov sa nám naskytol pohľad do ďalšej 
menšej priepasti – Baki jama s hĺbkou -5,4 m, 
vnútri s 5 m dlhým sintrovým vodopádom 
a krásnou sintrovou výzdobou. Typické pre 
tieto jaskyne, ale aj pre jaskyne celkovo na 
ostrove je, že výzdoba sa začína hneď od vstup-
ných častí. Väčšinou ide o priepasti. Otázne je, 
či je to vplyvom denudácie alebo príliš nasýte-
nými vodami.

V okolí Dubovice smerom na západ od Sv. 
Nedelji sa Janovi a Peťovi podarilo objaviť a 
sčasti preskúmať podmorskú príbojovú jasky-
ňu s približnou dĺžkou 15 m. Jaskyňa pokra-
čuje v brekciách do neznáma v zóne s nízkym 
stropom, avšak pre pulzujúce vlny neustále 
narážajúce do stien bolo nebezpečné pokračo-
vať v prieskume.

Podobnú asi 10 m príbojovú jaskyňu obja-
vil Peťo na Lučišći na západ od Sv. Nedelji. 
V predposledný deň pobytu na ostrove sme 

Lebková jaskyňa – bohatá výzdoba jaskyne. 
Foto. F. Majerníčková
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sa opäť vybrali na planinu v zlo-
žení Jano, Tina a Peťo. Tentoraz 
sme zamierili na severnú stra-
nu ostrova do lokality Krušvica 
neďaleko Svirće. Na základe 
informácií miestneho obyvateľa 
Jerkiho Plančića, ktorý pri rozši-
rovaní svojho vinohradu naďabil 
na priepasť, bolo zaujímavé túto 
priepasť preskúmať.

Vstupná šachta má hĺbku 
-10,5 m. Ďalej pokračuje 2 m 
široká klesajúca chodba, na konci 
s malou priepastkou a skalným 
oknom. To, čo nás čakalo za skal-
ným oknom, by vyrazilo dych vari 
každému. Aj keď v jaskyni sme 
boli len dvaja – Jano a Tina. Do 
tmy klesajúca šachta s nádherný-
mi sintrovými vodopádmi...

Hoci sme použili 25-ku lano, 
došli sme len po skalný stu-
peň asi v jednej tretine šachty. 
Šachta síce pokračovala, no lano 
už nie... Kdesi v hĺbke sa črtala 
voda a asi v polovici šachty ďal-
šia paralelná priepasť – výzva na 
ďalší prieskum.

Keďže viac lán sme so sebou 
nemali a ani viac času na 
prieskum, ďalší deň už bol deň 
odchodu, bol to dobrý dôvod vrá-
tiť sa sem opäť. Jaskyňa dostala 
názov Jerkiho jama.

A tak po niekoľkých dlhých 
a nekonečných mesiacoch sme sa 
vybrali na Hvar znova. Konkrétne 
13. – 22.  októbra 2006 na ostrov 
prišla už klasická päťka: Jano 
V., Tina M., Gabika M., Peťo I., 
Jana B. (SK Šariš), Roman Magáň 
(OS Brezno) a Marián Ducár alias 
Fredy – čakateľ (vtedy ešte len 
sympatizant) nášho klubu. Cieľ 
bol jasný – zexplorovať a zamerať 
Jerkiho jamu. V nedeľu 16. 10. 
vyrážame na planinu na 2-dňov-
ku.

Šachta, v ktorej nám predtým 
skončilo lano, má teraz po zame-
raní -46,43 m. Slušná šachta! Na 

vstupná šachta

pôdorys
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jej dne sme našli kosti menších cicavcov (psa, 
hlodavcov) a aj väčšie kosti, zrejme z koňa 
(kone, ktoré ľudia chovajú na ostrove, sú skôr 
nižšieho vzrastu) alebo osla. 

Po zlanení hlavnej šachty sa nám naskytol 
pohľad do napravo smerujúcej sienky až 10 m 
vysokej s krásnym vysokým sintrovým vodopá-
dom a niekoľkými suchými sintrovými jazier-
kami. Smerom doľava nahor pokračuje 6 m 
vysoký skalný stupeň. Jano to zvládol voľným 
lezením, my ostatní sme radšej použili lano na 

istenie. Párkrát sa stalo, že 
ostré pizolity sa pod noha-
mi odlomili a človek mohol 
spadnúť, aj keď nie hlboko, 
ale bolestivo. 

Za skalným stupňom 
pokračuje chodba pokry-
tá guánom a blatom s terra 
rosou a komín „valiaci sa“ 
dohora. Neskôr sme zistili, 
že je to oná paralelná prie-
pasť, napájajúca sa v hlavnej 
šachte, ktorú sme našli ešte 
v máji. Za chodbou s guá-
nom nasleduje ďalší skal-
ný stupeň a ďalšia priepasť 
(-16,48 m), na jej dne je 
po rozšírení úzkej štrbiny 
možnosť pokračovania prie-
pasti.

Smerom naľavo v hĺbke 
71 m pokračuje chodba s pi-
zolitmi, niektoré sú až v tva-
re kríkov vymodelovaných 
silným prievanom. Chodba 
klesá, na jej dne je nános 
hliny, blata s egutačnými 
jamkami. Podľa stôp na ste-
nách vo výške 1,5 m je zrejmé, 
že po období prudkých daž-
ďov stúpa voda v jaskyni až 
do tejto výšky (obr. 3). Musím 
podotknúť, že prieskum jas-
kyne sme robili v období 
sucha. Naproti pizolitovej 
chodbe po vylezení malého 
komínika sa nachádza ďal-
šia priepasť (-11,31 m) a za 
traverzom ponad priepasť 
pokračuje stúpajúca chodba 

s veľkými skalnými blokmi a zvláštnym jem-
ným bielym pieskom, ktorý vytvárajú mikro-
organizmy zabraňujúce svojím pôsobením 
stmeleniu vápenca. Rovnaký biely piesok sme 
našli aj v nižších častiach jaskyne. Sami sme 
v týchto miestach pociťovali suchý vzduch. 
V jaskyni je teplo, okolo 12 °C.

V spodných častiach jaskyne sa nachádza 
jazero so sifónom. Pod vodou sa črtá ďalší 
priestor, chodba široká 1,5 m pokračuje kdesi 
do neznáma. Niečo pre speleopotápačov. Po 

Obr. 2. Jerkiho jama – sintrová výzdoba na dne 46 m šachty. 
Foto: F. Majerníčková

Obr. 3.  Jerkiho jama – pizolitová chodba. Foto: G. Majerníčková
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období prudkých dažďov sú spodné časti jas-
kyne intenzívne zaplavované. 

Naskytá sa možnosť prepojenia jaskyne s ne-
ďalekou vyvieračkou na druhej strane hrebeňa, 
vzdialenou vzdušnou čiarou 100 m. Keďže na 
planine nie je pitná voda, iba zachytávaná daž-
ďová voda, je tu aj problém so zavlažovaním 
viníc. Domáci predpokladajú, že by jaskyňa 
mohla slúžiť ako zásobáreň úžitkovej vody. 
Či to bude reálne, ukáže čas... Jerkiho jama 
a rovnako aj ďalšia jaskyňa v okolí Zastražišća 
– Golubinka jama sú jediné jaskyne na ostrove 
s výskytom sladkej vody. V ostatných jasky-
niach s výskytom vody ide prevažne o morskú 
alebo brakickú (sladkú a slanú morskú) vodu.

Jaskyňa Jerkiho jama s doterajšou hĺbkou  
-79 m a dĺžkou 215 m sa podľa nám dostup-
ných údajov stala najhlbšou jaskyňou na ostro-
ve. Doteraz najhlbšou jaskyňou bola už spo-
mínaná Golubinka jama v okolí Zastražišća 
s hĺbkou -65 m a dĺžkou 70 m. Namerané 
údaje, ako aj zhotovená mapa Jerkiho jamy sú 
spracované v počítačovom programe Therion.

Jerkiho jama má perspektívu pokračovania 
do dĺžky aj do hĺbky. Ale to asi až nabudúce...

Pri návrate z akcie nám Jerki ukazuje na pla-
nine ďalšiu jaskyňu. Všade naokolo samé škra-
py, vysoké a ostré ako britvy. Tešíme sa, že tu 
by už hádam mohlo byť aj niečo väčšie a hlbšie. 
Podľa GPS pozície je to 
o 200 m vyššie ako Jerkiho 
jama. Prieskum však robí-
me až o niečo neskôr.

O 2 dni sme opäť na 
planine. Jaskyňa, ktorú 
nám ukázal Jerki pred 
dvoma dňami a nazva-
li sme ju jaskyňa Poljica, 
sa nachádza neďaleko už 
vymretej dediny s rovna-
kým názvom. Dĺžka jas-
kyne je 27,79 m a hĺbka 
-18 m. Trochu sme z to-
ho sklamaní, čakali sme 
niečo väčšie. Aspoň výzdo-
ba nám to sklamanie tro-
chu vynahradila. Krásny 
4 m vysoký sintrový stĺp 
s nátekmi v priepastke 
(-11,4 m), na dne so sin-
trovými jazierkami a za-

sintrovanými kosťami (zrejme menšie cicavce 
– hlodavce).

Ešte v ten istý deň nám Jerki spomenie ďal-
šiu priepasť na planine, ktorú hneď aj zame-
riame: hĺbka -10,63 m, šírka priepasti 4x3 m. 
Priepasť sme nazvali Jama Poljica.

Jerki, člen známej vinohradníckej rodiny 
Plančić, nás počas nášho pobytu na Hvare ako 
správny vinár častoval ozaj kvalitným vínom 
svetovej kvality. Ukázal sa však aj ako nádejný 
jaskyniar, keď už po niekoľkých lekciách (či 
skôr pár minútach) rýchlokurzu výučby lezec-
kej techniky zlaňoval vstupnú šachtu, akoby sa 
bol narodil v sedačke a s brzdou či žumarom 
v ruke... 

Naše jaskyniarske pôsobenie a rozruch okolo 
Jerkiho jamy prirodzene vyvolali záujem ľudí 
v okolí a prišiel návrh na spoluprácu s ďalšími 
chorvátskymi jaskyniarmi.

Do konca pobytu na ostrove už len „lebe-
díme“, aj tak sa zhoršilo počasie, ba trochu aj 
popršalo. Hoci nám domáci spomínali nejakú 
ďalšiu perspektívnu priepasť, akosi už nebol 
„morál“ a poniektorí aj tak odchádzali o deň 
skôr ako ostatní.

Platí síce, že čo si človek naplánuje, nie vždy 
vychádza podľa predstáv a vyjde zase to, čo 
si nenaplánuje... My sme takisto mali v pláne 
preskúmať iné lokality a iné sme nakoniec 

preskúmali a zdokumen-
tovali. Ale aj napriek tomu 
sme s akciami spokojní. 
A keď to nevyšlo tentoraz, 
aspoň je dôvod vrátiť sa 
na Hvar znova.
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Obr. 4. Tím po úspešnom prieskume, 
zľava: F. Majerníčková, J. Bakičová, 

J. Vykoupil, G. Majerníčková, 
dole: J. Plančić. Foto: P. Imrich
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Jaskyňa Velika kli-
sura v pohorí Prokletije v Kosove, 
ktorú objavili slovenskí jaskynia-
ri, predstavuje pre speleoalpinis-
tov ozajstný raj. To isté samozrej-
me platí aj o potápačoch, mera-
čoch atď. Či ide o prvých alebo 
druhých, jedno je isté – čím viac 
nových priestorov v jaskyni obja-
víme, tým viac možností a problé-
mov všetkým pribudne. 

Prieskumná výprava 
– január / február 2007

Už doma sme si premysleli naše 
ďalšie lezecké prieskumy a po prí-
chode do Klisury sme začali s le-
zením prvého komína niekde v po-
schodí Svalnatá (výška asi +200 m). 

Pre lezenie v jaskyni je ideálna 
trojica jaskyniarov: 2 lezci, približ-
ne rovnako výkonní alebo dobre sa 
doplňujúci, a tretí, tzv. nosič (ideál-
ny je Očkaik, bez problémov vydrží 
stáť na jednom mieste aj niekoľko 
hodín a pritom sa na nič nepýta). 

Komín v poschodí Svalnatá

1. deň
Prvá dĺžka: Paľko si obúva lezečky a začína 

liezť, ľahko prelieza IV. až V. stupeň horolezec-
kej kvalifikácie, po 15 – 17 m zakladá štand 
a doberá ma. Ďalší úsek vedie popod previs-
nutú stienku, zaliatu jemným blatom, treba 
nitovať, a tak idem ja. 

Druhá dĺžka: Nadliezam nad Paľka, istím sa 
o malý kvaplík a vŕtam postupne 5 nitov. Ďalej 
zo steny vyčnievajú dva väčšie „brity“, a tak 
zakladám do nich slučky; snažím sa posunúť 
vyššie, ale zrazu som o 2 – 3 m nižšie – oba sa 
ulomili. Malý pád do previsu prebehol dobre, 
aspoň sme otestovali osmičkové stavebné nity. 
Vŕtam ďalší nit a na 3 m vzdialený kvapeľ 
hádžem lano, priťahujem sa a som na ďalšom 
štande.

Tretia dĺžka: Paľko dolieza ku mne a po-
kračuje v lezení; aj on si vyššie vŕta 2 – 3 
nity, prelieza malý previs s jemným príto-
kom a lezie ďalej. Po 15 m kričí drž!; držím, 
odpovedám mu, no keďže je za rohom a vo 
väčšom priestore, zle ho počujem a ani nevi-
dím. Až po 20 minútach sa ozýva, že môžem 
liezť. Keď som hore, zisťujem, že doliezol na 
sintrové platne osadené v mäkkom „humuse“ 
a po založení frendu našťastie ostal visieť 
s jednou platňou v ruke, potom ju odložil na 
malú policu. Pozerám na štand, ktorý je na 3 
– 4 cencúľoch, a pretože došla šťava vo vŕtač-
ke, dobrý štand spravíme zajtra. Zlaňujeme 
k Očkovi, ktorý dole bez problémov postával 
niekoľko hodín.

Lezenie v jaskyni Velika klisura (Gryka e Madhe) 

Ján Šmoll, SK Červené vrchy
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2. deň
Žumarujem hore do vylezenej časti komí-

na; keďže pri dolezení sa jeden zo štandových 
kvapľov odlomil, ani neviem, ako rýchlo som 
navŕtal 10-ku nit.

Štvrtá dĺžka: Nad nami je opäť kolmá stienka 
zo zmesi mäkkého sintra a jemného blata, pre-
to pokračujem ja. Nasadzujem techniku a po-
mocou 8 nitov preliezam malý previs a dostá-
vam sa do krásnej šikmej sintrovej chodby, po 
ktorej ešte leziem asi 8 m, vŕtam nit a doberám 
Paľka, ktorý zároveň ťahá fixné lano na cestu 
späť.

Piata dĺžka: Paľko dolieza ku mne a pokra-
čuje v lezení v položenej chodbe ešte asi 15 m 
a už v horizontálnej chodbe zakladá posledný 
štand. Doliezam k Paľkovi a hneď za nami už 
po statickom lane žumaruje Ľubo aj s ďalším 
materiálom.

Sme v horizontálnej vetve, ktorá sa po chvíli 
končí; niekde v strede vetvy vidieť vstup do 
nového komín s priemerom 1,5 – 2 m.

3. deň
Všetci traja sme hore pod novým, malým 

komínom. Paľko si obúva lezečky a lezie, po 
25 m je niekde hore a kričí poď!, doliezam v ne-
príjemnom lámavom komíne k nemu, opäť 
pokračuje v lezení, ale po 8 m sa komín uza-
tvára zhora malým závalom. Medzitým k nám 
došplhal Ľubo, vraciame sa a sťahujeme lano 
z malého komína. Táto časť sa teda končí. 

V jaskyni sú ideálne lezecké lanové dĺžky 12 
– 15, max. 20 m, pri väčšej dĺžke je problém 
dorozumieť sa, ďalej sa rozličnými prekážkami 
alebo ohybmi komína zvyšuje trenie lana, a tak 
prvolezec musí okrem prekonávania steny 
ťahať hore aj lano. 

Ďalšie komíny

4. deň
S kompletným materiálom odchádzame 

do Pečovských kúpeľov preskúmať a preliezť 
komín z Bielej chodby. Kocháme sa vo výzdo-
be a po polhodinke vstupujeme do komína. 
Vyliezame asi 15-metrový komín, ktorý sa 
v hornej časti vracia do Pečovských kúpeľov. Aj 
keď objav neprišiel, máme túto časť vyriešenú 
a vraciame sa do oblasti odbočky smerom na 

poschodie Svalnatá.
V tejto časti evidujeme niekoľko prítokových 

vetiev, ale pre výšku chodby cca 20 – 25 m 
nedokážeme určiť ďalšie pokračovanie.

Asi 10 m po odbočení z hlavného ťahu 
smerom na poschodie Svalnatá z asi 10 – 15 
m vysokej pukliny evidujeme neustály prítok, 
a tak naším cieľom je vyliezť a preskúmať túto 
časť jaskyne, ktorú sme vždy obchádzali.

Opäť nastupuje Paľo, zrejme momentálne 
najlepší slovenský lezec v jaskyniach; trochu sa 
trápi, ale trpezlivo za 1,5 až 2 hodiny prelieza 
asi 35 m vysokú puklinu a štanduje. Doliezam 
za ním, vidím, že lezenie bolo nepríjemné, čias-
točne v mäkkom sintri. Sme úplne v nových 
chodbách a ďalej šikmo stúpa niekoľko komí-
nov, ktoré podľa kompasu smerujú smerom 
do masívu. 

5. deň
Žumarujeme do nových častí a lezieme v 

hlavnom komíne. Po 10 – 15 m sme pod 
kolmou stienkou z mäkkého sintra (budeme 
potrebovať veľmi dlhé nity), ďalej stúpa chod-
ba s priemerom 5 x 8 m a vyššie sa delí; cítiť 
prievan, už aby sme pokračovali nabudúce 
v lezení. Ešte preliezame 2 menšie komíny, ale 
bez výraznejšieho objavu.

Úplne nám došli nity, hoci sme ich mali 
takmer 50, pravda, časť z nich sme použili aj 
na uchytenie fixných, teda statických lán. 

Najradšej už v lete by sme pokračovali v le-
zení v novoobjavených častiach, ale naša skúse-
nosť z letného obdobia nás zrejme nasmeruje 
na lezecký prieskum skalných stien s množ-
stvom otvorov v okolí jaskyne Velika klisura. 
Jej podzemné priestory sú asi 1,3 km pod 
planinou, ktorá postupne stúpa až do nad-
morskej výšky 2500 m, a tak v letnom období 
sú prítoky z komínov oveľa väčšie a lezenie sa 
stáva nepríjemným, pri väčších zrážkach na 
povrchu až nemožným. 
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So záujmom 
som si prečítal článok Petra 
Medzihradského v Spravodaji 
3/2006, v ktorom sa zmieňu-
je o stabilizácii meračského 
bodu v jaskyni. Cieľom tohto 
príspevku nie je polemizovať 
s autorom o umiestnení poly-
gónu. Nedá mi však neuve-
rejniť obrázok z expedície do 
južnej Číny z prelomu rokov 
1997/98, keďže v spomenu-
tom článku sa spomína aj táto 
krajina, ktorá má najrozsiah-
lejšie krasové územia na svete.

Obrázok určite nepotre-
buje bližší komentár. Kvaple 
a krasová výzdoba sa v Číne 
bežne a vo veľkom predávajú 
na trhoch. Pri prieskume roz-
siahlej Jen-c´ tung (Jaskyne 
lastovičky) neďaleko osady 

Niou-kche, južne od Kchun-
mingu, sme našli upravené 
chodby, po ktorých chodili 
miestni obyvatelia ťažiť kvap-
le do veľkého dómu, tvoriace-
ho súčasť rozsiahleho jaskyn-
ného systému. Nepodarilo 
sa nám zistiť účel využitia 
kvapľov, s ktorými sa v Číne 
obchoduje, ale podľa úda-
jov z literatúry sa stalagmity 
o. i. melú na prášok, ktorý sa 
používa ako jedna zo zložiek 
na výrobu afrodiziák. 

Holúbek, P. – Magdolen, P. 
1998. Spravodaj SSS, 29, 2, 
Liptovský Mikuláš, 24–49.

Medzihr adský, P. 2006: 
To nemôže byť pravda!!! 
Spravodaj SSS, 37, 3, 
Liptovský Mikuláš, 67.

Trh v Kchun-mingu, hlavnom meste 
čínskej provincie Jün-nan, v januári 

1998. Foto: P. Holúbek

Re: To nemôže byť pravda!!!

Peter Holúbek

Iste každý jaskyniar pozná 
príčiny vzniku prievanov v jaskyniach a čo 
môžu znamenať pre ďalší prieskum jaskyne. 
Ich prítomnosť stimuluje kopáčske výkony 
prieskumníkov, v opačnom prípade sa zvyčaj-
ne rozhodnú odísť inam. 

Na zisťovanie prievanov sa používajú kade-
jaké pomôcky. Pri zistení silného prievanu niet 
pochybností o jeho existencii a ani jeho smero-
vaní. Problémom sú slabé prievany, keď nemáme 
istotu o ich existencii, nehovoriac o ich smero-
vaní. Tu zvykneme využiť plameň karbidky, ale 
ak ten je príliš silný, veľa si s ním nepomôžeme. 
Dúchanie do prekopaného prieduchu a vytŕ-
čanie naslineného prsta tiež nebýva spoľahlivé. 
Spoľahlivejšia je sviečka, pálenie suchej trávy, 
lístia či papiera zo zápisníka. Na to však treba 
mať poruke tieto horľaviny a funkčné zápalky 
alebo zapaľovač. Videl som používať a aj som 

vyskúšal vtáčie pierko na nitke. Ale ak ho budete 
nosiť len tak vo vrecku, dokrkvá sa vám a nitka 
poriadne domotá. Ani sklenené dymové trubičky 
nie sú ideálne, lebo bez ochrany nemusia vydržať 
deštrukčné prostredie jaskyne. 

Čo sa mi osvedčilo najviac? Pásik mikroté-
novej fólie. Pásik s dĺžkou 30 – 40 cm a šírkou 
aspoň 3 cm spoľahlivo prezradí aj sotva citeľný 
prievan a jeho smerovanie. Vo vysokých a úzkych 
chodbách môžeme sledovať smerovanie prievanu 
pri podlahe a strope. V rozmernejších chodbách, 
kde sa prievan stráca, s pásikmi nevystačíme. 
Tu by sme mohli použiť fólie väčších rozmerov, 
napr. 100 x 40 cm. Treba to však vyskúšať. Ďalšia 
výhoda pásika – môžeme ho nosiť poskladaný vo 
vrecku alebo mať ho absolútne poruke priamo 
v rukavici. Ba môže mať ešte jeden účel – pri 
poranení prsta poslúži ako provizórny obväz 
alebo dlaha. 

Jednoduchá pomôcka na zisťovanie prievanov

Vladimír Košel
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Februárová akcia v jaskyni 
Záskočie ma presvedčila o tom, že dreve-
né rebríky v tejto jaskyni prieskumníkom 
veľmi pomáhali k pomerne ľahkému a naj-
mä rýchlemu presunu na dno jaskyne, kde 
prieskum neustále pokračoval. Aj keď zopár 
rebríkov z tých cca 30-tich už po skoro 30 
rokoch by stokilového chlapa asi neudrža-
lo, ostatné boli skoro v perfektnom stave 
a bezpečné. Dokonca sa tam nachádza aj 
jeden z najdlhších drevených rebríkov na 
Krakovej holi. 

Príprava dreva na výrobu rebríkov bola opí-
saná v Spravodaji č. 4/2006 a je taká istá ako 
v prípade výdrevy. 

A. Sprístupnenie meandrov pomocou 
drevených priečok

Na jednoduchší pohyb meandrami sa nám 
veľmi osvedčili drevené priečky, ktoré nareže-
me na šírku meandra v mieste, kde ich chceme 
upevniť. Dĺžka priečky by mala byť nepatrne 

väčšia, ako je šírka meandra na vyhliadnutom 
mieste, aby sa mohli kladivom dobre ukotviť 
a pri zatĺkaní sa nerozštiepili. Jaskynná vlhkosť 
už zabezpečí stabilitu priečok. V niektorých 
prípadoch sa môžu priečky zaistiť aj dreveným 
klinkom. Drevené priečky majú priemer od 
6 do 12 cm, závisí aj od dĺžky priečok – čím 
dlhšia priečka, tým väčší priemer. Maximálna 
dĺžka priečky by nemala presiahnuť 1 meter.

B. Sprístupnenie menších stupňov 
pomocou drevených rebríkov

Na sprístupňovanie menších stupňov, do 
5 m, používame najčastejšie drevené rebríky. 
Na prstoch jednej ruky by sa dali zrátať nahrč-
kané lanká ešte poľskej výroby namontované 
v jaskyniach na Krakovej holi. Veď kto raz 
skúsi ísť v elegantne sprístupnených častiach 
jaskyne po drevených rebríkoch, ten už také-
to lanká nechce ani vidieť. V jaskyniach na 
Krakovej holi je týchto drevených rebríkov 
skoro 90 a po zhruba dvadsiatich rokoch sme 
ich max. 10 vymenili. Väčšinou sa vymieňali 
tie, kde nebolo použité zdravé drevo.

Základné časti rebríka

nosná časť: 2 ks žrde, žŕdky Ø od 3 do 12 cm, 
dĺžka podľa sprístupňovaného stupňa, žŕdky 
na opretie rebríka,

priečky na rebrík: Ø 3 až 6 cm, šírka priečok 
od 35 do 50 cm, počet podľa dĺžky rebríka, 
umiestnenie každých 30 cm jedna priečka; 
hrubšie priečky sa môžu rozštiepiť a upraviť, 
upraviť je potrebné aj konce priečok zakre-
saním sekerkou na dĺžke cca 10 – 15 cm do 
hrúbky 2 – 3 cm,

spojovacie prvky: klince 80-ky (na jednu 
priečku 4 ks), pozinkovaný drôt, spojovacie 
plechy, skrutky, klince 120 – 150-ky.

Postup pri zhotovovaní rebríka

V tejto časti opíšem zhotovovanie jednodu-
chých rebríkov, kombinovaných a spojovaných 
rebríkov.

Drevo v jaskyniach, II. časť. Rebríky

Marián Jagerčík

Drevené
priečky

Obr. 1. Rozloženie priečok v meandri. 
Foto: J. Stankovič 
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Jednoduchý rebrík 

Ak máme pripravený materiál, takýto rebrík 
sa dá zhotoviť počas jednej akcie a stačia na to 
dvaja ľudia, ktorí sa potom ešte môžu venovať 
aj prieskumnej činnosti. Predtým si však treba 
odmerať dĺžku sprístupňovaného stupňa a pri-
praviť si materiál potrebných rozmerov a počtu 
priečok ešte pred jaskyňou, aby sme nemuseli 
zbytočne nosiť drevo do jaskyne a potom von. 
Keď už máme žrde a priečky v jaskyni, upraví-
me si miesto, na ktorom bude rebrík stáť, aby 
sa nemohol voľne pohybovať. Žŕdky oprieme 
o hranu stupňa a odspodu na ne začneme pri-
bíjať priečky rebríka. Presah priečok od žrdiek 
by mal byť max. 5 cm. Priečku pribijeme dvoma 
klincami na každom konci, klince umiestňuje-
me diagonálne (obr. 5). Priečky rozmiestňujeme 
vo vzdialenosti zhruba 30 cm od seba, ak to 
situácia nedovoľuje, môžu môžu byť aj bližšie, 
dobré je však dodržať ich rovnakú vzdialenosť. 
Nakoniec je potrebné rebrík napevno ukotviť. 
Varianty ukotvenia sú rôzne, na obr. 5 je ukážka 
najjednoduchšieho ukotvenia pomocou pozin-
kovaného drôtu.

Kombinované rebríky

Kombinované rebríky najčastejšie používame 
v stupňoch, kde nie je možné umiestniť jeden 
súvislý rebrík. Pri montáži takýchto rebríkov je 
nutné použiť pomocnú nosnú žŕdku (žŕdky), 
ktorú sa snažíme vhodne umiestniť a oprieť 
v priestore stupňa tak, aby sme mohli rebríky 
lepšie stabilizovať. Môžeme využiť aj menší bal-
kónik, ktorý nám ponúka reliéf jaskyne (obr. 6).

Obr. 3. Úprava priečky rebríka. Foto: M. Jagerčík

Obr. 2. Základné časti rebríka. Foto: M. Jagerčík

Priečky

Spojovacie
prvky

Nosné
prvky

Obr. 4. Rozmery priečky rebríka. Foto: M. Jagerčík

Hrúbka 
2 až 3 cmØ 3 až 6 cm

35 až 50 cm

10 až 15 cm

Obr. 5. Detail ukotvenia rebríka pozinkovaným 
drôtom. Foto: M. Jagerčík
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Spojované rebríky

Používajú sa na prekonanie menších studní,  
do 10 m; v jaskyni Záskočie slúži už 30 rokov  
rebrík, ktorý má 12 m (pozri obrázok na obál-
ke). Rovnako sa dajú spojované rebríky použiť 
tam, kde nie je cez úzke prístupové chodby 
možné preniesť žŕdky potrebnej dĺžky.

 Spojenie môžeme urobiť jednoducho zakre-
saním spojovaných žrdiek a pribitím väčšími 
klincami (obr. 7). Spoľahlivejšie spojenie sa 
robí pomocou duralových alebo ešte lepšie 
antikorových plechov a imbusových skrutiek 
M 8 s maticami. Na obrázku 8 sú rozmery 
plechov, pred použitím ich treba vytvarovať 
do oblúka podľa priemeru použitých žŕdok. 
Miesto spoja rebríka je dobré pre lepšiu stabili-
tu vystužiť opretím o protiľahlú stenu pomoc-
nými žŕdkami, ako je to na obrázku 2.

Likvidácia rebríkov

Životnosť drevených rebríkov je rôzna, dre-
vokazné huby však časom zničia aj ten najlep-
ší rebrík. Potom nám nezostáva nič iné, len 
poškodený rebrík vymeniť, napadnutý drevený 
materiál vyniesť z jaskyne von a najlepšie – spá-

liť. Neodporúčam ponechať napadnuté drevo 
v jaskyni, lebo výtrusy z drevokazných húb sa 
môžu dostať na ďalšie drevo a verte, že so vzdia-
lenosťami a jaskynnými podmienkami nemajú 
veľké problémy. 

Na záver série troch príspevkov o vystrojovaní 
jaskýň, uverejňovaných postupne v Spravodaji 
SSS, sa chcem poďakovať tým, ktorí sa veľkou 
mierou pričinili o to, že pohyb v jaskyniach na 
Krakovej holi je pomerne jednoduchý a bezpeč-
ný a zvládli ho aj dievčence zo strednej školy. 
Členovia jaskyniarskej skupina Speleo-Detva 
pod vedením Petra Hipmana (1940 – 1999) 
takto sprístupnili skoro 1500 m vertikálnych 
častí jaskýň v dĺžke viac ako 5 km.

Obr. 6. Kombinované rebríky. Foto: J. Stankovič

Obr. 8. Detail spojenia dvoch rebríkov pomocou plechov. 
Foto: M. Jagerčík

Imbusové 
skrutky min. 
4 ks Ø 8 mm

Spojovacie 
plechy 2 ks 
šírka 8 cm 

dĺžka 50 cm 
hrúbka 0,3 cm 

Obr. 7. Detail spojenia dvoch rebríkov klincami. 
Foto: M. Jagerčík

Zakresanie
min. 50 cm

obidve 
žŕdky

Klince 
12 – 15 cm

dlhé
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Medzinárodnú súťažnú výstavu 
Speleofotografia organizuje Slovenské múze-
um ochrany prírody a jaskyniarstva, Mesto 
Liptovský Mikuláš a Správa slovenských jas-
kýň. Zámerom výstavy je stvárnenie podzem-
ného sveta jaskyne, jej prieskumu, veľkolepej 
mohutnosti i krehkej krásy.

Už po trinásty raz poslali svoje fotografie do 
Liptovského Mikuláša jaskyniari a milovníci jas-
kýň, ktorí chcú svojím umeleckým videním pri-
blížiť taje podzemia širšej verejnosti. Do súťaže 
prišli fotografie od 11 známych i menej známych 
autorov z viacerých štátov Európy (Slovensko, 
Česko, Maďarsko a Poľsko). Z celkového počtu 
37 fotografií približne 80 % bolo farebných; 
9 nespĺňalo podmienky (hodili sa skôr na eko-
fotografiu), preto ich porota vyradila. Vystavené 
snímky predstavili rozsahom neveľkú, ale určite 
zaujímavú kolekciu, ktorá návštevníkom múzea 
priblížila jaskynné prostredie očami jaskyniara 
prieskumníka, objaviteľa, ale aj fotografa v neo-
pakovateľnej umeleckej podobe. 

Členovia odbornej poroty v zložení: predse-
da Zdenko Blažek – zástupca Mesta Liptovský 
Mikuláš, riaditeľka Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva Dana Šubová, pracovníci 
múzea Peter Holúbek a Valent Janči a v zastúpení 
Správy slovenských jaskýň Soňa Ortutayová posú-
dili prihlásené fotografie a najlepšie z nich ocenili.

Cenu Slovenského múzea ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši získal 
Vladimír Škuta ml. z Bratislavy za cyklus foto-
grafií Veľká Stanišovská jaskyňa I. – III. 

Cena Mesta Liptovský Mikuláš bola udelená 
Attilovi Kovácsovi z Maďarska za fotografie 
White column (Biely stĺp), Blue ice (Modrý ľad) 
a Red passage (Červená chodba).

Cenu Správy slovenských jaskýň v Liptovskom 
Mikuláši získal Pavol Kočiš z Košíc za cyklus 3 
fo tografií: V zajatí ľadu, Morský koník a Concorde.

Čestné uznanie za čiernobielu fotografiu získal 
Michał Banaś z Poľska za fotografiu „Sciana“ 
(Stena).

Vyhlásenie a odovzdanie cien, diplomov, certi-
fikátov sa uskutočnilo na vernisáži 15. decembra 
2006, fotografie boli vystavené v SMOPaJ do 29. 
januára tohto roka. 

Speleofotografia 2006

Mária Ošková

Foto: Pavol Kočiš

Foto: Vladimír Škuta ml. Foto: Attila Kovács Foto: Michał Banaś
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Päťdesiatka 
Jozefa Kasmana

Nie každému jasky-
niarovi sa podarí obja-
viť jaskyňu. Ešte menej 
je tých, ktorí boli pri 
objave jaskyne v tom 
istom roku, ako sa 
stali členmi Slovenskej 

speleologickej spoločnosti. K takýmto šťastliv-
com patrí čerstvý päťdesiatnik (2. 3 2007) Jozef 
Kasman z JK Strážovské vrchy. V lete 1994 
prevzal členský preukaz SSS a už v novem-
bri bol na Strážove pri objave novej jaskyne 
– Četníkovej svadby. I jeho zásluhou je dnes 
najväčšou v celých Strážovských vrchoch.

No Jožo je nielen jaskynným objaviteľom. 
Viacerí z jeho klubu spomínajú, že to bol práve 
on, kto ich pritiahol k jaskyniam a jaskyniar-
stvu. Platí aj v prípade jeho manželky Magdy 
a jej sestier Anky a Gitky. Mnohí ho poznáme 
ako zapáleného jaskyniara, turistu, ba i horo-
lezca (napríklad jeho zásluhou zdobí vrchol 
Prečínskej skalnej ihly neďaleko jeho bydliska 
Počarovej slovenský dvojkríž), ale predovšetkým 
ako naozajstného priateľa a obľúbeného spo-
ločníka. Veríme, že v jeho jaskyniarskych šľapa-
jach budú kráčať i jeho dvaja synovia.

Milý Šmičko, do ďalších rokov života Ti želá-
me dobré zdravie a pevnú ruku, šťastie v jasky-
niach, najmä tých Tvojich závadských, a spo-
kojnosť v rodinnom kruhu i medzi kamarátmi 
jaskyniarmi.

Za JK Strážovské vrchy B. Kortman  

Blahoželáme 
Jozefovi Obetkovi

Dňa 27. 3. 2007 sa po 
päťdesiatich rokoch 
dožíva svojho jubilea 
Jozef Obetko zvaný 
„Ďobo“ z JK Dubnica 
n/V.  V jaskyniach 
si ničí svoje telo už 

tridsaťpäť rokov a zdá sa, že celkom úspešne, 
keď niektoré jeho údy sa nám občas posťažujú, 
že ich vôbec nešetril, ale trápil ich chladom 
a ťažkou drinou v jaskyniach nielen u nás 
v Mojtínskom krase, krase Strážova a Kačiek, 
ale dokonca až na ďalekom Kaukaze. Napriek 
tomu, že už aj šomrať začína ako starý chlap, 
stále ho radi medzi sebou vidíme a nikomu 
ho nedáme. Prajeme mu veľa zdravia, menej 
starostí, viac peňazí za málo práce a to, po čom 
piští srdce každého jaskyniara – veľký objav. 
Srdečne sa k tomu pripája pripája 25 členov 
nášho klubu a ďalší z JK Strážovské vrchy.

Pre ďalších gratulantov: Jeho mobilné číslo 
je 0905 759 531. 

Za JK Dubnica nad Váhom P. Medzihradský

Ľubomír Rybanský 
päťdesiatnikom 
(6. 5. 2007)

Dlhoročný jasky-
niar, najskôr člen 
jaskyniarskeho klubu 
Demänovská Dolina 
a potom začiatkom 
roku 1990 člen spele-
oklubu Červené vrchy.

Jaskyniarska činnosť jubilanta bola a je spo-
jená hlavne s lezením v jaskyniach, keďže na 
prvom mieste je horolezectvo, ktorému sa 
venuje od svojich detských čias. Ako speleoal-
pinista uskutočnil množstvo výstupov, ktoré 
viedli k celému radu objavov: Veľký dom v jas-
kyni Slobody (+115 m) a desiatky vylezených 
komínov v Demänovskom jaskynnom systéme, 
objavy v Demänovskej medvedej jaskyni, akcie 
v Červených vrchoch, lezecký výskum jaskyne 
Velika klisura v Kosove, výskumy v pohorí 
Jakupica v Macedónsku.

Ľubo, sme radi, že päťdesiatka Ťa zastihla 
v plnej sile a vitalite. A tak Ti aj do ďalších 
rokov života popri radosti z Tvojich siedmich 
ratolestí prajeme len to najlepšie a najkrajšie.

Tvoji kamaráti jaskyniari a Jano

Jubilanti
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Kolega jaskyniar Peter Ho lúbek 
mi už viac ako pred rokom požičal obsahovo 
hodnotnú a zaujímavú publikáciu s náz vom 
„Höhlenführer Österreich“ (Sprievodca po 
jaskyniach Rakúska). Publikácia je určená 
pre širokú verejnosť a vyšla v roku 2001. 
Jej autormi sú významní rakúski dobrovoľní 
jaskyniari – Robert Bouchal a Josef Wirth. 
Podrobne v nej opísali 100 najvýznamnej-
ších rakúskych jaskýň vrátane rozličných 
náčrtov, situačných mapiek a asi 150 fareb-
ných a čiernobielych fotografií.

Prvá jaskyňa, ktorá ma v publi-
kácii upútala, bola sprístupnená 
jaskyňa Einhornhöhle – Jaskyňa 
jednorožca, ktorá sa nachá-
dza v spolkovej krajine Dolné 
Rakúsko. Postava tohto vybáje-
ného živočícha sa totiž objavu-
je v mnohých starých mýtoch, 
povestiach a legendách a ostala 
zachovaná v početných vyobraze-
niach. Pojem bájneho jednorožca 
zamestnával oddávna nielen prí-
rodovedcov, historikov kultúry, 
ľudovej medicíny a cirkvi, ale aj spisovateľov, 
básnikov, komponistov a filmových režisérov.

A tak som začal čítať: Jaskyňa Einhornhöhle 
bola sprístupnená v roku 1930. Od roku 1976 sa 
v nej každoročne 4. decembra konajú oslavy sv. 
Barbory, ktorá je nesprávne považovaná za pat-
rónku jaskyniarov. V skutočnosti je však patrónkou 
baníkov, zvonárov, zajatcov a delostrelcov. V roku 
1957 pápež Pius XII. vyhlásil za patróna jaskynia-
rov sv. Benedikta. Tento svätec sa narodil okolo roku 
480 v talianskej Nursii a údajne zomrel 21. 3. 547 
v kláštore Monte Casino ako jeho zakladateľ a  prvý 
opát. Pred založením rehole benediktínov v r. 529 
žil 3 roky v jednej jaskyni pri osade Subiaco, kde 
trávil čas v kajúcnosti a v modlitbách.

Táto informácia ma prekvapila, pretože o pat-
ronáte sv. Benedikta nad jaskyniarmi som dovte-
dy nič nevedel. Nebol som sám – presvedčil ma o 
tom miniprieskum medzi viacerými jaskyniarmi. 
Túto neznalosť nepochybne možno pripísať aj na 
vrub ideológov uplynulých desaťročí, keď nielen 
bohovia, ale aj všetci svätí ako nebezpečné indi-

víduá tvorili prekážku pre budovanie krajšieho 
zajtrajšku. Navyše svätý Benedikt je i patrónom 
Európy. 

Základným heslom rehole benediktínov je ono 
známe Ora el labora – Modli sa a pracuj! Za rov-
nocennú protihodnotu meditácie považujú akciu 
a protihodnotu modlitby prácu. Najdôležitejšou 
povinnosťou mníchov tejto rehole je povinnosť 
nielen svet pasívne pozorovať, ale ho aj podľa 
svojich možností aktívne meniť k lepšiemu. 
Benediktíni v priebehu stáročí venovali svoju 

pozornosť najmä rozličným 
užitočným činnostiam, napr. 
ťažbe a spracovávaniu rúd, sta-
viteľstvu a praktickým remeslám. 
Benediktínske kláštory boli vždy 
dobre organizované a materiál-
ne zabezpečené. Veľmi význam-
ný bol benediktínsky kláštor so 
slovanskou liturgiou na Sázave 
v Čechách, ktorý okolo r. 1032 
založil sv. Prokop. Mnísi tohto 
kláštora sa venovali prekladateľ-
skej činnosti a pravdepodobne to 
boli oni, ktorí preložili do slo-

vanského jazyka životy sv. Benedikta, Štefana 
a Víta a mnohé iné diela. Tu vznikla aj legenda 
o sv. Prokopovi, ktorá sa zachovala len v latinskej 
podobe.

Aj keď o tebe, svätý Benedikt, slovenskí jaskyniari 
ako o svojom patrónovi dosiaľ nevedeli, usudzujem, 
že vždy si sa snažil stáť na ich strane – bez ohľa-
du na to, či boli veriaci, neveriaci alebo inoverci. 
Azda budeš odteraz ešte viac dohliadať, aby im 
prieskum jaskýň prinášal vždy čo najviac radosti 
a potešenia, veľa pekných zážitkov, zaujímavých 
objavov a čo najmenej nehôd a nepríjemností. Svätý 
Benedikt, oroduj za nás, aby sme boli vždy hrdí indi-
vidualisti a v globále jedna utešená rodina. Osvieť 
mysle tých, ktorí si vždy myslia, že všetko je také 
ako je a v skutočnosti je všetko inak. Tak nám sv. 
Benedikt pomáhaj! Ďakujeme. Amen.

Literatúra:
R. Bouchal, J. Wirth: Höhlenführer Österreich, 

2001 by Pichler Verlag GmbH co KG, Wien

Ora et labora – Modli sa a pracuj!

František Bernadovič

Benedikt z Nursie
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Tieto odporúčania vyplynuli 
z praktických skúseností redakcie a najčas-
tejších problémov pri spracúvaní príspev-
kov. Ich dodržanie už v priebehu tvorby 
príspevku umožní operatívnejšie zaradenie 
príspevku, jeho jednoduchšie spracovanie 
bez nutnosti zbytočných opráv. Dôraz treba 
klásť najmä na parametre obrázkov a máp, 
opravy nevyhovujúcich nie sú v redakcii 
možné, prepracovanie musí urobiť autor. 
Príspevky, ktoré nebudú v súlade s týmito 
požiadavkami, nebudú vyradené z publiko-
vania, ich spracovanie je však oveľa zloži-
tejšie a časovo náročnejšie. Odporúčania nie 
sú zložité, väčšina sa dá jednoducho dodržať 
a uľahčiť tak prácu redakcii. Za porozumenie 
a pozorné preštudovanie vopred ďakujem.

Texty:
Píšte v textovom editore MS Word, nepouží-

vajte prechod na nový riadok klávesom „Enter“ 
s výnimkou nového odstavca. V nadpisoch 
nerobte medzery medzi jednotlivými písmena-
mi, nepíšte veľkými písmenami. Na zvýraznenie 
textu (nadpisov, názvov a pod.) použite tučné 
alebo polotučné, prípadne podčiarknuté písmo, 
latinské mená taxónov píšte kurzívou, iná gra-
fická úprava textu je zbytočná.

Obrázky nevkladajte do Wordu, pripojte ich 
ako samostatné súbory. Ak je potrebné umiest-
niť obrázok na presné miesto, označte ho v texte 
prázdnym riadkom a poznámkou (napr.: Tu 
vložiť obr. 1). 

Tabuľky píšte prostredníctvom tabulátorov, 
prípadne v programe Excel.

Názov dokumentu píšte stručne (max. 8 zna-
kov), bez diakritiky s príponou .doc

Obrázky:
Fotografie v digitálnom tvare treba dodať  

s rozlíšením 300 dpi pri zachovaní požadovanej 
veľkosti (spravidla stačí 9 x 13 cm) − obrázky 
je možné iba zmenšiť, zväčšovanie je na úkor 
kvality. Môžu byť vo formáte RGB, CMYK alebo 
čiernobiele − buď ako sken, alebo výstup z digi-
tálneho fotoaparátu, a to v tvare .tif, .eps, .jpg, 
.bmp, .pdf. Vyhýbajte sa dlhým názvom (najviac 
8 znakov a prípona), jednopísmenovým názvom 
(a.tif, 1.tif…) a diakritike. Na posielanie elektro-
nickou poštou je vhodný súbor .jpg (RGB), ktorý 
zaberá menej pamäťového miesta. Nepoužívajte 
však vysoký stupeň kompresie, môže poškodiť 
výslednú kvalitu obrázka.

Obrázky na obálku orientované na výšku musia 
mať pri rozlíšení 300 dpi minimálnu veľkosť 15 x 
20 cm.

K obrázkom uveďte komentár (text pod obrá-
zok) a autora fotografie, najlepšie na záver textu 
vo Worde, nie do textu mailu.

Mapy:
Skenované ako bitmapové (iba čierny a biely 

bod) .bmp na 300 až 800 dpi, alebo v stupňoch 
sivej na 300 dpi – znova pozor na požadovanú 
veľkosť! Mapy kreslené vo vektorových progra-
moch (Corel, Illustrator…) je lepšie dodať vo 
vektorovej podobe .cdr, .ai, .eps, .pdf

Pri veľkých mapách treba pamätať na dosta-
točnú hrúbku čiar pri zmenšení na formát strany, 
rovnako treba použiť primeranú veľkosť písma 
v popisoch. Názov súboru píšte stručne – podob-
ne ako pri obrázkoch a texte – max. 8 znakov 
a prípona. 

Dbajte na primeranosť rozsahu príspevku 
(max. 6 strán v Spravodaji vrátane obrázkov), 
ako aj na jeho jazykovú a odbornú správnosť; 
ak si ňou nie ste istí, dajte si text jazykovo 
upraviť alebo posúdiť odborníkovi. Literatúru 
v texte citujte podľa vzoru: A. Droppa (1984), 
(A. Droppa, 1988, 1991; P. Bella et al., 2005). 
Literatúru v zozname literatúry uvádzajte 
v tvare: Autor, rok vydania, názov kapitoly, 
názov publikácie, vydavateľ, číslo strany. 

Napr.:
Droppa, A. 1972. Geomorfologické pomery 

Demänovskej doliny. Slovenský kras, 10, 9–
46.

Dzúr, J. 2005. Jaskyňa Okno – nové poznatky. 
Spravodaj SSS, 36, 4, 24–26.

Jakál, J. 1975. Kras Silickej planiny. Osveta, 
Martin, 152 s. 

Počítačovo spracované príspevky posielajte 
elektronickou poštou (kasak@map.sk), prípad-
ne na diskete, CD alebo DVD nosiči klasickou 
poštou (Ing. Ján Kasák, M&P spol. s r. o., 
Jánošíkova 264, 010 01 Žilina). Rovnako je 
možné príspevky poslať na sekretariát SSS. Ak 
posielate podklady na skenovanie (fotografie 
alebo mapy), tak v maximálnej veľkosti A4, texty 
na papieri písané čitateľne, najlepšie strojom. 

Uveďte vždy kontakt na autora (telefonický), 
ak nemáte možnosť bezprostredne reagovať na 
e-mail pre prípadné korekcie alebo nejasnosti.

Odporúčania pre autorov Spravodaja SSS

Ján Kasák



Summary

Bohuslav Kortman, Slovak speleological society chairman, opens the issue with a comprehen-
sive report on activities of Slovak speleological society since 2003 and report for 2006. He also 
presents the review of activities of single SSS (speleo)groups and (speleo)clubs in 2006. J. Tencer 
presents an updated chart of the longest and the deepest Slovakia caves. In the News section 
short reports on spelunking of non-registered cavers, slovak depth record in Voronya/Krubera-
cave and international training of mountain rescuers can be found. Ján Dzúr contributed with 
a interesting history of connecting Demänová cave of Liberty and Peace cave (both belonging 
to nearly 30 km long Demänová cave system) in 1987. Pavel Herich, jr. describes the recent great 
discovery in Štefanová-cave (Demänová valley, Low Tatras Mts.). Daniel Hutňan writes about 
speleodiving exploration results in the longest and the deepest cave in Slovak karst (Jasov plate-
au; Eastern Slovakia), which overcame 6 km already. Alexander Lačný meets us with a karst phe-
nomenon and caves of Kuchyňa and Orešany karst (Western Slovakia; Low Carpathians). Pavol 
Kardoš wrote about Carnival hall – a sister of Christmas hall in Pružina´ Dúpna-cave (Western 
Slovakia). Lukáš Vlček describes a situation as to newly-discovered ponor cave Čipka´s holes in 
Muráň plateau (Central Slovakia) and deals with known trace experiments results in the area. 
Ján Ducár and Františka Majerníčková describe an interesting pseudokarst Dead soldier cave in 
palaeogene sediments situated in Šariš upland (Eastern Slovakia; near Fričovce). The cave stayed 
unknown to cavers until the recent exploration. Martin Sluka summarizes history of Čachtice 
cave exploration based on unpublished informations broaden by witnesses in a verbal way for 
years. Marcel Lalkovič commemorate the personality of generalissimo Rudolf Gajda who after 
1918 significantly contributed to exploring and knowing several caves in Slovakia. Ján Dubravay 
writes about Belo the 4th, a hungarian king and about legends and myths on his stay in caves of 
Upper Hungary. Branislav Šmída with co-authors prepared an official report on TEPUY 2007 
expedition (Venezuela), during which caves of table mountains Chimantá and Roraima as well 
were explored and documented. The expedition had a wider scientific background and brought 
significant results. These expeditions organized since 2002 resulted in more than 30 km of new 
underground spaces in quarzites. Františka Majerníčková informs about karst phenomena on 
Hvar-island (Croatia) and a new discovery of nearly 80 m deep and beautifully decorated Jerki´s 
hole-abyss. Ján Šmoll contributed with results of climbing chimneys in Velika klisura-cave 
(Kosovo). Peter Holúbek reply on the article of Peter Medzihradský published as "Oh, no!!!" 
in the last bulletin. Vladimír Košel recommends a very simple and useful tool for detecting 
draughts in caves. Marián Jagerčík publishes a contribution devoted to wood in caves – now the 
part 2 with his instructions as to using wooden ladders in caves. Mária Ošková informs about 
character and results of Speleophotography competition organized by Slovak museum of nature 
protection and speleology in Liptovský Mikuláš. Winning photos are added too. In a section 
devoted to jubilees, salutes to Ľubomír Rybanský, Jozef Kasman and Jozef Obetko can be found. 
František Bernardovič meets us with St. Benedikt von Nursia being the patron of all cavers. The 
issue ends with a recommendations intended to SSS Bulletin contributors edited by Ján Kasák, 
the editor of the Bulletin.

Compilled and translated by Gabriel Lešinský
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