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Správa o činnosti

Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2007
Bohuslav Kortman, predseda SSS
ČINNOSŤ RIADIACICH, VÝKONNÝCH
A KONTROLNÝCH ORGÁNOV SSS
Okrem riadneho zasadnutia predsedníctva SSS
13. 4. vo Svite, na ktorom sa zúčastnilo 39 členov tohto orgánu, sa uskutočnili v Liptovskom
Mikuláši štyri rokovania výboru za účasti členov
kontrolnej komisie (30. 3., 8. 6., 12. 10. a 7. 12.).
Predsedníctvo schválilo predložené výročné
správy o činnosti a hospodárení, správu kontrolnej komisie, upravené symboly SSS (znak a zástavu) a formát Spravodaja, ako aj výšku členského príspevku pre invalidných dôchodcov (100
Sk). Vzalo na vedomie návrh dokumentu o práve
priority a informácie o pripravovaných centrálnych podujatiach SSS. Uložilo výboru pokračovať
v rokovaniach s MŽP SR o zlepšení legislatívnych
podmienok na speleologický prieskum a aktívne
vstúpiť do tvorby nového zákona o ochrane prírody a krajiny. Predsedovia OS a K dostali za úlohu
zabezpečiť uhrádzanie členských príspevkov za
predchádzajúci rok do zasadnutia predsedníctva;
výška členského príspevku sa nezmenila.
Náplňou výborových schôdzí boli úlohy, ktorých plnením zaviazalo výbor predsedníctvo, ale
aj ďalšie aktuálne otázky pôsobenia organizácie
a jej organizačných zložiek. Výbor pripravil návrhy
na zmeny v zákone č. 543/2002 Z. z. a predložil
ich na MŽP. Jednou z hlavných požiadaviek bolo,
aby sa zákaz vstupu do jaskýň nevzťahoval na
prieskum a výskum vykonávaný organizáciami
starajúcimi sa o jaskyne vrátane SSS. S cieľom
dosiahnuť podporu našich návrhov a požiadaviek
sa uskutočnili pracovné stretnutia a rokovania
predsedu s generálnym riaditeľom sekcie ochrany
prírody MŽP a riaditeľmi SSJ a SMOPaJ. Predseda
sa v novembri zúčastnil na stretnutí pracovníkov rezortu životného prostredia s predstaviteľmi
nevládnych organizácií, kde bola SSS zaradená
medzi mimovládne organizácie národného významu; mal možnosť podieľať sa na formulovaní
záverov z tohto podujatia, ktorého motto vystihovalo aj naše úsilie o zmenu legislatívy týkajúcej
sa pôsobenia dobrovoľných jaskyniarov v krase
a jaskyniach na Slovensku: Chráňme prírodu pre
človeka, nie pred človekom.
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Dohody o spolupráci, ktoré má SSS uzavreté s inými organizáciami, sa postupne darí
napĺňať najmä v oblasti praktickej starostlivosti o kras a jaskyne a ich ochranu (SSJ), ale
aj pri prieskumnej, výskumnej, dokumentačnej, edičnej a výchovno-vzdelávacej činnosti
(SSJ a SMOPaJ), lezeckom výcviku a jaskynnej
záchrane (HZS). V príprave nových bezpečnostných smerníc, hoci sa nimi výbor zaoberal, sa nepokročilo. Na druhej strane treba
vyzdvihnúť, že sa podarilo úspešne obnoviť
v minulosti osvedčenú Speleologickú školu SSS
a s úspechom sa stretli aj ďalšie tradičné podujatia SSS – Speleomíting a Jaskyniarsky týždeň.
Vedenie spoločnosti sa zaoberalo ich prípravou
a hodnotením, podobne aj účasťou SSS na
kongrese FSUE v auguste 2008 vo Francúzsku
a členstvom v tejto medzinárodnej organizácii
združujúcej národné speleologické spoločnosti
v Európe. SSS bola zastúpená na Speleofóre
ČSS v Moravskom krase a na viacerých domácich podujatiach organizovaných SSJ, SMOPaJ
a ďalšími organizáciami a inštitúciami.
Výbor sa pravidelne venoval problematike
edičnej činnosti (vydávanie Spravodaja SSS,
podpora knižných publikácií) a internetovej
prezentácii SSS, činnosti sekretariátu, členskej a hospodárskej agende. Vyrobila sa nová
zástava, nálepky a odznaky so znakom SSS.
Zabezpečila sa opätovná registrácia SSS ako
prijímateľa 2 % z dane z príjmu fyzických
a právnických osôb za rok 2007; vlani nám
daňové úrady poukázali 135 tis. Sk, čo bolo
o 33 tis. menej ako rok predtým. Hlavným
zdrojom príjmov v našej organizácii naďalej
zostali členské príspevky, ktoré dosiahli sumu
198 500 Sk (o vyše 15 tis. menej ako v r. 2006).
Okrem toho z Environmentálneho fondu sme
získali dotáciu 100 tis. Sk na projekt Jaskyne
Plešiveckej planiny – svetové prírodné dedičstvo a z MŽP 30 tis. Sk na realizáciu projektu
Jasenová – ochrana krasových prameňov, s ktorým sme boli úspešní v súťaži malých environmentálnych projektov Zelený projekt 2007.
Najviac finančných prostriedkov sa vynaložilo
na edičnú činnosť a prevádzku internetovej

stránky (skoro 177 tis. Sk) a na administratívne služby (48 500 Sk).
Ku koncu roka 2007 sme evidovali 763 členov, z toho 26 nezaradených a 11 čestných členov. Počas roka sme prijali 19 nových členov;
niekoľkí zanechali činnosť v SSS alebo im bolo
členstvo zrušené. Oproti roku 2006 sa celkový
počet členov zvýšil o 4. Počet oblastných skupín a klubov (46) ostal nezmenený.
ČINNOSŤ JASKYNIARSKYCH SKUPÍN
A KLUBOV
Jaskyniarska
skupina
Adama Vallu
Členovia skupiny sa počas celého
roka zamerali na
Kryštálovú jaskyňu na
M. Rozsutci. Jaskyňa sa
čistila od sutiny, aby bola lepšie
priechodná. Boli im pritom pomôcť aj jaskyniari z Varína so svojím predsedom J. Nemčekom,
ako aj V. Lieskovec z JK Strážovské vrchy. Na
akciách sa zúčastňovali aj naši čakatelia.
Významná udalosť sa odohrala dňa 21.
októbra, keď O. Štefko, I. Štefková, J. Fondrk
a M. Fondrková objavili v jaskyni nové priestory s nádhernou kryštálovou výzdobou (klence
kalcitu s veľkosťou 10 – 13 cm); priestory, ktoré
ešte nie sú zamerané, lebo ďalšiemu postupu
bráni sutina, sme nazvali Kaplnka P. Márie.
Objav chceme prezentovať na Speleomítingu
2008 vo Svite.
Na Jaskyniarskom týždni a Lezeckých
dňoch v Slovenskom krase sa od nás zúčastnili M. Šišková, M. a J. Dubravayovci, na
Speleologickej škole v Priedhorí M. Šišková
a M. Dubravayová.
Ondrej Štefko, predseda skupiny
Jaskyniarska skupina Aragonit
Členovia skupiny zorganizovali v roku 2007
49 pracovných akcií v teréne, z ktorých vyhotovili 49 technických denníkov. Skupina pracovala prevažne v Turskej doline (44 akcií).
Začiatkom roka sme niekoľko akcií venovali
terénnemu prieskumu v oblasti vrchu Dedová

a potom pokračovali v prolongačných prácach
na prieskume Dedovej jaskyne. Predĺžili sme
výkop smerom k Líščím dieram, ďalej sme
pokračovali v práci pri prekopávaní sa sedimentmi v Marošovom rukáve. Na tomto mieste sme sa 1. apríla prekopali v zostave Piovarči,
Puškášová, Kozoň, Čička, Hulla, Hýll do nového priestoru s rozmermi 2 x 2,5 m, ktorý sme
neskôr priliehavo nazvali Pustovňou. Jaskyňa
tým dosiahla celkovú dĺžku 64 m. Aby sme
sa však mohli prebiť ďalej, museli sme dno
Pustovne na ďalších desiatkach akcií odťažiť. Na dne boli zo stropu napadané veľké
bloky a sedimenty prinesené z povrchu z čias,
keď tieto priestory odvádzali do podzemia
povrchové vody potoka. Dno Pustovne sme
definitívne vyťažili do pracovného jaskyniarskeho zrazu, ktorý sa konal 5. až 7. augusta.
Pustovňa sa stala s výškou stropu 3,5 m najvyšším priestorom v jaskyni.
Na pracovnom zraze v Turskej doline sa
zúčastnili okrem domácich jaskyniarov aj jaskyniari z OS Veľká Fatra a OS Ružomberok.
Na podujatí sa zišlo 17 ľudí. Už v piatok 5.
augusta sa realizoval terénny prieskum v oblasti nad Kováčovou skalou nad táboriskom
na Čertovej lúke. V popoludňajších hodinách
po príchode jaskyniarskej rodiny Vacekovcov
z OS Veľká Fatra sa rozbehla pracovná akcia aj
v Dedovej jaskyni. Začali sme sa zakopávať do
prietokového kanála za Pustovňou smerujúceho šikmo do masívu. V sobotu bol objavený
malý komínovitý priestor v Paralelnej chodbe,
čím sa jaskyňa predĺžila na takmer 70 m. Počas
dvoch zmien sa z jaskyne cez tesnú plazivku
vytransportovalo 1,5 kubíka materiálu – s piatkovou akciou spolu 2 kubíky.
Okrem prác v Dedovej jaskyni sa pracovalo aj v Jaskyni pod vyhliadkou. Pri presune
terénom od Jaskyne pod vyhliadkou v závere
sobotňajšej akcie Matúš Čička a Fero Vacek
narazili nad skalným prahom asi 30 výškových
metrov nad Dedovou jaskyňou na nápadnú
dieru v skalnej sutine, z ktorej bol vytláčaný
chladný vzduch. Rozšírili ju a zistili, že šikmo
nadol sa zvažuje strop chodby, z ktorej prúdi
prievan. Nikto vtedy netušil, že tento „nález“
sa neskôr stane veľmi významným.
V nedeľu sa uskutočnil nad jaskyňou povrchový prieskum telestéziou. F. Vacek nezávisle
od môjho predchádzajúceho jarného mera-
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nia potvrdil mohutnú a širokú vetvu chodieb
smerujúcich od juhovýchodného vchodu do
Dedovej jaskyne na severovýchodovýchod do
masívu. Zistili sme, že táto vetva je mohotnejšia a o niekoľko desiatok metrov širšia ako
tá paralelne smerujúca na druhej strane hrebienka. Zistili sme, že v tejto oblasti výrazného
ramena Dedovej ide o množstvo paleoponorov
vo viacerých výškových úrovniach nad sebou
(vrátane Siedmej brány a Jaskyne pod vyhliadkou), ktoré odvádzali vody Turského potoka
po mierne naklonenej vrstevnatosti, paradoxne späť do centra masívu, čo je dané výraznou
tektonikou aj smerom naklonenia vrstev.
F. Vacek určil aj miesto budúceho možného
výkopu pod výrazným skalným bralom 15
výškových m nad jaskyňou, kde by sa mohol
nachádzať zasutinený vstup do ďalšieho z paleoponorov.
Pracovný zraz na „Nebeskej lúke“ sponzoroval gulášom a kvalitným pivom tajomník
skupiny Jozef Haráni. Za Aragonit sa na zraze
aktívne zúčastnili: šiesti členovia Peter Kozoň,
Matúš Čička, Martin Hulla, Marian Piovarči,
Marian Hýll a Eduard Piovarči.
Na niekoľkých akciách sme v letných mesiacoch pomáhali jaskyniarom z Ružomberka pri
povrchovom meraní i meraní nových jaskýň
objavených v starom Liskovskom lome.
Štyria členovia (Peter Kozoň, Martin Hulla,
Matúš Čička a Eduard Piovarči) sa koncom augusta zúčastnili Speleologickej školy organizovanej SSS v Pružine.
V jesenných mesiacoch sme sa venovali transportu materiálu z Paralelnej chodby
v Dedovej jaskyni. Po odťažení materiálu z tejto časti jaskyne sa ukázal zaujímavo erodovaný
5 m dlhý priestor s pokračovaním úzkej chodby smerom do masívu a k Marošovmu rukávu. Za tri roky prieskumu v rokoch 2005 až
2007 sme z jaskyne vytransportovali celkove 40
kubíkov materiálu (2005 – 20 kubíkov, 2006
– 9 kubíkov, 2007 – 11 kubíkov; posledných
9 m3 sme vytransportovali cez tesnú plazivku
spoza Marošovho rukáva.) a pôvodne 9 m dlhá
jaskynka dosiahla v pavúkovite sa rozvetvenom
polygónovom ťahu dĺžku 72 m.
V závere roka sme sa sústredili niekoľkými
akciami v novoobjavenej sonde nad skalným
prahom 30 výškových metrov nad Dedovou
jaskyňou. V sutinovisku pred otvorom je zakli-
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nené množstvo balvanov. Sondu sme však len
čiastočne prehĺbili a pred Silvestrom na poslednej akcii v roku 2007 sme v nej v suchom mrazivom počasí zaznamenali prúdenie teplého
vzduchu a výraznú námrazu v lístí v jej okolí.
Na jednej z posledných akcií 22. 12. sme monitorovali aj štrbinu pod Kováčovou skalou. Zistili
sme, že celkom mohutne nasáva do útrob
masívu vzduch a možno by stálo za pokus sa
tam v budúcnosti zakopať. Je to zatiaľ jedno
z mála miest so silným prievanom, ktoré v doline poznáme. V Dedovej jaskyni sme na tejto
akcii našli pri mer. bode č. 4 malého netopiera
– Uchaňu čiernu (Barbastella barbastellus).
Koncom novembra sa vedúci skupiny zúčastnil dvojdňového seminára stráže ochrany prírody a jaskýň v Súľove, ktorý organizovala SSJ.
Všetky akcie v teréne sú bohato zdokumentované a každý technický denník je dokladovaný množstvom fotografii. Tie podrobne zachytávajú stav prác a situáciu na danom mieste
pracovnej činnosti.
Počas roka sme v spolupráci s viacerými jaskyniarskymi skupinami redakčne pripravovali
vydanie regionálnej ročenky Žilinského kraja
– Jaskyniar 2007, v ktorej sme publikovali niekoľko článkov z našej jaskyniarskej činnosti.
Plánované vydanie ročenky ku koncu roka sa
však z rôznych organizačných a technických
príčin už, žiaľ, nestihlo zrealizovať.
Na záver chcem poďakovať všetkým jaskyniarom a priaznivcom, ktorí v roku 2007
prispeli k nášmu spoločnému snaženiu (P.
Balušák 1 akcia, P. Bugáň 1 akcia, T. Labant
1 akcia, T. Hulla 2 akcie, J. Haráni 4 akcie, M.
Hýll 5 akcií, M. Piovarči 6 akcií, M. Puškášová
11 akcií, M. Hulla 18 akcií, M. Čička 25 akcií, P.
Kozoň 37 akcií, E. Piovarči 45 akcií).
Eduard Piovarči, predseda JS
Speleoklub
Badizer Ardovo
Č l e n ov i a
speleoklubu
sa počas roka
zamerali hlavne na
prieskumno-sondážne
práce. Spolu odpracovali viac ako 200 hodín.
V dňoch 20. – 25. novembra sa uskutočnil
pracovný týždeň za účasti 6 členov. Objavené

priestory sme zatiaľ nezmapovali. Uskutočnilo
sa množstvo povrchových prieskumov, ktoré
poslúžia ako podklad na zhodnotenie ďalšieho
postupu sondážnych prác. Členovia vykonávali
i exkurznú činnosť, navštívili niekoľko jaskýň
v Slovenskom krase, ale aj v Českej republike.
Naďalej sa rozvíjala spolupráca s jaskyniarmi
z Maďarskej republiky. Z členských príspevkov
sa obstarali technické prostriedky a materiál na
kopáčske práce.
Alexander Skokan, predseda speloklubu
Speleoklub
Banská Bystrica
V
Harmaneckom
krase boli lokalizované
dve nové jaskyne, v ktorých sa následne vykonávali sondážne práce: 5 akcií
v j. Zábudka, 10 akcií v j. Pri
chodníku II. V jaskyni Večernica
(Medzibrodský kras) sa uskutočnili dve akcie,
počas ktorých bol lokalizovaný a rozšírený
jeden nový ponor. Počas 2 celoskupinových a 6
menších akcií sme sanovali, vystrojili a uzavreli
vchod Feďovej jaskyne (Ponický kras). V jaskyni
Starý Drienok sa v spolupráci s M. Slukom
zameralo 128 m vstupných plaziviek. V jaskyni
Biely potok, objavenej 7. decembra, sa následne
počas 12 akcií podaril postup 9 m. Pri stavebných prácach na ceste v blízkosti Horného
Jelenca bola objavená a preskúmaná travertínová Jaskyňa pod cestou (15 m). Na Motyčkách
sa podarilo lokalizovať a znovu otvoriť Jaskyňu
pod školou, potom sa na ňu osadil nový uzáver.
V Jaskyni v Sokolí (Tajovský kras) sa počas 10
pracovných akcií podarilo postúpiť v koncovom
meandri s prievanom o 20 m.
V Jaskyni mŕtvych netopierov sa naši členovia zúčastnili na sondážnych prácach na
dne jaskyne a v Eurotuneli a na mapovaní
v okolí Moravskej skratky a pod priepasťou
Red rose. Celkovo na 11 akciách (niektoré
z nich sme organizovali sa zameralo 351 m.
Jeden člen sa zúčastnil na 5 akciách organizovaných OS Brezno, pri ktorých sa sondovalo v paleoponoroch Hrona na severe
Muránskej planiny.
Pokračovalo sa v presnej lokalizácii všetkých
doteraz známych krasových útvarov v okolí

Banskej Bystrice. Počas ôsmich povrchových
akcií bolo pomocou GPS zameraných približne 80 jaskýň v Tajovskom, Ponickom,
Harmaneckom krase a v okolí Suchého vrchu
(Veľká Fatra).
Naši členovia naďalej pokračovali vo vývoji
jaskyniarskeho informačného systému Therion
(http://therion.speleo.sk). V spolupráci so SSJ
a SMOPaJ organizovali jeden kurz na jeho používanie, prednášali o ňom na Speleologickej
škole a spolupracovali na spracovaní meračskej
dokumentácie Hipmanových jaskýň a jaskyne
Mesačný tieň.
Na základni v Jakube sa rekonštruovala terasa a zateplili sa obvodové múry. Nanovo boli
vybavené povolenia pre speleoklub na vykonávanie speleologickej činnosti v okolí Banskej
Bystrice. Jaskyniarskeho týždňa sa zúčastnil
jeden člen, Speleomítingu 4 členovia.
V roku 2007 členovia SK BB zorganizovali
70 akcií, pričom lokalizovali 4 nové jaskyne,
objavili 44 m a zamerali 479 m nových jaskynných priestorov.
Stacho Mudrák, predseda speleoklubu
Speleo Bratislava
Hlavnými pracoviskami skupiny boli
v Borinskom krase
lokality Veľké Pre
padlé a Ananásová jaskyňa.
Vo Veľkom Prepadlom
sme úsilie podriadili cieľu prepojiť jaskyne J-1
a P-2 v horných častiach. Kľúčom k spojeniu sa
javí krátka jaskyňa J-2 medzi nimi. Naplno sme
tu začali v máji sondovacie práce. Kopaním
v smere odtekajúcej vody i podľa prievanu sme
sa postupne dostali do nových častí jaskyne
P-2 objavených v roku 2006 (Jánska chodba).
V snahe napojiť jaskyňu J-1 sme skúmali prítokovú chodbu nad Hlavnou studňou, kde sa
podarilo objaviť pokračovanie so zameranou
dĺžkou 35 m v smere k vstupným častiam
J-2. V závere roka sme medzi oboma jaskyňami nadviazali hlasový kontakt. V jaskyni J-1
sme hľadali možné pokračovanie aj prieskumom odbočiek a komínov v spodných častiach
s výsledkom nových 11 m. Spriechodnili sme
hlavnú trasu v oblasti Polosifónu a v priechode
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do Vianočnej siene. Upravili sme vstup do jaskyne J-1, kde sa medzičasom vytvoril nežiaduci parazitický vchod. Spolu sme vo Veľkom
Prepadlom objavili (čiastočne vykopali) 82 m,
zamerali 66 m.
V Ananásovej jaskyni sme začiatkom roka
počas miernej zimy zabezpečovali spodnú
časť jaskyne v nestabilnom závalovom úseku
pod potokom. Pozváraná konštrukcia však
nebola dostatočne účinná a v jarných mesiacoch sa chodba viackrát zasutinila. Preto sme
v lete pristúpili k vybudovaniu nového vchodu
priamo v koryte potoka. Využitím železných
rohoží a betónového poteru sme vytvorili 6 m
hlbokú šachtu, stále sme však neprenikli do
voľných partií jaskyne.
Pracovali sme aj v Majkovej jaskyni, kde
sme sa snažili postúpiť v koncovej chodbe za
Kuním dómom, čo sa podarilo v dĺžke 4 m.
V apríli sme zaregistrovali nový ponor nad
jaskyňou Stará garda, kde sa strácala všetka voda. Vybudovali sme tu 3,5 m hlbokú
sondu, ale tá sa po väčších dažďoch v máji
čiastočne zavalila. Po obnovení má sonda
nazvaná Nová garda hĺbku 2 m a ostáva
perspektívnym pracoviskom. Dve akcie sme
venovali hĺbeniu Merkaptánovej pukliny
v j. Stará garda. Upravili sme okolie vstupu
do jaskyne Vlčie jamy a vchod do Jubilejnej
jaskyne (otvor pre netopiere). Člen Igor
Fillo zaregistroval novú jaskyňu s názvom
Dolná skala, ktorú počas 30 akcií zväčša
samostatne predĺžil na súčasných asi 18 m.
V jaskyni sa našla stredoveká hlinená miska.
Niekoľko individuálnych akcií uskutočnil
aj Ondrej Trávnik v Trávnikovej rodinnej
jaskyni. Zamerali sme Jaskyňu pod Holým
vrchom v Záhorskej Bystrici.
Činnosť sme vyvíjali aj vo Vysokých
a Belianskych Tatrách (11 pracovných akcií).
Najväčší úspech roku 2007 sme dosiahli
v Balónovej jaskyni, kde sme začiatkom augusta
našli pokračovanie, ktoré vyústilo do Jaskyne
starých objaviteľov. V systéme sme následne
našli ďalšiu klesajúcu chodbu, ktorú sme zamerali v dĺžke 100 m, a premerali sme aj hlavný ťah jaskyne; spolu sme v celom systéme
zamerali 363 m, celkovú dĺžku našich objavov
odhadujeme na 230 m. Čiastočný postup sme
zaznamenali v jaskyni Nová éra, kde sa po viacročnom úsilí podarilo prekonať úžinu vo Volaní
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diaľav, avšak objav nových priestorov v dĺžke
7 m je určitým sklamaním. V masíve Úplazu
sme uskutočnili dymovú skúšku v Svištiacej
studni v j. Kamenné oči, ktorá potvrdila súvis
s Jaskyňou verných. V j. Čiernohorská nižná
sme vykonali jednu akciu zameranú na rozširovanie úzkych miest. Povrchový prieskum sme
realizovali v kaňone Nového potoka.
Tradične sme sa zúčastnili spoločných pracovných akcií s OS Plavecké Podhradie a Dolné
Orešany v Malých Karpatoch a dvoch spoločných akcií v krase Jánskej doliny.
Zorganizovali sme zahraničnú študijnú cestu do Moldavska, kde sme navštívili
významnú sadrovcovú jaskyňu Zoluška a jaskyňu Sjurpriznaja. Vo februári sme sa zúčastnili celoslovenskej výpravy do Kosova, kde sme
sa aktívne zapojili do merania jaskyne Veľká
Klisura. Časť aktivity sme venovali údržbe
a správnemu chodu základne na Košariskách
v Borinskom krase, na tento cieľ slúžili aj
brigádnické práce. Udržiavame internetovú
stránku skupiny. V jaskyniach Borinského
krasu realizujeme speleologickú strážnu službu. Podieľali sme sa na monitoringu výskytu
netopierov.
Peter Magdolen, predseda klubu
Oblastná skupina Brezno
Členom skupiny sa za celý rok podarilo zorganizovať 43 pracovných akcií, a to
aj napriek nepriaznivému stavu členskej
základne, keď sme museli vyradiť neaktívnych členov. V tomto roku sme sa venovali v prevažnej miere objavovaniu na nových
lokalitách, ale pracovalo sa aj na starších
perspektívnych miestach. Sústredili sme sa
na Horehronie, kde sme odpracovali najviac
akcií na lokalitách Ponor Hnilca, Márnikova
jaskyňa, Zlatnica. Naša námaha bola odmenená objavením nového ponoru Hrona, nad
ponorom sa podarilo objaviť Hronskú jaskyňu
s dĺžkou 25 m. V doline Zlatnica sme po rekognoskácii terénu objavili Matúšovu jaskyňu
s dĺžkou 38 m, Jeleniu jaskyňu, ako aj Deravú
jaskyňu. Slabosťou našej skupiny je dokumentovanie nových, ale aj už existujúcich
jaskýň. Tejto činnosti sme venovali len veľmi
málo času. Ďalšou lokalitou, kde sme pracovali, bola Horná Lehota, konkrétne jaskyňa

Zimné slnko, ktorú sme výkopovými akciami
predĺžili o 5 m. Po neúspechu sa naše úsilie
sústredilo na Bystrú, kde sme po rekoskognácií terénu objavili prievany. Na ďalších akciách na tejto lokalite sme objavili jaskyňu,
ktorej riečny profil bol zanesený riečnym
materiálom. Pri výkopových prácach sa našlo
veľké množstvo kremenných okruhliakov; následne sme jaskyňu s dĺžkou 7 m nazvali
Okrúhla jaskyňa. Medzi kopáčskymi akciami
sme robili prieskumné akcie v Bystrianskom
závrte, kde sme vystrojili komín smerujúci do
neznámych častí Bystriansko-valaštianskeho
krasu. V rámci speleologickej strážnej služby
sa monitorovali uzávery Hrončianskej jaskyne, Líščej jaskyne, jaskyne Pieskový potok,
Pri diere (Udiera), Jaskyňa v ponore (Udiera
dolná), Stará Bystrá, Bystriansky závrt a stav
jaskýň Márnikova, Hrebeňová a Jaskyne v kameňolome Potôčky. V zimných mesiacoch sa
s členmi skupiny na ochranu netopierov SON
vykonalo zimné sčítanie netopierov. V rámci
spolupráce so Speleoklubom Banská Bystrica
sme sa zúčastnili na spoločných akciách na
Ponikách a v Tajove. Akcie na povrchu mali
rozličný charakter – od „guláš-párty“ cez fotodokumentáciu až po vytypovanie nových pracovísk. Jeden náš člen bol na zimnej expedícii
v Kosova v jaskyni Velika klisura. Štyria členovia sa zúčastnili Speleomítingu vo Svite, jeden
aj s rodinou jaskyniarskeho týždňa v Háji
a ďalší sa zúčastnil seminára speleologickej
strážnej služby v Súľove. Pre malý záujem
o Speleologickú skolu zo strany mladých sa
na nej nezúčastnil nikto. Publikovali sme
v Aragonite.
Matúš Matejka, tajomník OS Brezno
Speleoklub
Cassovia
Členovia SK
v roku 2007 vykonávali prieskumnú činnosť
na svojich pracovných lokalitách vo východnej
časti Slovenského krasu a okolia Dreveníka.
V Hájskej doline na lokalite Anjelská priepasť
na južnom svahu Jasovskej planiny sa odpracovalo 15 akcií, dosiahla sa hĺbka 30 m, odťažilo
sa cca 10 m3 hliny a kamenia. Práce sú sťažené narastajúcou hĺbkou a členitosťou profilu
priepasti. Lokalita je nádejná a v budúcnosti sa

na prácach bude pokračovať. Upravovalo sa aj
okolie priepasti a počas zimných mesiacov sa
vykonal povrchový prieskum širšieho okolia.
Vo vyvieračke pod Čertovým mostom sa
odpracovalo 6 akcií s čiastkovým postupom
bez dosiahnutia väčších úspechov.
V rámci aktivít stráže prírody sa pravidelne monitorovalo krasové územie, obnovil sa
náter zábradlia pri lokalite Kóta 601, Kunej
priepasti a osadili sa informačné tabule na
Veľkej Ružínskej jaskyni a pri Kunej priepasti.
Vykonávala sa aj pravidelná kontrola uzáverov
jaskýň.
Niekoľko akcií v Drienovskej jaskyni malo
za cieľ ďalší prieskum a fotodokumentáciu,
ako aj zabezpečenie prehliadkovej trasy počas
Jaskyniarskeho týždňa.
Niektorí členovia klubu v spolupráci s jaskyniarmi zo Spišskej Novej Vsi naďalej intenzívne vykonávali prieskumné a ochranárske aktivity v krasovej oblasti Dreveníka. V Puklinovej
jaskyni bolo objavených a zameraných 130 m
nových chodieb. Vyhotovil a osadil sa uzáver
na Puklinovú a Dvojvchodovú jaskyňu. Počas
povrchového prieskumu sa našli dve nové
lokality s celkovou dĺžkou priestorov cca 80
m, ktoré však bližšie neboli preskúmané ani
zdokumentované. Charakter ich priestorov
naznačuje aj možný výskyt archeologických
nálezov. V tomto krasovom území sa vykonalo
40 pracovných akcií.
Našou najvýznamnejšou udalosťou roka bolo
organizovanie 48. Jaskyniarskeho týždňa a Lezeckých dní v Slovenskom krase. Za spoluúčasti
OS Jána Majku, Speleo Rožňava, speleoklubu
Minotaurus, KTJ Krakow a HZS sme pripravili
viacero pekných exkurzií do významných jaskýň
a priepastí nielen v Slovenskom krase, ale aj v susednom Maďarsku. Celkove sa Jaskyniarskeho
týždňa a Lezeckých dní zúčastnilo 145 jaskyniarov zo Slovenska, Česka, Poľska a Rumunska.
Bližšie sa o podujatiach dočítate na stránkach
Spravodaja SSS 3/2007.
V roku 2007 sa niektorí členovia klubu
zúčastnili výpravy do rumunských jaskýň a na
kongres rumunskej speleologickej federácie pri
jaskyni Scărişoara.
Na pozvanie nášho nemeckého člena klubu
Michaela Sturma sa bratia Šusterovci zúčastnili regionálneho jaskyniarskeho týždňa pri
Frankfurte nad Mohanom. V rámci tejto akcie
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sa okrem exkurzných akcií pracovalo aj v jaskyni Bismark Höhle, kde bolo objavených cca 80
m nových chodieb.
V spolupráci s SK Slovenský raj sa dvaja
členovia zúčastnili pri prieskume komínov
v Stratenskej jaskyni.
Miro Terray sa podieľal ako spoluautor na
vydaní archeologickej publikácie o Moldavskej
jaskyni a okolí.
Štyria členovia nášho klubu sa zúčastnili na
Speleologickej škole organizovanej SSS v Strážovských vrchoch.
Jozef Thuróczy, predseda SK
Oblastná skupina Čachtice
Členovia OS sústredili svoju aktivitu hlavne
na lokality Bodovský ponor, Landrovská jaskyňa, Harničiarova jaskyňa a nedávno objavenú
nádejnú Jaskyňu dvoch švagrov. Na tejto lokalite sa podarilo preraziť do nových, nie veľkých
priestorov, z ktorých pokračuje ďalší zával. Ten
dáva nádej na ďalší postup. Veľmi sľubné boli
aj objavy v Bodovskom ponore, kde sa na každej akcii podarilo objaviť nejaký dómik alebo
puklinu. Konečne sa spozoroval aj výrazný
prievan, ktorý pulzuje smerom z jaskyne v cca
15-minútovom intervale. Zaujímavý je aj nález
kosti – kĺbu nohy zvieraťa (pravdepodobne
jeleň). V Landrovskej jaskyni sa nainštalovala
do pukliny lanovka, pomocou ktorej sa odstránila časť závalu, ktorý sťažuje postup v chodbe
za puklinou. Neskôr sa azda podarí zával
odstrániť a zabezpečiť strop proti ďalšiemu
zosuvu materiálu do chodby.
V Čachtickej jaskyni sa nainštaloval prístroj
na zaznamenávanie seizmických posuvov jednotlivých tektonických porúch.
Členovia OS mali v roku 2007 aj dve
záchranné akcie, z toho jednu cvičnú v Beckovskej jaskyni, pri ktorej sa zistili nedostatky; tie sa členovia pokúsia odstrániť na ďalšej cvičnej akcii v r. 2008. Druhá akcia bola
vyhlásená na základe oznámenia rodinného
príslušníka jedného z návštevníkov jaskyne.
V priebehu 1 a pol hodiny boli traja členovia OS s prostriedkami prvej pomoci pri
vchode do jaskyne, kde našli celú skupinu
návštevníkov v poriadku. Akcia je zapísaná
v TD č. 68.
Ján Pažitný, tajomník OS
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Speleoklub
Červené vrchy
Naša činnosť v roku
2007 bola zameraná
na jaskyne Nová a Vyšná Kresanica a priepasť
Zadný Úplaz.
Najvyššie položenú jaskyňu Vyšná Kresanica (2080 m n. m.) sme zamerali a spoločne s Novou Kresanicou a Zadným
Úplazom budú v programe Therion zobrazovať celú speleologickú situáciu na Kresanici
zo slovenskej strany, po doplnení do systému
veľkých poľských jaskýň aj situáciu na poľskej
strane. Pokračovali sme v sondážnych prácach
v závale Novej Kresanice (2016 m n.m.), vo
veľkom a takmer kolmo klesajúcom závale
len pomaly postupujeme dopredu. V priepasti
Zadný úplaz sme uskutočnili výmenu lán
a sondážne práce na dne tejto 164 m hlbokej
priepasti. Celkove sme v Červených vrchoch
uskutočnili 9 prieskumných akcií.
Niekoľko desiatok poobedňajších akcií sme
uskutočnili v jaskyni Okno a v Demänovskej
medvedej jaskyni v Demänovskej doline.
V zahraničí sa naša činnosť zamerala na ďalší
prieskum jaskýň balkánskych krajín Kosova,
Macedónska a Albánska, pohorie Prokletije
(Albánske Alpy) a Jakupica.
Spolu s inými klubmi sme zorganizovali do
týchto krajín 4 prieskumné výpravy:
Kosovo (február) Velika Klisura – meranie,
lezenie. Kvalitným meraním a hlavne inštaláciou bodov začíname mať v jaskyni poriadok
pri ďalšom prieskume.
Albánsko (jún) – cyklistická akcia zameraná
na prieskum Albánskych Álp, jaskyňa Shpanik.
Kosovo – Albánsko (júl) – vylezenie cca
220 m stien vpravo od jaskyne Velika Klisura
a prieskum veľkého otvoru, jaskyňa Okno,
dĺžka cca 120 m, prieskum a zameriavanie
jaskyne Shpanik.
Macedónsko (október) – pokračovanie
v prieskume Golemu č. 11 a potvrdenie objavu
z roku 2006, novej priepasti – systému pod
názvom Slovenska jama na Karadžici (CEKI 1)
v pohorí Jakupica. Predpokladáme náš najväčší objav na Balkáne alebo objavy ďalších
nových vchodov priepastí a jaskýň.
Ján Šmoll, predseda klub

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina
V januári 2007 sme po
viacerých rokoch obnovili
prieskumné práce v jaskyni Štefanová, a to na viacerých miestach súčasne.
Najperspektívnejšia na
prienik sa ukázala plazivka za meračským bodom
č. 68.14. Na tretej akcii 20. 1. tu prenikáme do nových priestorov. Dostali sme sa do
Dómu titanov s rozmermi 100 x 35 metrov
a na podzemné riečisko Zadnej vody. Na ďalších akciách počas roku skúmame a dokumentujeme jaskynné priestory, ktoré z väčšej
časti ležia v masíve Stodôlky. Zamerali sme
časť jaskyne v dĺžke 2571 metrov. Dĺžka jaskyne ku koncu roka dosiahla 4092 metrov.
Zároveň sa spravila fotodokumentácia novoobjavených priestorov. Hydrologický prieskum
podzemných tokov, ktorý bol náplňou dvoch
akcií, dokázal hydrologické spojenie jaskyne
z Demänovským jaskynným systémom, ako
i súvislosť jaskynných tokov s povrchovým
tokom Zadnej vody.
Na jednej akcii sa preskúmal prítokový sifón
v Jaskyni pod cestou. Do sifónu sa zanoril
potápač M. Rybanský a zistil, že sifón je uzatvorený závalom. Pokračovali sme v prieskume
Mošnickej doliny, kde sa za spolupráce s pyrotechnikmi odstránili pozostatky munície v Partizánskej jaskyni pod Sinou. V Kosienkach na
Krakovej holi bolo po 15-tich rokoch zaznamenané prúdenie vzduchu v oblasti dna Hlavnej
priepasti. Tu sme rozšírili tesnú úžinu a postúpili do priestoru, z ktorého počuť cez ďalšiu
dvojmetrovú úžinu padať vodu do studne.
Pri večernom zostupe na lyžiach z Kosienok
došlo k nepríjemnej zlomenine stehennej kosti
Ľ. Kokavca. Za pomoci HZS sme Ľuba v ranných hodinách dopravili do nemocnice, kde
podstúpil operáciu.
Osemčlenná skupina navštívila v apríli slovinské jaskyne Postojnú, Škocjanskú, Vilenicu,
Predjamski grad a taliansku Grotta Gigante.
V letných mesiacoch boli otvorené dve
sondy so silným prúdením vzduchu pod speleodomcom a naproti Pustej dolinky. V prvej
sa dosiahla hĺbka 6 m. Bezpečnosť jaskynia-

rov však ohrozovali veľké žulové okruhliaky,
a tak sme sondu zavalili a opustili. V druhej sa
zaznamenal postup 15 m. Pri sondovaní v koncovom závale spadol stropný blok a zatarasil
pokračovanie. V Pustej jaskyni sa vykonalo
niekoľko sondážnych akcií zameraných na
prekonanie kolmej úžiny v Chodbe radosti.
Intenzívnejší prieskum tu však stále obmedzuje časté zaplavovanie Klausovho sifónu.
V závere roka sa vytvorili ideálne podmienky
na sledovanie výduchov. Prezreli sme lokality
Na Buzáku v Mošnickej doline, ako aj masív
Stodôlky a Pustej. Neďaleko Štefanovej jaskyne bola objavená a preskúmaná neznáma
puklina so silným prievanom.
Ján Dzúr, predseda klubu
Speleo-Detva
V roku 2007 sme uskutočnili 19 akcií, všetky na
Krakovej holi. Pri prieskume
jaskýň nám pomáhali jaskyniari z klubov a oblastných skupín: Tisovec,
Nicolaus, Speleo Bratislava,
Minotaurus, Slovakia –Bystrá, Ružomberok,
jaskyniari z Poľska, Rumunska, Peter a Monika Orvošovci a Štefan Ratkovský. Všetkým
patrí moja vďaka.
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.
Jaskyňa slnečného lúča: Tejto jaskyni sme
v minulom roku venovali najviac pozornosti
a odpracovali tu najviac akcií. Po farbiacom
pokuse, keď sme dokázali hydrologické prepojenie medzi JSL a SHJ – Večná robota,
považujeme Slnečný lúč za veľmi perspektívny. Rozhodli sme sa teda pokračovať v prehlbovaní starej sondy z 80-tych rokov. V tejto
5 m hlbokej jamine sme pred asi 20 rokmi
skončili na vodnom toku pod SZ stenou koncovej horizontálnej chodby. V priebehu roka
2007 sme pokračovali v rozoberaní závalu
pod stenou, popri stene sme postúpili asi
9 m s prevýšením 6 m, pričom bolo potrebné zával stabilizovať výdrevou. Posledné hĺb-
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kové aj dĺžkové 4 m sme sa dostali medzi dve
pevné steny, zával máme už len nad hlavou,
ale zdá sa pevný. Naša vydolovaná chodba
sa končí tesnou úžinou, na jej rozširovaní stále pracujeme. V sonde sa nám objavil
aj pomerne silný prievan. Pre spríjemnenie
pracoviska sme vodu z prítoku zachytili do
hadice. V Slnečnom lúči bol oproti sonde
v JV stene 10 m nad dnom otvor, do ktorého
sa nám nikdy nechcelo veľmi liezť. Keďže
sme sa začali Slnečným lúčom komplexnejšie
zaoberať, Marián komín vyliezol a objavil 62
m nových chodieb s prevýšením 34 m. Nové
priestory sme zamerali a tak, ako sme predpokladali, smerujú na povrch. Lukáš Vlček
sa v jaskyni podrobne venoval geológii. Pre
bezpečnosť sme rozšírili vstupnú úžinu pod
vchodom a v 24 m priepasti vyhodili predraté
laná. Priepasť sme vystrojili dvomi fixnými
oceľovými rebríkmi.
Poľovnícka jaskyňa: V jaskyni, ležiacej v nadmorskej výške 1607 m a o 120 m vyššie ako
Starý hrad, sme pokračovali v prehlbovaní
sondy. Jaskyňou vanie silný prievan, zatiaľ sa
nám nepodarilo odsledovať jeho zákonitosti,
potrebujeme mrazivejšiu zimu. V jaskyni sme
rozširovali tesný kanál pod uhlom asi 35°,
vyberali na dne sutinu, ale zdá sa, že dno sa
nám uzatvára do veľmi tesnej štrbiny. Na pracovisku sme nainštalovali lanovku.
Členovia nášho klubu sa zúčastnili zahraničných akcií vo Francúzsku a poznávacej cesty
do Kanady. Výsledky svojej činnosti sme publikovali v Spravodaji a pravidelne o svojej práci
informujeme širokú jaskyniarsku verejnosť na
webových speleologických stránkach. Takmer
z každej akcie robíme podrobnú fotodokumentáciu.
Elena Hipmanová, predsedníčka klubu
Oblastná skupina
Dolné Orešany
V roku 2007 sme
vykonali celkovo 45
pracovných
akcií
v jaskyniach Malých
Karpát.
Od začiatku roka sme
pokračovali vo výkopových prácach na lokalite
Husí stok (Kuchynsko-orešanský kras), kde
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sme po minuloročnom vybetónovaní vrchného komína pokračovali v práci už cez pôvodný vchod. V určitých častiach jaskyne sme
lokalizovali i pevné dno. Chodba, ktorá ďalej
pokračuje do masívu, je však zasedimentovaná, presintrená a pri ďalšej práci sa určite
nezaobídeme bez zbíjačky.
Aj to bol dôvod, prečo sme sa vo februári
presunuli do Jaskyne na Jelenci (Kuchynsko-orešanský kras). Po montáži lanovky sme
začali ťažiť predovšetkým hlinu s väčšími blokmi. Práca pokračovala sľubne, kým sme sa
nedostali do väčších závalov. Keď sme ich prekonali, puklina sa zúžila, a tak po zmapovaní
vykopaných častí sme jaskyňu koncom marca
opustili.
V Trstínskej vodnej priepasti sme 25. marca
vykonali prvý speleopotápačský prieskum
prvého jazera. Uskutočnil ho náš člen a policajný potápač Ľuboš Brník. Podľa jeho tvrdení
sa puklina pod vodou zužuje pod ľavú stranu
až do neprielezna (dosiahol hĺbku asi 6 m). Za
závalom viditeľným aj na suchu zostúpil potápač do prieleznej hĺbky 7 m, po úzkej pukline
by sa dalo zostúpiť aj oveľa nižšie, škára je však
široká iba 0,5 m. Ešte v ten deň, ale na druhom
konci jazera, sa nám po vylezení v závale podarilo objaviť miesto, odkiaľ vanul intenzívny
prievan. Na ďalšej akcii sa toto miesto podarilo
rozšíriť a preniknúť tak do nových častí jaskyne s dĺžkou 80 m.. Ide predovšetkým o úzke
puklinové chodby s pizolitovou i kryštalickou
výzdobou; pod jedným z komínov v sienke,
ktorá v minulosti pravdepodobne komunikovala s povrchom, sme našli kostru netopiera.
Priestory sme zmapovali.
Koncom apríla sa naše snaženie sústredilo na
aktívny ponor, nachádzajúci sa priamo v potoku na lokalite Mesačná. Nazývame ho preto
Ponor na Mesačnej (Kuchynsko-orešanský
kras). Najaktívnejším z nás na lokalite je Peter
Halenár, ktorému akoby táto lokalita prirástla
k srdcu. Ponor kompletne čistíme až po jeho
pevné strany. Asi po 3 m lokalizujeme priečnu
puklinu idúcu súbežne s potokom. V pukline
nachádzame neveľké voľné priestory, neskôr
v nej kopeme do hĺbky. Dostali sme sa tu
však do zúženia, ktoré bude potrebné rozšíriť.
Predtým by bolo dobré na lokalite vykonať
stopovacie skúšky a zistiť, kde voda z tohto
ponoru vyviera.

Prijali sme pozvanie OS Plavecké Podhradie
na Malokarpatský zraz jaskyniarov, kde sme
pomáhali pri pracovných akciách.
Pracovali sme i v Priepasti 3, V2 (Plavecký
kras) na vrchole Veterlína, kde sme pokračovali v rozširovaní úzkych puklín. Lokalita je to
perspektívna, pretože v letných mesiacoch tu
výrazne nasáva a v zimných mesiacoch naopak
vyfukuje prievan.
21. júla sme u nás už druhýkrát zorganizovali jaskyniarsky víkend. Tak ako rok predtým sa konal na Majdáne a zúčastnili sa na
ňom členovia OS Plavecké Podhradie, Speleo
Bratislava, OS Inovec, Speleoklubu Univerzity
Komenského a OS Čachtice. Pracovalo sa na
lokalitách Lačniakove škáry, Priepasť 3, V2
a Ponor na Mesačnej. Po práci sa podával
dobrý guláš, pečená svinka, dobré vínko a pivo.
Ešte raz účastníkom zrazu ďakujeme za pomoc
na našich lokalitách a za príjemné spomienky
na zážitky v ich spoločnosti!
Počas leta sme sa zúčastnili obnovenej
Speleologickej školy SSS v Pružine. Všetkým
organizátorom ďakujeme za pútavé prednášky
a príjemnú atmosféru, ktorú nám tu vytvorili.
Začiatkom septembra sme s Martinom
Kočkovským vykonali prieskum druhého jazera
v Trstínskej vodnej priepasti. Po jeho preplávaní
sme po vylezení závalu lokalizovali dve miesta,
kde by sa v budúcnosti dalo pracovať. Treba
však navštíviť jaskyňu v čase intenzívnejšieho
prievanu a rozhodnúť sa, kde pokračovať.
Zúčastnili sme sa aj na jaskyniarskom zraze
organizovanom Speleo Bratislava, kde sme
pomohli pri výkopových prácach v Chladničkovej jaskyni.
V októbri sme v spolupráci s Milošom
Hačom z OS Plavecké Podhradie začali pracovať v sonde pod Malou skalou v Plaveckom
krase (6 akcií). Rok sme zakončili dvojdňovou
akciou v Havranickej jaskyni; po náročnom
transporte centrály sme sa pustili s malou zbíjačkou do rozrušovania presintrených vápencových blokov na konci jaskyne, kde očakávame pokračovanie.
Speleologická strážna služba a praktická starostlivosť o jaskyne
V rámci tejto činnosti sme vyhotovili 18
identifikačných kariet jaskýň v našom rajóne,
ktoré sme poskytli SMOPaJ a SSJ.

Z Trstínskej vodnej priepasti sme z hĺbky
40 m vytiahli 150 kg železných trubiek a sít,
ktoré do jaskyne padli ešte v minulosti pri
razení vrtu. Na znečistenie priepasti sme
upozornili SSJ, ktorá s vlastníkom pozemku
spoločnosťou Alas spolufinancovala a zrealizovala položenie geotextílie na najzraniteľnejšie miesta nad jaskyňou. Pre príslušníkov
KR HaZZ SR sme zabezpečili zostup do
priepasti.
Vyčistili sa jaskyne na Mesačnej, Mníchove
diery a pod Zavesenou od odpadkov po turistoch.
Dvaja členovia sa zúčastnili školenia stráže
prírody v Súľove. Počas roka sme vyhotovili 17
písomných hlásení.
Osveta
Prezentovali sme náš objav v Trstínskej vodnej priepasti prednáškou na Speleomítingu vo
Svite. Uskutočnili sme prednášku o priepasti
pre obyvateľov obce Trstín a pre deti zo ZŠ
Horné Orešany prednášku o jaskyniach s ukážkou speleologickej techniky. O našej činnosti
sme informovali v regionálnych médiách.
Alexander Lačný, predseda
Speleoklub Drienka
Košice
V Slovenskom krase
pokračoval
sľubný
prieskum, prolongácia
i dokumentácia lokalít
s možnosťou prieniku
do viacerých vytypovaných
a rozpracovaných jaskynných systémov.
Na Silickej planine najviac hodín odpracovali
vo Východnej Ardóčke, SG-ponore, B-systéme,
v prepadlisku a jaskyni B-systému, Ordone,
Kečovskej vetve I a II, Veľkej osmičke a v prep.
i nových priestoroch Kečovskej Bielej jaskyne.
Hlavný nápor síl sa sústredil práve na túto lokalitu a po viacerých namáhavých akciách sa aj
zavŕšil objavom veľmi peknej, panenskej fluviokrasovej jaskyne s dĺžkou cca 120 m a hĺbkou cca
25 m. Novoobjavené priestory zatiaľ uzatvárajú
naplavené sedimenty. Problematické miesto sa
pokúsime v roku 2008 prekonať. Výrazný postup
zaznamenali aj v senilnej, korózne modelovanej
Východnej Ardóčke, kde sa skončili v úrovni cca
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10 – 15 m nad predpokladanými fluviokrasovými priestormi (LDS-systém). Na tejto lokalite
najviac práce odviedli počas mnohých akcií na
„otočku“, vo večerných hodinách po pracovnom čase. V senilnom fluviokrasovom Ordone
postúpili s pomocou moravských jaskyniarov.
V tejto fáze ťažko odhadnúť efektívnosť prác
v tomto inak peknom objave spred dvoch rokov.
Ďalší výrazný efekt dosiahli v senilnej fluviokrasovej jaskyni a jej satelite v rámci tzv. B-systému.
Obrovský zával, ktorého stabilitu a rozsah nie je
možné ani len odhadnúť, zatiaľ bráni pokračovať v sľubnej práci občas výdatne podporovanej
prievanom. V časti M-systému rozširovaním
úžiny prenikli do pokračovania zatiaľ s dĺžkou
cca 25 m. Významný postup zaznamenali po
úmorných akciách v koróznej Kečovskej vetve I
(tzv. CD-systém), kde objavili cca 40 m priestorov. Na predpokladané fluviokrasové priestory
treba prekonať ešte cca -15 – 20 m. V prolongácii, ktorá je pre extrémne objemové percento
CO2 možná len pri vonkajšej teplote nižšej ako
5 °C, stále pokračujeme. V koróznej Kečovskej
vetve 2 (tzv. M-systém) výkopom objavili 5 m
hlboký stupeň s ďalším voľným vertikálnym
pokračovaním za úžinou. V SG-ponore pokračovali v prekonávaní nepríjemného závalu na
dne. Menší objem prác vykonali s leopoldovskými jaskyniarmi v Novej mestskej priepasti,
kde došlo k nepríjemnej nehode so šťastným
koncom. Sanačné práce vykonávali aj v jaskyni
Drienka, Veľkej osmičke a v Červenej priepasti
I. V Majkovej jaskyni obnovili výkopové práce
na prítokovej vetve v Červenej sieni, kde 4-metrovou spriechodňovacou sondou zostúpili na
hladinu prítokového polosifónu.
Pri výskume guánových minerálov (SMOPaJ
a PF UK) boli nápomocní v Ardovskej jaskyni.
Na Dolnom vrchu vykonali odber vzoriek
podzemných vôd s cieľom overiť vitalitu bakteriofágov použitých pri stopovacom pokuse
koncom roka 2006. Ich vitalita ďaleko presahuje 2 – 3 mesiace, ktoré udáva odborná
literatúra. Ich koncentrácia v stagnujúcich
vodách v hĺbke cca 70 m len potvrdila deficitné lokálne zrážkové úhrny, ktoré spôsobili
uviaznutie týchto mikroorganizmov v 2. najhlbšej priepasti Dolného vrchu. Do hlbších
zón pod epikrasom sa ani nedostali. Potvrdili
to i odbery z krasových prameňov na úpätí
Alsó-hegy v Maďarsku. Do konca roka 2007 sa
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hydrologická situácia v podzemí nijako nezlepšila. V monitorovaní budeme pokračovať
v roku 2008. Vo svahu objavili novú jaskyňu,
ktorú tvorí 3 m dlhá puklina ústiaca do asi
8 m vysokého komína, resp. dosiaľ neotvorenej
priepasti. V spolupráci s Dr. Gaálom riešili
možnosť fluviokrasového vývoja Prikrylových
jaskýň vo východnej časti planiny. Na planine
vykonali povrchový prieskum a pre košických
gymnazistov pripravili jednorazovú exkurziu
po krase Dolného vrchu spojenú s vyslobodzovaním (a vyslobodením) živej lane z 5 m
hlbokej priepasti.
Pod vedením S. Mátého (nečlen SSS)
a v spolupráci so Z. Jergom (SK Minotaurus)
na Koniarskej planine pracovali v ponore
Skalického polja, kde v závale postúpili do
hĺbky -10,3 m, pričom tu dosiahli hladinu koncového jazierka. Prieskum jazierka v neopréne
bez potápačského výstroja zatiaľ nepotvrdil
voľné pokračovanie ponoru. Priestory zamerali a vyhotovila sa aj prvá mapa.
Na Muránskej planine v Ladzianskeho jaskyni vyliezením Sajrajtového komína objavili
nové priestory (Priepasťová chodba). Zatiaľ
bez úspechu sondovali v Sintrovej sále, kde
vyliezli aj komín, ktorý sa však končí slepo.
Rozširovali aj niektoré problematické miesta a domerali všetky novoobjavené priestory.
V jaskyni Homoľa pracovali na konci Dvojitého
a Veľkého meandra s čiastkovými postupmi.
Jaskyňu začali podrobne zameriavať. V masíve
Homole objavili niekoľko menších jaskýň s celkovou dĺžkou asi 30 m. V menšom rozsahu
sondovali v Budulínkovom ponore, ponore
Pokakabana, Depresii pod Župkovým vrchom
a Prievanovom blokovisku. Povrchový prieskum
masívu Župkovej Magury priniesol objavy
nových jaskýň s dĺžkami od 3 do 8 m (Abri
A1, A2, jaskyne Vysoká, V stienke, Vymrazená).
Taktiež objavili zaujímavý kolapsový komplex
Muránska Cetatile s jaskyňami MC1, MC2,
Zvončeková a Jergušov portál.
V Márnikovej jaskyni (Horehronské podolie) v Južnej vetve prenikli puklinou na vodu.
Ďalšie pokračovanie je neprielezné.
Sporadické povrchové prieskumy prebiehali aj na Plešiveckej a Zádielskej planine, na
Galmuse a v krase Murovanej skaly (Kojšovská
hoľa), kde nedošlo k výraznejším pokrokom.
Vo Volovských vrchoch objavili pri povrcho-

vom prieskume menšiu Jaskyňu pod Grexou
v nekrasových horninách.
Možnosti sanácie vyhodnocovali v Priepasti
pod cestou v Kavečanoch v Čiernej Hore.
Povrchové prieskumy, prolongáciu a dokumentáciu vykonali aj na Hornom vrchu. Pri
prieskume Horného vrchu spolupracovali
s košickým pracoviskom SMOPaJ.
Na posúdenie možností ďalšieho prolongačného prieskumu, resp. exkurzne navštívili viacero jaskýň: Nová Brzotínska jaskyňa, Hrušovská
jaskyňa, Milada, Ardóčka-Mikov, Veľká Žomboj,
Silická kvapľová jaskyňa, Veľká Bikfa, Lavička,
Bezodná ľadnica, Čertova diera pri Domici,
Líščia diera pri Domici, Kunia priepasť, Ortováň,
Klen-Szalayova jaskyňa, Kamenistá priepasť,
Ochtinská aragonitová, Dobšinská ľadová jaskyňa, Matilda, Jaskyňa na Kečovských lúkach,
Panská priepasť, Vápenná jaskyňa, Závozné priepasti I a II a Jasovská jaskyňa.
V doline Sighistel v Rumunsku obnovili
práce v nádejnej jaskyni Pestera Dracoaia, kde
v Komíne 2002 rozšírením visutého prítokového meandra postúpili o 6 m vpred založením menšej štôlničky. Jaskyňu zamerali. Na
pracovnom tábore sa zúčastnili aj kolegovia
zo Speleoklubu Šariš a domáci jaskyniari zo
skupiny Speodava Stei.
Zúčastnili sa expedície ZO ČSS Barrandien
na Alsó-hegy v Maďarsku. Dvaja členovia sa
na zimnej expredícii Kosovo 2007 podieľali na
meraní jaskyne Gryka e Madhe (Velika Klisura)
a v lete uskutočnili poznávaciu výpravu do
Albánskych Álp. Jeden člen sa zúčastnil expedícií Kosovo – Albánsko 2007 a Macedónsko
2007 – Jakupica.
Člen SK Drienka bol hosťom jednej z relácií
Slovenského rozhlasu. Člen SK Drienka rediguje webové stránky SSS.
Spracovali: G. Lešinský, T. Máté a M. Horčík
Jaskyniarsky
klub Dubnica
nad Váhom
Činnosť klubu
sa ako vždy
sústredila hlavne
na oblasť Mojtínskeho krasu. Spolu s akciami
speleologickej strážnej služby bolo odpracovaných 51 akcií.

V Jaskyni na Rúbani sme pokračovali v rozširovaní úzkych častí, kopaní v hornej chodbe
nad prítokom a vo fotodokumentácii.
V Jaskyni v Medzivrší sme rozširovali
úzku puklinu na dne v hĺbke 11 m, v J. na
Grúňoch sa rozširoval vchod a prehlbovala sa hlavná chodba, ktorá má asi 12 m.
Niekoľko akcií sa odpracovalo v j. Bufet
a Veterné diery.
Povrchový prieskum sa robil na Gabrišských
vrchoch, Javorine, Holaznom. Monitoring
netopierov sa vykonával po menších jaskyniach v celých Strážovských vrchoch, spolu asi
12 akcií.
Niekoľko členov sa zúčastnilo na akciách
v Pružinskej Dúpnej jaskyni, Kortmanke.
Jeden člen sa zúčastnil na expedícii na Kaukaze
do najhlbšej jaskyne sveta Krubera – Voronja
(-2170 m) a v Slovinských Alpách v j. Black
Jack (-350 m).
Skupina zorganizovala v spolupráci s Horskou záchrannou službou cvičnú záchrannú akciu v Mojtínskej priepastnej jaskyni. Na
základni klubu v obci Mojtín sme spravili
novú strechu.
Peter Medzihradský, predseda JK
Jaskyniarsky klub
Handlová
Skleniansky kras.
Za uplynulý rok sa
tu uskutočnilo viac
kontrolných akcií speleologickej strážnej služby. V apríli sme spoločne s deťmi navštívili
Priepasť na Tepličkách. Náplňou ďalšej akcie
bolo povrchové zameranie vchodov Priepasti
a Jaskyne na Tepličkách a Salamandrovej jaskyne. Na akciách sa zúčastňovali iba dvaja
členovia z Handlovej.
Vestenická medvedia jaskyňa a dolina Hradištnica.
V južnej časti Rokoša v doline Hradištnica
sme vykonávali kontrolné akcie speleologickej strážnej služby. Speleologický prieskum vo
Vestenickej medvedej jaskyni je na určitý čas
zastavený, robila sa len údržba a oprava uzáveru. Niektorí členovia pri povrchových akciách
v doline Hradištnica objavili novú jaskyňu na
pravom svahu doliny asi 100 m poniže od partizánskych bunkrov a iba 15 m nad asfaltovou
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cestou. Dostala meno Tichá jaskyňa. Na začiatku
mala dĺžku 3 až 4 m a sondovacími prácami sa
v nej postúpilo do celkovej dĺžky 12 m. Končí
sa zavaleným komínikom vedúcim na povrch.
Ďalšou významnou akciou boli práce v Jaskyni
v dvorane. Naľavo poniže starého vchodu sa
začalo so sondovaním v sonde 150 x 100 cm asi
do hĺbky 3 – 4 m. Na dne sondy sa objavil úzky
otvor, ktorým jaskyniari prenikli do priepasti
s hĺbkou 4 m. Na stenách priepasti sú bohaté sintrové náteky. Po odhádzaní kameňov zo závalu sa
podarilo preniknúť cez úžinu do chodby dlhej asi
9 m. Chodba je veľmi úzka s prekrásnou výzdobou v strope v podobe zácloniek a stalaktitov
a končí sa úzkym komínikom, dno je blativé. Po
zameraní dosiahla celková dĺžka jaskyne 22 m.
Spoločne s pracovníkom SSJ P. Staníkom
sme pomocou prístroja GPS zamerali vchody
jaskýň Brloh na Nitricou ( Močelník), Brložná
diera pri Nitrianskych Sučanoch a Chotoma
na Drieňove. V Sklenianskom krase sa takto
zamerala Volova zadná diera a v Uhroveckom
krase Hradná jaskyňa a Vlčia diera.
V roku 2007 sme nevykonávali nijakú speleologickú činnosť na území národnej prírodnej
pamiatky ani v chránených areáloch v Prievidz
skom okrese.
Na Spelomítingu vo Svite bol iba predseda klubu, na seminári speleologickej strážnej
služby v Súľove, ktorý pokračoval povrchovou
akciou v Súľovských skalách, sa zúčastnili 2
členovia. V apríli niektorí členovia uskutočnili
spoločnú akciu s Trenčianskym speleoklubom
do Slatinského krasu, kde si s M. Sovom prezreli
asi 8 jaskýň. Spolupráca so ZO SZOPK A Kmeťa
bola na slabšej úrovni ako po iné roky, organizovali sa ochranárske večery a autobusové zájazdy.
Účasť závisela od možností jednotlivých členov.
Počet akcií 32, odpracovaných hodín 433
a pol, technických denníkov 32.
Peter Strečanský, predseda JK
Speleoclub
Chočské vrchy
Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných
lokalitách v Chočských
vrchoch a Nízkych Tatrách.
Rok 2007 patril medzi naše
najaktívnejšie za posledných 7 rokov.
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V Ludrovskej jaskyni sa nám podarilo prekopať na troch akciách do Ovenkinej sienky
a predĺžiť tak jaskyňu o 4 m.
V Jaskyni chladných očí sme pracovali vo
vynášaní „nekonečnej“ sutiny z Pulcovej sienky. Vykopali sme časť starej zasypanej štôlne
s výdrevou v dĺžke 1,5 m.
Pokračovali sme v sondovaní v Jaskyni
nad Ižipovcami. V januári sme pod vedením
Mariána Sojáka (OS Slovenský raj) realizovali
v jaskyni archeologický výskum, pričom sa
v jaskyni našli hlinené črepy z nádob viacerých kultúr. Dve vykopané archeologické
sondy zároveň ukázali hĺbku pôvodného dna
jaskyne.
Nad Lúčkami sme otvorili nové pracovisko s fúrikom v Jaskyni na Smrekove. Š. Sitek
venoval jaskyni fúrik, krompáč a lopatu.
Počas piatich akcií sme prehlbovali vstupnú
chodbu do Hlavnej siene. Upravili sme ju na
prejazd fúrikom v dĺžke 7 m. Zorganizovali
sme tu aj dvojdňovú akciu s bivakom v portáli jaskyne.
Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala do
Prosieckej doliny. V Jaskyni O-3 sme pracovali
na vynášaní nakopaného materiálu na štyri
etapy von z jaskyne. V tomto výrazne pomohli
aj noví členovia E. Gemzická a I. Mičuda.
Aj tohto roku nám na jednej akcii pomohol P. Pokrievka ml. zo Speleoklubu Malá
Fatra v náročnom vynášaní hliny z Prievanovej
sienky. Akcií sa ďalej zúčastnili: Š. Sitek, S.
Szunyogová, F. Hanes, P. Kupčo, ale aj nejaskyniari S. Paulič a K. Belja. Pokračovali sme aj
v rozširovaní pukliny v sonde Prievan zdola.
Postúpili sme o 4 m.
Tento rok sme sa rozhodli znovu otvoriť 50 m dlhú Jaskyňu V-1, ktorej vchod
bol zasypaný asi 35 rokov. Znovuotvorenie
bolo pamiatkou na 1. jaskyniarsky týždeň
v Prosieckej doline v roku 1967 (40. výročie).
Na vyčistenie zasypaného vchodu sme potrebovali počas štyroch akcií vyniesť 220 vedier
hliny, skál a odpadkov. Ďalšie akcie sme
potom rozširovali vstupnú časť Mramorovej
chodby pre nebezpečne sa zosúvajúce balvany, čím vznikla Ivanova sienka, a čistili sme
Šikmú chodbu od napadanej sutiny a blata.
Jaskyňu sme znovu zamerali v dĺžke 50,1 m,
čím celková dĺžka jaskyne dosiahla 56,6 m
s prevýšením 12,6 m.

Veľa času strávila S. Szunyogová pri vylepšovaní a aktualizácii našej klubovej internetovej
stránky http://schv.4d.sk.
V roku 2007 sme uskutočnili 43 jaskyniarskych akcií, objavili 4 m v Ludrovskej jaskyni
a zamerali 50,1 m v Jaskyni V-1. Napísali sme
14 technických denníkov.
Juraj Szunyog, vedúci speleoklubu
Oblastná skupina Inovec
Prieskumná činnosť skupiny sa sústredila
predovšetkým na paleovýver nad Čachticami,
kde sme v spolupráci s OS Čachtice vyčistili zasypanú starú sondu do hĺbky 3,5 m.
V sonde pracovala koncom 60-tych rokov
20. stor. staršia generácia jaskyniarov, po
jej opustení bola údajne 15 m hlboká sonda
zasypaná navážkou z blízkeho lomu, stavebným odpadom a rôznym haraburdím. Na
základe výsledku prieskumu biodetekčnou
metódou sme vo svahu poniže starej sondy
vyhĺbili novú sondu, v ktorej už aj za účasti členov Trenčianskeho speleoklubu a SK
Strážovské vrchy bola dosiahnutá hĺbka
5,5 m. V tejto úrovni bol medzi skalnými
blokmi zistený prielezný, 3 m dlhý fragment
opusteného podzemného koryta s prítokom zo smeru od starej sondy. Celkove sa
tu uskutočnilo 27 pracovných akcií, počas
ktorých bolo odprataných asi 60 m3 sedimentov.
Ďalšou lokalitou bola jaskyňa SS-1
v masíve Salašiek, kde sme spolu s Trenčianskym SK a OS Čachtice uskutočnili
6 prieskumných akcií. Výsledkom bol objav
novej siene a priestorov s dĺžkou 25 m a perspektívou ďalšieho postupu pod závalom,
cez ktorý prúdi prievan. Dosiahnutá bola
hĺbka -16 m. Na lokalite došlo k úrazu, keď
neveľký padajúci kameň spôsobil dvojnásobnú zlomeninu ukazováka pravej ruky
vedúceho skupiny.
V rámci ochrany a plánu uzatvárania jaskýň
financovaného SSJ sa v Dobrovodskom krase
podarilo zabezpečiť vstup do jaskyne C13,
ležiaci na dne závrtu, betónovou skružou,
vrátane osadenia kovového uzáveru. Okrem
toho boli vyčistené závrty C13 a C18 od
pozostatkov po prieskumných prácach bývalej OS Chtelnica. Na tejto akcii sa význam-

nou mierou podieľali jaskyniari z Liptova (SK
Nicolaus a Červené vrchy). Vďaka novému
vstupu bude možné v budúcnosti pokračovať v prieskumných prácach v koncovej úžine
s ozvenou a prievanom.
V jaskyni HV-1 sa v r. 2007 v prieskume
nepokračovalo. Pred jej vchodom bol budovaný násyp, ktorý v budúcnosti umožní
inštalovať povrchovú lanovku pre transport
materiálu zo vstupnej, 16 m hlbokej priepasti.
Niekoľko povrchových prieskumných akcií
uskutočnil vedúci OS v oblasti masívu Grnice,
pričom zaregistroval neveľkú krasovú priehlbeň, ktorá sa javí ako perspektívne budúce
pracovisko.
Pri povrchovom prieskume hrebeňa a svahov Teplého vrchu v Pov. Inovci boli objavené tri depresie a niekoľko zimných výduchov,
z ktorých jeden vyúsťuje puklinovým otvorom
v skalnej stene a pravdepodobne súvisí so známou, nižšie položenou Jaskyňou pod Teplým
vrchom.
Celkove sa v rámci činnosti OS uskutočnilo
45 akcií. Okrem toho sa vedúci skupiny zúčastnil na 4 viacdňových akciách Trenčianskeho
SK zameraných na hĺbenie sondy v zimnom
výduchu v masíve Česanej hory. V lete sa
zúčastnil na pracovných stretnutich malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom krase a na
Majdáne v Kychynsko-orešanskom krase, na
jeseň akcie Záver sezóny na Košariskách v Borinskom krase.
Ivan Demovič, predseda OS
Oblastná skupina Jána Majku
Členovia OS Jána Majku vykonali v dvoch
samostatne pracujúcich skupinách 26 pracovných akcií, pri ktorých sa prolongovalo 9 lokalít a objavila nová priepasť v lokalite Horný
vrch s názvom Dúhová priepasť, so súčasnou
hĺbkou do 18 m, zatiaľ bez otvoreného pokračovania.
Hlavnou oblasťou činnosti skupiny na
Hornom vrchu bolo okolie Kamenného kostola a priepasť nad vyvieračkou. Ďalej sa
intenzívne pracuje na dokumentácii krasových javov a dohľadávaní historických údajov o činnosti jaskyniarov na lokalite Horný
vrch.
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Okrem Slovenského krasu členovia skupiny
preskúmali Zlatú priepasť v masíve Kojšovskej
hole.
V oblasti Dolného vrchu sa prolongovali
2 lokality, Priepasť Valentovcov a Jazvečia
priepasť, zatiaľ bez otvoreného pokračovania.
Gusto Stibrányi pracoval v jaskyni Mesačný
tieň pri prieskume vetvy Zeleného psa
a Žufaní. Pri ďalšej akcii spolu s Romanom
Valentom mapovali rebrík na vertikálnom stupni pod Tatra Open I a objavili
a mapovali Cintorín netopierov pod I. bivakom. Súčasne sa vŕtali kotevné body na
exponovaných miestach vo vstupnej časti
a pod Chodbou kremencových vajec.
Dvaja členovia skupiny aktívne vypomáhali
pri organizovaní Jaskyniarskeho týždňa.
Strážna služba špecializovaná na jaskyne
v rámci pridelených lokalít vykonala 12 návštev na Dolnom vrchu a 11 návštev v lokalite
Horný vrch.
Zbyněk Valenta, predseda OS
Oblastná skupina Liptovská Teplička
V roku 2007 sme v teréne odpracovali 8
akcií, všetky v aktívnom občasnom ponore
Zatračanského potoka na lokalite s pracovným
názvom „Pod rampou“. Akcie boli zamerané
na sondážne práce, s vyberaním sutinového
materiálu v koncovke.
Likvidovali sme nové závaly a aj napriek
vynaloženému úsiliu sme zaznamenali iba
3-metrový postup dopredu.
Mimoriadne mokré obdobie a aktívne toky
v priebehu roka nám v našich ponorových jaskyniach okrem sporadických návštev a hydrologických pozorovaní na jednotlivých lokalitách nedovoľovali inú činnosť.
V rámci propagačnej činnosti skupiny sa
nám koncom roka podarilo dostať sa do
povedomia širšej verejnosti vďaka regionálnemu denníku Podtatranské noviny, kde bol
o našej skupine a práci publikovaný článok.
Masmédiá si spomenuli na nás aj vďaka
tomu, že v roku 2007 sa Liptovská Teplička
stala „dedinou roka“ a aj my jaskyniari sme
svojím drobným podielom prispeli k tomuto
úspechu.
Vlastimil Knapp, predseda OS
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Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš
Členovia pracovali na území Nízkych
Tatier v Jánskej doline
pri prieskume na lokalitách v masíve Slemä,
v Stanišovskej a Partizánskej
jaskyni, všade s čiastočnými postupmi.
Pri prieskume Svidovskej jaskyne č. 1 zaznamenali postup o 7 m, Malužinskej jaskyne o 1 m.
Povrchový prieskum sa vykonal v okolí Svarínskej
doliny a Šindliarovej doliny. V priepasti Škarkétka
sme urobili farbiaci pokus a zamerali známe
priestory – hĺbka 31 m, dĺžka 60 m.
Pri prieskume Važeckého krasu sa našla
a zdokumentovala Kováčova diera v spolupráci so zamestnancami SMOPaJ.
Na území Pienin pri povrchovom prieskume
bola objavená rozsadlinová priepasť HL 11 –
Medzi oknami s hĺbkou 20 m a dĺžkou 30 m.
Pri čistení nánosov v Lebke sa postúpilo o 2 m.
Členovia OS sa zúčastnili Jaskyniarskeho
týždňa, Speleologickej školy a urobili dve prednášky o ochrane prírody a jaskýň.
Alfréd Gresch, predseda OS
Jaskyniarsky klub
Liptovský Trnovec
V minulom roku
sme mali sedem jaskyniarskych akcií. Na
dvoch akciách v jaskyni Bosorka sa prekopával štopeľ v komíne. Ďalšie
dve akcie sa odpracovali v Boroškovej jaskyni,
kde sa vyťahoval zosunutý materiál a sledovaním prievanu sa určoval smer ďalšieho možného postupu.
Tri akcie sa uskutočnili v Medvedej jaskyni.
Medvedia jaskyňa ukrýva totiž paleontologicky významné nálezy a na základe tejto skutočnosti sa v nej vykonal záchranný paleontologický výskum v spolupráci s katedrou geológie
a paleontológie PRIF UK v Bratislave pod vedením špecialistu Mgr. Martina Sabola, PhD.,
a SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši za aktívnej účasti Ing. Petra Holúbka. Medzi nálezmi boli pozostatky leva jaskynného, medveďa

jaskynného, vlka obyčajného, kosti hlodavcov
a netopierov. V júli sa v spolupráci so Správou
slovenských jaskýň vykonala generálna rekonštrukcia uzáveru tejto jaskyne.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých akciách sa nachádzajú v technických denníkoch.
Ku koncu roka dvakrát zasadal výbor. Riešil
návrhy na udelenie ocenení terajším a bývalým
členom JK a otázku nákupu inventáru na VSS.
Rastislav Hollý, predseda klubu
Speleoklub Malá Fatra
Pracovné akcie klubu
Dubná skala. Najviac akcií (26) sme v uplynulom roku venovali Sonde na lúčke. Sonda
dosiahla dĺžku vyše 50 m a hĺbku 12,5 m.
Ku koncu roku sme sa zamerali na prieskum
sondy smerom na západ, pričom sa nám
podarilo postúpiť o 6 dĺžkových metrov cez
zával. Momentálne vidno týmto smerom ďalšie pokračovanie, ale sondu treba zabezpečiť
proti voľným blokom. V Jazvečej jaskyni sme
sa zamerali na sledovanie prievanov a celkovú kontrolu priestorov. Z obidvoch lokalít
boli vyhotovené mapy. Dve akcie sme venovali
sondážnym prácam v sonde na hrebeni, táto
lokalita sa vyznačuje prievanmi hlavne v zimnom období. Celý priestor Dubnej skaly sa
počas celého roku kontroloval so zameraním
na prievanové javy.
Malcov – Sonda pod tisom. Viac ako 20
akcií prinieslo momentálny stav: Od vody erodovaná chodba padá do hĺbky štyroch metrov
od úrovne vchodu, dĺžka vykopanej chodby je
približne 20 m, dĺžka kolmo do masívu približne 15 m. Zo sondy existuje pracovná mapa. Pri
daždivom období v sonde počuť vodný tok.
Valčianska dolina – Sondy nad vyvieračkou. Po povrchovom prieskume vykonávanom
v zimnom období sme vo svahu otvorili dve
sondy so silným prievanom, výškovo od seba
vzdialené približne 30 m. Horná sonda sa nateraz skončila vo veľkých blokoch, pod ktorými je
bližšie neurčený podzemný priestor (pri kopaní
padá materiál voľne do hĺbky). Spodná sonda
dosiahla dĺžku 4 m, skončila sa zatiaľ v blokovisku, ktoré treba zabezpečiť proti zosuvu
výdrevou.
Jaskyňa Izabely Textorisovej. Prieskumu
jaskyne sa venovalo 6 akcií, garantovaných

odborným pracovníkom Turčianskeho múzea
A. Kmeťa Andrejom Bendíkom. Smer prieskumu je zameraný na prekonanie horného centrálneho závalu. Pri prieskume sa našla strieborná minca z roku 1687 a viac kostrových
zvyškov z jaskynného medveďa.
Kraľovany – Jaskyňa v tuneli. Celkovo 6
akcií bolo zameraných na celkové oboznámenie sa s lokalitou, zameriavanie jaskyne (výpomoc pri zameriavaní P. Holúbkovi),
posúdenie možnosti pokračovania jaskyne
na obidvoch známych koncoch. Dolný koniec
(sifón) sa preskúmal speleopotápačským spôsobom. Dosiahli sme hĺbku približne 4 m
s viditeľným pokračovaním, pokus sa skončil pre potápačskú nehodu. Horný koniec
sa podarilo prekopaním pieskového náplavu
posunúť o 24 m.
Belianska dolina. V doline sa pravidelne
vykonával povrchový prieskum a pozorovanie
speleologicky zaujímavých javov.
Jánska dolina. Malá Stanišovská jaskyňa
– nad celou oblasťou bol vykonaný podrobný
povrchový prieskum pomocou virgule, na jeho
základe sme 4 akcie zamerali na pokračovanie
tretej sondy na ľavej strane jaskyne. Práce sme
skončili pre zaplavenie sondy, tesne predtým
sme v sonde narazili na prievan a náznak klenbovitého stropu chodby.
Ohnište – zúčastnili sme sa na akcii zameranej na zostup do Veľkej ľadovej priepasti.
Červené vrchy. Zúčastnili sme sa na dvoch
akciách speleoklubu Červené vrchy, pričom
sme pomáhali pri vystrojení Zadného úplazu, zameriavaní Vyšnej Kresanice a práci
v Svätojánskej sonde. Zostúpili sme na dno
Novej Kresanice.
Prosiecka dolina a Malé Karpaty. P. Pokriev
ka ml. sa zúčastnil pracovnej akcie na lokalite O3 v Prosieckej doline s J. Szunyogom
a v Malých Karpatoch na prácach v Jaskyni na
Stálej skale a v blízkej sonde.
Centrálne akcie organizované SSS
Zúčastnili sme sa Speleomítingu vo Svite,
Speleologickej školy v Pružine a Jaskyniarskeho
týždňa v Slovenskom krase. Počas JT sme
navštívili Kuniu priepasť, Krásnohorskú jaskyňu, Anjelskú priepasť a maďarské jaskyne Béke
a Kossuth.
Pavel Pokrievka, predseda SK
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Speleoklub Minotaurus
Pokračovali sme v prieskume Šingliarovej
priepasti, kde sme počas roka uskutočnili
dve pracovné akcie. Doliezli sme komín nad
Hlavnou priepasťou. Na tzv. starom dne jaskyne sme spolu s jaskyniarmi z Brna (Tartaros)
vykopali asi 2 m hlbokú sondu v závale.
V jaskyni Zúgó sme mali 9 akcií, ktoré boli
zamerané na potápačský prieskum sifónu
a na sprístupňovacie a dokumentačné práce.
Speleopotápačský prieskum robia jaskyniari
z Tětína. V priepasti Čistá studňa sme na jednej
akcii rozširovali neprieleznú puklinu na dne.
Kompletizovali sme podklady do pripravovanej publikácie o Plešiveckej planine a venovali
sme sa fotodokumentácii vo viacerých jaskyniach planiny.
V rámci spolupráce s pracovníkmi Správy
NP Slovenský kras a Skupinou na ochranu
netopierov sme pomáhali pri zimnom sčítavaní netopierov na Silickej a Plešiveckej planine.
Ďalej sme sa venovali fotodokumentácii viacerých jaskýň v rámci prípravy výstavy o svetovom prírodnom dedičstve.
Mimo Slovenského krasu sme sa zúčastnili
jednej akcie na Krakovej holi a troch niekoľkodňových akcií v Mesačnom tieni.
V rámci spolupráce so Správou slovenských jaskýň sme sa starali o zverené lokality
Slovenského krasu. Odstránili sme „poľovnícke“ znečistenie z dvoch priepastí na Plešiveckej
planine a asi 50 m gumených hadíc z Ponornej
priepasti.
V priebehu roka 2007 sme uskutočnili 60
akcií, z ktorých sme vyhotovili 60 technických
denníkov.
Jaroslav Stankovič, predseda SK
Speleoklub
Muránska
planina
Členovia speleoklubu
pracovali hlavne na
Muránskej planine a v jaskyni Mesačný tieň (M. Mikuš).
Pokračovali v prácach v jaskyni Bobačka v Pieskovej chodbe. Vykonávali pravidelnú kontrolu
a údržbu jaskynných uzáverov. V povrchovom
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prieskume sa zamerali na Lopušné, Brnovo,
Havrané, Javorníkovú, Hrdzavé, Paseky a Javorinu.
Peter Mikuš, vedúci speleoklubu
Speleoklub
Nicolaus
Hlavná činnosť sa
sústredila na tradičné lokality v Jánskej
doline (Jaskyňa zlomísk, Sokolová jaskyňa, Medvedia jaskyňa). Postúpiť ďalej sa podarilo iba v Malej
Stanišovskej jaskyni, kde sa v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Tribča objavilo po
vylezení komína 60 metrov nových priestorov; lokalita má aktuálnu dĺžku 764 metrov
pri denivelácii 23 metrov. Pracovalo sa aj na
Občasnej vyvieračke, kde bolo objavených 28
nových metrov. V Novej Stanišovskej jaskyni
sa v spolupráci s jaskyniarmi zo Speleoklubu
Brno pracovalo na problémoch v Diamantových pieskoch a odtokovom kanáli na konci
Stanišovskej chodby.
V masíve Smrekovice východne od Jánskej
doliny sa zaregistrovali na základe informácie
N. Jermakova dve riečne jaskyne.
V masíve Ohnišťa sa pracovalo na prehlbovaní Lešinského závrtu. Na základe prievanu
objavili P. Maceček a S. Votoupal tesne pod
planinou Ohnišťa zaujímavú meandrujúcu jaskyňu Kľúč s dĺžkou 58 a hĺbkou 29 metrov.
V Zápoľnej jaskyni v doline Čierneho Váhu
sa v koncových častiach hlavnej chodby podarilo objaviť 53 metrov nových priestorov, ktoré
smerujú na povrch. Vstupné dve výdrevy sa
zlikvidovali a tieto nebezpečné miesta sa stabilizovali vybudovaním kamenných múrikov.
Pri prieskume tohto vysokohorského krasového územia sme spolupracovali s jaskyniarmi
z Červených vrchov.
V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej
doliny sme skúmali a dokumentovali nové
priestory v Štefanovej jaskyni. Pracovne sa
navštívili aj ďalšie jaskyne Demänovskej doliny: Ľadová, Mieru a Slobody.
S členmi SK Drienka sa pracovalo na
prieskume lokality Hmlistý závrt na Plešiveckej
planine.

Spolu s jaskyniarmi z Bratislavy sme sa
zúčastnili prieskumných prác v Borinskom
krase a Belianskych Tatrách, spolupracovali
sme aj s ružomberskými jaskyniarmi (prieskum
v Liskovskom kameňolome, v Jaskyni zlomísk)
a so speleoklubom zo Zakopaného (návšteva
Jánskej doliny).
V zahraničí sme pôsobili na začiatku februára
v Kosove. S ďalšími klubmi SSS sme pracovali
na prieskume a dokumentácii jaskyne Velika
klisura, v ktorej sme s pomocou neoprénového obleku skúmali chodby pretekané vodným
tokom a rozsiahle jazerá vo vstupnej časti,
zameriavali a skúmali aj vertikálne úseky. Jeden
člen trvalo pôsobí vo Francúzsku, kde sa zúčastňuje prieskumných akcií v oblasti Devoluy. M.
Gradziński sa severne od Krakova v Ojcovskom
národnom parku uplatnil pri dokumentovaní
40 jaskýň a previsov.

Peter Holúbek, predseda SK

Oblastná skupina Orava
Kraľoviansky meander
Jaskyňa v tuneli – zameranie 177 m chodieb s prevýšením +30 m, zhotovenie mapy.
Pokračovanie v prieskume jaskyne.
Západné Tatry
Priepastná jaskyňa v skálí – vyčistenie štôlne,
odstránenie závalu, priebežné budovanie výdrevy.
Brestovská jaskyňa – pokračovanie výskumu zameraného na meranie klímy, hydrológiu, geologický prieskum (zisťovanie veku
jaskyne, odber vzoriek sedimentov) a podrobný speleologický prieskum vrátane zamerania
celého známeho systému a zhotovenia mapy.
Povrchový prieskum lokality a zameranie
všetkých krasových javov pomocou GPS.
Správa slovenských jaskýň usporiadala v Ždiari konferenciu Výskum, využívanie a ochrana
jaskýň, na ktorej sa prezentovala aj Brestovská
jaskyňa. Podklady na konferenciu sú prípravou
na vydanie zborníka tejto jaskyni.
Nový objav v katastri obce Chlebnice, lokalita
Hunkovo, nám ohlásil horár J. Melo. Následne
sa v tejto pseudokrasovej jaskyni vytvorenej vo
vnútornom paleogéne preskúmalo 112 m chodieb s hĺbkou -39 m.
Ochrana krasu sa vykonávala priebežne po
celý rok.
Vladislav Mikula, predseda OS

Oblastná skupina
Plavecké Podhradie
Stalo sa tradíciou,
že koniec a začiatok
jaskyniarskej sezóny
patrí PP1-ke. V januári
boli akcie zamerané na
vyčistenie chodby pod schodiskom, čo sa nám aj podarilo; vytiahli sme asi
2 t sutiny, ktorá vznikla pri sondážnych prácach. Počas tohto upratovania sa M. Hačovi
v chodbe pod komínmi podarilo odkryť jazerko, zahádzané pravdepodobne pri rozširovaní
chodby z čias grófa Pálffyho. V jazierku sa
po vyčistení nachádza celý rok asi 10 cm
vody. V jaskyni sme sa venovali aj prieskumu;
M. Hubekovi sa na konci chodby Šmykľavka
podarilo preniknúť o necelý meter.
V Hubekovej jaskyni sme odpracovali 13 akcií.
10. júna sa podarilo prekopať sifón na konci jaskyne a za ním sa objavila asi 15 m chodba s ďalším sifónom (3. v poradí). Po zameraní objavu
dĺžka jaskyne vzrástla na 150 m.
Nový objav: Jaskyňa pod bukom v Červenici,
kde sa v lete podarilo našim čakateľom M.
Butašovi a M. Špotákovi preniknúť do nových
priestorov; na 7 akciách objavili asi 25 m.
V Pohanskej pukline sme začali rozširovať tektonickú poruchu s hĺbkou asi 4 m.
Postúpili sme ďalej asi 2 m. Počas týchto akcií
sa M. Blusk venoval čisteniu jaskyne vzdialenej
asi 40 m od pukliny.
V Hačovej jaskyni sme sa venovali rozširovaniu úžin a vystrojeniu nebezpečných miest.
Jaskyňa na Bubni – tejto lokalite sa venovali
najmä naši mladí čakatelia zo speleokrúžku
pod vedením M. Velšmida. Vyčistili a rozšírili
vchod na konci jaskyne, robili sondážne práce.
V Stenlyho jaskyni sme pri hĺbení sondy pri
stene dosiahli hĺbku asi 3 m.
V júli sme usporiadali tradičné stretnutie
MKJ v Kamenistej za účasti skupín z Bratislavy, Orešian, Čachtíc a Piešťan. Počas dvoch
dní sme navštívili jaskyne Ofrflané, Lencová,
PP2, Hubekova a ponor v Mokrej doline. Na
odplatu sme pomohli na pracovných akciách
v Borinke a H. Orešanoch. M. Hačo pomohol
zorganizovať stretnutie v Čachticiach.
Zúčastnili sme sa aj na centrálnych akciách:
na Jaskyniarskom týždni v Háji bolo 6 členov,
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po 2 na Speleologickej škole SSS a školení
o ochrane jaskýň. Jeden člen našej skupiny sa
zúčastnil so Speleo Bratislava poznávacej expedície po Moldavsku.
Pre verejnosť sme zorganizovali Deň otvorených dverí v Plaveckej jaskyni a jaskyni
Haviareň (Hevírna).
Jozef Kovárik, predseda OS
Oblastná skupina Prešov
Členská základňa skupiny pozostávala z 10
členov a jedného čakateľa, z toho 2 členovia
sú dlhodobo v zahraničí. Do funkcie predsedu
bol opäť zvolený R. Košč; ako člen kontrolnej
komisie SSS sa zúčastnil na troch zasadnutiach výboru spoločnosti. Pracovných akcií
sa zúčastňovali títo členovia: Košč, Némethy,
Gallovič, Sedlačko, Koščová, Havrilay.
Prieskumná a výskumná činnosť
Členovia OS zorganizovali 20 pracovných
jaskyniarskych akcií. Pracovali sme hlavne v okolí jaskyne Zlá diera pri Lipovciach,
na lokalite Vyšný Slavkov v jaskyniach starého
kameňolomu. Najvážnejšie jaskyniarske akcie
sme vykonávali na Jasovskej planine na lokalite
Skalistý potok, kde sa v závere roka podarilo
preniknúť do suchých vertikálnych častí tohto
jaskynného systému.
Kultúrno-výchovná činnosť
V areáli jaskyne Zlá diera v Lipovciach sme
uskutočnili množstvo besied so žiakmi najmä
základných škôl. Ich cieľom bola propagácia
speleológie a ochrany životného prostredia.
Besied v teréne sa zúčastnilo asi 200 žiakov.
Rudolf Košč, predseda oblastnej skupiny
Oblastná skupina
Rimavská Sobota
Členovia
OS
Rimavská
Sobota
pracovali počas uplynulého roka na viacerých
lokalitách.
Celkovo sme uskutočnili
42
pracovných
akcií,
z
ktorých
boli
vyhotovené
technické denníky s počtom odpracovaných
hodín 953.
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V južnej časti Poľany P. Nociar lokalizoval niekoľko kratších pseudokrasových jaskýň. V tomto
roku sa bude zaoberať ich podrobnejšou dokumentáciou. Pri Ábelovej (Ostrôžky) lučenecká
časť oblastnej skupiny zamerala pseudokrasovú
Jaskyňu pod Dubinou s dĺžkou 4,15 m. V jaskyni
Nádej v Tuhárskom krase sme pokračovali v sondovacích prácach, avšak bez výraznejšieho postupu. Zdokumentovali sme banské dielo s názvom
Zvonová diera v Cinobanskom predhorí a vyhotovili mapu s celkovou dĺžkou 15 m. Dielo vybudovali pravdepodobne v 19. storočí v súvislosti
s výrobou železa v Cinobani.
V Jaskyni nad Kadlubom sme v závalovej časti
nad odtokovým sifónom prenikli 3 m dlhou
strmou plazivkou do sienky menších rozmerov. Odtiaľ bol postup možný len smerom pod
zával popri väčších zaklinených blokoch, ale
z obáv o našu bezpečnosť sme to zatiaľ neskúsili.
V sienke počuť vodný tok, ktorý tečie pod nami.
Na lokalite s pracovným názvom Medzi
kadlub sme naďalej rozširovali úzku studňu
smerujúcu do neznámych priestorov jaskyne
Kadlub. Vyskúšali sme ju rozširovať aj prehriatím (pomocou ohňa) a následným prudkým
ochladením vodou. Hornina na niektorých
miestach popukala a na jej mechanické rozrušovanie bolo potrebné vyvinúť podstatne menšie množstvo energie. Toho času je hĺbka studne
2,5 m. Citeľný prievan sa nepodarilo lokalizovať
pravdepodobne pre hlinenú upchávku.
Na podnet B. Kortmana sme navštívili a zdokumentovali Šlosiarovu jaskyňu v Levároch. Jej
dĺžka je 58,2 m (Spravodaj 2/2007). Nad jaskyňou sme rozširovali freatický komín hlboký
4 m. Okolie sme zrekognoskovali a zaujal nás
občasný ponor, ktorý je však dosť zanesený.
Španopoľskú vrchnú sondu sme prehĺbili
o ďalšie 3 m, a tak jej terajšia hĺbka je 10 m.
Na dne sme našli niekoľko starších zvieracích
kostí a tiež ľudské kosti, ktoré sme odoslali na
determináciu M. Sojákovi.
V jaskyni Praslen sa P. Nociarovej podarilo
preniknúť cez zúžené miesto do priestoru za
m. b. 23 (Spravodaj 2/2006), kde objavila ďalších 6 m. Na opačnom konci jaskyne (pri m. b.
11) sme vykopali sondu na zistenie hĺbky dna;
ani v hĺbke 2 m sa dno nedosiahlo. Zamerali
a fotograficky zdokumentovali sme aj jaskyňu
Viktória, ktorá sa nachádza cca 30 m južne od
jaskyne Praslen a jej dĺžka je 23 m.

Pri jaskyni Puklina J. Rešetár s J. Grajcárom
po prehĺbení vstupného vchodu prenikli
do zatiaľ 3 m dlhého podzemného priestoru. I. Balciar objavil v hornom úseku doliny Kamenného jarku jaskyňu Päť chotárov,
ktorej celkovú dĺžku odhadol na 10 m. Na
pravej strane potoka Blh medzi Vraňou jaskyňou a štátnou cestou lokalizovala P. Nociarová
4 m dlhú dutinu riečneho pôvodu. K. Nagypál
na podnet E. Vörösa lokalizoval cca 10 m dlhú
dosiaľ neznámu jaskyňu v kamennom mori
Pohanského hradu južne od zosilňovača.
Š. Pászer zorganizoval dve medzinárodné
akcie v Drienčanskom krase pre jaskyniarov
zo Záchrannej jaskyniarskej skupiny Bakony
z Maďarska. Navštívili Jaskyňu nad Kadlubom
a Podbanište.
Členovia OS sa podieľali aj na organizovaní
environmentálnych akcií: projektovanie náučného chodníka Tuhársky kras, ukážky praktického použitia jednolanovej techniky pre
obyvateľov Rimavskej Soboty, odborný výklad
na náučnom chodníku Drienčanský kras pre
deti ZŠ a Deň Zeme.
Igor Balciar, tajomník OS
Speleoklub
Rokoš
Na výročnej členskej
schôdzi, ktorá sa uskutočnila 12. 1. 2008
v Ješkovej Vsi, sa zúčastnili 5 členovia speleoklubu. Okrem zloženia nového výboru
schválili správu o činnosti za uplynulý rok.
Uvádzajú sa v nej dve pracovné akcie; ich
náplňou podľa technických denníkov boli
sondovacie práce v jaskyni Vahanka v Haringovej skale (Nitrické vrchy).
Ľubomír Kubíček, predseda speleoklubu
Speleo Rožňava
Výročná členská
schôdza
skupiny
sa uskutočnila 18.
1. 2008 za účasti 19
starých členov, dvoch
čakateľov a troch novoprijatých členov. Členská
základňa je v súčasnosti 24 členov, z nich 22 na

mieste zaplatilo aj členské príspevky. O prijatí
dvoch čakateľov za členov sa rozhodne na
základe výsledkov ich angažovanosti na budúcej výročnej členskej schôdzi.
Výbor skupiny zostáva v nezmenenom zložení. Na čestné ocenenie navrhol bývalých
členov Speleo Rožňava Ing. Jána Faška a Ing.
Ladislava Herényiho in memoriam. V roku
2008 Speleo Rožňava oslávi 60. výročie od
svojho vzniku – patrí teda medzi najstaršie
skupiny v rámci Slovenskej speleologickej
spoločnosti.
Rožňavskí jaskyniari uskutočnili v priebehu
roku 2007 niekoľko významných akcií, medzi
nimi:
a) akcie v teréne
Najviac času sa venovalo Mramorovej studni Gombaseckej jaskyne, pretože vodný stav
umožnil uskutočniť viac postupov. O vyše 24-ročnej práci na tejto lokalite sme natočili aj
krátky film, ktorý sa prezentoval v rámci diskusie na oslavách 30. výročia vyhlásenia biosférickej rezervácie Slovenský kras. Fakticky iba
Speleo Rožňava používa v teréne beztrhavinové rozpojovanie hornín pomocou nevýbušnej
zmesi CEVAMIT. Iba vďaka tejto technológii je
možný postup v Gombaseckej jaskyni, o čom
hovorí aj spomenutý film. Medzi nové patrí aj
objav prepadliska neďaleko lokality Tri hroby
na Silickej planine. Spoločné akcie, hlavne
v prvej polovici roka, sa realizovali v spolupráci s jaskyniarmi z Maďarska.
b) ostatné akcie
Ako každý rok aj v roku 2007 sme sa venovali terénnej výskumnej stanici v Krásnohorskej
Dlhej Lúke, jeden člen skupiny navštívil krasové lokality v Bulharsku a skupina zorganizovala poznávací pobyt na území Slovenského
krasu pre ústavných sudcov ČR a SR po ich
spoločnom zasadnutí v Košiciach. Aj o tomto
podujatí sme natočili dokument. Členovia
skupiny sa podieľali na zabezpečení ukážok speleologickej techniky a lezenia v rámci
Dní mesta Moldava a na ZŠ Krásnohorské
Podhradie. Obe akcie vzbudili mimoriadny
ohlas širokej verejnosti, detí aj rodičov.
V rámci symbolickej likvidácie hraníc po
vstupe do Schengenskej zóny sme spolu s jaskyniarmi a ochranármi Aggteleckého národného parku odstránili závoru na hraničnom
priechode Domica.
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V rámci zosúladenia pôsobnosti jaskyniarskych skupín na území Slovenského krasu sme
podporili spoločný postup povoľovacích konaní iniciovaných G. Lešinským na Krajskom
úrade ŽP Košice.
Oslavy 60. výročia pôsobenia skupiny chce
skupina uskutočniť v predvečer osláv 55. výročia sprístupnenia Gombaseckej jaskyne.
Aktivitu Speleo Rožňava opäť podporili jednotlivci 2 %-mi z dane zo mzdy, ako aj SCA
Hygiene Products Gemerská Hôrka, Explózia
Slovakia Humenné a LMM Stupava, ktorým
aj touto cestou vyslovujeme.
Ondrej Bolaček, vedúci skupiny
Oblastná
speleologická
skupina
Ružomberok
V roku 2007 sa
odpracovalo 135 akcií, z toho sa vypracovalo
133 technických správ.
Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na
lokality: Komjatná, Zemianska dolina,
Jaskyňa chladných očí, Tlstá hora, Dúbrava,
Krížska dolina, Smrekovica, Prosiecka dolina,
oblasť Sidorova, Liskovského kameňolomu
a Liskovskej jaskyne.
V Liskovskej jaskyni sme odpracovali 42
akcií. Činnosť sa sústredila na rekonštrukciu
rebríkov v Hornej snemovni a Západnej sieni.
Tu sme navŕtali bezpečnostné nity s očkami
a rebríky sme upevnili proti pohybu. Naďalej
sa pokračovalo v údržbe traverzov, mostov, trás
a schodov, ako aj speleozákladne Lisková.
V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach.
Rozširovala sa Kosturíkova chodba v Hlavnom
vchode. Intenzívne sa sondovalo na Západnom
konci, kde sme našli štrbinu s prievanom.
V Guánovom dome sme rozširovali puklinu,
tá sa, žiaľ, skončila úžinami. Výkopové práce
sme realizovali aj vo Veľkom labyrinte, kde sa
nám podaril postup 5 m. Nad piatym východným vchodom sa nám podarilo preniknúť do
sienky 2 x 2 m. Zo sondy v Západnej sieni sme
tohto roku vyniesli 150 vedier zeminy, no bez
ďalšieho úspechu. Ďalšie sondovanie prebiehalo v oblasti Malého labyrintu nad Skladanou
sieňou. Tu sme postúpili o 5 m dopredu.
Sondovalo sa aj v Camberových chodbách.
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Naďalej sa aktívne pracovalo na fotodokumentácii a kontrolovali sa uzávery vchodov do
jaskyne.
V Liskovskom kameňolome sme odpracovali
55 akcií. Podarilo sa nám zamerať a zdokumen
tovať cca 400 m podzemných priestorov. Vo
februári sme náhodne natrafili na jaskyňu
v Liskovskom kameňolome č. 2. Odkopali sme
ju a preskúmali po 40 rokoch. Rozšírili sme
tu niekoľko úžin, za ktorými sme prenikli
do niekoľkých ďalších priestorov. Jaskyňu sme
zamerali v dĺžke 60 m. V marci objavenú jaskyňu č. 1 sme preskúmali a zamerali v dĺžke
150 m. Tu sme skúmali vertikálne aj horizontálne priestory. Realizovali sme tu výkopové
prace na konci jaskyne v obidvoch smeroch.
Vo východnom smere (Camberova puklina)
sa nám podarilo postúpiť o 10 m. Ďalej je
cesta odstrelená. Pod jaskyňou č. 1 sme objavili, zamerali a preskúmali jaskyňu Lámačka
v dĺžke 20 m. Na plošine kameňolomu na úrovni
smetiska sme pri hľadaní Vodnej jaskyne objavili (pod centrálnou skalou) jaskyňu Johanov
potok. Preskúmali a zamerali sme ju v dĺžke
53 m, pričom sme tu dosiali úroveň rieky
Váh. Zamerali sme Jaskyňu zdochlín v dĺžke
72 m (výkopovými prácami sme tu objavili
8 m nových chodieb s prievanom z východného
smeru), Zabudnutú jaskyňu (20 m), Jaskyňu
nad dvojkou (4 m), Jaskyňu č. 3 (2 m), Jaskyňu
pri dvojke (5 m), Jaskyňu č. 7 (4 m), Ponorové
jaskyne P1, P2, P3 a jaskyňu Ostrá skala
(10 m). Povrchovo sme zamerali lomovú stenu
a jaskyne v jej okolí. Ťah sme napojili na systém
Liskovskej jaskyne a na rieku Váh v celkovej
dĺžke 1500 m. V kameňolome sme otvorili niekoľko povrchových sond, v ktorých sa priebežne
pracovalo.
Povrchový prieskum sme vykonali v oblasti
Komjatnej, Zemianskej doline, Jaskyne chladných očí, Tlstej hory, Smrekovice, Sidorova
a Prosieckej doliny.
V oblasti Komjatnej sme lokalizovali niekoľko jaskýň. V jednej z nich sme sa prekopali do
väčšej siene. Na Tlstej hore v Jalovej priepasti
P. Sliačan vykonal prieskum nového objavu.
Na Smrekovici sme pracovali v prepadlisku
Smrekovica, kde sme postúpili o 2 m.
V oblasti Sidorova sme pri prieskume lokalizovali priepasťovitú jaskyňu Sitekov sen, zamerali sme ju v dĺžke 15 m. V oblasti Montanistiky

sme vykonali prieskum, mapovanie a fotodokumentáciu. Pri Vyšnej Boci sme zdokumentovali
2 štôlne v dĺžke 200 m. V Krížskej doline sme
vykonali dokumentáciu na Dechtarke, Vedre,
Pekelnej, Rakytovej, Predpekelnej a Ostredku.
Naďalej sme pracovali na údržbe a zveľadení
speleozákladne Pekelné.
Na Magurke sme zdokumentovali odvodňovací tunel pod haldou Kilian a pokúšali sme
sa prekopať do štôlne Russeger. Na Španej
doline sme preskúmali, zmapovali a fotograficky zdokumentovali tamojšie štôlne. Exkurzne
sme navštívili štôlňu Cigeľ na hnedé uhlie pri
Prievidzi. Exkurzne sme navštívili štôlňu na
siderit v prevádzke v obci Rudňany na východnom Slovensku.
Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na tieto
oblasti:
Krakova hoľa – návšteva Jaskyne slnečného
lúča,
Jánska dolina – navštívili sme jaskyne: Nová
a Veľká Stanišovská, Stará poľana, Podkova,
J. v Hlbokom a J. zlomísk.
V letných mesiacoch sme navštívili jaskyniarov zo Zakopaného (Poľsko); boli sme
v Nátekovej jaskyni vo Vysokých Tatrách
a uskutočnili sme tu niekoľko povrchových
akcií.
Navštívili nás jaskyniari z Čiech, Poľska – ST
Zakopané, z našich JK Aragonit, OS Veľká
Fatra a OS Nicolaus.
Celkovo sme v oblasti Ružomberka objavili
512 metrov nových priestorov. Zamerali sme
585 metrov, povrchovo sme zamerali 1565
metrov. Zdokumentovali sme 12 km banských
diel na celom území Slovenskej republiky.
Pavol Jurečka, podpredseda,
Miroslav Jurečka, predseda OSS
Sekcia jaskynného potápania
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
Speleoklub
Slovakia-Bystrá
Od januára 2007
skupina začala s vŕtacími a trhacími prácami v sifóne Eurotunel a práce v šturmovom
tempe trvali do začiatku marca, do zatope-

nia sifónu. Potom sa pokračovalo v spolupráci
s čachtickými a moravskými jaskyniarmi v novoobjavenej jaskyni Hučiacich vodopádov.
Puklina s nádejnými vyhliadkami postupu na
viditeľné riečisko zatiaľ jaskyniarov nepustila
ďalej, preto sa v jaskyni bude pracovať aj v roku
2008. Rovnako možno vyhodnotiť aj trhacie
práce na perspektívnom dne v Jaskyni mŕtvych
netopierov. Najintenzívnejšie sa pracovalo na
novom pracovisku, tzv. Prepadlisku v lokalite
Lavínište, kde jaskyniari vyhĺbili šesť metrov
hlbokú sondu, vydrevili ju a do príchodu snehu
jej ústie aj vybetónovali, aby ju trvale zabezpečili
pred zavalením. Vstupný priestor poslúži aj na
uzatvorenie priepasti a vybudovanie prístreška
na uloženie pracovného náradia.
Mimoriadne náročnou rekonštrukciou strechy a jej krytiny prešiel aj vchodový objekt
JMN. Aj keď v tomto prípade nejde o priamu speleologickú činnosť, objekt je trvalým
zázemím speleológov pri prieskume v tomto
nehostinnom vysokohorskom teréne, kde je
všetko buď chránené, alebo veľmi drahé.
Milan Štéc, predseda SK
Speleologický klub
Slovenský raj
Klub mal k 1. 1.
2008 28 členov. V uplynulom roku vystúpil z klubu RNDr. M.
Daniel, vyňatý z evidencie bol Jaromír Volek a za
člena bol prijatý Peter Hovorka.
Činnosť klubu v r. 2007 sa zamerala na
prieskum a evidenciu povrchových a podzemných krasových javov v Slovenskom raji, na
Galmuse, v Levočských vrchoch a v Medvedích
chrbtoch (travertínové kopy).
Do jaskynného systému Stratenskej jaskyne
sa zorganizovali štyri akcie, dve exkurzie do
Stratenskej jaskyne a dve akcie do jaskyne
Psie diery (kontrola uzáveru a celkového stavu
jaskyne). Kontrola ukázala, že uzáver jaskyne
je plne funkčný a do jaskyne sa žiadni nepovolaní návštevníci nedostali. Dĺžka Stratenskej
jaskyne sa nezmenila: 19 317 m + Psie diery
2 670 m = 21 987 m.
V Medvedej jaskyni sa uskutočnil rozsiahly paleontologický výskum kostí jaskynné-
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ho medveďa. Výskumu, ktorý trval 14 dní,
sa zúčastnili odborníci z Rakúska a Slovenska a naši členovia zaisťovali akciu z hľadiska
ochrany. Výskum bude pokračovať aj v roku
2008. V rámci prieskumu jaskyne sa preskúmala a zdokumentovala 77 m dlhá Oľgina
chodba a ukončil sa prieskum v Jazierkovej
chodbe. Počas ďalších troch akcií sa spočítavali netopiere a kontroloval a upravoval uzáver
jaskyne. Zorganizovala sa exkurzia pre lesných
pracovníkov zo Spišskej Novej Vsi a z Prešova.
XL. klubový jaskyniarsky týždeň sa uskutočnil v doline Tiesňavy 18. – 25. augusta. Počas
neho sa najviac pracovalo v jaskyniach v doline Tiesňavy: v jaskyni U čmeliaka, v Jaskyni
pod bráničkou a v nepomenovanej jaskyni na
Pelci sa pokračovalo v sondovaní. Vykonala sa
dokumentácia Jaskyne na Cigánke a preskúmané boli dve ďalšie jaskyne. Vyhotovila sa
fotodokumentácia Dobývky na Fe na Pelci.
Do Stratenskej jaskyne sa zorganizovali dve
exkurzie, opravené boli železné rebríky a vykonaný prieskum v Strechovej a priamej chodbe,
sondovanie v Dóme zlomísk.
V Psích dierach sa skontroloval uzáver. Na
dvoch akciách prebehol povrchový prieskum
bez zreteľného výsledku. Týždňa sa zúčastnilo
16 členov klubu; odpracovali 84 dní, nečlenovia klubu 41 dní.
Rozsiahla práca sa vykonala pri povrchovom
prieskume, objavovaní a dokumentácii nových
jaskýň Slovenského raja.
V južnej časti Slovenského raja boli objavené
a zmapované tieto jaskyne: Šmolkova (15 m),
Pálenica 1 (12 m), Pálenica 2 (8 m), Komora
(8 m), Nad traťou (7 m), Pri strome (7 m).
V masíve Cigánky – Lipovec objavené a zamerané jaskyne: Zadná diera (30 m), Cigánka
(50 m), Lipovecká komora (13 m), Horná
komora (9 m), Cigánka 1, Cigánka 2 (objav
35 m). Tu sa urobil aj orientačný archeologický
prieskum.
Na planine Glac: pokus o otvorenie závrtu
do hĺbky 1 m.
Vo Veľkom Sokole: objavený a zameraný
Mokrý komín (21 m) a Starý brloh (12 m).
Pre sčítavanie netopierov boli navštívené
tieto jaskyne: Kvapkajúcej vody, Ypsilonka,
Ementál, Vahan.
V rokline Zadné diery objavená a zameraná
jaskyňa S oknom (6 m) a 4 malé diery (4 – 5 m).
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V Pieskovej jaskyni (roklina Predná diera)
pokračovali sondovacie práce.
V rokline Suchá Belá objavené a zmapované
tieto jaskyne: Zavalený tunel (20 m), Veľký
tunel (12 m), Diera v brale 1 (27 m), Diera
v brale 2 (8 m), Diera v brale 3 (8 m) a Diera
v brale 4 (15 m).
V rokline Kyseľ objavená a zameraná Diera
nad vodopádom (9 m) a zameraná Andrejova
chyžka (13 m).
V závere Hlbokej dolky sa preskúmala
Prievanová diera a Diera v Hlbokej dolke, aj
zameraná v dĺžke 11 m.
Objavená a zameraná bola Malá sokolia
(9 m) v Sokolovej doline. Na severnom okraji
objavená a zameraná jaskyňa Dve skalky (25 m).
V masíve Tri kopce objavené a zamerané tri
jaskyne: Tri kopce 1, 2, 3 (29 m).
V hranovníckych travertínoch sa vyhotovila
fotodokumentácia troch jaskýň (Hincava 2, 3, 6).
V rámci činnosti strážnej služby sa kontrolovala Čertova a Vtáčia jaskyňa a Čertova diera.
Významný rozsah dosiahli práce na území
rozšírenia travertínov, a to na Dreveníku
a Hradnom vrchu. V Hradnom vrchu sa preskúmala a zdokumentovala Hradná jaskyňa
(30 m). Na Dreveníku bola objavená a zameraná
Hodkovská jaskyňa (60 m), zmapovaná jaskyňa
Nad lesom (60 m). V niekoľkých jaskyniach sa
spočítavali netopiere. Uskutočnilo sa niekoľko
kontrol jaskýň – archeologických lokalít.
Dve akcie sa uskutočnili do Šarkanovej
diery na Galmuse, zdokumentovaná bola
Archeologická sieň a Chyža.
Exkurzia, spočítavanie netopierov a speleologický prieskum sa uskutočnili v Levočských
vrchoch, a to v Jaskyni pod Spišskou a v Jaskyniach pod Jankovcom.
V rámci činnosti členov jaskyniarskej strážnej služby sa kontrolovali uzávery uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie diery,
vrátane údržby uzáverov) a jaskyne, ktoré sú
ohrozované návštevníkmi – hlavne archeologické lokality: Jaskyňa Tri skalky, Čertova
a Vtáčia jaskyňa, Kláštorná, Ružová a jaskyne
na Dreveníku a na Galmuse. Okrem toho
radoví členovia klubu vykonávali počas 64
terénnych speleologických akcií kontrolnú
ochranársku činnosť na 66 speleologických
objektoch. Naša činnosť bola zameraná aj na
ochranu povrchových krasových javov.

Členovia klubu sa zúčastnili rôznych
podujatí organizovaných SSS a SSJ. Na
Speleomítingu SSS okrem organizačného
zaistenia (O. Miháľová) sa zúčastnilo ďalších 7 členov klubu. Chod techniky zaisťovali dvaja členovia (Ing. P. Budický, Ing.
Š. Skalský). Na Speleofóre ČSS sa zúčastnili
dvaja členovia klubu. V Ždiari sa uskutočnila konferencia Výskum, využívanie a ochrana
jaskýň, na ktorej sa zúčastnili 4 naši členovia
a prezentoval sa doterajší prieskum a výskum
travertínov na Dreveníku. Členovia klubu sa
zúčastnili na jaskyniarskom týždni v Slovenskom krase, dvaja členovia sa zúčastnili seminára stráže prírody. Výsledky archeologického
výskumu jaskýň na Spiši sú zosumarizované
v monografii Osídlenie spišských jaskýň od prave
ku po novovek autora RNDr. M. Sojáka, PhD.
Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku
nedošlo k žiadnym úrazom ani mimoriadnym
udalostiam.
V r. 2007 sa členovia speleologického klubu
zúčastnili na 71 akciách, z toho 64 terénnych,
ktorých náplňou bol speleologický prieskum,
dokumentácia a ochrana krasových javov.
Počas jaskyniarskych akcií sme odpracovali
v teréne 188 dní. Objavených bolo 26 jaskýň
v Slovenskom raji s dĺžkou 416 m jaskynných
priestorov, jedna na Dreveníku (60 m), zameralo a zmapovalo sa 28 jaskýň (25 Slov. raj,
2 Dreveník, 1 Hradný vrch) s dĺžkou 621 m
podzemných priestorov.
Ján Tulis, predseda SK
Jaskyniarska skupina
Spišská Belá
Svoju činnosť skupina vykonávala v oblasti Belianskych Tatier,
v severných dolinách
Vysokých Tatier a Pienin.
Celkove uskutočnila 31
akcií na 10 lokalitách. Pritom
objavila 171 m jaskynných priestorov a celkove
zamerala 889,68 m meranej dĺžky.
Nosným programom skupiny je naďalej
Jaskyňa Javorinka, ktorej skupina venovala patričnú pozornosť. Sondážnymi prácami v Netopierej chodbe objavili členovia 100 m chodieb.
Pokračovali prieskumom a sondovaním boč-

ných chodieb v Heliktitovej a Záhadnej chodbe.
Povrchovým prieskumom v Kolovom potoku
hľadali pomocou prievanov spojitosť s podzemím jaskyne. Skupina pokračovala na oprave
vchodu a Vstupnej priepasti. V letnom období betónom a roxormi zabezpečila bloky pod
vchodom porušené mrazovým zvetrávaním.
Členovia skupiny pokračovali v sondážnych
prácach na konci Prievanovej jaskyne, kde sa
v sonde dostali do 16 m dlhého priestoru,
ktorý pokračuje zúženinou. V Loveckej jaskyni
sa pri sondážnych prácach na druhý pokus
dostali do cca 30 m dlhých priestorov. V rámci
povrchového prieskumu sledovaním prieduchov sme zistili jeden aktívny prieduch. Počas
tejto akcie sa uskutočnil aj prieskum Jaskyne
u troch hríbov. Pri povrchovom prieskume
ponorov v Kolovej doline skupina preskúmala
puklinu v závale nad ponormi, kde prenikla
v dĺžke cca 18 m a do hĺbky cca 13 m; lokalita dostala pracovný názov Puklinová jaskyňa
v závale. Cieľom dvoch akcií do Muránskej
jaskyne bolo vyhotovenie nového plánu jaskyne a preskúmanie komínov. Počas prieskumu
sa zameralo celkove 139,08 m šikmomeranej
dĺžky jaskynných priestorov. Na základe orientačného prieskumu Jaskyne pod Starou poľanou
(Jaskyňa na Kokodaji) ju následne členovia
skupiny zamerali v dĺžke polygónového ťahu
94,39 m s deniveláciou 44,6 m. Na konci urobili orientačnú sondu, čím objavili cca 10 m
nových priestorov.
K 125. výročiu sprístupnenia Belianskej
jaskyne skupina dokončila na požiadanie
Správy slovenských jaskýň VI. etapou domeranie neprístupných časti jaskynných priestorov a vyhotovila plán jaskyne v programe
T.J.P.K.R. a programe THERION. V rámci VI.
etapy sa zameralo 693,65 m šikmomeranej
dĺžky časti priestorov Balvanita chodba, Tunel,
Zrútený dóm – najvyšší bod, Priepasťová chodba, Objavný komín. Celkove jaskyňa dosiahla
po zameraní polygónovej siete dĺžku 3829 m
s prevýšením 168 m.
Dvaja členovia, RNDr. S. Pavlarčík a J. Zibura,
v rámci jaskynnej stráže prírody uskutočnili 27
kontrolných akcií, pri ktorých okrem pracovných lokalít navštívili aj jaskyňu Aksamitka,
Alabastrovú jaskyňu a Ľadovú pivnicu, Suchú
a Mokrú dieru, Muránsku jaskyňu, Zbojnícku
jaskyňu a i.
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S. Pavlarčík, V. Fudaly a Ľ. Plučinský sa
zúčastnili 7. vedeckej konferencie Výskum,
využívanie a ochrana jaskýň pri príležitosti 125. výročia sprístupnenia Belianskej
jaskyne, ktorú organizovala Správa slovenských jaskýň. Pri tejto príležitosti sa skupina prezentovala prednáškami S. Pavlarčíka
Mineralogické výskumy v Belianskej jaskyni
a V. Fudalyho Speleologický prieskum
a dokumentácia Belianskej jaskyne (súčasťou prednášky bola dokumentácia jaskyne
Ľ. a M. Plučinským v programe THERION).
Na Jaskyniarskom týždni v Slovenskom krase,
spojenom s Lezeckými dňami, sa zúčastnilo
7 členov a čakateľov našej skupiny. Dobre
pracuje Speleologický krúžok pre žiakov
základných škôl v Spišskej Belej; jeho 12 členov získava prvé skúsenosti s lezeckou technikou na lezeckej stene HAVRAN. V rámci
spoločenských aktivít sa skupina zúčastnila
prezentácie spolkov a občianskych združení
pôsobiacich v Spišskej Belej, ktorá sa konala
19.augusta na Belianskom rybníku, 21. septembra sa na námestí v Spišskej Belej uskutočnil Jaskyniarsky večer, ktorý je pravidelnou súčasťou prezentácie činnosti skupiny.
Večer bol venovaný 125. výročiu sprístupnenia Belianskej jaskyne a skupina informovala
o najnovších poznatkoch z prieskumu jaskyne a ukončenej dokumentácii v programe
THERION vo forme videoprojekcie.
Vladimír Fudaly, predseda skupiny
Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy
Na januárovej výročnej členskej schôdzi
sa rozhodlo o zložení
nového výboru JK: predseda B. Kortman, členovia M. Kardoš, P. Kardoš,
J. Kasák, I. Steiner, revízor J. Habrún. Novými
členmi sa stali R. Krajčír a R. Nemec, celkový
počet členov klubu stúpol na 41.
Praktická speleologická činnosť
Za celý rok sa uskutočnilo 132 akcií (na
porovnanie rok predtým 125). V jaskyniach
a na povrchu krasu sa tak ako po iné roky vykonávali prevažne prieskumné sondovacie práce
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a práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Viaceré akcie
mali charakter exkurzií. Pracovné úsilie sa
sústredilo do viacerých lokalít Strážovských
vrchov. Najviac, až 22 akcií evidujeme v Pružinskej Dúpnej jaskyni (hlavne sondovanie
v novoobjavených sienkach), nasledujú jaskyne
na Strážove (Četníkova svadba, Jánošíkova j.,
Strážovská priepasť a ďalšie) a Brcova jaskyňa
(Brcove diery) pri Domaniži. Zaregistrovali
sme niekoľko menších jaskýň pri povrchovom
prieskume Sokolia nad dolinou Bieleho potoka
a nad Radotinou, pod Ostrou Kačkou neďaleko
doliny Jasenová a inde, vo viacerých z nich sa aj
sondovalo. Akcie do Otcovej (Matkinej) jaskyne sa využili na fotodokumentáciu a posúdenie
možností ich prolongácie, na Kortmanke sa o.
i. osadil nový nosník nad Priepasťou medzi
Kačkami a zabezpečil sa ochranným náterom.
Druhou najnavštevovanejšou bola krasová
oblasť Považského Inovca (Vinište, Úhrad),
najmä jaskyne pod Úhradom, Džimova spása,
Opálená a Mačacia skala, ale aj blízke lokality Strážovských vrchov a Tribča. Náplňou
akcií okrem prieskumných prác v jaskyniach
a na povrchu boli klimatické a iné pozorovania a ich dokumentácia. Z ostatných „domácich“ krasových území spomeniem Lúčanskú
Malú Fatru, kde sa pracovalo v Jaskyni pod
javorom a v jaskyniach na Kozli, a Súľovské
vrchy (Závadské jaskyne, oblasť Verdonu na
Malom Maníne), z pseudokrasových Javorníky
(údajná Kátlinská jaskyňa). Niekoľkí členovia,
najčastejšie M. Lisý, sa zúčastnili aj na prac.
akciách alebo exkurziách v rajónoch iných
klubov SSS: v Nízkych Tatrách v Demänovskej
doline (j. Štefanová, Pustá), v Jánskej doline (j.
Stanišovská, Sokolová, j. Haraska), v Čachtickom a Mojtínskom krase (J. na Rúbani) i na
Malom Rozsutci (Kryštálová j.).
Ako vidno z tohto stručného prehľadu aktivít, jaskyniarske menu našich členov sa stále
rozširuje. Jeho korením aj v minulom roku
boli objavy: Fašiangovej sienky v Pružinskej
Dúpnej j., jaskyne Sokolia 2 s dĺžkou asi 25 m
a následne ďalších jaskyniek, podobne v máji
a júni dvoch asi 20-metrových a iných kratších jaskýň nad dolinou Radotiná, čiastkové objavy alebo postupy v Brcových dierach,
Jánošíkovej j. a inde. Naši členovia sa zaslúžili aj o objavy vyše 200 m nových priestorov

v j. Štefanová v Demänovskej doline. Súčasťou
prieskumných a odkrývačských prác bola aj
ich písomná, fotografická a mapová dokumentácia (zamerala sa časť Braňových ozvien
v Četníkovej svadbe, čiastočne sa zdokumentovalo 6 jaskýň s dĺžkou do 20 m pri doline
Jasenová. Vchody viacerých jaskýň sa lokalizovali pomocou GPS, ale vo väčšej miere sa začala
najmä pri povrchovom prieskume využívať
aj virguľa. Z akcií sa vyhotovilo celkove 132
technických denníkov, časť fotografií sa použila na obrazovú prezentáciu našich jaskýň na
Speleologickej škole a na seminári speleologickej stráže prírody v Súľove.
Súčasťou činnosti JK sú aktivity pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti
o ne. V rámci uzavretej dohody o spolupráci
so Správou slovenských jaskýň sme sa spolu
s tromi členmi speleologickej strážnej služby
od nás (B. Pružinec, M. Lisý a B. Kortman)
starali aj o udržiavanie poriadku v jaskyniach
a ich okolí. Vyčistili sa viaceré jaskyne (Malá
Strážovská j., Závadské jaskyne, Zvislá priepasť v Žibrici, Brložná j. a iné), vykonávala sa
kontrola a údržba uzáverov jaskýň. Opravil sa
opätovne poškodený uzáver vchodu Pružinskej
Dúpnej jaskyne. V j. Četníkova svadba sa spevňoval vchod, inštalovali stúpačky a pripravoval
bivak vo Volejbalovej sieni. Bolo potrebné niekoľkokrát odkrývať sutinou prisypaný vchod
do Strážovskej priepasti; výdrevou sa zabezpečila sonda Prerušená pieseň v Jánošíkovej
jaskyni. V doline Jasenová pri Sádočnom sme
v rámci Zeleného projektu MŽP SR upravili
krasový prameň Urícka studňa a jeho okolie
a označili sme ho spolu s prameňom Zigušická
studňa informačnými tabuľkami.
Iné aktivity
Viaceré návštevy krasových lokalít v pôsobnosti nášho klubu i mimo nej mali prevažne charakter exkurzií a prehliadok jaskýň.
Tie boli zahrnuté napríklad aj do programu
celoslovenských jaskyniarskych podujatí pod
hlavičkou SSS, resp. SSJ, ktoré sa uskutočnili v auguste v Pružine-Priedhorí (6. ročník
obnovenej Speleologickej školy) a v novembri
v Súľove (seminár speleologickej stráže prírody) a na ich príprave a organizácii sa podieľali
členovia JK Strážovské vrchy, predovšetkým
jeho predseda, ale aj J. Kasák a S. Chmela ako

lektor, ako sprievodcovia M. Lisý a M. Kocúrik.
Časť odborného programu Speleologickej
školy absolvoval R. Nemec. Zástupcovia JK
sa zúčastnili na Speleomítingu vo Svite, kde
sa Slavo Chmela predstavil vlastným filmom
Jaskyňa nad vyvieračkou (Vrátna dolina), i na
Jaskyniarskom týždni v Slovenskom krase.
Úspešní sme boli aj s projektom nazvaným
Poďte s nami do jaskyne, na ktorý klub získal
dotáciu mesta Považská Bystrica. Na jeho prvej
časti – zájazde do Slovenského krasu v októbri sa zúčastnilo vyše 70 osôb (navštívili sme
spolu 6 jaskýň), očakávania splnila i druhá
časť projektu určeného pre širokú verejnosť
– Jaskyniarsky večer v novembri za účasti vyše
200 návštevníkov v považskobystrickom kine
Mier s malou speleoalpinistickou a hudobno-spevnou ukážkou, predstavením jaskyniara filmára S. Chmelu a jeho tvorby, výstavou obrazov
F. Miháľa a fotografií I. Pohanku. Uskutočnilo
sa niekoľko prednášok a besied predovšetkým
pre školy, deti a mládež, počas vychádzok sme
s nimi navštívili aj niektoré jaskyne. O činnosti klubu sa mohla široká verejnosť dozvedieť
najmä z miestnych a regionálnych médií, publikovali sme aj v Spravodaji SSS. Začalo sa s prípravou klubovej webovej stránky.
Bohuslav Kortman, predseda JK
Speleoklub Šariš
V roku 2007 prevládal prieskum a mapovanie v Levočských
vrchoch a v priľahlých
oblastiach. Členovia sa
zúčastnili na pracovných
a prehliadkových akciách
iných klubov. Okrem toho sa urobilo veľa
povrchových speleologických, v menšej miere
geologických a archeologických akcií.
Niekoľkí členovia sa zúčastnili zahraničných
akcií v Chorvátsku na ostrove Hvar, v Kosove,
Albánsku, Rumunsku (Bihor), Macedónsku
(Jakupica), Maďarsku (Dolný vrch) a Poľsku
(Beskydy).
Účasť na centrálnych akciách SSS – na
Speleomítingu vo Svite 10 členov a 2 sympatizanti, boli prezentované objavy na ostrove Hvar
a v Levočských vrchoch (Židova jaskyňa); na 48.
jaskyniarskom týždni 7 členov a 2 čakatelia.
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Čistenia Kavečianskej jaskyne sa zúčastnilo
počas 3 dní pracovej akcie spolu 12 členov.
Nácvik jednolanovej techniky sa 3 razy uskutočnil v jaskyni Abri a na Humenci.
V spolupráci s poľskými jaskyniarmi sa spočítali netopiere v Židovej jaskyni (227 ks štyroch
druhov), v spolupráci so slovenskými netopierarmi a jaskyniarmi zo Spiša netopiere v Jaskyni
pod Spišskou (120 ks piatich druhov).
Celkovo na Slovensku bolo objavených
473,5 m, zmapovaných 482 m, v zahraničí objavených 302,5 m a zmapovaných 794 m jaskýň.
Jaskyniarska činnosť je zaznamenaná v 54
technických denníkoch, celkový počet akcií
zhruba 100.
Prieskumné a mapovacie akcie v našej oblasti
Levočské vrchy. Jaskyňa pod Spišskou a jej
okolie: sčítanie netopierov, osadenie dilatometra a jeho následná kontrola, odčítanie údajov.
Spolu s kontrolou vchodov celkove 5 akcií.
Židova jaskyňa: sčítanie netopierov, spriechodňovanie, mapovanie, fotografovanie, rozhovor s pamätníkom, spolu 5 akcií.
Zmapovaných 198 m, aktuálna dĺžka 502 m.
Trojuholníková jaskyňa: 2 akcie, objav 78 m,
zmapovaných 122 m.
Leštiny: rozpracovanie výduchov, zatiaľ
3 jaskyne, objav 26 m, 5 akcií.
Zámčisko: 3 akcie, povrchový prieskum,
objav 13 m, mapovanie Nikovej jaskyne (50 m)
a Ľadového dychu (19 m).
Strieborná hora: povrchový prieskum novej
lokality, objav 2 jaskýň, spolu 40 m.
Busov – Sivá skala. Znovunájdenie čiastočne
zavalenej Zbojníckej jaskyne, ktorá má odhadom 100 m.
Šarišská vrchovina. Okrem povrchového
prieskumu hlavne rozširovanie vchodu do
Chminianskej jaskyne, mapovanie Jaskyne
mŕtveho vojaka (43 m).
Slanské vrchy. Prehliadky opálových baní
na Dubníku (Libanka, Remetov Kunderov),
povrchový prieskum hlavne J. Ducára, ktorý sa
venuje aj geologickým raritám (skalné okno)
a pamiatkam z minulosti oblasti. Objav menších pseudokrasových jaskyniek a abri.
Bachureň. Džandžurova diera: pracovná
akcia, prehlbovanie šachty.
Čergov. Povrchový prieskum okolia Hani
goviec a Kamenice.
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Vihorlat. Jedna zimná akcia v pseudokrase
neovulkanitov.
Branisko. Diablova diera: ponor a vyvieračky
V-1, V-2 a V-3, overovacie a pracovné 3 akcie.
Kopytovská dolina: objav 2 jaskýň a 1 abri,
spolu 10 m.
Malinková dolina: 2 akcie vo Fosílnom
ponore.
Bradlové pásmo. Vápenícka jaskyňa nad
Terňou, rozširovanie úžin, postup o 3 m.
Prieskumné, prehliadkové a mapovacie akcie
v rajónoch iných jask. skupín
V rámci 48. JT v Háji naši členovia absolvovali povrchovky Hájskej a Zádielskej planiny, prehliadky Zvonivej, Kunej priepasti,
Domice, Jasovskej jaskyne a jaskýň v Maďarsku – Kossuth barlang a Béke barlang.
Vysoké Tatry – Mesačný tieň: osadzovanie
stúpačiek na obťažných miestach, objavy 150
m a zmapovanie 50 m členovia na 1 akcii.
Nízke Tatry – Ohnište: pracovná akcia v Lešinského závrte, jaskyňa Kľúč, 3 členovia.
Bradlové pásmo – Haligovské skaly.
Chemikova džurka, postup 2 m.
Prieskumné, poznávacie a mapovacie akcie
v zahraničí
Chorvátsko – ostrov Hvar. Objavených 5
jaskýň a 4 priepasti, spolu 98 m. Po zameraní
budú prezentované v odbornej literatúre.
Kosovo – Veľká Klisura: mapovanie
299 m, povrchovka po Lumbardskej plošine,
Radavačka vyvieračka, jej prieskum, zmapovaných 72 m.
Náš Ľ. Maják bol s Liptákmi pri objavoch
v jaskyni Okno – 150 m.
Albánsko – jaskyňa Shpanik: spolupráca
s Liptákmi, cca 700 m, zmapovaných 205 m.
Akcie sa zúčastnilo 6 členov a 2 čakatelia.
Rumunsko – Bihor (Sighistel). Pracovná
akcia v jaskyni Dracoaia, prehliadka 8 jaskýň,
za náš klub 3 členovia.
Poľsko – Beskydy. Roztoczanska jaskyňa
(140 m), 2 členovia a sympatizant na družobnej
akcii spolu s bratskými poľskými jaskyniarmi.
Maďarsko – Dolný vrch, jeden člen na prehliadke 2 významných jaskýň.
Macedónsko – Solunske polje, Jakupica.
Prieskum a mapovanie 2 priepastí.
Ján Vykoupil, predseda klubu

Speleoklub
Tisovec
Speleoklub Tisovec
v roku 2007 vyvíjal svoju
činnosť na vyhradenom
území Tisovského krasu
a časti Muránskej planiny na základe povolenej
výnimky zo zákona o ochrane
prírody.
Pracovné aktivity boli zamerané na centrálnu časť planiny Suché doly – Teplica, masív
Hradovej, lokality Hlboký jarok a Dielik.
Prieskumná činnosť
Ťažisko činnosti bolo v lokalite Suché doly
– Teplica. Pokračovalo sa v prieskume jaskynnej priepasti Nová Michňová, kde L. Vlček
v spolupráci s českými speleológmi zdolali
priepasť Tartaros. V spodnej časti jaskyne po
prekopaní Kanálu objaviteľov Hutka – Kámen
sa podarilo preniknúť na riečisko, do ktorého
ústi Žltá vetva, a tak sa dosiahlo prepojenie
s Veľkou sieňou a priepasťou Tartaros. Jaskyňa
bola vystrojená oceľovými rebríkmi. Hĺbka
jaskyne sa odhaduje podľa dĺžky lanových úsekov na cca -105 m. Hĺbka priepasti Tartaros po
nalezení do vrchných častí je cca -65 m, pričom
dosahuje miestami šírku 5 až 10 m.
V blízkosti Novej Michňovej sme v máji začali so sondovacími prácami v závrte M-3, kde
sme sa dostali do hĺbky 3 m. Sonda sa zabezpečila výdrevou, takisto sa stabilizovala sonda
Májový závrt. Prieskumné práce pokračovali
aj v Jaskyni Daxner a Jaskyni netopierov. Na
základe zimného prieskumu sa začali sondovacie práce v depresii pri Čipkove jamách.
V Hlbokom jarku prenikol D. Hutka cez prehĺbený kanál do Občasnej vyvieračky. Zameraný
vnútorný priestor má rozmery 15 x 8 x 0,6 m.
Ďalej pokračuje troma nepriechodnými kanálmi.
V jaskyni Hradová č. 31 pokračovali práce
v zadnej časti a severnom kanáli. Postúpilo sa
o 10 m. V rámci archeologického prieskumu na
Hradovej sme pokračovali v prehlbovaní závrtu pri tábore. V Rexovej jaskyni sa po prekopaní úžiny dosiahla dĺžka 17 m. V jaskyni sa našli
pozostatky po predchádzajúcom prieskume,
zvyšky sviečok a oblečenia. Preskúmali sa aj
menšie archeologicky zaujímavé jaskyne.

Na lokalite Dielik a v jeho okolí robili prieskum
D. Hutka a L. Vlček. Objavená a zameraná bola
malá puklinová jaskyňa s dĺžkou 9 m.
Dokumentačná činnosť
Zamerali sa dve menšie jaskyne, Občasná
vyvieračka v Hlbokom jarku a novoobjavená jaskynka na Dieliku. V jaskyni Teplica sa
obnovili meračské body hlavného polygónu.
Fotodokumentáciu v jaskyniach robili D.
Hutka, J. Pavlík a L. Vlček.
Ochrana krasu
Dvaja členovia vykonávali speleologickú
strážnu službu v pracovnom území speleoklubu. Strážna služba bola zameraná na kontrolu
a údržbu uzáverov jaskýň, stav monitorovaných
jaskýň a ich okolia. Monitoroval sa pohyb osôb
v krasových územiach a negatívne vplyvy hospodárskej činnosti v nich. Pokračovala spolupráca
so Správou NP Muránska planina pri monitoringu netopierov v jaskyniach a ochrane krasu.
Osvetová činnosť
V priebehu roka sme uskutočnili 3 exkurzie
na území Tisovského krasu so študentmi EG
Tisovec, CHKO Orlické hory a turistami, spojené s výkladom zameraným na vznik, ochranu
krasu a krasových javov. Činnosť speleoklubu sa prezentovala v Slovenskom rozhlase,
televízii, časopisoch a novinách. D. Hutka, I.
Kubín a L. Vlček publikovali články s jaskyniarskou tematikou v Novohradských novinách,
Tisovskom mesačníku, Horehroní a Spravodaji
SSS. V relácii rádia Regina Večerné rozhovory
vystúpil D. Hutka. O symbolickom cintoríne
v Michňovej hovorili D. Hutka, Z. Nišponský
a M. Hecko. V STV prezentoval poznatky o Periodickej vyvieračke D. Hutka. Na Speleomítingu
vo Svite prezentoval svoju knihu s jaskyniarskou
tematikou Z. Nišponský a prácu speleoklubu L.
Vlček. Zabezpečila sa výroba nášiviek s emblémom speleoklubu a SSS.
Ostatné
L. Vlček sa zúčastnil medzinárodnej jaskyniarskej expedície na Stolové hory vo Venezuele. Klub
spolupracoval pri prieskumnej činnosti so speleológmi z Česka a s OS Rimavská Sobota.
Počas leta a jesene sa v prevažnej miere pracovalo na rekonštrukcii výskumnej terénnej
stanice v Suchých doloch. Zabetónovali sa
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základy, napílilo a uložilo rezivo na konštrukciu. Pri kopaní a betónovaní bolo odpracovaných celkove 183 hodín. S cieľom získať
peniaze na opravu stanice sa brigádovalo na
MsKS.
D. Hutka v Michňovej opravil Hrazdičku
a zdokumentoval staré nápisy z prvej polovice
20. storočia. Z. Nišponský zhotovil dve pamätné tabule na symbolický cintorín.
Ivan Kubíni, predseda speleoklubu
Trenčiansky speleoklub
		
Vyčistili sme závrt Maršalková 1 od domového odpadu a postavili sme okolo neho drevenú
ohradu. Podobne sme ohradili aj Rumpálový
závrt, keďže stará ohrada tu už doslúžila. Tieto
práce nám zabrali najviac času.
Na Česanej hore sme rozbehli naplno
prieskum v novšej sonde. Po vyprataní veľkého
objemu sutiny nám zimná pachová skúška
ukázala, že nasávaný vzduch prekonáva iba
malú vzdialenosť a vychádza z rozptýlených
skalných puklín. To nás od ďalšej práce odradilo. Tepelný režim ešte budeme sledovať, zostáva pre nás záhadou. Po tomto sklamaní sme sa
pustili do blízkej Severnej sondy, vyznačujúcej
sa silným prievanom. Zatiaľ sme iba upravili
vchod tak, aby nás neohrozovali uvoľnené
bloky.
Orientačne sme preskúmali Jaskyňu v Kunej
doline pri obci Kubrica a vyhotovili sme jej
nákres.
Niektorí z nás sa zúčastnili na prieskumných
akciách organizovaných inými skupinami.
Tak tomu bolo v starej vyvieračke a jaskyni SS-1 (obidve Čachtický kras), v Jaskyni
pod Úhradom (Považský Inovec) a v jaskyni
Mesačný tieň.
Pre OS Handlová sme urobili poznávaciu
exkurziu po jaskyniach v okolí Slatinky n.
Bebravou. Navštívili sme Čachtickú jaskyňu,
jeden člen sa zúčastnil na 48. jaskyniarskom
týždni.
Na jednej z kontrolných akcií sme zistili
nelegálne archeologické vykopávky v dvoch
jaskyniach pri Čiernej Lehote, čo sme nahlásili
SSJ a KÚŽP Trenčín. S netopierarmi sme spočítali zimujúce netopiere v jaskyniach Remať,
Pod brečtanom a Osičie.
Miroslav Sova, predseda klubu
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Oblastná skupina
Tribeč
Jaskyniari oblastnej skupiny pracovali v roku 2007 na
svojich tradičných lokalitách hlavne na území Veľkopoľsko-uhereckého
krasu.
Najviac úsilia sa aj tento rok vynaložilo
pri prolongačných prácach v priepasti Müller,
kde sa už začiatkom roka podarilo postúpiť o necelých 40 metrov, v jarných mesiacoch
o ďalších približne 40 metrov a dnešná dĺžka
je po zameraní 86 metrov. Pri tejto dĺžke a denivelácii 28 metrov sa priepasť Müller stáva
jednou z najväčších jaskýň v krase Tribeča,
pričom jej možnosti nie sú ešte zďaleka vyčerpané. Z ostatných lokalít sa pracovalo v koncových častiach jaskyne Oblúk a jaskyne Müller.
Pokračovalo sa v prieskume starých banských
diel v oblasti Hodrušskej doliny so zameraním
na štôlňu Florián.
Oblastná skupina na svojom krasovom
území vykonáva aj speleologickú strážnu činnosť: Bola kompletne vyčistená jaskyňa Prvá
krasová, v ktorej počas roka prebehol biospeleologický prieskum. Na jaskyni Píla bola viacnásobne poškodená mreža, a tak bol vypracovaný návrh na výrobu nového uzáveru jaskyne,
ktorý sa bude realizovať v roku 2008.
Jaskyniari aj naďalej spolupracujú so skupinami Speleo Bratislava, Nicolaus a speleoklubom Slovakia-Bystrá. Pravidelne sa zúčastňujú
centrálnych akcií SSS. Jeden člen sa zúčastnil
expedície do Moldavska.
Juraj Šurka, tajomník oblastnej skupiny
Oblastná skupina Uhrovec
Členovia skupiny vykonávali speleologický
prieskum hlavne v oblasti Čierneho vrchu,
priľahlých dolín a blízkeho okolia. Pokračovali
sme v sondovaní v jaskyni Kamenská skala 3,
v Jaskyni v Čiernom vrchu a začali sme pracovať na novej lokalite v Jaskyni pod Babou. Zo
7 akcií sa vyhotovilo 6 technických denníkov.
Ďalšia činnosť bola prevažne kontrolná
alebo zameraná na spoluprácu s inou skupinou SSS.
Jozef Kováčik, tajomník OS

Speleoklub
Univerzity
Komenského
Bratislava
Aj v roku 2007 sme objavili a zdokumentovali na Slovensku a v zahraničných krasových
oblastiach spolu niekoľko kilometrov jaskynných priestorov.
Doma sa aktivity členov speleoklubu pod
vedením I. Papa a B. Šmídu sústredili najmä
na speleologický prieskum, odborný výskum
a mapovanie jaskyne Mesačný tieň v masíve
Javorinskej Širokej (Vysoké Tatry). Lokalita
má len 3,5 roku po jej objave rozsah už okolo
17 km dĺžky. Sú tu však mnohé neprebádané
pokračovania (najmä priepasti). Hĺbka -441
m zostáva zatiaľ nezmenená. Zameraných je
14 122 m polygónového ťahu. Za posledný
rok sme v jaskyni (aj za spolupráce členov
z ďalších speleoklubov SSS a ČSS) objavili
3400 m nových priestorov. Podobná metráž
bola namapovaná. Veľká časť priestorov je
už zapracovaná do 3D programu Therion.
K najvýznamnejším postupom posledného
roku patria niekoľko sto metrov dlhé subhorizontálne poschodia v strednej časti jaskyne,
Žufane a vetva Zeleného psa, ďalej Krvilačný
meander a bočný sektor Volania Bielovodky.
Značný nárast rozsahu systému sa dá očakávať
aj v nasledujúcom roku, bude záležať len na
vôli objaviteľov jaskyne a tu bádajúceho tímu.
V jaskyni sme posilnili 2. bivak v hĺbke -400
m a venovali sa aj precíznemu zmapovaniu
najodľahlejších pasáží okolo koncového sifónu
v -441 m. Tu sa postupne pripravuje speleopotápačský pokus. (Rozsiahlu správu o výskume
priniesol Spravodaj SSS 4/2007.)
Popri Mesačnom tieni a prieskume niektorých menších lokalít v priľahlom teritóriu sme
sa venovali v rámci udržiavacích a sondážnych
prác a odborného výskumu plus mapovania aj viacerým jaskyniam v iných terénoch
Slovenska (Malé Karpaty, Muránska planina,
Slovenský raj). V Plaveckom krase sme v spolupráci s M. Hačom obnovili sondážne práce
v jaskyni Tmavá skala, miestnym jaskyniarom
vypomohli pri sondážach v Hubekovej jaskyni
(kde sa zaznamenal objav) či otvorili sondu
pod Malou skalou. V Čachtickej jaskyni sme
zrealizovali korekčné výškopisné zamerania

a odbery sedimentov na analýzy. V Četníkovej
svadbe a Strážovskej priepasti (Strážovské
vrchy) sme v spolupráci s domácimi jaskyniarmi uskutočnili geologický a speleogenetický
výskum. Člen speleoklubu N. Lacko spolu so
svojimi spolupracovníkmi z Rožňavy intenzívne sondoval v 2 lokalitách severnej časti
Silickej planiny (Slovenský kras): jednou je
zarútená, skoro v celom profile sedimentom
vyplnená polopriepasť, druhou (jaskyňa Zuna)
fosílny ponorový závrt. Na oboch sa dosiahli
zatiaľ niekoľkometrové postupy.
B. Šmída sa spolu s P. Medzihradským
a ruskými, ukrajinskými a českými výskumníkmi zúčastnil na náročnej mesačnej zimnej
expedícii do najhlbšej jaskyne sveta Voronja
– Krubera (teraz už -2190 m hlboká) v masíve
Arabika na Kaukaze (Abcházsko). V rámci
akcie sa podieľal na 3 pracovných zostupoch
do systému, z nich najhlbší bol -1440 m,
a na odbere vzoriek na podrobnejšie štúdium
geologických pomerov systému. Táto akcia
zaznamenala opätovné prehĺbenie lokality (na
-2170 m) v dnových sifónoch, čím bol na
istý čas opäť posunutý svetový hĺbkový rekord
v danej kategórii.
Traja členovia speleoklubu (B. Šmída, Z. Ágh
a E. Kapucian) sa napokon závažnou mierou
podieľali na ďalšej medzinárodnej mesačnej
expedícii do Venezuely, ktorú zároveň spoluorganizovali. Na jednej zo stolových hôr (tepuy)
masívu Chimantá účastníci expedície objavili
takmer 5 km nových jaskynných priestorov.
Naším najcennejším objavom je nález okolo
1 km dlhej novej jaskyne Cueva Juliana, prebádali sme tiež 400 m dlhú jaskyňu Cueva de
Bautizo de Fuego, obrovský jaskynný most
Puente de Diana, megakolapsy priepasti Tetris,
či našli pokračovania už v roku 2005 nami
nájdenej obrej jaskyne Cueva Cañon Verde,
ktorú sme zmapovali v dĺžke 1,2 km. V druhej
časti expedície sme pokračovali vo výskume
podzemia hory Roraima, kde sme po napojení
niektorých ďalších jaskýň na spoločný systém
zväčšili rozsah najdlhšej kvarcitovej jaskyne
sveta, Cueva Ojos de Cristal (Kryštálové oči)
na 16 140 m. V guyanskej časti Roraimy sme
zase zdokumentovali 100 m dlhú ponorovú jaskyňu Cueva Lago Gladys. Na výprave,
na ktorej sa podieľali venezuelskí, slovenskí,
českí a chorvátski jaskyniari, sa zúčastnili
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aj geológovia z Prírodovedeckej fakulty UK,
s ktorými sme sa venovali odberom vzoriek speleotém, geochemickým rozborom vody a zberu
jaskynnej fauny. Do P. Barabášom postupne
pripravovaného nového filmu „Matawí“ sme
dotáčali ďalšie scény. Film „Tepuy“ získal na
Ekotopfilme Cenu prezidenta SR a za krátky
čas (dodnes) ho videlo len v kinách 11 000
ľudí. Momentálne je už DVD v predajnej distribúcii. (Viac informácií o poslednej expedícii
vo Venezuele je možné nájsť v Spravodaji SSS
1/2007, Speleofóre 27/2008, ako aj v rámci
zhrnujúceho článku v tomto čísle 1/2008.)
Popri prieskumných prácach v teréne sme
sa zúčastnili aj na Speleofóre, Speleomítingu,
JT SSS v Háji, či na vedeckej konferencii
VVOJ v Ždiari. Tam všade sme v niekoľkých
prednáškach odprezentovali výsledky našich
prieskumov v Mesačnom tieni a vo Venezuele.
Vedúci klubu prednášal o krasových oblastiach sveta na obnovenej Speleologickej škole
v Pružine-Priedhorí. Publikovali sme niekoľko
príspevkov v Spravodaji, ale napr. aj v prestížnom a karentovanom odbornom časopise
Sedimentary Geology. Hojnou mierou sme tiež
prispievali na centrálny speleoserver SSS.
Branislav Šmída, vedúci speleoklubu
Jaskyniarsky
klub Varín
Náš klub sa
v tomto roku
sústredil na problematiku systému Medvedích jaskýň vo Vrátnej
doline. V Medvedej jaskyni I sa nám podarilo postúpiť, keď dvaja členovia klubu našli
chodbu so zaujímavou kvapľovou výzdobou.
Jej dĺžka je cca 4 metre. Postup ďalej je dosť
náročný pre pomerne úzke priestory. Kopali
sme v Mišovej sonde na začiatku jaskyne.
Smer prievanu jasne ukazuje jej prepojenie so
Šupicovou jaskyňou.
V závere roka sme pracovnú činnosť sústredili
na sondu WC-1 a sondu Wratnuella (Sonda pod
bralom). Vo WC 1 sme dosiahli dĺžku 7 metrov
s možnosťou pokračovania v závale. Momentálne
má však prioritu sonda Wratnuella. Je zaujímavá vyerodovanými skalnými stenami, ktoré
potvrdzujú intenzívnu činnosť vody. Strop je
pokrytý vrstvou mäkkého sintra. V Medvedej
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jaskyni II sme vykonali revíziu uzáveru. Na jednej akcii sme uskutočnili merkaptánovú skúšku.
Jej cieľom bolo zistiť možnosť prepojenia medzi
Medvedími jaskyňami a ostatnými sondami.
Vo Varíne sme v oblasti pod Jedľovinou
urobili prieskum zaujímavej lokality, ktorá
dostala pracovný názov „Varínsky kras“. Ide
o osamotený ostrov čiernych slienitých vápencov, zaujímavý z hľadiska geológie a histórie.
Pozoruhodný je najmä skrasovatením vápencov a obrovskými zosunmi. Nachádzajú sa tu
aj zasypané štôlne. My sme našli menší jaskynný priestor s rozmermi 2 x 1,5 metra a výškou
1,2 metra. Celý tento vápencový komplex sme
podrobne spracovali a zdokumentovali.
Aktivity nášho klubu smerovali aj do
Kraľovianskeho krasu. V starom lome to bola
horná a stredná Kraľovianska jaskyňa v Sokole.
Pri povrchom prieskume lomu sme narazili na
priepasť s pracovným názvom Mišova priepasť.
Nevieme, či ide o už známu lokalitu, ale zo
zdrojov nám dostupných sme sa o jej existencii
nedozvedeli nič.
Exkurzne sme navštívili Jaskyňu v tuneli
a samotný starý tunel; v tuneli v tom čase sídlila menšia kolónia netopierov. V spolupráci
s JS Adama Vallu sme sa zúčastnili spoločných
akcií v Kryštálovej jaskyni a v Hoblíkovej jaskyni. V iných krasoch to boli jaskyne Horná
a Dolná Túfna a Lastovičia jaskyňa.
S rodinnými príslušníkmi sme uskutočnili
poznávacie akcie do Harmaneckej a Važeckej
jaskyne.
Zúčastnili sme sa Speleomítingu vo Svite,
kde sme prezentovali našu činnosť v systéme
Medvedích jaskýň v rámci panelovej výstavy.
Vo Varíne sme uskutočnili tradičný speleovečer. O výsledkoch našej práce v krase informujeme verejnosť aj vo vývesnej skrinke vo Varíne.
Celkovo sme uskutočnili 26 akcií v teréne,
z ktorých sme vyhotovili 8 technických denníkov.
Pavol Cvacho, tajomník JK
Oblastná skupina Veľká Fatra
Členovia oblastnej skupiny sa venovali
prieskumu rôznych lokalít Veľkej Fatry, ale
prevažne Belianskeho a Blatnického krasu.
Z celkového počtu 39 akcií sme vyhotovili 27
technických denníkov.

Prieskum Belianskeho krasu. Urobili sme
povrchový prieskum v okolí Borišova, v Došnej
doline, v dolinách Suchá, Čičiareň a Lučiná.
Pokračovali sme v sondážnych prácach v jaskyni Suchá 1, Suchá 5, v Perlovej jaskyni (jaskyňa
DO-2) a v jaskyni Žiarna 2. V rámci dokumentácie a fotodokumentácie jaskýň v Došnej
a Žiarnej doline sme tu zamerali 5 jaskýň
(jaskyne DXO a DYO, jaskyňu DO-5, jaskyňu Danubitka a jaskyňu Pod cestou) + nové
priestory v jaskyni Suchá 1 a Suchá 5, v celkovej dĺžke 55 metrov.
Prieskum Blatnického krasu. Povrchový
prieskum sme vykonali na Bielej skale,
Štrochoch a v okolí Vôdok, kde sme zaznamenali zaujímavú depresiu. Pokračovali sme
v sondážnych prácach v Jaskyni na Vôdkach
a Nádej.
Ostatná prieskumná a iná činnosť. Vo Fatre
sme na povrchovom prieskume iných lokalít
zaznamenali 10 menších jaskýň (spolu v dĺžke
52 metrov). Celkovo sme za tento rok zamerali
a zdokumentovali 15 jaskýň v celkovej dĺžke
107 metrov.
Členovia našej skupiny sa podieľajú na
ochrane prírody. Dvaja členovia sa zúčastnili
seminára speleologickej strážnej služby.
Spolupracovali sme s inými skupinami
SSS, s OS Ružomberok a Aragonit, pre členov
skupiny ZO ČSS – Devon sme zorganizovali
3-dňový prieskumný program v oblasti Veľkej
Fatry.
Ivan Mažári, tajomník OS
Pracovná skupina
Východ Komisie pre
potápanie
Ťažiskom činnosti
boli práce na prístupovej chodbe z povrchu
do Jaskyne Skalistého potoka, kde sa uskutočnilo spolu 30 náročných akcií. Jaskyniari
bojovali najmä so zaplavovaním sondy zmietaní pochybnosťami o neurčitosti polohy
koncového bodu v jaskyni. S týmto cieľom
sa uskutočnilo ešte jedno kontrolné meranie pani Ondrouchovou z Brna zabezpečené
potápačmi. Zvýšená pozornosť sa venovala aj
ekologickému prístupu pri speleologickom
prieskume. 7-ročné úsilie bolo zakončené 11.

novembra preniknutím do priestorov hornej časti jaskyne. Ďalšie akcie potom boli
určené na bezpečné vyriešenie pohybu v exponovaných častiach jaskyne, fotodokumentáciu a mapovanie, ako aj objavovanie nových
častí.
Posledný potápajúci sa člen skupiny D.
Hutňan s kolektívom Speleoaquanautu uskutočnil začiatkom roka dôležitú potápačskú
akciu v tzv. priamom smere, ktorej výsledkom
bolo preniknutie za 24. sifón, objav kratších
suchých častí a predbežne posledného sifónu
č. 25.
Sekcia skupiny sídliaca v Moldave nad
Bodvou pracovala najmä vo Vianočnej priepasti na Jasovskej planine (14 akcií) a venovala sa aj povrchovému prieskumu Jasovskej
a Borčianskej planiny. Zamerali kratšie
jaskyne Zelená (Pipitka), Lipovú jaskyňu
(Jasovská planina). Zúčastnili sa akcie v jaskyni Mesačný tieň.
Daniel Hutňan sa zúčastnil ako vedúci spolu
s M. Megelom speleopotápačských expedícií
do Mexika a Sardínie.
Členovia skupiny publikovali v slovenských
i zahraničných periodikách, zúčastnili sa centrálnych akcií, Z. Hochmuth aj ako vyučujúci
Speleologickej školy SSS. O všetkých akciách
sa vedú technické denníky, uložené v archíve
skupiny.
Zdenko Hochmuth, predseda skupiny
Nezaradení členovia
Spomedzi nezaradených členov podali správu o svojej činnosti v roku 2007:
D., M., D. j. Haršaníkovci
V roku 2007 sme z objektívnych príčin v porovnaní s minulým rokom uskutočnili len
56 akcií. Všetko boli pracovné akcie, počas
ktorých sme sa zamerali hlavne na jaskyňu
Haraska. Popritom sa vykonalo 15 akcií na
staronovej lokalite U troch Mojsejov. Napriek
vysokému pracovnému nasadeniu a entuziazmu sa dosiaľ nepodarilo postúpiť do nových
priestorov. Vízia ďalších postupov je v rovine
práce, dohadov a teórií. Všetky akcie sú zdokumentované.
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ZHRNUTIE
Výsledky prieskumnej, výskumnej
a dokumentačnej činnosti
Speleologický prieskum, výskum a dokumentácia sú spolu s ochranou krasu a jaskýň
ťažiskové aj pri bilancovaní činnosti Slovenskej
speleologickej spoločnosti za minulý rok.
Výsledky dosiahnuté v týchto oblastiach sa
podrobnejšie uvádzajú v publikovaných výročných správach jednotlivých základných organizačných zložiek SSS – oblastných jaskyniarskych skupín a speleologických klubov (okrem
dvoch, ktoré ich nepredložili), niektoré boli
uverejnené v Spravodaji SSS. Ich sumár prináša nasledujúca prehľadná tabuľka. Tu spomeniem aspoň niektoré z nich.
Na väčšine krasových území Slovenska
pokračovali dobrovoľní jaskyniari v poznávaní najmä podzemného krasu, ale zaoberali
sa i povrchovým prieskumom. Podarilo sa
im objaviť a preskúmať niekoľko desiatok
dosiaľ neznámych jaskýň a priepastí a zaznamenali úspechy aj pri prieskume, výskume
a dokumentovaní známych jaskynných systémov. K tým najvýznamnejším patrí pôsobenie členov viacerých klubov SSS v čele so
Speleoklubom UK Bratislava a jeho predsedom v náročných podmienkach vysokohorskej jaskyne Mesačný tieň, kde vlani pribudlo
3400 m nových podzemných priestorov a približne toľko sa aj zmapovalo v programe
Therion. Za 3 a pol roka od objavu tejto jaskyne vo Vysokých Tatrách merajú jej chodby
skoro 17 km (zameraných je vyše 14 km) a hĺbka 441 m, čím sa dostala na popredné miesta
v tabuľke najdlhších a najhlbších slovenských
jaskýň. Významný postup dosiahli domáci
jaskyniari v Demänovskej doline v Nízkych
Tatrách po objave rozsiahleho pokračovania
jaskyne Štefanová 1, ktorej dĺžka ku koncu
roka prekročila 4-kilometrovú hranicu. Záver
roka bol úspešný aj pre speleológov z východného Slovenska (najmä Pracovnej skupiny
Východ), ktorým sa po dlhotrvajúcom úsilí
podarilo preniknúť z povrchu suchou cestou
do jaskyne Skalistý potok na úpätí Jasovskej
planiny v Slovenskom krase. Jaskyniari zo
skupiny Spišská Belá dokončili zameriavanie nesprístupnených častí Belianskej jasky-
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ne; jaskyňa má dĺžku 3829 m a prevýšenie
168 m. Jaskyniari z Červených vrchov zameriavali najvyššie položenú jaskyňu u nás
– Vyšnú Kresanicu, okrem tejto jaskyne sa
v Therione pripravuje mapa sústavy tamojších jaskýň na našej a poľskej strane. Na
dokreslenie rozsahu poznávacích aktivít uvediem, že v niektorých jaskyniach bol ich súčasťou aj speleopotápačský prieskum, členovia viacerých skupín a klubov SSS sa venovali
prieskumu a dokumentácii nielen krasových,
ale aj pseudokrasových jaskýň, jaskyne v Kraľovianskom tuneli, jaskýň v kameňolomoch,
či prieskumnej a dokumentačnej činnosti
v banských dielach.
Dôležitá je aj spolupráca dobrovoľných
jaskyniarov pri výskume vykonávanom inými
subjektmi – SSJ, SMOPaJ, vysoké školy, ŠOP,
SON. Na Orave v Brestovskej jaskyni, ktorej sprístupnenie sa pripravuje, i v jej okolí
prebiehal podrobný speleologický prieskum
a výskum. Mnohé skupiny a členovia SSS
spolupracovali napríklad pri rozsiahlom
paleontologickom výskume Medvedej jaskyne v Slovenskom raji, seizmologických meraniach v Čachtickej jaskyni, pri geologickom,
mineralogickom, hydrologickom, biospeleologickom alebo archeologickom výskume
viacerých lokalít, na budovaní Národnej
databázy jaskýň a lokalizácii jaskýň pomocou GPS. Aktívne sa zúčastnili na prezentácii
výsledkov prieskumno-výskumnej činnosti
v rámci vedeckej konferencie pri príležitosti
125. výročia sprístupnenia Belianskej jaskyne, na ich publikovaní časopiseckou (napr.
Aragonit, Spravodaj SSS, Krásy Slovenska)
i knižnou formou (Zoznam jaskýň Slovenskej
republiky, Slovenský kras a iné zborníky),
niektorí aj ako autori či editori samostatných knižných publikácií (Moldavská jaskyňa v zrkadle dejín, Osídlenie spišských
jaskýň od praveku po novovek). Pokračoval
vývoj moderného informačného systému
Therion, ktorého prednosti pri spracovaní
mapovej dokumentácie jaskýň oceňuje čím
ďalej tým viac používateľov medzi speleológmi u nás i v zahraničí. Viacerí členovia
SSS využívali na prezentáciu činnosti svojich
skupín a klubov regionálne i celoslovenské
médiá, ale aj vlastné internetové stránky
a oficiálnu webovú stránku SSS.

Ochrana krasu a jaskýň
Táto oblasť patrí k najdôležitejším v aktivitách SSS a je aj hlavnou náplňou speleologickej
strážnej služby, ktorá sa vykonáva na základe
zmlúv medzi jaskyniarskymi skupinami a klubmi a Správou slovenských jaskýň. Roku 2007
sa uzatvorilo 22 takýchto zmlúv, členov stráže
prírody z radov SSS bolo 48. Zmluvy zahŕňajú i
praktické ochranárske opatrenia a starostlivosť
o jednotlivé jaskyne. Viaceré skupiny a kluby
SSS sa v súčinnosti s SSJ i samostatne postarali
o vyhotovenie a osadenie alebo rekonštrukciu
uzáverov jaskynných vchodov, ako aj iné zabezpečenie jaskýň a priepastí, resp. ich vyčistenie.
Nové uzávery jaskýň: Drienka, Dvojvchodová,
Feďova, Jaskyňa C13, Jaskyňa pod školou,
Nová jaskyňa pod Baštou, Nová Michňová (M2), Puklinová, Sokolová, Veľký ôsmy ponor.
Rekonštrukcie uzáverov, iné zabezpečenie jaskýň
(závrtov): Javorinka, Líščia, Medvedia, Okno,
Zápoľná, závrty Maršalková 1, Rumpálový.
Čistenie jaskýň a priepastí: Jaskyňa C-18,
Kavečanská jaskyňa, Plavecká jaskyňa, Ponorná
priepasť, Sokolová, Trstínska vodná priepasť a i.
V rámci povrchového prieskumu a iných
pracovných akcií sa na kontrolných a monitorovacích činnostiach zúčastňovali okrem
členov speleologickej strážnej služby aj ďalší
dobrovoľní jaskyniari. Pritom mnohí spolupracovali so štátnou ochranou prírody – správami chránených území, najmä NP. Ich pôsobenie v krase je zároveň účinnou ochranárskou
prevenciou, rovnako ako zapájanie sa do rozličných aktivít, ktoré sú súčasťou speleologickej a environmentálnej výchovy a vzdelávania.
Vlani sa v Súľove uskutočnil už 7. seminár stráže prírody špecializovanej na ochranu jaskýň
a táto problematika bola i náplňou obnovenej
Speleologickej školy SSS. Väčšina skupín a klubov organizovala s týmto cieľom rozličné podujatia pre verejnosť, najmä školskú mládež.
Prínosom pre ochranu a starostlivosť
o jaskyne bola i sprievodcovská a výchovno-vzdelávacia činnosť v sprístupnených jaskyniach prevádzkovaných dobrovoľnými jaskyniarmi – členmi SSS (Jaskyňa mŕtvych netopierov, Zlá diera a Krásnohorská jaskyňa).

CENTRÁLNE PODUJATIA SSS
A INÉ DOMÁCE AKTIVITY
Speleomíting
Na 16. ročníku tohto tradičného podujatia
SSS sa 14. apríla vo Svite zúčastnilo vyše 200
slovenských, ale aj českých a poľských jaskyniarov a priaznivcov jaskyniarstva. Medzi účastníkmi nechýbali predseda ČSS Z. Motyčka
ani zástupcovia SSJ a SMOPaJ. Vyvrcholením
pútavého programu bolo premietnutie filmu
P. Barabáša s názvom Tepuy o pôsobení našich
jaskyniarov vo Venezuele. (Podrobnejšie sa
o podujatí píše v Spravodaji 2/2007.)
Jaskyniarsky týždeň
a Lezecké dni SSS
V poradí 48. jaskyniarsky týždeň sa konal
spolu s lezeckými dňami 1. až 5. augusta
v Slovenskom krase pri obci Háj za účasti
145 jaskyniarov aj nejaskyniarov. Okrem členov SSS tu boli jaskyniari z Česka, Poľska
a Rumunska. Podujatie, ktoré zorganizoval
Speleoklub Cassovia aj s pomocou OS Jána
Majku, SK Minotaurus, Speleo Rožňava, KTJ
Krakov a JZS HZS, malo bohatý program
a vydarený priebeh. Účastníci navštívili viaceré významné jaskyne a priepasti Slovenského
i Aggteleckého krasu. (Podrobnejšia správa je
v Spravodaji 3/2007.)
Speleologická škola SSS
V poradí 6. ročník vzdelávacieho podujatia, určeného najmä pre mladých začínajúcich
jaskyniarov, nadviazal po dlhšej prestávke na
predchádzajúce ročníky, ktoré sa uskutočnili
v r. 1986 – 1990. Podujatie sa konalo v Pružine-Priedhorí v Strážovských vrchoch v dňoch 24.
až 29. augusta a zúčastnilo sa na ňom 25 jaskyniarov a jaskyniarok zo 14 skupín a klubov
SSS. Pod vedením skúsených lektorov z SSS,
SSJ, SMOPaJ a vysokoškolských učiteľov získavali vedomosti z jednotlivých odborov speleológie a súvisiacich prírodných vied. Okrem teoretickej výučby absolvovali aj terénne exkurzie
v krase Strážovských vrchov a navštívili viaceré
jaskyne a priepasti v okolí Pružiny. Obnovená
Speleologická škola sa stretla s priaznivým
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ohlasom jej účastníkov i organizátorov, medzi
ktorých patril aj JK Strážovské vrchy. Viac sa
o nej dočítate v Spravodaji 3/2007.
Iné aktivity
Niektoré speleologické skupiny a kluby
pokračovali v tradícii organizovania spoločných pracovných akcií, ako sú stretnutia malokarpatských jaskyniarov, klubový jaskyniarsky týždeň SK Slovenský raj, pracovné víkendy a pod. Prínosom z hľadiska upevňovania
vzťahov medzi organizačnými zložkami SSS,
s miestnou samosprávou, odbornou i laickou verejnosťou boli spoločenské a iné
podujatia usporadúvané napríklad pri výročiach klubov alebo jaskýň, ale aj organizácií, obcí a miest. SSS, jej organizačné zložky a členovia spolupracovali na organizácii
6. vedeckej konferencie Výskum, využívanie
a ochrana jaskýň 1. – 5. októbra v Ždiari. To
isté platí aj v prípade ďalších akcií a podujatí
organizovaných SSJ a SMOPaJ. Treba ešte spomenúť príležitostnú spoluprácu HZS a HaZZ
s jaskyniarskymi skupinami v oblasti záchrannej činnosti. Napríklad v apríli sa na Mojtíne
uskutočnil medzinárodný seminár jaskynnej
záchrany s cvičnou záchrannou akciou. Ostré
záchranné akcie v jaskyniach sme nezaznamenali, hoci v niekoľkých správach o činnosti sa
uvádzajú zväčša ľahšie úrazy členov SSS.
Zahraničné aktivity
Popri bohatej domácej speleobilancii sa nestratia ani výsledky, ktoré vlani dosiahli členovia,
skupiny a kluby SSS v zahraničí. O viacerých sa
možno dozvedieť viac v Spravodajoch SSS alebo
sú zahrnuté do jednotlivých výročných správ,
preto tu uvediem len niektoré z nich.
Už v januári sa dvaja skúsení jaskyniari
zúčastnili medzinárodnej expedície do najhlbšej
jaskyne na svete Krubera/Voronja na Kaukaze.
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Okrem nového svetového hĺbkového rekordu
-2170 m účastníci vytvorili aj národné rekordy;
o slovenský -2060 m sa pričinil P. Medzihradský
z JK Dubnica nad Váhom. Vo februári štyria
naši speleológovia na čele s B. Šmídom zo
Speleoklubu UK Bratislava pôsobili vo Venezuele
v medzinárodnom výskumnom tíme na stolových horách Chimantá a Roraima, kde objavili
a zdokumentovali niekoľko kilometrov jaskynných priestorov. Najdlhšiu známu jaskyňu v kvarcitoch (Cueva Ojos de Cristal) predĺžili na vyše 16 km. (Film P. Barabáša Tepuy
s touto tematikou vznikol aj zásluhou našich
jaskyniarov a na Ekotopfilme získal cenu
prezidenta SR i ďalšie ocenenia.) Už niekoľko rokov sa v Mexiku darí česko-slovenským
expedíciám pri prieskume a výskume cenotov
na polostrove Yucatan. Minulý rok speleopotápači D. Hutňan a M. Megela (vlani sa
potápali aj na Sardínii) zaslúžili o významné
postupy v jaskyni K´oox Baal, ktorá sa stala
6. najdlhšou zatopenou jaskyňou na svete; tento
rok tam boli tiež a jaskyňa má už viac ako 20
km. Pokračovalo sa aj v prieskume balkánskeho krasu (Albánsko, Macedónsko a Kosovo), kde sa na 4 expedíciách pod vedením SK
Červené vrchy (najmä J. Šmoll) zúčastnilo viac
jaskyniarov aj z iných skupín a klubov SSS.
Mnohí členovia SSS boli v cudzine na ďalších
prieskumných výpravách, pracovných, študijných alebo poznávacích cestách, počas ktorých navštívili krasové i pseudokrasové lokality
a jaskyne v Európe (Česko, Poľsko, Maďarsko,
Chorvátsko, Slovinsko, Taliansko, Bulharsko,
Rumunsko, Moldavsko, Nemecko, Francúzsko,
Španielsko), ale aj v zámorí (Kanada). Rozvíjala
sa spolupráca s ČSS, najmä s jaskyniarmi
z Moravského krasu, maďarskými, poľskými
rumunskými a inými zahraničnými speleológmi. Viacerí z nich boli hosťami našich jaskyniarskych skupín a naopak. Dvaja jaskyniari
pôsobili v speleologických kluboch v Slovinsku
a vo Francúzsku.

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2007
Č.

Skupina, klub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Adama Vallu
Aragonit
Badizer Ardovo
Banská Bystrica
Bratislava
Brezno
Cassovia
Čachtice
Červené vrchy
Demänovská Dolina
Detva
Dolné Orešany
Drienka
Dubnica nad Váhom
Handlová
Chočské vrchy
Inovec
Jána Majku
Liptovský Mikuláš
Liptovská Teplička
Liptovský Trnovec
Malá Fatra
Minotaurus
Muránska planina
Nicolaus
Orava
Plavecké Podhradie
Prešov
Rimavská Sobota
Rokoš
Rožňava
Ružomberok
Sekcia jask. potápania
Slovakia-Bystrá
Slovenský raj
Spišská Belá
Strážovské vrchy
Šariš
Tisovec
Trenčiansky speleoklub
Tribeč
Uhrovec
UK Bratislava
Varín
Veľká Fatra
Východ - SPK
Nezaradení členovia
Čestní členovia
Spolu

Počet
akcií
33
49
70
98
43
61
69
13*
43
19
45
180
51
32
43
45
26
9
8
7
75
60

28
64
20
42
2
18
135

71
31
132
100
48
26
14
7
94
26
39
53
56*
2085

Počet
TD
33
49

objavy
(m)

zamerané
(m)
0

12
44
342
75
130
33

479
441
63
130
0

3000
75
83
382

2571
79
0
378+210

4
37
39
60
3
5
60

50
0
18
90

338
112
189

1345
177
164

42
2
11
133

136

85

3
512

585

65

416
171

621
890

776
120+1513
0
78

482
44+1513
8
86

3400+1500
6

3230+2700

291

311

10 932+3013

12 327+4423

70

69

18
45

32
14
45
7
7

0
0

60

0

132
54
7
8
6
8
37

1007

počet
členov
34
20
11
20
34
9
39
22
5
24
7
6
8
24
14
19
4
15
10
6
17
16
8
9
18
14
26
10
19
9
21
9
5
15
28
23
41
19
15
8
12
7
11
9
15
11
26
11
763

zaplatené
členské (%)
100
35
100
100
100
100
92
91
100
100
100
100
100
100
100
100
100
87
100
100
100
63
100
100
94
93
100
100
68
100
81
89
100
93
100
100
41
90
80
100
67
100
18
44
100
91
58
89

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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TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 1. 4. 2008

Ján Tencer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .............................................................. 35 116
Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj .......................................................... 21 987
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier . .................................................................................... 19 260
Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry ................................................................................................... 13 600
Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ......................................................................................... 10 471
Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry . .......................................................................................................... 8 536
Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .......................................................................................... 7 536
Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina . ........................................................................................... 6 400
Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina .................................................................................... 5 368
Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .............................................................................................. 5 034
Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie . ................................................. 4 150
Štefanová 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ..................................................................................................... 4 092
Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze ................................................................................................................. 3 865
Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry ...................................................................................... 3 829
Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie . ......................................................... 3 320
Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy . ........................................................................................ 3 138
Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina . ......................................................................... 3 070
Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ........................................................................................... 3 036
Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina . ............................................................................................. 2 811
Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra .................................................................................................... 2 763
Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .................................................................................................................... 2 570
Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry ......................................................................... 2 360
Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy . ............................................................................. 2 334
Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ............................................................................................... 2 249
Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát .............................................................................................. 1 789
Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier ............................................................................................... 1 779
Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry ........................................................................... 1 764
Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ............................................................................... 1 642
Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie ........................................ 1 570
Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra ............................................................................................................. 1 541
Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina ......................................................................................... 1 525
Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina ................................................................................................ 1 492
Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj .................................................................... 1 483
Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .............................................................................................................. 1 460
Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče ............................................................................................................ 1 450
Demänovská medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .................................................................... 1 447
Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy . ............................................................................................ 1 420
Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina ....................................................................................... 1 355
Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina ......................................................................................... 1 348
Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty ......................................................................................... 1 241
Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina . ............................................................ 1 189
Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina ..................................................................................................... 1 100
Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina .......................................................................... 1 058
Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina . ...................................................................... 1 010
Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov . ......................................................................................................... 1 000
Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ..................................................................... 909
Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry ........................................................................................................ 870
Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie ........................................................................... 843
Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras...................................................................................................... 837
Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy . ....................................................................................................... 820
Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina . .................................................................................................... 813
Milada, Slovenský kras, Silická planina . ..................................................................................................................... 800
Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina ................................................................................................ 780
Hučiaca vyvieračka, Slovenský kras, Plešivecká planina . ......................................................................................... 768
Jaskyňa pod Spišskou, Levočské vrchy, Oľšavická planina ...................................................................................... 740
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.

40

TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 1. 4. 2008

Ján Tencer

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy........................................................................................... 495
Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry..................................................................................................... 441
Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry................................................................................................................. 360
Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina............................................................................................. 329
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier.............................................................................................. 320
Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy............................................................................................... 313
Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy.................................................................. 284
Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry.......................................................................... 232
Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina.................................................................................................. 203
Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy........................................................................ 201
Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry........................................................................................... 201
Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj............................................................ 194
Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy.................................................................................................................. 187
Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch.............................................................................................................. 186
Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy...................................................................................................... 183
Brázda, Slovenský kras, Silická planina.................................................................................................................... 181
Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie............................................................................. 174,5
Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry...................................................................................... 168
Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy............................................................................................................ 165
Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy................................................................................................. 147
Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras.................................................................................................. 142
Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina......................................................................................................... 141
Veľká buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina....................................................................................... 140
Ponorná priepasť, Slovenský kras, Silická planina................................................................................................ 135
Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch ............................................................................................................ 130
Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier.................................................................................................... 129
Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy.................................................................................................. 125
Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina........................................................................................... 123
Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry.............................................................................................................. 121
Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá.............................................................................................................. 120
Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch......................................................................................................... 120
Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy.................................................................................... 113
Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj..................................................................... 112
Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch.................................................................................................... 112
Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy..................................................................................................................... 110
Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina..................................................................................................... 110
Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch........................................................................................................................... 110
Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze.................................................................................................................. 110
Štefanová 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy.......................................................................................................110
Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina.................................................................................................. 108,5
Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá........................................................................................................... 106
Michňová, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina......................................................................................... 105
Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov.................................................................................... 104
Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina.................................................................................................. 101
Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch...................................................................................................... 100
Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie................................................................ 98
Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy................................................................................................................. 97
Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry............................................................................................ 97
Stará garda, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty........................................................................................................ 96
Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch................................................................................................. 93
Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov........................................................................................................... 92
Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy......................................................................................... 91
Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina............................................................................... 88
Štepnica, Malé Karpaty, Nedze .................................................................................................................................... 85
Drienka, Slovenský kras, Silická planina.................................................................................................................... 84
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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Skalistý potok má horný vchod
(4813 vedier za 4 roky)
Zdenko Hochmuth

Stabilizované jaskyniarske
partie majú svoje kultové jaskyne a sú im
schopné obetovať takmer všetok voľný čas
hoci aj za podstatnú časť svojho života.
K takýmto patrí aj Skalistý potok či Jaskyňa
Skalistého potoka v Slovenskom krase, o ob
javoch v ktorej sa speleologická verejnosť
dozvedá od roku 1985. Pre mladších treba
pripomenúť, že azda najvýznamnejšia spe
leopotápačská lokalita na Slovensku má
dnes 37 preplávaných sifónov, dĺžku vyše
6 km a deniveláciu viac ako 300 m, avšak
aj nádherné suché časti charakteru alpskej
jaskyne s priepasťami a vodopádmi. Dlho
sa zdalo, že okrem potápačov do nej nebu
de môcť nikto vstúpiť. V závere roka 2007
sa po náročných prerážkových operáciách
podarilo z povrchu prekopať do horných
partií jaskyne. Takto sa otvára vysnívaná
„brána do srdca Jasovskej planiny“. Časti,
ktoré sme ako speleopotápači v časovom
strese iba prebehli, teraz budú môcť byť
podrobne preskúmané, zamerané a samo
zrejme sa očakáva aj pokrok v dĺžke a mož
no aj hĺbke jaskyne.

to jaskyňa Helena. Bolo potrebných niekoľko akcií, kým sme sa „rozkukali“ a dostali na koniec častí preskúmaných Trenčanmi.
Odvtedy nasledovala šnúra senzačných objavov, žiaľ, iba prevažne vodou zaplavených častí.
Pribúdalo sifónov – číslovali sme ich priebežne
proti smeru toku – až po 21., ktorý bol už od
vchodu vzdialený vyše 1 kilometra vzdušnou
čiarou a mysleli sme si, že je to hranica ľudských možností. Ale všimli sme si, že medzi
16. a 17. sifónom je nejaká zmena: 17. sifón sa
zdal statický, v 16. sme badali istý pohyb vody.
Teda prítok! Hneď sme rozbehli prieskum
týmto smerom a začali sifóny v novoobjavenej vetve číslovať ako 17.1., 17.2. atď. Smer
sa ukazoval perspektívny – do planiny a nie
paralelne s úpätím ako dovtedy. S postupne
narastajúcimi skúsenosťami sme preplávali
ďalších 7 sifónov v tejto vetve a po ôsmom sa
stalo to, čo už nik nečakal – vynorili sme sa
v častiach, ktoré začali naberať výšku a neboli
tu už sifóny, ale studne – priepasti s vodopádmi. Vrhli sme sem všetku energiu a premenili
sa z potápačov zas na klasických speleológov.
Stúpajúci rad studní sme prekonávali pomo-

Úvod – stručná história
potápačských prieskumov
Hoci všetky podstatné skutočnosti
o jaskyni boli publikované v Spravodaji, Slovenskom krase a zborníku
Speleofóra (pozri zoznam literatúry
na konci príspevku), predsa len si
dovolíme stručnú rekapituláciu.
Vyvieračka Skalistého potoka
s umele vyrazenou štôlňou (hydrogeologický prieskum, IGHP) zaujala už
trenčianskych speleopotápačov, ktorí
počas dvoch akcií v roku 1982 prekonali 2 sifóny a dosiahli dĺžku okolo
200 m. Prvá akcia vtedy ešte sekcie oblastnej skupiny Ružomberok
sa uskutočnila na tejto lokalite 8.
12. 1985. Doviedol nás k nej Gusto
Stibrányi a poriadne sme ani nevedeli, o čo ide, mysleli sme si, že je
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Pred zanorením. Foto: Z. Hochmuth

cou dopraveného lezeckého stĺpa. Takto sme
v r. 1991 dosiahli tzv. „Vrchol 91“ (vo výške viac
ako 200 m nad vyvieračkou), ktorý sa neskôr
ukázal ako nesmierne dôležitý. Pokračujúc
proti smeru potoka dostali sme sa do „Siene
92“, do ktorej padala voda z nedosvietiteľného stropu. V roku 2003 sme i túto „studňu“
vysokú 31,4 m zdolali. Po nádhernom meandri
sme 20. 8. 1993 zastali v obrovskej Hlinenej
sieni pri ďalšom sifóne. Priniesť sem potápačský materiál stúpajúcou vetvou sa vtedy zdalo
nereálne, a preto sme tu prieskum predbežne
ukončili. Snívali sme síce o „hornom vchode“,
ale odhadované vzdialenosti k povrchu minimálne 60 m sa zdali amatérskymi metódami
neprekonateľné. Postupne nám poodchádzali
na potápačský dôchodok Fero Koľbik, Viktor
Ďurček, Ivan Šimkovič, ťahúni skupiny.
Preniesli sme aktivitu už vekom slabnúcich potápačov na priamy smer a tu sa tiež
po prekonaní 21. sifónu objavili suché časti,
ktoré však viedli iba paralelne s úpätím, do
nekonečna. Po odchode D. Hutňana, najmladšieho člena skupiny, do Prahy sme si mysleli,
že s výskumom je tu koniec a je ho
potrebné nechať „ďalšej generácii“.
Jadro skupiny (Hochmuth, Mikloš,
Kovalik) sa presunulo inde, zaoberali
sme sa mapovaním jaskýň v Jánskej
doline a tiež Moldavskej jaskyne.
Na Skalistom potoku sa uskutočňovalo niekoľko akcií do roka, prevažne tréningového charakteru za
účasti rôznych potápačských subjektov z Čiech. Ich zásluhou najmä
po r. 2000 došlo k ďalšiemu predĺženiu jaskyne „v priamom smere“.
Vyzeralo to na „Koniec potápačov na
Slovensku“.

vi Šereblovi, ktorý vraj vlastní akýsi prístroj,
„rádiosondu“, a ním je schopný z povrchu
zamerať s určitou presnosťou vysielaciu anténu v podzemí. Pokusy podobného charakteru
na Slovensku (pozri Sluka, M., Zapletal, J.,
1988) väčšinou nedopadli dobre. Pán Zdeněk
Šerebl sa ukázal ako veľmi seriózny, dorazil
dňa 21. 8. 1994 z Blanska pri Brne na wartburgu, a tak sme uskutočnili vysnívanú akciu.
Vo Fosílnej chodbe pod vchodom 91 sme
rozvinuli štvorcovú anténu so stranou 4 m. To
už sme vysielačkou komunikovali s povrchom
a pán Šerebl označil to správne miesto priamo
nad anténou. Zistenie, že je to v hĺbke okolo
60 m, však nikoho nepotešilo. V blízkosti sa
nachádzal starý dub, pod ktorým sme našli
(prázdnu) fľašu, akiste od poľovníkov. Tak sme
toto miesto nazvali Fľaškový strom.
Epizóda Fakíra
Miro Terray opísal v Spravodaji SSS (2000)
históriu neďaleko ležiacej jaskyne či sondy
Fakír z pohľadu iniciátora kopáčskych prác.

Šerebl
Myšlienka na razenie vchodu do
„suchých častí“ z povrchu nedávala
spať. Poloha vhodného miesta bola
síce približne známa, no viac ako
2 km meračský ťah bez vyrovnania vzbudzoval pochybnosti, či by
námaha nebola márna. Takto sme sa
ešte počas nášho aktívneho potápačského veku dozvedeli o istom páno-
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Jej cieľom bolo akosi „predbehnúť“ potápačov a mať do najvýznamnejšej jaskyne svojho
„rajónu“ vlastný vchod (s kľúčom). Z nášho
pohľadu to bola akcia odsúdená na neúspech
od počiatku, lebo poloha vzdialených častí
jaskyne sa vtedy nedala presne určiť. Ako sa
neskôr ukázalo, leží okolo 40 m bokom od
priestorov našej jaskyne.
Keď už Mirových brigádnikov prestala práca
baviť, aj my sme podľahli ošiaľu ľahkého vstupu do horných častí jaskyne cez túto sondu.
Pracovisko sme si boli obzrieť už na Silvestra
1991, obdivovali sme objem vyťaženej zeminy.
Koncom roka 1992 a počas leta 1993 sme sa
tu intenzívne angažovali. 31. 1. 1993 sme sa
totiž spoločne s Cassoviou prebili do voľných
priestorov, o ktorých sme si mysleli, že už
súvisia s našou jaskyňou. Žiaľ, priestory sa
po cca 20 m končili neprielezne. Dňa 12. 9.
1993 sa však nadviazalo vysielačkou spojenie
s priestormi v jaskyni v okolí vrcholu 91. Vraj
počas nášho výstupu na vrchole 92 počuli vo
Fakíri klepkanie od spitovania. Hneď sme na
lokalite zaviedli lepšiu techniku – vrátok, kladky a podstatne zvýšili rýchlosť postupu. Ale
nič to nepomohlo, ani pokus s dymovnicou
z jaskyne. Pracovisko sa postupne opustilo po
cca 10 našich akciách.

Pokrok na vrchole 91
Keď sme si už mysleli, že suchou nohou počas
tohto života už do jaskyne nevkročíme, došlo
predsa len k zaujímavému vývoju. V dňoch 21.
– 22. 7. 2000 partia Speleoaquanautu Hutňan,
Honeš a Dvořáček počas akcie majúcej za
cieľ hlavne obnoviť staré laná v priepastiach,
vyliezla vyššie nad vrcholom 91 do akýchsi
častí smerujúcich k povrchu. Mali so sebou aj
anténu Nakládalovej rádiosondy. Potvrdila sa
v zásade poloha určená p. Šereblom, ale najzaujímavejšie bolo, že chlapi v jaskyni počuli
naše klopkanie (búchanie kladivom na skalu)
z povrchu. Na ďalších akciách, ktoré hneď
nasledovali (23. 10 a 7. 12.) sa potápači (D.
Hutňan, M. Dvořáček, M. Honeš) dostávali
postupne vyššie. Potápači nás dobre počuli,
dokonca sa vyjadrili, že to bolo akoby búchanie
na panel od susedov v paneláku. Označili sme
miesto výšky antény podľa vyjadrenia média
(P. Nakládal) 3 dierkami do skaly. Zdalo sa,
že k povrchu z jaskyne je to niekoľko metrov,
a to chlapi boli v akomsi komíne, ktorý viedol

Hlinená sieň
Oživenie záujmu o vzdialené horné časti
jaskyne nastalo v r. 1998. 22. 3. sa uskutočnilo
z Hlinenej siene meranie rádiosondou, ktorú
na princípe typu pána Šerebla skonštruoval
člen skupiny Speleoakvanaut Petr Nakládal.
Jeho zariadenie a teória k nemu boli publikované v Speleu (Nakládal, P., 2002). Toto meranie potvrdilo, že Hlinená sieň sa už nachádza
v pôdoryse na okraji planiny. Úspešný pokus
o podplávanie sifónu č. 17.13. v Hlinenej sieni
prebehol 4. – 5. 12. 1999 za účasti Hutňana
a českých potápačov: M. Honeša, T. Pribyla,
ktorí si sem doniesli malé a ľahké fľaše.
27. – 28. 1. 2000 pod vedením Hutňana uskutočnili M. Hota, O. Dufek, M. Honeš aj zameranie týchto častí. Akcia bola taká náročná,
že od toho času sa už ďalšia neuskutočnila.
Potápači nemali síl vyniesť na povrch ani
tlakové fľaše, ktoré uzreli denné svetlo až po
prerazení horného vchodu.
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Komínik v Sieni kontaktu počas Krčíkovej akcie
v r. 2003. Foto: D. Hutňan

ďalej k povrchu. To už chytala eufória aj členov Cassovie; každý si myslel, že stačí odvaliť
nejaký kameň a je v diere. V okolí vykopali
množstvo neúspešných sond.
Jaskyňa Fľaškového stromu

sme nevideli, práce sme zastavili. Stále sme
verili, že sme doslova na dosah od víťazstva
nad skalou.
Na záchrannej akcii v Rákociho jaskyni
v Maďarsku sme sa zoznámili s p. Krčíkom,
ktorý vlastnil prístroj používaný pri tzv. „krtkovaní“ (preťahovanie káblov napríklad popod
cestu). Pomocou tohto prístroja sa na kratšiu
vzdialenosť (do 10 m) dá celkom presne určiť
smer a vzdialenosť od antény. Znova sa potápači ponorili, anténu v jaskyni umiestnili a my
na povrchu (11. 1. 2003 bola treskúca zima)...
sme nič nezamerali. Vzdialenosť bola taká
veľká, že prístroj zachytil signál na úrovni 4 %
(pre meranie je potrebných aspoň 50 %. Bolo
jasné, že sme sa niekde sekli, a práce sme na
tomto mieste zastavili. Takmer rok sme sa
zo šoku spamätávali a uvažovali o opustení
pracoviska.

Po miernom vytriezvení sme na Silvestra
2000 v zložení Hochmuth, Mikloš, Kovalik
a Ďurček začali hĺbiť cca 1,5 m od Nakládalom
označeného miesta sondu smerom zvisle nadol.
Ukazovalo sa tu totiž niečo ako zasypaná priepasť či trhlina; mysleli sme si, že by to mohlo byť
vyústenie komínika, v ktorom boli potápači, na
povrch. Asi po 1,5 m hĺbke sa ukázalo, že trhlina
sa silne zužuje. S príchodom jari (roku 2001)
sa naša aktivita zintenzívnila. Zanechali sme
vertikálnu dieru a asi 3 – 4 m poniže na úpätí
akejsi stienky sme našli trhlinu, ktorej rozširovaním na spôsob úpadnice sme chceli
dosiahnuť podľa meraní iba niekoľko
metrov vzdialený komínik. Čoskoro
sa však ukázalo, že to nebude celkom
jednoduché. Spočiatku zvetraná skala
púšťala, ale čím sme šli hlbšie, tým
to bolo horšie. Vyskúšali sme najrôznejšiu metodiku, ako aj vŕtačky
a vŕtačov. Na akciách sa vtedy vystriedalo hodne jaskyniarov, návštevou
nás poctili Elenka Hipmanová a Marián Jagerčík, tiež Gabo Lešinský, Jaro
Stankovič a viacerí členovia Cassovie,
najviac Miro Terray. Samozrejme,
uskutočnili sa ešte ďalšie spresňujúce akcie potápačov. Každý dúfal, že
otvorenie vchodu je na dosah ruky,
dokonca prebiehali úvahy (podobne Ing. Krčík s prijímačom v sonde v hĺbke asi 14 m. Foto: Z. Hochmuth
ako pri Fakíri), kto bude mať právo
na vstup do jaskyne. Ale osobne som mal tro- Nová baňa
cha pochybnosti, najmä preto, lebo potápači
síce búchanie počuli, my na povrchu však ich
Obrat znamenal príchod manželov
už veľmi nie. Po tom, čo zlepšovateľ Nakládal Ondrouchovcov z Brna dňa 5. 10. 2003. Títo
vyskúšal novú metodiku určovania vzdialenos- ďalší zdokonaľovatelia Šereblovho prístroja si
ti od potápačov založenú na akustike, vyšla urobili dobrú reklamu pri lokalizácii nebohému vzdialenosť neuveriteľných 55 m. Ani sme ho potápača v ponore Lopač, keď na základe
tomu neuverili a postupne sme zlepšovali ich merania sa vykonala azda 30-metrová premetodiku razenia štôlne takej svetlosti, aby sa rážka s úplnou presnosťou. Úprimne sme im
v nej mohol pohybovať skrčený jaskyniar. Keď verili, aj keď nám oznámili nie príliš radostnú
sme však napokon dosiahli v pôdoryse miesto správu, že vysnívané miesto leží síce v pôdorypod „Hornou dierou“ alebo presnejšie niekde se tam, kde to určil Nakládal, avšak minimálne
v okolí spomínaného komínika v jaskyni, a nič o 25 m hlbšie. Takže sme hľadali lepšie miesto
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Začatie otvárkových prác na Novej bani 19. 10. 2003. Hore J. Mikloš,
zľava: O. Šimko, J. Kovalik, Z. Hochmuth. Foto: O. Šimko

na prerážku úpadnicou, čo sa zdalo optimálnejšie než nejaké razenie 25-metrovej zvislej
šachty z už vykopaného diela. Šikmá porucha,
na ktorej rastie aj Fľaškový strom (a asi z nej
čerpá vlahu), tu vyúsťovala akýmsi previsom so
zaklineným balvanom. Dĺžka úpadnice mala
byť cca 25 m pod uhlom 35°. Toto pracovisko
sme nazvali Nová baňa a s ťažko zaplatenými
skúsenosťami z „Hornej bane“ sme sa s novým
elánom pustili do práce slávnostným „výkopom“ už 19. 10. 2003.
Po vyvalení balvana sa ukázala akási porucha či trhlina, vyplnená hlinou. Spočiatku
bola dostatočne široká a verili sme, že takto
sme raz-dva v jaskyni. Opak bol však pravdou,
puklina sa začala zužovať a po pár metroch
sa ustálila jej šírka na cca 2 – 3 cm. Zvyšok
sme museli priberať z ľavej strany. Začali sa
monotónne akcie, kde sa štôlňa iba pomaly predlžovala. V priemere sme dosahovali
rýchlosť postupu 1 m počas 4 – 5 akcií.
Je jasné, že to málokoho bavilo a raziaci
tím sa ustálil na autorovi príspevku, Jožovi
Kovalikovi a Mufim – Jožovi Miklošovi. Do
konca roku 2003 sme uskutočnili ešte 7 akcií.
Ale v nasledujúcom roku už nie najmladší
tím zažil ťažké časy. Úraz odstavil Mufiho
na viac ako rok a aj Kovalikova choroba sa
ťahala jedno celé leto. Hostí bolo ako šafranu, hoci by sa tu mohli kadečomu priučiť.
Slovenské jaskyniarstvo je už také. Zabrali
však Prešovčania – Rudo Košč s partiou. Tiež
počas potápačských akcií doviezol Hutňan aj
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kvalitných českých kopáčov, ktorí
takto na Slovensku splácali svoj dlh
z pražského metra. V koncovke sa
už objavilo viac záujemcov, dokonca s prerazením sa počítalo už ako
s hotovou vecou na Jaskyniarskom
týždni, avšak vydržali sme viac-menej v pôvodnej zostave.
Napokon sme si a s nami naše
rodiny tiež už celkom zvykli na stereotypné akcie, ba takmer sme sa
vyrovnali s tým, že aj keď vôbec
neprerazíme, ten kus života, čo sme
strávili vo svahu, v štôlni, tie tisíce
vedier, ale i nezabudnuteľná atmosféra priateľstva v miniatúrnej chatke, stáli za to.

Lanovky a vedrá
Ako sme už spomenuli, slabinou takýchto
nepopulárnych akcií býva nedostatok členov.
Keď sa sonda zahryzla hlbšie do zeme, nastal
problém s transportom populárnych speleologických pomôcok – vedier. Už od cca 5 m dĺžky
sme zaviedli lanovku. Hipmanove krásne kladky a „výhybky“, ktoré publikoval v Spravodaji,
sme v zmysle slovenskej nátury modifikovali.
Ukázalo sa, že napríklad na kotvenie vôbec nie
sú potrebné spity – stačí vyvŕtať dieru a zastrčiť
tam skrutku, pri postupe reinštalácia a posunutie lanovky trvá doslova pár minút. Výhodné
je však použiť oplastované lanko a kladôčky
hoci od Petzla. S priamym ťahom sme vydržali
asi 10 m. Tu sme totiž usúdili, že úpadnica
pod uhlom
cca 25° je
príliš mierna
a zväčšili sme
sklon na cca
35°. Lanovka
sa teda lomila, a tak sme
tu vybudovali
akési prekládkové stanovište, ale tiež
úplne jednoduché – stačil
háčik v strope, Detail lanovky s kladkou a háčikom
cez ktorý sa
v strope. Foto: Z. Hochmuth

Počet vedier vykopaných počas jednotlivých akcií na Novej bani v rokoch 2004 – 2007
2004

2005

pri príchode vedra kladka ručne prekvačila.
Keďže 3 ľudí sme spravidla vždy mali, na
tomto pracovisku sa oddychovalo. Vo väčších
hlbinách štôlne sme museli použiť aj druhé
zalomenie, ale so 4 ľuďmi už bol problém,
takže sme napokon poprekladali lanovky tak,
že sme prakticky až do koncovky stačili ťažiť
traja. Dospeli sme k zaujímavým poznatkom,
ktoré odporúčame aj iným skupinám. Lepšie
ako plechové je plastové vedro z Baumaxu. Má
obdivuhodnú životnosť, a navyše nevydáva pri
odieraní typický plechovo-hrkotavý, doširoka
sa rozliehajúci hluk. Istý problém je, že rúčka
s karabínou a kladkou predlžujú jeho vzdialenosť od lana a pri razení nízkej chodby sa
trie o dno. Problém sme vyriešili nahradením
ohnutej rúčky rovným nosníkom.
Vedrá sme takmer od začiatku začali aj počítať. Evidencia vyťaženého je zodpovedná činnosť, ktorá má vplyv na morálku kopáčov. Je
to samozrejme iba relatívny ukazovateľ, všetko
závisí od toho, ako a čím vedrá plníme, resp. ako
tento materiál ťažíme. To je však téma na samostatný príspevok alebo cvičenie na speleologickej škole. Naša partia priemerne ťažila okolo 40
vedier denne, ale boli aj zlé dni, keď sa vyťažilo
menej ako 20, i dobré, keď sme zdolávali akúsi
pieskom naplnenú „paleostudňu“. Vtedy sme
niekedy aj prekonávali stovku. Priložený graf
hovorí o kvantite, hoci drinu nevyjadruje.
Keď sme si už boli istí, že sa blíži koniec,
skládkovali sme materiál v dne chodby rôznymi drevenými „zápravami“ s tým, že ho potom
premiestnime a využijeme v jaskyni. Celkový
počet 4813 vedier teda možno o nejakých cca
200 zvýšiť.

2006

2007

Zdolávanie Paleostudne. Foto: Z. Hochmuth

Vŕtanie a vŕtačky
V počiatkoch razenia sme používali akumulátorovú vŕtačku Bosch, požičanú od pána
Slaninku, ktorému touto cestou ďakujeme.
Pár dierok pre pyropatrónky nás však neuspokojilo. Aj Nakládal doniesol niečo podobné aj
s rezervnými batériami, ale nebolo to ono. Zo
zúfalstva sme dokonca začali vŕtať ručne ako
stredovekí baníci a dosiahli sme celkom pekné
výkony. Jožo Kovalik vyvŕtal aj 2 diery priemeru 38 mm a hlboké 50 cm za deň.
Čoskoro sme však usúdili, že na stabilnom pracovisku blízko povrchu je efektívnejšie používanie 220 V vŕtačiek, poháňaných
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Investovali sme do opráv, ale keď napokon zlyhal rotor a oprava by stála 10-tisíc, vzdali sme
to. Zistili sme, že v Baumaxe je možné kúpiť
akúsi pochybnú vŕtačku za smiešnych 1,5 tis.
Sk. Písal som o tom v Spravodaji (Hochmuth,
Z., 2004). Napokon čínske vŕtačky zabezpečili úspech akcie. Ukázalo sa, že majú možno
trocha horšie parametre ako značkové, ale za
jednu značkovú môžeme mať aj 10 čínskych,
čo vôbec nebolo treba. Spolu s Hilti a Bosch
sme „spotrebovali“ iba 9 vŕtačiek!
Elektrocentrály
Zátišie s vŕtačkami a elektrocentrálou.
Foto: Z. Hochmuth

elektrocentrálou. Odpadlo by nabíjanie batérií a ako sa ukázalo, hlavnou devízou bola
cena. Hipmanovou vŕtačkou Narex vybavené
jadro Spelea-Detva nám predviedlo vŕtanie
vrtákom priemeru 25 mm, ale výsledky boli
problematické a vrták sme dokonca hneď aj
zlomili. Pomohol Némethy s Boschkou, ale
malú a slabú vŕtačku s mechanickým príklepom sme tiež čoskoro poničili. Samozrejme
sme snívali o vŕtačke Hilti. Zo skrachovaného podniku Inžinierske stavby Prešov sme
kúpili staršiu TE-22 za 5000 Sk. Podávala
vynikajúce výkony, ale čoskoro sa začala kaziť.

Technická komisia SSS vlastnila známu elektrocentrálu Norton, ktorá sa občas využívala
na Jaskyniarskych týždňoch, no vždy s ňou
boli problémy. Po dohode sme ju prevzali od
Gusta, doma rozobrali a dôkladne poopravovali. Ajhľa – začala spoľahlivo fungovať.
Jej transport k jaskyni prebehol v rozobratom
stave (váži 70 kg), a to aj bola záruka, že ju
hneď tak niekto neukradne. Spoľahlivo fungovala niekoľko rokov, po zlomení vačkového
hriadeľa v r. 2006 sme ju síce ešte opravili,
ale počas opravy sme núdzovo začali využívať
malú 850 W centrálu GÜDE, pravdepodobne
tiež čínskeho alebo iného ázijského pôvodu,
o čom svedčila jej cena 5000 Sk. Ukázalo sa,
že spoľahlivo dáva aj väčší ako deklarovaný
výkon, a tak sme už pokračovali len s ňou.
Vysávač
Ťažkosti s vydýchaným alebo ináč znehodnoteným vzduchom poznáme z mnohých speleologických pracovísk. Vo väčších hĺbkach
spolu s vodou bol tento problém aktuálny.
Uvažovali sme o nejakom vetráku, ale napokon sme vyniesli k sonde vysávač Eta. Na jeho
„výfuk“ sme pripevnili polyetylénový „rukáv“
s priemerom asi 10 cm (používa sa na výrobu tlačenky). Čerstvý vzduch sme do jaskyne netlačili,
naopak, vysávač sa odniesol alebo po lanovke
spustil dole a hadicou bol zlý vzduch vytlačený
na povrch. Čerstvý vzduch dnu sám natiekol.
Čerpanie vody

Z. Hochmuth pri vŕtaní do počvy. Foto: P. Holúbek
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Hoci sme horný vchod razili vo svahu, vysoko nad nejakými vodnými recipientmi, už po

pár metroch sa po dažďoch na dne úpadnice
objavila voda. Spočiatku šlo iba o niekoľko litrov, vyčerpali sme ju rýchlo hrnčekom
a vedrom. Avšak už pri dĺžke okolo 7 m
sme po nejakej prestávke zistili, že v jame
je azda pol kubíka vody. Dopravili sme sem
krídlové čerpadlo (použité v 70-tych rokoch
v Červených vrchoch) a vždy pred akciou sa
voda odčerpala. Odkiaľ sa však tu hore berie
voda? Porucha, po ktorej sme razili chodbu,
sa pravdepodobne správa ako akýsi kolektor,
zberač. Pokiaľ bola puklina úplne uzavretá,
nič sa nedialo, keď sme vytvorili dutinu, voda
sem tiekla. Postupne bol s vodou čoraz väčší
problém a vo vzdialenosti okolo 15 m a hĺbke
8 – 9 m nás začalo chytať zúfalstvo. Krídlovým
čerpadlom sme čerpali vodu pol dňa a boli
z toho takí vyčerpaní, že sme nič nevykopali. Navyše to blato... Priniesli sme elektrické
čerpadlo a ním sa pred akciou voda čerpala.
V úplnej koncovke sa miestami čerpalo po
dažďoch aj niekoľko kubíkov. Malé membránové čerpadlo už nestíhalo, a tak sme s ťažkým srdcom v Hornbachu 9. 9. 2007 kúpili
výkonné čerpadlo za 3500 Sk. Doniesli sme
ho hore a hľa – takmer zázrak. Voda zmizla.
Čerpadlo nebolo treba. Vedeli sme, že už sme
aspoň hydrologicky prerazili. Voda odtiekla
do jaskyne.

Koncovka
V oblasti približne 20 m od povrchu sme na
jeseň 2006 narazili na piesočnaté sedimenty.
Rýchlosť postupu sa zväčšila, ale napodiv iba
v smere dole. Zjavne šlo o akúsi fosílnu priepasť vyplnenú hlinou, pieskom a balvanmi.
Domnievali sme sa, že je to azda už horná časť
komínika v záverečnej sienke jaskyne a dokonca
sme sa obávali, že sa tam „prepadneme“. Keď sme
tu vyhĺbili 3 m jamu a jaskyne nikde, znova sme
sa obrátili na spoľahlivú firmu – Ondrouchovcov.
Títo meraniami už priamo v sonde 28. 10. 2006
zistili, že nám predsa ešte chýba 8 – 10 m a že
sa trocha odchyľujeme doprava. Keďže puklina púšťala rovno, rozhodli sme sa, že budeme
pokračovať v pôvodnom smere a buď na jaskyňu
niekde narazíme, alebo urobíme odbočku, ale
až po spomínaných cca 8 m. Keď sme ani po
8 m nenarazili na nič, čo by pripomínalo jaskyňu,

Ekológia
Keby sme si neboli istí skutočnosťou, že
prolongované miesto leží mimo chránených
území a že máme poruke výnimku zo zákona,
do práce by sme sa neboli pustili. Najviac nás
rozčuľovali nízke prelety lietadiel, ktoré určite
plašili vtáctvo viac ako rogalisti, ktorí však
výnimku nedostali. Tiež pohľad na lom Včeláre
bol a je zdrvujúci – VSH (Východoslovenské
stavebné hmoty, predtým Betox) však určite má výnimku, ináč by predsa nepremieňali krasovú krajinu na cement. Počas našich
prác sme zachovávali všetky zásady ochrany
prírody a snažili sme sa, aby krajina v okolí
vchodu bola v stave lepšom ako pri príchode prvých neolitických ľudí do Slovenského
krasu. O našom serióznom prístupe a dobrom
maskovaní svedčí skutočnosť, že počas 7 rokov
sme nezaznamenali žiadny incident so strážcami zákona.

Manželia Ondrouchovci pri povrchovom meraní.
Foto: Z. Hochmuth

Ing. L. Ondrouchová s rádiosondou nad paleosondou.
Foto: Z. Hochmuth
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Otvor s prievanom tesne pred prerážkou
Foto: Z. Hochmuth

Objav! Foto: Z. Hochmuth

povolali sme Ondrouchovcov ešte raz, a to 28. 1.
2007. Z ich meraní vysvitlo, že komín, kde boli
potápači, sme síce už minuli, ale asi náš postup
po poruche bol efektívnejší ako prerážka cez
masív. Jaskyňa je však už v dosahu a treba klesnúť o cca 2 m vľavo. Záverečné metre však boli aj
najťažšie. Transport bol dlhý, vody čím ďalej tým
viac. Navyše rok 2007 bol nejaký daždivejší ako
predošlý, blato v sonde hrozné.
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Veteráni výskumov v Sieni kontaktu: Kovalik,
Hochmuth, Košč, Mikloš. Foto: Z. Hochmuth

Hoci sme uvažovali, že by bolo pekné usporiadať na rekultivovanom smetisku na úpätí
planiny tábor a Jaskyniarsky týždeň so zameraním na jaskyňu, príroda akosi nepustila.
Miro uskutočnil túto akciu aj bez našej jaskyne vlani. To sme však už vedeli, že koniec
je blízko.
Ako som už spomenul, 9. 9. 2007 voda zo
sondy niekde zmizla a neobjavovala sa ani po
dažďoch, no nebolo jasné, kde kopať. Napadla
nás myšlienka vyvŕtať pár dier dlhým vrtákom,
či niekde nevbehne do voľných priestorov.
Vyvŕtali sme 3 na seba kolmé diery a priestory
nikde. Zmocňovala sa nás depresia, niektorí
dokonca tvrdili, že sme už pod dnom sienky.
Ale nakoniec bolo všetko ináč.
28. 10., keď Jožo Kovalik v dne sondy zarovnával stenu, mu hrot zbíjačky napokon vbehol
do priestoru a objavil sa – prievan. Dieru sme
trocha zväčšili a dole hlavou sa tam dalo aj
pozrieť. Nevyzeralo to najlepšie, ale videl som
aj kvaple v pukline širokej asi 10 cm. Prievan
bol charakteru kmitoru, ako sme aj predpokladali. Dieru sme zapchali handrami, všetko
sme zamaskovali a pobrali sa vyrábať mrežu na
vchod. Veď jaskyňa si zaslúži ochranu.
Do voľných priestorov sme vstúpili 11. 11.
a na nasledujúcej akcii spolu aj s R. Koščom
dosiahli miesto, kde sme našli pamiatku po
potápačoch – lano, kladivo a karabínu, teda
v Sieni kontaktu.
A to už je koniec našej vedrovej či „kýblovej“
story.

Jaskyňa má teraz vchod aj pre suchých a v súčasnosti prebiehajú v nej práce smerujúce
k rýchlejšiemu presunu (náhrada lán a lanových
rebríkov solídnejším inventárom). Samozrejme
aj mapovanie a prieskum. Ale o tom v samostatnom príspevku niekdy nabudúce.
Na záver by som chcel poďakovať všetkým,
ktorí sa čo aj malou mierou zaslúžili o jeden z najnáročnejších projektov v histórii
prekopávania nových vchodov: z komisie pre
potápanie to boli okrem autora J. Kovalik, J.
Mikloš, V. Ďurček, O. a J. Šimkovci, S. Danko,
J. Feher, D. Hutňan, z prešovskej skupiny R.
Košč, E. Némethy, R. Galovič, J. Bednár, M.
Štelmachová, zo Speleoklubu Šariš J. Vykoupil,
M. a G. Majerníčkové, P. Imrich, J. Timura, V.
Timko, z Cassovie M. Terray, R. Klema, L. Gagyi,
J. Tencer, z OS Drienka G. Lešinský, T. Máté,
M. Miškov, z Nicolausu P. Holúbek so synom, P.
Procházka, zo Spelea Detva E. Hipmanová a M.
Jagerčík, z Minotaurusu J. Stankovič a z nezaradených manželia Haršaníkovci, z českých potápačov a kopáčov: P. Nakládal s manželkou, M.
Honeš, M. Dvořáček, M. Manhart, M. Hutňan,
J. Hájková, K. Svobodová, J. Čermák, R. Husák,
P. Chmel, E. Zakopal. Ďakujeme aj obsluhe
rádiomajákov – p. Krčíkovi so synom a manželom Ondrouchovcom. Napokon ďakujeme
všetkým našim sympatizantom, ktorí pomohli
radou či materiálom alebo aspoň dobrým slo-

Slivovicu aj poháriky sme mali na túto príležitosť
pripravené. Foto: Z. Hochmuth

vom, ako aj našim rodinám, ktoré to niekedy so
zaťatými zubami, ale predsa len znášali.
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Jaskyňa v Novom vrchu č. 3
Peter Magdolen
Jaskyňa, ktorú pod
týmto dlhým názvom uviedol do
literatúry Samuel Roth, je význam
ná z viacerých hľadísk; je vysoko
položená s horizontálnymi úrov
ňami, celoročne sa v nej nachádza
ľad a má dlhšiu históriu. Je prekva
pením, že jednoduchý prieskum
bez špeciálnych pomôcok tu prinie
sol objav nových častí, ktoré pod
statne zväčšili rozsah jaskyne.
História
Kľúčovým článkom, v ktorom sa opisuje jaskyňa, je práca Samuela Rotha
uverejnená v ročenke Uhorského karpatského spolku z roku 1882. Článok
je písaný v maďarčine i nemčine, podstatný úryvok zaoberajúci sa jaskyňou
znie:
„Keď sme opustili jaskyňu č. II
a peši liezli strmou stenou nahor, dostali sme sa k jaskyni III, ktorá má
podľa barometrického merania M.
Rotha nadmorskú výšku 1798,4 m.
Trojuholníkový vchod do tejto jaskyne
je orientovaný na západ a je viditeľný
z veľkej vzdialenosti. Jaskyňa smeruje
zo západu na východ a na začiatku je
dosť priestranná, ale ku koncu sa čoraz
viac zužuje. V zadnej časti vybieha z 8 m bočná
vetva, spočiatku nasleduje smer hlavnej jaskyne,
ale neskôr zatáča do odlišného smeru. Táto vetva
je taká úzka, že pre prostredne tučných ľudí je
nepriechodná. Môj horský vodca K. Kohlenheyer,
profesor v Hermannstadte, vnikol sám dnu
a dostal sa po dlhom lezení sem a tam k 5 m
hlbokej studňovitej jame, kde boli steny pokryté
ľadom a na protiľahlej strane videl ľudskými
rukami vyrobenú drevenú stenu. Podľa mienky Kohlenheyera drevo potrebné na túto stenu
nemohlo byť v žiadnom prípade prinesené cez
túto úzku chodbu, návštevníci alebo obyvatelia
tohto miesta museli mať iný východ. Zisťovali
sme pravdu od našich sprievodcov, okolia znalých
pastierov, ale naše úsilie bolo márne.
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Mohutný hlavný vchod. Foto: P. Magdolen

Podlaha jaskyne je pokrytá kamennými úlomkami a ku koncu zvyškami drevného uhlia. Na
konci jaskyne bola 1. augusta 1878 o 11. hod.
dopoludnia teplota 4 °C.“
Ďalej Roth uvádza, že dal vykopať sondu
v polovici vstupnej chodby a našiel množstvo
kostí menších živočíchov, ktoré sa podarilo
presne určiť. Boli medzi nimi početne zastúpené polárne druhy, v tom čase sa na našom
území nevyskytujúce. K článku sú priložené
perová kresba vchodu a mapka, ktorej autorom
je Kohlenheyer. Z opisu i mapky vyplýva, že
Kohlenheyer do priepasti nezostúpil a priebeh
bočných chodieb len odhadol, hoci relatívne
verne. Zaujímavý je údaj o drevenej stene i fakt,
že miestni ľudia o jej zhotoviteľoch nevedeli
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alebo nechceli povedať. Zvyšky dreva sú v spodnej časti jaskyne dodnes a drevená stena bola
v čase Rothovej návštevy už asi len zvyškom
väčšej konštrukcie, umožňujúcej zostup na
dno. Toto drevo sem navláčili najskôr zlatokopi
a hľadači pokladov, ktorí sa v Tatrách vyskytovali v 17. a 18. storočí. Iným artefaktom,
ktorý by mohol osvetliť pôvod starých návštevníkov, je epigraf vo vchode v tvare polmesiaca. Vytesanie tohto magického symbolu
si vyžiadalo určite dosť námahy, výklad jeho
zmyslu však prenechajme radšej odborníkom.
Podobný epigraf spomína Pavlarčík v jaskyni
Pri žľabe v Javorovej doline.

Belá sa táto jaskyňa ocitla v ich rajóne a domáci jaskyniari prechodili voľne prístupné časti.
K dokumentácii jaskyne sa dostali v deväťdesiatych rokoch. Zamerali hlavný ťah v dĺžke
približne 250 m a body fixovali medenými
nitmi. Skupina Speleo Bratislava tu začala
pôsobiť v roku 1995, keď si autor článku,
nalákaný Sekyrovým opisom, išiel túto jaskyňu
pozrieť.
Bolo to 6. 10. 1995, prišiel som stúpajúcou meandrovou chodbou k už spomínanej
studni, ale bál som sa zostúpiť dole. Radšej
som sa naplazil do úzkej chodby vpravo pred
meandrom, kde sa po odhádzaní pár kameňov
dalo postúpiť a po 50 m chodba vyústila na
svetlo. Radosť, že sa nemusím plaziť naspäť,
rýchlo vyprchala pri pohľade z tohto ústia.
Bolo totiž v kolmej až previsnutej stene, aspoň
200 m na dnom susednej Havranej doliny.
Vrátil som sa teda naspäť k meandru a po
opätovne neúspešnom pokuse zísť na dno
studne som vyšiel z jaskyne hlavným vchodom.
Povrchový prieskum pokračoval a ešte v ten
istý deň sa podarilo nájsť vchod do novej jaskyne, neskôr pomenovanej Nová éra. Tá bola
rozhodne perspektívnejšia a sem sa sústredila

Epigraf v jaskyni v Novom vrchu č. 3.
Ilustr.: P. Magdolen

Jaskyňou sa ďalej zaoberal Josef Sekyra
vo svojej dizertačnej práci, na základe ktorej
neskôr vydal knihu Velehorský kras Bělských
Tater. V tejto jaskyni však prieskum nezvládol.
Presne zameral len pohodlnú vstupnú časť
v dĺžke 55 m, podrobne ju aj opísal a viackrát tu
zmeral teplotu a vlhkosť. Spomenul odbočku,
ktorá bola miestami len 30 cm vysoká a pokračovala do jaskynného bludiska. Inšpirujúci bol
opis chodieb v bludisku: „Niekde prechádzajú
tieto úzke a nízke chodbičky do komínovitých
priestorov, pomerne vysokých, v ktorých cítiť
silný prievan studeného vzduchu.“
Novodobé objavy
Je problematické určiť, pokiaľ bola jaskyňa
známa za čias S. Rotha. Podľa spomínanej drevenej konštrukcie už zrejme niekto pred ním
zostúpil na dno studne a preskúmal spodné
podlažie. Po vzniku oblastnej skupiny Spišská
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Výhľad z horného vchodu. Foto: P. Holúbek

ďalšia aktivita, ktorá ešte do konca
roka priniesla výborné výsledky.
Na lokalitu Nový 3 sme sa vrátili až
v oktobri 1998. Cieľom bolo zamerať
objavenú chodbu smerujúcu k druhému vchodu. Podrobnejšie oboznámenie sa s jaskyňou však odhalilo ďalie
chodby bez meračských bodov, a tak
sme pristúpili k premeraniu hlavného
ťahu, čo sa nám počas dňa aj podarilo. Využili sme pritom asi polovicu
už fixovaných bodov, avšak pre napájanie odbočiek bolo nutné osádzať
nové body. Len čo sme počas tejto
októbrovej akcie domerali hlavný ťah
zakončený úžinou s prievanom, nedalo nám to, vykotúľali sme prekážajúci
kameň a úzkym meandrom sa pretisli
ďalej. V priamom smere bol vzápätí meander neprielezný, ale namáhavo sa dalo nasúkať dohora, kde
vyústil do rozmernej chodby, porovnateľnej s Centrálnym meandrom.
Chodbou sme v dvojici (Magdolen,
Sliva) prešli asi 100 m a v závere po
predriapaní sa inou plazivkou ocitli
v ďalšom východe v stene Havranej
doliny. Nasledujúce zameriavanie prebiehalo v rámci týždňového letného
sústredenia v júli 1999. Pri zameriavaní tohto Nového meandra sa najprv P. Holúbek vydriapal nad miesto,
kadiaľ sme do nových častí prenikli, a našiel asi 30 m pokračovania
v smere naspäť (Holúbkov balkón).
V koncových častiach pri vyústení do
Havranej doliny zase M. Blusk zaregistroval nový užší meander, ktorý po
rozvetvení vyšiel dvomi otvormi opäť
v kolmej stene tejto doliny (vchody
4 a 5). No a pri meraní vrchného
priechodu Centrálnym meandrom sa
po odhádzaní niekoľkých kameňov
podarilo vystúpiť do stúpajúcej šikminy (Plochá sieň) s nadväzujúcimi
puklinovými chodbami v rozsahu
40 m. Zameranie všetkých týchto
nových častí spolu s ďalšími plazivkami vybiehajúcimi vo vrchnej časti
Centrálneho meandra si vyžiadalo
ešte dve akcie v roku 2000 a celko-
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Vo vrchnej časti Centrálneho meandra. Foto: P. Magdolen

Pri večnom ľade. Foto: P. Holúbek

vá dĺžka jaskyne dosiahla hodnotu 674 m.
V novom storočí sme v Novom 3 usporiadali
len zopár exkurzných akcií, ktoré nepriniesli nové poznatky. Jediná pracovná akcia sa
udiala v auguste 2004, keď sme sondovali na
najnižšom mieste jaskyne (Kostená chodba),
ale čoskoro sme narazili na skalné dno, takže
žiaden nový objav sa nekonal.

Meander klesá v smere od Havranej doliny, prechádza však viac-menej paralelne s hrebeňom
Nového vrchu. V polovici svojho priebehu je
jeho horná časť zavalená vápencovými blokmi
a spodná sa zužuje do puklinového meandru
na hranici prieleznosti. Tretí typ priestorov
je dĺžkovo najvýznamnejší; sú to chodby tvoriace labyrint medzi Centrálnym meandrom
a Vstupnou chodbou. Chodby často zatáčajú,
menia smer, miestami strmšie klesajú, ale všeobecne sú len mierne uklonené. Ich rozmery
neumožňujú vzpriamenú chôdzu, zvyčajne sú
široké okolo 1 m, no miestami prechádzajú
do užších a vyšších (2 m) chodieb a niekedy
zase do nízkych plaziviek so šírkou 1 – 2 m.
Posledným typom sú ploché, málo sklonené
chodby s hladkým stropom, ktoré azda vznikli
na vrstvových plochách. Takýmito priestormi
je ukončený Centrálny meander na svojom dne
a nachádzame ich aj ako ukončenie niektorých chodieb v bludisku nad ním či ukončenie
Nového meandra.
Z polohy a charakteru chodieb sa dá rozmýšľať nad vývojom jaskyne. Dominantnú úlohu
hrala tektonická porucha, na základe ktorej
vznikli Centrálny a Nový meander. Poruchu

Stručný opis priestorov
V jaskyni sa dajú vyčleniť štyri typy chodieb. Mohutná vstupná časť, ktorú opísal
a zameral J. Sekyra, je prvým typom. Táto
chodba založená na pukline Z – V sa postupne
vyklinuje a aj strop klesá z 8 – 10 m výšky na
1 m. Na veľkých počiatočných rozmeroch má
zásluhu najmä mrazové zvetrávanie a možnosť
uvoľňovania sa a odnosu rozpukanej horniny
dolu žľabom do doliny. V priamom smere je
táto úvodná chodba ukončená závaliskom,
z mapy však vyplýva, že ak by aj pokračovala
ďalej, tak po pár metroch by vyústila v kolmej
stene Havranej doliny. Hlavnú časť jaskyne
tvorí druhý typ – vysoký mohutný meander
s typickou šírkou 1 – 2 m a výškou 4 – 12 m.
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rozširovali vody pritekajúce z Havranej doliny
cez úzke pukliny založené na vrstvových plochách v čase, keď tu ešte neboli kolmé steny
vymodelované ľadovcom. V ľadových dobách
mohli byť nižšie časti meandra zaľadnené a ľad
ich pomáhal rozširovať. Historicky staršie je
aj bludisko nižších chodieb nad mendrom.
Rozsiahle priestory Vstupnej chodby sú najmladšie a podobne ako rovnako ozrutné vchodové partie jaskýň v Novom vrchu č. 1 a 2
nesúvisia s eróziou prúdiacej vody.
Jaskynné výplne
Ako typická vysokohorská jaskyňa má dno
pokryté zväčša ostrohranným štrkom a blokmi
vápenca. Keďže jaskyňou neustále prefukuje
prievan, v zime v hlavnom priebehu premŕza
a ľad ostáva na dne Centrálneho meandra
až do leta. Miesto s trvalým ľadom je na dne
priepasti, ktorou sa prichádza od hlavného
vchodu. Objem ľadu odhadujeme na 5 m3.
V horných častiach meandra sa na stenách
nachádzajú sintrové náteky, miestami aj drobné kvaple, ale pozoruhodnejších stalaktitov či
stalagmitov tu niet. Na dne Kostenej chodby
sme našli roztrúsené kosti hnedého medveďa
a na jej konci, kde sme vykopali sondu, bola
hlinitá vrstva. Podrobnejšie sa výplňami vo
Vstupnej chodbe zaoberá J. Sekyra, ktorý tu
vykopal sondu až na skalné podložie.
Možné perspektívy
Značný rozsah tejto vysokohorskej jaskyne núti jaskyniarov uvažovať nad jej ďalším pokračovaním. Všetky stúpajúce chodby
v smere na V logicky vyúsťujú v stene Havranej
doliny a týmto smerom nemožno nájsť väčšie
priestory. Aj smery na Z a na J ústia do stien
doliny Nového potoka. Jediný priaznivý kurz
je v smere hrebeňa na sever, respektíve na SZ,
kadiaľ hrebeň klesá a postupne sa rozširuje.
Týmto smerom klesá aj Centrálny meander,
avšak vetví sa do dvoch chodieb (Ľadová
a Kostená), obe sú v závere neprielezne nízke.
Ako naznačil akustický kontakt, sú medzi
sebou prepojené a je možné, že obe splynú
do nízkej, širokej, no nepriechodnej pukliny.
Pokus o prienik na konci Kostenej chodby
bol negatívny, ale i tak by sa ešte mal usku-

Pohľad z hlavného vchodu do Poľska. Foto: P. Magdolen

točniť podobný pokus v závere Ľadovej chodby. Ostatné chodby nemajú priaznivý smer.
Za zmienku ešte stojí stúpajúca puklinovitá
chodba nad Plochou sieňou, ktorá by mohla
vyústiť na povrch na šikmo sklonenej krasovej
planine nad jaskyňou. Najbližšie položená
jaskyňa, s ktorou by teoreticky mohla súvisieť,
je Nová éra s vchodom vzdušne vzdialeným
300 m a výškovo o 100 m nižšie.
Napriek neľahkému prístupu a istej vyčerpanosti objavovania je jaskyňa v Novom vrchu
č. 3 pre svoju divokosť skvostom medzi slovenskými jaskyňami a každý milovník športových jaskýň ju zaradí na čelné pozície svojho
rebríčka.
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Plavecká jaskyňa – nové objavy a nová mapa
Marcel Hubek, Peter Magdolen
Plavecká jaskyňa má niekoľko
prvenstiev. Je to prvá sprístupnená jaskyňa
na Slovensku, je najväčšia v Plaveckom krase
a je v nej najväčšia letná kolónia netopierov
v Malých Karpatoch. Bola a je často navšte
vovaná; preto prekvapuje, že sa tu bez veľkej
námahy podarilo objaviť pokračovanie.
Staršie objavy
Pripomeňme si trocha histórie. Jaskyňu
podľa tradovaného podania objavil chlapec
pri pasení oviec niekedy koncom 18. storočia.
Následne v rokoch 1801 – 1809 jaskyňu sprístupnil gróf Pálfi, ktorý vlastne dal vybudovať
prehliadkový okruh so schodmi a vstupný portál. Jaskyňa spustla počas prvej svetovej vojny
a bola často navštevovaná celú prvú polovicu
20. storočia, o čom svedčí množstvo nápisov,
ale i vylámaná výzdoba v strednom a hornom
poschodí. Podľa týchto stôp možno usudzovať, že obe poschodia boli voľne prístupné
od čias prvotného objavu. Posledné staršie
objavy sa datujú do roku 1980, keď sa po
dvoch rokoch prác podarilo preskúmať spodné
podlažie v odhadovanej dĺžke 150 m (podľa
súčasného zamerania je to 172 m).

sa nádejná javila ešte aj studňa v priestoroch
nad šmykľavkou za schodmi (bod 101). Ako tu
došlo k súčasnému objavu, nechajme rozprávať objaviteľa Marcela:
„Pred niekoľkými rokmi ma zobral Jiří Audy
na malú exkurziu do Plaveckej jaskyne, do časti
nazývanej šmýkačka. Vtedy som s jaskyňami
len začínal. Prišli sme až na koniec tejto časti.

Krátko po objave. Foto: M. Velšmíd

Nové objavy
Od roku 1980 sa v jaskyni kopalo len sporadicky. Impulzom na zvýšenie úsilia bol objav
blízko položenej Plaveckej priepasti v roku
2002. Možnosť prepojenia viedla jaskyniarov
k sondovaniu v Plaveckej jaskyni na miestach,
ktoré smerujú na juh, teda k priepasti. Podľa
mapy bolo najbližšie miesto vzdialené asi
200 m a nachádzalo sa v hornom poschodí
(pri bode 162); prebehlo tu niekoľko akcií, keď
sa rozrušovali sintrové platne na konci puklinovej chodby, ale bez výraznejšieho postupu. V blízkosti bolo iné perspektívne miesto
– šikmina nahor ústiaca do neprieleznej rúry
s prievanom (bod 169). Keď sme však úzku
rúru patrónkami vo februári 2003 rozšírili,
prievan v nej zmizol a po 2 m sa skončila slepo.
Z hľadiska smerovania k Plaveckej priepasti
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Objavené chodby
s mäkkým sintrom. Foto: M. Velšmíd

s ním, že tam pôjdem sondovať
sám, aby sme zistili, na čom sme,
a o 3 hodiny sa ozvem.
Ráno 17. 1. 2007 sa vyberám do
Plaveckej. Pred jaskyňou nastal
prvý problém. Zabudol som kladivo. Vrátiť sa preň domov sa
neoplatí. Preto v rýchlosti prezriem jaskyňu, či tam niekde nie
je nejaké odložené. Nachádzam
však len kus železa z kľukovky, tak to bude musieť stačiť.
Vyberiem sa na miesto činu a začnem prekopávať dno dutiny. Na
konci sa objavuje na ľavej strane
kamenné okno, za ktorým vidieť
Charakteristická výzdoba nových častí. Foto: M. Velšmíd
asi 2 m dlhú plazivku. Doteraz
sa kopalo ľahko, lebo dno tvorila
Tu mi ukázal na dne studne dve diery s pravde- akási sintrová drvina s kameňmi. Nájdeným
podobným pokračovaním. Bolo vidieť, že sa tu železom sa mi darí rozšíriť aj okno, hoci to
už niekedy pracovalo. Potom som si všimol asi ide dosť zle, na minimálny priemer, aby sa
v strede studne malú dutinu, do ktorej sa dalo dalo preplaziť. Za ním sa črtá pokračovanie
naplaziť asi 2 metre. Toto miesto ma už vtedy doprava, mňa však viac zaujíma, čo je rovno na
zaujalo tým, že tam bol prievan a steny boli konci plazivky. Začnem teda prehlbovať dno.
čierne, ako keby boli očadené alebo zaprášené Materiál dávam do strán a po chvíli sa dostáod čiernej hliny. Napriek týmto zisteniam som vam na koniec plazivky, kde sa potvrdzujú
tomu nepripisoval väčší význam, keďže dutina moje úvahy. Chodba pokračuje doľava, vidieť
smerovala späť do známych častí. A keby tam asi 3 metre. Pokračujem v prehlbovaní plazivky
a po prerytí 1 metra zisťujem, že v priamom
niečo bolo, tak by to už dávno niekto objavil.
Po niekoľkých rokoch, v zime 2006, sem pri- smere sa plazivka končí. Snažím sa doplaziť na
chádzam s Marekom Velšmídom. Máme v plá- úplný koniec, preto odhŕňam kamene, ktoré mi
ne sondovať na dne studne. Prezeráme si znovu prekážajú v ceste. Odrazu počujem, ako padajú
miesto v strede studne a konštatujeme, že to niekam dolu. Zrýchľujem tempo a po chvíli sa
zrejme vedie do známych priestorov. Dutinu podo mnou objavuje tesná puklina. Zasvietim
sme potom využili na ukladanie nakopaného dolu a vidím, že sa rozširuje. Leziem ňou dolu
materiálu. Akciu sme po chvíli skončili, lebo a pomaly si uvedomujem že nastal významný
Mareka seklo v krížoch. Ďalšiu akciu sme už objav. Pozerám na hodiny – mám ešte hodinu
spolu neuskutočnili. O rok neskôr ma napadlo čas. Tak opatrne zleziem dolu a rýchlo preze– čo ak táto dutina niekam vedie? Nedalo mi to rám nové, neporušená časti Plaveckej jaskyne
a vrátil som sa sem niekoľkokrát s kompasom. s prekrásnou výzdobou. Potom vyleziem von
Zistil som, že ak by táto dutina na konci zato- a v limite volám Peťovi, ako som pochodil.“
čila doľava, tak by sa tadiaľ dala obísť studňa,
ktorej dno je zasutinené a práca je tam veľmi Opis priestorov
náročná. Nakoniec som sa rozhodol, že v dutine
Nové objavy sa začínajú v polovici členiaspoň prehĺbim dno, aby sa dalo naplaziť na jej
koniec, a tam sa uvidí, či pokračuje alebo nie. tej studne asi 1 m širokou plazivkou. Tá po
So svojimi plánmi som oboznámil brata Peťa 3 m zahne doľava a po ďalších 3 m vyústi
a dohovorili sme sa na akcii v stredu, keďže cez v strope 10 m hlbokej studne. Aj táto studňa
víkend pracujeme. Deň pred akciou mi Peťo s priemerom 1 – 1,5 m je členitá, takže sa dá
oznámil, že nemôže ísť. Veľká zvedavosť však voľne zostúpiť až na dno. Asi 2 m pred ním sa
víťazila nad opatrnosťou a dohodol som sa zvonovito rozširuje, tu treba zvýšiť opatrnosť
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pri zliezaní i pri výstupe. Sieň na dne studne
má pretiahnutý tvar, v smere na JV je kopané
pokračovanie nízkou plazivkou v dĺžke 4 m.
Oproti plazivke dno siene klesá a za skalnou
kulisou je mohutná chodba smerujúca na JZ.
V úvode chodby je vykopaná 2 m hlboká sonda,
na jej dne je jazero, ktorého hladina zodpovedá
úrovni spodných vôd. Táto mohutná chodba
je najkrajšou vyzdobenou časťou jaskyne. Vo
výške sú snehobiele steny, sú tu stalaktity
i stalagmity. Takto nejako zrejme vyzerala celá
Plavecká jaskyňa pred 200 rokmi. Vyzdobená
chodba sa po 15 m prudko napojí na kolmú
nízku chodbu, kde sa už ide štvornožky. Po
5 m sa táto chodba láme naspäť do pôvodného
smeru, výška sa ďalej zníži na plazenie a po
10 m sa definitívne zúži do neprielezna. Podlahu
tu tvorí tenká vrstva hliny, miestami vystupuje skalné podložie, takže ďalšie napredovanie
by tu bolo náročné. Navyše podľa mapy je
tento smer nepriaznivý, jaskyňa by tu vyšla von
zo svahu. Iný charakter majú nové priestory
v smere na V od sondy s jazerom. Tu za kulisou
priestor stúpa do blokoviska. Pomedzi bloky sa
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dá preplaziť v spodnej úrovni na dno studne.
Dá sa sem dostať aj zvrchu, keď sa vylezie po
blokoch nahor. Z dna studne pokračuje plazivka v smere na S do krátkeho labyrintového
úseku, ktorý pripomína známe koncové časti
spodného poschodia. Vo výške sa studňa rozširuje do menšieho dómu. Pokračovanie z neho
je v smere na SZ úzkou, spočiatku 2 m vysokou
gotickou chodbou, jej strop sa však po pár
metroch zníži a stáva sa z nej bežná rúrovitá
plazivka. Celá táto chodba je po 15 m ukončená
vypadaným hlineným svahom. Dá sa tu kopať
a podľa mapy len asi 2 m chýbajú na spojenie
so starými časťami jaskyne (pri bode 70).
Mapovanie
Prvú mapu vyhotovil A. Droppa v r. 1954.
Jaskyňu vtedy zameral v dĺžke 125 m. Po objave v roku 1980 sa už uvádzal dĺžkový údaj
250 m. Úmysel zmapovať nové časti vyústil
do premapovania jaskyne, ktoré realizovali
plaveckí a bratislavskí jaskyniari pod vedením
T. Ďurku na jeseň 1986. Výsledkom bola

technická mapa s dĺžkou polygónového ťahu
385 m. V mape neboli viaceré úzke časti a plazivky; ich dĺžku zmeral J. Tencer pásmom, čím sa
dospelo k uvádzanej dĺžke 536 m. To, že týchto
151 m plaziviek nebolo v mape, viedlo J. Tencera
a P. Magdolena k ich presnému zameraniu, s ktorým sa začalo na Veľkú noc 2002.
Postupne, ako sme zameriavali úzke pukliny,
plazivky a preliezky, začalo byť zjavné, že jednoduchšie, než neustále špekulovať, ako nové
veci pripojíme, je premerať hlavný ťah nanovo
s kompletnými fixovanými bodmi. Takto sme sa
opäť vrátili k zameraniu celej jaskyne. Metodika
merania bola rovnaká ako predchádzajúce,
meralo sa banským kompasom, závesným sklonomerom a pásmom, rozdiel bol len v hustejšej
sieti podrobných bodov (kolmice v staničeniach
na jednotlivých zámerách) a v tom, že takmer
všetky body sú stabilizované. Dodatočne sa
do vygenerovaných obrysov priamo v jaskyni
zakresľovali výplne a profily chodieb. Súradnice
meračských bodov sa vyrátali v programe Excel,
polygón s obrysmi na milimetrovom papieri
sa zoskenoval a ďalej digitalizoval v programe
Corel. Tento program umožňuje ukladať jednotlivé prvky mapy do vrstiev, čo je výhodné

pri selektívnom zobrazení vybraných poschodí
alebo celej jaskyne bez výplní, profilov či iných
prvkov. Digitálnu mapu možno dnes prenášať
do iných programov (AutoCAD), časom azda aj
do Therionu.
Súčasná mapa s polygónom v hodnote
837 m nie je definitívna, a ani nikdy nebude.
Hneď po jej vyhotovení sme boli upozornení
na nezameraný komín v prepojke do horného poschodia, rovnako je nezameraná obťažne
prístupná odbočka vo výške v nových častiach.
Mapa však umožňuje ľahké dokreslenie a vytlačenie po domeraní. Časom možno niekto znovu
jaskyňu premapuje, zvlášť keď príde modernejšia metodika. Taký je už osud, ktorému sa
netreba brániť.
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Jaskyne v doline Hradištnica v južnej časti Rokoša – 1. časť.
Niekoľkoročné sondovanie vo Vestenickej medvedej jaskyni
Peter Strečanský, JK Handlová

Jaskyne sú skutočnými klenot
mi prírody. Sú ozdobou prírody i ľudí, ktorí
ich odkrývali. Horninové prostredie, nezvy
čajné pôsobenie vody, svojrázne podzem
né tvary a výplne, osobitná klíma, nálezy
osídlenia a pamiatok človeka, pozostatky
zvierat z dávnej minulosti i súčasná fauna
vytvárajú pestrú a pre väčšinu nás záhadnú
mozaiku sveta jaskýň. Oceňujeme úsilie
generácií prieskumníkov, ktorí tieto skvosty
prírody objavovali a spoznávali, v nároč
ných podmienkach pritom mnohí stratili
svoje zdravie a neraz i životy.
Do pracovnej knihy zapísali koncom roku
1998 spoluobčania z Dolných Vesteníc
Krasové územie okolia Vestenickej medvedej jaskyne sa rozprestiera na južných svahoch Rokoša (1010 m) v pohorí Strážovské
vrchy, podcelok Nitrické vrchy.
Oblasť Rokoša rozrezávajú viaceré
doliny. Jednou z nich v južnej časti
Rokoša je aj dolina Hradištnica, jaskyne v nej budú predmetom môjho
príspevku.
Podrobný opis celého krasového
územia uverejnil Anton Droppa (1)
v zborníku Slovenský kras. V príspevku opisuje jaskyne, ktoré spolu
so Š. Čukanom, predsedom OS
Uhrovec, preskúmali v okolí Uhrovca
(Uhrovský kras). Okrem týchto jaskýň preskúmali aj jaskyne v južnej
časti Rokoša. Pod Malým Rokošom
nad obcou Nitrianske Sučany zdokumentovali jaskyňu Brloh (Martin
Lutonský po znovuzameraní jaskyňu pomenoval Brložná diera), v SZ
svahu Drieňového vrchu jaskyňu
Brloh nad Nitricou (domácimi pomenovaná Močelník) a na JV strane rovnomennej kóty priepasťovitú jaskyňu
Chotoma. Nad dolinou Hradištnica
vo svahu Holého vrchu je v literatúre
zmienka len o jaskyni v Holom vrchu,
a to je o tamojších zdokumentovaných jaskyniach všetko.
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Nádhernú dolinu Hradištnica som prvýkrát
navštívil roku 1999 na základe oznámenia
Anky Tesáčkovej z Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi. Za obcou Dolné
Vestenice je situovaná štátna cesta smerom
na Uhrovec a vpravo odbočuje asfaltová cesta
k doline Hradištnica. Pod partizánskymi
bunkrami sa asfaltka končí a ďalej pokračuje úzka cestička až k záveru doliny. Po obidvoch stranách v strmých svahoch vystupujú
skalné bralá. Martinovým autom spoločne
s Ankou prichádzame do doliny a ideme na
prvý prieskum Medvedej jaskyne. Z asfaltky
pod partizánskymi bunkrami odbočujeme
doprava na lesnú cestu vedúcu až k Vestenickej medvedej jaskyni, stále po ceste cez Kalištia,
okolo Zlámaných skál. Najkrajší výhľad na
celú dolinu i skalné bralá v pravom svahu je na
jeseň alebo na jar.

My však málo chodíme po asfaltke a ďalej cez
dolinu Hradištnica. Po vystúpení z autobusu
v Dolných Vesteniciach ideme popri cintoríne,
ďalej borovicovým lesom až na prvú vyhliadku, kde pravidelne oddychujeme. Nasleduje
menšie stúpanie na druhú vyhliadku, odkiaľ
pokračujeme až na lesnú cestu, ktorá sa začína
pod partizánskymi bunkrami. Cesta pokračuje
lesom až na Kalištia, kde znova máme krátky
oddych. Ďalej kráčame po mierne stúpajúcej
ceste ponad dolinu Hradištnica. Asi v polovici
cesty sa nám otvára výhľad na celú dolinu
s bralami v pravej stráni. Popri Zlámaných skalách stúpame až na cieľovú rovinku. Cesta ďalej
pokračuje doprava a následne doľava až na
Kňažinove lúky, my však v pravotočivej zákrute
odbočujeme pri skalách doľava. Zostupujeme
dolu svahom, potom po kamenných schodoch
na terasy k chatke pri jaskyni.
Podrobný opis jaskyne možno nájsť v Spravodaji SSS (2), preto len v krátkosti pripomeniem niečo z jej histórie: Otvor jaskyne bol
pôvodne len malá diera do skaly, cez ktorú sa
liezlo po kolenách do neveľkej sienky. K druhému, hornému otvoru sa preliezť nedalo. V júni
1998 vo vstupnom otvore začal Anton Miške
z Dolných Vesteníc so sondovaním a rozširovaním vchodu. V ťažkej práci ho povzbudil
nález medvedích kostí (čeľusť, zuby, pazúry).
V auguste toho istého roku sa k nemu pridal Vladimír Záhon, tiež turista z Dolných
Vesteníc. Pravidelne každý víkend v sobotu
a nedeľu od skorých ranných hodín až do
neskorého večera chodili za svojou záľubou.
S batohmi v lete i v zime absolvovali jeden
a polhodinovú cestu tam a hodinovú späť,

Vchod do jaskyne. Foto: P. Strečanský

aby vykonali kus úžasnej práce. Popri sondovacích prácach vykonávali aj pomocne práce
pri jaskyni. Z kameňov vyťažených z jaskyne
budovali pred jaskyňou v strmom svahu terasy,
kamenné schody pre ľahší prístup a pre potreby prezliekania sa do pracovných oblekov. Ako
úkryt pred zlým počasím vybudovali provizórnu chatku s rozmermi 2,3 x 2,8 m. Pri rozširovaní a prehlbovaní vstupného otvoru, ale
i na pomocných prácach sa vystriedalo mnoho
záujemcov z radov spoluobčanov.
Konečne vstúpime do chatky a sme veľmi
prekvapení výsledkami práce miestnych obyvateľov. Na posedenie a zohriatie v nepriaznivom počasí príjemná chatka; kamenné terasy
pred vchodom jaskyne, spolu ich je päť, sú
zhotovené zo zeminy a kameňov vyťažených
z jaskyne. Vnútri chatky popíjame kávu a rozprávame sa o ich práci. Ukazujú nám pracovný zápisník. Na začiatku je krásne motto
od spoluobčanov, citované aj v úvode tohto
článku. V zápisníku nakreslený obrázok medveďa ilustruje názov Medvedia jaskyňa. Keďže
na Slovensku máme Medvedích jaskýň veľmi
veľa, dopĺňame do zápisníka k názvu jaskyne
Vestenická. Prezeráme si zápisník a dozvedáme
sa z neho o dátumoch, hodinách a účastníkoch prieskumných prác. Z ich rozprávania
v čase našej návštevy zisťujeme, že za 16 mesiacov prác na lokalite obaja prehlbovali dno vo
vstupnom otvore a upravili prístup kamennými schodíkmi. Postupovali po pukline od
spodného vstupného otvoru po kamenných
schodíkoch dolu na dno zhruba do hĺbky
3 metre. Pri kopaní z dna smerom hore sa
dostali k hornému otvoru vo výške 4 a pol
metra a potom začali s prehlbovaním dna
hneď za vstupnou úzkou puklinou v okne
a pod kamenným blokom až na dno v hĺbke
5 m pri závale.
Po chvíľke oddychu ideme na prvý prieskum.
Cez úzky vstupný otvor schádzame po kamenných schodoch. Vo vstupných častiach jaskyne,
kde sa živá výzdoba takmer nevyskytuje, sú na
stenách staré sintrové náteky. V smere postupu
do jaskyne naľavo je veľký priestor pomenovaný Sieň. Výška tohto priestoru z pôvodného
dna až nahor, skadiaľ bol vytvorený zával,
dosahovala v čase sondovania 8 až 9 m. Strop
v Sieni je vyplnený hlinou a zasintrovanými
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skalami, v začiatkoch sondovania siahal zával
až dolu na dno. V puklinách medzi skalami
vidno živú sintrovú výzdobu, azda cítiť aj slabý
prievan.

Prehliadka jaskyne sa končí a začíname
merať. Hlavný merač Martin zameriava jaskyňu s dvomi vchodmi uzavretým polygónovým
ťahom. My ostatní sme jeho pomocníkmi.

Anka, ktorá je s nami možno prvý raz v nesprístupnenej jaskyni, má na starosti vedenie
meračského zápisníka a pomáha aj Martin
Nemček, turista z Nitrianskych Sučian. Dĺžka
polygónového ťahu je 48 m, dĺžka jaskyne
približne 25 m a hĺbka od horného vchodu asi
6 m. Pri vykreslení na milimetrový papier sa
Martinovo meranie ukazuje ako veľmi presné
(prvý nákres pôdorysu uverejnil autor tohto
článku v už spomenutom Spravodaji SSS).
Po skončení merania balíme a autom zíde-
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me po lesnej ceste do Dolných Vesteníc a po
krátkej zastávke v miestnej krčme u Trokadera
sa vezieme domov do Handlovej s krásnymi
zážitkami.
O mesiac, v októbri 1999, zvoní telefón: v jaskyni sú nové objavy! Z Handlovej
odchádzam sám, vystrojený na 2-dňovú akciu
a s meračskými pomôckami. Znova namáhavá
jeden a polhodinová cesta k jaskyni. V chatke
Tonko, Vlado aj Anka z OúŽP a pomocník
Marián Kropil, rozprávame sa o nových objavoch z polovice septembra, po našej prvej
meračskej návšteve. Keď zídeme do jaskyne,
nenachádzam slov. Presne za spomenutým
závalom nové priestory. V Hradištskej chodbe,
ako ju neskoršie pomenovali (v súčasnosti už
piati členovia sú z Hradišťa, obce kúsok za
Dolnými Vestenicami), je bohatá živá sintrová
výzdoba. Dno je blativé, za vstupom do chodby pokračuje úzka, strmo klesajúca puklina,
ktorá vzápätí vyúsťuje do väčšieho a vyššieho
priestoru. Výzdoba po stenách je snehobiela
až žltohnedá, miestami hrášková, na dne sú
jaskynné perly v malých jazierkach. Na konci
chodby nad jazierkami vo výške 2,5 m pokračuje úzka puklina do dĺžky 4 m. Azda tým
smerom je možné pokračovanie, skúšam sa
tam naplaziť, no po 4 m sa ďalej nedá.

Po prieskume nových častí ich spoločne zameriavame. Od mer. bodu č. 9 a ďalej
Hradištskou chodbou je dĺžka nových priestorov 11 m; hĺbka jaskyne sa zväčšila na 9 m,
celková dĺžka na 36 m.
Je polovica októbra a pomaly sa blíži zima.
Tá tu býva dosť tvrdá, keď sa pri chate chumelí a vietor sa preháňa po skalách. Pomôže
osadenie malých kachlí v chatke a neskoršie jej
zateplenie. Koncom mesiaca sem prichádzam
znovu, tentoraz na sondovanie. Vo vykúrenej
chatke je veľmi útulno. Po dokumentačných
prácach vo Vestenickej zostupujeme dolu svahom ľavej strany doliny Hradištnica k ďalšej novoobjavenej jaskyni, nami pomenovanej
Jaskyňa v dvorane. O nej však až v ďalšom
príspevku. (Dnes viem, že Vesteničania tu
objavili nové časti s priepasťou.) Po prácach
v jaskyni ideme na povrchovku k Zlámaným
skalám, sú však bez jaskýň. Na nasledujúcu
pracovnú akciu v novembri prichádzajú prvý
raz aj Stanko Beník, Števko Mešina, neskorší
členovia SSS. Je potrebné pozháňať drevenú
guľatinu, dosky, železné rebríky, zhotoviť provizórne drevené schody, dve podesty (plošiny)
a pracovať na uzávere. Stanko, ale aj Tonko,
Vlado a Števko Mešina majú zásluhu na vykonaní všetkých pomocných prác. V polovici
novembra počas dvojdňovej akcie v sobotu
sondujeme vo Vestenickej medvedej jaskyni,
v nedeľu pokračujeme povrchovým prieskumom cez Kňažinove lúky na pravú stranu doliny Hradištnica až na Holý vrch. Zaregistrujeme
tu nové jaskyne, o ktorých tiež bude reč neskôr.
Koncom novembra sa o Vestenickú zaujímajú
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výklenku azda smerujúcom von je na
dne sintrová výzdoba. Oproti výklenku
pod 2. podestou vidieť zával, naspodku
pri stenách sa začína sintrová výzdoba.
Zával určite smeruje popod Hradištskú
chodbu a možno sa tadiaľ bude dať
preniknúť do ďalších priestorov. Dno
tvorí sutina a v nej veľké balvany. Jeho
prehlbovanie a rozbíjanie obrovských
blokov vyžaduje väčší počet jaskyniarov. Čo však s vyťaženým materiálom?
Ťažbu sutiny a kameňov až na povrch
a ich sypanie dolu svahom nám zakázali. Urobiť lanovku hore svahom na
lesnú cestu a odvážať ich na vlastné
Výzdoba vo Vestenickej medvedej jaskyni. Foto: P. Strečanský
náklady by bolo veľmi náročné a ťažko
zo SAŽP Banská Bystrica. Vo svojej správe opi- uskutočniteľné. Práve pre tieto problémy už
sujú živočíchy a iné hodnoty jaskyne. Okrem koncom roka 2002 sa na lokalite pracuje menej.
Sondovanie v jaskyni obmedzuje i to, že v čase
iného odporučili jaskyňu uzavrieť.
Naše handlovské záujmy v roku 2000 sú poľovačiek od septembra do konca decembra
trochu iné: jaskyne v Prievidzskom okrese, máme vstup na pozemky vlastníka a nájomcu,
v krase Strážova spoločne s JK Strážovské vrchy kde sa jaskyňa nachádza – zastavený. Už začiata iné. Asi po roku sme znovu vo Vesteniciach. kom roku 2004 nás vlastník pozemkov R. k.
Po príchode do chatky sa dozvedáme, že na cirkev, Biskupstvo Nitra vyzval doložiť doklady
spodný vchod jaskyne medzitým osadili želez- na speleologické prieskumné práce a povolenie
ný uzáver a horný otvor zamurovali kameňmi. na trvalé uskladnenie sutiny od príslušných
S domácimi sa rozprávame o novom sondo- inštitúcií, ako aj na legalizáciu terás a provizórvaní na konci Hradištskej chodby pod úzkou nej chatky. V tejto veci sa na biskupskom úrade
puklinou, kde postúpili asi 4 m úzkou, točia- v Nitre uskutočnilo rokovanie s nami, vlastcou sa Hlinenou chodbou. Vynášanie sutiny níkom a nájomcom, SSJ a Banským úradom
z chodby na povrch je dosť náročné, preto v Nitre. Sčasti sme doložili doklady, ktoré od
začiatkom roku 2001 v jaskyni montujeme nás požadoval vlastník, ale nepodarilo sa nám
lanovku od Petra Hipmana. Handlovčanov je získať písomný súhlas od príslušných inštitúcií
už menej ako v časoch slávy, ale do Vesteníc na ostatné záležitosti okolo menovanej jaskyne.
chodíme radi, aj keď len traja. Spoločnými Bolo nám uložené nariadenie o zakonzervovaní
silami kopeme v Hlinenej chodbe a následne povrchových provizórnych stavieb, na ktoré nie
prehlbujeme dno v Sieni. Po zameraní dĺžka je možné získať povolenie. Pre tieto problémy
jaskyne až po koniec Hlinenej chodby dosahuje sme nepokračovali v sondovaní, ale neodradilo
41 m. Hlinená chodba je veľmi mokrá a blati- nás to. Dolnovesteničania svoje jaskyniarske
vá, na ťažbu sutiny z nej je niekedy málo ľudí. aktivity nasmerovali do blízkej Jaskyne v dvo
Po rozhodnutí začať prehlbovať dno v Sieni rane; o ich a našom speleologickom prieskume
pod 1. prácu sťažuje množstvo obrovských sa zmienim v ďalšom článku.
balvanov. Ich rozbíjanie veľkým kladivom je
namáhavé. Z kusov kameňa sa vonku budujú Použitá literatúra
terasy. Práca na prehlbovaní dna je dosť náročná, ale po rokoch sa kopáči dočkajú odmeny. 1. Droppa, A. 1983: Speleologický výskum
Uhrovského krasu v Strážovských vrchoch.
Asi v 3-metrovej hĺbke pod 1. podestou narazia
Slovenský kras, 21, 35–50.
na malý priestor s bohatou výzdobou so všetkými formami kvapľov. Neskoršie ju pomenujú 2. Strečanský, P. 2000: Vestenická Medvedia
jaskyňa – nový objav v Nitrických vrchoch.
Inšpirácia. V Sieni nachádzajú ulity slimákov
Spravodaj SSS, 31, 3, 18–20.
a malé mušličky, pod Inšpiráciou v malom
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Boční přítok V Hlubokém

Jánská dolina srpen 1991
Jirka Horský, ČSS ZO 1-05 Geospeleos
Článek ve Spravodaji 2/2007
o podzemním hydrologickém systému
Krakovej holi a Jánskej doliny mě donu
til, abych zahrabal v archivu písemností
a připomenul si dobu, kdy jsme se v Jánskej
dolině potápěli. Vznik tohoto článku pod
pořila i žádost Petra Holúbka, abych celou
zprávu publikoval. Předkládám ji tedy
tak, jak v roce 1991 vznikla.

vodou. Napovídá tomu i silné zkalení vody.
Přítokový kanál je však uzavřen mohutným
balvanem, který brání dalšímu postupu.
Prostor v přítoku za IV. sifonem se nachází ve
zlomovém pásmu, takže jeskyně je zde dosti
narušena. Mrzelo nás, že další postup není
možný. To nás však inspirovalo k další akci.
Začínáme stěhovat materiál do jeskyně,
natahujeme telefon ke IV. sifonu, připravujeme
transportní pytle. Po desáté hodině dopoledne
jdou do sifonu Martinové (Hóta + Neumann).
Ve 12.00 volají telefonem od IV. sifonu, že mají
dost vzduchu a o ½ hodiny přetáhnou naplánovaný čas ponoru. O půl jedné jdeme do
vody s Karlem. Proud vody nás nechce pustit

V 16.30 vyjíždíme z Kladna a cestou ještě přibíráme v Praze Standu Vaněčka a Dášu Károvou,
takže už nás je celkem 9 (Karel Albrecht, Martin
Hóta, Martin Neumann, Franta Hanzl, Honza
Enčev, Jarda Zapletal, moje já a dva Pražáci). Na
150 km dálnice na chvíli zastavujeme a zjistíme, že je prasklý
řemen k alternátoru. Oprava je
krátká a po půl hodině vyjíždíme směr Slovensko. Ve dvě
hodiny ráno jsme v Liptovském
Mikuláši na Podbrezinách před
domem, kde bydlí Venca Vocloň.
Zde trávíme noc. Všichni se do
Avie nevejdeme, Karel a Jarda spí
na střeše. Ráno nás budí Venca
a zve nás na snídani, čehož asi
záhy litoval. Když jsme mu vyjedli domácnost, sedáme do Avie
a ujíždíme pro povolení ke vjezdu
do Jánské doliny. Vše jde hladce,
Vývěr v Hlubokém – před prvním sifonem. Foto: J. Zapletal
a tak v 9.00 ráno nosíme bágly
před vývěr v Hlubokém v Jánské
dolině.
Vraťme se však zpět k minulým akcím. Při jedné cvičné
a mapovací akci nám počasí
nevyšlo a jeskyní tekla kalná
voda. Za IV. sifonem se však
najednou objevil silný přítok
průzračné vody přicházející
z pravé strany směrem proti
proudu. Mohlo by se jednat
o vody z nedalekého Starého
hradu. Hlavní kanál směřuje
pod údolí a je pravděpodobHladina za prvním sifonem. Foto: J. Zapletal
ně napájen povrchovou údolní
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do jeskyně. Přitahujeme se za všechny možné
výstupky. Jsme už za III. sifonem u telefonu.
Potkáváme kluky, kteří se vracejí z kopání ve
IV. sifonu. „Je to nadějné,“ říká Martin, „postupu však brání ten balvan, vzpříčený před dalším pokračováním. Voda se odkaluje rychle.“
Už jsme u balvanu a pokračujeme v započaté práci. Ztěžuje nám ji poměrně úzká
puklina. Ještě ty dvacetilitrové láhve na zádech,
tady opravdu překážejí. Po necelé hodině toho
máme dost. Z balvanu se odštipují jen kousky,
vůbec se nevzdává. Vracíme se. Do jeskyně se
vrací Martin & Martin. Po krátkém odpočinku znovu k balvanu. Dvě hodiny se snaží nad
ním vyzrát. Nedaří se. Takhle to tedy nepůjde.
Musíme na to jinak.
Mezitím se nám venku stačil porouchat
kompresor. Dvě hodiny snažení a už zase běží.
Další dvojice je připravena, jdou mapovat.

Ve třetím sifonu. Foto: J. Zapletal

„Kotvění" ve třetím sifonu. Foto: J. Zapletal
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Za 1 a ¾ hodiny se vracejí. Podařilo se spojit
podvodní polygon s polygonem suchých částí
jeskyně, dále už je to práce pro Slováky.
Pozdě večer nastupujeme ještě naposledy s Martinem do vody. Je to zoufalý pokus
o rozbití balvanu. Mlátíme do něj palicí jako
diví (zkuste to někdy pod vodou). Střídáme se
v krátkých přestávkách. Je to hroznej tvrdolín.
Taková velká pecka. Je už celej okousanej, ale
nedá se kolem něj protáhnout. Za dvě hodiny
se definitivně vzdáváme. „Strážce“ dnes vydržel. Počkej ráno, hrozím mu pod vodou.
V půl jedenácté v noci vylézáme ven. U Avie
čeká Venca se ženou. Pomalu se svlékáme
a bouřlivě diskutujeme až do půlnoci. Přes
prozatimní neúspěch panuje dobrá nálada
a všeobecné veselí. Tuto jedinou radost nám
překazí déšť. Zalézáme do Avie a chudák Venca
se ženou uhánějí v dešti na kolech dolinou dolů.
Další den nás uvítal nacucanýma mrakama. Jarda s Frantou vyrazili na houby, avšak první velké
kapky je vrátili zpět. Kolem poledne déšť ustává. Mezitím jsme po
krátké poradě rozhodli, že balvan
rozdrobíme na štěrk. Martin zalézá do sifonu a Franta s Karlem
jdou suchou částí. Nesou si s sebou
vše potřebné pro likvidaci kamene. První pokus nevyšel. Druhý je
úspěšný. Z jeskyně vytéká silně zkalená voda. Po hodině volá k sobě
Martin druhého Martina a jdou na
obhlídku. Jeskyně se rychle odkaluje, a tak si jdou prohlédnout „dílo
zkázy“. Všude na dně je plno štěrku.
Teď už jen hrabat a hrabat. Martin
se poprvé dostává dál. Podaří se
mu dosáhnout další hladiny. Další
postup však není možný, těsné
prostory, zkalená voda to neumožňují.
Mezitím, co jsou ty dva ve vodě,
zbytek se věnuje obědu. Pečlivě
krájíme houby na houbový guláš.
Vůně se rozlézá široko daleko.
Určitě i do sifonu, protože „přitáhla“ oba Martiny. I kolemjdoucí
turisté se u nás zastavují a mlsně
nasávají. Je to bašta. Odpoledne
jdu do sifonu s Jardou. Bereme si

Do suchých částí jde tříčlenná skupina uklidit poslední zbytky výstroje. Kolem poledne končíme. Vývěr
v Hlubokém čeká na další akci, na
další pokořitele, kteří proniknou
za zlomové pásmo. Tam možná
čeká to správné pokračování – směr
Krakova hola, možná i Starý hrad.
Až se budete V Hlubokém potápět,
nezapomeňte na odbočku za IV.
sifonem.
Zkušenosti
4. sifon u přítokové větve. Foto: J. Zapletal

vercajk na mapování a malý foťák. Voda je
celkem čistá, viditelnost je minimálně 6 m.
Před pátým sifonem si Jarda upravuje výstroj.
Plaveme dlouhým, hladce erodovaným kanálem, který je po celé délce skoro rovný. Zúží se
pouze v jednom místě. Pokračujeme dál. Jsme
v hloubce 9 m, někde pode dnem údolí (pod
silnicí). Fotíme, měříme a kocháme se tou
fantastickou nádherou. Je čas návratu. Pomalu
svinuji vodící šňůru.
Jsme venku, svítí sluníčko, déšť ustal, ale
ochladilo se. Kluci jsou už zase na houbách.
Vegetariána Martina trápíme, že jsme snědli
jedovaté houby. Blíží se večer a doufáme, že
počasí nás už trápit nebude.
Ráno vstáváme s Jardou už v 6.00 hod. Počasí
jak vymalované. Na potápění zbývá už jen
dopoledne. Pospícháme. Máme už jen poslední úkol. Fotit a fotit. Potápím se do prvního
sifonu, na pravé ruce mám malý foťák, prsty
držím blesk na přisvěcování a na krku mi visí
druhý foťák. Ostatní výstroj je samozřejmostí
(dvě světla, automatiky, 20 na zádech, práce
s vodící šňůrou a plno dalších drobností),
Jarda je na tom malinko lépe. Fotí jen jedním
foťákem, ale daleko větším, než mám já. Voda
je průzračnější než včera. Pomalu postupujeme. Co chvíli se voda rozzáří světlem blesku.
Oba nenecháváme nic náhodě a fotíme jak
o život. Ani nevíme jak a hodina a půl je pryč.
Musíme zpět. Jednak dochází vzduch a taky
počet snímků. Plaveme zpět. Proud vody rychle odnáší kal, který jsme zvířili při cestě tam.
Poslední snímek a už vidíme světlo zvenku.
Zbývá jen vynést všechen materiál z jeskyně.
Martin s Honzou naposledy vstupují do vody.

Aby se Martin dostal v úžině bezpečně co nejdál, bez vodící šňůry, která došla,
držím ho za konečky ploutví, sám mám šňůru
zachycenou za nohu. Celý manévr se velmi
osvědčil hlavně při zpětném pohybu, rukama
vyvádím Martinovy nohy, aby se z úžiny bezpečně dostal.
Nehoda
Franta podcenil složité úžiny a při postupu vpřed se dostal do těsné úžiny s hladinou. Nemůže však najít vhodnou cestu zpět.
Naštěstí může z vody vystrčit hlavu a zavolat.
Hladiny jsou propojené s místem, kde jsme.
Navádíme jej na cestu zpět. Vodící šňůra je zde
zbytečná, není ji kam vyvázat, zatahuje se do
úžin, takže stejně nepomáhá navést na cestu
zpět. Jen silně překáží a zvyšuje riziko zamotání se do ní. Vše probíhá v hloubkách od -1 m
až po hladinu.
Nakonec ještě krátké shrnutí
Akce se zúčastnilo 6 speleopotápěčů a 4 členové
podpůrného týmu. Celkem bylo odpotápěno 18
hodin. Byla provedena podvodní fotodokumentace, zahájeno rozšiřování a čištění přítokového
kanálu ve IV. sifonu, kde se podařilo dostat na
další volnou hladinu. Další průnik je možný, ale
jen po odklizení sedimentů a štěrků v přítokovém
kanálu. Proběhlo zaměření a zmapování celého
IV. sifonu. Jak z mapy vyplývá, přítoková část
směřuje do masivu, kdežto hlavní tah se ostře lomí
na jihovýchod, tedy zpět pod dolinu. Při akci byl
použit speleotelefon, který propojoval vchod do
jeskyně a prostory před IV. sifonem.
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Zimné sčítania netopierov na južnej strane Nízkych
Tatier alebo koľko máme zimovísk a druhov ?
Matúš Matejka1 & Peter Bačkor2,3

1

Slovenská speleologická spoločnosť – OS Brezno
Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
3
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Fakulta prírodných vied, katedra biológie a ekológie
2

Južná strana Nízkych Tatier patrí medzi kraji- v tvare číslo jaskyne a názov (pozri Apendix).
nársky, floristicky a faunisticky veľmi hodnotné Sčítanie sa uskutočňuje klasickými faunisticúzemia Slovenska, aj keď v tomto prípade patrí kými metódami s použitím výkonného halogéaj do skupiny lokalít, kde výskum netopierov nového svetla a následnej determinácie druhu.
nepatril na prvé miesto. Medzi historické známe Z hľadiska metodickej presnosti sa snažíme
miesta zimujúcich netopierov patrí sprístupne- dodržiavať každoročne približný termín moniná Bystrianska jaskyňa, kde sa vykonáva pravi- toringu (začiatok februára, v teréne ťažko prídelný monitoring po prehliadkovej trase. Treba stupné jaskyne v decembri) a rovnaké trasy
spomenúť aj Márnikovu jaskyňu (k. ú. Šumiac), sčítania. V roku 2005 sme začali v Bystrianskej
kde monitoring pravidelne uskutočňuje Správa jaskyni kontrolovať aj Starú jaskyňu po uzáver
Národného parku Muránska planina.
do Novej, Partizánske siene v Novej jaskyni
Spoločnosť pre ochranu netopierov na a od roku 2007 kontrolujeme aj Bystriansky
Slovensku sa v roku 2003
začala zaujímať aj o ostatné jaskynné priestory
v tomto území, kde by sa
mohli nachádzať hibernujúce netopiere. O spoluprácu požiadala Slovenskú
speleologickú spoločnosť –
oblastnú skupinu Brezno.
Za pomoci členov SSS
z tejto skupiny, menovite
Matúša Matejku a Ľubomíra Múku, vznikla nová
ukážková spolupráca pri
pravidelnom monitoringu zimujúcich netopierov.
Pomocnú ruku podala aj
Štátna ochrana prírody
Kolónia podkovára malého v Hrebeňovej priepasti. Foto: P. Bačkor
SR, Správa Národného
parku Nízke Tatry.
Začiatky boli ťažké. Zostavili sme zoznam závrt. Ešte treba upozorniť, že v tomto prívšetkých jaskýň v okrese Brezno v geomorfo- spevku nehodnotíme staré banské diela, ktoré
logických celkoch Horehronské Podolie, Nízke tiež monitorujeme a budú predmetom iného
Tatry a Veporské vrchy. Postupom času sa odborného výstupu. Pozitívne nálezy sme
počet lokalít spresnil a pravidelne sa kontrolu- zaznamenali v tomto poradí. sezóna 2003/04
jú počas prvých mesiacov kalendárneho roka. – 13 jaskýň, 2004/05 – 6 jaskýň, 2005/06 – 8
V roku sme 2003 sme prezreli 23 jaskýň, jaskýň, 2006/07 – 9 jaskýň a sezóna 2007/08
z ktorých sa vyprofiloval zoznam pravidelne – 14 jaskýň.
Na zimoviskách netopierov na južnej strane
monitorovaných. V súčasnosti sa robia pravidelné kontroly v 14 jaskyniach. Zoznam jas- Nízkych Tatier sme celkove zistili 12 drukýň je zostavený podľa Bella et al. 2007, hov zimujúcich netopierov: podkovár malý
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Tab. Prehľad druhov a počtu netopierov zistených na južnej strane Nízkych Tatier

Druh

Rok

spolu

%

627

2043

88,02

34

54

178

7,67

13

13

55

2,37

7

19

0,82

3

9

0,39

2

6

0,26

1

3

0,13

2

0,09

2

0,09

2

0,09

1

0,04

1

0,04

2003

2005

2006

2007

2008

Rhipp (Podkovár malý)

145

314

467

490

Mmyo (Netopier obyčajný)

15

40

35

Mema (Netopier brvitý)

5

5

19

Mmys/Bra (Netopier fúzatý/Brandtov)

8

4

Bbar (Uchaňa čierna)

1

3

Paur (Ucháč svetlý)

2

2

Mbech (Netopier veľkouchý)

2

Rfer (Podkovár veľký)

1

Mdau (Netopier vodný)

1

Mnat (Netopier riasnatý)

2

1

(Rhinolophus hipposideros), podkovár veľký
(Rhinolophus ferrumequinum), netopier obyčajný (Myotis myotis), netopier brvitý (Myotis
emarginatus), netopier fúzatý/Brandtov (Myotis
mystacinus/Brandtii), netopier veľkouchý (Myotis
bechsteinii), netopier vodný (Myotis daubentonii),
netopier riasnatý (Myotis nattereri), netopier
ostrouchý (Myotis blythii), večernica severská
(Eptesicus nilssonii), uchaňa čierna (Barbastella
barbastellus) a ucháč svetlý (Plecotus auritus).
Prehľad o počte a percentuálnom zastúpení
zobrazuje tabuľka. Najpočetnejšiu skupinu
tvoria netopiere rodu Rhinolophus. Medzi
najväčšie zimovisko podkovára malého patrí
Bystrianska jaskyňa, kde sa vyskytuje v priemernom počte 360 jedincov. V tejto jaskyni
sme zaznamenali aj jedného jedinca podkovára
veľkého v sezóne 2004/05 pri východe z Novej
bystrianskej jaskyne a 2006/07 v Starej bystrianskej jaskyni. Druhým významným zimoviskom je Hrebeňová priepasť v nadmorskej
výške 1024 m (k. ú. Jasenie), kde tento druh
vytvára zoskupenia s priemerným počtom 81
jedincov. Okrem totho druhu sa tu pravidelne

1
1

Enil (Večernica severská)
Mbly (Netopier ostrouchý)

1

1
1

vyskytujú aj netopier obyčajný, netopier brvitý, netopier fúzatý/Brandtov a netopier vodný
(iba v sezóne 2004/05). Druhovo najbohatšími
lokalitami sú Hrončianska jaskyňa, Hrebeňová
priepasť, Bystrianska a Márnikova jaskyňa.
Priemerný počet druhov netopierov v jaskyniach je 2,3. Druhým najbežnejším druhom
na zimoviskách je netopier obyčajný. Najväčšia
kolónia s priemerným počtom 26 jedincov
sa vyskytuje Bystrianskej jaskyni. Ďalej sa
tento druh vyskytuje v Jaskyni v kameňolome,
Hrončianskej, Márnikovej a Hrebeňovej jaskyni. Tretím najčastejšie sa vyskytujúcim druhom
netopiera je netopier brvitý, ktorý zimuje hlavne v Bystrianskej jaskyni a Hrebeňovej priepasti. Ostatné druhy sú zriedkavé a ich počty sa
za celé sledované obdobie pohybovali od 1 do
19 jedincov. Medzi tieto druhy možno zaradiť
netopiera ostrouchého, zisteného iba v Bystrianskej jaskyni pani Vrabcovou zo sezóny
2004/05. Takisto medzi zriedkavé druhy patrí
netopier riasnatý, ktorý bol zistený iba v Márnikovej jaskyni. Zaujímavým a cenným údajom
na zimoviskách je aj ucháč svetlý, ktorého sme
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Zimné zoskupenie netopiera obyčajného.
Foto: P. Bačkor

Ucháč svetlý – cenný nález na zimoviskách netopierov.
Foto: T. Antman

našli v Márnikovej jaskyni, Jaskyni v kameňolome Potôčky a v Bystrianskej jaskyni.
Tento už tradičný monitoring priniesol aj
niekoľko pozoruhodných údajov. Dôležitým
zistením je aj to, že netopiere zimujú v jaskyniach, ktoré sú uzavreté (vhodným typom
uzamykateľného uzáveru), ale aj otvorené celoročne. Netopiere zimujú aj v jaskyniach, ktoré
sú pravidelne atakované návštevníkmi. Veľmi
dôležitým údajom je, že netopiere osídľujú aj
novoobjavené jaskyne, ktoré predtým boli zanesené až po strop. Jasným príkladom je jaskyňa
Zimné slnko, Hrebeňová priepasť, Železná jaskyňa, Sonda nad Lomnistou dolinou a jaskyňa
Ľubkovo. Ďalším cenným údajom je aj to,
že vyrezanie otvoru na prelet netopierov do
uzáveru vchodu do Bystrianskeho závrtu malo
opodstatnenie a počet zimujúcich netopierov
sa tu každoročne zvyšuje. Na tejto lokalite nás
ako jaskyniarov zaujal jeden zimujúci netopier
obyčajný (Myotis myotis) až na dne závrtu. Podľa
chiropterológov tento druh nemá rád zložité
jaskyne. To nás pri doterajších skúsenostiach
a zložitosti závrtu utvrdzuje v predpoklade, že
mohol priletieť z Mostárenských siení.
Medzi najväčšie a druhovo najbohatšie
zimoviská netopierov na južnej strane Nízkych

Tatier patria Bystrianska jaskyňa so siedmimi
druhmi, Hrebeňová priepasť v masíve Čierneho
dielu a Hrončianska jaskyňa s piatimi zimujúcimi druhmi.
Aj touto cestou by sme chceli poďakovať
všetkým, ktorí podali pomocnú ruky pri realizácii tohto monitoringu.
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Apendix
Číslovanie jaskýň v Zozname jaskýň SR:
1721. Hrebeňová priepasť, 264. Jaskyňa v kameňolome Potôčky 1 – 2, 5217. Hrončianska
jaskyňa, 296. Železná jaskyňa, 266. Jaskyňa
v ponore, 309. Dupná skala 1 – 2, 295. Zimné
slnko, 324. Mokrá jaskyňa, 251. Bystrianska
jaskyňa, 252. Bystriansky závrt, 294. Varguľa,
303. Márnikova jaskyňa. Novoobjavené jaskyne: Sonda nad Lomnistou dolinou a jaskyňa
Ľubkovo.
Literatúra
Bella, P., Hlaváčová, I. & Holúbek, P. 2007:
Zoznam jaskýň Slovenskej republiky.
Slovenské múzeum ochrany prírody
a jaskyniarstva, Liptovský Mikuláš, 364 s.

Exploračné sumárum o kvarcitových jaskyniach

objavených v rokoch 2004 – 2007 v masíve Chimantá, Venezuela
(Ľudia, objavy, lokality, literatúra)

Branislav Šmída1,2,3,5 – Charles Brewer-Carías1 – Marek Audy1,4 – Lukáš Vlček2,5
– Federico Mayoral1 – Roman Aubrecht5 – Tomáš Lánczos5 – Ján Schlögl5
1

Grupo Espeleológico de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Caracas (SVCN)
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
3
Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava (SUK)
4
Česká speleologická společnost (ČSS)
5
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava (PríFUK)
2

Pôsobenie nášho neveľkého zoskupenia Cueva Charles Brewer
venezuelských, slovenských a českých spe
leológov a vedcov v teritóriu stolových hôr
Jej vchod bol prvý raz zaregistrovaný 11. januá(tepuy) Venezuely a v ich dobre rozvinutom ra 2002 pri vyhľadávacom oblete masívu pánom
silikátovom krase proterozoických pieskov Brewerom-Caríasom*. Ten sem zorganizoval
cov (tzv. kvarcity) je už všeobecne známe. spolu s jeho 11 priateľmi, vedcami a rodinou
Počnúc rokom 2002 sme sem zrealizovali v prvú prieskumnú akciu 28. marca 2004: toho
krátkom slede za sebou už 7 výprav, najdlhšie dňa zašla ich (nie ešte celkom dobre vystrojená)
z nich trvali mesiac, niektoré boli len párd skupina v jaskyni asi 1,5 km od vchodu, kde sa
ňové. Rezultáty týchto akcií sú považované v zastavili pred hlbším rozľahlým jazerom.
odbore speleológie za prinajmenej pozo
ruhodné: v troch masívoch (Roraima,
Kukenan a Chimantá) sme tu postupne
objavili, zmapovali i odborne zdokumen
tovali už viac než 30 km (!) jaskynných
priestorov. Dva z nálezov sú bezprece
dentnými: jaskyňa Cueva Ojos de Cristal
(Kryštálové oči) na Roraime sa stala so
16 140 m nami preskúmanej dĺžky zrej
me na poriadne dlhý čas najdlhšou pies
kovcovou jaskyňou na svete, a obria
Cueva Charles Brewer zase nemá v tejto
kategórii konkurenta, čo sa týka mohut
nosti a rozľahlosti.
V tomto príspevku by sme vás radi Skupina prvoprieskumníkov jaskyne Cueva Charles Brewer
súhrnným a prehľadným spôsobom oboz v marci 2004: vpravo hore jej objaviteľ Charles Brewer-Carías,
ním botanik F. Delascio, od neho doľava potom (ďalej v smere
námili so systémom veľkých, rôznoro pod
hod. ručičiek) E. Wallis, parazitológ R. Guerrero, A. Chacón, A.
dých, ale aj nebezpečných jaskýň, prebá Tovar, A. Chumaceiro, F. Mayoral, L. A. Carnicero, F. Tamayo
daných nami počas 4 expedícií na jednom a Charlesov najstarší syn Ch. (Chayo) Brewer-Capriles.
z čiastkových plató horstva Chimantá Foto: herpetológ C. Barrio
v celkovej dĺžke už okolo 15 km. Nami
precíznejšie skúmaná plocha na mesete, ktorej
Druhá výprava do jaskyne už bola spoľahlivo
sa venujeme, je doteraz asi 10 km2. Pre zaují pripravená a mimoriadne efektívna; uskutočmavosť: to nie je stále ešte ani celé 1 % povrchu nila sa krátko nato (hoci nie za práve priaznicelého masívu, ktorý zaberá ohromnú plochu vého počasia, už začínajúceho sa monzúnu),
ku koncu mája 2004. Na pozvanie Brewera1470 km2.
* Charles Brewer Carías (nar. 1938): venezuelský prírodovedec, dobrodruh a špecialista na oblasť tepuy; v roku 1971 napr.
prebádal prvé známe kvarcitové tunely vo veži Autana, v roku 1974 zase ako prvý exploroval -360 m hlbokú megapriepasť Sima Mayor na mesete Sarisariñama.
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Caríasa sme sa na nej popri jeho synoch
(Chayo a John) a dvoch priateľoch (F. Mayoral
a L. A. Carnicero) podieľali zásadnou mierou
aj B. Šmída a M. Audy, lokalitu sme precízne
zmapovali a nafotografovali.
Jaskyňa sa končí na hlavnom ťahu nepreniknuteľným závalom. O jeho zdolanie sme
sa pokúšali na doteraz najpočetnejšej expedícii (podieľalo sa na nej celkovo 25 mužov,
z toho 17 domácich, 6 Slovákov a 2 Česi) na
Chimantá vo februári 2005. V závere vetvy
Gran Galería de Guácharos sa podarilo síce
lokalitu spojiť s prepadliskom 60 x 80 m na
plošine nad jaskyňou, ale aj tu sú blokoviská
ďalej nepriechodné.

Naša zatiaľ posledná prieskumná akcia do jaskyne sa uskutočnila vo februári 2007. Na nej sa
popri 7 Venezuelčanoch podieľalo 7 slovenských výskumníkov, 3 českí a aj 2 chorvátski
jaskyniari. V záveroch severovýchodnej vetvy,
ako aj v Guácharos sme pokročili niekoľko
desiatok metrov, avšak stále len v kavernách
medzi zrútenými blokmi.
Jaskyňa má enormný portál, široký po periférii skoro 150 m (!), vysoký 10 – 30 m. V skoro
celom, pomerne priamočiarom priebehu má
subhorizontálny, mierne stúpajúci charakter,
prerušený len 2 – 5 m vysokými kaskádami
s vodopádmi alebo chaotickými dnovými
závaliskami. Jej chodby sú obrovské: priemer-

Slovensko-český subteam expedície Chimantá/Roraima
2005 v plnej zostave: dolný rad zľava fotograf R. Bouda,
M. Audy, filmár P. Barabáš a B. Šmída, hore zľava
speleológovia M. Majerčák, M. Griflík, Z. Hochmuth,
J. Pavlík a E. Kapucian. Foto: zo statívu

Rok 2007 – slovenský vedecko-jaskyniarsky tím na konci
Cueva Charles Brewer: zľava geológovia R. Aubrecht,
J. Schlögl, B. Šmída a L. Vlček, E. Kapucian a geochemik
T. Lánczos. Foto: zo statívu

Pod masívom Chimantá. Vľavo Akopán-, vpravo Churí-tepui. Takouto
„drobnou“ flotilou lietadiel Brewerových priateľov sme sa dostali do oblasti
na expedícii v roku 2005. Foto: B. Šmída
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ne(!) 50 – 80 m široké, s výškou
10 – 30 m. (Nikdy v živote sme
nič také veľké, priam monštruózne, neobjavovali...) Úplne najmenší profil je stále ešte 5 – 8
x 15 m. V úplnom závere jaskyne je superdómovitá chodba
Gran Galería Karen y Fanny,
ktorá má pri dĺžke 355 m objem
okolo 400 000 m3. Ide o najväčší doteraz známy prírodný podzemný priestor v nekrasových
horninách na svete.
Jaskyňou preteká dynamická
riečka s kapacitou prietoku od
300 l/s až po zrejme mnoho
sekundových kubíkov (opakovane v čase monzúnov, ale aj prud-

mnohých miestach
pokryté unikátnymi
sinicovými biospeleo
témami, so stromatolitovou, organicky
i aerograficky výrazne podmienenou
štruktúrou
rastu
(tzv. Champignones).
Okrem toho sa tu
nachádza celá pestrá
paleta iných typov
organických a aerosólových speleotém,
ako aj opálové kvaple. Celková dĺžka
objavených a zameraných priestorov jaskyne je dnes 4782 m,
jej denivelácia je (od
Pri tzv. iniciálnych pokemonoch v Cueva Charles Brewer (priečne chodby jaskýň prevchodu) +110 m.
sekávajúce poruchy, na ktorých sa formujú počiatky jazierok, priehlbní, neskôr prahy,
Rozsiahly článok
kaskády a nakoniec ako dôsledok spätného ústupu dna jaskyne mosty). Foto: M. Audy
o objavovaní, morfošieho dažďa). Vtedy je lokalita zaplavovaná do lógii, genéze a výplniach tejto svetovej lokality
mnohých jazier a vodná hladina v nej vystúpi sme publikovali zo zrejmých dôvodov najprv
v niektorých úsekoch takmer až pod plafón! v prestížnom francúzskom speleomagazíne
Niektoré pasáže s menšími profilmi (napr. pri Spelunca. (Editor tohto časopisu sa dokonca
vodopádovej Cascade de las Arañas) sa stávajú rozhodol umiestniť fotografiu z tejto jaskyne
vtedy asi nezdolateľnými. Steny jaskyne sú na na titulnej strane obálky čísla.) Ďalšie, menšie objaviteľské príspevky o nej však prebrali
napr. aj americké NSS News, belgický Regards
či austrálsky Journal of the SSS (Sydney).
Čítavé prieskumnícke články o objavovaní
jaskyne sú v českej ročenke Speleofórum (čísla
24 a 25), veľkú správu o výskumoch z poslednej expedície na Chimantá v roku 2007 sme
umiestnili aj do najbližšieho čísla (27/2008).
Pútavý príspevok o jaskyni zverejnil známy
český populárno-vedecký magazín Vesmír.
Čitatelia Spravodaja si môžu nájsť kratšie
správy o našich expedíciách na Chimantá
napr. v číslach 2/2004, 1/2005 a 1/2007
(tam je aj fotografia tímu). Dôležitý príspevok o našich výsledkoch vo Venezuele bol
editovaný v rámci Bulletinu of SSS, distribuovaného pri príležitosti 14. svetového speleologického kongresu UIS v Aténach, Grécko
v roku 2005. (Podobný príspevok je aj v rámci
elektronickej verzie Proceedings z tohto kon„Champignones“ – najcharakteristickejšie biospeleotémy jas gresu.) Bezpochyby najviac (a veľmi detailných)
kýň na Chimantá (sedí na nich mucha). Foto: B. Šmída
informácií o tejto jaskyni však nájde prípadný
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záujemca
v nami
vydanej
178-stranovej
monografii, vlastne mimoriadnom
čísle Spravodaja SSS
(č. 3/2005). Celkovo sme o lokalite publikovali
podnes už viac než 20 článkov. R. Aubrechtovi
zverejnil príspevok o analýze speleotém z tejto
jaskyne ďalší medzinárodne uznávaný a karentovaný časopis Sedimentary Geology (niektorí sme spoluautormi príspevku). V príprave
sú ďalšie publikácie i veľké reprezentačné
monografie. O jaskyni je možné nájsť celú
plejádu zaujímavostí aj na internete (pozri
viac na stránkach pod zoznamom literatúry).
Na výprave 2005 sa podieľal známy slovenský
filmár a dokumentarista P. Barabáš, ktorý
spracoval príbeh objavovania jaskyne do pútavého a dynamického dlhometrážneho (61 min)
filmu „Tepuy“. Ten bežal aj v kinách a je možné
ho už získať v predajnej distribúcii. Film získal
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viaceré ocenenia, napr.
Cenu prezidenta SR na
Ekotopfilme, cenu divákov
na MFHF v Poprade či najnovšie cenu na festivale filmov
s horskou tematikou v Škótsku atď.
V rámci tohto príspevku zverejňujeme
podrobnú pôdorysnú mapu jaskyne Cueva
Charles Brewer, ktorá bola zatiaľ publikovaná
len v Spelunce a v našej monografii (ktorá sa
už takmer minula).
Cueva del Diablo (Pekelná diera)
Vchody do tretej najdlhšej jaskyne nami skúmaného čiastkového plató sa nachádzajú v dne
obrovskej členitej prepadliny (kolapsu) asi 80
x 200 m s hĺbkou 80 m. Na sever z neho vybieha
z dna 400 m dlhá, mohutná priamočiara fosílna
galéria s priemernými profilmi chodby 30 – 40
x 10 – 15 m. Tá sa končí fľaškovitým dómom
s 80 m priemerom a 60 m výškou (Gran Caverna
de Barabáš), ktorý je presvetlený otvorenou trhlinou zvrchu. Za ňou je už len asi 100 m dlhý
závalovitý výbežok. Pod protiľahlou perifériou
kolapsu lokality je tzv. Južná vetva jaskyne,
s mohutnou chodbou 15 – 20 x 30 – 50 m, na
jednom mieste rozšírenou na takmer 80 m
(Gran Galería de Ben Williams) a s riečkou.
Na ňu sa pripája iná priestranná galéria, dlhá
niekoľko sto metrov. Pre jaskyňu sú typické rekorodované formy „Champignones“ na
závalových terasách a až 3 m dlhé (!) robustné
speleotémové formácie, visiace akoby nejaké
„choboty“ najmä na hranách stropov chodieb

pri osvetlených vstupoch. Okrem toho je jaskyňa charakteristická starobou speleotém (až
„prašivinou“). Vo vchodoch je tu vegetácia
špecificky zvetraná do podoby až 1 m hrubého prachového pokrovca. Práve nadýchanie
sa tohto rozvíreného prachu spôsobilo zrejme vážne zdravotné problémy, ktoré akútne postihli jedného z prieskumníkov jaskyne
(z toho aj názov jaskyne; pozri tiež film).
Jaskyňu sme objavili, preskúmali a zamerali
na expedícii v roku 2005 v zložení B. Šmída, M.
Griflík, E. Kapucian a P. Barabáš. Značná časť
scén filmu Tepuy bola nakrútená práve v tejto

lokalite a na jej okolí. Jej kolaps sme sa pôvodne rozhodli prebádať ako možné kontinuum
apendixu chodby Guácharos v Brewerovej jaskyni. Ukazuje sa však, že línie ich chodieb na
seba nenadväzujú. Môže teda ísť o samostatné,
paralelné systémy. Jaskyňu Cueva del Diablo
sme preskúmali v dĺžke 2,3 km.
Sistema de la Araña (Pavúčia jaskyňa)
Jeden z vchodov do teraz druhej najdlhšej
jaskyne nami bádanej mesety bol lokalizovaný Brewerom-Caríasom počas prieskumného
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helikoptérového letu na expedícii 2005: jeho
pracovný názov bol “Cueva de la Cortina“.
Územiu sa špeciálne venovala počas výpravy
2007 autonómna česká trojica speleológov M.
Audy, R. Tásler a R. Bouda, ktorí zlanili z horného plató do divoko rozoklanej polootvorenej megadepresie a jaskyňu preskúmali v dĺžke
zatiaľ 2,5 km. Tvoria ju dve subparalelné vetvy.
Mohutnejšia Galería la Cortina je asi 350 m dlhá
a široká 30 – 40 m a vychádza na opačnej strane
do otvoreného kolapsu (tzv. Sima Occidental).
Galería la Araña (Pavúčia chodba) je 20 – 30 m
širokou chodbou. Po asi 400 m ťahu sa do nej
prelamuje z plató asi 100 m dlhá trhlina (grieta). Druhá polovica tejto vetvy je kompaktnejšia, preteká ňou slabší aktívny tok, formujúci
jazerá. V chodbe sú vadózne zárezy a kaňony a unikátne sformované stĺpoviská, s azda
stovkami (!) jedincov. Jaskyňa sa tu predbežne
končí mohutnými závalmi. Medzi oboma vetvami je ešte aj akási menšia chodba (tzv.
Cocotal), morfológiou podobná jaskyniam na
Roraime.
Podrobná mapa, opis a fotografie tejto jaskyne od M. Audyho budú prvý raz prezentované v českom zborníku Speleofórum, roč.
27/2008.

V kaňonoch novoobjavenej jaskyne Cueva Cañon Verde.
Foto: B. Šmída

Cueva Cañon Verde (Zelený kaňon)
Túto jaskyňu našla počas expedície
2005 trojica E. Kapucian, M. Majerčák
a Venezuelčan J. Mesa. Preskúmali ju spustom z tzv. 2. plató, v cca -100 m hlbokom
uzavretom vertikálnom kolapse s priemerom
asi 80 m. Na jeho dne bola v džungli trhlina,
ktorou prenikli do silnejším tokom pretekanej galérie, širokej 20 – 40 m. Tá je dlhá
300 m. E. Kapucian z nej následne vystúpil
ponad prah a cez závaly do geneticky vyššej
úrovne, 250 m dlhej obrovskej chodby (výška
10 – 20 m, šírka 30 – 50 m), z oboch strán
vyúsťujúcej na povrch v pralesných kotloch.
V tejto jaskyni sme našli na expedícii 2007
pokračovania a zmapovali sme ju v dĺžke
1,2 km (B. Šmída, Z. Ágh, F. Mayoral,
L. Vlček, J. Schlögl, M. Kuhta). Genetickou
súčasťou jaskyne je aj oválne prepadlisko
50 x 80 m (vlastne zrútené pôvodné pokračovanie jaskyne), ktoré priamo nadväzuje na
skalnú bránu Puente de Diana.
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Stĺpy v jaskyni Cueva Cañon Verde. Zrejme práve na
tejto nie hrubej polohe hrubozrnných pieskovcov sa formuje iniciálne skrasovatenie jaskýň na Chimantá. Foto:
B. Šmída

Puente de Diana (Dianin most)
Počas prieskumného helikoptérového letu
v roku 2005 lokalizoval Brewer-Carías aj skoro
150 m široký (!) jaskynný portál (pomenovaný
pracovne ako „Cueva el Diente“: Zub), ktorý
sa javil sprvu veľmi nádejne. Pri fyzickom
prieskume na expedícii 2007 sme však (B.
Šmída a F. Mayoral) zistili, že ide len o (nádherne presvetlenú) skalnú jaskynnú bránu,

širokú asi 50 m, na druhej strane však zaniknutú v prepadlisku, a súvisiace vnútromasívové
praskliny a odtrhy. Lokalita bola nazvaná podľa
sestry druhého z jej prieskumníkov, ktorá ho
ako jedného zo sponzorov našich podujatí
v čase neprítomnosti svedomite zastupuje v ich
prosperujúcej rodinnej firme...
Cueva de Bautizo de Fuego (Krst ohňom)
Približne 400 m dlhá jaskyňa. Tvorí ju systém 8 – 30 m hlbokých, vzájomne poprepájaných trhlinových šácht, bludísk a menších prepadlísk, ktoré spadajú až na menej priepustnú
bázu kvarcitov: tu je rozľahlejšia horizontálna
chodba s menším tokom (v čase prieskumu).

Jaskyňu lokalizovala na výprave 2007 trojica
B. Šmída, Z. Ágh a F. Mayoral, ktorá orientačne
preskúmala jej hornú polovicu. Na ďalší deň
ju podrobnejšie bádala trojica Z. Ágh, J. Schlögl
a T. Lánczos. Nevylučujeme úplne, že jej riečka je
tou samou, ktorú sme spoznali na aktívnej drenáži v Cañon Verde. Obe jaskyne môžu byť aj fyzicky
prepojené. Tomu by nasvedčovala bezprostredná
blízkosť ich vchodov (v rámci toho istého kolapsu).
Fotografia zo zlaňovania do vchodu tejto jaskyne
je na titulke obálky Spravodaja SSS 3/2007.
Cueva Croatia
Zatiaľ pracovný názov jaskyne, v ktorej bádala dvojica chorvátskych speleológov M. Kuhta

** Lokalizačnú mapku nami prebádaných jaskýň na Chimantá sme (z niektorých dôvodov zámerne) trochu primaskovali: zaretušovaním detailných scenérií konkrétnej hory, kde sa jaskyne nachádzajú (hlavne prechodové úseky
a strategické orientačné prvky reliéfu).
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a R. Dado počas expedície 2007. Podľa ich predbežných informácií ide o mikrosystém podobne
korozívne premodelovaných šácht a ich spojok,
aké sú známe v spodných partiách jaskýň na
Auyántepui. Dĺžka cca 150 – 200 m, hĺbka niekoľko desiatok m. Lokalita má zrejme genetickú
afinitu (a možno aj spojitosť) k jaskyni Bautizo
de Fuego a možno aj ku Cañon Verde.

Sinicové biospeleotémy typu „Champignones“ rastú
v novoobjavenej jaskyni Cueva Juliana pár metrov od jej
vchodu, ešte vo fotickej zóne (na snímke objaviteľ lokality B. Šmída). Foto: L. Vlček

Cueva Juliana
Rieka, ktorá vyteká z jaskyne Cueva Charles
Brewer, ďalej tečie po povrchu akýmsi kotlinovitým údolím (tvaru širokého U), o ktorom si
myslíme, že ide o prepadnutú jaskyňu po spätnom ústupe systému. Na konci asi 1 km toku
je 30 m vysoký skalný prah, z ktorého zvyčajne
padá nádherný vodopád. Pralesná depresia
pod ním je akoby prepadnutá, bez evidentného
povrchového odtoku (možno ho však len nie je
dobre vidieť v hustej a vysokej džungli).
Tento zaujímavý prieskumný point sme mali
v zámysle už dlhšie. O pokus dosiahnuť ho
pešou trasou, od vchodu Brewerovej jaskyne, sa
pokúsili v rámci expedície 2005 Z. Hochmuth
s M. Griflíkom. Zastavilo ich však ohromné
blokovisko zrúteného portálu jaskyne – bez
priebežného naťahovania fixov je nezdolateľné.
Na poslednej výprave, 13. februára 2007, sme
sa teda podujali vo dvojici B. Šmída a L. Vlček
na akčnejší výsadok helikoptérou kúsok od
vodopádu; v medzičase pár hodín medzi prvým
a posledným detransportačným letom toho
dňa z planiny sme mali za úlohu zistiť, o čo ide.
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Prvoprieskum potenciálnych jaskýň na Chimantá spočíva
v zlaneniach 60 – 100 m hlbokých na pralesné dná
obrovských kolapsov, tam dolu preklčovanie sa mačetou
prebujnenou vegetáciou a možnože tam niekde sa nachádza
aj vchod... Malá postavička na lane je E. Kapucian pri
explorácii úvodnej „big-hole“ jaskyne Tetris. Foto: L. Vlček

Tento časovo extrémne limitovaný prieskum
priniesol nakoniec veľké prekvapenie...
Po zlanení povedľa vodopádu sa nám žiadne
priechodné ponory pod ním nájsť nepodarilo. Ďalej sú džungľa a blokoviská normálne
nepriechodné. Už sme sa takmer vešali na lano
na výstup, keď prvého z autorov tohto príspevku napadlo, aby sa predsa len ešte pozrel za
jednu skalnú kulisu bokom. A tam, pár metrov
od lana, bol – 30 m široký portál! Jaskyňou
sme potom postupovali čo najrýchlejšie, len
s orientačným poznamenávaním si smerových
a výškových údajov na hodinkovom Suunte.
Je celkovo nižšia, najviac do 5 m, prevažne len
1 – 2,5 m vysoká, niekde má však i tiahle ploché
plazivky či kolenačky (sotva 50 cm vysoké).
Veľmi nám pripomínala jaskyne na Roraime.
Šírka chodieb je tu od 5 až do 20 m, sú tu
jazerá a nádrže, v ktorých sme sa aj pri suchom
stave museli plaziť alebo brodiť vo vode neraz
až po krk. Po piesku to bolo príjemné schladenie sa z vonkajšej tropickej horúčavy, po

čistom skalnom dne, len v krátkych tričkách,
celkom aj boľavé... z jaskyne sme vyšli poriadne
odretí a potrhaní. V strednej časti sa jaskyňa
akoby rozvetvila: tu sme sa rozdelili. B. Šmída
pokračoval zrejme po jej hlavnom ťahu, ktorý
sa po niekoľkých sto metroch postupu otvoril
na tiahle trhlinové prepadlisko, hlboké 15 –
30 m. Aj odtiaľto ešte jaskyňa pokračovala ďalej,
sieťou plochých rozvetvených kanálov, ale na
ich prieskum už nebolo viac času. Museli sme sa
naozaj veľmi ponáhľať, aby sme sa dostali von,
vyliezli nad vodopád a do asi 16. h sa prepracovali cez húštiny k miestu, kde mohla pristáť
helikoptéra! Stihli sme to tak akurát...
Dĺžka jaskyne, ktorá bola pomenovaná podľa
mladšej dcérky prvého z jej prieskumníkov, je
odhadom zatiaľ asi 1 km. Zaujímavé je, že
„šampiňónové“ speleotémy sú tu vyvinuté ešte
vo fotickej, dobre presvetlenej zóne.
Cueva Tetris
Na obrázku s lokalizáciou jaskýň sa nachádza
v mieste tzv. big hole: ide o obrovskú, dnes už
polootvorenú (križovatkovú) prepadlinu, zrejme čiastočne priestor po zrútení sa plafónov
nejakej významnejšej jaskyne. Má hĺbku cca
-100 m (pozri foto). Na expedícii 2007 ju zlanili
a skúmali pri dne E. Kapucian s L. Vlčkom,
spolu s M. Kuhtom a R. Dadom, ktorí sa
do nej spúšťali z opačnej strany megadepresie.
V tejto pozícii sa dali očakávať logické pokračovania galérií Diabla, alebo azda aj Guácharos...
Avšak prieskumníci tu okrem trhlín, previsov
a malých polopriepastí v džungli nenašli nič,
iba jednu blokoviskovú jaskyňu pod východnou
stenou prepadliny, dlhú 150 m a hlbokú 40 m.
Nevylučujeme však úplne, že niekde pod obrovskými blokmi alebo v škárach z nej predsa len
existuje spojnica na nejakú veľkú jaskyňu...
Sima Noroeste
Túto lokalitu sme (iba čiastočne) preskúmali v očakávaní možného pokračovania Cueva
Charles Brewer počas expedície 2005 (vo dvojici M. Griflík a B. Šmída). Ide o obrovskú
tiahlu trhlinu (tzv. grieta), skoro až kaňon
(ale zo všetkých strán uzavretý), s vonkajším
ústím prinajmenej 400 x 60 m. Prvý z autorov tohto príspevku tu zostúpil až do hĺbky

-130 m. Subhorizontálne pokračovanie akoby
bolo zarútené, avšak pod previsom sú tu otvorené skoro vertikálne odtrhové škáry, hlboké
aspoň 20 či 30 m (a nižšie nebádané). Vstupy
do horizontálnych jaskýň tu však môžu byť
situované na dne priepasti aj inde než len
v miestach nášho zostupu. Dno lokality je však
veľmi nepriechodné (prales na obrovských
šmykľavých blokoch, medzi tým desiatky metrov hlboké diery a škáry). Do trhliny spadá na
východe potok, formujúci vodopád, ktorý by
mohol byť čiastkovou zdrojnicou vôd severovýchodnej vetvy Brewerovej jaskyne. (Lokalitu sa
pokúšala nájsť pri „vnútrozemskej“ povrchovke planinou počas expedície 2007 aj trojica
E. Kapucian, L. Vlček a R. Aubrecht, pre neznalosť detailov pomerne plochého terénu ju však
opätovne už nenašli.)
Cueva con Columnas
Nachádza sa vo výškovo akejsi prechodovej
časti mesety, v džungli medzi tzv. 2. (najvrchnejšie) a 1. plató (s vchodmi Diablo, Verde atď.)
nad a povedľa portálu Brewerovej jaskyne.
Normálne sme ju počas expedície v roku 2005
ani za „jaskyňu“ nepovažovali (pri nachádzaní iných, rozľahlých jaskýň...). Ale pritom ide
o štandardnú jaskyňu, mnohovchodovú (prepadliská, svetlíky, vchody v trstinovej džungli)
a v skutočnosti možno až niekoľko sto metrov
dlhú. Časťou jaskyne sme sa predierali (aj
s celou bagážou) v závere našej trojdňovej povrchovej operácie na planine. (Zábery z nej sú aj
v Barabášovom filme.) Ide o iniciálny „stĺpovitý“ systém, podobný jaskyniam na Roraime
alebo na Kukenane. Výška chodieb dosahuje
1,5 – 2 m, sú labyrintovité. Do strán a tmavších
zákutí jaskyne sme vlastne ani len nezašli...
nebol vtedy dôvod ani čas. Prechádzali sme
ňou najviac ak s čelovkou v ruke.
Ku genéze jaskýň na Chimantá
Z priloženého lokalizačného obrázka** by
sa dalo na prvý pohľad usudzovať, že ide
o klasický krasový systém, kde sú jednotlivé
jaskyne pooddeľované len kolapsmi so závalmi. Vstupy a generálne línie ich najväčších
chodieb sú však v skutočnosti voči sebe neraz
pozične odsunuté – hoci aj o desiatky metrov.
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Z tohto dôvodu potom napr. Gran Galería
de los Guácharos v Brewerovej jaskyni nie je
priamym pokračovaním chodieb Cueva del
Diablo (aj profily chodieb v Diablo sú radovo
menšie než v obrovitej Guácharos). Podobne
ani Cueva Zuna nemusí byť pokračovaním
Diablo, hoci ich otvory sú v rovnakej depresii
(akýsi tiahly kaňon), pár desiatok metrov (či
ešte menej?) od seba. Rovnako dnes nevieme
s istotou posúdiť, či je Cañon Verde genetickým pokračovaním Diablo, a vyzerá to tak,
že ani toky v Sistema de la Araña nemajú nič
spoločné s riečkou vo Verde.
Z toho vyplývajú zaujímavé perspektívy ďalších objavov. Priestor nami skúmanej oblasti
sa dá predstaviť aj ako akýsi plošný podzemný
„vejár“ (či „delta“) jaskýň a systémov, predpokladáme, že možno až v 5 či 6 (!) paralelných
líniách. Z jednej strany je vnútorné skrasovatenie masívu reliéfne vymedzené okrajovým
rozpadom plató do veží a obrovských monolitov, vysokých až 100 m. To znamená, že ak sú
tu vôbec jaskyne ešte pod monolitmi niekde
zachované, tak už len ako kratšie fragmenty
(napr. most Puente de Diana). Z opačnej strany
vejára (delty) ohraničuje hydrologický systém
zrejme štruktúrno/tektonicky podmienená
bariéra chodieb Brewerovej jaskyne. V tomto
vymedzení priestoru môže byť ešte značná
kilometráž neznámych jaskynných galérií. (Iné
je však nájsť niekedy priechody do týchto
jaskýň – nie sú to vždy len obrovské portály,
evidentné za letu z helikoptéry – niektoré sú
primaskované hustou džungľou alebo blokoviskami. Pri detailnom prieskume kaňonov je
tak potrebné popri stenách nazrieť aj do mnohých nenápadnejších škár, trhlín – ako všade,
aj tu je tým najlepším vodidlom silný prievan,
prípadne akoby „sladkastá“ vôňa rozkladajúcich sa biospeleotém.)
Ktorá z objavených jaskýň je relatívne najmladšia a ktorá najstaršia? Vyvíjať sa začali všetky v približne rovnakom čase (môže
to byť prinajmenej desiatky miliónov rokov
dozadu, možno od kriedy, ak však nie sú
ich juvenilné štádiá ešte oveľa-oveľa staršie...),
po erozívnom odkrytí sedimentačnej formácie Matauí. Ukazuje sa, že kaňony a rokliny
pretínajúce niekedy jaskyne naprieč sú asi
mladšie než samotné jaskynné úrovne. (Tie
pokračujú popod ne, kaňony ich často ani
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len nenačapujú.) Hlavná chodba Brewerovej
jaskyne by mohla byť akousi „sústreďujúcou“
paleozvodňou, možno je dokonca najmladšou.
Čo sa týka výškopisu, mimoriadne cenný je
nález jaskyne Cueva Juliana. Tá poukazuje na
to, že pod obrími tunelmi à la Diablo, Verde či
sama Brewerova jaskyňa môže byť sformovaná
– ešte ďalšia krasová úroveň (hlbšie v masíve
azda epifreatická?), hoci ňou môžu (nižšie!
v systéme) pretekať v rovnakom čase prekvapujúco menšie kvantá vody než práve v úrovni
obrích jaskýň nad tým! O postupnom vývine
tejto úrovne svedčia aj iniciálne jaskynné pokemony, trhliny až zatopené vodné nádrže, ktoré
sme našli v mnohých jaskyniach na Roraime
i na Chimantá.
Silikátový kras je vo veľkých mierkach
v priestorovom ponímaní principiálne rozdielny voči štruktúram skrasovatenia karbonátov
v orogénoch. Niektoré spoločné črty však možno
nájsť v územiach s krasom v platformových karbonátoch či nížinných krasoch typu „cenotes“
napr. v Mexiku (hierarchizácia chodieb, mozaikovité pôdorysy). Čo sa týka detailov skrasovatenia v mezo- a mikrodetailoch, kvarcity sú na
tom celkove podobne ako vápence: rozdielna
je však najmä pórovitosť. Na primárne rozpúšťanie syngenetického opálového tmelu medzi
kremennými pieskovými zrnkami kvarcitu má
vplyv najmä výrazne organická voda tepuy,
s inými vlastnosťami ako na karbonátoch. Tu
sa na synsedimentárnych hiátoch pieskovcov
(najčastejšie na kontakte s ich hrubozrnnejšími
vložkami či polohami, hrubými napr. 1 – 2 m)
vytvorí najprv hustá sieť oválnych kanálov,
s typickými stĺpoviskami. V neskorších štádiách
sa už uplatňuje silno aj abrázia a sila prívalových vôd, ktoré atakujú (dokonca aj prievanmi!)
korozívne „nahlodaný“ (príp. narušený) pieskovec (v povrchovej vrstve stien mm až niekoľko
cm). V kvarcitoch je tiež oveľa vyššia otvorenosť rôznych škár alebo porúch, podmienená
enormným exponovaním hôr. K tomu nakoniec
pristupuje faktor nesmierne dlhého času.
Z exploračného pohľadu: v príhodných pozíciách (tam, kde sa napr. zásadnejšie zmenila
lokálna vergencia povrchového odvodňovania) musí byť skrasovatenie niektorých tepuy
plošne priam enormné. Naopak, iné mesety
môžu byť z hľadiska výskytu jaskýň absolútne
neproduktívne.

Najdhšie kvarcitové jaskyne sveta (stav k 31. 12. 2007) The longest caves of the world in quartzites
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cueva Ojos de Cristal
Cueva Charles Brewer
Gruta do Centenário
Gruta da Bocaina
Sima Auyan-tepuy Noroeste
Sistema de la Araña
Cueva del Diablo
Sima Aonda Superior
Magnet cave

16.1 km
4.8 km
4.7 km
3.2 km
2.9 km
2.5 km
2.3 km
2.1 km
2.0 km

-73 m
+110 m
-481 m
-404 m
-370 m
-100 m
-320 m
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časti nášho projektu. Naša vďaka patrí aj mnohým našim dobrým venezuelským priateľom.
Aubrecht, R. – Brewer-Carías, CH. – Šmída, B.
– Audy, M. – Kováčik, Ľ. (2008): Anatomy of
biologically mediated opal speleothems in the
world’s largest sandstone cave Cueva Charles
Brewer, Chimantá Plateau, Venezuela. Sedimentary
Geology, 203, Elsevier, Amsterdam, s. 181–195.
Audy, M. – Šmída, B. (2003): Krystalové oči (česko
slovenská výprava do křemencového krasu
venezuelské Guyany). Speleofórum, 22, Praha,
s. 60–63.
Audy, M. – Šmída, B. (2005): Největší kvarcitová
jeskyně světa Cueva Charles Brewer. Speleofórum,
24, Praha, s. 58–62.
Audy, M. – Šmída, B. (2005): Jeskyně Charles Brewer.
Mamutí jeskyně v kvarcitech Guyanské vysočiny.
Vesmír, 84 (135), 1, Praha, s. 20–29.
Šmída, B. – Audy, M. – Vlček, L. (2003): Expedícia
Roraima, Venezuela, január 2003: Cueva Ojos de
Cristal (Kryštálové oči). Spravodaj SSS, 34, 2 (special
issue – monograph), Liptovský Mikuláš, 192 s.
Šmída, B. – Audy, M. – Mayoral, F. – Carnicero, L. A.
(2004): Expedícia Chimantá 2004, alebo objavovanie
Cueva Charles Brewer – najväčšej kvarcitovej jaskyne
sveta. Spravodaj SSS, 35, 2, Liptovský Mikuláš, s. 3–14.
Šmída, B. – Audy, M. – Mayoral, F. (2005): Cueva
Charles Brewer – la plus importante grotte du monde
creusée dans les quartzites (massif du Chimantá,
Venezuela). Spelunca, 97, Paris, s. 27–35.
Šmída, B. – Audy, M. – Mayoral, F. (2005): Cueva
Charles Brewer: Largest quartzite cave in the
world (Chimanta massif, Venezuela). NSS News,
63, 1, Alabama, s. 13–14, 31.

Venezuela
Venezuela
Brasil
Brasil
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
South Africa

Roraima
Chimantá
Inficionado
Inficionado
Auyantepuy
Chimantá
Chimantá
Auyantepuy

SSS-ČSS-SVCN
SVCN-SSS-ČSS
Grupo Bambuí
Grupo Bambuí
SSI-SVE
ČSS-SVCN
SSS-SVCN
SSI-SVE
Martini

Šmída, B. – Audy, M. – Mayoral, F. (2005): Into the
Lost World. Descent, 183, Abergavenny, s. 36–38.
Šmída, B. – Audy, M. – Mayoral, F. (2005): Cueva
Charles Brewer. The largest quartzite cave in the
world (Chimanta massif, Venezuela). Journal of
the SSS, 49, 1, Sydney, s. 3–12.
Šmída, B. – Brewer-Carías, CH. – Audy, M. (2005):
Cueva Charles Brewer – najväčšia kvarcitová jaskyňa
sveta. Speleoexpedície do masívu Chimantá 2004,
Venezuela. Spravodaj SSS, 36, 5 (special issue
– monograph), Liptovský Mikuláš, 178 s.
Šmída, B. – Audy, M. – Biord, H. – Mayoral, F. (2005):
Cueva Charles Brewer (Chimantá) and Cueva Ojos
de Cristal: the greatest quartzite caves of the world
(table-mountains, Venezuela). Bulletin of the SSS
(special edition, for the 14th Speleological Congress
UIS in Greece), Liptovský Mikuláš, s. 3–10.
Šmída, B. – Audy, M. – Biord, H. – Mayoral, F
(2005): Cueva Charles Brewer (Chimantá) and
Cueva Ojos de Cristal: the greatest quartzite
caves of the world (table-mountains, Venezuela).
Proceedings of the 14th International Congress of
Speleology (electronic version), Athena.
Šmída, B. – Brewer-Carías, CH. – Audy, M. –
Mayoral, F. (2007): Expedícia TEPUY 2007,
stolové hory Chimantá a Roraima, Venezuela:
oficiálna správa o výsledkoch. Spravodaj SSS, 38,
1, Liptovský Mikuláš, s. 78–80.
Šmída, B. – Brewer-Carías, CH. – Mayoral, F. –
Vlček, L. – Aubrecht, R. – Lánczos, T. a kol.
(2008): Speleoexpedícia TEPUY 2007 (stolové hory
Chimantá a Roraima, Venezuela). Speleofórum, 27,
Praha, v tlači.
http://audy.speleo.cz/Chimanta
http://www.tepuy.eu
http://www.suk.sk
http://www.sss.sk
http://www.k2studio.sk
http://www.speleo.cz
http://www.speleork.sk

83

TEPUY 2007 speleoexpedition (Chimantá
and Roraima table-mountains, Venezuela):
official report about results
In february 2007 four experts for Venezuelan table-mountain caves, Charles Brewer-Carías, Branislav
Šmída, Federico Mayoral and Marek Audy organized
an expedition with duration of one month, to the
underground of the Chimantá and Roraima massifs.
The team of speleologists and scientists consisted of 16
persons from Venezuela (SVCN/Grupo Espeleológico
de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales,
Caracas), from Slovakia (SSS/Slovak Speleological
Society and Commenius University, Faculty of Natural
Sciences, Bratislava ), from the Czech Republic (ČSS/
Czech Speleological Society), Croatia (KS HPS/SO PD
Željezničar Zagreb) and also three journalists (TV, press).
The longest and biggest quartzite caves of the world
where again explored during the stay, discovered by us
in 2002 and 2004 (Cueva Charles Brewer, its known
length nowaday is 4.8 km and the Cueva Ojos de
Cristal cave system with known length by now more
than 16 km). Beside standard speleological exploration, topography, photodocumentation also focusing
on complex evaluation of natural phenomenons, survey,
measurement, sampling (rock material, biospeleothems,
water, minerals, microbiological and speleozoological
materials) also new big cave sites where discovered.
On the one of the 10 partial mesetas of the Chimantá
massif with areal extent of 1470 km2 the Czech subgroup (M. Audy, R. Tásler, R. Bouda) discovered new cave
Sistema de la Araña in length 2.5 km and the central
Slovak-Venezuelan-Croatian team (B. Šmída, Z. Ágh, F.
Mayoral, L. Vlček, J. Schlögl, M. Kuhta) accomplished
mapping of the Cueva Cañon Verde cave in length
1.2 km, discovered and partially explored by team of
E. Kapucian, J. Mesa and M. Majerčák in the year 2005.
Both of the cave sites, which have several cave entrances
located in megadepressions (e.g. the Cueva Cañon Verde
have a southern entrance located in depression with
extent of 80 x 150 m and approx. 60 m of depth) consist
of extensive fossil corrridors (to the 50 m of width and
20 m of height), as well as a little bit lower situated
canyon-like galleries with heights 10 to 15 m and widths
10 to 30 m, with rivers in their bottoms. In the first
above mentioned cave is well developed including also
the lowest situated, juvenile and probably periodically
flooded zone of corridors with hundreds (!) of sandstone pillars, in the second one is situated a big dome with
dimensions 50 x 100 m and also numerous dangerous
collapses (chokes) and labyrinths. In both caves numerous clusters of young (“alive“) and older, already opalized
“Champignones“ (speleothems, probably built up by
Cyanobacteria, first time recognized by us in the Cueva
Charles Brewer cave) as well as other unique speleotheme
forms, e.g. the “penis“ type, in enormous clusters built
up on the bottom by thousands of individual pieces,
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or curtain-like gypsum speleothems so-called “crepe
paper“ type.
The next of the new discovered caves, the Cueva
Juliana at length 1 km (the last day of the stay on the
Chimantá in 2007 explored by two Slovak members
of the team B. Šmída and L. Vlček) having smaller
height, maximum to 5 m and 10 – 20 m wide corridor,
is a young karst spring, active during flooding events,
with numerous lakes. This site is situated approx. 70 m
below the active river in the Cueva Charles Brewer, aside
from attractive, 30 m high waterfall. This cave was not
explored to the end, because lack of time – is continued
further. The next two caves (Cueva Croatia and Cueva
de Bautizo de Fuego) are forming cascade-abyssal systems, with length 200 m and 400 m and depth -50 m.
They are younger caves, very similar to caves recognized
on the plateau of the Auyantepuy. The first one of them
was explored by the Croatian tandem M. Kuhta and
R. Dado, the next one, with more extensive horizontal
gallery near the bottom and smaller river was discovered
by the following team: Z. Ágh, B. Šmída, F. Mayoral,
J. Schlögl and T. Lánczos.
The Cueva Zuna explored by L. Vlček a E. Kapucian is
formed by 300 m long, relatively straight, 30 m wide fossil
gallery. E. Kapucian, L. Vlček, M. Kuhta and R. Dado took
together also an extensive half-open -100 m deep abyss
(dimensions of the entrance are 80 x 100 m). However it
lead through its bottom, among collapses and jungle only
to the 150 m long cave fragment named Tetris. Within
other newly mapped and known sites the remarkably one
is the almost 150 wide cave portal, temporarily named
as “Cueva el Diente“, localized only from the air, during
helicopter flight. The continuation behind the portal is
collapsed (approx. 100 m of smaller cracked areas), on
the opposit direction is eroded to the amazing, luminous, approximately 50 m wide bridge (Puente de Diana),
documented by B. Šmída and F. Mayoral.
Now the third longest cave of the Chimantá massif
remains the Cueva del Diablo (2.3 km long and -80 m
deep), with corridor width in some places up to 50 m
and two more than 80 m wide domes, discovered and
explored in 2005 by B. Šmída, M. Griflík, P. Barabáš
and E. Kapucian. The deepest known and explored site
remains the Sima Noroeste (-130 m), with crack collapse by dimensions of 60 x 400 m (the first descent and
exploration was realized in the same year by M. Griflík
and B. Šmída). It is remarkable that this site is continuation down at least next 30 m and we assume that it is
connection to the big horizontal cave.
During this expedition repeatedly tried to break
through the end collapses of the monstrous cave of
Cueva Charles Brewer, against the river current (the
length of the cave lengthened up to 4782 m, the denivelation remain +110 m), but without remarkable progress.
This cave with commonly 50 – 80 m wide corridors
and with the monumental hall of Gran Galería Karen
y Fanny by volume approximately 400 000 m3 remains

further the biggest quartzite cave in the world. This
cave was localized first time in 2002 and explored in
2004 under the leadership of Charles Brewer-Carías and
friends (very “strong“ was our expedition in May 2004,
a map and beatiful photodocumentation of locality, see
more in articles of Spelunca or NSS News).

pations. The well-known Slovak film-maker P. Barabáš
prepared an amazing adventorous-documentary movie
dedicated to discoveries and exploration in the caves of
the Chimantá mountain titled as „Tepuy“ (61 min.). This
movie is presented on several world festivals dedicated to
mountain themes.

During the expedition TEPUY 2007 more than
5 km of cave spaces was documented on the Chimantá,
further exploration perspectives are more then promising. Remarkably, that since the year 2004 during
several stays we explored almost 15 km of caves on this
plateau.

The second part of the exploration programme of
the expedition was again dedicated to the Roraima
mountain, where the Slovak-Czech couple M. Audy and
Z. Ágh discovered in the 2002 year up-todate the longest
cave system of the world developed in sandstones, names
as Cueva Ojos de Cristal (Kryštálové oči in Slovak
language). This action, 5th in row expedition (with the
following participants: B. Šmída, L. Vlček, E. Kapucian,
T. Lánczos, R. Aubrecht, J. Schlögl, M. Kuhta, R. Dado
and I. Elorza) in the second half of February 2007
elongated this cave to 16 140 m, by connecting with two
other caves, Cueva de Gilberto and Cueva Fragmento
Marginal. The labyrinth-like cave system of originally
independently discovered and explored, today connected
parts consist of lower (max. 5 to 8 m of height, in average
only 2 m), in some places only 30 – 40 cm up to 15 –
20 m wide corridors, which are densely interconnected
to each other. Today are known several entrances to the
cave, they are standard cave entrances, some of them
located in closed hole basins, in vertical walls of the
mountain and also as 20 – 30 deep abysses, genetically
named by us as pokemon. The biggest room of the cave is
the Hall of Mother SSS, with dimensions of 40 x 50 m.
The essential progress was reached here last year during
our expedition Kukenan/Roraima 2006, when a team of
Slovak speleologists by 6 members under leadership of
B. Šmída (further L. Vlček, P. Medzihradský, J. Ondruška,
P. Masarovič and P. Barabáš) discovered and mapped more
than 4 km of new corridors. This year we explored more
in details also a 100 m long cave Cueva Lago Gladys, discovered in past by Ch. Brewer-Carías. The Cueva de Ojos
de Cristal with its length more than 16 km became the
second longest cave in Venezuela. (The longest one is the
Cueva del Samán, developed in limestone).
Similar geological and biological research (including
sampling) as on the Chimantá we performed on the
Roraima (moreover we probably discovered new mineral
species), thus we can compare two of the table mountains, also the biggest quartzite caves of the world discovered by us based on scientific data. This fact will push
the knowledge forward about the origin, age and development of them, in their amazing variety. P. Barabáš is
preparing a next movie about discovering and exploring
of caves on the Roraima, titled “Matawí“.

During our last stay a numerous geological documentation was done, as well as rock samples for thin
sections (investigations in microscope) and geochemical analyses were taken, from different positions and
layers in quartzites in the walls of the Cueva Charles
Brewer itself (B. Šmída) as well as from the surface
(R. Aubrecht). Moreover water samples were taken from
the underground river from this and other caves, also
from creeks and swamps on the plateau (by the geochemist T. Lánczos) and field measurment were performed:
pH, conductivity, water and air temperature, discharge.
The same day spectrophotometrical analyses of the
water samples were performed, the following items were
measured: Fe, SiO44-, PO43-, Al, NO3-, Cl- and total acid
capacity, analyses of stable isotopes of H and O will be
done later using the the taken samples.
The expert for the herpetology of the tepuy (C. Barrio)
catched and identified small endemic frogs (Ecaudata),
lizards (Sauria) and snakes (Serpentes). Ethological observation and extensive cave fauna collecting were performed
by all members of the team: e.g. flatworms (Turbellaria),
miniature snails (Gastropoda), numerous species of spiders and harvestmans (Araneida, Opilionidea), millipedes
(Diplopoda) and centipedes (Chilopoda), colossal cave
cicadas from the Hydrolutos sp. family, two species of
scorpions, within insects e.g. troglobiontic ground beetle-like beetles or white flies (in identification of these
will continue V. Košel). Finally, expert for speleothemes,
geologist R. Aubrecht with his assistant J. Schlögl further
explored in details and sampled different types of speleo
thems, organic red mud (so-called barro rojo), different
sinters, microbiocoatings and biomaterials (also alive
materials in agar), as well as cyanobacteria from the surface of the plateau and creeks (in identification of these
will continue Ľ. Kováčik) and together from Ch. BrewerCarías continued in elaboration of typological system of
the spelethemes occuring locally. Samples taken in caves
and and the surface which were transported to Europe
will be further investigated in laboratories by the participants of the expedition TEPUY 2007, scientists of the
Faculty of Natural Sciences of the Comenius University
in Bratislava, Slovakia, as well as other invited experts in
natural sciences, apparently with international partici-

Summary
During 7 expeditions performed by us since 2002
to 2007 each year or half year to the table mountains
Chimantá, Roraima and Kukenan we discovered more
than 30 km of quartzite caves.

85

Kosovo, expedícia Gryka e Madhe 2008
– sumárna správa bulharského tímu
Bojan Petrov

Po mnohých rokoch prieskumu
v jaskyniach všetkých balkánskych krajín Kosovo
stále zostávalo poslednou oblasťou alebo krajinou,
kde ešte Bulhari neboli skúmať jaskyne, vyvierač
ky alebo iné krasové javy. Boli sme preto veľmi
radi, keď sme v decembri 2007 dostali pozvanie od
slovenských jaskyniarov, aby sme sa pripojili k ich
tradičnej zimnej expedícii do oblasti jaskyne Gryka
e Madhe (u nás známejšej pod názvom Velika
Klisura, pozn. red.) neďaleko mesta Peje v januári
2007. Toto pozvanie bolo publikované na webe
Bulharskej speleologickej federácie a z tých, ktorí
sa prihlásili, sa na expedícii nakoniec zúčastnilo
7 jaskyniarov: Valeri Peltekov, vedúci, Teodor
Kisimov a Alexander Kirilov, speleoklub Prista
– Ruse, Konstantin Stoilov, speleoklub Akademic
– Sofia, Kiril Stojankov, caving club Sofia – Sofia,
Borislav Alexiev, speleoklub Vitoša – Sofia, Bojan
Petrov – Národné prírodovedné múzeum, Sofia.
Dňa 26. januára 2008 sme pricestovali do Peje,
ako bolo dohodnuté so Slovákmi. Po priateľskom
privítaní Fatosom Katallozim, Mentorom Bojku
a Afrimom Kelmendim nás všetkých (24 jaskyniarov) ubytovali v súkromnom dome neďaleko centra
mesta. Hneď 27. januára sme všetci (Slováci, Bulhari
a miestni jaskyniari) spolu so skupinou z TV Priština
navštívili jaskyňu Gryka e Madhe, aby sme sa s ňou
zoznámili. Väčšina nášho tímu došla až na známy
koniec jaskyne, ostatní sa venovali lezeniu komínov
v strednej časti jaskyne. Dňa 28. januára dva lezecké tímy liezli dva komíny: T. Kisimov a B. Alexiev
v Medzibrodí a B. Petrov a A. Kirilov v horných
poschodiach v strednej časti jaskyne. Po rozšírení
úžiny T. Kisimov našiel pokračovanie 15 m novej vertikálnej chodby s 5 m horizontálnou
časťou. Posledný dosiahnutý bod bol
cca 35 m nad posledným bodom, ktorý
Slováci zamerali v minulých rokoch.
Pokračovanie novej časti bolo viditeľné, ale skupina sa vrátila naspäť z časových dôvodov. Dňa 29. januára naša
skupina zmapovala cca 160 m chodieb
v najvyššom poschodí v strednej časti
jaskyne a vyliezla nový komín, ktorý sa
skončil +35 m nad hlavnou chodbou.
30. januára sme mali odpočinkový deň
a v sprievode Fatosa sme navštívili jas-
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kyňu Shpella e Drint të Bardhë (Shpella e Radavcit)
neďaleko dediny Radavc. Po prechádzke turistickým poschodím sme šli do dediny Vrellë, kde sme
navštívili veľkú vyvieračku, ktorá je uzavretá betónovou stenou. Poobede sme išli do dediny Bogë pozrieť
si miestne lyžiarske stredisko a jeho okolie. Prvý
februárový deň sme pokračovali v mapovaní vrchných poschodí v strednej časti jaskyne Gryka e Madhe
a zamerali sme asi 300 m priestorov. Dňa 2. februára T. Kisimov, A. Kirilov, K. Stoilov a K. Stojankov
navštívili vchod do jaskyne Shpella e Bozdanit nad
dedinou Novo Selo. Prieskum a mapovanie tejto jaskyne sa plánuje na ďalšiu expedíciu do Kosova.
Zhrnutie
Mapovanie: 460 m priestorov vo vrchných
poschodiach strednej časti jaskyne bolo pripravené
pre program Therion.
Biospeleológia: B. Petrov nazbieral bezstavovce
žijúce v jaskyniach z jaskýň Gryka e Madhe a Shpella
e Drint të Bardhë. Materiál je v súčasnosti predmetom štúdia. Zoznam nazbieraných druhov sa po
dokončení pošle zainteresovaným stranám.
Bulharský tím obzvlášť ďakuje Fatosovi Kata
llozimu, Afrimu Kelmendimu a Mentorovi Bojku
z klubu Aragonit Speleo Association (Peje) za príkladný sprievod, zabezpečenie a srdečnú pohostinnosť. Veľmi oceňujeme pozvanie od slovenských
jaskyniarov, menovite Jána Šmolla a Jozefa Psotku,
ktorí boli našimi kontaktnými osobami so slovenskou skupinou. Skutočne sa tešíme na nadviazanie bližších kontaktov s miestnymi jaskyniarmi
a organizovanie spoločných expedícií na prieskum
nádherného podzemného sveta v Kosove.

Výsledky speleologického prieskumu
okolia výveru rieky Biely Drin, Kosovo
Jožo Psotka, Františka Majerníčková

Počas zimkrasové vody, ktoré tu vyvienej expedície SSS „Kosovo
rajú s výdatnosťou min.
2008“ sa partia P. Imrich,
1 m3, max. 32 a priemernou
F. Majerníčková, V. Papáč
14 – 20 m3 (Petrović, 1966).
Vápencový masív Rusolija
a J. Psotka venovala najmä
prieskumu v oblasti silnézo západu hraničí so spodho krasového výveru rieky
notriasovými pieskovcami
Biely Drin (Drinit të Bardhë).
a bridlicami, permskými
Rieka pramení pod východzlepencami a paleozoickým
ným výbežkom masívu Maja
kryštalinikom.
Rusolija (2381 m), ktorý
Pri jednodňovom povrchovom prieskume svahov
budujú stredno- a vrchnotriasové karbonáty. Pruh
nad výverom a jaskyňou
vápencov kontinuálne preRadavcit sme našli šesť
chádza smerom na JZ kaňojaskýň. Svahy sú tu veľmi
nom Sušice až do kaňonu
strmé, skalnaté a s hustým
Rugova. Vápencový hrebeň
porastom kriakov – veľmi
pripomínajú
napríklad
s výverom Drinu tektonicky
Výver rieky Biely Drin v čase topenia
najstrmšie partie strání
ohraničujú zo SV a JV horsnehu na planine. Foto Fatos Katallozi
Kresadla na Hornom vrchu
niny tzv. ofiolitovej melanže jurského veku, tu zastúpené slabo meta- v Slovenskom krase. Vchody jaskýň boli zamemorfovanými červenými silicitmi (rádiolarity rané turistickým GPS-prístrojom Garmin.
Vo výraznom skalnom rade výškovo asi
a rohovce), zelenými diabázmi a serpentinitmi.
Tieto horniny tvoria nepriepustnú bariéru pre 300 a viac metrov nad vyvieračkou našiel

Skalná brána – relikt jaskynnej chodby. Foto J. Psotka

V jaskyni Horný Radavc. Foto J. Šmoll
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Erik Kapucian jaskyňu Orlie hniezdo (Shpella
e Strofulles se Shqiponjes) s viacerými vchodmi
a vyššie jednu nepomenovanú jaskyňu s cca
20 m priepasťou. Jaskyňu Orlie hniezdo preskúmali a zmapovali Tina, Peťo, Vlado a Erino
o dva dni neskôr. Je tvorená priestranným
dómom (29,5 m × 12,5 m). Má päť vchodov,
z čoho tri sú v strope a ústia v škrapovom
svahu a dva spodné sú pod skalným radom.
Cez horné vchody efektne
preniká do dómu svetlo.
V jaskyni zostali dva nevylezené komíny. Vyššie ležiacu jaskyňu s priepasťou pre
nedostatok času a blížiaci
sa súmrak Erik s Vladom už
nestihli opäť vyhľadať a preskúmať. Peťo a Tina našli jaskyňu Horný Radavc (Shpella
e Eperme e Radavcit), ktorá sa
nachádza južne od vchodu
jaskyne Radavc, asi o 77 m
vyššie. Vchod je vo východnom svahu pod jeho výrazne
skalnatou časťou vo výške
približne rovnakej ako vrchol
nekrasového hrebienka oproti. Jaskyňa predstavuje najprv
klesajúci kanál elipsovitého
prierezu rozmeru 4 × 2 m.
Dole sa kolenovito lomí do
komína s krásnym kruhovým
profilom s priemerom cca
5 m. Je to „učebnicový“ príklad
freatického tlakového kanálu
(pozri napr. Ford a Williams,
1989). Predpokladáme, že
ide o staršie poschodie, ktoré
môže súvisieť s jaskyňou
Radavc. Pri vchode stretávame Afrima – miestneho z dediny Novo Selle. Spomína
nám, že pozná viacero jaskýň
v okolí. Komín v jaskyni sme
liezli pomocou kotiev a vŕtačky (J. Šmoll, J. Psotka a V.
Papáč). Nebol dolezený, dosiahnutá výška je cca 30 m
a vidieť uklonené pokračovanie. Zdalo sa, že jaskyňa
od vchodu nasávala prievan,
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no ten nebol výrazný, zrejme pre malý rozdiel
teplôt.
Vlado a Jožo skúmali SV svah nad záchytom
vody. Niekoľko metrov nad vodárenským objektom našli 1 väčšiu a 2 menšie jaskynky. Väčšia
z nich, Jaskyňa nad výverom (Shpella mbi Burim)
je asi 25 – 30 m dlhá s dvoma končiacimi sa
komínmi a dvoma vchodmi. Zjavne ide o relikt priestorov zaniknutých denudáciou svahu.

Na skalnej stene o niečo vyššie sú meandrové
vyhĺbenia s lastúrovitými prúdovými jamkami
(scallops) a stmelenými zvyškami štrkov a ešte
vyššie krátka jaskyňa končiaca sa zasintreným
závalom. Vyššie v bralách leží asi 10 m dlhá
Tunelová jaskyňa (Shpella e Tunelit), nájdená už

v lete 2007. V SV svahu nad výverom sú zaujímavé najmä oblasti skalných radov a brál,
ostatné časti svahu sú prekryté množstvom svahových sutín. Preskúmali sme aj menšie skaly
v žľabe asi 200 m SZ od záchytu, pod ktorými pravdepodobne pri veľkých stavoch vyviera
voda (machom pokrytá sutina v žľabe). Skalné stienky sú
však bez náznaku otvorov a sú
úplne „utopené“ v sutinových
prúdoch. Nakoniec sme ešte
vo štvorici pokopali v malej
Jaskyni pri skalnej bráne (Shpella
afer Portes se Gurrit), objavenej
v lete 2007. Dostali sme sa do
nízkeho priestoru, na konci
ktorého suchú hlinu vystriedala výplň z menších blokov
a skál, čo môže indikovať blízkosť sutinovej výplne kolapsu
za skalnou bránou. Jaskyňa
mierne nasávala a priestory
sme vôbec nezadýchali.
Peťo s Tinou v ďalších
dňoch zamerali jaskyňu Horný
Radavc pod komín a tiež začali s premeriavaním známej
jaskyne Radavc, pretože v publikovanej mape chýba veľká
časť priestorov. V jaskyni
Gryka e madhe (Velika Klisura)
sme uskutočnili jednu meračskú akciu v oblasti Kráľových
chodieb (Peťo, Tina, Vlado,
Jožo), kde sme zamerali
106 m. V oblasti okolo výveru
Drinu sme zamerali 197 m
priestorov.
Literatúra
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O slovenských jaskyniach trochu inak
Otto Gáťa – Bohuslav Kortman
Slovenské jaskyne sú súčas
ťou svetového prírodného bohatstva, z tohto
hľadiska patríme medzi veľmoci. Jednu
z možností prezentácie našich jaskýň vo
svete predstavujú poštové známky a iný
poštový a filatelistický materiál. Aj keď
prvé slovenské známky s tematikou jaskýň
(Domice a Ochtinskej aragonitovej jaskyne)
boli vydané až v roku 1997, pošta propago
vala jaskyne na Slovensku už oveľa skôr.
Keď v Dobšinskej ľadovej jaskyni roku
1887 ako v jednej z prvých na svete zaviedli
riadne elektrické osvetlenie, uhorská poštová
správa popri pošte v Dobšinej zriadila 7. júla
1888 sezónny poštový úrad, aby návštevníci
jaskyne mohli bezprostredne opísať svoje
dojmy z jej prehliadky adresátom poštových lístkov, neskôr aj pohľadníc. Tamojší
sezónny poštový úrad býval v prevádzke
od 1. júna do 30. septembra (podobne ako
poštové úrady v niektorých kúpeľoch), ale
záviselo to aj od počasia; stalo sa, že bol
otvorený od polovice mája do polovice
septembra.
Sezónny poštový úrad od otvorenia používal ručnú jednokruhovú pečiatku s domicilom v maďarskom jazyku: DOBSINA
– JÉGBARLANG, od roku 1911 dvojkruhovú pečiatku s domicilom DOBSINAI
JÉGBARLANG (Dobšinská ľadová jaskyňa).
Po vzniku Československej republiky v roku
1918 sezónny poštový úrad československá
poštová správa zrušila. Stúpajúca návštevnosť jaskyne však viedla k tomu, že 1. júna
1930 na žiadosť miestnych úradov a pohostinských podnikov, ale aj samých návštevníkov poštová správa zriadila aspoň poštovňu
– najmenšiu zložku československého poštovníctva, ktorá prijímala listové zásielky
a obstarávala ďalšie poštové spojenie. Tiež
bola činná sezónne a používala riadkovú
pečiatku v rámčeku s domicilom ĽADOVÁ
JASKYŇA / DOBŠINÁ, teda názov poštovne
a vyúčtovacieho poštového úradu. Od 1. 6.
1935 bol vyúčtovacím poštovým úradom
poštový úrad Stratená (Ztratená).
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Propagácia jaskyne zo strany pošty, mesta
Dobšiná a majiteľov penziónov a hotelov bola
mimoriadne účinná. Pohľadnice, dokonca celé
súbory pohľadníc s trojjazyčným textom (v slovenčine, nemčine a maďarčine; jednu z nich
reprodukujeme) vydával hotelier Endre Fejér.
Po roku 1935 boli texty na pohľadniciach až
päťjazyčné (pribudli angličtina a francúzština).
Zariadenia poskytujúce služby mali pre návštevníkov k dispozícii spravidla na recepcii ručné

gumené pečiatky, ktoré ponúkali na opečiatkovanie u nich zakúpených pohľadníc a poštových
známok. Zamestnanec hotela alebo iného pohostinského zariadenia ešte v ten istý deň pohľadnicu odovzdal do poštovne. Tá zásielku po opatrení
svojou riadkovou gumenou pečiatkou dala na
ďalšiu prepravu, na jej urýchlenie aj vlakovej
pošte č. 911 Červená Skala – Brezno nad Hronom
(v r. 1930 – 1936). (Reprodukcia na obrázku.)
Poštovňu zrušili 30. 11. 1953, od 1. 7. 1958
otvorili poštový úrad s domicilom DOBŠINSKÁ
ĽADOVÁ JASKYŇA. Poštovňa a poštový úrad
počas svojej existencie prijali a odovzdali na ďalšiu prepravu desaťtisíce pozdravov
na pohľadniciach
s vyobrazeniami
priestorov a útvarov
jaskyne (na troch
obr.), ktoré putovali
do celého sveta.
Aj na propagáciu
Domice – „krápnikovej“ jaskyne, ako
ju v rokoch 1. ČSR
(1918 – 1939) označovali, slúžili najmä
pohľadnice, ktoré
v čase turistickej
sezóny preberala na
prepravu poštovňa
s domicilom HOSÚSOVO (PLEŠIVEC), zriadená 2. 1. 1935, ani nie 10 rokov po objave jaskyne
a necelé 3 roky po jej sprístupnení pre verejnosť.
Pred ňou bola v Hosúsove (terajšia Dlhá Ves)
v prevádzke od 16. mája 1908 do roku 1919
poštovňa s domicilom GÖMÖRHOSSÚMEZŐ
postai ügyn. PELSŐCZ. Vyúčtovacím poštovým
úradom bol Plešivec (Pelsőcz). Po Viedenskej
arbitráži v r. 1938, keď časť južného Slovenska
pripadla Maďarsku, poštovňa skončila svoju
činnosť. Aj preto, že neďalekú Domicu začali
hojne navštevovať občania Maďarska, maďarská
poštová správa 16. 7. 1939 prevádzku poštovne
obnovila, s rovnakým domicilom, aký poštovňa mala do vzniku Československej republiky.
V čase 2. svetovej vojny poštovňu k 31. 12. 1941
zavreli a opätovne otvorili 16. 2. 1943. Po roku
1945 už nebola aktivovaná a československá
poštová správa ju definitívne zrušila 31. 8. 1947.
Dňa 26. 3. 1956 bola otvorená pošta Dlhá Ves.

Návštevníkov jaskyne v tridsiatych rokoch 20.
storočia nebývalo málo a neraz sa kriticky vyjadrovali k poskytovaným, resp. neposkytovaným
službám. Československá, neskôr maďarská
poštová správa boli nútené konať. Značný tlak
na poskytovanie služieb návštevníkom vyvíjal
správca jaskyne Vojtech Benický a Klub československých turistov. Jaskyňa bola majetkom
KČST, ako to uvádzali na pohľadniciach, ktoré
na jej propagáciu vydávali na kvalitnom papieri
s peknými Benického fotografiami (na obr.).
Poštové zásielky v tom čase až do otvorenia
poštovne sa dávali na prepravu vlakovej pošte č.
808 Plešivec – Žilina – Bratislava.
Na pohľadnici Domice z 2. 7. 1933
jej odosielateľ Arno
píše do Prahy: „Milá
Božo! Lituji jen, žes
nemohla shlédnout
se mnou tyto krásy.
Předčí všechny jeskyně,
ktorí jsem dosud viděl.
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Ostatně, v Harmanci u Bobotu objevili právě
nové jeskyně, když jsem tam byl...“ Pohľadníc
s podobným textom, plným nadšenia z toho, čo
návštevník v jaskyni – jaskyniach videl a zažil,
sú tisícky a uchovali sa napríklad v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva
v Liptovskom Mikuláši alebo sa z času na čas
vyskytujú na burzách pohľadníc na Slovensku
a v okolitých krajinách.
Jaskyňa Domica spolu s Ochtinskou aragonitovou jaskyňou sa dostali do pozornosti
slovenskej poštovej správy v rámci emisie známok Krásy našej vlasti, v ktorej 12. júna 1997
vyšli v niekoľkostotisícovom náklade príležitostné poštové známky v nominálnej hodnote
6 a 8 Sk. Známky navrhol a vyryl akad. maliar
Martin Činovský. K známkam boli vydané
obálky prvého dňa vydania a Slovenská pošta,
š. p. – Pofis vydala i analógové pohľadnice
oboch jaskýň so známkami a príležitostnými pečiatkami (na obrázkoch; pozri aj článok
P. Bellu v časopise Aragonit, 2, 1997, str. 23).

ľadová jaskyňa, Demänovské jaskyne a Domica
a na adresnej strane bola pritlačená známka. Na
adresnej strane mali tlač tmavohnedú, na obrazovej strane olivovozelenú a predávali sa ako
súbor v obálke s natlačeným znakom čs. pošty.
Pohľadnice z Demänovských jaskýň sa v tom
čase podávali na pošte v Liptovskom Mikuláši,
ale aj v pohostinských zariadeniach, napríklad
v reštaurácii P. Maliarika, kde sa na pohľadnice pridával odtlačok pečiatky reštaurácie

(pozri obr.). Od 16. 7. 1951 zriadili poštu
v Jasnej, ktorá bola v činnosti do 31. 12.
1955 a prijímala na prepravu pozdravy
a listové zásielky aj z Demänovských
jaskýň. V roku 1964 vznikla zo všetkých
objektov cestovného ruchu v doline samostatná obec Demänovská Dolina, kde
15. 6. 1966 otvorili poštu s rovnomenným
názvom. Pošta v Prahe v 60. rokoch minulého storočia propagovala Demänovské jaskyne strojovou pečiatkou (na obr.).

Pohľadnice propagujúce Demänovské
jaskyne v období 1. ČSR vydávalo Družstvo
Demänovských jaskýň v Liptovskom Sv.
Mikuláši. Predávali sa vo vtedajších stánkoch
s predajom cigariet, novín, kolkov a poštových
známok – trafikách. Československá pošta v roku 1949 vydala 32 číslovaných pohľadníc s celostranovým obrázkom, na ktorých pod číslami
28, 29 a 30 boli zobrazené postupne Dobšinská
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Posledné poštové celiny s vyobrazením jaskýň
(celina – poštový lístok s natlačenou známkou
alebo iným symbolom vyznačujúcim hodnotu
poštového výkonu, slúžiaci napr. na propagáciu určitého podujatia) na Slovensku vydali
pred bezmála 60 rokmi, v roku 1949. Zhodou
okolností práve vtedy vznikla z Jaskyniarskeho
zboru KSTL Slovenská speleologická spoločnosť. Nebolo by vhodné k nejakému výročiu
alebo medzinárodnému podujatiu speleológov
u nás požiadať Slovenskú poštu, a. s., o vydanie nového poštového lístka, prípadne známky
s námetom niektorej zo slovenských jaskýň?

Demänovské jaskyne na farebnej pohľadnici, ktorú vydal reklamný podnik Tvar
a vytlačili Severoslovenské tlačiarne v Martine
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Aktuality
Vysoké štátne vyznamenanie
za speleológiu
Vysoké štátne vyznamenanie Pribinov kríž
II. triedy od prezidenta Slovenskej republiky
I. Gašparoviča prevzal na začiatku tohto roku

RNDr. Anton Droppa, CSc., dlhoročný jaskyniar, čestný člen Slovenskej speleologickej
spoločnosti a bývalý pracovník Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. Pri udeľovaní ocenenia bola stručne zhodnotená jeho
dlhoročná činnosť týmito slovami:
Európsky speleologický kongres
Tak, ako sa postupne upevňuje európske povedomie u obyvateľov jednotlivých štátov na území
Európy, združujú sa aj národné speleologické
spoločnosti do Speleologickej federácie Európskej
únie (FSUE). A rovnako ako celosvetová UIS má
aj FSUE zasadnutia, valné zhromaždenia a kongresy. V poradí IV. kongres FSUE sa uskutoční vo
Vercors vo Francúzsku v dňoch 23. – 30. augusta 2008. Pre účastníkov je pripravený bohatý
program, ktorý zahŕňa prednášky, výstavy a samozrejme aj terénne exkurzie. Súčasťou kongresu
sú aj viac-menej samostatné podujatia, ako 2. ročník Festivalu jaskynného umenia, 12. Európska
noc netopierov, Európsky festival speleofilmu
a stretnutia niektorých komisií UIS. Kongresové
prednášky a výstavky sú organizované v 16 sekciách (výskum a krasová veda, jaskyniarska technika, speleoterapia, jaskynné potápanie, biospeleó-
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Narodil sa 30. júna 1920 v Lazisku pri
Liptovskom Mikuláši. Po maturite v roku 1940
nastúpilna Vojenskú akadémiu, počas druhej svetovejvojny sa zapojil do SNP a pôsobil v 1. československom armádnom zbore. Od roku 1947 začal
študovať na vysokej škole a Prírodovedeckú fakultu
Masarykovej univerzity v Brne ukončil v r. 1951.
Už počas štúdií pracoval v službách Slovenskej
speleologickej spoločnosti. Ako odborný pracovník
Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši
sa zameriaval na výskum jaskýň na Slovensku. Od
roku 1955 až do odchodu na dôchodok pracoval
v Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied,
ale vždy na pracovisku v Liptovskom Mikuláši. Vo
svojej vedecko-výskumnej práci sa zameriaval na
komplexnú dokumentáciu jaskýň a objasnenie
genézy. Počas 40-ročnej činnosti preskúmal a spracoval viac ako 500 jaskýň na Slovensku.
Prezident SR udeľuje na návrh vlády Slovenskej
republiky Antonovi Droppovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy
o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti speleológie
a geografie.
K tomuto významnému oceneniu pánovi
A. Droppovi srdečne blahoželáme.
Peter Holúbek
logia, jaskyniarska záchrana a ďalšie). Na terénne
exkurzie je k dispozícii 5 sprístupnených jaskýň
a uvažuje sa zatiaľ o 15 nesprístupnených, medzi
nimi je Gouffre Berger, Trou Qui Souffle i Reseau Christian Gathier. Účastnícky poplatok je pre
jaskyniarov zo Slovenska ako zo vzdialenej krajiny
stanovený na 30 eur za osobu, ak sa zaplatí do 31.
marca, 35 eur do 1. augusta a 40 eur, ak sa zaplatí
neskôr alebo priamo na mieste. Na ubytovanie je
pripravených niekoľko kempingov vo vzdialenosti 7 – 10 minút autom a cene 6 – 10 eur/noc. Ako
zaujímavosť možno uviesť, že účastníkom bude
slúžiť Speleobar vo forme veľkého šapita, kde sa
budú podávať jedlá a nápoje charakteristické pre
jednotlivé krajiny. Slovensko bude reprezentované prednáškou o jaskyniach Krakovej hole. Bližšie
informácie o kongrese sú na stránke www.vercors2008.ffspeleo.fr. Verím, že sa vo Vercors stretne
početnejšia skupina slovenských jaskyniarov.
P. Magdolen

Nový objav v Kryštálovej jaskyni
Dňa 21. októbra 2007 členovia Jaskyniarskej
skupiny Adama Vallu Mirka Fondrková, Ján
Fondrk, Iveta Štefková a predseda Ondrej
Štefko pri sondovaní v Kryštálovej jaskyni pod
Malým Rozsutcom v Krivánskej Malej Fatre
objavili nový nádejný krasový priestor. Ničím
nezaostáva za výzdobou starej časti jaskyne,
a čo je cennejšie, klencové kalcitové kryštály sú
nenarušené a poukazujú na to, že treba ešte
porozmýšľať o ich genéze.
Nový priestor, ktorý dostal názov Kaplnka
Panny Márie, zatiaľ nie je zameraný; dá sa
predpokladať, že bude pokračovať. Treba len
veriť, že vďaka neutíchajúcemu elánu a pracovitosti vedúceho skupiny Ondreja Štefku sa

slovenská jaskyniarska obec dočká v Kryštálovej jaskyni ďalších objavov.
Ján Dubravay, foto: M. Šišková

Blahoželáme

Bernard
Hanuliak
27. 3. 1948
Nech sa všetka starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši,
čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Toto všetko Ti želá
pri príležitosti Tvojho jubilea
Jaskyniarska skupina Adama
Vallu z Terchovej

Ospravedlnenie
V predchádzajúcom čísle Spra
vodaja (4/2007) bola chybne
vytlačená mapa na strane 35
v príspevku Nová jaskyňa na
Dreveníku od Františka Miháľa.
Ospravedlňujeme sa a mapu uve
rejňujeme znova.
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Summary
As it is a tradition in the last years, the first copy of the Bulletin of Slovak speleological society includes
above all the summary report on activity of Slovak speleological society in 2007 as well as relatively detailed
reports of single caving clubs/regional caving groups/speleoclubs being registered in SSS. In total, our cavers
during 2007 realized 2085 working actions, wrote 1007 technical records, discovered 10 932 m of cave spaces + 3013 abroad, and surveyed 12 327 m of cave spaces + 4423 abroad. There are recently 763 members in
Slovak speleological society. Among the greatest successes there belong: a progress in Moon shadow cave
(High Tatras Mts.), where new 3400 m of underground spaces were discovered and surveyed too. The cave is
nearly 17 km long and 441 m deep in the present; then a discovery of the vast continuance in Štefanová 1-cave (Low Tatras Mts.), the length of which got over 4 kilometers; and also an opening of alternative entrance
into the 6400 m long cave system of Rocky creek-cave (Slovak karst Mts.). Ján Tencer (Speleoclub Cassovia)
traditionally contributed with an updated chart of the longest as well as the deepest caves in Slovakia. The
longest one is Demänová cave system with its length 35 116 m and the deepest one is Old castle-cave recently
being 495 m deep. Zdenko Hochmuth (Working group The East) in his contribution Rocky creek-cave has its
upper entrance (4813 buckets in four years) describes several years lasting drudgery during an effort to look
for and then to open an alternative entrance to Rocky creek-cave (6400 m/329 m) in Slovak karst. The cave
is famous for its 37 siphons and its alpine character with several waterfalls in its dry parts. Peter Magdolen
(Speleo Bratislava) in his article Cave in New mount 3 describes its history since its first description in 1882
until new discoveries in the end of the last century and in year of 2000, when the cave has reached its actual
length of 674 m. He also describes its morphology, fillings and evaluates its perspectiveness. Marcel Hubek
(Speleo Plavecké Podhradie) with Peter Magdolen (Speleo Bratislava) in their contribution Plavecká cave - new
discoveries and a new map inform about a new discoveries in historically the first cave having become a show-cave in Slovakia, which is also the greatest in Plavecký karst and serves as a refuge to the greates bat colony
in Low Carpathians Mts. The article includes also a short history of the cave, its morphology and surveying
methodology. The recent length of the cave is 837 m. Peter Strečanský (Caving club Handlová) brings on the
first part of his article Caves in Hradištnica-valley in the southern part of Rokoš (Several years of probing in
Vestenice bear cave), which is devoted to single karst area belonging to Strážov Mts. and its caves - especially
Vestenice Bar cave (history, morphology, surveying) and new discoveries in there. Jiří Horský (Geospeleos;
Czech speleological society) in his contribution Lateral tributary in Hlbokô, Ján valley, august 1991 brushes
over a historical report of their efforts in the karst spring Hlbokô being a part of a hydrological system of
Krak's bare Mount and Ján valley in Low Tatras in 1991. Matúš Matejka (Reginal caving group Brezno) with
Peter Bačkor (Slovak bat conservation society) in their article Winter bats numeration at the southern side of
Low Tatras Mts. or how many wintering sites and species do we have? analyze species and abundance statistics
since 2003. Collective of authors lead by Branislav Šmída (Speleoclub UK Bratislava) bring on the Exploration
summary as to quarzite caves discovered in years 2004-2007 in massif Chimantá, Venezuela. They evaluates
exploration results in Cueva Charles Brewer, Cueva del Diablo, Sistema de la Araña, Cueva Zuna, Cueva Cañon
Verde, Puente de Diana, Cueva de Bautizo de Fuego, Cueva Croatia, Cueva Juliana, Cueva Tetris, Cueva con
Columnas and Sistema Noroeste and also add some observations regarding a genesis of caves at Chimantá.
Bojan Petrov (Bulgaria) has contributed with a summary report of the Bulgarian (speleo)team during expedition Gryka e Madhe 2008, Kosovo. Jozef Psotka (Speleoclub Drienka) and Františka Majerníčková (Speleoclub
Šariš) contributed with the Results of speleological exploration in surroundings of the White Drin river karst
spring, Kosovo. Otto Gáťa with Bohuslav Kortman (Caving club Strážov Mts.) present slovak caves through
a historical philately in their specific contribution About Slovak caves in a different way. A short biography
written by Peter Holúbek (Speleoclub Nicolaus) on Dr. Anton Droppa, significant slovak speleologist and
karsologist, who has become a laureate of a high state decoration for a speleology, can be found in the section
News. Also there, Peter Magdolen informs about European Speleological Congress and Ján Dubravay about
a new discovery in Crystal cave in Kriváň Low Fatra Mts. The Bulletin concludes with a congratulation to Mr.
Bernard Hanuliak because of his jubilee, and with a map of Hodkovce cave which wasn't printed correctly in
the last copy of our Bulletin.
Compilled and translated by Gabriel Lešinský

