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Riadne zasadnutie predsedníctva SSS sa usku-
točnilo 13. 4. vo Svite za účasti 30 členov tohto 
orgánu. Výbor zasadal za účasti členov kontrolnej 
komisie 14. 3. a 19. 9. v Liptovskom Mikuláši.

Predsedníctvo schválilo predložené výročné 
správy o činnosti a hospodárení, správu kontrol-
nej komisie, Etický kódex UIS a J. Tulisa za člena 
redakčnej rady Spravodaja SSS. Vzalo na vedomie 
informácie o pripravovaných centrálnych poduja-
tiach SSS a o odstúpení G. Lešinského z funkcie 
koordinátora internetovej stránky a člena redakč-
nej rady Spravodaja SSS. Uložilo výboru po-
kračovať v rokovaniach s MŽP SR, aktívne vstú-
piť do tvorby nového zákona o ochrane prírody 
a krajiny a uverejniť Etický kódex UIS v Spravo-
daji. Redakčnej rade Spravodaja SSS predsed-
níctvo uložilo vypracovať osnovu výročnej sprá-
vy OS a K a zverejniť ju. Tieto úlohy sa splnili. 
Predsedovia OS a K dostali za úlohu zabezpečiť 
uhradenie členských príspevkov za predchádzajú-
ce roky vždy do zasadnutia predsedníctva (výška 
členského príspevku sa nezmenila) a hľadať spon-
zorských prispievateľov 2 %. 

Na programe výborových schôdzí boli aj ďalšie 
aktuálne otázky pôsobenia organizácie a jej orga-
nizačných zložiek. Či sa vzali do úvahy návrhy na 
zmeny v zákone č. 543/2002 Z. z., ktoré sme pred-
ložili na MŽP, zatiaľ nevieme. Ministerstvo totiž 
rozhodlo, že zákon nebude novelizovať, ale pripra-
ví návrh nového zákona o ochrane prírody a sta-
rostlivosti o krajinu. Preto v Spravodaji SSS vyšli 
články na podporu našich požiadaviek. Príprava 
zákona je však, zdá sa, v súčasnosti pozastavená. 
V príprave nových bezpečnostných smerníc sa ani 
vlani nepokročilo, výbor sa zaoberal návrhom no-
vého volebného a rokovacieho poriadku. 

Dohody o spolupráci SSS s inými organizáciami 
sa realizovali najmä v oblasti praktickej starostli-
vosti 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). 
Schválila sa dohoda s Rumunskou speleologickou 
federáciou. Ďalším ročníkom úspešne pokračovala 

Speleologická škola a s priaznivým ohlasom sa stre-
tli aj ďalšie tradičné podujatia SSS – Speleomíting 
a Jaskyniarsky týždeň. Vedenie spoločnosti sa zao-
beralo ich prípravou a hodnotením, ako aj zabez-
pečením našej účasti na kongrese Speleologickej 
federácie EÚ (FSUE) vo Francúzsku a jeho výsled-
kami. Slovensko reprezentované SSS a SSJ sa stalo 
vlani riadnym členom tejto organizácie, ktorej nový 
názov je Európska speleologická federácia (FSE). 
SSS mala zastúpenie i na Speleofóre ČSS v Morav-
skom krase a na viacerých domácich podujatiach 
organizovaných SSJ, SMOPaJ a niektorými klub-
mi SSS (výstava o svetovom dedičstve, 60. výročie 
Speleo Rožňava a i.). 

Ako celok alebo prostredníctvom OS a K a ich 
členov sa SSS zapojila do realizácie projektu 
z fondov EÚ (SMOPaJ) a predložila projekty na 
Environmentálny fond a do súťaže Zelené projekty 
2009 MŽP. Výbor sa venoval členskej a hospodár-
skej agende, problematike edičnej činnosti (vydá-
vanie Spravodaja, podpora knižných publikácií) 
a internetovej prezentácie SSS; webovú stránku 
prevzal nový redaktor M. Uriča. Zmena nastala aj 
na sekretariáte spoločnosti, kde S. Gregorovú od  
1. októbra nahradila M. Strmenská.    

SSS sa opätovne zaregistrovala ako prijímateľ  
2 % z dane z príjmu za rok 2008; vlani nám daňové 
úrady poukázali 141 875 Sk, čo bolo o 7000 viac 
ako rok predtým (aj vďaka 2 % od SSJ). Za tech-
nické denníky sme od SMOPaJ získali 10 000 Sk. 
Hlavným zdrojom príjmov v našej organizácii 
naďalej zostali členské príspevky, ktoré dosiahli 
sumu 213 050 Sk (skoro o 15 000 viac ako v roku 
2007). Najviac finančných prostriedkov sa vyna-
ložilo na edičnú činnosť a prevádzku internetovej 
stránky (288 500 Sk) a na administratívne služby 
(34 300 Sk).  

Ku koncu roka 2008 sme evidovali 780 čle-
nov, z toho 26 nezaradených a 11 čestných členov. 
Počas roka sme prijali 48 nových členov; niekoľkí 
členovia zomreli, viacerí zanechali činnosť v SSS 
alebo im bolo členstvo zrušené. Oproti roku 2007 
sa celkový počet členov zvýšil o 17. Počet oblast-
ných skupín a klubov (46) ostal nezmenený.

Správa o činnosti 
Slovenskej speleologickej spoločnosti v roku 2008

Bohuslav Kortman, predseda SSS

ČINNOSŤ RIADIACICH, VÝKONNÝCH A KONTROLNÝCH ORGÁNOV SSS
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Jaskyniarska 
skupina 
Adama Vallu

Členovia skupiny 
zamerali svoju čin-
nosť na poznávanie 
krasu a objavovanie 
krasových javov prevažne 
vo svojom rajóne v NP Malá Fatra, 
v jej krivánskej, ale aj lúčanskej časti. 

Najviac akcií bolo venovaných Kryštálovej 
jaskyni pod Malým Rozsutcom, ako aj po-
vrchovému prieskumu rezervácie Rozsutce. 
V Kryštálovej jaskyni prebiehalo sondovanie 
a čistenie jaskyne. Najviac práce sa vykonalo 
v poslednom objave – Kaplnke Panny Márie. 
Koncom roka za výdatnej pomoci jaskyniarov 
zo Strážovských vrchov a z SK Cassovia sa 
tento priestor s krásnou kalcitovou kryštá-
lovou výzdobou podarilo prepojiť s novou 
sondou.

Ďalší členovia našej jaskyniarskej skupiny 
pracovali v priebehu roka v Lúčanskej Malej 
Fatre, a to vo Višňovskej doline a v kraso-
vom kaňone medzi vrchmi Polom a Hoblík. 
V Jaskyni v Hoblíku (H-2) sa dosiahol čiastoč-
ný postup, v prieskume sa bude pokračovať.

Niektorí naši členovia sa zúčastnili aj na 
pracovných akciách v rajónoch iných jas-
kyniarskych klubov. Podieľali sa na pro-
longácii novoobjavenej jaskyne Ľudmila 
v Šútovskom kameňolome, pracovali v zá-
vrte TV-5 na Tlstom vrchu v pohorí Žiar 
pri Slovenskom Pravne a sondovali v jaskyni 
Opálená skala v Považskom Inovci a v son-
de na Hrubej Kačke (Strážovské vrchy). Na 
Speleomítingu vo Svite sa naša skupina pre-
zentovala filmom Štefana Muchu o objave 
v Kryštálovej jaskyni, za ktorý sme získali 
ocenenie v podobe 3. miesta; panelovú výsta-
vu sme dokonca vyhrali. Zúčastnili sme sa aj 
na 49. jaskyniarskom týždni v Čachtickom 
krase a na 7. ročníku Speleologickej školy 
v Demänovskej doline. Niekoľkí absolvovali 
exkurzný zájazd do Moravského krasu a je-
den náš člen bol na seminári speleologickej 
strážnej služby pri Krásnohorskej jaskyni 
v Slovenskom krase.

Členovia Stráže prírody z našej jaskyniarskej 
skupiny pravidelne kontrolovali krasové lokali-
ty v rajóne skupiny. O našich aktivitách infor-
mujeme v Spravodaji SSS, miestnej tlači a vo 
vývesnej skrinke pred kostolom v Terchovej. 

Ondrej Štefko, vedúci skupiny

Jaskyniarska skupina Aragonit 

Členovia skupiny zorganizovali celkove 72 
pracovných akcií v teréne, z ktorých vyhoto-
vili 70 technických denníkov. Objavili 271 
m podzemných priestorov a 61 m priestorov 
zamerali. 

Hneď začiatkom roku 23. 2. sa jaskyniari 
M. Hýll, E. Piovarči, M. Hulla prekopali v roz-
pracovanej sonde nad Malachitovou skalou 
do celkom novej jaskyne dlhej 8 m. Do konca 
júla počas 30 akcií a po vyťažení 16 kubí-
kov materiálu dosiahla jaskyňa dĺžku približ-
ne 30 m. Jaskyňa bola vytvorená ponáraním 
paleotoku Turského potoka. V sedimentoch 
sme nachádzali množstvo trosiek kvapľovej 
výzdoby i ostatky jazveca. Priestory jaskyne sú 
úzke, vytvorené na šikmo naklonenej štruktúre 
vrstevnatosti. Je typická stropnými korytami 
i anastomózami. Tesným inváznym ponorom 
pokračuje šikmo do masívu.

Práce v inváznom ponore jaskyne finišovali 
na tradičnom jaskyniarskom pracovnom zraze 
s gulášom uskutočnenom 25. až 27. 7. v Tur-
skej doline. Akcie sa zúčastnilo rekordných 27 
účastníkov z JS Adama Vallu, OS Veľká Fatra, 
z Liptovského Trnovca a JS Aragonit. Pracovalo 
sa nielen v Jaskyni nad Malachitovou skalou, 
ale aj v Jaskyni pod vyhliadkou. Vydarenú 
akciu sponzorovali M. Hulla a E. Piovarči. 

11. až 12. 7. sa E. Piovarči, M. Hýll, M. Čička 
a P. Kozoň zúčastnili významnej akcie v Med-
vedej jaskyni v Západných Tatrách. Pomáhali 
sme tímu paleontológov z UK Bratislava 
pod vedením Martina Sabola a vedúceho JK 
Liptovský Trnovec Rasťa Hollého vyzdvihnúť 
v jaskyni desiatky kilogramov 45-tisíc rokov 
starých kostí leva a medveďa jaskynného.

Päť akcií sme venovali prieskumným prácam 
vo Farebnej jaskyni pod Močiarnou skalou  
v Turskej doline, kde sme sa 13. 9. prekopali 5 m 

ČINNOSŤ JASKYNIARSKYCH SKUPÍN A KLUBOV
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dopredu do nového priestoru. Ide o malú 
kobku lemovanú hladinovou platňou, ktorú 
využíval jazvec. Jaskyňa má zatiaľ celkovú 
dĺžku 12 m. Vedľa Farebnej jaskyne sme za-
znamenali ďalšiu zaujímavú koróznu jaskyňu 
dlhú 7 m, ktorá s najväčšou pravdepodobnos-
ťou geneticky súvisí s Farebnou jaskyňou. 

30. 8. Hýll, Piovarči, Kozoň v Dedovom brale 
navšívili novú zaujímavú jaskyňu, na ktorú nás 
cez našu internetovú stránku upozornili Ján 
a Peter Chovanovci z Turia. Jaskyňa v Dedovej 
skale (cca 720 m n. m.) je 14 m dlhá, korózneho 
charakteru, obývaná jazvecom, ktorý použí-
va pekne vysintrovaný komín na konci ako 
únikovú cestu. V jaskyni sme našli netopiera 
podkovára malého. 

V lete sa nám podarilo exkurzne dostať i do 
Turskej jaskyne a spraviť jej fotodokumen-
táciu. Jaskyňa je vo vodárenskom objekte  
a bola zameraná v roku 1988 v dĺžke 50 m. Nie 
sú však zamerané všetky priestory, najmä tie, 
ktoré sa nachádzajú v rozsiahlom labyrinto-
vom trakte pod samotnou jaskyňou, kde by sa 
dalo zamerať minimálne ďalších 100 m.

Dvojici Kozoň, Piovarči sa podarilo v ne-
známej turskej jaskyni prejsť za dramatických 
okolností minimálne 70-metrovým úsekom 
nových zaujímavých priestorov. Z nových 
priestorov sme vyhotovili fotodokumentáciu. 

16. 8. sme sa zúčastnili jaskyniarskeho stret-
nutia s gulášom pod Hoblíkom, ktoré organi-
zovali jaskyniari z JS A. Vallu. Navštívili sme 
po dlhom čase jaskyne v Hoblíku – jaskyňu H1  
a H2, na prieskume ktorých sme sa v minulosti 
intenzívne podieľali. M. Čička v jaskyni H2 
robil prieskum na čelbe a zistil, že jaskyňa per-
spektívne pokračuje ďalej do masívu.

Ešte začiatkom augusta (2. 8.) Marián Hýll 
objavil v Šútovskom lome malú, ale zaujímavo 
vyzdobenú jaskynku. 24. 8. sme teda zorgani-
zovali do Šútovského lomu väčšiu akciu a boli 
sme 30 m dlhou jaskyňou značne prekvapení. 
Na akcii 12. 10. sme sa (Hýll, M. a E. Piovarči) 
v novej jaskyni prebili cez prekážajúce kvaple 
a úžinu do nových priestorov v odhadovanej 
dĺžke 110 m. Ide o fluviokrasovú jaskyňu vy-
tvorenú neďalekým potokom. Jaskyňa je boha-
to vyzdobená. Zastúpené sú i jazerné sintrové 
útvary. Ide o prelomový objav v Malej Fatre. 
Jaskyňa dostala meno Ľudmila. Jej odhadnutá 
dĺžka je zatiaľ približne 140 m. Počas foto-

dokumentačnej činnosti a prieskumu sme ju 
začali zameriavať. Do konca roka sme v jaskyni 
zorganizovali spolu 8 náročných akcií. Počas 
posledných dvoch akcií 13. a 20. 12. sme jasky-
ňu opatrili uzáverom.

4. 9. Marián Hýll objavil v juhovýchodnej 
stene lomu novú priepastnú jaskyňu, do ktorej 
sa dostal až po rozšírení jej vstupnej časti 7. 9. 
Jaskyňa meria 12 m, je 4 m hlboká a dostala 
meno Hýllova trhlina. 

11. 10. sme s našimi priaznivcami z Turia 
J. a P. Chovanovcami navštívili dve priepasti 
v Kováčovej skale pod Ostrým vrchom a usku-
točnili sme ich fotodokumentáciu.

Dve akcie sme venovali prieskumu a obhliad-
ke krasového škrapového poľa pri Konskom 
a následnej návšteve, fotodokumentácii a za-
meraniu neďalekej Krpelianskej jaskyne.

15. 11. sme v zostave Hýll, Hulla, Piovarči 
zamerali Jaskyňu nad Malachitovou skalou. 
Tento rok vykopaná jaskyňa dosiahla dĺžku 
31 m.

P. Kozoň a vedúci skupiny sa 7. až 8. 11. 
zúčastnili 8. seminára strážnej služby v Krás-
nohorskej Dlhej Lúke.

V polovici marca sme vydali regionálnu ro-
čenku Jaskyniar 2007, v ktorej sme zhrnuli 
výsledky nielen našej speleologickej činnosti. 
Jaskyniar vyšiel v náklade 800 kusov a bol 
distribuovaný zdarma členskej základni SSS 
na Speleomítingu vo Svite. Náklady na tlač do-
siahli 80 000 Sk. Touto cestou chcem ešte raz 
poďakovať všetkým našim priaznivcom a spon-
zorom, ktorí finančne podporili tento odvážny 
projekt; nestáva sa bežne, že malá a nenápadná 
skupina vydá regionálnu ročenku. 

Ďakujem aj sponzorovi Pavlovi Kubáňovi, 
ktorý potom, ako mi po 18 mesiacoch inten-
zívneho fotenia na akciách vypovedal službu 
digitálny fotoaparát Sony S600, zakúpil v cene 
9000 Sk na účely dokumentácie nový digitálny 
fotoaparát Sony H9. 

Úprimné poďakovanie patrí všetkým čle-
nom, čakateľom a priaznivcom JS Aragonit, 
ktorí v roku 2008 prispeli svojou rukou k spo-
ločnému dielu (v zátvorke počet akcií): M. 
Oravec, P. Balošák, I. Ringler, N. Božek, P. 
Chovan, P. Paluch (všetci 1 akcia), J. Haráni, 
J. Chovan a Sárka Puškášová (2), P. Litvík (3), 
Alžbetka Piovarčiová a Lenka Janoušková (4), 
Veronika Schmidtová, Adamko Litvík, Tomáš 
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Hulla, Magdaléna Puškášová a Michal Božek 
(5), Tibor Pajtina a Pavol Kubáň (6), Evka 
Janoušková (7), Erik Janoušek (9), Emil Jelínek 
a Michal Litvík (10), Marián Piovarči (11), Ján 
Litvík a Peter Janoušek (14), Martin Hulla 
(19), Matúš Čička (21), Marián Hýll (33), Peter 
Kozoň (35), Edo Piovarči (66).

Eduard Piovarči, vedúci skupiny

Speleoklub Badizer 
Ardovo

Č l e n ov i a  S K 
Badizer sa počas 
roku 2008 za-
merali hlavne na 
prieskumno-sondážne 
práce. Spolu odpracovali okolo 150 hodín. 
V dňoch 19. – 23. marca prebehol pracovný 
týždeň za účasti 8 členov a ďalších členov 
SSS. Objavené priestory neboli zatiaľ zmapo-
vané. Uskutočnilo sa množstvo povrchových 
prieskumov, ktoré poslúžia ako podklad na 
zhodnotenie ďalšieho postupu sondážnych 
prác. 

Členovia vykonávali i exkurznú činnosť, na-
vštívili niekoľko jaskýň v Slovenskom krase, ale 
aj v Maďarskej republike. Naďalej sa rozvíjala 
spolupráca s jaskyniarmi z Maďarskej a Českej 
republiky. Z členských príspevkov sa obstarali 
technické prostriedky a materiál na kopáčske 
práce.

Alexander Skokan, predseda speloklubu

Speleoklub 
Banská Bystrica

V Harmaneckom krase 
prebiehali  sondážne 
práce v jaskyni Zábudka 
(4 akcie) a na Kotolnici v 
sonde so silným prievanom 
(4 akcie), ktorú sa podarilo pre-
hĺbiť na 7,5 m. V Harmaneckej jaskyni boli 
zamerané priestory v dĺžke 190 m.

V okolí Poník pokračovalo sondovanie v am-
fiteátri Oraveckej vyvieračky (postup 13 m, 29 
akcií), v sonde na Drienku (7 m hĺbka, 11 m 
dĺžka, 17 akcií), v Jaskyni pod Jazvečím hradom 

(dĺžka 13 m, 3 akcie) a v priepasti na Stráni 
(Čerín, 8 m). V spolupráci so SMOPaJ sa vy-
konal monitoring netopierov v jaskyni Starý 
Drienok. V Medenej jaskyni bolo pomocou dy-
mových trubičiek analyzované prúdenie vzdu-
chu s cieľom prepojenia na Starý Drienok.

V Jaskyni pod školou (Motyčky) sa rekon-
štruoval uzáver. S cieľom presnej lokalizácie 
koncového sifónu bola premeraná Jelenecká 
jaskyňa.

V Jaskyni v Sokolí (Tajovský kras) sa počas 
3 pracovných akcií podarilo postúpiť o 3 m. 
V spolupráci s OS Brezno sa sondovalo aj  
v Parenici (1 akcia) a Jazvečej jaskyni (4 akcie 
– postup 4 m). Dňa 5. 1. 2009 bola počas son-
dážnych prác objavená jaskyňa Poludnica. Ide 
o čiastočne zavalenú chodbu s dĺžkou 15 m  
a hĺbkou 4 m, ktorou fúka intenzívny prievan. 
Na objavnej akcii sa zúčastnili Libor Štubňa, 
Martin Kurka, Ľubomír Styk a Ivan Majer.

V Jaskyni mŕtvych netopierov sa podarilo obja-
viť a čiastočne aj zamerať nové priestory na dne 
jaskyne a medzi Pieskovou chodbou a Mečiarkou 
(180 m). Okrem toho sa naši členovia zúčastnili 
na kopaní v Eurotuneli a v II. pilieri. Celkovo 
sme boli prítomní na 19 akciách (niektoré sme 
organizovali), počas ktorých sa tu zameralo  
265 m. Jeden člen za zúčastňoval na akciách or-
ganizovaných OS Brezno v Jelenej jaskyni (objav 
pokračovania) a v Zimnom slnku. Rovnako sa 
zúčastnil aj na expedícii v Macedónsku (Slovačka 
jama, planina Jakupica).

V rámci povrchových aktivít sa pokračovalo 
v presnej lokalizácii všetkých doteraz známych 
krasových útvarov v okolí Banskej Bystrice. 
Aktuálne máme presne zameraných celkovo 
128 z približne 237 známych jaskýň v našom re-
gióne. Počas týchto akcií bola v Harmaneckom 
krase objavená Bakalárska jaskyňa s veľkým 
portálom a dĺžkou 4 m, lokalizovaný veľký 
paleoportál na Drienku aj s výparom a veľký 
výpar v Jelenci.

Naši členovia naďalej úspešne pokračova-
li vo vývoji jaskyniarskeho informačného 
systému Therion (http://therion.speleo.sk).  
V rámci európskeho jaskyniarskeho kongre-
su Vercors 2008 zorganizovali prednášku  
a workshop o kreslení máp v tomto progra-
me. Tohto kongresu sa zúčastnili traja členo-
via speleoklubu, Jaskyniarskeho týždňa siedmi  
a Speleomítingu štyria.
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V auguste 2008 speleoklub tragicky opustil 
jeho dlhoročný člen Ing. Rudolf Grosshappel, 
ktorý v klube a jeho predchodcoch (OS SSS 
Banská Bystrica a OS Harmanec) desaťročia 
pôsobil vo funkcii pokladníka. Žiaľ, ocenenia 
za svoju prácu a prínos pre klub sa už ne-
dožil, a tak mu za to ďakujeme aspoň touto 
formou.

Stacho Mudrák, predseda speleoklubu

Speleo Bratislava

Ústredné pracoviská 
skupiny boli v Borin-
skom krase. Najviac 
akci í  sa  vykonalo 
v Ananásovej jaskyni. 
Od jari sme pokračovali 
v budovaní nového vstupu 
šachtou priamo z koryta potoka, čo sa po pár 
akciách podarilo a trafili sme sa do pôvodnej 
chodby. Následne sme pokračovali v predo-
šlom smere rozširovaním tejto nízkej chodby. 
Na jednom mieste sme museli stabilizovať 
strop i bočnú stenu lešením. Vyše trojročné 
úsilie bolo v decembri korunované úspešným 
postupom do nových priestorov. Ich dĺžku sme 
odhadli na 50 m. V ich polovici bolo znova 
nutné zabezpečiť závalové miesto pažením. 
Druhou lokalitou bola jaskyňa Stará garda. 
Začiatkom roku sme tu nainštalovali kábel 
na 220 V, neskôr aj telefónnu linku. Pomocou 
elektrocentrály na povrchu a vŕtačky vnútri 
sme rozširovali Merkaptánovú puklinu v stred-
nej časti jaskyne a koncovú puklinu na úplnom 
dne. V Merkaptánovej pukline sme postúpili 
asi 7 m do hĺbky a priblížili sa tak asi na 1,5 
m k jej dnu. Tretím pracoviskom bolo Veľké 
Prepadlé, kde cieľom bolo prepojiť jaskyne J-1 
a P-2 v hornej úrovni prostredníctvom krát-
kej jaskyne J-2, ktorá už bola od roku 2007 
napojená na P-2. Prepojenie sa podarilo na 
tretej akcii. Vznikol tak jaskynný systém dlhý 
1755 m. S požiadavkou uzavrieť nový vstup 
do systému sme sa vyrovnali na nasledujúcich 
akciách. Vybudovali sme betónovú šachticu 
s oceľovým poklopom a dva stabilizačné múri-
ky. V jaskyni Sedmička sme zamerali nové časti 
na Riečisku pod Bahennou chodbou, objavené 
ešte v roku 2003 v dĺžke 75 m. V jaskyni Dolná 

skala pracoval takmer výlučne individuálne  
I. Fillo. Podarilo sa mu predĺžiť jaskyňu o pri-
bližne 5 m. Okolie jaskyne sa geodeticky zma-
povalo. Čiastkové postupy sme zaregistrovali  
v Majkovej jaskyni za Kuním dómom. Venovali 
sme sa kontrole a údržbe odvodňovacieho sys-
tému jaskyne Vlčie jamy. Zrušili sme paženie 
v Sonde Stratenej dcéry a lokalitu upravili do 
pôvodnej prírodnej podoby. Niekoľko indivi-
duálnych akcií uskutočnil aj Ondrej Trávnik  
v Trávnikovej rodinnej jaskyni. 

Vo Vysokých Tatrách sme pracovali v masíve 
Úplazu v Čiernohorskom systéme, kde sme po-
mocou elektrocentrály a vŕtacieho kladiva po-
stupovali na dne Svištiacej studne (Kamenné 
oči). V Belianskych Tatrách sme domerali sys-
tém Balónová jaskyňa – J. starých objaviteľov, 
ktorý dosiahol dĺžku 505 m. Pracovali sme aj 
v jaskyni Nová éra, kde sme postúpili o 3 m  
v chodbe Volanie diaľav a 1 m v nízkej chodbe 
v hornej časti. Spolu s domácimi jaskyniarmi 
sa náš člen P. Ševčík zúčastnil povrchového 
prieskumu pseudokrasu v masíve Žltej kopy.

Tradične sme sa zúčastňovali domácich re-
gionálnych i celoslovenských stretnutí, ale aj 
zahraničných akcií, ako kongresu Európskej 
speleologickej federácie vo Francúzsku, kde 
sme aj navštívili dve väčšie jaskyne. V januári 
sme sa zúčastnili na celoslovenskej výprave do 
Kosova a Albánska, kde sme sa aktívne zapojili 
do merania jaskýň Veľká Klisura a Shpanik.  
V júni sme absolvovali poznávaciu cestu do poľ-
ských Tatier na základe pozvania jaskyniarov 
zo Zakopaného. Časť aktivít vrátane brigád-
nických prác sme venovali údržbe a správnemu 
chodu základne na Košariskách v Borinskom 
krase. Udržiavame internetovú stránku skupi-
ny. V jaskyniach Borinského krasu realizujeme 
speleologickú strážnu službu. Podieľali sme sa 
na monitoringu výskytu netopierov.

Peter Magdolen, predseda klubu

Oblastná skupina 
Brezno

Aj napriek nepriaz-
nivému stavu členskej 
základne a zaneprázd-
nenosti zvyšných členov 
sa podarilo zorganizovať 
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39 pracovných akcií. Venovali sme sa prevažne 
objavovaniu na nových lokalitách, ale praco-
valo sa aj na starších perspektívnych miestach. 
Najaktívnejšie sme pôsobili na Horehroní, kde 
sme odpracovali najviac akcií na lokalitách ponor 
Hrona, Hronská jaskyňa, Márnikova jaskyňa, 
Jelenia jaskyňa, Zlatnica. Námaha bola odmene-
ná objavením 60 m pokračovania v Jelenej jasky-
ni. Po roku sme pokračovali aj v dokumentovaní 
Bystrianskej jaskyne, ktorá dosiahla 3531 m s de-
niveláciou 99 m. Ďalšou pracovnou lokalitou 
bola Horná Lehota, konkrétne jaskyňa Zimné 
slnko, ktorú sme výkopovými akciami predĺžili 
o 5 m. Po nezdaroch sme v Bystrianskom závrte 
vyliezli komíny, ale pokračovanie je neprielezné. 
Na ďalších akciách sme pracovali v sonde na rieč-
ke Riavka, ako aj v sonde nad Líščou jaskyňou. 
Medzi kopáčskymi akciami sme robili povrchové 
akcie na rôznych lokalitách. 

V rámci speleologickej strážnej služby sa mo-
nitorovali uzávery Hrončianskej jaskyne, Líščej 
jaskyne, jaskyne Pieskový potok, U diery, Jaskyňa 
v ponore, Stará Bystrá, Bystriansky závrt a stav 
jaskýň Márnikova, Hrebeňová a v kameňolome 
Potôčky. Vyčistili sme Jaskyňu v doline (Jaskyňa 
pri murovanom mlyne) a jej blízke okolie. Na 
akcii sa naplnilo 25 plastových vriec komunál-
neho odpadu. V zimných mesiacoch sa s členmi 
skupiny na ochranu netopierov SON vykonalo 
zimné sčítanie netopierov. 

Spolupracovali sme so Speleoklubom Banská 
Bystrica, boli sme sa na spoločných akciách na 
Ponikách a v Tajove. So Speleoklubom Tisovec 
sme pracovali na akciách v Suchých doloch. 
Štyria členovia sa zúčastnili na Speleomítingu 
vo Svite. Jaskyniarskeho týždňa sa nezúčastnil 
od nás nik, takisto ani speleologickej školy pre 
malý záujem zo strany mladých. Dvaja členo-
via absolvovali seminár speleologickej strážnej 
služby v Krásnohorskej Dlhej Lúke. Publikovali 
sme v Spravodaji SSS.

Matúš Matejka, tajomník OS 

Speleoklub 
Cassovia

Č l e n o v i a 
tohto speleologického klubu pokračovali 
v prieskumných akciách na svojich lokalitách 
hlavne na Jasovskej planine a v okolí Dreveníka. 

Výsledkom ich snaženia bolo objavenie dvoch 
nových lokalít a nájdenie pokračovania v Ku-
nej priepasti.

Pod vrcholom kóty Palanta na Jasovskej pla-
nine bolo už v minulosti známe prepadlisko, 
kde sa vykonali neúspešné otvárkové práce. 
V roku 2008 sa začalo na tejto lokalite znova 
intenzívne sondovať. Po niekoľkých pracov-
ných akciách sa preniklo do voľných priesto-
rov. Ide o klesajúcu chodbu v dosiaľ známej 
dĺžke 25 m a hĺbke 11 m. Lokalita sa zamerala 
a geologicky spracovala. Pomenovali sme ju 
Priepasť na kóte Palanta. V sondážnych prá-
cach sa bude pokračovať, lebo je reálna mož-
nosť spojenia s Drienovskou jaskyňou. Celkove 
sa tu odpracovalo 10 akcií.

Na Jasovskej planine neďaleko predošlej 
lokality počas terénného rekognoskačného 
prieskumu bola vytypovaná krasová depre-
sia, ktorá sa podľa vyjadrenia niektorých na-
šich členov javila ako veľmi nádejná s istým 
prienikom. Počas šiestích pracovných akcií sa 
skutočne preniklo do pomerne rozsiahlych 
podzemných priestorov. Len s použitím lano-
vej techniky sa dá dosiahnuť nateraz známe 
dno v hĺbke 43 m. Celková dĺžka priepasti je 
50 m. Nová priepasť dostala názov Priepasť 
IP. Lokalita bola zameraná, vykonali sa odbery 
vzoriek jaskynných sedimentov, merania tekto-
nických štruktúr a fotodokumentácia. 

V Hájskej doline na lokalite Anjelská  
priepasť v južnom svahu Jasovskej planiny 
sa odpracovalo 12 akcií, dosiahnutú hĺbku 
30 m z predchádzajúceho roka sa nepodarilo 
zväčšiť, ale našlo sa horizontálne pokračova-
nie pukliny smerom do masívu. Aj keď má 
dĺžku len 2,5 m, javí sa ako nádejné miesto na 
preniknutie do predpokladaného jaskynného 
systému. V budúcom roku chceme v sondáž-
nych prácach pokračovať. V priebehu roka sa 
okrem prác na Anjelskej priepasti uskutočnili 
4 akcie zamerané na povrchový prieskum šir-
šieho okolia. 

Najväčším úspechom bolo objavenie pokra-
čovania jaskynných priestorov z bočnej vetvy  
v Kunej priepasti. Koncom roka počas štyroch 
tvrdých pracovných akcií bratia Šusterovci 
z hĺbky -150 m vyliezli sériu komínov do výšky 
cca 70 m. Boli objavené veľké siene s peknou 
výzdobou a komín ústiaci do neznáma, ktorý 
je perspektívnou výzvou. 
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Počas troch pracovných akcií v Drienovskej 
jaskyni sa sondovalo v závaloch a komínoch. 
V rámci výskumných prác sa vykonala identi-
fikácia a meranie tektonických štruktúr pod-
mieňujúcich vznik a vývoj jaskyne, litostrati-
grafické štúdie horninového masívu a paleo-
magnetický výskum sedimentov. 

Inventarizačný prieskum sa uskutočnil aj 
v Hájskej doline, údolí Miglinca a v južných 
svahoch Jasovskej planiny. Týmto aktivitám 
sme venovali 5 pracovných akcií.

Za celý rok sme vykonali spolu 45 pracov-
ných akcií, objavilo sa 147 m a zameralo 68 m 
nových jaskynných priestorov. 

V rámci výkonu stráže prírody sme pravi-
delne monitorovali zverené krasové územie, 
opravil sa poškodený uzáver na Drienovskej 
jaskyni a vykonávala sa aj pravidelná kontrola 
uzáverov jaskýň.

V krasovej oblasti Dreveníka sa opra-
vili vylomené mreže na Puklinovej jaskyni 
a v jaskyni Šarkania diera v Poráčskej doline. 
S jaskyniarmi zo Spišskej Novej Vsi sme spo-
lupracovali pri prieskumných a mapovacích 
prácach v oblasti Dreveníka. Celkove sa tu 
vykonalo 5 pracovných akcií.

V rámci exkurznej činnosti sa v sprievo-
de člena nášho klubu Michaela Sturma na-
vštívili jaskyne Nebel Höhle a Bismark Höhle  
v Nemecku. Pri rozličných jaskyniarskych prí-
ležitostiach sa 5 x uskutočnila výprava do 
Rumunska, kde okrem účasti na kongrese 
Rumunskej speleologickej federácie sme na-
vštívili aj niektoré významné jaskynné systémy, 
ako napr. jaskyňa Humpeu. 

Štyria členovia nášho klubu sa zúčastnili 
Speleologickej školy SSS, Speleomítingu vo 
Svite a Jaskyniarskeho týždňa v Čachticiach. 
V súťaži Speleofotografia 2008 získal Pavol 
Kočiš cenu SSS. 

Jozef Thuróczy, predseda SK

Oblastná skupina Čachtice

Rok 2008 bol pre našu skupinu jeden z vý-
nimočnejších. V spolupráci s inými skupinami 
sme usporiadali 49. jaskyniarsky týždeň SSS, 
niektorí členovia sa zúčastnili expedícií po svete 
a ešte sa stihlo odpracovať veľa akcií na našich 
domácich lokalitách. Dvaja členovia v letných 

mesiacoch pracovali ako vodcovská služba v Jas-
kyni mŕtvych netopierov. Najviac práce bolo 
samozrejme s prípravou Jaskyniarskeho týždňa, 
ktorý nám zabral väčšinu času; viac o ňom si 
môžete prečítať v Spravodaji 3/2008. Okrem 
neho sme odpracovali 32 akcií v Čachtickej 
jaskyni, zmapovala sa sonda Sutinka a v spo-
lupráci s P. Magdolenom vznikla po domeraní 
nových priestorov nová mapa Landrovskej jas-
kyne. V tejto jaskyni sa vykonalo aj geologické 
mapovanie pod vedením Miloša Briestenského. 
Jaskyňa už presiahla dĺžku 300 m. Pri sonde 
v prameni Ignác sa odpracovali 4 akcie, na kto-
rých má zásluhu P. Pospíšil. 

Tento rok prebehli aj čistiace práce v Čachtic-
kej a Beckovskej jaskyni. Na Beckove sa odpraco-
valo zhruba 11 akcií. Pod vedením Paľa Marka 
sa uskutočnilo sčítanie netopierov v našich jas-
kyniach. Bola vytvorená aj webová stránka našej 
skupiny, ktorú doteraz navštívilo niekoľko tisíc 
ľudí. Ďalej naši členovia uskutočnili reportáž 
pre Slovenský rozhlas a noviny z okolia Myjavy. 
Prišla nám pozvánka na Vidlomet 2009, na 
ktorom budeme prednášať o Čachtickom krase 
a jaskyniach v našej pôsobnosti. Naši jasky-
niari sa zúčastnili niekoľkých akcií v Českej 
republike a pochodili pár kútov Slovenska. Za 
zmienku stojí objav novej jaskyne v starom 
lome pri Novom Meste nad Váhom a jaskyne 
v Soblahove pri Trenčíne. Uskutočnilo sa aj 
mnoho povrchových akcií v oblastiach Turecko, 
Čachtický kras, kras Považského Inovca a na 
iných lokalitách. Jedna akcia sa venovala úprave 
unimobunky na strelnici neďaleko Čachtickej 
jaskyne. V Beckovskej jaskyni prebehla cvič-
ná záchranná akcia s novomestskými hasičmi  
a s nácvikom transportu raneného na povrch. 

A. Harničár v rámci výskumu paleontologic-
kých lokalít v Maroku 4. – 26. 4. navštívil štyri 
jaskyne, z toho dve nesprístupnené. Zároveň 
získal aj kontakt na marocký speleoklub. Na 
výročnej členskej schôdzi urobil prednášku  
a premietol obrázky z návštevy týchto jaskýň. 

Na výročnej členskej schôdzi 14. decem-
bra bol zvolený nový tajomník OS Lukáš 
Kubičina. Skupina má 18 členov a 2 sympati-
zantov. Odkaz na náš web je na www.jeskynar.
cz.cachtice. Od SSS sme dostali ďakovný list za 
zorganizovanie Jaskyniarskeho týždňa, čo našu 
skupinu povzbudilo a ďakujeme.

Lukáš Kubičina, tajomník OS
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Speleoklub 
Červené vrchy

Speleoklub Červené 
vrchy sa rozšíril o dvoch 
skúsených jaskyniarov 
(Krzyzstof Dudzinski zo 
speleoklubu Zakopané, 
Martin Sluka, nezaradený); 
počet členov je 5 a jedna stála čakateľka.

Červené vrchy a iné domáce lokality
Začiatkom roka sme uskutočnili niekoľko 

akcií v závaloch na dne Novej Kresanice a Zad-
ného úplazu, ktoré však nepriniesli očakávané 
postupy, domerali sme časť chodieb v jaskyni 
Vyšná Kresanica. V jarných mesiacoch sme 
začali s pravidelnejším prieskumom východnej 
časti Červených vrchov, masívov Goričkovej 
a Ľaliového sedla, kde sme objavili viacero 
prievanových miest, niektoré v kryštaliniku 
(pod ním sa nachádzajú vápence), ale aj vo vá-
pencovom páse smerujúcom z Ľaliového sedla 
do Tichej doliny.

Pri niekoľkých povrchových akciách v Ga-
sienicowej doline (Poľsko) sme zaregistrovali 
veľmi zaujímavé speleologické javy. V jaskyni 
Piu, ktorá leží v južných svahoch masívu 
Goričková vo výške okolo 1550 m n. m., sme 
začali so sondážnymi prácami a postupne sme 
prekopali dva sifóny; jaskyňa dosiahla dĺžku 
cca 65 m a dostala názov Tichá jaskyňa, vstup-
né priestory majú pôvodný názov Piu. Tichá 
jaskyňa predstavuje starú riečnu ponorovú 
chodbu uklonenú smerom na sever, ktorá je 
zanesená množstvom žulových okruhliakov 
a žulovým pieskom. Dôležité je, že jaskyňou 
začal vanúť citeľný prievan, hoci rozdiel teplôt 
medzi povrchom a vnútrom bol len niekoľko 
stupňov. V jaskyni sa vyskytuje dosť veľké 
množstvo starej kvapľovej výzdoby a nachá-
dzali sme ju aj pri výkopových prácach, čo je 
na Červené vrchy ako vysokohorský kras veľmi 
vzácne, a tak ďalší postup bude aj z tohto hľa-
diska veľmi zaujímavý.

Územie, kde sa Tichá (Piu) jaskyňa nachádza, 
s najväčšou pravdepodobnosťou hydrologic-
ky súvisí s výverom Goryczkowe wywierzysko 
v Bystrej doline v Poľsku. Výdatnosť výveru 
sa pohybuje až do 4000 – 5000 l/s pri max. 
stave. Predpokladáme aj súvis s wywierzyskom 

Kasprowym a wywierzyskom Olczyskym, stred-
ná výdatnosť cca 400 – 700 l/s, maximálna asi 
toľko ako Goryczkowe wywierzysko. Na zákla-
de našich aj poľských výskumov považujeme 
toto krasové územie za jednu z najrozsiahlej-
ších vysokohorských hydrologických oblastí, 
ktorá čiastočne, asi z 1/4 až 1/5, zasahuje aj na 
Slovensko (o tomto krasovom území, hydroló-
gii a nových objavoch a poznatkoch pripravu-
jeme samostatný článok pre Spravodaj SSS).

Na akciách sa najviac podieľali Ľ. Očkaik, 
J. Szunyog, J. Šmoll, P. Imrich, J. Psotka, 
K. Dudzinski, V. Gájová, ale aj M. Sluka, P. 
Holúbek, P. Vaňek, M. Gaško, M. Hajduk, T. 
Majerníčková.

Skúmali sme aj v Demänovskej doline: jas-
kyňa Okno a Demänovská medvedia jaskyňa  
a v sonde pod Repiskami v nadmorskej výške 
1406 m (masív Siná, 1560 m n. m.).

Niekoľko akcií sme uskutočnili v krasovom 
území medzi Východnou (obec na Liptove)  
a úpätím Kriváňa (2495 m n. m.); ide o pomer-
ne neznámu a rozsiahlu krasovú oblasť. 

Balkán
Kosovo – Velika Klisura 
Začiatkom roka 2008 sme zorganizova-

li prieskumnú a meračskú akciu v jaskyni 
Velika Klisura, ale aj prieskum okolia vyvierač-
ky Radavac. Je potešiteľné, že jaskyňa Velika 
Klisura bude s najväčšou pravdepodobnosťou 
sprístupnená; pôjde pravdepodobne o prvú 
sprístupnenú jaskyňu v zahraničí objavenú 
slovenskými jaskyniarmi. 

Albánsko – Albánske Alpy
Vykonali sme lezecký prieskum komínov 

v jaskyni Shpanik, domerali sme niekoľko 
chodieb a uskutočnili čiastočný povrchový 
prieskum planiny nad jaskyňou v nadm. výške 
2300 – 2400 m, kde sme zaevidovali prevýšenie 
2 km medzi planinou a jaskyňou.

Macedónsko – Jakupica
V poradí už piata prieskumná akcia smero-

vala do pohoria Jakupica a novoobjavenej prie-
pasti na Karadžici pod názvom Slovačka jama 
(CEKI 1), kde sme dosiahli hĺbku -524 m a ob-
javili ďalšie rozsiahle pokračovanie. Na základe 
posledných poznatkov v jaskyni a v okolí pri 
povrchovom prieskume predpokladáme veľký 
jaskynný systém (hĺbka viac ako 1000 – 1500 m, 
dĺžka na desiatky a viac km), čísla sú len otáz-
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kou času. Prieskum v tejto lokalite už bude na-
predovať ďalej s nami či bez nás. Ide o ideálne, 
panenské krasové územie s dobrým prístupom 
a veľmi dobrými vzťahmi s miestnymi jasky-
niarmi, kam sa dá ísť na akciu niekoľkokrát 
ročne. Pohorie Jakupica predstavuje rozsiahlu 
vysokohorskú oblasť a podobných alebo aj väč-
ších jaskynných systémov tu bude niekoľko.

Koncom roka sa jeden člen zúčastnil ešte 
na prieskumnej akcii v rumunskej jaskyni 
Drăcoaia. 

Po samotných objavoch sú najväčším prí-
nosom na týchto balkánskych akciách vyni-
kajúce mapy, ktorým dáva konečnú podobu 
M. Sluka.

Na výpravách na Balkán sa podieľali desiatky 
jaskyniarov z viacerých speleologických skupín 
a klubov SSS: Chočské vrchy, Drienka, Šariš, 
Nicolaus, Tisovec, Detva, Banská Bystrica, 
Bratislava, Zakopané, Peoni – Skopje, skupina 
z Bulharska, Peč – Kosovo. 

Ján Šmoll, predseda klubu 

Jaskyniarsky klub 
Demänovská Dolina

 
Členovia JKDD pracova-

li predovšetkým na loka-
litách Štefanova jaskyňa, 
Medvedia chodba Jaskyne 
slobody, jaskyňa Kosienky 
a Kostnica Jaskyne mieru. 
V Štefanovej jaskyni sa 
uskutočnilo 12 akcií. V ja-
nuári to bola trojdňová akcia spojená s bivako-
vaním v jaskyni, zameraná na meranie, fotodo-
kumentáciu, ako aj ďalší prieskum jaskyne. 

V juhovýchodnej stene Dómu Titanov lezci vy-
liezli do senilnej chodby, tá sa však po 15 m končí 
zasintrením. Nad Dómom vetra sa darilo lepšie. 
Tu bolo objavené vyššie poschodie v dĺžke 100 m 
s perspektívou ďalšieho pokračovania. Súčasne 
sa pracovalo na rozširovaní úžin od vchodu jas-
kyne po Dóm Titanov. Na jednej akcii sa osadili 
pevné kovové rebríky vo vstupných vertikálnych 
partiách jaskyne. Pri ďalších akciách venovaných 
dokumentácii priestorov, ktoré boli objavené  
roku 2007, sa zmapovali priestory v dĺžke 674 m. 
Merali sme aj na povrchu, a to od vchodu jaskyne 
k sútoku Demänovky so Zadnou vodou a ďalej 

od sútoku k ponorom Zadnej vody až k prepad-
lisku pod Striebornou jaskyňou. Zameraním 
povrchovej situácie sa potvrdila súvislosť povr-
chových krasových javov s podzemnými priestor-
mi jaskyne. Dĺžka Štefanovej jaskyne dosiahla  
k 31. 12. 2008 už 4766 metrov.

Začiatkom februára sme začali sondážne 
práce v Medvedej chodbe Jaskyne slobody.  
Z pôvodne plánovaných dvoch akcií sa usku-
točnilo šesť a dve mapovacie. Jaskyniari v ma-
ximálnom počte 17 vykopali 16 m zanesenej 
chodby a vytransportovali 20 m3 sedimentov.

V apríli sme spoločne s jaskyniarmi z klubu 
Speleo-Detva uskutočnili farbiaci pokus v Ko-
sienkach. Zafarbená voda pravdepodobne pre 
nízky stav nevyšla ani nasledujúci deň. V dňoch 
12. až 14. decembra sa konala spomienka na 
priateľa Vlada Žikeša spojená s bivakom v Ok-
ne; na akcii sme pokračovali v sondážnych 
prácach v Jaskyni mieru. Niekoľko menších 
akcií zameraných na povrchový prieskum sa 
uskutočnilo v zimných mesiacoch na Buzáku 
v Mošnickej doline a Krčahove v Dem. doline.

Celkove sme zorganizovali 32 pracov-
ných akcií, objavili a vykopali spolu 120 m. 
Zmapovali sme 730 m chodieb.

Klub drvivú väčšinu svojich aktivít prezento-
val na svojej webovej stránke www.speleodd.sk 
spolu s opisom činnosti a fotografiami.

Ján Dzúr, predseda klubu

Speleo-Detva

V roku 2008 sme usku-
točnili spolu 18 akcií, 
všetky na Krakovej holi. 
Pri prieskume jaskýň nám 
pomáhali jaskyniari z klu-
bov: Tisovec, Demänovská 
Dol ina ,  Ružomberok , 
Handlová, Jeseníky, ZO ČSS 7-04, jaskyniar-
ka z Rumunska a Štefan Ratkovský. Všetkým 
patrí moja vďaka.

SHJ – Starý hrad. Začiatkom roka sme po-
kračovali v Krkvanici za Poslednou možnosťou 
v rozširovaní a sprístupňovaní tesných miest. 
Za koncovou úžinou, ktorá vedie cez polosi-
fón, sa Lukáš Vlček dostal dopredu ešte asi 
4 m, ale tesné priestory pokračujúce ďalej sú 
extrémne úzke. 
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Jaskyňa slnečného lúča. V tejto jaskyni sme 
vlani odpracovali najviac akcií. Vo výkope, 
ktorý sme v roku 2007 prehĺbili o 4 m, sme 
sa dostali medzi pevné, ale tesné steny, ktoré 
bolo potrebné rozširovať. Na konci 14 m štôlne 
sme opäť v závale, steny sa rozšírili, zával pred 
nami je nestabilný, a tak sme museli robiť 
výdrevu. Naše vykopané dielo je hlboké 11 m 
a hĺbka Slnečného lúča tým vzrástla na -125 m. 
Postupne, ako sa naša sonda predlžovala, bolo 
potrebné nadstavovať aj hadicu zachytávajúcu 
potôčik. Prievan vo vykopanej chodbe zosilnel. 
Následne sme zamerali aj sondu Mrazivú dieru, 
ktorá prievanovo komunikuje so Slnečným 
lúčom. Mrazivá diera je dlhá 26 m.

Javorová priepasť. Pokračovali sme v rozši-
rovaní stúpajúcej vetvy smerom na Kosienky, 
ale už nepredpokladáme, že by sa touto vetvou 
obe jaskyne prepojili. V lete sa nám preborila 
vstupná výdreva horného vchodu, a tak sme ju 
provizórne opravili, rozsiahlejšej rekonštrukcii 
sa budeme venovať na jar tohto roku. 

Členovia klubu sa zúčastnili zahraničných 
akcií vo Francúzsku a poznávacej cesty do 
Nepálu. Výsledky svojej činnosti sme publi-
kovali v Spravodaji a pravidelne o svojej práci 
informujeme širokú jaskyniarsku verejnosť na 
webových speleologických stránkach. Takmer 
z každej akcie robíme podrobnú fotodoku-
mentáciu.

Elena Hipmanová, predsedníčka klubu

Oblastná skupina 
Dolné Orešany

Od začiatku roka 
sme pokračovali vo 
výkopových prácach 
v Havranickej jaskyni 
(Smolenický kras), kde 
sme za pomoci zbíjačky pre-
sekávali sintrovú kôru. Táto technika sa osved-
čila a postup v smere pukliny je pomerne rýchly. 
Medzi kamením tu nachádzame množstvo kos-
tičiek z netopierov, ktoré sme zaslali na analýzu 
Ing. Obuchovi. Koncom februára sme vykonali 
stopovacie skúšky na lokalite Mesačná – ponor 
(aktívny ponor v Kuchynsko-orešanskom krase), 
kde sme odklonili potok do ponoru. O dve ho-
diny sa objavil cca 200 m v zachytenej vyvieračke. 

Tým sme vylúčili, že ponorný tok sa zanára do 
kopca Mesačná. V marci sme pokračovali vo vý-
kopových prácach v Havranickej jaskyni. Presne 
sme zmapovali závrty na vrchu Kŕč (Komberek, 
Kuchynsko-orešanský kras) a Závrtovú priepasť. 
Začiatkom júla sme prijali pozvanie OS Plavecké 
Podhradie, kde sme počas zrazu malokarpar-
ských jaskyniarov pomáhali osádzať stupačky 
v Priepasti pod koreňom. Dňa 19. 7. sme zorga-
nizovali jaskyniarsky zraz na Majdáne-Jágerke. 
V rámci akcie nám jaskyniari z OS Plavecké 
Podhradie a Speleo Bratislava pomohli osadiť 
skruže na Orešanskej sonde. V tento deň zvyšok 
našich členov pracoval na lokalite Husí stok 1, 
kde dobetónovali závalový strop a vykonali tu 
aj výkopové práce. V ďalších dňoch sme obsy-
pávali skruže na Orešanskej sonde a osadili sme 
uzáver. V mesiacoch august – november sme po-
kračovali vo výkopových prácach na Orešanskej 
sonde, kde sme ťažili materiál, ktorý sa do jasky-
ne zosypal začiatkom roka. Koncom septembra 
sme sa zúčastnili na pracovnom zraze organi-
zovanom Speleo Bratislava. Koncom novembra 
nám prišli pomôcť na Orešanskú sondu dvaja 
členovia OS Malá Fatra (Pavol Pokrievka ml., 
Peter Plavec). Ivan Lietavec a Michal Ohrablo 
v tento deň pracovali na Husom stoku 1, kde po 
prekonaní presintreného nekrasového náplavu 
sa dostali do sedimentu, ktorý sa už dá ľahšie 
odkopávať. Začiatkom decembra sme pri povr-
chovom prieskume zamerali depresiu „Bana“ na 
Záruboch a depresiu v sedle medzi Čelom a Zá-
rubami. Jednu akciu sme v decembri venovali 
i Orešanskej sonde, kde sme namontovali rebrí-
ky do skruží a v ten istý deň sme pokračovali vo 
výkopových prácach na Husom stoku. Na konci 
roka sme sa vrátili do Havranickej jaskyne, kde 
sme začali s výkopovými prácami.

Celkovo sme za rok vykonali 40 pracovných 
akcií. 

Ivan Lietavec a Michal Ohrablo sa zúčastnili 
Speleologickej školy SSS v Demänovskej doli-
ne. Alexander Lačný bol v lete na európskom 
speleologickom kongrese v Lans en Vercors 
(Francúzsko).

Speleologická strážna služba a praktická sta-
rostlivosť o jaskyne

V rámci tejto činnosti sme opravili a na-
treli uzávery na Trstínskej vodnej priepasti  
a Havranickej jaskyni. Osadili sme uzáver 
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na Peterskej priepasti (Plavecký kras). Vytýčili 
sme na povrchu priebeh ochranného pásma 
nad jaskyňou Driny. V jaskyniach sme vykonali 
čistiace práce a odstránili odpadky po turis-
toch. Dokopy sme vyhotovili 20 hlásení.

Osveta
Pre deti zo ZŠ Malženice sme zorganizovali 

Školu v prírode so zameraním na jaskyniar-
stvo. 

Na Smolenickom zámku sme prezentovali 
našu činnosť pre širokú verejnosť. 

Alexander Lačný, predseda OS 

Speleoklub Drienka 
Košice

V severovýchodnom 
výbežku Muránskej pla-
niny sa zamerali najmä 
na jaskyňu Homoľa, kde 
pokračovali práce na konci 
Dvojitého meandra, vo výbežku pri poslednom 
úseku riečiska a v Dóme 2. Pokračovali aj v de-
tailnom zameriavaní jaskyne, zameraných bolo 
1203 m. Aktuálna zameraná dĺžka je 1261 m 
pri denivelácii 50 m. 

Najväčší objem prác uskutočnili v Prie-
vanovom blokovisku, kde pokračovali v roz-
širovaní úžin a ťažení skál. Koncom roka sa 
podarilo preniknúť do 14 m dlhej trhliny, čím 
lokalita dosiahla dĺžku 29 m pri hĺbke 13 m. 
Zatiaľ ide stále o tektonicky narušený okraj 
masívu s nepotvrdenou nadväznosťou na re-
gulárne jaskynné priestory.

Povrchový prieskum masívu Župkovej 
Magury priniesol objavy nových jaskýň 
– Kremienková (15 m), Tunel pod Magurou  
(3 m) a v Župkovom vrchu Jaskyňa vyronenej 
slzy (4 m). 

V oblasti Za Skalicou prenikli do neznámych 
priestorov už F. Skřivánkom zaregistrovanej, 
ale nepomenovanej lokality, ktorú nazvali 
Ponor v suchom žľabe (-7 m) a prekopaním 
hlineného záveru jaskyne Skalica prenikli do 
nových častí s dĺžkou asi 50 m. Vo svahu ma-
sívu Skalica objavili a zamerali jaskyne Tesná 
(5,5 m), Brlôžtek (4 m), Stodola (7 m), Skalický 
meander (15 m) a Abri s puklinou (celkovo 
12,5 m).

Na planine Horný vrch uskutočnili niekoľko 
akcií venovaných výkopovým prácam v Ponore 
pri Mútnej studni s postupom do hĺbky asi  
7 m. 

Na Plešiveckej planine sa zúčastnili vstupu 
do jaskyne Leontína (výpomoc pri archeologic-
kom výskume). 

Na Muránskej planine i na Hornom vrchu 
úzko spolupracovali s P. Imrichom (SK Šariš).

Ojedinelé akcie uskutočnili v masíve Mu-
rovanej skaly a údolia Zlatník (povrchový 
prieskum), v Licinskej pahorkatine (prieskum 
jaskyne Pivničná stráň pri Gemerskej Hôrke) 
a na Galmuse (povrchový prieskum severného 
úbočia planiny, kde boli objavené 2 jaskynky  
s dĺžkou do 5 m).

Pomohli na dvoch akciách SK Červené vr-
chy v Tichej jaskyni (Piu). 

Zahraničné cesty
Do doliny Sighiştel v Rumunsku uskutoč-

nili štyri výpravy, kde opäť pracovali v jaskyni 
Drăcoaia na rozširovaní neprielezného me-
andra. Na druhej výprave prenikli do nových 
priestorov a objavili vyše 500 m chodieb. Počas 
dvoch výprav v októbri a decembri sa venovali 
prieskumu a meraniu objavených priestorov. 
Jaskyňa má k 21.12. 2008 zameranú dĺžku 
747 m pri denivelácii 75 m. Na prácach sa 
zúčastnili aj kolegovia zo SK Šariš (P. Imrich 
a M. Hajduk) a domáci jaskyniari zo skupiny 
Speodava Ştei.

Dvaja členovia (V. Papáč a J. Psotka) sa na ex-
pedícii Kosovo 2008, ktorú každoročne organi-
zuje SK Červené vrchy, venovali speleologické-
mu prieskumu okolia výveru rieky Biely Drin 
a meraniu v jaskyni Gryka e Madhe – Velika 
Klisura. Jeden člen (J. Psotka) sa zúčastnil na 
výprave do Albánskych Álp, kde sa podieľal na 
prieskume a meraní jaskyne Shpanik v doline 
Valbona a poznávaní masívu Maja Hekurave. 
Výsledky boli publikované v Spravodaji 1 a 3/
2008. Traja členovia (M. Gaško, M. Miškov a J. 
Psotka) sa zúčastnili na expedícii Macedónsko 
– Jakupica, organizovanej speleologickým klu-
bom Červené vrchy. Hlavným cieľom výpravy 
bol prieskum jaskyne Slovenská priepasť na 
Karadžici – Ceki 1 (-524 m). 

Speleoklub prevádzkuje vlastnú internetovú 
stránku www.drienka.netkosice.sk. 

Spracovali: M. Horčík a J. Psotka
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Jaskyniarsky 
klub Dubnica 
nad Váhom

Činnosť klubu sa 
ako vždy sústredi-
la hlavne na oblasť 
Mojtínskeho krasu. Spolu s akciami speleolo-
gickej strážnej služby sa odpracovalo 62 akcií. 
Najviac ich bolo v Jaskyni v Medzivrší, kde 
sme rozširovali úzku puklinu na dne v hĺbke 
11 m; jaskyňa dosiahla dĺžku 12 m. V Jaskyni 
na Rúbani sme pokračovali v kopaní v hornej 
chodbe nad prítokom bez väčšieho postupu, 
práce sťažujú veľmi tvrdé sedimenty a ich 
transport z chodby von. Z Májovej priepasti 
v Mojtínskej priepastnej jaskyni sme muse-
li vytiahnuť 14 m dlhý lanový rebrík, ktorý 
skorodoval a roztrhol sa. Celá vstupná 40 m 
hlboká priepasť sa vyčistila a v tomto roku ju 
vystrojíme novými stupačkami. Bola otvorená 
nová Jaskyňa v ceste, ktorá vznikla prepadom 
materiálu do vodou vyerodovaného priestoru 
uprostred cesty na Zadné lúky. Ku koncu roka 
mala jaskyňa hĺbku 8 m a voľne pokračuje 
smerom nadol. Zdokumentovala sa Deravá 
jaskyňa a vyhotovila sa fotodokumentácia jas-
kýň Ďuriše 1 – 8. Niekoľko akcií odpracova-
li členovia v jaskyniach Bufet, Komín, Líščie 
diery, Mazačka a Veterné diery na Malenici. 
Na skalnom masíve Hradiska bol vybudovaný 
70 m vysoký trenažér na tréning jednolanovej 
techniky. 

V menších jaskyniach v celých Strážovských 
vrchoch sa vykonával monitoring netopierov, 
celkove sa uskutočnilo asi 12 akcií. 

Aktuálny počet členov klubu v SSS je 22.
Peter Medzihradský, predseda klubu

Jaskyniarsky klub 
Handlová

S k l e n i a n sk y  k ra s . 
Sondovanie na Cigánke 
3 na dne v najspodnej-
šom mieste jaskyne a zber 
úlomkov keramiky a sedi-
mentov na zistenie ich veku po dohode s Mi-
lanom Horňákom. Vzorky sa poslali na presné 
určenie do Anglicka. Fotodokumentácia.

Priepasť na Tepličkách – vŕtanie dier a roz-
širovanie úzkeho otvoru vchodu. Údržba uzá-
veru na Závrte č. 3. Zameranie Májovej jaskyne 
s dĺžkou 10,5 m.

Dolina Hradištnica v južnej časti Rokoša. Vo 
Vestenickej medvedej jaskyni dovezenie hli-
níkového rebríka na osadenie v Sieni z dna 
smerom hore do Inšpirácie, vyvezenie rúr na 
kachle a výmena starých v provizórnej chatke, 
vonku oprava lavičiek a zábradlia. Údržba uzá-
veru na menovanej jaskyni. V chatke pri jasky-
ni náter kozubu a kachieľ, náter zrubu a dverí, 
ich oprava, oprava vonkajšieho zábradlia a od-
stránenie ohnísk na terasách pri jaskyni.

Objav novej jaskyne pomenovanej Tichá 2 
s dĺžkou 3 m a sondovanie v nej; po sondovaní 
meria 11 m. Sondovanie v priepasti Chotoma 
a vo vedľajšom Závrte.

Povrchová akcia do Červenej doliny pri 
Nitrianskych Sučanoch, lokalizované vchody  
5 jaskýň, najzaujímavejšia z nich Červená jas-
kyňa s otvorom 3 × 2 m, dĺžkou 6 m a so sil-
ným prievanom.

Po dohode s M. Horňákom sondovanie v Br-
ložnej diere pri Nitrianskych Sučanoch so zbe-
rom archeologických nálezov a vzoriek sedi-
mentov, nájdené ohnisko. Fotodokumentácia.

Iné územia. Začiatkom januára exkurzia do 
jaskyne Džimova spása. Účasť na stretnutí ma-
lokarpatských skupín v Plaveckom Mikuláši 
s exkurziou do Plaveckej jaskyne a na 49. jas-
kyniarskom týždni v Čachticiach s exkurziou 
do Čachtickej jaskyne. Autobusový zájazd do 
Moravského krasu do Punkevných a Sloup-
sko-šošůvskych jaskýň. Na základe oznámenia 
kontrola jaskyne pomenovanej Vidiecka diera, 
ktorá je situovaná v Drieňovom Podhorí (Bralie) 
pri Malých Kršteňanoch a má dĺžku 18 – 20 m. 
Kontrola Prepoštskej jaskyne pri Bojniciach.

Na Speleomítingu vo Svite bol iba predseda 
klubu, spolu so synom sa zúčastnil na 8. semi-
nári speleologickej strážnej služby v Krásnohor-
skej Dlhej Lúke. Spolupráca so ZO SZOPK A. 
Kmeťa je podmienená možnosťami jednotlivých 
členov. V uplynulom roku sme nevykonávali 
speleologickú činnosť v národných prírodných 
pamiatkach a chránených areáloch v prievidz-
skom okrese. 

Celkovo sa odpracovalo 585 hodín, počet 
technických denníkov 32. 

Peter Strečanský, predseda JK
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Speleoclub 
Chočské vrchy

Členovia SCHV praco-
vali na svojich tradičných 
lokalitách v Chočských 
vrchoch a Nízkych Tatrách. 
Vďaka novej členke Daniele pat-
ril rok 2008 medzi naše najaktívnejšie za po-
sledných 8 rokov a je druhým najaktívnejším 
od vzniku klubu.

V Ludrovskej jaskyni sme pokračovali vo vý-
kopových prácach na konci jaskyne a rozširo-
vali sme plazivku do Ovenkinej sienky.

V Jaskyni chladných očí František Hanes s po-
mocníkmi budoval betónový múrik na spevne-
nie padajúcich skál v závale.

Sondovali sme v Jaskyni nad Ižipovcami, kde 
sme prehĺbili cestičku, kadiaľ vynášame kanis-
tre so sutinou. Na konci jaskyne sme postúpili 
0,5 m.

V Jaskyni na Smrekove sme pokračovali vo 
fúrikovaní blata a kameňov, aby sme prehĺbili 
vstupnú chodbu do Hlavnej siene. Na prejazd 
s fúrikom sme postúpili o 2 m a sme 1 m za 
najnižším miestom chodby.

V Sielnickej jaskyni (Jaskyňa pod Liptovským 
Starhradom č. 1) sme rekreačne vynášali blato 
z konca Bahennej plazivky.

Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala 
do Prosieckej doliny, kde tento rok Juraj 
Szunyog našiel oporu v novej členke Daniele 
Kajúchovej a od apríla už nekopal v doline 
sám. V Jaskyni O-3 sme pracovali na vynášaní 
nakopaného materiálu na štyri etapy von z jas-
kyne. Od apríla sme organizovali pravidelné 
večerné návštevy v strede týždňa najmä vo 
dvojici Juraj a Daniela, čo sa prejavilo v naj-
väčšom počte akcií v tejto jaskyni za rok: 52 
(+12, keď rátame aj účasť jedného člena). Pri 
jednom kopaní nám výrazne pomohol aj Peter 
Holúbek. Prác sa ďalej zúčastnili: Štefan Sitek, 
Slávka Szunyogová, František Hanes, Ľubomír 
Halička, Alexander Jurík. Po vyčistení medzi-
skládok sme mohli pokračovať v rozširovaní 
pukliny v sonde Prievan zdola a dostali sme sa 
k najnižšiemu bodu jaskyne – k Prvému jazier-
ku. Postup v roku 2008 bol 5 m.

Hlavne v zimných mesiacoch sme pokračo-
vali v sondovaní v Jaskyni V-1, v Šikmej chod-
be, kde sme postúpili 2 m šikmo nadol. Pri jej 

zaplavení sme rozširovali a čistili Mramorovú 
chodbu od skál a sutiny.

Na jar sme boli na návšteve JMN, kde 
František Hanes filmoval Bystrický dóm 
a Juraj Szunyog naspitoval priepasť pod 
Trojkráľovým dómom. Na jeseň sme potom 
objavenú Trojkráľovú priepasť hlbokú 16 m 
zlanili a zamerali v celkovej dĺžke 54 m.

V roku 2008 sme uskutočnili 90 jaskyniar-
skych akcií. Technické denníky sme nepísali. 
Vďaka Slávke Szunyogovej naďalej funguje 
naša klubová internetová stránka zameraná na 
fotky z akcií: http://schv.4d.sk.

Juraj Szunyog, vedúci speleoklubu

Oblastná skupina Inovec
 
Hlavné aktivity skupiny boli v uplynulom 

roku zamerané na paleovýver nad Čachticami 
(Stará vyvieračka v Úvoze), kde sa v spolupráci 
s OS Čachtice, ďalšími jaskyniarskymi skupi-
nami a sympatizantmi podarilo prehĺbením 
25 m úpadnice a vyrazením 6 m dlhého tunela 
preniknúť pod dno starej sondy a dosiahnuť 
s ňou prepojenie. V rámci jaskyniarskeho týž-
dňa vo Višňovom sa na tejto lokalite usku-
točnili dve pracovné akcie za výdatnej účasti 
jaskyniarov z Čiech, Moravy i Slovenska, vďaka 
čomu bola stará sonda vyčistená v značnom 
rozsahu od sedimentov. Na lokalite sa tak 
dosiahla hĺbka 8 m. Celkove sa tu v r. 2008 
uskutočnilo 35 akcií, počas ktorých bolo od-
stránených cca 30 m3 sedimentov.

Niekoľko akcií sme venovali vyčisteniu 
Jaskyne pod Vyrúbaním od rozmanitého od-
padu. V jaskyni sme zamerali hlavnú chodbu 
v dĺžke 32 m.

V jaskyni SS-1 sa uskutočnila iba jedna akcia 
za účasti členov Speleo Bratislava, počas ktorej 
sa pracovalo na odstraňovaní skalného bloku, 
prekážajúceho pri transporte sutiny na po-
vrch.

V masíve Teplého vrchu nad Starou Lehotou 
sme sa pokúsili prehĺbiť a rozšíriť puklinu  
TV-5, z ktorej v zimnom období prúdi intenzív-
ny prievan. Podarilo sa v nej však postúpiť ho-
rizontálne iba o 1,5 m, kde sa zužuje na 10 cm, 
preto sme od ďalších prác upustili.

V spolupráci s jaskyniarmi SK Nicolaus  
a Červené vrchy a za podpory SSJ sa vyčistila 



17

od starých masívnych prehnitých drevených 
plošín a pomocných konštrukcií jaskyňa 
Klenová v Dobrovodskom krase, čím sa po 
mnohých rokoch umožnil bezpečný zostup 
do jaskyne.

Dvaja členovia skupiny sa podieľali na zabez-
pečovaní programu JT vo Višňovom – exkurzie 
do Modrovskej jaskyne a práce na Starej vyvie-
račke pri Čachticiach.

V rámci spolupráce s Trenčianskym SK sa 
vedúci OS zúčastnil na štyroch pracovných 
akciách na Severnej sonde v masíve Česanej 
hory. Jedna prieskumná akcia v tomto masí-
ve bola zameraná na biodetekčný prieskum  
(M. Vrábel), ktorý priniesol pozitívne závery 
a teda aj motiváciu do ďalších prác.

V lete sa vedúci OS zúčastnil na stretnutí ma-
lokarpatských jaskyniarov v Plaveckom krase.

V rámci projektu „Získavanie zemepisných 
súradníc vchodov jaskýň“ vedúci OS zameral 
pomocou GPS prístroja a spracoval príslušnú 
dokumentáciu ku vchodom 23 lokalít v oblas-
ti Malých Karpát a Považského Inovca.

Objav voľných priestorov v tomto období sa 
nezaznamenal. Prekopalo sa cca 10 m priesto-
rov na plný profil, zameralo sa 32 m priestorov. 
Celkove sa v rámci činnosti OS uskutočnilo 
46 akcií.

Ivan Demovič, predseda OS

Oblastná skupina Jána Majku

Členovia OS vykonali v dvoch samostatne 
pracujúcich skupinách 24 pracovných akcií, 
pri ktorých sa prolongovali 2 lokality.

Hlavnou oblasťou činnosti skupiny na 
Hornom vrchu bola dokumentácia kraso-
vých javov a dohľadávanie historických úda-
jov o činnosti jaskyniarov na lokalite Horný 
vrch. Okrem lokalít Slovenského krasu čle-
novia skupiny skúmali kras Čiernej hory, časť 
Pokryvy.

V oblasti Dolného vrchu boli opätovne 
prolongované lokality Priepasť Valentovcov  
a Jazvečia priepasť, stále bez otvoreného po-
kračovania.

Členovia skupiny obnovili v súčinnosti 
s čakateľom na členstvo Ing. Ľubomírom 
Kurianom potápačské aktivity v lokalitách 
Slovenského krasu.

Na Plešiveckej planine sa uskutočnili dve 
akcie, ktoré súviseli s prípravou potápačskej 
akcie v sifóne Novej brzotínskej jaskyne. Prvým 
zistením bolo, že profil sifónu vôbec nezodpo-
vedá publikovanej mape.

Na Jasovskej planine sa vykonali tri akcie 
na obnovení vstupu do Gajdovej štôlne, kde 
zlomený obrovský buk zavalil vchod až tak, že 
zanikol aj vletový otvor pre netopiere.

Východný okraj Silickej planiny ukrýva otvo-
renú prepadlinu č. 51, v ktorej sa zosunula 
bočná stena priepasti, čím vznikol pre oko-
loidúcich turistov zaujímavý krasový útvar 
s dvojitým ústím. Cieľom pracovných akcií na 
lokalite bolo vyčistenie dna od zosunutého 
materiálu a zachovanie novovzniknutého cha-
rakteru priepasti. 

Špecializovaná strážna služba jaskýň v rámci 
svojich pridelených lokalít vykonala 10 návštev 
v lokalite Dolný vrch a 12 návštev v lokalite 
Horný vrch. Okrem týchto lokalít sa venovala 
kontrole krasových javov na Silickej, Jasovskej 
a Zádielskej planine. 

V rámci diskusie sa predložil návrh na vytvo-
renie múzea jaskyniarskej činnosti v regióne 
Moldava nad Bodvou. Do plánu činnosti bola 
zahrnutá aj aktivita na nedoriešených sifónoch 
Slovenského krasu.

Zbyněk Valenta, predseda OS
 

Oblastná skupina Liptovská Teplička

V teréne sme zrealizovali celkove 10 pracov-
ných akcií: 4 akcie sme odpracovali v Ždiarskej 
jaskyni II v Opálenom, 3 akcie na lokalite 
v ponore „Pod rampou“ a takisto 3 akcie sme 
venovali Jaskyni v Hudákovom ponore v Za-
tračanom. 

Najväčší objem prác sme vykonali v Ždiar-
skej II. Pokračovali sme v sondážnych prá-
cach v koncovke jaskyne, kde hĺbka sondy za 
úžinou dosiahla viac ako 2 metre. Dosiahli 
sme miesto s citeľným prievanom. Pri ďalšom 
postupe za prievanom bude nutné použiť 
vŕtačku a pyropatróny. Rozšírili sme skalnú 
zúženinu k sonde, kde bol sťažený plaziv-
kový prístup. Na spoločnej akcii s našimi 
hosťami, ktorých sme pozvali, spolu s Petrom 
Holúbkom sme vymenili v jaskyni zostupový 
rebrík. 
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V ponore „Pod rampou“ sme prvé dve akcie 
úspešne pokračovali v koncovke, kde sme po-
stúpili do vzdialenosti 18 metrov. Pri ďalšej 
akcii sme zistili nový masívny zával, ktorý vzni-
kol po našej poslednej návšteve. Priestory jas-
kyne sú v tesnej blízkosti, takmer pod hlavnou 
lesnou zvážnicou. Zával nastal po zintenzívne-
ní ťažby dreva a jeho odvoze ťažkými náklad-
nými autami cez túto lokalitu. Presvedčili sme 
sa, že každý prechod naloženého nákladného 
auta sprevádza dunenie v podzemí a jemné 
sypanie sutinového materiálu zo stropných 
častí, preto sme práce na tejto lokalite zatiaľ 
prerušili. 

Jaskyňu v Hudákovom ponore sme počas 
roka navštívili viackrát; 3 akcie boli pracovné, 
zamerané najmä na vyčistenie okolia vstupu 
do jaskyne od naplaveného dreva, vetiev ap., 
ako aj na úpravu spodných vstupných častí 
jaskyne, kde boli prudkým tokom nagúľané 
balvany, a na prekopanie odvodného kanála do 
veľkého závrtu nad jaskyňou. 

Skupina bola v uplynulom roku úspešná 
aj v kultúrnej a propagačnej činnosti. Počas 
letných folklórnych slávností v našej dedine, 
s bohatou účasťou hostí a návštevníkov, poda-
rilo sa nám prezentovať našu činnosť výstavou 
speleofotografií z najzaujímavejších lokalít 
skupiny.

Za reprezentáciu obce bol vedúci OS za or-
ganizáciu SSS v obci prizvaný do holandského 
Koudumu na prevzatie ceny v súťaži Dedina 
roka, v ktorej sa Liptovská Teplička v rámci 
Európy umiestnila na 2. mieste.

Vlastimil Knapp, predseda OS

 
Oblastná skupina 
Liptovský Mikuláš

Členovia OS pra-
covali na lokalitách 
vo Važeckom krase: 
priepasť Konská hlava 
s objavom 7 m chodby, 
výduchy okolo jaskyne Brada.

Malužinský kras: Malužinská jaskyňa – čis-
tenie nánosov v jazierkovej chodbe, Svidovská 
jaskyňa č. 1 – prehlbovanie dna a čistenie 
chodby, postup o 2 m, Svidovská jaskyňa č. 2 
– sondovacie práce, priepasť Škarkétka – vy-

čistenie 2 m úžiny, objav 50 m priestorov. Po 
zameraní dosiahla priepasťová jaskyňa súčas-
nú hĺbku 54 m. 

Jánska dolina: prieskum Veľkej ľadovej 
priepasti na Ohništi a okolia, sondovacie 
práce a prieskum okolia Partizánskej jaskyne, 
Stanišovskej jaskyne, Hlbokého a Brtkovice. 

Tornaľa: čistenie Morského oka.
Pieniny: prieskum a sondovacie práce bez 

väčšieho postupu.
Tatry: Bielovodská dolina – objav 20 m dlhej 

jaskyne Mesačný svit.
Účasť na centrálnych akciách.

Alfréd Gresch, predseda OS

Jaskyniarsky klub  
Liptovský Trnovec

Začiatkom roka 
jaskyniarsky klub 
zorganizoval v Liptov-
skom Trnovci verejnú 
paleontologickú pred-
nášku s prednášajúcim Mgr. 
Martinom Sabolom z katedry geológie a pale-
ontológie Prírodovedeckej fakulty UK. Hlavná 
téma prednášky nadväzovala na paleontologic-
ké nálezy jaskynných medveďov a levov v Med-
vedej jaskyni v Sypkých skalách v Západných 
Tatrách. Toto podujatie malo pozitívny ohlas. 

V apríli sa uskutočnila akcia v Boroškovej 
jaskyni, na ktorej sa ťažil sutinový materiál. 
Akcie sa zúčastnili: Rastislav Hollý, Marián 
Hýll, Peter Gonda, Lukáš Záborský. Na ďalšej 
akcii v júni sa robil paleontologický výskum 
v Medvedej jaskyni. Účastníci: Rastislav Hollý, 
Marián Hýll, Martin Sabol, Karol Michal, 
Martin Vlačiky, Juraj Gulár, Eduard Piovarči, 
Peter Kozoň, Matúš Čička. Vynesené paleonto-
logické nálezy sú určené na ďalší výskum. 

V októbri sa v spolupráci SSJ Lipt. Mikuláš 
vykonala rekonštrukcia uzáveru Bielej jaskyne. 
Na akcii sa zúčastnili Rastislav Hollý, Rastislav 
Belás, Jakub Záborský a Jaroslav Šuna. Práce 
bol za SSJ prevziať Pavol Staník.

Podrobnosti o jaskyniarskych akciách sú 
zaznamenané v technických denníkoch. Klub 
v roku 2008 pracoval v nezmenenom 16-člen-
nom zložení. 

Rastislav Hollý, vedúci klubu
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Speleoklub Malá Fatra 

Za obdobie od jednej výročnej schôdze po 
druhú (7. 2. 2009) sme uskutočnili 58 pracov-
ných akcií:

Veľká Fatra – Malcov 6, Tlstá 13, Žiarna č. 4 2;
Malá Fatra – Valča 15, Dubná skala 8, kaňon 

Podstráne 2; 
v spolupráci s OS Orava – Kraľoviansky 

tunel 2, Brestovská jaskyňa 1;
v spolupráci s SK Nicolaus – Ohnište 1, 

Stanišovské j. 3, Haraska 3 (s Haršaníkom);
v spolupráci s OS L. Mikuláš (s Greschom) 

– Škarkétka 2.
Zúčastnili sme sa Speleomítingu (6 čle-

novia) a Jaskyniarskeho týždňa (3 členovia),  
v spolupráci s archeológmi sme skúmali jas-
kyne Cigánka, Brložná, Katovu skalu a robili 
povrchový prieskum pri Vrícku a Slovenskom 
Pravne s dôrazom na jaskyne.

Objavy: dve nové lokality – priepasť Ostrá 
a priepasť vedľa Nezábudky na Tlstej, nová 
chodba v sonde na Dubnej skale v dĺžke asi  
5 m (potom sa narušil vchod), Žiarna č. 4 8 m 
do novej chodby s pokračovaním, Valča – po-
stup do hĺbky 6 m do sienky s viditeľným, ale 
úzkym pokračovaním.

Jeden člen speleoklubu – Milan Horňák 
– aktívne pracoval v Slovinsku v jaskyniarskom 
klube v Ľubľane.

Pavel Pokrievka, predseda SK

Speleoklub Minotaurus

Praktický speleologický prieskum
V Šingliarovej priepasti (PP035) sme 

počas roka odpracovali 4 pracovné akcie. 
V spolupráci so Správou slovenských jaskýň 
sme tu začiatkom leta zrealizovali stopovaciu 
skúšku. Ako stopovač boli použité neškod-
né morské bakteriofágy. Stopovacia látka sa 
aplikovala na dno sondy v hĺbke 60 m a ná-
sledne na dvakrát splavená vodou z 1. jaze-
ra v objeme asi 20 m3. Vodu sme odoberali  
v Geypű a Zúgó. Po 16 dňoch sa fágy objavili 
vo vyvieračke Geypű.

V jaskyni Zúgó (PP052) sme uskutočnili nie-
koľko akcií, ktoré boli zamerané na potápač-
ský prieskum sifónu. V spolupráci s našimi 
českými priateľmi z Tetína sme uskutočnili 

počas leta dve náročné potápačské akcie za-
merané na postup v koncovom sifóne. Počas 
trojdňovej akcie v júni sa pracovalo na sprie-
chodnení a rozširovaní kritických miest v sifó-
ne. Podarilo sa nám nájsť pokračovanie z tzv. 
Kobky inou cestou.

Od 2. do 16. 8. zorganizovali jaskyniari z Tetí-
na speleologický tábor pri jaskyni Zúgó, na kto-
rom sa podarilo znova preplávať do Bílkovho 
dómu novou cestou z dna Kobky a objaviť ďalšie 
vadózne pokračovanie jaskyne. Pri prieskumnej 
akcii v nových priestoroch však došlo k uviaz-
nutiu jedného z potápačov za sifónom. Pri po-
kuse o jeho vyslobodenie uviazol za sifónom 
aj druhý. Nasledovala záchranná akcia, ktorá 
bola hlavne vďaka výkonným speleopotápačom 
z ČSS a SSS úspešná. Obidvaja uviaznutí potá-
pači sa dostali v poriadku na povrch. 

Edičná činnosť
V priebehu roka sme intenzívne pracovali 

na kompletizácii podkladov do pripravovanej 
publikácie o Plešiveckej planine a venovali sme 
sa fotodokumentácii najvýznamnejších jaskýň 
planiny. Na 17 akciách sme získali bohatý 
fotografický materiál z 12 jaskýň (Šingliarova 
priepasť, Diviačia priepasť, Zvonica, Jašteričia 
priepasť, Zakliata priepasť, Čistá studňa, 
Jelenia priepasť, Veľká Salanka, Stará brzotín-
ska jaskyňa, Nová brzotínska jaskyňa, Jaskyňa 
Závodná vyvieračka, jaskyňa Leontína). Na 
1 akcii sme zdokumentovali aj vyvieračky 
Plešiveckej planiny.

V apríli sa podarilo dokončiť výstavu Jaskyne 
Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo, 
ktorá bola prezentovaná na Speleomítingu, 
potom v Rakovnici, Rožňave a počas sezóny 
v priestoroch správy Krásnohorskej jaskyne, 
kde ju videlo asi 2000 ľudí. V decembri sa in-
štalovala v kine Mier v Považskej Bystrici a od-
tiaľ sa presunula do Krajskej knižnice v Žiline 
a Kysuckej knižnice v Čadci. Na jar bude vy-
stavená v priestoroch PF UK v Bratislave a na 
jeseň v múzeu v Banskej Bystrici.

V máji sa úspešne dokončila a prezentovala 
spoločná slovensko-maďarská výstava o Sve-
tovom dedičstve – slávnostné otvorenie bolo 
27. mája 2008. Na vzniku tejto výstavy mal náš 
speleoklub podstatný podiel. 

Knihu o Plešiveckej planine sa zatiaľ dokon-
čiť nepodarilo. 
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Speleologická strážna služba
V rámci spolupráce so Správou sloven-

ských jaskýň sme sa starali o zverené lokali-
ty Slovenského krasu. Venovali sme sa kon-
trolnej činnosti a praktickej ochrane jaskýň 
(kontrola a údržba uzáverov, čistenie jaskýň 
atď.). V širšom okolí Brzotínskej vyvieračky 
Gyepű sme pozbierali asi 12 vriec smetí, ne-
skôr odvoz zabezpečila Správa NP. Vykonali 
sme údržbu uzáverov na lokalitách: Jaskyňa 
na Kečovských lúkach, Zvonivá priepasť – 
Fonottság, Strieborná jama. 

Ostatná činnosť
V rámci spolupráce s pracovníkmi Správy 

NP Slovenský kras a Skupinou na ochranu ne-
topierov sme pomáhali pri zimnom sčítavaní 
netopierov v Krásnohorskej jaskyni a v prie-
pasti Čertova diera.

Fotodokumentácii sme sa venovali aj v jas-
kyni Milada (1 akcia), v Ardovskej jaskyni (1 
akcia) a v Krásnohorskej jaskyni (2 akcie).

Počas akcií sme vo viacerých jaskyniach 
zaregistrovali výskyt rôznej drobnej jaskynnej 
fauny. Získané údaje sme poslali dr. Kováčovi.

Jeden člen sa zúčastnil na viacdňovej akcii 
v jaskyni Mesačný tieň, na ktorej štvorica jas-
kyniarov objavila a preskúmala ďalších 1300 
m priestorov. 

Zhrnutie
V priebehu roka sme uskutočnili 57 akcií, 

z ktorých sme vyhotovili 57 technických den-
níkov. Najviac akcií sme venovali fotodoku-
mentácii jaskýň Plešiveckej planiny a speleolo-
gickej strážnej službe. 

Jaroslav Stankovič, predseda SK

Speleoklub 
Muránska 
planina

Členovia spe-
l eoklubu pra -
covali hlavne na 
Muránskej pla-
nine a v jaskyni Mesačný tieň (M. Mikuš). 
Pokračovali v kopaní v Pieskovej chodbe jasky-
ne Bobačka. Vykonávali pravidelnú kontrolu 
a údržbu jaskynných uzáverov. V povrchovom 

prieskume sa zamerali na Lopušné, Brnovo, 
Havrané, Javorníkovú, Hrdzavé, Javorinu, 
Šiance, Nižnú Kľakovú a Biele vody.

Peter Mikuš, vedúci speleoklubu v r. 2008

Speleoklub 
Nicolaus 

Aj v roku 2008 bolo 
ťažiskom skupiny pozo-
stávajúcej zo 17 členov 
4 národností (slovenská, 
česká, poľská a ruská) 
pôsobenie v Jánskej do-
line. Najviac práce sa 
vykonalo v Malej Stanišovskej jaskyni, ktorá 
má po sérii objavov dĺžku 839 m. V Občasnej 
vyvieračke sa pozorovalo kolísanie hladiny 
koncového sifónu, ktorý plánujeme vyčerpať, 
vybudovala sa tu hrádza na pieskové sedimen-
ty. Neďaleko Partizánskej jaskyne sa sondovalo 
najmä z iniciatívy P. Procházku, M. Danka 
a T. Kováčika v starej riečnej jaskyni Tiffany, 
ktorá dosiahla dĺžku 17 m. V Jaskyni zlomísk 
sa pôsobilo na viacerých miestach, no postup 
s odhadovanou dĺžkou 42 m bol len v Jančovej 
chodbe. V Lešinského závrte na Ohništi sa po-
darilo P. Macečkovi a S. Votoupalovi preniknúť 
do voľných priestorov a objaviť dómik s verti-
kálnym pokračovaním. V Novej Stanišovskej 
jaskyni sa vytypovalo miesto s prievanom, 
ktoré azda smeruje k Malej Stanišovskej jas-
kyni. Uskutočnili sme niekoľko povrchových 
pochôdzok v Jánskej doline a na Ohništi. 

V doline Čierneho Váhu sme zaregistrovali 
nové jaskyne (Kanálová jaskyňa, Líščí brloh) 
pri Pivnici v kóte Rígeľ a v kóte Ostrý v Choč-
ských vrchoch nad Kvačianskou dolinou. Vo 
vodopáde na Lúčkach sme z iniciatívy M. 
Gradzińského zamerali pozoruhodnú travertí-
novú jaskyňu a zdokumentovali sa tu aj tri stro-
mové jaskyne, ktorých podrobný opis bude pub-
likovaný v zborníku Slovenský kras. Z iniciatívy 
N. Jermakova sa pôsobilo v Temnej jaskyni pri 
Liptovskom Hrádku a pracovalo sa na praktic-
kom využití plastického sintra z jaskýň na medi-
cínske účely. Spolupracovali sme s demänovský-
mi jaskyniarmi pri prieskume Jaskyne mieru. 
S jaskyniarmi z Liptovského Trnovca sme boli 
pri lokalizovaní asi 20 m dlhého banského diela 
v kryštalických horninách pod Sivým vrchom 
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a lokalizovaní kratších neevidovaných jaskýň 
v Konislave (Trojuholník, Salaš, Pod obom, 
Diera s prievanom). S J. Obuchom sme spo-
lupracovali pri zbere a určovaní drobných kostí 
v jaskyniach Štrochy, Piu, Malá Stanišovská 
jaskyňa, Temná jaskyňa, Vykopaná jaskyňa, 
Tunelová pri Partizánskej, Lešinského závrt, 
Havrania priepasť a z lokalít v Macedónsku 
a Veľkej Británii. Pracovných a dokumen-
tačných akcií sme sa zúčastnili s jaskyniarmi 
z Červených vrchov, Liptovského Mikuláša, 
Liptovskej Tepličky, Chočských vrchov a neza-
radenými členmi. 

V zahraničí sme pôsobili v spolupráci s jas-
kyniarmi z Červených vrchov v Kosove a Ma-
cedónsku, uskutočnili sme kratší výlet do an-
glických jaskýň. Náš člen M. Gradziński v ob-
lastiach Ojcowski Park Narodowy a Wyżyna 
Krakowska zameral a zdokumentoval 73 ma-
lých jaskýň. V Moravskom krase P. Maceček 
pôsobil v jaskyniach Rudické propadání, 
Amatérska jaskyňa, Býčí skála a Výpustek. 
Jeden člen speleoklubu trvalo pôsobí v kraso-
vých lokalitách Dévoluy v Južných Alpách. 

Na Slovensku sme uskutočnili 114 akcií, 
počas ktorých sme objavili 112 nových m a za-
merali 100 m jaskynných chodieb.

Peter Holúbek, predseda SK 

Oblastná skupina Orava

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Oblastná skupina 
Plavecké Podhradie

Puklina na Pohanskej. 
Po neúspešnom pod-
kopaní pukliny zboku 
našimi staršími kolegami 
v 70-tych rokoch vraciame 
sa na túto lokalitu s tým, že puklinu budeme 
rozširovať zhora. Pomocou pyropatrón sa nám 
podarilo postúpiť do hĺbky cca 4 m. Puklina sa 
zúžila asi na10 cm, ale naďalej z nej vanie silný 
prievan, čo je dobrá motivácia do budúcnosti. 

Hajduškove diery. Po úspešnom lokalizovaní 
horného vchodu v roku 2006 sa nám podarilo 
po niekoľkých akciách zostúpiť do hĺbky cca  

6 m. Okrem rozširovania vertikálnych častí 
horného vchodu sme sa venovali aj čisteniu 
malej jaskyne asi 30 m od tohto vchodu.

Jaskyňa na Bubne. Speleokrúžok ostal verný 
tejto jaskyni aj tento rok. Po dvoch pracovných 
akciách sa im podarilo preniknúť do malej 
sienky 2 × 3 × 4 m, z ktorej vyúsťuje asi 1 m 
vysoká a 3 m dlhá chodba, končiaca sa neprie-
lezným zúžením. Členovia krúžku sa aktívne 
zapájali aj do ostatných aktivít skupiny: vý-
sadba stromčekov na Klokoči, čistenie cesty na 
smetisko i budovanie uzáverov jaskýň.

Ofrf lané. Do tejto jaskyne sa nám podarilo 
zostúpiť dvakrát, raz exkurzne a raz pracovne 
– sondovať v pukline pred Peklom (bez čiastko-
vých postupov).

Plavecká jaskyňa. Ako sa stalo tradíciou, vždy 
v zimných mesiacoch sa venujeme tejto loka-
lite. Vyčistili sme chodbu pod komínmi, son-
dovali sme v pukline pri šmýkačke, cez ktorú 
by sme sa mali napojiť na jaskyňu PP2, zatiaľ 
bez úspechu. Pod vedením Petra Magdolena zo 
Speleo Bratislava sa podarilo domerať ďalších 
25 m; ku koncu roka celková dĺžka chodieb  
v Plaveckej jaskyni dosiahla 868,5 m.

Haviareň. Po rokoch sme sa vrátili na dno 
jaskyne, kde sme do hĺbky 3 m vyčistili pôvod-
nú sondu a zaregistrovali sme v nej prievan. 
Pre širokú verejnosť sme zorganizovali deň 
otvorených dverí. 

Pod koreňom. Je to nová jaskyňa priepasťo-
vitého charakteru, ktorú objavili vo februári 
lesní robotníci počas ťažby dreva. Ide o studňu 
elipsovitého prierezu s hĺbkou 25 m a prieme-
rom cca 2 m. Za finančnej pomoci Správy slo-
venských jaskýň sme zabezpečili vchod betóno-
vými skružami a oceľovým poklopom. Jaskyňa 
je vyčistená od napadanej sutiny a pripravená 
na ďalší prieskum.

Jaskyňa pri kríži. V decembri sa vybudoval 
nový uzáver jaskyne. Počas prípravných prác 
sme objavili 13 m nových chodieb. Rozšírili 
sa všetky úžiny, ktoré komplikovali zostup do 
tejto jaskyne.

Hubekova jaskyňa. Po prekonaní ďalšieho 
sifónu sme sa posunuli dopredu o 20 m, pred 
nami je pravdepodobne ďalší sifón. Čím viac 
sa vzďaľujeme od vchodu, tým sú akcie nároč-
nejšie, najmä v jarných mesiacoch alebo počas 
silných dažďov sa sifóny zatopia a musíme ich 
prácne odčerpávať.
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Hačova jaskyňa. Akcie sa tu sústredili na pre-
konanie koncového sifónu. Podarilo sa postú-
piť o 1,5 m. Počas ďalších akcií v tejto lokalite 
sme sa venovali povrchovému prieskumu Čela 
a Veterlína.

Pod bukom. K minuloročným 22 metrom 
pribudli 4 m nových chodieb s možnosťou 
ďalšieho postupu.

Orbitka. Nové pracovisko našich mladých 
čakateľov sa nachádza nad Červenicou. Je to 
asi 3 m dlhá jaskynka s prepadnutým stropom 
a prievanom. Po vyčistení vstupných partií sa 
im podarilo postúpiť 8 m.

Počas celého roka sme sa venovali ochrane 
krasu a vchodov do jaskýň, náš člen sa zúčast-
nil školenia na túto tému.

V spolupráci s Lesnou správou Sološnica 
sme v ťažko dostupnom teréne v lokalite 
Klokoč vysadili 500 ks listnatých stromčekov, 
v spolupráci s OU Plavecké Podhradie a ta-
mojším poľovným združením sme vyčistili od 
komunálneho odpadu okolie cesty, ktorá vedie 
k smetisku.

Pre verejnosť sme zorganizovali deň otvo-
rených dverí v Haviarni a koncom roka aj  
v Plaveckej jaskyni. V júli sme usporiadali pra-
videlné stretnutie MKJ v Kamenistej a zúčast-
nili sme sa na podobných akciách v Borinke, 
H. Orešanoch a na Jaskyniarskom týždni SSS 
v Čachticiach. Pre našich členov a mladých 
čakateľov sme zorganizovali poznávací zájazd 
do Demänovských jaskýň.

Našu prácu a výsledky sme prezentovali na in-
ternetových stránkach a nástenných novinách. 

Jaroslav Butaš, člen výboru OS

Oblastná skupina Prešov

V roku 2008 mala OS 11 členov, z nich 2 sú 
dlhodobo v zahraničí.

Prieskumná a výskumná činnosť: Členovia 
skupiny sa zúčastnili na 30 pracovných jaskyniar-
skych akciách. Pracovali sme hlavne v jaskyni Zlá 
diera (sondážne práce v Labyrinte) a jej okolí.

Kultúrno-výchovná a exkurzná činnosť: 
V spolupráci s filmovou agentúrou Slavomíra 
Chmelu sme natočili propagačný film o jasky-
ni Zlá diera. Niektorí členovia sa zúčastnili na 
exkurznej akcii v Moravskom krase.

Rudolf Košč, predseda OS

Oblastná skupina 
Rimavská Sobota 

Členovia OSS pra-
covali počas uplynulé-
ho roka na viacerých 
lokalitách. Začiatkom 
roka sme v spoluprá-
ci s členmi Speleoklubu 
Tisovec prenikli do novej priepasti 
súvisiacej s jaskynným systémom Daxner. Jej 
hĺbka je 25 m. Jaskyňu plánujeme tohto roku 
zdokumentovať.

V Drienčanskom krase sme sa v jaskyni 
Kadlub dvakrát pokúšali odčerpať sifóny. Prvý 
raz sme chceli prepláchnuť upchávku v sonde 
nad jaskyňou a vodu sme čerpali kalovým čer-
padlom z vyvieračky Kadlub. Preplachovanie 
neprinášalo žiadaný efekt; prietok vo vyvie-
račke bol slabý a hladina klesala pomerne 
rýchlo. Druhá akcia bola plánovaná s cieľom 
odčerpať 2. a 3. sifón. Čerpali sme hasičským 
čerpadlom PPS – 12 a pomáhali sme si kalo-
vým čerpadlom. Sifóny sa nám podarilo od-
čerpať a dvaja (Balciar, Rešetár) sme sa dostali 
k sifónu č. 4 (na toto miesto sa r. 1990 dostali 
členovia OS Rim. Sobota a r. 2005 aj potápač 
M. Megela). Vzhľadom na opakujúcu sa po-
ruchovosť techniky sa nám 4. sifón odčerpať 
nepodarilo. Ak sa nájdu finančné prostriedky, 
chceme sa o to pokúsiť aj v nasledujúcom 
roku.

V kameňolome pri jaskyni Burda sme lo-
kalizovali malý otvor, ktorého prekopaním 
sa nám neskôr podarilo preniknúť do 27 m 
dlhej jaskyne (Balciar, Nagypál, P. Nociarová, 
Radinger, Rešetár, Scholtz). V rámci pauzy pri 
sondovaní v nej sme lokalizovali aj ďalší otvor 
a zdokumentovali sme 71 m dlhú jaskyňu 
s názvom Nová Burda (Balciar, Scholtz).

Niekoľko pracovných akcií sme uskutočnili 
aj vo Vlčiackej sonde. Postupne sme rozši-
rovali úzku studňu a dostali sme sa do hĺbky  
5 m. Pod nami je ešte zhruba 2 m dlhá úžina, 
za ktorou sa priestor rozšíri (Rešetár, Scholtz). 
Nevýhodou tohto spôsobu je obťažné určova-
nie rozmerov – chýba mierka.

Koncom leta sme pri rekognoskácii v bočnej 
dolinke neďaleko kameňolomu pri Hrušove 
našli malú dieru a po jej rozšírení sme prenikli 
do zatiaľ 10 m dlhej jaskyne. Ďalší postup nám 
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znemožnila prítomnosť jazveca. Do jaskyne sa 
vrátime na jar.

Dokumentačné práce pokračovali aj v CHKO 
Poľana, kde sme zaregistrovali niekoľko krat-
ších pseudokrasových jaskýň, ktoré zdoku-
mentujeme v nasledujúcom roku (Nociar,  
M. Nociarová).

Začiatkom roka sme založili občianske zdru-
ženie Oblastná speleologická skupina Rimavská 
Sobota. Jeho členovia sa zúčastnili záchran-
nej akcie v jaskyni Zúgó (Balciar, Iždinský,  
P. Nociarová, Rešetár, Scholtz + potápačská 
sekcia Megela a Šamin). Zo zahraničných akcií 
sme sa zúčastnili expedícií na Krym (Scholtz)  
a do Rumunska (Balciar). Pre žiakov základných 
škôl organizoval Ladislav Benedek prednášky 
o ochrane prírody a o jaskyniach Drienčanského 
a Slovenského krasu spojené s premietaním  
diapozitívov v rozsahu 126 hodín.

Celkovo sme uskutočnili 56 pracovných 
akcií, z ktorých bol vyhotovený rovnaký počet 
technických denníkov s počtom odpracova-
ných hodín 1726. Objavili sme 199 metrov 
a zamerali a zdokumentovali sme 99 metrov 
jaskynných priestorov.

Igor Balciar, tajomník OSS 

Speleoklub 
Rokoš

Počas roka 
sa uskutočnili 
tri akcie – dve v jaskyni Vahanka v Haringovej 
skale (Nitrické vrchy) a jedna spoločná s JK 
Strážovské vrchy v jaskyni Četníkova svadba 
na Strážove. V zložení výboru speleoklubu 
nenastala zmena.

Ľubomír Kubíček, predseda speleoklubu

Speleo Rožňava 

Aktivita členov sku-
piny sa v priebehu 
roka mierne zvýšila, 
ako sa konštatovalo na 
výročnej členskej schôdzi 
5. 2. 2009. Z pôvodných 
25 členov požiadal písomne o výstup Milan 
Bohuš pre zmenu bydliska, novým členom sa 

stal J. Ambrúž, správca Gombaseckej jaskyne. 
Boli prijatí dvaja čakatelia a VČS odsúhlasila 
Miroslava Hujdiča za čestného člena Speleo 
Rožňava a opätovne odporučila predsedníctvu 
SSS oceniť Ing. Jána Faška a Ing. Ladislava 
Herényiho in memoriam za ich pôsobenie 
v skupine a slovenskej speleológii. Výbor bude 
pracovať naďalej v nezmenenom zložení. 

Akcie v teréne
Mladšia generácia rožňavských jaskyniarov 

predovšetkým vďaka M. Šichulovi sústredi-
la svoju pozornosť na prieskumy v oblasti 
kóty Malinčiak, na známych lokalitách v okolí 
Bikfy, Majkovej jaskyne a Gombaseckej jasky-
ne. Vedúcim skupiny v minulosti registrovaná 
priepasť Machová (v rámci akcie „Vodné zdro-
je...“) sa javí tiež ako veľmi atraktívna lokalita 
s možnosťou ďalšieho postupu z novoobjave-
ných priestorov. 

V novembri sme sa s Horskou službou 
TANAP-u, ako aj záchranármi z poľskej strany 
Vysokých Tatier zúčastnili nácviku záchrany 
na krasových lokalitách Silickej planiny, ktoré 
má skupina v kompetencii. 

Na spoločných akciách v teréne sa podieľali 
jaskyniari z Liberca a z Budapešti. 

Ostatné akcie
Dňa 3. 5. sme sa na vyzvanie Hasičskej zá-

chrannej služby SR zúčastnili na záchrane 15-
-ročného chlapca zo starej bane Schlosser nad 
Rožňavou. Chlapec napriek pádu z výšky vyše 
50 m okrem psychického šoku a škrabancov 
neutrpel žiaden iný úraz. 

Spoločenská aktivita skupiny v priebehu roka 
bola veľmi významná. Dňa 29. 8. sme za účasti 
viac ako 50 jaskyniarov zo Slovenska a Maďar-
ska uskutočnili spoločné stretnutie v predvečer 
osláv 60. výročia vzniku jaskyniarskej skupiny 
s bohatým kultúrnym a spoločenským progra-
mom. Okrem iného v priestoroch základne pri 
Buzgó sme premietali dokumenty (filmové, 
fotografické) z pôsobenia členov skupiny doma 
aj vo svete. Ešte predtým 15. 6. sme sa pod 
vlajkou Speleo Rožňava zúčastnili VI. ročníka 
Gulášfestu Branisko, kde za silnej konkurencie 
sme dosiahli vysoko hodnotené prvé miesto. 
Dňa 10. 5. v obci Hrušov a potom 16. 8. v obci 
Silica sme pre deti a dorastajúcu mládež zabez-
pečili lanové preliezačky v rámci osláv dní obce. 



24

Z kondičných dôvodov deväť členov Speleo 
Rožňava vystúpilo 14. 9. na vrchol Rysov. 

Vyvrcholením spoločenských aktivít skupiny 
bolo zorganizovanie osláv 60. výročia zalo-
ženia skupiny za bohatej účasti jaskyniarskej 
a odbornej verejnosti vrátane viac ako 100 
pozvaných. 

V rámci osláv 50-ročnice maďarskej jasky-
niarskej spoločnosti (MKBT) v Budapešti, na 
ktorej sme boli jedinou zahraničnou delegá-
ciou, sme ako prví zahraniční a vôbec medzi 
prvými vstúpili do novoobjavených priestorov 
jaskyne pod Budapešťou pri tureckých kúpe-
ľoch s termálnou, vyše 27 °C teplou vodou. 

Napriek nedostatku finančných zdrojov väč-
šinu akcií sa nám darilo pokryť sponzorsky. Tu 
treba spomenúť a poďakovať predovšetkým za 
nepriamy príspevok od firmy VSH-Trans Turňa. 

Ondrej Bolaček, vedúci skupiny

Oblastná 
speleologická 
skupina 
Ružomberok 

Odpracovali sme 87 
akcií, z nich sa vypracovalo 84 technických 
správ. Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na 
tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský ka-
meňolom-Lipá, Jaskyňa zdochlín, Smrekovica, 
Hučiaky, Meškov, Krížska dolina, Ľubeľská 
dolina, Kľačianska dolina, Magurka, Predný 
Choč, Čebrať, Vyšné a Nižné Matejkovo.

V Liskovskej jaskyni sa činnosť sústredila 
najmä na kontrolu a údržbu uzáverov a foto-
dokumentáciu. V Partizánskom vchode sme 
opravili betónovú prekážku. V jaskyni sme 
spolupracovali na natáčaní relácie Televíkend 
s STV a TV Markíza. Spolu s Horskou služ-
bou Jasná sme zorganizovali cvičnú záchrannú 
akciu: Západná sieň – Hlavný vchod.

V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach. 
Nad bodom č. 118 sa otvorila sonda s pracov-
ným názvom Kóta 118. Tu sme vykopali 580 
prepraviek. Nad bodom 117 sme rozširovali 
komín; zisťovali sme, ako ďaleko je odtiaľ do 
Guánového dómu. Pracovalo sa aj v Piesko-
vých chodbách za Kinom smerom k Severné-
mu závalu. V Hornej snemovni sme vymenili 
poškodený rebrík za novší. V Zrútených chod-

bách sme zamerali hlavný ťah v dĺžke 60 m. Na 
Západnom konci pri bode 506 sa rozširovali 
dve úžiny a objavil sa malý komín s prievanom. 
Treba tu v práci pokračovať.

Ďalšie práce sa realizovali v Liskovskom 
kameňolome a v jeho okolí. Pracovalo sa tu 
v odpariskách V.1 a V.2 pod vrcholom kopca 
Lipá. V oblasti Lipej sme vykonali povrchový 
prieskum a kontrolovali sme Jaskyne č. 1 a č. 2. 
V Jaskyni č. 1 sme pracovali na vynášaní prieva-
lu na konci jaskyne. V letných mesiacoch sme 
vykonávali výkopové práce na konci jaskyne, 
no bez ďalšieho postupu. Výkopové práce sme 
realizovali aj v Jaskyni zdochlín v Sonde HZDS 
(Hydinárske závody Dunajská Streda). Fučí tu 
prievan a treba v práci pokračovať.

Práce sa po dlhšom čase realizovali aj v Cam-
berovej sonde. Pracovalo sa tu na rozširovaní 
vstupných úžin v Malofatranskom prielome. 
Práce pokračovali v hlavnom smere jaskyne, 
ako aj východným smerom. 

Povrchový prieskum sme vykonali v ob-
lastiach: Smrekovica, Hučiaky, Predný Choč, 
Čebrať, Krížska dolina, Ľubeľská dolina, 
Kľačianska dolina, Nižné a Vyšné Matejkovo. 

V oblasti Smrekovice sme pracovali v závrte 
Smrekovica, kde sme sa zahĺbili o 1,5 m a po-
stúpili sme o 2 m.

V Hučiakoch sme kontrolne navštívili 
Jazierkovú, Ludrovskú a Medvediu jaskyňu. 
V Medvedej jaskyni sme objavili 45-metrovú 
sieň (Mackov dóm) a realizovali sme tu výkopo-
vé práce vo vstupných a koncových priestoroch 
jaskyne. Jaskyňu sme následne zamerali a zma-
povali v dĺžke 85 m. Pri povrchovom zameriava-
ní a prieskume sme našli 5 metrov dlhú jaskyňu 
Mrazivá diera a 2 menšie jaskyne.

So Speleoklubom Zakopané sme navštívili 
Meškovskú priepasť a na dne sme uskutočnili 
výkopové práce.

Na Prednom Choči pri povrchovom 
prieskume sme našli niekoľko menších jaskýň. 
Najväčšia je 5 m dlhá Zlomová jaskyňa.

Na Čebrati sme vykonali povrchový prieskum 
a navštívili sme Jaskyňu v Čebrati. Tu sme zis-
ťovali ďalšie perspektívy.

Naďalej sa pracovalo na obnove a zveľadení 
speleozákladne Pekelné.

V Nižnom a Vyšnom Matejkove sme pri povr-
chovom prieskume našli 3 stredoveké kresanice 
(štôlne) na baryt, jedna z nich má dĺžku 100 m.
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Na Magurke sme vykonali fotodokumen-
táciu štôlne Kylian, Adolf, pri povrchovom 
prieskume sme objavili odvodňovací tunel, 
ktorým sme sa po 50 m dostali do štôlne 
Rittenstein.

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na 
Jaskyňu zlomísk, kde sme so Speleoklubom 
Nicolaus uskutočnili niekoľko čerpacích po-
kusov na vyčerpanie Sintrového sifónu, ako 
aj fotodokumentáciu. S týmto speleoklubom 
sme kopali v Židovskej jaskyni, ktorú sme 
následne zamerali a zhodnotili sme tu ďalší 
postup.

Na Krakovej holi sme so Speleo-Detva kopali 
v Jaskyni slnečného lúča v koncových závaloch. 

Na akcii Speleofórum sa zúčastnil jeden náš člen 
(vedúci), navštívil niekoľko jaskýň Moravského 
krasu, Býčí skálu, Šrapovú priepasť...

Vedúci OSS sa v letných mesiacoch zúčastnil 
kongresu vo francúzskom Vercors, navštívil kra-
sové územia a jaskyne Francúzska, Švajčiarska, 
Rakúska, ako aj najdlhšiu jaskyňu Európy.

Navštívili nás jaskyniari z Čiech a Poľska 
– JK Zakopané a JK Aragonit.

Celkovo sme v oblasti Ružomberka obja-
vili 150 m a zamerali sme 290 m jaskynných 
priestorov. Povrchovo sme zamerali 500 m. 

Obsah tejto výročnej správy bol obsahovo 
upravený pre potreby Spravodaja SSS. Plné 
znenie správy sa nachádza v archívoch OSS 
Ružomberok. 

Pavol Jurečka, podpredseda OSS 

Sekcia jaskynného potápania

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub 
Slovakia-Bystrá

S p e l e o k l u b 
s a  o p ä ť  v e n o v a l 
Ďumbierskemu vy-
sokohorskému krasu. V zimných mesiacoch 
jaskyniari pracovali v tradične nepoddaj-
nom Eurotuneli na horizonte 1520 a v spo-
lupráci s Tišnovskou skupinou z Moravy,  

s OS Čachtice a speleoklubmi Chočské vrchy, 
Minotaurus a samozrejme Banská Bystrica 
na mnohých iných perspektívnych miestach 
JMN. V letných mesiacoch svoje úsilie zame-
rali na prepadlisko Lavínište, kde nákladne 
zabezpečili vstupnú šachtu a postavili na nej 
drevený prístrešok na uskladnenie pracovného 
náradia. Vchod do šachty bol uzavretý mrežou. 
Sondovacie práce priniesli veľké nádeje v sko-
ré preniknutie do jaskynných priestorov. Na 
jeseň jaskyniari v spolupráci so SSJ uzatvorili 
novoobjavenú Jaskyňu hučiacich vodopádov. 
S Dr. Zelinkom klub rozbehol dlhoočakávaný 
klimatologický výskum jaskynného systému. 
V spolupráci s ČSS a SMOPaJ sa uskutočnil vý-
skum krinoidných sintrov v Jaskyni studeného 
vetra a odber vzoriek sedimentov na vedecký 
výskum ich veku a rádioaktivity. Členovia 
klubu uskutočnili krátku, ale vyčerpávajúcu 
exkurziu do Moravského krasu, zúčastnili sa 
Jaskyniarskeho týždňa v Čachticiach a tradič-
ne populárneho Speleomítingu vo Svite. Jeden 
z členov navštívil Himaláje.

V podzemí odpracovali 52 dní v priemere po 
8 hodín a s priemerným počtom 5 najaktívnej-
ších členov (spolu 2080 hodín). V JMN sprevá-
dzali návštevníkov počas 80 zmien v priemere 
po 6 hodín (spolu 480 hodín), čo možno pova-
žovať za samofinancovanú strážnu službu.

Zloženie výboru sa po voľbe nezmenilo.
Milan Štéc, predseda SK

Speleologický klub 
Slovenský raj 

Klub mal k 31. 12. 
2008 35 členov a 2 
čakateľov. Jeho čin-
nosť bola zameraná na 
prieskum a evidenciu po-
vrchových a podzemných kra-
sových javov v Slovenskom raji a v Medvedích 
chrbtoch (travertínové kopy).

Prieskumné práce 
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Bolo doň 

zorganizovaných 13 akcií, z toho 11 exkurzií 
pre domácich a poľských jaskyniarov a dve 
pracovné akcie: sondovanie v Čertovej chodbe 
a stopovacia skúška. Jedna akcia mala za cieľ 
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kontrolu uzáveru jaskyne Psie diery. 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.

Medvedia jaskyňa. V jaskyni sa uskutoč-
nil rozsiahly paleontologický výskum kostí 
jaskynného medveďa. Výskumu, ktorý trval 
14 pracovných dní, sa zúčastnili odborníci  
z Rakúska a Slovenska a naši členovia zaisťo-
vali akciu z hľadiska ochrany. Výskum bude 
pokračovať aj v roku 2009.

Okrem toho sa do jaskyne zorganizovali dve 
exkurzie, jedna pre účastníkov medzinárodné-
ho paleontologického sympózia, a päť akcií na 
kontrolu, údržbu a opravu uzáveru jaskyne. 
Koncom roka sa v jaskyni sčítavali netopiere.

XLI. klubový jaskyniarsky týždeň sa usku-
točnil v doline Tiesňavy 9. – 16. augusta. 
Zúčastnilo sa na ňom 17 členov klubu, ktorí 
celkove odpracovali 102 dní, nečlenovia klubu 
16 dní. Najviac sa pracovalo v Jaskyni u čme-
liaka a v Jaskyni čudnej lebky. V Stratenskej 
jaskyni sa okrem dvoch exkurzií sondovalo  
v Čertovej chodbe a vykonala sa aj stopovacia 
skúška – zistenie výtoku podzemnej vody zo 
Stratenskej jaskyne na povrch, na čo sa počas 
celého týždňa odoberali vzorky vody z prame-
ňov a povrchových tokov. V Okienkovej jaskyni 
sa vyčistil vchod a demontoval rozbitý uzáver 
jaskyne. 

V Psích dierach sa skontroloval uzáver. Na 
dvoch akciách prebehol povrchový prieskum 
bez zreteľného výsledku. 

Revízia a evidencia jaskýň a priepastí 
Slovenského raja a niektorých iných území. Veľa 
práce sa vykonalo pri povrchovom prieskume, 
objavovaní a dokumentácii nových jaskýň 
Slovenského raja.

V Pieskovej jaskyni (roklina Predná diera) po-
kračovali sondovacie práce. Odstránili sa pies-
čité sedimenty v dĺžke okolo 12 m. Odobraté 
boli vzorky piesku na výskum. V práci treba 
pokračovať. Pokračovalo aj sondovanie v jas-
kyni Ľadový dych. Najväčší rozsah prác bol 
v Jaskyni čudnej lebky. Prekopávaním a roz-
širovaním úzkych priestorov sa v nej postú-
pilo o 7 m (celková dĺžka jaskyne je 17 m). 
Sondovanie v Motýlej jaskyni počas troch akcií 
zatiaľ neprinieslo očakávaný efekt. V krasovej 

planine Duča bola objavená jaskyňa Skalný 
previs. Začalo sa v nej so sondovaním, podob-
ne aj v jaskyni Skalina. Pri kontrolnej akcii pri 
Vernári sa objavila a zamerala Komária jasky-
ňa, dlhá 7,5 m.

Počas veľkých prietokov vody v povrchových 
tokoch sa pozorovala Kešelova diera a jej oko-
lie.

V doline Mlynica pri povrchovom prieskume 
boli objavené 4 jaskyne s dĺžkou do 2 m a v do-
line Blajzloch sa preskúmali a zdokumentovali 
jaskyne Blajzloch 2, Pod Kočom 1 a 2 s celko-
vou dĺžkou 35 m.

Z povrchových prác sa vykonal prieskum 
a fotodokumentácia závrtov na Besníku, 
prieskum na planine Duča a vo vrcholových 
častiach rokliny Predná diera. Najväčší rozsah 
prác si vyžiadala stopovacia skúška v Straten-
skej jaskyni. S týmto cieľom sa urobil výber 
pozorovacích objektov – prameňov a povrcho-
vých vodných tokov, spracovala sa ich charak-
teristika a odobralo 172 vzoriek vody.

Prieskumné speleologické práce pokračova-
li na Dreveníku v spolupráci s členmi klubu 
Cassovia. V Puklinovej jaskyni sa objavilo a za-
meralo 150 m nových priestorov. V Esovitej jas-
kyni sa zameralo 200 m podzemných priesto-
rov a vykonal sa archeologický a paleontolo-
gický výskum.

Skontrolovaných a situačne zameraných 
bolo 58 jaskynných vchodov. V niektorých jas-
kyniach sa vykonal archeologický výskum.

Ochrana krasových javov. V rámci speleolo-
gickej strážnej služby sa kontrolovali uzáve-
ry zamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, 
Psie diery, Okienková) a robila sa ich údržba. 
Kontrolovali sa aj jaskyne ohrozované náv-
števníkmi, najmä archeologické lokality, ako 
Čertova a Vtáčia jaskyňa, Kláštorná, Ružová 
a jaskyne na Dreveníku. Pri kontrole sa zis-
tilo poškodenie dverí na Medvedej jaskyni. 
Podobne nepovolaní návštevníci poškodili 
uzáver v Okienkovej jaskyni. V spolupráci so 
Správou slovenských jaskýň boli uzávery opra-
vené a jaskyne sa riadne uzavreli. 

Okrem toho radoví členovia klubu vyko-
návali počas 100 terénnych speleologických 
akcií kontrolnú ochranársku činnosť na 102 
speleologických objektoch. Naša činnosť bola 
zameraná aj na ochranu povrchových kraso-
vých javov. 
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Výchovné, informačné a vzdelávacie aktivi-
ty, bezpečnosť pri práci

Členovia klubu sa zúčastnili rôznych podujatí 
organizovaných SSS a SSJ. Na Speleomítingu SSS 
okrem organizačného zaistenia (O. Miháľová) sa 
zúčastnilo ďalších 10 členov klubu. Chod techni-
ky zaisťovali dvaja členovia (Ing. P. Budický, Ing. 
Š. Skalský). Na Speleofóre ČSS sa zúčastnili dvaja 
členovia klubu, rovnako na školení stráže prírody. 
Výsledky speleologického, archeologického a pa-
leontologického výskumu publikovali naši čle-
novia v Spravodaji SSS, Aragonite, v Študijných 
zvestiach Archeologického ústavu SAV, v zbor-
níkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vy-
daných tlačou alebo na CD); pokračovala spo-
lupráca s vysokými školami, inými domácimi 
výskumnými inštitúciami a s hospodárskou sfé-
rou pri riešení výskumných úloh, vedecko-popu-
larizačná činnosť (prednášky a vývesky), terénne 
speleoarcheologické aktivity – výskum, v rámci 
vedeckej činnosti, účasť na troch projektoch 
bádania týkajúcich sa hlavne osídlenia jaskýň 
Karpatskej kotliny.

Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku 
nedošlo k žiadnym úrazom ani mimoriadnym 
udalostiam.

Záver
V r. 2008 sa členovia speleologického klubu 

zúčastnili na 103 akciách, z toho 100 terén-
nych, ktorých náplňou bol speleologický 
prieskum, dokumentácia a ochrana krasových 
javov. Počas jaskyniarskych akcií sme odpra-
covali v teréne 304 dní. Na Dreveníku sa obja-
vilo a zameralo 420 m jaskynných priestorov, 
v Slovenskom raji bolo objavených 10 jaskýň 
s dĺžkou od 2 do 8 m (spolu 60 m), zdokumen-
tovaných 47 m. Spolu členovia objavili 785 m a 
zamerali 772 m jaskynných priestorov.

Ján Tulis, predseda SK

Jaskyniarska skupina 
Spišská Belá  

Jaskyniarska skupi-
na priebežne pracovala 
podľa plánu na lokalitách 
Belianskych a Vysokých 
Tatier. Celkove skupina 
uskutočnila 39 akcií na 14 

lokalitách, pričom objavila 119 m jaskynných 
priestorov a celkove zamerala 353,54 m mera-
nej dĺžky.

Ťažisko prieskumu bolo naďalej v jaskyni 
Javorinka, kde členovia venovali pozornosť 
možnosti otvorenia nového vchodu sondo-
vaním v Heliktitovej a Záhadnej chodbe, za-
tiaľ neúspešne. Zároveň uskutočnili údrž-
bu lanových premostení, ukotvení rebríkov 
a lán. Významnou akciou bolo farbenie vôd 
v Loveckej jaskyni, ktoré potvrdilo spojitosť 
s jaskyňou Javorinka v častiach Trojkráľová 
chodba, Perlová chodba a Tajch prostred-
níctvom uložených sond; vizuálny kontakt 
s farbenou vodou nebol možný pre zaplave-
nie jaskyne následkom oteplenia. Pre náhlu 
zmenu počasia (oteplenie na +8 °C a dážď) 
sme 13. 1. zorganizovali prípravu záchrannej 
akcie, keďže členovia skupiny boli v jaskyni 
na dvojdňovej akcii. Tí však už práve vyšli 
z jaskyne von a potvrdili, že hladina vody 
v jaskyni nebola zvýšená ani podľa údajov na 
limnigrafe, príval vôd sa pravdepodobne ešte 
nestihol prejaviť. Jaskyňu zaplavilo až 26. 1. 
Počas prieskumných akcií skupina zamerala 
chodbu Maternice v dĺžke 111 m, čím jaskyňa 
dosiahla celkovú dĺžku 8569 m. 

Prievanovú jaskyňu členovia skupiny za-
merali v dĺžke 26,56 m s deniveláciou 17 m 
a pokračovali sondážnymi prácami, pričom 
postúpili o 4 m a dostali sa do 16 m priepas-
ti s možným pokračovaním. Počas akcie sa 
urobil povrchový prieskum, pri ktorom bola 
objavená menšia jaskyňa Daňova diera s dĺž-
kou 15 m. Niekoľko akcií skupina venovala 
Loveckej jaskyni, kde popri prieskume a son-
dovaní bolo najvýznamnejšie farbenie vôd, 
ktoré potvrdilo spojitosť s jaskyňou Javorinka. 
Skupina v rámci dokumentácie známejších 
lokalít navštívila Muránsku jaskyňu, ktorú 
preskúmala a doplnila dokumentáciu o nové 
priestory; celkove zamerala 192,88 m cho-
dieb. V rámci rekognoskácie krasového terénu 
preskúmala časť pod prahmi Širokej doliny, 
Veľkého Grúňa a Malého Baboša. Povrchovým 
prieskumom vrcholovej časti Faixovej bola ob-
javená jaskyňa Faixova čuba, ktorá sa zároveň 
zamerala a urobil sa jej náčrt (Ľ. Adamjak), jas-
kyňa má dĺžku 23 m. V rámci výročnej členskej 
schôdze skupina navštívila Beliansku jasky-
ňu a preskúmala pravú časť Priepasťovej chod-
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by, kde sa dokumentoval predošlý prieskum. 
Pri návšteve Jaskyne P-2 sa členovia pokúsili 
o sondážne práce. Pokračovaním povrchové-
ho prieskumu bola Čierna a Babia dolina. 
Výsledkom spolupráce so Slovenským múzeom 
ochrany prírody a jaskyniarstva bolo zamera-
nie vchodov jaskyne Alabastrová, Javorinka, 
Loveckej jaskyne a jaskyne Tri hríby pomocou 
GPS. Po zverejnení v médiách o objavení „ne-
meckých bunkrov“ v Levočských vrchoch na 
Vinnej členovia navštívili uvedenú lokalitu, 
ktorá nakoniec predstavovala hospodársku bu-
dovu z povojnových rokov. V rámci spolupráce 
s poľskými speleológmi naši členovia navštívili 
jaskyne Snežná studňa a Naciekowa jaskyňa 
v Červených vrchoch. 

V rámci 35. výročia objavenia jaskyne 
Javorinka sa uskutočnil vstup do jaskyne pre 
pozvaných hostí, spojený s prehliadkou prí-
stupnej časti jaskyne a sprievodným slovom. 
Podujatia sa zúčastnilo 29 osôb. Pokračovaním 
osláv bol jaskyniarsky večer v kinosále v Spiš-
skej Belej, kde pre účastníkov boli pripravené 
prednášky o histórii jaskyne s premietaním 
diapozitívov a videoprezentácia z objavov 
a prieskumu jaskyne. Súčasťou večera bola 
výstava fotografií a plánov jaskyne vo vesti-
bule kina. Pod vedením Bc. Igora Michlíka  
a Michala Grivalského dobre pracuje speleolo-
gický krúžok pre žiakov základných škôl. Jeho 
15 členov získava prvé skúsenosti s lezeckou 
technikou na lezeckej stene Havran.

Vladimír Fudaly, predseda skupiny

Jaskyniarsky klub 
Strážovské vrchy

Klub patril aj v ro-
ku 2008 k najväčším 
v SSS: ku koncu roka 
mal 42 členov vrátane 
novoprijatých D. Behríka, 
J. Galoviča a P. Kováčika; jeden 
člen klubu zomrel, ďalší ukončil členstvo 
v SSS.

Praktická speleologická činnosť
Zo 110 akcií sa najviac uskutočnilo vo februári 

(21), najmenej v septembri a októbri (5), najak-
tívnejší boli M. Lisý, V. Lieskovec a B. Kortman, 

z čakateľov I. Pohanka a M. Uriča. V jaskyniach 
sa vykonávali prevažne prieskumné sondova-
cie práce a práce súvisiace s ich poznávaním, 
dokumentáciou a ochranou. Pracovné úsilie 
sa sústredilo do lokalít v Považskom Inovci 
(j. Tavelka, Džimova spása a Opálená skala), 
Strážovských vrchoch (Četníkova svadba a Pru-
žinská Dúpna j.) a v Lúčanskej Malej Fatre 
(jaskyne pri Rajeckej Lesnej). Okrem toho sa 
navštevovali aj iné lokality Súľovských vrchov 
(Malý Manín, Závadské jaskyne a na konci 
roka najmä jaskyne v Skalkách pri Rajeckých 
Tepliciach), Strážovských vrchov (Jazvečia 
jaskyňa, Babirátka a Líščie diery, Sonda na 
Hrubej Kačke, ďalšie jaskyne na Strážove, 
Veterné diery na Ostrej Malenici a tzv. Brcova 
jaskyňa neďaleko Domaniže), Lúčanskej Malej 
Fatry (jaskyne na Kozli) a sporadicky ďal-
šie jaskyne v Považskom Inovci a južnej časti 
Strážovských vrchov. Niekoľkí členovia, najmä 
M. Lisý, V. Lieskovec a M. Kardoš, sa zúčastnili 
aj na prac. akciách alebo exkurziách v rajó-
noch iných klubov SSS: v Nízkych Tatrách 
v Jánskej, Malužinskej a Demänovskej doline, 
vo Veľkej Fatre v oblasti Tlstej, v pseudokrase 
Levočských vrchov a inde. 

Čiastkové postupy sa dosiahli vo viacerých 
spomenutých i ďalších už známych jaskyniach. 
Zameriavalo sa v Četníkovej svadbe (48 m),  
v jaskyniach pri Rajeckej Lesnej (č. 9 – 58 m, č. 1 
– 17 m), v Jaskyni pri chodníku (7,5 m) a dĺžky 
sa merali aj v Jaskyni pod Úhradom a v iných 
považskoinoveckých jaskyniach. Vo viacerých 
sa lokalizovali vchody pomocou GPS (túto 
činnosť vykonával prevažne M. Lisý v rámci 
pracovného úväzku v SMOPaJ), robila sa foto-
grafická, mikroklimatická a iná dokumentácia. 
Exkurzné návštevy okrem spoznávania kraso-
vých javov poslúžili aj na získavanie praktic-
kých skúseností a overenie schopností najmä 
začínajúcich jaskyniarov. Spolupráca s členmi 
susedného JK Dubnica nad Váhom, JS Adama 
Vallu a iných skupín a klubov SSS bola zame-
raná predovšetkým na praktickú speleologickú 
činnosť, ale aj iné jaskyniarske aktivity.

Povrchový prieskum prebiehal ako hlavná 
alebo doplnková náplň pracovných a iných 
akcií najmä v Strážovských vrchoch, v Považ-
skom Inovci, ale aj v Lúčanskej Malej Fatre. 
Napríklad na Strážove sa počas neho našli 
v nadm. výške nad 1000 m 3 jaskynky s dĺžkou 
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4 – 6 m, pod Ostrou Kačkou do 20 m dlhá 
Jaskyňa ťažkej hlavy, ďalšie menšie jaskyne sa 
zaregistrovali na Kozli a pri Rajeckej Lesnej, na 
Viništi a Úhrade. 

Súčasťou činnosti JK sú aktivity členov pri 
zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti o ne. 
V rámci uzavretej dohody o spolupráci so Sprá-
vou slovenských jaskýň spolu s tromi členmi 
speleologickej strážnej služby (B. Pružinec, M. 
Lisý a B. Kortman) kontrolovali jaskynné uzá-
very, starali sa o ich údržbu aj o udržiavanie 
poriadku v jaskyniach a ich okolí. Zabezpečili 
uzavretie Strážovskej priepasti, ktoré financo-
vala SSJ. Niektorí z členov sa zapájali do mo-
nitoringu netopierov (aj v spolupráci so SON).  
V j. Četníkova svadba sa vo Volejbalovej sieni 
začal budovať podzemný bivak. 

Iné aktivity
Viaceré návštevy krasových lokalít v pôsob-

nosti klubu i mimo nej mali prevažne charakter 
exkurzií a prehliadok jaskýň. Tie boli zahrnuté 
aj do programu celoslovenských jaskyniarskych 
podujatí pod hlavičkou SSS, resp. v súčinnosti 
s SSJ a SMOPaJ, ktoré sa uskutočnili v Čachtic-
kom krase (Jaskyniarsky týždeň) a v Demänov-
skej doline (Speleologická škola) a zúčastnili 
sa na nich aj členovia JK. Zástupcovia klubu 
nechýbali ani na Speleomítingu vo Svite, kde 
sa filmom o jaskyni Zlá diera pri Prešove pred-
stavil S. Chmela. Spolu s bratom Petrom boli 
so svojou tvorbou úspešní na viacerých pre-
hliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR. 
Začiatkom septembra sme zorganizovali vy-
darený 3-dňový poznávací zájazd aj pre nejas-
kyniarov, v rámci ktorého účastníci navštívili 
Zbrašovskú aragonitovú jaskyňu a viaceré sprí-
stupnené i niekoľko nesprístupnených jaskýň 
v Moravskom krase za účinnej pomoci pracov-
níkov SJ ČR a najmä F. Musila z ČSS. Súčasťou 
tohto projektu s podporou mesta Považská 
Bystrica bola v samom závere minulého roka 
aj výstava Jaskyne Slovenského krasu – svetové 
prírodné dedičstvo, ktorú sme inštalovali v Po-
važskej Bystrici (neskôr v Žiline a Čadci). 

V rámci prezentácie činnosti JK na verejnosti 
a jaskyniarskej osvety sa uskutočnilo niekoľko 
prednášok, besied a exkurzií predovšetkým pre 
mládež (napríklad v Kúpeľoch Nimnica, v spolu-
práci s RZ Priedhorie pre školy v prírode, so SEV 
Poniklec a MŠ v Pov. Bystrici). Obyvatelia Pružiny 

a ďalší návštevníci si v máji prezreli Pružinskú 
Dúpnu jaskyňu a záujemcom o návštevu tejto  
i niektorých iných jaskýň sa poskytli informácie 
náučného i ochranárskeho charakteru. O čin-
nosti klubu sa mohla široká verejnosť dozvedieť 
najmä z regionálnych, ale aj z celoslovenských 
médií; niekoľko príspevkov vyšlo v Spravodaji 
SSS, na príprave a vydávaní ktorého majú hlavný 
podiel dvaja členovia JK. Do knižnej monogra-
fie obce Zliechov bola z iniciatívy B. Pružinca 
zaradená kapitola o jaskyniach na Strážove. 
Redaktorom internetovej stránky SSS sa stal te-
rajší člen JK M. Uriča. Ten sa už predtým pričinil 
o vznik klubovej webovej stránky speleostrazov.
sk a stará sa o jej úspešné fungovanie. 

Bohuslav Kortman, predseda JK

Speleoklub Šariš 

Členovia speleoklubu 
pracovali najmä v pseu-
dokrase nielen vo flyšo-
vých pohoriach, ale aj 
v sopečných Slanských 
vrchoch, ako aj v krase vý-
chodného Slovenska. Okrem do-
mácich lokalít uskutočnili viacero zaujímavých 
akcií v zahraničí, hlavne v Kosove, Macedónsku, 
Rumunsku. Z našich akcií sa vyhotovilo 50 tech-
nických denníkov, celkový počet jaskyniarskych 
akcií je zhruba 70, pričom nerátame akcie men-
šieho poznávacieho významu.

Na Speleomítingu vo Svite sa zúčastnilo 11 
našich členov a 3 sympatizanti. Jedna členka 
absolvovala Speleologickú školu SSS.

Domáce pseudokrasové lokality
Levočské vrchy
Začiatkom roka sme sa sústredili na per-

spektívnu jaskyňu Ata-Ata, po 3 akciách sme 
zatiaľ prestali pre nejasné pokračovanie.

V Židovej jaskyni sme boli 2 razy, avšak táto 
jaskyňa sa v časti vchodu do Labyrintu pre 
zosun bočnej steny a hroziace zavalenie celého 
vchodu stáva životunebezpečnou. Jaskyňu si 
boli pozrieť Poliaci.

Nad Šambronom sa až na druhej akcii po-
darilo objaviť Zbojnícku jaskyňu, ktorej vchod 
sme uvoľnili. V protiľahlom svahu máme avízo 
o inej väčšej jaskyni.
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Nad Tichým Potokom sa preskúmala a zma-
povala Trojuholníková jaskyňa, nad Blažovom 
sa našla nová jaskyňa v Javorinke (2 akcie, čias-
točné zmapovanie).

V našej najväčšej jaskyni – Jaskyni pod 
Spišskou bola spoločná akcia s poľskými dru-
žobnými jaskyniarmi v rámci Stretnutia explo-
rátorov beskydských jaskýň, čo bola významná 
akcia aj so spoločenským programom (premie-
tanie filmu a fotiek v Oľšavici). Neskôr sme tu 
vykonali náročnú pracovnú akciu – vyčistenie 
vchodu a vymurovanie ochranného múrika 
proti zosuvu a zasypaniu vchodu do jaskyne.

Koncom roka bola ďalšia prezentačná akcia – 
premietanie filmov a fotografií v obci Brutovce. 
Mala veľký ohlas u obyvateľov Brutoviec aj 
Oľšavice.

Pri Nižnom Slavkove sa uskutočnil prieskum 
a mapovanie jaskýň pod Striebornou horou.

Jedna pracovná akcia bola aj v Krakovej jas-
kyni nad Brutovcami.

Slanské vrchy
V spolupráci s turistami zo Sečoviec a Košíc 

sa podarilo objaviť 2 veľké jaskyne nad bývalý-
mi kúpeľmi Borda, a to Vitrova dzira a Horná 
vitrova dzira. Vitrova dzira (Dolná) sa zamerala, 
v Hornej bol prvotný prieskum, mapovať sa musí 
v zimných mesiacoch pre nebezpečný povrch 
stien. Obe jaskyne sú s veľkou pravdepodobnos-
ťou prepojené do jedného veľkého systému, ktorý 
je suverénne najhlbšou jaskyňou vo vulkanitoch 
Slanských vrchov, a možno bude aj najhlbšou 
jaskyňou vo vulkanitoch celého Slovenska.

Vykonala sa obhliadka Veternej diery v Ma-
lej Sobranej, kde je opäť zával, jedna menšia 
jaskynka sa zamerala v Malom Miliči a v No-
sálovci boli 2 pracovné akcie.

Ondavská vrchovina
Novou lokalitou je Paledivka pri Regetovke 

(Becherove), kde sa našla jedna jaskyňa, ale 
celý hrebeň treba preskúmať a sú tu možnosti 
nových objavov.

Objavili a zamerali sme vchod Zbojníckej 
jaskyne medzi Pročom a Dukovcami, vchod je 
však úmyselne zavalený.

Bachureň 
Po niekoľkých rokoch sme na 2 akciách pre-

šli Parkaň s jaskyňami a priepasťami. 
Čergov
Jedna povrchová akcia v Holej skale pod 

Liberbarekom, menšia trhlina v bradle.

Vo Vápeníckej jaskyni nad Terňou sa po-
darilo preniknúť na dno pukliny do nových 
priestorov a zamerať jaskyňu. 

Domáce krasové lokality
Branisko
Pekárnik – kontrola jaskyne, upratovanie.
Diablova diera (ponor) – kontrola zmenenej 

hydrológie, vo vyvieračkách bola jedna pracov-
ná akcia na závale vo V-1. 

V Kopytovskej doline sa v kopci Kopyto zma-
povali známe jaskyne.

Humenské vrchy – povrchová akcia v okolí 
Čičavského hradu (Humenské mezozoikum).

Prieskumné, prehliadkové a mapovacie akcie 
v rajónoch iných skupín

Čierna hora – 2 povrchové akcie na hrebeňoch, 
sondovanie v jaskyni Humenec II, objav a mapo-
vanie štôlne nad Malou Lodinou, kde sú vytvore-
né krasové javy v zložitej geologickej situácii.

Jazvečia jaskyňa nad Hrabkovom – pracovná 
akcia.

„Povrchovka“ v okolí Kurtavej skaly, kame-
ňolomu, objav menšej priechodnej jaskyne.

V Kysackej jaskyni sa upravilo okolie vchodu 
po kalamite (stromy), jaskyňa sa vyčistila od 
odpadkov. 

Naši členovia sa zúčastnili pracovných akcií 
v Slovenskom krase, na Muránskej planine, v Čer-
vených vrchoch a v iných krasových oblastiach.

Prehliadkovej akcie v Stratenskej jaskyni sa 
zúčastnilo 6 členov.

Dobré družobné vzťahy pokračovali akciami 
v Strážovských vrchoch (Džimova spása,Opálená 
skala a iné).

Akcie v zahraničí
Kosovo – jaskyne Klisura a Radavac, prieskum 

a mapovanie v rámci väčšieho tímu zo 
Slovenska (za náš klub 2 členovia).

Macedónsko – Slovačka jama na Karadžici, 
jaskyňa Snehulienka. Objavy, prieskum, ma-
povanie v rámci väčšieho slovenského tímu. Za 
klub SŠ 3 členovia.

Rumunsko – planina Padis, oblasť okolo 
Sighistelu. Prehliadka väčších jaskýň v tejto 
oblasti, aj pracovná akcia v perspektívnej jas-
kyni. Za náš klub 4 členovia.

Poľsko – družobná akcia v oblasti bradlového 
pásma pri Nedeci (Oblazowa a pod.), jedna 
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poznávacia akcia v Krakove a okolí. Za klub 4 
členovia + jeden člen. 

Maďarsko – oddychová akcia v Miskolc-Ta-
polci.

Česko – pseudokrasový raj Adršpašsko-tep-
lické skály, systém Poseidon. Obhliadka pseu-
dokrasových lokalít – Ostaš a Křížový vrch. Za 
klub 1 člen + 3 sympatizanti.

Mapovacia činnosť
Na domácich lokalitách bolo zameraných 

320 m nových jaskýň.
V zahraničí sa naši členovia podieľali na spo-

ločných mapovacích akciách, pričom celková 
zameraná dĺžka je 1710 m.

Ján Vykoupil, predseda speleoklubu

Speleoklub 
Tisovec 

Speleoklub vyv í ja l 
svoju činnosť na území 
Tisovského krasu a čas-
ti Muránskej planiny na 
základe udelenej výnimky 
zo zákona o ochrane príro-
dy. Pracovné aktivity prebie-
hali najmä v centrálnej časti planiny Suché 
doly – Teplica, v masíve Hradovej, Káštera, vo 
Furmaneckej doline, Dieliku a Pasekách.

Prieskumná činnosť
Pokračovali prieskumné práce v jaskynnej prie-

pasti M-2 (Nová Michňová). V spolupráci s čes-
kými jaskyniarmi sa podarilo vyliezť a preskú-
mať nové komíny v Čertíkovej sieni a v strednej 
časti Žltej vetvy. Objavené boli dve rozmerné 
siene a spleť meandrov s voľným pokračovaním. 
V jaskyni sa nanovo kotvami a lanami prestrojila 
priepasť Tartaros a niektoré šachty v Žltej vetve. 
Prácu lezcov sťažovali prívaly vody po výdatných 
zrážkach, po ktorých voda v spodnej časti vystú-
pila až do výšky 15 m. Napriek tomu boli dosiah-
nuté výrazné postupy. Pre vysoký stav vody sa ne-
mohlo uskutočniť zameranie jaskyne, ktorej dĺžka 
sa v súčasnosti odhaduje na 850 m. V Michňovej 
sa v lete podarilo vyliezť asi 25 m komín nad 
jazierkom na dne jaskyne a dostať sa do bohato 
vyzdobenej Oltárnej siene s neprieleznými strop-
nými meandrami smerujúcimi do M-2. 

V spolupráci s OS Rimavská Sobota sa po-
darilo vo výparisku nad jaskyňou Daxner pre-
niknúť do hĺbky 25 m. Sondáž na Čipkove 
jamách priniesla postup 2,5 m. Sonda sa končí 
neprieleznou puklinou. Na dne Jaskyne ne-
topierov sa s námahou postúpilo o 3 m, do 
hĺbky 78 m. Významný objav na tomto území 
sa dosiahol 12. 12. 2008, keď sa nám podarilo 
preniknúť do Suchodolskej jaskyne. Dĺžka 
jaskyne je zatiaľ 25 m, s perspektívou ďalšieho 
pokračovania. Na tejto lokalite sme začali pra-
covať už vlani.

Ešte v máji (13. 5.) sa podaril významný 
objav na úpätí masívu Kášter. Dĺžka novo-
objavenej Jaskyne dvoch kamarátov je 70 m 
a prieskum pokračuje. Dominantou jaskyne je 
dvojica stalagnátov s výškou 5,6 m, ktoré sme 
nazvali Tisovské fujary. Jaskyňa sa na prelome 
rokov uzatvorila mrežou. V blízkosti jaskyne 
bola objavená jaskyňa Natálka s dĺžkou 6 m, 
v ktorej sme začali so sondovacími prácami.

V masíve Hradovej sa postúpilo 15 m v jas-
kyni Silvia; našli sa tu artefakty z polovice 
19. storočia a kosti drobných zvierat a med-
veďa. Vchod v minulosti lokalizoval L. Vlček. 
V Uxovej doline sa lokalizoval krasový prameň, 
ktorý bol dávnejšie upravený na studničku. 
V tej istej doline sa objavila menšia jaskyňa 
Čipkov bivak s dĺžkou 6 m.

Na pravej strane doliny Teplica sa lokalizoval 
Hutkov bivak s dĺžkou 14 m.

Na Dieliku bola objavená malá puklinová 
jaskynka Denisa dlhá 7 m.

V rámci prieskumu sme lokalizovali na 
Pasekách jaskyňu Vlčia diera s nálezom kostry 
diviaka na jej dne. Lokalizovali sme aj Piliansku 
jaskyňu.

Ďalej sa uskutočnili sondovacie práce v kra-
sovom prameni pod Okrúhlou skalou, v jas-
kyniach Kostolík, Hradová č. 31 a v závrte pri 
Okrúhlej skale.

Dokumentačná činnosť
V jaskyni Teplica pokračovali meračské práce 

dvoma pracovnými akciami. Jaskynná priepasť 
Michňová bola znovu premeraná s použitím 
digitálnych meracích zariadení. Zamerali sa 
Jaskyňa dvoch kamarátov, Silvia, Hutkov bivak, 
Čipkov bivak a orientačne časti M-2.

Priebežne sa robí fotodokumentácia jaskyn-
ných priestorov.
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Ochrana krasu
Uzavretá bola Jaskyňa dvoch kamarátov, ob-

novil sa uzáver jaskyne Hradová č. 31, vyrobil 
nový uzáver na Michňovú a vyčistila sa jej 
časť. Dvaja členovia vykonávali speleologickú 
strážnu službu.

Osvetová činnosť
V rámci Speleomítingu sa predstavil výsta-

vou keramických plastík a reliéfov s jaskyniar-
skou tematikou Ing. Zbigniev Nišponský. Práca 
speleoklubu sa prezentovala v regionálnej 
tlači, odbornej jaskyniarskej tlači u nás aj v za-
hraničí; v týždenníku Farmár bola uverejnená 
dvojstránka o našej činnosti. Pre školy sme 
uskutočnili dve exkurzie v teréne s prednáškou 
o krase, krasových javoch a ochrane krasu.

Zahraničné aktivity a spolupráca
Člen speleoklubu L. Vlček sa zúčastnil medzi-

národnej expedície do Macedónska a exkurz-
ne aj výprav do krasu v Rakúsku, Švajčiarsku, 
Francúzsku, Lichtenštajnsku, Rumunsku, Poľsku 
a Česku. Ako pracovník SSJ bol na niekoľkých od-
borných podujatiach v Slovinsku a Francúzsku.

Pri svojej činnosti sme spolupracovali s OS 
Rimavská Sobota, jaskyniarmi z Česka a Poľska.

Ostatné
Na symbolickom cintoríne v Michňovej sme 

osadili tri pamätné tabule od autora Zbiža 
Nišponského. Obnovili sme prameň Dobrá 
voda oproti Šťavici a osadili naň tabuľku 
nášho speleoklubu.

Prehľad praktickej speleologickej činnosti 
klubu: Počet akcií 56, odpracovaných hodín 
769, počet zúčastnených na akciách 10. Dĺžka 
novoobjavených chodieb 358 m, zameraných 
chodieb 105 m.

Ivan Kubíni, vedúci SK

Trenčiansky speleoklub
  
Väčšina akcií klubu bola zameraná na prie-

skum Severnej sondy. Za ťažkých podmienok 
sme postúpili na 20. meter dĺžky, kde, ako sa 
zdá, jaskyňa vychádza von z masívu. Máme v nej 
rozpracované ešte ďalšie miesto s prievanom, 
budeme tam pokračovať. Citlivec Mário Vrábel 

z OS Inovec preskúmal okolie bagetami, zistené 
línie sme v teréne vyznačili. 

Povrchový prieskum sme vykonali na vrchu 
Oračka pri Peťovke (závrt? a lokalizácia povojno-
vej ťažby sintra) a na Slopskom vrchu pri Omšení 
(zimné mokré fľaky). Jeden člen sa zúčastnil na 
expedícii do jaskyne Mesačný tieň. Exkurzne sme 
si prezreli jaskyne Beckovskú a Čachtickú a Ve-
terné diery pri Mojtíne. Jeden člen sa pravidelne 
zúčastňoval na akciách klubu Speleo Bratislava. 

Na Speleomítingu sme sa prezentovali prí-
spevkom o expedícii do Moldavska. Dvaja čle-
novia sa zúčastnili na 49. jaskyniarskom týždni 
a jeden člen na 7. ročníku Speleologickej školy.

Miroslav Sova, predseda speleoklubu

Oblastná skupina 
Tribeč

Jaskyniari OS pra-
covali hlavne v prie-
pasti Müller, kde sa po-
darilo v koncových častiach 
postúpiť približne o 12 metrov. Z ďalších domá-
cich lokalít urobili niekoľko akcií v jaskyniach 
Píla, Oblúk a jaskyňa Müller. Oblastná skupina 
na svojom krasovom území pravidelne vykonáva 
aj speleologickú strážnu činnosť. V roku 2008 
dostali finančné prostriedky na znovuuzatvore-
nie jaskyne Píla po predchádzajúcom poškodení 
pôvodného uzáveru. Skonštruovaný nový uzá-
ver sa koncom roku osadil do vchodových častí 
jaskyne. V základnej škole v Žarnovici spravili 
členovia prednášku na tému jaskyniarstvo.

Aj naďalej spolupracovali so spriatelenými 
jaskyniarskymi skupinami Speleo Bratislava 
(kras Belianskych Tatier), Speleo Detva (Jaskyňa 
slnečného lúča) a so speleoklubom Slovakia-
-Bystrá (Jaskyňa mŕtvych netopierov). Zúčastnili 
sa všetkých centrálnych akcii SSS. Jeden člen bol 
účastníkom expedície do Kosova.

Juraj Šurka, tajomník oblastnej skupiny

Oblastná skupina Uhrovec

Aktivita členov skupiny sa sústredila do úvo-
du a záveru roka. Vykonali sme niekoľko 
prieskumných akcií v dolinách v okolí obce 
Omastiná – Žernová, Vlčí dol i v rovnomenných 



33

jaskyniach, a to bez výraznejších výsledkov. Ďalej 
sme sondovali v Jaskyni pod Babou a kontrolné 
akcie sa uskutočnili v jaskyni Melková a v Jas-
kyni v Čiernom vrchu. Jedna akcia mala formu 
exkurzie pre známych.

Jozef Kováčik, tajomník OS

Speleoklub 
Univerzity 
Komenského 
Bratislava

Úsilie členov speleoklubu sa pod vedením 
B. Šmídu a I. Papa v roku 2008 opätovne kon-
centrovalo najmä na explorácie a mapovanie 
v rozsiahlom vysokohorskom systéme jaskyne 
Mesačný tieň (Vysoké Tatry), kde pribudlo 2200 
m objavov: aktuálna dĺžka jaskyne je po štvrtej 
výskumníckej sezóne už 19,2 km. (Prekročenie 
méty 20 km bude vzhľadom na charakter nájde-
ných pokračovaní už len otázkou prvých akcií 
nasledujúceho roka.) Namapované polygónové 
ťahy jaskyne majú 17 541 m a pokrok sa za-
znamenal aj pri prehlbovaní lokality, pričom 
od rekordnej hĺbky Hipmanových jaskýň delí 
Mesačný tieň už iba 44 m relatívneho prevýšenia: 
M. Megela zo Sekcie jaskynného potápania sa 
tu za asistencie ďalších piatich sprevádzajúcich 
speleológov z UK, CDS a Trenčianskeho spe-
leoklubu zanoril vo finálnom sifóne Medúzka 
v hĺbke -441 m a našiel pokračovanie. To má za 
preplávaným úsekom charakter klesajúcich kas-
kádok a nad tým trubicovitých chodieb, ktoré sa 
končia ďalším sifónom, v teraz už -451 m, avšak 
stále s možnosťami nadchádzky. Táto náročná 
júnová akcia trvala aj s transportmi 5 dní a ide 
o doteraz najhlbšie situovaný speleopotápačský 
zánor v jaskyniach na Slovensku.

Ďalšie významné postupy sa zrealizovali 
v Mesačnom tieni na koncoch jeho extrémne 
odľahlého segmentu, zvaného Žufane, prístup 
kam značí 3 hodiny pochodu, namáhavého 
voľného lezenia, traverzovania nad šachtami, 
v hroznej zime (len niečo nad 1 °C) a prieva-
noch, a je jedno, z ktorého bivaku sa vyráža. 
Tu sa podarilo nájsť poschodie Dunivej chodby 
s unikátnymi plošnými akumuláciami sadrov-
ca, rozmerné Trojcípe siene, ďalej Vesmírnu 
šachtu, ktorá vedie hore prinajmenej 50 m (ak 
nie viac) vysokým komínom, a tiež pozoruhod-

né Bezodné pleso – prekrásnym tyrkysovým 
jazerom zatopenú hlbokú šachtu. V mohutnej 
chodbe Nebeská brána sme tu tiež, prvý raz 
v jaskyni vôbec (!), našli bohaté akumulácie 
nátekov punčového zjavu, sintrové kaskádky aj 
excentrické, špirálovito zatočené stalaktity.

Dôležité objavy sa uskutočnili prekvapivo aj 
v rámci relatívne ľahko prístupných pasáží nad 2. 
bivakom v -400 m, navôkol Hieroglyfovej chodby. 
Sú tu ešte vyššie, a doteraz nie úplne domapo-
vané rozmerné úrovne, až s charakterom siení 
alebo mohutných rozbitých kaňonov (Strašný 
dóm), ako aj nedoskúmaná mätež rúr, v dĺžke 
(zatiaľ) prinajmenej niekoľko sto metrov.

Geneticky viac-menej očakávanými postupmi 
sú potom fosílnejšie galérie na tzv. 1. Qtz-prí-
toku, ktorý smeruje hlboko do útrob masívu 
Javorinskej Širokej. Je tu rozsiahly labyrint zloži-
to poprepájaných trubíc, meandrov až kaňonov  
i stupňovitých siení, jeho znalosť je však stále len 
orientačná: bude potrebné tu začať mapovať.

Postupy, v namapovanej dĺžke niekoľko sto 
m, sa napokon zaznamenali v tzv. Plzenskom 
sektore, naokolo šachty Mesačná stvora, kto-
rým sa venujú systematicky najmä spolupra-
cujúci českí prieskumníci. Tí tu vystrojili ob-
chádzkovú trasu, umožňujúcu vrátiť sa od rie-
čiska bezpečne aj pri vysokom vodnom stave.

Na výskume jaskyne sa uplynulý rok podie-
ľali najmä: B. Šmída, I. Pap, J. Stankovič, M. 
Mikuš, V. Guľa, M. Megela, T. Megela, T. Nagy, 
E. Kapucian, M. Sova, K. Jindra, K. Kocourek 
a M. Polívka. Pokračujeme tu v rozbehnutom, 
komplexne poňatom prírodovednom projekte 
(geológia, geomorfológia a genéza, speleobio-
lógia, hydrogeochémia, merania klimatických 
veličín, výskum sadrovcov); článok vyjde v zbor-
níku Slovenský kras. Nové inšpiratívne poznat-
ky prináša aj cieľavedomý povrchový prieskum 
materského masívu jaskyne, Javorinskej Širokej, 
najmä jeho mapovanie zo vzduchu. V jednej 
z vytypovaných jaskýň tu intenzívne sonduje-
me, lokalita je hlboká zatiaľ asi -30 m.

V iných krasových územiach Slovenska pra-
covali členovia skupiny extenzívnejšie hlavne 
na doteraz už rozpracovaných lokalitách v M. 
Karpatoch, na Muránskej planine a v Sloven-
skom raji a vypomohli aj iným skupinám pri 
prieskume a dokumentácii ich lokalít (napr. 
Hubekova a Hačova jaskyňa, Bobačka atď.). B. 
Šmída sa v rámci svojej rigoróznej práce zaobe-
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ral morfológiou a genézou závrtov Západných 
Karpát, s referátom o tejto problematike pred-
neseným na jesennej geomorfologickej kon-
ferencii ASG pri SAV v Bešeňovej. Rožňavský 
člen skupiny N. Lacko so svojimi priateľmi 
a rodinnými príslušníkmi pracovali systema-
ticky zase na niektorých lokalitách (pono-
roch a závrtoch) v Slovenskom krase, naokolo 
Hrušova a Jabloňova, s čiastkovými postupmi.

B. Šmída sa aktívne zúčastnil na 4. európskom 
speleologickom kongrese vo Vercorse s pred-
náškou o výsledkoch prieskumov na stolových 
horách a potom spolu s ďalšími slovenskými jas-
kyniarmi navštívili exkurzne niektoré svetozná-
me krasové vyvieračky a jaskyne Francúzska 
a Švajčiarska. (Na tomto kongrese získalo dielo 
P. Barabáša TEPUY 1. cenu medzi súťažnými fil-
mami.) B. Šmída a I. Pap začali úvodné priesku-
my krasu Severných vápencových Álp naokolo 
Salzburgu (Rakúsko). Voľnejšie ladenú cestu na 
Kubu, spojenú aj s poznávaním miestnych kra-
sových celkov, uskutočnil jeden člen speleoklubu 
v januári. Ďalší člen skupiny, E. Kapucian, sa 
významnou mierou podieľal na prieskumoch 
balkánskych jaskýň Velika Klisura (Kosovo) a Ce-
ki I (Slovačka jama na Karadžici, Macedónsko). 
V záverečných mesiacoch roka sme intenzívne 
pripravovali logistiku zaoceánskej expedície, opä-
tovne do Venezuely, ktorá sa s mimoriadnymi 
objavmi uskutočnila v januári a februári 2009.

O Mesačnom tieni, Venezuele a iných jasky-
niach sme publikovali v Spravodaji SSS, zbor-
níku Speleofórum, časopise Tatry, ale napr. aj 
vo francúzskej Spelunca-Proceedings z európ-
skeho speleokongresu. Prezentácie o svojej čin-
nosti sme pripravili pre Speleomíting i JT vo 
Višňovom (kde sme vypomohli s exkurziami 
v trakte Čachtickej jaskyne) a dve prednášky 
metodického rázu odzneli aj v rámci Semináře 
expedičních speleologů na Morave.

Branislav Šmída, vedúci speleoklubu

Jaskyniarsky klub 
Varín

Činnosť nášho klubu 
sa sústredila tradične 
na územie Malej Fatry. 
Prevažná časť akcií sa 
uskutočnila vo Vrátnej do-

line so zameraním sa na problematiku systé-
mu Medvedích jaskýň. Tu sme sa sústredili 
na Sondu pod bralom (dnes Wratnuella). Po 
niekoľkých pracovných akciách sa nám po-
darilo preniknúť do nových priestorov, ktoré 
sú spojené s Medvedími jaskyňami. Tým sa 
konečne potvrdilo prepojenie obidvoch jas-
kýň. Podrobnosti sú v Spravodaji SSS 4/2008. 
V závere roka sme v spolupráci so Správou 
slovenských jaskýň uzavreli Medvediu jaskyňu 
I. Našu ďalšiu činnosť sme sústredili na fyzické 
prepojenie obidvoch Medvedích jaskýň, čím by 
systém nadobudol na malofatranské pomery 
úctyhodné rozmery. Celkovo sme uskutočnili 
na tejto lokalite 33 akcií. 

V starom Kraľovianskom lome v masíve 
Sokola sa nám podarilo potvrdiť, že Mišova 
priepasť je úplne nová záležitosť v tejto kra-
sovej lokalite. Ďalšie informácie prinesieme 
na stránkach Spravodaja. V rámci priesku-
mu starého lomu sme navštívili Kraľoviansku 
hornú a strednú jaskyňu, Medvediu priepasť 
a Jaskyňu v tuneli. 

Časť členov klubu sa aktívne venovala 
spoznávaniu krasových oblastí Slovenska. 
V spolupráci s členmi susedných klubov 
sme navštívili Veľkú temnú a Južnú jaskyňu 
v Súľovských vrchoch, Hadiu jaskyňu v okolí 
Hričovského Podhradia, v Lúčanskej Malej 
Fatre Jaskyňu pri potoku a Pokladovú, v Šíp-
skej Fatre Veľkú Ľubochniansku a Stankovian-
sku jaskyňu, vo Veľkej Fatre jaskyňu Koliba, 
Dekrétovú, Previsovú, Lastovičiu, Dolnú 
Túfnu a Jaskyňu v lome pri Vrícku a v Níz-
kych Tatrách Veľkú a Malú Stanišovskú jas-
kyňu. 

V priebehu roka sme sa zúčastňovali centrál-
nych akcií usporiadaných SSS. Jeden člen a dve 
čakateľky absolvovali Speleoškolu v Demänov-
skej doline. Na Speleomítingu sme sa ako tra-
dične každý rok prezentovali panelovou výsta-
vou. Laickú verejnosť oboznamujeme s našou 
činnosťou vo vývesnej skrinke vo Varíne. 

Ku koncu roka sme dokončili generálnu 
rekonštrukciu klubovne vo Varíne. Na konci 
roka sme v nej zorganizovali Speleovečer. 
Na vydarenej akcii sa prezentovali najnovšie 
úspechy slovenských jaskyniarov vo svete, na 
Slovensku a v Malej Fatre. Celkovo môžeme 
zhodnotiť rok 2008 ako úspešný. 

Pavol Cvacho, tajomník JK
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Oblastná skupina Veľká Fatra

Oblastná skupina č. 23 Veľká Fatra pracovala 
v roku 2008 v počte 13 členov a jeden čakateľ. Po 
vzájomnej dohode sa k OS pridružili aj traja čle-
novia, ktorí vystúpili zo Speleoklubu Malá Fatra. 
Títo nezaradení členovia súhlasili, aby výsledky 
ich speleologického prieskumu boli zahrnuté do 
celkovej správy o činnosti OS Veľká Fatra.

Prieskumná činnosť
Činnosť skupiny sa zamerala na prieskum 

Belianskeho, Gaderského a Blatnického krasu, 
Jasenskej a Necpalskej doliny, ako aj iných ob-
lastí Veľkej Fatry a pohoria Žiar. Zo všetkých 
pracovných akcií bolo vyhotovených spolu 44 
technických denníkov. 

Prieskum Belianskeho krasu. Pokračovali 
sme v povrchovom prieskume v sedle medzi 
Borišovom a Ploskou, prieskume Došnej 
a Suchej dolinky, konkrétne jaskýň Perlová 
a Javorina a ich okolia. Pokračovali sondážne 
práce v jaskyniach Suchá 1, 2 a 5. V Žiarnej 
dolinke prebiehali sondážne práce v jasky-
ni Žiarna 2 a povrchový prieskum v okolí 
Danubitovej jaskyne. Prehlbovala sa sonda 
na Malcove, ktorá dosiahla celkovú dĺžku 
16 m. 

Prieskum Blatnického krasu. Prebiehal povrchový 
prieskum v okolí jaskýň Vôdky a Nádej. Skúmalo 
sa okolie vrcholov Pekárová, Kozia skala smerom 
ku kóte 1002,7 a Jelenec ku kóte 1129,3.

Prieskum Gaderského krasu. Pokračovalo 
sa v odbornom prieskume jaskyne Izabely 
Textorisovej v úzkej spolupráci s Mgr. 
Andrejom Bendíkom, PhD., pracovníkom 
múzea Andreja Kmeťa v Martine. Výskum 
sa sústreďoval na skúmanie kostier jaskyn-
ných medveďov. Výsledky vedeckej činnos-
ti boli publikované v odborných časopisoch 
i v Spravodaji SSS. V tejto jaskyni sa okrem 
iného objavilo 10-metrové pokračovanie so 
sintrovými nátekmi na strope. Za zmienku 
stojí aj numizmatický nález mince v portáli 
jaskyne.

Jasenská dolina. V spolupráci s miest-
nym poľovným hospodárom p. Jaroslavom 
Buľovským sa objavilo a skúmalo prepadlisko 
Na Tisovom. Tam bolo vykonaných spolu 9 
pracovných akcií, z nich je samostatne spra-
covaných 7 technických denníkov. Lokalita 

má hĺbku 8 m, na dne sú popadané veľké 
kamene, pod ktorými sa rysuje úzka pukli-
na smerujúca nadol. Z nej vanie intenzívny 
prievan.

Necpalská dolina. Pokračovali sondážne práce 
na lokalite Na Chlme. Sonda je hlboká 10 
m, počas celého roka v nej vanie intenzívny 
prievan. V spodnej časti sondy povolila výdre-
va, a tak v roku 2009 ju bude treba obnoviť 
a pokračovať v priamom smere nadol. Tu je 
ešte nevylezený komín. Celková dĺžka jaskyne 
je 15 m. V okolí sú ešte dnes viditeľné stopy 
po mínometnom palebnom postavení z čias 2. 
svetovej vojny.

Prieskum okolia Znieva. Obnovil sa podrobný 
povrchový prieskum okolia vrchu Zniev, kde 
bolo doteraz objavených a zaznamenaných 25 
jaskýň v celkovej dĺžke 221 m a 5 previsov v cel-
kovej dĺžke 24 m.

Prieskum pohoria Žiar. Po 7 rokoch sme sa vrá-
tili k povrchovému prieskumu pohoria Žiar, 
kde sa zaznamenalo niekoľko menších jaskýň. 
Medzi významnejšie jaskyne patrí jaskyňa Pod 
Vyhliadkou, Záhadná jaskyňa a jaskyňa Tunel.

Ostatná odborná činnosť
V spolupráci s ČSS ZO 6-22 Devon 

– Moravský kras sme usporiadali spoločnú 
akciu zameranú na povrchový prieskum Ostrej 
a čiastočne masívu Tlstej vo Veľkej Fatre. Popri 
tejto viacdennej akcii členovia navštívili jasky-
ne Suchá 1, Suchá 2. V roku 2009 je plánovaná 
väčšia spoločná medzinárodná akcia vo Veľkej 
Fatre. 

Členovia našej skupiny sa aktívne podieľali 
na ochrane prírody. Dvaja sa zúčastnili se-
minára speleologickej strážnej služby, štyria 
členovia boli na Speleomítingu, jeden člen sa 
zúčastnil na Jaskyniarskom týždni.

Úspešná spolupráca prebiehala s pracovník-
mi správy Národného parku Veľká Fatra a Bo-
tanickej záhrady v Blatnici, pričom v jarných 
mesiacoch sa vykonával monitoring výra skal-
ného v k. ú. Mošovce.

Aktívne sa spolupracovalo aj s JK Strážovské 
vrchy, JS Aragonit, absentovala spolupráca so 
Speleoklubom Malá Fatra.

František Vacek za OS Veľká Fatra, 
Ľubomír Ballo za nezaradených členov 

Celkove zhrnul a upravil Milan Brandejský, 
predseda OS
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Komisia pre speleo-
potápanie, pracovná 
skupina Východ  

Po prerazení horné-
ho vchodu do jaskyne 
Skalistý potok koncom roka 2007 sa činnosť 
pracovnej skupiny sústredila na pôsobenie 
v hornej časti tejto jaskyne, ktorá v minulosti 
bola iba orientačne zameraná a slabo preskú-
maná. Išlo o 3 okruhy problémov:

1. Speleologický prieskum s cieľom objaviť 
nové chodby, najmä vo vyšších častiach nad 
aktívnym tokom. Od horného vchodu po časti 
dosiahnuté v roku 1992 sa preskúmali zaujímavé 
fosílne chodby a z Hlinenej siene sa opačným 
smerom objavilo zaujímavé vrchné poschodie 
(Dankovská chodba). Chodba vedie nazad, súvisí 
so sieňou 93, takže jej výška dnes dosahuje 62 m. 
V Hlinenej sieni sa preskúmali a zamerali rôzne 
odbočky s cieľom nájsť obchádzku sifónu 17.13, 
čo sa však napriek značnému úsiliu nepodarilo. 
Jediná cesta predbežne vedie cez relatívne krátky 
(8 m) sifón. Objavené časti boli zamerané.

2. Obnovil sa speleopotápačský výskum, najmä 
zásluhou D. Hutňana a skupiny Speleoaquanaut 
z Prahy, ale aj oživením tejto aktivity u Z. 
Hochmutha a J. Kovalika. Spolu sa uskutočnili 
4 speleopotápačské akcie. Objavila a zamerala sa 
„Vodná cesta“, ktorá sa končí ďalším sifónom. 
Tento 40 m dlhý a 14 m hlboký sifón je už dnes 
zásluhou M. Manharda a D. Hutňana prekonaný 
a za ním objavená chodba sa končí predbežne ne-
prekonaným vodopádom. Tu sa dosiahol aj nový 
najvyšší bod systému, čím denivelácia stúpla na 
336 m. Celková dĺžka novoobjavených chodieb 
v roku 2008 dosiahla viac ako 1 km, časť chodieb 
ešte nebola zameraná.

3. Zlepšenie prístupovej trasy od vchodu po 
Meander 93. Podstatný objem činnosti skupiny 
zabralo zvýšenie bezpečnosti na mimoriadne 
exponovanej trase k sifónu 17.13. Vybudoval sa 
24 m dlhý lanový traverz vo výške 31 m stredom 
Siene 92, ktorý sa priebežne vylepšuje, paralelne 
s ním sa dnes už tiahne telefón a vodovodná 
hadica. V jaskyni sa umiestnilo už spolu 11 fix-
ných kovových rebríkov, sústava rebríkov vedie 
po stene Siene 92 k riečisku. Vybudovala sa 
drevená plošina pri sifóne pre potápačov.

V jaskyni sa začal aj odborný výskum. Boli 
odobraté vzorky sedimentov a iných pozoru-
hodných minerálov a dnes sú už aj publiko-
vané zaujímavé predbežné výsledky. Začalo sa 
so systematickým meraním prietoku, je vybu-
dovaný provizórny vodočet a zaznamenali sa 
niektoré extrémne prietoky na riečišti.

Na prácach sa popri domácej skupine po-
dieľali aj jednotlivci a časti iných skupín, 
konkrétne Cassovia, Prešov, Speleoaquanaut, 
Speloklub UK, Minotaurus, Z. Motyčka a i.

Sekcia skupiny z Moldavy n. B. uskutočnila 
popri akciách na Skalistom potoku pracov-
né akcie vo Vianočnej priepasti, na pozvanie 
speleoklubu Cassovia na lokalite „Istý pich“, 
perspektívnej lokalite „pod cestou“ a Sintrovej 
diere. Povrchovým prieskumom bola objavená 
nová jaskyňa západne od Borčianskej planiny. 

Členovia skupiny sa zúčastnili aj na záchran-
nej akcii v jaskyni Hučiaca vyvieračka, kde 
kľúčovú úlohu zohral D. Hutňan.

Členovia skupiny sa aktívne zúčastnili na cen-
trálnych akciách, získali cenu na Speleomítingu 
a podieľali sa na zabezpečení Speleologickej 
školy SSS v Demänovskej doline. Publikovali 
v Spravodaji a Slovenskom krase.

Zdenko Hochmuth, predseda skupiny

Speleologická prieskumná, výskumná 
a dokumentačná činnosť

Výsledky dosiahnuté pri prieskume, výskume 
a dokumentácii, ktoré sú spolu s ochranou 
krasu a jaskýň rozhodujúce pri bilancovaní 
činnosti Slovenskej speleologickej spoločnos-
ti za minulý rok, sa podrobnejšie uvádzajú 
v publikovaných výročných správach jednot-
livých základných organizačných zložiek SSS 

– oblastných jaskyniarskych skupín a spele-
ologických klubov (okrem dvoch, ktoré ich 
nepredložili). Viaceré boli uverejnené v Spravo-
daji SSS, ich neúplný sumár prináša nasledu-
júca prehľadná tabuľka. Tu spomeniem aspoň 
niektoré z nich.

V krasových i pseudokrasových územiach na 
Slovensku sa dobrovoľným jaskyniarom v ro-
ku 2008 podarilo objaviť a preskúmať niekoľ-
ko desiatok dosiaľ neznámych jaskýň a priepastí  

ZHRNUTIE 
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a zaznamenali úspechy aj pri prieskume, výskume 
a dokumentovaní známych jaskynných systémov. 
Za najvýznamnejšie objavy či postupy v sloven-
ských jaskyniach možno označiť tie, ktoré do-
siahli členovia viacerých klubov SSS v čele so 
Speleoklubom UK Bratislava a jeho predsedom 
v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách, ktorá 
je v súčasnosti už 4. najdlhšou a 2. najhlbšou jas-
kyňou u nás. Úspešne sa najmä zásluhou pracov-
nej skupiny Východ napredovalo v jaskyni Skalistý 
potok, v Kunej priepasti (Cassovia) a objaviteľský-
mi, prieskumnými či dokumentačnými úspechmi 
sa môžu pochváliť naši jaskyniari aj v ďalších 
lokalitách Slovenského krasu a Slovenského raja, 
Muránskej planiny, Nízkych, Západných i Vy-
sokých Tatier, Levočských, Strážovských vrchov, 
Malých Karpát a inde. Napríklad v jaskyni Homoľa 
(Muránska planina) sa zameralo viac ako 1,2 km 
chodieb, pokračovalo sa v mapovaní Bystrianskej 
jaskyne, Jaskyne mŕtvych netopierov, Štefanovej 
jaskyne a zameriavali sa aj iné novoobjavené, ale 
i preskúmané jaskynné priestory. Viacerí členovia 
sa zapojili do speleologického, klimatologického, 
paleontologického, archeologického, chiropte-
rologického a iného prírodovedného výskumu 
v jaskyniach a krasových územiach. Na prezen-
táciu výsledkov svojej činnosti využívali skupiny 
a kluby i jednotlivci Spravodaj SSS, Aragonit a iné 
odborné publikácie, regionálne i celoslovenské 
médiá, ale aj vlastné internetové stránky a oficiál-
nu webovú stránku SSS. Vyšla regionálna ročenka 
Jaskyniar (JS Aragonit). Bol nakrútený krátky film 
o jaskyni Zlá diera.

Zo zahraničných aktivít organizačných 
zložiek SSS to bol vlani predovšetkým veľký 
úspech v Macedónsku v pohorí Jakupica, kde 
medzinárodná výprava 21 jaskyniarov, z toho 
17 členov SSS, ktorí boli zároveň organizátor-
mi expedície, zostúpila v jaskyni Slovačka jama 
do hĺbky 524 m a zamerala vyše 1 km chodieb 
a priepastí, pričom jaskyňa ďalej pokračuje 
a nové významné objavy v nej sú otázkou času 
(ďalšia expedícia sa plánuje v r. 2009). 

Na Balkáne a inde v zahraničí pôsobili úspešne 
viaceré skupiny a kluby, resp. jednotliví členovia 
SSS. Spomeniem prieskumné a meračské akcie 
Speleoklubu Červené vrchy a ďalších v Kosove 
a Albánsku, Speleoklubu Drienka v Rumunsku 
(jaskyňa Drăcoaia), účasť P. Medzihradského 
z Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom na 
výpravách do Chorvátska a Slovinska so zostu-

pom do hlbokých jaskynných vertikál a priepastí 
vo Velebite a Julských Alpách alebo slovenských 
speleopotápačov na medzinárodných expedíci-
ách (napr. do zaplavených jaskýň na mexickom 
polostrove Yucatan). Mnohí členovia SSS boli 
na ďalších prieskumných výpravách, pracovných 
alebo poznávacích cestách, počas ktorých na-
vštívili krasové i pseudokrasové lokality a jaskyne 
v Európe (Česko, Poľsko, Maďarsko, Chorvátsko, 
Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, Rusko, 
Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, 
Anglicko), ale aj v Ázii (Nepál) a Afrike (Maroko), 
ba i v zámorí (Kuba). Na 4. európskom speleolo-
gickom kongrese vo francúzskom  Vercors pre-
zentovali M. Budaj, S. Mudrák a M. Sluka vlastný 
počítačový program Therion a s prednáškami 
vystúpili M. Jagerčíková, B. Šmída a L. Vlček (viac 
v Spravodaji SSS 3/2008). 

Ochrana krasu a jaskýň

Táto oblasť patrila k najdôležitejším medzi 
aktivitami SSS a je aj hlavnou náplňou spele-
ologickej strážnej služby, ktorá sa vykonávala 
na základe zmlúv medzi 30 jaskyniarskymi 
skupinami a klubmi a Správou slovenských 
jaskýň. Roku 2008 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 v súčinnosti s SSJ 
i samostatne zabezpečili vyhotovenie a osade-
nie alebo rekonštrukciu uzáverov jaskynných 
vchodov, ako aj iné zaistenie jaskýň a priepastí, 
resp. ich vyčistenie. 

Nové uzávery jaskýň: Strážovská priepasť, j. 
Ľudmila, Veľké Prepadlé, Orešanská sonda, 
Peterská priepasť, Jaskyne pod koreňom a pri 
kríži, Lavínište, Jaskyňa hučiacich vodopádov, 
Jaskyňa dvoch kamarátov, j. Píla, Medvedia 
jaskyňa I.

Rekonštrukcie a opravy uzáverov, iné zabezpe-
čenie jaskýň: Jaskyňa pod školou, Drienovská 
jaskyňa, Puklinová jaskyňa, Šarkania diera, 
Trstínska vodná priepasť, Havranická jasky-
ňa, Vestenická medvedia jaskyňa, Biela jas-
kyňa, Medvedia jaskyňa, Okienková jaskyňa, 
Hradová č. 31. 

Čistenie jaskýň a priepastí: Jaskyňa v doline,  
j. Kleňová, Gajdova štôlňa, Kysacká jaskyňa, 
Pekárnik, Jaskyňa pod Spišskou, Michňová a i.
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V rámci povrchového prieskumu a iných pra-
covných akcií sa na kontrolných a monitorova-
cích činnostiach zúčastňovali okrem členov spe-
leologickej strážnej služby aj ostatní dobrovoľní 
jaskyniari. Pritom mnohí spolupracovali so štát-
nou ochranou prírody – správami chránených 
území, najmä NP. Ich pôsobenie v krase je záro-
veň účinnou ochranárskou prevenciou, rovnako 
ako zapájanie sa do rozličných aktivít, ktoré 
sú súčasťou speleologickej a environmentálnej 
výchovy a vzdelávania. Vlani sa v Krásnohorskej 
Dlhej Lúke uskutočnil 8. seminár speleologic-
kej strážnej služby a ochranárska problematika 
bola aj súčasťou 7. ročníka Speleologickej školy 
SSS. Nesporný prínos pre ochranu a starost-
livosť o jaskyne zaznamenala sprievodcovská 
a výchovno-vzdelávacia činnosť v sprístupne-
ných jaskyniach prevádzkovaných dobrovoľný-
mi jaskyniarmi – členmi SSS (Jaskyňa mŕtvych 
netopierov, Zlá diera a Krásnohorská jaskyňa).   

Centrálne podujatia SSS a iné aktivity

Speleomíting
Ďalší ročník tradičného podujatia SSS sa usku-

točnil 12. apríla vo Svite za účasti slovenských, ale 
aj českých, poľských a rumunských jaskyniarov 
a priaznivcov jaskyniarstva. Odznelo na ňom re-
kordných 22 zaujímavých prezentácií z domova 
i zo zahraničia, vyššiu úroveň ako v predchádzajú-
com ročníku mali panelové prezentácie aj vďaka 
výstave Jaskyne Slovenského krasu – svetové prí-
rodné dedičstvo od SK Minotaurus. Na záver boli 
najlepšie prezentácie ocenené. (Podrobnejšie sa 
o podujatí píše v Spravodaji 2/2008.)

Jaskyniarsky týždeň 
V poradí 49. jaskyniarsky týždeň zorganizo-

vala OS Čachtice. Konal sa 6. až 10. augusta 
so základňou priamo pod Čachtickým hradom 
pri obci Višňové za účasti 140 jaskyniarov aj 
nejaskyniarov z 33 oblastných skupín a klubov 
SSS,  jaskyniarov z Česka a Poľska. Vydarené po-
dujatie, ktorého účastníci navštívili viaceré jaskyne 
Čachtického a Zemianskopodhradského krasu, 
krasu Považského Inovca, malo bohatý a zaujíma-
vý program. (Podrobnejšie v Spravodaji 3/2008.)

Speleologická škola SSS
V poradí už 7. ročník tohto vzdelávacieho 

podujatia, určeného najmä pre mladých za-

čínajúcich jaskyniarov, sa uskutočnil v dňoch 
28. 8. až 1. 9. 2008 v Demänovskej doline. 
Zorganizovalo ho vedenie SSS v spoluprá-
ci so Slovenským múzeom ochrany prírody  
a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň. 
Skúsení lektori sa viac ako v predchádzajú-
com ročníku zamerali na poznávanie krasu  
a krasových javov priamo v teréne s prak-
tickými ukážkami geológie, geomorfológie, 
meracími metódami speleoklimatológie, 
zameriavania jaskýň atď. Prednášky a celý 
program speleologickej školy mali vysokú 
úroveň; škoda, že sa na nej zúčastnilo iba  
15 záujemcov. Viac sa o priebehu podujatia 
dočítate v Spravodaji 3/2008.

Lezecké dni SSS sa v roku 2008 neuskutočnili.

Iné aktivity
Niektoré speleologické skupiny a kluby 

udržiavali tradíciu organizovania spoločných 
pracovných akcií, ako sú stretnutia malokar-
patských jaskyniarov, klubový jaskyniarsky 
týždeň SK Slovenský raj, pracovné zrazy a pod. 
Prínosom z hľadiska upevňovania vzťahov 
medzi organizačnými zložkami SSS, s miest-
nou samosprávou, odbornou i laickou verej-
nosťou boli spoločenské a iné podujatia uspo-
radúvané napríklad pri výročiach klubov alebo 
jaskýň, napr. 60 rokov Speleo Rožňava, 35. vý-
ročie objavenia j. Javorinka a i. Väčšina skupín 
a klubov organizovala s týmto cieľom rozličné 
podujatia pre verejnosť, najmä školskú mládež. 
Platí to aj v prípade akcií a podujatí organi-
zovaných SSJ a SMOPaJ za účasti členov SSS. 
Pokračovala príležitostná spolupráca HZS  
a HaZZ s jaskyniarskymi skupinami v oblasti 
záchrannej činnosti. Naši  speleopotápači sa 
pričinili o záchranu českých kolegov v jaskyni 
Hučiaca vyvieračka v Slovenskom krase, ako 
aj chlapca-nejaskyniara z opustenej banskej 
šachty. 

Rozvíjala sa spolupráca s ČSS, najmä s jas-
kyniarmi z Moravského krasu, maďarský-
mi, poľskými, rumunskými, bulharskými 
a inými zahraničnými speleológmi. Viacerí 
z nich boli hosťami našich jaskyniarskych 
skupín (niektorí sú dokonca ich členmi) 
a naopak. Dvaja jaskyniari od nás pôsobili 
v speleologických kluboch v Slovinsku a vo 
Francúzsku. 
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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.

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2008

Číslo skupina, klub počet
akcií

počet
TD

objavy
(m)

zamerané
(m)

počet
členov

zaplatené
členské (%)

1 Adama Vallu 32 32 35 100
2 Aragonit 72 70 271 61 20 45
3 Badizer Ardovo 11 82
4 Banská Bystrica 95 250 575 20 100
5 Bratislava 94 55 84 252 35 100
6 Brezno 39 117 273 9 100
7 Cassovia 45 147 68 39 92
8 Čachtice 94 10 225 43 22 95
9 Červené vrchy 5 100
10 Demänovská Dolina 32 120 730 25 100
11 Detva 18 18 37 70 7 100
12 Dolné Orešany 40 40 126 6 100
13 Drienka 52 150,5 + 528 1285 + 528 9 89
14 Dubnica nad Váhom 62 24 100
15 Handlová 32 32 14 86
16 Chočské vrchy 90 14 54 54 22 100
17 Inovec 46 32 4 100
18 Jána Majku 24 10 4 15 93
19 Liptovský Mikuláš 11 11 80 50 10 100
20 Liptovská Teplička 10 18 6 100
21 Liptovský Trnovec 3 3 5 17 94
22 Malá Fatra 58 16 69
23 Minotaurus 57 57 8 75
24 Muránska planina 11 9 100
25 Nicolaus 114 112 100 18 100
26 Orava 15 80
27 Plavecké Podhradie 61 32 26 100
28 Prešov 30 12 92
29 Rimavská Sobota 56 56 199 99 19 79
30 Rokoš 3 9 78
31 Rožňava 25 18 8 22 100
32 Ružomberok 87 84 150 290 12 100
33 Sekcia jask. potápania 5 100
34 Slovakia-Bystrá 52 18 100
35 Slovenský raj 103 103 785 772 35 100
36 Spišská Belá 39 119 354 23 91
37 Strážovské vrchy 110 110 45 114 40 100
38 Šariš 70 50 320 +1710 21 100
39 Tisovec 56 358 105 15 93
40 Trenčiansky speleoklub 34 17 13 20 8 100
41 Tribeč 12 12 12 16 100
42 Uhrovec 10 7 86
43 UK Bratislava 2200 3419 11 73
44 Varín 34 40 40 9 56
45 Veľká Fatra >44 44 15 87
46 Východ - SPK 48 27 900 906 10 90

Nezaradení členovia 26 50
Čestní členovia 11
Spolu 2005 911 6535,5 + 528 10 118  + 2238 780 91
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TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 1. 4. 2009

Ján Tencer

 1.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   35 291
 2.  Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   21 987
 3.  Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier   19 780
 4. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry  19 200
 5. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   10 511
  6.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  9 018
  7.  Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   7 554
  8.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina   6 998
 9.  Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina   5 368
 10.  Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   5 034
 11. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  4 913
 12.  Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie   4 200
 13.  Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze   3 865
 14.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry   3 829
 15.  Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie   3 531
 16.  Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   3 138
 17.  Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina   3 070
 18.  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   3 036
 19.  Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra  2 954
 20. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina   2 811
 21.  Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   2 570
 22.  Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry   2 360
 23. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   2 334
 24.  Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   2 261
 25. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče  1 890
 26. Zápoľná, Kozie chrbty, Važecký chrbát   1 789
 27.  Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier   1 779
 28.  Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry   1 764
 29. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty 1 755
 30. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   1 642
 31.  Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie   1 570
 32.  Demänovská medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   1 567
 33.  Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra   1 541
 34.  Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina   1 525
 35.  Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina   1 492
 36.  Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   1 483
 37.  Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   1 460
 38.  Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   1 420
 39.  Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina   1 355
 40.  Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina   1 348
 41.  Homoľa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   1 309
 42.  Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  1 209
 43.  Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina   1 189
 44.  Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina   1 100
 45.  Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina   1 010
 46.  Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov   1 000
 47.  Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina   933
 48.  Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry   870
 49.  Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras  863
 50.  Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie   843
 51.  Ponická jaskyňa, Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina   840
 52.  Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   839 
 53.  Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy   820
 54.  Milada, Slovenský kras, Silická planina   800
 55.  Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina   780

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 1. 4. 2009

Ján Tencer

 1.  Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   495
 2.  Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry   451
 3.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry   360
 4.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina   336
 5. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier   324
 6.  Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   313
 7.  Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   284
 8.  Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry   232
 9.  Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina   203
 10.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   201
 11.  Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry   201
 12.  Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   194
 13.  Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   187
 14.  Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch   186
 15.  Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy   183
 16.  Brázda, Slovenský kras, Silická planina   181
 17.  Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie   174,5
 18.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry   168
 19. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy   165
 20.  Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   147
 21.  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras   142
 22.  Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina   141
 23.  Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina   140
 24.  Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina   135
 25.  Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch   130
 26.  Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier   128
 27.  Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   125
 28. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   125
 29. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina   123
 30.  Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry   121
 31.  Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá   120
 32.  Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch   120
  33.  Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   112
 34.  Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch   112
 35.  Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   110
 36.  Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina   110
 37.  Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch   110
 38. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze   110
 39.  Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   110
 40.  Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina   108,5
 41.  Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá   106
 42.  Michňová, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   105
  43. Nová Michňová (M-2), Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras   105
 44.  Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov   104
 45.  Zvonivá diera, Slovenský kras, Plešivecká planina   101
 46.  Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch   100
 47. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie   98
 48.  Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   97
 49.  Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry   97
 50.  Stará garda, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty   96
 51.  Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch   93
 52.  Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov   92
 53.  Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   91
 54.  Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina   88
 55.  Štepnica, Malé Karpaty, Nedze   85

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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Izolovaná krasová plošina 
južne od Poráčskej doliny nazývaná Skala 
alebo Slovinská skala je ukážkovým príkla-
dom planinového krasu. Zo všetkých strán 
je voči okoliu ohraničená strmými skalnými 
stenami s výškou 5 – 50 m. Iba na SZ okraji 
je menší úsek bez bralného reliéfu. Planina 
má zhruba trojuholníkový tvar a rozmery 
cca 2,2 km v smere V – Z a v najširšom 
mieste 1 km v smere S – J. Pozostáva z nie-
koľkých uzavretých i otvorených plytkých 
úvalovitých depresií oddelených od seba plo-
chými eleváciami. Otvorené úvaliny prechá-
dzajú postupne smerom na S do senilných 
dolín, ktoré ústia v podobe skalných žľabov 
a roklín v Poráčskej doline. 

Odvodňovanie planiny je puklinové alebo 
cez niekoľko otvorených závrtov. Najznámejší 
je otvorený Závrt na Slovinskej skale nad 
záverom Šarkanovej dolky. V literatúre sa uvá-
dza zostup až do hĺbky 20 m. Samostatnou 
kapitolou je JV okraj planiny, označovaný ako 
stupňovina – Slovinská skala. Droppa (1972) 
ju opisuje ako mierne sklonené plošiny zorade-
né stupňovito nad sebou. Sú tu 4 stupňoviny 
široké 100 – 200 m, pričom výška jednotlivých 
stupňov je 3 – 5 m. Celá planina má priemernú 
nadmorskú výšku okolo 900 m a možno ju 
priradiť k starohorskému povrchu, vrcholová 
časť Slovinskej skaly má výšku 1014 m n. m. 
Vznik stupňoviny smerom k vrcholovej kóte 
sa vysvetľuje vertikálnou zmenou fyzikálnych 
a chemických vlastností vápencového podkla-
du (Lukniš, 1945). Podľa nášho názoru tento 
jav primárne súvisí s priečnou zhruba S – J 
tektonikou a postupným výzdvihom blokov. 
Podobný jav sa vyskytuje aj v časti severne od 
Poráčskej doliny. Ide o výrazný výzdvih karbo-
nátov Bielej skaly a Kobyly voči centrálnej časti 
pohoria Galmus.

Zaujímavosťou je uzavretá skoro kruhová 
depresia vyplnená vodou na najvyššej plošine 
tesne pod kótou na výške 980 m n. m. Ide 
o plytký misovitý závrt s priemerom asi 6 m, 
vyplnený bahnom, čo spôsobuje, že sa tu dlho-
dobo drží dažďová voda.

Bralný reliéf lemujúci planinu sa v južnej časti 
vyskytuje v menšej miere. Je to spôsobené men-
ším vertikálnym prevýšením voči okolitej kra-
jine i menšou hrúbkou karbonátových hornín, 
ktoré sú uklonené pod uhlom 25 – 35° k severu 
(zdá sa, že smerom na S sa sklon zväčšuje). 
Výnimkou je mohutný bralný reliéf na juž-
nom a východnom svahu kóty Slovinská skala. 
Smerom na sever do Poráčskej doliny vzrastá 
hrúbka karbonátov a aj preto je na severných 
stráňach planiny hlavne v ich horných partiách 
hojne zastúpený bralný reliéf. Dominantné sú 
skalné steny s výškou až 50 m v časti nazývanej 
Muráň. V celom podloží karbonátov predpo-
kladáme výskyt bridlíc a pieskovcov spodného 
triasu malej hrúbky a lokálne aj výskyt poly-
miktných zlepencov, ktoré patria knólskemu 
súvrstviu permu (Novotný – Miháľ, 1987). Dajú 
sa nájsť spolu s bridlicami v eróznych zárezoch 
potoka v doline Suchynec Z od lokality. 

Podzemný kras priamo úmerne súvisí s vý-
skytom a mohutnosťou bralného reliéfu. 
Určitú úlohu tu hrajú aj úložné pomery, teda 
sklon vrstiev. Aj preto sa v južných stráňach 
planiny doteraz nenašli žiadne jaskyne. Tie 
sú však bohato zastúpené najmä v SZ časti. 
Táto časť je v mapách označená ako Golúvka. 
Smerom na SZ vybieha samostatný hrebeň až 
k ústiu doliny Suchynec. Jeho plochý hrebeň 
zrezaný na úrovni 820 – 825 m tvorí pred-
horie planiny a samostatnú eróznu úroveň. 
Východne od neho je pomerne výrazná suchá 
dolina predelená v spodných častiach skalným 
prahom. Na jej svahoch i v osovej časti je sú-
stredený najvýznamnejší podzemný kras pla-
niny. Niekoľko jaskýň sa ešte našlo na S a SV 
svahu planiny. Speleologický prieskum lokali-
ty robila skupina Slovinky, ktorá však zanikla. 
Z tých čias je tu opísaných niekoľko jaskýň. 
Po rozpade skupiny zostalo málo informácií 
o nájdených lokalitách, a tak sa dajú iba veľmi 
ťažko identifikovať. Podľa archívnych materiá-
lov sme dokázali v tejto časti určiť iba jaskyňu 
Matejova diera a jaskyňu Skala. Vzhľadom 
na to, že ani archív SMOPaJ v Liptovskom 
Mikuláši nepriniesol dostatok materiálov, roz-
hodli sme sa nájdené lokality označiť nový-

Krasové javy na  planine Slovinská skala

František Miháľ, Správa NP Slovenský raj
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mi menami. Z každej jaskyne je vyhotovená 
grafická dokumentácia a fotodokumentácia. 
Nebude teda problém, ak sa nájdu grafické do-
kumentácie, určiť dodatočne ich staré názvy.

Jaskyňa Matejova (Matejovie) diera. O tejto 
jaskyni je najviac údajov a nebol problém ju 
určiť. Leží vo výške 610 m n. m. na SZ okraji 
Golúvky, na konci skalného žľabu, ktorý ma 
jasné znaky po erozívnej činnosti vody. Ide 
o pomerne veľkú podzemnú dutinu s roz-
mermi 10 × 8 × 2 – 5 m a pomerne veľkým 
vchodom. Na základe nájdenia zvyškov kera-
miky bola označená ako archeologická loka-
lita. V ústí sa vytvoril menší sutinový kužeľ. 
Dno je rovné, kamenité až kamenito-hlinité. 
Na jej vzniku sa podieľala prevažne korózia 
a čiastočne aj mrazové zvetrávanie. V zimných 
mesiacoch je tu nádherná ľadová výzdoba. 
Jaskyňa prakticky nie je navštevovaná. 

Jazvečia diera. Jaskyňa v skalnom hrebe-
ni, ktorý sa začína pri ústi potoka Suchynec 
a pokračuje na predhorie planiny, má vstupný 
otvor s rozmermi 1,2 × 1,8 m. Nachádza sa 
na SV strane hrebeňa zhruba vo výške 625 m  
n. m. Ide o kľukatý erózny kanál, klesajúci od 
ústia západným smerom. Vstupná časť rýchlo 
prechádza do nízkej plazivkovej časti a ohýba 
sa na juh, zníženie je však spôsobené skôr aku-
muláciou sedimentov. Dno je v prevahe hlini-
té, najprv horizontálne a potom mierne klesá. 
Po prekonaní plazivky sa strop mierne zdvíha, 
ale jaskyňa sa po niekoľkých metroch prudko 
ohýba na Z a klesá znovu do ťažko prielezných 
častí, navyše s náznakmi prítomnosti zveriny. 
Túto časť sme preto nepreskúmali a na jej 
prieskum bude potrebné rozšíriť nízke a úzke 
miesta. Celková preskúmaná dĺžka jaskyne je 
cca 8 m.

Jaskyňa Matejova diera. Foto M. Soják Jazvečia jaskyňa od vchodu. Foto: M. Barlog
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Jaskyňa Horná diera leží asi o 40 m vyššie 
na tom istom hrebeni. Je tu však výrazná 
zmena reliéfu – „odpočinok“; ide pravdepo-
dobne o zvyšok nejakej významnejšej eróznej 
úrovne. Vchod do jaskyne je nenápadný, skoro 
úplne zanesený lístím. Sutinový kužeľ znížil 
pôvodnú výšku portálu tak, že má až plazivko-
vý charakter. Po jeho prekonaní nasleduje ho-
rizontálna jaskyňa s rovným dnom, výškou až 

2 m a šírkou do 1 m. Profil chodby prerušujú 
skalné mosty. Ide o erozívno-korozívnu jasky-
ňu na pukline S – J smeru. V závere prechá-
dza do dvoch samostatných paralelných, nad 
sebou ležiacich tunelov, pre človeka neprielez-
ných. Celková preskúmaná dĺžka cca 14 m.

Jaskyňa Torzo je skalná brána – denudačný 
zvyšok po starom jaskynnom systéme. Skalná 
brána má šírku 6 – 7 m a max. výšku okolo  

 Charakter chodby v jaskyni Horná diera. Foto M. Barlog

 Skalná brána – jaskyňa Torzo, pravdepodobný zvyšok po 
zavalenom jaskynnom systéme, V päte brala na ľavej strane 
vidieť vchod do zvyšku pôvodných chodieb. Foto: M. Barlog



45

6 m. Jej nadmorská výška je okolo 680 m. 
Zvyšky jaskýň sú na pravej strane tesne nad 
skalnou bránou. Pravdepodobne sa prevažná 
časť stropu zrútila a okrem skalnej brány sa 
zachovala malá časť pôvodných chodieb. Ide 
o nízke horizontálne chodby končiace sa v bal-
vanitom závale. Dno je kamenité až hlinito-
-kamenité. Strop miestami tvoria zaklinené 
balvany. Jaskynné priestory dosahujú dĺžku  
7 m. Na ľavej strane v mohutnej skalnej stene 
je druhý zvyšok jaskyne v podobe vysokej ko-
rozívnej dutiny. Nadmorská výška jaskyne je 
zhruba 700 m.

Priepasťovitá jaskyňa sa podobá na pred-
chádzajúcu, ale leží východnejšie za bočným 
skalným hrebeňom už priamo v osovej časti 
suchej doliny. Vchod do jaskyne v skalnej stene 
má charakter tunela. Od ústia pomerne prud-
ko stúpa a vidno, že pôvodný profil jaskyne vy-
pĺňa z veľkej časti drobná kamenitá sutina. Po 
asi 6 m je prechod na dno rozsiahlej elipsovitej 
priepasti. Aj tu je jasné, že ide o prepadnutý 
strop jaskynného systému, ktorý určite po-
kračuje v protiľahlej stene prepadliska. Výška 
stien prepadliska je 3 – 6 m, rozmery zhruba 
10 × 5 m. Nadmorská výška je na úrovni pred-
chádzajúcej jaskyne.

V nadm. výške okolo 745 m na druhej strane 
suchej bezmennej doliny je jaskyňa Tunel. 
Aj v tomto prípade ide o zachovaný zvyšok 
pôvodného jaskynného tunela. Má dĺžku 10 
m. Smeruje zhruba z V na Z, pričom západ-
ný portál do bočnej doliny je dobre viditeľ-
ný. Východný je viac ako z polovice zasypaný. 
Prípadné pokračovanie smerom do masívu 
sa nedá vylúčiť, nie je však také viditeľné ako 
v predchádzajúcich dvoch prípadoch. Ide jed-
noznačne o korozívno-erozívny tunel.    

Všetky tri spomínané jaskyne, Torzo, 
Priepasťovitá i Tunel, sú blízko seba a naznaču-
jú v týchto miestach prítomnosť rozsiahlejšie-
ho jaskynného systému. Rovno oproti Tunelu 
je navyše pod skalnou stenou náznak menšie-

  Priepasťovitá jaskyňa. Pohľad z priepasti ku 
vstupnému tunelu. Foto: F. Miháľ
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ho lievikovitého prepadliska, ktoré môže súvi-
sieť s Priepasťovitou jaskyňou. Bližšie sme ho 
neskúmali, lebo ho zavalili spadnuté stromy 
a muselo by sa vyčistiť. 

V skalnom hrebeni, ktorý vybieha rovno z pla-
niny, je zhruba vo výške 800 m n. m. vedľa seba 
niekoľko otvorov. Dva z nich sú v skalnej stene 
5 – 7 m nad pätou brala, tretí je zhruba medzi 
nimi na úpätí skalnej steny. Pravý (južnejší) 
otvor ukrýva izolovanú horizontálnu jaskyňu, 
ktorá pretína celé bralo. Veľký západný portál 
ústi do steny a prístup k nemu po malej rímse 
je nebezpečný. Má rozmery zhruba 4 × 3 m. 
Smerom dovnútra sa dno postupne dvíha 
k druhému vchodu, ktorý je zasypaný kameni-
tým materiálom až do podoby plazivky. Jaskyňa 
má celkovú dĺžku 12 m. Asi meter od južného 
okraja pri Z portáli vidno v skale ďalší otvor 
do menšej súbežnej jaskynky, ktorá sa končí 
asi po 5 m v skale neprielezným 
profilom. Iba niekoľko metrov 
od V otvoru jaskyne je druhý, 
rozmermi väčší, ale kratší tunel. 
Je zhruba 3 m široký, 2 – 3 m 
vysoký. Prechádza celým bralom, 
ktoré má v týchto miestach šírku 
asi 7 m. Tunel klesá pod uhlom 
30° k západu a ústi do steny. 
Zhruba v jeho strede na ľavej 
strane je skoro vertikálny otvor 
rozmerov 1 × 0,7 m. Po zostupe 
5 m sa dá prejsť do spodnej, 
horizontálnej jaskyne, ktorá ústi 
v päte brala medzi oboma tunel-
mi. Jej dno je zväčša hlinité. Ide 
pravdepodobne o zvyšky jedné-
ho jaskynného systému, preto 

sme sa rozhodli označiť ho spoločným názvom 
Skalný labyrint. Dosahuje celkovú dĺžku viac 
ako 35 m. Ide prevažne o korozívno-erozívne 
tunely dotvárané mrazovým zvetrávaním

Pri zostupe z hrebeňa smerom k Matejovej 
diere sme zhruba vo výške 740 m n. m. našli 
ďalšiu jaskyňu. Nazvali sme ju Románska 

  Jaskyňa Tunel, západný portál. Foto: F. Miháľ

Skalný labyrint, južný tunel – pohľad k západnému portálu. 
Foto: M. Barlog
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chodba. Otvor v päte brala je neveľký, široký 
1 m a vysoký do 0,8 m. Vnútri však rýchlo pre-
chádza do riečnou eróziou pekne tvarovanej 
chodby so šírkou 1,5 – 2 m a výškou od 1,5 
do 2,5 – 3 m. Chodba mierne stúpa a dĺžka 
hlavnej chodby je 9 m. V závere chodbu vypĺňa 
sintrová výzdoba. Dno je v úvode skôr hlinité 
a v závere sú staré sintrové kôry. Asi 5 m od 
ústia vidno na pravej strane bočný nízky a rov-
ný kanál, pre človeka ťažko prístupný. Smeruje 
kdesi von zo skalného masívu, ale vonkajšia 
obhliadka terénu nepotvrdila v predpoklada-

ných miestach žiadny otvor. V blízkosti odboč-
ky a priamo v nej boli stopy po prítomnosti 
zvierat (líška alebo jazvec). Asi 2 m naľavo od 
vstupného otvoru do jaskyne je súbežný ko-
rozívny kanál smerujúci do masívu. Aj ten je 
pre človeka iba ťažko prístupný. Celková dĺžka 
jaskyne dosahuje 15 m.

Pod vysokou skalnou stenou Muráňa je nie-
koľko skalných žľabov. V päte jedného z nich 
v nadm. výške asi 800 m je otvor do jaskyne 
Muráň. Horizontálna jaskyňa má dĺžku 8 m, 
šírku 3 – 4 m a výšku 2 – 4 m. V závere stúpa 
úzky komín, vysoký viac ako 5 m. Ide o koro-
zívny typ jaskyne na S – J pukline. V ústí je vý-
razný sutinový kužeľ. Dno kamenito-hlinité. 

Na V okraji planiny vo výške okolo 930 m 
n. m. sme našli zatiaľ neuvádzanú novú jas-
kyňu, ktorej sme dali názov Puklina v Skale. 
Ide o 7 m dlhú korozívnu jaskyňu na pukline 
70°/75°. Za sutinovým kužeľom v ústí je ka-
menito-hlinité dno. Na stenách sú náznaky 
sintrových nátekov. 

Na SV okraji planiny v nadm. výške asi 900 m 
je jaskyňa Skala (0-2), identifikovaná podľa 
lokalizácie v starých mapách i podľa starých 
fotografií vchodu. Jaskyňa sa vytvorila v skal-
nom hrebeni, ktorý vybieha z planiny. Asi 15 m 
od vchodu je skalné okno, ktorým sa dá prejsť 
na druhú stranu hrebeňa k jaskyni Skala 2. 
Obe jaskyne sú pravdepodobne prepojené ne-
priechodnými zasutinenými kanálmi. Jaskyňa 
Skala má charakteristický hranatý portál, ktorý 
vyzerá akoby umelo vysekaný. Za ním nasleduje Románska chodba-stredná časť jaskyne. Foto: M.  Barlog
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horizontálna komora široká 3 – 3,5 m a dlhá 
4 – 5 m s výškou 1,5 – 1,6 m. Dno je rovné, 
hlinité, strop tiež skôr rovný. Z komory vybieha 
do masívu úzky horizontálny erozívno-koro-

zívny kanál. Končí sa v masíve neprielezným 
priemerom a čiastočným zahlinením. Celková 
dĺžka jaskyne je 15 m. Jaskyňa Skala 2 z druhej 
(južnej) strany hrebeňa má nízky, asi 2 m široký 
vchod. Prekrýva ho vstupný sutinový kužeľ. 
Pravú stranu tvorí puklina 210°/65°. Jaskyňa je 
v spodnej časti dlhá asi 6 m, ale končí sa v ka-
menitej sutine s náznakmi pokračovania. Výška 
v tejto časti neprekračuje 1,5 m. Po pukline na 
pravej strane je však výstup do vyššej úrovne, 
ktorá má charakter koróziou rozšírenej pukliny. 
Smeruje horizontálne i vertikálne do masívu.

Vchod do jaskyne Puklina v Skale. Foto F. Miháľ



49

Poslednou jaskyňou v tejto časti je Diera 
v Skale. Leží zhruba v rovnakej nadmorskej 
výške ako predchádzajúca. Ide o korozívny 
typ jaskyne, vytvorenej na výraznej pukline  
Z – V v kombinácii s lavicovitou vrstevnatos-
ťou vápencov. Vstupná časť jaskyne má skôr 
charakter abri s rozmermi 5 × 3 m a výškou 
1,7 – 2 m. Do masívu však na pravej strane  
pokračuje úzkou jaskynkou dlhou 7 m. Okrem 
toho je na ľavej strane stúpajúci šikmý komín 
vysoký asi 5 m. Na jeho konci sa dá prejsť do 
nízkych vrstevných dutín, ktoré sú prepoje-

né s jaskynkou. Vstupné 
abri využíva ako skrýšu 
vysoká zver. 

Prieskum severných 
a  severovýchodných 
strání planiny nie je 
skončený a nedá sa vy-
lúčiť, že sa podarí nájsť 
ďalšie jaskyne. Na zákla-
de doterajších poznat-
kov však konštatujeme, 
že väčší jaskynný systém, 
ktorý by priamo súvi-
sel s krasovou planinou 
Slovinská skala, nemož-

no očakávať. Je to dané menšími rozmermi 
planiny, a tým aj malou zbernou plochou pre 
zrážkové vody, ktoré by boli schopné vytvoriť 
pod ňou rozsiahlejšie podzemné dutiny. Tunely 
a zrútené jaskyne v SZ časti medzi Golúvkou 
a dolinou Suchynec súvisia pravdepodobne 
s povrchovými vodami južných alochtónnych 
prítokov v pliocéne, prípadne v pleistocéne. 
Aj preto si táto časť zasluhuje podrobnejší 
speleologický prieskum, a to nielen povrchový, 
ale zahŕňajúci aj technické práce, ktoré by po-
mohli preniknúť cez závaly do predpokladané-
ho podzemného systému.   

Literatúra
DROPPA, A. 1972: Krasové javy horskej skupiny 

Galmus. Geografický časopis, 24, 3, 185–200
ČECH, V. 2002: Krasové geomorfologické 

formy centrálnej časti pohoria Galmus. Folia 
geographica 6, Prírodné vedy, 37, 6, FHPV 
PU Prešov, 193–207.

 Vchod do jaskyne Diera v Skale. Foto F. Miháľ

Vstupná sieň jaskyne Skala. Foto M. Barlog.
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Dňa 6. decembra 2008 sme 
zaznamenali významný objav v Tisovskom 
krase. Pri hĺbení novej prieskumnej sondy 
a rozoberaní závalu sa členom speleoklu-
bu Dušanovi Hutkovi, Jánovi Pavlíkovi 
a Dušanovi Čipkovi podarilo prekopať  
a neskôr preniknúť do nového jaskynného 
priestoru. Na objave sa ďalej podieľali Ivan 
Kámen, Ivan Kubíni a Miroslav Hecko.

História
V blízkosti novej jaskyne sa v minulosti 

nachádzalo niekoľko obývaných poľnohospo-
dárskych usadlostí. Skalnatý terén na rozhraní 
lúky a lesa sa využíval najmä na spásanie. 
Je pravdepodobné, že vstup do jaskyne bol 
v minulosti čiastočne otvorený. Pri kopaní 
sondy sme v hĺbke približne dva metre našli 
kosti najmenej z troch domácich zvierat. Pri 
kostiach bol úlomok bielej a zeleno glazovanej 
keramiky, ktorý by mohol pochádzať z konca 
19. a prvej polovice 20. storočia. Našiel sa aj 
splavený úlomok tenkostenného zeleného skla 
priamo v jaskyni, ako aj niekoľko menších 
kostí. Neskôr sme našli úlomok zeleno glazo-
vanej keramiky v sedimentoch na dne jaskyne. 
Je známe, že mnohé prepady, 
závrty či čiastočne otvorené 
jaskyne v blízkosti tunajších 
usadlostí slúžili na odhadzo-
vanie odpadu, skál a iného 
materiálu. Tunajší obyvatelia 
sa snažili tieto terénne nerov-
nosti zavoziť najmä skalami, 
ktoré sa vyzbierali na poliach  
a lúkach. Z lokality Suché doly 
– Teplica máme niekoľko ta-
kých prípadov. Množstvo skál 
i kostí a keramické nálezy sú 
známe najmä z jaskynnej prie-
pasti Michňová, niektorých 
závrtov, ako aj z prieskumnej 
sondy M-3, ktorá sa nachá-
dza v malej terénnej depresii. 
Keramické črepy pochádzajú 
najmä z prvej polovice 20. 
storočia, keď sa spomínaná 

lokalita intenzívne využívala. Preto pri skúma-
ní krasových javov v tejto oblasti očakávame 
ďalšie podobné nálezy.

Okolnosti objavu
Miesto objavu leží v slepej skalnatej dolinke, 

ktorá má aj charakter závrtu. Táto perspek-
tívna lokalita bola jaskyniarom známa už 
dávnejšie. V jej tesnej blízkosti sa nachádza nie-
koľko menších závrtov. Dňa 27. 12. 2007 nás 
upozornil člen našej skupiny Ivan Kámen na 
silný výpar z blokoviska v spomínanej lokalite. 
Pôvodne sme chceli tento deň zostúpiť do jas-
kyne Nová Michňová  (M-2). Keďže zvedavosť 
nám nedala a toto miesto je pomerne blízko, 
zmenili sme plán. Útočný tím v zložení Kámen, 
Hutka, Pavlík, Hecko prehadzoval a rozbíjal 
skaly priamo v mieste výparu. Výsledok spo-
ločnej 20-hodinovej práce bol objav asi 3 metre 
dlhej horizontálnej jaskyne smerujúcej pod 
masív. Bola po strop vyplnená menšími, ale aj 
väčšími skalami. Pri ďalšej akcii sme postúpili 
o dva metre, čo si vyžiadalo ešte 23 hodín práce 
(Hutka, Kubíni, Kámen). Keďže otvorená stena 
v blokovisku nebola zaistená a skaly sa nenosili 
ďaleko, 9. 2. 2008 sme zistili, že vchod do jas-

Objavenie jaskyne 6. 12. 2008 zľava: J. Pavlík, D. Hutka, D. Čipka.  
Foto: D. Hutka

Suchodolská jaskyňa – nový objav v Tisovskom krase

Dušan Hutka, Speleoklub Tisovec 



51

kyne zavalilo aj z naším náradím. Bolo treba 
začať od začiatku. Pre prácnosť sme miesto 
načas opustili a vrátili sme sa tam náhodne až 
na Mikuláša 2008.

V tom čase v jaskyni Nová Michňová pre-
biehal niekoľkodňový prieskum jaskynných 
komínov. Jaskyniari z Jeseníkov, Revúcej  
a Brezna pod vedením Lukáša Vlčeka hľadali 
nové jaskynné priestory a prepojenia. My traja 
sme mali v pláne prekopať a rozšíriť kanál  
v spodnej časti jaskyne. Intenzívne dažde však 
spôsobili vysoký stav vody a kanál zatopilo. 
Keďže jaskynné komíny nie sú našou silnou 
stránkou, zmenili sme plán a vrátili sme sa 
na staré pracovisko, ktoré sme pred rokom 
opustili. Vytýčil som novú sondu približne 
10 metrov od pôvodného výparu, kde sme 
začali kopať pred rokom. Z tohto miesta sa 
síce nikdy neparilo, ale bolo najnižšie polo-
žené. Pri kopaní a rozbíjaní skál sme sa držali 
kompaktnej skalnej steny. Podarilo sa nám 
vyhĺbiť šachtu pomedzi veľké skalné bloky do 
hĺbky 2 metre. V hline sa našli kosti a zuby 
zvierat, ako aj úlomky keramiky. Pri ďalšom 
prehlbovaní sondy sa zem medzi blokmi za-
čala prepadávať, až sa otvorila asi meter dlhá  
a 20 cm široká puklina. Bolo z nej cítiť prievan 
a počuť vodu. Z nedočkavosti som do pukliny 
spustil fotoaparát. Na zábere smerujúcom pod 
skalný masív bolo vidieť veľký šikmý priestor 

klesajúci do hĺbky bez výraz-
ného ohraničenia. Všetci sme 
boli vo vytržení a urýchlene 
sme čistili a prehlbovali sondu 
od ďalších kameňov a hliny. 
Puklina sa rozšírila, ale spod-
né bloky, na ktorých som stál, 
sa začali hýbať. Keďže sme ne-
vedeli, čo je pod nami, a sonda 
nebola zaistená, v ten deň sme 
skončili. Dohodli sme sa na 
ďalšom termíne prieskumu.

Pokračujeme 12. decembra  
v zložení Hutka, Čipka, Kubíni. 
Po zabezpečení a rozšírení 
vstupu sa o 12.50 h spúšťam 
do nového priestoru, nasle-
dovaný Dušanom a Ivanom. 
Šikmé dno tvorené veľkými 
aj menšími blokmi sa začína  
4 metre pod povrchom, kde 

sme začali kopať. Strop sa nachádza priemerne 
v 2- až 4-metrovej výške a tvorí ho kompaktný 
masív. Na čelnej a bočnej stene vidno pekné 
sintrové kaskády a uzavretý niekoľkometrový 
prívodný kanál. Na strope a stenách sú sin-
trové náteky a skromná kvapľová výzdoba. 

Prvý zostup do jaskyne 12. 12. 2008 zľava: D. Hutka, D. Čipka, I. Kubíni. 
Foto: D. Hutka

5-metrový sintropád. Foto: D. Hutka
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Jaskyňa sa javí ako 
obrovská šikmá puk-
lina, do ktorej sa 
zrútila časť stropu. 
Pôdorys jaskyne má 
lichobežníkový tvar  
a maximálny rozmer je  
19 × 15 metrov.

Po prezretí jaskyne 
hľadáme jej pokra-
čovanie. V spodnej, 
východnej časti, na 
rozhraní napadaných 
blokov a masívu sme 
zvolili miesto na ďalší 
prieskum. Pri ďalšej 
akcii (Hutka, Pavlík, 
Vlček) sme tu začali 
hĺbiť sondu, rozbí-
jať a odnášať skaly. 
Po niekoľkohodino-
vej práci sme objavili 
malú dutinu vymytú 
vodou. Práce sme mu-
seli prerušiť, lebo skal-
ný zával, ktorý bol na 
sedimentoch, sa začal 
uvoľňovať. Nasledoval 
dovoz dreva a robenie 
výstuže. Pri ďalšom 
kopaní a prehlbovaní 
6. 1. 2009 sme objavili 
úzky, čiastočne zahli-
nený kanál. Dňa 17. 
januára rozširujeme 
a prehlbujeme sondu 
i kanál a snažíme sa 
odviesť vodu, ktorá sa 
tu začína objavovať. 
Sme v hĺbke takmer 
dva metre. Pri kopaní v pieskových a hlinených 
sedimentoch sme našli úlomok keramiky. Ako 
sa dostal na toto miesto, si nevieme vysvetliť. 
Po odvedení vody sa dá už nazrieť aj do úzke-
ho kanála. Na špeciálne vyrobenej a upravenej 
tyči som opakovane vsunul do úzkej plazivky 
fotoaparát. Na záberoch sme všetci videli rie-
čisko smerujúce pod masív. Tam sme sa chceli 
dostať do 23. januára, keď bola naplánovaná 
výročná členská schôdza skupiny. Na akciu sme 
sa dobre pripravili, ale celý týždeň pršalo, a to 

neveštilo nič dobré. Napriek tomu sme sa pokú-
sili s Dušanom Čipkom preniknúť do nového 
priestoru, pre veľké množstvo vody a blata sa 
nám to však nepodarilo. Až v piatok 30. 1. 2009 
na záver akcie sa odhodlal Janko Pavlík prepla-
ziť čiastočne zatopenú plazivku. Keď sa dostal 
do priestoru predpokladaného riečiska, uvidel 
ďalší zával a uzavretý priestor plný blata a vody.

V súčasnosti pripravujeme alternatívny plán, 
ako sa dostať ďalej. Aj keď zostáva ešte niekoľ-
ko možností, ani jedna z nich nebude ľahká.



53

Aj farbenie vzduchu môže jas-
kyniarovi povedať veľa, dokonca si myslím, 
že ešte oveľa viac ako farbenie vody, lebo 
tá má len jeden smer pohybu  – gravitačný. 
Pri farbení vzduchu sme schopní určiť nie-
len spodné vchody do jaskýň, ale aj horné 
vchody, prípadne určiť v jaskyni miesta, 
kde zafarbená vzduchová hmota vychádza 
alebo sa stráca. Všetko je založené vlastne 
na princípe, že studený vzduch je ťažší ako 
teplý.
Myslím si, že aj to viedlo Petra Hipmana  
vyskúšať mnoho metód pri zisťovaní pohybu 
vzduchových más jaskyňami. V stručnosti 
by som chcel jednoduchou formou vysvetliť 
základné princípy týchto metód.

Rozdelenie metód prieskumu vzducho-
vých más (prievanu)

Metódy, ktoré používame na zistenie pohybu 
vzduchových más v jaskyniach, by som rozdelil 
na dve – zrakovú a čuchovú; obe fungujú na 
základe zmyslových orgánov človeka.

Zraková metóda

Túto v podstate základnú metódu pozná 
a používa skoro každý jaskyniar. Na farbenie 
vzduchu slúži najčastejšie biely dym.

Farbenie cigaretou – jedna z najjednoduch-
ších, ale aj najnepresnejších metód. Dym z ci-
garety má totiž určitú teplotu a pri jemných 
presunoch vzduchových más väčšinou stúpa 
do stropu jaskyne, a tak postup zafarbeného 
vzduchu priestorom jaskyne nie je celkom zrej-
mý. Smer postupu vzduchu je istý len v tých 
prípadoch, keď prievan je pomerne výrazný 
a v podstate ho zacítime aj na dlani. Na túto 
metódu sme v našich jaskyniach najčastejšie 
využívali dnes už nefajčiara Františka Vengera. 
Obr. 1 je zo skúšky prievanu do Javorovej prie-
pasti, keď ešte neexistovala.

Farbenie dymovou trubičkou – pomerne jed-
noduchá a presná metóda, lebo vzduchová 
farba vychádzajúca z trubičky má rovnakú 
teplotu ako jaskynný vzduch a umožňu-

je zachytiť pohyb vzduchu oveľa presnejšie. 
V našich jaskyniach používame dymové tru-
bičky (po česky kouřové trubičky) napojené 
na vzduchový balónik (obr. 2) alebo si môžete 
kúpiť detekčné trubice na zisťovanie prúde-
nia vzduchu CH25301 na adrese Laboratórne 
potreby, Devätinova 42, 821 06 Bratislava, 
tel./fax: 02/45523801.

Farbenie dymovnicou alebo dymom z čečiny 
– ide asi o jednu z najzložitejších metód na 
zistenie pohybu vzduchu v jaskyniach. Treba 
pri nej dbať aj na bezpečnosť jaskyniarov 
pre veľké množstvo nebezpečných a zdraviu 
škodlivých plynov. Nesmie sa aplikovať pri 

Obr. 1. Skúška dymom z cigarety. Foto: P. Hipman

Obr. 2. Dymová trubička s balónikom. 
Foto: M. Jagerčík

Zopár poznatkov a skúsenosti z farbenia vzduchu 
v jaskyniach

Marián Jagerčík, Speleo Detva 
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výskyte netopierov v jaskyni. Túto metódu by 
som ešte rozdelil na dve:

Povrchová – metóda zisťovania prieniku dymu 
na povrch. Jaskyniar v jaskyni spustí zariadenie 
na výrobu dymu (vyvíjač dymu – dymovnica, 
horiaca čečina a pod.) a ďalší striehnu na pred-
pokladanom mieste na povrchu nad jaskyňou, 
kde by sa dym mal objaviť. Pohyb dymu cez su-
tinu jaskyňou na povrch však rýchlo stráca na 
svojej intenzite, a tak zistenie jeho prítomnosti 
na povrchu je dosť náročné a vyžaduje určité 
skúsenosti; okrem farebnej zložky je potrebné 
sledovať aj čuchovú zložku dymu. Túto metó-
du jaskyniari využili pri objavovaní horného 
vchodu Jaskyne v Záskočí.

Jaskynná – metóda zisťovania prieniku dymu 
v jaskyni. Vyžaduje nosenie dýchacích prí-
strojov a spôsobilosť na ich použitie. Peter 
Hipman túto metódu vyskúšal na vlastnej koži 
vo Večnej robote, keď už skoro všetky ostatné 
vzduchové skúšky zlyhali. V tomto prípade 
jaskyniar spustí vyvíjač dymu pred miestom, 
kde predpokladáme pohyb vzduchových más, 
a to v smere od seba, aby bol stále na čerstvom 
vzduchu. Druhý jaskyniar s dýchacím prístro-
jom sleduje, kam sa vzduchová masa odvetráva 
čistým vzduchom. Tento čistý vzduch udáva 
ďalší postup prievanu jaskyňou.

Čuchová metóda

Metóda je založená na princípe využitia 
nášho ďalšieho zmyslového orgánu – čuchu. 
Doteraz najspoľahlivejšia látka na detekciu  
čuchom je tzv. merkaptán (etylmerkaptan-etyl-

tiol). Tento plyn sa okrem iného používal aj 
ako odorant do plynových palív na ich detek-
ciu pri úniku z potrubia alebo plynových zaria-
dení; teraz sa používa THT (tetrahydrotiofen)  
v dusíku. Výpary z týchto plynov sa veľmi 
dobre prenášajú vzduchovými masami aj v jas-
kyni. Hoci pri kontakte so závalmi sa určite 
z nich trocha defiltruje, ale pri použití správne-
ho množstva je ich identifikácia stopercentná. 
Potrebné je už len dodržať určité bezpečnostné 
zásady, ktoré získate z karty bezpečnostných 
údajov, ktorú je vám povinný každý dodávateľ 
pri kúpe tohto plynu poskytnúť. Okrem toho 
v jaskyni sa po určitom čase žiadne známky 
tohto plynu neidentifikovali, vyvetranie bolo 
pomerne rýchle.

Pri použití tejto metódy bude asi najlepšie 
vychádzať z údajov, ktoré sme získali pri poku-
soch na Krakovej holi (v tabuľke 1).

Okrem merkaptánu sme v jaskyni použili aj 
koncentrát voňavky „twenty one“, ktorú však 
nebolo cítiť už vo vzdialenosti 5 m. (Svojou 
vôňou nám však stále pripomína miesto nad 
Puklinou strachu, kde sme ju aplikovali, a do-
dá aspoň trocha odvahy na ďalší postup jas-
kyňou.)

Pri tejto metóde si treba uvedomiť, že sa dá 
použiť v dvoch smeroch v závislosti od vonkaj-
šej teploty vzduchu a teploty vzduchu v jasky-
ni (letný a zimný režim – pozri schému). Tak 
potom môžeme v jaskyniach zisťovať aj miesta, 
z ktorých zafarbený (zapáchajúci, navoňaný) 
vzduch vychádza. Metóda nahrádza zrakovú 
metódu, ale len v prípade, ak poznáme ďalšie 
komunikujúce vchody.

Miesto zafarbenia 
vzduchu

miesto registrácie 
zafarbeného 

vzduchu

množstvo 
merkaptánu

[l]

 približná vzdialenosť 
pohybu zafarbeného 

vzduchu jaskyňou [m]

prevýšenie
[m]

čas prechodu 
zafarbeného vzduchu 

jaskyňou [hod]
poznámka

Jaskyňa v Záskočí 
– na Predných, 
horný vchod

Jaskyňa v Záskočí 
– na Predných,

dolný vchod
0,2 703 121 4 letný pokus

Večná robota 
– vchod 

Starý hrad 
– vchod č. 1 0,5 1330 382

do 41 bez stôp
od 41 do 171 nekontrolovaný

nad 171 spozorovaný
letný pokus

Starý hrad 
– koncový zával

Večná robota – bod 70 M
0,2

280 133 6,5 zimný pokus

Čiarková sieň 304 204 7 zimný pokus

Slnečný lúč 
– Veterný sifón

Povrchový terén
(Mrazivá diera) 0,2 179 44 3 letný pokus

Tabuľka č. 1. Údaje z farbiacich pokusov vzduchu
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Čuchovú metódu možno rozdeliť podľa 
účelu jej využitia na:

Metóda zisťovania nových vchodov. Táto me-
tóda je pomerne jednoduchá a v podstate si 
vyžaduje len jedného jaskyniara, ktorý „za-
farbí“ vzduch v jaskyni na najvzdialenejšom 
mieste jaskyne, ak sa vzduchové masy po-
hybujú v smere do jej neznámych častí. Do 
skončenia pokusu by nemal byť v kontakte 
s ostatnými členmi skúšky, aby vôňou, ktorou 
nasiakol, nesplietol ostatných. Ďalší účastníci 
pokusu sa potom v teréne na povrchu po-
hybujú v miestach predpokladaného výskytu 
zafarbeného vzduchu, pričom využívajú svoj 
čuchový orgán. Takto sa Janovi Slančíkovi 
podarilo zistiť spodný vchod do Slnečného 
lúča (Mrazivá diera). Pravda, záleží na tom, 
ktorý vchod chceme identifikovať – či spodný 
pri letnom prúdení, alebo horný pri zimnom 
prúdení vzduchu.

Metóda zisťovania nových postupov v jaskyni. 
Zafarbenie vykonáme v jednej jaskyni alebo 
priestore jaskyne a s pokusom o objavný postup 
začneme tam, kde sme tento zafarbený vzduch 
zaregistrovali v druhej jaskyni alebo v inom 
priestore tej istej jaskyne. Takýchto miest môže 
byť v jaskyni aj viacej. Pri tejto metóde využí-
vame letný aj zimný režim prúdenia vzduchu 
v jaskyni (jaskyniach), pričom farbenie robíme 
v smere prúdenia vzduchu v podzemí.

Použitie tejto metódy vyžaduje viacerých 
schopných jaskyniarov, lebo ako vidno na sché-
mach, ide o pomerne náročný projekt. Jedného 
jaskyniara určite potrebujete na zafarbenie 

vzduchu na jednom 
konci jaskyne, ostat-
ných musíte rozdeliť 
v druhej jaskyni na 
kontrolu miest, z kto-
rých zafarbený (zapá-
chajúci) vzduch môže 
vychádzať. Jaskyniari 
poverení touto úlohou 
nemôžu predtým prísť 
do kontaktu z použí-
vaným farbiacim ply-
nom, aby neovplyv-
nili priebeh pokusu. 
Všetko musí byť ča-
sovo zladené a ziste-
né poznatky a časy sa 

musia zaznamenať, aby ste sa pri vyhodnotení 
mohli rozhodnúť, kde a v ktorej časti jaskyne 
pokračovať ďalej. 

Keď sme hľadali ďalšie pokračovanie vo 
Večnej robote, na zafarbený vzduch sme nara-
zili na dvoch miestach, a to v koncovom závale 
vo vetve M, ktorá sa končila v hĺbke 224 m,  
a v Čiarkovej sieni, ktorá bola vyššie o vyše 
80 m. Nakoniec sme sa rozhodli pokračovať 
v Čiarkovej sieni, keďže prístup k tomuto pra-
covisku bol oveľa bezpečnejší ako vo vetve M, 
hoci aj tak sme sa v tejto vetve nevyhli veľmi 
nebezpečnému úrazu.

Okrem teoretických vedomostí treba mať 
pri týchto pokusoch praktické skúsenosti  
s aplikáciou merkaptánu. Pri prvom pokuse 
sme použili textilnú látku, ktorú sme zavesili 
do prievanu a namočili do merkaptánu. Tlak 
prievanu potom zabezpečil jeho odparovanie. 
Posledné pokusy sme už realizovali zväčša 
pomocou jednoduchého aerosólového rozpra-
šovača rozprašovaním merkaptánu smerom do 
prievanu. Merkaptán uskladňujeme v sklene-
ných fľašiach s jemne zabrúsenou sklenenou 
kónickou zátkou a ešte zabalených v niekoľ-
kých igelitových taškách.

Literatúra
HIPMAN, P. 1997. Priepasť Večná robota. 

Spravodaj SSS, 28, 1, Liptovský Mikuláš, 
13–20.

HIPMANOVÁ, E. 2000. Prievany vo Večnej robote. 
Spravodaj SSS, 31, 3, Liptovský Mikuláš, 
3–6. 

Obr. 3. Schéma prúdenia vzduchu v dynamickej jaskyni
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Krasové horniny v Macedón-
skej republike zaberajú plochu 2440 km2, čo 
tvorí 9,6 % jej územia (Andonovski, 1981). 
Najvýznamnejšia krasová oblasť v krajine  
z hľadiska plošnej rozlohy a hrúbky kar-
bonátových hornín sa nachádza južne 
od Skopje. Pri vyústení kaňonu Matka sa 
začína Suva Planina s relatívnou výškou 
okolo 1000 m, ktorá sa smerom na juh 
dvíha a súvisle prechádza do horskej skupiny 
Karadžica – Jakupica – Dautica s relatívnou 
výškou 2000 – 2300 m a najvyššími vrchol-
mi Solúnska Glava (2538 m), Karadžica 
(2472 m), Perčulica (2423 m), Popovo brdo 
(2380 m) a Kota (2309 m)

Prehľad geologickej stavby a hydrológie

Pohorie Jakupica patrí podľa geotektonické-
ho členenia do Pelagónskej zóny (Pelagónsky 
masív, Pelagónske antiklinórium), ktorá sme-
rom na juh prechádza Macedónskom až do 
centrálneho Grécka. Táto zóna pozostáva  
z podložného kryštalinika (metamorfity a gra-
nitoidy) a metasedimentov. Podľa geologickej 
mapy (Jančevski a Popvasilev, 1983) masív 
Karadžice tvoria metamorfované karbonáty 
prekambrického veku: najviac rozšírené sú sivé 
strednozrnné kalcitické mramory s vložkami 
dolomitov a bielosivé jemnozrnné dolomity. 
Regionálna metamorfná foliácia (bridličnatosť) 
mramorov má úklon 20 – 40° k JZ až Z/JZ. 
Na severovýchode vystupuje v podloží mra-
morov úzky pruh metamorfovaných pieskov-
cov a sľudnatých mramorov. Jeho podložím 
je kryštalinikum, ktoré zastupujú svory, gra-
nátické svory, intrúzie granodioritov a grei-
zeny. Na kontakte mramorov s kryštalini-
kom sa vytvorili okrajové polja Gorno Begovo  
a Vraca s ponormi.

Prekambrický vek (viac ako 542 mil. rokov) 
mramorov je diskutabilný. Z Pelagónskej zóny 
v Grécku sú opísané podobné horninové kom-
plexy, kde na zvrásnenom kryštaliniku ležia 
spodnotriasové metamorfované sedimenty  
a nad nimi triasové až jurské metakarbonáty 
– mramory (napr. Mountrakis, 1984; Brown 

a Robertson, 2004). Je veľmi pravdepodobné, že 
aj mramory na Jakupici – Karadžici sú triasové 
až jurské.

Podľa macedónskych geológov (Dumurdza-
nov et al., 2004) prebehli v paleogéne (65 – 25 
mil. rokov) dve deformačné fázy (Pyrenejská a 
Sávska) vrásnenia a presúvania príkrovov a po 
nich nastala stabilizácia a regionálne znižova-
nie reliéfu (peneplenizácia). Počas extenznej 
tektonickej fázy, ktorá trvá od spodného mio-
cénu (cca pred 16 mil. rokov) až dodnes, došlo 
k rozčleneniu tohto povrchu a k zachovaniu 
jeho reliktov v rôznych výškach. Za najvyšší 
relikt sa pokladá pohorie Jakupica. Počas ple-
istocénu (1,8 mil. – 10 000 rokov) bolo poho-
rie niekoľkokrát zaľadnené (Jovanović, 1928). 
Ľadovce sa akumulovali v karoch vo výške od 
2000 m a najnižšie položené morény sú v doli-
nách vo výške okolo 1000 m. Podľa Jovanovića 
sa ľadovce akumulovali aj v krasových depre-
siách (závrty a veľké uzavreté depresie ako 
Šilegarnik a Solúnske polje), ktorých reliéf 
čiastočne pretvorili ľadovcovou eróziou. Tavné 
vody z ľadovcov odtekali z uzavretých depresií 
krasovým podzemím; dnes tu nachádzame 
množstvo ponorov aj na miestach, kde v súčas-
nosti nemajú žiadnu zbernú oblasť. 

Masív Jakupica – Karadžica – Suva Planina 
odvodňujú štyri hlavné krasové pramene: naj-
nižšie položený je výver Vrelo (293 m n. m.) 
pod hladinou priehradného jazera na rieke 
Treska v kaňone Matka. Tento výver preskú-
mali belgickí potápači, ktorí objavili obrovské 
podvodné priestory a dosiahli hĺbku -90 m. 
Mapu a rez nájdete na adresách:
http://www.plongeesout.com/explorations/ma-

cedoine/images/matka vrelo plan grand.JPG
http://www.plongeesout.com/explorations/mace-

doine/images/matka vrelo coupe grand.JPG

Ďalší veľký výver na rieke Treska je vyššie proti 
toku, ale už v uzavretom vojenskom pásme. 
Prieskum nie je zatiaľ možný. Potom je to výver 
Babuna (cca 1100 m n. m.) pod stenami Solúnskej 
Glavy a najväčšie sú vývery nad dedinou Gorna 
Belica (560 – 590 m n. m.). Predpokladáme, že 
jaskyňa Slovačka jama na Karadžici sa odvodňu-

Slovačka jama na Karadžici -524 m

Jozef Psotka, Martin Sluka, Ján Šmoll
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je do najspodnejšieho z troch výverov v Gornej 
Belici, ktorý je vzdialený vzdušnou čiarou 7,5 km 
s prevýšením 1680 m.

Hydrologické prepojenie medzi ponorom 
polja Gorno Begovo a Izvorom Babuna bolo 
dokázané farbením fluoresceínom (Anovski  
et al., 1985). Farbivo sa objavilo už po 24 h,  
80 % vyšlo v priebehu dvoch dní, čo pouka-
zuje na priame, relatívne krátke prepojenie.  
V Gornej Belici sa farbivo neobjavilo.

Skrasovatenie celého pohoria je veľmi staré. 
Ústia veľkých priepastí, golemov, sú vysoko 
nad dnami depresií, vo svahoch i priamo na 
hrebeňoch. Po celej planine je mnoho ko-
lapsov, prepadnutých stropov krasových dutín 
a dajú sa vysledovať i tzv. bezstropné jaskyne. 
Na povrchu alebo niekoľko metrov pod povr-
chom v otvorených priepastiach sa nachádzajú 
mohutné vrstvy starých fosílnych sintrov. 

História prieskumu

Prvú turistickú návštevu pohoria Jakupica 
vykonali v roku 1992 Ľubomír Očkaik, Ján 
Kleskeň, Ján Vykoupil, Peter Holúbek a Ján 
Šmoll. V júni 2004 Peter Vaněk, Erik Kapucian, 
Ján Laco, Dušan Medla, Milan Fronko, Juraj 
Szunyog, Štefan Labuda a J. Šmoll chceli 
vystúpiť na najvyšší vrchol Solúnska Glava 
(2538 m n. m.). Na vrchole sú však 3 budovy 
s vysielačom, ktoré strážia ozbrojení vojaci. 
Na vojenskej mape planiny je zakreslených 
asi 20 veľkých otvorov, ktoré boli zaznačené 
pri vojenskom mapovaní z helikoptéry. Asi po 
dvoch hodinách účastníci expedície objavili 
podľa mapy ústie jednej diery s priemerom 
možno aj 10 m; vyletovali z nej desiatky krkav-
cov. Vhodenú skalu nebolo počuť, prístupu  
k hrane priepasti bránil asi 50 m dlhý snehový 

3D model povrchu okolia Slovačky jamy s mapou jaskyne (dáta Google Earth a  http://srtm.csi.cgiar.org). Autor: M. Sluka
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splaz. Vaněk s Fronkom po 2 hodinách kopa-
nia v jednom z malých závrtov s prievanom 
objavili ústie úzkej priepasti. Pri výstupe do 
hornej časti závrtu s priemerom asi 1 km 
Vaněk s Fronkom našli ďalšie dve priepasti.

V dňoch 5. – 15. 10. 2004 sa uskutočnila už 
čisto speleologická expedícia. S pomocou p. 
Zajkovského, Macedónca bývajúceho v Pezinku, 
sa nadviazali kontakty s macedónskymi spele-
ológmi. Počas expedície sa podarilo preskúmať  
6 priepastí nazývaných golem a niekoľko prie-
pastí s malým vchodom. Všetky sa zdokumen-
tovali. V jednom mohutnom goleme, ktorý do-
stal názov Solúnska jama, s vchodom vo výške  
2355 m n. m. bolo objavené pokračovanie. Po 
dosiahnutí hĺbky cca 40 m vhodená skala pada-
la odhadom ďalších 200 m a jej dopad nebolo 
počuť. Lokalizoval sa i golem označený ako K11  
(11. golem na planine Karadžica). Na prvý 
pohľad bol v hĺbke asi 15 m upchatý snehom. 
Na akcii sa zúčastnili: Ľ. Očkaik, Ľ. Rybanský, 
J. Šmoll, P. Vaňek, Martin Hurtaj, M. Kučera,  
E. Kapucian a J. Szunyog.

Spolupráca s macedónskymi jaskyniar-
mi z roku 2004 vyústila do spoločnej mace-
dónsko-slovenskej expedície Jakupica 2005. 
Uskutočnila sa od 26. septembra do 9. októbra 
2005 a okrem domácich speleológov sa na nej 
zúčastnila dokonca aj macedónska štátna tele-
vízia. Priepasť Solúnska jama, ktorá bola hlav-
ným cieľom, tvorila nakoniec vertikála hlboká 
265 m, celková hĺbka priepasti je 274 m. Pri 
povrchovom prieskume sa objavilo niekoľko 
desiatok priepastí, ponorov a jaskýň. Miestni 
pastieri nám ukázali nenápadný plazivkovitý 
vchod do jaskyne vo svahu. Jaskyňa za ním mala 
dĺžku asi 250 m. Účastníci výpravy: I. Žežovski, 
N. Angelov, A. Angelov, H. Grozdanovski,  
K. Nikolovski, J. Šmoll, Ľ. Očkaik, P. Vaněk,  
M. Hurtaj, E. Kapucian a J. Szunyog.

Hlavným cieľom ďalšej expedície v dňoch 
12. – 22. 10. 2006 bol prieskum vyvierač-

ky Babuna. V asi 100 m dlhej jaskyni bol 
však veľmi vysoký vodný stav a z prieskumu 
nebolo nič. V kaňone nad vyvieračkou sme  
14. 10. objavili jaskyňu Horná Babuna s hlbo-
kým jazerom. Šmoll, Očkaik a Miškov preskú-
mali 17. 10. pod vrcholom Karadžica priepasť 
K11 do hĺbky 80 m, pretože mali len 100 m 
lán. Zaľadnená priepasť s intenzívnym prieva-
nom pokračovala hlbšie. Účastníci expedície: 
I. Žežovski, M. Komnenov, J. Šmoll, Ľ. Očkaik, 
P. Vaněk, J. Psotka, M. Miškov a J. Szunyog.

O expedícii v októbri 2007 vyšiel článok 
v Spravodaji č. 4 z toho istého roka, preto o nej 
informujeme len stručne. Cieľom účastníkov 
(I. Žežovski, J. Szunyog, J. Psotka, P. Imrich,  
P. Chovan, Ľ. Očkaik, J. Šmoll a M. Sluka) bol 
prieskum priepasti K11. Otvor s priemerom  
9 m leží vo výške 2240 m n. m. Do hĺbky asi 160 m 
viedlo niekoľko studní s veľkým množstvom 
ľadu, ktorý pokrýval nielen dno, ale aj stropy 
priepastí. V hĺbke 150 m sa začína dóm vysoký 
30 m, široký 15 m a dlhý 50 m. Jeho dno prudko 
klesá a v hĺbke asi 200 m vyúsťuje do mohutné-
ho vertikálneho priestoru 30 x 15 m s hĺbkou 
cca 80 m. Pri ústí priepasti sa chodba zmenšuje 
na priemer 4 x 6 m s veľmi silným prievanom. 
Prieskum veľmi sťažovalo nepriaznivé počasie.

V poradí piata výprava do pohoria Jakupica 
smerovala roku 2008 do priepasti K11, nazvanej 
po dohode s miestnymi jaskyniarmi Slovačka 
jama na Karadžici (Slovenská priepasť, Ceki 1*). 
Na expedícii sa zúčastnili: I. Žežovski, N. Angelov, 
Ľ. Očkaik, M. Sluka, J. Šmoll, K. Dudziński, 
J. Psotka, M. Miškov, M. Gaško, P. Imrich, 
M. Hajduk, E. Kapucian, T. Majerníčková,  
P. Holúbek, P. Vaňek, M. Hurtaj, J. Szunyog,  
M. Jagerčíková, L. Štubňa, L. Vlček, D. Clucas.

Po stretnutí všetkých účastníkov v Skopje  
u I. Žežovského (predseda klubu Peoni) sme 
sa 6. septembra presunuli na polje Vraca na 
východnej strane pohoria Jakupica. Stany hlav-
ného tábora sme postavili vo výške 2050 m na 

* Ceki 1 je odkazom na iný veľký objav slovenských jaskyniarov z Liptova: Roku 1990 zorganizovala 
skupina Červené vrchy prvú výpravu do masívu Kanin v Julských Alpách. O rok neskôr objavili na planine 
Goričica (Rombonske podi) priepasti Liptovská č. 1 a č. 2. V tej druhej sa podarilo demänovskej partii pre-
niknúť cez malý zával a dostať sa do voľného pokračovania. Pri náhodnom stretnutí boli o tom informovaní 
talianski jaskyniari z Commissione Grotte Eugenio Boegan, ktorí mali v tom čase povolenie na prieskum tejto 
oblasti, a dohodol sa spoločný prieskum na jeseň 1992. Taliani však už v zime uskutočnili vlastnú výpravu 
a bez problémov prekonali v tejto jaskyni hĺbku 1000 m. Priepasť dostala názov Ceki 2 – La Vendetta. 
V súčasnosti je to najhlbšia priepasť v Slovinsku (-1533 m) a desiata na svete.
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styku nekrasových a krasových hornín tesne 
nad prameňom Kadina reka. Stan pred vcho-
dom do priepasti Slovačka jama na Karadžici 
slúžil ako predsunutý pomocný tábor (pozri 
foto na 2. strane obálky). Počas nasledujúcich 
7 dní prebiehali prieskumné a meračské akcie 
v priepasti a povrchový prieskum.

V priepasti sa podarilo zostúpiť k sifónu do 
hĺbky -524 m a za sifónom vstúpiť do rozsiah-
leho, zatiaľ nezameraného komplexu cho-
dieb. Ale aj v častiach pred sifónom sa nachá-
dza množstvo odbočiek a okien, ktoré nebol 
čas preskúmať. V hĺbke asi -400 m sa zriadil 
bivak, pretože prvých prevažne vertikálnych 
300 m je objektívne veľmi nebezpečných  
a bolo nutné čo najviac obmedziť pohyb  
v týchto častiach priepasti. Na začiatku 
prieskumu sme zažili nepríjemné prekvape-
nie, keď sme zistili, že za necelý rok sa v hĺb-
ke medzi 120 – 160 m (pozri foto na obálke 
Spravodaja 4/2008) úplne zmenila morfoló-
gia ľadovej výplne (cca 120 – 140 m3 ľadu). 
Zanikol pomerne veľký dóm a vznikli dva 
nové priestory. Tieto zmeny spôsobujú silné 
prievany pri rozdielnych teplotách medzi jas-
kyňou a povrchom. Tým sme prišli asi o 200 m 
lana, ktoré zamrzlo v ľade.

7. septembra. Holúbek a Vaněk overili situá-
ciu v jaskyni s kostrou. Žežovski a Angelov 
sa venovali povrchovému prieskumu a filmo-
vaniu. Hurtaj a Jagerčíková urobili vynášku  
k priepasti. Šmoll, Dudziński, Očkaik, Psotka 
a Gaško znovu vystrojili začiatok priepasti. 
Szunyog a Štubňa zamerali zmenenú situáciu vo 
vstupných partiách. Psotka a Gaško zostali biva-
kovať pri vchode. Vlček a Kapucian preskúmali 
a zdokumentovali priepasť, ktorú našli Šmoll  
s Vlčekom (-40 m), ako aj zachované časti dvoch 
starých fosílnych jaskýň. Sluka a Miškov zdo-
kumentovali jaskynku nad prameňom Kadina 
reka a abri nad táborom. V depresii Šilegarnik 
lokalizovali viaceré ponory s prievanom, evident-
ne zahádzané pastiermi. Imrich, Majerníčková  
a Hajduk preskúmali priepasť Ľadomorňa, 
uzavretú ľadom, a v priepasti K15 nazvanej 
Snehulienka prenikli do veľkého dómu s veľmi 
zaujímavou bieloskvúcou výzdobou v odbočke. 

8. septembra. K15 Snehulienka: Psotka, 
Gaško, Clucas, Žežovski, Angelov a Imrich, 
zamerali Majerníčková a Sluka. Hĺbka prie-
pasti je 58 m. Podľa stavu snehu v hlavnom 
dóme je zrejmé, že z vyzdobeného priestoru 
na SZ musí fúkať intenzívny prievan, preto-
že sneh v dóme bol z polovice asymetricky 
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vytopený. Pokračovanie priestoru sa nenašlo, 
všade je masívna bieloskvúca výzdoba. Jediné 
možné pokračovanie, chodbička za jazierkom, 
je zarastená kvapľami. Asi 300 m od K15 našiel  
P. Imrich depresiu s okienkom s prievanom  
v hĺbke 5 m. Dostala označenie K19. Slovačka 
jama: Hurtaj, Jagerčíková a Kapucian pokra-
čovali vo vystrojovaní a prieskume od hĺbky  
200 m. Szunyog a Vlček mapovali. P. Imrich 
akciu morálne podporil vynáškou materiálu. 
Návrat na povrch o 23. hodine, prespali pri 
vchode. Holúbek, Očkaik a Vaněk skúmali 
nádejné ponorové meandre s prievanom nad 
salašmi. Šmoll, Dudziński a Štubňa sondovali  
v zóne s prepadmi vo svahu planiny nad 
Ubavou. Hajduk a Miškov vystrojili a preskú-
mali golem neďaleko priepasti Slovačka jama. 
Golem zostal nezmapovaný.

9. septembra. Slovačka jama: Szunyog a Vlček 
mapovali od miesta dosiahnutého predošlý 
deň až po ústie veľkej šachty. Celkove do-
siahli hĺbku 369 m. Psotka, Miškov a Gaško 
pokračovali v prieskume. Holúbek, Angelov  
a Vaněk postúpili v meandri č. 2 asi 1,5 m. 
Sluka zmapoval Jaskyňu nad salašmi. Je to zvy-
šok starej jaskyne, v asi 50 cm širokej pukline 
sa nachádza železitý sediment. Nad jaskyňou 
na konci zárezu (môže ísť o bezstropnú jasky-
ňu) je poloha fosílneho sintra hrubá asi 1 m. 
Šmoll a Dudziński sa venovali povrchovému 
prieskumu na sever od Slovenskej priepasti. 
Kapucian, Očkaik, Hurtaj, Jagerčíková, Štubňa 
našli asi 20 m hlboký golem na sever od K15.

10. septembra. Návrat prieskumnej 
skupiny zo Slovenskej priepasti. Našli 
systém starých freatických kanálov  
s odbočkami. V mapovaní pokračova-
li Holúbek a Vaněk. Očkaik a Šmoll 
uskutočnili povrchový prieskum 
vyšších vchodov nad priepasťou.

11. septembra. Slovačka jama: 
Hajduk a Štubňa zostúpili až po sifón 
v -524 m. V mapovaní pokračova-
li Imrich a Majerníčková. Holúbek 
a Vaněk sondovali v meandri č. 2. 
Meandre dostali názov Duva (fúka)  
a Golemo duva (veľmi fúka).

12. septembra. Slovačka jama: 
Szunyog a Vlček – posledné mapo-
vanie až po sifón. Hurtaj, Jagerčíková 
a Kapucian našli obchádzku sifónu  

a dostali sa do rozsiahleho bludiska tlakových 
chodieb a meandrov. Očkaik a Šmoll uskutoč-
nili ďalší povrchový prieskum vyšších vchodov 
nad priepasťou. Podarilo sa im zaregistrovať 
niekoľko lokalít v nadmorskej výške cca 2350 
– 2420 m, čo je až do 180 m vyššie než známy 
vchod.

K. Dzudzinski vo vstupných partiách. Foto: E. Kapucian

Čo bude ďalej? Foto: E. Kapucian
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13. septembra. Dudziński, Angelov, Vlček 
a Kapucian odstrojili vstupnú zaľadnenú časť 
priepasti.

Všetkým zúčastneným bolo jasné, že objavili 
iba začiatok rozsiahleho podzemného systé-
mu. Podľa odhadu je na kontakt mramorov  
s nekrasovým podložím ešte ďalších 500 výško-
vých metrov. Hlavný kolektor/y, odvodňujúci/e 
celú planinu, ešte len treba dosiahnuť. Sľubné 
sú aj možnosti zvýšiť deniveláciu prekona-
ním niektorého z nádejných vyšších vchodov. 
Naskytá sa i možnosť nájsť nižší bočný vchod 
a obísť nebezpečné vstupné priepasti. Nádejné 
sú i ponorové meandre vo svahu planiny. Čo 
bude ďalej, ukáže rok 2009.

Zoznam všetkých účastníkov expedícií: 
Speleoško družstvo Peoni, Skopje, Mace-
dónsko: Ivan Žežovski, Nikola Angelov, 
Aleksandar Angelov, Hristian Grozdanovski, 
Kosta Nikolovski; SK Červené vrchy: Ľubomír 
Očkaik, Ľubomír Rybanský, Ján Šmoll, Martin 
Sluka, Krzystof Dudziński; SK Nicolaus: 
Peter Holúbek, Peter Vaňek, Martin Hurtaj; 
Speleo Bratislava: Martin Kučera; Speleoklub 
UK Bratislava: Erik Kapucian; Speleoclub 
Chočské vrchy: Juraj Szunyog; SK Drienka: 
Jozef Psotka, Martin Miškov, Martin Gaško; 
Speleoklub Šariš: Peter Imrich, Martin Hajduk, 
Tina Majerníčková; Speleo Detva: Marianka 
Jagerčíková; Speleoklub Banská Bystrica: 
Libor Štubňa; Speleoklub Tisovec: Lukáš 

Vlček; British Caving Association, 
UK: Dave Clucas; Marjan Komnenov, 
Macedónsko – biológ; Peter Chovan 
– sympatizant. 
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Počas jesennej expedície 
Macedónsko 2008 sme preskúmali a zame-
rali jeden zo známych golemov na planine 
Karadžica. Ústie priepasti je vďaka svojim 
rozmerom známe miestnym pastierom od-
dávna. Počas jesennej expedície na planinu 
Karadžica v roku 2007 sa pri prieskume 
oblasti zistilo, že priepasť má síce ľado-
vú zátku, ale pri južnej stene spozoroval 
J. Szunyog odtopený kanál v ľade. Keďže 
povrchový prieskum sa vykonával bez lezec-
kého výstroja, kanál zostal nepreskúmaný. 
Vlani sme sa na lokalitu vrátili a v zložení 
P. Imrich, M. Hajduk a F. Majerníčková 
sme ľadovým kanálom zostúpili na dno 
priepasti. Hudec (M. Hajduk) ju poeticky 
nazval Snehulienka a 17 permoníkov pre 
ľadový vstup a nádhernú snehobielu sintro-
vú výzdobu na dne priepasti. Na permoní-
kov sa potom nejako zabudlo, a tak zostala 
len Snehulienka.

Ako sa vyjadril Ivan Žežovski pre redaktor-
ku miestneho denníka Dnevnik, Snehulienka 
(v macedónčine Snežanka) preto, lebo je „snež-
ná i nežná“. Zaujímavé pre nás bolo, že článok 

s aktuálnymi údajmi o prieskume na planine 
bol publikovaný 13. 9. 2008, v deň, keď sme 
zišli z Karadžice do Skopje.

Geológia
Geológia oblasti sa bližšie opisuje v pred-

chádzajúcom článku o jaskyni Slovačka jama 
na Karadžici. Priepasť Snehulienka sa vytvo-
rila v kalcitických mramoroch. Golem vznikol 
pravdepodobne zrútením stropu jaskyne, za-
loženej na starom ponore. Zaujímavá je jeho 
pozícia pomerne blízko rozhraniu mramorov 
a kryštalinika, ponárajúceho sa pod mramory 
okolo 600 m vzdušnou čiarou na SV. Logickým 
ohraničením oblasti na SV je hrebeň smeru SZ 
– JV s najvyššou kótou Ostri vrv (2263 m n. m.), 
za ktorým sa nachádzajú horniny kryštalinika. 
Generálny úklon vrstiev mramorov je v tejto 
oblasti podľa geologickej mapy okolo 30° 
v smere na JZ do centra planiny (obr. 1). Pod 
týmto hrebeňom, kopírujúc jeho smer, je zóna 
so zvýšenou koncentráciou krasových javov: 
závrtov, ponorov, depresií a priepastí. Jedným 
z nich je priepasť Snehulienka (K15). Okrem 
toho sú v tejto zóne celé línie starých aj mlad-
ších ponorov, neraz s výrazným prievanom, 

Snehulienka

Františka Majerníčková, Peter Imrich,  SK Šariš 

Obr. 1. Hrebeň s kótou Ostri vrv (vpravo). Foto: J.Psotka 
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a ďalšie nižšie opisované lo-
kality. Väčšine z nich sme sa 
pre nedostatok času venovali 
len okrajovo (obr. 2).

Opis jaskyne
Snehulienka leží v nad-

morskej výške 2164 metrov 
na juhozápadnom svahu 
kóty Ostri vrv. Priepasť s roz-
mermi ústia 35 × 20 m je 
v hĺbke 22 m sčasti uzavre-
tá ľadovou zátkou (obr. 3). 
Ďalej pokračuje odtopeným 
ľadovým kanálom popri 
stene. Asi po 10 m ľadový 
kanál ústi do rozľahlého 
dómu s rozmermi pôdorysu 
40 × 25 m. Mohutný vstupný 
kužeľ z firnu a ľadu prekrý-
va sutinu skoro až na dno 
priepasti. Rovné dno dómu 
popri juhozápadnej stene 
tvoria kypré hlinené náno-
sy so zvyškami zvieracích 
kostí. Aj keď tu vidno stopy 
občasného zatápania, v kyp-
rom sedimente nie sú od-
tokové kanály. Miesto, kam 
by mohla odtekať voda z to-
piaceho sa ľadu, sme nena-
šli. Predpokladáme, že tečie 
niekde pod sutinový kužeľ. 
Prievan v tejto časti sme ne-
spozorovali, ale prítomnosť 
prúdenia vzduchu je zrejmá 
z asymetricky odtopenej SZ 
časti vstupného ľadového 
kužeľa, v ktorom sme našli 
odtopený ľadový kanál. 

Steny dómu sú pokryté 
sintrovými nátekmi. Na sever 
dóm pokračuje niekoľkými 
spojenými sienkami s pre-
kvapujúco bohatou a rozma-
nitou snehobielou výzdobou 
(obr. 4). Na malej ploche sú 
tu brčká, heliktity, pizolity, 
jaskynné perly, sintrové zá-
clony, jazierka so sintrovými 
hrádzami... Logické pokračo-

Obr. 2. Ponor K17. Foto: F. Majerníčková

Obr. 3. Snehulienka, ústie priepasti. Foto: P. Imrich
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Obr. 4. Jaskynný kvet, výška 30 cm, Snehulienka. 
Foto: P. Imrich

Obr. 5. Vchod priepasti Ľadomorňa. 
Foto: F. Majerníčková
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vanie (odtok) na konci výbež-
ku je v sienke za sintrovým 
jazierkom ukončené sintrovou 
výzdobou. Prievan, ktorý by 
naznačoval smer pokračova-
nia, tu bol len málo citeľný. 
Starú prítokovú časť dómu 
(okrem vstupnej priepasti) 
tvorí komín vo východnom vý-
bežku dómu. Táto časť môže 
byť len pokračovaním vstup-
nej priepasti, ktorá je v hor-
ných častiach uzavretá ľadom, 
a tak jej priebeh môžeme len 
predpokladať.

Krasové javy v okolí 
jaskyne

V okolí Snehulienky sa na-
chádza niekoľko ďalších men-
ších priepastí. Priepasť K14, 
preskúmaná v októbri 2007, 
leží tesne pod hrebeňom asi 
600 m na SZ. Ide o depresiu 
s kruhovým ústím priemeru 
asi 5 m a hĺbkou 8 m; končí sa 
zasutinením. Je v nej asi 1,5 m
vysoký stalagmit a hrubé sin-
trové kôry. Preskúmal ju J. 
Psotka.

Priepasť Ľadomorňa je 27 m 
hlboká, končí sa typicky ľado-
vou zátkou (obr. 5). Leží 500 m
JJZ od Snehulienky. Časť ľa-
dovej zátky sa odtopeným 
kanálom podarilo prekonať, 
priepasť ďalej pokračuje zú-
ženým ľadovým kanálom. Po 
skúsenostiach s dramatickými 
zmenami v ľadovej výplni jas-
kyne Slovačka jama na Karadžici je možné, že 
miernejšia zima prispeje k bezproblémovému 
postupu i do tejto jaskyne.

Asi 300 m na JZZ sa našla malá priepast-
ka (K19) s hĺbkou 6 m a zasutineným dnom. 
V severnej stene je nad dnom úzke okienko 
s citeľným prievanom a zjavným pokračova-
ním priepastky. V ďalšom prieskume sa bude 
dať pokračovať až po rozšírení okienka.

Pre nedostatok času sme sa nemohli venovať 
prieskumu ďalších priepastí a ponorov v okolí. 

Mnohé z nich sú perspektívne. Azda pri naj-
bližšej expedičnej ceste na planinu preskúma-
me aj tieto lokality.
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S poznávacími cestami do 
Rumunska sme začali v roku 2001, kedy 
sme sa prvýkrát vybrali na cestu do poho-
ria Bihor (T. Máté, M. Gaško, F. Horčík, 
J. Psotka a V. Papáč). V Košiciach sa nám 
podarilo zohnať maďarskú turistickú mapu 
Padiş, ktorá musela byť v Rumunsku dosť 
vzácna, pretože prísni rumunskí colníci nás 
pustili až vtedy, keď sme im z mapy vyho-
tovili kópiu. Postupne sme sa dostali až na 
planinu Padiş a do pohoria Vlădeasa, kde 
sme strávili niekoľko ďalších dní. Denník  
z výpravy publikoval Máté (2001). 

Ďalšiu cestu sme uskutočnili o rok v júli 
2002, kedy sme prvý raz prechádzali dolinou 
Sighiştel (F. Horčík, J. Psotka a V. Papáč).  
V doline sme navštívili najznámejšie jasky-
ne (Drăcoaia, Pişolca, Coliboaia, Magura) 
a naša poznávacia cesta pokračovala ďalej 
pohorím Bihor. V jaskyni Drăcoaia (Čertova 
jaskyňa), ktorá je miestnym ľuďom známa 
oddávna (obr. 1), sme na jej konci pod sintro-
vým nátekom našli dieru veľkosti päste s in-
tenzívnym, hučiacim prievanom. Nájdeniu 
otvoru s prievanom predchádzalo posedenie 
v už neexistujúcej krčme v dedine Sighiştel 
a trmácanie sa hore dolinou. Načatý deň 
zachránil Feriho zelený čaj, ktorý nás po-
stavil na nohy a ešte v ten deň sme našli 
dieru s prievanom. Toto miesto sme trocha 
odhrabali a zhodli sme sa, že sa tu vrátime  
v silnejšej zostave. 

 
Prieskum v rokoch 2002 – 2008

Prvú speleologickú akciu do Rumunska sme 
zorganizovali v septembri 2002 (7. – 14. 9.). Do 
Sighiştelu sme sa vrátili piati (F. Horčík, M. 
Horčík, T. Máté, J. Psotka a V. Papáč) a po šty-
roch dňoch kopania zvodneného štrku na dve 
zmeny a prekonaní úžiny na výdych sa nám na 
konci jaskyne podarilo preniknúť do menšie-
ho prítokového komína s výškou 5 m (obr. 2).  
V strope tohto priestoru vo výške 4 m od dna 
sa nachádzala neprielezná úžina, v ktorej sa 
koncentroval prievan. Bolo nemožné postúpiť 
ďalej bez vŕtačiek. Počas tejto cesty sa nám po-
darilo zoznámiť sa s miestnym speleoklubom 

Jaskyňa Drăcoaia v doline Sighiştel, 
pohorie Bihor, Rumunsko 

Vlado Papáč a Jozef Psotka, Speleoklub Drienka

Obr. 1. Vstupný portál jaskyne Drăcoaia. Foto: V. Papáč 

Obr. 2. Prítokový komín objavený v r. 2002.  
Foto: M. Horčík
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Speodava a nadviazať kontakty  
s niektorými ich členmi. Našu čin-
nosť v Sighişteli sme zdokumen-
tovali a publikovali v Spravodaji 
a Sintri (F. Horčík – Papáč, 2002; 
M. Horčík, 2003). 

Jaskyniari zo Speodava Ştei 
tu uskutočnili v r. 2003 tri a v r. 
2004 dve akcie (P. Branescu, 2009, 
osobná komunikácia). Metóda 
rozširovania patrónami Hilti tu 
však bola málo efektívna a len  
P. Brijan postúpil úžinou k pr-
vému lomeniu, kde na hrádzi zo 
štrkov spevnených sintrom zane-
chal malé kladivo (na náš údiv, 
keď sme ho neskôr našli). Na 
akciách sa podieľali: P. Brijan, 
D. Lup, A. Lazau, R. Deliman,  
I. Draghie, P. Branescu a T. Rus.

Do Drăcoaie sa vraciame až  
o dlhých 5 rokov, vyzbrojení techni-
kou a chuťou popracovať na úžine 
v komíne (F. Horčík, J. Psotka, 
T. Máté, V. Papáč, P. Imrich, T. 
Majerníčková a M. Hajduk). Naša 
činnosť je pod záštitou speleoklu-
bu Speodava Ştei a Národného 
parku Apuşeni. V tábore prebehlo 
aj krátke zoznámenie sa so stráž-
com národného parku. Počas 6 
dní razenia (26. 7. – 2. 8. 2007) sa nám po-
darilo, už aj v spolupráci s mladým jaskynia-
rom M. Inăşelom zo Speodava Ştei, postúpiť  
6 m dopredu. Vyťažený materiál transportuje-
me do záveru starej časti jaskyne. Zároveň sme 
zmapovali starú časť jaskyne a mapu a stručnú 
správu publikovali v Rumunsku (Máté, 2007).  

V máji 2008 (30. 4. – 4. 5.) sa dávame 
opäť dokopy (V. Papáč, P. Imrich, M. Miškov,  
F. Horčík, T. Máté, M. Gaško, J. Psotka a M. 
Inăşel) a 3 dni pokračujeme v razení štôlničky 
za prievanom. Podarilo sa nám preniknúť 4 m 
dopredu (Psotka – Papáč, 2008). 

V septembri 2008 (25. – 28. 9.) sme v Sighişteli 
na ďalšej spoločnej akcii so Speodava Ştei  
(F. Horčík, V. Papáč, L. Papáčová, P. Imrich,  
J. Psotka, M. Inăşel, P. Branescu a D. Lup). Dva 
dni sa venujeme rozširovaniu a vyťahovaniu 
skál a na konci druhého dňa najtenší z nás 
(M. Inăşel) konštatuje za ohybom rozšírenie 

meandra v priamom smere. Na tretí deň už 
čosi tušíme – hneď ráno rozširujeme posledné 
ohyby meandra a prenikáme do stúpajúceho 
meandra, vysokého 4 m a širokého 50 cm. 
Na dne meandra sú naplavené väčšie i menšie 
nekrasové obliaky a na niektorých miestach 
menšie jazierka. Meandrujúcou chodbou vy-
stúpime do sienky s rozmermi 2 × 4 m, za 
ktorou nás už jaskyňa pustila voľne viac ako  
500 m (Papáč, 2008). Hneď po objavoch ru-
munskí jaskyniari vyhotovili mrežový uzáver 
a novoobjavené priestory uzavreli. 

Koncom októbra 2008 cestujeme do 
Rumunska znova (F. Horčík, M. Horčík,  
V. Papáč, P. Imrich, J. Psotka, M. Gaško,  
M. Miškov a M. Hajduk). Zo Speodava Ştei 
sa k nám pridávajú M. Inăşel, P. Branescu,  
D. Lup a D. Lucaciu. Cieľom akcie je zmapovať 
nové objavy, venovať sa prieskumu chodieb, 
liezť komíny a vyhotoviť fotodokumentáciu. 

Obr. 3. Stará časť jaskyne Drăcoaia, Rumunsko. Foto: V. Papáč
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Prvý deň zamerala prvá meračská skupina  
(P. Branescu, J. Psotka, D. Lucaciu a P. Imrich) 
186 m v Korytovej chodbe. Druhá meračská 
skupina (F. Horčík, M. Horčík a V. Papáč) 
zamerala 150 m v Kryštálovej chodbe a na 
Rázcestí. M. Miškov a M. Inăşel prekopali 
miesto so slabým prítokom pri Rázcestí. Za 
tým je asi 10 m dlhá chodba, ktorá sa končila 
úžinou s veľkou ozvenou. Na konci mean-
dra odbočujúceho z Korytovej chodby Hudec  
a M. Gaško zliezli novoobjavenú 17,5 m hlbokú 
Stĺpovú šachtu. Na jej dne je zatiaľ neprekona-
ný, veľmi úzky odtokový meander. V meandri 
k Stĺpovej šachte V. Papáč a J. Psotka vyliezli 
do prítoku (dĺžka 20 m), na konci je zúženie 
so štrkom a veľkými obliakmi. Druhý deň 
zamerala prvá meračská skupina (J. Psotka,  
D. Lucaciu a P. Imrich) 57 m v meandri  
k Stĺpovej šachte. M. Inăşel a D. Lup skúmali 
vrchné časti tohto meandra. Hudec a M. Gaško 
začali liezť komín nad Rázcestím. P. Imrich, 
M. Inăşel a D. Lup krátko kopali na konci 
Korytovej chodby. Bol tam slabší prievan, skalné 
dno – kopanie vyzerá nadlhšie. Druhá meračská 
skupina (F. Horčík, M. Horčík a V. Papáč) zame-
rala Objavný meander až po Rázcestie v dĺžke 
53 m a vyhotovila fotodokumentáciu. Nakoniec 
ešte J. Psotka prerazil úžinu z Rázcestia, za kto-
rou je chodba s echom.

Zatiaľ poslednú akciu sme uskutočnili 19. 
– 22. decembra 2008 (P. Imrich, M. Hajduk, I. 
Balciar, J. Šmoll, M. Gaško, J. Psotka a V. Papáč). 
Ubytovali sme sa v dedine Băiţa, v okolí ktorej 
sa nachádza hydrotermálny kras s výskytom 
vzácnych minerálov, objavený pri banskej čin-
nosti (Onac, 2002). Jaskyniari P. Branescu a D. 
Lup zo Speodava Ştei nám vybavili ubytovanie 
v jednom z rodinných domov a postarali sa  
o dobré zázemie. Prvý deň v jaskyni P. Imrich 
a I. Balciar domerali zvyšné priestory v me-
andri k Stĺpovej šachte v celkovej dĺžke  
60 m. Rozšírili sme úžinu s echom (V. Papáč,  
J. Psotka a D. Lup), pričom sa podarilo postú-
piť asi 30 m a objaviť meander Echo, vysoký 
viac ako 20 m, ktorý sa končil pekne modelova-
ným vodopádom vysokým cca 10 m. M. Gaško 
a M. Hajduk doliezli jednu vetvu komína nad 
Rázcestím, ktorý sa vo výške 20 m končil slepo. 
J. Šmoll, M. Inăşel, P. Branescu a D. Lucaciu 
vyhotovili fotodokumentáciu starej aj novej 
Drăcoaie a Rumuni neskôr pokračovali v ko-

paní na konci Korytovej chodby. Druhý deň M. 
Gaško a M. Hajduk začali liezť vedľajšiu vetvu 
komína nad Rázcestím, ktorú však nedoliezli. 
J. Šmoll istený J. Psotkom vyliezol nad Stĺpovú 
šachtu asi 15 m a zistil pokračovanie v podobe 
dvoch väčších chodieb s ozvenou a prievanom, 
ktoré smerujú do masívu. P. Imrich a I. Balciar 
domerali novoobjavený meander Echo v cel-
kovej dĺžke 35 m, V. Papáč rozšíril niektoré 
vstupné úžiny a P. Imrich, D. Lup a D. Lucaciu 
kopali na konci Korytovej chodby s konštato-
vaním, že vidieť 3 m dopredu. 

Celkove sme do jaskyne Drăcoaia uskutočni-
li 20 akcií (4 dni kopania, 12 dní rozširovania 
a 4 dni mapovania a prieskumu). Vyrazili sme 
15 m dlhú štôlničku, zmapovali 209 m v starej 
časti jaskyne a 538 m novoobjavených priesto-
rov. Jaskyňa má k 21. 12. 2008 dĺžku 747 m pri 
denivelácii +75 m. Celková denivelácia jaskyne 
už dosiahla takmer +100 m, avšak vylezené 
komíny sme ešte nezamerali.

Opis jaskyne 
Pôvodne známe priestory. Pôsobivý vchod 

jaskyne Drăcoaia (obr. 1) a vstupná chodba sú 
istotne známe oddávna. Jaskyňu detailne opi-
suje geograf A. Schmidl v práci o pohorí Bihor 
(Schmidl, 1863). Pôvodne známu jaskyňu tvorí 
priestranná stúpajúca chodba s dĺžkou cca 150 
m, ukončená sintrovým nátekom, nad ktorým 
sú relikty balvanovitej brekcie so stmelenými 
riečnymi sedimentmi. Prvých 100 m dĺžky má 
chodba šírku a výšku 10 a viac metrov, potom 
má profil menší (šírka 2 – 4 a výška do 6 m). 
Vo vstupných častiach je podlaha chodby po-
krytá ostrohrannými úlomkami a zrútenými 
balvanmi zo stropu a po 50 m od vchodu 
pokrývajú dno sintrové hrádzky a jazierka. 
Z chodby vybieha niekoľko krátkych komíno-
vitých výbežkov, ktoré sa končia zasintrovaním 
alebo neprielezne. V strope chodby sú zreteľné 
relikty stropných korýt a meandrov a zvyšky 
mohutných stalaktitov.

Nové priestory. Za prvou prekonanou 
úžinou zo starých častí jaskyne je prítokový 
komín, z ktorého vo výške 4 m od dna vedie 
Objavný meander. Umelo rozšírená časť má  
15 m dĺžku. Meander vystúpi 27 m nad dno 
prvej prekopanej úžiny do sienky s anastomó-
zami na strope (obr. 4). Za zúžením a spad-
nutým skalným blokom sa dostaneme na 
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Rázcestie, z ktorého pokračuje viacero cho-
dieb. Kryštálová chodba vysoká 8 m s mor-
fologicky zaujímavými priečnymi profilmi  
(obr. 5), výskytom kryštálov a hlinitými sedi-
mentmi sa končí zahlinením a zdá sa, že aj 
ustrihnutím pozdĺž zlomovej poruchy s nie-
koľko 10 cm zónou prejavujúcou sa na strope. 

Ďalší priestor, meander Echo, je pokračova-
ním Objavného meandra. Prechádza do 15 m 
vysokého prítokového komína, z ktorého silno 
prší a v hornej časti Echa je suchý prítokový 
komín, hore s úžinou. Priamo nad Rázcestím 
je výrazný komín s dvoma vetvami. Jedna sa 
končí slepo vo výške 20 m a v druhej Disto 
ukázalo vyše 30 m. Viac povedia až lezci. 

Zatiaľ najväčšia objavená je Korytová chodba 
s výškou do 8 m a šírkou 2 – 4 m (obr. na obál-
ke). Na niekoľkých miestach je v nej bohatá 
sintrová výzdoba, najvýraznejšie je zoskupe-
nie veľkých stalaktitov a palicovité stalagmity 
(obr. 6). V chodbe sú plytké stropné korytá, 
zarovnaný strop, bočné korytá so sediment-
mi a na dne riečne sedimenty: piesok, štrk 
a kal. V časti zvanej Slimáky sa chodba delí. Na  
J odbočuje značne zasedimentovaným príto-
kom s veľmi nízkym profilom, kde sme pla-
zením v malom koryte v strede postúpili asi 

20 m. Ďalej sa bude dať plaziť po prehĺbení 
zníženého úseku pri ukladaní štrku na okraje 

Obr. 4. Vyústenie objavného meandra. Foto: V. Papáč Obr. 5. Kryštálová chodba. Foto: M. Horčík

Obr. 6. Výzdoba v Korytovej chodbe. 
Foto: V. Papáč



70

koryta, kde je síce veľmi nízky profil, ale po-
stačujúci na ukladanie materiálu. V priamom 
smere za sintrovou kopou pokračuje Korytová 
chodba ďalej a končí sedimentmi, ktoré znižu-
jú profil na plazivku so skalným dnom (bočné 
koryto?) s korytom občasného potôčika, kde 
sme postúpili kopaním niekoľko m dopredu. 
Občasný tok pritekajúci z konca Korytovej 
chodby tečie do úzkeho, 60 m dlhého meandra 
s výškou do 10 m, ktorý vedie do Stĺpovej šach-
ty. Šachta má od nástupu z meandra hĺbku 
17,5 m, na jej dne je úzky odtokový meander  
s neprekonanou úžinou. Nad nástupom šachta 
pokračuje dohora komínom vylezeným zatiaľ 
do výšky asi 15 m. Toto je doteraz najvzdiale-
nejšie miesto v masíve od vchodu jaskyne. 

Nemá význam 
bl ižš ie  opisovať 
kratšie odbočky 
meandra k šachte či 
z Korytovej chodby. 
Za zmienku azda 
stojí výborná poču-
teľnosť z Korytovej 
chodby s miestom 
prieniku do voľ-
ných priestorov  
v Objavnom me-
andri, cez puklinu 
s odtokom vody 
pred krátkou chod-
bičkou, v ktorej sa 
nachádza jazierko.

Teploty v jaskyni
Teploty sa zazna-

menávali na posled-
nej akcii 21. 12. 2008. 
Pri vonkajšej teplote  
2,5 °C bola vo vcho-
de jaskyne teplota 
4,3 °C a vlhkosť  
74 %. V Korytovej 
chodbe (pri výzdo-
be) bola zazname-
ná teplota 9,1 °C 
a vlhkosť 94,5 % 
a na rázcestí 8,1 °C 
a vlhkosť 93,2 %. 
Rozdiel teplôt medzi 
Korytovou chod-
bou a Rázcestím 
spôsobil pravdepo-
dobne intenzívnejší 
prievan a občasný 
vodný tok v priesto-
re Rázcestia.

Prehľad geologickej stavby a krasovej 
hydrológie územia

Dolina Sighiştel predstavuje krasovú ob-
lasť s najväčšou hustotou jaskýň v krajine. Na 
území s rozlohou približne 15 km2 je podľa 
štátneho zoznamu známych 186 jaskýň a pod-
ľa informácie dlhoročného jaskyniara P. Brijana 
(Speodava Ştei) viac ako 200 jaskýň. Väčšina 
jaskýň je riečneho pôvodu a predstavuje frag-
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menty jaskynných 
systémov. Vývoj 
podzemného od-
vodňovania a ge-
nézu jaskýň pod-
mienila geologic-
ká stavba územia. 
Podľa geologickej 
mapy (Bleahu et 
al., 1985) patria 
skrasovatené kar-
bonátové horniny 
v oblasti doliny 
Sighiştel tektonic-
kej jednotke Bihor 
a tvoria ich pre-
važne spodnojur-
ské a spodnokrie-
dové vápence. Nad 
m e z o z o i c k ý m i 
vápencami ležia 
permské sedimen-
tárne horniny: fia-
lové nemetamor-
fované kontinen-
tálne sedimenty: 
pieskovce, piesčité 
bridlice a zlepence 
príkrovu Moma 
a menej zastúpe-
né zelené, slabo 
metamor fované 
(vo fácii zelených 
bridlíc) morské se-
dimenty príkrovu 
Poiana (členenie podľa Balintoni et al., 2002). 
Kontakt mezozoických súvrství s permskými 
horninami je príkrovový, porušený zlomami 
smerov S/SZ – J/JV, SZ – JV a Z/JZ – V/SV. 
Vápence v JV časti krasového územia prerážajú 
dajky granitoidných hornín vrchnokriedového 
veku (Balintoni, 2001).

Permské horniny ležiace nad vápencami 
umožňujú akumulovanie a vedenie zrážko-
vých vôd do krasového územia. V bočných 
dolinách ústiacich do Sighiştelu sa toky pra-
meniace vyššie na permských horninách strá-
cajú do podzemia na kontakte s vápencami. 
V doline je niekoľko výverov podzemných vôd 
(prameň pod jaskyňou Coliboaia, z jaskyne 
Pişolca, pramene Blidaru, Hidra a tiež via-

cero občasných prameňov). Najvýznamnejší 
je prameň Blidaru s výverovou jaskyňou 
Raşuflatorea din Blidarului (dĺžka cca 300 
m). Nachádza sa na ľavej strane doliny cca 
200 m nižšie po prúde potoka od jaskyne 
Drăcoaia. Stopovacie skúšky uskutočnené 
v tejto oblasti (Orăşeanu et al., 1991) preuká-
zali hydrologickú súvislosť viacerých ponorov 
s prameňom Blidaru a ostatnými menšími 
prameňmi v doline (obr. 7). Podľa výsledkov 
stopovacích skúšok aj potok Pietrele Roşii 
ponárajúci sa v susednej doline severne od 
Sighiştelu, z hydrografického povodia rieky 
Crăiasa, zásobuje všetky hlavné krasové pra-
mene v doline Sighiştel s najväčším vplyvom 
na Blidaru. Najvzdialenejšie hydrologické 

Obr. 7. Schematická hydrogeologická mapa Sighiştelu (podľa Oraşeanu et al., 1991, 
upravené) Legenda: vápence – biele plochy, nekrasové horniny (prevažne pieskovce) – bod-
kovane, sedimenty (neogén) – šikmé šrafovanie. 5 – 6 hydrologický systém J. Fagului –  
J. Micula. Pramene: 7 – Hidra, 8 – Cameniţa, 9 – Blidaru, 10 – J. Pişolca, 11 – Coliboaia. 
Ponory: 12 – potok Pietrele Rosii, 13 – J. Dealu Secaturii, 14 – J. Dosu Muncelului,  
15 – potok Preluca Neşului.
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prepojenie je medzi jaskyňou Avenul Dosu 
Muncelului (1100 m n. m.) a prameňom 
Blidaru (435 m n. m.), s prevýšením 665 m  
a priamou vzdialenosťou takmer 4 km. Vyššie 
leží malé plató s výškou nad 1200 m n. m. 
Skúsení jaskyniari P. Brijan (Speodava) a P. 
Damm (Speo „Z“) predpokladajú, že jaskyňa 
Drăcoaia môže byť cestou do tohto krasového 
systému.

Perspektívy
Vzhľadom na blízkosť hlavnej vyvieračky 

oblasti, ktorá sa nachádza 200 m od vchodu 
jaskyne a ktorej ponory sú vzdialené 4 km  
s prevýšením takmer 700 m, nám prieskum 
v jaskyni Drăcoaia dáva možnosť vstupu do 
rozsiahlejšieho systému. Existuje tu hydro-
logické prepojenie aj s druhou stranou doli-
ny a dokonca aj s inou, severnejšie ležiacou 
dolinou. Vysoká hustota jaskýň na malej 
ploche a ich charakter naznačujú, že v tej-
to oblasti je vysoký stupeň skrasovatenia. 
Hlavným dôvodom je pravdepodobne kva-
lita vápencov, vhodná tektonická predispo-
zícia a najmä agresívne vody prichádzajúce 
z nekrasových hornín ležiacich nad vápen-
cami. Nemenej dôležitou skutočnosťou je 
aj fakt, že oblasť Bihoru je miestom s naj-
väčším úhrnom zrážok v celom Rumunsku  
(až 1400 mm ročne). 

Objavný meander predstavuje výraznú puk-
linovú štruktúru, ktorá pokračuje novoobjave-
ným meandrom Echo. Objavný meander „na-
čapoval“ Korytovú chodbu a to isté sa môže 
udiať aj v prípade meandra Echo, ktorý stúpa 
vysoko nad Korytovú chodbu. Predstavuje teda 
perspektívne miesto v jaskyni, ktoré nás môže 
posunúť do vyššej úrovne. Ďalší prieskum 
v meandri Echo uskutočníme až po vylezení 
komínov nad Rázcestím, ktoré by sa mohli 
v hornej časti napojiť na meander. Významné 
miesto na prienik hlbšie do masívu pred-
stavujú novoobjavené chodby nad Stĺpovou 
šachtou, ku ktorým vyliezol J. Šmoll a zistil 
ich voľné pokračovanie dosiahnuteľné ľahším 
lezením. Tieto časti sú asi 200 m v masíve. Ak 
vyčerpáme možnosti prieniku voľnými chod-
bami, za perspektívne pokladáme aj kopanie 
v dvoch vetvách Korytovej chodby a prieskum 
úzkeho odtokového meandra na dne Stĺpovej 
šachty. 

Poďakovanie: Za podporu speleologického 
prieskumu a priateľské prijatie sme vďační predo-
všetkým týmto ľuďom: P. Damm (Speo „Z“ Oradea, 
NP Apuseni), A. Moş (riaditeľ NP Apuseni),  
P. Brijan, P. Mircea a P. Branescu (Speodava Ştei).
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Opätovne vynikajúce 
výsledky dosiahla v poradí už 6. spe-
leologicko-vedecká výprava sloven-
ských, chorvátskych a venezuelských 
jaskyniarov a prírodovedcov na mese-
tu (tepuy) Churí v rámci rozsiahleho 
masívu Chimantá vo Venezuele. Bolo 
objavených celkovo viac než 8,5 km 
jaskynných priestorov.

Najväčšia z objavených jaskýň, ktorú 
sme nazvali Cueva Colibri (jaskyňa 
Kolibrík), má celkovú dĺžku viac ako 4 km 
a začína sa obrovitou priepasťou s rozmer-
mi 300 × 100 m, hlbokou -120 m. Lokalitu 
tvoria 3 mohutné subparalelné vetvy, 
kde šírka chodieb presahuje 20 – 30 m 
a sú pretekané riečkami, a je tu aj laby-
rint prítokových chodieb. V systéme sa 
podarilo lokalizovať 6 vchodov, z ktorých 
štyri sa nachádzajú priamo v severných ver-
tikálnych stenách plató Churí a jeden, gigan-
tickými blokmi čiastočne privalený portál, má 
šírku viac než 100 m. Táto jaskyňa, v ktorej 
sa nachádzajú viaceré doteraz neznáme varie-
ty biospeleotém a minerálnych akumulácií, 
bola preskúmaná počas náročného 6-dňové-
ho vysunutého pobytu 9 účastníkov expedí-
cie na severe hôr; jej vchod sme lokalizovali  
23. januára 2009.

Ďalšia z jaskýň, ktorú sme v masíve Churí 
objavili a skúmali už v roku 2007 – Cueva 
Juliana – bola predĺžená na približne 3 km 
dĺžky. Na nájdenie jej pokračovania sa využilo 
štandardné speleologické kopanie a prekoná-
vanie úžin i závalu; táto metóda sa praktizo-
vala v rámci silikátového krasu tepuy zrejme 
vôbec prvý raz v histórii. Na tejto lokalite sme 
zaregistrovali výskyt obrích biospeleotém typu 
„champignones“ s priemerom nepravidelných 
gulí až 1 m.

Nemenej závažným rezultátom našej vý-
pravy je spojenie dvoch najdlhších a najmo-
hutnejších jaskýň masívu, Cueva Charles 
Brewer a Cueva del Diablo, do jedného spo-
ločného systému s aktuálnou dĺžkou dnes už 
vyše 7,5 km.

Významné predĺženie sa zaznamenalo aj pri 
ďalšom objave z roku 2007 – Cueva Zuna do-
sahuje už 2,5 km, s možnosťami pokračovania. 
Novoobjavená jaskyňa Cueva Yanna má okolo 
1 km dĺžky a preskúmané boli ešte niektoré 
kratšie lokality (Cueva dos Machetes a i.).

Popri klasickej speleologickej explorácii tím 
vedcov opätovne skúmal geologické a biologické 
pomery v podzemí i na povrchu, analyzoval 
vodu, mikroklimatické pomery a odobral množ-
stvo vzoriek prírodnín i živého materiálu, ktorý 
priviezol do Európy na detailnejšie laboratór-
ne spracovanie a determináciu. V rámci fauny 
pôjde zrejme o viacero nových druhov, z nich 
niektoré môžu byť pravými troglobiontmi.

Fyzicky a technicky náročný expedičný pro-
jekt na Churí trval 22 dní. Podieľali sa na ňom:

Branislav Šmída, Lukáš Vlček, Jaroslav 
Stankovič, Tomáš Derka, Ján Schlögl, Viliam 
Guľa, Tomáš Lánczos, Erik Kapucian, Roman 
Aubrecht (Slovensko), Darko Baksić, Ana 
Baksić (Chorvátsko) a Javier Mesa (Venezuela).

Akcia sa uskutočnila za výdatnej priamej lo-
gistickej podpory našich caracaských priateľov 
Charlesa Brewera-Caríasa, Federica Mayorala 
a Alberta Tovara a pod záštitou spoločnosti 
GE SVCN (Grupo Espeleologico de Sociedad 

Priami účastníci expedície Chimantá-tepuy 2009, a Venezuel-
čania, ktorí jej vytvárali zázemie, hore zľava: E. Kapucian,  
T. Derka, L. Vlček, V. Guľa, B. Šmída, R. Aubrecht, Ch. Brewer-
Carías, A. Bakšić, F. Mayoral, D. Bakšić, J. Schlögl, dolu zľava: 
T. Lánczos, J. Stankovič, J. Mesa, L.-A. Carnicero 

Oficiálna správa z expedície Chimantá-tepuy, január 2009

Branislav Šmída
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Venezolana de Ciencias Naturales), v spolu-
práci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity 
Komenského v Bratislave, Speleoklubom UK, 
Slovenskou speleologickou spoločnosťou a SO 
PDS Velebit Zagreb. Vedecké výskumy sa finan-
covali z projektov VEGA 1/0246/08 a APVV 
0251-07, ako aj z privátnych zdrojov.

Cueva Colibri sa po našich prieskumoch 
stala 4. najdlhšou a čo sa týka objemu 2. naj-
priestrannejšou kvarcitovou jaskyňou sveta, 
pričom kompletne nami doteraz prebádaný 
krasový systém jaskýň na Churí už presiahol 
dĺžku 20 km.

Zostavil: Branislav Šmída
Santa Elena de Uairén, 3. februára 2009

Pozn.: Po projekte na mesete Churí časť účast-
níkov expedície pokračovala ešte vo vedeckých vý-
skumoch na hore Roraima a v jaskyni Cueva Ojos 
de Cristal (Kryštálové oči). Širšiu reportáž o celej 
expedícii si budete môcť prečítať v nasledujúcom 
čísle Spravodaja SSS.

Official report about the Chimantá 
Tepuy 2009 expedition

In January 2009, under the leadership of  
Mr. Charles Brewer-Carías, Mr. Branislav Šmída 
and Mr. Federico Mayoral the 6th international 
speleological-scientific expedition was perfor-
med with participants from Venezuela, Slovakia 
and Croatia on one of the mesetas (tepuy) of 
the Chimanta massif in Venezuela, called as 
Churí. More than 8.5 km of cave passages 
were explored. The largest cave named by us as  
Cueva Colibri (the Colibri Cave) is 4 km long 
and starts in the abyss which is about 300 m 
long, 100 m wide and 120 m deep. The cave is for-
med by 3 huge branches where the average width 
of galleries is about 20 to 30 m. A large labyrinth 
of smaller river channels is formed there, too. 
The system has 6 entrances; 4 of them are situa-
ted directly on the outer, 500 m high wall in the 
northern corner of the tepuy. The largest entran-
ce is formed by the 100 m wide portal, partially 
covered by giant fallen blocks. In the cave, several 
until now not described forms of biospeleothems 
and mineral aggregates were found.

The entrance of the Cueva Colibri was disco-
vered by us in January 23, 2009 and its explora-
tion was realized under difficult circumstances 

during 6 days long stay of 9 cavers and scientists 
on the northern part of the massif.

The next cave, Cueva Juliana, discovered 
by us in 2007, was prolonged up to 3 km. For 
the first time in quartzite caves the standard  
digging methods were applied. In this cave, giant 
forms of champignon-type biospeleothems were 
recognized with diameters up to 1 m.

Other very important result of the expedi-
tion was discovery of the connection between 
the Cueva Charles Brewer and the Cueva del 
Diablo (Devil´s cave) to one common system 
with actual length of more than 7.5 km.

The Cueva Zuna was mapped to the length 
of 2.5 km. The newly discovered Cueva Yanna 
is almost 1 km long. Some other smaller caves 
were found, too.

Simultaneously with the classical speleological 
exploration, scientific investigations were perfor-
med, too by a scientific team from the Comenius 
University in Bratislava. Geological, geomorpho-
logical and biological conditions were investi-
gated repeatedly in the underground and the 
surface, water samples were analysed and also 
microclimatic conditions were evaluated.

The Cueva Colibri is now the 4th longest and 
2nd volumetrically largest quartzite cave in the 
world! The entire actual length of the cave sys-
tems of Chimanta explored by us is now more 
than 20 km. This physically and logistically 
difficult expedition lasted 22 days. On the spe-
leological and scientifical explorations directly 
participated:

Branislav Šmída, Lukáš Vlček, Jaroslav 
Stankovič, Tomáš Derka, Ján Schlögl, Tomáš 
Lánczos, Roman Aubrecht, Erik Kapucian, 
Viliam Guľa (Slovakia), Darko Baksić, Ana 
Baksić (Croatia), Javier Mesa (Venezuela).

The expedition was covered by the GE SVCN 
(Grupo Espeleologico de Sociedad Venezolana 
de Ciencias Naturales) in cooperation with 
Faculty of Natural Sciences – Comenius 
University Bratislava and its Speleoclub UK, 
Slovak Speleological Society (SSS) and SO PDS 
Velebit Zagreb. The scientific research was fi-
nanced by the projects VEGA 1/0246/08 and 
APVV 0251-07, as well as from private financial 
resources.

Prepared by: Branislav Šmída Santa Elena de 
Uairén, February 3rd, 2009
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V tomto roku,  30. 
marca, sa dožil krásneho 
veku 80 rokov náš dlho-
ročný a zároveň najstar-
ší člen Jaroslav Švacho. 
Narodil sa a detstvo prežil 
v Moravskom Lieskovom. 
Už ako chlapca ho láka-
li tajomné čierne diery. 
Ako 13 – 14-ročný skúmal 
blízke „bzinské“ jaskyne – 
Soviu, Partizánsku a iné.

Po obnovení SSS v roku 
1970 sa stal zakladajúcim členom čachtickej ob-
lastnej skupiny. Spolu s ďalšími nadšencami pre 
speleológiu Jánom Kubišom, Jánom Šťastným, 
Jozefom Gáborom, Petrom Zámečníkom, pod 
vedením dnes už zosnulého Emila Kováčika, 
tvorili jadro progresívnych prieskumníkov pô-
sobiacich v Čachtickom krase. 

V roku 1974 – 1978 vykonával funkciu predse-
du OS Čachtice , ktorú prevzal od J. Šťastného, 
zároveň i funkciu tajomníka a skladníka. Vtedy 
bývali výročné schôdze u Joža Gábora, kde 
mali aj sklad pomôcok – lán, rebríkov... 

Výpočet lokalít, na prieskume ktorých sa 
zúčastnil, by bol dlhý, ale aspoň tie najdôleži-
tejšie sú: Jesenského duby, priepasť Štepnica, 
Beckovská jaskyňa, Landrovec, mnohé povr-
chové prieskumy či už v Čachtickom krase 
alebo v Ratnovciach pri Piešťanoch, kde obja-
vili ponor, tu aj sondovali vo vývere.

Zúčastňoval sa jaskyniarskych týždňov, 
expedícií do Slovenského krasu (Brázda), 
Slovenského raja – Stratenskej jaskyne, kde ich 
sprevádzal J. Tulis, do známej Jánskej doliny.

Jeho záľubou je i fotografovanie. Keďže 
v minulosti sa tejto činnosti v jaskyniach veľa 
ľudí nevenovalo, bol to práve on, kto dlhé 
roky vykonával túto dokumentačnú činnosť 
v skupine. Ďalšou jeho výnimočnou záľubou 
je včelárstvo, ktorému sa venuje tak dlho ako 
jaskyniarstvu.

V krase Čachtickej planiny ho popri pod-
zemných javoch zaujal i povrch planiny, kde 

trávi veľa času skúmaním 
a dokumentovaním flóry 
a fauny. Svoje poznatky 
prezentuje v regionálnych 
a miestnych médiách, ako 
aj spoluprácou s Čachtic-
kým múzeom. 

Nemalou mierou sa ve-
noval výchove mládeže, 
ktorú viedol k poznáva-
niu a ochrane prírody, čo 
vyplýva z jeho učiteľského 
povolania. Doteraz vyko-

náva prednáškovú činnosť na školách v Novom 
Meste nad Váhom, Moravskom Lieskovom... či 
kultúrno-osvetových strediskách. Spomínam 
si na prednášku, spojenú s exkurziou do 
Hladového prameňa, ktorú sme mali v po-
lovici 80-tych rokov pri Višňovom pre deti 
z pionierskeho tábora. Organizuje populár-
no-náučné exkurzie po planine Čachtického 
krasu, zo začiatku pre žiakov ZŠ, neskôr pre 
učiteľov trenčianskeho regiónu vyučujúcich 
prírodné vedy, ale aj pre dôchodcov z Morav-
ského Lieskového. 

Pomáha študentom pri prácach SOČ alebo 
dizertačných prácach. Jeho snom je vybudovať 
náučný chodník po Čachtickom krase.

Ešte aj vo vysokom veku sa aktívne zúčastňu-
je pracovných akcií skupiny, čím je príkladom 
pre mladších členov OS, ktorí si ten čas len 
ťažko hľadajú. Poslednú akciu v podzemí mal 
vo veku 77 rokov na Landrovci.

Moje začiatky sú späté s ním, keď na 
akcie ma vozil na skútri alebo sme spoločne 
išli na bicykli do Beckova – Beckovskej jas-
kyne, do Nového Mesta nad Váhom – Malej 
Kamennej alebo Sovej jaskyne, či do mno-
hých iných.

Jubilantovi prajeme veľa zdravia, šťastia, 
veľa šťastných chvíľ v prírode, či už v okolí 
Moravského Lieskového alebo na Čachtickej 
planine, ako aj medzi nami pri spoločných 
stretnutiach. 

Za OS Čachtice Ľubomír Vince

Jubilanti

Významné jubileum Mgr. Jaroslava Švacha
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Na začiatku tohto roka sa dožil význam-
ného životného jubilea Ivan Kubíni, dl-
horočný vedúci Speleoklubu Tisovec. 
Šesťdesiatnici obyčajne myslia na pohod-
lie dôchodkového veku, chystajú sa užívať 
plody svojej práce či písať pamäti. Nie však 
náš jubilant. V posledných rokoch akoby 
chytil druhý dych. Okrem toho, že poctivo 
vedie agendu klubu, nie sú mu cudzie ani 
náročné fyzické práce v teréne či v podze-
mí. Pritom si nájde čas na rodinu, záhradku 
alebo pomoc priateľom. Energiu a entuziaz-
mus mu môžu závidieť i mladší kolegovia. 
Narodil sa 7. 1. 1949 v Tisovci, kde vychodil zá-

kladnú a strednú priemyselnú školu hutnícku. 
Po skončení základnej vojenskej služby v roku 
1971 nastúpil do zamestnania v Rudných ba-
niach, n. p., Talcum Hnúšťa. Tu pracoval v rôz-
nych technických funkciách do roku 2004. 
Ivan prišiel do vtedajšej jaskyniarskej skupi-
ny v Tisovci roku 1977. Ako sám spomína, 
rozhodoval sa vtedy medzi volejbalom, ktorý 
aktívne hrával, a jaskyniarstvom. Zvíťazilo jas-
kyniarstvo a v roku 1991 ho zvolili za predsedu 
tisovského speleoklubu. Prebral žezlo po Ing. 
Svätoplukovi Kámenovi, ktorý viedol skupinu 
takmer štyridsať rokov. Pomyselná latka v za-
behnutom kolobehu života klubu bola nastave-

Ivan Kubíni šesťdesiatnikom

Jaskyniarske začiatky viacerých 
súčasných členov JK Dubnica nad 
Váhom a nielen ich sú spojené 
s Mojtínskym krasom, hlavným 
pôsobiskom dlhoročného pred-
sedu OS/JK Dubnica nad Váhom 
Milana Veliča, rodáka z Beluše 
(30. 1. 1939). Sám patrím k tým, 
ktorých priúčal jaskyniarskemu 
remeslu a formoval z nich budú-
cich zanietených speleológov. 

Už v mladosti Milana pri-
ťahovali jaskyne neďalekých 
Strážovských vrchov a Bielych Karpát. Čoskoro 
po nadviazaní spolupráce so známym speleoló-
gom Vojtechom Bukovinským založil jaskyniar-
sky krúžok pri DK ROH v Dubnici nad Váhom 
a zapojil sa aj do činnosti Speleologickej od-
bočky Slovenskej geografickej spoločnosti pri 
SAV. Roku 1969 sa zúčastnil na ustanovujúcej 
schôdzi obnovenej Slovenskej speleologickej 
spoločnosti (SSS) a stal sa vedúcim jednej 
z jej oblastných skupín. Medzi jeho jasky-
niarske úspechy patria objavy v Mojtínskom 
krase, aktívna účasť na náročných akciách 
a významných podujatiach SSS na Slovensku 
i v zahraničí. Má najväčšiu zásluhu na prípra-
ve a vydarenom priebehu 25. jaskyniarskeho 
týždňa SSS, ktorý sa uskutočnil roku1984 pod 
Mojtínom. Zaslúžil sa o nadobudnutie a bu-
dovanie jaskyniarskej základne na Mojtíne.

Popri rozsiahlej činnosti 
v Mojtínskom krase sa Milan 
Velič významne podieľal na 
dokumentácii a propagácii 
krasu a jaskýň v rámci dub-
nickej OS/JK a celej SSS, za čo 
získal viacero ocenení, okrem 
iných striebornú medailu 
Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti za rozvoj speleológie. 
Žije v Novej Dubnici a je stále 
aktívnym jaskyniarom.

Keď Milan nedávno na 
Mojtíne oslavoval svoje životné jubileum  
v kruhu svojich najbližších jaskyniarskych ko-
legov, rád som prijal jeho pozvanie. Cítil som 
sa s ním v spoločnosti ďalších dubnických 
jaskyniarov naozaj ako doma. Strávili sme 
príjemné chvíle v spomienkach na mnohé ne-
zabudnuteľné okamihy spojené s objavovaním 
a poznávaním krasu a jaskýň Strážovských 
a Súľovských vrchov, spoločne prežité dob-
rodružstvá, radosti i sklamania. Čo ma však 
potešilo vari najviac, boli plány do budúcnosti, 
očakávania nových objavov a predstavy, kde  
a ako ich dosiahnuť. Verím, Milan, že aj vďaka 
výsledkom svojej práce a bohatým skúsenos-
tiam, z ktorých ťažia Tvoji nasledovníci, sa ešte 
v zdraví dožiješ nejedného úspechu i uznania. 
Želám Ti to z celého srdca.

Bohuslav Kortman    

Sedemdesiatka Milana Veliča
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ná vysoko. Ivan si však svo-
jou kamarátskou povahou, 
odbornými znalosťami  
a schopnosťou diploma-
ticky riešiť problémy získal 
všetkých členov skupiny. 
Prvá zaťažkávajúca skúš-
ka bola tragická nehoda 
českého potápača v jasky-
ni Teplica v roku 1994. 
Pri záchrannej akcii, ktorá 
trvala tri dni, bolo treba 
koordinovať činnosť zá-
chranárov v jaskyni, spo-
lupracovať s vodohos-
podármi, zdravotníkmi, 
políciou. Tiež bolo treba 
odpovedať na mnohé ne-
príjemné otázky, lebo uda-
losť sa stala v zdroji pitnej 
vody. Situácia bola vážna a nikto z nás sa 
dovtedy nestretol s takým nešťastím. Keďže 
v tých časoch neboli mobilné telefóny, Ivan 
zriadil vo svojom byte telefónnu centrálu.  
Z nej sa podávali správy do celého Slovenska  
a Čiech, čo zúčastnení i záchranári veľmi 
ocenili. Ak by sme mali vymenovať všetky 
Ivanove aktivity počas jeho pôsobenia v sku-
pine, nestačil by nám rozsah tohto príspevku, 
pretože záber má ozaj široký. Spomenieme 
aspoň niektoré. Vo svojich začiatkoch sa zú-
častňoval prieskumných speleologických 
akcií na Muránskej planine, Tisovskom krase, 
Veľkej a Malej Stožke, Voniacej, Javorníkovej  
a Martincovej doline, na Kášteri, Hradovej  
a v Suchých doloch. Po prieniku potápačov do 
jaskyne Teplica v roku 1976 – 77 sa podieľal na 
otváraní umelého vchodu. Asistoval pri ďalších 
potápačských akciách v Teplici najmä potápa-
čom z Košíc, Trenčína či Čiech. Spolupracoval  
s jaskyniarmi z Rimavskej Soboty a Tornale (bý-
valá OS Šafárikovo), Brezna, Revúcej. Pracoval 
na uzatváraní jaskýň Bobačka, Teplica, Kostolík, 
Pod Hradovou, Čertová, Jazerná, Michňová, 
Nová Michňová, ako aj pri mapovaní jaskýň 
s Dušanom Čipkom. V rokoch 1979 a 1991 
sa spolupodieľal na organizovaní Jaskyniarskych 
týždňov v Tisovskom krase. Po príchode geoló-
ga RNDr. Aloisa Vitáska do skupiny usku-
točnili spolu meranie radónu a mikroklima-
tických podmienok v jaskyniach Michňová, 

Daxner, Fučiaca diera, čo 
publikovali v Spravodaji 
SSS. Slovenskej televízii  
a rozhlasu poskytoval roz-
hovory s jaskyniarskou 
tematikou, Výsledky báda-
nia a činnosť Speleoklubu 
publikoval v Spravodaji 
SSS, miestnej a regionál-
nej tlači. Pre miestne školy 
dodnes organizuje besedy, 
prednášky a exkurzie do 
krasových území. Je aktív-
nym členom speleologickej 
strážnej služby. Zúčastnil 
sa dvoch záchranných 
akcií na Hradovej a v jas-
kyni Netopierov. V histó-
rii klubu bolo aj obdo-
bie, keď sa nedarilo, klub 

stagnoval a z rozličných príčin odišlo z klubu 
niekoľko členov. Vtedy Ivan, ako sa nám ne-
skôr zdôveril, uvažoval o rezignácii. Situácia 
sa zmenila a zlepšila príchodom aktívnych 
a zdatných členov, ako sú Lukáš Vlček, Jano 
Pavlík, Ivo Kámen a Dušan Hutka, s ktorým 
tvorí Ivan v súčasnosti takmer nerozlučnú 
dvojicu. Pomáhal mu pri archeologickom vý-
skume na Hradovej, ktorý Dušan vedie už 
niekoľko rokov, i vo výkopových prácach  
v Jaskyni pod Hradovou. Obidvaja sú spoluob-
javiteľmi jaskyne Nová Michňová, veľkého ob-
javu z roku 2006. Nasledoval ďalší významný 
objav v roku 2008 – jaskyňa Dvoch kamarátov 
s dvomi dominantnými stalagnátmi, ktorá je 
akýmsi symbolickým ocenením ich spoluprá-
ce. Posledným spoločným objavom je historic-
ky zaujímavá jaskyňa Silvia v masíve Hradovej. 
Čo zaželať jubilantovi do ďalších rokov? Ivan, 
vieme že volejbal je pekná kolektívna hra, no 
sme radi, že si sa v minulosti rozhodol pre 
kolektív jaskyniarov. Pokračuj ďalej po vy-
týčenej trase. Veríme, že spolu zažijeme ešte 
mnoho príjemných chvíľ v našich prekrásnych 
jaskyniach či na chatke v Suchých doloch. 
Tešíme sa aj na produkty Tvojho kuchárske-
ho umenia, na jaskyniarsky guláš alebo „su-
chodolskú“ praženicu. K tomu všetkému Ti 
prajeme ešte veľa nových objavov pri plnom 
zdraví a sile.

Za Speleoklub Tisovec Dušan Čipka
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Rodák z Kysuckého Nového Mesta sa 16. 
marca 2009 dožil významného životného jubi-
lea. Vyrastal v lone Kysuckej vrcho-
viny na úpätí jej prírodne najkraj-
šej časti, Kysuckých bradiel, v po-
zadí s klenbou vysokých vrchov 
Krivánskej Malej Fatry. Od malička 
inklinoval k prírode a jej krásam 
v okolí svojho rodiska. 

V čase jeho stredoškolských štú-
dií v rodnom meste vyrástla silná 
generácia domácich športovcov, 
ktorá v 70. rokoch minulého storo-
čia žala športové úspechy v hádzanej 
a boxe, ale aj v orientačnom behu. Orientační 
bežci z Kysuckého Nového Mesta patrili medzi 
najlepších v bývalom Československu. Jedným 
z nich bol aj náš oslávenec. S mapou a buzolou 
pobehal a podrobne spoznal všetky okolité 
horstvá i mnohé ďalšie.

Život ho potom odvial na Moravu, kde 
žije podnes. Láska k horám a prírode ho ne-

opustila ani tam – keďže býva 
v Brne a do Moravského krasu 
to má len na skok, dodnes 
rád doň chodí a ako speleológ-
-amatér stal sa jeho dobrým 
znalcom a obdivovateľom. Rád 
sa však vracia domov, k rodi-
ne a známym, k svojim kore-
ňom. Tak sa po rokoch vrátil 
aj do hôr svojej mladosti, ktoré 
teraz znovu spoznáva ako člen 
Jaskyniarskej skupiny Adama 

Vallu v Terchovej.
Členovia a sympatizanti tejto skupiny želajú 

svojmu oslávencovi do ďalších rokov pevné 
zdravie a neutíchajúcu chuť a elán objavovať 
nové jaskyne.

Jaskyniarska skupina Adama Vallu, Terchová 

JUDr. Miroslav Dubravay – 60-ročný

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Slovenská speleologická 
spoločnosť ŠOP SR Správa slovenských jaskýň v spolupráci s partnerskými 

organizáciami Česká speleologická společnost, Správa jeskyní České republiky

vyhlasujú 

Súťaž o umelecké 
stvárnenie jaskyne

III. ročník
Súťaž nie je vekovo obmedzená, každý účastník môže poslať najviac tri poviedky (max. 10 

strán s 20 riadkami po 60 znakov), päť básní, pesničiek, malieb, kresieb, karikatúr alebo jednu 
sochu, model jaskyne, prípadne iný umelecký výtvor v termíne do 31. 12. 2009.

Umelecké texty alebo trojrozmerné predmety doplnené menom, priezviskom a adresou 
autora, prípadne aj telefónom a e-mailom treba poslať na adresu: 

SMOPaJ, Školská ul. 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, prípadne na e-mail: smopaj@smopaj.sk

Autorov najlepších prác ocení odborná porota, ktorú vymenujú organizátori súťaže. O súťaži 
a jej výsledkoch budú informovať jaskyniarske periodiká a webové stránky, ktoré zverejnia aj 
ocenené práce.  Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien sa uskutočnia roku 2010.
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КУЛЕШОВА, С., 2006: 
От Светлой – к 1500! Екатеринбург. 

KULEŠOVA, S., 2006: 
Od Svetloj – k 1500! Jekaterinburg.

V Perme, meste na Urale nám pri návšte-
ve jaskyniarskeho klubu podarovali pozoru-
hodnú knihu s názvom Od Svetloj – k 1500!  

Ide o materiál v ktorom sú sústredené 45-ročné 
výsledky činnosti jaskyniarov zo Sverdlovského 
mestského speleoklubu (SGS). Za jeho zalo-
ženie sa počíta leto 1961, keď trojica turistov 
pripravovala splav rieky Višera na Severnom 
Urale. No v poslednej dedine pred splavom sa 
dozvedeli o existencii nepreskúmanej jaskyne 
pri jazere Svetloe. Zmenili cieľ cesty, našli 
jej vchod a objavili tu tesný dolu smerujúci 
priestor. Za úzkym hrdlom bola 20 metrov hl-
boká priepasť, kde sa spustili spolu s dvojicou 
miestnych učiteľov. Naspäť po milimetroch 
išli hore,  predposlednému to trvalo viac ako 
hodinu. Posledný s najväčšou postavou sa však 
hore nedostal a tak musel nocovať v jaskyni 
na ľadovci. Nasledujúci deň sa ho zúfalým 
úsilím podarilo dostať na povrch. Jaskyňu 
pomenovali podľa jazera Svetloj. Na tejto vý-

prave vznikla veľká túžba skúmať nové jaskyne 
a preto aj názov knihy Od Svetloj – k 1500! 
Ďalej sa v knihe opisujú mnohé cesty desiatok 
jaskyniarov do hlbokých a dlhých jaskýň na 
teritóriu Sovietskeho zväzu. V jednotlivých ka-
pitolách Železná doba SGS, 70. roky; Naša Ázia, 
80. roky; Nové časy, 90. roky; Rozprávanie pamät-
níkov, Kronika, prílohy sa spomínajú cesty, vý-
pravy a expedície na Ural, Kaukaz, Krym, Sibír, 
do Kazachstanu, Bulharska, Pamíru a Strednej 
Ázie. Na strane 45 sa spomína aj Slovensko, 
pretože v roku 1989 zostúpil do hĺbky 565 
metrov vo Festivaľnej jaskyni v plató Chodža-
Gur-Gur-Ata ako aj do hĺbky 1200 metrov 
v neďalekej jaskyni Boj-bulok ako člen výpra-
vy sverdlovských jaskyniarov Štefan Labuda 
z Košíc. Ide o pozoruhodnú knihu vytlačenú 
na kvalitnom kriedovom papieri doplnenú de-
siatkami fotografií, ktorú vrelo doporučujem 
každému slovenskému jaskyniarovi aspoň pre-
listovať. Autorom možno vyčítať azda iba to, že 
v celej 133 stranovej publikácii nie je uvedená 
žiadna mapa.

Peter Holúbek

Práve vychádza

Edícia Acta Carsologica Slovaca
•Slovenský kras, ročník 46, 2008/1
•Slovenský kras, ročník 46, 2008/2 (v tlači)
•Slovenský kras, ročník 46, supplementum 1,

2008 – Brestovská jaskyňa v Západných 
Tatrách + mapa

Edícia Speleologia Slovaca
•Pavel Bella: Jaskyne ako prírodné geosystémy 

– geoekologický výskum a environmentálna 
ochrana

•Ľudovít Gaál: Geodynamika a vývoj jaskýň 
Slovenského krasu

Mimo edície
•Na Krakovej holi...

Petr Hipman (1940 – 1999)
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Summary

The first issue of the Bulletin in 60th year of existence of Slovak speleological society (SSS) 
begins with a annual report on activities of SSS in the last year. The report including a view on 
activities of 46 caving clubs in 2008 is presented by the chairman of the Society, Mr. Bohuslav 
Kortman. The newest factual data on the longest as well as the deepest caves in Slovak republic 
follows then (J. Tencer). F. Miháľ in the following article describes caves and other karst pheno-
mena in Slovinky stone plateau in Volovec Mts., and D. Hutka contributes with facts on circum-
stances of a new cave discovery in Tisovec karst. M. Jagerčík, applying examples of caves situated 
in Krak´s bare-mount in Low Tatras Mts., devotes himself to air-tracing experiments, the one of 
methods used in a practical speleology. Authors of another four contributions devote themselves 
with the newest successes of slovak cavers in karst areas abroad – in Europe (Balkan Peninsula) 
and in South America (Venezuela). J. Psotka, M. Sluka and J. Šmoll inform about geology, hyd-
rology and about history of speleological exploration in Jakupica Mts. in Macedonia, including 
the discovery of the great cave system – Slovačka jama (Slovak abyss). Also Snow-white abyss and 
another abysses, which are described by F. Majerníčková and P. Imrich in the following article, 
are situated in that Macedonian mountains. V. Papáč and J. Psotka deal with activities of slovak 
cavers in Bihor Mts. in Romania, especially with discoveries of new spaces in Drăcoaia-cave. The 
block of contributions from abroad is ended up with the official report of B. Šmída on the 6th 

speleologically-scientific expedition of Slovak, Croatian and Venezuelan cavers and naturalists 
Chimantá-tepuy in Venezuela (also in English). The reportage in detail will be published in the 
Bulletin 2/2009. This issue of the Bulletin ends with information about our jubilees, members 
of SSS, about the 3rd year of Cave artistic portrayal contest and about published books on spe-
leology subject.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Gabriel Lešinský






