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60 rokov Slovenskej speleologickej spoločnosti
Peter Holúbek
V septembri 2009 uplynulo 60
rokov od formálneho vzniku Slovenskej spe
leologickej spoločnosti. Je zrejmé, že myšlienka
založiť túto inštitúciu nevznikla sama od seba
a na zelenej lúke. Súvisí s aktivitami desiatok
nadšencov po celom území Slovenska po roku
1918 v novovzniknutom Československu.
Určite značný podiel na jej vzniku majú ob
javy rozsiahlych jaskýň v Demänovskej doline,
Slovenskom krase, Važeckom a Bystrianskom
krase; viaceré sú dnes sprístupnené pre
verejnosť. Pod vplyvom týchto objavov
sa šíria myšlienky o možnej existencii
jaskýň aj v iných oblastiach Slovenska
a vzniká skupina ľudí uvedomujúcich
si potrebu organizovania sa. Družstvo
Demänovských jaskýň a Klub sloven
ských turistov a lyžiarov, ktorý zastrešo
val prevádzku Domice, Jasovskej jaskyne
a Belianskej jaskyne, mali dosť vlastných
starostí s turistickým využívaním jas
kýň, a tak roku 1944 vznikol v Martine
Jaskyniarsky zbor Klubu slovenských tu
ristov a lyžiarov (KSTL). O jeho hlavných
aktivitách sa vyslovil Vojtech Benický,
vedúci predstaviteľ zboru: budiť lásku
k jaskyniam a krasu vôbec, konať v jasky
niach výskumy, starať sa o prístup k nim,
umožňovať ich návštevu a podnikať všetko,
čo prispeje na zveľadenie nášho jaskyniarstva;
vybudovať Múzeum slovenského krasu v Lipt.
Sv. Mikuláši a napomáhať slovenské múzeá
celonárodného významu. Obstarávať vhodné
zátvory jaskýň, upozorňovať na potrebu ich
ochrany a podobné.
Pod vplyvom vojnových udalostí a ne
skoršie aj zmenou režimu v roku 1948
vznikli podmienky na vznik Slovenskej
speleologickej spoločnosti (SSS). Stalo sa
tak 10. 9. 1949 na zjazde Jaskyniarskeho
zboru KSTL. Zúčastnilo sa na ňom 47 delegá
tov, ktorí v hoteli pri vchode do Jaskyne slo
body v Demänovskej doline odhlasovali návrh
zjazdu na založenie SSS. V zložitých päťde
siatych rokoch 20. storočia však Slovenská
speleologická spoločnosť prestala existovať,
hoci nikdy nebola nikým zrušená. Na konci
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60. rokov minulého storočia Speleologický
poradný zbor pri Ministerstve kultúry
Slovenskej socialistickej republiky odporučil
zriadiť Správu slovenských jaskýň a obnoviť
Slovenskú speleologickú spoločnosť. V apríli
1969 sa v Liptovskom Mikuláši zišli jaskyniari
z celého Slovenska a začali proces obnovenia
Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorá
bola začlenená do štruktúr vtedajšieho Múzea
slovenského krasu. Roku 1970 sa začal vydá

Prvá strana stanov SSS z roku 1949

vať Spravodaj Slovenskej speleologickej spo
ločnosti, ktorý významnou mierou zjednotil
a sformoval dnešnú jaskyniarsku spoločnosť.
Vznikli komisie, ktoré v období do roku 1989
viedli spoločnosť z odbornej stránky, usta
novená bola Jaskyniarska záchranná služba,
začalo sa s pravidelným vzdelávaním členov

v Speleologickej škole SSS, organi
zovali sa expedície do zahraničia.
Slovenská speleologická spoločnosť
bola vtedy napojená na štátny roz
počet a mala plateného tajomníka
a sekretárku na plný úväzok, prepláca
li sa cestovné výdavky, skupiny dostá
vali z centrálneho skladu materiál na
svoju činnosť.
Po spoločenských zmenách v roku
1989 prestal vychádzať Spravodaj, spo
ločnosť prišla o materiálne zabezpeče
nie a dvoch platených zamestnancov.
Na túto situáciu zareagovali aktívni
členovia spoločnosti a v nových pod
mienkach zabezpečili finančné pros
triedky na chod sekretariátu a vydá
vanie Spravodaja. Naše informačné
periodikum začalo v skromných pod
mienkach od roku 1992 vychádzať pra
videlne, postupne sa zvyšuje jeho rozsah
i úroveň a prináša aktuálne informá
cie z diania v spoločnosti. Pokračuje sa
v organizovaní centrálnych podujatí,
predovšetkým Jaskyniarskych týždňov,
roku 2007 bola obnovená Speleologická
škola, vznikajú nové kluby. V rámci mož
ností pracuje sekretariát spoločnosti;
činnosť spoločnosti je z finančnej strán
ky zabezpečená najmä z členských prí
spevkov, čiastočne z daňového inštitútu
2 %, menej už z projektov, čo je určite
na škodu veci.
Určite by sa na činnosti SSS dalo
kadečo zlepšovať, ale možno tvrdiť, že
Slovenská speleologická spoločnosť osla
vuje svoje 60. výročie v dobrej kondícii.
Do ďalšej existencie jej treba zaželať veľa
aktívnych a životaschopných, ale najmä
obetavých členov. Pri pohľade naspäť sa
dá konštatovať, že tri slovenské speleo
logické subjekty (múzeum, spoločnosť
a prevádzkovatelia sprístupnených jas
kýň) stáli vo svojich radostiach a sta
rostiach vždy blízko pri sebe a určite
aj v budúcnosti by bolo pre slovenské
jaskyniarstvo i jaskyne dobré, keby tieto
subjekty kráčali spolu.
Obežník z valného zhromaždenia Slovenskej
speleologickej spoločnosti v apríli 1969
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Jaskyniarske týždne SSS
Peter Holúbek
Jaskyniarske týždne predsta
vujú dlhoročnú tradíciu, ktorú na zaklada
júcom zhromaždení Slovenskej speleologic
kej spoločnosti v roku 1949 navrhol Ondrej
Horák z Liptovského Jána, inšpirovaný ho
rolezeckými stretnutiami.
Prvé tri Jaskyniarske týždne mali exkurz
ný charakter a viedli krasovými územiami
Slovenska a Moravy. Štvrtý Jaskyniarsky týždeň
bol plánovaný na 2. – 7. augusta 1953, ale
pre malý záujem a iné príčiny sa neuskutoč
nil. Po útlme činnosti SSS tradíciu organizo
vania Jaskyniarskych týždňov prebrali pracov
níci Múzea slovenského krasu a zorganizovali
4. až 8. jaskyniarsky týždeň, ktoré mali pra
covný charakter, skúmali a dokumentovali sa
vytypované krasové územia. Po dlhšej prestáv
ke opäť pracovníci Múzea slovenského krasu
(A. Chovan) zorganizovali celoslovenské stret
nutie jaskyniarov v Prosieckej doline, ktoré
malo exkurzno-prednáškovo-pracovný charak
ter a považuje sa za 9. jaskyniarsky týždeň. Od

tohto obdobia s výnimkou roku 1973, keď sa
v Československu konal VI. medzinárodný speleo
logický kongres, sa konajú Jaskyniarske týždne
pravidelne, iba 18. – 20. JT boli premenované na
odborné alebo odborno-politické školenia.
Po politických zmenách po roku 1989 sa
prelomový Jaskyniarsky týždeň uskutočnil
roku 1992 v Borinke; jeho účastníci si prvýkrát
hradili značnú časť nákladov na JT z vlastných
prostriedkov. Špecifický bol 45. jaskyniarsky
týždeň, ktorý uskutočnila SSS druhý raz mimo
územia Slovenska, tentoraz najmä preto, že
žiadna skupina neprejavila záujem ho zorga
nizovať.
Na dnešných Jaskyniarskych týždňoch pre
vláda exkurzný charakter. Ide o podujatie,
na ktorom sa stretávajú jaskyniari z celého

Písomnosti týkajúce sa pripravovaného, ale neusku
točneného Jaskyniarskeho týždňa v roku 1953. Pred
sedom SSS bol vtedy Michal Maheľ (1920), významný
slovenský geológ a neskorší akademik, tajomníkom
SSS vtedajší riaditeľ Múzea slovenského krasu Vojtech
Benický (1907 – 1971), ktorý patrí k priekopníkom
nášho jaskyniarstva. Foto: Archív SMOPaJ
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Slovenska, vymieňajú si názory,
poznatky a plánujú sa expedície
a prieskumné akcie. Pribúdajú
aj účastníci zo zahraničia. Podľa
môjho názoru Jaskyniarske týžd
ne spolu so Spravodajom SSS do
značnej miery vplývali na chod
Slovenskej speleologickej spoloč
nosti a ovplyvňujú ho aj dnes.
V nasledujúcej tabuľke sa uvá
dza prehľad doteraz uskutoč
nených Jaskyniarskych týždňov
Slovenskej speleologickej spoloč
nosti.
Literatúra

Jaskyniari z Uhrovca na Jaskyniarskom týždni v Borinke. Foto: Š. Čukan

Archív SMOPaJ.
Droppa, A. 2000: Činnosť dobrovoľných
jaskyniarov pri múzeu Slovenského krasu.
50 rokov Slovenskej speleologickej činnosti,
zborník referátov. Prešov.

Hlaváč, J. 1984: Jaskyniarske týždne Slovenskej
speleologickej spoločnosti. Slovenský kras,
22, 293–297.
Spravodaje SSS 1970 – 2009.

Prehľad uskutočnených jaskyniarskych týždňov SSS

Jaskyniarsky týždeň

Dátum konania

1. jaskyniarsky týždeň

2. – 6. 7. 1950

2. jaskyniarsky týždeň

22. – 27. 7. 1951

Miesto konania

Počet účastníkov

Demänovská dolina, Bystrá, Slovenský raj,
Slovenský kras, Muránska planina, Veľká Fatra

viac ako 30

Demänovská dolina, Prosiecka a Kvačianska
dolina, Važecká jaskyňa a Belianske Tatry

41 podľa spoločnej fotografie,
23 podľa prezenčnej listiny

3. jaskyniarsky týždeň

14. – 17. 7. 1952 Moravský kras

4. jaskyniarsky týždeň

19. – 21. 8. 1955 Ohnište, Veľká ľadová priepasť

18

5. jaskyniarsky týždeň

5. – 9. 8. 1956 Ohnište, Veľká ľadová priepasť

19

6. jaskyniarsky týždeň

3. – 8. 8. 1957 Plešivecká planina, Zvonica

19

7. jaskyniarsky týždeň

4. – 9. 8. 1959 Červené vrchy

23

8. jaskyniarsky týždeň

8. – 14. 8. 1960 Strážovské vrchy

10

9. jaskyniarsky týždeň

28. – 29. 10. 1967 Prosiecka dolina

25

10. jaskyniarsky týždeň

20. – 27. 7. 1968 Zuberec-Brestová

52

11. jaskyniarsky týždeň
12. jaskyniarsky týždeň
13. jaskyniarsky týždeň
14. jaskyniarsky týždeň
15. jaskyniarsky týždeň
16. jaskyniarsky týždeň

5. – 11. 7. 1969 Bystrianska jaskyňa

podľa prezenčnej listiny 37

86

1. – 6. 8. 1970 Dobšinská ľadová jaskyňa

103

3. – 8. 7. 1971 Belianske Tatry, Šarpanec

126

19. – 25. 8. 1972 Gombasecká jaskyňa
6. – 12. 7. 1974 Slatinka nad Bebravou
12. – 20. 7. 1975 Borinský kras, Malé Karpaty

189
95
153

7

17. jaskyniarsky týždeň

10. – 15. 7. 1976 Jergaly, Veľká Fatra

195

18. jaskyniarsky týždeň
(odborné školenie)

14. – 17. 7. 1977 Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa

80

19. jaskyniarsky týždeň
(odborné školenie)

2. – 5. 11. 1978 Demänovská dolina

100

20. jaskyniarsky týždeň
(odborno-politické školenie)

5. – 8. 7. 1979 Suché doly

133

21. jaskyniarsky týždeň

23. – 27. 7. 1980 Jánska dolina

116

22. jaskyniarsky týždeň

12. – 16. 8. 1981 Belianske Tatry

106

23. jaskyniarsky týždeň

4. – 8. 8.1982 Gaderská dolina, Veľká Fatra

110

24. jaskyniarsky týždeň

3. – 7. 8. 1983 Západné Tatry, Trnovecké lúky

127

25. jaskyniarsky týždeň

1. – 5. 8. 1984 Mojtínsky kras, Strážovské vrchy

112

26. jaskyniarsky týždeň
27. jaskyniarsky týždeň
28. jaskyniarsky týždeň

30. 7. – 4. 8. 1985 Bystrá
19. – 24. 8. 1986 Drienovské kúpele, Slovenský kras
4. – 9. 8. 1987 Zemianske Podhradie

128
130
111

29. jaskyniarsky týždeň

2. – 7. 8. 1988 Drienčansky kras

97

30. jaskyniarsky týždeň

1. – 6. 8. 1989 Pavčina Lehota, Demänovská dolina

137

31. jaskyniarsky týždeň

31. 7. – 5. 8. 1990 Gombasek

117

32. jaskyniarsky týždeň

6. – 11. 8. 1991 Tisovec

95

33. jaskyniarsky týždeň

5. – 9. 8. 1992 Borinka, Košariská

34. jaskyniarsky týždeň

4. – 8. 8. 1993 Jánska dolina

104

35. jaskyniarsky týždeň

7. – 11. 9. 1994 Havranovo, Belianska dolina

57

36. jaskyniarsky týždeň

2. – 6. 8. 1995 Spišská Belá, Vysoké a Belianske Tatry

73

37. jaskyniarsky týždeň

31. 7. – 4. 8. 1996 Drienovské kúpele

38. jaskyniarsky týždeň

30. 7. – 3. 8. 1997 Čičmany

okolo 70

48
viac ako 70

39. jaskyniarsky týždeň

12. – 16. 8. 1998 Západné Tatry, Zuberec

97

40. jaskyniarsky týždeň

29. – 31. 7. 1999 Demänovská dolina

152

41. jaskyniarsky týždeň

26. – 30. 7. 2000 Slovenský raj

119

42. jaskyniarsky týždeň

25. – 29. 7. 2001 Telgárt, Muránska planina

90

43. jaskyniarsky týždeň

24. – 28. 7. 2002 Plavecké Podhradie

neznámy počet

44. jaskyniarsky týždeň

30. 7. – 3. 8. 2003 Čičmany, Strážov

45. jaskyniarsky týždeň

28. 7. – 1. 8. 2004 Moravský kras

70

46. jaskyniarsky týždeň

20. – 22. 7. 2005 Belianske Tatry

130

47. jaskyniarsky týždeň
48. jaskyniarsky týždeň
49. jaskyniarsky týždeň
50. jaskyniarsky týždeň

8

1. – 6. 8. 2006 Ďumbiersky vysokohorský kras
1. – 5. 8. 2007 Háj, Slovenský kras
6. – 10. 8. 2008 Višňové, Čachtický kras
5. – 9. 8. 2009 Pavčina Lehota, Demänovské vrchy

bezmála 150

neevidovaný počet
145
140
250

História Speleomítingu vo Svite
Oľga Miháľová
V roku 1991 na zasadnutí vý
boru Slovenskej speleologickej spoločnosti
dala členka výboru Oľga Turócziová (dnes
Miháľová) návrh, aby SSS usporadúvala
pravidelné stretnutia jaskyniarov nielen na
celoslovenských jaskyniarskych týždňoch,
kde sa prezentuje len jaskyniarska skupina
organizujúca JT, ale umožniť prezentovať
sa svojimi celoročnými úspechmi, vymeniť
si skúsenosti, oboznámiť sa s novými tech
nickými pomôckami všetkým skupinám
a klubom SSS. Vtedajší predseda SSS Ing.
J. Tulis pripomenul, že 8. – 9. 12. 1973 sa
uskutočnil pri jaskyni Bystrá speleologický
míting tohto typu, v ktorom sa však, žiaľ,
už ďalšie roky nepokračovalo. Patrí však do
dejín SSS, preto ho zaraďujeme k dnešným
Speleomítingom ako nultý ročník.

kresleného jaskyniarskeho humoru. Deň pred
Speleomítingom zasadá každoročne predsed
níctvo alebo vo volebnom období valné zhro
maždenie SSS.
Až do roku 1997 sa tieto podujatia konali
pravidelne v hoteli Mladosť. Prvé tri roky
trval Speleomíting dva dni, potom sa skrátil
na jeden deň, lebo väčšina divákov už druhý
deň odchádzala domov. Spočiatku v malej za
sadačke, v malej jedálni i vo veľkej zasadačke,
ktorá bola zároveň aj jedálňou. Problémom
bolo zatemnenie veľkej zasadačky, aby bolo
možné premietať diapozitívy. Dnes už len
s úsmevom spomínam na každoročné lepenie
čiernej polyetylénovej fólie na okná vysoké
7 m s dĺžkou asi 15 m, aby sme zatemnili
miestnosť na premietanie. Huncútske slnieč
ko si i tak našlo medzeru a kazilo „umelecký“

Výbor privítal myšlien
ku pravidelného stretnutia
jaskyniarov a poveril Oľgu
Turócziovú zorganizovať akciu
pod názvom Speleomíting.
Začiatky boli skromné, neľah
ké. Výhodou bola a dodnes
je podpora vtedajšieho za
mestnávateľa organizátorky
a mestského zastupiteľstva vo
Svite. Okrem toho Svit je aj
geograficky takmer v strede
Slovenska. Tieto okolnosti vy
svetľujú, prečo sa Speleomíting
koná práve v tomto meste.
Prednášky majú neštylizo
vaný priebeh. Jaskyniari majú Prednáška RNDr. F. Pomorského zo SK Slovenský raj o datovaní kostí jaskyn
možnosť voľne si podebato ného medveďa na Speleomítingu 1993 vo veľkej jedálni hotela Mladosť
vať s ľuďmi rovnakej krvnej
skupiny. Každý rok prinášajú nové, zaujímavé dojem pri premietaní. Presun do malej jedál
filmové príspevky o objavoch u nás a vo svete, ne to ešte vystupňoval. Počet obecenstva stú
ale aj príspevky tematicky zamerané na rôzne pal, miestnosť praskala vo švíkoch. Zvyšovali
oblasti speleológie, ako je mapovanie jaskýň, sa nároky na techniku, miestnosť i prednášky.
speleoarcheológia, paleontológia, geológia atď. Preto som sa rozhodla zmeniť miesto kona
Súčasťou Speleomítingu je i výstava fotogra nia akcie a po dohode od roku 1998 sa začal
fií, mapovej dokumentácie zo speleologických Speleomíting konať v Dome kultúry vo Svite.
akcií, významných speleologických objavov, Bol to dobrý krok, i keď spočiatku boli obavy,
kresieb a malieb s jaskyniarskou tematikou, či miestnosť kinosály nebude priveľká. Ale čas
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ukázal, že nie. V súčasnosti sa návštevnosť
pohybuje v priemere okolo 200 až 250 ľudí.
Neskôr pribudlo kvalitné veľké kinoplátno
a lepšie technické vybavenie na premietanie,
čo zvýšilo i úroveň prezentácií. Prichádzajú
k nám aj českí, poľskí, rumunskí jaskyniari.
Záujem je i zo strany médií, čo je pre našu
SSS iste dobré.
Poďakovať treba obetavým chlapcom, ktorí
sa starajú o to, aby technika fungovala, aj
tým, ktorí zabezpečujú prezentáciu účastníkov,
vstupenky a podobne, i ostatným pomocní
kom, ktorí ochotne priložia ruku k dielu pri
týchto akciách. Dôležití pre toto podujatie
sú sponzori, ktorí prispievajú finančne alebo
vecnými darmi pre ocenených jaskyniarov. Sú
to hlavne firmy Meander, Žilmont, Fibrochem,
Chemosvit a iní.
Od roku 1999 každoročne diváci hlasova
ním rozhodujú o oceneniach za najhodnot
nejší príspevok z domácich lokalít, najhod
notnejší príspevok zo zahraničných ciest,
najzaujímavejšiu panelovú dokumentáciu
a o cene za umelecké stvárnenie jaskyniar
stva. Od roku 2005 po začatí Speleomítingu
Slovenská speleologická spoločnosť oceňuje
členov SSS: za významné objavy v jaskyniach
v Slovenskej republike a v zahraničí v prí
slušnom roku, za organizovanie úspešných
prieskumných a dokumentačných speleolo
gických expedícií, za významné speleopotá
pačské aktivity, ale aj za výkon roka, spele
ologický počin roka atď.
Za 18 rokov trvania Speleomítingov ako
významných podujatí Slovenskej speleolo
gickej spoločnosti sme si vypočuli prís
pevky a na filmovom plátne videli skvelé
výkony a výsledky našich jaskyniarov. Pre
zaujímavosť: od roku 1991 do 2009 odznelo
spolu 362 príspevkov. Na Slovensku za tieto
roky pribudlo takmer 3000 nových jaskýň
(k 31. 3. 1992 bolo na Slovensku zaevido
vaných 3075 jaskýň, dnes ich je vyše 6000).
Významné boli objavy jaskýň i nových prie
storov: Jaskyňa mŕtvych netopierov, Psie
diery, jaskyňa Homoľa, Jaskyňa zlomísk,
jaskyňa Javorinka, systém Čiernohorských
jaskýň, Hačova jaskyňa, Stratený potok,
Mesačný tieň, Skalistý potok a mnohé
iné. Nie menej dôležité boli objavy a vý
kony v zahraničí: Brazília, Chorvátsko –
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Z atmosféry súčasných Speleomítingov v Dome kultúry
vo Svite. Foto: F. Miháľ

Velebit, Kosovo – Velika Klisura, Venezuela
– Roraima, Chimantá, Mexiko – Yucatán,
Macedónsko – Slovačka jama, Kaukaz –
Voronja/Krubera a iné. I tieto výsledky na
šich jaskyniarov poukazujú na to, že pre
zentovanie sa na Speleomítingu má pre
Slovenskú speleologickú spoločnosť a jej
členov veľký význam.

Stručný prehľad všetkými ročníkmi Speleomítingu vo Svite*

Speleomíting
1991

Dátum
konania

Miesto konania

Počet
účastníkov

Počet
príspevkov

23. a 24. 11.

Malá zasadačka
hotela Mladosť,

84 z 26
OS a K SSS

15

Poznámka

Termín ďalšieho ročníka sa posunul z novembra 1992 až na marec 1993 pre zvýšenú návštevnosť hotela v tomto
období i na odporúčanie vedenia hotela. Konanie Speleomítingov sa napokon ustálilo na mesiace marec – apríl.
Speleomíting
1993

13. a 14. 3.

Veľká jedáleň
hotela Mladosť

111

23

Speleomíting
1994

5. a 6. 3.

Hotel Mladosť

88 z 33
OS a K SSS

23

Speleomíting
1995

25. 3.

Hotel Mladosť

120

24

Speleomíting
1996

24. 3.

Hotel Mladosť

viac ako 100

21

Speleomíting
1997

6. 4.

Hotel Mladosť

okolo 120

21

Speleomíting
1998

5. 4.

Dom kultúry

takmer 150

20

24. marca sa konalo valné zhromaž
denie SSS.

Deň pred Speleomítingom sa usku
točnilo valné zhromaždenie SSS. Boli
udelené zlaté a strieborné medaily
jednotlivcom, skupinám a klubom,
ako aj čestné členstvá pri príležitosti
50. výročia vzniku SSS.

Speleomíting
1999

11. 4.

Dom kultúry
veľké kinoplátno

takmer 150

14

Speleomíting
2000

8. 4.

Dom kultúry

okolo 150

19

Speleomíting
2001

21. 4.

Dom kultúry

takmer 200

22

Speleomíting
2002

13. 4.

Dom kultúry

okolo 230

21

Speleomíting
2003

12. 4.

Dom kultúry

takmer 280

21

Speleomíting
2004

24. 4.

Dom kultúry

okolo 250

17

Speleomíting
2005

9. 4.

Dom kultúry

vyše 250

21

Od tohto ročníka po otvorení
podujatia SSS oceňuje svojich úspeš
ných členov za výsledky z predchá
dzajúceho roka.

Speleomíting
2006

8. 4.

Dom kultúry

okolo 250

19

7. apríla sa konalo valné zhromažde
nie SSS.

Speleomíting
2007

14. 4.

Dom kultúry

okolo 200

18

Príspevky aj od českých a poľských
jaskyniarov, film P. Barabáša Tepuy.

Prevažuje premietanie filmov z CD
a videopások na úkor diapozitívov.
11. 4. – valné zhromaždenie SSS.
17 príspevkov s využitím počítača
(CD a DVD) a veľkoplošného videa.

Speleomíting
2008

12. 4.

Dom kultúry

do 250

22

Príspevky aj od českých rumunských
a poľských jaskyniarov Súčasťou po
dujatia bola výstava SSS
Jaskyne Slovenského krasu – svetové
prírodné dedičstvo.

Speleomíting
2009

18. 4.

Dom kultúry

okolo 200

20

Audiovizuálne prezentácie aj od čes
kých a rumunských jaskyniarov.
Novinkou bolo zlosovanie anketo
vých lístkov na divácku cenu.

* Podrobnejšie zhodnotenie jednotlivých ročníkov nájdete v Spravodajoch SSS a obsahuje ho aj autorkin príspevok, ktorý
si pripravila na seminár k 60. výročiu SSS. O speleomítingu v Bystrej r. 1973 píše J. Tulis v Spravodaji SSS 2/2009.
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Formovanie speleológie na Slovensku
a prehľad histórie oblastných skupín a klubov SSS

1920
1930
1940
1950

1960
1970
1980
1990
2000

Počet známych jaskýň na Slovensku – cca 300
nové objavy
Nová éra záujmu prieskum jaskýň
o jaskyne hospodárske využitie
iná činnosť
Počiatky vznik Múzea slovenského krasu (1930)
inštitucionalizovania vznik Vedeckej komisie Družstva Demänovských jaskýň (1933)
odbornej činnosti vznik Krasovej komisie KČST (1933)
Počiatky formovania Jaskyniarsky odbor Krás Slovenska (1943)
základne dobrovoľného Jaskyniarsky zbor KSTL (1944)
jaskyniarstva Slovenská speleologická spoločnosť (1949)
Archeologický a Geografický ústav SAV
Formovanie vedeckého Univerzita Komenského
výskumu jaskýň Štátny hydrometeorologický ústav
vznik Poradného zboru pre veci jaskýň a krasových javov (1956)
Obnovovanie základne vznik Speleologickej odbočky SGS (1960)
dobrovoľného Jaskyniarsky krúžok MSK
jaskyniarstva formovanie jaskyniarskych krúžkov pri závodných výboroch ROH
vznik Správy slovenských jaskýň (1970)
Centralizácia začlenenie Múzea slovenského krasu pod SSJ (1970)
jaskyniarstva
obnovenie Slovenskej speleologickej spoločnosti (1970)
Zlúčenie SSJ s úsekom ochrany prírody SÚPSOP – vznik ÚŠOP
Jaskyniarstvo premenovanie MSK na Múzeum slovenského krasu a OP (1983)
ako súčasť premenovanie múzea na Múzeum vývoja ochrany prírody (1987)
štátnej ochrany prírody
zánik Speleologického poradného zboru MK SSR
obnovenie Správy slovenských jaskýň (1990)
Decentralizácia vznik Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (1990)
jaskyniarstva
osamostatnenie Slovenskej speleologickej spoločnosti (1991)
vznik Štátnej ochrany prírody SR
Návrat k centralizácii pod Správu slovenských jaskýň prešli všetky jaskyne v SR (2002)
zlúčenie SSJ so ŠOP SR (2008)
Počet známych jaskýň na Slovensku prekročil 6000

Slovenská speleologická spoločnosť za 60 ro
kov svojej existencie významne ovplyvnila dianie
v speleológii na Slovensku. Výsledkom činnosti
jaskyniarov pôsobiacich v oblastných skupinách
a kluboch pod hlavičkou SSS je nielen zvyšujú
ci sa počet objavených, preskúmaných a zdoku
mentovaných jaskýň, ako to vidieť z uvedeného
prehľadu, ale aj množstvo iných aktivít vykoná
vaných u nás i v zahraničí v súlade s poslaním

a úlohami tejto celoslovenskej jaskyniarskej or
ganizácie. Predstavu o nich utvára aj nasledujúca
bilancia jednotlivých oblastných skupín a klubov
SSS v období a oblastiach ich pôsobenia, ktorá je
spolu s obsahom úvodných príspevkov v tomto
čísle Spravodaja závažným svedectvom o príno
se dobrovoľných slovenských jaskyniarov v našej
spoločnosti.
Bohuslav Kortman, predseda SSS

*Tento stručný prehľad bol uverejnený v príspevku Marcela Lalkoviča Formovanie speleológie na Slovensku po roku 1918
v zborníku Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 5, SSJ, Liptovský Mikuláš, 2006, s. 246; doplnil ho B. Kortman
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Jaskyniarska skupina Adama Vallu v Terchovej
Adam Vallo – vedúci skupiny,
Jaskyniarska skupina Adama
Karol Martinčo, Jozef Šupica, Ján
Vallu pôsobí na historickom
území Malej Fatry, kde o jasky
Lutišan a Ján Hanuliak. Postupne
ni Oko na Dubnej skale písal
sa k nim pridávali ďalší.
už roku 1736 Matej Bel v dru
V dňoch 4. až 7. júla 1970 sa
hom zväzku svojich Notícií, kde
konal na teritóriu našej skupiny
ju nazýva Dupná. Amatérsky
v Štefanovej a vo Vrátnej doline 13.
prieskum jaskýň v Malej Fatre sa
jaskyniarsky týždeň, ktorý organizo
vala speleologická odbočka Slovenskej
začal niekedy na prelome 18. a 19.
geografickej spoločnosti pri SAV.
storočia, kedy sem prišli hľadači pokladov
Najväčší úspech a objav sa terchovským jasky
a drahých kovov z Moravy. Títo hľadali najmä
v oblasti Veľkého Rozsutca, kde po sebe v jasky niarom podaril 19. 2. 1972, kedy A. Vallo ako prvý
niach zanechali obhorené sviečky, spráchnivené prenikol v dolinke pod Jamami do 200 m dlhej
motúzy, zhnité lavičky a rebríky. Domáci týchto Jaskyne nad vyvieračkou. Na niekoľkomesačnom
hľadačov zlata nazývali „Moravčíci“. Neskôr sondovaní, po ktorom sa jaskyňu podarilo ob
v ich prácach pokračovali muži zo Štefanovej. javiť, mali zásluhu aj K. Martinčo, J. Hanuliak
Prví seriózni bádatelia boli J. Brodňanský a J. Šupica. Dnes má jaskyňa okolo 620 m a je
a P. Čapkovič, ktorí v roku 1950 skúmali Kryš najdlhšou v Národnom parku Malá Fatra.
tálovú jaskyňu pod Malým Rozsutcom a napí
V roku 1979 vznikla vo Varíne skupina
sali o nej článok do časopisu Krásy Slovenska.
Minotaurus, ktorá sa zaoberala prieskumom
V roku 1952 začal JUDr. Vojtech Bukovinský Stratenca, Malého Kriváňa a Bielych skál.
uskutočňovať prvý profesionálny výskum Skupina sa v roku 1980 pripojila k oblastnej
v Malej Fatre pod záštitou Slovakotouru v Žiline. skupine v Terchovej, čím sa začala etapa ešte
Pracovalo sa vo vyvieračke v dolinke pod Jamami dôkladnejšieho prieskumu jaskýň v Krivánskej
vo Vrátnej a v ponore pod Polomom v terajšej Fatre. V 80. rokoch minulého storočia tu vý
Lúčanskej Malej Fatre. Profesionálny výskum skum vykonávali aj pracovníci Múzea sloven
jaskýň skončil v Malej Fatre v roku 1954.
ského krasu v Liptovskom Mikuláši, ako Matúš
V roku 1958 bola pri Považskom múzeu Peško, ktorý zdokumentoval pre múzeum menej
v Budatíne založená geologická sekcia. známe lokality.
Vedúcim sa stal Ľ. V. Prikryl, ktorý spolu s ge
V roku 1997 Adam Vallo zakladal novú jasky
neráciou varínskych speleológov pod vedením niarsku skupinu, v ktorej sa po A. Vallovi, ktorý
Ivana Cvachu vykonával 8 rokov, až do roku o rok nato zomrel, stal vedúcim Ondrej Štefko.
1967, ďalší prieskum v Krivánskej Malej Fatre. Skupina sa premenovala na počesť jeho pred
Skutočný speleologický prieskum jas chodcu na Jaskyniarsku skupinu Adama Vallu
kýň v Malej Fatre začal až terchovský rodák Terchová. Skupina pracovala na starých lokali
tách, robila povrchový prieskum
Adam Vallo. Jeho spoločníkmi
boli Vincent Laurenčik a Vlado
ďalších lokalít a otvárala nové
Maruna. Venovali sa priesku
pracoviská. Skupina si v súčas
mu hlavne vo vyvieračke Vrelo,
nosti pod vedením O. Štefku vedie
kroniku, vydala poštové znám
Kryštálovej jaskyni a iným kraso
ky, propaguje svoju speleologic
vým lokalitám. Neskoršie, v roku
kú činnosť vo vývesnej skrinke
1969, založil Adam Vallo novú
jaskyniarsku skupinu. Bola už re
pred kostolom v Terchovej. Jej
gistrovaná pri Slovenskej speleolo
členovia sa zúčastňujú všetkých
gickej spoločnosti v Liptovskom
akcií a činností, ktoré usporadúva
Mikuláši ako oblastná speleolo
Slovenská speleologická spoloč
gická skupina číslo 16 Terchová.
nosť, Správa slovenských jaskýň
Adam Vallo – nestor
Zo začiatku mala 6 členov, a to:
a Slovenské múzeum ochrany
jaskyniarstva v Terchovej
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prírody a jaskyniarstva v Lipt. Mikuláši. Medzi
najúspešnejších objaviteľov patrí vedúci Ondrej
Štefko, ktorý v Kryštálovej jaskyni objavil nové
krásne priestory s neporušenou kryštálovou
výzdobou. Objav je o to cennejší, že dlhé roky
sa predpokladalo, že jaskyňa už nemá pokra
čovanie, a ukončila sa v nej akákoľvek činnosť.
Kaplnka Panny Márie s bohatou kryštálovou
výzdobou patrí medzi najkrajšie vyzdobené jas
kynné priestory na Slovensku.
Stručný opis histórie JS Adama Vallu ne
môže obísť celý rad ďalších úspechov terchov

ských jaskyniarov, ako napríklad objavenie
Medvedej jaskyne II Štefanom Muchom v roku
1981, objavy Starej strateneckej jaskyne, no
vých priestorov Malokrivánskej priepasti a ďal
ších jaskýň alebo ich pokračovaní.
Jaskyniarska skupina na ďalší veľký objav od
čias Adama Vallu a jeho Jaskyne nad vyvierač
kou stále čaká. Držme jej palce, nech sa to jej
členom podarí.
Z jaskyniarskych podkladov a ústnych
informácií spracoval Ján Dubravay

Jaskyniarska skupina Aragonit
Presne pred 40-timi rokmi, v roku 1969,
legendárny terchovský rodák Adam Vallo zalo
žil oblastnú skupinu Terchová, ktorá v rámci
Slovenskej speleologickej spoločnosti aktívne
fungovala až do roku 1992, kedy bola preme
novaná na Speleoklub Malá Fatra. Odvtedy sa
datujú dejiny organizovaného amatérskeho
speleologického bádania pod hlavičkou SSS
v Malej Fatre, poznačené v poslednom období
najmä búrlivou atomizáciou, ktorá bola príči
nou toho, že v Malej Fatre v súčasnosti pôsobí
v 5-tich aktívnych jaskyniarskych skupinách
už takmer 100 organizovaných jaskyniarov.
Keď sa to všetko v roku 1969 začínalo, Adam
Vallo spočítal všetkých svojich chlapov v Malej
Fatre na prstoch jednej ruky. A ukazuje sa, že
atomizácia prieskum v Malej Fatre napokon
hodne zintenzívnila. Ubudlo sporov a naopak
pribudlo činov tvorivej spolupráce a napokon
i objavov.
Aj jaskyniari z JS Aragonit, hoci sú mla
dým zoskupením, sú neoddeliteľnou sú
časťou tohto diania. Jaskyniarska skupina
Aragonit vznikla v roku 2004 odtrhnutím
sa 20-tich členov od Jaskyniarskej skupi
ny A. Vallu v Terchovej. Dodnes jej členskú
základňu tvorí 22 členov. Jej členovia však
aktívne pôsobili a organizovali speleologický
prieskum v Malej Fatre v bývalej OS Terchová
v tesnej spolupráci s Adamom Vallom a jeho
terchovskými jaskyniarmi už od roku 1979
a majú leví podiel na objavení a prieskume
takých zvučných malofatranských krasových

14

fenoménov, akými sú jaskyne: Medvedia II vo
Vrátnej, Stará stratenecká jaskyňa (Orlie hniez
do), Kukurišova jaskyňa v Stratenci, Jaskyňa
veľká trhlina v Opukách, či pri organizovaní
speleopotápačského prieskumu Jaskyne nad
vyvieračkou vo Vrátnej a prieskume a ob
javovaní nových priestorov v Strateneckej
priepasti (Kostol) v rokoch 1983 – 86, či
pri prieskume a dosiahnutí v podstate do
dnes neprekonaného hĺbkového rekordu
v Krivánskej priepasti (V. Barčík, E. Piovarči)
-75 m v roku 1982. Organizovali sme dva far
biace pokusy v rokoch 1986 a 1988, ktorými
bol v tejto priepasti dokázaný najhlbší hydro
logický systém v bývalej ČSFR. Obohacovali
sme činnosť organizovaním plodných pra
covných jaskyniarskych zrazov v Malej Fatre
v rokoch 1985 až 1988, či organizovaním
štyroch zahraničných expedícií OS Terchová
do Rumunska v rokoch 1983, 1986, 1988,
1989 a v rokoch 1992, 1993, 1996, 1997 or
ganizovaním poznávacích študijných ciest do
Slovinska, Chorvátska a Španielska. Päť čle
nov z dnešného Aragonitu v roku 1997 spolu
s A. Vallom a ďalšími štyrmi zakladalo novú
jaskyniarsku skupinu Malá Fatra Sever. Naši
členovia sa aktívne podieľali na vybudovaní
uzáveru jaskyne Medvedia II.
Aragonit dnes pôsobí vo viacerých oblas
tiach Malej Fatry. V rokoch 2004 až 2009 ak
tívne pracoval v Turskej doline, vo Višňovskej
doline, na Dubnej skale i v Belskej doline.
V oblasti Turskej doliny, Ostrej a Kozla sme

zdokumentovali doteraz 48 jaskýň
a 2 priepasti, z toho sme päť objavi
li. Dedova jaskyňa dosiahla po nie
koľkoročných exploračných prácach
dĺžku 72 m a celkom nová Jaskyňa
nad malachitovou skalou dosiahla
po polroku aktívneho kopania (jar
2008) dĺžku 31 m.
JS Aragonit sa v roku 2008 v spo
lupráci s JK Liptovský Trnovec a UK
Bratislava aktívne podieľala na pale
ontologickom výskume pri zbere 45-tisíc rokov starých fosílií leva a med
veďa jaskynného v Medvedej jaskyni Na jednej z pracovných akcií JS Aragonit v Turskej doline v roku
v Západných Tatrách. Prvý vážnejší 2008. Foto: M. Hýll
úspech však skupina dosiahla až v au
guste 2008, kedy náš hosťujúci člen Marián Hýll pre 5 jaskyniarskych skupín, JS Aragonit, SK
objavil v Lome Kraľovany II – Šútovo malú, 30 Malá Fatra, OS Veľká Fatra, OS Ružomberok,
m dlhú nenápadnú jaskynku, v ktorej sa dvaja JK Liptovský Trnovec a SK Chočské vrchy.
členovia Aragonitu M. a E. Piovarčiovci spolu Vedúci skupiny pôsobí 8 rokov aktívne v strá
s objaviteľom M. Hýllom v októbri presekali do ži ochrany prírody a jaskýň. Skupina zorga
nádherného pokračovania jaskyne v dĺžke 110 m. nizovala už 5 ročníkov pracovných zrazov
Jaskyňa Ľudmila na poslednej akcii v spolu v Turskej doline (2004 až 2009) a do roku
práci s jaskyniarmi z Moravy 23. 2. 2009 do 2009 zaregistrovala, lokalizovala a dokumen
siahla dĺžku 180 m a stala sa zatiaľ najkrajšou tovala prevažne v južných častiach Malej Fatry
a najperspektívnejšou jaskyňou Malej Fatry. v rámci projektu SMOPaJ „Získanie zeme
Jaskyňu sme pred koncom roku 2008 opatrili pisných súradníc vchodov jaskýň a dobudo
ochranným uzáverom. Hneď vedľa tejto jasky vanie archívu podzemných krasových javov
ne sme sa v januári 2009 prekopali do ďalšej, múzea“ viac ako 55 nových, ešte neregistrova
zatiaľ 30 m dlhej Jaskyne udavačov. Napriek ných krasových objektov. Medzi najvýznam
devastujúcemu závalu svedčí o tom, že jasky nejšie patria napr. Jaskyňa pod Bielou vežou
ňa Ľudmila nie je na tomto mieste jediným v Ostrej, Dračia diera v Goleštaine, Náhodná
odvodňovacím koridorom neďalekého potoka diera v Kamennoporubskej doline, Gotická
smerujúceho do masívu prírodnej pamiatky škára pod Oltárom, Jaskyňa v skalnej stene
Kraľoviansky meander. Musí tu existovať ešte v Turskej doline, Okno nad vežou v Stratenci,
rozsiahlejší koridor, o čom svedčí aj rozpráva Medvedia jaskyňa pod javorom v Ostrej,
nie pána Sopúcha, ktorý vlastní práva na ťažbu Jaskyňa pod skalnou bránou a Priepasť dvoch
v lome. Hovorí o tom, že ešte za totalitných bláznov v Kozli. Posledné tri skúmajú jaskynia
čias niekde na týchto miestach ťažba odkryla ri zo Strážovských vrchov.
veľkú jaskynnú dvoranu, ktorú dal vtedajší
Významným počinom skupiny v roku 2008
vedúci lomu, istý pán Mičta, zavaliť.
bolo vydanie 112-stranovej ročenky Jaskyniar
11. 6. 2009 získala JS Aragonit na KÚ ŽP 2007 vo farbe na reprezentačnej grafickej i od
v Žiline výnimku na prieskum a výskum tohto bornej úrovni. Publikáciu v náklade 800 vý
významného objavu v Lome Kraľovany II tlačkov sme vydali v súčinnosti s jaskyniarmi
a priľahlej pamiatky Kraľoviansky meander. z OS Veľká Fatra a OS Ružomberok, JK Varín
Výskum však už niekoľko mesiacov úspešne a OS Liptovský Trnovec. Projekt významnou
brzdia byrokratické prekážky s povolením od mierou finančne podporili predovšetkým
J. Haráni, Z. Puškáš, Ing. Daniel Jančiak, Ing.
majiteľa pozemku obce Kraľovany.
JS Aragonit zastrešila a zásluhou tajom Igor Adamko, Alpha sport MAMUT, Žilmont,
níka J. Harániho zrealizovala v roku 2006 Ing. Rastislav Havrila, Ing. Andrej Kopták,
vybavenie spoločnej výnimky v Žilinskom kraji Ing Dalibor Žilinčík, Vladimír Barčík, Michal
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Chytčák a ďalší štedrí sponzori i samotní jed
notliví členovia JS Aragonit. Vydanie ďalšie
ho plánovaného čísla zabrzdili dramatické
udalosti okolo legalizovania objavu jaskyne
Ľudmila v Lome Kraľovany II, čo si vyžiadalo
enormné úsilie vo vedení skupiny na úkor
tvorivej práce okolo Jaskyniara i samotného
prieskumu.

Jaskyniarska skupina Aragonit za krátke
obdobie svojho trvania napriek mnohým pre
kážkam rozvírila hladinu a vydobyla si čestné
miesto v prieskume Malofatranského krasu,
za čo patrí vďaka všetkým jej aktívnym a obe
tavým členom.
E. Piovarči, predseda

Speleoklub Badizer Ardovo
Ustanovujúca schôdza Speleo
klubu Badizer sa uskutočnila
5. 4. 1996 v Plešivci. Zakladajúcimi
členmi boli bývalí členovia Speleo
Rožňava. Za predsedu klubu zvo
lili Ing. Juraja Kankulu. Strediskom
klubu bol Plešivec, tak dostal aj názov
Speleoklub Badizer Plešivec. Klub mal členov aj
z Českej republiky. V roku 2002 sa klub presíd
lil do obce Ardovo a následne premenoval na
Speleoklub Badizer Ardovo. V r. 2004 – 2005 došlo
k útlmu činnosti a následnému odstúpeniu dovte
dajšieho predsedu klubu. Roku 2006 bolo na VČS
schválené nové vedenie klubu v zložení: predseda
Alexander Skokan, tajomník Radko Kupec a člen
výboru Ľuboslav Siman. V súčasnosti má klub
11 členov, z toho jedného z Českej republiky.
Členovia SK Badizer sa stali objaviteľmi alebo
prispeli svojou prácou k viacerým menším či

väčším objavom na Slovensku aj
v zahraničí. Napríklad: jaskyňa
Zúgo (počas členstva v Speleo
Rožňava), priepasť Garlika,
ponor pri Čerešni, Železná prie
pasť, Osia priepasť, objavenie tre
tej úrovne v Ardovskej jaskyni, zno
vuotvorenie vchodu a ďalšie práce v jaskyni
Jóži lyuk, sondážne práce v jaskyni Mál, ale
aj na viacerých menej známych či nepome
novaných lokalitách. Členovia sa zúčastnili
aj zahraničných expedícií do Chorvátska –
Velebit, Francúzska – pohorie Ardéche a navští
vili ďalšie nespočetné množstvo jaskýň Českej
a Maďarskej republiky. Toho času klub vykoná
va svoju činnosť hlavne na území Slovenského
krasu.
Alexander Skokan

Speleoklub Banská Bystrica
Z iniciatívy Michala Bacúrika –
objaviteľa Harmaneckej jaskyne,
J. Babjaka a J. Šávolta bola zalo
žená v máji 1970 oblastná skupi
na č. 15 Harmanec. Jadro skupi
ny sa sústredilo v Harmanci, do
skupiny sa pridali Kováč, Belička,
Virág, Schmidt, Hríbiková, Slašťan,
Žajdlík a Beňo. Činnosť skupiny sa sú
stredila na Harmanecký kras. S prícho
dom D. Čunderlíka sa činnosť rozšírila aj na
Starohorský kras.
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V priebehu rokov sa OS Har
manec premenovala na OS Banská
Bystrica, neskôr na Speleoklub
Banská Bystrica s vlastnou právnou
subjektivitou. Pracovným územím
sú v súčasnosti prakticky všetky kra
sové územia okresu Banská Bystrica,
tvoria ho Harmanecký, Tajovský,
Starohorský, Sásovský, Podkonický,
Medzibrodský, Ľubietovský, Lehôtsky,
Ponický kras, kras Mokrej Driekyne, Môlčanský
a Čačínsky kras spolu s rozlohou 212 km2.

Na našom území evidujeme takmer dve stov
ky jaskýň. Medzi najvýznamnejšie jaskyne u nás
patria Harmanecká jaskyňa, Starý drienok,
Ponická jaskyňa, Jaskyňa pri šachte, Feďova,
Môcovská jaskyňa, klenot – Jelenecká jasky
ňa, Pod školou, Podšturec, Bartoška, Horná
a Dolná Túfna, Lastovičia, Dedkovské diery,
Peklo, Kraslica, Netopierska, Kaplnka, Jaskyňa
Drienka, Pískavý Jano, Večernica a i.
Finančne sme si vypomáhali v rámci hospo
dárskej činnosti, kde sme roky pracovali pre
Rudné bane, na bani Malachov, ale vykonávali
aj iné práce v podzemí pre SSJ alebo napr. vodný
zdroj Jamečná v Ľubietovej, výškové práce a pod.
Financie pokrývali najmä náklady na mnohé za
hraničné i tuzemské exkurzie či expedície: Poľsko,
Česko, Francúzsko, Bulharsko, Rumunsko, Ju
hoslávia, Rakúsko, Ukrajina, Chorvátsko, Slo
vinsko, Albánsko, Macedónsko atď., nechýbali
sme skoro na žiadnom Jaskyniarskom týždni,
Lezeckých dňoch, Veľkonočných kúpačkách
u G. Stibrányiho, augustových akciách na Ohništi.
Usporiadali sme Jaskyniarsky týždeň v Jerga
loch, 6. lezecké dni v Jakube, 10. lezecké dni
v JMN a 15. lezecké dni takisto v JMN. Mali
sme prsty aj vo Veľkom traverze v Zádieli.
V technickej komisii dlhodobo pôsobil ako lezec
ký inštruktor Štefan Mlynárik, konštruktér a vý
robca lezeckých pomôcok, rebríkov, svietidiel,
fotografických pomôcok, uzáverov jaskýň a aj
strelmajster spolu s Ivanom Ternuščákom.
Terénnou prácou naši hľadači a neúnavní
kopáči objavili niekoľko desiatok nových jas

kýň (možno aj sto), vykonávame novú identi
fikáciu jaskýň a komplexný GIS nášho rajónu.
Uzavretých je 10 vchodov do nesprístupne
ných jaskýň. Dvaja naši členovia vykonávajú aj
činnosť stráže prírody.
Nesmieme zabudnúť na naše druhé, takmer
domáce ihrisko, a to na Jaskyňu mŕtvych ne
topierov, kde fungujeme spolu so Štécovcami
od jej objavu. Na prieskume a dokumentácii
sa dodnes podieľajú mnohí členovia nášho
klubu, venujeme jej značnú časť našej činnosti.
Členovia nášho klubu Martin Budaj a Stacho
Mudrák vyvinuli meračský program TJIKPR
a následne mapovací softvér THERION na
dokumentáciu jaskýň, ktorý sa úspešne šíri
medzi jaskyniarmi značnej časti sveta.
Spolupracujeme so SSJ, SMOPAJ, Stredoslo
venským múzeom BB, rozhlasom, televíziou.
Na celej našej doterajšej činnosti sa podieľalo
71 členov a čakateľov SSS, pričom odpracovali
pri prieskume, výskume, ochrane, dokumen
tácii krasu a exkurznej speleologickej činnos
ti takmer 100 000 pracovných hodín. Štefan
Belička a Štefan Mlynárik pracovali niekoľko
volebných období vo výbore SSS. Je dobré, že za
toto obdobie nenastal ani jeden pracovný úraz,
čo svedčí o dobrej príprave a serióznom prístu
pe našich členov k činnosti klubu, k speleológii
a k prírode. Uznanie patrí všetkým, čo si zama
zali ruky v jaskyniach.
Z materiálov členov SKBB spracoval
Štefan Mlynárik

Speleo Bratislava
História bratislavskej skupiny siaha
do roku 1946, kedy profesor Silnický
začal prieskum Borinského krasu so
skupinou spolupracovníkov, zväč
ša študentov. Táto skupina si ako
sústavné pracovisko zvolila jaskyňu
Trojuholník, kde sa počas prác našli
kostrové pozostatky jaskynných med
veďov. Sondážne práce tu priebežne usku
točňovali až do roku 1957 a viedli o tom pod
robné záznamy. V marci 1957 prichádzajú do
Borinského krasu profesionálni pracovníci vede

ní Jánom Majkom. Vytvorili 10 praco
vísk, pričom na štyroch sa dostali do
významnejších podzemných pries
torov. Profesionálom pomáhali aj
dobrovoľní jaskyniari zo Silnického
skupiny. Po odchode Majkovej partie
v novembri 1958 dobrovoľní jaskynia
ri stagnujú a nezabezpečené pracoviská
profesionálnej skupiny sa zavaľujú. Oživenie
prichádza v roku 1964, kedy J. Turkota otvá
ra sondu na Podrajde. S politickým oteplením
v druhej polovici 60. rokov sa rozvíja trampské
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hnutie, mladí táborníci zakladajú, resp. obno
vujú trampské osady v širšom okolí Borinského
krasu. Trampské hnutie malo svoju organizáciu
– Slovenskú úniu táborníkov a pod jej hlavičkou
sa v lete 1969 uskutočňuje jaskyniarska škola.
Účastníci školy vytvárajú základ Oblastnej sku
piny č. 20 Bratislava ako organizačnej zložky
obnovenej SSS (október 1969). Prvým vedúcim
sa stáva Ing. Ivan Cebecauer.
V roku 1970 sa jaskyniarom z OS 20 po
darí objaviť jaskyňu Veľké Prepadlé P-2
v dĺžke asi 150 m. Skupina intenzívne pra
cuje na hrade Červený Kameň, kde sa hľada
jú podzemné chodby i legendárna jaskyňa.
V Borinskom krase sa podarí prestrieľať k si
fónu v Riečnej jaskyni. Vrcholom aktivity bolo
zorganizovanie Jaskyniarskeho týždňa v r. 1975.
Po Jaskyniarskom týždni nastupuje stagnácia.
V r. 1978 sa skupina mierne aktivizuje a začínajú
sa otvárať nové lokality Veľký závrt a ponor pod
Dujničom. Vo Veľkom Prepadlom P-2 sa poda
rí na vtedajšom dne postúpiť asi 50 m. Práce
v ponore pod Dujničom boli začiatkom roku
1980 korunované objavom 200 m dlhej jaskyne,
neskôr pomenovanej po prof. Silnickom.
Začiatkom 80. rokov sa činnosť ďalej zinten
zívnila a rozpracovali sa lokality Veľký závrt,
Silnického jaskyňa, Sedmička, Veľké Prepadlé
J-1 a P-2. V roku 1981 sa podarilo preniknúť do
zavaleného Majkovho pracoviska – jaskyne P-5.
Nasledujúci rok sa postúpilo 40 m v Silnického
jaskyni. Vyvrcholením bol rok 1984, kedy sa
najprv v septembri preniklo vo Veľkom závrte do
jaskyne Vlčie jamy s dĺžkou 80 m a v závere roku
sa našlo pokračovanie jaskyne Veľké Prepadlé
J-1 v dĺžke vyše 300 m. Toto možno považovať
za najväčší súvislý objav bratislavskej skupiny
v Borinskom krase vôbec. V roku 1987 sa darí po
takmer 30 rokoch nesystematických prác prenik
núť v Bahennej chodbe v jaskyni Sedmička na
podzemné riečisko v dĺžke asi 60 m. Nasledujúci
významnejší objav bol v septembri 1989, kedy sa
vošlo do Veľkého dómu vo Vlčích jamách.
V druhej polovici 80. rokov sme už pra
videlne chodili do zahraničia (Rumunsko,
Bulharsko, Maďarsko) a sériu študijných ciest
sme ukončili úspešnou skupinovou expedíciou
Sibír 90. Skupina mala v prenájme murovanú
základňu v borinskom kameňolome (1984 –
95) a prevádzkovala vozidlo Aro 243. V rokoch
1988 a 1991 sme zorganizovali Lezecké dni.
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Celé 90. roky sme napriek ekonomickému po
klesu udržiavali štandardnú úroveň a takmer
každý rok sa podaril objav či už v Borinskom
krase, alebo vo Vysokých Tatrách, kde sme najprv
v spolupráci s OS Spišská Belá, neskôr samostat
ne skúmali hornú časť masívu Úplaz a od roku
1995 aj masív Nového vrchu (Belianske Tatry).
K významným objavom v Borinskom krase možno
počítať odkrytie zavalenej jaskyne Stará garda
(r. 1990), nájdenie pokračovania j. Sedmička
v hornom poschodí (150 m v r. 1991), pokračova
nie Silnického jaskyne (50 m / 1990 – 93) a objavy
v jaskyni Jubilejná (450 m / 1995 – 96). Vo Vysokých
Tatrách to boli objavy v j. Kamenné oči (50 m /
1992), v Čiernohorskej nižnej (cca 700 m v r. 1993
– 95), prepojenie Veternej s Čiernohorskou niž
nou (1994) a záverečné prepojenie s Kamennými
očami (1997). Tiež sme pracovali na dne Javorovej
doliny, kde sme zamerali jaskyňu Suchá diera
a našli 150 m v j. Mokrá diera. V Belianskych
Tatrách to bol objav priepastnej jaskyne Nová éra
v r. 1995 (dĺžka 280 m, hĺbka 121 m) a nájdenie
pokračovania j. v Novom č. 3 (asi 400 m v r. 1995
– 99). Po vypovedaní zmluvy o prenájme základne
v borinskom kameňolome sme sa presunuli do
drevenej chatky v osade Borinka-Košariská, kde
sme až do súčasnosti.
V novom storočí kontinuálne pokračujeme
v prieskume Borinského krasu i v Tatrách. K vý
znamným objavom na Borinke patria postupy vo
Veľkom Prepadlom v jaskyni P-2 (50 m v r. 2001,
100 m / 2007) v J-1 (300 m / 2004 – 5) a prepoje
nie jaskýň v r. 2008, čím systém dosiahol dĺžku
1755 m. Ďalej to sú postupy v j. Sedmička (70 m
/ 2004), v Majkovej jaskyni (100 m / 2004 – 6) a v
j. Stará garda (20 m pri dosiahnutí hĺbky -96 m
v r. 2005). Novými objavenými lokalitami sú jasky
ňa Staré Hájne (40 m / 2004), Dolná skala (40 m
k r. 2009) a najnovšie Ananásová jaskyňa (100 m
k r. 2009). Vo Vysokých Tatrách sa podarilo nájsť
Jaskyňu verných s dĺžkou 870 m (roky 2002 –
2004), pokračovanie Balónovej jaskyne a jej prepo
jenie s Jaskyňou starých objaviteľov (300 m / 2007).
Zahraničné študijné cesty viedli do Španielska
(2004), na Sibír (spolupráca so skupinou Nicolaus
v r. 2005), do Walesu (2006), Moldavska (2007)
a Francúzska (kongres FSE v r. 2008). Významným
bolo odkúpenie základne do vlastníctva skupiny
v r. 2005 a v súčasnosti prebieha jej prestavba.
Peter Magdolen

Oblastná skupina Brezno
V povojnových rokoch jaskynia
ri-dobrovoľníci z Brezna a okolia
pomáhali s prieskumom a prá
cami Družstvu bystrianskych
jaskýň, ktoré obnovilo svoju
aktivitu. Dňa 30. 7. 1959 požia
dal konzervátor ochrany príro
dy Krajského múzea v B. Bystrici
R. Kriška J. Šaláta o založenie organi
zovanej jaskyniarskej skupiny v Brezne.
Po tejto žiadosti bola založená Jaskyniarska sku
pina Červený kútik pri Závodnom výbore ROH
Mostární Brezno.
Dňa 29. 12. 1959 skupina dobrovoľných jas
kyniarov Červený kútik požiadala o prijatie do
Zväzku dobrovoľných pracovísk pri národnom
podniku Turista.
Členovia skupiny boli následne prijatí za
dobrovoľných pracovníkov Turistu.
Skupina pracovala hlavne na prieskume
a sprístupňovaní Bystrianskej jaskyne s od
borným vedením J. Majku. Takisto sa inten
zívne venovala prieskumu krasových oblastí
v okolí Brezna, ako aj v oblasti Trangošky
pod Ďumbierom a na Horehroní. Neskôr po
zániku Turistu a po obnovení činnosti SSS
medzi prvými vzniká aj OS č. 7 Brezno (neskôr
len OS Brezno). Dlhoročné úsilie venované
prieskumu v oblasti Trangošky bolo popri
objavoch ďalších jaskýň v tomto krase koru
nované objavom Jaskyne mŕtvych netopierov
v r. 1981. Tá sa stala na dlhé roky významným
pôsobiskom objaviteľských, dokumentačných
a pracovných výprav. V r. 1994 členovia sku
piny prijali Stanovy SSS Oblastnej skupiny
Brezno a následne po potrebných registráciách
získala OS štatút právnickej osoby. Takisto
v roku 1994 získala skupina na Slovensku prvý
vydaný živnostenský list na vodenie turistov
po nesprístupnených jaskyniach. S myšlienkou
sprístupnenia Jaskyne mŕtvych netopierov sa
rozbehli stavebné práce vo vchode č. 7, kde
nad ním neskôr vyrástla speleochatka. V roku
1996 sa vchod. objekt JMN dokončil a kolau
doval. V tom istom roku konečne po vyda
nom súhlasnom stanovisku Krajského úradu
v Banskej Bystrici bola dňa 3. 8. 1996 prevádzka
jaskyne slávnostne otvorená. V roku 1999 sa od

skupiny oddelili členovia, ktorí za
ložili Speleoklub Slovakia-Bystrá,
vedený M. Štécom, a ktorí sa ve
nujú výhradne Ďumbierskemu
vysokohorskému krasu.
Významné osobnosti skupiny
boli: J. Šalát, F. Jirmer, J. Jir
merová, J. Kovalčík, M. Veselko,
D. Csala.
Oblasť, v ktorej v súčasnosti pôsobí
OS Brezno, je južná strana Nízkych Tatier, kon
krétne: bystriansko-valaštiansky a hornolehot
ský kras, kras Čierneho dielu, Chvatimechu,
Osrblia, heľpiansky, šumiacky kras a kras pod
Kráľovou hoľou.
Medzi najvýznamnejšie objavy skupiny
okrem novoobjavených priestorov Bystrianskej
jaskyne a Bystrianskeho závrtu patria: Líščia
j. (205 m), j. Pieskový potok (237 m), Hronecká
j. (100 m), Jaskyňa v kameňolome Potôčky
(140 m) a iné. Celkove sa objavilo 3001 m
(bez priestorov JMN, Bystrianskej jaskyne
a Bystrianskeho závrtu).
Významným bodom v dokumentačnej čin
nosti OS bola speleologická dokumentácia
Bystrianskej jaskyne v r. 2004 – 2008. Výsledkom
bolo okrem iného 3531 m zameraných jas
kynných priestorov a vytvorenie mapy jaskyne
v programe Therion. V oblasti dokumentácie
členovia OS zamerali a zdokumentovali mnoho
jaskýň. Celkovo bolo zameraných 5605 m.
V spolupráci so SSJ skupina vyhotovila
6 uzáverov jaskýň: Stará j., j. Udiery, Jaskyňa
v ponore, j. Pieskový potok, Líščia j. a Hronecká
j., takisto sa osadili informačné tabuľky
k vchodom do jaskýň Márnikova, Jaskyňa
v kameňolome Potôčky, Hronecká, Udiery,
Jaskyňa v ponore, j. Pieskový potok a Líščia j.
V rámci ochranárskej činnosti OS v spoluprá
ci so SSJ vyčistila od komunálneho odpadu
Jaskyňu pri murovanom mlyne, Starú jaskyňu
(Bystrianska j.). Už niekoľko rokov v spolu
práci s členmi Skupiny pre ochranu netopie
rov a pracovníkmi správy NAPANT-u a NP
Muránska planina vykonávajú členovia OS
v zimných mesiacoch monitoring netopierov.
Členovia OS Brezno publikujú v periodikách
Spravodaj SSS, Aragonit, ako aj v regionálnej
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tlači. Natočili aj niekoľko krátkych filmov
s jaskyniarskou tematikou.
Skupina spolupracuje aj s okolitými jasky
niarskymi klubmi – Speleoklubom Banská
Bystrica a Speleoklubom Tisovec, ale aj inými.

Členovia OS sa zúčastnili expedícií Chorvátsko
2006 (1 člen), Kosovo – Veľká Klisura 2007
(1 člen).
Tomáš Amtmann, tajomník OS

Speleologický klub Casssovia
Jaskyniarska činnosť
vaných lokalít v rámci nášho
za posledné desaťročie
pracovného územia. Vykonával
Prehľad speleologických
sa intenzívny rekognoskačný
aktivít našich členov od zalo
prieskum Jasovskej planiny,
ženia oblastnej skupiny SSS č. 1 Košice-Jasov Ružínskeho krasu a Dreveníka. V Hájskej doline
v roku 1970 až po zmenu sídla a názvu skupiny bolo objavených niekoľko jaskýň; najvýznamnej
na Speleologický klub Cassovia bol podrobne šie úspechy sa dosiahli vo Vianočnej priepasti,
uverejnený v príspevku venovanom polstoroč ktorej hĺbka dosiahla 36 m a celková dĺžka 140 m.
nici založenia Slovenskej spoleologickej spo V Anjelskej priepasti sa dosiahla hĺbka 30 m s re
ločnosti.
álnym predpokladom ďalších objavov. Sondážne
Dobrovoľné jaskyniarstvo a založenie ob práce sa vykonali v Stupákovej diere, priepasti pod
lastnej skupiny Košice-Jasov sú zásluhou Š. Hájskou vyvieračkou, vyvieračke pod Čertovým
Furína, E. Hirka, G. Stibrányiho st., J. Turčíka, mostom, Krulovej bani a inde s čiastkovými po
ktorí, žiaľ, už nie sú medzi nami. V nasledu stupmi. V spolupráci s Archeologickým ústavom
júcich rokoch sa členstvo skupiny postupne SAV Košice sa vykonal záchranný archeologický
rozrástlo o ďalších jaskyniarskych zanietencov. výskum v Kamennej tvári a niektorých jaskyniach
Tento súdržný a priateľský kolektív vykonal Hájskej a Zádielskej doliny.
veľký kus práce pri spoznávaní, objavovaní,
Na kóte Palanta sa objavila priepasť za
ale aj dokumentácii krasového územia v okolí tiaľ s hĺbkou len 11 m, ale s reálnym pred
Košíc a Jasova. Medzi najvýznamnejšie loka pokladom nájdenia spojitosti s Drienoveckou
lity a dosiahnuté výsledky môžeme zaradiť jaskyňou. Ďalším významným objavom bola
objavy nových priepastí, ako Hajagoš, Kunia priepasť IP na Jasovskej planine, hlboká 43 m.
priepasť, Trojramenná priepasť,
priepasť Kóta a mnoho ďalších.
Objaviteľské úspechy sa dosiah
li aj v známych jaskyniach, ako
Drienovská jaskyňa, Gajdova štôl
ňa, Jasovská jaskyňa, Kamenná
pivnica, Machová a Farebná
priepasť a iné. Od vzniku sku
piny sa vykonal veľký kus práce
pri ochrane krasových javov, či
je to osadzovanie uzáverov na
významné lokality alebo publi
kačná činnosť. Členovia skupiny
udržiavajú dobré kontakty nielen
s domácimi, ale aj zahraničnými
jaskyniarskými skupinami.
Za posledné desaťročie sa pokra
čovalo v prieskume už rozpraco Antalova jaskyňa – Ružínsky kras
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V Drienoveckej jaskyni sa okrem sondáže
v závale a komínoch vykonali merania tektonic
kých štruktúr, litografický výskum horninového
masívu a paleomagnetický výskum sedimentov.
V radoch našich členov máme dvoch strážcov
prírody, ktorí pravidelne kontrolovali vybrané
speleologické lokality, stav uzáverov jaskýň a vy
konávali údržbárske práce na uzáveroch jaskýň.
Najvýznamnejšie objavy dosiahli bratia
Šusterovci v Kunej priepasti (-203 m). V hĺbke
-150 m po prekonaní podzemného jazier
ka a úzkych puklín vyliezli sériou komínov
do výšky +140 m a objavili veľké paralelné
priestory s doteraz známou časťou priepasti.
Pre bezpečné pokračovanie v prieskumných
prácach sa začalo so sprístupňovaním nových
priestorov a dokumentáciou.
V roku 2007 bol náš speleoklub organizáto
rom 48. jaskyniarskeho týždňa a Lezeckých dní
v Hájskej doline. Za spoluúčasti okolitých speleo
logických skupín a HZS sme pripravili pre vyše
140 jaskyniarov zo Slovenska, ale aj zo zahraničia
viacero pekných exkurzií nielen v Slovenskom
krase, ale aj v susednom Maďarsku.
V Ružínskom krase sme vykonali inventa
rizačný speleologický prieskum a pracovnú
akciu do Veľkej ružínskej jaskyne, kde sme
sa v záverečnej pukline pokúšali o prienik do
nových voľných priestorov.
V spolupráci s jaskyniarmi zo Spišskej
Novej Vsi sa vykonali prieskumné a ochra

nárske aktivity v krasovej oblasti Dreveníka
a pod Spišským hradom. Bolo tu zazname
naných viacero jaskýň a priepastí, niektoré
aj s významnými archeologickými nálezmi,
ako napr. Temná jaskyňa pod Spišským hra
dom. Najvýznamnejšie lokality, ako Puklinová
a Dvojvchodová jaskyňa, boli opatrené uzáve
rom. Prieskum v tejto krasovej oblasti vykoná
vali prevažne bratia Šusterovci.
Viacero pracovných akcií sa uskutočni
lo v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy
a Plaveckého Podhradia v Javorovej doline vo
Vysokých Tatrách. Za aktívnej účasti nášho
člena J. Tencera sme sa viacerí zúčastnili pries
kumu v masíve Úplazu v Čiernohorskom sys
téme.
Každoročne sme organizovali exkurzné vý
pravy do okolitých krasových oblastí nielen
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Takto sme na
vštívili Švajčiarsko, Nemecko, Českú republi
ku, Albánsko, Maďarsko a niekoľkokrát ročne
Rumunsko.
Speleologickú základňu v obci Háj počas
desaťročia navštívilo množstvo domácich
i zahraničných jaskyniarov.
Touto cestou by som chcel poďakovať všet
kým našim členom za dosiahnuté výsledky
a do ďalších rokov im zaželať veľa speleologic
kých úspechov.
Jozef Thuróczy, predseda SK Cassovia

Oblastná skupina Čachtice
Oblastná skupina Čachtice bola založená v ok
tóbri 1970, ale výskum jaskýň na okolitom území
sa vykonával už pred 1. svetovou vojnou, v ro
koch 1912 – 1914. Ústrednou postavou týchto
snáh bol Dr. Július Ethey. Zo skupiny dobrovoľ
níkov sa zachovali dve mená: Emil Sluka a pán
Bazáni. Ďalšie pokusy o prienik do jaskynného
podzemia sa datujú od 30-tych rokov minulé
ho storočia. Ich aktérmi boli občania Čachtíc:
Hadvábny, Greguška a Dvorský starší, koncom
40-tych rokov Štefan Popelka s bratom Milanom,
Rudolfom Hofmanom a Karlom Třefilíkom.
Skutočný vážny speleologický prieskum sa začí
na po príchode J. Majku. Práce tu viedla Jarmila

Jirmerová a traja pracovníci. Prítomnosť pracov
níkov Múzea slovenského krasu bola impulzom
na založenie OS č. 22 Čachtice. Prvým vedúcim
skupiny bol J. Šťastný, neskôr J. Švacho, po ňom
J. Kubiš, P. Pospíšil a terajším vedúcim je Ľ. Vince.
Skupina pôsobí v severnej časti Malých
Karpát v Čachtickom krase, v Považskom Inovci
od obce Modrová po štátnu cestu z Trenčína
do Bánoviec nad Bebravou č. 50 (hranica vedie
červeným značkovaným chodníkom po hrebeni
Pov. Inovca) – Považskoinovecký kras, v Bielych
Karpatoch pri obci Zemianske Podhradie –
Zemianskopodhradský kras, v Strážovských
vrchoch pri obci Soblahov.
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Objavy: Čachtický kras: priepasť Štepnica,
jaskyňa Sutinka, Jaskyňa mladých, Harničárova
jaskyňa, jaskyne Malá Kamenná a Jesenského
duby II a čiastkové objavy v Čachtickej jaskyni.
Považskoinovecký kras: Beckovská jaskyňa,
Bodovský ponor, Hôrčianska jaskyňa.
Zemianskopodhradský kras: jaskyňa Lan
drovec.
Osadenie uzáverov: priepasť Agáčiny,
Beckovská jaskyňa, jaskyňa Landrovec, dva uzá
very Čachtickej jaskyne. Osadenie betónových
skruží a oceľových rúr v priepasti Štepnica,
ďalšie oceľové rúry v priepasti Agáčiny a jasky
ni Malá Kamenná, pripravované osadenie oce
ľovej rúry s uzáverom na sondu nad Megerom.
Oprava a vyvezenie maringotky k Beckovskej
jaskyni, unimobunka na strelnici pri Čachtickej
jaskyni.

Spolupráca s potápačmi z Trenčína – ma
povanie Brestovskej jaskyne + natočený film
v 80-tych rokoch min. storočia.
Spolupráca s Ústavom struktury a me
chaniky hornin AV ČR – Miloš Briestenský
– monitoring mikropohybov v Čachtickej
jaskyni a Beckovskej jaskyni pravidelne 1×
mesačne.
Spolupráca OS Čachtice s HaZZ Nové
Mesto nad Váhom – cvičná záchranná akcia
v Beckovskej jaskyni.
Zahraničné expedície: do Poľska, Rumunska,
Rakúska, Juhoslávie, Kosova, Maroka.
Dokumentácia z akcií na DVD a fotogra
fiách: Pavol Marko, Ján Pažitný a Lukáš
Kubičina.
Ľubomír Vince

Speleologický klub Červené vrchy Slovakia
Naše začiatky siahajú do rokov
1986 a 1987, keď sme sa v zime
2-krát pokúsili zdolať Wielku
Sniežnu a medzitým v lete 1986
sme zostúpili do Ptačej studne
(Šmoll, Rybanský). V marci 1988
prišla naša prvá prieskumná a
pamätná akcia do priepasti Zadný
úplaz, 7-hodinový zimný výstup na ly
žiach z Podbanského a 3 dni v jaskyni (Labuda,
Holúbek, Ferianc, Šmoll).
Za ozajstný začiatok nášho pôsobenia
v Červených vrchoch považujeme jeseň roku
1989. Uskutočňujeme prvé pracovné akcie
v Zadnom úplaze, prekonávame zával, ktorý
sčasti vydrevíme a začiatkom roka 1990 v zime
objavujeme nové priestory – studňu SPS.
Roku 1990 zakladáme oficiálne nový spele
ologický klub Červené vrchy. Na základe doho
dy sa jeho predsedom stáva J. Šmoll.
Zakladajúci členovia klubu: Ján Šmoll (od
roku 1979 člen OS Lipt. Mikuláš a od r. 1982
člen klubu Demänovská Dolina), Peter Holúbek
(od r. 1986 Terchová, od 1988 Martin, od 1995
Nicolaus), Ľubomír Očkaik (1984 Ružomberok),
Ján Kleskeň (od 1982 Martin), Bibiana Lovichová
– Šmollová (nečlen, horolezecký oddiel Jasná).
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Ďalší starší a noví členovia klubu:
Ľ. Rybanský, M. Kováčik, P. Staník,
K. Dudzinski, M. Sluka.
Do klubu prišli a z neho odiš
li ďalší jaskyniari, ktorí sa viac či
menej podieľali, resp. podieľajú
na prieskume Červených vrchov:
J. Szunyog, M. Hurtaj, P. Vaňek,
E. Kapucian, P. Púpava, P. Imrich,
J. Psotka, J. Vykoupil, J. Tencer, P. Okoličány,
Vierka Gájová, Anička Makarová, Ivanka Filová,
N. Holubková, L. Štubňa, Štefan Labuda,
Ján Vajs, Roman Staroň, Martin Rybanský,
Ľuboš Holík, Tinka Majerníčková, Marianka
Jagerčíková, Ivan Kundis, zvolenskí jaskyniari
(Peter, Elenka, Linda, Marián, Fero, Jano).
Naša činnosť doma a v zahraničí od roku 1990
Domáce aktivity
Červené vrchy:
• Objav nových jaskynných priestorov prekona
ním asi 65 m dlhého a 30 m hlbokého závalu
v Zadnom úplaze, celková hĺbka -164 m, me
ranie, dokumentácia, prekonávanie a výdreva
ďalších dvoch závalov na dne jaskyne, lezenie
5 komínov, asi 55 akcií.

• Objav jaskyne Nová Kresanica (2016 m n.
m.), -190 m, meranie, dokumentácia, preko
nanie niekoľkých závalov a ich zabezpečenie
výdrevou, rozširovanie úzkych časti jaskyne
a budovanie podzemného bivaku, sondážne
práce spojené s výdrevou koncového závalu
(hĺbka 35 m), asi 85 akcií.
• Prekonanie asi 35 m dlhého závalu na dne
Vyšnej Kresanice (2080 m n. m.), -45 m.
• Sondážne práce v Medvedej jaskyni (1700 m
n. m.) pod Findžalkou (1990 m).
• Sondážne práce v Lyžicovom závrte (asi
2010 m n. m.) pod Malolačniakom (2104
m).
• Sondážne práce v KR11 (2080 m n. m.) pod
Kresanicou (2122 m).
• Sondážne práce v sonde 2010 m n. m. pod
Temniakom (2096 m).
• Prvé vyčerpanie sifónov v Občasnej vyvierač
ke, jeseň 2001 (4-dňová akcia).
• Druhé vyčerpanie sifónov, zima 2002, čerpa
nie 4. sifónu v Občasnej vyvieračke (4-dňová
akcia, s prípravami 7-dňová akcia).
• Objavenie nových priestorov v jaskyni Piu
pod Goričkovou.
• Sondážne práce v Ľaliovom sedle.
• Prieskumy v Studni v Kazalnicy (-249 m),
objav miesta pokračovania prievanu, začatie
sondážnych prác.
• Akcie v jaskyniach poľskej časti Červených
vrchov.
• Desiatky povrchových prieskumov na slo
venskej a poľskej strane Červených vrchov.
• Za toto 20-ročné obdobie sme usku
točnili min. 250 akcií vo vysokohor
skej krasovej oblasti Červených vrchov.
Objavy a perspektívne sondy
v Demänovskej doline:
• Prieskum a dokumentácia jaskyne Mieru,
lezenie komínov.
• Nová jaskyňa pod Baštou (nová jaskyňa, 115 m).
• Jaskyňa pod Stodôlkou (nová jaskyňa,
asi 180 m, prvých 15 m objavených J.
Hlaváčom).
• Jaskyňa pri kamennej chate (nová jaskyňa,
asi 500 m).
• Demänovská medvedia jaskyňa (nová jasky
ňa, asi 1550 m).
• Medvedia jaskyňa pod Sinou (nová jaskyňa,
asi 8 m).

• Objavy v jaskyni Okno (asi 1600 m nových
chodieb, P. Staník).
• Objavy v Jaskyni slobody, vylezením komína
asi 200 m nových chodieb.
• Sonda pod Stodôlkou (silný prievan).
• Sonda Repiská (1406 m n. m.), masív Siná
(prievan).
• Sonda v Iľanovskom sedle (silný prievan).
• Povrchový prieskum masívu Siná (1560 m
n. m.) a Na Jame (1438 m n. m.), sondáž
ne práce v studni Na Jame, niekoľko akcií.
Prieskumy v iných krasových lokalitách
na Slovensku:
• Prieskum a sondážne práce v sonde pod
Salatínom (1630 m n. m. – Nízke Tatry),
objav Poľovníckej jaskyne (treba zamerať),
asi 15 akcií.
• Prieskum krasovej oblasti tiahnucej sa od
Východnej až pod Kriváň (oblasť Podbanské),
asi 12 akcií.
• Prieskumy v jaskyniach Jánskej doliny –
Jaskyňa zlomísk a na Krakovej holi, ? akcií.
• Prieskum vo Veľkej a Malej Fatre, Krivánska
priepasť a niektoré ďalšie lokality.
• Prieskum a dokumentácia Perlovej jaskyne.
• Povrchový zimný prieskum masívu Širokej
vo Vysokých Tatrách 1996 – 1998, zaevi
dovaných a označených niekoľko výparov
v snehu (tieto poznatky boli posunuté I.
Papovi).
• Pri objave v Jaskyni pod Úplazom a v jaskyni
Javorinka, Vysoké Tatry.
• Povrchový zimný prieskum Belianskych
Tatier, zaregistrovaných niekoľko zaujíma
vých lokalít.
• Povrchový zimný prieskum a sondážne práce
v masíve Babiek a Sivého vrchu, Západné
Tatry.
• Lezecké prieskumy v Jaskyni mŕtvych neto
pierov.
• Sondážne práce v O3 v Prosieckej doline.
• Aktivity v jaskynnej záchrannej službe
(Šmoll, Staník, Rybanský, Holúbek, roky
1983 – 2000).
Zahraničné aktivity
• Akcie, ktoré zorganizovala SK Červené vrchy
v spolupráci klubmi Chočské vrchy, Drienka,
Nicolaus, Šariš, Demänovská Dolina,
Bratislava, SUK, Detva a i.
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• 1990 Prvá akcia na Monte Canin.
• 1991 Druhá akcia na Monte Canin (obja
venie dvoch priepastí: Liptovská č. 1 a č. 2
alebo aj CEKI 2).
• 1992 Objavenie vchodu jaskyne Velika kli
sura a prvý prieskum pohoria Jakupica.
Prechod Polárnym Uralom v spolupráci
s jaskyniarmi z Košíc.
• 1993 Zostup do Wielkej Sniežnej v spolu
práci s jaskyniarmi z Bratislavy. Návšteva
soľného krasu na Ukrajine.
• 1994 Expedícia do severného Mongolska,
AGUJ 1994.
• 1995 Opäť Kosovo a objavenie samotnej jas
kyne Velika klisura.
• 1996, 1997 a 2002. Prieskum jaskyne Velika
klisura.
• 2003 Prieskum jaskyne Velika klisura, pries
kum na planine a objav Snežnej priepasti -70
m, ktorá leží asi 1,1 km vyššie priamo nad
jaskyňou Velika klisura.
• 2004 Prieskum jaskyne Velika klisura a za
čiatok nového merania. Prieskum pohoria
Jakupica v Macedónsku, nadviazanie spo
lupráce z Ivanom Žežovským, predsedom
klubu Peoni.
• 2005 Prieskum jaskyne Velika klisura, pries
kum pohoria Jakupica, Solúnska jama -277
m, objav viacerých jaskýň a priepastí. Pri
ďalšom prieskume pohoria Jakupica objav
priepasti pod číslom 11.
• 2006 Prieskum pohoria Idhembelit
v Albánsku, objav vchodu priepasti s voľ
ným pokračovaním vo výške cca 2100 m
n. m., ďalšie rozľahlé pohorie (výška nad
2500 m n. m.) s prevýšením vyše 2 km, vý
very vo výške 200 – 250m n. m.). Prieskum
ponorov na Skadarskom jazere (905 m n.
m.) v Albánsku a objav jaskyne Záver na
hlavnom ponore. Ide zrejme o najväčšie
ponárajúce sa vody v Európe a vyviera
júce v Ochridskom jazere (695 m n. m.,
Macedónsko, hĺbka 280 m, krasového pô
vodu); ponárajúce sa vody cca 35 000 l/s,
prevýšenie 200 m, priama dĺžka 18 km.
Nad tým leží pohorie s výškou 2200 m n.
m. Galičica – M. Ithate. Prieskum planiny
Karadžica v pohorí Jakupica a priepasti č.
11, zostup do hĺbky -200 m.
• 2007 Prieskum jaskyne Shpanik a malý
Shpanik v Albánskych Alpách. Prieskum
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planiny Karadžica a priepasti č. 11, ktorá
dostáva názov Slovačka Jama na Karadžici
– CEKI 1.
• 2008 Prieskum jaskyne Shpanik a pla
niny nad jaskyňou, prevýšenie cca 1,8 až
2 km. Prieskum jaskyne Velika klisura
a okolia, kaňon Sušice a jaskyňa. Prieskum
systému CEKI 1, dosiahnutý najnižší bod
-524 m a objav ďalšieho rozsiahleho pokra
čovania. Masív pohoria Jakupica považuje
me za jednu najperspektívnejších krasových
oblasti Balkánu, v tejto oblasti očakávame
rozľahlý jaskynný systém.
• 2009 Prieskum a meranie jaskyne Velika
klisura, prvé informácie o turistickom sprí
stupnení jaskyne.
V jaskyni Velika klisura sme vyliezli viac ako
1,4 km komínov a stúpajúcich vetiev, najvyššie
Medzibrodie, cca +320 m, mimoriadne ťažký
komín, prievan, stály prítok a na planinu ešte
vertikálne 1 až 1,2 km, pokračuje voľným
kolmým komínom (min. +15m) pod názvom
Bulharský komín.
Iné prieskumy a aktivity
• 1993 Vystrojenie a prieskum priepasti vo
Velebite, Ledenica S.U.K. -432 m (Šmoll).
• 1997 Expedícia Brazília, jaskyňa Toca de
boa Vista (Šmoll), organizovaná Štefanom
Labudom, spoločne s domácimi sme boli pri
objave a mapovaní 11 km chodieb, jaskyňa
dosiahla dĺžku 91 km.
• 1996 – 2007 Desiatka cyklistických akcií
s cieľom spoznávať krasové a iné oblasti
Balkánu (Bulharsko, Rumunsko, Albánsko,
Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko). Pri
týchto akciách sme zaregistrovali množstvo
zaujímavých speleologických javov, niektoré
postupne skúmame.
• 2000 Neúplný zimný prechod hlavného hre
beňa pohoria Fagaraš v Rumunsku (7 dní,
Očkaik, Rybanský, Šmoll).
• 1988 – 2009 Horolezecké aktivity: Vysoké
Tatry, Rumunsko, Nórsko – stena Trollwegen,
Dolomity, Rakúske Alpy, Švajčiarske Alpy,
Andy, Pamír, Ťanšan, Kaukaz (Staník,
Rybanský, Šmoll).
• Expedícia Severný Ural 2009 (Očkaik).
Ján Šmoll

Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina
kyne slobody. V tejto jaskyni jas
Jaskyniari v Demänovskej doli
kyniari z oblastnej skupiny SSS
ne v 80. rokoch min. storočia pô
Demänovská Dolina objavili na pre
sobili pod vedením F. Bernadoviča
lome rokov 1985 a 1986 pokračova
v Oblastnej skupine Liptovský Mikuláš.
nie bočnej chodby pri Pekelnom
Príchodom mladých jaskyniarov sa za
dóme, v roku 1986 bočnú chodbu
čala systematická speleologická čin
v Riečisku pred Spojovacou chod
nosť v Demänovskej, ale aj Mošnickej
bou do Pustej jaskyne a priesto
doline. V auguste 1981 bola v ľavej
ry nad Veľkým dómom, v roku
strane 100 m južnejšie nad vyvieračkou
1989 dosiahli prepojenie jaskyne
objavená zaujímavá Augustová jasky
ňa. Tento objav dal podnet na zintenzívnenie s Jaskyňou pod Útesom a Údolnou jaskyňou
činnosti až do takej miery, že sa členovia pod a v roku 1992 s Jaskyňou trosiek (Jaskyňa
skupiny Demänovská dolina rozhodli vytvo č. 27). V rokoch 1991 – 1992 objavili nové
riť samostatnú oblastnú skupinu so sídlom podzemné priestory v jaskyni Štefanová č. 1,
v Demänovskej doline. Dňa 23. apríla 1982 roku 1994 v Jaskyni v Kostolcoch. Január 2007
výbor SSS hlasovaním tesnou väčšinou schválil priniesol prienik do rozsiahleho pokračovania
vznik Oblastnej skupiny Demänovská Dolina Štefanovej jaskyne, ktorej zameraná dĺžka dnes
presiahla 7 km. Pomocou mikrofágov bolo
s poradovým číslom 33.
Jaskyniari novej OS v 90. rokoch vyko dokázané hydrologické spojenie s DJS, ako aj
nali významné objavy v horných častiach súvislosti Zadnej vody a Štefanovej jaskyne.
Demänovskej jaskyne mieru, v rokoch 1982
Od roku 1999 začali jaskyniari intenzívne
– 1983 objavili nové podzemné priestory pokračovať na prekopávaní Klausovho sifónu
v priepasťovitej jaskyni Kosienky. V. Žikeš v Pustej jaskyni. Po dvoch rokoch sa 4. júna
v rokoch 1982 – 1983 v priebehu siedmich 2001 podarilo tento najdlhší kopaný sifón
mesiacov sólovo preplával z Jaskyne vyvieranie v doline (86 metrov) prekonať a vstúpiť do
do Jaskyne slobody a neskoršie
spolu s Ľ. Kokavcom pokračo
vali v speleopotápačskom pries
kume proti toku Demänovky
v Demänovskej jaskyni slobo
dy. 16. decembra 1984 došlo
v Pekelnom sifóne Jaskyne slobo
dy k tragickej nehode, pri ktorej
V. Žikeš zahynul. Tzv. Vodnú cestu
medzi Demänovskou jaskyňou
slobody a jaskyňou Vyvieranie
zamerali speleopotápači vedení
Z. Hochmuthom v rokoch 1986 –
1987. Po neúspešných pokusoch
v rokoch 1952, 1968, 1974 a 1983 Účastníci kopania v Medvedej chodbe Jaskyne slobody – február 2008.
sa 2. januára 1987 dosiahlo priro Foto: Ján Dzúr
dzené spojenie Demänovskej jas
kyne slobody s Demänovskou jaskyňou mieru Jánskej siene. Následné objavy v dĺžke viac
(na akcii pracovalo 57 jaskyniarov zo 7 oblast ako dva kilometre smerovali až na najnižšiu
ných skupín Slovenskej speleologickej spoloč úroveň k podzemnej riečke Žikešovho dómu.
nosti). Aktivitou Komisie pre speleopotápanie V decembri 2004 sa dokázalo hydrologické pre
SSS sa v roku 1987 objavili niektoré chodby pojenie s Achátovým dómom. K významnému
v oblasti Objavného ponoru Demänovskej jas pokroku došlo v jaskyni Okno začiatkom roku
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2006. Dĺžka jaskyne vzrástla na 2570 m s deni
veláciou 110 m. V záverečnom závale sa usku
točnil farbiaci pokus, ktorý dokázal hydrolo
gické prepojenie s Medveďou chodbou Jaskyne
mieru. V novembri 2005 bolo objavené 500 m
dlhé pokračovanie v Brichtových sieňach. Pod
vedením P. Holúbka sa v rokoch 1998 – 2000
domerali viaceré časti Demänovskej jaskyne
mieru a Demänovskej jaskyne slobody, čím

dĺžka systému Demänovských jaskýň v súčas
nosti dosahuje 35 116 m s deniveláciou 201
metrov.
Od roku 2005 jaskyniarsky klub prevádzkuje
webovú stránku www.speleodd.sk. Za svoju
históriu zorganizoval tri jaskyniarske týždne
v Demänovskej doline.
Ján Dzúr

Speleo Detva
Od neprieleznej pukliny po
začal až v roku 1969, keď Hipman,
Systém Hipmanových jaskýň
Kynclová a Milánsky prenikli za
História OS Zvolen – od roku 1985
Sifónovú chodbu a dostali sa až
premenovanej na klub Speleo Detva
k Marcovej priepasti. To boli začiat
sa začala skôr, ako skupina oficiálne
ky objavov, začiatky organizovaných
vznikla. Jej zakladateľom a hnacou
prieskumov a začiatky formovania
silou bol Petr Hipman. Keď v máji
skupiny, ktorá v tých časoch patrila
1964 objavil na Krakovej holi vtedy
pod Múzeum slovenského krasu.
ešte neprielezný vchod a neznámu
Roku 1969 sa k skupinke pridal
jaskynku, netušil, že práve poodhalil podzem Jano Slančík a Ďurčík. Keď sa v roku 1970
né tajomstvá jaskyne Starý hrad a urobil prvý opäť pozviechala na nohy Slovenská speleolo
krôčik na kľukatej ceste mnohoročných obja gická spoločnosť, vznikla Oblastná skupina
vov do zatiaľ najhlbšieho jaskynného systému Zvolen č. 14 s 5 členmi: vedúci Petr Hipman,
Slovenska.
Hana Kynclová, Milan Milánsky, Ján Slančík
Pod skalným previsom neďaleko jaskyne a Marián Ďurčík. Hneď prvá akcia novej OS
Starý hrad vybudoval bivak, ktorý nám dosiaľ bola zimná – 16. 3. 1970 sa všetci členovia
slúži ako speleologická
základňa. Spolu so svo
jou priateľkou Hankou
Kynclovou začali rozširo
vať puklinu a hľadať ďal
šie jaskyne. Tak sa začal
systematický prieskum
masívu Krakova hoľa.
Jaskyniarske
šťastie
sa na Hipmana usmialo
druhýkrát na jeseň roku
1967. Vystrojený popisom
Antona Droppu hľadal
známu, 204 m dlhú jas
kynku v Záskočí. Na jeho
prekvapenie jaskyňou
vanul silný prievan a vždy
zaliaty sifón bol tak Členovia SSS prenikli 28. 2. 1975 do Perlového dómu v Jaskyni v Záskočí. Zľava
mer prázdny. Prieskum doprava: Slančík, Nosek, Kynclová, Komaško, Bakoš, Hochmuth. Foto: Petr
Jaskyne v Záskočí sa však Hipman
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skupiny vypravili na lyžiach cez Chopok na
Krakovu hoľu. Keďže tulenie pásy ešte neboli,
viazali si od spodku lyží smrekové vetvičky.

li pomyselnú hranicu -400 m, prekopali sa do
Javorovej priepasti -313 m, Jaskyne slnečného
lúča -126 m a začali súboj s nekonečnými
závalmi Večnej roboty. V roku
1982 sa pustili do prestavby sta
rého bivaku. Pod skalným pre
visom neďaleko Starého hradu
postavili drevenú chatku, ktorá
bola tŕňom v oku starých jasky
niarov z Liptova, a tak zaplatili
za ňu pokutu, vtedy dosť vysokú
(5000 Sk) a úspešne ju legali
zovali. Všetky vchody do jaskýň
postupne uzavreli.
V súvislosti s prieskumom
a objavovaním na Krakovej holi
vystupuje neustále aj po desiatich
Začiatok prác vo Večnej robote – máj 1987. Nik netušil, že jaskyniarov rokoch do popredia osobnosť
Petra Hipmana. Vďaka jeho tech
čaká 15 rokov galejí v nekončiacich závaloch. Foto: Elena Hipmanová
nickému mysleniu a konštrukč
Bivakovali v poľovníckej chatke Hvezdáreň. ným zručnostiam vznikli také technické vy
Hneď na prevej akcii sa im podarilo zliezť moženosti, ktoré môžu slúžiť ako pomôcka pri
v Záskočí pod Marcovú priepasť a objavili ďal prieskume pre všetkých jaskyniarov SSS ešte
šie pokračovania. Prieskum Jaskyne v Záskočí mnoho rokov – sústavy lanoviek na vyťahova
prinášal so sebou množstvo problémov, a tak nie skál, hydroelektráreň, fixné oceľové rebríky
už v prvej polovici 70-tych rokov vznikli ná v priepastiach, bazén na vyčerpanie sifónu,
ročné akcie s využívaním techniky. Čerpanie sústava potrubia na odklonenie vodného toku
sifónov, prieskum komínov duralovým stĺpom, na pracovisku a iné.
zhotovenie vrátku atď. a už v r. 1973 prekonala
V deväťdesiatych rokoch pribudli do klubu
Jaskyňa v Záskočí s novým prevýšením 263 m Linda Hipmanová a Ondrej Ratkovský, ne
dovtedy najhlbšiu priepasť Slovenska (180 m) skoršie ešte Marianna Jagerčíková. Po smrti
Barazdaláš – Brázdu. Od roku 1973 si jaskyne Petra Hipmana r. 1999 sa vedúcou klubu stala
na Krakovej holi držia prvenstvo v rebríčku Elena Hipmanová. Výskum na Krakovej holi
najhlbších jaskýň Slovenska, aj keď v zmene sa sústredil na spojenie jaskýň Večná robota
nom poradí a rokmi pribúdajúcou hĺbkou. Do a Starý hrad. 26. 7. 2003 sa konečne jasky
roku 1975 sa skupina rozšírila o Ferka Vengera, niarom podarilo prebiť závalmi a obe jaskyne
Roľka, Štefanovského, Bakoša a z Prahy pribu sa spojili do Systému Hipmanových jaskýň
dol Saša Komaško. Jaskyňa v Záskočí otvore s hĺbkou -495 m. Dĺžka systému je v súčas
ním horného vchodu a potápačským priesku nosti 7536 m. Za obdobie svojej činnosti na
mom nadobudla do roku 1978 hĺbku -284 m Krakovej holi zamerali jaskyniari 15 815 m
a dĺžku 5036 m.
chodieb v štyroch významných jaskyniach, ale
Rok 1978 bol tak trochu prelomový v his aj veľa ďalších podzemných priestorov v iných
tórii skupiny. Zmenila sa členská základňa. lokalitách. Na objavovaní jaskýň spolupraco
Zo starších jaskyniarov ostali len Hipman, vali s priateľmi aj z iných skupín a klubov na
Slančík a Venger, ale pribudlo niekoľko mla Liptove (Jaskyňa zlomísk, Zápoľná, Havran...),
dých nadšencov. Marián Jagerčík, Dušan v Slovenskom krase, Červených vrchoch, na
Lovič a Elena Vítková – Hipmanová. S novou Horehroní atď.
Inú kapitolu činnosti klubu tvorí expedičná
posilou sa intenzívny prieskum sústredil na
jaskyňu Starý hrad. Osemdesiate roky boli a prieskumná činnosť v zahraničných kraso
pre jaskyniarov spod Krakovej hole mimo vých oblastiach. Vôbec prvou vertikálnou prie
riadne úspešné. V jaskyni Starý hrad prekona pasťou, v ktorej použili naši jaskyniari lezeckú
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techniku, bola roku 1972 maďarská jaskyňa
Vecsem-bükki-zsomboly, hlboká 280 m. Účasť
na expedícii do tejto jaskyne im otvorila dvere
do sveta hlbokých priepastí. Nasledovali čoraz
náročnejšie zostupy v hlbokých jaskyniach:
1974 – Piaggia Bella -689 m, 1974 – Śnieżna
-752 m, 1976 – Abisso Michele Gortani -920
m, 1978 – Gouffre Berger -1021 m, 1979 – JeanBernard -1298 m a mnoho ďalších.

V súčasnosti sa jaskyniari klubu intenzívne
venujú prekopávaniu závalu v Jaskyni slneč
ného lúča. Kolorimetrickým pokusom do
kázali, že voda zo Slnečného lúča vteká do
Večnej roboty, a tak dúfajú, že sa im azda
podarí pripojiť ďalšiu jaskynku k Systému
Hipmanových jaskýň.
Elena Hipmanová

Oblastná skupina Dolné Orešany – Speleoklub Trnava
Už od nepamäti ľudí z podhorských
obcí Smolenice, Dolné Orešany a
Horné Orešany zaujímali tajuplné
„diery“ roztrúsené v skalných ma
sívoch Malých Karpát. Spočiatku
sa ľudia báli do nich vstupovať.
Jaskyne totiž boli spájané s mnohý
mi poverami. Zvedavosť ľudí však bola
silnejšia a netrvalo dlho, keď prví odvážliv
ci vstúpili do týchto jaskýň. Myslím si, že boli
tak ako my dnes očarení podzemným svetom,
ktorý vytvorila príroda za tisícky rokov.
K vážnejšiemu záujmu o jaskyne prichádza
až po prvej svetovej vojne, ktorá priniesla uvoľ
nenejšiu atmosféru a lesy sa otvorili aj bežným
ľuďom. Paradoxne ľudia nehľadali podzemnú
krásu jaskýň, ale rôzne poklady, ktoré tam mali
schovať zbojníci z dávnejších čias.
Prvými známymi vtedy ešte „hľadačmi pokla
dov“ boli Imrich Vajsábel, Silvester a Alexander
Valovci, ku ktorým sa neskôr pridali Štefan
a Ján Baničovci, Alojz Vajsábel a Ján Prudík.
V roku 1929 udreli na Havranicu – opradenú
legendami o poklade nachádzajúcom sa v út
robách jaskyne. Poklad sa im však nepodarilo
nájsť. Vrhli sa aj na závrtový komín na vrchu
Driny, ktorý povolil v roku 1930. Síce neobja
vili vytúžený poklad, ale za namáhavú prácu
im určite dobre padla odmena v podobe kra
sovej výzdoby, ktorou bola jaskyňa výnimočne
obdarená.
Aj Pavla Nemčeka, zakladateľa jaskyniarskej
skupiny Strapek, neskôr OS Dolné Orešany,
zlákala krása podzemných priestorov a tajom
stvá okolo jaskýň. Skupinu oficiálne založili
v roku 1962 a patrila tak medzi najstaršie
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na Slovensku. Ich hlavnou lokali
tou sa stáva vrch neďaleko obce
Majdán – Komperek (Kŕč), kde na
chádzajú jaskyňu, o ktorej si mys
lia, že by mohla viesť do väčších
jaskynných dutín. Okrem toho sa
začínajú venovať aj okoliu Hornej
a Dolnej Pariny a lokalizujú tu väčšie
množstvo jaskýň, ktoré začínajú skúmať.
Najviac sa venujú jaskyniam na Komperku,
Mesačnej, jaskyni Sová, Vápenice, Pec a Husí
stok. Okrem toho skúmajú aj na Veterlíne,
Havranici či Bukovinkách. Azda najväčším
úspechom bol pre nich objav Trstínskej vodnej
priepasti v roku 1964 v kameňolome Trstín,
ktorú ako prví dôkladne preskúmali. Neskôr
sa k nim pridávajú aj Hornoorešanci – Peter
Halenár, Peter Zvonár, Silvester Zvonár a iní.
Začiatkom 90-tych rokov v skupine prichádza
k pomalému útlmu. Smrťou lídra skupiny
Pavla Nemčeka v roku 1995 odišiel akoby jas
kyniarsky duch tejto skupiny.
Ako mladí chlapci aj za pomoci Braňa Šmídu
po prvých prelozených jaskyniach zakladáme
28. 2. 2001 Speleoklub Trnava. Väčšiu časť čle
nov tvoria práve Hornoorešanci a aj prvú vý
ročnú schôdzu máme v Horných Orešanoch.
Prvou lokalitou, na ktorej začíname kopať,
je Veterlínska sonda na Veterlíne, kde sa nám
neskôr podarilo objaviť pár metrov jaskynných
priestorov.
Roku 2003 sa stávame zároveň členmi OS
Dolné Orešany a skupina sa takmer po desia
tich rokoch začína aktivizovať. Presúvame sa na
Havraniu skalu a pokúšame sa nájsť stratenú
Havranickú jaskyňu. V máji 2003 sa nám tu

podarilo po úmornom kopaní objaviť jaskyňu
Lačniakove škáry v celkovej dĺžke 28 metrov.
Legendárnu Havranickú jaskyňu objavujeme až
v septembri 2004. Po objavení tejto jaskyne začí
name výskum v krasovom závrte, ktorý sa nachá
dza neďaleko Rybárne. Na počesť bývalých i sú
časných členov ju nazývame Orešanskou sondou.
Po namáhavých výkopových prácach sa aj tu na
nás usmialo jaskyniarske šťastie a v septembri
2005 sa dostávame do voľnejších priestorov.
Predpokladáme, že ide o perspektívnu lokalitu a
výskum tu bude i naďalej prebiehať.
Ďalším úspechom je rok 2006, kedy sme
v apríli začali s lokalizáciou a následným zno
vuobjavením Trstínskej vodnej priepasti po
40 rokoch v kameňolome Trstín. Jaskyňu sa
nám podarilo ochrániť pred zasypaním vcho
du rekultivačnou vrstvou a po preplávaní cez
úzke chodby jazera sme objavili nové priesto

ry, ktoré zatiaľ nie sú zamerané. Začiatkom
roku 2009 sme pri výkopových prácach
v Havranickej jaskyni objavili menšiu kaver
nu s krásnou výzdobou. Momentálne sú naše
prioritné jaskyne: Orešanská sonda, Husí stok
1, Priepasť na Veterlíne a Havranická jaskyňa.
Okrem týchto lokalít sa venujeme aj iným
jaskyniam, ktoré však zatiaľ nevydali svoje
tajomstvá. Vykonávame výkopové prace, spele
ovýskum, lokalizujeme jaskyne pomocou GPS
a mapujeme. Na základe zmluvy medzi
Správou slovenských jaskýň a Speleoklubom
Trnava vznikla speleologická strážna služba,
ktorá má za cieľ ochranu a praktickú starost
livosť o zverené jaskyne. Naši členovia sa pra
videlne zúčastňujú na odborných školeniach
a zdokonaľujú sa tak v oblasti speleológie.
Alexander Lačný

Speleoklub Drienka
SK Drienka vznikol oficiálne v ja
nuári 1997 ako Speleoklub Košice
pri SMOPaJ, zakladajúci členovia
vykonávali hodnotnú jaskyniarsku
činnosť od jari 1996. Na 13. VZ
SSS dňa 4. apríla 1997 bol prijatý
do SSS ako Speleoklub Drienka (9
členov). Počet členov kolísal medzi 7 až
14, v súčasnosti má klub 8 členov.
Pôsobnosť
Typickými oblasťami pôsobnosti sú od vzni
ku klubu planiny Slovenského krasu, najmä
Dolný vrch, Silická planina, Horný vrch,
Plešivecká planina a Koniarska planina; od
roku 2002 aj SV výbežok Muránskej planiny,
tzv. Červenoskalský kras. Minoritnými oblas
ťami boli alebo sú aj krasové územia Čierna
hora, Jasovská planina, Zádielska planina
a Humenské vrchy.
Objavy
Dolný vrch – približne 40 svahových jaskýň
(2 významné) a niekoľko významných prie
pastí: Hlinoš (-110/cca 450 m), Lácova (-50/80
m), Sesterská (-34/60 m), Klenova (-30 m),

Zabudnutá (-33 m) a viacero menších
priepastí.
Silická planina – 35 svahových
jaskýň, priepasti Troch (-35/
100 m), Gabriela (-27 m), Panská
(-25 m), jaskyne Klen-Szalayova
(45/-10 m), Mlynská (40/-8 m),
Drienka (320/-84 m), Ardóčka-Mikov
(200/-30 m), systémové objavy Nová Domica
(100 m), Kečovská Biela jaskyňa (120/-30 m),
Čerje (70/-15 m), Ordon (40/-8 m), Kečovské
vetvy (I: 40/-15 m; II: -30 m) a viacero men
ších priepastí.
Horný vrch – rozsadlinovo-korózna priepasť
Čertov dych (cca -130 m) a viacero menších
jaskýň a priepastí.
Plešivecká planina (v spolupráci so Speleo
Rožňava/Minotaurus) – 58 jaskýň a priepas
tí, z významnejších: Nová Muflónia (-88 m),
Veľkonočná (-43/162 m), Zakliata (-72,3 m),
objav nových priestorov v Jašteričej priepasti
(-51,5/203 m). Znovuobjavenie a dokumentá
cia jaskyne Leontína (231 m).
Koniarska planina – 16 jaskýň, prieskum
a zameranie náročnej Gemerskoteplickej jas
kyne (606 m).
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Muránska planina – objav nových pries
torov (700 m) v Ladzianskeho jaskyni a jej
zameranie v celkovej dĺžke 1212 m; povrchový
prieskum – asi 50 nových jaskýň (Pieskovisko
35 m, Prievanové blokovisko 62 m, Hronský
paleoponor 36 m).
Čierna hora – objav významnej ponorovej
jaskyne (zatiaľ cca 35 m).
Zahraničie
Od roku 2001 organizujú výpravy do Rumunska
(Padiš – Sighistel), kde pôsobili najmä v jaskyni
Dracoaia. Výsledkom bol objav nových priestorov
(550 m) s prevýšením vyše 100 m. Členovia sa ak
tívne zúčastnili viacerých expedícií do Albánska,
Kosova, Čiernej Hory, Macedónska (objav jaskyne
Slovačka jama -524 m), do Aggtelekského krasu
a na polostrov Krym.
Dokumentácia vrátane objavených a zameraných metrov
Za 12 rokov existencie (do konca roku 2008)
uskutočnili 1702 zdokumentovaných akcií, počas
ktorých objavili 5432 m nových jaskynných pries
torov a zamerali 7062 m. V zahraničí to bolo 528
objavených metrov a zameraných 738 metrov.
Ochranárske aktivity
Uzavreté vchody (Jaskyňa Drienka, Veľký
ôsmy ponor). Vyčistenie jaskýň od odpadu na
Plešiveckej a Silickej planine (Výstrelová prie
pasť, Závozná priepasť II a ďalšie) i Hornom
vrchu (Jablonovská priepasť). Zber odpadu
počas prieskumných prác vo viacerých jasky
niach (Gemerskoteplická, Ladzianskeho).

Iné
Minimálne tak ako objaviteľskej činnosti
sa venujú rozsiahlej systematickej rekog
noskačnej a dokumentačnej činnosti (Dolný
vrch, Plešivecká planina, Silická planina
– 310 jaskýň, Horný vrch – 150 lokalít,
Koniarska planina) a patria k najlepším znal
com exo- i endokrasu v Slovenskom krase.
Systematicky a dlhodobo skúmajú oblasti
všetkých známych veľkých jaskynných sústav
na Silickej planine, kde významne prispe
li k poznaniu súvislostí i v podsústavách.
Dlhodobo sa venujú otázkam genézy jaskýň,
genéze a klasifikácii povrchových krasových
foriem, metodike praktického jaskyniarstva
i faune v jaskyniach. Speleologickými prís
pevkami na tieto témy sa pravidelne zúčast
ňujú na konferenciách doma i v zahraničí,
ako aj na Speleomítingoch SSS. Nakrúcanie
dokumentu „Až na dno priepasti“ s STV
v Jaskyni Drienka na Silickej planine, priepas
tiach Márnica, Kamenistá a v Drienkovskej
priepasti na Dolnom vrchu (filmový festival
v Španielsku). Popularizovanie jaskyniarstva
prostredníctvom množstva verejných pred
nášok a terénnych exkurzií.
Zo svojej činnosti vyhotovujú písom
nú, grafickú a fotografickú dokumentáciu.
Publikovali (aj spoluautorsky) vyše 130 člán
kov v Spravodaji, Sintri, zborníku Slovenský
kras a v iných. Od roku 2000 ako jeden z pr
vých slovenských speleoklubov prevádzkujú
vlastnú internetovú stránku.
Martin Horčík – Gabriel Lešinský

Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom
JK Dubnica n/V patrí k naj��
starším jaskyniarskym skupinám
na Slovensku. Už v roku 1963
začala partia nadšencov navšte
vovať krasovú oblasť Mojtína.
Medzi prvých patrili Milan Velič,
Milan Obetko, Ludvík Kapuš,
Jozef Tanuška a Ladislav Čanaky. Predmetom
ich záujmu o jaskyne bola mojtínska Májová
priepasť. Týmto v tom čase hlbokým závrtom
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a úzkym otvorom na jeho dne boli
takí nadšení, že v tom istom roku
vyrobili 25 m dlhý lanový reb
rík a pomocou neho zostúpili na
dno priepasti, ktorá má dnes od
vchodu po dno hĺbku 39 metrov.
Potom sa im podarilo postúpiť až
na tzv. 6. poschodie. V ďalších rokoch nadvia
zali spoluprácu s Dr. Vojtechom Bukovinským
a Mojtínčanom Františkom Gombárom, s kto

rými sa zúčastňovali na prieskumných prácach
v Mojtínskom krase.
Dňa 14. apríla 1965 pri Dome kultúry
v Dubnici nad Váhom založili Dubnický jas
kyniarsky krúžok. Doň po roku 1965 prichá
dzajú i Ladislav Szücz, Ondrej Hibler, Jozef
Ondruška st. a Juraj Komínek. Veľké úsi
lie a námaha priviedli jaskyniarov v nasle
dujúcich rokoch v Májovej priepasti až do

koch i časť Leopoldovčanov, ako František
Tobola a Milan Náhlik. Do OS prišlo i veľa
jaskyniarov z okolia Považskej Bystrice; tí sa
združovali okolo Bohuša Kortmana a začali
pracovať v severovýchodnej časti územia, ktoré
dubnická skupina ešte v období rajonizácie
obhospodarovala (v tom čase sa stala veľkým
objavom Priepasť medzi Kačkami). Po prijatí
ďalších členov do skupiny sa ich počet pri
blížil k číslu 40. To malo za
následok, že roku 1999 sa
z dubnickej skupiny oddeli
la časť členov, ktorí založili
jaskyniarsky klub Strážovské
vrchy; jeho predsedom sa
stal Bohuslav Kortman. Naša
OS č. 17 sa tiež premenovala
na JK Dubnica nad Váhom
a po Milanovi Veličovi, ktorý
viedol skupinu 35 rokov, sa
stal novým predsedom Peter
Medzihradský. Roku 2001 ho
na poste predsedu vystriedal
Jozef Obetko, v súčasnosti
vykonáva funkciu predsedu
opäť Peter Medzihradský.
Členovia JK Dubnica n/V
Členovia Oblastnej skupiny Dubnica n. Váhom pred svojou základňou na sa podieľali na objavovaní,
Mojtíne (1978). Foto: M. Velič
prieskume jaskýň a priepastí
u nás na Slovensku i v za
hĺbky 108 metrov. Roku 1967 sa dubnickí hraničí na expedíciách v Bulharsku, Grécku,
jaskyniari zúčastňujú prvého Jaskyniarskeho Kréte, Slovinsku, Chorvátsku, v Rusku hlav
týždňa v Prosieckej doline. V nasledujúcom ne na Kaukaze i v zámorí – vo Venezuele.
roku bola objavená Jaskyňa na Rúbani, ktorej Významným príspevkom JK Dubnica nad
súčasná hĺbka je 92 metrov a dĺžka viac ako Váhom je ochrana jaskýň a prírody, pries
500 metrov. 12. apríla 1969 sa Milan Velič kumná činnosť, objavovanie nových jaskyn
zúčastňuje obnovujúcej schôdze Slovenskej ných priestorov a speleologická dokumentá
speleologickej spoločnosti. Dubnickí jaskynia cia. Výsledky našej práce odovzdávame do
ri od toho času fungovali ako jej oblastná múzea v Liptovskom Mikuláši a v okolí našej
skupina č. 17. Medzi už skúsených jaskynia pôsobnosti prezentujeme formou prednášok
rov prichádza roku 1971 Jozef Obetko. Rajón i videoprojekcie. Počas existencie dobrovoľ
OS zahŕňal okolo 144 km2: Strážovské vrchy, ného jaskyniarstva na tomto území bolo ob
kras Manínov, Bielych Karpát (Vršatec), Ilavská javených a zdokumentovaných viac ako 140
roveň; hlavnou skúmanou oblasťou sa stalo jaskýň. V súčasnosti členovia JK Dubnica nad
územie Mojtínskeho krasu. Koncom 70-tych Váhom pokračujú v prieskume jaskýň na im
a začiatkom 80-tych rokov do skupiny pribud zverenom území, predovšetkým v Mojtínskom
lo postupne viac členov, ako Ondrej Samčík, krase. Veľkou mierou sa zúčastňujú aj na bu
Peter Medzihradský, Bohuslav Kortman, Ivan dovaní svojej jaskyniarskej základne.
Lovíšek, Karol Demuth, Jozef Ondruška ml.,
Spracoval Jozef Obetko
Branislav Tichý, Peter Masarovič, Milan Novák,
s použitím príspevkov Milana Veliča
Miroslav Žiačik a mnohí ďalší. V 90-tych ro
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Jaskyniarsky klub Handlová
Oblastnú skupinu Handlová č. 35
so sídlom v Handlovej predsed
níctvo Slovenskej speleologickej
spoločnosti na základe ustanovu
júcej schôdze zriadilo dňa 26. 4.
1985. Zakladajúcimi členmi boli
Pavel Pavlis, člen OS Uhrovec,
a Ing. Martin Lutonský, člen OS
Demänovská Dolina. Podstatnú
časť účastníkov zakladajúcej schôdze
tvorili baníci z bane Handlová. Vedúcim sku
piny stal sa Ing. Martin Lutonský, od roku
1993 je jej predsedom Peter Strečanský.
Slovenská speleologická spoločnosť prideli
la handlovským jaskyniarom pracovné územie
s názvom Skleniansky kras v juhovýchodnej časti
pohoria Žiar na styku s Kremnickými vrchmi.
Veľmi malé krasové územie, ale dosť zaujímavé.
Počas začiatočných rokov sa v skupine vystrie
dalo mnoho záujemcov. Prvoradou činnosťou
bolo spoznávanie krasového územia a registro
vanie jaskýň s využívaním miestnych zdrojov
informácií. Najvýznamnejšou akciou v začiatku
činnosti skupiny bol speleopotápačský prieskum
Ráztočnianskej vyvieračky v roku 1985 pod vede
ním speleopotápača Jozefa Kucharoviča s prieni
kom do 36 m dĺžky vo veľmi úzkych a blativých
priestoroch. V tých rokoch to bola veľmi náročná
akcia. Ďalšou významnou akciou bolo sondo
vanie v Jaskyni na Lazoch s prienikom do -20
m s neustálymi nálezmi po predchádzajúcom
sondovaní p. Jarmily Jirmerovej – Vytřísalovej.
V súčasnosti sú u nás dokumenty o prieskume
a ich činnosti.
Z nasledujúcich rokov si možno nie
ktoré jaskyniarske skupiny pamätajú na
Handlovčanmi organizované pracovné stretnu
tia v Sklenianskom krase, v horárni nad obcou
Jalovec, ďalej stretnutia na Ráztočnianskych
lazoch. Roky 1987 až 1990 priniesli najús
pešnejšie nami usporiadané akcie pri zame
riavaní Demänovského jaskynného systé
mu. Handlovskí jaskyniari trávia Vianoce na
prekopávaní prirodzeného spojenia medzi
Jaskyňou slobody a Jaskyňou mieru. Bola to
jedna z náročných a najvýznamnejších akcií.
V Sklenianskom krase to bol veľký objav malej,
silne prievanovej dierky na Ráztočnianskych

32

lazoch s neskorším pomenovaním
Závrt č. 3 s objavením jaskyn
ných priestorov v dĺžke 110 m
a hĺbkou -35 m, so sondovaním
do celkovej dĺžky 135 m a s ne
skorším osadením betónových
skruží. Roky 90-te sú významné
z pohľadu nami organizovaných
akcií do Moravského krasu (jaskyne
Piková dáma a Spirálka, jaskyňa Plánivy
a neskoršie Stará a Nová Amatérska jasky
ňa) so spoločným organizátorom Bohušom
Kouteckým. Oslavy desiateho výročia založe
nia skupiny boli v roku 1995 za účasti mno
hých jaskyniarov vrátane Jarmily Jirmerovej
–Vytřísalovej, ktorá v 50-tych rokoch viedla
prieskumné práce na Ráztočnianskych lazoch
a veľmi rada si zaspomínala na tie krásne časy
jaskyniarstva v Sklenianskom krase.
Ďalšie roky sú naplnené nami uskutočnený
mi speleologickým akciami do Strážovských
vrchov a následným spoznávaním krasových
a nekrasových území, registrovaním a zame
riavaním nových jaskýň Prievidzského okresu.
V roku 1999 na základe oznámenia p. Anky
Tesáčkovej z OúŽP v Prievidzi spoznávame
južnú časť Rokoša nad obcou Dolné Vestenice,
kde miestni obyvatelia doslovne vykopali jas
kynné priestory, ktoré nazvali Medveďou jasky
ňou, nami pomenované Vestenická medvedia
jaskyňa. Dolnovesteničanom patrí vďaka za
objav unikátnej jaskyne v južnej časti Rokoša.
V roku 2000 niekoľkí z nich rozširujú rady
Slovenskej speleologickej spoločnosti, ako aj
handlovskú skupinu. Spoločne organizujeme
prieskumné speleologické práce v južnej časti
Rokoša, ale aj v Sklenianskom krase. Už spo
menutá Vestenická medvedia jaskyňa v doline
Hradištnica v južnej časti Rokoša má dĺžku do
50 m a hĺbku -13 m a v súčasnosti je uzavretá.
Okrem nej je nižšie situovaná Jaskyňa v dvo
rane so starou časťou a sondovaním pri stene
nájdenou novou časťou, ktorá má v súčasnosti
do 30 m dĺžky. Je tu krásna výzdoba a v budúc
nosti bude potrebný uzáver.
Výskum Sklenianskeho krasu bol veľmi ná
ročný hlavne na Závrte č. 3, kde boli asi naj
väčšie úspechy do 135 m. Veľmi náročné, úzke

a blativé priestory s vodou neumožnili prenik
núť hlbšie do podzemia Sklenianskeho krasu.
V súčasnosti je nás jaskyniarov málo najmä
v handlovskej skupine. Na náročný prieskum
podzemia Sklenianskeho krasu už nemáme síl.

Závrt č. 3 s osadenými betónovými skružami
je uzavretý uzáverom a v súčasnosti je krasová
jama zarastená burinou a kríkmi.
Peter Strečanský

Speleoclub Chočské vrchy
Speleoclub Chočské vrchy vzni
kol roku 1994 odčlenením ak
tívnych členov od Oblastnej
skupiny Ružomberok, ktorí
začali intenzívnu činnosť
hlavne v jaskyniach okresu
Ružomberok a čiastočne aj
Liptovský Mikuláš (Chočské
vrchy). Zakladajúcou pred
sedníčkou klubu bola Miroslava
Kardošová (Polónyová). V roku 1997
ju vystriedal Štefan Gajdoš. Od roku 1999 je
predsedom Juraj Szunyog.
V počiatočných rokoch sa činnosť orientovala
na odborný a praktický výcvik členov – zdoko
naľovanie sa v meračskej, fotodokumentačnej
a jednolanovej lezeckej technike. V roku 1998
sme zorganizovali Lezecké dni SSS na Maline
Brde. Pohyb po horizontálnych aj vertikál
nych jaskynných priestoroch sme si nacvičili
v Liskovskej jaskyni. Známe sa stali tzv. precho
dy Liskovskou jaskyňou pre príbuzných, kama
rátov a jaskyniarov z iných klubov. Liskovská jas
kyňa bola stredobodom záujmu hlavne mladých
jaskyniarov, ktorí vstúpili do klubu v roku 1998.
Tí z klubu odišli v roku 2001 a obnovili činnosť
OS Ružomberok, a tým je aj ďalšia činnosť
v Liskovskej jaskyni spojená s OS Ružomberok.
Aby sme si urobili prehľad o perspektíve na
šich lokalít, chceli sme v prvých rokoch navští
viť čo najväčší počet jaskýň v okolí a naša čin
nosť bola rozmanitá. Zameriavali sme jaskyne
nad Turíkom, pri Valaskej Dubovej, v okolí
Liptovskej Osady a Liptovských Revúc. V spo
lupráci s ostatnými klubmi sme navštevovali aj
vzdialenejšie krasové lokality.
V rokoch 1996 – 1999 sme intenzív
ne pracovali na zameriavaní Jaskyne mŕtvych netopierov spolu s Milanom Štécom
a Romanom Magáňom v častiach: Čachtický

dóm, Anglický dóm, Bystrický
dóm, Katedrála, Slimák, Vodný
dóm, Tichý dóm, Šikmý dóm.
Počet zameraných metrov:
2609. Roku 2004 sme v JMN
objavili a zamerali Ludrovský
a Chočský dóm (338 m)
a v roku 2008 Trojkráľovú prie
pasť (54 m).
V rokoch 2000 – 2002 sme v spo
lupráci s OS Orava premeriavali hlavný
ťah Brestovskej jaskyne v dĺžke 363 m s ne
skorším vyhotovením mapy v Therione.
Od roku 2000 sa Juraj Szunyog zúčastňu
je na akciách OS Červené vrchy v samotných
Červených vrchoch – čerpanie Občasnej vyvieračky, prieskum, mapovanie a sondovanie v jas
kyniach Zadný úplaz, Nová Kresanica, Vyšná
Kresanica, K11, PIU a spolu s jaskyniarmi
z Červených vrchov aj na zahraničných expedí
ciách v Kosove, Albánsku a Macedónsku.
V našom okolí pôsobíme v malých jaskyniach,
preto sa naša činnosť čoskoro po vzniku klubu
začala viac orientovať na výkopové práce. Keď
sme si jaskyne zmapovali a urobili prehľad, vy
typovali sme si niekoľko perspektívnych lokalít
vhodných na sondovanie. K výkopovým prácam
v jaskyni sme pričuchli v Sielnickej jaskyni pod
Liptovským Starhradom. V roku 1998 sme sa
prekopali do Bahennej sienky. Jaskyňu sme pre
dĺžili o 22 m na 51 m. V Jaskyni na Smrekove
sme sondovali už v roku 1995, ale na lokalitu
sme sa vrátili až roku 2007, keď sme pri prehlbo
vaní Hlavnej chodby začali používať fúrik. Zatiaľ
sme chodbu prehĺbili v dĺžke 7 m. Fúrik používa
me už aj vo Vápencovej jaskyni nad Ižipovcami
pri otváraní nového Líščieho vchodu do jasky
ne, odkiaľ je kratšia vzdialenosť na sondova
ný koniec jaskyne, kde kopeme od roku 2006.
V r. 2007 urobil v jaskyni archeologický výskum
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Marián Soják, pričom tu určil 4 kultúrne obdo
bia, najstaršie eneolit, badenská kultúra (3000 –
2500 r. pred Kr.). Sondovaním v Ludrovskej jaskyni od roku 2000 bola objavená Katkina sienka
s vykopanými chodbami v dĺžke 46 m. Hneď po
začatí sondovania na konci Jaskyne chladných
očí v roku 1997 sme objavili Pulcovú sienku so
starou výdrevou nejasného pôvodu. V roku 1999
sme postúpili až po Vývrtkovú sienku (33 m).
V roku 2001 sme sa prehĺbením Krátkej chodby
prekopali do Šušťavej sienky.
Najväčšia aktivita nášho klubu smeruje do
Prosieckej doliny do Jaskyne O-3. Sondovacie
práce sa začali v jaskyni v roku 1997 a prvé
3 roky sme plazivkové chodby s dĺžkou 56 m
len prehlbovali. V roku 2000 bol prekopaný
Prievanový sifón a objavená Prievanová sienka
s chodbami v dĺžke 28 m. Potom už nastalo
dlhé rozširovanie chodbičky Prievan zdola,
ktoré vyústilo do objavu Prvého jazierka v roku
2006. Pri náročnom vynášaní sutiny nám po
máhajú aj jaskyniari z klubov Malá Fatra,
Nicolaus a Strážovské vrchy. Zameraná dĺžka
jaskyne z roku 2006 je 100,3 m.

V roku 2007 sme otvorili nové pracovisko
v Prosieckej doline pri príležitosti 40. výro
čia jaskyniarskeho týždňa v Prosieckej doli
ne (1967) a znovu vykopali zasypaný vchod
Jaskyne V-1. V roku 2008 sme sondovali
v Šikmej chodbe, ktorá je často zaplavovaná
vodou, nasledujúci rok sme presunuli naše
snaženie do rozširovania Mramorovej chodby,
ktorá vedie mierne nahor do masívu.
Za naše kopáčske aktivity sme boli na
Speleomítingu 2009 ocenení Zdenkom
Hochmuthom objaviteľským vedrom z jaskyne
Skalistý potok. Jaskyniarske akcie prezentuje
me pre širokú verejnosť na internete, keď od
apríla 2006 spravuje Slávka Szunyogová našu
klubovú stránku http://schv.4d.sk. Na jar 2008
vstúpila do nášho klubu Daniela Kajúchová,
ktorá svojou dychtivosťou po jaskyniach do
dala nový impulz našej jaskyniarskej aktivite.
Celkovo sme od začiatku klubu na našich
lokalitách zamerali 2547 m a objavili 2778 m
jaskynných priestorov.
Juraj Szunyog

Oblastná skupina Inovec
História skupiny sa začína začiatkom 70-tych
rokov minulého storočia, keď v rámci oblastnej
skupiny Horné Orešany začala pod vedením
Viliama Tahotného vyvíjať činnosť jej podskupi
na so sídlom v Chtelnici. Jej pracovným územím
bol Dobrovodský kras, kde sa sústredila na son
dážne práce v priepasťovitej jaskyni Klenová.
Jaskyňu prehĺbila z pôvodných cca 9 m na 18
m, kde jaskyniarov koncom roka 1974 zastavila
neprielezne úzka vertikálna puklina.
V r. 1975 z podskupiny vznikla nová oblast
ná skupina pod názvom OS č. 30 Chtelnica.
V prvých rokoch sa sústredila predovšetkým
na otváranie závrtov v Chtelnických Uhliskách,
kde tak boli dosiahnuté menšie objavné postu
py v závrtoch č. 13 (jaskyňa C13, dosiahnutá
hĺbka 22 m), č. 15 (jaskyňa C15 – hĺbka 10 m,
t. č. zavalený vchod) a č. 18 (jaskyňa C18, do
siahnutá hĺbka 31 m). Jaskyne C13 a C18 boli
zabezpečené proti zavaleniu oceľovými rúrami,
na čom mal hlavnú zásluhu technicky zdatný
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vedúci V. Tahotný. V r. 1979 skupina zmapo
vala závrty Chtelnických a Dobrovodských
Uhlísk (110 závrtov) a zhotovené boli príslušné
situačné mapy. Popri tom prebiehali výkopové
práce v Zbojníckej jaskyni pri Chtelnickom
salaši, kde sa podaril menší postup do voľné
ho priestoru, jaskyňa bola uzavretá kovovými
dvierkami, zamerala sa a zhotovila jej mapa
(nepublikovaná).
V rámci pracovného stretnutia jaskyniarov
v Čachtickom krase v auguste 1979 mal člen
skupiny I. Demovič hlavný podiel na odčerpa
ní a prekopaní koncového sifónu v Brčkovej
sieni Čachtickej jaskyne s následnými objavmi
(Emilova chodba) v dĺžke 250 m. Tieto priesto
ry sú dodnes najodľahlejšími partiami jaskyne.
Koncom r. 1979 náhle, vo veku 57 rokov,
zomrel vedúci OS V. Tahotný. Za nového vedú
ceho bol v r. 1980 zvolený Ivan Demovič.
Už v r. 1976 začala skupina s prieskumom
Mačacej jaskyne v Považskom Inovci, v ktorej

boli dosiahnuté v r. 1981 – 82 významnejšie
objavy, po ktorých jaskyňa dosiahla dĺžku
170 m a hĺbku -41 m (Spravodaj SSS č. 3/1983).
O výskyte krasových javov v Krahulčích vr
choch spracoval I. Demovič nepublikovanú
správu uloženú v SMOPaJ (manuskript, 1977).
V 80-tych rokoch skupina sondovala v niekoľ
kých závrtoch Dobrovodských Uhlísk, v spolu
práci s OS Plavecké Podhradie sa podieľala tiež
na prieskumných prácach v Plaveckom krase
(napr. Galbove diery, jaskyňa K2, Šípková jasky
ňa, ponor v Suchej doline). V tom čase pribudli
do skupiny piati mladí záujemci z Trnavy, ktorí
v Dobrovodskom krase lokalizovali 12 dovtedy
neznámych menších jaskýň. Bolo to obdobie,
keď mala skupina najviac členov (16). V r. 1987
sa najmä za účasti mladých jaskyniarov z Trnavy
podarilo v závrte D46 (sondoval v ňom neús
pešne už r. 1953 Ján Majko s prac. skupinou)
prekonať zával a preniknúť do voľných priesto
rov v dĺžke 72 m. Rozsiahle práce spojené s nie
koľkými pokusmi zameranými na odčerpanie
koncového sifónu v hĺbke 29 m sa tu uskutoč
nili v r. 1989 – 90 s významnou pomocou blíz
kych oblastných skupín – Bratislava a Plavecké
Podhradie, pomohli aj jaskyniari z Moravy.
Po neúspešných čerpacích pokusoch (pokle
som hladiny o 3 m dosiahnutá hĺbka -32 m)
nastal istý útlm, viacerí členovia stratili záujem
o speleologické aktivity, časť mladých členov
okolo Braňa Šmídu sa v r. 1990 osamostatnila
a založila si vlastný speleoklub (SUK).
V r. 1988 podnikol I. Demovič turistickú
výpravu do severného a stredného Velebitu vo
vtedajšej Juhoslávii, z ktorej priniesol mnoho
informácií o charaktere a perspektívach tohto
krasu. Tie sa stali neskôr podnetom na zorga
nizovanie viacerých speleologických expedícií,
ktoré však už organizoval nový SUK.
Po odchode trnavskej jaskyniarskej sekcie
sa ostávajúcich 8 členov od r. 1990 sústredi
lo na prieskum lokalít v Považskom Inovci.
Tu značné úsilie venovali rozširovaniu úžin
v Terasovej jaskyni v Krahulčích vrchoch, ktorú
predĺžili zo 4 m na 21 m. Vďaka zimnému
povrchovému prieskumu, ktorý uskutočnil
Ivan Demovič, sa v speleologicky celkom ne
známom masíve Grnice podarilo trom členom
skupiny (Demovič, Mihálik, Vrábel) 8. júla 1991
objaviť Modrovskú jaskyňu. Následným
prieskumom sa objavilo 610 m nových pries

torov, miestami nečakane veľkých rozmerov.
Výsledky prieskumných a dokumentačných
prác boli zhrnuté v zborníku Slovenský kras
31, r. 1993. Tento objav je dodnes najväčším
úspechom v histórii skupiny. Bol to súčasne
medzník, keď sa rozhodlo o zmene názvu na
Oblastnú skupinu Inovec, lebo z Chtelnice sa
v tom čase akcií už nikto nezúčastňoval a ani
o objav novej jaskyne títo členovia neprejavi
li záujem. Nový názov tiež lepšie vystihoval
presun záujmu na novoregistrované lokality
v Považskom Inovci. Tak sa v masíve Grnice na
základe zistených prievanov, resp. „mastných
fľakov“ sondovalo v depresii G5 (-7 m), na
lokalitách G10 a G11(r. 1991 – 1992), ale pre
technické problémy boli práce zastavené. V roku
1993 skupina začala pracovať na novej lokali
te na severnom úbočí bočného hrebeňa Holý
kameň. Prehlbovaním plytkej svahovej depresie
s fosílnymi sintrami sa do r. 2000 postúpilo
do vertikálnej jaskyne čiastočne aj s voľnými
priestormi (od -10 m) až do hĺbky 29 m. Na
rozsiahlych a náročných výkopových prácach
(vyťažených viac než 100 m3 sutiny) sa v Jaskyni
pod Holým kameňom významnou mierou
podieľali aj členovia ďalších skupín a klubov,
ako Trenčianske Teplice, Bratislava, Nicolaus,
Čachtice a Strážovské vrchy.
V r. 2003 skupina začala sondovať na
Hrabutnom vrchu, v plytkej depresii so zim
ným výduchom, ktorý sme lokalizovali už
v r. 1992. Po vyčistení zasutinenej šachty sa
v -16 m podarilo preniknúť (r. 2004) do voľ
ných priestorov novej jaskyne s pracovným
označením HV-1, klesajúcich do -30 m.
Počas zimného prieskumu vo vrcholovej
časti Čachtickej planiny bol v spolupráci s OS
Trenčianske Teplice (Demovič, Sova) v januári
2004 lokalizovaný veľký výduch na SZ hrane
plošiny, v ktorom na jar toho istého roku
odkryl I. Demovič vertikálny vchod novej jaskyne SS-1. Počas nasledujúcich prieskumných
a výkopových prác sa v spolupráci najmä s OS
Trenčianske Teplice (M. Sova, L. Krčmárik),
ale i ďalšími jaskyniarmi (M. Sluka, I. Poláček,
J. Kouřil) podarilo objaviť ďalšie voľné priesto
ry, dosiahla sa hĺbka 18 m pri dĺžke 45 m. Ďalší
postup tu zastavil rozsiahly blokový zával.
Objavu ďalšej jaskyne v masíve Vrátneho
(Dobrovodský kras) takisto predchádzala
identifikácia nenápadného zimného výdu
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chu v snehu koncom zimy 2006. Jaskyňa pod
Vrátnom (-10,5 m) s vertikálnym stupňovitým
charakterom indikuje veľmi starú fázu kraso
vatenia a patrí k najperspektívnejším lokalitám
tohto krasového územia.
Vedúci skupiny mal v r. 2007 – 2009 hlavný
podiel na obnovení prieskumných prác na vy
čisťovaní umele zasypaného výverového paleosi
fónu Starej vyvieračky nad Čachticami, kde sa
za účasti členov z viacerých skupín SSS i ČSS
odstránením okolo 120 m3 sedimentov dosiahla
hĺbka 8 m. Skupina spolupracovala s mnohý
mi inými jaskyniarskymi skupinami, v ostat
ných rokoch predovšetkým s OS Trenčianske
Teplice (dnes Trenčiansky speleoklub), a to pre
dovšetkým na prehlbovaní Rumpálového závrtu
a v novoobjavených jaskyniach v masíve Česanej
hory v Strážovských vrchoch.
S podporou SSJ a za účasti členov SK
Nicolaus bol v r. 2007 zabezpečený vstup do
jaskyne C13 a osadený uzáver a vyčistený závrt
č. 18 od pozostatkov po prieskumných prácach
z r. 1976 – 1980. V r. 2008 bola v podobnej

zostave od množstva zvyškov drevených kon
štrukcií vyčistená jaskyňa Klenová.
Päť jaskýň (Klenová, j. C18, Zbojnícka j.,
Modrovská j. a j. C13) bolo zabezpečených ko
vovými uzávermi, z ktorých ostali nevylomené
iba uzávery na Modrovskej j. a j. C13.
Celkove sa za obdobie existencie skupín
Inovec a Chtelnica sondážnymi prácami obja
vilo 10 nových jaskýň, významné objavné po
stupy sa dosiahli vo dvoch už známych jas
kyniach. Celková dĺžka objavených priestorov
(vrátane prekopaných úsekov) dosiahla 1408 m.
Do Zoznamu jaskýň však skupina, okrem už
uvedených, prispela aj lokalizáciou ďalších 40
dovtedy neevidovaných menších jaskýň. Len
vo vertikálnych úsekoch sa prekopalo viac než
120 m v rôznych profiloch. Zameraných bolo 29
jaskýň v celkovej dĺžke 1350 m, z mnohých bola
zhotovená mapová dokumentácia, publikovali
sa však zatiaľ iba mapy Mačacej a Modrovskej
jaskyne, ďalšie ešte čakajú na spracovanie.
Ivan Demovič

Oblastná skupina Jána Majku
Skupina jaskyniarov, zväčša pod vedením
Gustáva Stibrányiho, pôsobila v oblastnej sku
pine SSS Rožňava veľmi intenzívne už od roku
1978. Aktivita Turňanov začiatkom osemde
siatych rokov vysoko prekračovala aktivity
rožňavských jaskyniarov, a tak logicky došlo
k separácii, čiže odtrhnutiu turnianskej časti aj
z administratívnej stránky.
Vtedajšie predsedníctvo SSS nebolo naklo
nené vzniku novej oblastnej skupiny najmä
z dôvodov územnej pôsobnosti, keďže celé
krasové územie Slovenska bolo už rozdelené
medzi existujúce organizačné zložky, oblastné
skupiny SSS. Zrušenie tzv. rajonizácie sa v tých
rokoch už spomínalo, ale predsedníctvo SSS
bolo vo veľkej väčšine proti nemu.
Veľká ambicióznosť Turňanov tak vied
la k inej, asi jedinej možnosti samostatnej
existencie, a to k vzniku oddielu krasovej
turistiky pri Telovýchovnej jednote Moldava
nad Bodvou na zakladajúcej schôdzi desiatich
členov 23. 11. 1983. Na schôdzi 8. 2. 1984
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bol schválený názov Oblastná skupina Jána
Majku.
OS Jána Majku sa zriadila až rozhodnutím
predsedníctva SSS dňa 25. 5. 1990. Pritom ob
dobie 1983 až 1990 bolo obdobím veľmi inten
zívnych aktivít skupiny: objav Vápennej jaskyne,
nových priestorov a nového dna v Čertovej diere,
postupy v Ponornej priepasti, prieskum a detail
né zmapovanie Jaskyne na Kečovských lúkach
v Slovenskom krase; v bývalej Juhoslávii skúmali
vertikály v pohorí Biokovo, zavŕšené objavom prie
pasti A2 nazvanej Vilimova Jama. V tomto čase sa
zaslúžili o rozbehnutie konania Lezeckých dní
SSS, ktorých prvé ročníky zabezpečovali práve
turnianski jaskyniari. V tých rokoch podnikla
skupina množstvo výprav do jaskýň v Poľsku,
Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Francúzsku
a bývalého ZSSR na Kaukaze. Jednotlivci zo sku
piny pôsobili aj v jaskyniach bývalej Juhoslávie,
vo Švajčiarsku a vtedajšej NSR. Bolo to aj obdo
bie intenzívnej publikačnej činnosti a správ zo
života a úspechov skupiny.

Roky 1991 až 2001 sa niesli v útlme aktivít.
Skupina sa síce z času na čas aktivizovala a zorga
nizovala spoločné akcie na území Slovenska, ne
skôr aj na Morave, vo Francúzsku či v Maďarsku.
Od mája 1989 začali členovia skupiny usku
točňovať prieskum a dokumentáciu krasových
javov planiny Horný vrch. Od konca tohto
roka počas ďalších dvadsiatich rokov sa touto
činnosťou zaoberal R. Čonka za príležitostnej
pomoci niektorých priateľov a členov skupiny.
Medzi hlavné lokality, na ktorých sa vykoná
val prieskum, patrili Jaskyňa pod vodopádom
– SP, Klenbová priepasť – SP, jaskyňa Bujná
– SP, Kamenný kostol – HV a Kaskádová prie
pasť – HV.
V tomto období boli zdokumentova
né a uskutočnili sa objavy jaskýň a priepastí:
Motýlia jaskyňa – SP, Veľkonočná priepasť – SP,
Krištáľová jaskyňa – HV, Terasová priepasť – HV,
Závojová jaskyňa – HV, Slimačia priepasť – DV,

Priepasť pod koreňom – DV, Jaskyňa bielych
pavúkov – SP, Dúhová priepasť – HV.
Zo strany R. Čonku sa vykonávala dlhodobá
systematická činnosť pri výskume archívnych
a nearchívnych zdrojov s cieľom spracovania
a objasnenia histórie speleologického priesku
mu vybraných častí Slovenského krasu a kra
sových oblastí okolia Košíc.
V súčasnom období skupina sporadicky pra
cuje v Slovenskom krase na objavoch a pro
longáciách menších jaskýň a priepastí. Pôsobí
takisto pri riešení pre členskú základňu nená
ročných speleopotápačských problémov.
Dvaja členovia skupiny sú zapojení do och
rany krasových javov formou stráže prírody
špecializovanej na ochranu jaskýň.
Od 14. 4. 2001 je vedúcim skupiny MVDr.
Zbyněk Valenta.
Zbyněk Valenta

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Oblastná skupina Liptovská Teplička vznik
la uznesením predsedníctva Slovenskej speleo
logickej spoločnosti v Liptovskom Mikuláši dňa
25. 5. 1990. Amatérska skupina jaskyniarov tu
existovala už dlhšie a venovala sa návštevám
a prieskumu už známych krasových javov a lo
kalít v okolí Liptovskej Tepličky. Podnet na zle
galizovanie činnosti skupiny dal objav ponoro
vej Jaskyne v Hudákovom ponore 19. 3. 1990.

Vedúci OS Vlasto Knapp (v popredí) s kolegom jasky
niarom Ferom Gigacom

Ustanovujúcimi členmi skupiny boli Vlastimil
Knapp, Branislav Černohorský, František
Dunajský, František Knapp a Štefan Vernarec.
Vedúcim OS sa stal Vlastimil Knapp.
Treba spomenúť, že gestorom skupiny za
SSS bol Paľo Mitter. S ním sme viedli prvé ofi
ciálne rozhovory a on nám dával prvé užitočné
rady ohľadom ďalšej našej činnosti.
Skupina začala legálne svoju speleologickú
prieskumnú činnosť na dovtedy neobsadenom
severnom až severozápadnom území kráľovo
hoľských Nízkych Tatier. Ide o pomerne malé
krasové územie, kde sa na rozhraní kráľovohoľ
ského kryštalinika s karbonátovými horninami
vyskytujú takmer všetky druhy krasových javov.
OS Liptovská Teplička patrí medzi menšie
skupiny. Svoju činnosť sústreďuje na niekoľko
vybraných lokalít, kde sa prieskumu venuje
viac-menej sporadicky a dlhodobo.
V priebehu rokov sa členská základňa sku
piny obmenila, prišli noví členovia a viacerí
z rôznych príčin odišli. OS stále bojuje s nedos
tatkom nových aktívnych členov.
Vlastimil Knapp

37

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
Všetko sa začalo vo Svätojánskej
doline, keď pár dobrodruhov
a nadšencov pre jaskyne sa zišlo,
aby začali s organizovaným vý
skumom krasu Nízkych Tatier.
Iniciátorom výskumu bola redak
cia časopisu Krásy Slovenska pod
vedením MUDr. Ľ. Izáka a jaskynia
rov z Liptova: Petra Droppu a Vojtecha
Benického. Na 2. výprave do Svätojánskej do
liny 17. – 19. júla 1943 po prieskume Ľadovej
priepasti na Ohništi a Jaskyne v Hlbokom sa
rozhodli, že musí vzniknúť jaskyniarska sek
cia, ktorá by zastrešila ich činnosť. Po vzniku
Jaskyniarskeho odboru KSTL redakcia časopi
su Krásy Slovenska ostala významnou oporou
dobrovoľných jaskyniarov na celé desaťročia.
V časopise sú publikované objavy a činnosť
nielen nášho klubu, ale aj celej SSS.
Po vzniku SSS mikulášska skupina pô
sobila v Demänovskej doline a Jánskej doli
ne. Významné objavy v tom období: Jaskyňa
v Hlbokom, nové objavy v Pustej jasky
ni, Stanišovská jaskyňa, Poschodový potok
– prieskum, zameranie, farbenie, v Sokole,
Šuštiačka, za Kancľom, Malužinská jaskyňa,
objav Jaskyne mieru, Zlomiská, jaskyne na
Predných a v Záskočí, pod Starou Poľanou,
Kosienky. Na akciách sa podieľali: V. Benický,
Ľ. Izák, S. Šrol, P. Revaj, O. Horák – na jeho
podnet 1. JT r. 1950, P. Droppa – prvý vedúci
mikulášskej skupiny, J. Volko, V. Lenko.
V Jaskyniarskom krúžku Múzea slovenské
ho krasu v roku 1957 pod vedením S. Šrola
pracovali O. Horák, V. Krajčuška, D. Sabaka,
J. Lukáč, K. Mach, P. Revaj, J. Lesák, P. Droppa,
P. Jezný, J. Šrol, V. Benický, M. Šrol, M. Fridrich.

V Jánskej doline 20. 9. 1958 otvorili
útulňu nad Hlbokým (tzv. Šrolova
chata). Akcie do roku 1970: ko
panie v Zlomiskách, sonda 54 pri
Stanišovskej jaskyni, Jaskyňa na
Predných, v Záskočí, Tunelová jas
kyňa, objav Jaskyne v Škopovom,
Jaskyňa v Suchom Hrádku
(Pribylina), Starý hrad, prieskum Zimnej
jaskyne (Medvedia jaskyňa), Liskovská jaskyňa,
Západné Tatry a Pieniny.
Obnovenie SSS, rok 1970: P. Hipman odchá
dza od S. Šrola a zakladá OS Zvolen. Vedúci
OS L. Mikuláš sa menia – P. Mitter, J. Moravec,
F. Bernadovič, A. Gresch. Skupina má veľké
územie a pracuje na dvoch pracoviskách, preto
v roku 1982 sa Demänovská Dolina osamos
tatňuje. Objavenie Novej stanišovskej jaskyne
20. 6. 1971 (S. Šrol, M. Fridrich), 1987 objav
1 km nových chodieb v tejto jaskyni pod ve
dením F. Bernardoviča, prieskum Zlomísk za
jazerami, nové chodby pod Brtkovicou, veľký
objav v Medvedej jaskyni. OS L. Mikuláš sa
v roku 1990 delí na dve mikulášske skupiny,
OS L. Mikuláš a SK Nikolaus. Objavy a mera
nia v Novej stanišovskej jaskyni, Veľkej stani
šovskej jaskyni, uskutočňujú sa Jaskyniarsky
týždeň – r. 1993, prieskum Važeckého krasu
– Brada, Prepadlé, Krieslo, objav priepasti
Škarkétka (-60 m), zameranie 18 jaskýň v doli
ne Brtkovica, objavenie a zameranie 14 jaskýň
v Pieninách; rôzne spoločné akcie s viacerými
jaskyniarskymi klubmi.
Dodatok: Vývoj spoločnosti nikto nikdy ne
zastaví, nezmení, nevráti späť ani nevymaže!
Alfred Gresch, predseda

Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec
Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec rozvíja
svoju činnosť v Západných Tatrách. Cez oblasť
jeho pôsobnosti prebieha hlavný tatranský
zlom, čo charakterizuje typ jaskýň. Existencia
jaskýň bola známa už oddávna.
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V rokoch 1951 – 53 skupina mladých nad�
šencov z Lipt. Trnovca uskutočnila význam
né objavy Medvedej jaskyne a Bielej jaskyne
s peknou sintrovou výzdobou. Skupinu tvorili
Ján Dušan Babka, Dušan Boroška, Ján Laco,

Rudolf Radúch a Ján Hollý. Úspech
podnietil záujem o jaskyniar
stvo. Postupne boli objavené jasky
ne Partizánska, Boroškova a robil
sa prieskum v jaskyni Dúpnica.
Tieto úspechy prispeli k tomu, že
v roku 1953 sa jaskyniari z Lipt.
Trnovca stali členmi SSS a vytvorili
oblastnú skupinu č. 10, ktorej prvým
predsedom sa stal Ján Hollý. Po veľmi úspeš
ných rokoch došlo v trnoveckom jaskyniarstve
k stagnácii, ktorú spôsobili viaceré objektív
ne aj subjektívne okolnosti (základná vojen
ská služba, kolektivizácia dediny, príprava na
budúce povolanie, ekonomické pomery...).
Činnosť skupiny sa podarilo obnoviť len vďaka
enormnému úsiliu vtedajšieho predsedu SSS
Alfonza Chovana a vedúceho skupiny Jána
Hollého (hrozil dokonca zánik skupiny), ktorí
verili v nástup novej generácie. Skupina v ro
koch 1974 až 1977 vybudovala speleologickú
útulňu v lokalite Omáleník.
V 80-tych rokoch sa skupina významne zvi
diteľnila na organizovaní zahraničných expe
dícií. Naši členovia sa zúčastnili viacerých
výprav, kde sa podieľali na nových objavoch.
Mali sme zastúpenie v Jaskynnej záchrannej
službe (M. Valaštiak, P. Vozárik) a trnoveckí
jaskyniari sa zúčastnili výskumu v Červených
vrchoch a v Belianskych Tatrách. Roku 1983
OS Lipt. Trnovec zorganizovala spolu s OS
Ružomberok na trnoveckých lúkach 24. jasky
niarsky týždeň.
Roku 2003 sa skupina pretransformovala
na Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec. Klub
za účinkovania terajšieho predsedu Rastislava
Hollého na podnet člena Pavla Vozárika zorga
nizoval v roku 2007 paleontologický výskum

už dávnejšie objavených paleontologic
kých pozostatkov jaskynného leva
a medveďa; keďže išlo o význam
ný paleontologický nález Panthera
spelaea, JK zaň dostal ocenenie.
V poslednom období klub pra
cuje na prieskume novoobjavených
jaskýň Bosorka a Kamenný most.
Chronologický prehľad o činnos
ti a objavoch jaskyniarskeho klubu v Lip
tovskom Trnovci:
1952 objavenie Bielej jaskyne
1953 objavenie Medvedej jaskyne
1953 založenie oblastnej skupiny č. 10
1977 uzavretie a ochrana Bielej a Medvedej
jaskyne
1978 objavenie Boroškovej jaskyne
1979 expedícia Slovinsko (Postojna,
Škocjanske jaskyne a Julské Alpy...)
1980 expedícia Rakúsko, Taliansko
1982 expedícia Slovinsko (Kačna jaskyňa
-357 m), Chorvátsko (Biokovo)
1983 zorganizovanie jaskyniarskeho týždňa
1984 expedícia Chorvátsko (Biokovo)
1993 – 1996 intenzívne práce v Dúpnici
a Boroškovej jaskyni
2004 objavenie jaskyne Bosorka
2007 – 2008 paleontologický výskum
v Medvedej jaskyni
2007 – 2008 rekonštrukcie uzáverov Medvedej
a Bielej jaskyne
2009 objavenie jaskyne Kamenný most
Jaskyniarstvo v Liptovskom Trnovci plnilo
i v súčasnosti plní významnú úlohu pri ob
javoch a ochrane jaskýň, za čo ho občania
Trnovca a ostatná verejnosť vnímajú pozitívne.
Rastislav Hollý

Speleoklub Malá Fatra
Speleoklub Malá Fatra je vlastne priamym
pokračovateľom bývalej OS č. 16 Terchová. Táto
skupina pracovala v oblasti Krivánskej časti
Malej Fatry, podľa starej rajonizácie mala pride
lené územie vyznačené okresmi Žilina a Martin.
Prvý vedúci skupiny bol dnes už nebohý Adam
Vallo, ktorý viedol skupinu až do roku 1987.

Po ňom prevzal funkciu Ing. Pavol Pokrievka.
Premenovanie skupiny na speleoklub bolo nutné
hlavne z dôvodu intenzívneho vykonávania hos
podárskej činnosti v rokoch 1988 až 1994.
V roku 1986 skupina pribrala do svojho záuj
mového územia po dohovore s martinskou OS
oblasť Dubnej skaly. V deväťdesiatych rokoch
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so od speleoklubu odčlenila najprv skupina
Malá Fatra sever a neskôr Speleoklub Varín.
Po zrušení rajonizácie sa činnosť speleoklubu
rozšírila aj na oblasť Veľkej Fatry (hlavne oblasť
Belianskej a Gaderskej doliny).
Výsledky speleologického prieskumu
podľa jednotlivých území:
Krivánska časť Malej Fatry
Vrátna dolina. Objavená Jaskyňa nad vyvierač
kou (620 m, zameraná, objaviteľ Adam Vallo),
Medvedia jaskyňa č. 2 (200 m, objavitelia bratia
Muchovci). Intenzívny prieskum s čiastočný
mi postupmi sa vykonával v Medvedej j. č. 1,
na Sonde č. 8, v Priepasti pod Kraviarskym,
v Jaskyni pod Červenou, Kryštálovej jaskyni
a vo viacerých menších jaskyniach.
Belianska dolina. Preskúmaná Krivánska prie
pasť do hĺbky cca 70 m, farbením sa tu dokázal
hydrologický systém s prevýšením 900 m. V blíz
kosti bola nájdená Priepasť neprajníkov, ďalej
sme tu skúmali Beliansku puklinu, Krivánsku vy
vieračku a staré paleovývery v Belských skalách.
Dolina Kúr. Výkopové prieskumné práce
sa vykonávali na lokalitách Orlie hniezdo,
Stratenecká priepasť, Kukurišova jaskyňa,
Priepasť na Prostej č. 1 a č. 2, Stratenecká
vyvieračka. Objavili sme tu starú prieskumnú
banskú štôlňu, dlhú 60 m.
Suchý. V priestore nad Chatou pod Suchým,
lokalita Javorina, boli objavené 3 priepasti,
v najhlbšej sme dosiahli hlbku 16 m, výkopové
práce prebehli vo viacerých abri bez výraznej
šieho postupu.
Šútovo – Boroviny. Výkopovými prácami sa
dosiahla v Priehradnej jaskyni hĺbka 16 m, jej
dĺžka dosiahla asi 50 m. Sondu v prepadlisku
zasypali odpadom z polí občania Šútova. Južne
od Priehradnej jaskyne sme našli dve men
šie jaskyne s dĺžkou 8 a 3 m, smerujúce pod
známe priestory.
Lúčanská časť Malej Fatry
Strečno – hradný vrch. Preskúmali sa menšie
jaskyne vo východnej stene a pod bránou.
V jaskyni Ponor bola vykopaná šachta, neskôr
zaplavená jarnými vodami. Pri kopaní hradnej
studne do hĺbky 88,5 m sme v hĺbke 58 a 62 m
našli dve jaskynné chodby, ktoré sme vyčistili
na dĺžke 6 a 3 m, ďalší prieskum vyžaduje od
stránenie betónového náteku.
Dubná skala. Na lokalite sa snažíme už od
roku 1984 o potvrdenie starých správ o systéme
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jaskynných chodieb s nálezmi kostí a malieb.
Za toto obdobie sa nám podarilo dosiahnuť
v Jazvečej (Plazivej) jaskyni dĺžku cca 60 m,
objaviť Sondu na lúčke (dĺžka 50 m, hĺbka
13 m), jaskyňu Tunel (dĺžka 15 m), Čarovu
sienku (5 m), sondu č. 1 (6 m), Jaskyňu šťastnej
náhody (dĺžka 4 m), vykopať viacero sond v sta
rom lome, hlavne v južnej a severojužnej stene.
Veľká Fatra
Belianska dolina. V lokalite Javorina sme sa
prekopali do priepasti so silným prievanom
hlavne v zimnom období (dĺžka 40 m, hĺbka
20 m); vchod do priepasti bol známy pod
názvom Veterná priepasť, my sme ju nazva
li Priepasť na Javorine. Výkopové práce sme
vykonávali v Jaskyniach Suchá 3, Pražská j.,
Žiarna č. 2 a č. 4. V jaskyni Malcov sa výkopom
dosiahla hĺbka 6 m a dĺžka 20 m, v Jaskyni so
závalom dĺžka 12 m a výška 5 m. Žiarna č. 4 sa
predĺžila objavom o 15 m.
Gaderská dolina. V Mažarnej jaskyni sme
našli 16 m dlhú prítokovú chodbu s naplave
nými neolitickými črepmi, v Jaskyni Izabely
Textorisovej 80 m nových priestorov s význam
ným náleziskom kostier jaskynných medve
ďov. Na Muráni v Previse s prievanom sme
dosiahli dĺžku 20 m. Intenzívnym povrcho
vým prieskumom Tlstej a Ostrej sa podarilo
nájsť a zaregistrovať 21 nových jaskýň, väčši
nou kratších, s výnimkou Priepasti na Ostrej
(zatiaľ dosiahnutá hĺbka 28 m, dĺžka 42 m)
a jaskyne Záturčanka (dĺžka 51 m a prevýše
nie 18 m); jaskyňa Muráň má dĺžku 25 m,
hĺbku 8 m. V posledných jaskyniach sa stále
intenzívne pracuje s perspektívou význam
ných objavov.
Valčianska dolina. Prieskumom oblasti okolo
Partizánskych bunkrov sa našli 3 nové jaskyne;
Sopotná jaskyňa má hĺbku 6 m, dĺžku 10 m,
ostatné sú zatiaľ bez výkopových prác menšie
ho rozsahu.
Spolupráca s inými klubmi: Zúčastňovali
sme sa na prieskume jaskýň v krasových
územiach Slovenský raj (Stratenská jas
kyňa, Ochtinská jaskyňa), Jánska dolina,
Demänovská dolina, Skleniansky kras, Červené
vrchy, Chočské vrchy, Kraľoviansky meander,
Strážovské vrchy.
Expedície: Zorganizovali sme klubové expe
dície do krasových oblastí Rumunska, Grécka,
Poľska, Francúzska, Slovinska. Naši členovia

sa zúčastnili spoločných výprav na Kaukaz.
Viackrát sme navštívili krasové územia Moravy
a Čiech.
Iná činnosť klubu: Počas trvania sku
piny sme uzavreli mrežami tieto jaskyne:
Kryštálovú v M. Rozsutci, Jaskyňu nad vy

vieračkou, Jaskyňu Izabely Textorisovej.
Vybudovala sa základňa vo Varíne a čiastočne
v Záturčí. Organizovali sme niekoľko ročníkov
Speleofutbalu.
Pavol Pokrievka

Speleoklub Michalovce
Speleoklub Michalovce bol prijatý do SSS 17.
4. 2009 s piatimi zakladajúcimi členmi. V sú
časnosti sa naše rady rozšírili o dvoch čakateľov.
Pôsobnosť. Oblasť pôsobenia tvorí geomor
fologický celok Vihorlatské vrchy, s dôrazom
na podcelok Humenské vrchy.
Činnosť. Počas našej krátkej činnosti sme
uskutočnili niekoľko prieskumov Veľkej
Artajamy, Brekovskej jaskyne a už objavených
jaskýň v našej oblasti. Vo Veľkej Artajame sa
nám podaril objav zvieracích kostí a tiež ľud
ských kostí, konkrétne kosť píšťaly, stehenná

kosť, bedrová kosť, časť sánky a lebky. Kosti
sú momentálne na expertíze.
Vykonávame povrchové prieskumy a hľa
dáme nové lokality. Pri prieskume v okolí
Oreského sme objavili mladú, 6 m dlhú
horizontálnu jaskyňu a momentálne ro
bíme prieskum v lome pri Humennom
a jeho okolí. V najbližšom období plánu
jeme preskúmať lokality Ptičie, Barlaška
a Zavalenisko-ponor.
Tomáš Pešta

Speleoklub Minotaurus
Speleoklub Minotaurus vznikol v roku 2000,
kedy sa časť členov Speleo Rožňava rozhodla
vytvoriť samostatnú skupinu. Od začiatku
bolo naším cieľom zamerať sa na dlhodobej
šie rozsiahlejšie projekty či už prieskumného
a publikačného charakteru, alebo projekty za
merané na ochranu a prezentáciu jaskýň.
Prvý významný projekt sme realizovali už
v roku 2000, týkal sa praktickej starostlivos
ti o jaskyne UNESCO. Vybudovali sme nový
vchod do jaskyne Zúgó, stabilizovali vchod do
jaskyne Skalistý potok a oplotili Zvonicu. Bez
tejto práce by sa prieskum jaskyne Zúgó prav
depodobne skončil.
Dlhoročný prieskum Plešiveckej planiny vy
vrcholil v roku 2001 vydaním atlasu jaskýň.
Kniha s rozsahom vyše 300 strán poskytuje
základné informácie o 200 lokalitách planiny.
Každý, kto by mal záujem o prieskum týchto
jaskýň, získa tu základné informácie a vďaka
presnej polohopisnej mape jaskyne aj nájde.

Ďalší významný projekt, ktorý sme realizo
vali v roku 2002, bol zameraný na prezentáciu
nesprístupnených jaskýň Slovenského krasu
zapísaných v UNESCO formou populárno-ná
učnej publikácie. V rámci projektu sme doplnili
dokumentáciu významných jaskýň. Bohužiaľ,
knihu sme vydať nemohli. Pri realizácii pro
jektu sme odpracovali viac ako 600 hodín.
Rok 2003 sme venovali príprave podkladov na
vydanie ďalšej zaujímavej publikácie: Jaskyne
Slovenského krasu v živote Viliama Rozložníka.
Okrem spracovania archívnych materiálov sme
priamo v teréne navštívili mnoho jaskýň a do
plnili o nich poznatky a dokumentáciu. Kniha
s rozsahom takmer 200 strán vyšla v roku 2004.
V tomto roku sme začali pracovať na ďalšom
významnom projekte. Spolu s Regionálnou roz
vojovou agentúrou, ktorá projekt aj financovala,
sme začali pracovať na veľkej výstave o jasky
niach Slovenského krasu. V rámci tohto pro
jektu sme tiež vydali celofarebnú monografiu
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o Krásnohorskej jaskyni s rozsahom 150 strán.
Vybudoval sa aj náučný chodník ku Krásnohorskej
jaskyni. Výstavu sa dokončiť nakoniec nepodarilo,
urobili sme tak sami v apríli 2008. Vernisáž vý
stavy sa uskutočnila na Speleomítingu vo Svite.
Odvtedy výstava koluje po Slovensku.
Od vzniku novej skupiny sme inklinovali
najviac k Plešiveckej planine. Preto sme sa
v roku 2006 rozhodli, že spolu s osvedčeným
autorským kolektívom o tejto planine spra
cujeme monografické dielo ako 2. publikáciu
z edície o jaskyniach UNESCO. Kniha je pred
dokončením a po vyriešení financovania by
mohla vyjsť v roku 2010.
V prieskumnej a dokumentačnej činnos
ti sme sa zamerali hlavne na získanie potreb
ných informácií pre vyššie spomínané projekty.
Okrem toho sme pokračovali v prieskume okolia
Jašteričieho jazera. Veľké úsilie sme venovali
Ponoru pri napájadlách, kde sme postupne pre
nikli do hĺbky vyše 40 m. Napojiť sa na systém
ponoru Jašteričieho jazera sa nám však zatiaľ
nepodarilo. Pokrok sme dosiahli v prieskume
Šingliarovej priepasti. Dnes má táto jaskyňa
dĺžku vyše 500 m. Na Plešiveckej planine sme ob
javili a zdokumentovali mnoho ďalších jaskýň.
Spolu s priateľmi z Tetína sa sústavne venujeme
prieskumu jaskyne Zúgó. Po mnohoročnom
úsilí sa znovu podarilo prekonať záverečný sifón
a prieskum môže pokračovať. Väčšie úspechy
sme dosiahli pri prieskume v iných krasových
oblastiach; v spolupráci s miestnymi jaskyniarmi
sme dosiahli pokrok v Jaskyni mŕtvych netopie
rov a na Krakovej holi. Pravidelne sa zapájame do
prieskumu jaskyne Mesačný tieň.
Aktívne sa zapájame do praktickej ochrany
jaskýň v rámci speleologickej strážnej služ

by. Sústredili sme sa najmä na uzatváranie
ohrozených jaskýň, jaskýň, ktoré ohrozovali
ľudí, a údržbu vchodov do jaskýň, kde hro
zilo ich zavalenie. Do prvej skupiny patria
hlavne Hrušovská jaskyňa, Majkova jasky
ňa a Ardovská jaskyňa. Do druhej skupiny
zaraďujeme uzáver objavného vchodu do
Milady, opravu uzáveru Matildy a nový uzáver
Šingliarovej priepasti. Aby sme zabránili zava
leniu jaskýň, vybudovali sme nový uzáver na
Jaskyni na Kečovských lúkach a vyrazili nový
vchod do jaskyne Zúgó, ktorý sme následne
uzavreli. Spevnili sme výstuž na Babskej prie
pasti, ktorá by sa bola po zime zavalila.
Ďalej sme sa venovali odstraňovaniu rôz
nych antropogénnych znečistení v jasky
niach. Od pozostatkov po jaskyniarskych vý
skumoch sme vyčistili Šingliarovu priepasť
a Gombaseckú jaskyňu. Zvlášť v Gombaseckej
jaskyni to prinieslo pozoruhodný výsledok.
V okolí Silice a Silickej Brezovej sme skontro
lovali priepasti; výsledok bol otrasný. Následne
sme realizovali čistenie v Dvojitej priepasti
a v Zvonivej diere pri Silici. Za najväčší úspech
považujeme, že sme pohli balvanom, ktorý
znečistené priepasti na Silickej planine pred
stavujú. SSJ sa tak v roku 2005 podarilo rea
lizovať projekt vyčistenia týchto priepastí, čo
významným spôsobom prispelo k zníženiu
environmentálnych záťaží na Silickej planine.
Do činnosti speleoklubu sa počas jeho exis
tencie aktívne zapájali títo členovia: Zoltán
Jerg, Pavol Horváth, Attila Jerg, Vladimír Kóňa,
Filip Perháč, Marek Rozik, Milan Fabián, Jozef
Grego a Jaroslav Stankovič.
Jaroslav Stankovič, predseda speleoklubu

Speleoklub Muránska planina
Oficiálny dátum vzniku
Speleoklubu Muránska plani
na je 10. 11. 1999. Pred týmto
dátumom klub pracoval pod
názvom Jaskyniari pracoviska
Muráň a patril pod OS Tisovec,
z ktorej sa v roku 1990 odčle
nil a neskôr pôsobil pod náz
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vom OS Muránska planina –
Revúca. Zakladajúcimi členmi
boli Ing. Ladislav Kováč, Daniel
Michal, Štefan Mitro, Daniel
Vrbiar, Ing. Pavol Kochiar,
Miroslav Berzéty, Jozef Štec,
Edo Rusník, Ľudovít Štítnický,
Jozef Gašpar, Ján Rusnák, Peter

Baltazár, Václav Lipavský a Štefan Krošlák.
Vo vedení speleoklubu sa vystriedali Ladislav
Kováč, Pavol Kochjar, Dušan Kotlarčík, Marcel
Uhrin, Mariana Pašiaková, Peter Mikuš a sú
časný predseda Ivan Rusnák.
Činnosť speleoklubu je zameraná na oblasť
Muránskeho krasu na území NP Muránska
planina, hlavne na oblasť východnej a sever
nej časti, a to Dlhý vrch pri Telgárte, Šance,
Muránska Huta, dolina Havraník, Lopušné,
Havrania dolina, Kľak, Veľká a Malá Stožka,
Nižná Kľaková, Hrdzavá, Javorníkova dolina
a Šarkanica. Celá oblasť predstavuje vyše 200
jaskýň a priepastí, z ktorých nie je ani jedna
sprístupnená pre verejnosť, resp. prevádzko
vaná formou vodcovskej služby. Medzi najväč
šie objavené jaskyne Muránskeho krasu patrí
jaskyňa Bobačka – 3036 m, Stratený potok
– 1642 m, Homoľa – 1058 m a Ladzianskeho
jaskyňa – 909 m. Ostatné sú rozmerovo men
šie, resp. zatiaľ nie sú prekopané do ďalších
priestorov. Z ďalších jaskýň sú dĺžkovo a vý
zdobou najzaujímavejšie: Oči, Sintrová, Dr.
Haninca, Zlatnica (Partizánska), Jelenia prie
pasť, Márnikova a iné.
Jaskyne uzavreté uzáverom: Bobačka,
Husleho a Stratený potok.
V roku 2001 speleoklub organizoval Jas
kyniarsky týždeň, kde boli prezentované posled

né objavy v jaskyni Bobačka (Mamutia chodba),
v Homoli (Krásna chodba, Meander, Kasper
a Korida) a v Ladzianskeho jaskyni. Väčšina jas
kýň je pravidelným zimoviskom netopierov,
ktoré sa každoročne sčítavajú a v zimných me
siacoch je do nich obmedzený vstup.
V súčasnosti prebiehajú sondážne prie
skumné práce striedavo v jaskyni Bobačka –
Piesková chodba, Biele vody, prepadlisko nad
ponorom Strateného potoka a pripravujú sa
podklady a povolenia pre pokračovanie prác
na vyčistenie hradnej studne na Muráni, kde
sa v minulosti členovia speleoklubu dostali
do hĺbky 32 m. Takisto prebieha lokalizácia
jaskýň podľa súradníc GPS.
V roku 1995 sa členovia klubu zúčastnili
expedície v Chorvátsku – Velebit (Kotlarčík)
a Albánsku (Uhrin), 1999 – expedícia Slovačka
jama (Kotlarčík). Od roku 2000 má klub vlast
né logo – medveďa s pancierom od zhotoviteľ
ky M. Pašiakovej. Klub má vlastnú internetovú
stránku www.speleomuran.sk.
Vzhľadom na rozsiahlosť Muránskeho
krasu, toku podzemných vôd a početných zá
vrtov je vysoký predpoklad, že celé toto územie
je poprepájané jaskynným systémom, ktorý
ešte len čaká na svojho objaviteľa.
Ivan Rusnák

Speleoklub Nicolaus
Speleoklub Nicolaus vznikol
v roku 1991 odčlenením z OS SSS
Liptovský Mikuláš, zakladajúcim
predsedom bol Ján Vajs. Počas svo
jej činnosti jeho členovia pôsobili
najmä v Jánskej doline, na Ohništi,
v Demänovskej doline a Kozích
chrbtoch, ale aj v Slovenskom krase,
Vysokých a Belianskych Tatrách,
Veľkej Fatre. Členovia speleoklubu usku
točnili expedície do Bulharska, Španielska,
Mongolska, Číny, Ruskej federácie, Kosova,
Izraela a Macedónska. Výsledky z týchto ciest
boli pravidelne publikované v Spravodaji
Slovenskej speleologickej spoločnosti a na in
ternetovej stránke www.sibir.sk.

Medzi najvýznamnejšie úspechy
speleoklubu patria objavy a do
kumentácia jaskýň v Jánskej doli
ne. V Jaskyni zlomísk sa tu poda
rilo v roku 1996 objaviť chodby
s dĺžkou 7 kilometrov, ktoré sa
v spolupráci s Komisiou pre spele
opotápanie zdokumentovali a pre
skúmali. V Novej Stanišovskej
jaskyni sa v spolupráci s Komisiou pre
speleopotápanie zameralo a preskúmalo
takmer 2,3 km priestorov. V Sokolovej jas
kyni sa podarilo preniknúť do chodieb s ak
tívnym vodným tokom v dĺžke 1 kilometra,
v Poschodovom potoku sa zdokumentovalo
350 metrov vodou pretekaných priestorov.
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doline členovia Speleoklubu
Nicolaus úzko spolupracovali
s jaskyniarmi z Jaskyniarskeho
klubu Demänovská Dolina, zdo
kumentovali okolo 10 kilomet
rov priestorov v Demänovskom
jaskynnom systéme a podieľa
li sme sa na objavoch v Pustej
a Štefanovej jaskyni. V rámci och
rany krasu sme sa podieľali na
vyčistení priepasti Konská diera
vo Važeckom krase.
Počas svojej činnosti jaskynia
ri z SK Nicolaus spolupracovali
s jaskyniarmi zo Spelea Bratislava,
Speleoklubom Cassovia, Spe
leoklubom Červené vrchy, Speleo
Detva, Speleoklubom Drienka,
Výročná členská schôdza SK Nicolaus, január 2009. Horný rad: P. Vaněk, Speleoclubom Chočské vrchy, OS
P. Maceček, J. Vronka; druhý rad: P. Holúbek, J. Vajs, S. Votoupal; tretí Inovec, OS Liptovská Teplička, OS
rad: M. Kováčik, T. Kováčik, Z. Ladygin; spodný rad: Ľ. Šrol, N. Jermakov, Liptovský Mikuláš, Jaskyniarskym
J. Hučík, P. Procházka, M. Danko, P. Mrázik. Foto: J. Vajs
klubom Liptovský Trnovec,
Speleoklubom Malá Fatra, OS
Objavy v Medvedej jaskyni z rokov 1989 – 91 Orava, OS Plavecké Podhradie, OS Prešov,
sa zdokumentovali v dĺžke viac ako kilometer. OS Rimavská Sobota, OS Ružomberok, JK
V ťažkých podmienkach sa podarilo objaviť Strážovské vrchy, SK Šariš, SK Tisovec, OS Tribeč,
300 metrov nových priestorov v Občasnej vy Trenčianskym speleoklubom, Pracovnou sku
vieračke v Medzibrodí. V Malej Stanišovskej pinou Východ – Komisiou pre potápanie,
jaskyni sa objavilo a vykopalo viac ako 200 s členmi Českej speleologickej spoločnosti,
m nových priestorov. V Jánskej doline sa son ruskými, poľskými a anglickými jaskyniarmi,
dovalo v jaskyni Stará Poľana, v ponoroch členmi Horskej záchrannej služby, ako aj s pra
Bystrej, v Kanálovej jaskyni, v Občasnej vy covníkmi slovenských a zahraničných univer
vieračke v Čiernej dolinke, pričom boli do zít. O významnejších objavoch a poznatkoch
siahnuté čiastkové postupy. Na Ohništi sa publikovali členovia speleoklubu v Spravodaji
podarilo objaviť tieto úplne neznáme lokality: SSS, Slovenskom krase a ďalších periodikách,
187 metrov hlboká jaskyňa Havran, 50 metrov speleoklub prevádzkuje internetovú stránku
hlboká jaskyňa Silvošova diera, 20 metrov hl www.speleonicolaus.sk.
boká jaskyňa Lešinského závrt a v prieskume
V SK Nicolaus doteraz pracovali a pracu
je 20 metrov hlboká perspektívna jaskyňa Kľúč jú členovia: M. Danko, M. Eliáš (vystúpil),
s prievanom. Na Ohništi sa intenzívne son R. Ferianc, J. Ficker (vystúpil), M. Gradziński,
dovalo v jaskyniach Balkónik, Natržené spod P. Holúbek, J. Hučík, J. Hurtaj (vystúpil),
ky, Jelenia priepasť, Hipmanova prvá sonda, M. Hurtaj, D. Jančovič, R. Jastrabík (vystú
Krásna Dita, Svahová depresia a Veľký mean pil), T. Javornický (vystúpil), N. Jermakov,
der. V oblasti Malužinej sa podarilo objaviť M. Kováčik, Z. Ladygin, P. Maceček, P. Mrázik,
Svidovskú jaskyňu 2 s dĺžkou 453 metrov. V ob P. Plávka (vystúpil), P. Procházka, J. Vajs,
lasti Važeckého krasu sa v spolupráci s jasky P. Vaněk, S. Votoupal, J. Vronka. SK Nicolaus
niarmi z Liptovského Mikuláša a s Komisiou prijal za svojich čestných členov A. Droppu,
pre speleopotápanie objavila jaskyňa Šoldovo A. Lutonského, K. Kowalského, A. Hlavien
s hĺbkou 65 metrov a v spolupráci s jaskyniar kovú, J. Volku a R. Gradzińského.
mi zo Speleo Detva 1765 metrov dlhá jaskyňa
Peter Holúbek
Zápoľná v Kozích chrbtoch. V Demänovskej
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Oblastná skupina Orava
Prvé zmienky o organizovanom prieskume
jaskýň na Orave sú v kronike KČST (Klubu
československých turistov) v Dolnom Kubíne
z roku 1922. Členovia turistického klubu
pod vedením kpt. Kopečného začali syste
maticky skúmať jaskyňu v Roháčoch. Prvá
zmienka o novej jaskyni v Zubereckej doline je
v Krásach Slovenska ročník 3/1923. Následne
Pamiatkový úrad v Bratislave poveril p.
konzervátora Kráľa, aby posúdil možnosť
využitia jaskyne na turistické účely. Spolu
s kpt. Kopečným prezreli jaskyňu a podľa
odporúčania A. Kráľa sa robil ďalší prieskum
a čistenie jaskyne až do roku 1925. Prieskum
robil kpt. Kopečný s vojakmi dolnokubínskej
posádky.
Ďalší prieskum sa robil až v povojnovom
období, keď vznikla skupina okolo učiteľa
M. Duboviča z Trstenej. Zamerali sa na pries
kum Zubereckej jaskyne a pôsobili aj na na
Dreveníku pri Spišskom Podhradí. M. Dubovič
pôsobil ako jaskyniar do konca 40-tych rokov
a v Trstenej zostal do konca 50-tych rokov, kedy
sa odsťahoval do Vrútok. Toto obdobie je zazna
menané iba zo spomienok pamätníkov.
Po vojne sa začali aktivovať členovia KSTL
(Klubu slovenských turistov a lyžiarov) v Dol
nom Kubíne, ktorí spočiatku navštevovali jas
kyne na dolnej Orave a neskôr aj v Zubereckej
doline. Medzi prvými nadšencami boli učiteľ
Pavol Čaplovič a hodinár Ján Brodňanský. Títo
nadšenci boli aktívni v KSTL D. Kubín a v ho
rolezeckom oddiele. Po vzniku SSS v septem
bri 1949 sa J. Brodňanský a P. Čaplovič prihlá
sili za členov spoločnosti a začali pôsobiť ako
jaskyniarska skupina Dolný Kubín. Konečne
8. 3. 1950 dostali poštou členské preukazy SSS
podpísané tajomníkom V. Benickým a pred
sedom F. Klimáčkom, v júni 1950 pribudol
tretí člen František Čejka. V Krásach Slovenska
č. 8/1950 opísal P. Čaplovič jaskyňu v Roháčoch
a v roku 1951 aj Kryštálovú jaskyňu pod
Rozsutcom.
Prvým predsedom jaskyniarskej skupiny bol P.
Čaplovič, ktorý túto funkciu vykonával do roku
1951, kedy sa presťahoval do Bratislavy. Druhým
predsedom sa stal J. Brodňanský, ktorý viedol
jaskyniarov až do roku 1976, kedy odstúpil pre

starobu. Ďalší bol Jozef Andris, ktorý pôsobil do
roku 1985, a po ňom nastúpil Vladislav Mikula,
ktorý je predsedom do dnešného dňa (okrem
roku 1993, kedy viedol skupinu Milan Demian).
Za 60 rokov činnosti bolo zaevidovaných 81
jaskýň v slovenskom zozname jaskýň a naša OS
má v evidencii 110 jaskýň. Dvakrát sme orga
nizovali Jaskyniarsky týždeň: v roku 1968, keď
sa obnovila znovu činnosť SSS, a v roku 1998.
Jedenkrát sme organizovali spolu s Gustom
Stibrányim Lezecké dni na lokalite Tupá skalka.
Pomáhali sme organizovať akcie Veľký traverz
v Zádielskej doline a Labský traverz.
V Brestovskej jaskyni sa riešili potápačské
problémy, a to podplávanie 120 m sifónu.
Vystriedali sa tu žilinskí potápači (1968), Delfín
klub Brno spolu so Švajčiarmi a Aquaspel
Košice (1974), až sa to podarilo trenčianskym
potápačom s Jozefom Kucharovičom a Vojtom
Sláčikom, ktorí sifón prekonali v roku 1979.
Ďalší vyriešený problém bolo zameranie nových
priestorov počas 74-hodinovej akcie pod vede
ním Zdenka Hochmutha a trenčianskych potá
pačov v roku 1984. Zavŕšením dlhoročnej práce
je publikácia Brestovská jaskyňa v Západných
Tatrách (Slovenský kras roč. 46/2008, supple
mentum 1), kde je zdokumentovaný výskum
jaskyne od prvých pokusov až po súčasný nie
koľkoročný odborný výskum SSJ v L. Mikuláši.
Naši členovia spolupracovali pri vyhla
sovaní CHPV Brestovská jaskyňa a CHPV
Kraľoviansky meander.
Krasové celky Oravy – pseudokras Babej hory,
kras Osobitej, Brestovej, Sivého vrchu, bradlo
vého pásma rieky Orava, Oravskej vrchoviny,
pseudokras Podtatranskej brázdy, Chočských
vrchov, Šípskej Fatry, pseudokras Oravskej
Magury, Kopy a Sokola v Kraľovianskom me
andri, kde sa nachádza 15 jaskýň.
Na záver si pripomeňme tých, ktorí už nie
sú medzi nami a ktorých sme nespomenuli;
všetkým ďakujeme za dielo, ktoré vykonali:
Ivan Harman, Ján Višnievský, Jožo Tégler, Ján
Tégler, Roman Otradovský, František Hlavatík,
Ján Baričiak st. a ďalší.
Vladislav Mikula
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Oblastná skupina Plavecké Podhradie
Jaskyniarstvo v tomto malebnom
kúte Slovenska má dlhodobú his
tóriu, ktorej písomné zmienky
vedú až do začiatku 19. storočia.
Novodobá história amatérskeho
jaskyniarstva sa začala písať prie
kopníkmi prieskumu Plaveckého
krasu v rokoch 1953 – 54, keď Ján
Staštík a Jozef Leskovský podnikli
prieskumné akcie k Roštúnskej priepas
ti a začali sondovať v Pukline na Pohanskej.
Odvážnym sa z dnešného pohľadu javí i zo
stup do Hevírny (Haviarne) horným vchodom
za pomoci konopných lán zo zvonice miestne
ho kostola.
Od roku 1967 sa formuje skupina nadšencov:
Dezider Kravčuk, Miroslav Staštík, Ján Galba,
Jozef Kovárik a František Janotka. Táto skupina
sa začala venovať organizovanému jaskyniarstvu.
Boli zaradení jako čakatelia v OS Bratislava,
ktorej podľa vtedajšej rajonizácie krasu pripadol
Plavecký kras. Od roku 1972 sa D. Kravčuk,
J. Kovárik, F. Janotka, Peter Franek, Miroslav
Andrísek, Jaroslav Kravčuk, Marian Kusý a Luboš
Roman stávajú členmi OS Bratislava. O tri roky
neskôr vzniká nová jaskyniarska skupina SSS
pod názvom OS 31 Plavecké Podhradie, 22. 3.
1975 bol za prvého predsedu skupiny zvolený
Miroslav Staštík. Skupina začína pôsobiť na
území Plaveckého krasu.
Úspechy členov skupiny: prvozostup do jas
kyne Roštúnska priepasť (1973), priepasť bola
i zmapovaná; objav spodného pokračovania
Plaveckej jaskyne, Šípkovej jaskyne, úspeš
ný prienik po dlhoročnej práci do podzemia
Pohanskej, prienik do fragmentu jaskyne v zá
vrte na plošine Kržla, čiastočné prolongačné
prieniky v spodných častiach Roštúnskej prie
pasti a Haviarni.
Jeden z najvýznamnejších objavov v Malých
Karpatoch – objav Hačovej jaskyne vo vrcholo
vých partiách Veterlína a jaskyne PP2 v hrad
nom brale Plaveckého hradu.
Od 16. apríla 2007 je oblastná skupina
zaregistrovaná ako nezisková organizácia
Jaskyniari Plavecké Podhradie.
Územie Plaveckého krasu sa rozdeľuje
na dve časti: Sološnicko-trstínsky kras a kras
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Plaveckého predhoria. Krasu Pla
veckého predhoria dominuje plo
šinový vrch Pohanská, ktorý vo
svojich úbočiach skrýva niekoľ
ko jaskýň. V úbočí severnej vetvy
predstavovanej hradným bralom
Plaveckého hradu sa skrýva vchod
do známej Plaveckej jaskyne,
prvej sprístupnenej jaskyne na území
Slovenska. Jaskyňu roku 1954 zameral
A. Droppa v dĺžke 125 m a vyhotovil jej mapu.
Jaskyňa bola navštevovaná iba sporadicky, až
aktivizácia OS Bratislava a od roku 1976 OS
Plavecké Podhradie priniesla výsledky. Po dvoj
ročnom, takmer nepretržitom úsilí sa v roku
1980 podarilo preniknúť do nových priestorov
v dĺžke asi 150 metrov. Na jeseň r. 1987 sa prvý
raz objavuje meračská skupina, v ktorej hlavné
slovo mali kolegovia z bratislavskej skupiny.
Zameral sa hlavný ťah jaskyne, z čoho vyplynula
dĺžka 385 m. Merania pokračovali a roku 1989
dosiahla jaskyňa dĺžku 536 metrov. Jaskyňu
sme pripojili na štátnu súradnicovú sieť, čím sa
otvoril nové možnosti prieskumu.
Jaskyňa Haviareň (730 m n. m.) je najvyššie
položená jaskyňa v krase Malých Karpát. Jej
existencia bola známa už začiatkom 19. sto
ročia, z ktorého pochádza aj jeden z prvých
geodetických mapových dokladov. Túto jasky
ňu začiatkom 19. storočia umelo sprístupni
li 60-metrov dlhou horizontálnou chodbou,
ktorá ústi na dno 30 m hlbokej vstupnej šachty.
Jaskyňa sa končila závalom v hĺbke 61m, kde od
roku 1987 vyvíjali horúčkovitú činnosť mladí
členovia skupiny. Ich úsilie bolo korunované
úspechom a denivelácia jaskyne sa zvačšila na
-80 metrov. Teoretickú možnosť existencie hyd
rologického systému: jaskyňa Haviareň – vyvie
račka na úpätí Veľkej Vápennej vo výške 325 m
n. m. treba overiť farbiacim pokusom.
Na južnom úbočí masívu Veľkej Vápennej
vo výške 648 m n. m. sa nachádza Roštúnska
priepasť. Prvýkrát ju preskúmala v roku 1974
podhradská sekcia OS Bratislava, z tohto ob
dobia pochádza i originálny mapový doku
ment. V súčasnosti má jaskyňa hĺbku 57 m
a dĺžku asi 300 metrov. Pred desiatimi rokmi
sa pod vedením bratov Bluskovcov podarilo

preniknúť do horizontálneho pokračovania
jaskyne, ktoré je dosiaľ nezdokumentované.
Asi 300 m od Roštúnskej priepasti sa nachá
dza jaskyňa Líščie diery (dĺžka 100 m, hĺbka
-38 m); núka sa teoretická možnosť spojenia
oboch lokalít.
Nad dedinou Plavecký Mikuláš vyúsťuje naj
významnejšia krasová dolina v Plaveckom krase
– Mokrá dolina. V jej svahoch existuje niekoľko
jaskýň, o ktorých sa píše už v minulom storočí.
Jaskyne Tmavá skala a Deravá skala boli osídle
né už v neolite, resp. paleolite, ďalšie jaskyne sú
významné zo speleologického hľadiska. Viaceré
jaskyne, prevažne menších rozmerov, sa vysky
tujú aj v Suchej doline, druhej najvýznamnejšej
v Plaveckom krase.
Vrchol vrchu Pohanská v nadm. výške 495 m
charakterizuje bohatý výskyt krasových javov.
História závrtu Pohanská sa začala odvíjať
už od doby halštatskej, ako zistili archeoló
govia, keď na Pohanskej v 60. rokoch minu
lého storočia začali s vykopávkami. O pár
rokov neskôr sa k nim pridali aj plaveckí jas
kyniari, ktorí chceli preniknúť do podzemia
Pohanskej. Koncom roku 1978 sme otvorili
z troch možných závrtov ten najperspektívnejší.
Na závrte sa pracovalo takmer každý víkend
a odpracovalo sa na ňom nespočetné množ
stvo hodín. Pritom sa našlo veľa významných
archeologických nálezov, ktoré boli spojené
s keltským osídlením. Nálezy sa zdokumentova
li a poslali na ďalší výskum do SAV v Nitre. Po
rokoch stagnácie závrt znovu ožíva v polovici
r. 1992. Po veľkom pracovnom úsilí, spojenom
s ďalšími archeologickými nálezmi, sa v rámci
XVIII. stretnutia malokarpatských jaskyniarov
v júli 1993 podarilo preniknúť do Pohanskej
jaskyne, ktorá sa hneď zamerala (dĺžka
90 m, hĺbka -25 m). Na XIX. zraze malokar
patských jaskyniarov v auguste 1994 sme začali
s betonárskymi prácami, ktoré stabilizovali dno
sondy, vchod do jaskyne a vytvorili základy na
položenie skruží v celej sonde. Za cennú pomoc
pri prácach na tejto lokalite ďakujeme sesterskej
jaskyniarskej skupine z Bratislavy.
Hačova jaskyňa v severovýchodnom svahu
masívu Čelo (718 m n. m.) je jedným z naj
pozoruhodnejších jaskyniarskych postupov
v Malých Karpatoch za posledné obdo
bie vôbec. Dá sa pritom predpokladať, že
vzhľadom na pulzné prievany je táto lokalita

stále ešte len fragmentom väčšieho jaskynné
ho systému. O jaskyni sa píše podrobnejšie
v Spravodaji SSS 2 a 4/2001.
Jaskyňa Ofrflané sa nachádza neďaleko
obce Plavecký Mikuláš nad Mokrou dolinou
na plošine Javorinka. Do jaskyne sme sa do
stali cez závrt s priemerom asi 20 m a hĺbkou
4 m. Na pracovných akciách 15. 5. – 2. 10. 2005
sa podarilo preniknúť do priestorov v dĺžke asi
100 m. Ďalším prieskumom sa jaskyňa predĺži
la na 255 m s prevýšením 66 m.
Činnosť plaveckých jaskyniarov, významné postupy a objavy za obdobie 1998 – 2009
1998 – 2000 Osadenie skruží a vybudovanie
uzáveru j. Pohanská; vybudovanie uzáveru
na j. Tmavá skala; oprava studničky a vybu
dovanie prístrešku na Amonovej lúke; objav
Lipárovej j., oprava uzáveru Plaveckej j.
2001 Objav Hačovej j. 2. 4. (550 m, -73 m);
účasť na Speleomítingu vo Svite – získanie
prvej ceny za prednášku i za panelovú pre
zentáciu. Člen skupiny sa zúčastnil expedície
Velebit 2001 s objavom toho času najväč
šej vnútornej vertikálnej priepasti na svete.
Sondovacie práce v j. Tmavá skala spojené
s prekopaním 10 m chodby, v ktorej boli
objavené pozstatky jaskynnej fauny; oprava
uzáveru na j. Pohanská; objav Hubekovej j.
2002 – 2003 Objav Plaveckej priepasti 13. 7.
2002 s unikátnou výzdobou a podzemným
jazerom; usporiadanie celoslovenského jasky
niarskeho týždňa na Amonovej lúke s účasťou
do 150 členov SSS a moravských jaskynia
rov. Spoluúčasť na objave Jaskyne verných
v Belianskych Tatrách v spolupráci so Speleo
Bratislava; účasť nášho člena na záchrannej
akcii v Rákociho jaskyni v Maďarsku, za čo bol
odmenený knihou; účasť na Speleomítingu –
získanie prvej ceny za panelovú prezentáciu
novoobjavenej j. a premietanie videofilmu
spojené s prednáškou J. Kovárika. Získanie
striebornej medaily SSS za 30-ročnú činnosť
OS 31 Plavecké Podhradie; montáž rebríkov
v Hačovej j.
2004 Postup v j. Líščia priepasť; pokračovanie
v Hačovej j.; účasť členov na expedícii na
Krym.
2005 Postup v Ľubošovej j.; objav j. Ofrflané
2. 10.; výmena uzaveru j. Haviareň; vznik spe
leokrúžku pod vedením M. Velšmida.

47

2006 Postup v j. PP1 17. 1.; objav jaskyne
Hajduškové 5. 3.; významný postup na lokalite
Hubekova j.; osadenie uzáveru na j. Ofrflané;
účasť členov na expedícii do Walesu.
2008 Jaskyňa pod koreňom – marec; postup na
Bubne; navštívili sme susedov v Zakopanom.
2009 Postup na Bubne; vybudovali sme uzáver
na j. Pri kríži; osadili sme skruže a uzáver na
J. pod koreňom; postup v j. Haviareň.
V spolupráci so Speleo Bratislava sa uskutoč
nili významné postupy v Malých Karpatoch.
Naši členovia sa pravidelne zúčastňovali na JT.

Každoročne sme organizovali zrazy malokarpat
ských jaskyniarov. Organizovali sme Dni otvore
ných dverí v jaskyniach Haviareň a Plavecká jas
kyňa. Posledných desať rokov sa konali pravidel
né schôdze skupiny, počas tohto obdobia sme sa
venovali publikačnej, ochranárskej, prieskumnej
a osvetovej činnosti spojenej so speleologickými
aktivitami v Plaveckom krase. Naše rady omladili
noví členovia; dúfame, že budú ďalej pokračovať
v našom úspešnom napredovaní.
Jaskyniari Plavecké Podhradie

Oblastná skupina Prešov
OS Prešov vznikla v roku 1980. Medzi
zakladajúcich členov patrili Rudolf Košč,
Ervín Némethy, Ľubomír Kučma, Slavomír
Krivák, Mária Bačenková (Koščová) a Milada
Piechovičová (Kučmová).
V prvých rokoch po vzniku skupiny sme sa
venovali hlavne prieskumu krasových území
v pohoriach Branisko a Bachureň. V tých
to lokalitách sme objavili desiatky menších
a niekoľko významnejších jaskýň. Medzi naj
známejšie a najvýznamnejšie jaskyne patria
Diablova diera – ponor a vyvieračka v po
horí Branisko a jaskyňa Zlá diera v pohorí
Bachureň (je od roku 1999 sprístupnená
verejnosti).
V osemdesiatych rokoch sme uskutočnili
niekoľko zahraničných výprav do Rumunska
(pohorie Retezat a Padiš).

Medzi najväčšie objavy prešovských jaskynia
rov patria chodby v Tristarskej priepasti, tzv.
Koščove úžiny (cca 300 m).
Na začiatku deväťdesiatych rokov sme skú
mali Brekovskú jaskyňu v Humenskom krase.
Neskôr so skupinou Zdenka Hochmutha sme
niekoľko rokov pôsobili v jaskyniach Jánskej do
liny. V posledných rokoch čiastočne spolupracu
jeme pri výskumoch Skalistého potoka (Jasovská
planina). Dominantnou činnosťou prešovských
jaskyniarov je jaskyňa Zlá diera v Lipovciach,
ktorej výskum prebieha aj v súčasnosti.
Jaskyniarska skupina Prešov bola a je známa
vývojom a výrobou karbidových lámp a lezec
kej techniky (gibbs).
Skupina má t. č. 10 členov.
Rudolf Košč, predseda OS

Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota
Vznik jaskyniarskej skupiny, organi
zovanej v SSS, sa datuje na august
1972. Po prijatí do radov SSS sku
pina najprv pracovala pri Oblastnej
skupine Tisovec pod vedením
Svatopluka Kámena a osamostat
nila sa v roku 1974. OS RS pôsobila
prevažne v Drienčanskom krase, kde
zorganizovala aj 4 pracovné sústredenia

48

jaskyniarov v rokoch 1975, 1977, 1980
a 1997. Stručný prehľad najvýznam
nejších úspechov skupiny:
1972 – začiatky objavovania a do
kumentácie jaskyne Podbanište.
V nasledujúcom roku boli objavené
časti Suchá vetva a Vincelov dóm.
1976 – členovia oblastnej skupiny
na základe predchádzajúcich povrcho

vých prieskumov a odkrývačských prác obja
vili v 22 m hlbokej vertikálnej studni 319 m
dlhú Jaskyňu pri Holom vrchu. Jej prieskum
bol sťažený nedostatkom kyslíka a zvýšeným
obsahom CO2.
1978 – objavenie Špaňopoľskej jaskyne s opá
lovou mineralizáciou v kvapľovej výzdobe.
1980 – počas 3. pracovného sústredenia bola
objavená jaskyňa Dúbravica so zaujímavými
druhohornými riasovými vrstvičkami.
1982 – jaskyňa Podbanište dosiahla dĺžku
443,5 m.
1984 – uskutočnil sa prvý dôkladný prieskum
magnezitových jaskýň a magnezitového krasu
v banských dielach ložiska Miková pri Jelšave,
Bankov-Košice, Lubeník, Burda a Podrečany.
1988 – usporiadanie 29. celoslovenského
jaskyniarskeho týždňa SSS v Drienčanskom
krase. Pri obci Slizké bola do prevádzky uvede
ná terénna výskumná stanica skupiny. V tomto
roku jaskyniari spolupracovali na vybudovaní
náučného chodníka Drienčanský kras.
1991 – po odkrývačských prácach bolo
v 24 m hlbokej šikmej priepasti objavené mo
hutné riečisko Jaskyne nad Kadlubom (707 m).
1992 – bola zdokumentovaná malá, 5,8 m
dlhá jaskyňa v Poľane s názvom Pod jaseňovým
vrchom, ktorá však reprezentovala ojedinelý
genetický typ jaskyne na Slovensku: vytvorila
sa vyvetraním prekremeneného miocénneho
stromu vo vulkanických horninách.
1994 – skupina ukončila výskum bazalto
vých jaskýň v Cerovej vrchovine (31 jaskýň).
Najvýznamnejšia z nich, Stĺpová jaskyňa

(182 m), sa v tom čase stala najdlhšou pseudo
krasovou jaskyňou Slovenska.
1999 – prepojenie jaskyne Podbanište
s Jaskyňou nad Kadlubom (jaskynný systém
s dĺžkou 1570 m sa stal najdlhším v okrese
Rimavská Sobota).
2001 – vyšla monografia Príroda Drien
čanského krasu. Práca je výsledkom mnohoroč
ného geologického, speleologického, botanic
kého a zoologického výskumu Drienčanského
krasu.
2006 – v doline potoka Drienok bola objave
ná jaskyňa Praslen s významnými archeologic
kými nálezmi a otermi faklí.
2008 – založenie občianskeho združenia
Oblastná speleologická skupina Rimavská
Sobota.
Členovia OS sa zúčastnili expedícií: Snežná
(1974), Monte Canin (1976), Sima GESM
(1981), Krym (2005, 2007, 2008), Rumunsko
(1978, 2008). Každoročne organizujeme pred
nášky o ochrane prírody a o jaskyniach pre
základné školy a tábory a vykonávame strážnu
činnosť.
Dokumentáciu jaskýň OS vykonávala na
území: Drienčanského krasu, Lubeníckeho
krasu (1981), Skerešovsko-licinského krasu
(1981, 1984), Tuhárskeho krasu (1985),
Jelšavského krasu (1988), Cerovej vrchoviny
(1989 – 1995), v juhozápadnej časti Tisovského
krasu (1995), na Krupinskej planine a na
Ostrôžkach (2000).
Igor Balciar, tajomník OSS RS

Speleoklub Rokoš
Ustanovujúca schôdza spe
leoklubu sa uskutočnila 18.
12. 2001 v Ješkovej Vsi, okr.
Prievidza. Dňa 19. 4. 2002 bol
prijatý do evidencie SSS po
schválení na Speleomítingu vo Svite, a to
v počte 8 osôb; v roku 2006 sa rozšíril o jed
ného člena.
Členská základňa:
Predseda Ľubomír Kubíček
Tajomník Milan Lomnický

Pokladník Vladimír Šimka
Členovia Martin Kiripolský,
Martin Šimka, Ľubomír Ku
bíček ml., Stanislav Motúz,
Jozef Jančo, Vladimír Kokeš
Naše aktivity:
Jaskyňa Vahanka – Nitrické vrchy, jaskyne na
Slovensku a v Moravskom krase.
Ľubomír Kubíček
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Speleo Rožňava
Keď pred rokom za širokej účasti
laickej i odbornej verejnosti osla
vovali rožňavskí jaskyniari svoju
60-ku, neraz spomínali aj o rok
mladšiu Slovenskú speleologickú
spoločnosť. Ale bolo treba aj ta
kých jaskyniarov a také skupiny, ako
boli v tom čase Rožňavčania, aby SSS
vôbec vznikla. V orgánoch novej spoločnos
ti, ktorá spojila všetkých, čo mali v srdci miesto
pre poznanie úžasného krasového podzemia,
boli od začiatku aj Rožňavčania.
Koniec-koncov, však pôsobili a pôsobia na
území, ktoré svojím bohatstvom krasových
javov patrí na Slovensku medzi tie najbohatšie
a najkrajšie. Aj preto boli niektoré lokality úze
mia Slovenského krasu zapísané do svetového
dedičstva prostredníctvom UNESCO.
Výsledkom našej túžby po poznaní krasové
ho podzemia za tie spoločné roky boli význam
né objavy, napr. Gombasecká jaskyňa (1951),
Krásnohorská jaskyňa (1964), Hrušovská jas
kyňa (1978) a ďalšie, ako Brzotínska jaskyňa
či Hučiaca v Kunovej Teplici, Býčia jaskyňa
na Hornom vrchu alebo Jaskyňa v ponore
Jašteričieho jazera na Silickej planine. Patria
sem aj prekrásne vertikálne otvory do vá
pencového podsvetia (napr. LT81, Muflónia,
Attilova priepasť...), ale i naše objavy v zahra
ničí. Významná bola naša účasť na spoločných
zahraničných expedíciách do jaskynných systé
mov Francúzska, Španielska, Rakúska, Poľska,
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Bulharska, Maďarska, krajín bývalej
Juhoslávie, Rumunska, ale aj orga
nizovanie Jaskyniarskych týždňov,
výstav a iných podujatí.
Nielen športová, poznávacia,
expedičná, dokumentačná, ochra
nárska či propagačná činnosť bola
a je pre členov Speleo Rožňava typická.
Konkrétnymi výsledkami sme prispeli do
vedeckého bádania krasu, rozvinuli speleotera
piu, priniesli sme do speleologickej praxe nové
technické pomôcky a postupy či v lezeckej alebo
trhacej technike. Spolupracujeme s jaskyniarmi
z celej Európy.
60 rokov SSS je významným medzníkom
z pohľadu Speleo Rožňava. Práve preto, lebo
sme sa vždy považovali za aktívnu zložku tejto
spoločnosti. Aj keď posledné roky v speleológii
sú poznačené komercionalizáciou, ktorá ničí
nielen medziľudské, ale aj medziskupinové
vzťahy, Rožňavčania veria a cítia, že aj pre SSS
prichádzajú lepšie časy.
Nech je teda rok 2009 pre túto nadstranícku
a výsostne s prírodou spätú organizáciu rokom
úspešným, rokom nových ambícií a možností.
Keď naši otcovia zakladali SSS, mysleli na
blaho a dobro pre všetkých jaskyniarov a jasky
ne. Majme to na mysli aj my a tak nech konajú
i ďalšie generácie jaskyniarov Slovenska.
Ing. Ondrej Bolaček,
vedúci skupiny Speleo Rožňava

Oblastná speleologická skupina Ružomberok
Už takmer 50 rokov činnosti
Na jeseň roku 1964 vznikla
v Ružomberku jaskyniarska
skupina, ktorá po začlenení do
SSS pracuje podnes. Jaskyniarstvo
v Ružomberku má starú a bohatú históriu.
Známe výskumy a archeologické vykopávky sa
vykonávali v neďalekej Liskovskej jaskyni už
v minulom storočí. Ružomberský starosta Karol
Krczméry a po ňom Adalbert von Majláth, vi
cišpán liptovského komitétu, svojimi nálezmi
ľudských kostier v jaskyni rozvírili hladinu
vtedajšieho vedeckého bádania v Uhorsku. Hoci
po revíznom výskume L. von Lóczyho nemáme
správy o ďalších výskumoch pred prvou sveto
vou vojnou, v medzivojnovom období záujem
o jaskyniarstvo v Ružomberku opäť prebudil
profesor gymnázia Ján Sladký, ktorý s niekoľ
kými nadšencami skúmal okrem Liskovskej
jaskyne i jaskyne na Čebrati, v Prosieckej doli
ne, na Jaziercach a inde. V okolí Ružomberka
pôsobili aj drobné miestne skupiny a nadšenci,
ako O. Hugáň a O. Uhlík z Prosieka, E. Piecka,
E. Camber z Liskovej, o niektoré jaskyne sa však
zaujímali aj odborníci speleologických inštitúcií
– J. Volko-Starohorský, neskôr Vojtech Benický
a Anton Droppa.
Dobre prístupná Liskovská jaskyňa v blíz
kosti Ružomberka priťahovala záujem ru
žomberskej mládeže oddávna. Mnohí z nás
si spomínajú na hlboké zážitky z návštevy
jaskyne v sprievode rodičov či starších spo
lužiakov pri svetle sviečok, ťahanie povrázka
v labyrinte chodieb, netopiere, blato. Dňa
27. 10. 1964 sme ešte ako žiaci základnej deväť
ročnej školy vnikli vtedy neznámym vchodom
do Liskovskej jaskyne. Začiatočná dobrodruž
nosť prvých akcií za spolupráce viacerých pria
teľov, ktorí v jaskyniarstve pracujú dodnes,
sa začala meniť na vážny záujem. Skupina sa
rýchle rozrastala, škoda, že zo začiatku bez
kontinuity na staršie výskumy či výskumy pre
biehajúce súčasne. Tak sa stalo, že Liskovskú
jaskyňu mapovali súčasne okrem našej sku
piny i pracovníci Múzea slovenského krasu
(S. Šrol a kol.) i Geografického ústavu SAV
(A. Droppa, A. Chovan a kol.).

Skupinu zaregistroval známy
priekopník jaskyniarstva na
Slovensku Vojtech Benický,
ktorý v 60. rokoch pracoval
v Liptovskom múzeu v Ružom
berku a skupinu podporoval, pričom
sa živo zaujímal o jaskyniarsky život v širo
kom okolí. Tak sa úspešne začala spolupráca

Z mapovania priepasti na Kosienkach. Z. Hochmuth
a P. Patek spolu s jaskyniarmi zo skupiny Demänovská
Dolina. Foto: samospúšť Z. Hochmuth

s Múzeom slovenského krasu, práve v obdo
bí, keď sa začala oživovať činnosť Slovenskej
speleologickej spoločnosti, do ktorej sa mladá
skupina nadšene prihlásila už na jasky
niarskom týždni na Brestovej v roku 1968.
V tomto období dosahovala činnosť skupiny
svoj kvantitatívny vrchol. Mala okolo 20 členov,
no na akciách v Liskovskej jaskyni, jaskyniach
na Čebrati, Jaziercach, Meškove a v Prosieckej
doline sa zúčastňovali i členovia turistického
a táborníckeho oddielu ZČSTV. Spomedzi nich
sa o prácu skupiny zaslúžili dnes už nežijúci
členovia, ako V. Kadura, R. Korčák a P. Jeleník.
Po roku 1969, keď veľa členov odišlo z Ru
žomberka študovať, nastúpilo vojenskú službu
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(patriaceho už do Liptovskej kotli
ny) to je séria jaskýň v Liskovskom
kameňolome a jaskýň L-1 až L-5,
Jaskyňa na Smrekove, drobnejšie
jaskyne v masíve Sielnickej hrad
nej hory (hrad Liptov), Lômov,
v Prosieckej doline, kde okrem do
kumentačnej činnosti vykonávala
i intenzívnu prieskumnú činnosť
s doteraz však len skromnými vý
sledkami.
V oblasti Červených vrchov sku
pina pokračovala v starších vý
skumoch MSK, Geografického
ústavu SAV a OS Brezno, zame
Bivak v Liskovskej jaskyni: na obrázku Z. Hochmuth a P. Zanvit. Foto: rala doteraz nezamerané jaskyne
P. Patek
a objavila ďalšie. Medzi najpozo
ruhodnejšie zo 63 dnes známych
či do zamestnania, sa počet členov skupiny jaskýň patrí 450 m dlhá jaskyňa Občasná
zmenšil na 8 – 9 a tento stav si skupina udržuje vyvieračka.
dodnes. Práca skupiny sa neustále zlepšovala;
popri praktickom speleologickom prieskume
sa orientuje na dokumentáciu krasových javov.
Počas svojej činnosti zamerala a zdokumen
tovala do 200 jaskýň v celkovej dĺžke viac ako
5 km na svojom pracovnom území, ktoré sa
rozkladá v Nízkych Tatrách, Chočských vr
choch a Veľkej Fatre. Od roku 1972 pracovala
skupina i v Červených vrchoch v Západných
Tatrách. Z dosiahnutých výsledkov skupiny
hodno spomenúť niektoré výskumné práce.
V Liskovskej jaskyni po dôkladnom priesku
me bolo zameraných 4200 m chodieb, čím sa
jej pôvodná dĺžka predĺžila takmer o 100 %.
Pôdorysný plán jaskyne bol vyhotovený v mier
ke 1 : 200. V oblasti Veľkej Fatry preskúma
la skupina sústavu puklinovo-rozsadlinových
priepastí na Meškove (najväčšia hĺbka -72 m),
rozsiahlu krasovú oblasť Bielej skaly v centrál
nej oblasti Veľkej Fatry (najväčšia hĺbka v jas
kyni Morňa je -60 m). Preskúmali sme travertí
nové jaskyne v doline Revúcej, jaskyne v doline
Korbeľka pri Ľubochni i v skalách Havranky
pri Ľubochni. V oblasti Nízkych Tatier sku
pina preskúmala a zaznamenala jaskyne nad V kolibe pod Bielou skalou zľava P. Zanvit a P. Patek
Patočinami, jaskyňu Čereňa nad Ludrovou, Foto: Z. Hochmuth
niektoré jaskyne v kaňone Hučiakov, tiež
Činnosť skupiny bola vždy zameraná na
tri jaskyne na Salatíne a jaskyňu v Balnom
v Ľupčianskej doline. V Chočských vrchoch leží progresívne smery v slovenskom jaskyniar
podstatná časť území OS Ružomberok. Okrem stve. Svedčí o tom účasť skupiny na vývoji,
viacerých jaskýň v krasovom ostrove Mnícha výrobe a používaní rozmanitej speleologic

Pri bočnom vchode Liskovskej jaskyne v r. 1966 – zľava
S. Kadura, Z. Hochmuth, sedí P. Zanvit. Foto: P. Patek

kej techniky, výstupových pomôcok, meracej
techniky a osvetlenia. Členovia skupiny ako
účastníci väčších národných expedícií sa zú
častnili takmer na všetkých významných zah
raničných akciách SSS – na výprave do jaskyne
Snežnej roku 1974, na expedícii Monte Canin
´76, Gouffre Berger ´79, Sima GESM ´81,
Biokovo ´84.
Okrem činnosti vo svojom pracovnom území
skupina spolupracuje i s inými skupinami. Jej
členovia sa už desaťročia zúčastňujú na pries
kume Jaskyne v Záskočí, jaskyne Starý hrad.
V minulosti sú známe výskumy jaskyne Javorinka,
spolupracovali s OS Liptovský Trnovec, Prešov.
Skupina v roku 1985 pociťovala nedostatok
mladých členov, ktorý spôsobila do istej miery
decentralizácia členskej základne. Tento stav
spôsobil definitívny odchod Z. Hochmutha na
východ republiky. V roku 1991 povolil vtedajší
vedúci na území skupiny J. Šmollovi výskum
v krasových oblastiach Západných Tatier, čo
položilo základ pre vznik nového speleoklu
bu Červené vrchy. Nastúpili noví ľudia, ktorí

dosiahli čiastočné úspechy hlavne
v krasovej oblasti Turíka, pričom
sa činnosť zameriavala najmä na
prácu s krúžkom mladých spele
ológov. Ten nakoniec prežil jedno
desaťročie a vychoval niekoľko
speleológov, ktorí pracujú v sku
pine dodnes. Jej činnosť sa do ur
čitej miery utlmila v roku 1994
po osobných roztržkách, pričom
vznikol odštiepenecký speleoklub
Chočské vrchy. Mladá aktívna ge
nerácia sa začala naďalej aktivi
zovať v OS Ružomberok, pričom
klub prešiel reorganizačnými zme
nami. Život v OS Ružomberok
pokračuje ďalej, pričom sa poda
rilo objaviť v Liskovskej jaskyni
V. Kadura, tisícky metrov nových priestorov
a aktívne sa pracuje na jej komplet
nom zameraní. Nasledujú objavy
v Čebrati, Hučiakoch, Liskovskom kameňolo
me a mnohé iné. Skupina organizuje výjazdy
do jaskýň na Krakovej holi, Jánskej doliny
a krasových oblastí po celej Európe.
Oblastná speleologická skupina Ružom
berok bola 10. 7. 2002 zaregistrovaná na
Ministerstve vnútra SR ako občianske združe
nie záujemcov o kras a speleológiu. Bolo pre
hodnotené ďalšie smerovanie klubu vzhľadom
na dokumentačnú činnosť, pričom osobitný
ohľad sa kládol na ochranu krasu ako celku.
Čas ukázal, že vymedzené ciele sa podarilo
realizovať a skupina patrí k najaktívnejším
v Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Literatúra
Archív OS Ružomberok: Výročné správy OS
Ružomberok 1968 – 1999.
Hochmuth, Z. 1985: Dvadsať rokov čin
nosti oblastnej skupiny SSS v Ružomberku.
Slovenský kras XXIII, 353–355.
Zdenko Hochmuth, Miroslav Jurečka

Sekcia jaskynného potápania
Do uzávierky správu o činnosti nedodali.
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Speleoklub Slovakia – Ďumbier
Po obnovení SSS medzi prvými vzniká
aj oblastná skupina č. 7 Brezno. Jej
prvým vedúcim je Ján Šalát, neskôr
ho vystrieda Ferdinand Jirmer, bý
valý profesionálny prieskumný
jaskyniar v národnom podniku
Turista. Ťažiskovým pôsobiskom členov sku
piny sa na roky stáva Bystriansko-valaštiansky
kras, no v rámci svojho rozsiahleho rajónu
Horehronia krátko pôsobili v okolí Švermova
na Stračeníku pod Kráľovou hoľou, ako aj
v oblasti Trangošky pod Ďumbierom. Celé
desaťročia ich priťahuje najmä Bystrianska jas
kyňa, kde uskutočnili v r. 1955 náročné prepo
jenie so Starou jaskyňou, a Bystriansky závrt,
ktorý objavili a zamerali v r. 1956 až po tok
podzemnej Bystrianky v hĺbke 161 m a jeho za
meraná dĺžka bola 560 m. V Ďumbierskom vy
sokohorskom krase venovali svoju pozornosť
v 50. rokoch aktívnym ponorom Horný salaš
a Halašova jama. Tu objavujú v r. 1958 voľné
priestory riečnej jaskyne v Halašovej jame
s dĺžkou 74 m a hĺbkou 22 m. Slovenská spe
leologická spoločnosť v spolupráci s Múzeom
slovenského krasu v roku 1969 zorganizovala
v Bystrej 11. jaskyniarsky týždeň. Medzi po
sledné aktivity starej skupiny patril aj pries
kum prepadového územia vo Valaskej počas
rozsiahleho sondovania s cieľom preniknúť
do podzemia. Významný objav r. 1974 priniesli
sondovacie práce v Udierach v katastri Valaskej
objavom 56 m hlbokej riečnej jaskyne s dĺžkou
priestorov 125 m. Členovia skupiny sa podie
ľali sa aj na prieskumných prácach a výstavbe
podzemnej liečebne horných dýchacích ciest
v Bystrianskej jaskyni.
V sedemdesiatych rokoch začala aktivita
breznianskej skupiny upadať a neskôr zostali jej
členovia úplne nečinní. Mladých „jaskyniarskych
pirátov“ spočiatku podchytila vtedajšia správky
ňa Bystrianskej jaskyne a dlhoročná aktívna
jaskyniarka Jarmila Jirmerová. Novovznikajúca
skupinka robila výkopové práce v Pustovníkovej
a Veľkej jaskyni na Lipovej a v bývalom ponore
v Potôčkach neďaleko Valaskej. V oboch loka
litách sa učili aj zameriavať a kresliť jaskynné
priestory podľa vzoru z dostupnej literatúry.
V roku 1979 tak vznikajú prvé mapové plány.
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Nasledujúci rok sa zameriavanie rozširu
je o Mýtsku jaskyňu, jaskyňu v kame
ňolome v katastri Valaskej a novoob
javené časti v Bystrianskom závrte.
Nasleduje prvý objaviteľský úspech
vo Valaskej, kde prenikajú v hĺbke
7 m do voľnej priepasti a objavujú Jaskyňu
v Potôčkach s dĺžkou 60 m a hĺbkou 14 m. Dňa
13. 3. 1981 objavujú Jaskyňu na ceste s dĺžkou
len 10 m a 4 m hlbokú. Úspešní boli aj na ďal
šom pracovisku v Dolnej Lehote. Až po niekoľ
kých odstreloch sa podaril 1. 8. 1981 prienik na
aktívne riečisko 40 m dlhej jaskyne s aktívnym
tokom. Úspešný kopáčsky a objaviteľský rok je
zavŕšený povrchovou exkurziou na Kozie chrbty
pod Ďumbierom 27. 9. 1981 s objavom centrál
nych častí Jaskyne mŕtvych netopierov. Tá sa
stala na desaťročia strategickým pôsobiskom
objaviteľských, dokumentačných a pracovných
výprav a dnes dosahuje dĺžku 19 780 m s hĺb
kou 324 m. Roku 1985 uskutočnili breznianski
jaskyniari 26. jaskyniarsky týždeň na Bystrej pre
vyše stovku jaskyniarov.
Prieskumné a sondovacie práce pokračo
vali v Kozích chrbtoch aj nasledujúce roky
a po odkrytí zeminy v malom závrte priniesli
objav malej jaskyne s dĺžkou len 4 m. Jaskyňu
Pieskovňa objavili 14. júla 1985. Koncový zával
jaskyniari odstraňovali niekoľko mesiacov
a 20. októbra konečne prenikli do desaťmet
rovej dlhej horizontálnej riečnej chodby, na
konci zanesenej jemnozrnným pieskom. Dňa
18. októbra 1986 prenikli do Pizolitovej jaskyne
s prievanom, dlhej 8 m. V Dolnej Lehote v roku
1987 objavujú Riečnu jaskyňu s dĺžkou 76 m.
Dôležitým medzníkom pri objavovaní a sprí
stupňovaní Jaskyne mŕtvych netopierov sa stal
10. október 1987 komorovým odstrelom desia
tich kíl Danubitu v hĺbke 100 m. Nasledujúci
deň sa konečne podarilo otvoriť vytúžený spod
ný vchod. Pracovná skupina zložená z miest
nych jaskyniarov a hosťujúcich Čachtičanov už
pracovala v podzemí desať hodín, keď sa hrot
oceľovej tyče zaboril do mäkkého vankúša ko
reňov s humusom. Po jeho prerazení jaskynia
rov oslepil jasný lúč práve zapadajúceho slnka.
Zemné práce na rozšírení intenzívne pokračo
vali a oceľové dvere sa nakoniec podarilo osadiť

31. októbra 1987. Bol to zároveň aj prvý krok
k uskutočneniu vtedy ešte nesmelej myšlienky
sprístupnenia jaskyne. Po prerážke spodné
ho vchodu a jeho uzatvorení sa začala etapa
sprístupňovacích prác. Plánovaný exkurzný
chodník viedol najrozsiahlejšími priestormi
od vchodu č. 7 cez Jazierkový dóm, Hlinenou
chodbou, Veľkým kaňonom, ďalej Tunelovou
chodbou do Daždivého dómu. Až sem bolo
dovtedy potrebné zostupovať plazivkami
a lanovými rebríkmi do hĺbky sto metrov.
Teraz sem možno vojsť vchodom v rovnakej
výške. V lete 1988 objavujú slukovci nové časti
za Čachtickým dómom až po Anglický dóm.
Za ním ešte pokračovala tektonicky narušená
priama chodba v dĺžke viac ako sto metrov
v priamom smere pod ústredný hrebeň, kde sa
končila opäť závalom. Novoobjavené časti sú
začiatkom novembra aj zamerané a jaskyniari
sa pripravujú na prienik koncovým závalom
v spolupráci s banskobystrickými kolegami.
Úspešná útočná akcia v dňoch 22. novembra
a 22. decembra 1990 je korunovaná objavom
druhého najväčšieho podzemného priestoru
na Slovensku – Bystrického dómu.
Nová doba priniesla nové možnosti sebarea
lizácie aj pre obyčajných smrteľníkov. Vznikom
živnostenského zákona sa uzákonili najroz
manitejšie živnosti a koncesie, medzi ktoré sa
dostala aj horská vodcovská služba a následne
v roku 1994 Brezňania získali na Slovensku
prvý vydaný živnostenský list na vodenie tu
ristov po nesprístupnených jaskyniach. V lete
1994 sa rozbehli stavebné práce vo vchode
č. 7. Po oprave poškodených vchodových dverí

sa v jame vybudovalo schodište s murovanou
šachtou, spevňujúcou okolité zrázne steny,
a neskôr na ňom vyrástla speleologická chata
chrániaca vchod pred snehom aj nežiaduci
mi návštevníkmi. Navzdory pohnutým časom
bol vchodový objekt JMN úspešne dokončený
a v roku 1996 mal za sebou kolaudáciu. Krajský
úrad v Banskej Bystrici po odvolacom konaní
konečne k letnej sezóne 1996 vydal súhlasné
stanovisko, a tak dňa 3. augusta 1996 bola pre
vádzka jaskyne slávnostne otvorená. V tom čase
viedol oblastnú skupinu Drahoslav Csala.
V r. 1997 sa OS Brezno rozdeľuje na dva
samostatné subjekty, pričom rozsiahly rajón
zostáva pôvodnej skupine pod vedením nové
ho predsedu Ľubomíra Múku a časť pracujú
ca výhradne v Ďumbierskom vysokohorskom
krase sa odčlenila ako Speleoklub SlovakiaBystrá, vedený Milanom Štécom. V pries
kumných prácach sa pokračovalo aj naďalej
a v r. 1998 jaskyniari objavujú Jaskyňu stude
ného vetra s dĺžkou 1779 m a hĺbkou 129 m
a v r. 2005 Jaskyňu hučiacich vodopádov
s dĺžkou 126 m a hĺbkou 36 m. V r. 2006
v spolupráci s SSS organizujú domáci jasky
niari 47. jaskyniarsky týždeň v Ďumbierskom
vysokohorskom krase. V súčasnosti jaskynia
ri intenzívne pracujú na ďalšom nádejnom
mieste v lokalite Lavínište s úmyslom pre
niknúť do vodnej časti jaskyne na úrovni
občasného výveru krasových vôd pod názvom
Estavela Bystrá. V r. 2009 sa zmenil názov
skupiny na Speleoklub Slovakia – Ďumbier.
Milan Štéc

Speleologický klub Slovenský raj
45 rokov činnosti
60-ročné jubileum Slovenskej
speleologickej spoločnosti je prí
ležitosťou aj na bilanciu činnosti
Speleologického klubu Slovenský
raj za 45 rokov.
Podľa historických údajov sa robil
náhodný speleologický prieskum
v Slovenskom raji od 18. storočia (sú
písomné zmienky), podarilo sa aj niekoľko

významných objavov, organizovaný
speleologický prieskum sa tu začal
vykonávať až po druhej svetovej
vojne. Významným medzníkom
sa stal rok 1964, keď na území
Slovenského raja začal pracovať
Speleologický klub Slovenský raj
zo Spišskej Novej Vsi. To bol začia
tok obdobia nepretržitého a systema
tického prieskumu, výskumu a ochrany krasu
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Slovenského raja, predovšetkým jeho podzem ročný prieskum komplikovaných priestorov.
ného fenoménu.
Pozorovaním jaskynných fenoménov sme po
Klub založili v marci 1964 Ing. Ján Gríger, znali, že len odborný multidisciplinárny vý
RNDr. Ladislav Novotný, p. g. Emanuel Šváb skum môže priniesť doteraz neznáme poznatky
a Ing. Ján Tulis. Prvá akcia sa uskutočnila 31. o vývoji tejto jaskyne a vzápätí aj jaskynného
3. 1964 do Čertovej diery. Od
svojho vzniku za 45 rokov bolo
členmi klubu 129 ľudí, v súčas
nosti má klub 41 členov. Prvým
predsedom do roku 1965 bol
p. g. Emanuel Šváb, po ňom do
roku 1968 Ing. Ján Gríger. Od
roku 1969 úspešne organizačne
a odborne riadi činnosť klubu
predseda Ing. Ján Tulis. Klub je
členom Slovenskej speleologickej
spoločnosti od roku 1969. Jeho
pracovným územím je Slovenský
raj. Hlavnou náplňou práce klubu
bol a je prieskum a výskum kra
sových javov, ich dokumentácia, Výstup z Líščej priepasti (F. Hovančík). Foto: L. Novotný
evidencia a ochrana.
V začiatkoch sa činnosť klubu
zamerala na povrchový prieskum
v hlavných roklinách, dolinách
a na planine Glac. Súčasne sa
členovia zoznamovali s jaskyňa
mi: Čertovou, Čertovou dierou,
Vtáčou, Zlatou dierou a Medveďou
jaskyňou. Zlatá diera bola prvou
našou zdokumentovanou jasky
ňou (4. až 5. 12. 1964). Intenzívny
prieskum v Medvedej jaskyni pri
niesol v roku 1970 objav prekrás
nej Siene slovenských jaskyniarov.
Nasledoval pokus o prienik (do
hĺbky 13 m) do podzemia cez závrt Po objave v Medvedej jaskyni, 1970 (zľava: F. Hovančík, J. Tulis,
na plošine Glac, kde sme na zá J. Novotný, F. Miháľ). Foto: M. Velič
klade predchádzajúceho geofyzi
kálneho prieskumu predpokladali prepojenie systému po poznaní, že geneticky má jaskyňa
s Medveďou jaskyňou. Okrem toho sme skú súvis s Dobšinskou ľadovou jaskyňou a Psími
mali aj ďalšie jaskyne a celý rad menších jaskýň dierami. V značnom rozsahu sa vykonávali
hlavne na severnom okraji Slovenského raja. Na geologické, špeciálne genetické, sedimentolo
krasových plošinách Glac a Geravy sa dlhodobo gické, hydrogeologické, mikroklimatické, bio
vykonávalo pozorovanie závrtov, na Geravách logické a iné pozorovania, rozbory a analýzy.
prameňov, ponorov a ich mapovanie. V Malom Vyvrcholením tohto úsilia bolo spracovanie
Sokole okrem povrchového prieskumu boli a za pomoci Slovenskej speleologickej spoloč
zdokumentované Krátka a Dlhá jaskyňa.
nosti vydanie monografie s atlasom máp o jas
Významným medzníkom v živote klubu bol kynnom systéme Stratenskej jaskyne v r. 1989.
záver roku 1972 a s ním objav Stratenskej jas
Intenzívny prieskum však v systéme pokra
kyne. Začal sa a pokračoval neobyčajne ná čoval. Jaskyňa Psie diery z pôvodnej 170 m
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Pokračoval povrchový i pod
zemný prieskum takmer v celej
krasovej oblasti. Početné objavy
jaskýň boli v priestore planín
Duča, Pelc, v prírodných rezer
váciách Stratená, Sokol, Prielom
Hornádu, Piecky (v rámci inventa
rizačných prieskumov pre Správu
národného parku). V iných čas
tiach Slovenského raja bola pre
skúmaná a zmapovaná riečna
Koniarova jaskyňa (327 m), po
vrchový a podzemný kras v tra
vertínoch Hranovnického plesa,
povrchový kras na sadrovcoch
na južnom okraji územia, objav
skoro 400 m dlhej Okienkovej jas
kyne. V posledných rokoch to boli
Vo vchode Stratenskej jaskyne, február 1973 (zľava: zadný rad
J. Novotný, F. Miháľ, Š. Molitoris, M. Greisel; predný rad J. Gríger, nové poznatky o krase východ
ných úbočí Kráľovej hole, objav
J. Tulis, F. Hovančík, J. Volek). Foto: L. Novotný
a dokumentácia v okolí Koniarovej
jaskyne a vyše 20 jaskýň v masíve
Šiance a Barbolica pri Vernári.
Za 45 rokov speleologickej práce
v teréne sa zhromaždilo množstvo
nových údajov o krasových javoch.
Zatiaľ čo do roku 1973 (Droppa,
1973) bolo tu známych 45 jas
kýň a priepastí, v roku 2009 klub
eviduje skoro 450 jaskýň s celko
vou dĺžkou vyše 31 km a priepastí
s celkovou hĺbkou 132 m. 70 %
jaskýň je zameraných s grafickou
dokumentáciou, pre ostatné je vy
hotovená písomná dokumentácia.
Všetky sú vyznačené v základnej
Po akcii v Stratenskej jaskyni (L. Novotný, Š. Pacinda, V. Daniel, mape M 1:10 000. Speleologický
M. Greisel, Ľ. Kucharič, P. Čížek). Foto: L. Novotný
klub Slovenský raj má vypracova
nú databázu s osobitným formu
dĺžky (Droppa, 1971) po revíznom priesku lárom pre každý podzemný krasový jav, ktorý
me (1985) a následnom objave pokračovania obsahuje základné lokalizačné a odborné údaje.
jaskyne v roku 1988, až po prepojenie do
Jednou z osvedčených aktivít klubu sa stali
Stratenskej jaskyne v roku 1994, dosiahla vlastné pracovné jaskyniarske týždne. Doteraz
dĺžku 2670 m (hĺbka 83 m). Stratenská jas sa uskutočnili 42-krát. Od roku 1969 sa členo
kyňa má teraz dĺžku 19 317 m (hĺbka 194 m) via klubu aktívne zúčastňovali celoslovenských
a spolu so Psími dierami dĺžku 21 987 m. Do Jaskyniarskych týždňov SSS a iných akcií, ako
geneticky súvisiaceho systému ešte patria: Speleologickej školy, Lezeckých dní, odbor
Dobšinská ľadová jaskyňa (1483 m), Jaskyňa ných seminárov, konferencií a valných zhro
Duča (136 m), Vojenská (53 m), Zelená maždení. Intenzívne sa rozvinula spolupráca
(31 m) a Sintrová jaskyňa (17 m). Celý systém s inými jaskyniarskymi skupinami a klubmi,
má dĺžku 23 707 m.
hlavne pri prieskume Stratenskej jaskyne.
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logický a speleologický pries
kum 12 prírodných rezervácií.
Prispeli sme pri spracovaní
Územného priemetu ochra
ny prírody, vypracovali nomi
načný projekt pre MŽP pre
zápis roklín Slovenského raja
a Dobšinskej ľadovej jaskyne
do zoznamu svetového prírod
ného dedičstva a mezozoické
doliny Západných Karpát.
Za významnú súčasť našej
práce sme vždy považovali
ochranu prírody v súčinnosti
so Správou NP Slovenský raj.
Železnými dverami sme uzavreli
jaskyne: Medvediu, Stratenskú,
Okienkovú a Psie diery.
Prvá exkurzia v Stratenskej jaskyni. Stojaci vzadu: S. Šrol, ???; prostredný
Rozsiahla bola osvetová, od
rad: F. Miháľ, A. Chovan, J. Tulis, V. Košel; predný rad: V. Daniel, J. Novotný,
borná
a výstavnícka činnosť
L. Novotný. Foto L. Novotný
členov klubu pri propagácii
Počas činnosti klubu členovia vykonávali ap jaskyniarstva, odborné vystúpenia s výsledkami
likovaný výskum a prieskum a tiež akcie súvi a poznatkami na seminároch, konferenciách
siace s krasovou a nadväznou problematikou. doma aj v zahraničí. Nemalá bola propagácia
Boli to: geofyzikálny prieskum od závrtových v rozhlase a televízii. Významné boli účasti na
polí Glacu po Medvediu jaskyňu, na povrchu domácich a zahraničných výstavách jaskyniar
medzi Stratenskou jaskyňou a Dobšinskou ľa skej fotografie. F. Miháľ svojím umeleckým
dovou jaskyňou, georadarový prieskum medzi stvárnením (maľovaním) a účasťou na domácich
Sintrovou a Stratenskou jaskyňou, georadarový a medzinárodných výstavách úspešne reprezen
prieskum hrúbok ľadovej výplne v Dobšinskej tuje nielen náš klub, ale celú Slovenskú speleolo
ľadovej jaskyni, geologickotektonický vý gickú spoločnosť a Slovensko. Členovia klubu
skum Dobšinskej ľadovej jaskyne a iné. Mimo sa zúčastnili viacdenných a viactýždňových štu
Slovenského raja bol významný 3-ročný (1977 dijných ciest, exkurzií aj expedícií do zahraničia.
– 1979) geologicko-geofyzikálny a speleologic Cieľom bolo získavanie poznatkov, skúseností
ký prieskum hornej nádrže vodnej elektrárne a spolupráca s jaskyniarmi iných krajín. Od
Čierny Váh. Pre Národný park Slovenský raj bol roku 1973 sa na väčšine speleologických európ
vykonaný inventarizačný geologický, geomorfo skych konferencií a na svetových kongresoch
Graf s počtom vypracovaných technických denníkov a odpracovaných dní
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zúčastňovali zástupcovia nášho klubu, zväčša
s odbornými príspevkami.
Dôležitou prácou bola publikačná činnosť.
Vyvrcholením bola monografia Jaskynný systém
Stratenskej jaskyne o jeho 14-ročnom výskume
a prieskume. Prispeli sme odbornými poznat
kami do mnohých zborníkov konferencií, do
periodika Slovenský kras, Spravodaja SSS, v pe
riodikách Sinter, Aragonit, Speleofórum, Krásy
Slovenska, Geologický průzkum, Mineralia
Slovaca, do zahraničných publikácií a časopi
sov, jaskyniarskymi fotografiami do regionál
nych a celoslovenských publikácií. Podieľali
sme sa na zostavení monografie národného
parku a turistického sprievodcu Slovenský raj.
Výsledky 40-ročného prieskumu a výskumu
Slovenského raja členmi klubu sme predstavili
v súbornom diele Kras Slovenského raja.
Niektorí členovia klubu organizujú nielen vlast
nú činnosť, ale boli a sú členmi predsedníctva
a výboru SSS a Ing. J. Tulis bol v r. 1991 – 1999
predsedom Slovenskej speleologickej spoločnosti
a naďalej je jej čestným predsedom. O. Miháľová
už 18-krát organizovala Speleomíting SSS.
Iba stručný prierez činnosti členov klubu
nemôže ukázať, čo všetko sa skrýva za každou
jaskyniarskou akciou počas uplynulých 45
rokov. Za tento čas členovia klubu uskutočnili
2135 akcií (priemerne 47 za rok), pričom strá
vili v jaskyniarskej práci 9593 dní (priemerne
213 dní za rok). V tom však nie je zahrnutý
čas a práce venované spracovávaniu dokumen
tácie, plánov a máp, vyhodnocovaniu vzoriek,
geofyzikálnych meraní, fotodokumentácie,
administratívnej, organizačnej činnosti a pod.

Schopnosti členov a ich výsledky za už historic
kých 45 rokov postavili tento klub na čelné pozície
v rámci SSS. Predsedníctvo Slovenskej speleolo
gickej spoločnosti a Správa slovenských jaskýň
ocenili túto prácu čestnými uznaniami a inými
vyznamenaniami jednotlivcov i celého klubu.
Všetkým, ktorí sa zaslúžili o tieto výsledky,
tým, ktorí pokračujú v diele začatom pred
45 rokmi, ale i tým, ktorí z rôznych dôvodov
nemohli pokračovať v práci klubu, ako aj tým,
ktorí sa nedožili týchto chvíľ, patrí naše úprim
né poďakovanie a hlboká poklona.
Ján Tulis
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Jaskyniarska skupina Spišská Belá
1955 – 2009
Objavom Belianskej jaskyne sa za
čína verejnosť viac zaujímať o po
dzemné krásy Belianskych Tatier.
Následné sprístupnenie tejto jasky
ne podmienilo sporadický výskum,
ktorý sa uskutočňoval cielene podľa
potreby a záujmov. V roku 1954 preberá
správcovstvo Belianskej jaskyne Jozef Jirásek,
ktorý bol už niekoľko rokov profesionálnym

jaskyniarom. Belianska jaskyňa pod
jeho správou poskytovala dobré pod
mienky na vytvorenie dobrovoľnej
skupiny speleológov, a tak začiatkom
roka 1955 začína činnosť so zakla
dajúcimi členmi Jozefom Jiráskom,
Ottom Kňazovickým, Stanislavom
Rexom, Karolom Jiráskom, Štefanom
Slodičákom, Karolom Čekovským, Ri
chardom Kovalčíkom. Skupina prieskumné

59

práce orientuje viac na Beliansku jaskyňu a bliž
šie okolie a prvé úspechy nedajú na seba čakať.
Objav Siene netopierov pod Veľkým vodopá
dom im pridáva chuť a objavujú Gazdovské
chodby nad Hladovou priepasťou. V roku 1960
nastáva prílev nových členov – Ján Kasický,
Ján Adamjak, Michal Čižík, František Šperka,
Slavomil Rusiňák, Jozef Porubovič, Ivan Gorny,
František Božek, Dezider Plučinský, Martin
Pitoňák starší a mladší a Jozef Strela. Skúmajú
časti nad Veľkým vodopádom a skúšajú šťastie
v okolí sondážou na Pálenici – Kotke a Hučivej
diere. Nastáva malá stagnácia, ale v roku 1967
sa aktivizuje nová mladá generácia, ktorá sa pri
čleňuje ku skalným. Tibor Krigovský, Stanislav
Pavlarčík, Vinco a Vladimír Vadovský, Slavomír
Rusiňák, Vladimír Fudaly sa začleňujú v roku
1969 do obnovenej Slovenskej speleologickej
spoločnosti v Liptovskom Mikuláši a skupina
je doplnená ešte novými členmi – Jozef Fudaly,
Štefan Gaži, František Garanič, František Kaňa,
Ivan Andráš, Jozef Pichnár, Ondrej Vošček,
Vladimír Klein, František Michna, Miloslav
Ovšonka a Ján Pavlák.
Postupne prichádzajú prvé vážnejšie obja
vy. Bratia Jozef a Vladimír Fudalyovci v roku
1970 objavili jaskyňu Hlina (dĺžka 67,5 m
a hĺbka 19 m) a nasledujúci rok spolu so
Stanislavom Pavlarčíkom objavili jaskyňu P-2
(dĺžka 65 m a hĺbka 35 m). Skupina začala
nadväzovať na tradície, keď na Petra a Pavla
Beľania organizovali ľudovú veselicu s hro
madným vstupom do jaskyne, práve v roku
1971 boli vhodné podmienky. V tomto roku
Spišská Belá oslavovala 700. výročie mest
ských práv a Belianska jaskyňa 90. výročie ob
javenia. Skupina zorganizovala celoslovenský
Jaskyniarsky týždeň na táborisku Šarpanec,
počas ktorého sa uskutočnil hudobný koncert
dychovej hudby v Belianskej jaskyni s odhale
ním pamätnej tabule objaviteľom jaskyne.
Neskôr skupina v tradícii pokračovala a cel
kove uskutočnila 16 hudobných koncertov
s rozličnou hudobnou produkciou.
Okrem prieskumnej činnosti skupina usku
točnila farbiace skúšky v Hladovej priepasti,
čistenie jaskyne od starej drevenej výdrevy,
výskum rastu kvapľov a genézy mäkkých sin
trov. Významným prínosom bolo zameranie
neprístupných častí Belianskej jaskyne v ro
koch 2000 až 2007. Celkove jaskyňa dosiahla
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zameranú dĺžku 3829 m s prevýšením 168 m.
Vyhodnotený plán jaskyne v mierke 1 : 500
spracoval Ľubomír Plučinský, podklady plá
nov jaskyne v programe THERION spracoval
Maroš Plučinský. Geologické pomery, morfo
logickú charakteristiku zameraných priesto
rov, ich genézu a sedimentárnu výplň jaskyne
zhodnotil RNDr. Stanislav Pavlarčík.
Najväčším objavom skupiny je jaskyňa
Javorinka; objavili ju naši členovia Jozef Jirásek,
Štefan Gaži, Vladimír Vadovský, František Kaňa,
Jozef Pichnár, Jozef Miko, František Garanič,
František Michna na podnet RNDr. Stanislava
Pavlarčíka v roku 1973. Jaskyňa predstavuje rieč
ny viacúrovňový jaskynný systém s aktívnym
tokom. Lokalita je nosným programom speleo
logického výskumu skupiny. Vzhľadom na ak
tívny riečny tok jaskyňu skúmame len v zimnom
období počas nízkeho stavu vody, lebo počas
letného obdobia je vstupná časť – sifón Cerberus
– zaplavená. Táto skutočnosť nám pripravila ho
rúce chvíle na jar 1991, keď skupinu jaskyniarov
prekvapil náhly odmäk a príval vody zaplavil
sifón ešte pred ich výstupom z jaskyne. Následná
záchranná akcia speleopotápačov vyslobodila
účastníkov z nedobrovoľného zajatia a šťastne
ukončila túto psychicky náročnú akciu.
Nesmieme zabudnúť na spoluprácu s inými
skupinami zo Slovenska, Česka, Maďarska
a Poľska. Zaujímavá bola spolupráca pri cvič
nej záchrannej akcii s členmi HS TANAP-u
a HS TOPR-u v jaskyni Javorinka, kde trans
portovali raneného figuranta od I. vodopádu
až von z jaskyne. Počas uplynulých rokov jas
kyňu skupina preskúmala a zdokumentovala,
pričom celková dĺžka zameraných chodieb už
prekračuje 9018 m s prevýšením 361 m, čo ju
radí medzi popredné slovenské jaskynné sys
témy. Jaskyňa bola v roku 2001 vyhlásená za
národnú prírodnú pamiatku (NPP).
V rokoch 1972 až 1975 sa skupina venova
la prieskumu a dokumentácii krasových javov
v Kolovej doline, Javorovej doline, Svišťovej do
line a Širokej doline (Mokrá diera, Suchá diera,
Medvedia jaskyňa, Jaskyňa pod Úplazom, Lovecká
jaskyňa, Prievanová jaskyňa a pod.). Farbiace
skúšky uskutočnené v Širokej doline potvrdi
li spojitosť Bielovodskej doliny, Širokej doliny
a Svišťovej doliny, čo významnou mierou prispelo
k poznaniu hydrologických pomerov v masíve
Javorinskej Širokej a ovplyvnilo neskoršie objavy.

Väčšie úspechy pokračujú prieskumom a do
kumentáciou Tristarskej jaskyne v roku 1977,
ktorá svojou hĺbkou 201 m a dĺžkou vyše
501 m je významnou priepasťou v severový
chodnej časti Tatier.
Skupina počas svojej činnosti v Pieninách sa
venuje prieskumu jaskyne Aksamitka, v ktorej
sme vybudovali uzáver jaskyne, a dokumentá
cii niekoľkých menších jaskýň Haligovského
krasu. Skupina pracovala aj v Jaskyni v Ostrých
skalkách v Ľubovnianskej vrchovine. Okrem
krasových jaskýň sa skupina venuje aj pries
kumu a dokumentácii nekrasových jaskýň
Levočských vrchov, kde skupina zdokumento
vala 8 jaskýň s celkovou dĺžkou 400 m.
Členovia skupiny okrem účasti na celoslo
venských jaskyniarskych akciách sa zúčastni
li aj zahraničnej expedície do Juhoslávie alebo
s poľskými kolegami do jaskýň na poľskej stra
ne Tatier. Z ďalšej činnosti môžeme doplniť
Jaskyniarske týždne, ktoré skupina organizovala
k významným výročiam, ako 90. výročie objave
nia Belianskej jaskyne v r. 1971, 100. výročie obja
venia Belianskej jaskyne v roku 1981, 40. výročie
Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá v roku 1995
a posledný k 50. výročiu skupiny v roku 2005,

množstvo výstav a prednášok pre verejnosť a štu
dentov škôl venovaných výročiam Belianskej jas
kyne, jaskyne Javorinka a skupine. V rámci pub
likačnej činnosti spomenieme príspevky do pub
likácií Spravodaj SSS, Slovenský kras, Aragonit
a takisto príspevky do dennej tlače a časopi
sov od členov Jozefa Jiráska, RNDr. Stanislava
Pavlarčíka, Vladimíra Vadovského, Vladimíra
Fudalyho, Otta Kňazovického, Ľubomíra Plu
činského. V poslednom období významnou mie
rou prispel k propagácii činnosti skupiny svojou
tvorbou krátkych filmov Igor Michlík.
Z našej krátkej histórie sme sa poučili, a tak
veľmi vhodne sme využili možnosť uchádzať sa
o získanie grantu v rámci programu „Dajte pries
tor vašim nápadom“ z Konta Orange, na základe
ktorého skupina postavila cvičnú „Beliansku le
zeckú stenu Havran“ v telocvični Základnej školy
J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Stena slúži pre spe
leologický krúžok, kde chceme pomôcť mládeži
v našom meste naučiť sa všetkým zručnostiam,
ktoré sú potrebné pre dobrých jaskyniarov, aby
mal kto pokračovať v ceste, ktorú naša skupina
nastúpila pred polstoročím.
Vladimír Fudaly

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
vznikol roku 1999 po rozdelení JK
Strážovské vrchy – Dubnica nad
Váhom na dva samostatné kluby
(23. 1.). Ustanovujúca ČS nového
klubu so sídlom v Považskej Bystrici
sa konala 27. 2. Na začiatku mal 21
členov, predsedom 3-členného výboru
sa stal Bohuslav Kortman, tajomníkom
Pavol Kardoš a hospodárom Ján Kasák, reví
zorom Miroslav Kardoš. V tom istom roku
získal klub právnu subjektivitu. Prvý ročný
plán činnosti zahŕňal speleologický prieskum
perspektívnych krasových lokalít Strážovských
a Súľovských vrchov, príp. Malej Fatry (Priepasť
medzi Kačkami, Pružinská Dúpna jaskyňa, jas
kyne Otcova a Četníkova svadba a ďalšie) vráta
ne organizovania viacdňových pracovných sú
stredení. Jeho súčasťou bola tak dokumentačná

činnosť – technické denníky, mapova
nie a viaceré spôsoby prezentácie do
siahnutých výsledkov, ako aj rozlič
né ochranárske aktivity a osvetová
činnosť s cieľom získať priaznivcov
a záujemcov o jaskyniarstvo i finan
čné zdroje na vlastnú klubovú čin
nosť. Medzi úlohy patrilo zapájať sa do
činnosti v rámci SSS, najmä zúčastňovať sa
na centrálnych akciách a spolupracovať s inými
speleoklubmi. V prvom roku sa uskutočnilo
24 pracovných akcií, najviac v Otcovej j., Priepasti
medzi Kačkami a Sonde na Hrubej Kačke (obe
sa v spolupráci s členmi SK Nicolaus aj zmapo
vali), v Závadských jaskyniach a v j. Četníkova
svadba. Úspechom bol objav Priepasti v Sietnej
(Vandráčky) a Novej temnej jaskyne, ktoré sa
tiež zamerali. Spolu sa objavilo 87 m priestorov
a 109 sa ich zameralo.
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V ďalších rokoch sa aktivita klubu prejavila
v stúpajúcom počte akcií, z ktorých väčšina sa
týkala jaskyne Četníkova svadba na Strážove;
roku 2001 sa v nej podarilo objaviť rozsiahle
nové chodby a siene (dĺžka polygónového ťahu

tách sa zaregistrovali a čiastočne zdokumentovali
viaceré nové jaskyne. Popri domácich objaviteľ
ských úspechoch sa rátajú aj tie, o ktoré sa pričinili
naši členovia v územiach iných klubov SSS, nap
ríklad prepojenie jaskýň Večná robota a Starý hrad
na Krakovej holi v Nízkych Tatrách
do najhlbšieho jaskynného systému
u nás (P. Kardoš, J. Krebes a čaka
teľ A. Kardoš roku 2003), objavy
Šlosiarovej jaskyne (Skerešovskolicinský kras) roku 2006, v jasky
niach Jánskej a Demänovskej do
liny a i.
Doteraz najväčší počet akcií
(159) sa zaznamenal v technických
denníkoch z roku 2005. Ich ná
plňou tak ako po iné roky bola
aj činnosť zameraná na ochranu
jaskýň a ďalšie aktivity vykonáva
né v rámci speleologickej strážnej
služby. V tomto roku sa vyhoto
Rok 2001 – v deň objavu rozsiahleho pokračovania jaskyne Četníkova vili uzávery Pružinskej Dúpnej
jaskyne a jaskyne Džimova spása,
svadba. Foto: P. Strečanský
pri ktorých sa využili skúsenosti
vzrástla zo 106,5 na 587 m, prevýšenie dosiahlo s uzatvorením jaskýň Otcova (2003), Jánošíkova
-53 m), neskôr Vodopádový (2002) a Prvomájový a Četníkova svadba (2004). Roku 2006 sa osa
dóm (2003) s ďalšími priestormi, spolu viac ako dil uzáver Strážovskej priepasti a všetky uzavreté
300 m, čím jaskyňa vrátane nezameraných častí jaskyne sa označili informačnými tabuľkami.
prekročila dĺžku 1 km a prevýšenie -70 m. Roku Účinnú, najmä finančnú podporu sme pri tom
2003 sa v rámci mapovacieho kurzu SSS vyhotovil získali od Správy slovenských jaskýň, s ktorou
podrobný plán Pružinskej Dúpnej jaskyne a zá má klub podpísanú dohodu o spolupráci v tejto
roveň sa zintenzívnil jej prieskum sondovaním, oblasti. Na ochranu krasových javov sa využili
ktorý však priniesol iba čiastkové postupy, najmä prostriedky i z grantových súťaží malých environ
v podobe neskoršieho objavu neveľkých, ale pekne mentálnych projektov MŽP SR Zelený projekt
vyzdobených sienok (2006 – 7). Členovia klubu, 2004 (náučný panel PP Pružinská Dúpna jasky
ktorých počet sa stále zvyšoval a v roku 2007 ňa) a 2007 (úprava krasových prameňov v doline
prekročil 40-ku, vykonávali speleologický pries Jasenová). Členovia klubu sa podieľali na zorga
kum i v iných krasových, resp. pseudokrasových nizovaní seminára speleologickej strážnej služby
územiach v ich pôsobnosti či v spolupráci s inými v Pružine-Priedhorí roku 2004 a na programe
klubmi aj mimo nej. S prijatím M. Lisého do seminára v Súľove roku 2007.
klubu sa rozšíril záber prieskumnej a dokumen
JK Strážovské vrchy počas svojej 10-ročnej his
tačnej činnosti aj na oblasť Považského Inovca, tórie zorganizoval niekoľko centrálnych podu
kde sa objavilo niekoľko jaskýň (napr. Džimova jatí SSS. Okrem už spomenutého mapovacieho
spása). Z úspešných výsledkov dosiahnutých v tra kurzu r. 2003 v Pružine-Priedhorí to bol 44. jas
dičných lokalitách treba spomenúť zameranie kyniarsky týždeň „Strážov 2003“ v Čičmanoch
Jánošíkovej jaskyne a objav a následnú dokumen (v spolupráci s JK Dubnica nad Váhom), rok
táciu Strážovskej priepasti (2006) na Strážove, nato Lezecké dni v Priedhorí – Skalnej doline
ale pracovalo sa aj na Kačkách, v Skalnej doline, (s JS Adama Vallu Terchová) a členovia klubu
Sokolí, na Kozli a Ostrej, pri Rajeckej Lesnej a Raj. mali podiel aj na organizačnom zabezpečení
Tepliciach (Skalky), na Malom Maníne a inde. Pri Jaskyniarskeho týždňa v Moravskom krase.
povrchovom prieskume v týchto i ďalších lokali Viacerí z nás sa zapojili do prípravy a realizá
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Rok 2006 - objav Strážovskej priepasti. Foto: I. Pohanka

cie 6. ročníka obnovenej Speleologickej školy
SSS roku 2007 v Pružine-Priedhorí, či už ako
spoluorganizátori, lektori alebo sprievodcovia.
Bol medzi nimi aj Slavo Chmela, ktorý so
svojím bratom Petrom v súčinnosti s ďalšími
dobrovoľnými slovenskými jaskyniarmi nakrútil
dokumentárny film o Dúpnej jaskyni (2005)
a ďalšie vydarené filmové snímky s jaskyniar
skou tematikou, s ktorými sa predstavili aj na
Speleomítingu vo Svite. Tu sme sa roku 2003
prezentovali aj filmom o Četníkovej svadbe, pás
mom „Čo je nové na Strážove“ a I. Pohanka
dostal cenu za umelecké stvárnenie jaskyniarstva
(toto ocenenie získala už predtým hudobná
skupina Kortmanovci). Na šírenie jaskyniarskej
osvety a informácií o jaskyniach dobre poslúžila
vývesná klubová skrinka v Manínskej tiesňave
i textovo-obrázková skladačka „Jaskyne v okolí
Považskej Bystrice“, ktorú sme vydali s podpo
rou mesta roku 2006 v rámci projektu Poďte
s nami do jaskyne; jeho súčasťou boli 1- až
3-dňové poznávacie zájazdy pre jaskyniarov a ne
jaskyniarov do sprístupnených i nesprístupne
ných jaskýň na Slovensku a na Morave v r. 2006
až 2008, príležitostné prehliadky Pružinskej
Dúpnej jaskyne s jej osvetlením, sprievodcovský
mi a lektorskými službami pre širokú verejnosť,

ako aj Jaskyniarsky večer s bohatým programom
v kine Mier v Považskej Bystrici (2007), ktorý
sa stretol s priaznivým ohlasom návštevníkov.
Pozornosť zároveň vzbudila tamojšia výstava
jaskyniarskej fotografie I. Pohanku a obra
zov F. Miháľa a o rok neskôr výstava Jaskyne
Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo.
Záujem bol aj o prednáškovú činnosť, exkur
zie a podobné aktivity jednotlivých členov JK
v spolupráci so školami alebo inými organizá
ciami nielen v sídle klubu; o našej činnosti sme
informovali v Spravodaji SSS, v iných periodi
kách a médiách; od roku 2008 máme vlastnú
internetovú stránku www.speleostrazov.sk. Svoje
poslanie tiež splnili akcie, usporiadané za účas
ti členov okolitých jaskyniarskych klubov, ako
Speleofutbal 2000 v Pružine alebo pracovné
a spoločenské stretnutia na Kortmanke, kde má
náš klub svoju terénnu základňu. Aj vďaka spon
zorom (obce Pružina, Raj. Lesná, firmy Toyota,
Štúdio 727 a i.) sa môže klub stať vlastníkom
základne v Priedhorí, ktorej budovu má od pol
roka 2002 v prenájme od Lesov SR.
Pôvodné zloženie výboru JK sa niekoľkokrát
obmieňalo s výnimkou predsedu a hospodára.
Vo voľbách roku 2003 sa stal tajomníkom M.
Kardoš, rok predtým nahradil P. Kardoša vo
funkcii tajomníka J. Habrún. Roku 2006 sa
výbor rozšíril o I. Steinera a P. Kardoša a r. 2008
vystriedal M. Kardoša B. Pružinec. Čo sa týka
členskej základne klubu, k zakladajúcim členom
sa postupne pridávali ďalší, niekoľkí ukončili
členstvo alebo nie sú aktívni. Jeden z prvých čle
nov – J. Kasman – roku 2008 zomrel.
Na 14. valnom zhromaždení SSS prevzali
Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy a jeho pred
seda významné ocenenia – strieborné medaily
najmä za prínos v speleologickej prieskumnej
činnosti. V tejto oblasti, ale aj ostatnými mnoho
strannými aktivitami za 10 rokov svojej existencie
tak náš klub prispel k napĺňaniu cieľov a posla
nia Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Bilancia niektorých ukazovateľov činnosti JK
v období 1999 – 2008
Počet členov k 31. 12. 2008
40
Počet akcií a technických denníkov 971
Objavy v metroch
1320
Zamerané metre
1621
Bohuslav Kortman
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Speleoklub Šariš
Speleoklub Šariš je jedným z naj
mladších v Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Jeho história sa začala
písať 23. 4. 2004, kedy bol predsed
níctvom SSS vo Svite prijatý do SSS.
Speleoklub založili bývalí členovia
OS Prešov a ďalší priaznivci spele
ológie z okolia Prešova. V roku 2009
mal 21 členov. Pôsobnosť klubu je za
meraná na geomorfologické jednotky Branisko,
Bachureň, Šarišská vrchovina, Ondavská vrcho
vina, Busov, Levočské vrchy, Spišsko-šarišské
medzihorie, Čergov, Čierna hora, Slanské vrchy
a Poloniny. Väčšiu časť tohto územia budujú se
dimentárne alebo vulkanické horniny s výskytom
tzv. pseudokrasových jaskýň, založených na sva
hových pohyboch a deformáciách. Preto aj väčšina
nami preskúmaných a zdokumentovaných jaskýň
má charakter pseudokrasových trhlín a blokovísk.
S rozmachom činnosti od spontánneho
nadšenia klub postupne dozrieva a sústreďu
je sa na systematickejší prieskum jednotlivých
lokalít. Rozvíja sa spolupráca s inými klubmi,
ktorá prináša prvé ovocie: objav Ďakovej jaskyne
(126 m) v Poloninách v spolupráci so
Speleoklubom Nicolaus, objav jaskyne Drwali
v spolupráci s poľskými jaskyniarmi. V klube sa
na prieskumníkov profilujú niekoľkí členovia
so zameraním na mapovanie jaskýň, viacerí sa
zaškoľujú na používanie jednolanovej techniky,
ďalší vyrábajú náradie na výkopové a iné práce.
Rozvíja sa aj publikačná činnosť klubu.
Rok 2004 priniesol ďalší významný míľnik:
objav Jaskyne pod Spišskou v Levočských vr
choch, ktorá sa dĺžkou 740,47 m stala
najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou
na Slovensku. V okolí tejto jaskyne bolo
zdokumentovaných a publikovaných
viecero ďalších menších jaskýň, napr.
Zatajená, Mostová, Krakova, Bočkova,
Jaskyňa pri ceste, Janina próba a iné.
V spolupráci s ŠGÚDŠ Košice pokra
čuje v Jaskyni pod Spišskou sedimen
tologický prieskum a výskum svaho
vých pohybov. Pokračuje spolupráca
s poľskými, ale aj slovenskými netopie
rarmi pri počítaní netopierov v tejto
jaskyni. Rozširuje sa spolupráca so
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Speleoklubom UK na Muránskej plani
ne a vo Vysokých Tatrách, kde pomá
hame pri prieskume a dokumento
vaní jaskyne Mesačný tieň. Celkovo
sme tu odpracovali vyše 30 dní.
„Doma“ v Levočských vrchoch sa
zameriavame na prieskum oblasti
okolo obce Tichý Potok. Je tu už dlh
šie známa Židova jaskyňa a množstvo
ďalších nezdokumentovaných lokalít. V Židovej
jaskyni je po počiatočnom prieskume objavený
rozsiahly podzemný labyrint. Jaskyňa dosahuje
dĺžku 503 m, stáva sa druhou najdlhšou pse
udokrasovou jaskyňou na Slovensku. Aj tu spo
lupracujeme s ŠGÚDŠ a netopierarmi. Lokalita
je rozsiahlym zosuvovým pásmom, v ktorom
postupne nachádzame množstvo menších jas
kýň. Pozornosť si zaslúži Trojuholníková jas
kyňa s dĺžkou 151 m. Nemenej zaujímavé sú aj
ostatné jaskyne, napr. Čugaňa, Trojvchodová,
Jazvečia, Veľkonočná, Ata-Ata. Ich dĺžka je od
15 do 50 m.
Rok 2005 priniesol rozšírenie zahraničných
aktivít o ostrov Hvar. Pôvodne iba dovolenková
lokalita dala priestor aj jaskyniarom. Preskúmala
a zdokumentovala sa (podľa dostupných infor
mácií) najhlbšia jaskyňa Jerkiho jama, okrem
hĺbky 79 m a dĺžky 215 m pozoruhodná hlavne
tým, že ako v jedinej na Hvare je na dne sladká
voda. Zdokumentovali sme aj nádherne pizo
litmi vyzdobenú Lebkovú jaskyňu (dĺžka 48 m,
hĺbka 14 m) s nálezmi ľudských ostatkov.
Celkovo sa na ostrove Hvar objavilo a preskúma
lo vyše 14 jaskýň s dĺžkou 5 – 30 m.

Ďalší pseudokrasový raj bol v roku 2006
objavený v okolí kóty Zámčiská v Levočských
vrchoch. Najznámejšie jaskyne v lokalite sú:
Jaskyňa ľadového dychu, Nikova jaskyňa,
Veľkonočná jaskyňa a mnohé iné, na ktorých
sa pracuje. V roku 2008 bola objavená a zdo
kumentovaná Jaskyňa v Javorinke v Levočských
vrchoch (dĺžka 78 m), pracovalo sa aj na iných
menších lokalitách v tejto oblasti.
Spolupracujeme s jaskyniarmi v Slovenskom
krase. S Komisiou pre speleopotápanie sa pra
cuje v jaskyni Skalistý potok, so Speleoklubom
Drienka na lokalitách na Hornom vrchu, na
Slilickej planine, Muránskej planine, ale i na
množstve iných lokalít v krase.
Zahraničné aktivity sa v roku 2007 rozširujú
o spoluprácu pri dokumentovaní jaskyne Veľká
Klisura v Kosove a jaskyne Slovačka jama na
Karadžici, ktorá je najhlbšou v Macedónsku.
So SK Drienka spolupracujeme pri objavo
vaní a dokumentovaní jaskyne Dracoaia
v Rumunsku (dĺžka 851 m, denivelácia
101 m). So Speleologickým klubom Červené
vrchy spolupracujeme nielen v Červených
vrchoch, ale i v jaskyni Shpanik v Albánsku
a ďalších v Kosove a Macedónsku. Rok 2008
otestoval niekoľkých členov klubu pri pries
kume a dokumentovaní zatiaľ najhlbšej mace
dónskej priepasti Slovačka jama na Karadžici
s hĺbkou 524 m.
K domácim bližším lokalitám: snažíme sa ploš
ne preskúmať donedávna zaznávané flyšové po
horia, ale aj vulkanické Slanské vrchy. Okrem
najperspektívnejších Levočských vrchov poznáme
aj lokality donedávna absolútne neznáme. Treba
spomenúť napríklad Jaskyňu mŕtveho vojaka pri
Fričovciach, Juskovu jaskyňu pri Juskovej Voli
alebo jaskyne v bradle Kurdovec pri Olejníkove.
Chodíme monitorovať staršie už známe lokali
ty, máme na mysli tradičné „prešovské“ lokali
ty, napr. Diablovu dieru (ponor aj vyvieračku)
a jaskyne v Lačnovskom kaňone a Kopytovskej
doline v pohorí Branisko. Perspektívne sú aj jas
kyne v Slavkovskom krase pri Vyšnom Slavkove.
Monitorujeme aj Skalnú dieru (Penežnica) pri
Suchej Doline a menšie jaskynky pri Hrabkove.
Podarilo sa nájsť jaskyne aj v takých oblas
tiach, kde ich nikto nečakal, napr. v Ondavskej
vrchovine, v Slanských vrchoch v nižších polo
hách alebo v pohoriach Ondavská vrchovina,
Busov a Čergov mimo už známych jaskýň.

Za zmienku stojí aj činnosť v historickom
podzemí: najviac práce sme vykonali v stredo
vekej šachte (so štôlničkami) nad Sabinovom,
teda v Džandžurovej diere, správne Gešurovej
diere. Pôvodne to bola sporná jaskyniarska
lokalita. Okrem toho naši členovia poznajú
podzemné priestory na Hanigovskom hrade
a Kamenickom hrade.
V roku 2008 sme pre jaskyniarstvo objavili
pravdepodobne najhlbšiu pseudokrasovú jas
kyňu Horná vitrova dzira v Slanských vrchoch.
Až zameraním potvrdíme jej primát a preko
náme deniveláciu podobnej rozsadlinovej jas
kyne v Kremnických vrchoch. Takto na našom
teritóriu bude okrem najdlhšej aj najhlbšia
pseudokrasová jaskyňa.
Čo sa týka spolupráce so zahraničnými klub
mi, mimoriadne priateľské kontakty máme
s klubmi v Poľsku (Stowarzysenie Speleoklub
Beskidski a Speleoklub Bielsko-Biala), s ktorých
členmi sme sa zúčastnili okrem menších akcií
na oboch stranách hranice aj minimálne šty
roch ročníkov nadnárodných akcií Spotkanie
exploratorow jaskiň beskydskich. Jeden ročník
sme usporiadali u nás v Levočských vrchoch.
Práve na medzinárodnej konferencii o pseudo
krase v Poľsku sme prezentovali našu najdlhšiu
pseudokrasovú jaskyňu.
V začiatkoch činnosti sme spolupracovali
s maďarskými vulkanospeleológmi (I. Eszterhás,
G. Szentes). Najnovšie majú veľký záujem
o spoluprácu ukrajinskí jaskyniari z Užhorodu,
pretože v prihraničnej oblasti vieme o niekto
rých ukrajinských jaskyniach viac ako domá
ci. Spolupráca s rumunskými, macedónskymi
a kosovskými speleológmi už bola spomínaná
vyššie. S tradičnými českými, resp. moravskými
jaskyniarmi sa stretávame priamo v jaskyniach
na Slovensku, resp. pri exkurziách v Českej
republike.
V rámci klubovej činnosti sme vytvorili vlast
nú webovú stránku, ktorú pravidelne aktuali
zujeme. Nové, zaujímavé informácie pravidelne
uverejňujeme v Spravodaji SSS a iných publi
káciách. Niekoľko prezentácií sme mali aj na
Speleomítingu vo Svite.
Za päť rokov existencie klubu sa celkovo ob
javilo a zameralo viac ako 6000 m jaskynných
priestorov.
Speleoklub Šariš

65

Speleoklub Tisovec
Oblastná skupina č. 6 Tisovec vznik
la v novembri 1951. Založil ju peda
góg vtedajšej Hutníckej školy Ing.
Svätopluk Kámen. V krátkom čase
po príchode do Tisovca v jeseni
1951 sústredil okolo seba záujem
cov o prírodu a kras z radov štu
dentov školy. Už 5. novembra 1951
uskutočnili prvú jaskyniarsku výpravu
na Hradovú, kde navštívili dve jaskyne.
Neskôr podnikli výpravy do Teplice, Jaslíšť,
Suchých dolov a jaskyne Kostolík pri Hlbokom
jarku. V decembri 1951 po odkrývacích prá
cach zostúpili do úvodných častí jaskynnej
priepasti Michňová.
Ďalšie výpravy smerovali do Jazernej jasky
ne, Jaskyne netopierov a do krasových oblas
tí Voniacej, Šajby, Dielika, Káštera a Kochov.
Pracovné zameranie skupiny sa postupne roz
širovalo na krasové územie Muránskej planiny.
Tu pokračoval prieskum v jaskyni Bobačka
a v lokalitách Malá a Veľká Stožka, Homola,
Stračaník, Hrdzavá a Javorníková dolina,
Tatričky. Prieskum podzemných a povrcho
vých krasových javov pokryl prakticky celé
územie Muránskej planiny.
Súbežne s prieskumom krasu a jaskýň pre
biehala dokumentačná činnosť. Vyhotovovali
sa „Katastre krasových javov“, neskôr
„Identifikačné karty jaskýň“. Zhotovovala sa
fotodokumentácia a mapová dokumentácia
krasových javov. Nezanedbateľná je publikač
ná činnosť v odborných časopisoch a periodi
kách, ako aj prezentácia v iných médiách (te
levízia a rozhlas). Ing. Svätopluk Kámen vydal
dve knižné publikácie (Rimavskou a Muránskou
dolinou a Za svetlom karbidky). Ing. Zbigniew
Nišponský je autorom publikácie V zaplavených
hlbinách pod Tisovským a Muránskym hradom,
keramických plastík a grafických diel s temati
kou tisovskej prírody a jaskyniarstva.
Členovia skupiny navštívili aj iné krasové
lokality na Slovensku i v zahraničí. V rámci
expedícií to boli Česko, Poľsko, Francúzsko,
Macedónsko, krajiny bývalej Juhoslávie,
Alžírsko, Kaukaz a v poslednom období nie
koľkokrát Venezuela. Naše jaskyne obdivo
vali zahraniční návštevníci z Česka, Poľska,
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Ukrajiny, Švajčiarska, Nemecka,
Anglicka, USA a Maďarska.
V rámci propagácie a ochrany
krasu uskutočňujeme prednášky
a exkurzie v teréne pre miestne
školy, školy v prírode, záujmové
krúžky a verejnosť so zameraním na
ochranu krasu a poznávanie kraso
vých javov v okolí Tisovca.
Počas 58-ročnej činnosti jaskyniarskej
skupiny bolo zaregistrovaných, prebádaných
a zdokumentovaných okolo 400 jaskýň a prie
pastí Muránskej planiny a Tisovského krasu
a množstvo povrchových krasových javov.
Medzi najvýznamnejšie objavy a úspechy v do
terajšej činnosti patria: objavenie nového vcho
du jaskyne Bobačka, speleopotápačský prienik
cez vstupný sifón Teplice, následné otvorenie
druhého vchodu do nej, prebádanie Jazernej
jaskyne a zdokumentovanie Periodickej vyvie
račky, nové objavy v jaskyniach Rysie hniezdo,
Daxner, Dielik. V lete 2006 sa nám podarilo
preniknúť do podzemných priestorov Novej
Michňovej v Suchých doloch. Jaskyňa sa vy
značuje systémom mohutných priepastí a je
jednou zo vstupných častí do podzemného
systému Suché doly – Teplica. 13. 5. 2008
po upozornení miestnym občanom Jarom
Brndiarom, členom Stráže prírody, na malý
otvor v skalnej stene sme prenikli do vstupnej
časti Jaskyne dvoch kamarátov (K 2). Jaskyňa je
vytvorená v dolomitoch. Dominantou jaskyne
sú dva stalagnáty dlhé 5,6 m. V jaskyni pokra
čuje intenzívny prieskum. 12. 12. 2008 sme
prenikli do Suchodolskej jaskyne na planine
Suché doly.
Skupina bola počas svojej existencie viackrát
ocenená za rozvoj jaskyniarstva v regióne a na
Slovensku. V roku 1987 dostala od Slovenskej
speleologickej spoločnosti striebornú medailu
za rozvoj speleológie a v roku 2001 primátor
mesta udelil Speleoklubu Tisovec Cenu pri
mátora mesta Tisovec za odbornú činnosť
pri objavovaní podzemných krás Tisovského
krasu a Muránskej planiny. V roku 2007
Slovenská speleologická spoločnosť udelila
Speleoklubu Tisovec ocenenie za objav jaskyne
Nová Michňová.

V súčasnosti pracuje skupina pod názvom
Speleoklub Tisovec so sídlom v Tisovci ako
bezpríspevkové združenie s vlastnou právnou
subjektivitou. Zameriava sa na prieskumnú
a dokumentačnú činnosť vo vymedzenom

území Tisovského krasu a časti Muránskej
planiny. K 30. 12. 2008 máme 15 členov a 1
čakateľa.
Ivan Kubíni

Trenčiansky speleoklub
Po 2. svetovej vojne sa spomedzi turistov
v Trenčianskych Tepliciach začala spontánne
vyčleňovať skupina ľudí, ktorí svoje vychádzky
do prírody čoraz viac spájali s návštevami jas
kýň. Často si nechávali radiť od miestnych znal
cov v okolitých obciach a nájdené diery v rámci
svojich skromných možností skúmali. ,,Boli
to také divoké roky,“ spomína dnes 78-ročný
Emil Kavalír. Nechodilo sa pravidelne, pries
kum nebol systematický. Akcie sa často spájali
s hľadaním húb, zberom lesných plodov a pod.
Keď sa začiatkom 50-tych rokov dozvede
li o prieskume prebiehajúcom pod vedením
J. Špačka, M. Sahuľa a J. Kováčika v okolí
Slatinky nad Bebravou, neváhali sa pridať. Na
tejto strane Baskeho malo jaskyniarstvo svoje
prvé kroky už za sebou. Okrem skutočnosti, že
jaskyne sú tu väčšie a početnejšie, mal na tom
významný podiel objav pokračovania Dupnej
diery v r. 1935, spojený s archeologickými
nálezmi. Takto vznikla prieskumná skupina,
ktorú sme dlhé roky už v rámci SSS poznali
ako Oblastnú skupinu Trenčianske Teplice.
Neskôr sa jej vedúci J. Špaček, povolaním uči
teľ, presťahoval za prácou do Trenčianskych
Teplíc. Pracovný rajón skupiny teraz zahrnoval
tak povodie horného toku Bebravy, ako aj
povodie Tepličky. Žiaľ, skupina dlhé roky ne
viedla prakticky žiadnu dokumentáciu, takže
dnes sme pri opise tohto obdobia okrem spo
mienok E. Kavalíra odkázaní len na stručné
zmienky v literatúre. Vymenujme aspoň hlav
né pracoviská: Dupná diera (1953), Fortúna
(prieskum vedený J. Majkom) a Hrkľavé jazero
(1953), Viežka (1953), Pareniská pri Michalovej
(1957 – 58), Starý háj (1958 – 60, 1963 – 65),
Nová jaskyňa (1953 – 56, 1964), Kováčova diera
(1964 – 65, 1973), opäť závrty na Jamách (1961
– 62), puklina v Klepáči (60-te roky), Jaskyňa
pod Jeleňom (60-te a 70-te roky, 1987), závrt na

Janovčí (koniec 60-tych rokov, 1974), vyvieračka
Kopanička (1970), Kunia jaskyňa (1972 – 73),
závrty na Kráľovci a aktívny ponor pri Šípkove
(1978), Priepasť na Zrazoch 1 a 2 (1978).
Po J. Špačkovi neskôr prevzal vedenie skupi
ny E. Kavalír. Významnou udalosťou nielen
pre domácich jaskyniarov bol Jaskyniarsky
týždeň SSS v Slatinke nad Bebravou, konaný
v dňoch 6. – 12. 7. 1974, zorganizovaný spolu
s OS Uhrovec. V osemdesiatych rokoch, keď
sa nedarilo natrvalo pritiahnuť mladších ľudí,
aktivita skupiny upadla. Prieskum sa robil
v pukline na dolnom konci Šípkova (1981),
v Svinskej diere a jaskyniach Salamandria,
Špačkova a Lupenice 1 (1989).
Deväťdesiate roky priniesli nových členov
i nový elán. S generačnou výmenou prišla aj
zmena vedúceho (od r. 1998 M. Sova). V r. 2004
zmenila skupina svoj názov na Trenčiansky
speleoklub. V niektorých prípadoch nadviazali
členovia na prácu starších jaskyniarov: jasky
ňa Fortúna a Priepasť na Zrazoch 1 (1997),
Svinská diera (1993, 1997), Dupná diera (1998
– 2001), Rumpálový závrt (1999 – 2005), Nová
jaskyňa (2003 – 05), priepasť Starý háj (2006).
Vačšinou však pracovali na nových, resp. dosiaľ
neskúmaných lokalitách: Vianočná jaskyňa
(1991 – 97), Závrt nad Vaňovou dolinou (1998
– 99), Veľká jaskyňa v Hustom (2000), Biela
jaskyňa (2001 – 03), súbor jaskýň Česanej
hory (od 2005 doteraz) a nedávno objavená,
zatiaľ nepomenovaná jaskyňa na Starom háji.
Klub dlhodobo spolupracuje s OS Inovec,
najmä jej vedúcim I. Demovičom, pri pries
kume vlastných aj družobných jaskýň. Dvaja
naši členovia sa zúčastnili na zahraničných
expedíciách (Velika Klisura, Velebit, Krym,
Moldavsko). V rámci ochrany krasu sa klub
podieľal na uzavretí jaskýň Dupná diera (2003)
a Viežka (2005) a od domového odpadu vy
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čistil niektoré závrty (2005 – 06). Táto práca
priniesla naozaj nečakaný objav: v závrte pri
Maršalkovej sa po vyprataní divokého smetis
ka odkryla neznáma jaskyňa, dlhá asi 25 m.
V súčasnosti sa pracovné úsilie sústreďuje na
prieskum Severnej sondy na Česanej hore pri
Dolnej Porube.

Na záver treba povedať, že ani desaťročia
snahy nepriniesli významný objav. Postupy, pri
ktorých bol každý meter tvrdo vykopaný, sú
pravidlom a opačné prípady, ako tomu bolo pri
Maršalkovej, sú výnimkou.
Miroslav Sova

Oblastná skupina Tribeč
Oblastná skupina vznikla
v roku 1973 ako OS SSS č. 27
Jedľové Kostoľany. Na začiatku
sa skupina venovala prieskumu
Kostoliansko-lehotského krasu.
Prvým vedúcim OS bol Vilo Keller.
Roku 1975 vznikol pri SZM n. p.
Sandrik Dolné Hámre speleologický krúžok,
ktorého vedúcim bol Ľubo Sapák. Jeho členovia
sa venovali prieskumu jaskýň a krasových javov
v okolí obcí Píla a Veľké Pole vo Veľkopoľskouhereckom krase. V roku 1979 požiadali vede
nie SSS o zaregistrovanie ako riadnej oblastnej
skupiny a bolo im odporučené, aby sa spojili
s OS Jedľové Kostoľany a spoločne sa venovali
prieskumu lokalít, ktoré spolu susedili.
V tom čase bol už vedúcim skupiny Vilo
Bedeč, ktorého v roku 1980 nakrátko vystrie
dal Edo Špaňúr.
Z obdobia do roku 1980 sa nám nezachovali
archívne materiály a ani nie sme v kontakte
s pamätníkmi, ktorí by pomohli pri zdokumen
tovaní tohto obdobia. V roku 1983 členovia
skupiny spolupracovali s Pavlom Mitterom na
rozsiahlom prieskume pohoria Tribeč. Tohto
prieskumu sa zúčastnili aj členovia dnes už
neexistujúcej OS Skýcov. Práca bola ukončená
začiatkom roku 1984 a výsledky sa uverejnili
v zborníku Slovenský kras 1985. V roku 1984 sa
kopala archeologická sonda v Oblúkovej jaskyni
pri obci Píla pod vedením Dr. J. Bártu. Po náj
dení niekoľkých kostí sa predpokladalo praveké
osídlenie, ale následné expertízy potvrdili iba
zvieracie kostrové pozostatky. Plány na ďalšie
kopanie v nasledujúcom roku sa už neuskutoč
nili pre zaneprázdnenie Dr. Bártu.
Obdobie medzi rokmi 1983 – 1989 patrí
medzi najaktívnejšie v celej histórii OS. Akcie
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sa konali pravidelne a v slušnom
početnom obsadení. Akurát chý
bali objavy; čo sme si nevykopali,
to sme nemali. Svedok z tohto
obdobia je napríklad Jazvinská
jaskyňa na Malej Lehote, kde sa
vykopalo niekoľko desiatok metrov,
alebo kamenný val, ktorý odkláňal vodu vteka
júcu do ponoru Suchého potoka. V tomto čase
aktivity skupinu viedol opäť Vilo Bedeč.
Prišiel rok 1989. Z pôvodných členov z Jed
ľových Kostolian už nepracoval nikto, a tak
padlo rozhodnutie premenovať skupinu na OS
Tribeč. Po revolúcii nastala stagnácia, sporadic
ké akcie neviedli nikam a nastal vážny útlm.
Obrat nastal v roku 1993. Za vedúceho bol
zvolený Ľubo Sapák. Chuť pracovať na starých
lokalitách nebola, a tak sme sa začali orien
tovať na staré banské diela v oblasti Hodruše
a Vyhní. V tomto období sme zorganizovali
pre záujemcov niekoľko táborov so zameraním
na staré banské diela.
Ku klasickému jaskyniarstvu sme sa vrá
tili v roku 1999 s nástupom novej generá
cie. Aktívne sa začalo pracovať na klasických
krasových lokalitách Veľkopoľsko-uhereckého
krasu, kde sa prioritou stala jaskyňa Píla. Už
po necelom roku sa dosiahli prvé úspechy, naj
skôr v čiastkových postupoch a neskôr to bol
objav v spodných partiách jaskyne. Práve dlho
očakávaný objav v našich podmienkach na
štartoval novú chuť pracovať, a tak sa ďalšie tri
roky niesli v duchu pravidelných pracovných
akcií v tejto jaskyni. Postupne sa jaskyňa Píla
stala najdlhšou v pohorí Tribeča. Na transport
materiálu zo záverečných častí jaskyne bolo
potrebné stále viac ľudí a tých nebolo, preto sa
postupne od tejto lokality upúšťa.

Ďalšie roky je počet akcií približne v pomere
50/50, čo sa týka domácich akcií a akcií v spria
telených jaskyniarskych kluboch (Jaskyniarsky
klub Dubnica nad Váhom, Speleo Bratislava,
Speleoklub Nicolaus, Slovakia-Bystrá a SpeleoDetva), a približne v tomto pomere je tomu tak
dodnes. Z domácich lokalít sa akcie sústreďujú
hlavne na priepasť Müller, kde sa začiatkom
roku 2007 darí úspešne preniknúť do nových
priestorov. Objaviteľské úspechy pokračujú ešte
aj na konci roka 2007 a dĺžka jaskyne vzrastá
na 84 metrov. Priepasť Müller sa stáva najzaují
mavejšou lokalitou, na ktorej sa každoročne až
do dnešných dní urobí najviac pracovných akcií,
a čo je potešujúce, zatiaľ vždy s menšími postup

mi. Spolu s jaskyňou Píla je to už druhá jaskyňa
Tribeča s dĺžkou, ktorá presiahla 100 metrov.
V rámci speleologickej strážnej činnosti sa
v roku 2008 skonštruoval a osadil nový uzáver
na jaskyňu Píla a bola kompletne vyčistená
jaskyňa Prvá krasová v Sklenoteplickom krase.
V súčasnosti sa najviac úsilia sústreďuje
práve na priepasť Müller, tiež aktívne prebieha
biospeleologický výskum v jaskyni Píla a keď
sa potrebujeme vystrieť a nazbierať nové sily
do ďalšej práce, ideme pomôcť kolegom z ho
reuvedených skupín do jaskýň ohľaduplnej
ších rozmerov.
Jozef Kosej a Juraj Šurka

Oblastná skupina Uhrovec
Skupina bola založená v roku 1970. Jej za
kladateľom a zároveň dlhoročným vedúcim
bol Štefan Čukan, ktorý viedol skupinu až
do svojej smrti roku 1996. Počet členov sa
postupne zvyšoval až na takmer 3 desiatky, no
po revolúcii 1989 postupne a z rôznych príčin
mnoho členov činnosť v skupine ukončilo.
V súčasnosti má skupina 7 aktívnych členov
pod vedením Ľubomíra Hajša.
V takmer 40-ročnej histórii skupiny sa pries
kumná činnosť zamerala hlavne na oblasť
Strážovských vrchov (časť Nitrické vrchy),
a to v masívoch Čierneho vrchu a Rokoša
a ich priľahlých hrebeňov a dolín, ale stopy
po činnosti skupina zanechala aj v odľahlej
ších častiach, napr. v pohorí Tribeč, Považský

Inovec (Topoľčianske Podhradie), v okolí
Trenčianskych Teplíc, Čiernej Lehoty, Skačian,
v Slatinskom krase a inde.
V časti nášho regiónu a v už spomínanom
okolí bolo objavených a preskúmaných alebo
preskúmaných už skôr známych spolu niekoľ
ko desiatok jaskýň (zväčša od niekoľko metrov
do niekoľkých desiatok metrov dĺžky). Medzi
naše najznámejšie jaskyne patria Vlčia diera
(Omastiná) a Melková (Uhrovské Podhradie),
ktoré boli aj uzatvorené, no žiaľ, ich uzáve
ry boli niekoľkokrát a opakovane vylomené.
Skupina v minulosti robila uzáver aj na jaskyni
Dupná diera v Slatinskom krase.
Jozef Kováčik, tajomník OS

Speleoklub Univerzity Komenského (SUK)
Speleoklub UK je k výročiu SSS
v jej radoch 16-ty rok a „služobne
najstarší“ člen SUK-u je členom
SSS 22 rokov. Členovia (priebež
ne 6 – 9, najviac nás bolo 12) sú z Trnavy,
Bratislavy, L. Mikuláša, ale napr. aj Dobšinej.
Špecifikom klubu v čase začleňovania do štruk
túr Spoločnosti bolo, že nemal priznané vlast

né pracovné teritórium. Naše vý
sledky však napriek tomu (alebo
možno práve preto?) patria už roky
v mnohom k tomu najprenikavej
šiemu, čo vlastne SSS charakterizuje. Nielen
doma, ale aj v zahraničí. Navyše mnohé lokality,
ktoré sme objavili alebo bádali, majú aj nemalý
cveng. Poďme krátko ku štatistike:
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Členovia SUK-u k dnešnému dňu objavili
okolo 70 km jaskynných priestorov a (vo vlastnej
réžii) zmapovali 80 km. (To je pre predstavu viac,
ako objavila en bloc celá SSS za obdobie pomer
ne silných rokov 1979 – 1990!) Za posledných
6 rokov objavuje SUK priemerne 6,39 km/rok
a jeho členovia zmapujú 6,76 km/rok. V sloven
ských jaskyniach sme objavili doteraz cca 28 km
priestorov a zmapovali prinajmenej 31 km.
Z udalostí, ktoré mohli mať pre vývoj a dnešný
status SUK-u zásadný význam, vyberáme:
1985 prvé zdolanie plazivkovitej jaskyne Malá
skala v M. Karpatoch (B. Šmída, M. Bežuch,
P. Maška a ďalší, ako 14- až 16-roční)
1986/87 čakateľstvo v radoch OS Chtelnica; prvá
letná „výprava“ do Slovenského raja; sondáže
na K-2 v Plaveckom krase (s I. Demovičom
a J. Slovákom, Šmída, Maška, E. Kapucian,
neskôr už aj Z. Ágh, P. Minárik a ďalší)
1988/89 s Demovičom prieniky v závrte D46
(Dobrovodský kras), náročné ručné čerpania si
fónu; Šmída kreslí prvé mapky jaskýň z Dobrej
Vody; prvý raz na moravskom Speleofóre
1990 prvá expedícia do Velebitu; začíname ob
javovať v Čachtickej j.; výprava do gréckej
Provatiny; na Prírodovedeckej fakulte UK
v Bratislave za pomoci Dr. P. Ženiša (prvý vedúci,
do r. 1995) formálne zakladáme Speleoklub UK
1991 vôbec po prvý raz publikujeme o jas
kyniach, v zborníku Speleofórum: článok
o Velebite; Šmída s Kapucianom objavia na
dne legendárnej sondy Štepnica (Čachtický
kras) pokračovanie do -81 m
1992 vo Velebite objavujeme Manuál; SUK je
prijatý do SSS; začíname mapovať topofilom
1993 prvý článok v Spravodaji (naším aktívnym
príspevkom na časopise je doteraz 74 článkov!); prvá prednáška na Speleomítingu;
Šmída s Kapucianom (+ P. Lisý) nachádzame
rozsiahlejšie pokračovanie v Jaskyni zlomísk
1994 prehlbujeme systém Lukinej jamy; expedí
cie na Krétu a na Island
1995 vo Velebite objavujeme Slovakiu; neúspešná
príprava na expedíciu Auyán-tepuy (Venezuela)
1996 v Slovakii postupujeme do -1000 m,
neskôr je premenovaná na Slovačku jamu;
začíname mapovať Veliku klisuru; Šmída sa
stáva členom výboru SSS; začíname inklino
vať k speleopotápaniu
1997 Šmída vytvára prvú serióznu mapu dôle
žitej Jaskyne v ponore Jašteričieho jazera;
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Ágh prekoná ako prvý (testovací) lezec známy
lanový traverz naprieč Zádielskou dolinou
v dĺžke vyše 800 m
1998 Kapucian s Ághom na výprave v Brazílii;
prestížny francúzsky speleomagazín Spelunca
nám zverejňuje článok o Slovačke jame
1999 Šmída s J. Stankovičom mapujú Krás
nohorskú j. (plus T. Máté, V. Kóňa a ďalší);
vydávame prvú monografiu: Velebit; začína
me sa venovať speleozáchrane
2000 nájdené veľké pokračovanie v Bobačke;
neúspešné otváranie sondy Trúba v závrte
Megero (Čachtický kras), bezpočet akcií,
najmä Šmída s A. Holovičom, plus M. Uher
čík, V. Guľa a ďalší
2001 vo Velebite objavujeme Medúzu; priesku
my v Hačovej j.
2002 9 členov UK participuje na záchrane spe
leopotápača v Rákóczi barlang v Maďarsku;
Šmída s J. Kankulom a Hačom zmapujú po
kračovanie Ardovskej j.; budúci člen I. Pap
sa účastní prienikov do j. Šoldovo
2003 Pap s olympionikom R. Židekom pre
poja v Tatrách Medvediu dieru s Tesnou j.;
prvá regulárna výprava na stolové hory
Venezuely, prieskum Ojos de Cristal, vydá
vame o tom monografiu; autor príspevku sa
stáva tajomníkom SSS; Pap s R. Macháňom
(plus J. Szunyog) prenikajú do Strateného
potoka
2004 Pap so Šmídom objavujú Mesačný tieň;
Šmída sa závažnou mierou podieľa na ob
javoch v monumentálnej Cueva Charles
Brewer a mapuje ju; prvé správy na http://
www.speleork.sk, neskôr na http://www.sss.sk
2005 14. svetový kongres UIS Atény, odpred
nášame tu 3 príspevky; so Z. Hochmuthom
editujeme Bulletin of SSS
2006 niekoľko km objavov v Ojos; Šmída sa
stáva členom redakčnej rady Spravodaja
2007 Šmída a P. Medzihradský na mesačnej
výprave v najhlbšej jaskyni sveta VoronjaKrubera; v Spravodaji č. 4/2007 nám vychádza
19-stranový, v histórii časopisu najdlhší článok
vôbec; v kinách beží Barabášov film Tepuy
2008 prvé exploračné krôčky v rakúskych vá
pencových Alpách; Pap uskutočňuje rozsiah
ly zimný prieskum prievanov v Tatrách zo
vzduchu (motorový padák)
2009 Mesačný tieň sa stáva 2. najdlhšou jas
kyňou Slovenska (23 km!); 2 x vo Venezuele

Pokúsme sa ešte krátko sumarizovať tzv. gov). Výskumy v pohorí sme začali Punoledou
doménové oblasti SUK (územia či lokality), kde (-157 m). O dva roky, 28. septembra 1992,
sme rokmi dosiahli závažnejšie výsledky alebo Gajdošík, Šmída, Kapucian, Ágh a S. Straňák
sme systematicky pracovali (alebo pracujeme nachádzame na úpätí masívu Hajdučki kukovi
doteraz). Je ich 8:
šachtu, nazvanú Manuál, preskúmanú nami
Čachtická jaskyňa
(pre extrémne dažde) do -240 m. Záhrebskí
Na tejto lokalite sme podnikali výskumy jaskyniari v tejto lokalite pokročili v lete nato
intenzívne asi 6 rokov. Objavmi vyše 1 km sme do neuveriteľnej hĺbky -1355 m; lokalita bola
tu presiahli dĺžku 4 km. Jaskyňa má vcelku premenovaná na Lukinu jamu. V roku 1994 na
komplikovaný priebeh (stupne, rebríky, úžiny, pájame na Lukinu jamu -582 m hlbokú priepasť
blato). Práve tu sme sa naučili transportovať Manuál II, ich spoločný systém sa stáva -1392 m
plné vaky a získali jemnocit pre efektívny hlbokým (v tom čase šlo o 8. najhlbšiu jaskyňu
pohyb podzemím.
na svete!). Pätica Šmída, Griflík, Ágh, Kapucian
Plavecký kras
a J. Vykoupil realizuje náš prvý tisícovkový zostup
Sféru záujmov máme v tomto území dlho na dno Lukiny a 23. júla Vykoupil so Šmídom
dobo situovanú do jeho východnej polovice. objavia monštruóznu Xantipu (-323 m).
V r. 1988 v Mokrej doline registrujeme viacero
Viac ako závažný objav sa nám opäť podaril
neznámych lokalít (Neviditeľná, J. hrabáčov). 28. júla 1995, kedy Šmída s Griflíkom objavujú
V r. 1992 prvý raz otvárame jaskyňu Tmavá vchod do jaskyne Slovakia. Na prvej akcii sme
skala (Ágh, Šmída, Gajdošík, J. Meluš a ďalší, ju prebádali do -516 m, v r. 1996 prenikáme
aj plaveckí jaskyniari). V r. 1996 z územia autor postupne do hĺbky -1000 m! 3. augusta 1996
príspevku spracováva svoju diplomovú prácu. sa v zložení D. Kotlarčík, Vykoupil, Šmída
Od r. 2001 sa začína intenzívna spolupráca a M. Sova spúšťame na dno obrovského dómu
s M. Hačom. 2002/2003: stužená prievanová Pompeje a pripisujeme si tým na konto histo
sonda Masné fleky vo Veterlíne (do -10 m): ricky vôbec prvú Slovákmi preskúmanú tisí
Hačo, Šmída a Majerčák. Poslednou nami covku. Po expedícii nám chorvátski jaskyniari
v širšej kooperácii otváranou loka
litou je tu závrt Prepadlé zvony
(2009). V území sme sa krátkodobo
pokúšali sondovať aj na iných loka
litách, venujeme sa tu odbornej kar
sologickej problematike, plus zama
povali sme tu prevažnú časť jaskýň
(Hubekova j., Pri kríži atď.).
Velebit
Séria 12 mimoriadne úspešných
expedícií v Chorvátsku. V Severnom
Velebite sme počas nich našli a prebá
dali 143 jaskýň a priepastí. Dva z nami
objavených jaskynných systémov
(Lukina jama – Manuál II a Slovačka
jama) patria k najhlbším na svete,
našli sme tu celý rad priepastí hlbších
ako -100 m (Siréna, Marianna atď.),
lokality sú charakteristické obrov
skými šachtami a zaľadnením. Ide o
prvý dlhodobý a systematický projekt
slovenských jaskyniarov v zahraničí:
Tím, v ktorom sme na expedícii Velebit ’94 spojili Lukinu jamu
pod naším vedením sem uskutočňo s Manuálom II do systému hlbokého –1392 m: dolu zľava B. Šmída,
vané výpravy mali takmer až národný E. Kapucian, D. Kotlarčík a Z. Ágh, hore zľava K. Kýška, J. Vykoupil,
charakter (zo Slovenska 42 speleoló M. Sova, M. Griflík a E. Kreutz. Foto: B. Jalžić
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oznamujú, že lokalitu je nutné premenovať: 2003 sa I. Pap a R. Macháň po niekoľkých
navrhujú názov Slovačka jama. V r. 1999 má dňoch intenzívnych prác prestrieľali cez úžiny
jaskyňa už -1320 m (v tom čase 17. najhlbšia na v povodňovom vývere Stračaníka (ku koncu
svete, v súčasnosti je 23.).
im pomáhal aj J. Szunyog) do riečnej jasky
Napokon 28. júla 1999 B. Šmída a J. Ondruška ne Stratený potok. Šmída s M. Megelom
objavujú vo Velebite Medúzu, v ktorej v lete 2001 a Gliviakom sa potápali v zachytenej vyvierač
(väčší tím) dosahujeme hĺbku -707 m (stala sa ke Pod hradom (Muráň), ktorá je najsilnej
načas 3. najhlbšou v krajine). Explorujeme v nej šou na Slovensku.
Slovenský raj
gigantickú studňu Bojim, bojim P450 m, s prie
V tejto oblasti sme zatiaľ veľkú jaskyňu ešte
merom na dne 15 x 50 m a objemom 160 000 m3
(v tom čase 5. najhlbšia šachta sveta a najhlbšia neobjavili. No v r. 1999/2000 sme tu bádali
napr. v Prielome Hornádu (Šmída, Kapucian,
vnútrojaskynná vertikála sveta vôbec!).
Gajdošík a ďalší). V máji 2003 nachádzajú Pap
Velika klisura (Gryka e Madhe)
Do Kosova sme sa dostali na začiatku s Macháňom na planine Pelc prepadlisko, kde sa
roku 1996, kedy nás J. Šmoll s J. Vykoupilom poľahky prekopú do zaujímavej jaskyne Diera
prizvali, aby sme tu začali mapovať nimi no v streche: r. 2004/06 intenzívna sondáž (Pap,
voobjavenú jaskyňu. Už na prvej akcii s nimi Šmída, Kapucian, Majerčák a ďalší). Nosnou
sme tu za 5 dní (dva tímy vedené Šmídom lokalitou sa nám stala aj výverová j. Zlatá diera:
a nejaskyniarom E. Kreutzom) zdokumen 7 akcií, zamapovanie celej medzisifonálnej časti
tovali rozsah 3424 m. Po tretej našej spo (Šmída, Gliviak, Griflík, Majerčák, K. Kýška,
ločnej akcii mala jaskyňa už 8,5 km (zma J. Karpiš, tiež Z. Hochmuth a ďalší).
Venezuela, tepuy
povaných 7 km) a jej denivelácia dosiahla
8 výprav (v krátkom slede za sebou),
310 m. Stala sa jednou z najdlhších na
Balkáne. Dôležité boli aj akcie po vojne, kedy resp. 44 km tu nami spoločne s niekoľkými
sme tu objavili a namapovali ďalšie vyššie Venezuelčanmi, Čechmi a Chorvátmi objave
úrovne a rozpracovali tiež sifóny. Za SUK sa ných a zdokumentovaných jaskýň na stolových
na výskumoch V. klisury podieľali: Šmída, horách Churí, Roraima a Kukenan, patrí k naj
Kapucian (po 7 výprav), ďalej Ágh, J. Gliviak, pozoruhodnejším rezultom posledných rokov
Kreutz a Majerčák.
aj vo svetovej speleológii.
Muránska planina
V roku 2002 nachádzajú náš člen Z. Ágh
Sem sme začali chodievať na základe nášho s M. Audym na turistike na hore Roraima
priateľského vzťahu s jaskyniarmi z Revúcej, nedotknutú voľne pokračujúcu jaskyňu. Už
ktorí s nami bádali vo
Velebite (M. Meško, D.
Kotlarčík), autor bol pri
zvaný zamerať postupy
v j. Homoľa. Medzníkom
sú potom objavy Mamutej
chodby v Bobačke (okolo
1 km priestorov, za
SUK Šmída, Kapucian,
Griflík, K. Kýška, F. Čer
ný, za domácich bratia
Mikušovci, D. Kotlarčík
a ďalší). Rozsiahlejšie po
vrchové prieskumy: svahy
Kľaku, Župkova Magura,
dolina Sviniarka. V roku
2001 a 2002 otvárame
povodňový ponor Stra Novoobjavená jaskyňa Cueva Colibri na hore Churí je najvýznamnejším objavom
čaníka. 16. decembra slovenských speleológov z expedície vo Venezuele v januári 2009. Foto: J. Stankovič
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nasledujúci rok tu v Cueva Ojos de Cristal
(Kryštálové oči) prebádame 2,4 km chodieb
(Šmída, Audy, Griflík, Kapucian, L. Vlček,
Majerčák, Ágh). Caracaská skupina SVE s nami
spolupracovať nechce, snaží sa históriu objavu
dezinterpretovať. Zhodou okolností nás však
oslovujú iní partneri. V Cueva Charles Brewer
s nimi potom na prelome mája/júna 2004
(od nás Šmída s Audym) objavíme obrovské
pokračovanie: mapujeme ho v rozsahu 4482 m/
+110 m, ide o najmohutnejšiu jaskyňu v kvarci
toch na Zemi (sieň Gran Galería Karen y Fanny
má objem cca 400 000 m3). V ďalších rokoch
objavujeme na Churí obriu jaskyňu Cueva del
Diablo (2,4 km, Šmída, Griflík a P. Barabáš)
a geneticky dôležitú Cueva Juliana (3 km,
Šmída, Vlček, Guľa). Ojos značne predlžujeme
akciou r. 2006 (Šmída, Vlček, Medzihradský,
J. Ondruška, P. Masarovič a Barabáš), pokračo
vania okolo 4 km, najväčší priestor jaskyne Sieň
Matky SSS (40 x 50 m). Systém dosahuje dĺžku
16 140 m, najdlhšia kvarcitová jaskyňa sveta,
tiež 2. najdlhšia jaskyňa Venezuely. S vedcami
z Univerzity Komenského rozbiehame vedecký
výskum jaskýň (biospeleotémy, hydrogeoché
mia). V januári 2009 nachádzame úplne novú
obrovskú jaskyňu Cueva Colibri (4,6 km), na
ktorú v máji napojíme ešte rozľahlejšiu Cueva
Muchimuk (3,2 km, vchod lokalizovali dňa 29.
mája Šmída s Griflíkom). Ich spoločný systém
má dĺžku 8 km a ide momentálne o 2. najdlhšiu
aj 2. najpriestrannejšiu kvarcitovú jaskyňu na
Zemi. Pre zaujímavosť: autor tohto príspev
ku ako líder prieskumov a mapovania strávil
7 výpravami v J. Amerike 22 týždňov, čiže asi
5 a pol mesiaca!
Mesačný tieň, Tatry
V „Beliankach“ sme podnikali už začiat
kom 90. rokov, systém Čiernohorských jaskýň,
neskôr s Audym v ľadových jaskyniach pod
Havranom a čosi málo aj na Javorinskej Širokej.
„Životným objavom“ sa však stala až jaskyňa
Mesačný tieň, ktorú sme našli 26. júna 2004
vo dvojici I. Pap (37) a B. Šmída (35) v záve
rovom kare Spišmichalovej dolinky. V r. 2005
v nej prekonávame zával v -122 m, otvárajú
sa veľké priestory (TatraOpen, 140 × 15 –
40 m × 20 m výška), dolu tečú podzemné
toky. V závere len druhého roku výskumov
má lokalita už 9,5 km, zameraných je 7482 m.
Zriaďujeme tu podzemné tábory a Barabáš

Blízko dna jaskyne Mesačný tieň (rel. hĺbka 440 m),
počas jednej z pracovných akcií, zľava členovia SUK:
B. Šmída, I. Pap a N. Lacko. Foto: K. Jindra

natočí o prvoobjave krátky film. MT sa však
stáva 2. najhlbšou jaskyňou republiky (dnes už
-451 m) a tiež najdlhšou v slovenských Tatrách.
Akcie sú 3- až 5-dňové, exploračné postupy
za jedinú akciu dosahujú priemerne 500 –
1000 m. V r. 2007 mapu jaskyne zapracujeme
do 3D-modelu a rozbiehame odborný výskum.
Jaskyňa na mnohých miestach pokračuje
a môže sa stať v dohľadnom čase i najväčšou
na Slovensku, s rozsahom prinajmenej nie
koľko desiatok km. Lídri prieskumu B. Šmída
a I. Pap tu v podzemí strávili už 84, resp.
82 dní. Ďalší z najčastejších výskumníkov
MT: Kapucian, Guľa, Griflík, M. Tanáč,
z iných skupín alebo partií M. Mikuš,
M. a T. Megelovci, Stankovič, G. Majerníčková,
K. Jindra a K. Kocourek.
Širšie koncipovaný materiál, ktorý poslúžil ako
pracovný podklad k tomuto príspevku (s množstvom
ďalších drobných detailov či informácií), nájdete na:
http://www.sss.sk/pdf_doc/suk_tahun_speleologie.pdf
Branislav Šmída a kol.
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Jaskyniarsky klub Varín
Korene speleológie vo Varíne sia
hajú až na začiatok 60-tych rokov
minulého storočia. Vtedy skupina
varínskych horolezcov prvýkrát
zostúpila do Strateneckej priepas
ti (1960 – Bugáň, Cvacho, Talafa,
Panáček, Androvič) pod vedením
geomorfológa Ľ. V. Prikryla. Do priepasti
zostúpili 3 × a vykonali jej predbežný prieskum.
Neskôr sa ich aktivity presunuli do Krivánskej
priepasti. Tam pod vedením Ivana Cvachu a Ľ. V.
Prikryla dosiahli v roku 1967 hĺbku 59 metrov.
Ďalším významným medzníkom je vznik
skupiny jaskyniarov Minotaurus na čele
s Edom Piovarčim. Táto partia v 80-tych ro
koch rozbieha speleologický prieskum v Malej
Fatre na plné obrátky. Svedčia o tom vý
znamné postupy v jaskyniach a priepastiach
v Stratenci, vo Vrátnej doline, v masíve Malého
Kriváňa a na ďalších lokalitách. Koncom 80tych rokov sa začína etablovať v tejto partii
aj naša generácia, vtedy ešte pod hlavičkou
OS Terchová, neskôr Speleoklub Malá Fatra.
Zúčastňujeme sa významných akcií, ako boli
farbiaci pokus v Krivánskej priepasti, jej za
meranie, prieskum Belianskych vyvieračiek,
Jaskyniarsky zraz vo Varíne a ďalšie akcie sku
piny (P. Cvacho, P. Cáder, P. Ďurana).
V 90-tych rokoch sme už samostatná par
tia, ktorá otvára vlastné speleologické pra
coviská (P. Cvacho, J. Nemček, J. Adamčík,
M. Cvacho, P. Martynek, R. Cvacho, J. Ďugel,
M. Ďugel). Začíname intenzívny prieskum
priepastí na Prostej, kde dosahujeme hĺbku
22 metrov. Postupujeme o ďalšie metre v Starej
strateneckej jaskyni, otvárame nové pracovisko
v Strateneckej priepasti. V Kukurišovej jas
kyni sa nám po presekaní skalného prahu
podarí znížiť vodnú hladinu v polosifóne, čo
uľahčuje ďalší prieskum. Objavujeme jaskyňu
Florianka, Huba a Asta. V roku 1998 prví zo
stupujeme do Priepasti neprajníkov a priepasť
zameriavame. Vo Vrátnej otvárame sondu č. 9.
Dokončujeme rekonštrukciu vchodu Jaskyne
nad vyvieračkou a zabezpečíme ju uzáverom.
Náš nádejný postup v Pichľavej chodbe nadob
ro zmarí uzavretie jaskyne vodohospodárskou
správou. Za zmienku stojí aj vybudovanie
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klubovne vo Varíne a osadenie výves
nej skrinky. Sme hlavní organizátori
nultého ročníka Speleofutbalu vo
Varíne. V tomto období už začína
me vystupovať na spoločných po
dujatiach SSS ako Speleoklub Malá
Fatra Varín. Nakoniec sa však zhod
neme na založení nového jaskyniarskeho
klubu. V roku 2000 zakladáme Jaskyniarsky
klub Varín. Celkom priateľsky sa rozchádzame
so Speleoklubom Malá Fatra.
Už ako JK Varín začíname v roku 2001 s in
tenzívnym prieskumom Javoriny a Suchého.
V Priepasti pána Caloina dosahujeme 25 met
rov a v masíve Suchého nachádzame množstvo
nových jaskyniek. Za zmienku stojí Tomaňova
jaskyňa, zaľadnená v celom profile ešte v au
guste. V roku 2006 sa naplno sústreďujeme na
prieskum systému Medvedích jaskýň. Obidve
Medvedie jaskyne zabezpečujeme uzáver
mi. V roku 2008 objavujeme nové priestory
Medvedej jaskyne č. 2. V nich nachádzame aj

Priepasť Pána Caloina ešte bez výdrevy. Foto: P. Cvacho

spojenie s Medveďou jaskyňou č. 1. V súčas
nosti pracujeme na ich prepojení. Venujeme
sa aj prieskumu Kraľovianskeho krasu vďaka
ústretovému prístupu V. Mikulu. V roku 2008
rekonštruujeme klubovňu.
V súčasnosti pracujeme v tejto zostave: Pavol
Cvacho, Ján Nemček, Michal Vojtek, Rudolf
Kubík, Jozef Nemček, Jana Palarcová, Marianna

Cvachová, Tomáš Vojvoda, Pavol Cvacho ml.
Myslím si, že založenie JK Varín bolo krokom
správnym smerom a prinieslo obohatenie spe
leologického prieskumu v Malej Fatre aj celej
SSS. Rád by som na záver spomenul aj dobré
vzťahy so susednými klubmi a skupinami.
Pavol Cvacho

Oblastná skupina Veľká Fatra
Oblastná skupina Veľká Fatra prešla via
cerými etapami vývoja. Pôvodná história sa
začala rokom 1964, kedy v Blatnici bratia
Zacharovskí, Ján Spišiak a Jozef Ferenčík za
ložili jaskyniarsku skupinu, venujúcu sa pre
važne prieskumu Gaderskej a Blatnickej doli
ny. Rok 1965 je oficiálnym rokom založenia
Oblastnej skupiny Blatnica. Záber záujmu spe
leologického prieskumu členov tejto oblastnej
skupiny sa postupne rozširoval do Belianskej
a neskôr i do Necpalskej doliny.
V roku 1970 sa oblastná skupina Blatnica
rozrástla o mladých ambicióznych jaskynia
rov z Martina pod vedením Petra Mrázika.
Títo priebojní jaskyniari dosiahli pokro
ky predovšetkým intenzívnou bádateľskou
a odbornou činnosťou v jaskyniach Belianskej
doliny. Práca členov OS Blatnica bola v roku
1976 ocenená bronzovou medailou Slovenskej
speleologickej spoločnosti. Úmrtím bývalého
predsedu Jožka Ferenčíka jeho funkciu pre
vzal Jozef Rišian, ktorý v tejto funkcii pôsobil
4 roky.
V roku 1984 bol za predsedu oblastnej
skupiny Blatnica zvolený Milan Brandejský
a roku 1986 sa skupina premenovala na
Oblastnú skupinu č. 23 – Martin. Jaskyniari
pôsobili prevažne v dolinách turčianskej stra
ny Veľkej Fatry a Malej Fatry. Medzi najväčšie
objavy patrili nové obrovské priestory jasky
ne Suchá I, objav systému jaskýň JavorinaMedvedia, pokračovanie Perlovej jaskyne
a priepasťovitej jaskyne Žiarna II, objav jas
kyne Na Vôdkach, jaskyne Nádej a podob
ných. V týchto rokoch sa jaskyniari intenzívne
zdokonaľovali v používaní lezeckej techniky.
Zorganizovali sme samostatnú lezeckú akciu

do priepastí Slovenského krasu a zúčastni
li sa významnej zahraničnej expedície do
Biokova. Významnou osobnosťou oblastnej
skupiny je Peter Mrázik, ktorý svojou publi
kačnou činnosťou priblížil širokej jaskyniar
skej verejnosti krásy podzemia a odbornými
článkami prispel niekoľkokrát do Spravodaja
SSS, ako aj ročenky Slovenský kras. Svojou
angažovanosťou v oblasti vývoja technických
pomôcok prispel k vývoju a výrobe karbidiek.
Za aktívnu odbornú prieskumnú činnosť
vo Veľkej Fatre bola v roku 1988 Oblastná
skupina Martin vyznamenaná striebornou
medailou Slovenskej speleologickej spoloč
nosti. O vysokej odbornej úrovni členov našej
skupiny svedčí aj to, že sme mali možnosť
l × zorganizovať Jaskyniarsky týždeň (1982)
a 3 × Lezecké dni Slovenskej speleologickej
spoločnosti. Drobnou prieskumnou podzem
nou prácou martinskí jaskyniari pokračovali
v dokumentovaní jaskýň turčianskej strany
Veľkej Fatry a Malej Fatry. Vyhotovovali sme
technické denníky, posielali sa mapové pod
klady a fotografie. Nádejným fotografom sa
stal Martin Roško. Svojimi dielami sa niekoľ
kokrát zúčastnil na výstave Speleofotografia.
Dňa 5. 7. 2001 sa martinskí jaskyniari pre
menovali na Oblastnú skupinu Veľká Fatra,
aby aj takto prezentovali oblasť svojho pôsobe
nia. I napriek dlhoročnému snaženiu sa nám
nepodaril v ostatných rokoch žiaden podstat
ný objav. Nadviazali sme úspešnú spoluprácu
s JS Aragonit i s jaskyniarmi ZO Devon z Českej
speleologickej spoločnosti, s ktorými sme v os
tatných rokoch usporiadali dve spoločné letné
akcie. Naopak zatiaľ sme nenašli spoločnú reč
so Speleoklubom Malá Fatra, ktorého členovia
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bez dohovoru „pytliačia“ v jaskyniach Veľkej
Fatry a porušujú platné stanovy SSS.
K dnešnému dňu je v Oblastnej skupine
Veľká Fatra registrovaných 15 členov a čaka
teľov. Predsedom je Milan Brandejský, tajom
níkom Ivan Mažári, ostatní členovia: Marián
Bukovský, Ján Agricola, Ľudovít Varecha, Ján

Vacek, František Vacek, Zuzana Vaceková,
František Vacek ml., Milan Hlinka, Radoslav
Franec, Milan Valko a k našej skupine pat
ria aj nezaradení Ľubomí Ballo, Ján Šparec
a Katarína Šparcová.
Milan Brandejský

Žilinský jaskyniarsky klub
Okolie mesta Žilina nie je krásne
len majestátnymi horami, tichými
dolinami, rozľahlými nížinami,
množstvom rastlín a živočíchov,
ale i podzemím – svetom tmy
a ticha, podzemných bludísk, kas
kádových jazierok, sifónov, kvap
ľov, kamenných kvetov – svojimi jas
kyňami a priepasťami.
Aj preto sa Dušan Puček, Emil Jelínek,
Tibor Pajtina, Peter Jelínek a Vladimír
Klimek, dlhoroční členovia Slovenskej spe
leologickej spoločnosti, bývalí členovia
Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu, Malá
Fatra-sever Terchová rozhodli na konci roka
2008 založiť občianske združenie s názvom
Žilinský jaskyniarsky klub a v roku 2009 sa
náš klub stal aj členom Slovenskej spele
ologickej spoločnosti. Žilinský jaskyniarsky
klub pôsobí v Lúčanskej Malej Fatre, hlavne
v troch dolinách – Stráňavskej, Višňovskej
a Turskej.
Naša činnosť bola zameraná na kraso
vú Turskú dolinu, ktorú vytvárajú vápence
krížňanského príkrovu. Tu sa nám podarilo
fotograficky zdokumentovať úzku puklino
vú priepastnú jaskyňu, ale najviac času sme
venovali krasovému kaňonu medzi vrch
mi Polom a Hoblík povyše obce Stráňavy.
Pomedzi tieto vrchy preteká potok Hýrov,
prameniaci pod Minčolom v horninách
kryštalinika – granodioritoch so šošovkami
pararúl. Tu potok vytvára normálnu, širokú
dolinu. Po prechode cez nekrasové horni
ny sedimentárneho obalu, teda cez tmavé
bridlice karbónu, zlepence a kremence spod
ného triasu a pestré bridlice verfénu, pri
chádza potok na dolomity ladinu neveľkej
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mocnosti a napokon na mohutný
komplex gutensteinských vápen
cov anisu. Tieto vápence budujú
aj vrchy Polom a najmä Hoblík.
Donedávna sa predpokladalo, že
keď potok Hýrov tečie naprieč
vrstvou vápencov a nie v smere ich
najväčšieho rozšírenia, nemôže tu
vzniknúť systém rozsiahlejších jaskýň.
Našou činnosťou a objavmi od roku 2004
až po súčasnosť sme aspoň trochu narušili
pochybnosti, či aj v tejto zaujímavej krasovej
oblasti môže existovať rozsiahly jaskynný
systém, čo je výzva aj pre budúce generácie
Žilinského jaskyniarskeho klubu.
V súčasnosti pracujeme intenzívne na
hoblíkovej H1 (kde nám už po mesiaci vy
lomili mrežu, ktorú sme sami sponzorovali
a osadili), H2 a Bukovinského sonde pod
Polomom. Nemôžem vynechať ani pracovné
aktivity na novoobjavenej krasovej jaskyni
Ľudmila, kde Emil Jelínek a Tibor Pajtina
patria k spoluobjaviteľom, a výpomoc jas
kyniarskej skupine Aragonit, kde sme sa
zúčastnili pri prieskume a prácach na sonde
Dubná skala.
V neposlednom rade by som spomenul aj
našu činnosť na Lietavskom hrade, kde nás
občianske združenie na záchranu Lietavského
hradu požiadalo o pomoc pri čistení hradnej
studne; objavenie vodného zdroja by nesmier
ne uľahčilo prácu pri záchranných prácach
na zrúcanine hradu, keďže sa tam nenachá
dza iný zdroj vody. Všetky naše aktivity nájde
te na našich stránkach www.zjk.webz.cz, kde
sa dozviete viac.
Dušan Puček, predseda

Komisia pre speleopotápanie, pracovná skupina Východ
Z novšej histórie jaskynného
potápania na Slovensku
Jaskynné potápanie či speleopo
tápanie patrí medzi ojedinelé, tech
nicky a finančne náročné a pri
merane nebezpečné speleologické
činnosti. V konkrétnych prípadoch môže byť
speleopotápačský prieskum efektívnym ná
strojom zistenia skutočného stavu za vodnou
prekážkou, často býva samotným zmyslom
potápanie v jaskyniach so športovými ambí

V 6. sifóne jaskyne Skalistý potok. Foto: Z. Hochmuth

ciami. Niekedy jaskynné potápanie je jediný
nástroj prieskumu rozsiahlych priestorov pod
vodnou hladinou, ktoré sa dĺžkou približujú
najdlhším klasickým jaskyniam. Na Slovensku
prevažuje triezvy pohľad na možnosti potápa
ča. Uvedomujúc si riziká (najčastejšia príčina
smrti pri nehodách v jaskyni je utopenie pri
potápaní) sa tu jaskynné potápanie, možno
našťastie, nikdy nestalo masovým a ani sa ne
uplatnili jeho športové aspekty.
Na konferencii usporiadanej k 50. výročiu
SSS som predniesol referát na tému histó
rie jaskynného potápania u nás, ktorý vyšiel
medzi príspevkami v zborníku, prehľad výsku
mov k danej etape je zhrnutý v publikácii
Problémy speleologického výskumu podzem
ných tokov na Slovensku (Hochmuth, 1999).
Ak máme túto etapu zhrnúť, v období útlmu
činnosti SSS sa zásluhou Rozložníka a kol.
v 50-tych rokoch, neskôr vďaka aktivite bra
tislavských potápačov pod vedením J. Seneša

preskúmali niektoré lokality,
avšak bez výraznejších úspechov.
Až v oživenej SSS sa aktivizovala
základňa v Tisovci a Košiciach, vý
sledkom čoho boli objavy najmä
v Muránsko-tisoveckom krase
(Bobačka, Teplica; pozri Sasvári, 1999).
Na inom mieste Slovenska, v Trenčíne, sa
transformovalo jaskynné potápanie v 70-tych
rokoch z úspešného zväzarmovského klubu.
Tu organizačne zdatná skupina dosiahla zaují
mavé výsledky na viacerých miestach
na Slovensku (Brestová). Vedenie
SSS sa po predchádzajúcich úvahách
o „dodávateľskej forme“ prieskumu
priklonilo k vízii budovania špecia
lizovaných speleopotápačských sku
pín.
Napriek tomu ostala podstat
ná väčšina sifónov v jaskyniach bez
čo iba základného prieskumu po
tápačmi. Pravdepodobne preto sa
v období jedného z vrcholov spele
ológie na Slovensku začínajú obja
vovať speleopotápačské skupiny aj
inde. Nezávislá aktivita V. Žikeša (OS
Demänovská Dolina) a prešovskej
časti OS Ružomberok vyústila v polovici 80tych rokov do modelu Komisie pre speleopotá
panie SSS ako konzultačného a metodického
útvaru (predseda J. Kucharovič) a 3 pracovných
skupín: Západ (Trenčín), Stred (Demänovská
Dolina) a Východ. Prvé dve skupiny sa relatív
ne skoro odmlčali. Skupina Východ spočiatku
expandovala hlavne na strednom a východ
nom Slovensku (jaskyne v Demänovskej doline,
Vrátna, Javorinka a i.), neskôr sa takmer výlučne
orientovala na jaskyňu Skalistý potok, pôvodne
skúmanú J. Kucharovičom a kol. Tu sa podarilo
v unikátnej vodnej jaskyni speleopotápačskými
metódami dosiahnuť značnú dĺžku a získať
značné skúsenosti. Vďaka tomu sa potom na
relatívne dlhý čas členská základňa stabilizo
vala, postupne sa objavili aj suché časti. Po
prieskume viac ako 25 sifónov však skupina ne
prekonala generačný problém a v spomínanom
referáte pred 10 rokmi už iba konštatujeme jej
silný útlm. Okrem personálnych problémov
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však príčiny boli aj objektívne, prieskum vzdia
lených častí jaskyne Skalistý potok bol na hra
nici ľudských i technických možností. V r. 1994
– 95 už domáci speleopotápačský prieskum
takmer absentuje, Slovensko sa stáva objektom
exkurzií a jednorazových prieskumov českých
speleopotápačov, koordinovaných aspoň sčasti
spomínaniu komisiou.
Napriek tomu však skupina Východ s kľúčo
vými členmi (Z. Hochmuth, J. Kovalik, J. Mikloš,
V. Ďurček a D. Hutňan) neprestala existovať, aj
keď sa špecializovala na mapovanie jaskýň,
kde sa predpokladali problémy charakteru sifó
nov. Šlo predovšetkým o jaskyne Jánskej doliny,
v spolupráci s miestnymi skupinami sme sa
podieľali na mapovaní jaskýň Nová Stanišovská,
Veľká Stanišovská, Hlboké, Jaskyňa zlomísk,
kde sa zmapovaním dosiaľ nedostatočne do
kumentovaných častí vytvorili predpoklady pre
významné objavy. Člen skupiny D. Hutňan po
odchode do Prahy udržal kontinuitu výskumu
a spolu so skupinou Speleoaquanaut sa dodnes
podieľa na praktickom speleologickom výsku
me na Slovensku i v zahraničí.
Oživenie speleopotápačskej aktivity exter
ného člena i stabilizácia skupiny Východ na
jednej lokalite nastáva po objave k povrchu
vedúcej vetvy jaskyne Skalistý potok pražskými
speleopotápačmi v r. 1998. Následným zame
raním rádiosondou sa vytvoril predpoklad
na úvahy o prerážke z povrchu. Vytypované
miesto v južnom svahu Jasovskej planiny by
v prípade úspechu umožnilo úplne vylúčiť
speleopotápačské metódy a sprístupniť spele
ológom horizontálne, pod povrchom planiny
ležiace časti jaskyne s perspektívou veľkých
objavov, ako aj dôkladnejší prieskum už zná
mych „suchých“ častí jaskyne. Spočiatku sa
predpokladal jednoduchý prienik z povrchu.
V roku 2000 sa v mieste predpokladaného
prieniku vybudovala základňa a začalo sa ná
ročné prerážanie cca 30 m úpadnice za neustá
leho overovania správnosti postupu zo strany
jaskyne pomocou potápačov ČSS pod vedením
D. Hutňana. Potápačská aktivita popri 1 – 2
akciách do oblasti prekopu z povrchu sa obme
dzila na niekoľko postupov v náročnej oblasti
„priameho smeru“, teda plytko freatickej časti
jaskyne, ktorá zasahuje už do oblasti intravilánu
obce Háj a ktorej prieskum podnes je veľkou
výzvou. Žiaľ, nerealizovali sa v dostatočnej in
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tenzite perspektívne pokusy o pripojenie Kunej
priepasti, ktoré sú kolorimetricky overené.
Prerážkové práce pohltili prakticky všetok
voľný čas členov pracovnej skupiny Východ,
ktorá sa takto etablovala ako klasická pries
kumná skupina a jej výročné správy boli a sú
uverejňované pod týmto názvom, hoci o jas
kynné potápanie tu už dávno nešlo. Pri preráž
kových prácach, ktoré napokon trvali 7 rokov,
sa spolupracovalo najmä so skupinou Prešov,
skôr priučiť sa ako pomôcť dostali šancu aj
ostatné blízke skupiny. Skupina sa rozšírila
o sekciu v Moldave n. Bodvou. Koncom roka
2007 sa konečne podarilo dosiahnuť spojenie
so stúpajúcou vetvou jaskyne. Takmer úplne
sa zmenil charakter prác. Začala prevažovať
klasická speleológia až speleoalpinizmus a sa
mozrejme mapovanie novoobjavených častí
jaskyne.
V hornej časti jaskyne sa inštalovali progre
sívne techniky na prekonávanie vertikálnych
úsekov. Vybudoval sa náročný traverz nad
31 m vysokou šachtou s vodopádom, dnes
už je z 10 mm nehrdzavejúceho lana. Kratšie
úseky sa postupne osadzujú fixnými rebríkmi.
Postupne sa vybudovala v jaskyni solídna in
fraštruktúra, natiahol sa telefón, 220 V kábel
od elektrocentrály na povrchu k sifónu, vo
dovod a i. Časti zmapované počas objavov
v r. 1991 – 93 sa dôkladnejšie preskúmavajú,
objavili sa aj zaujímavé dosiaľ neznáme vetvy.
Za rok vzrástla dĺžka jaskyne o 1 km a v lete
t. r. prekonala jej dĺžka hranicu 7 km.
Pred prieskumníkmi však ešte stoja ďal
šie problémy a výzvy. Aj v horných častiach
sa nachádzajú sifóny, brániace „klasickému
výskumu“. Preto sa dnes razí prekop ponad
sifón 17.13., ktorý umožní klasicky dosiahnuť
ďalšie časti jaskyne, zatiaľ iba nedostatočne
preskúmané. Na oživenie prieskumu čaká aj
Kunia priepasť, ktorej pripojením na systém
by jeho dĺžka podstatne vzrástla. V rovine
vzdialenejších úvah je tiež otvorenie ďalšieho,
„dolného vchodu“, ktorý by umožnil dostať sa
do horizontálneho „priameho smeru“. Úvahy
to však nie sú nereálne a súčasná generácia ich
ešte nechce odkázať nasledovníkom.
Ostáva ešte zmieniť sa o súčasnom stave
jaskynného potápania. Komisia, podobne ako
ostatné komisie SSS, dnes takmer stratila
pôvodne zamýšľanú funkciu. Vytvoriť vlast

nú slovenskú speleopotápačskú skupinu sa
predbežne nedarí, pokusom by mohla byť
samostatná Sekcia jaskynného potápania
(M. Megela). Na požiadanie vždy kladne za
reaguje Speleoaquanaut pod vedením stále
nášho člena D. Hutňana. Skupina sa osvedčila
pri záchranných prácach od čias M. Nešveru
(1994), záchrany maďarského potápača (2004)
i posledného incidentu v Kunovej Teplici
(2008). Niektoré skupiny angažujú zahranič
ných potápačov (Poliaci – Javorinka) či po
kusmi o vlastné personálne riešenie (B. Šmída
– SUK), Demänovská Dolina). Budúcnosť však
predsa len vidíme v zintenzívnení domáce
ho prieskumu, pretože silné výzvy (Hučiaca,
Teplica, Gajdova, Zlomiská) ostávajú otvorené.
Zdenko Hochmuth
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Summary
The bulletin is being issued on the occasion of the 60th anniversary of Slovak speleological
society (SSS) which was established in 1949. The Society belongs to constituent members of the
International speleological union, and in 2008 it became a member of European speleological
federation. It has nearly 800 of voluntary members who has operated in 48 caving regional groups
and/or clubs in Slovakia. In the introduction the 60 years old history is briefly described and a sur
vey of 50 volumes of the traditional SSS undertaking being known as the Caving week is presented
(the both contributions were written by P. Holúbek). The Caving weeks are organized by one of the
SSS clubs in the karst area where the club has operated. The article is followed by a contribution
of O. Miháľová on 18 volumes of Speleomeetings in Svit; it is the another annual meeting of cavers
from whole Slovakia as well as abroad, where they present results of their speleological explora
tion and research having been reached last year. With a short chronology of history of speleology
in Slovakia after 1918 written by M. Lalkovič begins more detailed evaluation of history of single
SSS caving regional groups/clubs with a introductory text by B. Kortman, the chairman of SSS,
added. Representatives of single SSS caving regional groups/clubs present a great amount of data
on their multilateral activities during recognizing, documenting and protecting caves, karst as well
as pseudokarst in Slovakia and abroad, above all exploring, expeditional, protecting and enlighten
ment activities. The only item instead of all: there were just 300 caves known in Slovakia until 1918,
and the number of known caves in Slovak republic got over 6000 in the present!
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Gabriel Lešinský

Résumé
On a publié ce bulletin à l´occasion du soixantième anniversaire de la Société Spéléologique
Slovaque fondée pour la première fois en 1949. Elle appartient aux membres fondateurs de
l´Union Internationale de Spéléologie. En 2008 elle est devenue membre de la Fédération
Spéléologique Européenne.
Aujourd´hui, elle compte presque 800 membres volontaires travaillant dans les nombreux
clubs spéléologiques en Slovaquie. Il y en a ensemble 48.
En préface de ce bulletin vous pouvez lire la courte histoire de la Société Spéléologique
Slovaque depuis sa naissance jusqu´à cette époque dont l´auteur est monsieur P. Holúbek.
Mais c´est surtout le grand évenement traditionnel annuellement organisé et appelé la Semaine
Spéléologique qui attire l´attention des lecteurs. Le même auteur P. Holúbek y fait l´aperçu de
toutes les 50 Semaines Spéléologiques dont chacune a été organisée par l´un des clubs de SSS
en région karstique dans laquelle ce club existe.
L´article suivant de madame O. Miháľová parle sur les 18 meetings de spéléologues slovaques
et étrangers, réunis chaque année dans la ville de Svit. Les spéléologues y réprésentent les résul
tats de leurs travaux.
Après, monsieur M. Lalkovič fait l´évaluation détaillée de l´activité historique de tous les clubs
spéléologiques slovaques. La première parole était donnée au président de la Société Spéléologique
Slovaque à Monsieur B. Kortman. Le travail des membres de ces clubs était pendant les années vrai
ment très riche. Ils en parlent eux-mêmes et ils citent beaucoup de faits sur leurs travaux variés. Leur
devoir principal est de découvrir connaître, protéger et de documenter les grottes qui représentent
l´une des beautés de la Slovaquie. Il faut mentionner qu´après 1968 il n´y avait en Slovaquie que 300
grottes découvertes, mais de nos jours ça fait plus de 6000 cavernes connues dans notre pays.
Rédigé par Bohuslav Kortman
Traduction Jana Šugárová
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