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Nasledujúca výročná správa zahŕňa struč-
nú bilanciu Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti po jej 15. valnom zhromaždení  
a podrobne sa zaoberá činnosťou SSS v roku 
2009 vrátane činnosti jej jednotlivých orga-
nizačných zložiek.

PREHĽAD ČINNOSTI 
V ROKOCH 2006 – 2009 

V apríli 2006 sa konalo 15. valné zhromažde-
nie (VZ), na ktorom 103 delegátov zvolilo pred-
sedu, členov výboru a kontrolnej komisie, ako 
aj novú redakčnú radu Spravodaja SSS. Boli 
schválené ocenenia zaslúžilých členov a zásady 
na poskytovanie finančnej pomoci členom SSS 
pri nehodách pri speleologickom prieskume. 
Uskutočnili sa tri zasadnutia predsedníctva 
(2007, 2008, 2009), na ktorých sa o. i. schvá-
lila nová grafická podoba znaku SSS, formát 
Spravodaja a Etický kódex UIS, kooptoval sa 
nový člen výboru a prijali dve nové skupiny do 
SSS – Speleoklub Michalovce a Žilinský jasky-
niarsky klub; po prechode SR na novú menu sa 
zmenilo členské (riadni členovia 10 €, dôchod-
covia a ženy na materskej dovolenke 3,5 €, ne-
zaradení členovia 13 €). Prebehla výmena člen-
ských preukazov. 

Rokovalo sa aj o zlepšení legislatívnych 
podmienok speleologického prieskumu; v sú-
vislosti s prípravou nového zákona o ochrane 
prírody a krajiny výbor predložil na minister-
stvo ŽP návrhy na zmeny v zákone a uskutoč-
nili sa pracovné stretnutia a rokovania pred-
sedu s gen. riaditeľom sekcie ochrany príro-
dy MŽP, riaditeľmi SSJ a SMOPaJ. SSS bola 
zaradená medzi mimovládne organizácie ná-
rodného významu v rámci Slovenska a r. 2008 
sme sa spolu s SSJ stali riadnym členom Eu-
rópskej speleologickej federácie (FSE). Zú-
častnili sme sa na kongrese FSE vo Francúz-
sku (na kongrese UIS v USA r. 2009 nebol od 
nás nik) a mali sme svojich zástupcov aj na 
ďalších podujatiach speleológov v okolitých 
krajinách. Schválila sa dohoda s Rumunskou 
speleologickou federáciou. Dohody o spolu-

práci SSS s inými organizáciami v SR sa re-
alizovali najmä v oblasti praktickej starostli-
vosti o kras a jaskyne a ich ochranu (SSJ), ale 
aj pri prieskumnej, výskumnej, dokumentač-
nej, edičnej a výchovno-vzdelávacej činnosti 
(SSJ a SMOPaJ), lezeckom výcviku a jaskyn-
nej záchrane (HZS). Ku každoročným cen-
trálnym podujatiam, ako sú Speleomíting  
a Jaskyniarsky týždeň, pribudla znova po dlh-
šej prestávke Speleologická škola SSS (od  
r. 2007). Lezecké dni a mapovací kurz pre-
biehali popri týchto podujatiach alebo sa po-
stupne stali ich súčasťou. V novembri 2009 sa 
v spolupráci so SMOPaJ uskutočnil seminár 
k 60. výročiu vzniku SSS; k jubileu nám za-
blahoželal aj podpredseda vlády SR. 

SSS vystupovala ako spoluorganizátor pod-
ujatí organizovaných SSJ – na vedeckej konfe-
rencii s medzinárodnou účasťou Výskum, vy-
užívanie a ochrana jaskýň (2007 Ždiar, 2009 
Smolenice) a na ďalších podujatiach viacerí 
profesionálni i dobrovoľní jaskyniari z ra-
dov SSS prezentovali výsledky svojej odbor-
nej a vedeckovýskumnej práce. Ako celok ale-
bo prostredníctvom OS a K a ich členov sa SSS 
zapojila napríklad do realizácie projektu z fon-
dov EÚ (SMOPaJ) a získala podporu na vlast-
né projekty z Environmentálneho fondu (1)  
a v súťaži Zelené projekty MŽP (2). S priazni-
vým ohlasom sa stretla putovná výstava „Jas-
kyne Slovenského krasu – svetové prírodné de-
dičstvo“. 

Každý rok sme vydali 4 čísla Spravodaja SSS, 
ktorý od r. 2007 vychádza s lepenou väzbou 
a väčším počtom farebných strán na kvalitnej-
šom papieri. Vyšla aj spomienková publikácia 
Na Krakovej holi (2009) a SSS podporila vyda-
nie knihy o histórii bádania v jaskyniach a vy-
vieračkách Muránskej planiny (2006). Knihy sa 
spolu s publikáciami venovanými SSJ dosta-
li do všetkých jaskyniarskych skupín a klubov. 
Na informovanosť ich členov o dianí v SSS 
i navzájom, ale aj širšej verejnosti slúžila vcel-
ku úspešne i webová stránka sss.sk; okrem nej 
čoraz viac skupín a klubov má vlastné interne-
tové stránky. 

Súhrnná správa o činnosti Slovenskej speleologickej 
spoločnosti od roku 2006 a správa za rok 2009

Bohuslav Kortman, predseda SSS
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Činnosť Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti – to sú však predovšetkým úspešné  
výsledky v poznávaní jaskýň a krasu či pseudo-
krasu na Slovensku i vo svete, o ktoré sa naj-
väčšou mierou zaslúžili aktívni členovia jed-
notlivých OS a K. Svedčí o tom ich bilancia 
uverejnená v Spravodaji SSS 3/2009, venova-
nom 60-ročnici SSS. Keďže v ňom sa obšírnej-

šie prezentujú aktivity dobrovoľných sloven-
ských jaskyniarov aj v období od r. 2006, tu sa 
obmedzím na stručný výpočet niektorých uka-
zovateľov našej činnosti v tabuľke za r. 2006 
– 2008 a osobitne za r. 2009. Podrobnejšie vý-
sledky za uplynulý rok sú v správach jaskyniar-
skych skupín a klubov a v prehľadnej tabuľke 
nasledujúcej za nimi.

Ukazovateľ 2006 2007 2008

Počet skupín a klubov 46 46 46

Počet členov 759 763 776

Zaplatené členské v % 94 89 91

Súhrnné príjmy / výdavky v tis. Sk 453 / 293 657 / 385 386 / 459

Počet akcií 1978 2085 2005 

Objavené metre doma / v zahraničí 10 102 / 15 200 10 932 / 3013 6535 / 528

Zamerané m doma / v zahraničí 9 706 / 18 103 12 327 / 4423 10 118 / 2238 

ČINNOSŤ V ROKU 2009

ČINNOSŤ RIADIACICH, 
VÝKONNÝCH A KONTROLNÝCH 
ORGÁNOV 

Uskutočnili sa tri zasadnutia výboru spo-
ločnosti za účasti členov kontrolnej komi-
sie, jedenkrát zasadalo predsedníctvo. Výbor 
sa zaoberal úlohami vyplývajúcimi z uznese-
ní VZ a predsedníctiev SSS, prípravou rokova-
nia predsedníctva, zabezpečením centrálnych 
podujatí SSS (Speleomíting vo Svite, 50. jasky-
niarsky týždeň v Demänovskej doline, 8. ročník 
Speleologickej školy, seminár k výročiu spo-
ločnosti) a hodnotením ich priebehu. Nápl-
ňou výborových schôdzí boli aj otázky súvisia-
ce s členstvom v FSE a UIS, návrh volebného  
a rokovacieho poriadku, edičná činnosť, webová 
stránka spoločnosti, pripravované a realizova-
né projekty vrátane projektu SMOPaJ na zisťo-
vanie súradníc jaskynných vchodov, ako aj hos-
podárska a členská agenda. 

Aj keď sa zabezpečila opätovná registrácia 
SSS ako príjemcu 2 % dane z príjmu fyzických 

a právnických osôb za r. 2009, spoločnosť bola 
zo zoznamu vyradená pre nesplnenie zákon-
nej povinnosti zverejniť účel použitia finanč-
ných prostriedkov za predchádzajúci rok v Ob-
chodnom vestníku do 31. 5. 2009. (Podari-
lo sa nájsť náhradné riešenie a darcovia môžu 
poukázať 2 % dane za r. 2009 SSS a nezare-
gistrovaným OS a K prostredníctvom klubu  
Speleo-Detva.) Vlani nám daňové úrady pouká-
zali 4195 € (vyše 126 000 Sk). Príjmy z členských 
príspevkov oproti roku 2008 mierne poklesli,  
z 213 400 na 207 000 Sk (6869 €). Najviac vý-
davkov bolo na edičnú činnosť a internetovú 
stránku (5964 €) a na administratívne služby  
(1916 €). Z MŽP SR sme získali dotáciu v súťa-
ži Zelený projekt 2009. So žiadosťou o poskyt-
nutie druhej časti dotácie na  podporu prípravy 
a vydania knihy o jaskyniach Plešiveckej planiny 
sme však na Environmentálnom fonde neuspeli 
(r. 2007 sme na projekt dostali 100 000 Sk). 

Ku koncu roka sme evidovali 765 členov, 
z toho 26 nezaradených a 11 čestných členov. 
Oproti roku 2008 sa počet členov SSS znížil 
o 11 a počet oblastných skupín a klubov sa zvý-
šil zo 46 na 48.
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Jaskyniarska 
skupina 
Adama Vallu
v Terchovej

Členovia JS A. Val-
lu sa v priebehu roku 
2009 venovali najmä 
ďalšiemu prieskumu v Kryš-
tálovej jaskyni pod Malým Rozsutcom. Ťažiskom 
bolo postupné otváranie nových sond. Šťastie 
sme mali 5. júla, keď sa Miluška Šišková ako prvá 
dostala do neveľkého priestoru s neporušenou 
krásnou kryštálovou výzdobou. Na návrh pred-
sedu sama Miluška dala objavu názov Přátelství 
– Priateľstvo. Na objavnej akcii sa z úspechu spo-
lu s ňou tešili aj Ondrej Štefko s manželkou Ivet-
kou a Karol Cingel. Pri práci v tejto jaskyni nám 
pomáhali aj jaskyniari z iných klubov: 25. – 26. 
júla Miro Sova, 1. – 2. augusta Gabika a Františ-
ka Majerníčkové, Marián Ducár, Jaroslav Kucha-
rik, 23. – 24. októbra Vlado Lieskovec s Renátou 
a synom Šimonom, Evka Bočkayová, Milo Lisý, 
Adam Tureček. 

Členovia našej skupiny sa zúčastnili aj cen-
trálnych podujatí SSS. Na Speleomítingu vo 
Svite boli Ondrej a Iveta Štefkovci, Miluše Šiš-
ková, Miroslav Chobot, Ján a Mária Dubravay-
ovci, na Jaskyniarskom týždni v Demänovskej 
doline I. Štefková, M. Šišková, manželia Dubra-
vayovci, Miroslav Dubravay, Ján Muráň a Michal 
Šamaj. Predseda skupiny sa zúčastnil na osla-
vách 60. výročia SSS v Liptovskom Mikuláši; pri 
tejto príležitosti odovzdal Ing. Petrovi Holúb-
kovi vyrezávaný črpák od terchovského rezbá-
ra a kronikára našej JS Janka Hanuliaka. Bude-
me radi, keď Petrovi bude tento ľudový výrobok 
pripomínať rázovitú Terchovú a ocenenie jeho 
jaskyniarskych aktivít a zásluh.

Všetkým slovenským jaskyniarom prajem 
v roku 2010 veľa zdravia a nových objavov.

Ondrej Štefko, predseda JS

Jaskyniarska skupina Aragonit 

Členovia jaskyniarskej skupiny Aragonit zor-
ganizovali v roku 2009 celkom 82 pracovných 

akcií v teréne z ktorých vyhotovili 81 technic-
kých denníkov. Našli objavili a vykopali sme 
celkom 173 m podzemných priestorov. 

Začiatkom roku sme na akcii 11. januára 
2009 v zostave Hýll, M. Piovarči, J. Litvík, P. 
Kozoň, M. Húlla, Z. Puškáš a E. Piovarči ob-
javili v lome Kraľovany II – Šútovo novú 30 m 
dlhú jaskyňu z mohutným závalom, ktorú sme 
neskôr nazvali Jaskyňou udavačov. 

Na akcii 28. 2. 2009 sme v spolupráci z jas-
kyniarmi z Moravského Tartarosu rozširo-
vali úžiny v prístupovom koridore jaskyne 
Ľudmila. Na akcii bolo objavených ďalších 
30 metrov krásne vyzdobenej polozatopenej 
chodby hlavného ťahu jaskyne, ktorý sa po-
stupne mierne klesajúc nadol uzatvára hla-
dinovými sintrami a výzdobou. Na hlavnom 
ťahu však bolo cítiť po prvý krát prievan. 
Nad polozatopenou mokrou chodbou hlav-
ného ťahu bola dvojicou J. Litvík, T. Gavlas 
objavená súbežne smerujúca chodba, ktorou 
by bolo pravdepodobne možné postúpiť ďa-
lej do priestorov. Jaskyňa na tejto našej po-
slednej vážnej akcii v roku 2009 dosiahla cel-
kovú dĺžku 180 m.

Jaskyňa udavačov je ďalšou veľmi význam-
nou jaskyňou a tesná blízkosť oboch jaskýň 
predpokladá, že jaskyne sú vzájomne prepo-
jené. Okrem toho sa v jaskyni predpokladaná 
možnosť pokračovania inej väčšej a samostat-
nej vetvy chodieb smerujúcej ku Kraľovianske-
mu meandru.

JS Aragonit 27. 2. 2009 požiadala Krajský 
úrad životného prostredia v Žiline o povolenie 
kompletného prieskumu jaskyne Ľudmila a jej 
geneticky priľahlého územia Prírodnej pamiat-
ky Kraľoviansky meander. Rozhodnutie o sú-
hlase s výnimkou sme obdržali po náročnom 
maratóne jednaní 11. 6. 2009. Povolenie od za-
stupiteľstva obce Kraľovany nám bolo udele-
né až 27. 11. 2009, kedy sme už na lokalite ne-
mohli podľa výnimky v zmysle ustanovenia ča-
sového obmedzenia prieskum uskutočniť. 

Počas roka sme v oblasti Lomu Kraľovany II 
– Šútovo uskutočnili ešte 5 akcií (teda celkom 
7 akcií) na ktorých sme monitorovali uzáver 
jaskyne, dokumentovali sme Jaskyňu udava-
čov a prevádzali sme zameranie polôh jednot-
livých jaskýň GPS prístrojom.

ČINNOSŤ JASKYNIARSKYCH SKUPÍN A KLUBOV
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14 až 16 augusta sme uskutočnili na Čertovej 
lúke v Turskej doline šiesty ročník tradičného 
pracovného zrazu JS Aragonit s účasťou sku-
pín OS Veľká Fatra a OS Liptovský Trnovec. 
Akcie sú zúčastnilo celkom 34 speleológov 
a priaznivcov speleológie. Počas zrazu sa pra-
covalo v Jaskyni pod vyhliadkou a robil sa te-
rénny prieskum v oblasti Kozla, kde sme zdo-
kumentovali Jaskyňu s medvedím brlohom, 
Skalnú bránu a Jaskyňu pod skalnou brá-
nou. Podujatie sponzorovali členovia M. Hýll, 
M. Čička a autor tejto správy. 

V rámci projektu SMOPaJ „Získania zeme-
pisných súradníc vchodov jaskýň a dobudova-
nie archívu podzemných krasových javov mú-
zea“ bol predseda Aragonitu 6 mesiacov za-
mestnaný na polovičný úväzok v SMOPaJ čím 
bol ovplyvnený aj charakter celej činnosti JS 
Aragonit. Prevažná väčšina akcií bola zamera-
ná na terénny prieskum a dokumentáciu v ce-
lej oblasti Krivánskej i Lúčanskej Malej Fatry. 
V rámci tohto programu sme previedli fotodo-
kumentáciu a polohové zameranie vchodov cel-
kom 180-tych jaskýň Malej Fatry, z toho 68 jas-
kýň doteraz ešte nebolo zaradených v zozna-
me jaskýň Slovenska. Len v oblasti Turskej do-
liny a vrchu Ostrá sme zaznamenali celkom 50 
krasových jaskýň z toho 8 úplne nových. Me-
dzi novoobjavené jaskyne v tejto oblasti možno 
považovať Jaskyňu pod Bielou vežou v Ostrej 
(40m), Jaskyňa pod Bielou vežou III. (6 m).. 
Jaskyňa Pod Ostrou 3 (12m), Jaskyňu s komí-
nom (plus 4m). Medzi najzaujímavejšie jasky-
ne v Ostrej patrí Medvedia jaskyňa pod javo-
rom (18 m) i Krasový komín pod medveďou 
(plus 3 m).V prvej z nich jaskyniari zo Strážov-
ských vrchov našli lebky minimálne dvoch med-
veďov. Ďažďová diera (4m?. ), Jaskyňa v skal-
nej stene (5m?). Emilova Jaskyňa (4 m), Lipo-
vá jaskyňa (4m?) Jaskyňa v Kňahynej dolinke 
2, (4m) Veľká portálová v Kňahynej dolinke 
(8m), Jaskyňa Pentagon (11 m)

Niekoľko akcií sme na jar venovali priesku-
mu a dokumentácii jaskýň pod Hradným bra-
lom v Strečne. Pod Jaskyňou H2 sme na-
šli vymurovoný bastión, pri rozširovaní cesty 
tu cestné stavby poriadne zafrézovali do päty 
skalného brala a odkryli mohutnú poruchu 
práve pod jaskyňou H2. Išlo zrejme o prie-
pastnú puklinu a tak ju zamurovali. Pod múri-
kom sme našli zoškrapovaný odkryv spod kto-

rého v lete fučal silný chladný prievan. Do ma-
sívu tu smeruje otvor s dutinou ktorú sme za-
čali rozširovať.

Počas dvoch náročných terénnych ak-
cií v Stratenci sme okrem dvoch zostupov 
do Strateneckej priepaste a jej dokumentácie 
a dokumentácie ostatných Strateneckých jas-
kýň, popri náročných presunoch v teréne ob-
javili i ťažko prístupnú jaskyňu Okno pod ve-
žou. (5m?) Vo Višňovskej doline sme zdoku-
mentovali a pomenovali niekoľko veľmi pozo-
ruhodných jaskýň: Dračiu dieru v Goleštaine, 
( 13m ) Kavernu pod bivakom ( 8m ) a Jasky-
ňu pod veľkým previsom, ( 9m )

V 6 m dlhej jaskyni Kakaové oči v lome nad 
Višňovskou jaskyňou sme 10. 6. 2009 zaháji-
li sondížne práce a uskutočnili sme tu celkom 
6 pracovných akcií. Freatické tvary v jasky-
ni svedčia o tom že tu ide o starý paleoponor 
Višňovského potoka. V juhozápadnom svahu 
Hoblíka sme lokalizovali aj novú 6,5 m dlhú 
Hoblíkovú jaskyňu nad abrou (797 m n.m.) 
a Skalnú bránu v Hoblíku (900 m n.m.).

Dve zaujímavé staré ponorné jaskyne sme 
našli v Dolinke Kamenného potoka. Jaskyňa 
salamandier vo veľkej abre má freatický cha-
rakter a je minimálne 25 m dlhá. Podobne aj 
12 m dlhá Jaskyňa na skalnej rímse. Jej po-
kračovanie je však zavalené rútením. Obe jas-
kyne sú budované v sivých krinoidových jur-
ských vápencoch Ďurčinského príkrovu. 

2. a 22. 11. 2009 sme prevádzali prieskum 
Ďurčianskej jaskyne v Sokole. Jaskyňa i jej 
jazierko boli znečistené množstvom hnijúce-
ho dreva, ktoré tu ostalo po predchádzajúcich 
návštevníkoch a prieskumníkoch, preto sme 
jazierko i jaskyňu vyčistili. Ide o významnú 
starú fluviokrasovú jaskyňu budovanú v Krie-
de Ďurčinskeho príkrovu. V jaskyni sme našli 
4 netopiere druhu Miotis miotis a 3 podkováre.

22. 11. 2009 sme za obcou Kunerad lokali-
zovali novu zatiaľ 11 m dlhú puklinovorútivú 
Kuneradskú jaskyňu nad autobusovou za-
stávkou. V jaskyni sme našli 4 kusy netopie-
rov podkovárov, je budovaná v sivých až svetlo-
sivých vápencoch gutensteinského typu. V jej 
vstupnej časti sme našli stopy po erózii vodné-
ho toku, ktorý sa tu zrejme ponáral do masívu. 
Z jaskyne vial povzbudivý teplý prievan, preto 
sme v nej zahájili i prvé exploračné práce. Na 
novú jaskyňu Náhodnú dieru dlhú 6 m sme 
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narazili 16. 7. 3009 pri povrchovom prieskume 
v Kamenoporubskej doline nad jaskyňami Po-
kladovou a Baštou.

Program merania súradníc jaskýň nám po-
mohol lokalizovať aj približné miesto vchodu 
do legendárnej stratenej Stráňavskej jaskyne, 
v ktorej v rokoch (1952 - 54 ) pracoval V. Buko-
vinský. Na základe tejto lokalizácie, vchod ne-
skôr odkryl a otvoril pomocou detektoru ko-
vov Emil Jelínek z novovzniknutého Žilinské-
ho jaskyniarskeho klubu.

V dňoch 13 až 14. 6. 2009 sme v spoluprá-
ci s moravskými speleológmi zo Základnej or-
ganizácie 6 - 16 Tartaros podnikli akciu v Bel-
ských žľaboch pod Malým Fatranským Krivá-
ňom. Pracovali sme v Pukline pod Malokri-
vánskou priepasťou (Dychotómia Kriváňa) 
Na akcii sa zúčastinilo 7 členov Aragonitu a 12 
členov ZO ČSS Tartarosu. Porucha sa očisti-
la a spriechodnila do hĺbky 6 m a dĺžky 12 m. 
Na akcii sa uskutočnil i zostup do Krivánskej 
priepasti.

27. 9. 2009 sme sa zúčastnili v spolupráci 
s JS A. Vallu a Žilinským jaskyniarskym klu-
bom spoločnej pracovnej akcie v Kryštáľovej 
jaskyni.

3. 10. 2009 sme zamerali dve jaskyne s med-
vedími brlohmi na Hladkom grúniku pod 
Rozsutcom a prevádzali sme prieskum jednej 
z priepastiek v rozsadlinovitom závrte v Hlad-
kom grúniku. 

8. 10. 2009 sme pri prieskume a dokumen-
tácii jaskýň v Červených hlinách, konkrétne 
juhovýchodne nad Jaskyňou pekelne šťastná 
výhliadka, ktorej vchod sme našli zavalený ob-
javili Robinsonovu trhlinu (7 m). 

Pri meraní a dokumentácii jaskýň v Starej 
dolinke 3. 10. 2009 sme v rozsadline skalné-
ho masíve nad Jaskyňami Horné okno a Veľká 
puklina v Opukách asi vo výške okolo 1050 m 
n.m. našli Erikovu jaskyňu (5 m) a tesne nad 
ňou rozsadlinovú priepastku Adamov parný 
kotol (6 m -3m). Toto miesto mi Adam Vallo 
vždy opisoval tak, že v zime počas mrazov od-
tiaľ valila para ako z lokomotívy.

Pri dokumentácii a meraní Jaskyne za Pol-
kovou v Tiesňavách sme zdokumentovali do-
minantnú Gotickú škáru pod Oltárom (plus 
8 m)

Koncom roka sme v zimných podmienkach 
pokračovali na troch akciách v ťažení sedimen-

tov z Jaskyne pod Vyhliadkou v Turskej doli-
ne. Po vyťažení 5 m kubických sedimentov do-
siahla pôvodne 5 m dlhá jaskynka dĺžku 16 m. 
Zistili sme, že aj tu ide o paleoponor Turské-
ho potoka. Priestory jaskyne sú však pomerne 
úzke a vody potoka pre aktívny pozdvyh masí-
vu ani tu nemali dosť času na budovanie roz-
siahlejších priestorov.

Za podporu pri mimoriadne pestrej činnos-
ti v roku 2009 týmto ďakujem všetkým obe-
tavým členom Jaskyniarskej skupiny Aragonit 
i všetkým jej fandom, priaznivcom a podporo-
vateľom. Predovšetkým by som chcel poďakovať 
sponzorovi Palovi Kubáňovi a Janovi Litvíkovi, 
Konečné poradie jednotlivých členov JS Arago-
nit podľa účasti na akciách v roku 2009: E. Pio-
varči 81 akcií, P. Kozoň 36 akcií, M. Hulla 28 ak-
cií, E. Janoušek 20 akcií, P. Janoušek 20 akcií, M. 
Hýll 18 akcií, M. Piovarči 15 akcií, J. Litvík 11 ak-
cií, M. Čička 8 akcií, P. Raichel 6 akcií, T. Hul-
la 5 akcií, M. Božek 4 akcie, Miško Litvík 4 ak-
cie, Adamko Litvík 4 akcie, Janko Litvík 1 akcia, 
L. Pamlka 1 akcia. 

Eduard Piovarči, vedúci JS
Pozn.: Správu uverejňujeme bez redakčnej úpravy.

Speleoklub Badizer Ardovo

Členovia SK Badizer 
sa počas roku 2009 
zamerali hlavne 
na prieskumno-
sondážne práce. 
Spolu odpracovali 
okolo 100 hodín. Počas 
pracovného týždňa sa zabezpečil vchod na lo-
kalite Julov ponor pomocou betonáže, pra-
covná činnosť klubu počas celého roka sa sú-
stredila hlavne na túto lokalitu. Najmladší 
člen klubu Gabriel Jakab ml. sa zúčastnil na 
pracovnej akcii v Mesačnom tieni. Uskutoč-
nilo sa množstvo povrchových prieskumov, 
ktoré poslúžia ako podklad na zhodnotenie 
ďalšieho postupu sondážnych prác. Členo-
via vykonávali i exkurznú činnosť, navštívi-
li niekoľko jaskýň v Slovenskom krase, ale 
aj v Maďarskej republike. Naďalej sa rozví-
jala spolupráca s jaskyniarmi z Maďarskej  
a Českej republiky. Z členských príspevkov boli 
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obstarané technické prostriedky a materiál na 
kopacie práce.

Alexander Skokan, predseda speloklubu

Speleoklub 
Banská Bystrica

V Harmaneckom kra-
se v doline Rakytovo 
bola objavená nová vý-
verová jaskyňa s názvom 
Sivá Brada s dĺžkou 20 
m. Uskutočnili sa tu 4 pra-
covné akcie. Na Kozelníku 
sa lokalizovala nová priepasť s hĺbkou 3 m.  
V Harmaneckej jaskyni bola zameraná spojni-
ca medzi Izbicou a Južným labyrintom v dĺž-
ke 49 m. 

Hlavným pracoviskom v okolí Poník bol  
3. vchod do Ponickej jaskyne – Rudolfšach-
ta. Počas 20 akcií sa tu odpracovalo 537 „člo-
vekohodín“. V dňoch 25. – 26. 12. však po 
výdatných dažďoch došlo k prievalu vody  
a blata popod výstuž šachty a vykopaná chod-
ba bola zanesená cca 6 kubíkmi blata. Ďalej 
v jaskyni Starý Drienok boli rozšírené vstup-
né plazivky (1 akcia) a neďaleko bola objavená 
nová jaskyňa – Jaskyňa lovca medveďov, v kto-
rej sa počas 30 pracovných akcií podarilo po-
stúpiť do dĺžky 20 m. Pri výkopových prácach 
sa na tejto lokalite našli archeologické nále-
zy. Nad Oraveckou vyvieračkou bol lokalizova-
ný fosílny výver, kde sa odpracovalo 30 akcií,  
v Suchom vývere nad Kalinovcom 20 akcií.

Nad Môcami boli objavené dve nové jaskyne, 
Jaskyňa pod tisom (5 m) a Bludičkina jaskyňa 
(10 m). Na tejto lokalite sa uskutočnilo 26 pra-
covných akcií, obidve jaskyne sa zamerali. O Je-
leneckej jaskyni bol v spolupráci s STV vytvore-
ný televízny dokument.

Počas 15 pracových akcií sa sondovalo v jas-
kyni Poludnica (Tajovský kras), ktorá sa aj za-
merala v dĺžke 42 m.

V Jaskyni mŕtvych netopierov sme spoluor-
ganizovali 11 akcií. Na druhej strane Eurotune-
la bolo inštalované odvodňovacie potrubie, na 
dne a v Eurotuneli sa uskutočnil rádiotest, zame-
ral sa Tišnovský dóm a okolité priestory, s Jarom 
Stankovičom sa liezol komín vo Vodnom dóme 

a vylezená časť bola aj zameraná. Celkovo sa  
v JMN objavilo 71 m a zameralo 192 m nových 
priestorov. Pomocou geodetickej GPS bola spres-
nená povrchová 3D mapa kopca nad jaskyňou. 
V Jaskyni studeného vetra bola objavená nová 
chodba nad Ďuranovým dómom v dĺžke 20 m.

Aj tento rok pokračovali práce na lokalizácii 
všetkých doteraz známych krasových útvarov  
v okolí Banskej Bystrice pomocou GPS. Opä-
tovne boli lokalizované Bukovecká jaskyňa, 
Kupčovie izbička a sonda pod Krížnou. Na zá-
klade takto získaných súradníc sa nanovo vy-
hotovila mapa rozdelenia krasových území.

Naši členovia naďalej pokračovali vo vývo-
ji jaskyniarskeho informačného systému The-
rion. V decembri zorganizovali kurz na jeho 
ovládanie, na ktorom sa zúčastnili jaskyniari 
z celého Slovenska. Dvaja členovia sa zúčast-
ňovali na akciách organizovaných OS Brez-
no, počas ktorých bola objavená jaskyňa Vy-
hliadka a Jaskyňa vo Vŕškoch. Dvaja členovia sa  
zúčastnili expedície do Macedónska, kde obja-
vili a zamerali Vtáčiu jaskyňu s sondovali v jed-
nom ponore. Jaskyniarskeho týždňa sa zúčast-
nilo 6 členov, Speleomítingu 5. 

Celkovo v roku 2009 členovia speleoklubu 
zorganizovali 158 akcií, pričom lokalizovali  
4 nové významnejšie jaskyne, objavili cca 130 m 
a zamerali 283 m nových jaskynných priestorov.

Stacho Mudrák, predseda speleoklubu

Speleo Bratislava

V roku 2009 sme 
už tradične pracova-
li v Borinskom kra-
se a v krase Vysokých  
a Belianskych Tatier, 
ale menej ako po iné 
roky. Dôvodom bolo budo-
vanie pivnice pred základňou na Košariskách, 
ktorú sa nám podarilo realizovať ako hrubú 
stavbu. V Borinskom krase sme sa sústredili na 
štyri lokality – jaskyňu Stará garda, Ananáso-
vú, Zbojnícku a Dolná skala. 

Stará garda bola hlavným pracoviskom sku-
piny. Pracovali sme tu na rozširovaní Mer-
kaptánovej pukliny pomocou vŕtačky na 220 
V, pričom sme postúpili 8 m a dosiahli dno  
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s vodným tokom, avšak voda odteká veľmi úz-
kou puklinou. Merkaptánovú puklinu sme za-
merali v dĺžke 18,5 m. V decembri sme ob-
novili kopáčske práce vo Fragmente meandra  
s postupom 3 m. Rozšírením zúženia v ko-
míne nad povrazovým rebríkom sme postú-
pili 5 m. V Ananásovej jaskyni sme zabezpe-
čovali priechod na koncové miesto, kde je  
aktuálne pracovisko. V rámci tejto činnosti sme  
priechod rozšírili v kritickom mieste a miesto 
zapažili lešenárskymi rúrkami. Na odtokovom 
konci jaskyne sme vŕtaním a presúvaním sedi-
mentov postúpili 4 m. Vstupnú šachtu do jasky-
ne sme spevnili naspodku železobetónovým mú-
rikom a v hornej časti nástrekovým betónom. 
Prieskumom odbočiek sme objavili 25 m nových 
priestorov. Jaskyňu sme zamerali v dĺžke 82 m.  
V Zbojníckej jaskyni sme obnovili aktivitu v kle-
sajúcej chodbe s koľajovou dráhou. Rozširovanie 
odtokovej pukliny sklamalo očakávanie, a pre-
to sme začali kopať v ľavej časti chodby. Jasky-
ňa Dolná skala je pracoviskom člena Igora Filla, 
ktorý tu v uplynulom roku realizoval 52 indivi-
duálnych akcií. Postupne čistil fosílne chodby od  
sedimentov a odkopal nový vchod, ktorý aj uza-
tvoril. Jaskyňu zameral v dĺžke 42 m. 

V Tatrách sme uskutočnili iba dva dlhodo-
bejšie pobyty. Objav sa podaril v jaskyni Nová 
éra, kde sme rozšírením zúženia v odbočke  
z Peknej studne našli 45 m priestorov, ktoré 
sa sčasti vracajú na hlavný ťah a sčasti vetvia 
do plazivkových pokračovaní. Pracovali sme aj  
v jaskyni Sedlákova diera bez výrazných postu-
pov. Čakateľ Peter Ševčík skúmal terén v ma-
síve Kope brán povyše Úplazu, kde zaregistro-
val viacero puklinových jaskýň v kremencoch.  
V spolupráci so SMOPaJ sme pomocou prí-
stroja GPS určili súradnice všetkých známych 
jaskýň v Borinskom krase, v krase Devínskej 
Kobyly, ako aj niekoľkých významných v masí-
ve Nového vrchu.

Tradične sme sa zúčastňovali spoločných 
pracovných akcií s OS Plavecké Podhradie  
a s OS Dolné Orešany. Vo februári sme sa zú-
častnili slovenskej výpravy do jaskýň Permské-
ho kraja (stredný Ural). Udržiavame interneto-
vú stránku skupiny. V jaskyniach Borinského 
krasu realizujeme speleologickú strážnu služ-
bu. Podieľame sa na monitoringu výskytu ne-
topierov.

Peter Magdolen, predseda klubu

Oblastná skupina 
Brezno

V roku 2009 sa čle-
nom našej skupiny po-
darilo zorganizovať 36 
pracovných akcií. Venova-
li sme sa na nich prevažne 
objavovaniu na nových lokalitách, ale pracova-
li sme aj na starších, v predošlých rokoch trochu 
zabudnutých, no perspektívnych miestach. Na-
viac sme navštevovali Bystriansko-valaštiansky 
kras, kde sa odpracovalo najviac akcií na lokalite 
Potôčky. Odmenou za vynaložené úsilie bolo ob-
javenie Jaskyne vo Vŕškoch. Ďalšou lokalitou, kto-
rej sme sa venovali, bola Horná Lehota, kde bola 
objavená jaskyňa Riavka (terajšia dĺžka 9 m), a po-
kračovali sme v jaskyni Zimné slnko, ktorú sme  
výkopovými prácami predĺžili o 1 m. V tejto lo-
kalite sme sa po rokoch vrátili k prácam na son-
de Veverica, ktorá má v lete intenzívny studený 
prievan, no zatiaľ sa nám podarilo v rozrušenom 
masíve postúpiť len do hĺbky 8 m. Na Horehro-
ní, presnejšie v oblasti Zlatnice, sme objavili prie-
pasťovú jaskyňu Vyhliadka s dĺžkou 40 m a hĺbkou  
25 m. Pokračovali sme aj v prieskume Jelenej jas-
kyne, v ktorej sme vyliezli niekoľko komínov. 
V Havranej doline sme objavili jaskyňu Estavela 
Havraníka s dĺžkou 4 m, priamo v koryte rovno-
menného potoka, končiacu sa vodným sifónom. 
Na ďalších akciách sme pracovali v Sonde nad 
kolkárňou č. 2, ako aj v Ponore v Suchej doline.

Medzi kopáčskymi akciami sme robili po-
vrchové akcie na rôznych lokalitách. Natoči-
li sme krátky film, ktorý bol prezentovaný na 
Speleomítingu. V rámci speleo logickej strážnej 
služby sa monitorovali uzávery Hroneckej jas-
kyne, Líščej jaskyne, jaskyne Pieskový potok, 
U Diery, Jaskyňa v ponore, Stará Bystrá, Bys-
triansky závrt a stav jaskýň Márnikova, Hrebe-
ňová jaskyňa a Jaskyňa v kameňolome Potôčky. 
Uzavreli sme aj novoobjavenú Jaskyňu vo Vŕš-
koch. V zimných mesiacoch sme už tradične  
s členmi Skupiny pre ochranu netopierov 
(SON) vykonali zimné sčítanie netopierov. 
Spolupracovali sme so Speleoklubom Banská 
Bystrica, zúčastnili sme sa na spoločnej akcii 
na Ponikách. Šiesti členovia sa zúčastnili Spe-
leomítingu vo Svite, traja Jaskyniarskeho týž-
dňa v Demänovskej doline. 

Tomáš Amtmann, tajomník OS 
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Speleologický klub 
Cassovia

A k t i v i t a 
čle nov speleo-
l o g i c k é h o 
klubu Cassovia v roku 2009 sa sústredila na 
prieskum jaskýň a priepastí v ich pracovnom 
rajóne. Úspechy dosiahli na rozpracovaných 
lokalitách hlavne na Jasovskej planine. 

Na lokalite Kunia priepasť bratia Šusterov-
ci uskutočnili celkove 15 pracovných akcií. Táto 
aktivita súvisela s novými objavmi z predchá-
dzajúceho roka, kde z Ruženinho jazera v hĺb-
ke -150 m našli vertikálne pokračovanie prie-
pasti a sériou komínov sa podarilo dostať do 
výšky 70 m. V tomto prieskume sa pokračovalo 
aj v r. 2009, pričom sa vyliezlo do výšky 140 m 
od úrovne Ruženinho jazera. Boli objavené ďal-
šie paralelné komíny s Veľkonočnou priepas-
ťou. Pre zvýšenie bezpečnosti pri prieskume sa 
vymenili laná vo Veľkonočnej studni a v niekto-
rých iných kritických úsekoch jaskyne. Len pre 
zaujímavosť uvádzame, že bolo osadených viac 
než 500 m statických lán vo vertikálnych stup-
ňoch a traverzoch, osadených vyše 30 kotvení 
a použilo sa vyše 40 technických kotiev pri vý-
stupe v komínoch. V hĺbke -200 m sa vykonal 
čerpací pokus v bočnom sifóniku. Vyčerpalo sa 
viac než 2 m vodného stĺpca bez možnosti prie-
niku do predpokladaných priestorov. 

Drienovská jaskyňa patrí medzi loka-
lity, kde sa už dlhé roky vykonáva nielen 
prieskumná, ale aj vedecko-výskumná činnosť. 
V priebehu roka sa uskutočnili tri pracovné  
akcie na meranie tektonických štruktúr,  
litostratigrafické štúdium horninového masí-
vu, jaskynných fluviálnych sedimentov a hyd-
rogeologický výskum. Vykonali sa i sondova-
cie práce v závale a v komínoch nad riečiskom. 
V rámci stráže prírody sa pravidelne kontrolo-
val stav uzáveru na lokalite.

V Hájskej doline sa vykonal čerpací pokus 
v Travertínovej jaskyni, kde skupina inten-
zívne pracovala v 80. rokoch minulého storo-
čia. Prienik do predpokladaných priestorov ne-
bol úspešný. Dve pracovné akcie sa uskutočnili  
v Anjelskej priepasti. Kopalo sa v horizontál-
nej chodbe v hĺbke 30 m, kde je predpoklad 
ďalšieho pokračovania priepasti. Vo svahoch 
Hájskej doliny a v západnej časti Jasovskej pla-

niny sa uskutočnili povrchové rekognoskač-
né akcie. Zamerali sa polohy vchodov do jas-
kýň Drienovecká, priepasť IP a prepadlisko  
pri kóte Lipová hora a zakreslili sa do máp  
1:10 000. Zameranie bolo vykonané pomocou 
GPS systémom RTK. 

Uskutočnili sme trojdňový pracovný tábor 
vo Veľkej ružínskej jaskyni. Pracovalo sa 
pri rozširovaní úzkej pukliny v koncovej časti  
jaskyne. Dosiahol sa čiastkový postup. V jas-
kyni sa vykonali tektonicko-štruktúrne mera-
nia, odber vzoriek a štúdium jaskynných se-
dimentov. 

Najaktívnejší členovia nášho klubu bratia 
Šusterovci sa okrem prieskumu Kunej priepas-
ti zúčastnili aj pracovných akcií v jaskyniach 
Skalistý potok, Pustá, Starý hrad, Štefanová 
a Stratenská.

V rámci exkurznej činnosti sa uskutočnili 
dve výpravy do Rumunska, kde aktívne spolu-
pracujeme s tamojšími jaskyniarmi, s ktorými 
sme sa zúčastnili pracovného tábora v oblas-
ti IC ponoru. Zúčastnili sme sa na Jaskyniar-
skom týždni SSS v Demänovskej doline.

Náplňou viacerých pracovných akcií bola 
údržba a renovácia nášho speleodomca v Háj-
skej doline.

Jozef Thuróczy, predseda SK

Oblastná skupina Čachtice

Rok 2009 bol pre našu skupinu jeden z ob-
ťažnejších. Členovia skupiny sa už od za-
čiatku roka venovali jaskyniarskym aktivitám 
nielen v našich oblastiach. Za celý rok mali  
rekordných takmer 110 akcií.

Medzi prvými akciami bol odber vzoriek 
v Čachtickej jaskyni na overenie, či ide o ara-
gonit alebo kalcit. Rozbory v Prahe ukáza-
li, že aragonit to nie je. V tejto jaskyni sa ďa-
lej podarilo prepojiť priestory Meandrovej 
chodby a Jariných dómov. Prebehlo geolo-
gické mapovanie v jaskyni Hladový prameň. 
Na začiatku roka sa museli vybaviť povole-
nia a vstupy do Čachtickej jaskyne a na po-
vrchový prieskum Čachtickej planiny. V máji 
sa kontrolovali a mapovali novoobjavené jas-
kyne v starom lome pri Novom Meste nad 
Váhom. Lom sa mal zavážať smetím, preto 
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sa tam vykonala kontrola zo SSJ za účasti 
L. Vlčeka, majiteľa lomu a pracovníkov mi-
nisterstva životného prostredia. Viac o jas-
kyniach sa môžete dočítať v Aragonite 14/1 
2009, strana 68. Za pomoci hasičov sa 15. 
5.  z Nového Mesta doviezol materiál na re-
konštrukciu vchodu do priepasti Agáčiny. Na 
geo logickom mapovaní a sledovaní mikro-
tektoniky v jaskyni Malá Kamenná sa okrem 
iných zúčastnil geológ M. Briestenský. Zre-
konštruoval sa vchod do priepasti Agáčiny 
(podbetónovanie skruží). Koncom mája pre-
behla prednáška na základnej škole v Morav-
skom Lieskovom o Čachtickom krase, hneď 
po nej prezentovali jaskyniari v Novom Mes-
te na festivale Vidlomet skrytú krásu podze-
mia našich jaskýň. 

V júni sa členovia zúčastnili akcie na Mora-
ve v jaskyniach Lažánecko-heroltického kra-
su a navštívili Novú Amatérsku jaskyňu. 23. 
6. sa uskutočnila cvičná záchranná akcia 
novomestských hasičov v Beckovskej jasky-
ni, odkiaľ z dna Majkovho dómu transpor-
tovali na povrch – kameň (figurant do nosi-
diel sa nenašiel). Vykonalo sa aj geologické 
mapovanie Landrovskej jaskyne a priepasti 
Štepnica. V júni sa podbetónovali skruže pod 
vstupom do Čachtickej jaskyne (pri dažďoch 
či pri topení snehu sa sutina spod skruží  
zosúvala a padala do jaskyne), začiatkom au-
gusta sa sem vyviezli betónové kocky a ple-
tivo, potrebné na úpravu unimobunky na 
strelnici neďaleko Čachtickej jaskyne. 8. 9. 
boli v Čachtickej jaskyni na pozorovaní seiz-
mológovia, keďže v Čachtickom lome sa ko-
nal clonový odstrel. Pri odstrele nič nezazna-
menali, ale je zaujímavé, že polhodinu pred  
odstrelom im prístroje niečo zaznačili! Prebeh-
li aj akcie na úpravu unimobunky na strelni-
ci. Vybudovala sa bránka, urobili sa nové dve-
re, kachle, postele, oplotenie, úprava terénu 
atď. Uskutočnili sa revízie jaskýň na Babulico-
vom vrchu a Drgonovej doline, ktoré sú zasy-
pané smetím. 23. 10. sa vyviezla kovová skruž  
k sonde Megero. 

V priebehu roka sa vykonalo viac povr-
chových akcií v Čachtickom krase a okolí 
Trenčína. Členovia sa zúčastnili na akciách 
v JMN, jaskyniach Moravského krasu, Trs-
tínskej vodnej priepasti. Jeden člen sa zú-
častnil Speleomítingu a na Jaskyniarskom 

týždni v Demänovskej doline. Koncom roka 
sa podarilo v Čachtickej jaskyni preniknúť 
do dosiaľ neznámych priestorov s výrazným 
prievanom. Priestory s dĺžkou 30 m dosta-
li príhodný názov Cesta utrpenia. V sedimen-
toch, ktoré sa vyskytujú v novoobjavených 
priestoroch, sa našli desiatky ulít veľmi ma-
lých rozmerov, ako aj zuby neznámeho hlo-
davca. Priestory majú bohatú jaskynnú vý-
zdobu. Počas roka sa odpracovalo veľa akcií  
i v Landrovskej jaskyni. Hlavným pracoviskom 
je pokračovanie Starej chodby, odkiaľ sa odťa-
žený materiál lanovkou presúva pod vchod jas-
kyne a motorovým navijakom von z jaskyne. 
Postupové práce pozastavil balvan, ktorý sa od-
straňoval na viacerých akciách. 

Lukáš Kubičina, tajomník OS

Speleoklub 
Červené vrchy

V Červených vrchoch 
sme pokračovali v son-
dovaní v Tichej jaskyni 
(Piu). Uskutočnili sme 
povrchový prieskum poľ-
skej časti Červených vrchov, 
začali sme s prieskumom v priepasti Studnia 
w Kazalnicy, kde sme prekonali asi 12 m dlhú 
úžinu a vstúpili do nových priestorov, ktoré sa 
opäť končia puklinou (3 – 4 m), avšak s veľmi 
výrazným prievanom, smerujúcim pod Twardy 
grzbiet a potom ďalej, s najväčšou pravdepo-
dobnosťou až na vrcholové časti Červených 
vrchov, na slovenskú stranu. Už v najbližšom 
čase bude táto oblasť predmetom farbenia 
vzduchu na dôkaz, že v najväčšom tatranskom 
krasovom hrebeni Twardom Grzbiete (medzi 
Lodowym Żródłom a Kresanicou – Temnia-
kom) je 1200 m prevýšenie s dĺžkou vyše 5 km.

Koncom roka 2009 sa dvaja členovia SSS 
(Szunyog, Šmoll) stali členmi poľského jasky-
niarskeho klubu v Zakopanom, a tak sa práce 
v tejto oblasti ešte zintenzívnia.

Uskutočnili sme niekoľko výprav na Bal-
kán – Kosovo, Macedónsko, Albánsko, pri 
ktorých sme objavili a čiastočne aj zamerali 
niekoľko jaskýň, niektoré veľmi perspektívne 
a jedna či dve vhodné na sprístupnenie (mapy 



13

merači spracovávajú, konečnú podobu dáva  
M. Sluka). 

Uskutočnili sme prieskumnú a meraciu ak-
ciu v jaskyni Velika klisura, presným meraním 
a hlavne inštaláciou bodov pomaly zisťujeme, 
že dĺžka jaskyne je úplne iná (staré meranie 
bolo dosť prehnané, cca o 3 – 4 km).

Neuskutočnila sa expedícia do Sloven-
skej jamy na Karadžici – CEKI 1 (-524 m) 
pre enormné množstvo snehu, ktorý v hĺbke  
-60 m uzavrel jaskyňu. 

Spolupracovali sme s niekoľkými klubmi: 
Chočské vrchy, Šariš, Drienka, Zakopané. 

Na akciách sa zúčastňovali Ľ. Očkaik,  
P. Staník, K. Dzudzinski, M. Sluka, J. Šmoll.

Ján Šmoll, predseda klubu 

Jaskyniarsky klub  
Demänovská Dolina

Členovia JKDD v roku 
2009 pracovali hlavne na 
lokalitách jaskyňa Šte-
fanová, Kostnica Jasky-
ne mieru a Pustá jasky-
ňa. Osobitnou kapitolou 
bola príprava a organizácia 50. jaskyniar-
skeho týždňa v Demänovskej, Jánskej doline 
a Krakovej holi. V priebehu roka sa jaskynia-
rom z Demänovskej doliny podarilo objaviť 
niekoľko kilometrov dlhé pokračovanie jas-
kyne Štefanová. Z tohto rozsiahleho labyrin-
tu aj časť preskúmali a zamerali. V Štefanovej 
jaskyni sme po rozšírení trojmetrovej úžiny  
nazvanej Difúzor v marci 2009 vstúpili do 
rozsiahleho bludiska jaskynných chodieb. 
V juhozápadnom smere pokračuje jaskyňa 
pomerne veľkou chodbou do Dómu tancujú-
cich skál. Ten sa nachádza najbližšie k Zad-
nej vode na Repiskách. Dómom preteká ak-
tívny tok meandrujúci na Aquapark. Chodby 
smerujúce na juhovýchod od Stĺpovej siene 
nás priviedli do dómu Lúčky a následne do 
Kasprovej šikminy a Dómu legionárov s roz-
mermi 70 × 70 m. V ďalšom postupe k po-
norom Lúčanky nás dočasne zastavil zával 
so silným prúdením vzduchu. Okrem týchto 
objavov bola ešte objavená prítoková chodba 

za prvým Bivakom. Tok, ktorý ňou preteká, 
je z neďalekého ponoru Zadnej vody. Chod-
ba bola hneď po objavení zameraná a po-
lygón sa pripojil na hlavnú chodbu medzi  
Bivakom a Jazerným dómom. Bol vybudo-
vaný nový podzemný tábor v Stĺpovej sieni. 
Celkovo sme v Štefanovej jaskyni uskutočni-
li 34 akcií venovaných prieskumu a zamera-
li sme 3015 metrov jaskynných chodieb. Cel-
ková zameraná dĺžka jaskyne k 31. 12. 2009 
je 8050 m. 

Sondážne práce v Kostici Jaskyne mieru boli 
zamerané na pokračovanie v postupnom roz-
širovaní stúpajúcej pukliny smerujúcej do jas-
kyne Okno. Tu sa na šiestich akciách v priebe-
hu januára a februára 2009 podarilo postúpiť 
o dva metre. Zároveň sme preskúmali aj para-
lelný komín, cez ktorý pravdepodobne prechá-
dzajú rádiové vlny z Okna. Tejto lokalite ne-
prikladáme mimoriadnu dôležitosť, a tak sa 
tu pravidelne pracuje len v období Žikešovej 
spomienky.

V Pustej jaskyni bol vyriešený spôsob pre-
konávania zaplavujúceho sa Klausovho sifónu 
osadením kalového čerpadla Honda WT20X 
s prietokom 720 l/min. Plne zaplavený sifón 
dokážeme vyčerpať v priebehu polhodiny.  
Nebezpečné pátranie po silnom prievane v zá-
vale v Áčkovom dóme neprinieslo želateľný 
postup. Na jeseň 2009 sa osadil fixný železný 
rebrík do Psích dier. 

Celý júl 2009 sme pracovali na príprave JT, 
táboriska a exkurzných trasách v jaskyniach. 
Boli porozširované vstupné časti Štefanovej 
jaskyne, prekotvená Hlavná šachta, ako aj tra-
verz vo Vodnej pukline Pustej jaskyne (podrob-
ná správa je v Spravodaji 4/2009). Na 50. JT 
sa zúčastnilo 196 zaregistrovaných účastní-
kov a 50 organizátorov zo SK Nicolaus, Speleo 
Detva, Horskej služby a JKDD.

Niekoľko menších akcií zameraných na po-
vrchový prieskum sa uskutočnilo v zimných 
mesiacoch na Buzáku v Mošnickej doline, 
v masíve Sinej a Krčahove v Demänovskej do-
line. Pripomenuli sme si 25. výročie tragickej 
nehody V. Žikeša prechodom Pustá – Sloboda. 
Celkove sme okrem JT zorganizovali a odpra-
covali 52 pracovných akcií, objavili a vykopali 
spolu okolo 4 km jaskynných chodieb. Zmapo-
vali sme 3015 m Štefanovej jaskyne.

Ján Dzúr, predseda klubu
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Speleo-Detva

V roku 2009 sme usku-
točnili 18 akcií, z toho 15 
na Krakovej holi a 3 na 
Muránskej planine. Pri 
prieskume jaskýň nám po-
máhali jaskyniari z klu-
bov Tisovec, Nicolaus  
a Ružomberok, Michaela 
Potančoková, Štefan Ratkovský a bratia Slan-
číkovci. Všetkým patrí moja vďaka.

Jaskyňa slnečného lúča. Hlavnou činnos-
ťou na Krakovej holi boli výkopové práce v tej-
to jaskyni. Vo výkope, ktorý sme v roku 2008 
prehĺbili o 11 m, sme pokračovali aj v roku 
2009. Po krátkom pevnom úseku tesného me-
andra z r. 2008 sme sa dostali opäť do závalo-
vej časti s jednou pevnou stenou, niektoré úse-
ky potrebovali výdrevu. Postupne sme sa záva-
lom prebíjali dopredu. Na sklonku roka sa po-
darilo chlapcom prekopať do 15 m dlhého, ale 
tesného meandra hlbokého 3 m s malou sien-
kou na konci. Odtiaľ pokračuje chodba asi  
3 m stupňom, ktorý je vyplnený závalom. 
V jaskyni sme v roku 2009 postúpili a zame-
rali 35 dĺžkových metrov s prevýšením 7,70 m. 
Jaskyňu slnečného lúča sme vykopali do hĺbky 
-133 m a jej dĺžka vzrástla na 730 m. Pod záva-
lom vo vykopanej chodbe je aktívny vodný tok, 
zachytený do hadice. Ako sa náš výkop predlžo-
val, museli sme nadstavovať aj hadicu. Prievan 
vo vykopanej chodbe je silný, reaguje na teplot-
né výkyvy na povrchu.

SHJ – Starý hrad. Začiatkom roka sme po-
kračovali v Krkvanici za Poslednou možnosťou 
v rozširovaní a sprístupňovaní tesných miest. 
Za koncovú úžinu, ktorá vedie cez polosifón, 
sme sa zatiaľ nedostali. 

SHJ – Večná robota. Pokračovali sme v roz-
širovaní úžiny v stúpajúcej pukline v Kúpe-
ľoch. Keďže zával, ktorý je potrebné rozobrať, 
visí nad hlavou, postup v tejto časti je veľmi 
pomalý a nikto sa veľmi nehrnie pod visiace 
bloky. Možno nabudúce.

Javorová priepasť. Jagerčík spolu s Vlčekom 
na jednej akcii sprístupnili a zamerali mean-
der nad posledným lanovým rebríkom v dol-
nej časti jaskyne. V puklinách osadili istiace 
nity a zamerali 61 m. Tieto priestory boli zná-
me už oddávna, ale nikomu sa nechcelo do me-

rania v zvislých stenách nad priepasťou. Javo-
rová priepasť má dĺžku 2033 m.

Muránska planina. Vyčistili sme už zasy-
panú sondu Polomčanov a opravili výdrevu 
v sonde Randavica. Spolu s členmi SK Tisovec 
sme pracovali v Suchých doloch.

Členovia nášho klubu pomáhali jaskynia-
rom z Demänovskej doliny pri organizácii Jas-
kyniarskeho týždňa – viedli exkurzie do jaskýň 
na Krakovej holi. Výsledky svojej činnosti pub-
likovali na webových speleologických strán-
kach. Takmer z každej akcie robíme podrob-
nú fotodokumentáciu. V letných mesiacoch si 
niektorí členovia klubu prezreli krasové úze-
mia Francúzska, Talianska, Španielska a Chor-
vátska.
 Elena Hipmanová, vedúca klubu

Oblastná skupina 
Dolné Orešany

V roku 2009 sme vy-
konali celkovo 38 pra-
covných akcií zamera-
ných na prieskum jaskýň 
v Malých Karpatoch. Sústre-
dili sme sa na štyri ťažiskové lokality: Havra-
nická jaskyňa, Priepasť 3/V2 (Plavecký kras), 
Orešanská sonda a Husí stok 1 (Ku chynsko-
orešanský kras).

V Havranickej jaskyni sa na začiatku roka 
podarilo objaviť pri výkopových prácach 
menšiu sienku s peknou krasovou výzdo-
bou – sintrovým kvapľopádom a vyschnu-
tým jazierkom. Ďalej sme pokračovali za po-
moci zbíjačiek v presekávaní presintrených 
balvanov v smere postupu prác. V jaskyni sa 
pracovalo až do konca februára, kedy sme sa 
presunuli do jaskyne Husí stok 1, kde sme 
pokračovali vo výkopových prácach. 

Od začiatku apríla sme začali práce na lo-
kalite Orešanská sonda. Keďže v jaskyni hro-
zil po jari zával, zabezpečili sme ho kariro-
hožami a neskôr sme pokračovali v prácach 
vertikálne. V spolupráci s Katedrou apliko-
vanej a environmentálnej geofyziky Univer-
zity Komenského sme vykonali geofyzikálny 
prieskum formou metódy spontánnej pola-
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rizácie a metódy ERT (elektrická rezistivitná  
tomografia) s pozitívnymi výsledkami. Pri po-
kračujúcich výkopových prácach sme sa dosta-
li až na dno pôvodnej sondy, ktorá bola zasy-
paná od roku 2007. 

Počas roka bol v Priepasti 3/V2 nainštalo-
vaný teplomer s hodinovou frekvenciou zbe-
ru dát. Dôvodom bolo potvrdenie alebo vy-
vrátenie dohadov, či intenzívny prievan, ktorý 
sa v jaskyni vyskytuje, prichádza bezprostred-
ne z povrchu, alebo ide o dynamickú jaskyňu. 
Tento výskum dokázal, že ide o jaskyňu dy-
namickú s jasne definovaným letným a zim-
ným cyklom, ktorý má pomerne dlhý dobeh. 
To bolo veľmi potešujúce a po presnom za-
meraní sme začali s inštaláciou lanovky na 
vedrá. Prácu zhoršoval fakt, že jaskyňa je veľ-
mi úzka, a preto i spomínaná montáž bola 
veľmi náročná a nie je ešte dotiahnutá do 
konca. Počas roka sme navštívili i Trstínsku  
vodnú priepasť, kde sa vyhotovila prvá foto-
dokumentácia pod vodnou hladinou a bol 
preskúmaný aj závalový koniec severovýchod-
ného jazera a perspektívne miesta na ďalšie 
výkopové práce. 

Jaskyniarsky víkend sa ako po minulé roky 
uskutočnil koncom júla na Majdáne-Jáger-
ke, kde nám prišli pomôcť aj členovia Spe-
leo Bratislava. Pracovalo sa na Husom stoku  
a v Priepasti na Veterlíne.

Počas roka bolo v rámci projektu zameria-
vania vchodov do jaskýň pre SMOPaJ zamera-
ných 32 vchodov jaskýň. Pokračovalo sa i na 
inventarizácii a mapovaní jaskýň v Smolenic-
kom krase.

Takisto sme vypomohli jaskyniarom z OS 
Plavecké Podhradie a Speleo Bratislava pri ich 
tradičných jaskyniarskych zrazoch.

Po pozitívnych geofyzikálnych výsledkoch 
z Orešanskej sondy sme tento prieskum apli-
kovali aj nad povrchom Havranickej jaskyne. 
Tu však boli vyhotovené až 3 profily, z kto-
rých každý bol dlhý 250 metrov, s 11-metro-
vými rozstupmi medzi nimi. Potvrdili tak prí-
tomnosť dutín a pokračovanie Havranickej 
jas kyne. Náhodne sa však vedľa Havranickej 
jaskyne lokalizovala veľká anomália (dutina)  
s výškou 11 m a šírkou 50 m. Nad ňou sa na-
chádza nevýrazná jaskynka, ktorá môže mať sú-
vislosť s touto dutinou. Preto sme sa na koniec 
roka presunuli opäť na Havraniu skalu, kde pra-

cujeme tak v Havranickej jaskyni, ako aj v novej 
jaskynke nazvanej pracovne HS sonda.

Speleologická strážna služba a praktická starostli-
vosť o jaskyne

V rámci tejto činnosti sme pokračovali v čis-
tiacich prácach v jaskyniach a kontrole nepo-
rušenosti uzáverov.

Osveta
Pre deti zo ZŠ Horné Orešany sme pripravili 

prednášku o jaskyniach. Podobnú prednášku 
sme uskutočnili v letných mesiacoch aj v kniž-
nici Juraja Fándlyho v Trnave. 

Naše články boli publikované v regionálnych 
médiách.

Na záver chceme poďakovať Trnavskému 
samosprávnemu kraju, osobitne predsedovi  
Ing. Tiborovi Mikušovi, za poskytnutie dotácie 
na nákup transportných vakov a kombinéz pre 
našich začínajúcich jaskyniarov.

Alexander Lačný, predseda OS 

Speleoklub Drienka

V severovýchodnom 
výbežku Muránskej pla-
niny (Červenoskalský 
kras) pokračovali v po-
vrchovom prieskume 
masívu Župkovej Magury,  
pričom objavili niekoľko men-
ších jaskýň (Polievková, Dolná jaskyňa, Poli-
ca, Jaskyňa pod Koreňovicou, Jaskyňa v stene, 
Okienko, Štrbina I. a II.). Zameranie vchodov 
s GPS, zdokumentované zatiaľ len čiastočne. 
V jaskyni Homoľa v spolupráci s P. Imrichom 
a T. Majerníčkovou (SK Šariš) pokračovali  
v detailnom zameriavaní jaskyne. Aktuálna za-
meraná dĺžka je 1567 m a denivelácia 51 m. 
Sondovali na hornom poschodí jaskyne, vo  
výbežku z tzv. Galérie. Pokračovali v rozširo-
vaní úžin v Prievanovom blokovisku, kde sa  
podarilo preniknúť do ďalšej puklinovitej 
chodby. Priestory domerali, pričom lokalita do-
siahla dĺžku 62 m pri nezmenenej hĺbke 13 m. 
V severnej časti Muránskej planiny v masíve 
Javorinky objavili jaskyne: Starobylá (65 m), 
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Jedličková (cca 30 m), Preliezačka (36 m), Med-
vedia (cca 50 m), Studená (6 m), Sintropád  
(5 m) a U zlomu (4 m). 

Silická planina. Niekoľko pracovných akcií 
venovali prolongácii perspektívnej Východnej 
Ardóčky, kde zostáva prekonať ešte najviac  
10 metrov. Viacero letných dní venovali revíz-
nemu prieskumu v oblasti jaskýň Býčí chrbát 
I a II. Silné mrazy využili pri vyhľadávaní vý-
duchov vo vytypovaných častiach južnej kryhy. 
V severnom svahu objavili krátku Jaskyňu uzi-
mených (do 5 m).

Dolný vrch. Najviac revíznych akcií vykona-
li v lete vo svahu a na plošine v centrálnej čas-
ti, kde prehodnotili viacero lokalít. Viackrát 
navštívili aj tábor českých jaskyniarov v bez-
prostrednej blízkosti slovenskej hranice. V naj-
východnejšej časti krasového územia začali 
pracovať na tzv. Prikrylových jaskyniach.

Turnianska kotlina. Na tvrdoši v meliatiku 
preskúmali relikt veľmi starej krasovej dutiny, 
kde so súhlasom majiteľa pozemku plánujú 
podrobnejší výskum.

Horný vrch. Viacero akcií venovali prolongá-
cii reliktu Priepasti pri červenej značke. Hĺb-
ka presiahla 10 m, v prácach sa bude pokračo-
vať. Objavili novú, cca 20 m hlbokú priepasť, 
zatiaľ nezdokumentovaná. Niekoľkodňový  
intenzívny povrchový prieskum sa sústre-
dil predovšetkým do západnej časti plani-
ny. Cieľom bolo stanoviť priebeh predpo-
kladanej jaskynnej sústavy. V rámci neho (aj 
spolu s moravskými jaskyniarmi) navštívili  
viacero lokalít, ktoré budú predmetom son-
dovania v roku 2010. 

V Čiernej hore sa venovali najmä priesku-
mu Zikmundových jaskýň. V oblasti vyko-
nali detailný povrchový prieskum a posúdili 
nádejnosť jaskýň na ďalšie pokračovanie. Po  
vytypovaní najvhodnejšej lokality tu po vý-
kopových prácach objavili inaktívnu po-
norovú Líščiu jaskyňu s dĺžkou cca 70 m,  
predtým známu len ako nenápadné abri. Po-
vrchový prieskum vykonávali aj v Ružínskom 
krase. Nájdené niektoré nové, ako aj dote-
raz neregistrované (ale znalcom tejto oblasti  
istotne známe) lokality. Vo svahu Spáleného  
vrchu: Hrebienková a Príkra jaskyňa, ľavá 
strana doliny Malý Ružinok: Ružínske Okno, 
Ružínske Abri, Očko, Jaskyňa nad Očkom, 
Jaskyňa nad výverom II.

Vo Volovských vrchoch uskutočnili niekoľko 
povrchových akcií do krasu Murovanej ska-
ly – dolina Zlatník.

Zahraničné cesty
Do krasu doliny Sighiştel (Rumunsko, Bi-

hor) uskutočnili štyri výpravy. Na akciách sa vý-
znamne podieľali aj ďalší jaskyniari: P. Imrich, 
M. Hajduk, T. Majerníčková, J. Šmoll, I. Bal-
ciar a M. Inasel. V jaskyni Drăcoaia pokračovali 
v lezení dvoch komínov. Komín nad Ráz cestím 
bol dolezený, zameraný a odstrojený. Vylezený 
bol aj komín nad Stĺpovou šachtou. Kopanie 
na konci Korytovej chodby – objav spleti prí-
tokových meandrov, ukončených závalmi pies-
kovcových blokov, piesku a štrku. Prieskum tu 
bol po nehode (uvoľnenie závalu pri obliezaní) 
ukončený. Na dne Stĺpovej šachty prenikli do 
odtokového meandra na konci s pieskovým si-
fónom. Vanie tu veľmi silný prievan, ktorý má  
typický letný/zimný režim. Začali tu s výkopo--
vými prácami. Objavených bolo cca 200 m no-
vých priestorov. Doteraz zameraná dĺžka jas-
kyne je 864 m s deniveláciou 101 m. V doline 
Sighiştel pracovali aj v ďalších jaskyniach. Vo 
výverovej jaskyni Răşflătorea din Blidaru po 
rozšírení niekoľkých úžin v stúpajúcom me-
andri objavili asi 60 m priestorov. V jaskyni  
Peştera I. din faţa Ciumătcu začali rozširovať 
úzky meander s prievanom. Pokusne otvárali 
povodňový výver nad jaskyňou Gaura Fetii.

V rámci speleologickej výpravy do Koso-
va zorganizovanej SK Červené vrchy a dal-
šími členmi SSS pokračovali v prieskume  
oblasti veľkého krasového výveru Burimi e Dri-
nit të Bardhë (Prameň Bieleho Drina) pod vý-
chodným výbežkom masívu Maja Rusulija  
(2381 m), severne od Pejë. Turisticky opäť nav-
štívili Albánske Alpy – oblasť Vermosh, doli-
nu Cemi a krasovú oblasť Metohija e Siperme. 

Dvaja členovia sa podieľali na speleologickej 
výprave do pohoria Jakupica v Macedónsku, 
ktorú organizovala SK Červené vrchy. Nájde-
né nové lokality (6 m priepasť a prepad so sil-
ne nasávajúcim prievanom – sondovanie) pod 
vrcholom 2472 m, nad Slovačkou jamou, son-
dovanie v ponore so silným prievanom na dne 
glaciálneho kotla pod kopcom Kota (2309 m).

Prevádzkujú vlastnú internetovú stránku 
www.drienka.netkosice.sk. 

M. Horčík, J. Psotka, G. Lešinský a T. Máté



17

Jaskyniarsky 
klub Dubnica 
nad Váhom

Činnosť klubu 
sa sústredila pre-
dovšetkým na ob-
lasť Mojtínskeho krasu. Spolu s akciami spe-
leologickej strážnej služby sa odpracovalo  
60 akcií. Najviac ich bolo v Jaskyni v Medzi-
vrší, kde sme rozširovali úzku puklinu na dne 
v hĺbke 11 m; dĺžka jaskyne dosiahla 18 m. 
V Jaskyni na Rúbani sme pokračovali v kopa-
ní v hornej chodbe nad prítokom bez väčšieho 
postupu, práce sťažujú veľmi tvrdé sedimenty 
a ich transport z chodby von. Z Májovej prie-
pasti MPJ sme museli vytiahnuť 14 m dlhý la-
nový rebrík, ktorý skorodoval a roztrhol sa. 
Celá vstupná 40 m hlboká priepasť sa vyčisti-
la a bude v tomto roku opatrená novými stu-
pačkami. Vo vchode do Jaskyne v ceste sa osa-
dilo 7 betónových skruží a pokračovali sme 
v prácach na jej dne. Ku koncu roka mala jas-
kyňa hĺbku 9 m a voľne pokračuje smerom 
nadol. Niekoľko akcií odpracovali čle novia 
v jaskyniach Komín, Líščie diery, Mazačka, 
Veterné diery na Malenici. Pre našich mla-
dých jaskyniarov sme spravili dve akcie za-
merané na výcvik jednolanovej techniky na  
novom trenažéri. Osem členov sa zúčastnilo 
Jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej doline. 
Dvaja členovia navštívili jaskyňu Lamprechts-
ofen v Rakúsku. 

Pokračovali aj práce na rekonštrukcii našej 
jaskyniarskej základne na Mojtíne. 

Peter Medzihradský, predseda JK

Jaskyniarsky klub 
Handlová

Členovia Jasky niar-
skeho klubu Handlo-
vá odpracovali za rok 
758,5 hodín, spoločne 
s pomocníkmi 826,5 hodín. 
Z akcií vyhotovili spolu 44 technických den-
níkov.

Skleniansky kras. Volova zadná diera a sledo-
vanie prietoku vody v jaskyni a výtoku. Sledo-

vanie výtoku z Ráztočianskej vyvieračky a jej 
prietoku. Údržba uzáveru na Závrte č. 3 (Troj-
ka). Kontrola krasových jám na Ráztočnian-
skych lazoch a skúška prievanu v pukline pri 
potoku pod Jaskyňou mŕtvej líšky.

Zameriavanie vchodov jaskýň Sklenianske-
ho krasu prístrojom GPS. Jaskyňa mŕtvej líš-
ky s objavom malej, silno prievanovitej dier-
ky s výduchom smerom von pri potoku pod 
jaskyňou. Volova papuľa možno zaniknutá 
zosuvom zeminy a skál. Jaskyňa na lazoch  
(Egrešovka), Závrt č. 3 (Trojka) a 8 závrtov. Tieto  
závrty ešte znovu presne zameriame a presnejšie 
pomenujeme. Zameriavanie jaskýň nad obcou  
Jalovec v časti Tepličiek a vrcholových časti 
Tepličiek prístrojom GPS.

Červená dolina – povrchová akcia,  zameranie 
8 nových, ešte nami nepomenovaných jaskýň 
pomocou GPS. 

Povrchový prieskum časti Bralie pri Malých 
Kršteňanoch v okrese Partizánske – GPS za-
meraná Vidiecka diera a zaregistrovaných asi 
5 nových, ešte nami nepomenovaných jaskýň. 

Dolina Hradištnica v južnej časti Rokoša 
v podcelku Nitrické vrchy: Vestenická medve-
dia jaskyňa, Jaskyňa v dvorane I a II a ich za-
meranie prístrojom GPS. Sondovanie na dne 
v Jaskyni v dvorane II a osadenie pracovnej 
plošiny. Vŕtanie dier a znovupremeranie od 
bodu 5 až po bod 9. Prekopávanie úzkej pukli-
ny a postup dopredu asi 4 – 5 m. 

Zameranie jaskyne Brloh nad Nitricou  
(Močelník) prístrojom GPS. Zameriavanie 
vchodov jaskýň GPS pre SSJ na povrcho-
vej akcii v doline Hradištnica a Stredná dolina:  
Tichá jaskyňa I a Tichá jaskyňa II s dĺžkou  
15 m, Diviačia jaskyňa, Muflónia jaskyňa, Jas-
kyňa v Holom vrchu a Jaskyňa v Strednej do-
line, zaregistrované a zamerané GPS nové jas-
kyne, nami pomenované Výmrazová jaskyňa 
a Dvojstromová jaskyňa, Malá muflónia jas-
kyňa s dĺžkou 6 m.

Povrchová akcia na Temešskú skalu – zame-
riavanie vchodov jaskýň prístrojom GPS: Jas-
kyňa v Temešskej skale v rokline (fotodoku-
mentácia silného prúdenia teplého vzduchu 
smerom von z jaskyne a meranie teploty vo vý-
duchu v zimnom období), Jaskyňa v Temeš-
skej skale v stene; ide o úzku puklinu pome-
novanú podľa J. Ondrušku Šibeničný termín 
s hĺbkou asi -2 m (podľa neho má údajne -7 m, 
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ale v čase našej návštevy bola po 2 m zasypa-
ná, možno úmyselne, pretože sa nachádza pri 
turistickom chodníku vedúcom na Temeš-
skú skalu). Povrchový prieskum na skalnom 
hrebeni Temešskej skaly s objavom úzkych  
dutín s teplým výduchom a salamandrou škvr-
nitou v jednej z puklín. Na ďalšej akcii fotodo-
kumentácia priestorov oboch jaskýň na Temeš-
skej skale.

Zúčastnili sme sa na 50. jaskyniarskom týžd-
ni v De mänovskej doline s exkurziou do De-
mänovských jaskýň slobody a mieru, Ľadovej 
jaskyne a do Jánskej doliny s exkurziou do Jas-
kyne zlomísk.

Počas roka sme nevykonávali žiadnu speleo-
logickú činnosť na území národnej prírodnej 
pamiatky ani v chránených areáloch v Prievi-
dzskom okrese.

Spolupráca so ZO SZOPK A. Kmeťa podľa 
možností jednotlivých členov. V skupine pre-
trváva pasivita niektorých z nich. 

Peter Strečanský, predseda JK

Speleoclub 
Chočské vrchy

Členovia SCHV praco-
vali na svojich tradičných 
lokalitách v Chočských vr-
choch a Nízkych Tatrách. Uskutočnili sme  
95 jaskyniarskych akcií. Vďaka novej členke 
Daniele patril rok 2009 medzi naše najaktív-
nejšie za posledných 9 rokov. Je to druhý naj-
aktívnejší rok od vzniku klubu.

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

V Jaskyni chladných očí František Hanes so 
Štefanom Sališom budovali oceľovú výstuž na 
konci Pulcovej sienky.

V Jaskyni nad Ižipovcami sme vykopali nový 
Líščí vchod a premerali jaskyňu aj s novým 
vchodom v dĺžke 39,96 m. František Hanes 
zorganizoval v jaskyni „Baby party“ s deťmi 
našich jaskyniarov so súťažou v kreslení „Jas-
kyňa očami detí“.

Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala do 
Prosieckej doliny. 

V Jaskyni O-3 sme pracovali na vynášaní na-
kopaného materiálu na štyri etapy von z jasky-
ne. Pokračovali sme v pravidelných večerných 
návštevách v strede týždňa hlavne vo dvoji-
ci Juraj a Daniela a koncom roka sa viac pri-
dali aj Slávka Szunyogová a Martin Szunyog, 
čo sa prejavilo v najväčšom počte akcií v tejto 
jaskyni za rok: 57 (+ 23, keď rátame aj účasť 
jedného člena). Juraj s Danielou prekonali 
2-krát rekord v počte vytiahnutých kanistrov 
na jednu akciu, ktorý je teraz 80. Opäť nám 
pri jednom kopaní pomohol aj Peter Holúbek.  
Výraznú pomoc pri vynášaní nakopaného ma-
teriálu poskytli jaskyniari zo Strážovských vr-
chov Bohuslav Kortman, Jaroslav Haššo a Pa-
vol Repka a jaskyniari zo Speleoklubu Malá 
Fatra Pavol Pokrievka ml. a Soňa Wiederman-
nová. Prác sa ďalej zúčastnili Štefan Sitek a Ľu-
bomír Halička. Na konci jaskyne sme rozširo-
vali Todorokitovú chodbu a Hučiacu dierku 
za Prvým jazierkom. Postup v roku 2009 bol  
5,5 m. Vykopané priestory pri Prvom jazierku 
sme zamerali v dĺžke 13 m, čím dosiahla zame-
raná dĺžka Jaskyne O-3 113,35 m.

V Jaskyni V-1 sme sondovali v Šikmej chod-
be, kde sme postúpili 0,5 m šikmo nadol. Viac 
sme sa však už sústredili na Mramorovú chod-
bu, v ktorej sme rozširovali úzke miesta a na 
jej začiatku pri Ivanovej sienke sme odstra-
ňovali veľké bloky, aby sme mali priestor na  
medziskládku. Na jar sme fotili vodný tok 
z Mramorovej chodby. Aj tu nám pomohol Jas-
kyniarsky klub Strážovské vrchy pri vynášaní 
skál von z jaskyne.

Tento rok sme sa viac venovali aj nácviku 
jednolanovej techniky (8 akcií), ktorú najviac 
trénovali Daniela Kajúchová a Martin Szu-
nyog. V rámci nácviku sme navštívili Jaskyňu 
nad Liptovskou Revúcou Strednou, jaskyne 
pri vodopáde v Prosieckej doline, zlanili skaly 
pri Vrátach v Prosieckej doline, skalu Čereňa 
a skalu v doline Liptovskej Anny.

Zúčastnili sme sa centrálnych akcií SSS. Na 
Speleomítingu vo Svite sme boli ocenení objav-
ným vedrom Zdenka Hochmutha za kopáčske 
práce v Prosieckej doline. Na Jaskyniarskom 
týždni v Demänovskej doline boli Kardošovci 
a Szunyogovci.

Vďaka Slávke Szunyogovej naďalej funguje 
naša klubová internetová stránka zameraná na 
fotky z akcií: http://schv.4d.sk.
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V marci sme boli na návšteve JMN, kde 
sme kopali Eurotunel z opačnej strany. Spolu  
s SK Červené vrchy sa Slávka Szunyogová, Ju-
raj Szunyog a Daniela Kajúchová zúčastnili 
pri kopáčskych prácach v Jaskyni G-6 Piu (Ti-
chá jaskyňa) a v Studni w Kazalnicy v poľských 
Červených vrchoch spolu s Krzysztofom Du-
dzinskim. Tu sme zamerali 34,32 m v Baníc-
kej chodbe. V novembri sme boli na výpomoci 
v Ponickej jaskyni, kde sme spolu s bystrický-
mi a breznianskymi jaskyniarmi vynášali blato 
z Rudolfšachty. Juraj s Danielou sa zúčastnili 
expedície do Kosova a Juraj bol účastníkom aj 
expedície do Macedónska.

Juraj Szunyog, vedúci speleoklubu

Oblastná skupina Inovec

V uplynulom roku sa činnosť skupiny za-
merala na viacero lokalít. Najviac akcií (10) sa 
uskutočnilo v spolupráci s OS Čachtice na Sta-
rej vyvieračke (paleovýver) nad Čachticami, 
 pričom bolo z vertikálnej šachty odstránených 
asi 6 m3 sedimentov, ale nebol tu dosiahnu-
tý žiaden významnejší postup. V bočnej stene 
tejto šachty sa obnažil okraj výtokovej chodby, 
ktorá je v celom profile vyplnená hlinenými se-
dimentmi a skalnými blokmi stropného záva-
lu. V prístupovom tuneli bola pod bočnou ste-
nou vykopaná 1,5 hlboká sonda, ktorá zatiaľ 
nezasiahla skalné dno.

Tri akcie sa uskutočnili do Jaskyne pod 
Vyrúbaním, ktorých cieľom bolo prehĺbenie 
vstupnej chodby (odstránený 1 m3), čím by sa 
vytvorila možnosť transportu sedimentov zo 
zadnej časti na povrch. Vo februári sme z jas-
kyne odstránili uhynutú srnu.

V masíve Grnice sme po 20-tich rokoch vy-
čistili zvetralinami zasypané vstupy do jasky-
ne G10 a sondy G11 (za účasti Ivana Poláčka 
z OS Čachtice), ale efektívny postup tu vyža-
duje nasadiť vŕtaciu techniku.

Tri akcie boli venované sondovaniu v nená-
padnom skalnom otvore na sev. úbočí Vysokej 
skaly (441 m) v Dobrovodskom krase, ale uká-
zalo sa, že ide len o uzavretý previs, zasahujúci 
1,8 m do masívu, takže nejde o novú jaskyňu.

V lete sa predseda OS na tradičnom pracov-
nom stretnutí malokarpatských jaskyniarov 

v Plaveckom krase (Kamenistá dolina) zúčast-
nil prác na rozširovaní prístupovej chodby Jas-
kyne pri kríži.

S podporou výsledkov biodetekčné-
ho prieskumu sme obnovili aj prieskum pri  
Hadej jaskyni v P. Inovci, kde sme začali s čis-
tením našej zavalenej sondy z 80-tych rokov 
20. storočia a postúpili v nej do hĺbky 1,5 m.

Predseda OS sa počas 4 akcií angažoval 
v spolupráci s SUK a OS Plavecké Podhradie 
na otváracích prácach v závrte Prepadlé zvo-
ny (severne od Bukovej v M. Karpatoch), kde 
sa postúpilo do -3 m, ale po jesenných dažďoch 
sa sonda čiastočne zavalila.

Z opustenej Jaskyne pod Holým kameňom 
(hlavné pracovisko OS v r. 1992 – 2000) sme 
vytiahli časť zanechaného pracovného mate-
riálu (vedrá, polyamidový rebrík, staré oceľo-
vé lanká).

Viacero akcií bolo venovaných výkopovým 
prácam v jaskyni Lomica v južnej časti P. 
Inovca (1,5 km severne od Hlohovca), na kto-
rú predsedu OS v r. 2008 upozornil B. Šmída 
z SUK. V 15 m dlhej jaskyni, pôvodne prevaž-
ne plazivkového chrakteru, sme prehĺbili celú 
prístupovú trasu až po jej koniec tak, aby ňou 
bolo možné bez problémov transportovať se-
dimenty von z jaskyne. Takto sa odstránilo aj 
s pomocou lanovky vo vstupnom strmom úse-
ku asi 8 m3 suchých sprašovo-piesčitých se-
dimentov. V zadnej časti sme postúpili popri 
bočnej stene do neporušených hlinených se-
dimentov o 3 m ďalej, kde freatická modelá-
cia stien naznačuje pokračovanie ho hĺbky so 
vzduchovou medzerou popri skalnej stene.

Už v januári predseda OS lokalizoval v ma-
síve Hradiska (východne od Selca v P. Inov-
ci) v 1 m hlbokej misovitej depresii plošný vý-
duch z humusovitej výplne dna. V decembri 
sme tu spolu s členmi OS Čachtice prenik-
li v sonde do -1,5 m, pričom v sutine boli zis-
tené výskyty úlomkov fosílnych sintrov. Výplň 
depresie prešla do balvanitej, vzdušnej sutiny,  
z ktorej v zimných mesiacoch začal prúdiť in-
tenzívny prievan.

V rámci získavania zemepisných súrad-
níc pre SMOPaJ v L. Mikuláši pomocou GPS 
predseda OS lokalizoval niekoľko nových ná-
dejných lokalít, z ktorých sa javí ako veľmi 
pozoruhodné zistenie prievanu v jednom zo  
závrtov v Dobrovodských Uhliskách (správa sa 
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ako spodný otvor). V oblasti závrtovej skupiny 
Vápeničky (Dobrovodský kras) lokalizoval ne-
nápadnú depresiu (prac. označenie V8), v kto-
rej vyhĺbil 1,2 m hlbokú sondu s možnosťou 
ďalšieho pokračovania.

V opisovanom období skupina nezazname-
nala objavné postupy, jediný postup v dĺžke  
3 m v jaskyni Lomica sa dosiahol prekopaním 
celého profilu bez postupu do voľných priesto-
rov. Skupina uskutočnila celkove 35 pracov-
ných akcií spojených so sondovaním a 24 akcií 
charakteru povrchového prieskumu, exkurzií  
a kontroly stavu jaskýň, resp. ich uzáverov.

Ivan Demovič, predseda OS

Oblastná skupina 
Jána Majku

Členovia OS Jána 
Majku vlani vykona-
li v dvoch samostat-
ne pracujúcich skupi-
nách 25 pracovných ak-
cií, pri ktorých boli prolon-
gované 3 lokality a objavená 1 nová lokalita na 
Hornom vrchu.

Ďalej sa intenzívne pracuje na dokumentá-
cii krasových javov a dohľadávaní historických 
údajov o činnosti jaskyniarov na lokalite Hor-
ný vrch.

V januári nový člen Ľ. Kurian odskúšal si-
demount konfiguráciu potápačského výstroja 
v Tornali, ktorá sa javí ako najvhodnejšie uspo-
riadanie na exploračný výskum nášho typu 
vodných jaskýň. Tento typ sa v spolupráci s A. 
Melkom, členom ČSS, prezentoval aj na po-
tápačskom tábore na Seneckých jazerách. Sú-
časne bolo premietnuté video z tréningového 
ponoru v zaplavenej jaskyni Helena v Sloven-
skom krase.

Prípravné práce na zjednodušenie prístu-
pu a zabezpečenie vchodu do jaskyne Gajdova 
štôlňa (Teplica) prebiehali na 4 akciách.

V Majkovej jaskyni na Silickej plani-
ne sa uskutočnil ďalší prieskumný ponor  
v Odtokovom jazere. Zvyšky drevenej plošiny 
použitej J. Majkom sa dosiaľ nachádzajú pod 
vodou vo vstupných častiach Odtokového ja-
zera. Predbežne sa tu zistili nové skutočnosti, 

ktoré budú po potvrdení fotodokumentáciou 
zverejnené na stránkach Spravodaja.

V Hrhovskom amfiteátri planiny Horný vrch 
bola odkrytá dosiaľ neznáma fosílna dutina so 
súčasnou hĺbkou 2 m.

V jaskyni Helena sa za suchého stavu usku-
točnil už tretí pokus o prekonanie sifónu, kto-
rý je, žiaľ, stále v rôznom stupni zaplnený ílo-
vitými sedimentmi, ktorých prekonanie nie je 
v našich silách. Klesajúci stropný profil sa spo-
jí okrem malých medzier pre pritekajúcu vodu 
so sedimentmi dna. 

Špecializovaná speleologická strážna služ-
ba v rámci svojich pridelených lokalít vykonala  
16 návštev v Slovenskom krase.

Ako prísľub aktivizovania OS je prijatie 
dvoch čakateľov na členstvo a vytvorenie nové-
ho znaku skupiny doplneného potápajúcim sa 
netopierom. 

Zbyněk Valenta, predseda OS
 

Oblastná skupina Liptovská Teplička

Oblastná skupina mala v roku 2009 6 čle-
nov. Okrem niekoľkých návštev na vlastných 
lokalitách OS v priebehu roka nevyvíjala pra-
covnú činnosť.

Vlastimil Knapp, predseda OS

 
Oblastná skupina Liptovský Mikuláš

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub Malá Fatra 

V roku 2009 sme sa zamerali na prieskum ma-
sívu Tlstej a Belianskej doliny vo Veľkej Fatre. 
Intenzívnym povrchovým prieskumom sa po-
darilo nájsť 21 nových jaskýň. Z najvýznam-
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nejších je jaskyňa Záturčianka s dĺžkou 51 m 
a prevýšením 18 m, jaskyňa Muráň, dlhá 25 m 
a hlboká 8 m. V priepasti na Ostrej sa dosiah-
la hĺbka 30 m a dĺžka 42 m. V jaskyni Žiarna 
4 sa výkopovými prácami postúpilo do dĺžky 
16 m. Hlavné jaskyne sa zamerali a vyhotovi-
li sa ich mapy. 

Zúčastnili sme sa Speleomítingu, Jasky-
niarskeho týždňa SSS. Spolupracovali sme s SK 
Nicolaus pri prieskume krasu Jánskej doliny. 
Za celý rok sa uskutočnilo cca 50 pracovných 
akcií. Celkove sme na nich objavili asi 250 m 
podzemných priestorov, z toho zameraných je 
v súčasnosti 130 m.

Pavel Pokrievka, predseda SK

Speleoklub Michalovce 

Členovia SK vykonávali povrchový prieskum 
a venovali sa vytypovaniu lokalít. Po získaní 
povolenia sa činnosť klubu zintenzívni.

Tomáš Pešta, predseda  

Speleoklub Minotaurus

Speleoklub Minotaurus v priebehu roka 
2009 pokračoval hlavne na realizácii dlhodo-
bých zámerov. V jaskyni Zúgó sme sa zaobe-
rali najmä dokončením dokumentácie – nové 
zameranie jaskyne a kompletizácia fotodoku-
mentácie do pripravovanej publikácie o Ple-
šiveckej planine. Veľké úsilie sa venovalo edi-
torskej činnosti, aby sme knihu pripravili do  
tlače začiatkom roka 2010. Prieskumné práce 
za sifónom Zúgó sú po incidente v roku 2008 
zatiaľ zastavené. 

Veľa úsilia sme venovali foteniu v jasky-
niach Slovenského krasu, hlavne v Ardovskej  
a Hrušovskej jaskyni, Skalistom potoku, Kunej 
priepasti a Silickej ľadnici. Spolupracovali sme 
na prieskume jaskyne Mesačný tieň a Jaskyne 
mŕtvych netopierov. Jeden člen sa zúčastnil ex-
pedície do Venezuely.

S pracovníkmi Správy NP Slovenský kras 
sme vykonávali zimné sčítavanie netopierov. 
S Katedrou hydrológie UK Bratislava spolu-

pracujeme na ich výskumoch krasových pra-
meňov Slovenského krasu.

Ochrane jaskýň sme sa venovali jednak 
v rámci speleologickej strážnej služby, jednak 
sme sa snažili prezentovať našu výstavu o jas-
kyniach Slovenského krasu, čo sa nám aj da-
rilo. Takmer počas celého roka bola výstava  
inštalovaná na rôznych miestach, kde sa s ňou 
mohla oboznámiť verejnosť.

Počas roka sme uskutočnili minimálne 65 
akcií, z ktorých sme vyhotovili 60 technických 
denníkov. Najviac sme sa venovali prácam na 
knihe o Plešiveckej planine a speleologickej 
strážnej službe. Objavy: 0 m, zamerané: 300 m. 

Zoltán Jerg a Jaroslav Stankovič

Speleoklub 
Muránska 
planina

Roku 2009 sa 
členovia speleo-
klubu zúčastnili 
na 18 pracovných akciách prevažne zamera-
ných na čistenie Pieskovej chodby v Bobačke, 
kde sa zaznamenal výrazný postup o 16 m pre-
važne vo vertikálnom smere. 

Pri jednej z mnohých povrchových akcií bola 
v skalnej stene pod Širokou objavená jaskyňa na-
zvaná Široká (48° 48' 3,8", 82° 03' 54,2"). Jasky-
ňa má dĺžku 41m, je bez kvapľovej výzdoby, ale 
s bohatými sintrovými nátekmi po stenách.

Pokračovali sondážne práce v lokalite Bie-
le vody pri Muráni, ktoré boli zamerané hlav-
ne na znižovanie hladiny a čistenie prameňa.

V poslednom štvrťroku sa začali prípravné 
práce na čistenie studne na Muránskom hra-
de. Bolo vyčistené okolie studne od náletových 
drevín a nánosov na pôvodný kameň, dopra-
vený materiál na prekrytie studne a začalo sa  
s výmurovkou zvetraných okrajov studne.

V priestoroch Dlhého vrchu nad priesakom 
Strateného potoka sa zistil prepad povrcho-
vej zeminy a výrazný prievan. Na následných 
čistiacich akciách boli z prepadliska čiastočne  
odstránené kamene a sutina. Vzhľadom na 
veľkosť spadnutých blokov sa práce dočasne 
zastavili a obnovia sa roku 2010.
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Počas roka členovia klubu v spolupráci s SSJ 
zabezpečovali v jaskyniach aj speleologickú 
strážnu službu.

Ivan Rusnák, predseda speleoklubu

Speleoklub 
Nicolaus 

Jánska dolina. Naj-
väčšie úsilie členov 
Speleoklubu sa najmä 
z iniciatívy M. Dan-
ka sústredilo na Jasky-
ňu zlomísk, kde bolo 
objavených v spoluprá-
ci so Speleoklubom Tisovec 250 metrov no-
vých priestorov pod Volkovým dómom. Aj na-
priek zlým hydrologickým podmienkam sa 
v Novej Stanišovskej jaskyni podarilo v spo-
lupráci so speleoklubmi Malá Fatra, L. Mi-
kuláš a moravskými jaskyniarmi objaviť oko-
lo 50 metrov nových chodieb v odľahlých 
priestoroch nachádzajúcich sa hlboko pod 
dnom Stanišovskej dolinky. Tieto priestory 
smerujú na Malú Stanišovskú jaskyňu, po-
vzbudzujúcim vodidlom je tu prievan. V spo-
lupráci s Jaskyniarskym klubom Strážovské  
vrchy sa sondovalo v Novej Stanišovskej jasky-
ni v Sifóne s dychom. Sondážne práce sa vy-
konávali v dolinke Šindliarka, v sonde Alena 
v jaskyni Tiffany. Povrchovým prieskumom sa 
v dolinke Hlbokô zaregistrovali jaskyne Mirka 
1 – 6, ktoré môžu vývojovo súvisieť so Starým 
hradom. Pri revízii Kanálovej jaskyne P. Vaněk 
vošiel do starej sondy S. Šrola a na jej dne  
odkryl dosku, ktorá zakrývala puklinu s ver-
tikálnym pokračovaním, kam padali skaly  
odhadom do hĺbky 3 metre. V Malej Stanišov-
skej jaskyni sa podarilo v starej sonde liberec-
kých jaskyniarov P. Vaněkovi presvietiť zával 
a po krátkom odhadzovaní skál objaviť sienku 
s dĺžkou 10 metrov, kde je možnosť ďalšieho 
postupu na Stanišovskú jaskyňu. 

Na Ohništi sa pracovalo z iniciatívy P. Ma-
cečka a S. Votoupala najmä v Lešinského zá-
vrte, pomohli sme UPS Hybe s vynáškou do-
siek určených na opravu salaša. Vo východných 
svahoch Ohnišťa N. Jermakov našiel závrt, kde 
sme sa prekopali do hĺbky 8 metrov, v ďalšom 

postupe bráni zával. V Jánskej doline člen spe-
leoklubu J. Vajs zameral v rámci štrukturálne-
ho projektu EÚ 34 súradníc vchodov do jas-
kýň. V Stanišovskej dolinke sme uskutočnili 
farbiaci pokus s negatívnym výsledkom. V zá-
vere roka sme monitorovali povodňovú situ-
áciu v Jánskej doline. Členovia SK Nicolaus sa 
podieľali na sprístupňovaní Malej Stanišov-
skej jaskyne. 

Spolupráca. S jaskyniarmi z L. Mikuláša 
sme sondovali na novej sonde vo Važeckom 
krase pri kóte Brada. S jaskyniarmi z Malej 
Fatry sme pôsobili vo Veľkej Fatre v Blatnic-
kej doline v Priepasti pod Ostrou, v spoluprá-
ci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme 
v Štefanovej jaskyni zamerali 94 metrov tes-
ných priestorov. V koordinácii s Horskou zá-
chrannou službou sme uskutočnili dvojdňo-
vú cvičnú akciu do Novej Stanišovskej jaskyne. 
S jaskyniarmi z Červených vrchov sme sondo-
vali v jaskyni Piu v masíve Goričkovej a s jasky-
niarmi z Chočských vrchov sme pracovali v jas-
kyni O-3 v Prosieckej doline. Aktívne sme sa  
zúčastnili Jaskyniarskeho týždňa, ktorý organi-
zovali demänovskí jaskyniari na lúke pri Pavči-
nej Lehote.

Zahraničie. V spolupráci so 4 speleoklub-
mi (Bratislava, Červené vrchy, Liptovský Miku-
láš a Plavecké Podhradie) sme uskutočnili zim-
ný výlet do Ruskej federácie, kde sme pôsobili 
 na Urale v Kungurskej ľadovej jaskyni a po-
hybovali sme sa v okolí vchodov pri rieke Vi-
šera. Uskutočnili sme pracovnú cestu do Za-
kopaného, kde sme v spolupráci s poľskými  
jaskyniarmi vystúpili na Kasprov vrch a hľa-
dali sme miesta na zafarbenie vôd, ktorých vý-
ver sa predpokladá vo veľkých vyvieračkách 
v Poľsku. Náš člen Z. Ładygin sa zúčastnil na 
43. sympóziu Speleologickej sekcie Poľského 
prírodovedného spolku M. Kopernika a ex-
kurzie do Chorvátska, kde navštívil krasové 
oblasti v blízkosti obce Skrad (Gorsky Kotar) –  
vodopád a vyvieračka Zeleni Vir, tiesňava  
Vražji prolaz a jaskyňa Muževa hiža, ako aj 
Ogulina (najdlhší jaskynný systém Chorvát-
ska). M. Gradziński z Krakova zdokumentoval 
niekoľko malých jaskýň v Ojcovskom národ-
nom parku a zúčastnil sa 15. speleologického 
kongresu v Kerrville, kde navštívil v rámci ex-
kurzií niekoľko jaskýň. 

Peter Holúbek, predseda SK 
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Oblastná skupina Orava

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Oblastná skupina 
Plavecké Podhradie

Prieskum
Na začiatku r. 2009 

sa nám po rokoch po-
darilo uzavrieť a zväčšiť 
vchod do Jaskyne pri krí-
ži. Do Deviny, ako jaskyňu voláme, sa konečne 
dostali i tí moletnejší z našich radov. Prieskum 
jaskyne preukázal prítomnosť chvostoskokov 
vo vchodových častiach jaskyne.

Začiatkom jari sa náš prieskum každoroč-
ne upriamuje na Mokrú dolinu, kde sa pravi-
delne pozorujú vývery. Na Veľkonočný ponde-
lok sme v Jaskyni na Bubne postúpili zhruba  
o 25 m, na čom majú zásluhu naši čakatelia. 
Niekoľko hodín sa odpracovalo i na kontro-
verznej lokalite Prepadlé zvony.

Na lokalite Ľubošova jaskyňa sa prieskum  
a rozširovanie pukliny ukázali ako neperspek-
tívne, a tak sme jaskyňu načas opustili. Dome-
rali sme jaskyňu Ofrflané, z ktorej bola tiež vy-
hotovená mapa. 

V Jaskyni pod koreňom sme vyčistili napa-
danú sutinu a zhotovili uzáver. Teraz nás už 
čaká len postupovanie, ktoré bude náročné vo 
všetkých smeroch.

Niekoľko prieskumných akcií sme venovali 
jaskyni Haviareň, ako i novej, dosiaľ nepome-
novanej lokalite v masíve Vápennej. V Haviar-
ni sa nám podarilo postúpiť až koncom roka 
asi o 30 m. 

Ostatné činnosti
Pre verejnosť sme zorganizovali Deň otvo-

rených dverí v Haviarni a koncom roka  
v Plaveckej jaskyni. V júli sme usporiada-
li pravidelné stretnutie MKJ v Kamenis-
tej doline. V hojnom počte sme sa zúčast-
nili celoslovenského Jaskyniarskeho týždňa  
v Demänovskej doline. 

Niekoľko našich členov sa zúčastnilo na 
prieskume jaskýň vo Vysokých Tatrách i na 
expedícii na Ural. V spolupráci s hasičmi  

z Malaciek sa vykonala cvičná záchranná akcia 
v jaskyni Haviareň. Celoročne sme sa venovali 
ochrane lokalít a kontrole uzáverov. Za zmien-
ku stojí záchrana poľovníckeho psa-jazvečíka, 
ktorý uviazol v jaskynke neďaleko PP-2. Zá-
chranná akcia trvala 12 hodín.

Marek Velšmid

Oblastná skupina Prešov

OS Prešov mala v roku 2009 10 členov, 
z toho dve členky sú dlhodobo v zahraničí.

Uskutočnili sme štyri pracovné akcie v jasky-
ni Zlá diera, výsledkom ktorých bola vykopaná 
umelá chodba v dĺžke 7 m.

Vykonávali sme povrchový prieskum na hre-
beni Lačnovského kaňonu, Kopytovskej doliny 
a kontrolu jaskyne Salamandra.

Traja členovia sa zúčastnili na mapovacom 
kurze v Demänovskej doline, takisto traja na 
exkurzii do Demänovskej jaskyne slobody 
a Stanišovskej jaskyne.

Na konci roka sme urobili jednu transport-
nú akciu k hornému vchodu Skalistého potoka.

Rudolf Košč, predseda OS

Oblastná skupina 
Rimavská Sobota 

Jaskyniari z OSS Ri-
mavská Sobota praco-
vali počas uplynulého 
roka na viacerých loka-
litách.

Začiatkom roka sme zamerali a zdokumen-
tovali jaskyne Granulka (27 m), Jaskyňu pri 
križovatke (5 m) a nové priestory v jaskyni 
Burda (52 m). Poznatky o týchto jaskyniach 
sme publikovali v Spravodaji SSS č. 2/2009.

V sonde s pracovným názvom „Vlčiacka“ 
sme rozširovaním úzkej studne postúpili do 
hĺbky 6 m. V spodnej časti sa priestor mierne 
rozšíril, avšak miesto je bez prievanu a po krát-
kom čase sa tam ťažko dýcha. Tento rok bude-
me v sondovaní pokračovať ďalej.

Najväčší počet akcií sme odpracovali na 
Koniarskej planine. Už v roku 2005 nás zau-
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jala vyvieračka Rybník, na ktorej v minulosti 
pracovali aj členovia našej skupiny. V jej oko-
lí sme uskutočnili niekoľko rekognoskač-
ných akcií (na J od obce Nováčany). Na vy-
typovanom mieste sme začali s rozširovaním 
úzkej pukliny s riečnou modeláciou. Po nie-
koľkých pracovných akciách sa nám podari-
lo zostúpiť do malej sienky. Dno leží v hĺb-
ke 11 m a je zanesené hlinou a kameňmi. Na 
lokalite budeme v sondovaní pokračovať aj 
tento rok.

Najväčšiu a zároveň na prípravu najnároč-
nejšiu akciu tohto roka sme zorganizova-
li pri treťom pokuse odčerpávania sifónov 
jaskyne Kadlub s cieľom priblížiť sa k jas-
kynným priestorom Jaskyne nad Kadlubom. 
Podarilo sa odčerpať 3 sifóny a zamerať  
7,60 m dlhý, dosiaľ nezdokumentovaný 
priestor medzi 3. a 4. sifónom. Po 9-hodino-
vom čerpaní 4. sifónu sa však jeho hladina 
znížila len nepatrne. Vzhľadom na problémy 
s CO2 a s náhlym zvyšovaním hladiny vody  
a opakovaným zaplavovaním prístupovej 
cesty sme akciu z bezpečnostných dôvodov 
ukončili. 4. sifón bol zanesený piesočnatým 
sedimentom a je to najnižší známy bod jas-
kynného systému Podbanište – Jaskyňa nad 
Kadlubom – Kadlub. 

V Jaskyni v Hlavine sme objavili priestor so 
sienkou s celkovou dĺžkou 10 m. Časť členov 
OSS RS sa venovala prieskumu pseudokraso-
vých jaskýň Poľany. Zamerané a zdokumento-
vané boli jaskyne: Jastrabia, Platňová, jaskyňa 
Maja a Jaskyňa pod strminou s celkovou dĺž-
kou 16,40 m.

V spolupráci s moskovskými jaskyniarmi sa 
dvaja členovia skupiny zúčastnili expedície 
na Krym na planinu Karabi. Navštívili tam 
dve priepasti s hĺbkou 150 metrov. Členovia 
OSS RS sa zúčastnili expedície do Rumunska  
(2 členovia), vykonávali speleologickú stráž-
nu službu (1) a pre deti ZŠ pripravili pred-
nášky o ochrane prírody a o jaskyniach v roz-
sahu 42 hodín. 

Počas roka 2009 členovia OSS RS zorgani-
zovali 45   pracovných akcií, z ktorých bolo vy-
hotovených 23 technických denníkov (súčet  
odpracovaných hodín podľa TD je 1361). Ob-
javilo sa 101,60 m podzemných priestorov a za-
meralo 118,20 m. 

Igor Balciar, predseda OSS 

Speleoklub Rokoš

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleo Rožňava 

Výročná členská 
schôdza skupiny Speleo 
Rožňava 22. 1. 2010 po-
tvrdila svojou účasťou 
a priebehom nárast záuj-
mu členskej základne o dia-
nie v skupine. Potvrdila priaznivý trend v aktivi-
tách skupiny nielen na území Slovenského kra-
su, ale aj v širšom ponímaní, čoho dôkazom je 
35 akcií za rok 2009 rôzneho charakteru.

Za nového hosťujúceho člena VČS prijala 
Radima Kvasnicu zo ZO ČSS Býčí Skála. Potvr-
dila členov terajšieho výboru vo vedení skupiny 
a na ocenenie SSS navrhla Ing. Ondreja Bola-
čeka za jeho 35-ročné pôsobenie v skupine pri 
príležitosti jeho 55. narodenín.

Členovia skupiny v priebehu roka 2009 vyví-
jali aktivity, ktoré významne prispeli aj k pro-
pagácii Speleo Rožňava a dobrovoľného jasky-
niarstva na Slovensku.

V štyroch prípadoch sme spolupracovali  
s českými jaskyniarmi, recipročne na oboch 
územiach republík. Osemkrát sme spozná-
vali krasové podzemie spolu s maďarskými 
jaskyniarmi, pričom za najvýznamnejšie po-
važujeme spoločné vystúpenie na medziná-
rodnom cvičení záchranárskych síl v dňoch 
10. – 14. mája v rámci projektu EU – HU-
NEX DECATLON 2009 na území Maďarska, 
ako aj spoločné cvičenie v jaskyni István-lápai- 
-barlang 8. – 10. 10. za účasti vyše 100 jaskynia-
rov z Poľska, Maďarska, Rumunska a nás. Nie 
menej významné bolo spoločné cvičenie v jas-
kyni Vass Imre-barlang 21. 11.

Z celkového počtu akcií (pozri tab.) sme 29 
venovali práci v teréne, ostatné boli propagač-
no-spoločenského charakteru.

počet akcií 35

objavených metrov 6

spoločné akcie 12

technické denníky 15
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Sprevádzali sme ústavných sudcov SR a MR 
na území Slovenského krasu. V 4 prípadoch 
sme propagovali skupinu a dobrovoľné jas-
kyniarstvo v rôznych televíznych aktualitách. 
Stavali sme lanové atrakcie pre mládež vo Svite 
a v rámci dni obce na Silici. Ako skupina sme 
sa prezentovali vo Vysokých Tatrách, na fa-
šiangovej zabíjačke pod Spišským hradom, ako 
aj pri riešení bezpečnosti nového náučného 
chodníka v Prielome Muránky v obci Bretka 
pred tamojšou jaskyňou.

Na niekoľkých lokalitách krasového podze-
mia Slovenska a Maďarska sme vyvíjali spo-
ločné aktivity s tatranskou Horskou službou  
a s ich kolegami z poľskej strany.

Za významný úspech skupiny v teréne po-
važujeme ďalší postup v Mramorovej stud-
ni Gombaseckej jaskyne za pomoci Cevamitu, 
v spoločenskej oblasti – podpis zmluvy s Mes-
tom Košice, ktorá rieši poskytnutie našej po-
moci pri krízových a mimoriadnych udalos-
tiach spojených s podzemím v rámci svojich 
možností a špeciálnych znalostí v pôsobnosti 
civilnej ochrany.

Na činnosť skupiny v roku 2009 finanč-
ne prispeli: mesto Rožňava, mesto Košice 
a Nadácia JUDr. Ivety Macejkovej, príspevok  
2 % z dane skupine poskytli firmy a jednotlivci 
s okresov Rožňava, Košice, Moldava, Bratislava 
a Michalovce, za čo im ďakujeme.

Ondrej Bolaček, vedúci skupiny

Oblastná 
speleologická 
skupina Ružom-
berok 

V roku 2009 sme 
odpracovali 92 akcií, z nich sa vypracovalo 89 
technických správ. Činnosť skupiny sa sústre-
dila hlavne na tieto lokality: Liskovská jasky-
ňa, Liskovský kameňolom, Ostré, Smrekovica, 
Hučiaky, Podsuchá, Šiprúň, Krížska dolina, 
Ľubeľská dolina, Magurka, Vyšné a Nižné Ma-
tejkovo.

V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 38 ak-
cií. Akcie sa sústreďovali hlavne na kopanie, 
prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a foto-
dokumentáciu. V jaskyni sa pracovalo na via-

cerých miestach. Nad bodom č. 118 sa kopalo 
v sonde s pracovným názvom „Kóta 118“. Tu 
sme vykopali 157 prepraviek. Po závale, kto-
rý tu následne spadol, sme zo sondy vyniesli  
32 prepraviek a práce sa tu dočasne zastavili, 
no keďže vidno pokračovanie, treba v prácach 
pokračovať.

Pri Hlavnom vchode sme kopali v staršej 
sonde s pracovným názvom Sonda kostí. Ne-
skôr sme tu postúpili o 8 m. 

V Hornej Snemovni sme opravili rebrík. 
Prieskum sa realizoval aj pod Guánovým 

dómom v Nocľahárni. Tu sme pri prieskume 
a výkopových prácach prekonali niekoľko du-
tín a objavili a zamerali 30 m. Objavené chod-
by smerujú pod Západnú sieň a nad Kótu 118 
do veľkého bieleho miesta – treba tu v práci 
pokračovať. 

Na Západnom konci sa realizovali raziace 
práce pri bode 506, postupovalo sa v razení ko-
mína smerom nahor, čo prinieslo čiastočné ob-
javy – postup 50 m.

Došlo aj k pokusu o vylomenie uzáveru 
Hlavného vchodu Liskovskej jaskyne a k jeho 
čiastočnému poškodeniu. Na odstránení nedo-
statkov sa momentálne pracuje. 

Takisto sme pracovali na údržbe speleozá-
kladne Lisková, do ktorej sa počas roka tiež 
niekto pokúsil vlámať; opravili sme dvere a vy-
menili a zavarili skrutky. 

Naša činnosť sa sústredila aj na Liskovský 
kameňolom a jeho okolie. Tu sme výkopo-
vé práce realizovali v Jaskyni č. 1, kde sme na 
konci jaskyne čistili prieval a vyniesli spadnu-
té skaly. Celkovo sme vyniesli 45 prepraviek.

Kopalo sa aj v Sonde č. 8, kde sme však na-
razili na úžiny. 

Vykonal sa tu i povrchový prieskum a kon-
trola Jaskyne č. 1, 2, Johanovho potoka.

Povrchový prieskum sa realizoval aj v týchto 
oblastiach: Ostré, Pliešky, Havrania, Smrekovi-
ca, Podsuchá, Šiprúň, Závažná Poruba, Nižné 
a Vyšné Matejkovo, Krížska dolina-Dechtárka, 
Pekelné a Predpekelné.

Na Smrekovici sme pracovali v závrte Smre-
kovica a skúmali sme okolie. 

Na Ostrom sme preskúmali skaly a zdoku-
mentovali sme aj jaskyňu Tunelík a jaskyňu 
v závrte na Ostrom 5 m od chodníka. V oblas-
ti Pliešky sme preskúmali pri poľane Konské 
Konskú jaskyňu v dĺžke 12 m. V oblasti Hav-
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rania sa vykonal povrchový prieskum, no bez 
úspechu. Na Podsuchej sme skúmali malú Jas-
kyňu nad vyvieračkou, prieskum nás nedovie-
dol nikam. 

V Hučiakoch sme kopali v Medvedej jaskyni 
a tiež tu prebehol povrchový prieskum.

Pracovalo sa aj v závrte na Šiprúni, kde Peter 
Sliačan vykopal 2 m hlbokú sondu.

V okolí Matejkova sme skúmali priľahlé sva-
hy. Pri výkope nad vyvieračkou sme sa nepreko-
pali do jaskyne, ale do 150 m dlhého banského 
diela z 50. rokov. 

V štôlni Martin Prekop sme vykonali 
podrobnú fotodokumentáciu likvidačných 
prác. Pred štôlňou Bielopotocká sme zabezpe-
čili svah pred zosunutím a vo vchode sme po-
stavili mrežovú TH výstuž, ktorú sme násled-
ne zatrávnili. 

Výrazná obnova prebehla aj na speleozáklad-
ni Rakytová-Pekelné. Priebežne sme vynáša-
li materiál potrebný na jej obnovu – novú pec, 
niekoľko dosiek a iný materiál. Opravila sa 
strecha a v „garáži“ sa vyrobila nová podlaha 
a stena. Urobil sa betónový chodníček pred 
chatou. Chata sa zo severnej strany obila izo-
lačným igelitom a opravili sa dvere. 

V okolí Španej Doliny a Starých Hôr sme vy-
konali povrchový prieskum s cieľom obhliad-
ky vchodov do banských diel. Spolupracovali 
sme aj s Banským cechom Herengrund. V aprí-
li sme exkurzne navštívili Baňu Nováky (Baňa 
Mládeže) , kde sme si prezreli ťažbu uhlia. 

Výjazdové akcie sa sústreďovali hlavne na 
Jaskyňu zlomísk, kde sme čerpali sifón a po-
máhali pri kopaní. Navštívili sme jaskyne Sta-
rý hrad a Slnečný lúč, kde sme sa zúčastnili na 
výkopových prácach. Spoločne so speleoklu-
bom Rokoš sme zamerali 40 m jaskyňu Vahan-
ka v Rokoši. V Zakopanom v Poľsku sme spo-
lu s poľskými jaskyniarmi navštívili niekoľko 
tatranských jaskýň. Jaskyniarom z Čiech sme 
oplatili návštevu a v Česku sme navštívili nie-
koľko jaskýň a bridlicovú štôlňu. Boli sme aj  
v Amatérskej jaskyni v Moravskom krase. 

Celkovo sme objavili 90 m jaskynných priesto-
rov a zamerali sme 110 m. Zdokumentovali sme 
6 km banských diel na Liptove a na území SR.

Zúčastnili sme sa aj centrálnych akcií, ako 
Speleomíting či Jaskyniarsky týždeň.

Na záver chceme poďakovať mestu Ru-
žomberok za finančnú podporu 597,49 € 

(18 000 Sk), za ktorú sa nakúpil mate riál. Po-
ďakovanie tiež patrí Ľubovi Klačkovi a Miro-
vi Jurečkovi, ktorí túto dotáciu sprostredkovali, 
ako aj pánovi Nemčekovi za poskytnutie 100 ks 
„atómbordelov“. Ďakujeme i všetkým aktívnym 
členom OSS Ružomberok za odvedenú prácu.

Obsah tejto výročnej správy bol obsaho-
vo upravený pre potreby Spravodaja SSS. Plné 
znenie sa nachádza v archívoch OSS Ružom-
berok.

Pavol Jurečka, podpredseda OSS 

Sekcia jaskynného potápania

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub 
Slovakia – Ďumbier

Speleoklub sa opäť 
venoval Ďumbierske-
mu vysokohorskému 
krasu. V letných mesiacoch sme svoje úsilie  
zamerali na prepadlisko Lavínište. Po ročných 
útrapách v nezdolateľnom závale nakoniec po-
mohla novokopaná chodba ako obchádzka s ka-
mennou výmurovkou, čím sa podarilo zával 
obísť a dosiahnuť očakávaný vápencový portál. 
Príchodom zimy sa práce zastavili. Na jeseň 
klub v spolupráci so SSJ a Dr. Zelinkom ukončil  
klimatologický výskum jaskynného systému. Ex-
kurznú cestu do Slovinska a Talianska absolvo-
valo 18 členov klubu.

V podzemí odpracovali 48 dní v priemere po 
8 hodín s priemerným počtom 5 najaktívnej-
ších členov, spolu 1950 hodín. V JMN v rámci 
sprievodcovskej činnosti odpracovali 86 zmien 
v priemere po 6 hodín, spolu 540 hodín, čo 
možno považovať za samofinancovanú stráž-
nu službu. 

Klub vylúčil zo svojich radov pre pasivitu 
jedného člena a za nových členov prijal pia-
tich dlhoročných čakateľov. Jeden člen odmie-
tol zaplatiť členské s podmienkou zotrvania 
v speleoklube.
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Novozvolený výbor zostáva v zložení: pred-
seda Milan Štéc, tajomník Martin Hoger, po-
kladník Adriana Štécová, členovia výboru Ján 
Vrana, Ferdinand Jirmer.

Milan Štéc, predseda SK

Speleologický klub 
Slovenský raj 

Speleologický klub 
Slovenský raj mal k 1. 
1. 2010 43 členov. Ich 
činnosť bola v roku 2009 
zameraná na prieskum  
a evidenciu povrchových a podzemných kra-
sových javov v Slovenskom raji, na Galmuse,  
v Medvedích chrbtoch (travertínové kopy) 
a ojedinele v iných lokalitách.

Prieskumné, výskumné a ochranárske práce 
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne
Do Stratenskej jaskyne bolo za uplynulý rok 

zorganizovaných 22 akcií, z toho 6 exkurzií 
pre jaskyniarov, turistov a iných záujemcov. 16 
akcií bolo pracovných a kontrolných. Sondo-
vacie práce prebiehali v Meandrovom dóme, 
prieskum v Hlbokom dóme a priľahlých čas-
tiach, v Kryštálovej, Odtokovej a Terchovskej 
chodbe. Objavená a zameraná bola 13 m dlhá 
chodba Za Rímsami a 23 m dlhá chodba pri 
Terchovskej chodbe. Za pomoci jaskyniarov zo 
speleologického klubu Cassovia z Košíc sa pre-
skúmali komíny v Sintrovom dóme a v Hrana-
tej chodbe.

V jaskyni Psie diery sa urobila stopovacia 
skúška na zistenie spôsobu a smeru odvodňo-
vania podzemných priestorov. Na zaistenie tej-
to úlohy bola vykonaná jedna akcia v jaskyni 
Psie diery na aplikáciu stopovača a 22 odberov, 
čo predstavuje vyše 100 vzoriek vody z prame-
ňov, z Hnilca a z potoka Tiesňavy. Vyhodnote-
né vzorky nedali pozitívny výsledok.

Dĺžka Stratenskej jaskyne sa zmenila:  
19 357 m + Psie diery 2 670 m = 22 027 m.

Medvedia jaskyňa
V jaskyni pokračoval v minulých rokoch za-

čatý rozsiahly paleontologický výskum kostí 
jaskynného medveďa. Na výskume, ktorý tr-

val 15 pracovných dní, sa zúčastnili odborníci  
z Rakúska a Slovenska a naši členovia zaisťova-
li akciu z hľadiska ochrany. Táto etapa výsku-
mu sa v r. 2009 ukončila. 

Okrem toho bola do jaskyne zorganizovaná 
exkurzia pre 40 účastníkov medzinárodného 
paleontologického sympózia. 

XLII. klubový jaskyniarsky týždeň 
sa uskutočnil v dňoch 8. – 15. 8. 2009. Ťa-

žiskom prác bola Stratenská jaskyňa, dru-
hým pracoviskom bol paleoponor Vašhovor-
ka 4 a jeho sprievodné paleoponory. Podujatia 
sa zúčastnilo 26 členov klubu. Členovia klubu 
odpracovali 150 dní, nečlenovia 50 dní.

Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Sloven-
ského raja a niektorých iných území

Speleologický prieskum sa robil na plani-
nách Pelc, Duča, Glac a Geravy. Výsledkom je 
objavená a zadokumentovaná Jaskyňa nad tu-
nelom, dlhá 10 m. 

V oblasti Pustého Poľa (Zadnej doliny) sa 
v zime pozorovali závrty, pričom sa nezisti-
li žiadne príznaky výstupu teplého vzduchu 
cez ne. 

Sondovacie práce pokračovali v Pieskovej  
jaskyni, Danielovej diere, Pod Danielovou 
dierou, v Ľadovom dychu, Skaline a ponore  
Vašhovorka 4. Práce tu zatiaľ nepriniesli oča-
kávaný efekt.

V západnej časti Slovenského raja sa speleolo-
gicky skúmali travertínové kopy Hranovnické-
ho plesa. Objavená bola Jaskyňa pod balvanom, 
ďalej sa objavili a zamerali jaskyne: Snežná jama 
(20 m), Trojvchodová (15,5 m), Jelenia hlava  
(13 m), priepasť Pod stenou (18 m), 13 m sa 
zmapovalo v jaskyni Hincava 3.

Najvýraznejšie výsledky sa dosiahli vo Veľ-
kom meandri v doline Hnilca. Okrem zná-
mych jaskýň boli objavené a zmapované ďal-
šie: Nad hranou (7 m), Kamenný brloh (4 m), 
Kanálová 11 (22 m), pokračovanie v Rúrovitej. 
Najvýznamnejšia je Oľgina priepasť s celkovou 
dĺžkou podzemných priestorov 98 m. 

Spolu sa uskutočnilo 32 akcií.
Prieskumné speleologické práce pokračova-

li na lokalite rozšírenia travertínových kôp pri 
Spišskom Podhradí. Prieskum na travertíno-
vej kope Sobotisko priniesol objav jaskyne So-
botisko, ktorej zameranie sa skončilo dĺžkou  
49 m. Na susednej kope Ostrá hora bola ob-
javená a zmapovaná 17 m jaskyňa Ostrá hora. 
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V krasovom území Galmus bola zmapovaná 
Rysia jaskyňa, dlhá 40 m.

Speleoarcheologický výskum sa vykonal  
v Matejovej diere (Galmus), zistila sa peňa-
zokazecká dielňa (14. – 15. storočie) a iné ná-
lezy. V Silickej ľadnici (Slovenský kras) bolo 
doložené osídlenie v mladšej dobe kamennej  
a neskorej dobe bronzovej. V Kežmarku v kryp-
te pod kostolom sa zmapovalo 51 m chodieb.

Ochrana krasových javov
V rámci činnosti členov speleologickej stráž-

nej služby sa kontrolovali uzávery uzamknu-
tých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie die-
ry a Okienková vrátane údržby ich uzáverov) 
a jaskyne, ktoré sú ohrozované návštevníkmi. 
Sú to hlavne jaskyne – archeologické lokality 
v Slovenskom raji, na Dreveníku a na Galmuse. 
Okrem toho radoví členovia klubu vykonávali 
počas 107 terénnych speleologických akcií kon-
trolnú ochranársku činnosť na vyše 40 speleo-
logických objektoch. Naša činnosť bola zamera-
ná aj na ochranu povrchových krasových javov. 

Výchovné, informačné a vzdelávacie aktivity
Členovia klubu sa zúčastnili viacerých podu-

jatí organizovaných SSS a SSJ. Organizačne za-
istili Speleomíting (O. Miháľová, Ing. P. Budický, 
Ing. Š. Skalský). Na Speleofóre ČSS sa zúčastni-
li traja členovia klubu, dvaja členovia boli na ve-
deckej konferencii Výskum, využívanie a ochrana 
jaskýň v Smoleniciach, kde vystúpili s odborným 
príspevkom (Ing. J. Tulis, Mgr. D. Haviarová). 
Na sympóziu k 60. výročiu SSS členovia klubu 
predniesli dva príspevky o speleomítingoch SSS  
(O. Miháľová, Ing. J. Tulis). Výsledky speleolo-
gického, archeologického a paleontologického 
výskumu naši členovia publikovali v Spravoda-
ji SSS (F. Miháľ, O. Miháľová, Ing. J. Tulis). Traja 
členovia sa zúčastnili mapovacieho kurzu a jeden 
člen školenia k programu Therion.

Bezpečnosť pri práci
Pri speleologickej činnosti v uplynulom 

roku nedošlo k žiadnym úrazom ani mimo-
riadnym udalostiam.

Záver
V r. 2009 sa členovia speleologického klu-

bu zúčastnili na 107 akciách, z toho 102 te-
rénnych, ktorých náplňou bol speleologický 

prieskum, dokumentácia a ochrana krasových 
javov. Počas jaskyniarskych akcií sme odpra-
covali v teréne 342 dní. Na travertínových ko-
pách Sobotisko a Ostrá hora sa objavili a zma-
povali dve jaskyne, spolu 66 m, na Galmuse 
jedna jaskyňa v celkovej dĺžke 40 m. V Sloven-
skom raji bolo objavených 9 jaskýň s celkovou 
dĺžkou 186 m a 40 m v Stratenskej jaskyni, za-
dokumentovaných a zmapovaných 11 jaskýň 
s dĺžkou 221 m a 40 m v Stratenskej jaskyni.  
Spolu sa objavilo 332 m a zameralo 367 m jas-
kynných priestorov.

Ján Tulis, predseda SK

Jaskyniarska skupina 
Spišská Belá 

Jaskyniarska skupina 
v roku 2009 mala 24 čle-
nov, 3 čakateľov a 3 čest-
ných členov skupiny. Po-
čas 37 pracovných akcií na 
12 lokalitách skupina objavi-
la 1009 m jaskynných priestorov a zdokumen-
tovala 658 m meranej dĺžky priestorov. 

V rámci prieskumnej činnosti sa venovala 
pozornosť lokalitám z predošlých rokov. V jas-
kyni Javorinka sme prioritne napriek sezón-
nym obmedzeniam uskutočnili 6 pracovných 
akcií, počas ktorých bolo objavených 850 m 
nových priestorov, ako sieň Marakana (s roz-
mermi 50 × 50 m a výškou 18 m), Valentínske 
chodby, Zakopianske chodby, Cibuľový dóm 
a i. Časť priestorov sa zamerala v dĺžke 449 m, 
čím jaskyňa dosiahla celkovú zameranú dĺž-
ku 9018 m.

Napriek menším úspechom skupina venova-
la 6 pracovných akcií Prievanovej jaskyni, kde 
pokračovali sondážne práce a zväčšovali sa úzke 
priechody do ďalších častí. Spriechodnilo sa  
5 m a objavilo 13 m nových priestorov. V Lo-
veckej jaskyni a jej okolí uskutočnili členovia  
2 pracovné akcie na sondážne práce na kon-
ci jaskyne a sledovanie prieduchov. V Jasky-
ni 3 hríby sme pri prieskumných prácach vy-
hĺbili sondu 4,5 m v smere činného prievanu. 
S odstupom času sa skupina vrátila k priesku-
mu Nádejnej jaskyne. Počas 9 akcií zväčšením 
niekoľkých zúžených častí objavila a preskúma-



29

la 130 m nových priestorov a celkove zdoku-
mentovala 209 m jaskynných priestorov. V rám-
ci prieskumu členovia začali sondovanie v no-
voobjavených častiach jaskyne s názvom Tatra-
zával. V rámci povrchového prieskumu skupi-
na pozorovala stav ľadu v priepastiach A1 a A2 
v Širokej doline; počas akcie sme navštívili Vyš-
nú svišťovú jaskyňu, ktorú v minulosti za-
merala naša skupina. V tejto jaskyni, napriek 
tomu, že má vyznačenú polygónovú sieť, sme 
zistili novú prieskumnú činnosť (bivak na dne 
priepasti), ktorá našej skupine nebola oznáme-
ná. Zároveň pri povrchom prieskume skupina 
vytvorila sondu v Jaskyni pod balvanmi v dĺž-
ke 3,5 m. V máji skupina uskutočnila pracovné 
stretnutie na lokalite Ľadová jaskyňa – Ostré 
skalky pri obci Litmanová za účasti zástupcov 
obecného úradu a členov OS Prešov na posúde-
nie prípadného pokračovania prieskumu na tej-
to lokalite. V rámci zameriavania vchodov jas-
kýň pomocou GPS bola zameraná Jaskyňa pod 
Úplazom. Počas výročnej členskej schôdze čle-
novia navštívili Beliansku jaskyňu a uskutoč-
nili prieskum v okolí priepasti Peklo.

Skupina sa podieľala na ochrane krasových 
javov formou stráže prírody, kde dvaja členovia 
skupiny uskutočňovali strážnu službu na lo-
kalitách Alabastrová jaskyňa, jaskyňa Aksamit-
ka, Suchá a Mokrá diera, Muránska jaskyňa  
a i. Dvaja členovia absolvovali mapovací kurz 
na vyhodnocovanie dokumentácie v progra-
me Therion v Banskej Bystrici. V rámci spo-
ločenských aktivít sa zúčastnili šiesti členo-
via na Speleomítingu vo Svite a dvaja členovia 
na podujatí k 60. výročiu SSS v Liptovskom 
Mikuláši. Úspešne vyvíja činnosť speleologic-
ký krúžok na Základnej škole J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej, kde 21 žiakov získava skúse-
nosti na lezeckej stene Havran.

 Vladimír Fudaly, predseda JS

Jaskyniarsky klub 
Strážovské vrchy

Klub, ktorý patrí  
k najväčším v SSS, mal 
ku koncu roka 41 čle-
nov vrátane novoprija-
tých I. Pohanku a M. Uri-

ču. Jeden člen členstvo ukončil, ďalšiemu bolo 
prerušené. Aktuálne zloženie výboru: predse-
da B. Kortman, členovia J. Kasák, B. Pružinec,  
I. Pohanka, I. Steiner, revízor J. Habrún.

Praktická speleologická činnosť
Za celý rok sa uskutočnilo 146 akcií (na porov-

nanie rok predtým 110). Najviac ich má na kon-
te M. Lisý, nasledujú V. Lieskovec, B. Kortman, 
L. Drábik, J. Galovič a ďalší, medzi čakateľmi 
boli najaktívnejší A. Tureček a P. Vojtuš. V jasky-
niach sa vykonávali prevažne prieskumné son-
dovacie práce a práce súvisiace s poznávaním, 
dokumentáciou a ochranou krasových javov. 
Pracovné úsilie sa sústredilo do lokalít v Tribči 
– j. Skrýšna diera, Horné Lúčno, v Považskom 
Inovci – Malá dvorana, Opálená skala, Džimo-
va spása, Samov skok, v Lúčanskej Malej Fat-
re – Pokladová j., jaskyne pod Sokolom, Priepast-
ná j., v Súľovských vrchoch – jaskyne v Skalkách 
nad Rajeckými Teplicami, v Malom Maníne 
a v Strážovských vrchoch – Pružinská Dúp-
na j., Četníkova svadba, Strážovská priepasť,  
Otcova a Matkina j., Brcova j. Okrem toho čle-
novia JK navštevovali aj iné krasové alebo pseu-
dokrasové lokality v Tribči, Vtáčniku, Považ-
skom Inovci, Lúčanskej Malej Fatre, Súľovských  
a Strážovských vrchoch, ale i vo vzdialenejších 
krasových územiach – Veľká Fatra (oblasť Tls-
tej), Chočské vrchy (Prosiecka dolina), Vysoké 
a Nízke Tatry (najmä Malužinská, Jánska a De-
mänovská dolina), Levočské vrchy; vo viacerých 
prípadoch išlo o prac. akcie alebo exkurzie v ra-
jónoch iných klubov SSS. Väčšinou to boli son-
dovacie či kopáčske práce, práce na rozširo-
vaní a spriechodňovaní úžin v perspektívnych  
lokalitách, menej činnosti súvisiace so zameria-
vaním podzemných priestorov (napr. účasť na-
šich členov na zameriavaní j. Štefanová v Dem. 
doline) alebo iným meraním v jaskyniach a na 
povrchu (merania dĺžky, teploty, prúdenia 
vzduchu, lokalizácia vchodov pomocou GPS –  
prevažne M. Lisý, monitoring netopierov, foto-
grafická a iná dokumentácia, najnovšie aj ento-
mologický výskum). Ako hlavná alebo doplnková 
 náplň pracovných a iných akcií najmä v Strážov-
ských a Súľovských vrchoch, v Považskom Inov-
ci, Tribči, Vtáčniku, ale aj v Lúčanskej Malej Fat-
re a inde prebiehal povrchový prieskum. 

Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci 
speleologickej strážnej služby, bola ochra-
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na jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čiste-
nie jaskýň a ich okolia, údržba a oprava po-
škodených uzáverov, zabezpečenie vchodu 
– Strážovská priepasť) i o bezpečnosť pohybu  
v jaskyniach (osádzanie stúpadiel, výcvik jed-
nolanovej techniky). Čiastkové postupy sa do-
siahli vo viacerých spomenutých i ďalších už 
známych jaskyniach (Škarkétka). Exkurzné 
návštevy okrem spoznávania krasových javov 
poslúžili aj na získavanie praktických skúse-
ností a overenie schopností najmä začínajú-
cich jaskyniarov. 

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov 
SSS bola zameraná predovšetkým na prak-
tickú speleologickú činnosť, ale aj iné jasky-
niarske aktivity. V apríli, júli a septembri nás  
navštívili členovia viacerých klubov ČSS. 

Iné aktivity
Jaskyniari zo Strážovských vrchov sa zúčast-

nili na celoslovenských jaskyniarskych podu-
jatiach (Speleomíting, Jaskyniarsky týždeň, 
kurz Therionu v rámci Speleologickej školy 
SSS); na Speleomítingu sa filmom Chceš vidieť 
draka predstavili S. a P. Chmelovci, ktorí boli 
so svojou tvorbou úspešní aj na viacerých pre-
hliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR. 
Zástupcov sme mali na Speleofóre ČSS v Mo-
ravskom krase. 

Realizované projekty s podporou mesta 
Považská Bystrica a ministerstva životného 
prostredia: film o jaskyniach v okolí P. Bystri-
ce, vydanie skladačky a úprava chodníka v Pru-
žinskej Dúpnej jaskyni. Výstavu Jaskyne Slo-
venského krasu – svetové prírodné dedičstvo 
sme inštalovali v Krajskej knižnici v Žiline. 

Ďalšie aktivity jednotlivých členov klubu 
sa týkali prezentácie činnosti JK na verejnosti 
a jaskyniarskej osvety. Uskutočnilo sa niekoľ-
ko prednášok, besied a exkurzií predovšetkým 
pre mládež. Pre širokú verejnosť sme dvakrát 
sprístupnili a osvetlili Pružinskú Dúpnu jas-
kyňu a návštevníkom sme poskytli lektorské 
a sprievodcovské služby s náučno-výchovným 
i ochranárskym zameraním. O našej činnos-
ti sa mohla široká verejnosť dozvedieť najmä 
z regionálnych, ale aj z celoslovenských médií. 
Úspešná bola prezentácia nášho klubu a jas-
kýň v okolí P. Bystrice na festivale Horomil 
v tomto meste v októbri a v Trenčianskom 
múzeu v krajskom meste v decembri. Niekoľ-

ko príspevkov vyšlo v Spravodaji SSS. K lep-
šej informovanosti členov JK, jaskyniarskej 
i širokej verejnosti o našich aktivitách prispe-
la webová stránka speleostrazov.sk s jej admi-
nistrátorom, ktorý mal na starosti navyše aj 
stránku SSS.

Bohuslav Kortman, predseda JK

Speleoklub Šariš 
 

Členovia Speleoklu-
bu Šariš v roku 2009 
pracovali v kraso-
vých aj v pseudokra-
sových lokalitách, väč-
šinou na miestach zná-
mych z minulých rokov. Pre náš klub je však  
typická spolupráca s inými jaskyniarskymi 
skupinami zo Slovenska. Zúčastnili sme sa 
viacerých expedícií v Kosove, Rumunsku aj  
Macedónsku. Z našich vlastných akcií bolo 
vyhotovených 50 technických denníkov, kto-
ré sa týkali aj akcií menšieho významu. Čle-
novia SK sa zúčastnili Speleomítingu vo Svite  
v počte 10 členov, 7 členov absolvovalo 50. 
jaskyniarsky týždeň v Demänovskej doline. 

Domáce pseudokrasové lokality
Levočské vrchy. Najviac sa pracovalo v Jasky-

ni pod Spišskou – 2 pracovné akcie na stavbe 
ochranného múrika, sčítanie netopierov, sprie-
vodné prehliadky jaskyne. Okrem povrchových 
akcií sa pracovalo na Krakovej jaskyni – 3 akcie. 
Objav peknej Kačičkovej jaskyne a iných men-
ších jaskyniek.

Čergov. Pracovalo sa vo Fričkovskej jaskyni, 
vykonala sa povrchová dokumentačná akcia 
jaskýň pod Hradovou horou.

Slanské vrchy. Objav Juskovej jaskyne nad 
Juskovou Voľou, menších jaskýň pod Čiernou  
horou (Biela jaskyňa v Kujavách), niekoľko po-
vrchoviek.

Ondavská vrchovina. Objav nových pseudo-
krasových javov na juhu kopca Paledivka nad 
Becherovom, jedna akcia v jaskyniach v Líščích 
dierach nad Kurimkou. 

Bachureň. Objav pieskovcového komplexu 
Skaľ pri Renčišove, dokumentácia Zárubňo-
vej jaskyne.
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Vihorlat. Povrchový prieskum oblasti Ja-
níčkovej skaly a Sninského kameňa, zamera-
nie jednej stromovej jaskyne a jednej zvláštnej 
jaskyne zatiaľ neznámeho pôvodu (Pokladní-
kova jaskyňa).

Laborecká vrchovina. Zameranie Hacalacovej 
jaskyne pri Stakčíne.

Beskydské predhorie. Zameranie jaskyne Za-
mek pri Medziankach.

Domáce krasové lokality
Branisko. 4 akcie, kontrola ponoru a vyvie-

račiek V-1,V-2 a V-3 systému Diablovej diery, 
hodnotenie stavu jaskýň po zime, v lete, na je-
seň. Povrchovky v oblasti Pekliska, Rajtopíkov. 
V spolupráci s skupinou Východ sa zameriava-
li jaskyne v Kopytovskej doline.

Čergov. Dokumentačná akcia v jaskyniach 
vytvorených v bradlách v oblasti Kurdo-
vec, Hanigovský hrad, Holá skala, povrcho-
vé akcie pri Údole, Šarišskom Jastrabí. Naj-
viac sa pracovalo vo Vápeníckej jaskyni nad 
Terňou.

Humenské vrchy. Kontrola stavu Veľkej Arta-
jamy, mapovanie aj pracovné akcie.

Čierna Hora. Objav jaskyne Abri pri Kysaku 
na brehu Hornádu.

Šarišská vrchovina. Povrchovka vo vápenco-
vo-dolomitickej oblasti Pillerov mlyn.

Prieskumné, pracovné a mapovacie akcie v rajó-
noch iných skupín 

Slovenský kras. Jasovská planina, Skalistý 
potok – 6 akcií pracovných a mapovacích. 
Horný vrch, povrchový prieskum okolia Debra-
de, Hrhova, Hrušova a Silickej Jablonice.

Dreveník. Prehliadka jaskýň Temná a Puk-
linová a viacerých menších.

Červené vrchy. 2 pracovné akcie v jaskyni Piu, 
povrchový prieskum okolia.

Nízke Tatry. Obhliadky jaskyne Studňa, De-
mänovská ľadová jaskyňa a jaskyne v Sinej.

Malá Fatra. Kryštálová jaskyňa, družobná  
akcia s terchovskými jaskyniarmi.

Muránska planina. Meracie akcie v jaskyni  
v Homoli.

Ružínsky kras. Okrem obhliadok známych 
jaskýň sa podaril objav jaskyne Afrodita.

Bradlové pásmo okolia Litmanovej. V spolu-
práci s OS Spišská Belá kontrola stavu jaskýň 
v Ostrých skalkách vrátane Ľadovej jaskyne.

Zahraničné akcie 
Kosovo. Prieskum a mapovanie jaskýň 

Radavac, Orlie hniezdo II a Veľká klisura  
v rámci celoslovenskej výpravy.

Rumunsko. Naši členovia v spolupráci so Spe-
leoklubom Drienka Košice boli na 2 akciách  
v doline Sighiştel, kde sa zúčastnili na pracov-
ných a mapovacích akciách i na povrchovom 
prieskume okolia už známych jaskýň.

Macedónsko. V rámci družobnej expedície 
slovenských a macedónskych jaskyniarov pre-
behol prieskum oblasti Jakupica, Karadžica, 
Boro polje a okolia.

Česká republika. Prehliadka pseudokrasovej 
oblasti Český ráj a okolitých pieskovcových ob-
lastí, zúčastnil sa 1 člen a 3 sympatizanti.

Mapovacia činnosť
Na domácich lokalitách sa zameralo 377 m, 

v spolupráci s inými klubmi na ich lokalitách 
ďalších 364 m; v zahraničí naši členovia spolu-
zamerali 403 m. Doma i v zahraničí bolo teda 
zameraných 1144 metrov.

Ochrana jaskýň
Najvýznamnejšia a najdôležitejšia práca sa 

vykonala nad vchodom do najdlhšej pseudo-
krasovej jaskyne na Slovensku – Jaskyne pod 
Spišskou, kde sa počas 2 pracovných akcií po-
darilo vymurovať ochranný kamenný múrik, 
aby sa vstupný poklop nezasypával hlinou.

Ján Vykoupil, predseda speleoklubu

Speleoklub 
Tisovec 

Speleoklub Tisovec vy-
konával svoju činnosť na 
území Tisovského krasu 
a časti Muránskej planiny 
v súlade s udelenou výnim-
kou zo zákona o ochrane prí-
rody. Výnimku udelil Krajský úrad životného 
prostredia v Banskej Bystrici 24. 4. 2009.

Prieskumná činnosť. Pracovné aktivity 
prebiehali v centrálnej časti planiny Suché 
doly – Teplica (M-2, Suchodolská jaskyňa), vo 
Furmaneckej doline (K-2, Natálka a sondova-
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cie práce v priľahlých dolinách), na Hradovej 
a Dieliku.

Vo februári sa v Novej Michňovej podari-
lo I. Kubínimu, D. Čipkovi, D. Hutkovi a J. 
Pavlíkovi prehĺbiť plazivku Hokejka a prejsť 
tak do Vodopádovej siene bez potreby la-
novej techniky. V máji objavila štvorica jas-
kyniarov, D. Hutka, J. Pavlík, I. Kámen, M. 
Hecko pokračovanie v Jaskyni dvoch kama-
rátov. V Suchodolskej jaskyni pokračova-
li zabezpečovacie práce budovaním výdrevy 
(Hutka, Čipka, Kubíni, Pavlík). V septembri  
D. Hutka, J. Pavlík a L. Vlček v tejto jaskyni 
prenikli do nových priestorov. Sondovacie prá-
ce sa uskutočnili v jaskyniach Natálka, Silvia, 
Husleho, V kameňolome.

Povrchovým prieskumom boli lokalizova-
né vyvieračky a krasové pramene Pod hradom 
a vo Furmaneckej doline.

V Novej Michňovej aktívne pracoval L. Vlček 
spolu s jaskyniarmi SK Tisovec a ďalšími zo 
štyroch skupín zo Slovenska a Česka, pričom 
objavili 300 m nových priestorov.

Dokumentačná činnosť. V jaskyni Teplica 
pokračovali v januári domeriavacie práce. Pre 
vysoký stav vody na konci roka neboli meracie 
práce dokončené. V Novej Michňovej sa usku-
točnili meracie práce pod vedením L. Vlčeka. 
Jaskyňa sa kompletne zamerala, dosiahla dĺž-
ku 1227 m a hĺbku 97,5 m.

Ochrana krasu. Speleologickú strážnu služ-
bu vykonávali dvaja členovia speleoklubu. Pri 
výkone strážnej služby sa zistili dva prípady 
poškodenia uzáverov jaskýň (Teplica, Čertova). 
Uzávery boli následne opravené.

Osvetová činnosť. Uskutočnili sme dve ex-
kurzie do krasovej oblasti s výkladom o ochra-
ne krasu a vzniku krasových javov pre školy.

Z. Nišponský sa prezentoval výstavou kera-
mických plastík pri príležitosti 60. výročia SSS 
v Liptovskom Mikuláši.

Na Speleomítingu vo Svite prezentovali čin-
nosť speleoklubu D. Hutka a L. Vlček. Jeho  
zásluhou sú naše aktivity prezentované na 
web-stránke SSS. Ďalej publikoval množstvo 
článkov v odbornej speleologickej tlači a zú-
častnil sa ako pracovník SSJ medzinárodných 
sympózií v zahraničí. V regionálnej a odbornej 

tlači sme publikovali články s jaskyniarskou 
tematikou a informovali o práci speleoklubu.

Zahraničné aktivity a spolupráca. L. Vl-
ček sa zúčastnil na medzinárodnej speleolo-
gickej expedícii do Venezuely a Slovinska. Pri 
prieskume a meraní v Novej Michňovej spolu-
pracoval s českými jaskyniarmi. I. Kubíni a J. 
Hámoš sprevádzali pracovníka Budapeštianske-
ho múzea a pracovníčku NP Muránska planina 
v Suchých doloch a Teplici pri výskume živočí-
chov pri vchodoch jaskýň.

Údržba VTS. Na jeseň sa uskutočnila de-
montáž strechy a vybudovala nová konštrukcia 
s krovom. Postavili sa dva komíny a provizór-
ne prekryla strecha. Na týchto prácach sa zú-
častnilo 12 členov a odpracovalo sa 446 hodín.

Ostatné. Na symbolickom cintoríne 
v Mich ňovej sme osadili tri pamätné tabule  
od autora Z. Nišponského.

 
Prehľad činnosti. Počet akcií 48, počet zú-

častnených 36. Počet odpracovaných hodín 
1556. Dĺžka novoobjavených priestorov 360 m, 
zameraných priestorov 1563,5 m. 

Ivan Kubíni, vedúci SK

Trenčiansky speleoklub

Aj v tomto roku sme najviac dní odpraco-
vali pri prieskume Severnej sondy, žiaľ, bez 
akéhokoľvek postupu. Zával, ktorý vyberáme, 
akoby nemal konca. Na vrchu Starý háj sme 
objavili rozsadlinovo-rútivú jaskyňu Zadná 
diera, dlhú 19 m a bez predpokladu ďalšieho 
pokračovania. Obnovili sme prieskum v jas-
kyni Maršalkova, revízne sme zamerali Dol-
nú jaskyňu v kameňolome pri Dolnej Súči 
(46 m) a na viacerých miestach sme robili po-
vrchové vyhľadávanie, najma v zime. Takto sa 
nám podarilo na severnom svahu Žihľavníka 
objaviť Nelíščiu jaskyňu (2,5 m) a v Opatov-
skej doline súbor parenísk, ktoré sa ešte len 
chystáme otvoriť.

Niektorí členovia spolupracovali s inými 
skupinami, a to na prieskume jaskýň Jánskej 
doliny (Jaskyňa zlomísk, Tiffany), Borinské-
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ho krasu (Ananásová jaskyňa), ďalej Kryš-
tálovej jaskyne, HV 1 a Mesačného tieňa. 
Dvaja členovia a jeden čakateľ sa zúčastni-
li na 50. JT.

Celkovo sme uskutočnili 22 našich akcií, vy-
hotovili 11 TD; objavili sme 21 m (Nelíščia 
jaskyňa 2,5 m, Zadná diera 19 m), zamerali  
78 m (Zadná diera 19 m, Dolná jaskyňa 46 m, 
j. Maršalkova 13 m).

Miroslav Sova, predseda speleoklubu

Oblastná skupina 
Tribeč

Členovia OS pra-
covali hlavne na 
území Veľkopoľsko- 
-uhereckého krasu. V jasky-
ni Píla vykonávali biospeleologický výskum za-
meraný na bezstavovce.

V priepasti Müller sa prekopalo a zameralo 
12 m chodieb, čím sa jej celková dĺžka zvýši-
la na 98 m. Jednu akciu venovali dávno nena-
vštívenej jaskyni Horné Lúčno pri obci Jedľo-
vé Kostoľany. Zamerali 55 m, čo je asi polovica 
všetkých chodieb.

V lokalitách mimo svojho rajónu pokračova-
li v spolupráci s SK Slovakia-Ďumbier (4 akcie 
v JMN) a Speleo Bratislava (1 akcia v Belian-
skych Tatrách).

Celkovo bolo vykonaných 15 pracovných ak-
cií, z toho 10 na vlastných a 5 na cudzích lo-
kalitách.

Z centrálnych akcií sa 4 členovia zúčastni-
li Speleomítingu a 3 členovia Jaskyniarskeho 
týždňa v Demänovskej doline. Turisticky po-
chodili jaskyňu Zlá diera a Novú odvodňova-
ciu štôlňu na Voznici (2 ×).

Jozef Kosej, člen OS

Oblastná skupina Uhrovec

Hlavnou náplňou prác v roku 2009 bol veľ-
koplošný povrchový prieskum v doline Stud-
ničná pri Uhrovskom Podhradí a sondovanie 
v novoobjavených jaskyniach (j. Lenka a Jas-
kyňa pod balvanom). Ďalšie akcie sa uskutoč-

nili v lokalite Nad Stavaním a zvyšok činnos-
ti mal kontrolný a sprievodcovský charakter. 
Celkový počet akcií: 8, objavených 12 m.

Jozef Kováčik, tajomník OS

Speleoklub Uni-
verzity Komenské-
ho Bratislava

Úsilie členov spele-
oklubu sa pod vedením B. Šmídu a I. Papa 
v roku 2008 opätovne sústredilo najmä na ex-
plorácie a mapovanie v rozsiahlom vysokohor-
skom systéme jaskyne Mesačný tieň (Vysoké 
Tatry), kde pribudli 4 km objavov. Lokalita do-
siahla ku koncu roka dĺžku 23,2 km a stala sa 
tak 2. najdlhšou jaskyňou Slovenskej republi-
ky. (Aktuálna dĺžka jaskyne pri zostavovaní tej-
to správy bola už 24,1 km a lokalita prekona-
la v tomto parametri najdlhšiu jaskyňu Poľska, 
tatranskú Wielku Śnieżnu.)

Najdôležitejším postupom (zatiaľ cca 2 km) 
bol objav na konci tzv. Západnej vetvy, kde 
sa po rozšírení nástupu 7 m hlbokej šachtič-
ky s prievanom v hĺbke -320 m a prekopaní 
nebezpečného závalu (Handlovská prieruba) 
otvorili tiahle subhorizontálne pokračova-
nia. Sektor bol nazvaný Nový svet a smeruje  
paralelne s rázsochou Horvátskeho vrchu 
(1910 m n. m.) na Bielovodskú dolinu. Je tu 
niekoľko siení (Markéta, Dóm duchov), stud-
ní, menšie riečisko a viacero stúpajúcich rúr  
a meandrov so silnými prievanmi, ktoré asi in-
dikujú vyššie úrovne.

Závažné postupy sa udiali aj v poschodí Žu-
fane, pasáže tzv. Východných vetrov tu vedú hl-
boko do útrob masívu Širokej (2210 m n. m.). 
Našli sme tu spletité úrovne kaňonov a tune-
lov, tzv. Pikavko a Salkoland, miestami pre-
kvapujúco pekne vyzdobené (mliečne kvap-
le), s niekoľkými jazerami, nedoskúmanými 
dómovitými šachtami, hlbokými 15 až 20 m,  
a viacerými možnosťami pokračovaní (prie-
vany). Technicky tu bol „rozlezený“ aktívny 
komín, tzv. Sála de morbidum, zatiaľ do cca  
+25 m rel. (pokračuje).

Lezením bolo nájdené tiež pokračovanie 
za mohutnou Vesmírnou šachtou, ktorá je 
vlastne komínom, prinajmenej 50 m (a viac) 
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vysokým. Odtiaľto sa podarilo traverzmi 
dosiahnuť ďalšie a ďalšie šachty (Only for 
Strong men) a nájsť vyššie horizonty nad sie-
ňou Nebeská brána, objavenou v r. 2008. Je 
tu množstvo okien, avšak sektor sa zdá byť 
dosť obťažne dostupný, len prístup sem zna-
mená z najbližšieho bivaku okolo 3 hodín 
presunov!

Plzenským jaskyniarom sa podarilo vyšší-
mi horizontmi od šachty Mesačná stvora 
nájsť dôležitú obchádzku nepríjemne zabla-
tených šikmín a zúžení poniže Hádovej ríše  
(tzv. Bludochodbičky), až do záverečných 
častí 1. Qtz-prítoku (Malý dóm SNP), tak-
že konečne je vyriešený lepší prístup aj 
do týchto náročných, no rozľahlých a per-
spektívnych partií, kam odradzoval chuť 
prieskumníkov zavodnený prístup s polosi-
fónovou jamou takmer po prsia. Do príto-
ku riečky sme tu zároveň našli pokračovanie  
a rozpracovali vyššie etáže, ktoré ešte len 
bude treba začať zameriavať. Technickým 
traverzovaním sa liezlo aj v okolí siene Kra-
ken, pri nástupe do Žufaní. Aj tu sú mnohé 
pokračujúce okná či šachty...

Na zlepšenie logistiky prístupu do všetkých 
týchto partií (strednej časti MT) bol v hĺbke 
-380 m vybudovaný vysunutý 1,5. bivak, s ka-
pacitou zatiaľ 3 miesta, ale vynikajúco situo-
vaný (blízko k vode, rovina, prívetivé miesto), 
ktorý v blízkom čase doplníme o ďalší stan.

Poslednými postupmi (už január 2010) sú 
objavy rúrovitých šikmín s priepasťami v blu-
disku Knossos, za stenou 1. bivaku (Gejzo-
va chodba) a 300 m dlhý, východne stúpajúci 
Dračí meander, s nástupom v -240 m, končia-
ci sa 60 m dlhým a 20 až 30 m vysokým troj-
dómom Bibiana. Rozpracované sú tiež zau-
jímavé miesta nad horným Tatra Openom, 
v hĺbke -140 m, kde vanú mimoriadne silné 
prievany.

Za rok 2009 sa na Mesačnom tieni vý-
skumne podieľali najmä: I. Pap, B. Šmída,  
V. Guľa, K. Jindra, J. Stankovič a K. Kocourek. 
Pokračujeme tu v rozbehnutom odbornom vý-
skume (odbery vzoriek hornín a sedimentov, 
merania neotektoniky, kontinuálne merania 
klímy, nájdené boli pravdepodobne kryogén-
ne kalcity).

V okolí systému a v masíve Širokej sme usku-
točnili aj povrchové prieskumy, ktorých výsled-

kom je objav viacerých nových jaskýň, z nich 
niektoré by mohli byť vyššími vchodmi; dve  
z nich sme sondážne rozpracovali: Mrazivá vá-
šeň (130 m/-59 m), Julinka (25 m), Skarletka, 
Karlovy slzy (17 m), Bruchatý meander (30 m). 
I. Pap pokračoval v zimnom nalietavaní masí-
vov Tatier (Vysoké, Belianske, Červené vrchy)  
a Chočských vrchov za pomoci motorového 
padáka. K dispozícii je rozsiahla databáza za-
ujímavých prievanových miest, jedno z takých-
to sľubných miest sme rozkopali (potenciál-
ny spodný vchod Mesačného tieňa), druhým je 
tzv. Liečivá jaskyňa (-30 m), bližšie zatiaľ nelo-
kalizovaná. 

V M. Karpatoch v Plaveckom krase na ko-
paniciach nad Bukovou trojica M. Hačo,  
B. Šmída a I. Demovič iniciovala (z UK ďalej 
V. Guľa, Tanáč, Lacko, Grancová, plaveckí jas-
kyniari V. Tencer, M. Velšmíd a ďalší) otvore-
nie dlho obchádzaného závrtu Prepadlé zvony, 
kde sa však boríme s odvalmi svahov, keď-
že sondu je potrebné kopať v širšom profile  
a vystužiť (pri prvých akciách tu výdatne po-
mohol stroj JCB). V rovnakom území autor tej-
to správy ukončuje rozsiahly geomorfologický  
a speleogenetický výskum. V Cajlanskom kra-
se za Pezinkom sme v trojici B. Šmída, M. 
Hačo a I. Demovič tiež po rozkopaní perspek-
tívneho miesta objavili kratšiu tektonicko- 
-korozívnu jaskyňu. N. Lacko so svojimi rož-
ňavskými spolupracovníkmi a rodinnými  
príslušníkmi pokračoval v sondážach dvoch či 
troch lokalít severovýchodu Silickej planiny. 
Leopoldovská frakcia V. Guľa a bratia Taná-
čovci bádali v krasových celkoch V. Fatry, zatiaľ  
s menšími objavmi.

Rozsiahla bola aj expedičná činnosť: na 
stolové hory (tepuy) Venezuely v Južnej 
Amerike sme zrealizovali hneď dve výpravy  
(v januári/februári a v máji, celkovo skoro  
2 mesiace), ktorých výsledkom je 14 km 
objavov, aj obrovských jaskýň, na mese-
te Churí. Najvýznamnejším je nový systém 
jaskýň Cueva Muchimuk-Colibri, ktorý má  
zatiaľ 8 km a je 2. najdlhšou aj najpriestran-
nejšou kvarcitovou jaskyňou sveta: sú tu 
chodby 30 až 50 m široké a sieň Gran Gale-
ría de Gregor má 150 × 70 m, prevýšenie jas-
kyne začínajúcej sa obrovskou priepasťou  
a s 5 vchodmi visuto v stenách hory je -160 m. 
V jaskyni Cueva Juliana sme našli po preko-
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paní labyrint ďalších 2 km chodieb (lokali-
ta má momentálne 3 km) a monštruóznu 
jaskyňu Cueva Charles Brewer sme prepojili  
s blízkou Cueva del Diablo do spoločného 
systému dlhého už 7,3 km. Na januárovej ex-
pedícii sa našlo aj pokračovanie jaskyne Cue-
va Zuna (teraz 2,5 km dlhá), nová polojaskyňa  
Cueva Yanna (1 km) či Cueva dos Machetes 
(200 m), na májovej sme potom bádali jaskyňu 
Cueva Eladio (1,7 km). Nespojitý systém jaskýň 
na hore Churí má po našich 5 expedíciách od  
r. 2004 dĺžku 28,5 km a vo Venezuele sme 
(vrátane hôr Roraima a Kukenan) doteraz ob-
javili a zdokumentovali celkovo už 44 km jas-
kynných chodieb. Navyše, ak by sa podarilo 
niektoré z jaskýň ešte spojiť, vznikne najdlh-
šia jaskyňa Venezuely. Za SUK sa na posled-
ných akciách podieľali: V. Guľa, E. Kapucian, 
M. Grif lík a (obe expedície) B. Šmída.

Dvojica B. Šmída a V. Guľa rozpracovala nie-
koľko perspektívnych jaskýň v pohoriach To-
tesgebirge a Tennengebirge (Rakúsko), spod-
ným sprístupneným vchodom sme tu tiež 
na vštívili známu hlbokú jaskyňu Lamprecht-
sofen. E. Kapucian sa podieľal na prieskumníc-
kej výprave do jaskýň pohoria Jakupica  
v Macedónsku.

Aktívne sme sa zúčastnili Speleomítingu aj 
Speleofóra (prezentácie) či na vedeckej kon-
ferencii VVOJ v Smoleniciach (3 prednášky  
o závrtoch M. Karpát, genéze Plaveckého kra-
su a o expedíciách vo Venezuele). Niekoľko 
príspevkov nám vyšlo v Spravodaji SSS, zbor-
níku Slovenský kras, Aragonite aj poľskom  
časopise Jaskinie, hojnou mierou prispievame na  
www.sss.sk. Boli sme tiež na JT a exkurzne nav-
štívili napr. Skalistý potok.

Branislav Šmída, vedúci speleoklubu

Jaskyniarsky klub 
Varín

Činnosť JK Varín sa 
v roku 2009 sústredi-
la prevažne v Krivánskej 
časti Malej Fatry. Hlavnú 
prioritu mal aj tento rok systém Medvedích 
jaskýň vo Vrátnej doline. Zamerali sme sa naj-

mä na časť Wratnuella. Pracovali sme na roz-
šírení úžiny v chodbe smerujúcej do jaskyne 
Medvedia č. 1. To sa nám koncom roka aj po-
darilo, takže prepojenie obidvoch jaskýň by 
v roku 2010 mohlo byť realitou. Danú prob-
lematiku sme prezentovali vo videofilme na 
Speleomítingu 2009. Niekoľko akcií sme veno-
vali aj rozpracovaným sondám v starých čas-
tiach systému. V závere roka sme otvorili zau-
jímavý starý ponor pod Bielymi skalami. Jeho 
prieskum by mohol priniesť nové poznatky 
o tejto menej známej časti Vrátnej doliny. Zdo-
kumentovali sme súčasný stav zasypanej son-
dy č. 9 a sondy č. 8. Celkovo sme v tejto oblas-
ti uskutočnili 28 akcií. 

Ďalším lokalitám sme sa venovali len okra-
jovo. V Strateneckej priepasti to bola jedna ak-
cia, na ktorej sme vytypovali v hlavnej stud-
ni miesto s prievanom, kde by sme chceli  
začať kopať sondu. Niekoľko akcií sme usku-
točnili v starom železničnom tuneli v Kraľova-
noch. Zdokumentovali sme zaujímavú kraso-
vú dutinu v ľavej stene tunela. Na jednej akcii 
sme v spolupráci so záchranným Rescue systé-
mom Slovakia simulovali vyhľadávanie zasypa-
nej osoby v podzemí pomocou psa. 

Povrchové akcie boli zamerané na prieskum 
pravej strany doliny Bystričky, Zázrivskej doliny, 
Ementálového lomu a okolia Kačova. V rámci 
spoznávania iných krasových oblastí Slovenska 
sme navštívili jaskyne v De mänovskej, Harma-
neckej a Túfnej doline.

Aktívne sme sa zúčastnili Speleomítingu, 
kde sme svoju činnosť prezentovali okrem  
videofilmu i v rámci panelovej dokumentácie. 
Laickú verejnosť naďalej informujeme o ak-
tivitách nášho klubu vo vývesnej skrinke vo 
Varíne. Na konci roka sme organizovali tra-
dičný Speleovečer, kde sme sa prezentovali  
video- a fotopríspevkami. 

Pavol Cvacho, tajomník JK

Oblastná skupina Veľká Fatra

Pracovná činnosť skupiny bola zameraná na 
prieskum Belianskeho a Necpalského krasu, 
Gaderskej, Vrátnej a Blatnickej doliny. Pokra-
čovali sme v prieskume pohoria Žiar, vykonalo 
sa mapovanie a fotodokumentácia jaskýň tejto 
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oblasti. Z celkového počtu 43 akcií sme vyho-
tovili 36 technických denníkov.

Prieskum Belianskeho krasu. Vykonáva-
li sme povrchový prieskum Suchej doliny. Boli 
zlezené skalné steny v okolí Suchej jaskyne 1 
a sedla medzi Borišovom a Ploskou. Vykoná-
val sa aj povrchový prieskum doliniek Borišo-
vec, Horná Lučivná a Došná. Pokračovali sme 
v prieskume Perlovej jaskyne a jej okolia. Son-
dážne práce sme vykonávali v Suchých jasky-
niach 1, 2 a 5, v Žiarnej doline sme vykonávali 
povrchový prieskum a sondážne práce v Žiar-
nej jaskyni 2 a jej okolí. 

Prieskum krasu Necpalskej, Gaderskej 
a Dedošovej doliny. Povrchový prieskum sme 
robili v oblastiach Červený grúň, Kozia skala 
a Pekárová. Ďalej sa vykonal povrchový prie-
skum Gaderskej, Dedošovej a Vrátnej doliny, 
kde sme objavili a zamerali 13 jaskýň s celko-
vou dĺžkou 167,5 metra. Medzi najvýznamnej-
šie jaskyne v tejto oblasti patrí: jaskyňa Prekva-
penie s dĺžkou 59 m, Šikmá jaskyňa s dĺžkou  
22 m a jaskyňa Ementál s dĺžkou 14,5 m.

Ostatná činnosť. V priebehu roka 2009 
bola založená nová webová stránka Oblastnej 
skupiny Veľká Fatra. Administrátorom strán-
ky je F. Vacek mladší. Dvaja členovia sa aktíve 
podieľali na ochrane prírody. Piati členovia sa 
zúčastnili Speleomítingu a štyria Jaskyniar-
skeho týždňa 2009. Spolupracovali sme s JS 
Aragonit a so Správou Národného parku Veľ-
ká Fatra. Milan Brandejský zorganizoval spo-
ločnú návštevnú akciu so skautským oddie-
lom z Martina-Záturčia do Suchej jaskyne 2, 
k záverovej stene pod vodopádom a pod pre-
vis v Suchej dolinke. 

Spracoval Milan Brandejský, 
upravil Ján Vacek, predseda OS 

Správa o činnosti nezaradených členov

Skupina nezaradených členov SSS: Ľubomír 
Ballo, Ján Šparec a Ivana Šparcová podľa doho-
dy pôsobí v oblasti Veľkej Fatry a so súhlasom 
OS Veľká Fatra sú výsledky jej činnosti zarade-
né do správy tejto oblastnej skupiny.

Ťažisko našej činnosti je v oblasti Jasenskej 
doliny, lokalita Tisové. Tu sme za pomoci mo-

dernej techniky (centrála, búracie kladivo) po-
stupne otvorili, rozšírili a prehlbovali vchod do 
jaskynky, z ktorej vanie prievan; na 8 akciách 
sme postúpili do dĺžky cca 20 m s prevýšením 
v komíne + 5 m hĺbky.

V Jasenskej doline Pod Úšustom na základe 
oznámenia poľovníkov je vytypované miesto 
vedľa cesty, kde pravdepodobne pri výstavbe 
lesnej cesty došlo k zasypaniu jaskyne. Miesto 
sme lokalizovali a v roku 2010 mu budeme ve-
novať pozornosť.

Podľa zakreslenia lesníka Jána Harmaniaka 
do porastovej mapy sme v závere Jasenskej do-
liny našli prepadlisko vo výške 1137 m n. m. 
(podľa GPS)s priemerom 3 m. Po odstránení 
napadaného dreva a lístia sme zistili, že dno 
prepadliska tvoria zaklinené skaly, pomedzi 
ktoré duje intenzívny teplý prievan.

Necpalská dolina, lokalita Chlm: na 8 akci-
ách sme odťažili cca 4 m3 sutiny zo sondy, kto-
rá je hlboká 15 m; spodok tvoria veľké zakli-
nené balvany.

Pri povrchovom prieskume hrebeňa Blat-
nický hrad – Pekárová – Kozia skala sme loka-
lizovali iba známe previsy. Takisto povrchový 
prieskum masívu Bielej skaly nepriniesol žiad-
ne veľké objavy. V masíve Štrochov sa našlo 
niekoľko prepadlísk, z ktorých vanie prievan. 
Prepadliská boli zamerané GPS a v roku 2010 
sa na ne sústredí niektorá z viacdenných pra-
covných akcií.

Vedúci OS Veľká Fatra M. Brandejský zorga-
nizoval aj v r. 2009 návštevu moravských jasky-
niarov zo ZO Devon. Na celodennej akcii sme 
navštívili masív Tlstej (Mažarná, Biela, Stĺpo-
vá a Izabely Textorisvej). Fundovaný výklad ku 
každej lokalite podal Mgr. A. Bendík.

V Gaderskej doline sme začali odkrý-
vať vchod do takmer zabudnutej jaskyne na  
začiatku Dedošovej dolinky. Po 10 m sme na-
razili na zasypané veľké balvany, s ktorými sa  
zatiaľ nedá pohnúť. Pomedzi balvany vidieť 
pokračovanie, ktoré smeruje do hĺbky.

Zúčastnili sme sa Jaskyniarskeho týždňa 
v Demänovskej doline a zorganizovali jednu 
zahraničnú akciu do Rakúskych Álp.

Zo všetkých našich akcií sme vyhotovili 25 
technických denníkov, ktoré postupujeme do 
archívu OS Veľkej Fatry a na správu SSS do 
Liptovského Mikuláša.

Ľubomír Ballo 
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Komisia pre speleo-
potápanie, pracovná 
skupina Východ 

Aj v roku 2009 bola 
pre Komisiu pre potápa-
nie hlavným pracoviskom Jaskyňa Skalistý po-
tok, resp. jej horné časti. S tým zámerom bola 
na začiatku roka natiahnutá telefónna linka 
od horného vchodu k sifónu 17.13. a násled-
ne aj elektrická dvojlinka 220 V, ktoré mali za-
bezpečiť príslušnú bázu pre plánovanú pre-
rážku ponad tento sifón. Súbežne sme zdo-
konalili zabezpečenie vertikálnych úsekov do-
kopy už 13 oceľovými pozinkovanými rebrík-
mi. Okrem toho sa vymenili laná a kotvenie na 
hlavnom traverze ponad 31 m vodopád, kde 
sú teraz už lepené 20 mm antikorové kotvy  
a 10 mm nehrdzavejúce lano. Náročné prá-
ce na prerážke sme začali 8. marca, celkove sa 
uskutočnilo 30 razičských akcií s doteraz do-
siahnutou dĺžkou okolo 4 m, pričom predpo-
kladáme ešte max. 2 m. Na razičských prácach 
sa podieľali v podstatnej miere Z. Hochmuth, 
J. Kovalik, J. Mikloš a S. Danko, pomohli 
aj sestry Majerníčkové (Šariš) a bratia Šuste-
rovci (Cassovia). Lokalitu navštívili napríklad  
B. Šmída, J. Thuróczy, P. Holúbek, Ľ. Holík či 
J. Dzúr. Dĺžka jaskyne sa zväčšila iba nepatr-
ne, podstatnejší pokrok sa dosiahne až po pre-
konaní sifónu suchou cestou. Čiastočne sme  
začali riešiť aj bezpečnú cestu na dno. Usku-
točnila sa 1 potápačská akcia s cieľom reko-
gnoskácie sifónu 17.14.

Jedna potápačská akcia sa uskutočnila aj 
v Demänovskom jaskynnom systéme (jasky-
ňa Vyvieranie a J. slobody) na objednávku Lip-
tovskej vodárenskej spoločnosti s cieľom odbe-
ru vzoriek na hygienický rozbor vzhľadom na 
prienik závadnej vody do vodárne.

Sekcia Dankovcov z Moldavy n. B. okrem po-
dieľania sa na prieskume hlavnej lokality usku-
točnila 7 povrchových akcií hlavne na Jasovskej 
planie a pracovali aj v jaskyniach Sintrová diera 
(hĺbka 4,3 m), Lipová jaskyňa (Stapi), Vianočná 
priepasť, Jaskyňa pod cestou (dĺžka 5 m) a v no-
voobjavených jaskyniach vo vrchu Dajdomb  
a v Plšej priepasti (hĺbka 3,3 m).

Členovia komisie sa zúčastnili centrálnych 
akcií SSS, na Speleomítingu získali jednu 
z cien a vedúci sa zaslúžil aj o priebeh a or-

ganizáciu mapovacieho kurzu v Demänovskej 
doline v dňoch 4. až 6. 12. 2009. Sekcia z Mol-
davy sa zúčastnila i na akcii v Maďarsku v spo-
lupráci s ČSS pri využití rádiotestu a pomáha-
li v Kunej priepasti.

Zdenko Hochmuth, vedúci skupiny

Žilinský jaskyniarsky 
klub

Žilinský jaskyniarsky 
klub vznikol začiatkom 
roka 2009 a v apríli na 
predsedníctve vo Svite 
bol prijatý za člena Sloven-
skej speleologickej spoločnosti. Tento rok bol 
pre klub plný nových skúseností a informácií 
z oblasti riadenia klubu, ale aj z oblasti spe-
leológie. Naše pracovné úsilie sa sústredilo na 
Stráňavskú dolinu v Lúčanskej Malej Fatre me-
dzi vrchmi Polom a Hoblík, ktoré sú sčasti tvo-
rené gutensteinskými vápencami anisu. Do-
linou preteká potok Hýrov, prameniaci pod 
Minčolom v horninách kryštalinika. 

V roku 2009 členovia klubu zorganizovali 
8 pracovných akcií v Hoblíkových jaskyniach 
(prac. názvy H1, 40 m a H2, 70 m), kde sme sa 
snažili najmä o rozšírenie vstupných priesto-
rov; po 2 akciách v H3 (5 m), sme pre značne 
nestabilný strop práce dočasne ukončili. Naša 
činnosť sa upriamila na prieskum potoka Hý-
rov a hlavne jeho ponorov, ktorým sme veno-
vali 4 akcie. Pri prieskume sme sa snažili nájsť 
aj Bukovinského sondu pod Polomou (Polo-
mom). Práve ňou sa Dr. Vojtech Bukovinský 
pokúsil preniknúť v 50. rokoch do predpo-
kladaného jaskynného systému pod vrchom 
Polom. Jeho niekoľkoročné úsilie však ne-
prinieslo očakávaný výsledok, a preto sa roz-
hodol 56 m dlhú a 22,5 m hlbokú sondu za-
murovať. Sonda zostala zamurovaná celých 
55 rokov, jej existencia je o. i. zaznamenaná 
v zborníku Československý kras a v časopise 
Krásy Slovenska. Sondu, ktorú napokon na-
šli Emil Jelínek a Pavol Jahôdka, sme odkryli  
a odpracovali v nej celkovo 5 akcií, pri kto-
rých sme sa dostali do vzdialenosti cca 30 m, 
kde sme pre nánosy a nakopenú sutinu 
prieskum ukončili. 



38

V rámci dohody o spolupráci s predsedom JS 
Adama Vallu v Terchovej, Ondrejom Štefkom, 
sme v septembri zorganizovali spoločnú akciu  
v Kryštálovej jaskyni v Malom Rozsutci, na kto-
rej sa zúčastnili aj členovia JS Aragonit. Za náš 
jaskyniarsky klub sa peknej akcie zúčastnili 
Emil Jelínek, Tibor Pajtina, Vladimír Klimek, 
Pavol Jahôdka, Branislav a Martin Valčuhovci.  
V októbri na pozvanie Mariana Hýlla a Rastisla-
va Hollého, predsedu JK Liptovský Trnovec, sme 
si počas trojdňovej pracovno-exkurznej akcie  
pozreli zaujímavú Bielu jaskyňu s charakte-
ristickým mäkkým bielym sintrom, partizán-
sku jaskyňu známu ako Židovský bunker, ale 
najväčší zážitok sme mali z návštevy Medvedej  
jaskyne s nálezmi kostí jaskynného medveďa 
a jaskynného leva. Na záver sme v Boroškovej 
jaskyni rozšírili vstup a upravili okolie. Na ak-
cii sa zúčastnili T. Pajtina, E. Jelínek, P. Jahôdka,  
B. a M. Valčuhovci.

V dňoch 4. – 6. decembra sa členovia Ži-
linského jaskyniarskeho klubu D. Púček,  
T. Pajtina a B. Valčuha zúčastnili mapovacie-

ho kurzu v Demänovskej doline. Prednášajú-
cim bol skúsený mapér a speleológ doc. RNDr. 
Zdenko Hochmuth, CSc., ktorý k nám pristu-
poval s otcovskou starostlivosťou. Mapovací 
kurz bol veľmi poučný a odniesli sme si z neho 
veľa poznatkov. Po meracom kurze sme uro-
bili akciu na Hoblíku, kde sme využili získa-
né skúsenosti a zmapovali sme povrchovú časť 
Hoblíka – chodník, H2 a H1. Pritom sme ob-
javili jaskynný priestor so zameranou dĺžkou  
7 m. Do konca roka sme urobili na Hoblíku 
ešte tri prieskumné akcie. 

V roku 2009 sme odpracovali 23 akcií, spo-
lu 944,5 hodín. Z iných aktivít treba spome-
núť odkrývanie studne na Lietavskom hrade, 
kde sme po dohode so Združením na záchra-
nu Lietavského hradu odpracovali 5 akcií a do-
stali sa do hĺbky 18 metrov.

O celoročnej činnosti Žilinského jaskyniar-
skeho klubu sa možno dozvedieť viac na našej 
novej webovej stránke www.jaskyniari.sk.

† Dušan Púček, predseda klubu, 
spracoval Tibor Pajtina 

Činnosť Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti sa posudzuje najmä podľa výsledkov 
dosiahnutých pri prieskume, výskume, doku-
mentácii a ochrane krasu a jaskýň na Sloven-
sku, ale aj v cudzine. Tieto výsledky za rok 
2009 sú ťažiskom publikovaných výročných 
správ jednotlivých základných organizačných 
zložiek SSS – oblastných jaskyniarskych sku-
pín a speleologických klubov (okrem piatich, 
ktoré ich nepredložili), o niektorých sa písa-
lo v našom Spravodaji a aktuálne informácie 
o nich priniesli aj internetové stránky. 

V krasových i pseudokrasových územiach 
na Slovensku sa dobrovoľným jaskyniarom 
v uplynulom roku podarilo objaviť a preskú-
mať niekoľko desiatok dosiaľ neznámych jas-
kýň a priepastí a zaznamenali úspechy aj pri 
prieskume, výskume a dokumentovaní zná-
mych jaskynných systémov. Najvýznamnejšie 
objavy či postupy v slovenských jaskyniach 
sú spojené s Mesačným tieňom vo Vysokých 
Tatrách, v ktorom pribudli 4 km jaskynných 
priestorov podobne ako v Štefanovej jasky-
ni v Nízkych Tatrách. Známe priestory ďalšej 

vysokotatranskej jaskyne Javorinka „narást-
li“ o 850 m, j. Nová Michňová na Muránskej 
planine o 300 m a Jaskyňa zlomísk o 250 m. 
Dôležité je, že väčšinu z objavených priesto-
rov jaskyniari zároveň zamerali a pamätali 
aj na ich ochranu. Viaceré OS a K i jednotli-
ví členovia SSS sa zapojili do speleologického, 
klimatologického, paleontologického, archeo-
logického, chiropterologického a iného prí-
rodovedného výskumu v jaskyniach a krase či 
pseudokrase Slovenska.

Zo zahraničných krasových lokalít, ktoré 
expedične alebo inak navštívili slovenskí spe-
leológovia, treba v prvom rade spomenúť ve-
nezuelské stolové hory s kvarcitovým krasom 
v Južnej Amerike (14 km objavov, z toho 8 km 
v jaskynnom systéme Muchimuk-Colibri na 
mesete Churí). Pokračovali aktivity našich jas-
kyniarov v ďalších tradičných pôsobiskách 
v Európe: Macedónsko, Kosovo, Slovinsko, Ru-
munsko, ale aj Česká republika, Poľsko, Ma-
ďarsko, Rakúsko a Ruská federácia. Pritom 
úspešne spolupracovali s  jaskyniarmi a speleo-
logickými klubmi v navštívených krajinách.

ZHRNUTIE 
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V tabuľke nie sú uvedené údaje týkajúce sa prieskumu banských diel a historického podzemia. Údaje v prázdnych kolónkach 
chýbajú pre neúplnosť podkladov alebo ich OS a K neevidujú, príp. sa nevykazujú.

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2009

Číslo skupina, klub počet
akcií

počet
TD

objavy [m]
(doma + zahraničie)

zamerané [m]
(doma + zahraničie)

počet
členov

zaplatené
členské (%)

1 Adama Vallu 27 27 34 100
2 Aragonit 82 81 173 19 74
3 Badizer Ardovo 11 100
4 Banská Bystrica 158 130 283 19 100
5 Bratislava 45 45 97 142 33 100
6 Brezno 36 13 124 9 100
7 Cassovia 31 100
8 Čachtice 110 23 17 100
9 Červené vrchy 5 100
10 Demänovská Dolina 52 4000 3015 27 100
11 Detva 18 16 20 96 7 100
12 Dolné Orešany 38 38 14 26 8 100
13 Drienka 72 409 + 260 493 + 117 8 100
14 Dubnica nad Váhom 60 23 100
15 Handlová 44 44 12 100
16 Chočské vrchy 95 53 + 34 21 100
17 Inovec 59 4 100
18 Jána Majku 25 6 5 15 93
19 Liptovský Mikuláš 6 30 150 17 100
20 Liptovská Teplička 8 6 100
21 Liptovský Trnovec 4 8 16 100
22 Malá Fatra 50 250 130 10 100
23 Michalovce 5 100
24 Minotaurus 65 60 300 7 100
25 Muránska planina 18 57 41 9 100
26 Nicolaus 74 18 83
27 Orava 10 100
28 Plavecké Podhradie 55 27 100
29 Prešov 4 10 10 100
30 Rimavská Sobota 45 23 102 118 17 100
31 Rokoš 2 2 9 100
32 Rožňava 35 15 6 22 100
33 Ružomberok 92 89 90 110 12 58
34 Sekcia jask. potápania 5 0
35 Slovakia-Ďumbier 48 16 88
36 Slovenský raj 107 107 332 367 43 100
37 Spišská Belá 37 1009 658 23 100
38 Strážovské vrchy 146 146 42 100
39 Šariš 50 373 + 403 12 100
40 Tisovec 48 360 1227 15 100
41 Trenčiansky speleoklub 22 11 21 78 9 100
42 Tribeč 15 12 67 12 100
43 Uhrovec 8 4 12 6 100
44 UK Bratislava 4280 + 11 470 3947 + 10 200 8 63
45 Varín 35 6 30 30 6 100
46 Veľká Fatra 68 61 168 12 100
47 Východ – SPK 86 52 110 110 10 100
48 Žilinský jaskyniarsky klub 23 23 11 100

Nezaradení členovia 26 50
Čestní členovia 11 x
Spolu 1893 1026 11 904 + 11 730 11 814 + 10 754 765 95
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TABUĽKA NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 1. 4. 2010

Ján Tencer

 1.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   35 291
 2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry   24 250
  3.  Stratenská jaskyňa-Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   22 027
 4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier   19 885
 5. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   10 688
 6. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   10 047
  7.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry   9 335
  8.  Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   7 554
  9.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina   7 107
  10.  Domica-Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina    5 368
 11.  Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   5 034
  12.  Liskovská jaskyňa-Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie   4 250
 13.  Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze   3 865
 14.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry   3 829
 15. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie   3 531
 16.  Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   3 138
 17.  Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina   3 070
 18.  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   3 036
 19.  Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra   3 002
 20. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina   2 811
 21.  Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   2 570
 22.  Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry   2 360
 23. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   2 334
 24.  Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   2 261
 25. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče   1 890
 26. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát   1 789
 27.  Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier   1 779
 28.  Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry   1 764
 29. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty   1 755
 30. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   1 642
 31.  Podbanište-Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie   1 570
 32.  Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra   1 541
 33.  Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina   1 525
 34.  Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina   1 492
 35.  Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   1 483
 36.  Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   1 460
 37.  Demänovská medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   1 447
 38.  Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   1 420
 39.  Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina   1 355
 40.  Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina   1 348
 41. Nová Michňová, M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   1 227
 42. Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   1 209
 43. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina   1 189
 44. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina   1 100
 45. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   1 058
 46. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina   1 010
 47. Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov   1 000
 48.  Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina   933
 49. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras   886
 50. Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry   870
 51.  Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie   843
 52. Ponická jaskyňa, Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina   840
 53. Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   839
 54. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy   820
 55.  Milada, Slovenský kras, Silická planina   800

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 31. 3. 2010

Ján Tencer

 1.  Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   495
  2.  Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry   451
  3.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry   374
  4.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina   336
 5. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier   324
 6.  Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   313
  7.  Jaskyňa v Záskočí-Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   284
  8.  Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry   232
  9.  Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina   203
 10.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   201
 11.  Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry   201
 12.  Stratenská jaskyňa-Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   194
 13.  Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   187
 14.  Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch   186
 15.  Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy   183
 16.  Brázda, Slovenský kras, Silická planina   181
 17.  Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie   174,5
 18.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry   168
 19. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy   165
 20.  Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   147
 21.  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras   142
 22.  Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina   141
 23.  Veľká buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina   140
 24.  Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina   135
 25. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   133
  26. Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch   130
 27.  Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier   128
 28.  Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   125
 29. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina   123
 30.  Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry   121
 31.  Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá   120
 32.  Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch   120
  33.  Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj   112
 34.  Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch   112
 35. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   111
 36. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   110
 37.  Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina   110
 38.  Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch   110
 39. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze   110
 40.  Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina   108,5
 41.  Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá   106
 42.  Michňová, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina   105
 43.  Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov   104
 44.  Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina   101
 45.  Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch   100
 46. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie   99
 47. Nová Michňová, M 2, Spiško-gemerský kras, Muránska planina    97,5
 48.  Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   97
 49.  Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry   97
 50.  Stará garda, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty   96
 51.  Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch   93
 52.  Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov   92
 53.  Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy   91
 54.  Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina   88
 55.  Štepnica, Malé Karpaty, Nedze   85

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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Židova jaskyňa a jaskyne Čiernej hory 
v pseudokrase Levočských vrchov

Františka Majerníčková, Peter Imrich, SK Šariš

Niekoľkoročný prieskum jas-
kýň, tektonických štruktúr a svahových po-
hybov v okolí obce Tichý Potok v Levoč-
ských vrchoch nám umožnil naznačiť gené-
zu a zhodnotiť perspektívy tohto územia zo 
speleologického hľadiska. S výsledkami sme 
sa rozhodli oboznámiť širokú jaskyniarsku 
verejnosť.

Štruktúry a geológia
Z geologického hľadiska okolie obce Tichý 

Potok budujú súvrstvia podtatranskej skupi-
ny paleogénneho veku. Podložie oblasti je tvo-
rené hutianskym súvrstvím s prevahou ílovcov 
(Gross, 1999). Na tieto plastické súvrstvia na-
sadá bielopotocké súvrstvie, tvorené prevažne 
masívnymi polohami pieskovcov. Počas denu-
dácie hornín sa rieka Torysa zarezala do podlo-
žia a vytvorila hlbokú dolinu. Takéto usporia-
danie súvrství je priaznivé na vznik svahových 

deformácií. Okrem toho hutianske súvrstvie 
južného svahu doliny tvorí antiklinálu so 
sklonom vrstiev smerujúcich do doliny. Tuhé 
– rigidné pieskovce sa vplyvom gravitácie za-
čali po plastických ílovcoch v podloží hýbať  
a vytvorila sa plazivá porucha Tichý Potok 
tak, ako ju opisuje A. Nemčok vo svojej publi-
kácii Zosuvy v slovenských Karpatoch (1982). 
Táto plazivá porucha sa rozvinula v kvartéri 
na juhovýchodnom konci pozdĺžneho hrebe-
ňa masívu Kopa – Čierna hora v Levočských 
vrchoch. Morfologické prejavy poruchy pred-
stavuje sústava rýh a skalných stupňov v sme-
re JZ – SV a V – Z. Pod nimi sa rozkladajú blo-
kové rozpadliny a blokové polia s rozmermi 
blokov max. 200 × 300 m. Na ich okrajoch sú  
zosuvy a zemné prúdy so svojimi charakteris-
tickými znakmi. V blokových poliach sa na 
trhlinách v masívnych pieskovcoch vytvorili 
zaujímavé pseudokrasové jaskyne.

Obr. 1. Mapa svahových porúch na hrebeni Čiernej hory pri Tichom Potoku
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Kryhy a bloky masívnych pieskovcov sa od-
deľujú a lámu od materského masívu pozdĺž 
systému priečnych zlomových porúch v sme-
re JZ – SV a kĺžu po mäkkom plastickom  
podloží smerom do doliny. Frontálne par-
tie poruchy na J a V zachvátil zosuvný pohyb 
a miestami tečenie. Nemčok tu okolo plazivej 
poruchy opisuje päť zosuvov a dva zemné prú-
dy (obr. 1). Porušený materiál na povrchu str-
hávajú prívalové vody, takže predpolie celej po-
ruchy pokrývajú rozsiahle náplavové kužele 
(Nemčok, 1982).

Jaskyne
Pri prieskume územia sme pozdĺž zlomo-

vých porúch a blokových polí spozorovali nie-
koľko väčších či menších jaskýň a blokovísk. 

História speleologického prieskumu územia 
Čiernej hory v okolí Tichého Potoka sa datuje 
na začiatok roka 2004, kedy na základe infor-
mácií od miestnych obyvateľov sa členovia klu-
bu J. Vykoupil a J. Timura vybrali na prieskum 
okolia s cieľom nájsť Židovu jaskyňu, domá-
cim obyvateľom známu od nepamäti. Jaskyňa 
je pomenovaná podľa faktu, že sa v nej počas 
2. svetovej vojny ukrýval žid Moše Singer. Bliž-
šie informácie o M. Singerovi boli publikova-
né v článku J. Ducára a J. Timuru v Spravoda-
ji SSS č. 3/2007.

Židova jaskyňa sa nachádza v nadmorskej 
výške 778 metrov na juhovýchodnom konci 
pozdĺžneho hrebeňa masívu Čierna hora. Tvo-
rí ju komplikovaný niekoľkoúrovňový labyrint 
chodieb s priepasťami a komínmi, vytvorených 

na puklinách medzi masív-
nymi pieskovcovými blokmi. 
Zameranou dĺžkou 503 m 
sa stala druhou najdlhšou 
pseudokrasovou jaskyňou na 
Slovensku.

Pri prieskume Židovej jas-
kyne sme spolupracova-
li s geológmi M. Kováčikom 
a J. Bónom z ŠGÚ D. Štú-
ra v Košiciach, ktorí sa zao-
berali štúdiom sedimentoló-
gie hornín jaskyne. Výrazne 
tak prispeli k poznaniu geo-
logickej stavby jaskyne. 

Oproti sedimentom, ktoré 
sa v nej zistili a ktoré patria 

oligocénnemu pieskovcovému bielopotocké-
mu súvrstviu, je jaskyňa oveľa mladšia. Chodby 
jaskyne sú založené na otvorených puklinách, 
pozdĺž ktorých sa pieskovcové lavice rozbloko-
vali, rotovali a následne poklesávali. Pieskov-
ce sú stredno- až hrubozrnné, masívne. Majú 
výraznú prevahu oproti kalovcom a ílovcom. 
Lavice pieskovcov dosahujú hrúbku viac ako  
3 m a striedajú sa s vrstvami kalovca oveľa 

Obr. 2. Poloha jaskýň v Čiernej hore pri Tichom Potoku

Obr. 3. Jedna z typických chodieb v Židovej jaskyni. 
Foto: J. Bakičová
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menšej hrúbky (do 5 cm). Vo vrchných častiach 
hrubých lavíc pieskovca sú prítomné intraklas-
ty ílovcov. Spodné časti niektorých vrstiev tvo-
rí jemnozrnný zlepenec gradujúci do pieskov-
ca. Na spodných vrstvových plochách pieskov-
ca sú badateľné rôzne sedimentárne textúry 
vzniknuté pri transporte a ukladaní sedimen-
tárneho, prevažne piesčitého materiálu z gra-
vitačných (turbiditných) prúdov. Pozorovateľ-
né sú stopy po vlečení a odraze predmetov ne-
sených v prúde, ako aj záťažové a plamienko-

vé textúry vznikajúce zaťažením podložného 
mäkkého bahna (kalu) na morskom dne krát-
ko po usadení pieskovca. Sedimentárne gravi-
tačné prúdy donášali piesok, štrk a kal z po-
brežných do hlbších častí oligocénneho mora 
a podmienili vznik podmorských vejárov. Toto 
more lemovalo vyvrásnené a vyzdvihnuté vnú-
torné Karpaty zo severu. V jaskyni sa zistili aj 
malé sloje uhlia (do 3 cm hrúbky).

Jaskyňa je netypicky suchá, blokovisko vy-
sušuje neprestávajúci prievan. V jaskyni sa vy-
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konalo počítanie netopierov, pozorovalo sa tu 
niekoľko kolónií podkovárov malých a neto-
pierov obyčajných. 

Po zemetrasení v roku 2007 s epicentrom 
v Poľsku, ktoré bolo zaznamenané aj u nás, 
sa časť chodieb na niekoľkých miestach zarú-
tila, a tak sa pohyb po jaskyni stal nebezpeč-

ným. Z tohto dôvodu, keďže celé územie je ak-
tívne a naďalej pokračuje svahový pohyb, sa 
v prieskume jaskyne nepokračuje.

Jaskyňa Čugaňa je 21 m dlhá, má priepas-
ťovitý vchod s rozmermi v pôdoryse 1 × 1,5 m. 
Pokračuje šikmo uklonenou chodbou smerom 
nadol, malou priepastkou na konci chodby 
prechádza do chodby vysokej 3 m a dlhej 2,5 m, 
ktorá sa končí závalom.

Jazvečia jaskyňa sa nachádza asi 30 m juž-
ne od Čugane. Názov dostala podľa lebky jaz-
veca nájdenej pri prieskume. Jaskyňa je vytvo-
rená na svahovom odtrhu, s hrubolavicovými 
blokmi pieskovca, šírkou chodby 3 m a dosa-
huje dĺžku 10 m.

Prvá jaskyňa – sonda hlboká asi 3 m, ukon-
čená je závalom. 

Trojuholníková jaskyňa má trojuholní-
kový profil vchodu a na začiatku prieskumu 
dosahovala len okolo 10 m. Po rozpracova-
ní závalu na konci chodby smerujúcej na JZ 
sa nám podarilo dostať sa do rozsiahlejšie-
ho priestoru tvoriaceho spleť chodieb, skal-
ných stupňov a priepastiek, charakterom po-
dobného Židovej jaskyni. Zameraná dĺžka jas-
kyne je 151 m.

Ďalšou jaskyňou na rovnakej poruche je 
Veľkonočná jaskyňa. Tvorí ju asi 6 m hl-
boká priepastka, vo vstupe zavalená mohut-
ným blokom pieskovca; celkovo má jaskyňa 
dĺžku 12 m.

1

2
3

4

5

Obr. 4. Gabika pred vchodom do Trojuholníkovej 
jaskyne. Foto: F. Majerníčková
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V stene skalnej stienky blízko lesnej cesty sa 
nachádza vchod Trojvchodovej jaskyne. Po-
menovanie dostala podľa troch vchodov ležia-
cich neďaleko seba. Z nich dva vlastne ani nie 
sú rôznymi vchodmi, pretože hneď prechá-
dzajú do toho istého priestoru a sú „oddele-
né“ iba jedným mohutným blokom pieskov-
ca. Jaskyňa má dĺžku 36 m, tvoria ju rozsiahle,  

od seba oddelené bloky 
pieskovca, ktoré vytvára-
jú chodby a skalné stupne. 
Na tomto mieste sa vráti-
me k informácii J. Ducá-
ra o ukrývaní sa M. Singe-
ra v tejto jaskyni. Ani po 
podrobnejšom prieskume 
jaskyne sme v nej stopy po 
pobyte M. Singera ani iných 
ľudí nenašli.

V čele zosuvu v juhový-
chodnej oblasti v lokalite 
Leštiny sa našlo niekoľko 
menších jaskyniek a blo-
kovísk. Z nich najväčšia je  
jaskyňa Ata-Ata, kto-
rá dosahuje dĺžku 15 m. 
Pri rozpracovávaní závalu 

v koncových častiach sa zosunuli veľké bloky  
pieskovca a zavalili časť chodby. Južne od Ata-
-Ata je jaskyňa Leštiny 1. Ide o blokovisko so 
silným prievanom. V ďalšom postupe bráni 
veľký blok pieskovca. 

Juhovýchodne od jaskyne Ata-Ata sme loka-
lizovali dve menšie jaskynky Leštiny 2 a Lešti-
ny 3, ktoré dosahujú dĺžku do 5 m.

Základný prieskum územia je skončený. 
Podrobnejšie budeme skúmať okolie Troju-
holníkovej jaskyne. Severne od tejto jasky-
ne sa našiel výduch so silným prúdením tep-
lého vzduchu. Ďalšie údaje o výskyte jaskýň 
môže priniesť bližší prieskum okolia kóty 
Čierna hora. 
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Obr. 5. Vchod do Trojvchodovej jaskyne. 
Foto: F. Majerníčková
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Nové poznatky o Blatnickom krase

Pavol Pokrievka ml.

Blatnický kras, tvorený úze-
mím Gaderskej a Blatnickej doliny, sa na-
chádza vo Veľkej Fatre, v geomorfologickom 
podcelku Bralná Fatra. V 70. rokoch minu-
lého storočia tu pod vedením Jozefa Ferian-
číka pracovala oblastná skupina Slovenskej 
speleologickej spoločnosti č. 23 Blatnica bez 
výraznejších objaviteľských výsledkov. Na 
tento výskum nezávisle od seba nadviaza-
li aj profesionálni speleológovia A. Droppa 
a P. Mitter, ktorí vo svojich prácach zhrnu-
li dovtedy známe poznatky blatnických jas-
kyniarskych nadšencov. Na konci 80. rokov 
20. storočia tu intenzívny výskum vykoná-
vali jaskyniari z Martina, ktorým sa čias-
točne podarilo posunúť stupeň poznania 
tohto krasového územia. 

Z geologického hľadiska toto územie bu-
dujú dve tektonické jednotky – veporikum 
a hronikum. Veporikum je tu zastúpené kríž-
ňanským príkrovom, na ktorý nasadá hro-
nikum, v tejto časti pohoria zastúpené štu-
reckým príkrovom; v ňom sú vyčlenené dve 
štruktúry, a to kryha Drienka a vrása Tlstej. 
Najrozšírenejšími horninami v danom území 
sú gaderské vápence, wettersteinské vápence, 
wettersteinské dolomity, ramsauské dolomity 
a gutensteinské vápence. 

Speleologicky je najzaujímavejšie úze-
mie medzi Blatnickou a Gaderskou dolinou. 
Ide o rozsiahly masív mezozoických hornín, 
ktorý zaberá približne 20 km² s prevýšením  
914 m. Budujú ho kóty Tlstá 1373 m n. m., 
Ľubená 1414 m n. m., Bágľov kopec 1280 m 
n. m., Ostrá 1256 m n. m. a Chládkove úpla-
zy 1228 m n. m. Toto územie nemá povrchové 
toky a nie sú tu známe ani žiadne významnej-
šie vyvieračky. Aj keď je územie zo speleologic-
kého hľadiska pravdepodobne veľmi perspek-
tívne, zatiaľ sa tu nepodarilo preniknúť do  
rozsiahlejšieho jaskynného systému. Sú tu zná-
me desiatky jaskýň, ale väčšinou ide o horizon-
tálne kryogénne a korozívne jaskyne bez per-
spektívy na pokračovanie. Z rámca typických 
gaderských jaskýň sa vymykalo iba niekoľ-
ko jaskýň (Jaskyňa na Vôdkach, Jaskyňa náde-

je, Diera v Muráni, priepasť Nezábudka a azda 
aj Mažarná a Jaskyňa Izabely Textorisovej), ale 
ani ich speleologickým prieskumom sa zatiaľ 
nepodarilo preniknúť do významnejšieho po-
kračovania. Nádejnými môžu byť novoobjave-
né jaskyne Priepasť pod Ostrou, Záturčianka, 
Muráň a NT-5. 

Priepasť pod Ostrou
Vchod do nej v nadmorskej výške 1172 m sa 

nám podarilo nájsť už v roku 2002 počas zim-
ného prechodu Tlstá – Ostrá. Vtedy však otvor 
s rozmermi 30 × 40 cm nikoho nezaujal. Iba 
13-ročný autor článku (ďalej len autor) si to 
poznačil do svojho denníka. K lokalite sme sa 
vrátili až 15. 11. 2008, pričom M. Lejava a autor 
lokalizovali prievan v sutine tesne za vchodom. 
Aj keď sa jaskyňa správala ako spodný vchod, 
neodradilo nás to a rozhodli sme sa skúsiť su-
tinu rozoberať. Postupne sa nám podarilo do-
stať do hĺbky 5 m (m. b. 5), kde nás zastavil 
na prvý pohľad zle vyzerajúci zával, ktorý bolo 
treba zabezpečiť výdrevou. Materiál na výdre-

Vchod do Priepasti pod Ostrou
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vu sme museli vyniesť z Blatnice, čo je prevý-
šenie viac ako 650 metrov. Zával sa nám však 
za niekoľko akcií podarilo prekonať a prenikli 
sme do prvých voľných priestorov. Pomenovali 
sme ich na počesť narodenín nášho kamaráta 
P. Neuschela. Na základe sledovania prievanov 
sme sa rozhodli pokračovať v prieskume sme-
rom do hĺbky pod m. b. 9, kde bola úžina vypl-
nená závalom. Počas nasledujúcich piatich ak-
cii sa nám podarilo klesnúť vo výkope o 4,5 m 
a preniknúť do voľného pokračovania až po 
m. b. 13, kde nás zastavila ďalšia úžina so zá-
valom. Tú sa nám (P. Holúbek, P. Plavec a au-
tor) podarilo zdolať a dosiahli sme dno v hĺbke  
-28 m, kde nás zastavila perspektívna úžina  
s prievanom, ktorá nie je dodnes prekonaná. 

Priepasť pod Ostrou, vytvorená vo 
wettersteinských dolomitoch, vznik-
la korozívnou činnosťou atmosféric-
kých vôd, ktoré presakovali generálne 
po tektonickej poruche 268/63. Dno 
priestorov väčšinou pokrýva sutina, 
ktorú tvoria úlomky horniny a kraso-
vej výzdoby. V jaskyni sa vyskytuje ná-
plav červenej hliny (terra rossa), kto-
rá vypĺňa hlavne horizont v hĺbke 8 m. 
Okrem červenej hliny sa tu vyskytu-
jú úlomky litifikovaných sedimentov, 
zatiaľ bližšie neurčeného zloženia. Na 
základe sedimentov sa môžeme do-
mnievať, že ide pravdepodobne o mla-
dotreťohorné skrasovatenie. 

Pri prieskume jaskyne sa našli drob-
né kosti, ktoré pochádzajú podľa urče-
nia J. Obucha z Botanickej záhrady UK 
so sídlom v Blatnici z viacerých jedin-
cov netopiera druhu Plecotus auritus.

Pozoruhodnosťou lokality je to, že 
aj keď sa nachádza iba 84 metrov pod 
vrcholom Ostrej, tak v zimnom ob-
dobí nasáva studený vzduch. Dote-
raz sa nám nepodarilo pre expono-
vaný terén lokalizovať miesto, kde by 

Najväčší priestor v Priepasti pod Ostrou v hĺbke 20 m.
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tento prievan vystupoval na povrch a roztápal 
snehovú pokrývku. Je tu však istá pravdepo-
dobnosť, že môže komunikovať so susedným 
masívom Tlstej, s ktorým je Ostrá spojená ši-
rokým hrebeňom. 

Jaskyňa Záturčianka (NT-4) 
Túto zaujímavú lokalitu objavil autor 30. 8. 

2009 počas získavania súradníc vchodov jas-
kýň pre SMOPaJ v L. Mikuláši. Vchod sa na-
chádza v nadmorskej výške 1265 m na južnom 
svahu Tlstej. Za ním jaskyňa pokračuje chod-
bou širokou do 2 m, s maximálnou výškou 4 m. 
Po 10 m sa chodba končí zúžením a vertikál-
nym trojmetrovým stupňom; za ním nasleduje 
5-metrová plazivka, ktorá sa končila zasedi-
mentovaním (m. b. 3). Toto ukončenie preko-
nali počas akcie 1. 9. 2009 P. Plavec a autor, 
čím sa im podarilo preniknúť do voľného po-
kračovania až po koniec jaskyne pri m. b. 12. 

Jaskyňa je vytvorená v gaderských vápen-
coch. Na vzniku jaskynných priestorov sa zrej-
me podieľal vodný tok, čo dokazujú stopy po 
eróznej činnosti, hlavne vo vstupnej chodbe. 
Pre jaskyňu sú typické výrazné korozívne ko-
míny, ktoré dosahujú výšku do 7 metrov. Ide 
zrejme o fragment starého jaskynného systé-
mu, čomu nasvedčuje hlavne jaskynný sedi-
ment. Na základe nálezu už litifikovaných se-
dimentov, ktoré sú zrejme totožné zložením so 
sedimentmi v Prie-
pasti pod Ostrou, by 
sme mohli predpo-
kladať rovnaký vek 
vzniku oboch jaskýň. 
Tieto litifikované se-
dimenty vytvárajú 
zaujímavé speleo-
témy. Hlavným se-
dimentom v jaskyni 
je červená hlina (ter-
ra rossa), ktorá môže 
dosahovať značnú 
mocnosť. 

Jaskyňa dosahuje 
dĺžku 51 m s denive-
láciou 19 m. Pokra-
čovanie jaskynných 
priestorov predpo-
kladáme na konci 
jaskyne po prekonaní 

zaneseného sifónu, čo však nebude jednoduché 
pre značné množstvo sedimentu. Jednoduch-
šie pokračovanie sa ukazuje pod m. b. 7, po pre-
konaní závalu, z ktorého prúdi slabý prievan. 
V jaskyni sa nachádzajú aj kosti z drobných sta-
vovcov, ktoré ešte neboli spracované. 

Vchod do jaskyne Záturčianka
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Jaskyňa Muráň (M-2)
Jaskyňa sa nachádza v závere doliny Kon-

ský dol pod skalnými stenami, ktoré sú známe 
pod názvom Muráň. Vchod do jaskyne je vo 

výraznom skalnom 
brale v akejsi tera-
se v nadmorskej 
výške 1065 m, ne-
ďaleko priestran-
ného a pomerne  
hlbokého skalné-
ho previsu, zná-
meho J. Obucho-
vi ako miesto, kde 
sa ukrývali ovce 
a v 70. rokoch mi-
nulého storočia tu 
ešte boli aj válovy 
na ich napájanie. 
Dnes sú už rozpad-
nuté. 

Vchod, ktorý 
tvorí úzka pukli-
na s výškou 3 až 
4 m a šírkou od 
15 do 30 cm, bol 

Vstupná chodba jaskyne Záturčianka vyúsťuje do 
priepasťovitého priestoru nad m. b. 7

Sintrové jazierka na konci jaskyne Muráň
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známy aj v minulosti, 
ale úzkej pukline sme-
rujúcej nadol pravde-
podobne nikto neveno-
val väčšiu pozornosť. Až 
30. 8. 2009 autor preko-
nal naľahko vstupné úži-
ny a dostal sa do voľné-
ho pokračovania, pričom 
v zálohe bola Z. Pokriev-
ková, ktorá čakala pri 
vchode. Vstupná pukli-
na ústi po 12 m do ko-
mína, ktorým sa zostúpi 
do chodby, ktorá vyúsťu-
je do hlavného priestoru 
jaskyne. Hlavný priestor 
vytvára takmer horizon-
tálna chodba, jej dĺžka 
je 27 m pri maximálnej 
šírke 7 m a výške 1,7 m. 
Chodba je pri m. b. 14 ukončená závalom 
z veľkých blokov a zrejme vyúsťuje na povrch. 
V smere do masívu chodbu prerušuje suti-
nový zával, z ktorého prúdi prievan. Celko-
vo dosahuje jaskyňa dĺžku 63,5 m s denivelá-
ciou 11,5 m.

Jaskyňa je vytvorená v gaderských vápen-
coch. Jaskynnú výplň tvorí sutina, pokrytá sin-
trom a pizolitmi. V závere jaskyne sú sintrové 
jazierka, stalaktity a stalagmity. 

Vchod sa v zimnom období správa ako hor-
ný otvor do jaskynného systému. V zimnom 
období sa tu vytvára rozsiahla snehová námra-
za z teplého jaskynného vzduchu.

Jaskyňa NT-5
Vchod do tejto jaskyne na severovýchod-

nom svahu masívu Tlstej pod kótou Ľube-
ná (1414 m n. m.) v nadmorskej výške 1369 m 
objavil 21. 12. 2009 autor počas povrchového 
prieskumu. Jaskyňa vytvorená v gaderských 
vápencoch nie je zatiaľ zameraná, ale má dĺž-
ku okolo 12 m. Vyskytuje sa v nej červená hli-
na (terra rossa), v závere je pokračovanie pre-
rušené závalom, v ktorom sa podarilo postú-
piť dopredu a dostať sa do malej sienky so 
sintrovými nátekmi. Lokalita je bez prieva-
nu, čo spôsobuje zrejme vyplnenie pokračova-
nia sedimentmi v plnom profile chodby. Cha-
rakterom priestorov a sedimentov nápadne 

pripomína jaskyňu Záturčianka, s ktorou by 
mohla geneticky súvisieť. 

Záver
Zatiaľ sú v Blatnickom krase síce známe 

vzhľadom na veľkosť krasovej oblasti len krát-
ke jaskyne, ale pri aktívnom speleologickom 
povrchovom či podzemnom prieskume mož-
no predpokladať objav rozsiahlejšieho jaskyn-
ného systému. Objavy však neprídu bez zanie-
tenia ľudí, a preto treba poďakovať tým, ktorí 
sa aktívne podieľajú na prieskume Blatnického 
krasu. Sú to najmä P. Plavec, M. Lejava, P. Ne-
uschel, P. Pokrievka, P. Holúbek, Jozef Pokriev-
ka, J. a Z. Pokrievkové. 
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Od posledného objavu vo 
Valaštianskom krase prešiel dlhý čas. Vyu-
žili sme ho na aktivity v iných lokalitách 
s menšími alebo väčšími úspechmi. Až pri-
šiel december 2009 a s ním objav Jaskyne 
vo Vŕškoch.

K novému objavu nás priviedol celkom pro-
zaický dôvod. Prestavujeme vo Valaskej dom 
a keď mi je už robota na stavbe monotónna, 
stačí prejsť cez ulicu a som v Potôčkoch, do-
linke, kadiaľ má podľa viacerých názorov pre-
chádzať Bystriansko-valaštiansky jaskynný sys-
tém. V doline boli doteraz známe štyri jaskyne. 
Uskutočnilo sa viacero pokusov preniknúť 
cez ne do predpokladaných priestorov jaskyn-
ného systému, prípadne na aktívne riečisko. 

Po zhodnotení možností a perspektív som 
sa rozhodol začať kopať v dne doliny v blíz-
kosti Konskej jaskyne. Všade okolo sú ná-
znaky intenzívneho skrasovatenia a dokonca  
povyše protipovodňovej hrádze aj aktívny po-
nor. Po dvoch kopáčskych akciách vo dvoji-

ci s Molčányim som skonštatoval, že aj keď 
v sonde sa prejavuje slabý prievan, bude lepšie 
zmeniť lokalitu. Jej polohu vytypoval sen o jas-
kyni. Začali sme kopať 28. 11. 2009, pričom 
k nám pribudol Amtmann.

Budúci vchod do jaskyne bol pôvodne opus-
tený líščí brloh. Po odstránení liesok, kto-
ré rástli vo vchode, sme sa pustili do vypra-
távania sedimentov zo vstupnej chodbičky.  
Pokračovali sme 6. 12. v zložení Múka, Molčá-
nyi a Pilař. Po vyprataní sedimentu do hĺbky 
1 m a do vzdialenosti 2 m nám pokračovanie 
naznačoval len rúrovitý kanál z povrchu. Celé 

Zameriavanie Jaskyne vo Vŕškoch. Foto: Tomáš 
Amtmann

Jaskyňa vo Vŕškoch

Ľubomír Múka, OS Brezno
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dno bolo nepriedušne upchaté hlinou. Na ko-
niec akcie som skúsil železnou tyčou na konci 
chodbičky pichnúť do hliny. Na moje prekva-
penie cez vzniknutý otvor začal fúkať pomer-
ne silný prievan. To nás ešte viac povzbudilo do 
ďalšieho kopania. 

Nasledujúci deň poobede som vzniknutú 
dieru chcel rozšíriť aspoň tak, aby sa ňou dala 
presunúť ruka s fotoaparátom. Pritom som 
zistil, že hlina sa zosýpa niekde oveľa hlbšie. 
Po pokuse s vhodením skaly som už vedel, 
že jaskyňa je na dosah, a 13. 12. som na ko-
panie zavolal všetkých, čo boli ochotní prísť. 
Po dvoch hodinách kopania už bolo potrebné 
lano a hurá dole. 

Vchod do Jaskyne vo Vŕškoch sa nachádza 
vo východnom svahu Hrebienka s miestnym  
názvom Vŕšky. Kruhovitý profil vchodu je 
mierne poznačený zvetrávaním doskovitých 
rohovcových vápencov. Len čo však zostúpi-
me hlbšie do jaskyne, všade naokolo po ste-
nách vidieť tvary modelované vodou. Domi-
nujú stropné korytá a časté sú stropné visiaky 
(pendanty), maskované bohatou sintrovou vý-
zdobou. Už po desiatich hĺbkových metroch  
badať, že sme zostúpili do zóny vytvorenej 

z dolomitických vápencov s obsahom limoni-
tových hľúz zreteľne metamorfovaných pyri-
tov. Ich bohatý výskyt mi pripomenul Bystrian-
sky závrt, vzdialený 3 km. 

Terajšie dno jaskyne je v hĺbke 20 m. Až tu si 
uvedomujem význam a veľkosť objavu. Hlavný 
jaskynný priestor tvorí 40 m dlhá a 10 – 15 m 
vysoká chodba, ktorá je miestami 4 – 6 m ši-
roká. Bola zreteľne vyvinutá vo freatickej zóne 
minimálne na tri etapy zanášania a vyplách-
nutia, čo dosvedčujú mohutné baldachýny so 
zvyškami sedimentov a štrkov na spodných 
stranách. Za zmienku stojí aj častý výskyt ara-
gonitov tvarovo totožných s tými, ktoré sa vy-
skytujú v Bystrianskej jaskyni.

Čo sa týka prúdenia vzduchu, jaskyňa je 
dynamická, po prekopaní hlinenej upchávky 
sa správa ako horný vchod. Lokalizovali sme 
aj úzku puklinu, z ktorej ide prievan. Dote-
raz zameraný hlavný polygónový ťah má dĺž-
ku 72 m. Dĺžka jaskyne nie je konečná. Na 
vylezenie čakajú dva bohato vyzdobené ko-
míny s voľným pokračovaním. Nikde v jas-
kyni sa nevyskytujú známky rútenia, najčas-
tejšou prekážkou v postupe sú a môžu byť 
mohutné sintre.

Múkov sen. Foto: Tomáš Amtmann Pohľad z balkóna. Foto: Libor Štubňa
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Správa z farbenia vody v Stanišovskej dolinke

Peter Holúbek

S cieľom objasniť nie celkom 
zrejmé prúdenie vody v Stanišovskej dolinke 
sme uskutočnili v nedávnom období dva far-
biace pokusy. Prvý 23. 10. 2009, keď boli zvý-
šené vodné stavy. So Zdenom Juríkom sme  
vtedy do povrchového toku (odhad 10 l.s-1) te-
čúceho v hornej, nekrasovej časti Stanišovskej 
dolinky vyliali o 15.15 h vedro farbiva. Časť 
vôd sa vtedy ponárala na styku krasu a ne-
krasu a časť tiekla dolinkou. Posledná voda sa 
strácala na dne doliny pod vchodom do No-
vej Stanišovskej jaskyne. Od zafarbenia sme  
(Z. Hochmuth, Z. Jurík a P. Holúbek) do večera 
25. 10. pravidelne sledovali vyvieračku Nadinu 
studničku (občasná nebola aktívna) a vývery 
na pravom brehu Štiavnice západne od Veľkej 
Stanišovskej jaskyne. Bohužiaľ, nič sa nám vte-
dy zistiť nepodarilo, azda len to, že 
vody ponárajúce sa v Stanišovskej 
dolinke nevtekajú jednoducho do 
známych občasných tokov v Novej 
Stanišovskej jaskyni. 

Ďalší farbiaci pokus sa usku-
točnil 10. 2. 2010. Ráno o 6.00 sa 
v Novej Stanišovskej jaskyni na-
liala farba do toku s odhadova-
ným prietokom 3 l.s-1 v oblasti 
Vstupného dómu. Už o 9.30 vy-
tekala z občasnej vyvieračky silno 
zafarbená voda, čo zistil P. Pro-
cházka, ktorý bol nabrať vodu na 
pitie. Skôr sme sa pri vyvieračke 
pozrieť neboli, neočakávali sme 
totiž taký rýchly priebeh precho-
du farbiva. O 10.00 voda s farbi-
vom tiekla iba z občasnej vyvie-
račky, na sútoku toku z Nadinej 
studničky bolo vidno ostré roz-
hranie čistej a zafarbenej vody. 
Ale už o 11.00 vytekala zafarbe-
ná voda aj z Nadinej studničky, 
avšak s menšou intenzitou ako 
z občasnej vyvieračky. Takže sa 
dokázalo, že tieto dva toky súvi-
sia, no nie úplne jednoducho. 

Z farbiacej skúšky je zrejmé, že 
možno by stálo za uváženie sondo-

vanie v tesnej neprieleznej chodbe v Novej Sta-
nišovskej jaskyni, kde sa stráca občasný tok. Je 
tu totiž šanca dostať sa na vodný tok vytekajú-
ci z Nadinej studničky. Z doterajších poznat-
kov totiž usudzujeme, že to nie je tok poná-
rajúci sa v Stanišovskej dolinke, ale ide o vody 
pochádzajúce z infiltračnej oblasti masívu Sle-
mä a možnože aj Ohnišťa. 

Za pozornosť stojí zaujímavá skutočnosť, 
ktorú sme zaznamenali pri tomto farbiacom 
pokuse. Vody Štiavnice zriedili farbivo vyteka-
júce z vyvieračiek v ústí Stanišovskej dolinky 
tak, že už pri moste, čo je asi 50 metrov pod 
ich sútokom, ho vôbec nebolo vidno. Možno 
aj toto je čiastočná odpoveď na otázku, prečo 
sme v minulosti mali toľko neúspešných far-
biacich pokusov. 

Zafarbený povrchový tok v Stanišovskej dolinke. Foto: P. Holúbek
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Jána Majku netreba jaskynia-
rom na Slovensku zvlášť predstavovať. Po tej-
to ikone slovenskej speleológie sú pomenované 
dve jaskyne, z nich tá známejšia je na Silickej 
planine. Pôsobenie J. Majku v Borinskom kra-
se pripomína jaskyňa rovnakého mena; stá-
le má menší rozsah, aj keď sa za posledné tri 
roky viac než zdvojnásobila.

K jaskyni sa dá prísť asfaltovou cestou od 
Borinky na chatovú oblasť Košariská, keď 
sa na križovatke tesne pred Košariskami od-
bočí v smere na Svätý Jur. Z cesty sa vyjde 
do pravého svahu hneď za mostíkom, na 
pravej strane je aj vodný tok – Cúrsky po-
tok. Od potoka je jaskyňa vzdialená 50 m,  
nachádza sa na dne nevýraznej depresie. 

Krátka história

Jaskyňa sa zrodila na jeseň 1957 počas prác 
profesionálnych jaskyniarov zamestnaných 
v národnom podniku Turista. Skupina pracov-

níkov pod vedením Jána Majku mala za úlo-
hu nájsť v blízkosti Bratislavy jaskyňu vhod-
nú na sprístupnenie. V Borinskom krase po-
stupne rozpracovali desať pracovísk, zväčša 
ponory alebo miesta s prievanom. Pracovisko 
č. 2 bolo vytypované na základe výstupu tep-
lého vzduchu a čoskoro sa tu dostali do voľ-
ných priestorov dnešnej Majkovej jaskyne. Po-
zostatky po Majkových kopáčoch môžeme  
vidieť v eróznej chodbe ústiacej do Centrálne-
ho dómu v podobe múrika z vyťahaných kame-
ňov a tiež je tu niekoľko driev zapretých o voľ-
né bloky. Majkovci sa začiatkom roku 1958 
presunuli na pracovisko č. 3 (dnešná jaskyňa 
Stará garda) a druhé pracovisko začalo chátrať, 
až postupne upadlo do zabudnutia. O návrat 
lokality do hry sa postaral v sedemdesiatych  
rokoch Dušan Podolský, medzi jaskyniarmi 
známy pod prezývkou Žabák. Ako pracovník 
štátnych lesov sa počas potulovania po sva-
hoch Okopanca prepadol do vstupnej časti 
vtedy už prírodou úplne zamaskovaného Maj-

Majkova jaskyňa v Malých Karpatoch

Peter Magdolen
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kovho druhého pracoviska. Neskôr oboznáme-
ní jaskyniarski kolegovia lokalitu nazvali Ža-
bákova riť a spolu ju preskúmali, avšak pra-
covať sa tu nepokúšali. Jaskyňa bola potom 
pri inventarizácii Borinského krasu v roku 
1980 zameraná v dĺžke 68 m. Mapa Vladimí-
ra Noska nebola dosiaľ publikovaná, čo na-
právame až teraz; zaslúži si to aj pre nesporný  
umelecký nádych, podobne ako väčšina ručne 
kreslených máp. Ďalšiu činnosť na lokalite vy-
vinul Juraj Slovák, ktorý sa podujal vybudovať 
stabilný vchod. S pomocou členov a čakateľov 
sa mu tento záslužný čin v roku 1983 aj po-
daril. Uzáver tvorí ručne vybetónovaný rúrovi-
tý vstup s osadeným liatinovým kanálovým rá-
mom. Liatinový poklop sme osadili až o pár 
rokov neskôr, keďže pôvodný niekto odcudzil 
tesne predtým, ako sme ho plánovali vyniesť 
od cesty k jaskyni. 

Novodobé postupy

Revitalizácia jaskyne nastala v roku 2005. 
V tuhej zime je v Borinskom krase málo praco-
vísk, ktoré vyhovujú pohodlným jaskyniarom. 
Po vyčerpaní iných blízkych lokalít padla voľ-

ba na Majkovu jaskyňu s cieľom prezrieť si ju 
po rokoch oveľa skúsenejším okom. A naozaj, 
s pribudnutým vekom sa už závaly nezdajú také  
nebezpečné, ako ich videl zrak vyplašených mla-
díkov, a dokonca sme sa odvážili kde-tu aj po-
sunúť kameň. Hlavným úspechom úvodnej ak-
cie zo 6. februára bolo nájdenie prievanu, ktorý 
napodiv nevystupoval z najnižších miest dómu, 
ale ukázal sa tesne pred prielezom doň v úzkej 
pukline. Tú sme rozšírili na prelezenie a zistili, 
že na jej konci hodený kameň padá do väčšie-
ho priestoru. Na nasledujúcej akcii sme sa do  
predpokladaného priestoru pokúsili dostať po-
hodlnejšou cestou z Centrálneho dómu odhá-
dzaním kameňov zboku, hoci tam nebol naj-
menší náznak chodby. Na tretej akcii sa to 
však podarilo a začala sa tu ukazovať puklino-
vá chodba. Na ďalšej akcii sme sa do nej dosta-
li a preliezli ju v odhadovanej dĺžke 20 m. Na 
jar 2005 sme tu uskutočnili ešte ďalšie tri akcie 
s čiastkovými postupmi, ale leto nás už zastihlo 
na iných pracoviskách. 

V januári 2006 sme sa do Majkovej jasky-
ne znovu vrátili s prvoradým cieľom zame-
rať objavy. Keďže neboli stabilizované body  
a chýbali údaje z predchádzajúcich meraní, 
zvolili sme kompletné premeranie jaskyne. Tak  
začala po 25 rokoch vznikať nová mapa, väčšmi 
vyhovujúca súčasným požiadavkám. Zamera-
nie starých častí spolu s objavom z roku 2005 
trvalo dve akcie a ako to už býva, po skončení  
merania upozornil Martin Kučera na nenápad-
nú odbočujúcu plazivku, kde bolo vidieť aké-
také pokračovanie za blatistým valom. Po chvíli 
hrabania voľnými rukami sme hlinu a kamene 
odstránili a vo dvojici sa dostali do novej chod-
by, ktorá prekvapivo zmenila charakter jasky-
ne. Je totiž horizontálna a jasne erózneho pô-
vodu. Chodbu s dĺžkou 60 m sme hneď prešli 
a hneď v nej určili nové miesta na postup. Na-
sledovalo zameranie Novej chodby, vzápätí na 
štvrtej meračskej akcii aj domeranie odbočiek 
v horných partiách, čím sme meranie načas 
ukončili. Jaskyňa dosiahla dĺžku rovných 200 
m pri hĺbke -37 m. Kopanie v dnových častiach 
Novej chodby (pokles pri bode 52 a dno Ku-
nieho dómu) sa ukázalo neproduktívne; preto 
sme sa vrátili naspäť a opäť sa snažili identifi-
kovať prievanové miesto. To sa nezreteľne javi-
lo pri bode 33, oproti ústiu Novej chodby. Päť 
akcií roku 2006 (február – apríl) sme tu trpez-

Nenápadný vchod do Majkovej jaskyne. 
Foto: P. Magdolen
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livo postupovali do hĺbky, až sme vošli do úzkej 
pukliny nazvanej Učiteľská. Tu sa elán vytratil,  
pretože sa nedalo dobre určiť miesto vystupu-
júceho vzduchu. Prišlo leto a s ním letné pra-
coviská. Zima 2007 tak ako zvyčajne otvorila 
otázku pokračovania Majkovej jaskyne. Ten-
toraz sme sa vrhli na koncové miesto Novej 
chodby za Kuním dómom. Počas troch ak-
cií sme horizontálnu nízku chodbu vyčisti-
li od sedimentov a pre-
šli cez zával z blokov uto-
pených v hline do stú-
pajúceho pokračovania. 
Toto pracovisko zažilo 
ešte jednu akciu v zime 
2008, avšak nie je už vôľa 
ťahať blatové sedimenty  
10 m z priestoru, ktorý  
sa vydýchava. Vykopa-
ných 5 m sme akurát za-
merali Rok 2009 bol bez 
pracovnej aktivity a až 
súčasná zima vyvolala 
novú činnosť, zatiaľ sú-
stredenú do Učiteľskej 
pukliny, ktorú sme popri 
rozširovaní hneď aj pruž-
ne zamerali.

Je dobré spomenúť mená tých, ktorí sa 
tejto etapy prieskumu Majkovej jaskyne 
zúčastnili: M. Adam (7), J. Ančák (3), J. 
Ančáková (1), P. Beňuš (1), M. Blusk (1),  
I. Chandler (1), P. Čarný (5), P. Červeň (1), R. 
Dočolomanský (3), I. Fillo (1), M. Gregor (1), 
M. Ivanický (1), Ľ. Janeček (1), P. Kolarovič (1), 
M. Kubíny (2), M. Kučera (17), A. Kučerová (5), 
P. Magdolen (20), D. Moravanský (7), V. Mu-
cha (3), R. Nevařil (4), Ľ. Sliva (3), P. Stano (1),  
J. Šurka (2), O. Trávnik (4), V. Vaculčík (1),  
M. Velšmid (1). Číslo v zátvorke udáva počet 
akcií odpracovaných v rokoch 2005 – 2008. 

Zaujímavé partie jaskyne

Celá stará časť jaskyne má charakter mo-
hutného závalu, kde sa prelieza pomedzi veľ-
ké bloky. Vstupná šachta sa skladá z dvoch 
stupňov s hĺbkou 4 a 3 m a je vystrojená reb-
ríkmi. V hĺbke -9 m sa nachádza horizont za-
ložený na križujúcich sa puklinách. Ďalší 
priebeh jaskyne je podobný, s občasnými 2 m 
hlbokými stupňami a križujúcimi porucha-
mi až do hĺbky -25 m, kde je najväčší priestor 
jaskyne – Centrálny dóm. Čo prichodiaceho 
hneď zaujme, je hladký strop tvorený pre-
hnutou vápencovou lavicou. Pri vchádzaní do 
dómu vidieť, že táto lavica je odlúčená a mož-
no by stačila silnejšia železná tyč, aby sa strop 
dal páčením zhodiť. Skúšať to však katego-
ricky neodporúčame. Na bočných stenách 

Meranie v Centrálnom dóme. Foto: P. Magdolen

Prielez do Centrálneho dómu. Foto: P. Magdolen
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dómu tiež vidieť vrstevnatosť. Rozmery dómu 
umožňujú vzpriamený pohyb. Dĺžku dómu 
ťažko stanoviť, lebo na oboch koncoch sa zni-
žuje do závalov, pomedzi ktoré sa ešte dá pre-
liezť pár metrov. Z dómu vedie prerážka do 
paralelnej puklinovej chodby, ktorá čiastočne 
zasahuje aj pod dóm. Horizontálnu úroveň 
jaskyne reprezentuje Nová chodba. Začína sa 
kruhovým otvorom v úvode spomínanej puk-
linovej chodby. Nová chodba sa po dvoch zá-
krutách rozšíri na pohodlnejší profil v prie-
mere 1 × 1 m, miestami sa strop zdvihne aj na 
postavenie, dokonca v jednom mieste prechá-
dza strop do komína vysokého odhadom 4 m. 
Nová chodba sa po 30 m rozšíri do priesto-
ru, ktorý sme nazvali Kuní dóm podľa nálezu  
lebky kuny na jeho dne. Nová chodba má v ce-
lom priebehu po stenách staré sintrové ná-
teky, vyskytuje sa tu aj niekoľko stalaktitov 
a jeden výrazný stalagnát. Za Kuním dómom  
nasleduje 1,5 m vysoký stupeň dohora, po 
ktorom sa ráz chodby úplne zmení a pripo-
mína starú časť jaskyne so závalmi. Na konci 
je pracovisko, odkiaľ sa transportujú ílovité 
sedimenty až ku Kuniemu dómu a od nich je 
celé dno tejto časti bahnité. Ďalšie pracovisko 

tvorí Učiteľská puklina, ktorá sa nachádza pres-
ne oproti otvoru do Novej chodby. Táto časť 
jaskyne strmo klesá 4 m. V ľavej stene je prie-
lez ešte 2 m nižšie do pukliny smerujúcej na V, 
ktorá sa po 6 m neprielezne zúži. O možnom 
postupe naspodku Učiteľskej pukliny svedčí 
slabší prievan vychádzajúci z dna. 

Súvislosti v krase

Poloha Majkovej jaskyne medzi jaskyňou 
Stará garda a Jubilejnou ponúka možnosť 
vzájomného prepojenia do jedného systému. 

Staré sintrové náteky v Novej chodbe. 
Foto: P. Magdolen

Lebka kuny v Kuňom dóme. Foto: P. Magdolen

Zabezpečený vstup do jaskyne. Foto: P. Magdolen
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Jaskyne spolu komuniku-
jú, ako sme dokázali v zime 
1999, keď sme na dne Jubi-
lejnej jaskyne vyliali merkap-
tán a jeho zápach sa objavil 
v Majkovej jaskyni i v Starej 
garde. Azda by stálo za to po-
kus zopakovať a zistiť pres-
né časy. Spojenie s uvedený-
mi jaskyňami je reálne len 
v určitej horizontálnej úrov-
ni. Všetky tri jaskyne sú pre-
važne vertikálneho charak-
teru, založené na zvislých  
poruchách. V Jubilejnej jasky-
ni je prítokový horizont v nad-
morskej výške 345 – 355 m 
a len v tejto úrovni možno 
predpokladať spojenie. Je 
teda nutné v Majkovej jasky-
ni postúpiť ešte asi 30 – 40 m 
do hĺbky na tento horizont, 
čo by sa malo podariť v aktu-
álnom pracovisku Učiteľská 
puklina. Zaujímavý je fosíl-
ny horizont v Majkovej tvore-
ný Novou chodbou na úrovni 
385 – 390 m n. m. Pres-
ne zodpovedá analogické-
mu horizontu v Starej gar-
de, reprezentovanému najmä 
Fragmentom meandra. Obe  
chodby však nevedú k sebe, 
ale viac-menej paralelne sme-
rujú na SV, kde predpokladá-
me dávnu ponorovú zónu na 
rozhraní kryštalinika a bo-
rinských vápencov. Postup 
v Novej chodbe za Kuním dó-
mom však bude problema-
tický, momentálne je profil 
chodby úplne zatarasený se-
dimentmi, podobne ako aj vo 
Fragmente meandra, a ťažko 
povedať, ako skoro po kopa-
ní sa ukáže voľný priestor. 
Vidina prepojenia však stá-
le ostáva a pri vytrvalosti za-
angažovaných jaskyniarov je 
len otázkou času, kedy sa tak 
stane.
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Južný výbežok vrchu Kášter pri 
Tisovci tvorilo v minulosti mohutné vápenco-
vé bralo. Predpokladá sa, že toto miesto malo 
strategický význam. V dávnych dobách mohlo 
slúžiť ako kontrolné a pozorovacie stanoviš-
te na začiatku úzkej doliny spájajúcej Gemer 
s Pohroním. Pod bralom sa zlieva riečka Ri-
mava s Furmaneckým potokom. Na tomto za-
ujímavom mieste vznikali v minulosti prvé 
obydlia a neskôr aj prvé hámre. Praveká osa-
da na Hradovej, neskôr Tisovský hrad, ako 
aj vznik hámrov súviseli s ložiskami železnej 
rudy a drahých kovov, ktoré sa našli v blízkosti 
Tisovca. Už v 17. storočí tu vznikol prvý cisár-
sko-kráľovský železiarsky hámor. Pokračujúci 
rozmach baníctva a železiarstva v tejto oblasti 
spôsobil vznik samostatnej osady Hámor. Táto 
samostatná správna jednotka nezávislá od Ti-
sovca sa rozrastala v tesnom susedstve vznika-
júcej železolejárne. Tu sa začala aj zaujímavá 
história vápencového brala, pod ktorým sa roz-
rastali budúce železiarne. Pre blízkosť a dobrý 
prístup slúžilo bralo ako kameňolom a zdroj 
stavebného materiálu, ale hlavne sa vyťažený Vstup do štôlne v súčasnosti. Foto: D. Hutka

Jaskyňa Maša a historické súvislosti
Dušan Hutka – Jaroslav Hecko
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vápenec používal pri spracovaní a tavbe želez-
nej rudy. Na vyťaženej ploche sa závod rozširo-
val a stavby vznikali aj v tesnej blízkosti kame-
ňolomu a neskôr aj na približne šesť metrov 
vysokej skalnej terase.

Riadenie cisársko-kráľovskej železiarne v mi-
nulosti vykonával šafár (správca) alebo jeho 
zástupca. V roku 1794 sa na túto funkciu vy-
pracoval Jozef Polerecký. Na jeho príkaz bola 
v tomto období na terase starého kameňolo-
mu v blízkosti prístupovej cesty vysekaná do 
vápencového masívu vínna pivnica. Nad pivni-
cou na brale stála údajne kostolná veža, neďa-

leko sklad pušného prachu 
a možno v minulosti aj iné 
stavby. Spomína sa naj-
mä kláštor, podľa ktorého 
údajne dostal vrch pome-
novanie (dnes Kášter). Ak 
tieto stavby reálne existo-
vali, počas ťažby definitív-
ne zanikli. Pivnica vo vá-
pencovom brale slúžila na 
uskladnenie komorských 
vín. Jej dnešná veľkosť je 
8 × 6 metrov pri priemer-
nej výške 3 metre. Zdá sa, 
že v minulosti bola pivnica 
väčšia. Ak veríme záznamu 
z roku 1803, mala dĺžku  
16 siah (siaha = 1,89 m). 
Pri neskoršej ťažbe vápen-
ca sa zrejme časť nepouží-
vanej pivnice vyťažila. Ne-
skôr sa jej otvorená časť 
zamurovala, osadili sa dve-
re, a tak vznikli dva vstupy. 
Jeden je priamo z východ-
nej strany a druhý vstup je 
z južnej strany pôvodnou 
prístupovou chodbou. Tá 
je dlhá takmer 37 metrov 
pri priemernom priereze  
2 × 1,6 metra. Pivnica, ako 
aj časť chodby boli vyse-
kané v kompaktnom vá-
penci. Takmer 20 metrov 
z prístupovej chodby pre-
chádza jaskyňou alebo ka-
vernou vyplnenou riečny-
mi sedimentmi. Chodba 

cez nánosy spôsobila ich vypadávanie, preto 
už v minulosti bol strop chodby vystužený. Na  
bokoch je možné vidieť vyhladené steny a sin-
trové náteky. Ukážkové sú naplavené vrstvy hlín,  
štrkov a pieskov, ktoré sú zaujímavé z geolo-
gického, ako aj jaskyniarskeho hľadiska. Táto 
puklina tiahnuca sa v smere sever – juh má 
pravdepodobne súvis s jaskyňou Maša. Tá bola 
objavená 60 metrov severnejšie približne v tom 
istom smere. Tu treba ešte spomenúť tehlovú 
klenutú pivnicu, dlhú približne 16 metrov. Má 
šírku tri a výšku dva metre. Leží pod úrovňou 
terajšieho dvora závodu CSM, niekoľko met-

Zachovaná časť pivnice. Foto: D. Hutka
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rov nižšie ako pôvodná kamenná pivnica. Pre-
sakujúca voda začína v pivnici vytvárať kvapľo-
vú výzdobu. Dnes sa nepoužíva a vstup je čias-
točne zasypaný. Priestory pôvodnej chodby aj 
pivnice z roku 1794 slúžili rozličným účelom 
takmer dvesto rokov. Od prvého uskladnenia 
vín koncom 18. storočia až po sklad materiálu 
či úkryt civilnej obrany. Dnes sú tieto zaujíma-
vé priestory nevyužité a slúžia už len ako zimo-
visko niekoľkým netopierom.

Spomínaný skalný výbežok vrchu Kášter bol 
približne 100 m od jeho južného okraja v sme-
re východ – západ prerušený v tesnej blízkosti 
vodnej štôlne, ktorá privádzala vodu Furmanca 
do železiarní. Stalo sa tak pri výstavbe (1893 – 
1896) železničnej trate Pohronská Polhora – Ti-
sovec, na ktorú sa napojili aj železiarne. Samot-
ný zárez pri výstavbe železnice odkryl v masíve 
Káštera niekoľko drobných porúch, ktoré nám 
v tejto časti dokresľujú jeho geologickú stav-
bu. Pri modernizácii železnice v roku 1949 bol 
cez masív Káštera severne od zárezu vyrazený 
786-metrový železničný tunel a táto časť starej 
železničnej trate stratila význam.

Jaskyňu Maša (Jaskyňa 109) objavili ná-
hodne pri razení štôlne (1854), ktorá bola 
určená na prívod vody do železiarní, naj-
mä na chladenie pecí a technických zaria-
dení používaných pri tavbe železa. Štôl-
ňa vlastne prerazila južný skalný výbežok  
vrchu Kášter a privádzala vodu Furmanca do 
hate a z nej do areálu závodu. Prierez štôl-
ne je v súčasnosti priemerne 1,3 × 1,6 m, na 
niektorých miestach sa rozširuje až na 3,0 m. 
Spodok tvoria naplavené sedimenty rôznej 
hrúbky. Pôdorys štôlne má esovitý tvar s dĺž-
kou 60 metrov. Približne 20 metrov pred vy-
ústením štôlne bola preťatá malá puklinová 
jaskyňa, južnou stranou klesajúca do hĺbky,  
ktorá dostala názov Maša. Jaskyňa – úzka puk-
lina, ukončená sienkou – je bez výzdoby, len 
v niektorých častiach je jemný sintrový po-
vlak. Ide o jednu z najstarších opísaných jas-
kýň (1854), objavených pri banskej činnosti  
v našom regióne. V súvislosti s jaskyňou, tu-
nelom, ako aj prívodným kanálom sa v minu-
losti spomínali historické nálezy kostí a zubov 
z jaskynného medveďa i ďalších zvierat. Nie je 
celkom jasné, kde a kedy sa tieto artefakty na-
šli. Po čase sa všetky paleontologické nálezy 
takmer výlučne začali spájať s objavom jasky-

ne, čo nemusí byť pravda. Jaskyňu pred nafá-
raním tvorila malá uzavretá puklina, teraz čas-
to zaplavovaná spodnou vodou. Ak by sa v nej 
naozaj nachádzali kosti, musel tam v minu-
losti existovať iný vstup alebo kosti boli spla-
vené. Zdá sa, že najbližšie k pravde asi bude 
bývalý technický radca štátnej železiarne Ing. 
Ľudovít Gavora, ktorý v roku 1929 napísal 
k dejinám baníctva a železiarstva v Tisovci to, 
že pozostatky medveďa sa našli už v roku 
1853 pri rozširovaní železolejárne, a to v hli-
ne pri prehlbovaní jarku na prívod vody. Ka-

Tehlová pivnica a časti potrubia. Foto: J. Hecko

Súčasný stav prístupovej chodby. Foto: J. Hecko
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nál sa kopal aj niekoľko sto metrov a tunel 
tvoril len jeho malú časť. Kosti predbežne ur-
čil geológ F. Foetterle, ktorý v tom čase v Ti-
sovci skúmal okolité vrchy. Fosílie neskôr pre-
skúmal profesor E. Suesz z Budapeštianskej  
univerzity a výsledok bol publikovaný v Ná-
rodných novinách v roku 1857 či Slovenských 
novinách v roku 1858. Podľa nich sa nález skla-
dal z piatich druhov dravých zvierat, ale bliž-
šie opisuje len jaskynného medveďa a jaskyn-
nú hyenu. Podľa jeho názoru nález bol z jas-
kyne, ktorá slúžila pred uzavretím ako brloh. 
Nález publikovali aj ďalší autori, ktorí nie sú 
jednotní v tom, čo všetko sa našlo a kedy. Na-
príklad Gustáv K. Laskomerský píše v Národ-
ných novinách v roku 1872, že našli „neobyčaj-
ne krásnu a veľkú hlavu jaskynného medveďa  
a mač ke podobného tvora“. Tieto nálezy spo-
mínal v roku 1872 aj Samuel Tomášik, ktorý 
nešpecifikoval, čo sa našlo, ale vraj „na vrchu 
Kášter nachodia sa jaskyne s kosťami predpo-
topných zvierat“. S. Kámen spomína v sprá-
ve o jaskyni aj zuby žraloka. Nález podľa ďal-
ších autorov (S. Kámen, L. Vlček, D. Čipka, 
R. Vojtko, A. Bienek a iní) pozostával z vrch-
nej časti lebky a dvoch spodných čeľustí med-
veďa jaskynného. Niekoľko kostí pochádzalo 
z jaskynnej hyeny a ďalších zvierat. Podľa Jo-
zefa Rohna, ktorý nález spomína vo Vlastived-
nom zborníku z roku 1936, išlo o kosti med-
veďa. Zaujímavé je, že Oszkár Zsemley, ktorý 
v roku 1904 z poverenia vedenia závodu v Ti-
sovci napísal „monografiu železiarne a erár-
neho majetku 1611 – 1903“, spomína vo svojej 
práci prerazenie štôlne v roku 1854, ale v súvis-
losti s tým sa nezmieňuje o nijakých nálezoch. 
Myslíme si, že nie je dôležitý rok nálezu ani to, 
či sa odkryl v jaskyni alebo pri kopaní jarku. 
Dôležité je, že nález bol odborne spracovaný  
a podľa Ľ. Gavoru, J. Rohna, ale aj iných ho od-
viezli do depozitu viedenského múzea, kde by 
sa mal dodnes nachádzať. 

Prívodná vodovodná štôlňa i vykopané kaná-
ly neskôr stratili význam a prestali sa používať. 
Ústie štôlne z doliny potoka Furmanec je za-
sypané odpadom a zo strany areálu dnešného 
závodu CSM voľne otvorené. Dno štôlne tvo-
ria naplaveniny a zimovisko v nej našlo niekoľ-
ko netopierov.

Spomínaný skalný výbežok Káštera má bo-
hatú históriu. Vrch ako celok je zaujímavý 

z geo logického, jaskyniarskeho, ako aj archeo-
logického hľadiska a môže nás v budúcnosti 
ešte prekvapiť.
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Dve zdanlivo odlišné slová 
majú veľa spoločného. Človek už v praveku 
využíval jaskyne ako obydlia či na ochranu 
pred nepriateľmi, ale aj na kultové obrady 
alebo nástenné maľby. Asi najviac ľudstvo 
oslovili nástenné maľby v španielskej jasky-
ni Altamira, v Kesslerlochu vo Švajčiarsku 
či vo francúzskej jaskyni Niaux, v ktorej 
boli zobrazené napríklad ranené bizóny so 
šípmi blízko srdca, výklenok s jeleními pa-
rohmi, smrteľne zranený bizón, zachytený 
v poslednom skoku – výjavy z reálneho ži-
vota lovca-maliara. Zachovali sa aj plastiky, 
napr. medveďa, bizóna či hlavy koňa. 

Takéto jaskyne sa vyskytujú v celej Európe. 
Život v jaskyni poskytoval veľký komfort, a to 
najmä v zimných mesiacoch. Pri veľkých mra-
zoch bola teplota vnútri jaskyne nad bodom 
mrazu a aj malý ohník dokázal vyhriať pomer-
ne veľký priestor. Túto výhodu života pod ze-
mou využívali naši dávni predkovia už od doby 
kamennej.

V staroveku ľudia so zdokonaľovaním nára-
dia a vojenskej techniky opúšťali jaskyne a za-
čali si budovať pohodlnejšie obydlia, ktoré  
podľa potreby opevňovali. Napriek tomu na jas-
kyne nezabúdali. Vtedajší obyvatelia ich využí-
vali na uskladňovanie potravín, pri vojenskom 
ohrození alebo ako súčasť náboženských ritu-
álov. Existencia jaskyne alebo umelo vybudo-
vaného podzemia v hradisku opäť poskytovala 
obyvateľom množstvo výhod, no do popredia 
sa dostávala výhoda záchrany obyvateľstva v prí-
pade vojenského ohrozenia hradiska vybudo-
vaním únikových východov. Ďalším z dôvodov 
budovania podzemia bolo získanie pitnej vody 
dôležitej najmä v prípade obliehania. 

S budovaním kamenných hradov sa u nás 
začalo asi od 11. storočia, najmä po tatárskom 
vpáde. Rýchlo začali nahrádzať hradiská, kto-
ré boli počas neho spustošené. Pritom si treba 
všimnúť, že hoci nadzemné časti hradísk boli 
zväčša zničené, podzemné časti sa zvyčajne za-
chovali. Noví stavitelia hradov niekedy nadvä-
zovali na zachované podzemie hradísk, často 
však na ne zabúdali alebo nenašli vchody do 

nich. Napríklad v súčasnom Ríme sa nachádza 
pod úrovňou ciest i niekoľko poschodí staro-
vekého Ríma schovaného pred očami verej-
nosti. Sú tam stovky kilometrov podzemných  
chodieb či celých miestností aj s výzdobou 
a pôvodným inventárom. 

Vieme, že každé mesto či osídlenie rastie nie-
len do šírky, ale aj do výšky. Po stáročiach bu-
dovania sa mnohé pivnice premenili na pod-
zemné katakomby a spleť únikových chodieb. 
Treba predpokladať, že každý hrad mal mi-
nimálne únikový východ spolu s účelovými 
pivnicami. Sú známe povesti o prepojeniach  
medzi hradmi a panskými kaštieľmi. Podľa 
jednej z nich „spod zeme bol počuť hrkot 
koča so zapriahnutými koňmi s pani grófkou“. 
Možno to znie úsmevne, ale videl som chodby 
potrebných rozmerov a viem si to veľmi dobre 
predstaviť. Staviteľské umenie našich predkov 
bolo v tomto smere udivujúce. Výsledkom ich 
zručnosti a schopností boli nielen katedrály 
a paláce, ale aj podzemné spojenia. Mali veľmi 
dokonalý systém vetrania, odvodnenia i vlast-
nej konštrukcie z kameňa, tehál alebo len v hli-
ne vyhĺbených chodieb. Ich rozsah je samozrej-
me najväčší v sídlach šľachty, meštianstva či 
cirkevných inštitúcií. 

Šľachta sídlila v kamenných hradoch 
i v kaštieľoch. V hradoch nebola až taká veľ-
ká potreba podzemných chodieb s výnimkou  
únikových chodieb a pivníc určených na 
uskladnenie potravín, munície a na uväznenie 
previnilcov. No obyvatelia kaštieľov nemali 
 dostatočnú ochranu pred útokmi zvonka, 
a tak boli nútení vybudovať kvalitnejší sys-
tém podzemia, a najmä vhodné únikové chod-
by. Pravdaže, ani tam nechýbali pivnice, na-
príklad na víno. Kým z bývalého rozľahlého 
Nádašdyho kaštieľa v Čachticiach nezostalo na 
povrchu v podstate nič, v podzemí sú obrov-
ské pivnice. Prístupná je len jedna z nich, do 
ďalších sa zatiaľ márne pokúšame dostať.

Podzemia v mestách nie sú prebádané 
takmer vôbec. Mali podobný charakter vývo-
ja ako šľachtické sídla, no ich výstavba bola 
viacej individuálna a pravdepodobne nekoor-
dinovaná. Pivnice tam plnili praktickú funk-

Speleológia v spojení s archeológiou

Miloslav Stupavský, Mineralogický klub Čachtice
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ciu na uskladňovanie potravín a často býva-
li aj o niekoľko storočí staršie ako stavby na 
povrchu. Najmä veľké meštianske domy mali 
rozľahlé podzemie, ale i vojenské zbrojnice či  
väzenie. Napríklad Katov dom v Trenčíne má  
zamurovaný bočný vchod, o ktorom nevieme, 
kde má východ. Ďalším príkladom je nedávno 
objavené podzemie mestského opevnenia pred 
budovou Okresného úradu v Trenčíne. Ďal-
šie zaujímavé historické podzemie je v Novom 
Meste nad Váhom, Čachticiach, Krakovanoch 
a v podstate v oblasti celej Trnavskej sprašo-
vej tabule. Mnohé objekty boli vybudované len 
v hline, napriek tomu pretrvali stáročia a ešte 
teraz sa občas objavia nové prepadliská na roz-
ličných miestach v obciach či mimo nich. Väč-
šinu z nich však poškodila novodobá činnosť 
človeka, ťažká technika, podpivničené domy či 
poškodený vodovod. 

Samostatnou kapitolou sú cirkevné stavby, 
ktoré plnili rôzne úlohy. Významnejšiu úlo-

hu hrali kostolné pevnosti či opevnené 
kláštory s kryptami pre zosnulých, naj-
mä šľachtu a cirkevných hodnostárov. 
V minulosti sa často stávali terčom vy-
krádania, no i tam sa dá nájsť množstvo  
neprebádaných chodieb a miestností. 
Napríklad Starý zámok v Banskej Štiav-
nici je bývalý kostol, ktorý prebudova-
li na vojenskú pevnosť, ukrývajúcu roz-
ľahlé podzemie.

Ďalšou zaujímavosťou, s ktorou sa stre-
táme najmä na vidieku, sú povesti o zboj-
níkoch, krvavých krčmách či nebezpeč-
ných horských priechodoch. Slovensko 
bolo v stredoveku plné zbojníckych 
skupín, ktoré prepadávali pocestných, 
panské usadlosti, ba robili výpravy za  
lupom aj mimo územia Slovenska. Zdr-
žiavali sa prevažne v našich lesoch a najmä 
v jaskyniach nachádzali bezpečný úkryt.  
Tieto ich aktivity panstvo samozrejme 
nestrpelo a podnikalo voči nim výpa-
dy. K radikálnemu riešeniu sa vrchnosť 
rozhodla v roku 1674, kedy Nitrianska 
župa vydala príkaz zdemolovať jaskyne 
v Bielych Karpatoch, kde pôsobil i slávny  
zbojník Hrajnoha, neskôr uväznený na 
Čachtickom hrade. Predpokladám, že po-
dobný osud postihol aj iné lokality na 
Slovensku. A tak nám zostali už len po-

vesti o zbojníkoch, ukrytých pokladoch a čas-
to i o tajomných jaskyniach.

Archeospeleológia na Slovensku má veľ-
kú budúcnosť, pretože takýto výskum prak-
ticky neexistuje a uskutočňuje sa len spo-
radicky v súvislosti s iným archeologickým  
výskumom. V zahraničí pôsobia špecializo-
vané skupiny skúmajúce podzemie vybudo-
vané človekom, a  tam treba čerpať podnety 
a skúsenosti. Bežná archeológia nemá skúse-
nosti so zdolávaním prekážok vyskytujúcich 
sa v historickom podzemí, keďže neraz sú pri 
tom nevyhnutné potrebné fyzické a psychické 
danosti, lezecké schopnosti, speleologický, 
speleoalpinistický či dokonca speleopotápač-
ský výstroj na pobyt v náročnom prostre-
dí. Spolupráca archeológa so speleológom je 
teda neodmysliteľná nielen pri výskume prí-
rodného podzemia – jaskýň, ktoré ľudia od-
dávna využívali, ale aj podzemia v minulosti 
vybudovaného človekom.

Jedna z chodieb pod Čachticami

Predsunutá bašta mestského opevnenia v Trenčíne 
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Už ako 15-ročný som si prvý-
krát vychutnával podzemné priestory 
v Dubnických opálových baniach. Strávil 
som tam v nasledujúcich rokoch väčšinu 
voľných víkendov. V tom čase som sa do-
počul o existencii speleológov. V roku 1980 
som okolo seba zhromaždil skupinku dob-
rovoľníkov, ktorých spájal pozitívny vzťah 
k prírode a zvlášť k jaskyniam, a požiada-
li sme listom vedenie Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti o možnosť založenia prešov-
ského klubu.

Práve som si plnil svoje kontrolné povinnos-
ti vo výrobných halách v závode Autobrzdy Pre-
šov, kde som pracoval, keď mi oznámili, že 
v kancelárii ma čaká Dr. Hochmuth (už vtedy 
veľmi známy speleológ). Nerozumel som, pre-
čo nám spoločnosť zavesila na krk nejakého od-
borného garanta. Predstavoval som si ho ako 
šedivého dedka, ktorý nám určite bude liezť na 
nervy. Keď som vošiel do kancelárie, bol som 
prekvapený. Doktor Hochmuth pravdepodob-
ne poslal syna. Sedel tam štíhly, útly, nesme-
lý chlapček. Až neskôr vysvitlo, že ten chlapček 
je ON. Po veľmi krátkom čase sa už spomína-
ná firma stala najväčšou fušerskou výskumnou 
dielňou vo Varšavskej zmluve, kde sa vyrábali 
takmer všetky technické pomôcky pre speleolo-
gický výskum. Vyrobili sme stovky gibbsov, ace-
tylénových vyvíjačov, ochranné puzdrá na fote-
nie a filmovanie zatope-
ných jaskynných priesto-
rov, potápačské pomôcky 
a množstvo ďalších po-
trebných zariadení.

Naše prvé jaskyniar-
ske kroky viedli do poho-
ria Branisko, ktoré bolo 
naším rajónom. Zozná-
mili sme sa s krasovým 
územím Vyšný Slavkov 
– Lipovce, kde je dote-
raz známa najväčšia jas-
kyňa Zlá diera. V južnej 
časti Braniska sme sa zo-
znamovali s jaskynným 
systémom Ďablova dzi-

ra. Prvé prieskumné akcie v pohorí Branis-
ko boli viac-menej povrchové. Za celé roky ro-
kúce sme tu objavili desiatky menších jaskýň 
a v niektorých sme aj dlhší čas kopali, ale bez 
väčších úspechov.

Už v roku 1981 sme uskutočnili prvú za-
hraničnú výpravu do pohoria Retezat v juho-
západnom Rumunsku. Ako prvá zahranič-
ná expedícia sme zostúpili na dno priepas-
ti Stina din Tomi. Vstupná vertikála mala 
hĺbku 114 m, vchod bol v nadmorskej výške  
1800 m. V základnom tábore bolo aj niekoľ-
ko desiatok rumunských speleológov. Po neza-
budnuteľných celodenných exkurziách nasle-
dovali nemenej zaujímavé večerné spoločenské 
posedenia pri táboráku. Zistili sme, že kom-
binácia rumunských špecialít, ako rumunská 
mastika, a našej borovičky nemusí dopadnúť 
dobre. Spomínam si, že pri schádzaní z vyso-
kých hrebeňov po geologickej exkurzii sme ob-
javili zatúlanú ovcu, a aby sa netrápila, tak na-
koniec skončila na jedálnom lístku v tábore. 

Na prvom Jaskyniarskom týždni spolu s Ru-
dom Lenártom sme sa prihlásili na speleo-
alpinistickú exkurziu „speleomaturita Starý 
hrad“. Zozačiatku akcia prebiehala normálne 
a 10 členov všetko zvládalo, až kým neprišla 
prvá studňa. Ktosi tam priviazal lano, ale keď 
sme potiahli za jeho koniec, lano sa rozviazalo.  
Odrazu sme zistili, že nikto nevie viazať uzly. 

Pred vstupom do Medvedej jaskyne (Peştera Urşilor), Rumunsko. Zľava Rumuni 
George Ponta (Kiss), Horia Chirita a Prešovčania Vykoupil, Krivák, Voronin, Riško, 
Sedlačko, Košč a Kučma. Foto: E. Némethy

Spomienky na minulosť
30 rokov Oblastnej jaskyniarskej skupiny Prešov

Rudolf Košč
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Neskôr sme po dlhom rebríku schádzali dole 
a valila sa na nás voda. Po chvíli všetci zmok-
li do nitky a zmrzli, a náš postup bol pomalý. 
Kondička a psychika členov bola slabá a v zá-
verečných miestach prechodu už takmer všetci 
chceli zomrieť. Neviem, kde som nabral toľ-
ko odvahy, a začal som všetkým sprosto a vul-
gárne nadávať. Zdá sa, že im to pomohlo. Po  
10 hodinách, keď sme vyšli von, už boli všetci 
spokojní, že žijú. 

Pri druhom Jaskyniarskom týždni v Be-
lianskych Tatrách bolo cieľom ťažkej speleoal-
pinistickej exkurzie zdolať Tristarskú priepasť, 
ktorá mala vtedy hĺbku 110 m. Pamätám si, 
že tam boli Hlaváč, Hochmuth, Vozárik, Mrá-
zik, Košč a ďalší. Keď sme dosiahli dno, staršia 
partia vybrala z vrecka klobásky a chlieb a do-
plňovala si kalórie. Mne sa tento koniec jasky-
ne vôbec nepozdával. Bol som mladé jaskyniar-
ske ucho. Začal som rukami hrabať v najnižšom 
bode sutinoviska pod obrovským balvanom. 
Po chvíľke som sa dostal do neveľkého priesto-
ru, v ktorom tiekol malinký potôčik. O 3 metre 
nižšie som prekonal ďalší zával. Ostatní chlap-
ci nevideli význam v tom, čo som robil, ale keď 
som zvolal na Zdenka, pochopili, že sa črtá nový 
objav. Najprv sme zliezli do pomerne priestran-
nej, kaskádovo klesajúcej chodby s dĺžkou cca 
80 m. Prvýkrát v živote som pocítil, čo je to ob-
jav vážnych priestorov. Boli sme smutní, lebo 
na konci nás čakal mohutný zával. Chlapci po-
maly odišli, iba s Vozárikom a Mrázikom sme  
začali rozoberať ďalší zával. Vtedy sme boli 
mladí, mocní, vytrvalí, a tak sme veľmi rýchlo  
premiestnili ručne asi 2 kubíky skalného ma-
teriálu. O tomto kľúčovom mieste by sa dala  
napísať samostatná kapitola. Nakoniec som zo-
stal sám. Znovu som nabral sily a po niekoľ-
kých minútach sa mi podarilo vytransportovať 
niekoľko zložitých skál. Zem sa mi otvorila. Pre-
tiahol som sa do tesným otvorom do neznámej 
tmy. Keď som sa konečne postavil a poobzeral, 
začal som vrešťať ako zmyslov zbavený a z hr-
dla mi vychádzalo slovo: „Objav, objav, objav!...“ 
Toto miesto prieniku sa dodnes volá Koščova 
úžina. Za ňou nasledovalo 200 m meandrovi-
tých chodieb; tieto nové priestory sme zmapo-
vali až v roku 1984. 

V roku 1982 sme uzatvorili jaskyňu Zlá die-
ra. Vyžadovalo to úsilie 10 ľudí a trvalo to nie-
koľko dní. 

Prešovský jaskyniarsky rajón je známy ako 
veľmi náročný na objavy a v podstate sme žiad-
nu veľkú jaskyňu neobjavili. 

Venovali sme sa aj pseudokrasu. V Bre-
zovici sme sa dozvedeli o takejto jaskyni 
v masíve Čiernej hory. Sám Ervín Némethy  
s neznámym miestnym borcom jaskyňu lo-
kalizovali. Asi o mesiac v zložení Némethy, 
Košč, Hochmuth sme ju chceli zmapovať. 
Po niekoľkých hodinách hľadania sme na-
šli vchod do nej. Najedli sme sa, obliekli sme 
si kombinézy a... Hochmuth „zapomnul“ me-
raciu súpravu. „No nezabiješ ho?“ Dodnes je 
táto jaskynka nezdokumentovaná. 

Nastal čas, keď sme sa rozhodli, že riadne za-
útočíme v Ďablovej dzire – ponore. Do jaskyne 
sme nainštalovali 2 prečerpávacie stanice, ponor-
né čerpadlá, elektrické osvetlenie. Elektrinu sme 
dotiahli z chaty vzdialenej 300 m, pričom nám 
ochotne vyšiel v ústrety majiteľ chaty – brat zná-
meho politika Biľaka. Po 3 dňoch zložitých ša-
chov (pracovali sme na tri zmeny nonstop) do-
šlo k objavu cca 80 m nových chodieb. Veď sme 
to aj primerane oslávili. Tejto akcie sa zúčastnili:  
Némethy, Krivák, Smolko, Ľ. a J. Kučmovci, 
Koščová, Košč a jaskyniarski čakatelia Koľbík,  
Nosek, Riško, Vykoupil, Labuda, Petko, Sedlačko.

Branisko, Ďablova dzira – ponor, rok 1984; horný rad 
zľava Košč, Riško, Krivák, Koľbík, Nosek, dolný rad 
zľava Némethy, Petko, Smolko. Foto: E. Némethy
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Na ďalšiu expedíciu sme sa s Ervínom Né-
methym a Máriou Koščovou vybrali do poho-
ria Bükk neďaleko Miškolca, kam nás pozva-
li maďarskí kolegovia. Bola to pre nás zábava, 
pretože sme prvýkrát stanovali na snehu. Stú-
pajúc do hôr sme v žľaboch videli niečo biele, 
ale manželku som sa s Ervínom snažil presved-
čiť, že sú to kvietky veternice. Keď sme prišli do 
tábora, všade bolo 10 cm snehu a manželka nás 
chcela zabiť. Na ďalší deň, keď sme zostupova-
li do jaskyne Diabáz barlang, bolo tam veľa ľudí 
a niektorí už boli v hlbších častiach systému. 
Pred nami zostupovala partia Slavomíra Chme-
lu s kamerou. Približne v hĺbke 40 – 50 m došlo 
k závalu a Slavo zostal zakliesne-
ný pod zrútenou skalou. Exkurzia 
sa zmenila na záchrannú akciu 
a po niekoľkých hodinách sme 
Slava transportovali do nemocni-
ce. Odniesli si to prsty na nohe. 

V tom čase prebiehala výro-
ba technických pomôcok, a tak 
so Z. Hochmuthom sme začali 
sériovo vyrábať lezecké pomôc-
ky typu gibbs. To sa nám zda-
lo málo, a tak sme všetkých jas-
kyniarov zabezpečovali novým  
typom karbidovej lampy, na vý-
voji ktorej sa podieľal aj Peter 
Mrázik.

V r. 1985 sme urobili ďalšiu ex-
pedíciu do pohoria Padis v Ru-

munsku, oblasť Bihor. Nav-
štívili sme tam okrem iných 
aj známe jaskyne Caput a Ce-
tăţile Ponorului. Na prechod 
týmto vodným systémom 
sme sa dobre pripravi-
li. Keďže jaskyňou preteká  
burácajúca rieka, mali sme so 
sebou nafukovací čln a dva 
neoprénové potápačské ob-
leky. Asi po 2 km v jasky-
ni som zacítil dym. Keď som 
to oznámil rumunským kole-
gom, všetci mysleli, že mi šibe, 
ale po chvíli dym cítili všetci. 
Asi po 200 m sme v útro-
bách jaskyne objavili skupinu 
25 študentiek gymnázia s ich 
profesorom. Tí nás pozvali na  

kúsok chleba s džemom a čaj. Chlieb bol sta-
rý asi 2 týždne. Neskôr sme zistili, že študent-
ky sa tam premiestnili na dušiach z veľkých 
kolies automobilov. Pre nás to bolo nepocho-
piteľné. Nezabudli sme ich pozvať do nášho  
tábora na kávu, ktorá sa vtedy v Rumunsku 
nedala zohnať. Na druhý deň k nám v ranných  
hodinách tento „hárem“ skutočne dorazil. 
Každá slečna dostala čokoládku Rumba, žu-
vačku Pedro a výbornú tureckú kávu – extra 
špeciál Poprad. Hlavne mladí a slobodní jasky-
niari sa tomuto stretnutiu potešili, a keď sme 
po týždni odchádzali do vlasti, vyronili sa pri 
lúčení aj slzičky. 

V. Slačík, R. Košč, potápanie v Brestovskej jaskyni asi r. 1984. Foto: E. Némethy

Rumunsko r. 1985, Cetăţile Ponorului
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V závere 80. rokov sme sa rozhodli otvoriť Ďab-
lovu dziru – vyvieračku č. 2. Na odstraňovaní zá-
valu sme pracovali takmer 2 roky. Z dôvodu ne-
bezpečných padajúcich skál sme pred vstupom 
do už otvoreného vchodu vybudovali veľmi váž-
ne paženie. Trochu sme sa tam aj báli. Do masí-
vu sme sa dostali asi na 4 m a baterkami sme cez 
malé štrbiny dokázali zasvietiť do vzdialenosti 
okolo 20 m. Jedného dňa nám vo vstupnej časti 
padol zo stropu balvan guľovitého tvaru s prie-
merom vyše 1 metra. Už v tom čase morálka  
jaskyniarov začala upadať. Do skaly sme už ne-
dokázali zavŕtať ani dieru, a tak sme pracovis-
ko museli zanechať. V tom istom roku (1988) 
sa naša prešovská skupina rozčlenila, keď chlap-
ci pod vedením Ľ. Kučmu založili jaskyniarsku 
skupinu Humenné. S E. Némethym, jeho ot-
com, ktorý mal 65 rokov a práve sme ho prija-
li za člena SSS, a so zvyškom skupiny sme zosta-
li osamotení. 

Prišlo porevolučné obdobie 90. rokov 
a tu sme všetci „vydochli“. Kedysi v roku 
1991 som zistil, že jaskyňa Zlá diera je 
násilne otvorená. Spolu s Ervínom sme 
uzáver skontrolovali a bolo to skutoč-
ne tak. Aj napriek všetkým problémom 
a starostiam sme pripravili veľkú akciu 
na opravu uzáveru. V mimoriadne stu-
denej daždivej jeseni sme spolu so zvá-
račom Mariánom Feckom dali vchod do 
pôvodného stavu. Už vtedy som mal sil-
né nutkanie túto jaskyňu sprístupniť. 

V druhej polovici 90. rokov som sa 
dal dokopy so Z. Hochmuthom a partia 
v zložení Hochmuth, Kovalik, Mikloš, 
Košč začala intenzívne pracovať v Sta-
rej Stanišovskej v Jánskej doline. Opra-
vili sme aj bačovskú kolibu na Ohništi 
a z času na čas sme spolupracovali (nie-
kedy dosť intenzívne) na Skalistom po-
toku na Jasovskej planine, čo v podstate 
pokračuje do dnešných dní. 

Za posledných 30 rokov sa v OS Pre-
šov vystriedalo mnoho ľudí; niektorí 
z nich, bohužiaľ, už zomreli: Martin 
Hofer, Anton Tomčan, Slavomír Krivák 
a Martin Kuzma. 

V posledných rokoch robíme ďalšie 
zúfalé pokusy v Zlej diere, ale priznám 
sa, že bez vážnejšieho efektu. Nové 
priestory v jaskyni Zlá diera sú umelo 

vykopané. 
V tomto krátkom príspevku nie je možné 

opísať všetky aktivity a činnosti prešovských 
jaskyniarov za 30 rokov ich existencie. Nespo-
mínam tu ani výskumné práce v Červených 
vrchoch, potápačské aktivity a iné činnosti 
s tým spojené. Podrobnejší opis niektorých 
fantastických a dramatických zážitkov by si 
vyžadoval aj celú knihu. 

V závere chcem poďakovať posledným ak-
tívnym členom Petrovi Sedlačkovi, Romanovi 
Galovičovi, Ervínovi Némethymu, Márii Koš-
čovej, Michaele Pancurákovej, Barbore Šatní-
kovej za ich podporu a spoluprácu a v nepo-
slednom rade môjmu priateľovi, poradcovi 
a učiteľovi Zdenkovi Hochmuthovi. 

 
Neľutujem ani jeden deň, ktorý som strávil 

v jaskyniach v kruhu spriaznených duší.

Rumunsko r. 1985, Cetăţile Ponorului
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Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! 
A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré; 
vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. (Genesis 1,4)

Boh však nemyslel na jaskyniarov a zabu-
dol oddeliť svetlo od tmy pod zemou – v jas-
kyniach. Skôr mal asi zámer pričleniť tieto 
priestory k podsvetiu. Jaskyniari však jeho zá-
mer narušili tým, že do podzemia priniesli 
svetlo a aj tu oddelili svetlo od tmy. V porov-
naní s Božím počinom to bol len chabý pokus, 
ale stačí to na rozšírenie podzemných obzorov. 
O miere tohto rozšírenia rozhoduje kvalita jas-
kyniarskeho svetla.

Vývoj jaskyniarskeho osvetlenia nebol pria-
močiary. Ja osobne sa s tým borím už poma-
ly 40 rokov. A až po takomto dlhom čase som 
mohol skonštatovať: „Je svetlo“. Keď som sa 
začal niekedy v roku 1970 zaujímať o jasky-
ne, svietil som si ručnou baterkou, prípadne 
ručnou karbidkou. To bolo celkom fajn, do-
kým sme nezačali zliezať priepasti alebo sme 
nevošli do väčších jaskýň. Karbidka v ruke 
bola nanič. Buď prekážala, alebo svietila do 
očí. Keby sme sa boli hlbšie zaujímali o tech-
nické výdobytky skupiny Viliama Rozložníka, 
boli by sme sa jednoduchou úpravou karbid-
ky dopracovali k riešeniu s horákom na pril-
be. Tu práve vývoj jaskyniarskeho osvetlenia 
urobil veľkú zákrutu smerom naspäť a k špe-
ciálnemu vyvíjaču acetylénu na opasku a ho-
ráku na prilbe sa jaskyniari dostali znova až 
po mnohých rokoch. Dodnes je to výborné 
riešenie a donedávna som si aj ja myslel, že 
nenahraditeľné. S výsadným postavením ace-
tylénu pri svietení v jaskyniach „zamával“ až  
príchod lediek (LED-diód, LED-žiaroviek). 
Začala vznikať „nová platforma“, ktorá po-
stupne naberá dych. 

Čo vlastne očakávame od dobrého speleo-
logického svetla? To závisí hlavne od toho, do 
akých jaskýň chodíme a čo tam robíme. Po-
kiaľ raz za čas navštívime nejakú menšiu jas-
kyňu a chceme trochu pokopať, stačí nám 
aj ľahká ledka typu Tikka. Pokiaľ robíme 
prieskum v Jaskyni v ponore Jašteričieho jaze-
ra, nieto nad starú „hipmanku“, ktorej spoľah-

livosť v zablatenom mokrom prostredí je do-
dnes unikátna. Pokiaľ sa vyberieme na 4 až 6 
dní pod zem do Mesačného tieňa, potrebuje-
me svetlo, ktoré dlho vydrží, má dostatočnú 
intenzitu svietenia a poskytuje komfort pri po-
hybe v jaskyni. Komfort nie je samoúčelný, pre-
tože zvyšuje pohyblivosť a bezpečnosť. Na to 
potrebujeme dobré periférne videnie. To všet-
ko dokáže dobré karbidové svetlo zabezpečiť. 
V kombinácii s výkonným halogénom alebo 
LED-svetlom je to o. k. 

Keď som začal chodiť do Mesačného tieňa, 
musel som minimalizovať aj množstvo mate-
riálu, ktoré treba k jaskyni vyniesť. Fotobrašna 
v kombinácii s karbidkou a zásobou karbidu 
začínala byť nad moje sily. Navyše už mnoho 
rokov mi prekáža, že jaskyniari rozsýpajú vy-
horený karbid kade-tade po jaskyni, takže som 
mal snahu sa karbidky zbaviť. Prvou reálnou 
alternatívou bolo LED-svetlo Silva L1. 3W s vý-
bornou výdržou a dostatočnou svietivosťou. 
Dokúpil som ešte Tiku XP, aby som mal zálo-
hu. Karbidku som definitívne odložil, ale ne-
nahradil. S L1 sa dalo v MT celkom dobre fun-
govať pri pohybe na 1 W a občas presvietiť na 
3 W s kvalitnými alkalickými batériami 3 – 4 
dni. Problémom však bol pomerne úzky inten-
zívny kužeľ svetla, ktorý rušil periférne videnie. 

V lete 2008 prišiel do Krásnohorskej jaskyne 
nejaký pán Halama, ktorého sme dovtedy nepo-

Svietidlo LS1 s páskou na montáž na prilbu s držiakmi. 
Existuje aj variant do banského držiaka

Buď svetlo!

Jaroslav Stankovič
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znali, a chcel si svietiť svojím svetlom. Mal jas-
kyniarske svetlo StenLight. Výkon aj konštruk-
cia tohto svietidla ma veľmi zaujali. Konečne 
poriadne expedičné jaskyniarske svetlo. Tento 
budúci „dobrodinec“ slovenskej speleológie po-
vedal, že by chcel niečo podobné vyvinúť a vy-
rábať. Krátko nato mi jedno svetlo StenLight  
daroval. Vďaka tomu sme na pána Halamu ne-
zabudli. 

StenLight sme zaradili do prevádzky v Krás-
nohorskej jaskyni a bolo to naše najlepšie 
svetlo. Potvrdil sa však znova jeden fakt, že 
parametre LED-svetiel uvádzané výrobcami 
sa opierajú o to, že bežný užívateľ ich nikdy 
nedokáže overiť. Takto nevydržalo ani ročnú 
prevádzku v jaskyni MYO XP (zníženie svieti-
vosti o 50 %) a po 8 mesiacoch sa pokazil aj 
StenLight („odišla“ elektronika). Čo sa môže 
pokaziť, to sa aj pokazí. 

Pán Halama sa ukázal znova asi po roku 
a doniesol 7 svietidiel svojej výroby, aby sme 
ich testovali v Krásnohorskej jaskyni. To je 
všetko, čo za ne chcel. Boli sme v šoku. Koneč-
ne sme mali na prevádzku svetlá, ktorých po-
tenciál sme ani nemohli využiť a dokonca nás 
nestáli ani cent. Rozbehla sa spolupráca, kto-
rej výsledkom sú 2 typy LED-svetiel, líšiace sa 
maximálnym výkonom – LS1 9W a LS1m 15W. 
LS1m vzniklo z mojej túžby mať jedno svetlo 
na pohyb po jaskyni aj na fotenie pod zemou. 
Svetlo LS1m splnilo takmer všetky moje potre-
by súvisiace so svietením pod zemou. Samo-
zrejme limitované fyzikálnymi zákonmi. 

Technické parametre svietidla si môže zá-
ujemca vyhľadať na internete (napr.: http://
www.krasnohorskajaskyna.sk/svetlo.html). 
Tu len v krátkosti opíšem vlastnosti tohto svie-

tidla, aby bolo možné si o ňom urobiť pred-
stavu.

Svietidlo LS1 je univerzálne jaskyniarske 
svetlo vhodné na bežné aj expedičné použi-
tie. Je kompaktnej odolnej konštrukcie, vo-
dotesné do minimálne 1 m pod vodou. Ako 
zdroj svetla sú použité dve najmodernejšie 
LED Cree XR-E R2 s účinnosťou >100 lm/W 
a sú riadené vlastnými meničmi s vysokou 
účinnosťou. Jedna LED má optický kolimá-
tor na osvetľovanie do diaľky (15°) a druhá 
LED má kolimátor na osvetľovanie so širším 
svetelným kužeľom (45°). Systém ovláda-
nia umožňuje nastavovať intenzitu osvetle-
nia (5 stupňov) a pomer intenzít svetelných 
kužeľov. Vyspelá elektronika riadi celú čin-
nosť svietidla vrátane kontroly teplo-
ty a kontroly napätia na akumulátore, aby 
nedošlo k jeho úplnému vybitiu. Ako zdroj 
napätia môže byť použité čokoľvek v rozsahu 
4 až 16,8 V pre LS1 a 8 až 16,8 V pre LS1m. 
Vzhľadom na túto univerzálnosť umožňu-
je svetlo aj nastavenie dolnej hranice napätia 
zdroja, ktorá sa má sledovať. 

Vynikajúce vlastnosti svetla sú dnes už spo-
ľahlivo otestované v prevádzke Krásnohorskej 
jaskyne, pri akciách v Mesačnom tieni a tiež 
množstvom fotografií, ktoré sme s pomocou 
svetiel LS1m urobili. Konečne môžem povedať, 
že jaskyňu vidím a aj pod zemou došlo k odde-
leniu svetla od tmy.

Na záver ešte uvádzame na porovnanie svie-
tivosť dvoch svetiel s približne rovnakým výko-
nom LS1 a Silva L1. LS1m má pri tom istom 
príkone ešte o 25 % vyššiu svietivosť ako LS1. 
Detailné porovnanie viacerých svetiel nájdete 
na vyššie uvedenej internetovej adrese.

Silva L1 3W LS1 na 3,5 W
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Po vynesení polygónových ťa-
hov a vykreslení máp systému obrích jaskýň 
Kolibrík a Mučimuk pod plató Churí (65 km2) 
sme zistili, že jeho koncové závaly sú prak-
ticky – na dosah závalov Brewerovej jaskyne! 
(Hmm. Robíme si teraz zo seba trochu aj zá-
bavu: prečo sme len neboli nasúkaní v tom 
správnom rovnakom čase z oboch strán v do-
tyčných surových blokoviskách, a nezakriča-
li si tam „haa-loóó!“ či nepodali si tam kdesi 
dokonca navzájom ruky...?) Zo strany ohrom--
nej Cueva Charles Brewer sme závaly pomer-
ne svedomito preliezali už viac ráz počas  
expedícií 2004, 2005 i 2007, no dostať sa ďa-
lej, na „druhú stranu“, sa nám nepodarilo... 
Aj keď tu miestami rozptýlene celkom fúka,  
škáry medzi zložito pozakliňovanými a nebez-
pečnými balvanmi a platňami sú nepriechod-
né. Koncový zával v Mučimuku sme „stopova-
li“ takisto precízne, no ani tu to nešlo. Inak by 
sme predsa (a veru ako radi!) už dávno z jed-
nej jaskyne do druhej prešli. Brewerova jasky-
ňa má spolu s Pekelnou dierou, nami obja-
venou v r. 2005, teda zatiaľ 7,3 km a systém  

Cueva Muchimuk-Colibri 8 km. Ich spojením 
by však vznikol systém dlhý 15,3 km, even-
tuálnym ponadpájaním ešte aj ďalších loka-
lít (napr. Cueva Zuna) bezprecedentne najdlh-
ší aj najmohutnejší kvarcitový jaskynný systém 
na svete! Zatiaľ je najdlhšou jaskyňou v tejto 
kategórii tzv. silikátového krasu dvojrozmerný 
labyrint jaskyne Kryštálové oči (Cueva Ojos de 
Cristal), v ktorej sme zabrali najmä počas expe-
dície v r. 2006 a predĺžili ju na 16 140 m. Keď 
sa čitateľ zahĺbi do troch prehľadných schém 
či máp tohto príspevku, získa predstavu, ako 
vyzerá po 5 našich medzinárodných expedí-
ciách (Venezuelčania, Slováci, Česi, Chorváti)  
v rokoch 2004 – 2009 aktuálny stav priesku-
mu na planine Churí, v bloku cca 12 km2, 
čo však po odčítaní bazaltov a údolí tvorí 
len asi 2 % plochy produktívnych skrasova-
tených pieskovcov celého obrovského masí-
vu Chimantá (1470 km2) – a tie perspektívy!  
Z aktuálnej tabuľky najdlhších jaskynných 
systémov sveta v pieskovcoch je potom zrejmé, 
že práve Slováci a Česi zohrali pri ich bádaní 
vskutku závažnú rolu:

Najdhšie pieskovcové jaskyne sveta (stav k 31. 12. 2009)

 1 Cueva Ojos de Cristal 16,1 km -73 m Venezuela Roraima SSS – ČSS – SVCN / SVE – OUCC

 2 Cueva Muchimuk-Colibri 8,0 km -160 m Venezuela Churí SSS – ČSS – SVCN

 3 Cueva Charles Brewer 7,3 km +110 m Venezuela Churí SVCN – SSS – ČSS

 4 Gruta do Centenário 4,7 km -481 m Brasil Inficionado Grupo Bambuí

 5 Gruta da Bocaina 3,2 km -404 m Brasil Inficionado Grupo Bambuí

 6 Cueva Juliana 3,0 km Venezuela Churí SSS

 7 Sima Auyan-tepuy Noroeste 2,9 km -370 m Venezuela Auyan SSI – SVE

 8 Gruta das Bromélias 2,7 km  Brasil Ibitipoca

 9 Cueva Zuna 2,5 km Venezuela Churí SSS – SO PD Velebit

10 Cueva de la Araña 2,5 km Venezuela Churí ČSS

SSS – Slovenská speleologická spoločnosť, ČSS – Česká speleologická společnost, SVCN – Grupo 
Espeleológico de la Sociedad Venezolana de Ciencias Naturales, Caracas, SSI – Societa Speleologia 
Italiana, SVE – Sociedad Venezolana de Espeleología, OUCC – Oxford University Caving Club

O najväčších kvarcitových jaskyniach sveta v súvislosti 
s objavom Cueva Muchimuk-Colibri (8 km) vo Venezuele

Branislav Šmída a Lukáš Vlček
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Jubilanti

Jubileum 
RNDr. Dušana Kubínyho, CSc. 

Začiatkom februára tohto roku sa dožil 
v zdraví a sile svojich 80 rokov prvý predseda 
Slovenskej speleologickej spoločnosti po jej ob-
novení RNDr. Dušan Kubíny, CSc. 

Narodil sa 2. 2. 1930 v Brezne, kde pre-
žil detstvo v náručí prírody. Po absolvovaní 
gymnázia a Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave pracoval ako geológ 
v rôznych oblastiach Slovenska. Venoval sa zá-
kladnému geologickému výskumu, geologické-
mu mapovaniu, výskumu ložísk a aplikovaniu  
geologických poznatkov v lesníckej praxi. V ro-
koch 1964 – 1965 pracoval v Mongolsku v čes-
koslovenskej geologickej expedícii pri mapo-
vaní stoviek kilometrov štvorcových odľahlých  
ázijských hôr a stepí. Svoj život opísal v auto-
biografickej knihe Práca a život v katedrále príro-
dy vydanej vlastným nákladom. Čitateľ sa v nej 
môže dozvedieť podrobnosti z histórie vzniku 
Národného parku Nízke Tatry, ktorý Dr. Kubí-
ny navrhol už v roku 1963 a dal mu názov Stre-
doslovenský prírodný park, i o tom, že v Mon-
golsku sa autor stretol zoči-voči s legendárnym 
divým mužom almasom, ako aj mnoho ďalších 
príbehov z jeho života.

Ako geológ pozná zákonitosti krasových 
území, čo využil pri svojej speleologickej pra-
xi. Pôsobil v Bystriansko-valaštianskom kra-
se, vo vysokohorskom krase Červených vrchov 
a Trangošky, Borinskom a Harmaneckom kra-
se, venoval sa aj pseudokrasu Poľany. Známy je 
jeho objav priepasti Zadný úplaz v masíve Kre-
sanice v Červených vrchoch v Západných Tat-

rách roku 1959. Pod jeho vedením dosiahla 
v roku 1963 skupina breznianskych jaskynia-
rov vtedajšie dno tejto vysokohorskej jaskyne. 

D. Kubíny bol počas dvoch funkčných  
období predsedom Slovenskej speleologickej 
spoločnosti (1969 – 1975), členom Speleolo-
gického poradného zboru pri Ministerstve kul-
túry Slovenskej socialistickej republiky a pra-
coval v redakčnej rade Spravodaja slovenskej  
speleologickej spoločnosti. V roku 1990 bol na 
valnom zhromaždení SSS ocenený zlatou me-
dailou a stal sa čestným členom spoločnosti.  
Pokiaľ mu to zdravie a povinnosti dovoľujú, 
tak sa i dnes zúčastňuje jaskyniarskych poduja-
tí; stretli sme sa s ním aj pri oslavách 60. výročia  
vzniku Slovenskej speleologickej spoločnosti 
v novembri v Slovenskom múzeu ochrany príro-
dy a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. 

V mene všetkých slovenských jaskyniarov 
prajeme jubilantovi ešte veľa zdravia a síl do 
ďalšieho života.

Peter Holúbek 

Ján Tulis 75-ročný

V januári tohto roku oslávil dlhoročný pred-
seda Speleologického klubu Slovenský raj 
a čestný predseda SSS Ing. Ján Tulis pekné  
životné jubileum – 75 rokov. Jubilantovi srdeč-
ne blahoželáme a do ďalších rokov mu úprim-
ne prajeme veľa zdravia, spokojnosti, šťastia 
a optimizmu. 

Členovia Speleologického klubu Slovenský raj
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Prieskumník a speleopotápač, 
mapér, vedec a pedagóg

Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. 
(1950) jubiluje 

Ľudí, o ktorých môžeme so stopercentnou is-
totou tvrdiť, že svoj život zasvätili jaskyniam  
a speleológii celým svojím srdcom a všetkým 
vnímaním – naozaj takých sa mnoho medzi 
nami nepohybuje. Zdenko Hochmuth, kto-
rý oslávil v nedávnych dňoch významné jubi-
leum, 60 rokov, k nim nepochybne patrí.

Tajomno podzemského sveta sa pustil objavovať 
ešte ako mladučký žiak základnej školy (!), no už  
v tom čase dokázal okolo seba podchytiť partiu ro-
vesníkov, z ktorých sformoval progresívnu skupi-
nu, čo na území Chočských vrchov, Nízkych Tatier 
a Veľkej Fatry našla, preskúmala a zdokumentova-
la postupne do dvoch stoviek jaskýň! Starším z vás 
akiste zarezonujú v mysli čiernobiele dobové foto-
grafie, na ktorých dobre vidno, že tomu šľachovi-
tému, priam vyziabnutému chlapcovi, obklopené-
mu podobnými huncútmi, zvyčajne vo svetri a na 
hlave s charakteristickou baníckou helmou, hľadí 
z očí nezbednosť, no aj sebavedomie jednoznačné-
ho lídra. Presne to je Zdenko. Ktorý svoj prvý člá-
nok o jaskyniach zverejnil v zborníku Slovenský 
kras ešte ako gymnazista.

Zápal pre jaskyne, geneticky predurčená zveda-
vosť i neskrotná energia, ktorá sa u jubilanta pre-
javuje tým, že je prakticky stále v pohybe, nasme-
rovali jeho kroky na Prírodovedeckú fakultu UK  
v Bratislave, kde sa stal jeho tútorom vychýrený 
profesor Lukniš. Profesionálna dráha Hochmutha, 
taká bohatá v pestrom spektre aktivít, bola tým 
daná: jaskynný geomorfológ či karsológ, s nema-
lým renomé a postupne vplyvom na takmer všet-
ko dianie v jaskyniarstve na Slovensku, aké je len 
možné si predstaviť. Avšak v životnej etape, kedy 
univerzitní docenti ako Zdenko už skôr bilancujú, 
on sa stále venuje praktickej exploračnej speleoló-
gii, so všetkým, čo k tomu patrí, a objavuje ďalšie 
a ďalšie pokračovania najvýznamnejšej vodnej jas-
kyne u nás, na Skalistom potoku!

Hochmuthovo dielo je veľmi rozsiahle, pozo-
stáva z niekoľkých dôležitých kapitol:

Tá prvá sa odvíja blízko jeho rodiska, Ružom-
berka, pochádza z rodiny známeho stredoškol-
ského profesora a geografa, a zrejme už toto 
priaznivé prostredie, akiste v obklopení kopcom 
literatúry, vybudilo u jubilanta záujem o príro-
du, nadanie pre písanie či kreslenie (máp) či pe-
dagogické vlohy.

Primárnym pôsobiskom sa mu stáva blízky la-
byrint Liskovskej jaskyne, kde Zdenko postupne 
aplikuje vedecké i organizačné vlohy, ako aj mi-
moriadnu priestorovú predstavivosť, ktorých vý-
slednicou je neprekonateľne vyprecizovaná mapa 
takého zložitého systému. Do dnešných dní ju 
možno považovať za výučbový etalón speleolo-
gického mapovania. Autor ju publikoval v roku 
1983, ale podklady pre ňu začal zhromažďo-
vať vlastne už ako -násťročný; pričom veľká jas-
kyňa ako Liskovská, v tom čase s dĺžkou vyše  
2 km, bola tým najvhodnejším prostredím, kde 
pri prieskume dozrievali jubilantov charakter,  
fyzická kondícia i skúsenosti poňať jaskyniarstvo 
v jeho šírke tak komplexne.

Ďalším zaľúbeným terénom nášho učiteľa sa 
stali príkrovové vápencové trosky navôkol stred-
ného Váhu, Šíp, Čebrať či Choč, a on sa postupne 
profiluje za najlepšieho znalca ich osobitého 
vnútorného krasu, s jaskyňami komplikova-
nej tektonicko-gravitačnej genézy; v roku 2008  
o nich referoval na geomorfologickej konferen-
cii v Bešeňovej, množstvo publikovaných štúdií 
o nich nevynímajúc. V útlom veku však v tomto 
teritóriu tiahne aj k prieskumu a púšťa sa naprí-
klad do náročných sondážnych prác v jaskyniach 
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nad vyvieračkou v Prosieckej doline. Myslím, že 
verí, že ďalšiu generáciu raz tento masív vpustí 
do vysnenej riečnej jaskyne, ktorá tu nepochyb-
ne musí jestvovať.

Tretia kapitola Hochmuthovho vývinu prichá-
dza po tom, ako sa spoznáva s iným bardom slo-
venskej jaskyniarčiny, Petrom Hipmanom. A ten 
ho, hoci o 10 rokov mladšieho, povýši časom 
spomedzi svojich spolupútnikov na asi jediného  
seberovného, a spoločne bádajú v studených a su-
rových jaskyniach na Krakovej holi. V tom čase 
v najhlbšej jaskyni Slovenska, Záskočí, do Staré-
ho hradu neskôr Hochmuth priviedol aj potápa-
ča V. Ďurčeka. V jaskyniach tu počas náročných 
prieskumných zostupov táboria a aj preto mož-
no jubilanta nájsť na fotografii na obálke známej 
knihy Jeskyně a propasti Československa, ako si v hl-
bokej jaskyni pripravuje, zaodený vo svojom ob-
ľúbenom hrubom červenom svetri, v bivaku čaj. 
A len pamätníci dnes už vedia, že Z. Hochmuth 
a P. Hipman sú tiež autormi myšlienky a spolu-
organizátormi historicky vôbec prvého speleomí-
tingu SSS už v r. 1973 v Bystrej.

Jubilantovo generačné i funkčné osamostat-
nenie sa znamená potom presun do jednej z naj-
atraktívnejších speleologických oblastí u nás, do 
Červených vrchov. Tu organizuje známe čerpacie 
pokusy v Občasnej vyvieračke, vedúce k objavom, 
a zoznamuje sa tak prostredníctvom J. Kucharo-
viča aj so speleopotápaním, s Hipmanom skúma-
jú zmeny v Ľadovej priepasti a tesne pred odcho-
dom na východ, za manželkou do Prešova, kde 
sa neskôr natrvalo usadil, zverejňuje o Červených 
vrchoch a jeho jaskyniach zásadnú sumarizačnú 
štúdiu v zborníku Slovenský kras.

Toto obdobie sa uňho významne prelína s bo-
hatou expedičnou činnosťou a vývojom pomô-
cok i logistiky na zdolávanie hlbokých jaskýň. 
Svojho času predstavujú s Hipmanom v tom-
to odbore európsku špičku a vôbec nie je vylúče-
né, že keby sme boli krajinou s takými tradičný-
mi koreňmi v speleológii ako Francúzsko, dnes 
by firma ako Petzl produkovala techniku pod ich 
patronátom z Liptova. V najstarších Spravoda-
joch nájdeme ich stále ešte aktuálne a inšpiratív-
ne príspevky o bogibbsoch, s iným významným 
konštruktérom P. Patekom o pevnostnej analý-
ze lán či kotviacich prvkov; s P. Mrázikom vyví-
jal napríklad tlakovú vstrekovaciu karbidku, kto-
rá je, amatérsky mnohými povyrábaná, podnes 

na Slovensku v širokom obehu, zaoberal sa vývo-
jom a aplikáciou lezeckého stĺpa a nezabudnuteľ-
ný je jeho príspevok Jaskyniar v zime v Spravoda-
ji (1983), v ktorom nachádzame nielen poučenie, 
ale aj mnohorakú životnú múdrosť i to, kedy je 
vhodné objavovať či bádať naozaj veľkú jaskyňu.

V období osemdesiatych rokov výkonnosť 
Zdenka Hochmutha kulminuje. Absolvuje alebo 
aj spoluorganizuje početné zostupy do hlbokých 
európskych jaskýň. Z tých úplne prvých spomeň-
me napríklad v roku 1974 kompletný priestup 
jaskyňou Śnieżna-Nad Kotlinami (-752 m), čo je 
ešte aj dnes fyzicky veľmi náročná akcia! V roku 
1978 absolvoval s F. Vengerom a T. Lázárom tra-
verz medzi vchodmi B19 a V4 svojho času naj-
hlbšej jaskyne sveta Gouffre Jean-Bernard vo 
Francúzsku (vtedy -1268 m), pričom použili tzv.  
šnúrkovú metódu (sťahovanie si lán za sebou). 
Spoločne so špičkou súdobého slovenského spe-
leoalpinizmu realizoval tiež prechody francúz-
skou jaskyňou Dent de Crolles, v rakúskom Lam-
prechtsofene vystúpil do +750 m, v španielskej 
priepasti Sima GESM dosiahol jej dno v -1077 m 
a zostúpil aj do svetoznámej Gouffre Berger.  
Menej známe, no o to podnetnejšie je, že v dobe, 
kedy vôbec nebolo také ľahké vycestovať z na-
šej krajiny do západnej cudziny, začal s progre-
sívnym smerom výskumníckej expedičnej jas-
kyniarčiny, ktorú už razili Poliaci: v r. 1978  
napríklad preskúmal aj s F. Vengerom a dvomi 
Belgičanmi do hĺbky -310 m jaskyňu International 
Schacht v rakúskom pohorí Tennengebirge, nad 
jadranskou riviérou v pohorí Biokovo sa neskôr 
podieľal v r. 1984 na výprave, počas ktorej bola 
objavená priepasť Vilimova jama či A-2 (pôvodný  
názov: Murur), 565 m hlboká a svojho času 2. 
najhlbšia v Chorvátsku. Ako geograf, dlhoroč-
ný vysokoškolský učiteľ Univerzity P. J. Šafárika 
v Košiciach, svojho času tiež dekan (!) jej pedago-
gickej fakulty a napokon zakladateľ výskumné-
ho pracoviska Geografického ústavu pri UPJŠ  
v zrelom veku navštívil aj mnohé iné krajiny, napr.  
v roku 1995 s Hipmanovcami nezabudnuteľný 
Island, potom Írsko, Krym, Kanárske ostrovy, ale 
napr. i Cejlón, a vlastne len prednedávnom sa vrá-
til z Mexika, kde skúmal fosílne cenotové jasky-
ne na Yucatáne.

Zdenka Hochmutha priviedla jeho mnohora-
ká speleologická aktivita a osobnostná charizma 
logicky aj k činovníctvu v Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti, a hoci až do deväťdesiatych ro-
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kov, možno i vzhľadom na jeho produkciu a vý-
kony, ktoré mu podobne ako Hipmanovi vôbec 
nemuseli všetci až tak priať, pôsobil skôr v ná-
zorovej opozícii vtedajších formálnych štruktúr, 
v roku 1988 je na 10. valnom zhromaždení SSS 
ako 38-ročný už zvolený za predsedu našej orga-
nizácie. Dve funkčné obdobia nato pôsobil ako 
jej podpredseda, no v roku 1999 prijal opätov-
ne pozíciu predsedu a po krátkom zvláštnom ob-
dobí, keď jaskyniari nerozumne podcenili jeho  
vizionárske možnosti a nadhľad, je až podnes čle-
nom výboru SSS.

Nový Spravodaj SSS, po roku 1991, je tiež jeho 
dieťaťom. Za 49 ním editovaných čísel časopi-
su mu patrí naša úcta, mnohým z nás pomo-
hol k certifikácii rôznych dobrých objavov, Spra-
vodaj pod jeho taktovkou vychádzal pravidelne, 
bol vždy bohatý na informácie a pravdupovediac, 
ako netrpezlivo sme vždy očakávali, aby už vyšlo 
ďalšie číslo!

Hochmuth zapracoval aj v rozličných iných dô-
ležitých jaskyňonosných zónach u nás: ako málo je 
známe, že v doline Tesniny v Slovenskom raji bá-
dal a dokumentoval niektoré jaskyne tesne pred 
významným objavom neďalekej Stratenskej jasky-
ne. K speleopotápaniu privoňal v Brestovskej jas-
kyni a neskôr ho začal intenzívne rozvíjať v Žikešo-
vých šľapajach v Demänovskej doline (najmä zóna 
Vyvierania, tvorba zásadných sifónových máp).  
V Jánskej doline zase inicioval zmapovanie Jasky-
ne zlomísk, ktoré viedlo neskôr k významným nie-
koľkokilometrovým postupom. Mapa tejto loka-
lity či plány Stanišovskej a Moldavskej jaskyne sú 
potom ďalšími vrcholnými grafickými i myšlien-
kotvorivými dielami jubilanta; ak ich hlbšie naštu-
dujeme, pochopíme autorov osobitý rukopis vy-
kresľovania, ktorého jednotlivé prvky šrafúry či 
výplní sa široko využívajú aj v početných novších 
mapách iných autorov. Mapovanie jaskýň je vô-
bec Hochmuthovou silnou doménou a dosiahol  
v ňom hádam vrchol majstrovstva v odbore! Má-
lokto vie tak ako on vnímať priestor jaskyne a pre-
niesť ho na papier, aby bola mapa zrozumiteľná, 
prehľadná, no aj esteticky pôsobivá. Z toho množ-
stva ním spracovaných jaskynných lokalít sa dá 
vytušiť, že do 50 km, ktoré vraj za svoj život zma-
poval v podzemí dr. Droppa, mu už možno mno-
ho nechýba.

Spomeňme ďalej pedagogickú činnosť Zden-
ka Hochmutha. Dnešná stredná generácia aktív-
nych jaskyniarov-objaviteľov naň určite spomína 

z jeho neopakovateľných, takých živých predná-
šok na viacerých ročníkoch Speleologickej ško-
ly či z kurzov mapovania – pri jednom takom 
sme sa v roku 1993 v Demänovskej doline aj zo-
známili. Publikum Speleomítingu vždy nadšene 
vyčkáva, keď má o jaskyniach porozprávať doc. 
Hochmuth; on sám v poslednom čase azda pre-
feruje štýl, že pútavo a voľne podaný prednes je 
hodnotnejší ako prílišné nakopenie farebných 
obrázkov v rýchlom slede za sebou. Určite mno-
hí si spomenú aj na jeho nedávny prejav o míľ-
nikoch SSS, ktorý odprezentoval pri 60-tinách 
Spoločnosti v Liptovskom Mikuláši v novembri 
2009. Poniektorým sa javil možno až príliš otvo-
rený (taká priamočiara a empatická je však aj 
Hochmuthova povaha), no verím, že Zdeno raz 
dá súhlas na publikovanie jeho pracovného pod-
kladu, ktorý mi venoval.

Jubilant je tiež plodným autorom a z každého 
územia, kde pracoval, pochádzajú z jeho pera vy-
cibrené karsologické štúdie, podopreté vždy a zá-
sadne hodnotnými mapami, takže jeho dielo pat-
rí v tomto smere k bazálnemu zdroju informácií  
o krase na Slovensku. Podnes uverejnil viac ako 
160 vedeckých i objaviteľských článkov a čo sa týka 
zborníka Slovenský kras, je vôbec jeho najproduk-
tívnejším autorom! V jeho čítavých textoch sa dajú 
objaviť mnohé zašifrované odkazy, nápady či ví-
zie, ktoré vyhľadáva každý poriadny prieskumník, 
aby jaskyne nielen pochopil, ale ich aj objavil. Ur-
čite každý jaskyniar sa stretne v budúcnosti pri 
práci v teréne s jeho sumarizačnými monografia-
mi, (zatiaľ) dvomi knihami o sifónoch na Sloven-
sku (2000) a rozšírení krasu a jaskýň na Sloven-
sku, ktorú vydal len vlani. Špecialisti zas ocenia 
jeho nadčasovú prácu o predkvartérnych jaskyn-
ných systémoch u nás a ich možnom vzťahu k za-
rovnaným povrchom (1999) či štúdiu o porovnaní 
jednotlivých planín Slovenského krasu, čo sa týka 
povrchového skrasovatenia, ktorá vyšla v Geomor-
phologia Slovaca.

Keď už sme spomenuli sifóny, ako špičkového 
speleopotápača i popredného dejateľa tejto ne-
bezpečnej, no progresívnej disciplíny v našom re-
gióne vníma Zdenka Hochmutha väčšina z nás 
asi najzreteľnejšie. Nečudo: so životom nášho ju-
bilanta je nerozlučne spätá jaskyňa Skalistý po-
tok na okraji Jasovskej planiny, ktorá je dnes už 
9. najväčšou na Slovensku, ale aj 4. najhlbšou (!) 
– pričom ale bádaná bola odspodu, a navyše pre-
potápaním množstva sifónov! Málokto si mož-
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no uvedomuje impakt tohto objavu, ktorý je ur-
čite Hochmuthovou srdcovkou, v objaviteľsky ná-
ročnom území ako Slovenský kras, kde sú aj naj-
dlhšie ponorové či výverové jaskyne dlhé najviac 
ak stovky metrov alebo o čosi prevyšujúce kilo-
meter. Prakticky 7-kilometrový Skalistý potok je 
dnes už väčší než slovenská časť legendárnej Do-
mice! Priznám sa, pre nás mladších bolo čítanie 
každej novej správy z pera jubilanta o tu preko-
naných sifónoch v deväťdesiatych rokoch akoby  
nejaká virtuálna, vesmírna realita, priam až nepo-
chopiteľné veci, ako to tam tí borci dokážu zvlád-
nuť... Najprv v slede za sebou 17 sifónov, potom 
lezenie komínmi a studňami s vodopádmi za po-
moci stĺpa do plusu, a čo horšie, potom zase na-
späť... Napokon, kto by neobdivoval vervu a vytr-
valosť trojice Z. Hochmuth, J. Kovalik a J. Mikloš, 
ktorí sa tu dokázali cez „rastlú“ skalu (!) prestrie-
ľať 25 m dlhou šikmou úpadnicou a následnými 
úžinami do jaskyne – vrchným vchodom. V tej-
to jaskyni Hochmuth tiež odchoval nemálo po-
predných speleopotápačov (D. Hutňan, Ďurček, 
Šimkovič, Koľbik) a dodnes tu trávi takmer kaž-
dý voľný víkend, alebo aspoň každý druhý; vyššie 
uvedená trojka tu už takmer zdolala ďalšiu skal-
nú bariéru nad sifónom v horných partiách, kto-
ré azda povedú do rozsiahleho riečneho pokračo-
vania a labyrintov...

Zdenka som prvý raz uvidel niekde na Lezec-
kých dňoch pri Banskej Bystrici, možno v roku 
1990. Výnimočného jaskyniara som si predsta-
voval skôr ako robustného, tvrdého a neprístup-
ného chlapa (ako Hipmana), horala s bradou, vo 
flanelovej košeli... Aké bolo moje prekvapenie: 
ten distingvovaný, vitálny a zhovorčivý vyšpor-
tovaný muž stredného veku, no (stále!) s mla-
díckym, optimistickým naladením, vkusne ele-
gantne oblečený, s havraními vlasmi, ktorý mal  
blízko aj k začínajúcim benjamínkom a nevytvá-
ral okolo seba žiadnu aureolu nedostupnosti... to 
je Hochmuth? A čo jeho poslucháči či študenti, 
ako som ich viac ráz „baj očko“ sledoval, vníma-
jú ho neraz so zatajeným dychom! Mnohé his-
torky, ktoré zažil s Petrom Hipmanom či rožňa-
vákmi na expedíciách alebo aj na Skalistom, sú  
neopakovateľné a musíme dúfať, že jubilant si 
nájde čas aj na ich spísanie, lebo tvoria neopako-
vateľný kolorit vývinu slovenskej jaskyniarčiny. 
Útržkom spomeniem „horský športový trojboj“ 
účastníkov expedície 1978 v J. Bernarde, nadvihu-
júci sa koberec, zanikajúce chodníky-mimikri, či 

príhodu s Gabom Lešinským: „Počul si to? – Áno. 
Odkiaľže to prišlo... zo Včelárov?“, alebo bonmo-
ty: nie sú všetko lesklé veci, každý speleopotápač 
musí mať vlastné auto...

Prvý osobný kontakt som mal s Hochmuthom 
krátko potom, ako viedol pamätné vyťahovanie 
nás „11 zatopencov“, uväznených na jar 1991 dve 
noci za sifónom v jaskyni Javorinka. Dobre si ešte 
spomínam, ako aj so Šimkovičom doplávali v tú 
pamätnú nedeľu za nami zaplavenou jamou Cer-
berus a Zdenko, v napätí, ktoré sa razom uvoľni-
lo, len čo sa zistilo, že sme všetci živí a v poriadku, 
si od sifónu ešte ani nestihol zobuť plutvy (ako 
sa ponáhľal zistiť stav o nás) a pozabudol zvliecť 
masku, ako sa s nami radoval cez jej totálne za-
rosený priezor... O dva roky nato na svojom pr-
vom mapovacom kurze som bol možno jeho naj-
usilovnejším frekventantom, no on paľbu neraz 
ťažkých otázok o mapovaní jaskýň z mojej stra-
ny absorboval s uvoľnenosťou a radosťou, ktorú 
má ako pedagóg samozrejme hlboko zakorenenú 
v krvi; odvtedy nás tiež spája priateľstvo. Spoloč-
ných jaskyniarskych akcií mal možno viac s Pet-
rom Holúbkom, napokon, sme už iná generácia 
a rozdeľovala nás aj diaľka. Svojho času ma však 
usmerňoval pri speleopotápaní (daroval mi ním 
vyrobený potápačský nožík, ktorý mám odlože-
ný dodnes, neoprén či súpravu na jeho zašitie, 
zapožičal automatiky) a v rámci výučby ma na-
príklad zaviedol „pod vodou“ v Skalistom poto-
ku až k 10. sifónu a v roku 2000 sme s ním tiež 
iniciovali opätovný výskum výverovej Zlatej diery 
v Slovenskom raji. Zdeno mi tiež pomohol vydať 
monografie o Velebite a Chimantá, spoločne sme 
editovali kongresový bulletin do Grécka v r. 2005 
a ja som ho zas rád pribral do tímu počas jednej 
z prvých expedícií vo Venezuele, kde s nami bá-
dal slávnu kvarcitovú Brewerovu jaskyňu na te-
puy. Náš kontakt je stále bezprostredný, veľa si 
píšeme, mnoho hodnotíme a zamýšľame sa, ako 
ďalej. Nedá sa tomu čudovať – srdce má Zdenko 
Hochmuth stále to pravé – objaviteľské, otvore-
né, ako pred 46 rokmi, keď so speleológiou začí-
nal ako školák v Liskovskej a v Prosieku.

Zdenko, v mene kolegov, jaskyniarov Spo loč-
nosti, prieskumníkov a všetkých Tvojich priate-
ľov Ti prajem ďalšiu intenzívnu výskumnícku de-
kádu, pevné zdravie a vitalitu, akou prekypuješ 
doteraz, aby si mal čo najviac priestoru pre svoju  
lásku – jaskyne a najmä aby sa Ti podarilo nehlbo-
ko pod plášťom Jasovskej planiny preniknúť Ska-
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listým potokom do Tebou predpokladaných ďal-
ších rozsiahlych pokračovaní. Aby Ťa navštevovalo 
priehrštie nápadov a inšpirácie pri spisovaní svoj-
ho diela. Aby si vychoval ešte ďalších kreatívnych 
speleológov či doktorandov, zavŕšil úspešne vlast-
nú akademickú kariéru a dobudoval Tebou zalo-
žené odborné pracovisko do štádia a v smerovaní, 
ktoré si si vždy želal. Ale aby si mal tiež pokojného 
času čas na hoc len obyčajnú návštevu Tatier po-
čas babieho leta či potúlať sa len tak nadivoko na-
prieč závrtovou krajinou Silickej planiny, kde by 
si mohol dosýta porozjímať nad tým, ako takýto 
kras vlastne a prečo vôbec vzniká... Teším sa s Te-
bou v „kruhu spriaznených duší“, ako ich nazý-
vaš, zas na najbližšie videnie a dovtedy mnoho km 
podzemných na púti životnej Ti, nášmu učiteľovi, 
prajem i za Tvojich žiakov

Braňo Šmída

Ťažko je písať o šesťdesiatnikovi, ktorý neob-
sedí na zadku a ani ťažkých päťdesiatdva akcií 
v jaskyni Skalistý potok za uplynulý rok mu ne-
uberie na eláne, pracovitosti a veselej mysli. Pô-
vodne tých akcií plánoval šesťdesiat, „pohnojili“ 
to však tvorcovia kalendára, ktorí v ňom uviedli 
iba 53 týždňov. Pri náročnosti našej jaskyne (však 
to niektorí poznáte), pri prevýšení 300 metrov ku 
vchodu, lahôdke v podobe 24-metrového traver-
zu vo výške 36 metrov, štveraní sa v meadri a ná-
slednej šesťhodinovej tvrdej práci pri sifóne 17/13 
by skôr svedčilo o nedbanlivosti matrikára pri za-
pisovaní dátumu Zdenovho narodenia.

Nám „služobne“ mladším jaskyniarom nepri-
slúcha hodnotiť jeho začiatky v jaskyniarstve, 
zahraničné expedície, ani prínos pre slovenskú 
speleológiu u nás doma. Skôr môžeme rozprá-
vať o človeku, ako ho možno ostatní nepozna-
jú. O človeku, ktorý mal tú smolu, že sme si od 
neho nedali rozumne poradiť, a tak sme s ním 
prešli časť jeho jaskyniarskeho života. Na Zdeno-
vi je príslovečná jeho trvdohlavosť a pracovitosť. 
Je zbytočné písať o jeho akademických tituloch, 
ktoré v svojom odbore – geografii dosiahol. Ale 
neobyčajná technická zdatnosť a zručnosť evoku-
je podozrenie, že v mladosti sa mu pomiešali pri-
hlášky na vysokú školu, a tým Slovensko prišlo 
o zdatného technika, konštruktéra či technoló-
ga. Svoju ľudskú dobrotu skrýva za tvrdosť, pre-
cíznosť, niekedy aj za mrzutosť a ufrflanosť. To 
je iba vonkajší obal pre tých, ktorí ho nepoznajú. 
My, ktorí sme v jeho blízkosti prežili pekných pár 

rôčkov, ho poznáme z iného pohľadu. Jeho ocho-
tu pomôcť a poradiť ocenilo už mnoho jaskynia-
rov. Samozrejme, vrátane nás. Pri našich zdra-
votných peripetiách nám reálne uvažujúci známi 
predpovedali, že zvyšok života uvidíme jaskyňu 
iba ak v televízii. Opak bol pravdou. Vždy nám 
dal dostatok času, zvoľnil na potrebný čas tempo 
prác v jaskyni, aby sme sa znovu dostali do formy. 

Možno málokto to vie, ale Zdeno je živá chodia-
ca kronika jaskyniarstva na Slovensku. Za svoju  
dlhoročnú jaskyniarsku činnosť postretal na spo-
ločných akciách generácie slovenských jaskynia-
rov. Speleologické legendy Antona Droppu, Sta-
na Šrola, Petra Hipmana, Jana Tulisa a stovky  
ďalších. Keď o svojich zážitkoch rozpráva pri vý-
stupe k hornému vchodu jaskyne, cesta nám rých-
lo ubieha a aj ten kopec, na ktorý sa štveráme, nie 
je taký strmý, ako sa navonok zdá. Čo už môže byť 
zaujímavé na zážitkoch z jaskýň – tma, voda, zima, 
rozčúlený vyrušený netopier či v plazivke v blate 
prilepený jaskyniar? To nepoznáte Zdenov zmysel 
pre humor. Hovorí o tom takým štýlom, že aj tma 
je svetlejšia, voda suchšia a zima teplejšia.

O jaskyniarstve a jaskyniaroch už vyšlo veľa 
kníh. Sú to ódy na podzemie. Všetko je v nich 
prikrášlené, v superlatívoch, s pátosom, fotky 
len z tej najkrajšej časti a jaskyniarske osobnos-
ti zidealizované. Lenže skutočné jaskyniarstvo 
je o čomsi inom. O tvrdej drine, litroch potu 
a množstve venovaného času. Za to nás občas prí-
roda odmení a my vidíme a zažijeme to, čo inému 
smrteľníkovi nie je dopriate. Jaskyniarstvo je aj  
o zaťatých tvrdých a svojských náturách, aj o sile 
kamarátstva a jaskyniarskeho kolektívu. Jasky-
niarske zážitky v Zdenovom podaní sú hodné 
knižného vydania. 

Čo na záver? Do ďalšej štyridsiatky mu prajeme 
hlavne zdravie, dostatok zaťatosti a aj šťastie pri 
ďalších objavoch a dokumentácii jaskýň. A nech 
ostane taký, aký je. Už to s ním nejako vydržíme.

Jozef Mufi Mikloš a Jozef Kovalik

Pozn.: Pretože osobnosť doc. Dr. Hochmutha 
je šíra, pestrá a charizmatická, pre nás jaskynia-
rov môže byť inšpiratívnym jeho pohľad na vý-
voj slovenskej speleológie, niektoré javy, vlastná  
retrospektíva aktivít i to, ako vníma záľubu, vá-
šeň či remeslo spojené s objavovaním podzemia. 
Jubilantovi sme preto položili niekoľko otázok; 
odpoveď na ne v podobe interview nájdete v ďal-
šom čísle Spravodaja SSS.
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Dušan Púček
* 28. 9. 1955
V 11. 2. 2010

Narodil sa v obci Stráňavy v pro-
stredí Lúčanskej Malej Fatry;  
povyše rodnej obce medzi 
vrchmi Polom a Hoblík sa 
nachádza krasový kaňon, 
ktorým preteká potok  
Hýrov. Práve Stráňav-
ská dolina mu učarovala 
a zostala jeho srdcovou 
záležitosťou až do kon-
ca jeho aktívneho života. 

Už v detstve mal pekný 
vzťah k prírode, pri po-
tulkách po blízkych oko-
litých lesoch sa prejavoval 
aj jeho umelecký talent. Ako 
spomínajú Dušanovi bratia 
Jano a Stano, jedno z prvých diel 
bola habarka (vareška) z vrcholcov 
malých suchých stromčekov a rôzne pištole 
a pušky na fazuľky a vtedy zacítil vôňu dreva, kto-
rá mu zostala až do konca života. 

Po potulkách lesom pozeral po vývratoch a roz-
prával, čo vidí alebo čo by mohlo byť z toho alebo 
onoho koreňa. Odrezané korene nosil domov, zlú-
pal z kôry, nalakoval a vešal alebo staval, kde sa 
dalo, a vysvetľoval nám, čo znázorňujú jednotlivé 
samorasty. Neskôr sa púšťal aj do dorábania jednot-
livých detailov, ktoré chýbali na samoraste, aby kaž-
dý, kto naň pozrie, videl a vedel, o čo ide. Takto po-
maly prešiel zo samorastov na drevorezbu. Jano 
a Stano pokračujú: Okrem samorastov z detstva si  
spomíname na asi 15 cm veľkú hlavu v klobúku  
z ľudovej tvorby, ktorú robil vo výtvarnom krúžku 
v základnej škole. Vedel aj slušne maľovať, hlavne 
uhľom a grafitom. Jeden čas sa zaoberal linorytom 
(grafikou), a vtedy mu tie drobné dláta načisto uča-
rovali. Dušanova tvorba je známa aj v radoch 
jaskyniarov, na Speleomítingoch boli ocene-
ní jedinečným vyrezávaným črpákom z tvorby 
Dušana Púčka. 

Bratia ďalej spomínajú: Jaskyne začal preze-
rať v zhruba rovnakom čase, keď hľadal samorasty  

v Havraních skalách. Prezeral rôzne pukliny a diery, 
v ktorých hľadal rôzne sfarbené vápencové usadeni-
ny. Občas nás zobral so sebou, poukazoval, čo našiel. 

Koľko ráz došiel s rozbitými kolenami, čo sa 
pošmykol na skalách... Vytiahol nás na 

Hoblík do jaskyne, ale vybavenie sme 
mali mizerné, len sviečku a lano, 

už vtedy sa nebál vopchať nos do 
neznámej diery.

V deväťdesiatych rokoch 
minulého storočia sa spo-
znal s rezbárom a jasky-
niarom Adamom Vallom 
z Terchovej, s ktorým 
trávil veľa času. Adam 
ho zasvätil nielen do ta-
jov rezbárstva, ale aj do 
tajov jaskyniarstva, ktoré 

mu učarovalo už v detstve. 
V roku 1997 patril k za-

kladajúcim členom jaskyniar-
skej skupiny Malá Fatra-Sever,  

neskôr premenovanej na JS Ada-
ma Vallu, v skupine patril k členom 

výboru ako pokladník. Zúčastnil sa na akci-
ách v sonde pod Vencovou, v Jaskyni nad vyvie-
račkou, v Kryštálovej jaskyni, na Dubnej skale 
a iných. No stále nemohol zabudnúť na svoju 
rodnú dedinu Stráňavy a hlavne na Stráňavskú 
dolinu a jej Hoblíkové jaskyne. 

Roku 2009 sa stáva zakladajúcim členom  
Žilinského jaskyniarskeho klubu, kde bol zvo-
lený za predsedu klubu. Aktívne sa venoval 
prácam v Hoblíkových jaskyniach, hlavne v jas-
kyni H3, ktorá sa nachádza pri potoku Hýrov. 
Intenzívne sa zapájal aj do čistenia studne na 
Lietavskom hrade. 

Dušan Púček mal prirodzenú autoritu a ot-
covský prístup ku všetkým členom klubu. Pre-
to sa rozhodli pomenovať jaskyňu H3 po ňom 
– 28. 2. 2010 dostala jaskyňa názov Púčkova 
jaskyňa pod bralom. Aj touto cestou chceme 
vzdať hold pamiatke prvého predsedu Žilin-
ského jaskyniarskeho klubu. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Tibor Pajtina, Jano a Stano Púčkovci

Spomienka
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Za dobrým priateľom a jaskyniarom

Dušanovi Púčkovi, vedúcemu Žilinského 
jaskyniarskeho klubu

Nie je to tak dávno, čo sa v spomienkach vra-
ciam do roku 2003 a pripomínam si osudové 
stretnutie v Stráňavskej doline neďaleko Žiliny. 
V tú krásnu jeseň som sa tam vybral s manžel-
kou a bratom na turistický výlet. Keď sme pre-
chádzali cez potok Hýrov, ktorý bol vtedy roz-
vodnený, stretli sme sa tam s dvomi mužmi.  
Stáli po kolená v potoku a usilovne kopali. Slovo 
dalo slovo a dozvedeli sme sa, že sú jaskyniarmi 
z terchovskej skupiny. Ako turisti sme o jaskynia-
roch čo-to vedeli, no nemali sme odvahu sa nimi 
stať – pokladali sme ich za veľmi odvážnych ľudí 
a báli sme sa, či nás prijmú medzi seba. 

Nemôžem zabudnúť, Dušan, že Ty si nám 
vtedy s úsmevom na tvári podal do rúk krom-
páč a lopatu, aby sme vám, ak chceme, po-
mohli. Aj keď sme vtedy vchod do jaskyne ne-

našli, mali sme veľkú radosť, že sme praco-
vali s ozajstnými jaskyniarmi. Autom si nás  
potom spolu s Emilom Jelínkom zobral do Ži-
liny a keď sme sa lúčili, dal si nám na seba kon-
takt a povedal nám, že ak chceme byť naozaj 
jaskyniarmi, máme prísť za Tebou, vyplniť pri-
hlášky do Slovenskej speleologickej spoločnosti 
a budeme pôsobiť v jaskyniarskej skupine Ada-
ma Vallu v Terchovej. Prihlášky sme si u Teba 
podali a vďaka Tvojej ochote pomôcť nám ako 
začínajúcim jaskyniarom sme mali možnosť 
hlbšie spoznávať jaskyne v našom okolí a ne-
skôr aj na celom Slovensku.

Hovorí sa, že krásne spomienky a zážitky 
sa z mysle nikdy nestratia. Vďaka Tebe, Du-
šan, sme spoznali dobrých priateľov, jaskynia-
rov v Terchovej, ostatných okolitých skupinách 
a mnohých ďalších. Očaril nás fascinujúci svet 
jaskýň a náš život sa stal krajším a bohatším. 
Mal si nás rád a my sme mali radi Teba.

Česť Tvojej pamiatke!
Ján Dubravay

Pribudla nám ďalšia turisticky sprístupnená jaskyňa
Dňa 23. marca 2010 sme slávnostne uvítali do života ďalšiu jaskyňu na Slovensku sprístupne-

nú zásluhou dobrovoľných jaskyniarov – členov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Na podu-
jatí, ktoré sa pri príležitosti otvorenia Malej Stanišovskej jaskyne v Jánskej doli-
ne pre verejnosť uskutočnilo v OC Jasná Shopping City v Liptovskom Mikuláši, 
tak symbolicky vodou z karbidky urobil známy slovenský speleológ a čestný člen 
SSS Dr. Anton Droppa. Predseda SSS Bohuslav Kortman prevzal z rúk prevádz-
kovateľa jaskyne Petra Vaněka dekrét o odovzdaní 1 % tržby z vybraného vstup-
ného pre Slovenskú speleologickú spoločnosť. Ďakujeme a želáme osadenstvu 
jaskyne úspešnú sezónu a veľa spokojných návštevníkov!

Red.

12 x jaskyne v Krajskej knižnici v Žiline
Už tri razy sa v žilinskej krajskej knižnici predstavili dobrovoľní slovenskí jaskyniari v rámci 

cyklu prednášok o jaskyniach a jaskyniarstve na Slovensku. Na podujatiach, ktoré sa od začiat-
ku roka konajú každú tretiu stredu v mesiaci, si účastníci vypočuli úvodnú prednášku predsedu 
SSS na tému Čo je speleológia a prednášku o histórii speleológie v Žiline a okolí. Na ňu nadvia-
zali jaskyniari zo Žilinského jaskyniarskeho klubu, Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu v Tercho-
vej a Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy z Považskej Bystrice. Nasledovať budú prezentácie 
ďalších speleoklubov a prednášky členov SSS (P. Holúbka, P. Medzihradského a iných známych 
slovenských jaskyniarov).  

Red.

Aktuality
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Vyhodnotenie súťaže o umelecké 
stvárnenie jaskyne

Peter Holúbek

V apríli roku 2009 vyhlásili Slo-
venské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva, Slovenská speleologická spoločnosť, Sprá-
va slovenských jaskýň v spolupráci s Českou 
speleologickou spoločnosťou a Správou jaskýň 
Českej republiky súťaž o umelecké stvárne-
nie jaskyne. Do konca roku 2009 bolo pri-
hlásených 8 prác, ktoré vyhodnotila porota 
v zlo žení: B. Kortman, J. Hlaváč, P. Holúbek, 
J. Hromas s kolektívom spolupracovníkov,  
I. Chomová, Z. Motyčka a D. Šubová.

Kategória plastiky:

Ing. Zbigniev Nišponský,Košice, dve kera-
mické plastiky: Tisovské fujary, Boj so závalom, 
Michňová a bronzová plastika: Jaskynná Madona. 

Získal cenu Slovenského múzea ochrany prí-
rody a jaskyniarstva za práce Tisovské fujary 
a Jaskynná madona. 

Kategória poézia:

Ing. Marcel Lalkovič, CSc., Ružomberok,  
poézia: Predjamska legenda, Neznáme volanie, 
Zvláštny svet, Trinásta komnata, Život pri pagode. 

Získal čestné uznanie Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti a cenu riaditeľa Správy jaskýň 
Českej republiky.

Mgr. Bohuslav Kortman, Považská Bystri-
ca, texty piesní o jaskyniach a jaskyniaroch: 
Najsprávnejší smer, Jaskyňové blues, Hľadali ma, 
Kilometre v nohách, Vybral som sa do vrchov. 

Získal čestné uznanie.

Kategória fotografia:

Mária Škvareková, Spišská Belá, dve čier-
nobiele fotografie: Fotokoláž I, Fotokoláž II  
27 x 20 cm. 

Získala cenu Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti.

Kategória obrazy:

František Miháľ, Poprad, 9 obrazov, 7 pastelov 
Do komína, Kopanie I, Zátišie, Kaplnka, Aragonity, Ko-
panie II, Chodba v jaskyni, 23 x 29 cm, 1 pastel Brč-
ká 28 x 35 cm, 1 perokresba Well dome 16 x 20 cm, 

Získal cenu Správy slovenských jaskýň za ob-
razy Brčká a Kopanie II a cenu Správy jaskýň 
Českej republiky za pastely.

Zdeňka Mlýnková, Praha, obraz na skle  
23 x 17 cm.  

Získala čestné uznanie.

Štepánka Poupetová, Praha, obraz Studna 
43 x 85 cm. 

Získala čestné uznanie.

Kolektivní práce předškoláků mateřské 
školy Sulanského, Praha, obraz Koněprusy  
200 x 87 cm.

Získali cenu riaditeľky Slovenského múzea 
ochrany prírody a jaskyniarstva a cenu Českej 
speleologickej spoločnosti. 

Jedno z ocenených diel: Tisovské fujary. 
Autor Z. Nišponský

V Spravodaji SSS uverejníme aj ďalšie súťažné práce.



Summary

The first number of 41st volume of our bulletin begins with a summarizing report on activities 
of the Slovak Speleological Society (SSS) during 2006 – 2009 by its the present chairman 
Bohuslav Kortman; the fruitful activities of caving groups and clubs in 2009 are described 
in more detailed way. Topic data on the longest and deepest caves and abysses in the Slovak 
Republic are brought in tables by J. Tencer.

The following part of bulletin contains contributions from voluntary Slovak cavers engaged in 
speleological survey of caves both in karst and pseudokarst localities of Slovakia: in pseudokarst 
of Levočské Hills (F. Majerníčková, P. Imrich), Blatnický karst in Veľká Fatra Mts. (P. Pokrievka jr.), 
karst near Valaská village close to Bystrianska Cave (Ľ. Múka), in Jánska Valley in Low Tatras 
Mts. (P. Holúbek), Borinský karst in Lesser Carpathians (P. Magdolen) and Spiš-Gemer karst 
near Tisovec (D. Hutka, J. Hecko). The next contributions are dealing with history: M. Stupavský 
writes about speleology in connection with archaeology (archaeospeleology), 30 years of 
activities of Prešov Caving Club in the Eastern Slovakia are retrospected by its chairman R. Košč. 
J. Stankovič informs on his experience with lights used in speleology including the new type of 
caving light. Discoverers and explorers, present top Slovak speleologists, B. Šmída and L. Vlček 
are authors of the article on the greatest quartzite caves in the world located in table mountains 
of Venezuela. Article brings the new data on the latest discoveries from expeditions to Churí- 
-tepui including map plans of caves and a table with data on the longest sandstone caves in the 
world, dated to 31st December 2009.

The bulletin is ending with congratulations to celebrating men – Dušan Kubíny, the first 
chairman of the Slovak Speleological Society after its reestablishment in 1969; Ján Tulis and 
Zdenko Hochmuth, chairmen of SSS during 1988 – 2003, as well as other social news and topic 
events.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Peter Gažík






