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Správa o čINNoStI SLoveNSkej SpeLeoLogIckej 
SpoLočNoStI za rok 2010

Bohuslav kortman, predseda SSS

čINNoSť rIadIacIch, výkoNNých 
a koNtroLNých orgáNov

V apríli sa za účasti vyše 100 delegátov z ob-
lastných skupín a klubov SSS konalo vo Svite 
16. valné zhromaždenie Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti. Plénum zvolilo nový výbor 
a kontrolnú komisiu, ešte predtým schválilo 
volebný a rokovací poriadok, správy o činnosti 
a hospodárení SSS a správu kontrolnej komi-
sie; schválili sa aj zmeny v stanovách, naše člen-
stvo v Európskej speleologickej federácii (ESF) 
a prijatie jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec 
do SSS. Na valnom zhromaždení bolo ocene-
ných viacero členov a skupín SSS. O priebehu 
a výsledkoch VZ sa podrobnejšie píše v Spravo-
daji SSS 2/2010.

Uskutočnili sa štyri spoločné zasadnutia 
výboru SSS a kontrolnej komisie. V januári 
a marci sa na nich členovia zaoberali prípra-
vou valného zhromaždenia a Speleomítingu, 
návrhom volebného a rokovacieho poriadku 
a pripravovanými zmenami stanov, účasťou zá-
stupcov SSS na podujatí ESF, ako aj nezaregis-
trovaním SSS ako príjemcu 2 % dane z príjmu 
za rok 2009; tento problém sa podarilo vyriešiť 
vďaka ústretovosti jedného z jaskyniarskych 
klubov. Na programe májového a októbrového 
zasadnutia boli najmä príprava, resp. bilancia 
Jaskyniarskeho týždňa v Španej Doline, zabez-
pečenie ďalšieho ročníka Speleologickej školy, 
realizácia projektov SSJ a SMOPaJ s účasťou 
SSS, fungovanie vlastnej internetovej strán-
ky, informácie o edičnej činnosti a o činnosti 
ESF. Výbor sa venoval aj činnosti sekretariátu, 
hospodáreniu organizácie a členskej agende, 
odporučil KÚŽP v Žiline udeliť výnimku na 
speleologický prieskum a výskum novozalože-
nému jaskyniarskemu klubu a prisľúbil pomoc 
SSS Českej speleologickej spoločnosti pri orga-
nizovaní kongresu Medzinárodnej speleologic-
kej únie (UIS) v roku 2013 v Brne.

Schválené zmeny stanov SSS (zahrnula sa 
do nich kultúrna činnosť a vypustil sa odsek 
týkajúci sa poistenia členov) formou dodatku 
k stanovám zaregistrovalo MV SR. Podarila 

sa opätovná registrácia SSS na príjem 2 % 
z dane fyzických a právnických osôb za rok 
2010. Vlani nám, resp. nezaregistrovaným 
OS a K prostredníctvom klubu Speleo-Detva 
daňové úrady poukázali vyše 2500 €, čo je 
však o cca 1600 € menej ako rok predtým. 
Na druhej strane príjmy z členských príspev-
kov v porovnaní s predchádzajúcim rokom 
vzrástli o viac ako 600 € a priblížili sa k hra-
nici 7500 €. Najviac výdavkov bolo na edič-
nú činnosť (skoro 13 600 €) a na činnosť 
sekretariátu. Zo ŽSK sme dostali dotáciu na 
projekt 300 €, plánované peniaze z projektu 
SMOPaJ by sme mali získať v roku 2011. Ku 
koncu roka 2010 sme evidovali 801 členov, 
z toho 23 nezaradených a 13 čestných členov; 
počas roka pribudlo 51 nových členov, 3 čle-
novia zomreli, viacerí zanechali činnosť v SSS 
alebo im základné organizačné zložky zrušili 
členstvo. Oproti roku 2009 sa zvýšil celko-
vý počet skupín a klubov SSS zo 48 na 49  
(5 z nich nepredložilo správu o činnosti), ako 
aj celkový počet členov o 36. Súhrnné údaje 
o hospodárení SSS a o činnosti OS a K spra-
cované do tabuľkových prehľadov tvoria sú-
časť tejto správy. 

ceNtráLNe a INé podujatIa 
a aktIvIty 

V poradí 51. jaskyniarsky týždeň SSS, kto-
rý sa uskutočnil na prelome júla a augusta 
v Španej Doline pri Banskej Bystrici za účasti 
približne stovky jaskyniarov zo Slovenska, 
Česka a Poľska, úspešne zorganizoval ban-
skobystrický speleoklub. Ešte viac účastní-
kov (okolo 240) sme zaznamenali na ďalšom 
ročníku Speleomítingu v apríli vo Svite; po-
pri našich jaskyniaroch a ich priaznivcoch na 
ňom nechýbali ani členovia ČSS na čele s jej 
predsedom Z. Motyčkom či známy cestova-
teľ a filmár P. Barabáš. Jeho film Tajomstvo 
podzemia uzavrel bohatý program s 20 pre-
zentáciami približujúcimi pôsobenie speleo-
lógov u nás i v zahraničí. Na začiatku boli 
odmenení najúspešnejší slovenskí jaskyniari 
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v roku 2009 a diplomy prevzali autori oce-
není v súťaži o umelecké stvárnenie jaskyne, 
na organizácii ktorej sa podieľala aj SSS. 
SSS bola i spoluorganizátorom 15. ročníka 
Speleofotografie, medzinárodnej súťažnej vý-
stavy fotografií s tematikou jaskýň, ktorá sa 
v novembri a decembri konala v Slovenskom 
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Lip-
tovskom Mikuláši. O všetkých podujatiach 
vyšli články v Spravodaji 1, 2 a 3/2010. Týka 
sa to aj 5. Eurospeleofóra v Budapešti, na kto-
rom sa zúčastnili viacerí členovia SSS vrátane 
dvoch členov výboru, a osláv 60. výročia STJ 
KW v Krakove, kde kolegom z najstaršieho 
jaskyniarskeho klubu v Poľsku osobne za-
blahoželali predseda a traja členovia výbo-
ru. Blahoželali sme aj čestnému členovi SSS 
Dr. Antonovi Droppovi k jeho deväťdesiatke 
a vyznamenaniu, ktoré mu udelil prezident 
Ruskej federácie D. Medvedev. Tento nestor 
slovenskej speleológie bol v marci prítomný aj 
na slávnostnom podujatí pri príležitosti otvo-
renia Malej Stanišovskej jaskyne pre verejnosť. 
Ide už o štvrtú jaskyňu v novodobej histórii 
jaskyniarstva na Slovensku sprístupnenú zá-
sluhou dobrovoľných jaskyniarov – členov 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. Tí sa 
vlani pričinili aj o vyhlásenie ďalších jaskýň 
u nás za verejnosti voľne prístupné. Z tradič-
ných centrálnych podujatí sa pre slabý záujem 
neuskutočnili Lezecké dni a nízka účasť naj-
mä mladých adeptov jaskyniarstva poznačila 
ostatný ročník Speleologickej školy SSS, ktorý 
prebehol v novembri v Liptovskom Jáne. Prob-
lémy sa vyskytli aj pri aktualizovaní obsahu 
webovej stránky sss.sk pre pracovnú zane-
prázdnenosť jej doterajšieho administrátora. 

Počas celého roka sa prezentovali naši jas-
kyniari a speleologické kluby v cykle predná-
šok o jaskyniach a jaskyniarstve na Slovensku 
s názvom 12 × jaskyne v Krajskej knižnici v Ži-
line; tento úspešný projekt SSS určený pre ši-
rokú verejnosť podporil Žilinský samosprávny 
kraj. SSS predložila v apríli súťažnú ponuku 
vo verejnej súťaži Správy slovenských jaskýň 
na predmet obstarávania Monitoring a ma-
nažment vybraných jaskýň – Mapovanie jaskýň 
a po jej prijatí uzavrela zmluvu so ŠOP, SSJ na 
zameranie a mapové zdokumentovanie vybra-
ných 12 nesprístupnených jaskýň Slovenska 
v termíne do konca roka 2012. Na realizá-

cii tohto projektu sa zúčastňujú riešiteľské 
tímy – merači v jaskyniach a spracovatelia máp 
z viacerých skupín a klubov SSS, vybratí podľa 
kritérií stanovených vyhlasovateľom verejného 
obstarávania.

Dôležitou súčasťou poslania SSS je vedec-
ký výskum a dokumentácia speleologickej 
činnosti jednotlivcov, jaskyniarskych skupín 
a klubov prostredníctvom správ, technických 
denníkov, máp a iných dokumentačných ma-
teriálov. Časť z nich sa aj vlani sústreďovala 
na sekretariáte spoločnosti, resp. v Sloven-
skom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva 
v rámci prebiehajúceho štrukturálneho pro-
jektu Získanie zemepisných súradníc vchodov 
do jaskýň a dobudovanie archívu podzemných 
krasových javov, do ktorého je zapojená aj 
SSS a jej členovia. Rozvíjala sa spolupráca so 
speleologickými organizáciami a pracoviskami 
Štátnej ochrany prírody, ako aj s vysokými ško-
lami pri vedeckovýskumnej, dokumentačnej 
a ochranárskej činnosti vo verejnosti neprí-
stupných i sprístupnených jaskyniach a v kra-
sových územiach. Získané odborné poznatky 
alebo fotografie viacerí jaskyniari publikovali 
časopisecky aj knižne, a to i v zahraničí. Vydali 
sme 4 čísla Spravodaja SSS a knihu Plešivec-
ká planina s podtitulom Jaskyne Plešiveckej 
planiny – svetové prírodné dedičstvo od ko-
lektívu autorov pod vedením J. Stankoviča. 
Časť nákladov na prípravu a vydanie knihy 
sa hradila z grantu získaného r. 2007 v Envi-
ronmentálnom fonde MŽP SR, zvyšok z pros-
triedkov SSS a SK Minotaurus. Pracovalo sa aj 
na tvorbe iných publikácií, ktoré vyjdú v na-
sledujúcich rokoch. Osobitnou kapitolou je 
expedičné pôsobenie našich jaskyniarov a spe-
leoalpinistov vo významných i menej známych 
krasových oblastiach v Európe a inde vo svete 
(Poľsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, 
Slovinsko, Macedónsko, Kosovo, Mexiko...) 
a spolupráca s tamojšími a ďalšími zahranič-
nými speleológmi. 

Podrobnejšie informácie o podujatiach a ak-
tivitách slovenských jaskyniarov vrátane vý-
sledkov speleologického prieskumu, výskumu 
a ochrany krasových javov sú zahrnuté do nad-
väzujúcich výročných správ jednotlivých jas-
kyniarskych skupín a klubov a obsahujú ich 
aj internetové stránky SSS a jej organizačných 
zložiek.
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čINNoSť jaSkyNIarSkych SkupíN a kLuBov v roku 2010

jaskyniarska 
skupina 
adama vallu
v terchovej

Členovia JS Ada-
ma Vallu sa počas 
roka zamerali na po-
kračovanie prác v Kryštá-
lovej jaskyni, kde sme otvorili novú sondu pred 
vchodom do Kaplnky Panny Márie. Počas roka 
nás dosť brzdilo nepriaznivé počasie, lebo ak 
zapršalo, časť jaskyne zatopila voda. Zatiaľ sa 
nám nepodarilo zistiť, odkiaľ priteká. Skúsili 
sme otvoriť sondu aj zvonka pod jaskyňou, 
ale k vode sme sa nedostali. Možno sa nám to 
podarí v roku 2011.

Začali sme sa venovať aj Sonde č. 8 vo Vrátnej, 
pričom nám veľmi pomohli členovia JK Strá-
žovské vrchy. Z našich členov môžem pochváliť 
Ivetu Štefkovú, Petra Jančiaka, Jana Dubravaya  
s manželkou Majkou, Milušku Šiškovú, Jana Mu-
ráňa, Mira Holúbka, Mirku Fondrkovú a Jana 
Fondrka. Sonda dosiahla dĺžku 16 m, na konci 
sme narazili na sienku s výškou 3 m a šírkou 3,5 m,  
do ktorej sa ako prvý dostal P. Jančiak (preto 
dostala názov Jančiakova sienka). Po vzájomnej 
dohode sme sa rozhodli sondu zamerať, vyho-
toviť jej mapu a dať jej meno Adamova jaskyňa.

Na Jaskyniarskom týždni v Španej Doline 
sa zúčastnili M. Šišková, J. a M. Dubravayovci, 
na Speleomítingu vo Svite O. a I. Štefkovci,  
M. Šišková, J. a M. Dubravayovci.

Chcel by som sa poďakovať všetkým sponzo-
rom, ktorí nám pomohli finančne i materiálne: 
starostovi Terchovej Viktorovi Valovi, ďalej 
Jozefovi Dávidíkovi, Ľubovi Chobotovi, Petrovi 
Jančiakovi a Mirovi Holúbkovi. Do nového 
roku prajem členom SSS veľa zdravia, šťastia, 
lásky a nových jaskyniarskych objavov. 

Ondrej Štefko, predseda JS

jaskyniarska skupina aragonit 

Jaskynarska skupina Aragonit zorganizovala 
alebo sa zúčastnila v roku 2010 celkove 57 

pracovných a prieskumných akcií na území ná-
rodných parkov Malej a Veľkej Fatry a CHKO 
Horná Orava. Z akcií vyhotovila 46 technic-
kých denníkov. Objavili alebo vykopali sme  
26 m nových priestorov.

V začiatku roka v zimných mesiacoch sme 
uskutočnili 11 akcií v Turskej doline, kde sme 
okrem terénneho prieskumu pracovali najmä  
v Jaskyni pod vyhliadkou, z ktorej sme vytrans-
portovali niekoľko kubíkov sedimentu a dosta-
li sme sa v nej do vzdialenosti 16 m. 

20 akcií sme venovali prieskumu jaskyne 
Ľudmila a jej bezprostredného okolia. Son-
dážne práce sme vykonávali v Jaskyni uda-
vačov a pokúšali sme sa do nej preraziť nový 
bezpečnejší vchod. Severozápadne od jaskyne 
v strmom lomovom svahu sme otvorili ďalšiu 
pracovnú sondu, v ktorej sme nachádzali 
množstvo sintrových kôr a kvapľov. Počas 
roka sme okrem rutinnej kontroly uzáveru 
jaskyne Ľudmila vykonávali sondovacie prá-
ce v jej vchode v snahe nájsť pokračovanie 
prítokového koridoru, ktorý môže smerovať 
k Jaskyni udavačov. Spojiť obidve jaskyne sa 
nám zatiaľ nepodarilo. V ceste stoja nebez-
pečné závaly. 

Okrem dokumentačnej činnosti a merania 
v jaskyni sme sa snažili monitorovať aj výskyt 
netopierov. Počas jari, leta a jesene sme však 
žiadneho netopiera v jaskyni nenašli, čo je 
veľmi zaujímavé, ale pripisujeme to nízkym 
priestorom, ľahko dostupným líškam, ktoré 
jaskyňu stále navštevujú. 

Prieskum jaskyne je veľmi náročný, najmä 
pre vodou zatopené, úzke, výzdobou preras-
tené chodby na jej konci. Jedinú možnosť 
poskytuje paralelný kanál prechádzajúci nad 
hlavnou chodbou za Mesiačikovým jazierkom. 
Prístup do týchto častí jaskyne je však veľmi 
obťažný a v paralelnom kanáli sú úžiny, ktoré 
možno prekonať len pomocou špeciálnych 
prác.

Juhovýchodne od kóty Malá Fatra sme našli 
v skalných odkryvoch dve ponorové 5 m dlhé 
jaskyne, v ktorých sme v spolupráci s jaskyniar-
mi z Varína vykonávali na niekoľkých akciách 
exploračné práce. Pôjde zrejme o ponory vôd 
Váhu, ktoré sa však na mieste ponárali len 
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krátko, čo zrejme svedčí o rýchlom geolo-
gickom pozdvihu hornín v danom časovom 
období. 

Robili sme aj dôkladný prieskum lomových 
stien v severovýchodnej časti lomu Kraľovany 
2. V lomovej stene pod vchodom do Ľudmily 
sme našli niekoľko zaujímavých otvorov, kto-
rých prieskum plánujeme na jar roku 2011.

Niekoľko akcií (3) sme venovali povrchové-
mu prieskumu a fotodokumentácii v oblasti 
Veľkého Rozsutca a záveru Vrátnej doliny. Po-
čas výstupu na Hoblík sme našli a zdokumen-
tovali Bivakovú jaskyňu tesne pod vrcholom 
Hoblíka (5 m). Dve terénne prieskumné akcie 
sme uskutočnili v Stratenci, kde sme preskú-
mali otvor v skalnej stene nad vežou (Okno 
nad vežou). Dutina má dĺžku 4 m a bola bu-
dovaná koróznou činnosťou zrážkových vôd. 
Severne od priepasti sme našli novú 5 m dlhú 
Jaskyňu nad skalnou rizňou.

V Strateneckej priepasti sme robili fotodo-
kumentáciu a pokúšali sme sa preliezť pod 
zával v Jánošíkovom dóme. Objavný prielez  
z roku 1983 je už dnes zavalený. Monitorovali 
sme i miesto s prievanmi nad Nugetovou ve-
žou vo výške cca 1400 m n. m.

Jedenásť akcií sme uskutočnili v spolupráci  
s OS Veľká Fatra v jaskyniach Suchá 1 a Suchá 
2 a v jaskyni Javorina v Belianskej doline vo 
Veľkej Fatre. Spolupracovali sme na praco-
viskách, ktorými sa Veľkofatranci pokúšajú 
spojiť obe jaskyne do jedného systému, ktorý 
by presiahol dĺžku 2 km. Obe jaskyne sme spo-
jili povrchovým polygónovým ťahom. Okrem 
pracovného nasadenia sme sa venovali dôklad-
nej fotodokumentácii oboch jaskýň i vyššie 
položenej jaskyne Javorina a pomáhali sme pri 
exploračných prácach v pracovnej sonde č. 7 
nad jaskyňou Javorina.

V dňoch 13. až 15. augusta sme usporiadali 
tradičné, v poradí už siedme pracovné stret-
nutie jaskyniarov v Turskej doline, ktorého sa 
zúčastnili jaskyniari z OS Veľká Fatra a JS Ara-
gonit, spolu 30 ľudí. Okrem pracovnej činnosti  
v Jaskyni pod vyhliadkou vybudovali jaskyniari 
z OS Veľká Fatra lanový trenažér ponad rokli-
nu potoka, na ktorom sa preverovala a trénova-
la lezecká a technická pripravenosť a zdatnosť 
jednotlivcov. Počas akcie sme podnikli výstupy 
na Čipčie a vrch Dedová. Sponzorom poduja-
tia bol vedúci JS Aragonit.

Jaskyniarska skupina Aragonit v roku 2010 
aktívne spolupracovala s OS Veľká Fatra a JK 
Varín na pracovných akciách v Kraľovianskom 
meandri v lome Kraľovany 2 a v jaskyniach 
Belianskej doliny vo Veľkej Fatre. Spoluprácu 
sme nadviazali aj so Žilinským jaskyniarskym 
klubom, s ktorým sme navštívili Stráňavskú 
ponorovú jaskyňu pod Polomom.

Ďakujem za spoluprácu a podporu všetkým 
obetavým členom skupiny, najmä sponzorovi 
Janovi Litvíkovi, ktorý zabezpečoval svojím 
autom podstatnú časť akcií v Ľudmile a vo 
Veľkej Fatre. 

Konečné poradie jednotlivých členov JS Ara-
gonit podľa účasti na akciách v roku 2010: 
Eduard Piovarči 57, Peter Kozoň 26, Martin 
Hulla 20, Ján Litvík 19, Peter Janoušek 11, 
Michal Litvík 9, Tomáš Hulla 8, Alojz Litvík 
8, Erik Janoušek 8, Michal Božek 8, Alžbetka  
Piovarčiová 9, Mária Piovarčiová 7, Peter Balo-
šák 6, Adam Litvík 5, Ján Litvík ml. 4, Marián 
Hýll 1, Matúš Čička 1.

Eduard Piovarči, vedúci JS

Speleoklub 
Badizer 
ardovo

Členovia SK Ba-
dizer sa počas roku 
2010 zamerali hlavne na 
prieskumno-sondážne práce. Spolu odpra-
covali okolo 30 hodín. V rámci pracovného 
týždňa sa uskutočnilo zabezpečenie vchodu 
na lokalite Julov ponor pomocou betonáže, 
činnosť klubu na tejto lokalite, ako aj na 
ostatných však celkovo stagnovala pre vyso-
ký stav podzemnej vody. Člen klubu Gabriel 
Jakab ml. sa zúčastnil na pracovných akciách 
v Mesačnom tieni a na zahraničnej expedícii 
vo Velebite. Členovia vykonávali exkurznú 
činnosť, navštívili niekoľko jaskýň v Sloven-
skom krase, ale aj v Maďarskej republike. 
Naďalej sa rozvíjala spolupráca s jaskyniarmi 
z Maďarska a Českej republiky. Z členských 
príspevkov sa obstarali technické prostriedky 
a materiál na kopacie práce.

Alexander Skokan, 
predseda speleoklubu
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Speleoklub 
Banská Bystrica

V tomto roku zorgani-
zovali členovia speleoklu-
bu pod vedením Štefana 
Mlynárika 51. jaskyniarsky 
týždeň na Španej Doline. 
Pre jaskyniarov z celého Slo-
venska pripravili exkurzie do jaskýň Starohor-
ského, Harmaneckého, Tajovského a Ponického 
krasu, ako aj tradičné prednášky a sprievodné 
akcie. Aj napriek veľkej nepriazni počasia sa 
zaregistrovalo okolo sto účastníkov.

Začiatkom roka sa rozbehla sanácia zava-
leného tretieho vchodu do Ponickej jaskyne 
– Rudolfšachty. Uskutočnili sa tu dve menšie  
a jedna veľká akcia s účasťou jaskyniarov aj  
z OS Brezno, SK Slovakia – Ďumbier, OS Han-
dlová a SK Chočské vrchy. Počas nej však došlo 
k ďalším nebezpečným zosunom, a tak bolo 
toto pracovisko nakoniec uzatvorené. Počas in-
tenzívnych výkopových prác v jaskyni Kamen-
ný mlyn (100 akcií) sa našli kosti jaskynných 
medveďov. V rámci príprav JT bolo vyčistené 
okolie Oraveckého žriedla a vchod do Ponickej 
jaskyne, zamerala sa Feďova jaskyňa a jaskyňa 
Valentka v Šalkovej.

Intenzívne sondážne práce prebiehali v Blu-
dičkinej jaskyni. Na 41 pracovných akciách 
dosiahla vykopaná chodba 17 m, pričom vo 
vstupných častiach má výšku 4 a šírku 2 m. 
Pred Môcovskou jaskyňou sa vyčistil a opravil 
vodný žľab a cezeň sa vybudoval nový mostík.

Po 3 pracovné akcie sa uskutočnili v jaskyni 
Poludnica a v jaskyni Dedkovské diery. Jedna sa 
uskutočnila aj v jaskyni Peklo, v rámci prípravy 
JT. Vo vyvieračke Nemecké Báne (Harmanec) sa 
vykonávali sondážne práce počas 5 akcií.

V Jaskyni mŕtvych netopierov sa uskutočnilo 
7 akcií pod zemou a 4 povrchové. Nad Pustým 
dómom sa objavilo 96 m nových priestorov. 
Meralo sa ďalej aj na nad Baňou a okolo Pustého 
dómu, celkovo bolo zameraných 250 m. Ďalej sa 
pracovalo na dne, v Eurotuneli a v Paralelkách.

Jeden člen za zúčastňoval na akciách organi-
zovaných OS Brezno, rovnako sa zúčastnil aj 
expedície Macedónsko – Kosovo 2010. Spolu 
s inými jaskyniarmi tam objavil 3 priepasti 
(Milenkov kameň 1 – 3) a zameral 4 priepas-
ti (Milenkov kameň 1 – 3 a Mirska voda 1).  

V jaskyni Velika Klisura v Kosove spolupraco-
val na čerpaní záverečného sifónu. 

Dvaja členovia sa zúčastnili výročného podu-
jatia pri príležitosti 100 rokov Dachsteinských 
jaskýň. Tam spolupracovali na prezentácii 
programu therion, ktorú pripravili rakúski jas-
kyniari, a navštívili staré časti jaskyne Hirlatz. 
Ďalej sa niektorí členovia zúčastnili exkurzií 
do jaskýň Slovinska a Talianska.

Tento rok naši členovia publikovali v Spravo-
dajoch SSS 2 články, jeden o JT a druhý o kra-
sových oblastiach v okolí Banskej Bystrice. 

Stacho Mudrák, predseda speleoklubu

Speleo Bratislava

V roku 2010 sme 
hlavné úsilie venovali 
stavbe novej základ-
ne. Po úprave pivnice 
sme do nej presťahova-
li interiér starej drevenej 
chatky a tú zrútili. Násled-
ne sme vybudovali nový murovaný objekt 
ako hrubú stavbu. Popri stavebnej činnosti 
sme sa venovali aj praktickému speleologic-
kému prieskumu, avšak v menšej miere ako 
zvyčajne. V Borinskom krase sme sa sústredili 
na jaskyňu Stará garda a Sedmička. V Starej 
garde sme pokračovali v ťažobných prácach vo 
Fragmente meandra, najmä však na úplnom 
dne, kde sa podarilo postúpiť 1 m dopredu. Pre 
bezpečnosť prechodu jaskyňou sme odstránili 
prekážajúce bloky na dne Čierneho dómu a vy-
budovali tu konštrukciu z lešenárskych rúrok. 
V jaskyni Sedmička sme sa rozhodli premerať 
staré časti a aktualizovať tak dĺžkový údaj  
o tejto lokalite. To sa podarilo a výsledkom 
je zameraných 447 m. Spolu s novými objav-
mi v Bahennej chodbe zameranými v r. 2008 
dosiahla ku koncu roka jaskyňa dĺžku 523 m  
a stala sa druhou najdlhšou v Borinskom kra-
se. Práce v Ananásovej jaskyni sa sústredili na 
zabezpečenie pracoviska na konci odtokovej 
chodby. Po vyčistení ponorov zjari na povrchu 
sme dokončili paženie prielezu pod Dómikom 
s lešením. V odtokovej chodbe sa vybudovala 
hrádza a voda sa odviedla plastovými rúrami. 
Pre celoročný vysoký vodný stav sa tu ďalšie 
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práce neuskutočnili. Jaskyňa Dolná skala je 
pracoviskom člena Igora Filla, ktorý tu v uply-
nulom roku postupne čistil fosílne chodby od 
sedimentov. Čiastkové postupy sme zazname-
nali v jaskyniach Zbojnícka a Majkova. 

Oživili sme činnosť v rajóne Cajlanského 
krasu. Zamerali sme polohy vchodov všetkých 
tu známych jaskýň pomocou presného GPS. 
Úzke miesta v Cajlanskej jaskyni sme pomo-
cou vŕtačky rozšírili a tiež sme prenikli do 
bočnej chodby s objavom cca 6 m. 

V krase Tatier sme sa sústredili na Čiernohor-
ský jaskynný systém. Dôležitú akciu sme usku-
točnili v Jaskyni verných a jaskyni Kamenné 
oči, keď sme pomocou lavínových vyhľadáva-
čov zistili možnosti prepojenia. Pri následných 
akciách sme vo Veľkom dóme v j. Kamenné 
oči rozširovali puklinu, kde sa ukázal signál 
z Jaskyne verných. V jaskyniach Čiernohorské-
ho systému a v J. verných sa v spolupráci so 
SMOPaJ uskutočnil mineralogický výskum.  
V jaskyni Nová éra v Belianskych Tatrách sme 
zamerali časť objavov z minulého roku – 30 m. 
V oblasti Nového vrchu sme dokončili meranie 
súradníc vchodov jaskýň prístrojom GPS.

Tradične sme sa zúčastňovali spoločných 
pracovných akcií s OS Plavecké Podhradie  
a OS Dolné Orešany. Nechýbali sme na Jas-
kyniarskom týždni ani na Speleomítingu. Je-
den čakateľ sa zúčastnil Speleologickej školy.  
V máji sme sa zúčastnili 5. Eurospeleofóra 
v Budapešti. Vytvorili sme novú internetovú 
stránku skupiny. V jaskyniach Borinského kra-
su realizujeme speleologickú strážnu službu. 
Podieľali sme sa na monitoringu výskytu ne-
topierov.

Peter Magdolen, predseda klubu

oblastná skupina 
Brezno

V roku 2010 sa čle-
nom našej skupiny 
podarilo zorganizovať 
24 pracovných akcií. 
Začiatkom roka sme za-
merali a zdokumentovali Jas-
kyňu vo Vŕškoch, ktorej terajšia dĺžka je 72 met-
rov. K prieskumu tejto jaskyne sme sa ešte na 

ďalších akciách vrátili; popri inom sme vyliezli 
komín na južnej strane jaskyne, ale na naše 
sklamanie sa končil zasintrovaním. Perspek-
tívnejší severný komín zatiaľ našim pokusom 
odoláva. Najviac úsilia sme v uplynulom roku 
venovali lokalite Vŕškov, kde sme zasondovali 
v pravdepodobnom paleovývere na južnom 
svahu hrebeňa Vŕškov, zatiaľ však bez výraznej-
šieho postupu.

Do Bystrianskej jaskyne sme uskutočnili jed-
nu akciu na odstrojenie komínov a priepastí, 
ktoré sme vystrojili počas mapovania jaskyne 
v predošlých rokoch. 

Ďalšou oblasťou, na ktorú sme sa sústredi-
li, bolo Horehronie. Neďaleko Zlatna sme sa 
pokúšali otvoriť ponor na brehu Hrona, no 
pre veľké množstvo naplaveného materiálu 
sme sondu opustili. Rozhodli sme sa preto 
zasondovať asi 10 m nad korytom Hrona 
pod skalnou stienkou s puklinou s jasnými 
náznakmi prúdenia vody. Po troch akciách 
už sonda dosiahla dĺžku 5 m s hĺbkou 1,5 m,  
preto sme ju pomenovali Jaskyňa pri starej 
píle. Chodba jaskyne je modelovaná vodou,  
s bočnými zárezmi, šikmo klesajúca do masívu. 

Koniec roka patril prieskumu Prostred-
ného vrchu v bystriansko-valaštianskom krase. 
Našli sme perspektívne miesto s prievanom, 
kde kopeme sondu. Medzi kopáčskymi ak-
ciami sme robili povrchové akcie v bystriansko-
valaštianskom krase v doline Potôčky, v hor-
nolehotskom krase v lokalite Svíbová, ako aj 
na Horehroní. V rámci speleologickej strážnej 
služby sa monitorovali uzávery Hroneckej 
jaskyne, Líščej jaskyne, jaskyne Pieskový potok, 
Jaskyňa vo Vŕškoch, U Diery, Jaskyňa v ponore, 
Stará Bystrá, Bystriansky závrt a stav jaskýň 
Márnikova, Hrebeňová jaskyňa a Jaskyňa v ka-
meňolome Potôčky. V zimných mesiacoch sme 
už tradične s členmi Skupiny pre ochranu ne-
topierov (SON) vykonali monitoring a sčítanie 
netopierov. Spolupracovali sme so Speleoklu-
bom Banská Bystrica; zúčastnili sme sa na 
spoločných akciách v Sopotnickej doline a na 
Ponikách. Na Speleomítingu vo Svite, ktorého 
sa zúčastnili piati členovia, sme prezentovali 
naše objavy formou panelovej výstavy. Jasky-
niarskeho týždňa v Španej Doline sa zúčastnil 
jeden člen našej skupiny. Publikovali sme 
v Spravodaji.

Tomáš Amtmann, tajomník OS 
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Speleologický klub cassovia

Č l e n o v i a 
SSS zo spe-
leologického 
klubu Ca  sso-
via v priebehu roku 2010 vykonávali prieskum 
jaskýň a priepastí nielen vo svojom pracovnom 
rajóne, ale zúčastnili sa významných pracov-
ných akcií aj na iných krasových lokalitách 
na Slovensku i v zahraničí. Pritom dosiahli 
viaceré úspechy.

Kunia priepasť. Na tejto významnej lokalite 
Jasovskej planiny v predchádzajúcich rokoch 
bratia Šusterovci objavili pokračovanie priepas-
ti cez paralelné komíny až do výšky cca 150 m.  
Aj v roku 2010 sa vykonalo 12 pracovných 
akcií. Rozširovali sa úžiny na transport potá-
pačského materiálu. Potápači Hutňan a Husák 
z Prahy vykonali potápačský prieskum v Ruže-
ninom jazere v hĺbke -150 m. Pre zúžené prie-
story sa nepodaril prienik do predpokladaných 
priestorov. Uskutočnili odber vzoriek vody 
z Ruženinho jazera, Starého dna a bočného 
prítoku pre potreby katedry Hydrogeológie 
UK v Bratislave. 

V jaskyni Skalistý potok sme sa zúčastnili 
pracovných akcií s jaskyniarmi z Komisie pre 
speleopotápanie, pracovná skupina Východ. 
Päť akcií sa odpracovalo pri prieskume komí-
nov a technického zabezpečenia.

Drienovská jaskyňa. Počas roka sa zor-
ganizovalo päť pracovných akcií do tejto 
významnej jaskyne. Sondážne práce sa vyko-
návali v Zrútenom dóme a v bočnej chodbe 
na riečisku. Výrazný postup nebol zazname-
naný.

Merali sa prietoky vôd, vykonali sa merania 
tektonických štruktúr, litostratigrafických štú-
dií horninového masívu a štúdia jaskynných 
fluviálnych sedimentov.

V rámci stráže prírody sa 2 × opravoval po-
škodený uzáver na spodnom vchode. Koncom 
roka sa opravil a znova osadil poškodený uzá-
ver do horného poschodia jaskyne.

Na Jasovskej planine sa v rámci bakalárskych 
prác vykonalo geologické mapovanie okolia 
Palanty a Lipovej hory. 

V Hájskej doline sa počas priaznivých hydro-
logických pomerov vyčistila od nánosov Gus-
tova vyvieračka. 

Zamerala sa jaskyňa v Slivkovom sade pri 
Drienovci a okolie vyvieračky Vizavat v Zádiel-
skej doline. 

Bratia Šusterovci okrem prieskumnej čin-
nosti v Kunej priepasti uskutočnili tri štvor-
dňové lezecké akcie v jaskyni Mesačný tieň, kde 
dosiahli pozoruhodné výsledky.

V januári sa zúčastnili expedície na Mt. Ca-
nin, Kóta 1000 a v auguste expedície do chor-
vátskeho Velebitu – priepasti Lukina jama 
-1392 m, kde zabezpečovali transport materiá-
lu ku koncovému sifónu. 

V rámci exkurznej činnosti navštívili Mo-
ravský kras a jaskyne Piková dáma, Rudické 
propadání, Výpustek. 

Jedna lezecká akcia bola zorganizovaná do 
Stratenskej jaskyne a štyri akcie do jaskýň pod 
Spišským hradom a na Dreveníku.

Labuda a Seman sa zúčastnili expedície Ko-
sovo 2010, kde pracovali v jaskyni Veľká Kli-
sura. 

Spoločná exkurzia s jaskyniarmi z Moravy 
sa uskutočnila do Aggteleku.

Dve výpravy smerovali do Rumunska na spe-
leologický kongres rumunskej federácie a na 
festival Speleo Art v Timişoare, kde náš člen 
Pavol Kočiš získal ocenenie za sériu jaskynných 
fotografií. Vernisáž jaskynných fotografií P. 
Kočiša sa konala v júli vo FotoGalérii NOVA 
v Košiciach, autor vystavoval aj v Krajskej kniž-
nici v Žiline.

Zúčastnili sme sa na Jaskyniarskom týždni 
SSS v Španej Doline. 

Niekoľko pracovných akcií sme uskutoč-
nili pri údržbe nášho speleodomca v Hájskej 
doline. Vymenila sa strešná krytina na oboch 
objektoch. 

Jozef Thuróczy, predseda SK 

oblastná skupina čachtice

Ďalší rok máme za sebou, z jaskyniar-
skej stránky vcelku úspešný. Mnoho skupín 
jasky niarstvo zanedbáva, ale u nás rozkvitá. 
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Verejnosť ani nevie, čo sa v ich okolí deje, do-
konca pod ich nohami, pod zemou – kde je náš 
živel, svet jaskyniarov. 

V roku 2010 sme sa sústredili na prácu 
či skúmanie na mnohých lokalitách nielen 
v Čachtickom krase. V Čachtickej jaskyni 
sa odpracovalo 18 akcií, no najviac práce 
nám v priebehu roka zabrala rekonštrukcia 
základne. Pri decembrovej akcii v nej bez 
ťažších problémov prenocovalo 12 ľudí.  
V sonde Megero bol odťažený kus zeminy nad 
závalom, sonda sa vyčistila a osadila sa v nej 
oceľová klietka, ktorá steny zafixovala pred 
zosuvom a lokalita je teraz bezpečnejšia pri 
ďalšom pokračovaní a bádaní. Na poľutovanie 
nám pri sonde Jesenského duby III zmizlo asi 
500 kg výstuže! Je na počudovanie dostať taký 
náklad z miesta, ktoré je bežným automobi-
lom neprístupné. Okrem toho bol poškodený 
uzáver Čachtickej jaskyne a ukradli aj železné 
stojky pri základni OS.

Nezabudli sme ani na jaskyne, ako Beckovská, 
Štepnica, Jaskyňa L, Ignác, Jaskyňa na Landrov-
ci. V jaskyni na Landrovci sa v priebehu roka 
odpracovalo zopár spoločných akcií, na ktorých 
má zásluhu P. Pospíšil. Na spoločných akciách 
sa ťažil materiál nad vstupom do jaskyne, 
transportovaný z nových častí starej chodby, 
kde sa podaril menší objav s prievanom. Po 
rokoch bádania je tu nádej na pokračovanie 
a azda aj objav. Nie vždy nám prialo počasie; na 
Landrovci nás neraz vyhnal dážď, ale Paľov čaj 
a slivovica zabezpečili naše pohodlie po akcii. 
V priebehu roka sa zmapovala Jaskyňa švagrov. 
Prebehli povrchové akcie v krase. Pri decem-
brovej akcii Lukáš a Martin našli výduch v ska-
lách nad vojenskými skladmi v Čachtickom 
krase. Z miesta vanie príjemný teplý vánok pri 
citeľných vonkajších mínusových teplotách. 
Úspechy sme zaznamenali v Čachtickej jasky-
ni; objavený asi 30-metrový úsek sme nazvali 
Cesta utrpenia. V miestach objavu je zemina 
a íl plný drobných ulitníkov. V jaskyni sa do-
liezol komín v Kamennom dóme, na čom má 
prevažne zásluhy Karol Kýška a na poslednej 
akcii aj moravskí jaskyniari. 

Rok 2010 bol pre skupinu významný, 
pretože sme oslavovali 40. výročie založenia 
OS Čachtice. Akcia sa konala za hojnej účasti 
návštevníkov na pohodovom mieste v doline 
Hrabutnice pri Hladovom prameni. Za pár dní 

nás navštívili jaskyniari z Trnavy, Moravského 
či Tišňovského krasu, takisto jaskyniari z blíz-
keho okolia. Pri guláši a hudbe sa zabávalo 
až do rána, ako to na jaskyniarskych akciách 
má byť. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí 
sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia 
v srdci Čachtického krasu, ako aj tým, ktorí 
nás navštívili. 

Ak ma informácie neklamú, prebehla aj 
cvičná záchranná akcia hasičov v Beckovskej 
jaskyni, o ktorej vznikol samostatný článok. 
Okrem aktivít v domácom prostredí sme sa 
viacerí zúčastnili na Speleomítingu vo Svite, 
akcií v Nízkych Tatrách v Demänovskej doline, 
v jaskyniach Stanišovskej či J. mŕtvych neto-
pierov. Prebehli aj povrchové akcie v okolí 
Trenčína. Za finančnej pomoci Správy sloven-
ských jaskýň sa vyčistili jaskyňa Elko a Jaskyne 
nad cestou, ktoré boli doslova zapratané od-
padom. Pri ich čistení nás navštívila aj TV JOJ. 
Niektorí členovia navštívili turisticky jaskyne 
v Taliansku a jeden člen sa zúčastnil otvorenia 
novosprístupnenej Stanišovskej jaskyne. 

Lukáš Kubičina, tajomník OS

Speleoklub 
červené vrchy

Červené vrchy
Pokračovali sme v son-

dážnych prácach v Tichej 
jaskyni (G6 – Piu); na pre-
lome júla a augusta sa nám 
podarilo preniknúť do no-
vých jaskynných priestorov a objaviť asi 400 m  
chodieb. Chodby eróznych tvarov pravdepo-
dobne smerujú na poľskú stranu a predpo-
kladáme, že sú odvodňované v poľskej časti 
Červených vrchov vo vyvieračke Goryczkowo 
Wywierzysko a v občasnom vývere jaskyne Kas-
prowa Niżnia, nevylučujeme ani Wywierzysko 
Bystrej – horné a dolné, dolina Bystra – východ-
ná krasová oblasť Červených vrchov. V jaskyni 
už teraz poznáme 2 malé aktívne toky, ktoré 
budú predmetom farbenia. V jaskyni sa vysky-
tuje množstvo žulových okruhliakov, najväčšie 
dosahujú priemer do 30 – 35 cm. Najväčší 
priestor v jaskyni (Gabikin dóm s priepasťou) 
dosahuje výšku asi 35 m. Pri výkopových prá-
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cach vznikol asi 10 m dlhý sifón, ktorý bolo 
potrebné pred každou akciou čerpať, a tak sme 
sa ho rozhodli zlikvidovať; počas asi 15-tich 
jesenných akcií sa nám to na 80 % podarilo, zvy-
šok dokončíme priebežne. Celkovo sme preko-
pali asi 45 m chodieb, niektoré časti boli úplne 
zanesené. V samom závere roka sme začali so 
sondovaním v dvoch pokračovaniach (zavalený 
meander a zával v priepasti, obe s prievanom) 
a s lezením komína v Gabikinom dóme. V de-
cembri sme prekonali zával na konci meandra 
a objavili ďalšie priestory s pekne erodovanou 
chodbou (množstvo okruhliakov) ukončenou 
priepasťou a stúpajúcim komínom. Dosiaľ ob-
javené podzemné priestory zatiaľ smerujú nie-
kam pod Kasprov vrch. Dĺžka jaskyne presiahla 
0,5 km a v roku 2011 bude predmetom ďalšie-
ho prieskumu a zameriavania. Už teraz poznám 
niekoľko prítokových vetiev do jaskyne, ktoré 
v období ľadovca vytvárali jaskyňu. Celá táto 
ponorová zóna z ľadovca dosahuje šírku nie-
koľko km (medzi Ľaliovým sedlom a Suchou 
kopou), a tak ďalší prieskum bude ešte veľmi 
zaujímavý. Jeden z dómov v Tichej jaskyni nesie 
názov Patekov dóm. Peter Patek (1950 – 2010) 
v Červených vrchoch pôsobil v 80-tych rokoch.

V letnom období sme v západnej krasovej 
oblasti – Twardy Grzbiet uskutočnili prievano-
vú skúšku: vo Vyšnej Kresanici (2080 m n. m.) 
sa použil merkaptán, ale pozorovanie vo vcho-
de priepasti Studnia w Kazalnici nepotvrdilo 
jeho prítomnosť; K. Dudzinski tu však vykonal 
len jednu pozorovaciu akciu. Uskutočnili sme 
aj akcie v priepasti Studnia w Kazalnici a pries-
kum v Gasienicowej doline. 

Balkán
Kosovo – Velika klisura. V zimnom období 

sme uskutočnili prieskum, meranie a prípravu 
na čerpanie v záverečnom sifóne jaskyne Velika 
klisura v Kosove, ako aj prieskum a zameriava-
nie jaskyne Radavac. Počas letnej akcie do Ma-
cedónska sme cestou uskutočnili 3-dňovú akciu 
vo Velikej klisure a cieľom bolo skúšobné čerpa-
nie koncového sifónu, ktoré prebehlo úspešne. 
V jaskyni začali pôsobiť poľskí speleopotápači.

Macedónsko – Jakupica. Uskutočnili sme 
zimný prechod na lyžiach spojený s povrcho-
vým prieskumom centrálnej časti pohoria Ja-
kupica, hlavne v okolí jaskyne Slovačka jama 
na Karadžici (-524 m). Letnú akciu do jaskyne 

Slovačka jama na Karadžici opäť zastavilo 
množstvo snehu a ľadu v hĺbke asi 60 m. Preto 
sme sa rozhodli pre vykopanie nového vchodu 
a v Pokrievkovej sonde (dobrý prievan) sme 
dosiahli hĺbku 11 m, pričom dno je už v erodo-
vanej, kvapľami vyzdobenej chodbe. 

V pohorí Jakupica postupne nastáva čoraz 
aktívnejší prieskum, mohutný a rozsiahly ma-
sív (hydrologické prevýšenie môže dosiahnuť 
aj 3 km, dĺžka masívu je asi 60 km) dáva ďal-
šiemu bádaniu neuveriteľné možnosti. 

Na akciách sa najviac zúčastňovali: Ľ. Oč-
kaik, F. a G. Majerníčkové, P. Imrich, J. Szu-
nyog, M. Sluka, K. Dudzinski, P. Pokrievka,  
Ľ. Štubňa, J. Šmoll. 

Ján Šmoll, predseda klubu 

jaskyniarsky klub  
demänovská dolina

Členovia JKDD v roku 
2010 pracovali hlavne na 
lokalitách Štefanová a Pus-
tá jaskyňa. 

V jaskyni Štefanová sa 
prieskum a dokumentácia 
zamerali na priestory za 
Difúzorom. Do týchto priestorov sme prenikli 
už v roku 2009. V jaskyni sme uskutočnili 15 
náročných akcií, z toho dve boli trojdňové, 
spojené s bivakovaním v Stĺpovej sieni. Troj-
dňové akcie sa ukázali ako najefektívnejšie na 
prieskum vzdialených partií jaskyne. Najväčší 
progres sa podaril objavom častí s názvom El-
dorádo. Tieto časti smerujú na jaskyňu Pustú 
a otvárajú teoretické možnosti spojenia jas-
kyne Štefanová a Demänovského jaskynného 
systému. Súčasťou dokumentácie bolo aj zno-
vupremeriavanie jaskyne od vchodu po Dóm 
titanov. 

Tri akcie sa uskutočnili na povrchu s cieľom 
lokalizovať miesto na povrchu, kde by sme 
mohli začať s otváraním vhodného druhého 
vchodu do jaskyne, pretože cesta do južných 
partií jaskyne trvá cca 3 hodiny. Jednu akciu 
sme venovali filmovaniu. P. Herich ml. začal 
s kompletizáciou mapových podkladov a di-
gitalizáciou máp jaskýň Demänovskej doliny. 



13Spravodaj SSS 1/2011 Organizačné správy SSS

Celkovo sme preskúmali a zmapovali 3084 m  
podzemných priestorov. K 31. 12. 2010 je dĺžka 
jaskyne Štefanová 11 144 m. 

V Pustej sme pokračovali v rozširovaní puk-
liny v Chodbe radosti. Naše pôsobenie v jas-
kyni značne obmedzoval Klausov sifón, ktorý 
sa v posledných rokoch sústavne zaplavuje 
a nebyť zakúpeného čerpadla Honda, tak sa za 
sifón v roku 2010 nedostaneme. Dve kopáčs-
ke akcie boli venované hlinenému sifónu za 
Rumovým dómikom bez perspektívy pokra-
čovania. Pôsobili sme aj v Áčkovom dóme, kde 
je veľká šanca po prípadnom prekonaní strop-
ného závalu dostať sa suchou cestou za Sifón 
rešpektu Žikešovho dómu. Bola zorganizovaná 
potápačská akcia do tohto sifónu, avšak pre 
prudkú zmenu počasia a zakalenie vody sme 
zanorenie odložili na január 2011. Celkove 
sme v Pustej uskutočnili 11 pracovných akcií. 
V závere roka sa uskutočnili dve 25-hodinové 
stopovacie merania pomocou mikrofágov, a to 
Údolná jaskyňa – Vyvieranie a druhé Pustá 
jaskyňa – Vyvieranie. Výsledky meraní boli zve-
rejnené na www.speleodd.sk.

Ján Dzúr, predseda klubu

Speleo-detva

V roku 2010 sme usku-
točnili 26 akcií, z toho 22 
na Krakovej holi a 4 na Mu-
ránskej planine. 

Jaskyňa slnečného lúča. 
Pokračovali výkopové práce 
na najhlbšom mieste, po-
stup asi 10 m. V stúpajúcej 
vetve „J“ sa dokončili merania. Súčasná hĺbka 
jaskyne je 137 m a dĺžka 767 m.

SHJ – Starý hrad. V Sieni prieskumníkov 
chlapci vykopali pod stenou neďaleko rebríka 
asi 3 m sondu s cieľom nájsť bočný prítok na-
pájajúci Sifón ’80. Ďalej sa venovali opravám 
lanoviek a výmene oceľových lán a kotvenia 
v traverze Dušanova próba.

Javorová priepasť. Výmena výdrevy v hor-
nom vchode do priepasti a oprava uzáveru.

Liehová sonda. Túto sondu začali kopať 
chlapci ešte v roku 2009, nachádza sa vo svahu 
pod Starým hradom v sústave výduchov asi 100 

m dlhej slepej priehlbiny. V sonde sa zakopali 
asi 10 m, pomerne silný prievan vydúva zospo-
du. V sonde je potrebné vykopané úseky dreviť.

Muránska planina. V tejto lokalite sa ve-
novali hlavne práci na Stožkách, sonda Po-
lomčanov, sonda Randavica a priepasť Veľká 
Stožka. Na V. Stožke sa vykopalo 9 m, má 
dĺžku 120,53 m a hĺbku 34,97 m. V sonde 
Polomčanov sa zakopali 3 m a sondu vyčistili. 
V Randavici opravili výdrevu a pokračovali vo 
výkope na najvzdialenejšom mieste. Výsledky 
svojej činnosti publikovali na webových spe-
leologických stránkach a v Spravodaji. Niektorí 
členovia spoznávali aj krasové územia Francúz-
ska, Španielska, Talianska a Chorvátska.

Elena Hipmanová, vedúca klubu

Speleoklub 
drienka

Muránska planina: 
V severovýchodnom vý-
bežku Muránskej pla-
niny zamerali jaskyne 
Medvedia (60 m), Jedlič-
ková (37 m), Komôrka (6 m), 
U zlomu (5 m) a Studená (7 m). V spolu-
práci s P. Imrichom (SK Šariš) pokračovali  
v meraní jaskyne Homoľa. Aktuálna zameraná 
dĺžka je 1658 m a denivelácia 51 m. Sondo-
vali vo vykopanej plazivke nad posledným zná-
mym úsekom riečiska a v odtokovom kanáli 
za Trojúžinou. Preskúmali Priepasť v Homo-
li. Vykonávali povrchový prieskum masívov 
Župkova Magura, Homoľa a Skalica s cieľom 
zamerania polohy vchodov jaskýň GPS. 

Čierna hora: V krase Malého Ružinka 
pokračovali v inventarizačnom speleologic-
kom prieskume. Zaevidovali niekoľko zná-
mych, ale neregistrovaných jaskýň (Suchá, 
Veveričková, Bloková, J. v abri) a našli nové 
malé jaskyne (Malý hrad, J. pod Malým 
hradom, Červený komín, J. nad Červeným 
komínom, Bobošova, J. nad Zákrutovou,  
J. pod sutinoviskom). Celkovo tu evidujeme 
44 lokalít. V Čiernej hore sa venovali aj pries-
kumu Zikmundových jaskýň. Sondovali 
v Márnici a v Líščej jaskyni. V masíve Bielej 
skaly našli J. pod lipami.
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Volovské vrchy: V krase Murovanej ska-
ly sondovali v Jaskyni nad kameňolomom. 
Jaskyňu zamerali v dĺžke 65 m. Našli nové 
jaskyne (Lipová, Priepasť pod hrebeňom, 
Plažinova). Pri povrchovom prieskume 
Folkmarskej skaly našli menšie jaskyne 
(Muchotrávková, J. v skale, J. na skale 2 a 3, 
Lavicová, J. so zrkadlom, J. nad prahom). 

Zahraničné cesty
V roku 2010 realizovali celkovo 6 výjazdov do 

Rumunska (február, máj, júl, august, september, 
december). Pracovali hlavne v jaskyni Dracoaia 
na rozširovaní úzkeho meandra s prievanom 
na dne Stĺpovej šachty. Na tomto pracovisku 
uskutočnili 8 akcií zameraných na čerpanie, 
kopanie sedimentov, transport vyťaženého 
materiálu, budovanie hrádze, rozširovanie 
prístupových miest a mapovanie. Po úvodných 
ťažkostiach so zatápaním pracoviska počas roka 
prekopali úzky prielez, ktorý bránil plynulému 
odtoku vody. V auguste sa T. Mátému po-
darilo preliezť komplikovaným 50 m dlhým 
meandrom a objaviť významné pokračovanie 
jaskyne. Nové priestory majú charakter mean-
drujúcej chodby s výškou 20 m a šírkou 3 až 
5 m. Prejdených bolo zatiaľ 250 m, chodby 
voľne pokračujú ďalej. V prieskume nových 
častí jaskyne budeme pokračovať v roku 2011 
po spriechodnení úzkeho meandra. Na akciách 
spolupracovali s miestnymi jaskyniarmi so spe-
leoklubu Speodava Ştei a s niektorými členmi 
Speleoklubu Šariš, Červené vrchy a OS Rimav-
ská Sobota. Po jednej akcii odpracovali aj 
v jaskyni Peştera de la Varniţa v doline Valea 
Mare a v jaskyni Peştera I. din faţa Ciumătcu 
v doline Sighiştel. Exkurzne navštívili jaskyne 
Secătura a Fânaţe v doline Bulzului. 

J. Psotka, V. Papáč a T. Máté

jaskyniarsky 
klub dubnica 
nad váhom

Činnosť klubu sa 
sústredila hlavne na 
oblasť Mojtínskeho 
krasu. Spolu s akciami speleologickej strážnej 
služby sa odpracovalo 55 akcií, najviac v Jaskyni 

v Medzivrší a Jaskyni s oknom. Z Jaskyne s ok-
nom sme vyťažili asi 6 m3 sutiny a v zime sme 
spravili dymové skúšky. Po troch rokoch prác 
sa nám konečne v decembri podarilo v Jaskyni 
v Medzivrší prekonať 16 m dlhú úžinu „Me-
dzostráda“ a dostať sa do väčších priestorov 
s prievanom. V Jaskyni na Rúbani sme pokra-
čovali v kopaní v hornej chodbe nad prítokom 
bez väčšieho postupu, práce sťažujú veľmi tvrdé 
sedimenty a ich transport z chodby von.

V Mojtínskej priepastnej jaskyni (Májovej 
priepasti) sa čistila celá vstupná 40 m hlboká 
priepasť, r. 2011 sa v nej osadia nové stúpačky 
a istiace lano. 

Niekoľko akcií odpracovali členovia v jasky-
niach Líščie diery, Veterné diery na Malenici. 
Pre našich jaskyniarov sme spravili dve akcie 
zamerané na výcvik jednolanovej techniky na 
trenažéri vo Vrátach. Jeden člen sa zúčastnil 
expedície v Slovinsku v oblasti Kaninu do jas-
kyne Skalarjevo brezno, hlbokej -985 m. Pred-
seda klubu P. Medzihradský sa zúčastnil 15. 
ročníka súťaže Speleofotografia 2010, kde zís-
kal cenu SSS. 

Pokračovali aj práce na rekonštrukcii našej 
jaskyniarskej základne na Mojtíne, kde sa do-
končila nová vonkajšia omietka.

Peter Medzihradský, predseda JK

jaskyniarsky klub 
handlová

Jaskyniarsky klub 
eviduje za rok 2010 30 
akcií, členovia na nich 
odpracovali 426 hodín. 

Skleniansky kras. Jasky-
ňa Cigánka 3 – údržba, oprava 
a premastenie kladiek a napínacích skrutiek 
lanovky. Priepasť Tepličky – sondovanie a pre-
hlbovanie dna v najspodnejšom priestore. Vo-
lova zadná diera – kontrola prietoku vody 
v jaskyni a výtoku z nej. Závrt č. 3 – údržba 
a premastenie zámkov uzáveru, odstraňovanie 
buriny, kríkov a driev v okolí uzáveru. Povrcho-
vé akcie v Sklenianskom krase s cieľom nájsť 
Volovu papuľu; pre zosuv stromov a hliny sa 
nedala presne lokalizovať. Povrchový pries-
kum ľavej časti Jalovského potoka a jej brál vo 
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vrcholových častiach Tepličiek, prieskum Má-
jovej jaskyne a Pukliny pod cestou, povrchový 
prieskum Ráztočianskych lazov až ku skalkám 
k Horeňovu. 

Rokošský kras. Vestenická medvedia jas-
kyňa – oprava zhnitého zábradlia pri jaskyni 
a výsadba rastlín na terasách. Údržba uzáveru, 
premastenie pántov a náter dverí. V chatke 
výmena a náter komínových rúr. Vynesený 
nový hliníkový rebrík na osadenie v jaskyni do 
Inšpirácie.

Jaskyňa v dvorane II. Prehlbovanie dna v jas-
kyni v úzkych plazivkovitých priestoroch. Ob-
javenie nových priestorov v dĺžke cca 10 m. 

Brložná jaskyňa pri Nitrianskych Sučanoch 
Vyčistenie jaskyne od odpadkov, odpadky zne-
sené do kontajnera.

Iná činnosť. Účasť na 51. jaskyniarskom 
týždni v Španej Doline pri Banskej Bystrici. 
Exkurzie do Ponickej a Feďovej jaskyne a do 
nesprístupnených častí Harmaneckej jaskyne. 

Zahraničný zájazd do Moravského krasu 
s exkurziou do jaskýň Balcarka, Punkevné jas-
kyne a Macocha, Kateřinská jaskyňa, Sloup-
sko-šošůvske jaskyne a do jaskyne Výpustek.

Spolupráca so ZO SZOPK A. Kmeťa: účasť je 
podmienená možnosťami jednotlivých členov. 

Problémy v klube: stále pretrváva pasivita 
niektorých členov na akciách, prijaté uznese-
nia sa plnili podľa možností členov.

V uplynulom roku sme nevykonávali spe-
leologickú činnosť na území národných prí-
rodných pamiatok ani v chránených areáloch 
v Prievidzskom okrese.

Peter Strečanský, predseda JK

Speleoclub 
chočské vrchy

Aj v roku 2010 členo-
via SCHV pracovali na 
svojich tradičných lokali-
tách v Chočských vrchoch 
a Nízkych Tatrách. 

V Ludrovskej jaskyni sme pokračovali vo 
výkopových prácach na konci jaskyne a rozši-
rovali sme plazivku do Ovenkinej sienky.

V Jaskyni nad Ižipovcami sme začali pre-
hlbovať plazivku za novým Líščím vchodom 

a podarilo sa fyzicky spojiť priestory jaskyne 
s novým vchodom. Pri Líščom vchode sme 
našli prehrdzavený plechový kahan po pred-
chádzajúcich kopáčoch z Ižipoviec.

V Sielnickej jaskyni (Jaskyňa pod Liptov-
ským Starhradom č. 1) sme rekreačne vynáša-
li blato z konca Bahennej plazivky.

Najväčšia aktivita nášho klubu smerovala 
do Prosieckej doliny. Daždivý rok sa prejavil aj 
v tejto doline: mohli sme pozorovať kompletné 
zatopenie jaskýň V-1 a Blatnačky a zatopenie 
jaskyne O-3 už 17 m od vchodu (17. 5. 2010). 
Nádherné vodopády vytekali z Blatnačky, O-1, 
O-2, O-6 a O-7. 

V Jaskyni V-1 sme rozširovali Mramorovú 
chodbu a na jej začiatku pri Ivanovej sienke 
sme odstraňovali veľké bloky, aby bol priestor 
na medziskládku. Pre pasivitu členov, ktorí 
minulé roky pracovali na čistení Jaskyne V-1, 
sme tu tento rok uskutočnili len 3 akcie (+4 
akcie 1 člena) a viac sme sa sústredili na Jas-
kyňu O-3.

V Jaskyni O-3 sme pracovali na vynášaní na-
kopaného materiálu na štyri etapy von z jasky-
ne. Pokračovali sme v pravidelných večerných 
návštevách vo dvojici Juraj a Daniela, prípadne 
Slávka, čo sa prejavilo v počte akcií: 42 (+ 41, 
keď rátame aj účasť jedného člena). Koncom 
novembra Juraj s Danielou prekonali rekord 
v kategórii dvojíc v počte vytiahnutých kanis-
trov na jednu akciu, ktorý je teraz 130. Opäť 
nám pri jednom kopaní pomohol aj Peter 
Holúbek s troma mládencami: synom Andre-
jom, Lukášom a Filipom Danihelovými. Janko 
Šmoll nám v máji pomohol s vŕtaním na konci 
Todorokitovej chodby. Viacnásobné zatopenie 
Jaskyne O-3 spôsobilo jej zanesenie blatom, na 
čistení a vynášaní ktorého sme pracovali celé 
leto a jeseň. V júli a v októbri nám s tým prišli 
pomôcť aj jaskyniari z JK Strážovské vrchy (B. 
Kortman, J. Haššo, T. Zábojník, I. Pohanka, J. 
Krajčírová a J. Krajčír), pričom sme vyniesli 94 
+ 77 kanistrov z Prievanovej sienky do Blud-
ného dómu. Na uľahčenie transportu sa tento 
rok popri čistení jaskyne od blata kládol dôraz 
aj na rozšírenie úzkych miest. Prehĺbili sme 
Prievanovú sienku, rozšírili 2. plazivku a vy-
ťahovanie z Bludného dómu. Prác sa ďalej zú-
častnili: Štefan Sitek, Ľubomír Halička, Fran-
tišek Hanes, ako aj nováčikovia Andrej Galica 
a Lenka Jánošíková z Liptovského Mikuláša. 
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Po rozšírení Todorokitovej chodby v dĺžke 4 m 
sme sa 5. 5. 2010 dostali do prudko stúpajúcej, 
vodou erodovanej Jazierkovej pukliny s troma 
jazierkami a objavili 6 m. Kopáčsky postup 
v roku 2010 bol 7 m, čo je v O-3 náš najväčší 
kopáčsky postup za rok.

V rámci nácviku jednolanovej techniky sme 
objavili Priepasťovo-tunelovú jaskyňu v Pro-
sieckej doline v dĺžke 12 m. Na Hradišti nad 
Turíkom sme prekopali úzky vchod do Kardo-
šovej jaskyne s dĺžkou 10 m. František Hanes 
so Slávkou Szunyogovou objavili 3. 7. 2010 na 
Zadnom Choči Utajenú jaskyňu, ktorú sme 
zamerali v dĺžke 29 m. 27. 12. 2010 objavili Da-
niela a Juraj na Prosečnom jaskyňu Danielka 
v dĺžke 12 m.

Vďaka Slávke Szunyogovej naďalej funguje 
naša klubová internetová stránka zameraná na 
fotky z akcií: http://schv.4d.sk

V máji sme boli na návšteve JMN, kde sme 
pozorovali vodu na najnižšom mieste jaskyne 
a robili fotodokumentáciu Ludrovského dómu 
(Daniela, Slávka, Ľubomír, Juraj). V novembri 
sme uskutočnili fotoakciu do Vodného dómu 
(Slávka, Ľubomír, Juraj a Maroš Katriniak).

V rámci spracovania mapy jaskyne Četníkova 
svadba v Therione Szunyogovci navštívili v de-
cembri jaskyňu spolu s jaskyniarmi z JK Strá-
žovské vrchy a Žilinského jaskyniarskeho klubu.

Spolu s SK Červené vrchy sa Slávka Szu-
nyogová, Juraj Szunyog a Daniela Kajúcho-
vá zúčastnili pri kopáčskych prácach v Tichej 
jaskyni (G-6, PIU) a po objave pokračovania 
za sifónom 31. 7. 2010 aj meračských prác 
spolu s Lenkou Jánošíkovou, keď sme zamerali 
v Priepasti pred závalom 32,04 m a v Komíni-
ku na rázcestí 13,82 m. Spolu s P. Imrichom 
Juraj zameral 152,33 m a spolu Ľ. Očkaikom 
102,84 m v Gabikinom dóme a 24,71 m v Zá-
vale. Jaskyňa dosiahla v roku 2010 zameranú 
dĺžku 411 m. 18. 12. 2010 sa prekopal Zával 
a objavila Žuliaková chodba a Tinkin dóm. 
V Studni w Kazalnicy v poľských Červených 
vrchoch sme spolu s Krzysztofom Dudzinskim 
a Jankom Šmollom pomáhali pri rozširovaní 
pukliny za Baníckou chodbou. Juraj sa zúčast-
nil expedície do Kosova a Macedónska. V Ma-
cedónsku na planine Jakupica zameral Juraj 
spolu Liborom Štubňom 4 priepasti na Mi-
lenkovom kameni s hĺbkou 13, 51, 47 a 53 m   
v celkovej dĺžke 196,71 m.

Zhrnutie. V roku 2010 sme uskutočnili 
dovedna 59 jaskyniarskych akcií. Objavili 
sme Priepasťovo-tunelovú jaskyňu v Prosiec-
kej doline (12 m), Kardošovu jaskyňu nad 
Turíkom (10 m), Utajenú jaskyňu na Za-
dnom Choči (29 m) a jaskyňu Danielka na 
Prosečnom (12 m). Spolu sme v roku 2010 
objavili 63 m a zamerali 29 m. V Tichej jas-
kyni (G-6, PIU) sme spoločne s SK Červené 
vrchy a SK Šariš zamerali 302 m a v Ma-
cedónsku na Jakupici – Milenkov kameň  
196 m.

Juraj Szunyog, vedúci speleoklubu

oblastná skupina Inovec

V priebehu roka skupina spočiatku pokračo-
vala vo výkopových prácach v jaskyni Lomica 
(14 akcií) v južnom výbežku Považského Inov-
ca. Tu sme v 5 m hlbokej sonde postúpili počas 
12 pracovných akcií popri pevnom masíve do 
hĺbky 10 m, kde freaticky modelované priesto-
ry pokračujú vodorovne zatiaľ neprielezným 
zúžením bez prievanu. Ďalší postup je možný 
už len rozširovaním úžiny. V okolí jaskyne člen 
skupiny M. Vrábel uskutočnil bioindikačný 
prieskum, ktorý poukazuje na prítomnosť 
výrazných skrasovatených zón smerujúcich do 
masívu.

Na základe požiadavky SMOPaJ sa predse-
dovi OS podarilo lokalizovať jaskyňu Čertova 
pec pri Jalšovom (v zozname jaskýň z r. 2007 
pod ev. č. 1918) charakteru 10 m dlhej plazivky. 

Pri povrchovom prieskume 4 km dlhého kra-
sového údolia medzi obcami Svrbice a Jalšové 
(P. Inovec) sme lokalizovali náznaky dvoch 
otvorov ležiacich asi 45 m nad dnom údolia. 
Po rozšírení a vyčistení jedného z nich vznikla 
nová jaskynka dlhá 2,5 m, ktorá sa však končí 
bez náznaku pokračovania. Vyčistením dru-
hého otvoru vznikol nízky previs zasahujúci 
iba 1,8 m do masívu. Na okrajových hranách 
neveľkej krasovej plošiny, do ktorej je zarezané 
toto údolie, sme lokalizovali tri zaujímavé de-
presie, ktoré môžu predstavovať zanesené pa-
leoponory. Pri nízkom stave vody sme v hornej 
časti údolia lokalizovali na jeho skalnom dne 
aktívny ponor, pričom výver je neznámy. Pri 
pokuse o vyčistenie ponoru však došlo k jeho 
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upchatiu a odvtedy sa už neobnovil – voda sa 
v súčasnosti stráca postupne na úseku niekoľ-
ko sto metrov.

V letnom období sme v dĺžke 6 m vyčistili od 
sedimentov fluviokrasovú Hadiu jaskyňu, kto-
rá mala charakter horizontálnej 8 m dlhej pla-
zivky. Po vyčistení má chodba šírku 1,5 m pri 
výške 1,8 – 2 m, v zadnej časti však strop klesá 
do sedimentov a zdá sa, že v priamom smere sa 
jaskyňa končí závalom. Prehĺbená do -2 m bola 
aj sonda v depresii nad možným pokračova-
ním jaskyne. Tu sa v bočnej stene ukázal medzi 
veľkými blokmi uzavretý neprielezný vzdušný 
priestor, ktorého vznik je nejasný.

Najviac času sme venovali v spolupráci s OS 
Čachtice výkopovým prácam na Starej (fo-
sílnej) vyvieračke nad Čachticami (25 akcií). 
V dôsledku intenzívnych dažďov sa tu v máji 
zrútila bočná stena a strop tunela prekopané-
ho už v r. 2008. Táto na prvý pohľad nežiaduca 
udalosť však v západnej stene tunela odkryla 
vertikálne skalné koryto paleotoku, o ktorom 
sme dovtedy nemali ani tušenia. Po odprataní 
závalu koryto prešlo do horizontálneho sme-
ru, ktorý predstavoval vodidlo pre ďalší po-
stup. Vyčistením zasedimentovanej freatickej 
chodby v plnom profile (1,5 × 1,8 m) sme pod 
týmto stropným korytom postúpili 4 m na SZ, 
kde sa od JZ pripája iná puklinová chodba šír-
ky 0,4 – 1,2 m, vysoká najmenej 3 – 4 m. Tá je 
však v celom profile zasedimentovaná. Chod-
bou sme odprataním sedimentov postúpili  
5 m na JZ. Keďže v strope chodby asi 6 m pod 
povrchom je spraš a korene stromov, pries-
tor je pravdepodobne otvorený až po povrch, 
takže pôvodný strop bol zrejme odstránený 
denudáciou povrchu. Predpokladáme však, že 
v ďalšom priebehu tohto priestoru je strop za-
chovaný, lebo na povrchu sa v týchto miestach 
nachádza už súvislý skalný masív.

Vedúci OS sa zúčastnil na dvoch prieskum-
ných akciách v Slatinskom krase spolu s Tren-
čianskym SK, pričom sa po takmer 40 rokoch 
lokalizovala a preskúmala jaskyňa Hrkľavé ja-
zero na plošine Jamy.

Skupina uskutočnila celkove 48 pracovných 
akcií. Počas roka bolo pri prieskumných a vý-
kopových prácach odkrytých (objavených)  
12 m priestorov. Voľné priestory sa nepodarilo 
dosiahnuť.

Ivan Demovič, predseda OS

oblastná skupina 
jána Majku

Členovia OS Jána 
Majku vykonali za celý 
rok 32 pracovných ak-
cií, pri ktorých sa pro-
longovali 2 lokality a bola 
objavená 1 nová perspektívna 
lokalita na Dolnom vrchu.

Aktivity skupiny sú sústredené na severový-
chodný okraj Silickej planiny, Horný a Dolný 
vrch, Medzevskú pahorkatinu, Jasovskú plani-
nu a Zádielsku planinu. 

V Majkovej jaskyni sa uskutočnili 2 ponory, 
pri ktorých sa overovali novozistené skutoč-
nosti. Vzhľadom na vysoký stav hladiny vody 
v priestoroch jaskyne ponory dosiaľ nesplnili 
očakávanie.

V jaskyni Helena sa pri kontrolnom ponore 
v jedinom sifóne tejto lokality nepodarilo pre-
niknúť do ďalších priestorov. Lokalitu je po-
trebné kontrolovať po každej zvýšenej aktivite 
tejto vyvieračky, lebo stav úrovne sedimentov 
sa mení. Zmeny, ktoré sa dosiaľ zaregistrovali, 
sú však nedostatočné, aby sa dalo preniknúť 
cez zhutnené ílovité sedimenty.

V Hatinskej vyvieračke sa uskutočnil po-
kus o preniknutie cez najvyšší profil tejto 
horizontálne formovanej vyvieračky. Silný 
protiprúd nedostatočne zaťaženému potápa-
čovi neumožnil pracovať na rozšírení tohto 
profilu.

V lokalite Bezodná studňa zával z veľkých 
blokov neumožňuje prienik do hĺbky a po-
kračovanie v smere generálnej poruchy je po 
niekoľkých metroch nepriestupné.

Najväčšie množstvo práce sa vykonalo na 
lokalite Gajdova štôlňa (Teplica) na seve-
rovýchodnom okraji Jasovskej planiny. Pre 
nestabilný vchod a nedostatok možností na 
jeho zabezpečenie musia členovia skupiny 
takmer pravidelne otvárať zasypaný vchod 
do systému. Množstvo práce vykonané na 
spriechodnenie nepríjemného miesta pred 
prvým sifónom si vyžiadalo 2 veľké pracovné 
akcie; za výdatnej pomoci agregátu sa poda-
rilo zvýšiť v danom mieste strop, ktorý za 
súčasného stavu hladiny vody v jaskyni uzat-
váral polosifón až sifón. Ten znemožňoval 
transport potápačského a zabezpečovacieho 
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materiálu k vstupu do 1 sifónu. Pokus o vi-
deodokumentáciu bol úspešný iba čiastočne. 
Nevhodne zvolená hlava na osvetľovacom 
telese spôsobila, že záznam nemá prezentač-
nú kvalitu a môže slúžiť iba ako dokument. 
Dosiaľ neprekonaný 3 sifón čaká na zdoku-
mentovanie formou videozáznamu.

Prolongácia Priepasti Valentovcov pokročila 
na jedinej akcii iba o meter, pretože zúžený 
profil zhoršuje možnosti ďalšieho postupu.

Ďalej sa pracuje na dokumentácii kraso-
vých javov a dohľadávaní historických úda-
jov o činnosti jaskyniarov na lokalite Horný 
vrch.

Špecializovaná speleologická strážna služba 
vykonala 16 návštev v Slovenskom krase v rám-
ci svojich pridelených lokalít.

Významnou udalosťou pre skupinu je prija-
tie troch nových členov, rovnako ako webová 
stránka www.stubadivers.sk/osjm.php, pre-
vádzkovaná novým členom M. Zverkom, ako 
aj Ľ. Kurianom inovovaný znak OS J. Majku 
doplnený o symbol novej aktivity skupiny, ne-
topiera-potápača so sidemount konfiguráciou 
potápačského výstroja. 

Zbyněk Valenta, predseda OS

oblastná skupina 
Liptovská teplička

OS v jarných mesiacoch navštívila svoje kra-
sové lokality s cieľom pozorovať výskyt zimu-
júcich netopierov a rôznych druhov hmyzu. 
V Zadnom Ždiari sme trikrát márne hľadali 
v minulosti ľuďom známu jaskyňu.

Počas roka sme v rámci kontroly a ochrany 
krasu postupne ponavštevovali takmer všetky 
naše lokality. V ponorových jaskyniach sme 
sledovali hydrologické pomery. V banskej štôl-
ni na Uhliskách v katastri obce Vikartovce 
sme sa opäť nedostali ďalej pre vysoký stav 
podzemných vôd.

Treba povedať, že ani v tomto roku sa pre 
malý záujem členov OS nepodarilo splniť úlo-
hy plánu práce, čo sa týka sondážnych výkopo-
vých prác, najmä v koncovke Ždiarskej jaskyne 
v Opálenom. 

Vlastimil Knapp, vedúci OS
 

oblastná skupina 
Liptovský Mikuláš

Pokračovali sme  
v prieskume priepas-
ti Škarkétka, kde boli 
odstránené nánosy  
v sifóne a nasledoval pre-
chod do nových častí. 

V Malužinskej jaskyni sa čistili chodby do 
horného poschodia, v Svidovskej jaskyni I sa 
prehlbovalo dno v druhej sieni a sledovali sa 
prievany. Pri povrchovom prieskume dolín 
Brtkovica a Michalovo sa preskúmali menšie 
dutiny s dĺžkou 6 a 8 m, bez ďalšieho postupu. 
Pri prieskume Svidovskej doliny sme navštívili 
aj známe jaskyne. Neďaleko priepasti Škarkét-
ka bola preskúmaná a zameraná nová priepasť 
hlboká -10 m, ktorá dostala meno po jej obja-
viteľovi – Lenkova priepasť.

Alfred Gresch, predseda OS

jaskyniarsky klub 
Liptovský 
trnovec

Členovia jaskyniar-
skeho klubu vyvíjali 
činnosť v Západných 
Tatrách. Pri povrchovom 
prieskume v dolinke Hôlno 
zamerali GPS súradnice a dĺžky malých jaskýň. 
Robil sa i povrchový prieskum JZ svahu Opále-
nice nad Kamenným mostom. Pomocou GPS 
určili zemepisné súradnice jaskyne Dúpnica 
a občasnej vyvieračky pod jaskyňou, kde sledo-
vali aj výver a prietok vody. Úspechom sa zavŕši-
lo hľadanie prievanu v závale v Dúpnici a Med-
vedej jaskyni. V Boroškovej jaskyni sa pracovalo 
na príprave transportnej lanovky na sutinový 
materiál. Uskutočnila sa vynáška lezeckých po-
môcok do Medvedej jaskyne a prieskum strop-
ných komínov, v spolupráci s jaskyniarmi s SK 
Nicolaus a Speleo Bratislava sa v tejto jaskyni 
prekopával zasutinený komín. Pod vedením P. 
Holúbka prebehlo lezecké školenie a výcvik zla-
ňovania v lokalite Omáleník. Členovia sa starali 
o údržbu uzáverov Bielej a Medvedej jaskyne. 

Rastislav Hollý, predseda JK
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Speleoklub Malá Fatra 

Členovia speleoklubu sa najviac venovali 
prieskumu Blatnického a Belianskeho krasu vo 
Veľkej Fatre. V Blatnickom krase sa prieskum 
sústredil hlavne na Priepasť pod Ostrou. Na 
tejto lokalite sa na dne postupným rozšírením 
úžiny v dĺžke 12 m podarilo dostať do voľného 
pokračovania. Nové priestory dosahujú dĺžku 
približne 30 m, pričom celková hĺbka priepasti 
sa priblížila k 50 m. Pri prieskume priepasti 
nám niekoľkokrát pomohol F. Danihel z SK 
Nicolaus. Pokračovali sondážne práce v jaskyni 
Záturčianka, NT-5, Muráň a v Jaskyni nádeje. 
Na týchto lokalitách sa dosiahli len čiastoč-
né postupy. Okrem prác na známych lokali-
tách sa pokračovalo v povrchovom prieskume.  
V stenách pod Ostrou sme preskúmali nápad-
ný otvor, pričom išlo len o 8 m dlhú korozívnu 
jaskyňu bez nádeje na pokračovanie. Jaskyňa je 
ukončená zasintrovaním a zasedimentovaním 
terra rossou. 

V Belianskom krase sa práca sústredila na 
lokalitu Žiarna 4. Po namontovaní lanovky 
sme pokračovali v kopaní sifónu. Postup nám 
značne narúšalo sústavné zaplavovanie vodou. 
Dĺžka dosiahla asi 25 m, v sonde sa našli kusy 
splavenej výzdoby a okruhliačiky z nekrasové-
ho materiálu. 

Na Dubnej skale sme pokračovali v rozširo-
vaní chodby v Sonde č. 1. Rozšírená časť jasky-
ne dosiahla dĺžku 7 m. 

V rámci spolupráce s inými klubmi sme so 
SK Nicolaus pomáhali pri čerpaní občasnej vy-
vieračky v Čiernej dolinke, v prieskume Jaskyne 
zlomísk, Novej Stanišovskej a Zápoľnej jaskyne. 
Spolupracovali sme s D. Haršaníkom pri son-
dážnych prácach v Priepasti na Brtkovici. Dvaja 
členovia sa zúčastnili akcie v Tichej jaskyni  
v Červených vrchoch. Jeden člen sa zúčastnil na 
letnej expedícii do Kosova a Macedónska.

Pavel Pokrievka, predseda SK

Speleoklub Michalovce 

Počas roka sme sa zameriavali hlavne na 
povrchový prieskum. Uskutočnili sme 6 akcií, 
počet členov (8) sa nezmenil. 

Tomáš Pešta, predseda  

Speleoklub Minotaurus

Jaskyniarsky prieskum sme vykonávali 
v jaskyni Zúgó, kde sme dokončili zameranie 
horného poschodia. V Diviačej priepasti sme 
preskúmali úzku šachtičku v Guánovej chod-
be, ktorá bohužiaľ nepokračovala do nových 
priestorov. V Ponore pri napájadlách sme do-
končili zameranie jaskyne a venovali sme sa 
aj fotodokumentácii jaskyne. Po rokoch sme 
navštívili znova Radzim, kde sme zamerali 
Gotickú jaskyňu a Veľkú jaskyňu. V Ardovskej 
jaskyni sme začali zameriavanie polygónu tak, 
aby sa dala urobiť digitálna mapa. Fotodo-
kumentácii sme sa venovali aj v jaskyniach 
Skalistý potok, Kunia priepasť, Jaskyňa na 
Kečovských lúkach a v Drienovskej jaskyni. Na 
4 akciách sme pomáhali Speleoklubu Cassovia 
pri spriechodnení úzkych miest Kunej priepas-
ti pred pripravovaným potápačským priesku-
mom. V jaskyni Mesačný tieň sme na jednej 
akcii objavili asi 300 m nových priestorov a za-
merali 174 m známych priestorov.

Venovali sme sa aj ochrane jaskýň – hlavne 
údržbe vchodov a odstráneniu nežiaduceho 
znečistenia jaskýň. Pomáhali sme aj pri zim-
nom sčítaní netopierov. Za najväčší úspech 
minulého roku pokladáme dokončenie pub-
likácie Plešivecká planina, ktorú sme spolu 
s SSS aj úspešne vydali.

V priebehu roka 2010 sme uskutočnili viac 
ako 60 akcií, z ktorých sme vyhotovili 49 
technických denníkov. Najviac sme sa venova-
li speleologickej strážnej službe. Objavili sme 
vyše 300 m (zatiaľ nezamerané) a zamerali sme  
512 m podzemných priestorov.

Zoltán Jerg a Jaroslav Stankovič

Speleoklub 
Muránska 
planina

V roku 2010 sa 
členovia Speleo-
klubu Muránska 
planina zúčastni-
li na prieskume nasledujúcich lokalít:

Bobačka – Piesková chodba – 4 pracovné 
akcie prevažne zamerané na čistenie a vyná-
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šanie naplavenín. Práce pokračovali v komíne 
v Pieskovej chodbe, kde bol postup o 3 m; pre 
nebezpečenstvo pádu balvanov v úzkom ko-
míne je nutné zmeniť doterajšiu technológiu 
postupu.

Mokrá Poľana – 2 pracovné akcie zamerané 
na čistenie a vynášanie sutiny z predpoklada-
ného prítoku Bobačky, postup o 3 m, ukonče-
né úzkou štrbinou zavalenou sutinou.

Biele vody pri Muráni – 5 pracovných akcií 
zameraných na prehlbovanie koryta a vynáša-
nie sutiny z výtoku potoka. Postup nebol za-
znamenaný, len sa evidentne potvrdil existujú-
ci jaskynný systém, ktorého vchod je zavalený 
tonami sutiny.

Hradná studňa na Muránskom hrade – 6 
pracovných akcií zameraných na dopravu ma-
teriálu, vymurovanie okraja studne nad úroveň 
okolitého terénu a jej opätovné prekrytie nový-
mi hranolmi. 

Člen speleoklubu Mikuláš Mikuš pracoval 
v priebehu roku 2010 na mapovaní už objave-
ných častí jaskyne Mesačný tieň a pri objavova-
ní nových priestorov.

Okrem toho sa členovia speleoklubu zú-
častnili na povrchovom prieskume Hrdzavej 
doliny, Nižná Kľaková, Šarkanica, Poludnica, 
Šance, Javoriny, Cigánka, Stračaník a sutino-
viska nad Bielymi vodami.

V roku 2010 členovia speleoklubu vykonali 
kontrolu jaskýň Ladzianskeho, Dažďovnica, 
Márnikova, Dr. Haninca, Gyps (Jánošíkova), 
Oči a Sintrová.

Klub má v súčasnosti 21 členov, z toho 8 čle-
nov je aj v SSS. 

Ivan Rusnák, predseda klubu

Speleoklub 
Nicolaus 

Jánska dolina: V zim-
ných mesiacoch febru-
ár – marec sa usku-
točnili v spolupráci 
s jaskyniarmi z Červe-
ných vrchov a Turca 
čerpacie pokusy v Občasnej vyvieračke. 
Dopredu sa postúpilo asi o 10 metrov, hla-
dina klesla asi o 2 metre. V ďalšom postupe 

zabránil malý výkon čerpadla a nedostatok 
času. Zdá sa, že sifón je súčasťou aktívneho 
vodného toku, lebo po skončení čerpania 
hladina vody rýchlo stúpla na úroveň pred 
čerpaním. Aktuálna dĺžka jaskyne je 96 
metrov pri denivelácii 21 metrov. Po dlho-
ročnej prestávke sa obnovili výkopové práce 
v Kanálovej jaskyni, kde sa od riečnych 
sedimentov čistí zanesená chodba. V No-
vej Stanišovskej jaskyni sa zafarbil vodný 
tok, ktorý vyšiel v Občasnej vyvieračke aj 
v Nadinej studničke. Po dlhoročnej pre-
stávke sa obnovili výkopové práce v južnej 
časti Novej Stanišovskej jaskyne, a to v Si-
fóne s dychom a v pieskovom sifóne, ktorý 
sme nazvali Topoľčiansky kyslíkový. Práce 
tu veľmi obmedzovali mimoriadne zrážky 
počas celého roku, pretože voda bránila 
v prístupe nielen na jednotlivé pracovis-
ká, ale aj do samotnej jaskyne. V Jaskyni 
zlomísk boli čiastočné postupy. Počas po-
vodne M. Danko zaregistroval hukot v Pies-
kových chodbách. Výkopovými prácami sa 
tu postúpilo o 15 metrov, problém ostal 
otvorený. Aktuálna dĺžka jaskyne je 10 866 
metrov. 

Pri sprevádzaní turistov v Malej Stani-
šovskej jaskyni pracovalo 6 členov SSS. 
Speleologický výskum sa tu pre enorm-
né zrážky vykonával obmedzene, pretože 
v horných poschodiach, kde je nádej na 
postup, sa celý rok nachádzalo blato a ne-
príjemný polosifón. V Stanišovskej jasky-
ni sa z iniciatívy Tibora Brziaka sondova-
lo bez výraznejšieho postupu na začiatku 
a konci jaskyne. Niekoľko kratších akcií sa 
uskutočnilo aj v Malej jaskyni pri Stani-
šovskej z iniciatívy F. Danihela. Podarilo sa 
dopredu postúpiť o metre a objaviť menšiu 
dutinu s kosťami drobných bezstavovcov.  
V dolinke Hlbokô sa sondovalo z iniciatívy  
T. Grygara na pracovisku zvanom Mirka, po-
stúpilo sa v závale asi 2 metre.

Ohnište: Najväčšie pracovné úsilie sa sú-
stredilo na lokalitu P. Macečka a S. Vo-
toupala s názvom Kľúč. Po prekonaní úži-
ny sa objavilo 40 metrov chodieb, jaskyňa 
sa končí v hĺbke 39 metrov úžinou zanese-
nou blatom a sutinou. Nádej na prieskum 
tejto dnes 118 m dlhej lokality dáva silný 
prievan. Aj tu prieskum obmedzili silné 
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zrážky. Pracovalo sa aj na oprave výdrevy 
v Lešinského závrte. 

Iné lokality: V Zápoľnej sa po dlhých ro-
koch zistilo otvorenie vodného sifónu v chod-
bách za priepasťou Tatrovka. Vyliezol sa tu 
otvorený komín, ktorý sa skončil neprielez-
nou úžinou. Pri prieskume odľahlých častí 
sa podarilo P. Vaňkovi dostať do nových 
častí v dĺžke 25 metrov, ktoré sa končia úži-
nou s prievanom; zdá sa však, že sa bude 
dať jednoducho prekonať. Ďalší prieskum 
zastavili záplavy, pretože hladina spodných 
vôd tu stúpla o niekoľko metrov. Aktuálna 
dĺžka Zápoľnej je 1813 metrov pri denivelácii 
58,6 metra. V Stankovanoch sme s miestnym 
občanom A. Gašperom zaregistrovali viac 
odtopených miest v snehu. V budúcnosti sa 
tu možno pri razení plánovaného cestného 
tunela objavia priestory, ktoré s týmto prieva-
nom súvisia.

Spolupráca: s jaskyniarmi zo Spelea Turiec 
pri výkopových prácach v Priepasti pod Ost-
rou a v Záturčianke v masíve Tlstej, s jasky-
niarmi z Chočských vrchov pri výkopových 
prácach v jaskyni O-3, s jaskyniarmi z Liptov-
ského Mikuláša v masíve Dúbrava pri Važci 
a dokumentácii Lenkovej priepasti pri Malu-
žinej, s jaskyniarmi z Bratislavy pri dokumen-
tácii jaskýň v Malých Karpatoch, Vysokých 
a Belianskych Tatrách, s jaskyniarmi z Červe-
ných vrchov, s jaskyniarmi v Prešove pri prá-
cach v jaskyni Skalistý potok, s jaskyniarmi 
z Liptovského Trnovca pri prieskume lokalít 
v Suchej doline, s jaskyniarmi z Tisovca pri 
dokumentácii jaskýň v Suchých doloch, s jas-
kyniarmi z Trenčína pri dokumentácii lokalít 
v masíve Baske v Strážovských vrchoch, s jas-
kyniarmi z Dolného Kubína pri prieskume 
a lokalizovaní jaskýň, s Liptovským esperant-
ským klubom pri organizovaní 5. speleotábo-
ra pre esperantistov, s vojenským historikom 
O. Vaňkom pri hľadaní jaskyne viažucej sa 
k vojnovým udalostiam.

Peter Holúbek, 
predseda SK Nicolaus

oblastná skupina orava

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

jaskyniari 
plavecké podhradie

Členovia speleoklu-
bu Jaskyniari Plavecké 
Podhradie v roku 2010 
venovali stovky hodín 
speleologickej činnosti, naj-
mä prieskumu krasových foriem v oblasti svoj-
ho pôsobenia i mimo neho. Toto úsilie však 
neprinieslo mnoho nových objavov, ako by sme 
očakávali. Objavili sme nové časti jaskýň, mož-
né pokračovania niektorých známych priesto-
rov a nové perspektívne lokality v dosiaľ nami 
nepreskúmaných častiach Plaveckého krasu. 

Prieskumným prácam sme sa venovali i v jas-
kyni PP2, kde sa vo vchodovej časti vybudovala 
lanovka a prečistila vstupná časť kaverny. V Hu-
bekovej jaskyni bolo počas pracovných akcií 
objavených zhruba 30 metrov. Jaskyňa Haviareň 
nám dovolila objaviť novú chodbu v dĺžke 15 m 
 a s komínom vysokým asi 18 m. Naši čakatelia 
odkryli novú jaskyňu pod Prístodolkom v dĺž-
ke 15 metrov a v Královej doline okolo 25 m. 
Počas sondážnych prác v Sedmičke a Orbitke 
sa vykopalo po štyroch metroch. V Hačovej 
jaskyni sa pri prieskume a sondážnych prácach 
našli speleotémy jaskynných perál a Branislav 
Šmída v jaskyni objavil výskyt kryogénneho kal-
citu s rozmermi od niekoľko milimetrov až po  
35 mm. Na lokalite Pri kríži boli prepojené 
vstupné časti jaskyne, ktorých spojnica „Kľúč“ 
sťažovala prístup do jaskyne. V jaskyni PP1 sa 
podarilo objaviť nové priestory s dĺžkou 6 m  
a jazierkom so stálym prítokom s rozmermi  
0,8 × 2 m a hĺbkou vody 45 cm.

Naši členovia sa v spolupráci so Speleo Brati-
slava zúčastnili na prieskumných a pracovných 
akciách vo Vysokých Tatrách. Zúčastnili sme sa 
na JT v Španej Doline zorganizovanom Speleo-
klubom Banská Bystrica. Zorganizovali sme zraz 
malokarpatských jaskyniarov, ako aj dni otvore-
ných dverí v jaskyniach PP1 a Haviareň. 

Marek Velšmid

oblastná skupina prešov

V roku 2010 OS Prešov mala 14 členov. Jedna 
členka ukončila členstvo k 31. 12. 2010.
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Skupina robila výskum v katastri obce 
Lipovce, kde sme objavili novú jaskyňu  
s pracovným názvom Jaskyňa pod Červenou 
skalou a dĺžkou cca 25 m, v ktorej aj ďalej 
pracujeme. Robili sme aj povrchové akcie 
v tom istom katastri a boli sme pomáhať na 
Skalistom potoku. Dvaja členovia skupiny 
sa zúčastnili na zahraničnej expedičnej ceste 
v Mexiku.

Rudolf Košč, predseda OS

oblastná 
speleologická 
skupina 
rimavská Sobota 

Členovia OSS Ri-
mavská Sobota pracova-
li v roku 2010 na týchto 
lokalitách:

Špaňopoľská jaskyňa – práca v tejto jasky-
ni tvorila základ činnosti skupiny počas celého 
roka. V priebehu desiatich akcií sme v nej 
vykopali 20 m dlhú chodbu (šírka 0,8 – 1,2 m 
a výška 1 – 1,5 m). Ďalších sedem akcií bolo ve-
novaných úprave vchodu a blízkeho okolia, vý-
mene uzáveru, vývozu nakopaného sedimentu 
zo sály a archeologickému výskumu. Pri úpra-
ve vchodových častí a následnom archeologic-
kom výskume sme zaznamenali črepy z mlad-
šej doby bronzovej, črepy z 13. a 15. storočia 
a tiež z novoveku. Mimoriadne významný bol 
nález niekoľkých druhov mincí z 15. storočia 
i polotovarov mincí (kotúčikov). Nález razidla 
potvrdil náš predpoklad o prítomnosti peňa-
zokazeckej dielne zo stredoveku. V súvislosti 
s ďalším pokračovaním v kopáčskych prácach 
v roku 2011 sa bude archeologický výskum 
vykonávať podľa potreby.

Na Koniarskej planine v Slovenskom kra-
se sme uskutočnili štyri akcie, z toho dve 
rekognoskačné a dve kopáčske. V zatiaľ ne-
pomenovanej jaskyni, objavenej v roku 2009, 
sme postúpili o 1 m, čím jej hĺbka vzrástla 
na 12 m.

V spolupráci s SK Drienka sme počas 
troch akcií vykopali niekoľko rokov zasypa-
nú priepasť Dúbravica, avšak jej priestrannú 
sieň sa nám preskúmať nepodarilo, lebo bola 

zatopená. V priepasti je problém aj s vyso-
kým obsahom CO2, a tým i s nedostatkom 
kyslíka.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme v spoluprá-
ci s obyvateľmi obce Drienčany a Slovenskou 
agentúrou životného prostredia SEV Drieňok 
Teplý Vrch zrekonštruovali náučný chodník 
Drienčanský kras a vyčistili ho od odpadu.

V najsevernejšom výbežku Tuhárskeho kra-
su pri Divíne bol zrekognoskovaný hradný 
kopec a lokalizovali sa perspektívne miesta, 
na ktorých sa bude pracovať v nasledujúcom 
roku.

Počas troch akcií sme zrekonštruovali po-
škodený uzáver na jaskyni Burda. Dve akcie 
boli venované Vlčiackej sonde, kde sme raze-
ním v skale postúpili o 0,5 m. V doline Drien-
ka sme dve akcie pracovali na novej lokalite 
neďaleko Jaskyne v Drienku. Niekoľko akcií 
bolo zameraných aj na sledovanie vyvieračiek, 
lokalizáciu výduchov a rekognoskáciu povr-
chu. 

Dvaja členovia OSS RS sa zúčastnili archeo-
logického výskumu spojeného s exkurziou  
v jaskyniach Moravského krasu, jeden člen 
sa zúčastnil na šiestich pracovných akciách 
v jaskyni Dracoaia v Rumunsku. V rámci me-
dzinárodnej spolupráce sme pre jaskyniarov 
z Budapešti uskutočnili exkurziu do Jaskyne 
nad Kadlubom, za ktorú sa nám odvďačili pra-
covnou akciou v Špaňopoľskej jaskyni. Štyria 
členovia sa zúčastnili exkurzného zostupu do 
Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi.

Ladislav Benedek zorganizoval 48 pred-
nášok s jaskyniarskou a ochranárskou tema-
tikou v rozsahu 64 hodín. Zúčastnilo sa na 
nich 2953 prevažne detí a študentov. Počas 
uplynulého roka sme zorganizovali 37 pra-
covných akcií, z ktorých bolo vyhotovených 
35 technických denníkov (súčet odpracova-
ných hodín podľa TD je 1182). Akcií sa zú-
častnilo 19 členov a 28 čakateľov, priateľov 
a členov iných skupín. Vykopali sme 26 m 
podzemných priestorov.

Igor Balciar, predseda OSS 

Speleoklub rokoš

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
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Speleo rožňava 

Činnosť skupiny 
SPELEO Rožňava 
v roku 2010 kopírovala 
v zásade predchádzajú-
ci rok, ako sa konštato-
valo na výročnej členskej 
schôdzi 4. 2. 2011. Výročná 
členská schôdza potvrdila vo funkcii doterajšie 
vedenie a prijala za čestného člena skupiny 
bývalého aktívneho jaskyniara a protagonis-
tu zdolávania vertikálnych krasových útvarov 
Vendelína Kindernaya st. Aj na podnet vedenia 
skupiny ďalší čestný člen SPELEO Rožňava 
Miro Hujdič-Ujec bol v rámci Dní mesta Rož-
ňava ocenený za svoju jaskyniarsku a umelec-
kú činnosť predovšetkým v oblasti fotografie, 
plastík a malieb Cenou mesta za rok 2010. 

Skupina v roku 2010 zorganizovala celkove 
31 akcií, pričom za najvýznamnejšiu pova-
žujeme spoločné cvičenie členov Horskej zá-
chrannej služby Slovenskej republiky, Poľskej 
republiky, Jaskynnej záchrannej služby Ma-
ďarskej republiky a našich členov na lokalite 
Brázda (Barazdaláš) v dňoch 4. – 6. 6. 2010 
(pozri Spravodaj SSS č. 2/2010). Za významnú 
akciu možno označiť aj účasť na oslavách 100 
rokov organizovaného jaskyniarstva v Buda-
pešti v dňoch 8. – 9. 5. 2010. Tu sme do jasky-
ne József-hegyi-barlang sprevádzali vtedajšieho 
ministra životného prostredia Maďarskej re-
publiky. Za mimoriadnu príležitosť poznať aj 
iné ako krasové jaskyne sme považovali našu 
účasť na XXXIV. ročníku TOP (tábor ochran-
cov prírody) v NP Poloniny. 

Z akcií v teréne sme vyhotovili 13 technic-
kých denníkov, objavili sme 3 metre priestorov. 
Veľké povodňové vlny odtransportovali sutino-
vý kužeľ v máji pri Zádielskej vyvieračke – Ví-
zavat, kde sme boli nútení zabezpečiť podmytú 
chatu pri jej ústí a podchytiť svah nášho dlho-
ročného pracoviska z minulosti. Žiaľ, celoroč-
ný vysoký stav vôd neumožnil práce priamo na 
vývere, aj keď nám fakticky odstránil problém 
s budovaním štôlne k pevnej hornine. Mimo-
riadne silné vývery však vyvolali aktivity jasky-
niarov, ktorí túto lokalitu už dlhší čas sledujú, 
a predurčili snahu opätovne objaviť v tejto 
časti Zádielskej doliny jaskyňu s možnosťou jej 
sprístupnenia pre širokú verejnosť. Vysoký stav 

vody po celý rok neumožnil pracovať v Mra-
morovej studni v Gombaseckej jaskyni.

Spoločné akcie v teréne (14) sme realizovali 
spolu s jaskyniarmi z Liberca (Česká republi-
ka) v Aggteleku a v Budapešti (Maďarská re-
publika), ale aj s domácimi jaskyniarmi – napr. 
vydarená akcia v Drienovskej jaskyni 3. 4. 2010. 

Významným bolo aj naše spoločenské pôso-
benie, či už v rámci účasti na akciách organizo-
vaných SSS, vo Vysokých Tatrách (Deň HZS), 
na akciách pod Spišským hradom alebo v rám-
ci spolupráce s Dobrovoľným záchranným 
systémom Slovakia. Na dostupnejšie lokality 
územia Slovenského krasu sme sprevádzali 
poľských ústavných sudcov, slovenského veľ-
vyslanca v JAR, ako aj delegáciu z družobného 
mesta Rožňavy – Bačka Topola zo srbskej 
Vojvodiny. 

Na finančné zabezpečenie skupiny okrem 
výnosu 2 % z daní nám opäť prispela Nadácia 
JUDr. Ivetty Macejkovej, predsedníčky Ústav-
ného súdu SR.

Ondrej Bolaček, vedúci skupiny

oblastná 
speleologická 
skupina 
ružomberok 

V roku 2010 sme od-
pracovali 83 akcií, z toho sa vypracovalo 81 
technických správ. Činnosť skupiny sa sústre-
dila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, 
Liskovský kameňolom, Hučiaky, Podsuchá, 
Šiprúň, Krížska dolina, Ľubeľská dolina, Ved-
ro, Vyšné a Nižné Matejkovo, Korytnica, okolie 
P. Ľupče, Rišianka, Vyšná Boca, Ľubietová  
a Smrekovica.

V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 38 ak-
cií. Akcie sa sústreďovali hlavne na kopanie, 
prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a fo-
todokumentáciu. V jaskyni sa pracovalo na 
viacerých miestach. Na Západnom konci pri 
bode 506 sme prekopali 4 m dlhý tunel. Tu 
sme objavili 30 m priestorov. Neskôr sme za 
jazerom prekopali ďalší tunel a objavili sme 
17 m priestorov. Je tu intenzívny prievan, no 
stráca sa v úžinách a bez streleckých prác je 
tu postup nemožný. Začalo sa pracovať aj 
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v Pieskových chodbách na Severnom záva-
le. Prekopala sa aj cesta smerom k závalu. 
V samotnom závale sa v náročných, priam 
baníckych podmienkach vytransportovalo  
a zadrevilo 6 m chodby, čo prinieslo aj čias-
tkové výsledky. Niekoľkokrát sa prerábala 
sama výdreva, lebo ju pohli a podrvili tlaky  
a veľké balvany. Objavili sme tu 10 m chodieb, 
no zával stále pokračuje, a preto sa tu práce 
zatiaľ pozastavili. Je tu veľká šanca na objav, 
veľký prievan a treba tu v prácach pokračo-
vať. Pri práci tu na nás niekoľkokrát vypadli 
bloky, pričom raz zavalilo pracovníka na 
čelbe. Ostatné incidenty sa obišli bez ujmy na 
zdraví, no nie na psychike. Pri úprave haldy 
zo Severného závalu v Pieskových chodbách 
sme prekopali nenápadný komín. Po 3 m 
kopania sme sa prekopali do priepastného 
priestoru. Prieskumom a zameraním sme 
tu objavili 65 m priestorov. Chodby vedú 
dole smerom na Camberove chodby a hore 
smerom pod Guánový dóm do Severného 
závalu, kde sa končia v závaloch. Samotné 
komíny sme skúmali za pomoci M. Hrnčiara 
a M. Jurečku a s využitím novej malej vŕtačky 
Bosch a lezeckej techniky. V Pieskových chod-
bách nad studňou (Útek z väzenia) sme rea-
lizovali kompletné zameranie v dĺžke 30 m.  
Prieskum sa uskutočnil aj pod Guánovým 
dómom v Nocľahárni. Tu sme robili výkopové 
práce smerom dolu pod kvapľami a chodby 
sa celkovo zamerali v dĺžke 30 m. Prieskum 
sa realizoval i v Dolnej snemovni, kde sa po 
veľkých dažďoch prepadli sedimenty smerom 
na pracovisko Kóta 118. Kopaním a priesku-
mom sme sa tu zahĺbili cca 4 m smerom dolu. 
Zavŕtali sa tu 2 nity a pribudla kladka na lep-
šie vynášanie materiálu. Po veľkých májových 
dažďoch sa zistilo viac škôd a prepadlísk. 
Takto sa napríklad zrútil celý komín do cho-
dieb Tetrisu na Západnom konci a budeme to  
musieť uvoľniť. Zrútil sa aj priechod v Zrú-
tených chodbách, no ten je už prekopaný. 
Nápor vody nevydržali ani niektoré chodníky 
v jaskyni a museli sa opraviť. Došlo k pokusu 
o vylomenie Hlavného vchodu a Východného 
vchodu Liskovskej jaskyne; Hlavný vchod bol 
opätovne poškodený a Východný vchod bol 
vylomený. Došlo aj k presekaniu 5. východ-
ného vchodu (Partizánsky). Ten sme zabetó-
novali na vlastné náklady OSS Ružomberok. 

Škody v jaskyni sa nezistili. Trikrát sme pra-
covali na údržbe speleozákladne Lisková. Po-
ložila sa pred ňou dlažba a banícke pažnice.

Ďalej sa naša činnosť sústredila na Liskov-
ský kameňolom a jeho okolie. Vykonal sa tu 
aj povrchový prieskum a kontrola Jaskyne 
v Mníchu, č. 1, 2 a Johanovho potoka. Pre-
skúmali a zdokumentovali sme aj prepadlisko 
v obci Martinček, na ktoré nás upozornil 
starosta obce pán Lauko a pracovníci SSJ. 
Vzniklo pravdepodobne prepadnutím dutiny 
po veľkých májových dažďoch a keďže bolo  
v záhrade rodinného domu, ďalší prieskum sa 
tu nerealizoval.

Povrchový prieskum sa vykonal aj v tých-
to oblastiach: Smrekovica, Podsuchá, Šiprúň, 
Nižné a Vyšné Matejkovo, Krížska dolina- 
-Dechtárka, Pekelné a Predpekelné, Vedro, Ko-
rytnica, Hučiaky, Rišianka...

Na Smrekovici sme zdokumentovali závrt, 
ktorý sa po veľkých dažďoch zavalil, a skúmali 
sme okolie.

V Hučiakoch sme niekoľkokrát do roka 
kopali v jaskyni Trosky a takisto tu prebehol 
povrchový prieskum. V oblasti Podsuchá sme 
skúmali jaskyňu nad starou cestou. Tu sme 
pri prieskume našli niekoľko pozostatkov z 2. 
svetovej vojny; patril medzi ne aj granát Gr. 4, 
ktorý musel zneškodniť pyrotechnik na mieste 
v jaskyni. Ďalší prieskum sa realizoval v oblasti 
pod Matejkovom medzi stavidlami. Tu sme po-
vrchovým prieskumom našli niekoľko väčších 
a menších jaskýň, ako jaskyňa 2-vchodová, 8 m 
prievanové diery atď.

Výrazná obnova prebehla aj na speleozá-
kladni Rakytová-Pekelné. Priebežne sme vy-
nášali materiál potrebný na jej obnovu, a to 
dosky, plechy a iný materiál. Z hliníkového 
plechu sa urobila úplne nová strecha. V chate 
sa položila a vyrovnala nová podlaha. Pred 
chatou sa postavila úplne nová veranda a na-
pravili sa dvere.

Na štôlni Bielopotocká 2 sme osadili kapln-
ku Sv. Barbory, patrónky baníkov, a upravili 
sme okolie. Pribudla tu aj vŕtacia súprava VK21 
a osadila sa i drevená strieška s tabuľkami.

V oblasti pod Prašivou sme zdokumentovali 
2 štôlne s celkovou dĺžkou 800 m. V oblasti 
Rišianka sme vykonali povrchový prieskum, 
pričom sme tu zdokumentovali otvorené ban-
ské diela. Ďalší prieskum sa realizoval v oblasti 
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Kramec, kde sa tiež identifikovali staré banské 
práce, no ďalší prieskum sa tu vykoná asi až na 
rok. V oblasti Vyšná Boca sme zdokumentovali 
niekoľko banských diel, medzi iným aj prepad 
cesty pod Čertovicou.

V okolí Španej Doliny sme urobili podrobný 
prieskum banských diel a ich fotodokumen-
táciu. Spolupracovali sme aj s Banským brat-
stvom Herrn Grundt Špania Dolina. V oblasti 
Ľubietová sme preskúmali a fotograficky zdo-
kumentovali miestne bane.

Počas roka nás navštívili jaskyniari z Fran-
cúzska. Navštívili sme Liskovskú jaskyňu, Sta-
nišovské jaskyne, Jaskyňu v Hlbokom a Demä-
novskú jaskyňu slobody.

V obci Lisková v miestnej základnej škole 
sme vykonali prednášku a prezentáciu o jas-
kyniach a Liskovskej jaskyni žiakom ročníkov 
1 – 4. Zúčastnili sme sa i centrálnych akcií SSS, 
ako Speleomíting a Jaskyniarsky týždeň na 
Španej Doline.

Celkovo sme objavili 190 m jaskynných 
priestorov a zamerali sme 210 m. Zdokumen-
tovali sme 4 km banských diel na Liptove a na 
území SR.

Pavol Jurečka, podpredseda OSS

Sekcia jaskynného potápania

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub Slovakia – Ďumbier

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleologický klub 
Slovenský raj 

Speleologický klub 
Slovenský raj mal k 1. 
1. 2011 44 členov. Ich 
činnosť v r. 2010 bola 
zameraná na prieskum 
a evidenciu povrchových  
a podzemných krasových javov v Slovenskom 
raji, na Galmuse, v Medvedích chrbtoch (traver-
tínové kopy) a ojedinele aj v iných lokalitách.

Prieskumné práce 
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Za 

uplynulý rok sa do Stratenskej jaskyne zor-
ganizovalo 13 akcií, z toho 3 exkurzie pre jas-
kyniarov, turistov a iných záujemcov, 10 ak cií 
bolo pracovných. Prieskum sa urobil v ob lasti 
Románskej, Májovej, Blatistej, 50 % a Pria-
mej chodby, v Meandrovom dóme a Chodbe 
reprezentantov. Najväčší objem prieskumných 
a dokumentačných prác sa vykonal vo Veľkom 
dóme a Zápalkovej chodbe. Pod vedením 
Františka Miháľa bolo vo Veľkom dóme obja-
vených 52 m nových priestorov a v Zápalkovej 
chodbe 93 m. Celý dóm sa znovu zameral a zdo-
kumentoval, nameralo sa 421,43 m meračských 
polygónov. V celej svojej dĺžke sa zdokumen-
tovala Zápalková chodba, nameraných bolo  
103,13 m polygónov. V Májovej chodbe sa 
preskúmal 13 m vysoký komín.

Dĺžka Stratenskej jaskyne dosiahla 19 502 m 
+ Psie diery 2 670 m = 22 172 m.

S použitím novej technológie sa po dlhšej 
odmlke rozbehli sondovacie práce v Sintrovej 
jaskyni. 

XLIII. klubový jaskyniarsky týždeň sa 
uskutočnil v dňoch 7. – 14. 8. 2010. Týždenné 
pracovné sústredenie sa uskutočnilo v doline 
Tiesňavy. Hlavným ťažiskom prác bola Straten-
ská jaskyňa: prieskum v oblasti Románskej 
chodby, prieskum, merania a dokumentá-
cia Veľkého dómu a Zápalkovej chodby. Za-
meraných bolo 444 m polygónov. Povrchový 
prieskum krasovej planiny Duča, sondovanie 
v Jazvečej jaskyni, objav Jaskyne pri Stratenskej 
(9 m) Ing. P. Hovorkom. Fotodokumentácia 
závrtov na Besníku.

Na pracovnom sústredení sa zúčastnilo 20 
členov klubu, priemerne denne 16 členov a 10 
rodinných príslušníkov. Členovia klubu odpra-
covali 124 dní, nečlenovia 35 dní.

Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Slo-
venského raja a niektorých iných území. Na 
území Slovenského raja bolo zorganizovaných 
63 akcií a odpracovalo sa 127 dní. Speleologický 
prieskum sa robil na planinách Skala, Pelc, 
Duča, Glac a Geravy, ďalej je to Vyšná záhrada, 
Lipovec – Havrania skala, Kopa, prielom Horná-
du, Čingov a i. Výsledkom týchto prác je objav  
9 nových jaskýň a dokumentácia 17 jaskýň.

Sondovanie sa vykonávalo v Líščej jaskyni 
na Košiarnom briežku. Rozsiahle sondovanie 
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pokračovalo v jaskyni Čudná lebka, pri Da-
nielovej diere, v ponore Vášhovorka, v Motýlej 
jaskyni. Po intenzívnom sondovaní v Da-
nielovej diere dosiahol Peter Pollág a Adam 
Gonda 8 m objav nových priestorov. Rozsiahle 
hĺbiace práce prebehli v priepasti Studňa s po-
zoruhodnými archeologickými nálezmi. Inten-
zívne sondovacie práce pokračovali v Sintrovej 
jaskyni. 

František Miháľ objavil a zdokumentoval 
jaskyne: Ľadový brloh, Krčmárka (5 m), 
Gačovská jaskyňa (23 m), v planine Skala 
Jaskyňa pod mostom (12 m); na Čertovej si-
hoti boli zaevidované 4 jaskyne: Skrývačka (8 
m), Bublina (6 m), Jaskyňa na sihoti (10 m), 
Rybárova diera (3 m), z ktorých prvé tri objavil 
F. Miháľ. V lokalite Remiáška – Štrbáková F. 
Miháľ a jeho spoločníci objavili a zdokumen-
tovali jaskyne Západný tunelík (13) m, Pod ja-
vorom, Remiáška 1 (12 m), Remiáška 2 (20 m), 
Pod sedlom (10 m), Krivjan (8 m). Vo Veľkom 
Sokole objavil M. Lehotský Mirov komín, bol 
zdokumentovaný. 

Okrem vyššie uvedených sa zaevidova-
li, preskúmali a zdokumentovali Machová 
priepasť hlboká 19 m a dlhá 30 m, Krompľa 
v dĺžke 40 m, Veľká mločia v dĺžke 26 m 
a preskúmala sa Kopská jaskyňa (30 m).

Revízny prieskum sa vykonal v jaskyni Jatky, 
v Jazernej štrbine a v niektorých jaskyniach 
Pelca, Stratenského kaňona, Havranej skaly, 
Duče a pod Kopancom. 

Kontrola z hľadiska ochrany bola vykonaná 
v jaskyni Predná diera, Medvedej jaskyni, 
Kešelovej diere, v Okienkovej jaskyni s cieľom 
posúdenia budúceho plánovaného paleonto-
logického výskumu, v niektorých jaskyniach 
Prielomu Hornádu, Havranej skaly, kaňonu 
Hnilca a na Pelci.

Mimo Slovenského raja sa zorganizovalo  
15 speleopotápačských akcií v krasovom jazere 
v Tornali, kde boli v dnových výveroch nain-
štalované teplomery. Ďalší výskum pokračoval 
monitoringom teploty vody vo výveroch.

Exkurzie sa uskutočnili do jaskýň na Dre-
veníku, do Diablovej diery na Branisku, Malej 
Stanišovskej jaskyne. Jedna prieskumná akcia 
sa uskutočnila na Galmuse. Jeden člen klubu 
spolu s pracovníkom Tanapu sa zúčastnil na 
pozorovaní kamzíkov v Kamzíčej jaskyni a Hu-
čavej diere v Belianskych Tatrách. Člen klubu 

P. Hovorka sa zúčastnil prieskumnej akcie 
s jaskyniarmi zo Spišskej Belej v jaskyni Javo-
rinka, kde preskúmali asi 35 m vysoký komín.

Ochrana krasových javov. V rámci činnos-
ti členov sa kontrolovali uzávery uzamknu-
tých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie diery, 
Okienková) a robila sa ich údržba; kontrolo-
vali sa i ďalšie, ktoré sú ohrozované návštev-
níkmi. Sú to hlavne jaskyne – archeologické 
lokality v Slovenskom raji. Okrem toho radoví 
členovia klubu vykonávali počas 111 terénnych 
speleologických akcií kontrolnú ochranársku 
činnosť na vyše 50 speleologických objektoch. 
Naša činnosť bola zameraná aj na ochranu 
povrchových krasových javov.

Výchovné, informačné a vzdelávacie aktivity
Členovia klubu sa zúčastnili rôznych po-

dujatí organizovaných SSS a SSJ. Na Speleo-
mítingu SSS okrem organizačného zaiste-
nia (O. Miháľová) sa zúčastnilo ďalších 18 
členov klubu. O chod techniky sa starali dvaja 
členovia. Na Speleofóre ČSS sa zúčastnili dvaja 
členovia klubu. 

Výsledky speleologického výskumu pub-
likovali naši členovia v Spravodaji SSS (F. 
Miháľ o návšteve po 60 rokoch, O. Miháľová 
o Speleomítingu 2010). 

Dvaja členovia sa zúčastnili Speleologickej 
školy SSS, jeden bol ako hosť v Krakove na 
oslavách 60. výročia tamojšieho jaskyniarskeho 
klubu.

Na valnom zhromaždení SSS sa zúčastnilo  
6 delegátov klubu a RNDr. L. Novotnému bolo 
udelené čestné členstvo.

Bezpečnosť pri práci
Pri speleologickej činnosti v uplynulom 

roku nedošlo k žiadnym úrazom ani mimo-
riadnym udalostiam.

Záver
V r. 2010 sa členovia speleologického klu-

bu zúčastnili na 123 akciách, z toho 115 te-
rénnych, ktorých náplňou bol speleologický 
prieskum, dokumentácia a ochrana krasových 
javov. Počas jaskyniarskych akcií sme odpraco-
vali v teréne 343 dní. V Slovenskom raji bolo 
objavených 8 jaskýň s celkovou dĺžkou 81 m, 
v Danielovej diere 8 m a v Stratenskej jaskyni 
158 m. V jaskyni Javorinka sa preskúmal 35 m 
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komín. Zdokumentovalo a zmapovalo sa 17 
jaskýň s dĺžkou 370 m a 606,5 m polygónov 
v Stratenskej jaskyni. Spolu bolo objavených 
242 m, zameraných 528 m nových jaskynných 
priestorov.

Ján Tulis, predseda SK

jaskyniarska 
skupina 
Spišská Belá 

Jaskyniarska skupina 
v roku 2010 uskutočňo-
vala prieskum speleo-
logických lokalít podľa 
plánu. Ťažiskom prieskumu 
bola jaskyňa Javorinka v časti Marakana, kde 
sme predpokladali ďalší postup smerom ku 
Kolovej doline. Na lokalite sa uskutočnilo 12 
pracovných akcií venovaných prieskumu v Per-
lovej chodbe, Sintrovej chodbe, Marakane, 
Cibuľovom dóme, Hučiacom komíne, Belian-
skych chodbách. Celkove sa objavilo 380 m 
nových častí a zameralo 549,33 m chodieb jas-
kyne. Na základe meraní sa vytypoval priestor 
Cibuľového dómu na experiment zamerania 
najkratšej vzdialenosti s Nádejnou jaskyňou. 
Pomocou záchranárskeho lavínového pipsu sa 
lokalizoval signál až na vzdialenosť 4,8 m, keď 
sa podaril aj hlasový kontakt so skupinou, kto-
rá rozmiestnila snímače na určených miestach 
Nádejnej jaskyne. Experiment sa uskutočnil 19. 
2. 2010 o 14.15 h, kedy sa obe skupiny po loka-
lizácii na vzdialenosť cca 5 m mohli porozprá-
vať, a tým dokázali prírodnú spojitosť jaskyne 
Javorinka v Javorovej doline a Nádejnej jasky-
ne v Kolovej doline. Po následnom zameraní 
nových častí jaskyňa dosiahla dĺžku 9965 m 
 zameraných priestorov s prevýšením 402 m. 

V Nádejnej jaskyni, ktorej prieskum priamo 
súvisel s prieskumom jaskyne Javorinka, sa 
uskutočnilo 13 pracovných akcií. Prieskumom 
sa vytypovali pre už spomínaný experiment 
tri miesta na umiestnenie sond. Na zákla-
de výsledkov lokalizácie spojovacieho miesta 
sme uskutočnili sondážne práce a dňa 26. 6. 
2010 členovia skupiny prenikli úzkou chodbou 
z Nádejnej jaskyne do jaskyne Javorinka až do 
priestorov Marakany.

Sporadicky skupina pracovala na iných lo-
kalitách, ako Belianska jaskyňa – prieskum 
Hladovej priepasti, Prievanová jaskyňa – po-
kračovanie v sondážnych prácach, Jaskyňa pod 
balvanmi – prieskum a sondáž, Jendova diera 
– prieskum.

V rámci ochrany krasových javov dvaja čle-
novia skupiny vykonávali strážnu službu na lo-
kalitách Alabastrová jaskyňa, jaskyňa Aksamit-
ka, Suchá a Mokrá diera, Muránska jaskyňa, 
Jaskyňa pod elektrárňou 1, Belianska jaskyňa 
– starý vchod, jaskyne Javorinka, Mesačný tieň, 
Vyšná Svišťová, Hučivá diera; celkove usku-
točnili 25 kontrolných akcií. Speleologický 
krúžok pri Základnej škole J. M. Petzvala po-
kračoval v dobre zabehnutej činnosti na lezec-
kej stene Havran, kde 20 žiakov získavalo prvé 
lezecké skúsenosti.

Vladimír Fudaly, predseda JS

jaskyniarsky klub 
Strážovské vrchy

Praktická speleolo-
gická  činnosť

Podľa technických 
denníkov a ostatnej 
evidencie sa za celý rok 
2010 uskutočnilo 193 akcií. 

V jaskyniach sa vykonával prevažne pries-
kum, sondovacie či kopáčske práce, práce na 
rozširovaní a spriechodňovaní úžin v perspek-
tívnych lokalitách, menej činnosti súvisiace 
s poznávaním, dokumentáciou a ochranou 
krasových javov, ako merania dĺžky, teploty, 
prúdenia vzduchu a vody, lokalizácia vchodov 
pomocou GPS, monitoring netopierov, foto-
grafická a iná dokumentácia, entomologický 
výskum. Pracovné úsilie sa sústredilo do lo-
kalít v Strážovských vrchoch – Brcove diery, 
Pružinská Dúpna j., Četníkova svadba, J. ka-
marátov, Krahulčia j., Tribči – j. Skrýšna diera, 
v Považskom Inovci – Malá dvorana, Džimova 
spása a J. pod Úhradom a v Súľovských vr-
choch – Studňa v Malom Maníne, Priepast-
ná IV v Skalkách nad Rajeckými Teplica-
mi. V niektorých z nich sa dosiahli menšie 
postupy a objavy. Okrem toho sme navštívili 
aj iné lokality v Súľovských a Strážovských 
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vrchoch, Javorníkoch a Považskom podolí, 
Lúčanskej i Krivánskej Malej Fatre, Tribeč1  
a Považskom Inovci. Vo vzdialenejších kraso-
vých územiach, ako sú Chočské vrchy, Nízke 
Tatry atď., sme pri sondovacích prácach alebo 
dokumentačno-výskumnej činnosti spolupra-
covali napr. s JK Dubnica n. Váhom, SC 
Chočské vrchy, JS A. Vallu, Speleo Turiec, SK 
Šariš a Nicolaus a so Žilinským jaskyniar-
skym klubom. Viac akcií sa uskutočnilo v j. 
Škarkétka s čiastkovým postupom i objavom 
neďalekej 10 m hlbokej Lenkovej priepasti 
i v Samovej diere – Kruhovej priepasti. Po-
pri jaskyniach sme navštívili banské a iné 
historické podzemné diela, napr. Dubnické 
tunely, štôlne pri Valaskej Belej, v Suchom 
vrchu a Domašíne, spolupracovali sme na od-
krývaní studne na Lietavskom hrade. 

Povrchový prieskum prebiehal ako hlavná ale-
bo doplnková náplň akcií najmä v Strážovských 
a Súľovských vrchoch, v Považskom Inov-
ci, Tribeči, ale aj v Malej Fatre, Javorníkoch 
a inde. V niekoľkých prípadoch naň nadviazali 
odkrývačské a sondovacie práce, napr. v závrte 
či jaskyni U peňazí pod Makytou, na Kamenici 
pri Beluši s puklinovými jaskynkami, pod pre-
visom v Skalnej doline (našiel sa tu historický 
nápis z 19. storočia), ďalej nad Dúpnou, 
na Suchom vrchu, Suchej hore so závrtmi, 
v Suchej doline, v Blatnici a na Veľkej hlave, 
v jaskyniach pod Sokolom, v oblasti Kľaku, na 
Temešskej skale alebo pri Malej dvorane s ob-
javom 2 jaskýň.

Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci spe-
leologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň 
a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň 
a ich okolia, údržba a oprava poškodených 
uzáverov) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach 
(osádzanie stúpačiek, robenie výdrevy). V mar-
ci sa zaznamenalo poškodenie zámku, mreže 
a informačnej tabule pri Pružinskej Dúpnej 
j. Prípad poškodeného uzáveru a zničenia 
časti kvapľovej výzdoby v j. Džimova spása 
riešila SSJ aj polícia. V septembri bol znova 
poškodený uzáver Dúpnej; vo všetkých prípa-
doch sa uzáver, resp. tabuľa opravili. Exkurzné 
návštevy (do Dúpnej, Četníkovej svadby, 
Džimovej spásy, Závadských a iných jaskýň) 
okrem spoznávania krasu poslúžili aj na získa-
vanie praktických skúseností a overenie schop-
ností začínajúcich jaskyniarov. 

Na uzavretie sa navrhla Pokladová jaskyňa 
v Lúčanskej Malej Fatre a urobili sa prípravné 
práce na vyhotovenie a osadenie uzáveru.  
V Pružinskej Dúpnej j., ktorú spolu s Babirát-
kou v januári vyhlásili za verejnosti voľne 
prístupnú, sme natreli mrežový uzáver, upravili 
vstup do jaskyne, prehliadkovú trasu v jaskyni 
a v spolupráci s KST sa vyznačil náučný chod-
ník z Priedhoria k jaskyni.

Iné aktivity
Viaceré návštevy krasových lokalít mali 

prevažne charakter povrchových exkurzií a pre-
hliadok jaskýň. Zúčastnili sme sa celosloven-
ských podujatí pod hlavičkou SSS – Jaskyniar-
sky týždeň, zasadnutie valného zhromaždenia 
SSS a Speleomíting vo Svite. Na Horomilfeste 
v septembri v Považskej Bystrici sme sa pred-
stavili filmom Chceš uvidieť šarkana?, na na-
krúcaní ktorého sa podieľali viacerí členovia 
nášho klubu i dubnickí jaskyniari; úspešne 
sme sa ním prezentovali aj na podujatí KST 
Hory objektívom 2010 v novembri vo Veľkých 
Uherciach. S. a P. Chmelovci boli zase so svo-
jou tvorbou úspešní na viacerých prehliadkach 
amatérskych filmárov u nás i v ČR. 

Realizoval sa projekt SSS 12 × jaskyne v Kraj-
skej knižnici v Žiline, ktorý podporil Žilinský 
samosprávny kraj a okrem predsedu sa doň 
zapojilo viacero členov SSS vrátane členov 
nášho JK. V rámci neho sa v knižnici otvorila 
výstava jaskyniarskych fotografií, medzi ktorý-
mi nechýbali snímky I. Pohanku a S. Chmelu. 
Pre širokú verejnosť sme sprístupnili a osvetlili 
Pružinskú Dúpnu j. v máji a septembri s lek-
torskou a sprievodcovskou službou s náučno-
výchovným i ochranárskym zameraním. Cel-
kove si vlani Dúpnu počas 9 návštevných 
akcií (z toho 5 aj s osvetlením) prezrelo skoro 
1200 ľudí, ďalší sa zúčastnili na prednáškach 
a besedách určených pre deti a mládež  
(v spolupráci s RZ Priedhorie pre športovcov  
a školy v prírode, pre materské a základné školy 
z Pružiny, Slopnej, Beluše, Bratislavy a Ostravy, 
stredoškolákov z Púchova, gymnazistov z Pov. 
Bystrice), ale i dospelých (napríklad pre pacien-
tov v Kúpeľoch Nimnica, z kúpeľov v Trenč. 
Tepliciach, turistov z KČT Otrokovice). 

O našej činnosti sa mohla široká verejnosť 
dozvedieť najmä z regionálnych, ale aj z ce-
loslovenských médií (Slov. rozhlas – Rádio 
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Regina, televízia Markíza, Nový čas, MY – No-
viny stredného Považia a Považskobystrické 
novinky). Niekoľko našich príspevkov vyšlo 
v Spravodaji SSS, na vydávaní ktorého majú 
veľký podiel dvaja naši členovia. K lepšej in-
formovanosti členov klubu i verejnosti o našej 
činnosti prispela naša webová stránka a autori 
viacerých príspevkov na nej. 

Roku 2010 sme sa stali vlastníkmi klubovej 
základne v Priedhorí po dlhotrvajúcich prie-
ťahoch s odkúpením budovy od š. p. Lesy SR. 

Bohuslav Kortman, predseda JK

Speleoklub Šariš 

Speleoklub Šariš 
v roku 2010 pokračo-
val vo svojej činnosti 
v klasických činnos-
tiach – prieskum v kra-
sových i nekrasových ob-
lastiach, a to na Slovensku i v zahraničí. Vo 
väčšej miere sa však venoval historickému 
podzemiu, montanistike a mineralógii.

Roku 2010 takisto prebehla transformácia 
Speleoklubu Šariš (ako organizačnej jednotky 
Slovenskej speleologickej spoločnosti) na Ob-
čianske združenie Speleoklub Šariš, ktoré bolo 
úspešne zaregistrované na MV SR. Veríme, že 
v novom zložení s novým vedením budeme 
pokračovať v dobrých tradíciách starého Spe-
leoklubu Šariš. Pri práci sa ako právny subjekt 
– občianske združenie budeme zaoberať aj 
možnosťou využiť rôzne granty na podporu 
našej činnosti.

Keďže naši členovia sú známi svojou pria-
teľskosťou a chuťou pomôcť v prieskume 
a pri práci aj iným jaskyniarskym skupinám, 
mnohé aktivity našich členov sú vedené v tech-
nických denníkoch iných skupín.

Speleoklub Šariš za rok 2010 vypracoval 43 
technických denníkov, počet akcií 82, zma-
pované boli iba jaskyne v zahraničí a jaskyne 
v pôsobnosti iných jaskyniarskych skupín. 

Domáce lokality
Krasové lokality. Spolu so Speleoklubom Mi-

chalovce to boli akcie vo Veľkej Artajame, jedna 
poznávacia akcia v Brekovskej jaskyni, ďalej pra-

covná akcia v Kysackej jaskyni – čistenie okolia 
vchodu spolu s Komisiou pre speleopotápanie 
(Hochmuthovci). S touto skupinou spolupra-
cujú naše členky Gabika a Tina Majerníčkové 
a Fero Chovanec na lokalite Skalistý potok. 
V rámci spolupráce so speleoklubom Červené 
vrchy naši členovia Peter Imrich, Martin Haj-
duk a sestry Majerníčkové výrazne pomohli pri 
úspešnom postupe v Tichej jaskyni (Piu).

Ďalšie lokality: jaskyňa Mesačný tieň, Škar-
kétka, Diablova diera (ponor + vyvieračka). 
V závere roka to bola akcia v Kováčovej pri 
Drnave (Slovenský kras).

Nekrasové lokality. Levočské vrchy: prieskum 
Oliverovej jaskyne, Nikovej jaskyne, jaskyne 
Yeti, Jaskyne štíhlych a Jaskyne v Kope, ktorá 
sa stala najväčším objavom. 

Náš člen sprevádzal turistov a kontroloval 
stav v Židovej a Trojvchodovej jaskyni, zistil 
nové perspektívne pseudokrasové lokality. 

Čergov – najviac práce vykonal Fero Chova-
nec na lokalite Zbujnicka dzira na Lysej, kde 
sa výrazne pokročilo. V jaskyni sa začal pre-
javovať prievan a veríme v postup do nových 
priestorov.

Vyčistila sa Fričkovská jaskyňa I, tu je značná 
degradácia. Rovnako sme zistili, že Zbojnícka 
jaskyňa (nad Krížami) má prepadnutý strop 
a stala sa z nej priechodná jaskyňa. Spolupra-
covali sme s administrátorom stránky o Čer-
gove. Všetky čergovské jaskyne (vrátane jaskýň 
v bradlách) sú presne zaevidované. V bradlách 
pribudla Jaskyňa v Holej skale a Biela jaskyňa.

Bachureň – „povrchovky“ v okolí Nižného 
Slavkova, bez výrazného objavu.

Ondavská vrchovina – prvoprieskumom sme 
objavili 2 menšie jaskynky v masíve Kamjanej 
medzi Haburou a Mikovou, v polohe Brúsy.

Slanské vrchy – prehliadka skalného previsu 
Zapikan a okolia, mrazového zrubu v Čiernej 
hore, kde je tiež lokalita jaskynného typu.

Historické podzemie. Šarišský hrad – najviac 
práce sa vykonalo na čistení cisterny na Šariš-
skom hrade, kde sa pri 10 akciách vyťažilo od-
hadom 15 m3 hliny a kameňov. Na jednej akcii 
sa vyčistila vínna pivnica pod hradom, pivnica 
sa zdokumentovala a zamerala.

Smolník – poznávacia akcia v Štôlni Mária 
Terézia (vodná štôlňa). 

Montanistika a mineralógia. Náš člen Fero 
Chovanec s manželkou na viacerých akciách 
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objavili v Slanských vrchoch veľké kusy sili-
cifikovaného dreva, najväčší kus váži viac ako  
300 kg. Je vystavený v Prírodovednom oddelení 
Východoslovenského múzea. Náročný transport 
z úzkeho kaňonu pomocou železných saní sa 
uskutočnil v jaskyniarskej prevahe, pomohol aj 
člen speleoklubu Drienka. Jeden menší (cca 80 kg)  
kus sa transportoval iba v réžii nášho klubu.

Fero Chovanec vykonal jednu montanistic-
kú akciu v opálovej bani na Šimonke.

Zahraničné lokality
Rumunsko – prieskum a mapovanie jasky-

ne Dracoaia v spolupráci so speleoklubom 
Drienka.

Poľsko, Červené vrchy – prieskum jaskyne 
Studňa v Kazateľnici v spolupráci s Tatran-
ským speleoklubom Zakopané.

Macedónsko – prieskum na planine Jakupica 
v spolupráci so speleoklubom Peoni Skopje 
a speloklubom Červené vrchy.

Kosovo – mapovanie a prieskum jaskýň Veľká 
Klisura a Radavac v spolupráci so speleoklubom 
Aragonit Peje a speleoklubom Červené vrchy.

Česko – Ján Ducár opäť navštívil pieskovcové 
oblasti (Kokořínsko, Českosaské Švajčiarsko, 
Pravčická brána...).

Peter Hurný, predseda klubu

Speleoklub tisovec 

Speleoklub Tisovec 
v roku 2010 pôsobil na 
vymedzenom území Tisov-
ského krasu a časti Murán-
skej planiny na základe vý-
nimky zo zákona o ochrane 
prírody, ktorú udelil Krajský 
úrad životného prostredia v Banskej Bystrici 
24. 4. 2009 s platnosťou do 31. 12. 2013.

Prieskumná činnosť
Pracovné aktivity boli zamerané na speleo-

logické lokality Suché doly, Teplica, Hradová, 
Magnet, Šajba, Voniaca.

V jarných mesiacoch sa uskutočnil povrcho-
vý prieskum južných svahov Hradovej (Kubíni, 
Hutka, Pavlík). Skontrolovaný bol aj stav Fučia-
cej diery a jej okolia.

V Suchých doloch (Hutka, Pavlík) otvorili 
novú sondu v závrte pri jaskyni Daxner.

V oblasti Tisovskej Voniacej uskutočnili 
Hutka, Čipka, Dianiškovci a Vlček viacero 
prieskumných akcií, počas ktorých lokalizovali 
jaskyňu Dažďovnica, Borišove včely a perspek-
tívne lokality v tejto oblasti. Čakatelia Hanka 
a Štefan Dianiškovci objavili na Dažďovnici 
novú jaskyňu – Diviačia s dĺžkou 20 metrov.

Na Kášteri objavil D. Hutka 4 m dlhú jas-
kynku Tri lipy. Na Remate bola objavená tune-
lovitá jaskyňa dlhá 12 metrov, ktorú následne 
preskúmal D. Hutka.

V doline Furmanca sa kopali sondy v Troch 
prameňoch (Hutka, Vlček, Kubíni, Dianiška). 
Ide o občasné krasové pramene v sutinovisku. 
Zatiaľ sa nepodarilo zachytiť výver z masívu. 
Obdobný priebeh mal aj prieskum v Bielych 
vodách (Hutka, Dianiška).

Pokračovalo sa v prieskumných a sondova-
cích prácach v jaskyniach Natálka, Suchodolská, 
Daxner, Maša, Husleho a Netopierov.

Dokumentačná činnosť
L. Vlček zameral a vyhotovil mapovú doku-

mentáciu jaskýň:
J. netopierov – dĺžka polygónu 175 m, deni-

velácia 69,5 m,
Dažďovnica – dĺžka polygónu 222 m, deni-

velácia 29 m,
Suchodolská – dĺžka polygónu 42,5 m, deni-

velácia 21 m,
Sonda Daxner 3 – dĺžka polygónu 41 m, 

denivelácia 26,3 m.
D. Čipka, I. Kubíni a M. Hecko domerali vrch-

né horizonty jaskyne Teplica v dĺžke 150 m.

Ochrana krasu
V priebehu roka vykonávali strážnu službu 

dvaja strážcovia. Pri výkone služby sa zistilo 
opätovné poškodenie uzáveru jaskyne Teplica. 
Uzáver následne opravili členovia speleoklubu. 
V mieste nástupu na náučný chodník Hradová 
sa zistilo znečistenie vynesenými odpadkami. 
Po zdokumentovaní bol poznatok nahlásený 
Správe NP Muránska planina a Oddeleniu ŽP 
MÚ Tisovec.

Osvetová a publikačná činnosť
So žiakmi stredných škôl sme uskutočnili 

3 exkurzie v teréne, spojené s prednáškami 
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o krase a jeho ochrane. Pre základnú školu 
sme urobili dve prednášky o jaskyniarstve, spo-
jené s prezentáciou fotografií s jaskyniarskou 
tematikou (Kubíni, Čipka).

Činnosť Speleoklubu sa prezentovala na 
Speleomítingu vo Svite (Vlček, Hutka). V Spra-
vodaji SSS, miestnej a regionálnej tlači uve-
rejnili články s jaskyniarskou tematikou D. 
Hutka, L. Vlček, I. Kubíni, D. Čipka a J. Hecko. 
L . Vlček publikoval odborné články doma  
i v zahraničí. Zúčastnil sa viacerých zahranič-
ných expedícií a odborných podujatí. Spolu-
pracoval s niektorými slovenskými a zahranič-
nými jaskyniarskymi skupinami.

O symbolickom cintoríne v Michňovej vyšiel 
článok v časopise Farmár a reportáž o ňom 
odvysielala televízia JOJ.

Náš člen Z. Nišponský usporiadal v Koši-
ciach výstavu keramických plastík pod názvom 
Inšpirácie z jaskýň. 

J. Pavlík zabezpečil zriadenie klubovej we-
bovej stránky, na ktorej je možné priebežne 
prezentovať činnosť speleoklubu.

Vlastnou expozíciou sme sa zúčastnili Nad-
regionálnej výstavy cestovného ruchu počas 
Dní mesta Tisovec. Expozícia nášho speleoklubu 
bola ocenená medzi štyrmi najzaujímavejšími.

Údržba VTS
V rámci rekonštrukcie sa zhotovili štíty, osa-

dili okná, urobila sa podlaha podkrovia, do-
končili komíny. Chata bola vyriadená, vyviezol 
sa odpad a urobila sa časť terénnych úprav. 
Na týchto prácach sa podieľali D. Hutka, A. 
a Š. Dianiškovci, D. Čipka, J. a M. Heckovci, 
I. Kubíni, J. Pavlík, P. Vetrák, R. Guzma a Š. 
Pohorelský.

Ostatné
Na symbolickom cintoríne v Michňovej sa 

osadili tri nové pamätné tabule P. Ošustovi,  
V. Korfantovi a Š. M. Daxnerovi od Z. Nišpon-
ského (Hutka, J. Hecko, Nišponský). Dňa 24. 6. 
2010 sa uskutočnila členská schôdza, na ktorej 
boli za čakateľov prijatí A. Dianišková, Š. Dia-
niška a J. Krajči.

Jaskyniarskeho týždňa v Španej Doline sa 
zúčastnili D. Hutka, L. Vlček, Š. a A. Dianiš-
kovci. V Čertovej doline sme upravili prístupo-
vý chodník k Čertovej jaskyni (Hutka, J. Hecko, 
Kubíni, Dianiška). Na valnom zhromaždení 

vo Svite sa zúčastnili I. Kubíni, D. Hutka a L. 
Vlček. Posledne menovaný bol zvolený za ta-
jomníka výboru SSS.

Prehľad činnosti
Počet akcií  52
Počet zúčastnených  31
Dĺžka novoobjavených priestorov (m)  56 
Dĺžka zameraných priestorov (m)  630,5
Počet odpracovaných hodín  1052

Ivan Kubíni, vedúci SK

trenčiansky speleoklub

Najviac prieskumných akcií sme vykonali 
v jaskyniach na Česanej hore nad Dolnou Po-
rubou. V jaskyni Kakaeska sme nakrátko ob-
novili prieskum, no keď sa potvrdili naše obavy 
z možného zosúvania sa blokov, nepokračovali 
sme ďalej. V súčasnom stave má jaskyňa hĺbku 
8 m a dĺžku 14 m.

Vďaka pachovej skúške sme objavili rozsad-
linovú Priepasť na polceste. Dosahuje hĺbku 
15,5 m a dĺžka jej dna je asi 17 m. Prievanovo 
komunikuje so Severnou sondou. Nepovažuje-
me ju za perspektívnu.

Drobný postup v dĺžke 14 m sme zazna-
menali v Priepasti na Zrazoch 1. Jej súčasná 
hĺbka je 20 m a dĺžka 67 m.

V jej bezprostrednej blízkosti sme otvorili 
Priepasť na Zrazoch 2. Je to neperspektívna 
rozsadlinová jaskynka s dĺžkou 5 m, nemajúca 
charakter priepasti (názov jej dali objavitelia 
okolo E. Kavalíra v r. 1978). Vchod bol medzi-
časom zasypaný svahovým materiálom.

Neďaleko odtiaľ sme začali skúmať zvislú 
rozsadlinovú priepastku Emilova baterka. Jej 
súčasná hĺbka je 2 m.

V Rumpálovom závrte sme vyhĺbili overova-
ciu sondu bez akýchkoľvek zaujímavých výsled-
kov. Jednu akciu, prakticky bez postupu, sme 
odpracovali v Maršalkovej jaskyni. V doline 
Jamy sme zistili poškodený uzáver na jaskyni, 
ktorú sme potom identifikovali ako Hrkľavé 
jazero. Jaskyňu, 25 m hlbokú a dlhú 39 m, sme 
predbežne preskúmali a pomohli sme P. Holú-
bekovi s jej mapovaním. Poškodený uzáver sme 
zistili aj v jaskyni Dupná diera. Jaskyňa poško-
dená nebola. Uzáver sme opravili.
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V rámci družobných stykov sme dva razy 
navštívili jaskyniarov v Jánskej doline. Popra-
covali sme na prieskume Novej Stanišovskej 
jaskyne, Kanálovej jaskyne a pri úpravách 
terénu pred prevádzkovou chatou. Jeden člen 
sa zúčastnil na pracovnej akcii klubu Speleo 
Bratislava a na akcii OS Inovec. Jeden člen 
a traja čakatelia sa zúčastnili na JT v Španej 
Doline.

Miroslav Sova, predseda speleoklubu

oblastná skupina tribeč

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub trnava

Na začiatku roka sme 
pracovali v Havranickej 
jaskyni (Plavecký kras), kde 
sme pokračovali v rozrušo-
vaní presintreného závalu. 
Pracovalo sa i v HS sonde 
(Plavecký kras) neďaleko Havranickej jaskyne, 
kde sme za pomoci zbíjačky rozširovali verti-
kálnu puklinu. 

V jarných mesiacoch sme uskutočnili výko-
pové práce na lokalite Líščie diery (Kuchynsko-
orešanský kras) nachádzajúce sa na Komberku, 
ktoré boli počas zimy charakteristické odtope-
nými miestami. Nestretli sme sa tu s úspechom 
– objavili sme síce malú chodbičku, nachádza 
sa však prevažne v zemine a bola vytvorená 
zvieratami, čo dokazujú všadeprítomné škra-
bance na stenách. 

Koncom marca pri prácach v Havranickej 
jaskyni prichádza k menšiemu úspechu, keď 
sa na konci sondy začala prepadávať sutina 
niekam hlbšie, zatiaľ nevedno kam.

Nad Havranickou jaskyňou pokračoval aj ten-
to rok geofyzikálny prieskum v spolupráci s Prí-
rodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, 
ktorý má za úlohu zistiť, kadiaľ jaskyňa pokraču-
je ďalej. Výsledky sú aj naďalej pozitívne.

Začiatkom leta sa presúvame na Veterlín, 
kde v Priepasti 3/V2 (Plavecký kras) po vylepše-
ní lanovky na ťahanie vedier začíname ťažený 
materiál transportovať až na povrch.

Jaskyniarsky zraz na Majdáne sa uskutočnil 
začiatkom augusta. Na pomoc nám prišli jas-
kyniari z Plaveckého Podhradia, členovia Klu-
bu priateľov turistiky a členovia z mládežníckej 
skupiny Lomoz z Horných Orešian. Počas 
zrazu sa pracovalo v jaskyni Pec – Stará Bohatá 
(Kuchynsko-orešanský kras), Priepasti 3/V2  
a venovali sme sa aj povrchovému prieskumu 
Parinskej doliny. 

Začiatkom jesene sme pokračovali v mapo-
vaní jaskýň v Smolenickom krase; podarilo sa 
nám zmapovať všetky neprístupné jaskyne, kto-
rých je v súčasnosti 10 s celkovou nameranou 
dĺžkou 131,5 metra. Na jeseň sa pokračovalo aj 
vo výkopových prácach v Priepasti 3/V2 a kon-
com novembra sme sa vrátili do Havranickej jas-
kyne, v ktorej sme pracovali až do konca roka.

Počas decembra pokračoval v Trstínskej 
vodnej priepasti speleopotápačský prieskum. 
Potápači si natiahli pod vodou vodiace lanko  
a s odľahčeným výstrojom sa pokúšali sondo-
vať v užších priestoroch pod vodou. 

Počas roka sme sa zúčastnili viacerých jas-
kyniarskych zrazov. Začiatkom júla sme prijali 
pozvanie na tradičný zraz malokarpatských 
jaskyniarov v Plaveckom Podhradí, kde Martin 
Kočkovský pomáhal pri sondovacích prácach  
v Priepasti pod koreňom (Plavecký kras). V rámci 
jaskyniarskeho zrazu pri príležitosti 40. výročia 
založenia skupiny OS Čachtice sme pracovali  
v Jaskyni na Landrovci (Čachtický kras). Pomá-
hali sme tam s ťažbou sedimentu. Na jeseň sme 
vypomohli jaskyniarom zo Speleo Bratislava pri 
stavbe ich základne na Košariskách.

Martin Kočkovský sa zúčastnil speleologickej 
akcie organizovanej začiatkom novembra jasky-
niarmi zo Speleo Bratislava do jaskyne Kamen-
né oči vo Vysokých Tatrách. Dokopy sme počas 
roka uskutočnili 32 pracovných akcií.

Alexander Lačný, predseda SPKTa

jk Speleo turiec

Členovia jaskyniarske-
ho klubu Speleo Turiec 
zorganizovali v roku 
2010 celkove 123 pracov-
ných a povrchových pries-
kumných akcií. 
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Činnosť skupiny zloženej z členov: Ľubomír 
Ballo, Ján Šparec, Ivana Šparcová, Miroslav 
Kardoš, Pavol Kardoš, Ľubomír Fekete. V mi-
nulom roku sa skupina zamerala na Jasenskú 
dolinu, kde je komplikovaná geologická stav-
ba. Aktívnym prístupom sa podarilo objaviť 
jaskyňu Tisové 1, prepadlisko Tisové 2, ďalej 
lokalizovať vchod jaskyne zasypaný pri stavbe 
cesty a v neposlednom rade jaskyňu Žlebiny. 
V jaskyni Tisové sa postúpilo v smere prievanu, 
čo do dĺžky aj hĺbky. V Madačovskej dolinke 
v Jasenskej doline sa lokalizovalo prepadlisko 
v nadmorskej výške 1131 m. Prepadlisko sa 
našlo aj v masíve Štrochov, Gaderská dolina; 
počas 5 pracovných akcií sa podarilo prenik-
núť do hĺbky cca -20 m, dĺžka chodieb 40 m. 
Lokalita Lučené v Belianskej doline: južne od 
vyvieračky sa uskutočnila prvá pracovná akcia 
v jaskyni s pracovným názvom Partizánska. 
Ďalej sa uskutočnila dvojdňová akcia pri jasky-
ni Chlm v ústí Necpalskej doliny. Priebežne sa 
vykonávali povrchové akcie v lokalitách Veľkej 
a Malej Fatry. Dominoval Borišov a okolie hre-
beňa na Šoproň a Javorinu, ďalej Tlstá, Bágľov 
kopec, Ostredok. Celkovo táto skupina vyko-
nala 33 akcií.

V júli skupina v zložení Pavel Reichel, Ivan 
Hauptvogel a Jozef Haráni uskutočnila povr-
chový prieskum záveru Kantorskej doliny. Po-
sledný augustový týždeň urobil P. Reichel po-
vrchový prieskum severozápadnej strany Veľkej 
Fatry od Kantorskej doliny až po Kraľoviansky 
meander a predposledný októbrový víkend P. 
Reichel a J. Haráni povrchový prieskum vý-
chodnej strany Lúčanskej Malej Fatry na ľavom 
brehu Váhu od Domašínskeho meandra po 
Dubnú skalu. Celkovo Pavel Reichel zorgani-
zoval 7 prieskumných akcií. 

Ďalšia skupina v zložení Milan Brandejský 
a Ľudovít Varecha uskutočnila začiatkom leta 
akciu – premeranie ponoru Flochová v Čre-
mošnianskej doline v Kremnických vrchoch. 
Potom Ľ. Varecha uskutočnil v tomto ponore 
ešte ďalšie dve akcie. Spolu sú to 3 akcie.

Súčasťou nášho klubu sú samozrejme aj čle-
novia Speleoklubu Malá Fatra. V tejto početnej 
skupine sa uskutočnilo spolu 80 pracovných  
a prieskumných akcií. 

Rok 2010 sa definitívne uzavrel a vyhodnotil 
na výročnej členskej schôdzi, konanej 4. 2. 2011 
v malej zasadačke SNM v Martine. Po otvorení 

so slávnostným prípitkom nasledovali správy 
o činnosti, hospodárení a plán práce na rok 
2011. Bol ohlásený definitívny prestup štyroch 
členov OS Veľká Fatra (Milan Brandejský, 
Ján Agricola, Ing. Marián Bukovský a Ľudovít 
Varecha) do JK Speleo Turiec. Bolo potvrdené 
vydanie ročenky Jaskyniar 2010 a členovia boli 
informovaní o stretnutí jaskyniarskych skupín 
1. 2. 2011 v sídle SSJ v Liptovskom Mikuláši. 
Stretnutie zvolal KÚŽP Žilina; oznámil tu 
definitívne ukončenie spoločnej výnimky 6 
jaskyniarskych skupín v Žilinskom kraji. Na 
tomto stretnutí všetky zúčastnené strany 
dohodli a odsúhlasili presný postup na vy-
bavenie prípadného vydania novej spoločnej 
výnimky. Ku koncu výročnej schôdze boli vy-
braté členské príspevky na rok 2011 a schôd-
zu uzavrela bohatá diskusia spojená s pre-
mietaním a výbornou kapustnicou. 

Ďakujem všetkým členom JK Speleo Turiec 
za činnosť, ktorú v prvom roku nášho oficiál-
neho pôsobenia vykonali v turčianskom krase 
a jaskyniach. V novom roku všetkým želám 
veľa úspechov, vytrvalosti a jaskyniarskeho 
šťastia.

Jozef Haráni, predseda JK

oblastná skupina uhrovec

Členovia oblastnej skupiny Uhrovec vyví-
jali počas roka 2010 činnosť v Strážovských 
vrchoch v oblasti Rokoša, resp. v Rokošskom 
predhorí – Puklinová jaskyňa, j. Melková a Jas-
kyňa pod Čiernym vrchom. Okrem prieskumu 
v jaskyniach a ich okolí v prvej z nich sondova-
li a odstraňovali zával a druhú vyčistili. Z akcií 
vyhotovili 5 technických denníkov.

Jozef Kováčik, tajomník OS 

Speleoklub 
univerzity 
komenského 
Bratislava

Naše úsilie bolo koncentrované na nekoneč-
ný systém jaskyne Mesačný tieň vo Vysokých 
Tatrách, kde sa počas už šiestej výskumníckej 
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sezóny podarilo objaviť viac než 3 km nových 
priestorov. Jaskyňa mala ku koncu roka 2010 
aktuálnu dĺžku 26 555 m a zdá sa, že pre-
konanie tridsaťkilometrovej méty tu nebude 
žiadnym problémom.

Príroda sa však bráni... Už na januárovej akcii 
nás viac ako prekvapil závalom rozmetaný (!) 
a našťastie práve neobývaný 1. bivak v hĺbke 
-260 m, na ktorý spadol plafón siene v objeme 
minimálne 100 m3 hranolov, klinov a platní 
v podobe šikmo sa rútiacej kamennej lavíny. 
Počas jednotlivých akcií sezóny sme teda boli 
nútení túto našu principiálnu oddychovú bázu 
v jaskyni prácne rekonštruovať, dotranspor-
tovať opäť jej zničené súčasti a tiež čiastočne 
premiestniť do iných miest, kde je relatívne 
bezpečnejšie.

Značná časť samotného prieskumného úsi-
lia bola nasmerovaná do tzv. Nového sveta, 
významného sektora objaveného v roku 2009. 
Tu sa rozpracovávali prievanové úžiny v konco-
vých tubusoch siení Markétka a Dóm duchov, 
avšak na výrazný postup tu treba ešte vyvinúť 
podobné aktivity.

Smerodajnejšie objavy sa však konali v Kr-
vilačnom meandri, kde plzenskí jaskyniari  
T. Prokeš a J. Štěpánek technicky vyliezli do 
jeho východného pokračovania a objavili ob-
ludnú katedrálu Dóm gigantov s dĺžkou vyše 
50 m a výškou 55 m (objem sály je 30 000 m3). 
Následne tu I. Pap za asistencie J. Štěpánka 
vyliezli až do plafónu siene a našli nástup do 
prinajmenej 50 či 60 m vysokého komína. Nad 
posledným tu dosiahnutým bodom, v rel. hĺbke 
-100 m (od vchodu jaskyne) je približne ešte  
250 m vápencového masívu. Črtá sa tak veľká 
výzva: práve v týchto partiách existujú eventu-
ality relatívne rýchleho prekročenia denivelácie 
jaskyne -600 m i viac lezením do plusu.

Z dôvodu vyriešenia časovo náročnej prístu-
povej logistiky do partií jaskyne v horizonte 
pod -400 m, kam dôjsť zaberie prakticky 1,5 
dňa (!), sme usmerňovali a všemožne podpo-
rovali i výskumy v zóne Mikiho dómu (44 000 
m3), kde hrišovskí bratia Šusterovci vyliez-
li za pomoci akumulátorovej vŕtačky v kol-
mých či previsnutých (ale aj rozlámaných) 
stenách obrieho komína do výšky +80 m  
rel. nad jeho dno a kde bola následne identi-
fikovaná sieť horizontálnych chodieb s indí-
ciami blízkosti povrchu (muchy, veľká frakcia 

náplavu). Chodby však ešte nie sú úplne do-
skúmané. V susedstve Mikiho dómu bol ob-
javený Šusterov dóm, rozmerná sieň s počet-
nými meandrami a komínovitými výbežkami. 
Okolitý sektor, v ktorom je natiahnutých už 
okolo 300 m fixov, je už kompletne zameraný. 
Popri lezení tu zúčastnení posilnili 3. bivak 
(tzv. potápačský).

Českí jaskyniari okolo K. Jindru a K. Kocour-
ka sa venovali v systéme prieskumne najmä im 
zverenému, tzv. Plzenskému sektoru (od šach-
ty Mesačná stvora cez komíno-priepasť Mau-
rícius až po tzv. Tichú vodu), kde sa im poda-
rilo prepojiť horizonty s koncovými partiami 
1. Qtz-prítoku, zatiaľ málo skúmaného pre 
prítomnosť hlbšej a nepríjemnej polosifonál-
nej jamy na prístupe. Iné objavy v Mesačnom 
tieni evidujeme v Knossose (Gejzova chod-
ba), v úrovni Zeleného psa, navôkol vrchného 
TatraOpenu či napokon v sieňovitom Taurise. 
Sezónu 2011 hodláme v jaskyni sústrediť na 
práce či aktivity spojené s otvorením poten-
ciálneho spodného vchodu, oživíme prieskum 
vo vzdialenom sektore Žufane (množstvo po-
kračovaní, mohutné komíny – čaká nás tu 
však zrejme aj výstavba ďalšieho vysunutého 
bivaku) či lezecké práce a retroprieskum v ho-
rizontoch jaskyne od -50 m do -200 m rel. voči 
vchodu.

V geneticky afinitnom okolí Mesačného 
tieňa sme sa popri zaevidovaní niekoľkých 
nových menších jaskynných lokalít venovali 
vyššie situovanej tektonicko-gravitačnej jasky-
ni Mrazivá vášeň, v ktorej je sľubný prievan, ale 
prekonanie strmo ukloneného závalu tu bude 
vyžadovať tiež priebežné vystuženie. Sondážne 
práce pokročili aj v rámci inej perspektívnej 
lokality, v bližšie zatiaľ nedeterminovanom 
vápencovom teritóriu Tatier, tzv. Liečivej jasky-
ni, ktorú dávnejšie objavil I. Pap pri zimnom 
nalietavaní masívov a identifikácii prievanov 
pomocou motorového padáka.

Úspešne obhájenou dizertačnou prácou 
o geomorfológii a genéze Plaveckého krasu 
(221 str.) z pera B. Šmídu bola zavŕšená jed-
na významná kapitola odborného výskumu 
a spracovania tohto územia, v ktorom autor 
speleologicky báda už 27 rokov (od r. 1983). 
V území je momentálne známych 162 jas-
kynných lokalít v sumárnej dĺžke 5258 m, 
z čoho 5114,5 m (takmer 95 %) je v práci  
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(zväčša autorsky) vykreslených v podobe 
mapy: Plavecký kras sa tým stal toho času 
možno aj najpodrobnejšie speleologicky zdo-
kumentovaným územím na Slovensku. Práca 
obsahuje mimoriadne veľký počet vyprecizo-
vaných peroviek plánov jaskýň, lokalizačné 
mapy, detailné mapy závrtových telies, množ-
stvo úplne nových poznatkov o inak známych 
jaskyniach, ako Haviareň, Dzeravá a Tmavá 
skala, Hačova jaskyňa či Plavecká jaskyňa, 
poukazuje na mnohé výskyty paleokrasu, 
bilancuje vyvieračky, zaoberá sa aj výskytom 
kryogénnych kalcitov, spektakulárnych tzv. 
kobrovitých stalagmitov v Plaveckej priepasti 
PP-2 (aerosólová guánová korózia) a bude 
akiste inšpiráciou tiež pre kopajúcich jas-
kyniarov-potenciálnych objaviteľov, ktorí sa 
tu rozhodnú pokračovať vo výskumoch. Na 
tomto mieste treba ešte zdôrazniť, že úsilím 
praktických speleológov, najmä z Plaveckého 
Podhradia, Sološnice, Bukovej a Cerovej, ale aj 
z Trnavy, Bratislavy, Piešťan, Dolných Orešian 
či Malženíc vzrástla dĺžka rozsahu nových 
jaskynných lokalít alebo pokračovaní už zná-
mych v tomto speleologicky „náročnom“ úze-
mí za posledných 15 rokov o viac než 2,5 km.

V iných krasových územiach Slovenska sme 
rekognoskovali napríklad objavné možnosti 
v niektorých neobsadených jaskyniach Sloven-
ského raja a vysunutý člen N. Lacko skúmal 
sondážne na svojich lokalitách na Silickej pla-
nine a spolupracoval aj s partiou na Skalistom 
potoku.

Po dlhšom období sa podarilo v spolupráci 
so záhrebskými jaskyniarmi zorganizovať akciu 
do Velebitu v Chorvátsku: šlo o našu v poradí 
už trinástu expedíciu do tohto pohoria. Počas 
nej sa podarilo prehĺbiť systém Lukinej jamy 
(ktorú sme objavili a prvý raz skúmali v roku 
1992), patriacej k najhlbším jaskyniam sveta vô-
bec (nová hĺbka je -1421 m, aktuálne 15. miesto  
v rebríčku). Traja z našej slovenskej partie zostú-
pili pritom pracovne na dno systému vchodom 
Manuál II (Trojama), ktorým sme v r. 1994 
Lukinu jamu prehĺbili (pozri príspevok v tomto 
Spravodaji), pričom E. Kapucian z nášho spele-
oklubu tým realizoval už svoj druhý tisícovkový 
zostup až na dno jaskyne. Počas výpravy sme 
v čiastkovom masíve Krajaćev kuk objavili a pre-
skúmali aj dve nové priepastné jaskyne, Avatar 
(-195 m) a Engleska jama (-120 m).

O výskumoch obrovských kvarcitových jas-
kýň vo Venezuele nám vyšlo viacero zásadných 
objaviteľských článkov v zahraničných časopi-
soch (USA, Francúzsko či Česko), publikovali 
sme aj v Spravodaji či kratšie príspevky na  
www.speleork.sk a pokiaľ bola ešte aktívna, 
aj na webstránke SSS. O našich prieskumných 
aktivitách a objavoch v Tatrách a vo Venezuele 
sme referovali na Speleomítingu, Prírodove-
deckej fakulte UK a v rámci programu českého 
Speleofóra bola udelená B. Šmídovi a I. Papovi 
dokonca cena za najlepšiu prednášku. Iným 
ocenením je fakt, že známu fotografiu B. Šmí-
du: „Zapadajúce lúče slnka do vchodu kvarcito-
vej jaskyne Cueva Charles Brewer vo Venezuele“ 
(je tiež na obálke Spravodaja 3/2009) umiestnili 
na titulku aj editori takých známych speleolo-
gických magazínov, ako francúzska Spelunca, 
americký NSS News či poľské Jaskinie. Navštívi-
li sme napokon peknú tematickú speleologickú 
výstavu v Naturhistorisches museum vo Viedni.

Branislav Šmída, vedúci speleoklubu

jaskyniarsky klub 
varín

Činnosť klubu bola 
sústredená prevažne 
v krivánskej časti Malej 
Fatry. Vo Vrátnej doline 
sme pracovali v systéme 
Medvedích jaskýň, kde sme rozširovali úžinu 
v Spojovacej chodbe smerujúcej do Medvedej 
jaskyne č. 1. V Medvedej jaskyni č. 2 sme od-
straňovali spadnutý zával v Bielej priepasti. 
Podarilo sa nám to len sčasti a jeho úplné od-
stránenie bude otázkou ešte niekoľkých akcií. 

Koncom roka sme zorganizovali prípravnú 
akciu na znovuotvorenie Sondy č. 9. V Starej 
doline vo Vrátnej sme uskutočnili niekoľko 
povrchových prieskumných akcií. 

V Belskej doline sme v priebehu roka doku-
mentovali vodný stav vyvieračiek, ktoré odvod-
ňujú Krivánsky hydrologický systém. Z tohto 
sledovania sme vyhotovili filmovú dokumentá-
ciu. Vykonali sme aj povrchový prieskum okolia. 
V jednej z nájdených jaskyniek sme sondovali. 

V Kúrskej doline sme v Kukurišovej jasky-
ni pokračovali v sonde vo vstupnom dóme. 
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V Strateneckej priepasti sme otvorili novú son-
du v sutinovom kuželi v hlavnej studni. 

V Kraľovianskom krase sme mali spoločné 
akcie s JS Aragonit v jaskyni Ľudmila. V starom 
lome sme pracovali v Sonde pod bralom.

Z centrálnych podujatí SSS sme sa zúčastnili 
Speleomítingu a Jaskyniarskeho týždňa. Pokra-
čovali sme v dobrej spolupráci s OS Orava, JS 
Adama Vallu a Žilinským jaskyniarskym klubom.

Našu činnosť prezentujeme na vlastnej inter-
netovej stránke a vo vývesnej skrinke vo Varíne. 
Celkovo sme zorganizovali 26 akcií, z ktorých 
sme vyhotovili 5 technických denníkov. 

Pavol Cvacho, tajomník klubu

oblastná 
skupina 
veľká Fatra

Členovia ob-
lastnej skupiny 
Veľká Fatra sa v roku 
2010 venovali prieskumu lokalít v pohorí Veľkej 
Fatry, ale hlavne krasu Belianskej, Blatnickej, 
Gaderskej doliny a Znieva. Z celkového počtu 54 
akcií sme vyhotovili 29 technických denníkov.

Kras Belianskej doliny
Pokračovali sondážne práce v jaskyni Javo-

rina. V mohutnom závale Veľkého dómu sme 
popri stene postúpili cca 3 m. Na konci sa otvá-
ra úzky priezor popri skale smerujúci dohora. 
Obnovili sme sondážne práce v jaskyni D-7, 
ktorá pravdepodobne úzko súvisí s jaskyňou 
Javorina. Prevažnú väčšinu času sme venovali 
jaskyniam Suchá 1 a Suchá 2, kde pokračujeme 
v prácach na ich vzájomnom prepojení. V j. Su-
chá 1 sme pokračovali v prekopávaní Rebrovej 
chodby. V súčasnosti dosahuje dĺžku cca 16 m.  
V j. Suchá 2 sme pracovali v sonde Chobot, 
v ktorej sme po prekonaní mohutného závalu 
postúpili cca 8 m. V SZ časti pokračujeme v son-
dách smerujúcich k j. Suchá 1. Vo vstupnej časti 
jaskyne pracujeme v sonde Betón. Táto sonda 
momentálne dosahuje hĺbku 2,5 m. Ďalej sme 
pokračovali v povrchovom prieskume okolia 
Suchých jaskýň a dokončili sme prieskum pro-
tiľahlého svahu. Vykonali sme prieskum Došnej 
dolinky, kde sme sa zamerali hlavne na jaskyňu 
DYO, DO-2 a DO-4. Pri povrchovom prieskume 

sme sa zamerali aj na Žiarnu a Lučičnú dolinku 
a okolie vrchov Borišova, Šoproňa a Havranova. 
Tu sme zaznamenali niekoľko lokalít, ktoré 
budú predmetom ďalšieho výskumu.

Kras Gaderskej a Blatnickej doliny
Pokračovalo sa v začatom prieskume dolín 

Vrátna, Dedošová a im priľahlých dolín. Tu 
sme objavili niekoľko menších jaskýň. V son-
dážnych prácach sme pokračovali v jaskyniach 
VR-3 a v jaskyni Vôdky.

Zniev
Vo vrchu Zniev a v jeho okolí v pohorí Žiar 

sme našli pri povrchovom prieskume niekoľko 
menších jaskýň, ktoré čakajú na ďalší prieskum. 

Iná činnosť
Zo zozbieraných materiálov z jaskýň v Doš-

nej dolinke, v Žiarnej doline, vo Vrátnej doline 
a z vrchu Zniev sa vyhotovilo 40 identifikač-
ných kariet, ktoré boli poskytnuté Slovenskému 
múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. Niekto-
ré akcie boli zamerané v rámci speleologickej 
strážnej služby na ochranu jaskýň, monitoring 
netopierov, údržbu uzáverov, čistenie jaskýň a ich 
okolia. Na zaistenie bezpečného pohybu v jasky-
niach sme v jaskyni Suchá 1 uskutočnili výmenu 
lán, kotvení, úchytov rebríkov, výmenu plaketiek 
a karabín. Vykonal sa výcvik jednolanovej techni-
ky a voľného lezenia. Členovia skupiny sa aktív-
ne podieľali na ochrane prírody. Spolupracovali 
sme s Národným parkom Veľká Fatra a inými 
ochranárskymi inštitúciami. Šesť členov sa zú-
častnilo Speleomítingu. Aktívne spolupracujeme 
s jaskyniarskym klubom Aragonit a inými skupi-
nami. Členovia týchto skupín sa zúčastňovali aj 
na našich pracovných akciách.

Ján Vacek, predseda OS Veľká Fatra 

komisia pre 
potápanie, 
pracovná 
skupina východ 

Prvá polovica roka 2010 sa niesla v pokračo-
vaní razenia tunela ponad sifón 17.13 v jaskyni 
Skalistý potok. Každá akcia znamenala nároč-
ný prechod jaskyňou k sifónu a razenie tunela 
v homogénnej hornine. Celkove ešte 19 akcií 
sa uskutočnilo v roku 2010. Dňa 10. 7. sme do-
siahli fyzické prepojenie a o pár týždňov nato 
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aj praktické speleologické spojenie častí pred 
a za sifónom 17.13. Prerážka má iba o čosi viac 
ako 5 m, avšak na jej realizáciu sa vynaložilo 
enormné úsilie na spolu 49 akciách. Treba zdô-
razniť, že šlo o úpešné ukončenie už druhého 
náročného prerážkového projektu Komisie pre 
potápanie. 

Po realizácii tunela sme otvorili možnosť bez 
potápačského výstroja prejsť do častí objave-
ných už v r. 2010. Keďže existovala iba orien-
tačná mapa týchto častí, ďalšie kroky viedli 
k ich mapovaniu. Tým ďalej vzrástla dĺžka 
jaskyne, koncom roka na 7,4 km.

Okrem členov skupiny sa na prieskumoch 
a prerážke podieľali aj hostia z iných skupín: 
sestry Majerníčkové a F. Chovanec, G. Popov-
cová zo Speleoklubu Šariš, bratia Šusterovci 
z Cassovie, N. Lacko zo SK UK, S. Čúzyová, 
R. Vojakovič, p. Šatník (neregistrovaný v SSS), 
ako aj R. Košč, M. Pancuráková a B. Šatníková 
z Prešova, P. Barabáš, J. Stankovič, J. Thuróczy, 
R. Klema, Z. Jerg, T. Máté a i. Vedecké tímy boli 
zastúpené P. Bellom, P. Bosákom, M. Šlech-
tom, M. Orvošovou a L. Vlčekom.

V spolupráci s potápačmi Speleoaquanautu sa 
uskutočnili aj speleopotápačské akcie. Šlo o po-
kračovanie výskumu sifónu 17.14, ktorým prúdi 
do nových častí jaskyne hlavný tok. Na výskume 
sa okrem D. Hutňana podieľali aj M. Manhart, 
R. Husák a M. Honeš a podporný tím (Teich-
man, Strnad, Šárka a pes). Ešte pred ukončením 
prerážky sa uskutočnilo 22. – 23. 5. rozširovanie 
sifónu 17.14. Tiež sa uskutočnila rekognoskačná 
akcia do Kunej priepasti. Po prerazení tunela sa 
transportovali do týchto častí diely skladacieho 
stĺpa. Na akcii 22. 8. bol stĺp prenesený za sifón 
17.14 a dvojici Husák – Hutňan sa ho podarilo 
vztýčiť na konci známych častí za sifónom 17.14, 
vyliezť na vrchol studne a objaviť ďalej pokraču-
júcu vodnú chodbu, končiacu zase sifónom.

Dňa 21. 8. sa uskutočnila aj potápačská akcia 
do Kunej priepasti, žiaľ, s negatívnym výsledkom.

Zvyšok roka sa skupina venovala tiež logistike 
v jaskyni. S týmto cieľom sa uskutočnili tran-
sportné akcie k vchodu za pomoci študentov 
UPJŠ a následne betónovanie schodov (prvá 
akcia pod vedením p. Šatníka a R. Košča) na ne-
príjemnom blatistom úseku pri vchode pod Pa-
leostudňou. Týmto počinom sa zásadne zmení 
ekológia jaskyne, prestane sa roznášať blato po 
sintrovej výzdobe. Objav fosílnych častí s origi-

nálnou výzdobou uskutočnili bratia Šusterovci 
v priestore nad Fosílnou chodbou. Priestory 
v dĺžke viac ako 100 m aj zamerali.

Členovia skupiny sa podieľali na výsku-
me v zaplavenom krase polostrova Yucatán 
v Mexiku, ktorý tu organizuje už viac rokov 
Česká speleologická spoločnosť s lídrami 
D. Hutňanom (SSS, ČSS) a Z. Motyčkom.  
V r. 2010 sa na 2 expedíciách pracovalo  
v systéme K´oox-Baal a Sistema Tux Kupaxa  
(30,17 a 16,74 km, názvy jaskýň sú v mayskom 
jazyku). Je predpoklad spojenia oboch jaskýň. 
Výsledky sú pravidelne publikované v zborní-
ku Speleofórum a prípadne na web-stránke:  
http://www.caves.org/project/qrss/qrlong.htm.

V januári a februári r. 2010 sa k skupine 
českých potápačov pripojili aj slovenskí v zlo-
žení Z. Hochmuth, Ľ. Krupa (neregistrovaný) 
a R. Košč s M. Pancurákovou (Prešov). Naša 
skupina zmapovala 3 jaskyne v celkovej dĺžke  
459 m, v ktorých sa nachádzajú jazierka, tvo-
riace prístupy do zaplavených častí. Vykoná-
vala aj predbežný karsologický a geomorfo-
logický výskum; jaskyňa Cueva Ha’ak Kak 
je dlhá 174 m, Cueva Balam Ts’al má 168 m  
a Cueva Muk Wakal 126 m.

Skupina operovala aj v štáte Chipapas, kde 
rekognoskovala perspektívne krasové terény.

Sekcia z Moldavy n. B. zásluhou najmä Sta-
na Danka okrem spoločných akcií na Skalis-
tom potoku operovala hlavne v doline Miglinc, 
v krasovom území Medzevskej pahorkatiny 
a na Jasovskej planine. Okrem povrchových 
akcií pracovali v Jaskyni v záreze trate (postup 
cca 15 m), v Plšej priepasti (hĺbka 3,8 m) a naj-
mä v novoobjavenej Výverovej jaskyni v Miglin-
ci, dlhej zatiaľ 7 m. V jaskyni pod kopcom Daj-
domb (nad Moldavou) dosiahli zatiaľ dĺžku  
3 m. Spolupracovali tiež s bratmi Šusterovca-
mi na explorácii Kunej priepasti.

Zdenko Hochmuth, predseda skupiny

Žilinský
jaskyniarsky 
klub

Činnosť Žilinského 
jaskyniarskeho klubu po-
kračovala v rozbehnutých 
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aktivitách, ktorých súčasťou boli ochrana prí-
rody a jaskýň v Lúčanskej Malej Fatre, pre-
zentácia klubu – jaskyniarskej činnosti laickej  
i odbornej verejnosti, odhaľovanie podzemnej 
krásy v okolí mesta Žiliny, ako aj pokračovanie 
v čistení studne na Lietavskom hrade. 

O činnosti klubu sme informovali širokú 
verejnosť v Krajskej knižnici v Žiline v rámci 
projektu 12 × jaskyne, ktorý organizovala 
Slovenská speleologická spoločnosť. Členovia 
klubu Emil Jelínek a Tibor Pajtina sa zúčast-
nili Speleomítingu 2010 vo Svite, T. Pajtina, 
Vladimír Klimek a Eduard Mušuka boli na 
Jaskyniarskom týždni v Španej Doline, v pre-
krásnom prostredí baníckej osady a okolitej 
prírody Veľkej Fatry s jej zaujímavými jasky-
ňami. Organizátorovi podujatia Speleoklubu 
Banská Bystrica patrí zaň srdečná vďaka. 

Pri ochrane prírody sme prezentovali Strá-
ňavskú dolinu a vrch Hoblík povyše obce 
Stráňavy. V rámci jaskyniarskej činnosti sme 
povrchovo zamerali a zdokumentovali Hoblí-
kové jaskyne H1, H2 a Púčkovu jaskyňu pod 
bralom; ide o fluviokrasové puklinové jaskyne. 
Na prezentácii jaskýň v Stráňavskej doline, na 
ktorej sa zúčastnila skautská skupina 2. od-
dielu skautiek a skautov Apostolos, sa aktívne 
podieľali E. Jelínek a Pavol Jahôdka.

Žilinský jaskyniarsky klub pokračoval aj  
v čistení studne na Lietavskom hrade, ktorá je 
unikátna z hľadiska historického, ale aj staveb-
no-historického; každý vyčistený meter vypo-
vedá o vlastnej histórii hradu. Lietavský hrad 
je objektom častých návštev verejnosti, čo sme 
využili na prezentáciu troch CD nosičov počas 
workshopov na hrade. V jeho areáli sa dňa 21. 
augusta konal Deň otvorených dverí. Stovky 
návštevníkov absolvovali prehliadku hradu so 
sprievodcom, členovia klubu tu rozdávali pro-
pagačnú brožúrku Chcem byť jaskyniarom a čo 
ďalej... Vo večerných hodinách sme prezentovali 
dve CD prezentácie na videoprojektore: pod-
zemné priestory, jaskyne Slovenska a podzemné 
priestory – tajomná studňa. 

V dňoch 24. a 25. septembra sme sa zapojili 
do podujatia Naša Žilina; naša aktivita bola 
zameraná na pomoc pri rekonštrukcii obran-
ného múru na hrade Lietava.

Žilinský jaskyniarsky klub uskutočnil vlani 
celkovo 29 akcií pri ochrane prírody a ochra-
ne prírodných kultúrnych pamiatok, jaskýň 
v Lúčanskej Malej Fatre, pri čistení studne na 
Lietavskom hrade a spracoval 11 technických 
denníkov. Viac informácií nájdete na strán-
kach klubu www.jaskyniari.sk. 

Tibor Pajtina, predseda klubu

Zrkadlom celoročnej bilancie Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti sú predovšetkým vý-
sledky dosiahnuté pri prieskume, výskume, 
dokumentácii a ochrane krasu a jaskýň na Slo-
vensku, ale aj mimo neho. Pri spätnom pohľade 
do nášho vlaňajšieho „speleologického zrkadla“ 
je zrejmé, že o úspešné výsledky sa zaslúžili 
najmä základné organizačné zložky spoločnosti 
a ich aktívni členovia. Svedčia o tom kvantita-
tívne ukazovatele v hodnotení činnosti jasky-
niarskych skupín a klubov i celej organizácie. 
Hoci niektoré OS a K výročnú správu za minulý 
rok nepredložili a vo viacerých správach chýba-
jú presné údaje, pri porovnaní s rokom 2009 
vidíme, že mierne vzrástol počet akcií; naopak 
jaskynní objavitelia neboli takí úspešní, s čím 
súvisí aj menej zameraných metrov jaskynných 
chodieb. Napriek tomu zásluhou dobrovoľných 

jaskyniarov počet evidovaných jaskýň v Slo-
venskej republike už prekročil hranicu 6000 
a zmeny nastali aj v rebríčkoch najdlhších a naj-
hlbších jaskýň u nás.

Výrazné postupy a objavy sa dosiahli v Níz-
kych Tatrách pri prieskume Demänovských jas-
kýň, najmä j. Štefanová, vo Vysokých Tatrách 
v jaskyniach Mesačný tieň a Javorinka, v Čer-
vených vrchoch v Tichej jaskyni, v menšej mie-
re i v mnohých ďalších slovenských jaskyniach. 
Naši jaskyniari boli úspešní aj na lokalitách  
a expedíciách zahraničí, kde často tvorili dôleži-
tú súčasť medzinárodných tímov, ako napríklad 
v chorvátskom Velebite (jaskyňa Lukina jama)  
a slovinskom Kanine (Skalarjevo brezno) či v ce-
notoch na mexickom polostrove Yucatán. Pozo-
ruhodné výsledky priniesli výpravy do Rumun-
ska (jaskyňa Dracoaia), Kosova a Macedónska. 

zhrNutIe 
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Plnenie 2009 príjMy Plán 2010 Plnenie 2010 Návrh 2011
1/P 6.868,96 členské príspevky 7.000,00 7.471,00 7.200
2/P 4.194,88 2 % z dane z príjmu 4.000,00 2.553,64 2.500
3/P 503,60 komisionálny predaj 600,00 533,60 600
4/P 438,00 Speleomíting 400,00 408,00 400
5/P 5,47 úroky banka 6,00 3,27 4
6/P 0,00 SMOPaJ grant 13.000,00 0,00 13.000
7/P 0,00 Stanišovská jaskyňa – dar 400,00 400,00 400
8/P 0,00 grant VÚC 0,00 300,00
9/P 0,00 Plešivecká planina Minotaurus 0,00 5.000,00 500
10/P 0,00 SSJ 1/2 popl. FSE 0,00 175,00 70
11/P 1.800,00 grant Zelený projekt 0,00 0,00
12/P 1.300,00 LVS (kom. pre potáp.) 0,00 0,00

15.110,91 S P O L U 25.406,00 16.844,51 24.674

Plnenie 2009 výdavky Plán 2010 Plnenie 2010 Návrh 2011
1/V 4.466,97 Spravodaj 6.400,00 7.156,33 6.200
2/V 235,79 Speleomíting 250,00 241,87 250
3/V 166,00 Jaskyniarsky týždeň 200,00 300,00 300
4/V 1.915,65 dohody, mzda 3.200 2.921,73 3.200
5/V 3.770,71 2 % čerpanie kluby a skupiny 3.200 1.872,17 2.000
6/V 66,29 kancelárske potreby 60,00 125,29 60
7/V 25,02 cestovné 50,00 51,43 100
8/V 131,98 poštovné 150,00 164,30 160
9/V 351,60 telefón Orange 350,00 342,38 350
10/V 4,03 energie 10,00 216,49 200
11/V 140,00 popl. FSE 140,00 210,00 150
12/V 24,94 občerstvenie 25,00 23,55 25
13/V 71,98 popl. banka a daň 100,00 76,12 80
14/V 102,34 doména www 100,00 98,77 100
15/V 0,00 kniha Plešivecká planina 0,00 6.430,80 0
16/V 0,00 preprava Plešivecká planina 0,00 71,40 0
17/V 0,00 podujatia Maďarsko, Poľsko 0,00 217,10 0
18/V 0,00 cestovné grant VÚC 0,00 305,58 0
19/V 64,50 over. list., kolky, reg. 2 % 0,00 82,93 80
20/V 0,00 antivír. program 0,00 27,91 30
21/V 161,21 konferencia SSS 0,00 0,00 0
22/V 931,03 kniha Na Krakovej holi 0,00 0,00 0
23/V 463,75 samolepky, odznaky 0,00 0,00 500
24/V 1.800,00 grant Zelený projekt 0,00 0,00 0
25/V 0,00 iné publikácie 0,00 0,00 2.000

14.893,79 S P O L U 14.235,00 20.936,15 15.785

Stav 
k 31. 12. 2010

v pokladni 1.694,50
na bežnom účte  1.720,82
SPOLU 3.415,32

prehľad hospodárenia SSS v roku 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011

Príjmy - výdavky v r. 2010: 16.844,51 - 20.936,15 = -4.091,64

Účet v UniCredit Bank 
(rezervný fond)

terminovaný vklad 7.745,39
zostatok na účte 309,04

Pozn.: Všetky sumy sú uvedené v €



40 Spravodaj SSS 1/2011Organizačné správy SSS

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 2010

Číslo skupina, klub počet
akcií

počet
TD

objavy [m]
(doma + zahraničie)

zamerané [m]
(doma + zahraničie)

počet
členov

zaplatené
členské [%]

1 Adama Vallu Terchová 19 19 16 34 100
2 Aragonit 57 46 26 20 100
3 Badizer Ardovo 10 100
4 Banská Bystrica 161 0 96 272 21 100
5 Bratislava 35 45 10 559 31 100
6 Brezno 24 4 5 72 7 100
7 Cassovia 55 0 0 40 32 100
8 Čachtice 100 23 103 26 15 100
9 Červené vrchy 302 7 100
10 Demänovská Dolina 26 >3000 3144 20 100
11 Detva 26 21 32 48 7 100
12 Drienka 38 0+250 211 8 100
13 Dubnica nad Váhom 55 0 23 100
14 Handlová 30 30 10 12       91,7
15 Chočské vrchy 59 59 63 29+196 20 100
16 Inovec 48 0 12 0 6 100
17 Jána Majku 32 22 0 0 12 100
18 Liptovský Mikuláš 6 29 24 10 100
19 Liptovská Teplička 9 6 100
20 Liptovský Trnovec 14 100
21 Malá Fatra 80 15 100
22 Michalovce 6 6 0 0 8 100
23 Minotaurus 60 49 >300 512 7 100
24 Muránska planina 17 6 9 100
25 Nicolaus 54 54 85 101 24 100
26 Orava 13 100
27 Plavecké Podhradie 41 0 65 0 25 100
28 Prešov 15 0 25 0 14 100
29 Rimavská Sobota 37 35 26 0 19 100
30 Rokoš 9 100
31 Rožňava 31 13 3 0 21 100
32 Ružomberok 83 81 190 210 7      71,4
33 Sekcia jask. potápania 5    0
34 Slovakia-Ďumbier 17 100
35 Slovenský raj 123 123 242 528 44 100
36 Spišská Belá 33 33 393 699 25 100
37 Strážovské vrchy 193 193 45 100
38 Šariš 82 43 22 100
39 Tisovec 52 56 630,5 16 100
40 Trenčiansky speleoklub 39 15 45 9 9 100
41 Tribeč 13 100
42 Trnava 32 32 6 90 8   75
43 Turiec 43 18 100
44 Uhrovec 5 5 0 0 7 100
45 UK Bratislava 73 3355+425 4018+425 9      55,6
46 Varín 26 5 23 20 6 100
47 Veľká Fatra 54 29 32,5 29 14 100
48 Východ - SPK 93 48 332+459 293+459 10 100
49 Žilinský jaskyniarsky klub 29 11 11 100

Nezaradení členovia 23   52
Čestní členovia 13    x
Spolu 2075 1050 5588,5+1134 11564,5+1080 801     94,9
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taBuĽka NajdLhŠích jaSkýŇ Na SLoveNSku stav k 21. 3. 2011

ján tencer

 1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    35 358
 2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry    26 555
 3. Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj    22 172
 4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier    20 195
 5. Štefanová 1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    11 324
 6. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    10 866
 7.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry    10 126
 8. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina    7 755
 9. Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    7 554
  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    2 322
 25. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče    1 890
 26. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát    1 813
 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    1 245
 42. Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina    1 209
 43. Milada, Slovenský kras, Silická planina    1 200
 44. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina    1 189
 45. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina    1 100
 46. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina    1 058
 47. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina    1 010
 48. Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov    1 000
 49. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina    933
 50. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras    912
 51. Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry    870
 52. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie    843
 53. Ponicka jaskyňa, Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina    840
 54. Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    839
 55. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy    820

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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ján tencer
 1.  Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    495
 2.  Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry    451
 3.  Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry    410
 4.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina    373
 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. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    138
 25. Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina    135
 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 1, 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. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov    107
 42.  Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá    106
 43. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planin    101
 44.  Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch    100
 45.  Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie    99
 46.  Nová Michňová, M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina    97,5
 47. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    97
 48. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry    97
 49. Stará garda, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty    96
 50.  Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch    93
 51.  Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov    92
 52.  Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy    91
 53.  Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina    88
 54.  Štepnica, Malé Karpaty, Nedze    85
 55. Drienka, Slovenský kras, Silická planina    84

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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Kras v Slovenskom raji je 
veľmi rozsiahly a aj preto sa 
tu dajú objavovať stále nové, 
niekedy veľmi zaujímavé kra
sové výtvory. Cesty k ich obja
vom sú rôzne. Najčastejšie je 
jednoduché zahusťovanie pries
kumných trás v málo preskú
maných častiach, ale nezriedka 
sú to ústne informácie od miest
nych či mojich kolegov v práci. 

Klasickým príkladom bolo náj-
denie Kopskej jaskyne. Majiteľ 
Ranča pod Ostrou skalou mi pri 
jednej príležitosti spomenul, že 
v skalách nad štátnou cestou me-
dzi Pustým poľom a Dobšinskou 
Ľadovou Jaskyňou zažil situáciu, 
keď z jedného miesta tesne nad 
cestou vytekal silný prúd vody. 
Zhruba mi opísal uvedené miesto. 

V týchto miestach pokračuje 
hrebeň zvaný Kopa až k rieke Hni-
lec. Rieku zo severu lemuje štátna 
cesta a z juhu železnica. Vo vrcho-
lovej časti hrebeňa je známa Ko-
niarova jaskyňa. Veľkú časť Kopy 
sme preskúmali, ale našli sme iba 
zopár neveľkých, väčšinou krát-
kych a nízkych dier. Získané in-
formácie som spomenul kolego-
vi, ktorý tam chodil pravidelne 
kontrolovať hniezdo orla skalné-
ho. O pár dní mi hlásil, že našiel 
vchod do jaskyne. Bolo to v čase, 
keď sme boli v tých miestach do-
kumentovať Machovú priepasť. 
Pri návrate z akcie sme prechá-
dzali okolo, a tak sme sa rozhodli 
zastaviť a preskúmať tento nový 
objav. Otvor nie je veľký a navyše 
pri pohľade zdola od cesty je clonený skalným 
výstupkom. Machový porast a stopy po vodnom 
toku nás bez problémov priviedli k otvoru. 
Voda z jaskyne tečie iba pri extrémnych zráž-
kach a na jar pri rýchlom topení snehu. Musí 

to byť nádherný pohľad, lebo pod otvorom sa 
vytvára asi 10 m vysoký vodopád a voda mizne 
kanálom pod cestou do Hnilca. Navštívil som 
lokalitu aj po väčších zrážkach, žiaľ, stena pod 
jaskyňou bola suchá. 

Vo vchode Kopskej jaskyne. Foto: F. Miháľ

oBjavy v roku 2010 v Np SLoveNSký raj

František Miháľ, Speleologický klub Slovenský raj
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K otvoru sme sa dostali zboku po strmom 
svahu a krátkym výstupom cez skalný stu-
peň. Pred nami sa objavila horizontálna rúra 
s rozmermi, ktoré neumožňovali chôdzu, ale 
štvornožky sa dalo ľahko pokračovať ďalej. 
Dno bolo v ústí bez sedimentov. Po zhruba  
10 m sa chodba rozšírila a zjavila 
sa križovatka. Na dne sa tu už 
objavili sedimenty. Pravá vetva 
bola viac vyplnená sedimentmi 
a zakrátko sa skončila. V strope 
boli jasne viditeľné vodou vymyté 
kanály, z ktorých zrejme prichá-
dza časť vody. Ľavá vetva, ktorá je, 
zdá sa, hlavnou chodbou, pokra-
čuje ďalej do masívu pri šírke do 
2 m. Na dne aj na bokoch sa však 
objavujú sintrové platne. Tým sa 
jej výška znižuje na 0,6 až 0,5 m. 
Objavuje sa voda v podobe plyt-
kých jazierok. 

Po predbežnej obhliadke sme 
sa rozdelili na dve skupiny. Naj-
mladší člen Peter Hovorka sa roz-
hodol preskúmať nízku, zasintro-
vanú „hlavnú“ chodbu. Za ním 
sa vybrala aj Oľga. My ostatní 
sme zatiaľ urobili dokumentáciu 
a fotodokumentáciu úvodných 
častí jaskyne. Prieskumníci si zo-
brali meračské pásmo a kompas, 
aby sme mali predstavu o dĺžke 
a smere chodby. Prieskumná sku-
pina sa vrátila asi po polhodi-
ne. Boli úplne mokrí a špinaví. 
Chodba stále pokračovala ďalej 
v rovnakom, resp. v ešte nižšom 
profile, a tak to museli vzdať. Po 
vynesení všetkých zistených úda-
jov má teraz jaskyňa dĺžku okolo 
50 m. Pri podrobnejšom štúdiu 
som zistil, že ju spomína ako  
občasnú vyvieračku aj profesor 
Šimkovič vo svojej práci z roku 
1948. 

K významným objavom patrí aj 
jaskyňa Veľká mločia. Nachádza 
sa v jednom z prítokov do rokliny 
Veľký Sokol. Objavil ju kolega M. 
Lehocký pri hľadaní kamzíkov. 
Vchod je v strmom skalnom žľa-

be pod malou stenou. Je horizontálny, vysoký 
asi 1,2 m a široký okolo 2 m. Po 6 m prechádza 
do väčšieho podzemného dómu. Jeho šírka je 
asi 7 – 8 m a dĺžka do 30 m. Ľavú (západnú) 
časť tvorí mohutná sintrová stena. Ide o živé 
sintrové kaskády, doplnené v závere stropný-

Veľká mločia. Foto: F. Miháľ
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mi formami rovnakého zloženia. 
Túto časť sme podrobne ani ne-
mohli preskúmať. Nechceli sme 
zničiť nádhernú výzdobu. Nie je 
vylúčené, že tam jaskyňa pokra-
čuje. Kaskády sa smerom dole zu-
žujú a postupne zanikajú. Voda, 
ktorá tečie slabým prúdom po 
nich, sa tratí v drobnej kamenitej 
sutine. Celkom na dne dómu je 
neveľké, plytké jazero. Jaskyňu 
sme navštívili v zimných mesia-
coch, a tak vstupná chodba bola 
silne zaľadnená a celková teplota 
vo vnútri bola dosť nízka. Aj pre-
to sme v jaskyni zistili iba malý 
počet netopierov. Bol tu však vy-
soký počet iných živočíchov, pre 
ktorých tu boli zrejme ideálne 
podmienky na prezimovanie. Je 
to salamandra škvrnitá. Nedalo 
sa zistiť, koľko ich tu zimovalo, 
lebo sa rýchlo skrývali do škár. 
Pri druhej návšteve koncom no-
vembra sme ich tu narátali viac 
ako 80 kusov. 

Ďalšou lokalitou je Gačovská 
jaskyňa. Nachádza sa v južných 
stenách planiny Geravy nad osa-
dou Dedinky. Pri jednom pobyte 
na terénnej stanici som sa vybral 
na obhliadku skalných stien nad 
osadou. Predpokladal som, že 
táto oblasť je dobre preskúmaná 
a viac-menej som čakal, že nara-
zím na niektorú z jaskýň, ktoré 
boli už zaregistrované a preskú-
mané. Dostal som sa žľabom pod 
veniec skalných stien, ktoré tvoria 
hranu planiny. V jednom mies-
te sa objavil väčší čierny otvor. 
Predpokladal som, že pôjde asi  
o previs, a tak som sa vybral pre-
skúmať ho. Na moje prekvape-
nie sa v závere vstupného previsu 
černel elipsovitý otvor vo výške 
asi 4 m. Prekonať vertikálny skok nebol prob-
lém a za ním sa objavila horizontálna chodba  
s výškou 2 – 2,5 m a šírkou okolo 1 m. V záve-
re za menším skokom nasledovala ešte nízka 
zasintrená plazivka. Jaskyňa bola zaujímavá, 

a tak som z nej urobil dokumentáciu a fotodo-
kumentáciu. Celková dĺžka Gačovskej jaskyne 
je 23 m. Keď som si doma podrobne preštu-
doval mapy, zistil som, že nie je o nej žiadna 
správa. 

Gačovská jaskyňa. Foto: F. Miháľ
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V skalnom kaňone rieky Hnilec nad osadou 
Stratená bol toho roku zadokumentovaný Zá-
padný tunel. Nachádza sa v závere skalných 
stien Sokolice, ktoré sa tiahnu v súvislom páse 
od Stratenej. Skalným hrebeňom prechádza 

voľne priechodný tunel s dĺžkou 13 m, 
šírkou 1 – 3 m a výškou 1,8 – 4 m. Od 
severného vchodu k južnému klesá 
dno pod uhlom asi 20°. Nadmorská 
výška severného vchodu je asi 1000 m. 
Ide o korozívno-erozívny typ vo vá-
pencoch. 

V západnom svahu planiny Havra-
nia skala bola zistená skupina troch 
jaskýň na jednom mieste. Pod skal-
nou stenou sa nachádza Jaskyňa 
pod sedlom a Remiáška a v hornej 
časti steny Štrbákova jaskyňa. Prvé 
dve sú horizontálne, skôr korozív-
neho charakteru s dĺžkou okolo  
10 m. Jaskyňa pod sedlom slúži aj 
ako brloh.

Remiáška je klasická korozívna jas-
kyňa na vertikálnej pukline. Vstupná 
chodba je úzka, iba do 1 m, ale s výš-
kou asi 3 m. V závere sa znižuje aj 
strop a prechádza do plazivky. Tretia, 

Štrbákova jaskyňa má charakter korozívno-
výmrazový. Klesajúcim vchodom sa dá prejsť 
do väčšieho podzemného priestoru zhruba  
5 × 6 m. Dno má kamenité a strop je silne 
porušený. Vidieť, že dutina je blízko pod povr-

Západný tunel. Foto: F. Miháľ

Remiáška. Foto: F. Miháľ
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chom, a tak tu dochádza k mrazové-
mu zvetrávaniu a oddeľovaniu skál 
po plochách vrstevnatosti. V jaskyni 
je citeľný prievan. Dno priestoru 
sa mierne zvažuje k Z. Tu jaskyňa 
prechádza do skalnej plazivky vypl-
nenej napadanými skalami. Odtiaľ 
vanie citeľný prievan a vidieť slabé 
svetlo. Jaskyňa má teda dva vchody. 
Horným sme do nej vošli a spodný 
ústi do skalnej steny medzi Jaskyňu 
pod sedlom a Remiášku. Ten je však 
sčasti zasypaný napadanými skala-
mi. Celková dĺžka jaskýň je viac ako 
40 m. 

O niečo ďalej na sever od pred-
chádzajúcich jaskýň sme s kolegom 
objavili Tunel pod Kopancom. Ide 
o tzv. územie nikoho. V mapách tu 
prevažujú dolomity a nebol tu kres-
lený väčší skalný reliéf. Dolomity tu 
skutočne prevažujú, ale v spodných 
častiach doliny nastupujú vápence 
a v nich sme našli aj zaujímavé skal-
né steny. Na jednom mieste iba kú-
sok nad cestou, ktorá vedie dolinou, 
som narazil na priepasť. V jej stene 
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sa črtala jaskyňa. Z jed-
nej strany sa dalo zostúpiť 
zboku k jej vchodu. Bola 
to horizontálna plazivka 
s dĺžkou asi 6 m. Vtedy 
už bol jasné, že priepasť je 
vlastne prepadnutý strop 
väčšej jaskyne. Prepad-
nutím stropu sa vytvoril 
za pôvodným portálom 
tunel. Výška tunela je 
asi 5 m a šírka v čele asi  
7 m, vertikálne prevýšenie 
k jaskyni je tiež asi 6 m. 
Rozmery ústia prepadlis-
ka sú zhruba 4 × 4 m. 

V roku 2010 bolo ob-
javených a zadokumen-
tovaných viac jaskýň, ale 
snažil som sa uviesť iba tie 
najvýznamnejšie. Z tých 
zvyšných stojí za zmien-
ku ešte jaskyňa Bublina. 
Nejde o veľkú jaskyňu. Je 
však ideálna ako skrýša. 
Nachádza sa v Bielom po-
toku asi 300 m od jeho 
vtoku do Hornádu. Asi  
30 m nad turistickým 
chodníkom je súvislej-
šia skalná stena s výškou  
3 – 5 m. V jednom mieste 
som na jej úpätí našiel 
malý otvor. Palicou som 
odhrnul lístie a ukázala sa 
plazivka. Po jej vyčistení 
som po krátkom plazení 
vstúpil do priestoru s roz-
mermi zhruba 4 × 5 m 
a výškou nad dva metre. 
Dno je rovné, kamenito- 
-hlinité, po krátkej úpra-
ve vhodné aj na bivako-
vanie. 

Okrem opísaných jas-
kýň sa v minulom roku 
zdokumentovali v národ-
nom parku Slovenský raj 
jaskyne Skrývačka, V si-
hoti, Rybárová a Mirov 
komín. 

Tunel pod Kopancom. Foto: F. Miháľ

Vstupná plazivka jaskyne Bublina. Foto: F. Miháľ



49Spravodaj SSS 1/2011 Prieskum a výskum

Pozornosť jaskyniarskej verejnosti sledu
júcej dianie v Pustej jaskyni v Demänovskej 
doline sa upiera na jej najnovšie južné časti, 
ako i na možnosť postupu ďalej smerom na 
juh k najvyššie položeným ponorom Demä
novky. Z pochopiteľných dôvodov sú iné čas
ti jaskyne mimo centra diania. Keďže snahy 
o preniknutie do nových častí Pustej boli 
v minulosti aj na iných miestach a smeroch, 
ako je južný, musím splatiť malý dlh voči 
histórii aj jaskyniarom, ktorí vynakladali 
úsilie na odkrývanie tajomstiev tejto jasky
ne. Môj krátky príspevok nadväzuje na člá
nok uverejnený v Spravodaji SSS 2/2004 
pod názvom Zaujímavá chodba v Pustej 
jaskyni od P. Holúbeka a Ľ. Holíka.

V roku 2000, presne 18. 4., sme vo dvojici 
s Petrom zamerali chodbu, ktorá z prepadlis-
ka pred Závrtovým dómom smeruje na sever. 
Podľa zamerania sa koncová časť chodby mala 
nachádzať pod vstupnou šachtou do Pustej 
jaskyne, časť Psie diery. Ako už v spomenutom 
článku bolo napísané, chodba je ukončená 
pieskovo-štrkovým sifónom a prieskumníkov 
tu čaká príjemné kopanie s nádejou na pre-
konanie dna dolinky Pustá. Na konci chodby 
sme už v minulosti (1997 – 98) sondovali, ale 
naše hlavné aktivity sa zameriavali na iné časti 
Demänovského jaskynného systému, preto Ža-
bia chodba bola odsunutá medzi neprioritné 
lokality Demänovskej doliny.

Po objavoch za Brichtovými sieňami v no-
vembri r. 2005 sa do pozornosti znovu dostala 
aj Žabia chodba. V Brichtových sieňach často 
dochádza k náhlemu zatopeniu 2. a 3. sifónu, 
a keďže počasie koncom zimy 2006 tu ne-
prialo ďalšiemu prieskumu, preto som zvolil 
náhradný program: kopanie na konci Žabej 
chodby. Prvú kopáčsku akciu uskutočňujeme 
27. 5. 2006 vo štvorici. Keďže 75 % účastníkov 
ešte nebolo v Pustej, ide skôr o zoznámenie sa 
s jaskyňou, a preto pracovná aktivita bola slab-
šia (30 pekáčov). 4. 6. 2008 sme znova na konci 
Žabej chodby a bojujeme v trojici s nánosmi 
v sifóne. Táto akcia má už väčší efekt. Vyťahu-

jeme zo záveru chodby 70 pekáčov plných štr-
ku a piesku. V závere akcie sa mení klíma, keď 
opar z pracoviska mizne a kopáčom sa dostáva 
viac kyslíka. To je jasný signál, že prekážka 
môže byť prekonaná. O štyri dni neskôr (8. 6.) 
vyrážame do Pustej jaskyne znova s nádejou 
na postup za sifón. Po päťdesiatom pekáči sa 
sifón prudko dvíha. Po osemdesiatom sa Paľo 
Osadský pretláča na druhú stranu. Za preko-
paným sifónom sa krátkou plazivkou dostáva-
me do menšej siene, ktorá je tektonicky veľmi 
porušená. Sieň rozdeľuje zával na dve časti; 
v severovýchodnej časti je krátka chodbička, 
zavalená sutinou zhora (komín?). V tejto chod-
bičke je určitá nádej na pokračovanie jasky-
ne smerom na sever. Novoobjavené priestory 
v dĺžke 40 metrov sme zamerali na akcii 1. 7. 
2006. I keď sa dosiaľ nepodarilo v tomto sme-
re v jaskyni výraznejšie postúpiť, a tak podísť 
dno dolinky Pustá, predsa len sa tu dosiahol 
určitý pokrok a prekonanie dolinky nevylu-
čujem. Za dolinkou môže jaskyňa pokračovať 
rozsiahlejšími priestormi smerom na Jaskyňu 
slobody. Je to ďalšia výzva pre demänovských 
jaskyniarov, prípadne ich nasledovníkov. 

Záverečná sienka v Žabej chodbe sa nachá-
dza 40 metrov nižšie od ústia priepasti Psie 
diery, teda je určite hlbšie ako dno dolinky. 
Voda z dolinky sa po 2 a pol hodine objavuje 
v Brichtových sieňach a je viac ako isté, že tam 
tečie i voda padajúca za vstupnou priepasťou. 
Výškovo je z konca Žabej do Brichtových cca 
40 metrov, pôdorysne 75 metrov. 

Na akciách v Žabej chodbe roku 2008 sa 
zúčastnili: D. Mičuch, P. Osadský, M. Korček,  
M. Matejička, P. Herich ml. a Ľ. Holík.

Literatúra
Droppa, A. 1957: Demänovské jaskyne. Bra-

tislava.
Obuch, J. 2000: Zaujímavé nálezy kostí 

v Demänovskom jaskynnom systéme. Ara-
gonit, 5, Liptovský Mikuláš, 19–21.

Holúbek, P., Holík, Ľ. 2004: Zaujímavá chod-
ba v Pustej jaskyni. Spravodaj SSS, 35, 2, 
45–46.

jaSkyŇa puStá – pSIe dIery pokračuje Na Sever?

Ľuboš holík
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V lete 2010 sa nám v Červených vrchoch 
podarilo preniknúť v jaskyni G6 po prekopa-
ní 45 – 50 m zasedimentovaných chodieb do 
voľných jaskynných priestorov (práce trvali 2 
roky) s dĺžkou asi 400 m. Na jeseň sme roz-
širovali prekopané miesta a v zime sme ob-
javili ďalších 210 m chodieb. Smerom do 
masívu sme postupne prekonali niekoľko ma-
lých závalov a nádejné miesta sa opäť končia 
podobnými závalmi s pulzujúcimi prievanmi. 
Zaznamenali sme aj prievan, ktorý dostal ná-
zov „Jaskynný dych“. Jaskyňa je v súčasnosti 
zameraná v dĺžke 632 m. Podzemné priestory 
riečneho charakteru sú vyplnené miestami 
množstvom žulových okruhliakov, čiastočne 
rozpadnutých, čo svedčí o silných prítokoch, 
ktoré sa ponárali na okrajoch veľkých ľadov-
cov v Tichej doline. 

Jaskyňa predbežne smeruje pod Kasprov 
vrch a je pravdepodobne odvodňovaná v poľ-
skej časti Červených vrchov v doline Bystra, 

kde ležia mohutné vyvieračky (Goryczkowo 
Wywierzysko, Bystrej Dolne a Górne a občasný 
výver jaskyne Kasprowa Niżnia), ktoré dosa-
hujú pri max. stavoch až 14 000 l/s. O niečo 
ďalej v smere klesajúceho hrebeňa z Kasprov-
ho vrchu leží ďalšie mohutné Olczyskie Wy-
wierzysko (max. výdatnosť 7000 l/s), ktoré 
podľa nášho prieskumu čiastočne súvisí so 
zónou ponorov v Gasienicowej doline. 

Celá styčná oblasť vápencovej dosky, kde sa 
voda pravdepodobne ponárala, resp. ponára – 
na slovenskej strane Tichá dolina a na poľskej 
Gasienicowa dolina, dosahuje šírku asi 6,5 km. 
V Gasienicowej doline smerom od Ľaliového 
sedla asi po chatu Murowaniec leží vo výške 
1700 – 1500 m n. m. a v dĺžke asi 2 km závrto-
vá oblasť (30 až 40 závrtov – starých ponorov) 
s niekoľkými aktívnymi ponormi (podobná 
situácia ako na Lúčkach v Demänovskej doli-
ne). Ponory sú napájané z dvoch tatranských 
potokov vyvierajúcich v skalných úbočiach Svi-

Pohľad z Beskydu (2012 m n. m.) na hrebeň Červených vrchov, ktorý sa tiahne v dĺžke 8 km, s vyznačenými 
niekoľkými jaskyňami; Tichá jaskyňa je vľavo dole. Foto: J. Šmoll

krátka Správa o tIchej jaSkyNI (g6, pIu)

ján Šmoll, Sk červené vrchy
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nice (2301 m n. m.) a Koscielca (2155 m n. m.)  
a tvoria asi 20 – 25 % vôd, ktoré vytekajú v Go-
ryczkowom Wywierzysku (stredná výdatnosť 
800 l/s, max. 9000 – 10 000 l/s); je to pravde-
podobne plošne najrozsiahlejšia vysokohor-
ská hydrologická oblasť Tatier. Po zafarbení 
vody v najvyššom ponore sa dokázala súvislosť  
s týmto výverom. 

Hydrologické prevýšenie 
dosahuje asi 800 m, najvyš-
šie Ľaliové sedlo 1950 m n. 
m., kde sa nachádza vchod 
ďalšej malej jaskyne. Veľkou 
zvláštnosťou a zaujímavosťou 
je prekrytie vápencovej dosky 
mohutnými vrstvami žuly; 
vápence tu vystupujú asi len 
na štvrtine z celkovej plochy. 
V tejto východnej krasovej 
hydrologickej oblasti Červe-
ných vrchov je na Slovensku 
a v Poľsku evidovaných za-
tiaľ 86 jaskýň s celkovou dĺž-
kou jaskynných chodieb asi  
8,5 km.

V západnej krasovej hydrologickej oblasti sa 
nachádza na slovenskej a poľskej strane 576 
jaskýň s celkovou dĺžkou chodieb 112,2 km, 
pričom vyvieračky dosahujú max. výdatnosť 
asi 12 000 l/s (najväčšia Lodowe Źródło 600 – 
700 l/s, max. 9500 l/s). Pri porovnávaní týchto 
území bude veľmi zaujímavé, aký jaskynný sys-
tém sa podarí postupne objaviť vo východnej 
krasovej hydrologickej oblasti. 

Výdatnosť vyvieračiek čerpaná z poľských 
zdrojov a z vlastného prieskumu. Účastníci 
prieskumu v Tichej jaskyni: Ľ. Očkaik, P. Im-
rich, J. Szunyog, T. a G. Majerníčkové, M. 
Sluka, K. Dudziński, P. Pokrievka ml., J. Šmoll 
a ďalší, ktorí sú uvedení na mape.

Literatúra
Barczyk, G. 2008: Tatrzańskie wywierzyska. 

Krasowe systemy wywierzyskowe Tatr Pol-
skich. TPN, Zakopane.

Droppa, A. 1965: Geomorfologický výskum 
priepastí v Červených vrchoch. Slovenský 
kras, 5, 42–48.

Hochmuth, Z. 1982: Súčasný stav výskumu 
jaskýň Červených vrchov. Slovenský kras, 
20, 19–47.

Kubíny, D. 1961: Krasové systémy v obalových 
sériách Liptovských a Nízkych Tatier. Slo-
venský kras, 3, 3–20.

Šmoll, J. 2006: V najvyššie položených jasky-
niach na Slovensku. Spravodaj SSS, 37, 1, 
54–55.

Šmoll, J. 2009: Červené vrchy – nové priesku-
my a poznatky. Spravodaj SSS, 40, 4, 15–19.

Najvyššie položený aktívny ponor (1610 m n. m.) v Gasienicowej doline, vzadu 
Svinica (2301 m n. m.); vyvieračka Goryczkowo Wywierzysko. Foto: J. Šmoll

Meander v Tichej jaskyni. Foto: J. Szunyog
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Riečna chodba v Tichej jaskyni vyplnená množstvom 
žulových okruhliakov. Foto: J. Šmoll

Sifón č. 2 po vyčerpaní. Vytvoril sa prekopaním chodby 
a následným zaplavením jej časti. Foto: P. Pokrievka ml. 

Kľúčiková chodba. Foto: J. Szunyog

Tinkin dóm, Tichá jaskyňa. Foto: J. Šmoll
Studňa Oči pod Gabikiným dómom. Foto: J. Šmoll
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Dňa 10. 7. 2011 sme do
siahli fyzické prepojenie 
a o pár týždňov nato aj 
praktické speleologické spo
jenie častí pred a za sifónom 
17.13 v jaskyni Skalistý po
tok. Prerážka má iba o čosi 
viac ako 5 m, avšak na jej 
realizáciu sa vynaložilo 
enormné úsilie na 49 akci
ách. Predkladaná informá
cia má za cieľ bližšie obo
známiť s motívmi a víziami 
takéhoto, na slovenské po
mery náročného projektu.

Keď sme v r. 1993 dosiah-
li najvzdialenejšie a najvyššie 
časti jaskyne, na hornom ho-
rizontálnom úseku jaskyne nás zastavil sifón. 
Nikto tu už sifón neočakával, skôr sa očakávali 
objavy rozsiahlych horizontálnych chodieb. 
Sklamanie bolo značné, pretože sme sa dom-
nievali, že na prekonanie sifónu ťažko bude 
mať niekto sily. Bolo by totiž potrebné vyniesť 
celou stúpajúcou časťou jaskyne potápačský 
výstroj. Kto už našu jaskyňu navštívil, vie, 
o čom je reč. 

Nemožné sa však stalo skutkom v zime 1999 
– 2000, keď najmladší člen našej skupiny 

Hutňan s partiou českých potápačov (Praha, 
Kladno) túto víziu zrealizoval. K sifónu vynies-
li odľahčený výstroj a prekonali ho. Mal menej 
ako 10 m. Za ním objavili zaujímavé pokračo-
vanie, ktoré následne aj zamerali a publikovali 
(Spravodaj SSS 1/2000). Výkon to bol obdivu-
hodný, avšak o možnosti ďalšieho prieskumu 
takýmto spôsobom sa dalo pochybovať. Pri 
intenzite niekoľko akcií za niekoľko rokov sa 
ani zvláštny pokrok na tomto perspektívnom 
smere nedosiahol. Zameranie i prieskum boli 

Sifón 17.13 s potápačom, prerážka sa razila vľavo od neho. Foto: Z. Hochmuth

tuNeL v jaSkyNI SkaLIStý potok

zdenko hochmuth
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iba provizórne. Práve preto sa razila v r. 2000 
– 2007 z povrchu prerážka do „Horných častí 
jaskyne“, aby sme sa mohli venovať prieskumu 
podľa nás v perspektívnom smere, teda odkiaľ 
prichádza vodný tok.

Po prvotnej eufórii z prieniku do suchých 
častí jaskyne v r. 2007 sme sa spočiatku zaobe-

rali logistikou cesty k sifónu, kde sa ukázal 
jediným riešením exponovaný traverz ponad 
studňu P31 a následne aj ďalšie vylepšenie 
trasy rebríkmi. Súčasne sme rozvinuli aj pries-
kum, či sa neobjaví nejaká obchádzka sifónu 
hypotetickým „horným poschodím“. Poprelie-
zali sme aj za pomoci hostí všetky blízke komí-
ny (Dankov, Šusterov, Motyčkov...). Najväčším 
objavom bol krásny „Dankovský meander“ 
objavený Stanom a Norom Dankom, žiaľ, ve-
dúci opačným smerom. Keďže už teraz bol 
prístup k sifónu lepší, Hutňan a spol. obnovili 
potápačskú aktivitu, ale ani zo strany častí za 
sifónom sa nepodarilo nájsť spojenie. Miesto 
toho preskúmali ďalší sifón na toku, teda  
č. 17.14, ktorý je náročný (dĺžka 40 a hĺbka  
14 m), za ním však pokračuje chodba smeru-
júca popod povrch planiny a končiaca sa pred-
bežne vodopádom vytekajúcim z aspoň 10 m 
vysokého komína. 

Posmelení takýmito informáciami začali 
sme uvažovať o tradičnom speleologickom rie-
šení problému – prekope alebo prerážke ponad 
sifón. Preto sme si aj sifón s J. Kovalikom pre-

plávali, dvojnásobne ho zamerali a vytypovali 
miesto na prerážku. Hoci to vyzeralo na max. 
6 m, už to nebolo na povrchu, ale hlboko 
v jaskyni, takže bolo jasné, že tu prídu k slovu 
zas iné technické aj organizačné riešenia. Aj 
rozhodovanie o prerážke nebolo jednoduché. 
Vedeli sme, že tu pri ťažkom hrdlačení strávi-

me viac ako rok a pri našom 
dôchodkovskom veku sme ho 
mohli stráviť aj príjemnejšie 
a hlavne zaujímavejšie, ako 
každý týždeň venovať jeden 
deň ťažkej robote. Dali sme si 
„záväzok“, že do roka usku-
točníme aspoň 52 akcií.

vylepšenie logistiky
Prístup na pracovisko nebol 

jednoduchý ani bezpečný. Už 
v počiatkoch prieskumu hor-
ných častí (v zime 2007 – 9) 
sa podarilo vyriešiť najväčší 
problém – lanový traverz po-
nad 31 m studňu s vodopá-
dom. Jeho zvládnutie i pre 
skúseného speleológa je adre-
nalínový zážitok. Kratšie ver-

tikálne úseky v ďalšom priebehu jaskyne sa 
síce dajú zdolať aj bez umelých pomôcok, ale 
predsa len to odoberá sily. Pri predpokladanej 
vysokej frekvencii výprav sme sa rozhodli, že 
trasu treba „skultúrniť“. Preto sme inštalovali 
aj pevné rebríky. Bratia Šusterovci zariadili 
v Krompachoch ich pozinkovanie, čím sme 
prispeli k ekológii i bezpečnosti. Na hlavnej 
trase k sifónu je už 10 takýchto rebríkov. Po 
návšteve J. Stankoviča, odborníka na traverzy 
z Krásnohorskej jaskyne, ktorý podrobil náš 
traverz ostrej kritike, sme sa pustili do jeho 
zdokonalenia. Už predtým sme silné 10 mm 
oceľové lano nahradili 12 mm nehrdzavejú-
cim, ktorého nákup a dovoz z Anglicka nebol 
najlacnejšou záležitosťou. Akciu sponzoroval 
Stano Danko, ktorý sa zaslúžil aj o nové lepené 
kotvy priemeru 20 mm, zapustené pol metra 
v masíve, teda nie nejaké 8 mm kotvy. Dnes 
by mal traverz vydržať vari aj prechod slona. 
V blízkosti sifónu došlo aj na chodníky, v bla-
tistom teréne sa vybudoval štrkový chodník, 
materiál naň sme vyrábali priamo pri razení 
prerážky. Napokon k zlepšeniu komfortu pri-

Jozef Mikloš obsluhuje elektrocentrálu pri vchode. Foto: Z. Hochmuth
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spela aj drevená plošina a prinesenie variča. 
K sifónu sa potiahol telefón na komunikáciu 
s obsluhou centrály na povrchu. 

tunelovanie
Prerážka za takýchto okolností mala byť 

vcelku jednoduchá záležitosť. Razenie sme 
začali slávnostne na sviatok MDŽ 8. 3. 2009, 
najmä aby sme upokojili naše manželky, ktoré 
verili, že po prvom tuneli už dáme razeniu po-
koj. A tiež, aby sme sa mohli na Speleomítingu 
pochváliť, že sme aspoň začali. Využili sme 
masívnu návštevu Košičanov a dopravili sme 
do blízkosti sifónu našu malú čínsku elektro-
centrálu GÜDE (850 W), ktorú sme umiestnili 
na plošine v blízkosti „Srdca jaskyne“, výškovo 
asi 8 m nad riečiskom a asi 50 m od sifónu. 
Dúfali sme, že výfukové plyny sa nejako roz-
plynú v pomerne veľkých priestoroch. Začali 
sme s vŕtaním a postupným razením chodby 
vľavo od sifónu v azimute 30 stupňov. Takých-
to akcií sme uskutočnili iba 8, ukázalo sa, že 
dym sa príliš nerozptyľuje a po hodine vŕtania 
je ho všade toľko, že všetkých už bolí hlava 
a je šťastím pre netopiere, že v jaskyni nežijú. 
Preto už počas prvých akcií sme začali uvažo-
vať, či by bolo reálne mať centrálu na povrchu 

a dnu natiahnuť cca 300 m dlhý elektrický 
kábel. Trocha nás brzdila predpokladaná cena 
kábla, výpočty M. Terraya však hovorili, že je 
to reálne, že aj 850 W centrála na povrchu to 
zvládne. Ako najlacnejšie sa ukázalo nakúpenie 
2-linky CYKY (používané v stavebníctve, v jed-
nom drôte je priemer 4 mm2 medi). Minimum 
zástrčiek, v jaskyni sa dokonca pri spojení 2 ks 
káblov letovalo. 

Prvé vŕtanie s centrálou na povrchu sme 
uskutočnili už 7. 6. 2009, dopadlo výborne, ni-
jako sme nepozorovali pokles výkonu. Ale keď 
po 10 akciách dosahovala dĺžka prerážky čosi 
viac ako 1 m, bolo jasné, že tých akcií môže 
byť aj 50. Vzhľadom na to, že sme už mali 
skúsenosti s razením 30 m štôlne z povrchu, 
verili sme si, aj sme všade rozšírili, že každý, 
kto príde pomôcť, bude vítaný a môže sa tiež 
niečomu priučiť. Kto sa zúčastnil, vie, o čo ide, 
preto v tomto príspevku príliš nebudem rozo-
berať technické detaily razenia.

ako vyzerala typická akcia
Budík si dávam na 5.30, domácnosť opúš-

ťam potichu, aby som nerušil spáčov. Po ceste 
beriem o 6. h na Clemetisovej Mufiho (Jozef 
Mikloš), ktorý už medzitým stihol vyvenčiť 
psa a vyfajčiť prvú cigaretu. Na Štúrovej pri-
stupuje Jožo Kovalik. To je zvyčajná zostava. 
Sestry Majerníčkové, ktoré sa zúčastnili okolo 
polovice našich akcií, idú buď s nami, alebo na 
vlastnom aute, pokiaľ je nás viac. Tiež cennou 
pomocou je Fero Chovanec. Počas cesty v aute 
prebehne schôdza skupiny, vyhodnotíme aj po-
litickú situáciu či aktuálne škandály. Ohová-
rame konkurenciu. Na benzínke v Moldave si 
dávame cca o 7. h kávu a Mufi druhú cigaretu. 
Objavuje sa tu Stano Danko. Na lúku pod sva-
hom planiny (82 km z Prešova) prichádzame 
okolo 7.30, zamaskujeme auto a stúpame do 
kopca. Po ceste nás niekedy dobehnú Šuste-
rovci alebo Stano Danko. Dvesto výškových 
metrov zvládame síce ťažko, ale predsa len 
s vidinou posedenia si na základni pri vchode. 
Nahovárame Mufiho na jednu cigaretu a po-
čas toho si my nefajčiari oddýchneme. Či v lete, 
v zime alebo daždi, ešteže na južnom svahu 
planiny nikdy nebýva veľa snehu. Azda hodinu 
niekedy trvajú prípravy na vstup do jaskyne. 
Treba kadečo popripravovať, opraviť, pokus-
ne naštartovať centrálu. Padáme do jaskyne, 

Fero Chovanec počas vŕtania v tuneli. Foto: J. Stankovič
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troška stenáme, kým sa nám rozhýbu kĺby. 
Mufi ostáva na povrchu pri centrále, zaoberá 
sa úpravami okolia a vstupných častí jaskyne. 
Okolo 10. až pol 11. sme už pri sifóne. Cesta 
trvá ¾ hodiny, ale nie je to žiadna prechádz-
ka a vyžaduje skutočného jaskyniara. Vypra-
ceme materiál z posledného rozrušenia a už 
telefonujeme Mufimu, aby nahodil centrálu. 
Vŕtame, pokiaľ vládzeme, popritom sa varí čaj, 
vedú sa odborné debaty. Čínska vŕtačka je dob-
rá vec, ale dobré je tiež mať pri sebe rezervnú. 

Iba asi 2 × za 2 roky sa stalo, že pre technickú 
poruchu sme nedovŕtali. Keď už máme toho 
plné zuby, hlásime Mufimu, aby vypol cen-
trálu. Odpojujeme telefón, zbežná obhliadka 
pracoviska a dovidenia o týždeň. Veríme, že 
Cevamit zaberie tak, ako treba. 

Zas trištvrte hodiny trvá cesta na povrch, 
niekedy ešte opravujeme a vylepšujeme traverz 
alebo iné technické prostriedky na uľahče-
nie prechodu po jaskyni. Na povrchu nás už 
čaká teplá polievka, ak sme veľmi zdeptaní, 

tak aj čaj či káva. Všetko 
pobaliť, zamaskovať (pred 
možným útokom Rómov). 
V daždi je zostup horší ako 
výstup, na klzkých skalách 
hrozí pád. V sezóne počas 
zostupu aj hubárčime. Na 
ceste späť sa zastavujeme 
v našom kultovom bufete  
„Buzinka“ v Šaci. Neal-
koholické pivo, 2 kofoly 
a uvidíme sa o týždeň.

priebeh prác
Po spomínanom začatí 

prác za pomoci externého 
zdroja el. prúdu sa práce 
rozbehli. Po skončení leta 
2009 sme mali vykopa-
ných 2,30 m, na konci roka  
3,6 m. Takmer sme dú-
fali, že do Speleomítingu 
to stihneme (samozrejme, 
ak je správne zameranie 
a naše predpoklady). Naj-
mä vyčkávajúci členovia, 
ktorí majú radi iba hro-
zienka z koláča, sa vypyto-
vali – kedy to už bude? To 
by sme aj my radi vedeli. 
Kótu 5 m sme dosiahli až 
8. 7. 2009 a... nič. Skala tvr-
dá ako predtým. Potápači 
na akcii 23. 5. 2010 dokon-
ca rozprávali, že počujú vŕ-
tanie v sifóne priamo nad 
sebou. Odporúčali odchý-
liť sa doprava. Ešte dobre, 
že sme ich nepočúvli, lebo 
práve tam bol asi metrový 

Raziaci tím. Zľava F. Chovanec, Z. Hochmuth, J. Kovalik. Foto: J. Stankovič

Pohľad z druhej strany sifónu na tunel. V tuneli S. Danko, vo vode J. Kovalik. 
Foto: Z. Hochmuth
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výbežok. Napokon v uvoľnenej atmosfére za-
čiatku leta, keď sa väčšina chystá na dovolenky 
alebo expedície do Rumunska či Macedónska, 
prerážka „pustila“.

Vyberám z posledných technických denní-
kov:

10. 7. Účastníci Hochmuth; Kovalik, Mikloš 
...Pri sifóne sme zistili, že časť vrtov asi už pre-

šla na druhú stranu. Kovalik zistil prievan aj so 
zvukovými efektmi v dolných 3 dierach. Preto sme 
pokusne prevŕtali stenu na čelbe dlhým vrtákom (jej 
hrúbka bola iba asi 30 cm) a potom uskutočnili mik-
ropribierku 2 krátkymi vrtmi. Potom sme sa stiahli 
k Srdcu asi na ½ h. Zistilo sa, že už sme sa prebili, 
bol tu otvor, ktorý sme zbíjaním rozšírili asi na prie-
mer 20 cm, viac to nešlo. Dierou vanie silný prievan, 
na druhej strane vidieť jazero, vpravo výbežok. 

25. 7. Účastníci Hochmuth; Kovalik, Mikloš, 
S. Danko, R. Vojakovič

...Nepríjemný výstup k jaskyni v daždi, zmätky 

s možnosťou nechania zapálených svetiel na aute. 
Po nás prišiel Stano s Richardom.

Vstúpili sme do jaskyne asi o 9.45, prietok potoka 
bol podobný ako minule, teda dážď sa ešte nepreja-
vil. Po ceste sme menili niektoré kotvenia za nehr-
dzavejúce. Po príchode na miesto sme pokračovali vo 
vŕtaní, najprv sme urobili relatívne malú pribierku 
vľavo, po dobrom rozrušení (od skládky štrku) sa 
stala zaujímavá vec, do chodby vniklo relatívne dosť 
vody asi nejakým vyšplechnutím. Ďalšie vŕtanie bolo 
vľavo a do stropu. Po dobrom rozrušení sa zistilo, 
že previs je dlhší, ako sme si mysleli. Diera je už aj 
prielezná, ale je potrebné ešte podstatne zvýšiť strop. 
Takže sme ešte raz navŕtali vľavo aj strop. Po roz-
rušení sme sa krátko na to pozreli, vyzerá to ešte na 
niekoľko vŕtaní s cieľom zvýšenia stropu.

28. 7. Účastníci: Hochmuth; Kovalik, Mikloš, S. 
Danko, M. Kovalik

V pondelok ešte pršalo, v utorok bolo trocha such-
šie, ale v stredu celodenný dážď. Vystúpili sme hore 
v daždi. V celej jaskyni silne kvapkalo, potok značne 
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zosilnel od poslednej akcie, mal asi 100 – 120 l/s. 
Značne kvapkalo aj z Motyčkovho komína.

Najprv sme dieru rozšírili na ľavej strane a strope, 
potom sme pribrali strop vpredu, v dôsledku toho 
odpadla pomerne rozsiahla „strecha“ do jazera. 
Mali sme už pripravené 4 m oceľové lano aj s okami 
a napinákom, medzitým došiel Danko s vŕtačkou 
De Walt. Vyvŕtali sme kotvenie pre lano vľavo dole 
a potom si Kovalik obliekol neoprén, vošiel do jazera 
a vykotvil lano na druhej strane. Po oceľovom lane 
prešiel na druhú stranu aj ZH a navŕtal ešte horné 
kotvenie pre silonové lano. Kovalik urobil ešte malý 
prieskum smerom proti toku, hovoril o páde zakli-
neného balvana. Vzhľadom na neskorú dobu sme 
veci zbalili a vrátili sa na povrch. Zostup v daždi 
k autu a domov.

záver
Úspešné ukončenie druhého náročného pre-

rážkového projektu Komisie pre potápanie na 
Skalistom potoku prinieslo niekoľko zaujíma-
vých podnetov na úvahy. 

V prvom rade treba zdôrazniť, že nešlo o ty-
pické exploračné (prieskumné) práce. Šlo iba 
o preniknutie do už známych priestorov z dô-
vodu zlepšenia logistiky pri predpokladanom 
perspektívnom postupe. Teda vzor pre obja-
viteľov to príliš nemôže byť, pretože zvyčajne 
poloha predpokladaných častí je iba víziou či 
fikciou. Nikto nemôže od jaskyniarov, najmä 
mladých, chcieť, aby uskutočnili 50 či 100 ak-
cií s pochybným výsledkom. To aj potvrdzujú 
mnohé skúsenosti skupín. Avšak technológiu 
razenia, organizáciu práce i jej psychologické 
aspekty je možné odkukať.

Ďalej by som chcel zdôrazniť potrebu pres-
ného zamerania na povrchu a pod zemou pri 
takomto náročnom podujatí. Overenie rádi-
otestom je len orientačné, skutočná rádio-
sonda (typ Šerebl) je potrebná vtedy, ak ide 
o veľmi dlhý polygónový ťah, keď sa presnosť 
(cca 1 m) nedá zabezpečiť. Skôr v koncovke sa 
využijú osvedčené banícke metódy – klepkanie 
na stenu, prievany.

Na záver by som uviedol moju „teóriu“ 2 
základných otázok praktickej speleológie:

1. Kedy prestať kopať. Keď neprichádza 
predpokladaný výsledok. Najlepšie čím skôr. 
To však musí povedať niekto, kto má skúse-
nosti. Je to ťažké rozhodnutie. Napríklad naši 
priatelia na Anjelskej sonde (cca 1 km od hor-

ného vchodu do Skalistého potoka) investovali 
podobné množstvo času a energie ako my do 
sondy, ktorá sa napokon zúžila tak, že sa tam 
práce skončili. Pravdepodobne mali prestať 
skôr. Úspech často prináša povrchový pries-
kum, pružné premiestňovanie sa po perspek-
tívnych lokalitách (Pap, Šmída), iný pohľad 
na dávno „jasné“ veci. Tvrdošijné lipnutie na 
nejakej možno nesprávnej vízii, často založenej 
na tom, že „možno toto je ten posledný kameň 
a keď to tu tak necháme, príde niekto a objav 
nám „vyfúkne“.

2. Kedy neprestať kopať. Iba vtedy, keď 
si absolútne veríme, máme lojálny mančaft 
a prirodzenú autoritu. Mančaft často podlieha 
malomyseľnosti, niekomu rozsiahle výkopové 
práce nevoňajú a tu je všetko iba na osobnosti 
vedúceho. Samozrejme, nesmie sklamať. Existu-
jú príklady, že aj po niekoľkých desiatkach vy-
kopaných „blbodier“ sa prieskumníci úspechu 
nedočkajú. Desiatky šrolovských sond v Jánskej 
doline či iných dier na Dolnom vrchu sú toho 
príkladom. Iba veľmi málo rozsiahlych prolon-
gačných prác bolo korunovaných úspechom. 
Často ide o náhodu, zaujímavé, že aj u začiatoč-
níkov (Hipman, Labuda vo svojich začiatkoch, 
Košel, Štéc, Jastrabík). Napokon ani Majko 
nebol žiadny renomovaný speleológ v momente 
objavu Domice. Významní teoretici sa spravidla 
žiadnym objavom pochváliť nemôžu.

Poďakovanie: Ďakujeme všetkým, ktorí 
vyniesli čo len jedno vedro alebo doniesli 
do jaskyne čosi užitočné. Na mnohých po-
mocných i kľúčových prácach sme privítali 
aj hostí či pravidelných návštevníkov – sestry 
Majerníčkové a F. Chovanca zo Šariša, Nora 
Lacka z UK, potešili aj návštevy Holúbeka, 
Dzúra, členov Cassovie – bratov Šusterovcov, 
Jožka Thuróczyho, Klemu, Semana, Kočiša, 
Motyčkovej partie z Moravy a najmä „našich 
českých potápačov“ pod vedením Dana Hut-
ňana. Úspech projektu by nebol možný ani 
bez nezištného sponzorstva R. Košča z Prešova  
a J. Fehera z Moldavy. Síce to zaváňa samo-
chválou, ale bez vedúcich osobností na čelbe sa 
úspech nemôže dosiahnuť. Viac ako 5 dní na 
tuneli odpracovali: Z. Hochmuth a J. Kovalik 
49, J. Mikloš 45, G. Majerníčková a S. Danko 
22, F. Majerníčková 14, F. Chovanec 13, Š. Šus-
ter 11, P. Šuster 9.
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Po dlhšom čase sme sa rozhodli znovu 
preskúmať niektoré vzdialenejšie miesta 
Muránskej planiny. Naša voľba padla na 
Voniacu, kde sa na hrebeni nachádza loka
lita ľudovo zvaná Dažďovnica. (O jasky
ni s týmto názvom sme písali v Spravodaji 
4/2010.) Nachádzajú sa tu nedostatočne 
preskúmané plochy, ako aj úplne „biele mies
ta“. V širšom okolí predpokladáme niekoľ
ko ďalších perspektívnych lokalít. 

Počas akcie sme prezreli niekoľko viac-menej 
preskúmaných jaskýň, ale pod jednou zo skal-
ných stien sme našli aj jaskyniarsky zaujímavé 
miesto. Na tomto mieste s pekným názvom 
Hrdlisko, ktoré sa javilo ako zavalený vchod do 
jaskyne, sme 12. 6. 2010 urobili prieskumnú 
sondu. Po odkrytí vrchnej časti zeminy, skál 
a koreňov sme v hĺbke asi 40 – 50 cm nečakane 
objavili hrdzou takmer zničenú železnú mo-
tyku. Bola to pôvodne široká kovaná motyka, 
ľudovo nazývaná graca. Povzbudení nálezom 
sme naplánovali ďalšiu prieskumnú akciu na 
tomto vzdialenom mieste. Dňa 2. 7. 2010 sme 
pri ďalšom prehlbovaní sondy vykopali niekoľ-
ko úlomkov starého skla zo svetlozelenej fľaše 
a dva hlinené hlboké taniere. 

Po vyčistení sme zistili, že zaujímavý nález 
tvoria dva takmer rovnaké, čiastočne poško-
dené taniere s priemerom 19 cm a výškou 
5,5 cm, vyrobené točením z bielej hliny. Pod 
4,5 cm širokým, mierne zahnutým okrajom 
majú ušká na zavesenie. Jeden z tanierov je na 
spodnej časti čiastočne obhorený. Vnútro ta-
nierov dekoruje trojfarebná glazúra, okraj je po 
obvode ozdobený šiestimi tmavohnedými pol-
oblúkmi na svetlozelenom podklade. Spodok 
taniera tvorí červenohnedá glazúra a na nej 
svetlozelená výzdoba pozostávajúca zo štyroch 
lístkov, ktoré čiastočne prekrýva 
štvorec. Výzdoba na tanieroch je 
takmer identická, ale sú tu menšie 
odlišnosti, zrejme dôsledok ruč-
nej práce. Z vonkajšej strany sú 
neglazované, len okraj je mierne 
zatečený tmavohnedou glazúrou.

Podľa odborníkov z Gemerského 
múzea v Rimavskej Sobote sa netra-

dičná výzdoba vytvárala vystrihovaním z papiera 
a vzor sa po prilepení prelial glazúrou. Taniere 
predbežne zaradili k šivetickej keramike (Šivetice 
– obec v okrese Revúca.) Nález bol datovaný na 
koniec 19. a začiatok 20. storočia (asi 1880), čo 
dobre korešponduje s úlomkami svetlozeleného 
skla, ako aj s ručne vykovanou motykou. 

V tejto odľahlej časti Muránskej planiny sa 
v okruhu niekoľko kilometrov nenachádzajú 
dnes nijaké obydlia či samoty. Najbližšie po 
lesnej ceste je približne tri kilometre vzdialená 
poľovnícka chata na Voniacej. Známa je aj tým, 
že po potlačení SNP, keď sa prešlo na partizán-
sky spôsob boja, vytvoril bývalý veliteľ práporu 
Prvosienka Ján Nosko novú partizánsku skupi-
nu s názvom Kapitán. Skupina si vybudovala 
základňu na Dažďovnici a ubytovala sa na 
poľovníckej chate, ale na úkryt využívala aj nie-
ktoré jaskyne. Tu sa zdržoval aj major, neskôr 
generál Július Nosko, počas SNP náčelník štá-
bu Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku, ako 
aj plukovník, neskôr armádny generál Mikuláš 
Ferienčík, povereník SNR pre obranu. 

Aj keď spomínané nálezy nesúvisia s povsta-
ním, je zrejmé, že napriek odľahlosti lokality 
tu ľudia žili a pracovali aj v minulosti. Spomí-
nané predmety pod skalným bralom tu mohli 
zabudnúť alebo odložiť lesní robotníci, paliči 
uhlia, vápna alebo drevorubači. Do úvahy 
prichádzajú aj pastieri, lebo v blízkosti sa na-
chádzajú aj lúky. 

Sondu sme postupne prehlbovali a rozširo-
vali, ďalší prieskum však už nepriniesol nové 
nálezy, ale ani objav jaskyne. Ako sa neskôr uká-
zalo, voda, ktorá pri dažďoch stekala po brale 
do sutiny, vytvorila v pôde kanál, ako aj miernu 
depresiu. Po dosiahnutí určitej hĺbky sme preto 
prieskum na tomto mieste dočasne ukončili. 

Taniere zo sondy na Dažďovnici. Foto: D. Hutka

NáLez Na daŽĎovNIcI

dušan hutka – Štefan dianiška, Speleoklub tisovec
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LukINa jaMa je opäť hLBŠIa! (-1421 m)
o expedícii vo velebite a objave jaskyne avatar

Branislav Šmída

Velebit, mohutná vápencová hradba tiah
nuca sa priamo nad obľúbenou Jadranskou 
riviérou v dĺžke 145 km a prudko od pobrežia 
stúpajúca do relatívnych výšok nad 1700 m,  
je najrozsiahlejším horstvom Chorvátska 
(2274 km2). Najmä v posledných dvoch deká
dach sa toto pohorie 
stalo doslova mekkou 
speleológie – v jeho 
najsevernejšej časti, 
v divokej rezervácii 
Rožanski a Hajdučki 
kukovi (18 km2) sú 
vyvinuté najvertikál
nejšie jaskyne sveta! 
Nie menej je známe, 
že značný podiel na 
ich prieskume majú 
slovenskí speleológo
via; dve z nich, zho
dou okolností najhlb
šie, Lukinu jamu 
a Slovačku jamu 
(patriace k najhlb
ším jaskyniam sveta 
vôbec) sme dokonca 
objavili!

Po zime 2004, kedy sme v pohorí zanecha-
li poslednú výraznejšiu stopu v podobe novej 
priepasti Siréna (-281 m), pribudla v oblasti 
v poradí už tretia tisícovka: pôvodne sa volala 
Marelica, dnes je z nej Jama Velebita a je hlboká 
-1026 m. V lete 2004 ju objavili členovia SO PDS 

Pohľad na južnú časť záujmového územia: vpravo výrazný Veliki Kozjak (1629 m), 
v popredí skaliská kóty Mali kuk (1565 m), pod ktorými je ukrytá tisícovka Slovačka 
jama, vľavo kúsok masívu Hajdučki kukovi, v pozadí planina Gavranuša. Foto: B. Šmída

Schematický prevýšený rez Severným Velebitom a výberom jeho najhlbších jaskýň. Podklady lokalít a reliéfu:  
B. Šmída a D. Bakšić

Speleológia v zahraničí
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Velebit zo Záhrebu a nachádza sa v nej obrovská 
studňa Divka Gromovnica s priamou hĺbkou 
513 m, momentálne najhlbšia vnútrojaskynná 
vertikála sveta. (Nami nie tak dávno predtým 
nájdená obrovská šachta Bojim, bojim P450 m 
v priepasti Medúza je teda už na 2. mieste.)

Najhlbším jaskyniam Chorvátska tróni Lu-
kina jama. Posledný pokus o exploráciu sa tu 
uskutočnil v roku 1995, avšak k opätovnému 
potápaniu v dnových sifónoch nedošlo. Jas-

kyňu si potom športovo zliezli napr. Maďari 
(1997), neskôr Flámi (1998). Oživenie výsku-
mu systému sa črtalo na rok 2006, no predvý-
prava Belgičanov zistila, že vstup do Lukinej 
jamy je už v hĺbke okolo -60 m nepriechodne 
zaprataný firnom a úplne zmenenou konfigu-
ráciou ľadu! Analogická situácia sa zistila aj 
v nami roku 1994 bádanej vyššej vetve systému 
Manuál II, ktorú Chorváti prezývajú Trojama. 
Evidentne teda aj tu môže hlbočizná jaskyňa 
v priebehu času zaľadnením „zaniknúť“, ale 
z inej, hoci už raz preskúmanej, nenápadnej 
a plytkej šachtičky môže zrazu „vzniknúť“ ti-
sícovka! Zistiť sa to dá samozrejme len re-
troprieskumom lokalít...

Model systému Lukina jama-Manuál II (Trojama). 
Zostavili: D. Bakšić a V. Kušan

Historická snímka z meandrov v Manuáli II (Trojame) 
z nášho prieskumu v roku 1994. Na snímke je autor 
príspevku. Digitály v tom čase ešte neboli, fotilo sa na 
diapozitívy. Foto: D. Kotlarčík

Speleológia v zahraničí
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Na leto 2010 sa rozhodli jaskyniari z klu-
bu SO PDS Velebit Zagreb oživiť výskumy  
v Lukinej jame. Cieľov si nakládli viacero (vy-
tvorenie novej mapy, veda, získanie lezeckej 
praxe u mladších členov), no tým hlavným 
sa malo stať potápanie v dnových sifónoch 
jaskyne v hĺbke -1386 m. Od doteraz jediného 
zánoru tu už uplynulo 16 rokov! V roku 1994 
ho uskutočnili (počas akcie, na ktorej sme 
sa dokonca priamo podieľali) Zoran Stipetić 
a Teo Barišić a na dne jaskyne zaplávali pod 

vodou do vzdialenosti 57 m, resp. -6 m rel. 
od nástupu. Sifón mal pokračovanie, no na 
pokrok v ňom bola potrebná iná konfigurácia 
techniky a tiež suchý oblek. Na ďalší pokus 
inokedy sa pripravoval prvý z dvojice, Zoran, 
no bohužiaľ tragicky zahynul (práve pri testo-
vaní nového obleku na voľnej vode).

Medzičasom došlo k výraznému pokroku 
techniky a speleopotápaním sa v Chorvátsku 
začali zaoberať viacerí poprední „suchí“ jas-
kyniari (vývoj ako u nás), dokonca tu vznikol 
špecializovaný klub. Skúsenosti s hlbšími po-
normi sa začali získavať v niektorých vyvie-
račkách, napr. aj v známom Izvore Glavaš, 
vaucluzskom výtoku riečky Cetinja spod útrob 
pohoria Dinara (kde sa veľmi hlboko zapotá-
pal aj J. Gliviak od nás).

Silná zostava z 12 našich velebitských expedí-
cií v rokoch 1990 – 2004 (objavy Slovačky jamy, 
Marianna, Xantipa atď.) sa už tiež zásadne 
obmenila. Aj záujem (logicky či vekom) v spele-
ológii „poklesáva“ J čoraz viac k horizontálnej 
línii (v našom prípade od velebitských superver-
tikál v optimálnom období 20. až 30. roku živo-
ta k venezuelským „choďákom“ po tridsiatke, 
k úrovniam v MT okolo štyridsiatky...). No myš-
lienka vrátiť sa do pohoria a dačo zaujímavé si 
tam ešte objaviť v niekoľkých z nás ešte slabuč-
ko rezonovala. O plánovanej akcii Chorvátov  
v lete 2010 sme sa dozvedeli od nášho moravské-
ho priateľa a nadšeného zdolávateľa hlbokých 
vertikál Oldu Štosa. V pláne máme v širšom 
tíme akýsi mimoeurópsky projekt a raz za čas 
sa preto stretneme na poradu, naposledy v Ra-
kúsku pri jaskyni Lamprechtsofen. Do Velebitu 
sme teda vycestovali ohľadne troch atribútov: 
niektorí si chceli zliezť Lukinu jamu, ďalší 
poskúmať naokolo a napokon, nielen v krčme 
sa dá na niečom dohodnúť. (Ale napríklad aj 
pri táboráku v nádherne zachovaných horách 
alebo pod slnečníkom na pláži...)

Odozva bola pozitívna, Chorváti náš záujem 
i účasť na akcii akceptovali. Naším „príluč-
ným“ bola suma 150 eur, ktorou sa samo-
zrejme financovali aj náklady spojené so stra-
vovaním na expedícii (bolo spoločné, raňajky 
i večere; zúčastnené ženy napokon aj veľmi 
dobre vyvárali). Špeciálna úloha pre mňa znela: 
doplniť chýbajúce mapy a podklady z našich 
výskumov, aby archív z bádania oblasti získal 
na kompletnosti. Rokmi sa mi toho z výsku-

Objaviteľský nápis, ktorý je zvečnený vo vchode vyššej 
vetvy systému Lukina jama, v Manuáli II (Trojame)
Foto: V. Božić

Pamätná plaketa (vyrobená z viečka plechovky) so slo-
venskou trikolórou a znakom, ktorú umiestnili Z. Ágh, 
M. Griflík a J. Vykoupil 27. júla 1994, kedy prepojili 
Manuál II s Lukinou jamou. Foto: V. Božić
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mov Velebitu nahromadilo za dve veľké deb-
ničky – tak som jednu z nich vzal a priateľom 
Chorvátom set s originálmi rovno zapožičal.

Zo Slovenska sme vyrazili na akciu piati: 
Braňo Šmída, Erik Kapucian (SUK), mladučký 
Gabi Jakab (SK Badizer) a bratia Peter a Števo 
Šusterovci (SK Cassovia). Dohodnutí sme boli, 

že sa stretneme až priamo na mies-
te, lebo Števo bral svojím autom 
ešte Oldu z Brna a anglického jas-
kyniara Tonyho Seddona vo Viedni. 
No do bejskempu Chorvátov, situ-
ovaného v tradičnej pozícii v pod-
horí masívu Hajdučki kukovi, sme 
dorazili takmer na hodinu rovnako, 
v sobotný podvečer 31. júla.

Hlavný tábor však zíval prázdno-
tou... Bolo tu len niekoľko mladuč-
kých jaskyniarov, ktorých som ešte 
nepoznal. Hlavní lídri akcie, jej ve-
dúci Luka Mudronja a Darko Bakšić 
(priateľ, s ktorým sme v 2009-om ob-
javovali venezuelskú jaskyňu Colibri), 
trčali „uväznení“ hlboko v podzemí. 
Počas dostrojenia Lukinej jamy la-
nami a utáborenia sa v miestach jej  
2. bivaku (-980 m) nastal zvrat po-
časia na povrchu, dovalili sa hmly 
a dážď, a v jaskyni sa to začalo pre-
javovať čoraz vyšším spádom vody. 
V obrovskom dóme 80 × 100 m, kto-
rý býva za normálnych okolností su-
chý, sa formoval potok s prietokom 
vraj až 10 l/s a spadal dolu do obrov-
skej 100-metrovej šachty už vo for-
me burácajúceho vodopádu a nižšie 
nedýchateľnej smršte. Samozrejme, 
za takýchto okolností nikto nechcel 
riskovať a vystrojovanie systému la-
nami nižšie bolo načas prerušené. No 
zároveň nik nevyliezal z jaskyne ani 
hore: teplota spŕšky je tu v hĺbke ešte 
niekoľko sto metrov len 0,5 – 1 °C, 
pretože dažďová voda obteká ľadové 
zátky vo vstupoch. Zdolávať takúto 
závlahu tiahlym výstupom hore je na-
máhavé, dokonca až riskantné, ruky 
vám zaraz odmrznú, aj v rukaviciach. 
15 chorvátskych jaskyniarov sa teda 
radšej tiesnilo v 2. bivaku a vyčkáva-
lo, kým dajú zhora telefónom signál, 

že už sa vyčasuje. Napokon, až také zlé to nebolo, 
jaskyniari mali stany, spacie vaky i dostatok už 
znesených potravín.

Keď sme na Velebit dorazili my, expedícia 
už bola pri konci prvej tretiny, s vystrojovaním 
Lukinej jamy sa začalo 25. júla. Najprv však 
vôbec nebolo isté, či sa vôbec začne... 

Naša 16 rokov aktuálna mapa vyššej vetvy Lukinej jamy – po 
expedícii v lete 2010 už bude vytvorená nová mapa. Mapu zostavil  
a vykreslil: B. Šmída
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Systém Lukinej jamy má dva vchody. Ako 
Chorváti na svojej predakcii zistili, ten spodný, 
nazývajme ho Lukina jama s. s. (sensu stricto), 
bol opätovne v hĺbke asi -70 m uzavretý ľadom 
a firnom. Našťastie, neveľký priechod sa uká-
zal za oknom vstupnej šachty P140 m vyššej 
vetvy Manuál II (resp. Trojama). V týchto mies-
tach, voláme ich Grmáč (pozri mapu), sa tvoria 
ľadové závesy – z nich niektorý časom, váhou 
vždy odpadne. Jeden taký obrovský monolit, 
s objemom určite niekoľko ton (tzv. Gilotína), 
sa odtrhol aj počas objavnej akcie v roku 1994, 
kedy bol Manuál II v hĺbke -582 m rel. od 
vchodu napojený na trakt Lukinej jamy (27. 
júla, trojicou Z. Ágh, M. Griflík a J. Vykoupil). 
Zrútil sa tesne po tom, ako Miro Sova vyliezal 
ako vôbec posledný z jaskyne... Ľadovce tu teda 
v podzemí padajú bežne, z povrchu sem nava-
nie zimou nový firn, avšak silné prievany tieto 
zátarasy priebežne remodelujú a prípadne aj 
odtopia. (Drobnejším) negatívom tohto stavu 
bolo, že Manuál II alebo Trojama nie je až 
taký vertikálny, je tu viac stupňov, kaskádovité 
meandre a dokonca aj niekoľko úžin – ktoré 
pri lezení zaberú viac času. Na druhej strane 
je tu vďaka tomu bezpečnejšie, ako keby náhly 
a prudký príval vody zastihol prieskumníka 
niekde na lane v nesmierne vertikálnom prie-
behu Lukinej jamy s. s. (Od nás si na to nerada 
spomína trojica E. Kapucian, S. Gajdošík a Z. 
Ágh, ktorým sa tu presne toto v roku 1993 pri 
prvoobjavovaní Lukinej jamy prihodilo...)

Po príchode do tábora je nám 
však viac-menej jasné, že kým zá-
ujemcovia o zostup do Lukinej 
jamy z našich radov nastúpia na 
paškál, máme ešte pár dní voľna. 
Chlapi a devy ešte potrebujú dolu 
v zemi jaskyňu dovystrojovať po 
dno, potom prídu na rad potápači 
a nakoniec z jaskyne bude vylie-
zať fúra ľudí von, čiže v podzemí 
bude „gužva“. Je to tak na 3 dni, 
počítame v duchu. Nevyužiť ich na 
prieskum okolitej krasovej divoči-
ny, plnej panenských otvorov, by 
bol samozrejme hriech.

Prvého augusta beriem teda celú 
našu podekipu vrátane prítom-
ných Poliakov, dvoch Angličanov 
aj Oldu Štosa na zoznamovací ex-

kurz do terénov okolo kóty Mali kuk, ku 
Slovačke jame, ktorú sme objavovali a bádali 
v období 1995 – 1999. Pozrúc jej otvor a tiež 
vstup do neďalekej -210 m hlbokej priepas-
ti Marianna sa im snažím ozrejmiť, ako tu 
vyzerajú ideálne (perspektívne) nástupy do 
potenciálne hlbokého systému – a následne sa 
roztratíme po rozoklanom okolí v snahe nájsť 
„ten správny nový vchod“.

Nadšením prekypujú najmä Šusterovci: pod-
chvíľou by už chceli vliezť či spustiť sa do neja-
kej menšej diery alebo šachtičky. No korigujem 
ich, že je to skôr strata času, lebo také čosi 
stačí zatiaľ „preskúmať“ akusticky, vhodeným 
kameňom. Do závažnej, pokračujúcej šachty 
by mala skala padať aspoň niekoľko sekúnd... 
alebo ešte lepšie, keď tam nie je nijaký firn. 
Angličania sú trochu deprimovaní džungľou 
(v poriadku, lesov majú doma málo, keď si ich 
vyklčovali...) a terénmi so škrapami ako žiletky, 
kde treba neraz liezť alebo rozporovať škára-
mi... Teda žiadna planina, ako sa to zdá pri 
zbežnom pohľade na jej prales z diaľky. Olda 
pritom takmer stúpi na tučnú zmiju... S dvomi 
Chorvátmi (Ivica, Ruđer) a naším Gabim sa 
presúvam do svahovitých terénov na západ 
od Slovačky jamy, Erikova skupina sa vyberá 
severnejšie ku kóte Krajaćev kuk. Spomínam 
si, že sme tu niekedy v 1995-om (1996?) s Jan-
kom Vykoupilom (alebo Mirom Sovom?) našli 
mohutnejší vchod s manuálovskými charak-
teristikami... (V 1998-om ho opätovne zrejme 

Vedúci expedície Lukina jama 2010 Luka Mudronja (vpravo) práve 
telefonuje s osadenstvom 2. bivaku (-980 m). Foto: B. Šmída
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„našiel“ i J. Stankovič.) A skutočne! Po spuste 
najnápadnejším skalným žľabom tejto zóny 
naň narážame. Cestou k autám, zaparkovaným 
na úpätí masívu, nájdeme potom ešte jednu 
polopriepasť, akúsi tiahlu, 40 m dlhú rokľu na 
báze stien. Hmla ponad jej firnovým kužeľom 
javí zdanie cirkulácie... Tohto dňa do Lukinej 
jamy vstupujú už aj dvaja z chorvátskych potá-
pačov, R. Erhardt a I. Ćukušić, a s nimi početná 
transportná ekipa, ktorá im nesie fľaše, obleky, 
ako aj ďalšie inštrumenty. Jaskyňa je lanami 
dostrojená po dno a finále sa môže začať.

Robert Erhardt, ostrieľaný chorvátsky har-
covník, a s ním mladší Ivica Ćukušić sa do 
dnového sifónu systému zanárajú 2. augusta 
o 23.20 h. Ich ponor trvá 40 minút, pričom 
sa dostávajú pod vodou 135 m ďaleko od 
nástupu a dosahujú hĺbku -21 m rel. V tomto 
momente teda Lukina jama zrejme prekročila 
magickú hĺbku -1400 m! Uvidí sa ešte, čo uká-
žu výsledky premeriavania jaskyne, Chorváti 
ňou znovu vytyčujú polygónové 
ťahy, vykresľujú ju, chcú dosiahnuť 
precíznosť v dajakej kategórii UIS 
v1 5-4-BCF. Obaja potápači ostá-
vajú spať priamo pri sifóne. Na dne 
zostáva 30 kg olova a 4 potápačské 
fľaše, dve so zmesou nitrox (na hlb-
šie zánory) sú dokonca plné. To 
pomôže pri druhom potápačskom 
pokuse.

My sa v tento deň vyberáme 
na prieskum „znovuobjavenej“ 
šachty, ktorú nazývame Avatar. 
(V tom čase u nás na internete,  
www.speleork.sk, doznieva práve 
epizóda zástancov-fanúšikov a ne-
prajníkov Cameronovho sci-fi. J 
Ale je to tiež pekný, silný názov.) 
Ako prvý sa dolu spustí Števo Šus-
ter. Naväzujeme mu stovku lano  
v kuse, a zaraz zmizne v poriadnej 
hĺbke! Jeho samého nečuť, ani keď 
naň zakričíme, no zdola zo studne 
sa podchvíľou ozývajú v interva-
loch zúrivé údery do kameňa. Ako 
keby kopal... Keď vylezie, hneď ho 
opáčime: „No, čo si tam našiel!?“

„Šachta je krásna. Dokonale 
oválne modelovaná! Také u nás 

veru nemáme... Dolu je to vysypané firnom, 
ale dalo sa to popri stene obliezť hlbšie. Našiel 
som tam úžinu... Fúkalo cez ňu, tam som sa 
rozhodol ju rozšíriť. Trošku dolu hlavou... ale 
už sa dá preliezť. Je tam ďalšia hlbočizná šach-
ta! Kamene, ktoré som tam vhodil, ako keby 
sa rozbili v hĺbavách v ozvene,“ vraví vzrušený 
Števo a snaží sa nám sprostredkovať dimenzie 
jaskyne chvatným, širokým rozpažovaním.

Takže ešte aj 3. augusta sa vydávame smer 
Avatar. Tentoraz sa do jeho útrob spúšťame 
vo štvorici: obaja Šusterovci (Števo vystrojova-
nie, Peter asistencia), za nimi ja (mapovanie) 
a napokon Gabi (zaškolenie na hĺbky). Kým 
stihnem zlaniť úvodnú P80 m, Števo už skúma 
vertikálu pod tým za úžinou. Šachta je síce 
mohutná, má vyše 100 m hĺbky, ale na rovnom 
dne je vyplnená prekvapujúco blatom. Na 
počesť rodiska Šusterovcov ju nazývame – Hri-
šovská studňa.

No prieskum jaskyne sa predsa len ešte ne-
skončil. Nastúpajúc hore firnovým svahom 

Števo Šuster prvozlaňuje do novoobjavenej jaskyne Avatar. Foto: B. Šmída
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úvodnej studne sa rysuje v opačnej 
strane jej dna trhlinové okno. Za-
rozporovaním je zdolané v okami-
hu. Aj ono spadá eliptickou šachtou 
hlboko dolu... Prví zlaňujú dolu 
Šusterovci. (Nič si nechcú nechať 
ujsť!J) Studňa má sprvu profil 
možno aj 15 × 5 m, nižšie sa však 
splošťuje a tiež zmenšuje. Dolu na 
dne je úžina. Nasáva ňou niekde 
dolu prievan, ale jej prípadné roz-
šírenie sa zdá byť na dlhšiu robo-
tu, možno aj na viac dní. Nemá-
me tu žiadnu „ťažkú techniku“, 
spitovacie kladivko a len hrabať 
veru nestačí. Chlapi trochu po-
smutnejú, keď im vysvetlím, že tiež 
nie každá úžina tu púšťa, že ide  
o nepredvídateľný vabank: podob-
né zúženie na dne inej priepasti 
Xantipa sa nám v roku 1995 zdolať 
nepodarilo ani po 5 dňoch zostu-
pov a seriózneho kopania... „Zajtra 
idete do Lukinej jamy, užijete si to!“ 
Ideme von, nech si trochu ešte na 

zajtrajšok oddýchnu, a jaskyňu pomaličky sám 
odstrojujem. Ale sú to správni maníci, prieskum-
nícky inštinkt nezaprú, myslím si pri výstupe.

Hĺbka Avataru je -195 m.
V ďalších dvoch dňoch teda uskutoční E. 

Kapucian, obaja Šusterovci a s nimi G. Jakab 
a ďalší zostup Lukinou jamou. Ich úlohou 
je vyniesť od dnových sifónov prázdne fľaše,  
z bivakov smetie, nejaké postaršie laná a poza-
búdané drobnosti.

Ja už mám Lukinu jamu prelezenú durch, tak-
že ma vo Velebite lákajú skôr iné výzvy. 4. augus-
ta si spravím v jednom z terénov vyhľadávaciu 
povrchovku a 5. augusta beriem troch Poliakov 
(Bobry Żagań) do druhej perspektívnej záleži-
tosti, čo sme lokalizovali. Angličania, ktorých 
sme ju „poverili“ prebádať, totiž vraveli, že pod 
firnovým kužeľom sú štrbiny, kde sa priepasť 

Peter Šuster prekonáva zúženie v jasky-
ni Avatar, pod ktorým je 110 m hlboká 
Hrišovská šachta. Foto: B. Šmída

Mapa novoobjavenej jaskyne Avatar (-195 m). Zostavil: B. Šmída

Speleológia v zahraničí
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síce končí, ale v rohovom cípe pomedzi zakli-
nené bloky drobné skalky prepadávajú niekde 
do hĺbky! Otvor znovulokalizujeme bez prob-
lémov, rovno z turistického chodníka – Tony 
s Petrom nám pri ňom vystavali mužíka, kde 
presne odbočiť do svahu. No nimi ospevované 
miesto sa nám príliš nepozdáva. Dierka na dva 
prsty, prievan sotva cítiť... No čo už s dňom, keď 
sme sa prezliekli do overalov i sedačiek a sme 
tu. Začíname hrabať. Rukami, žumarom, kladi-
vom – čo je poruke a čím ide bloky zapravené 
v ľade vyrypovať. Jama sa utešene zväčšuje a aj 
prievan zosilňuje. Napokon tak fúka, že sa celí 

drgľujeme a priebežne je tak nutné 
aj zahrievacie koliesko okolo firnu 
a opäť naspäť...

Prielez sa však napokon podarí 
prekonať. Prvý sa cezeň pretíska 
mladučký Jacek. Zlaňuje, zdola 
však niečo kričí, hoci lán má do-
statok... evidentne ešte neskúse-
nosť. Nie je mu príliš rozumieť, 
čo chce, preto sa za ním spúšťa 
skúsený Rajmund Kondratowicz 
(Mundek), ktorý podobné priepas-
ti zvláda v rakúskom Tennenge-
birge ľavou zadnou. Berie si tiež 
ďalšiu stovku, ozvena z priepasti je 
ťahavá... No lano napokon nebolo 
treba. Šachta má hĺbku cca 100 m,  
ale naspodku je v akomsi kotli 
zasutinená, nepokračuje nikam. S 
tretím Poliakom sa preto do šachty 
už ani nespúšťame, Rajmund ju 
odstrojí a jej mapu vykreslí aj sám. 
Lokalitu pomenúvame na počesť 
„Anglánov“ Engleska jama.

Pri vchode priepasti Engleska jama s tromi Poliakmi. 
Foto: B. Šmída

Mapa novoobjavenej jaskyne Engleska jama (-120 m). 
Zostavil: Rajmund Kondratowicz
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V rovnaký deň vylieza z Lukinej jamy aj naša 
„slovačka ekipa“ (vrátane O. Štosa, Bulharky 
Tonči a dvoch našich priateľov Angličanov). Po 
ohromnom zážitku s Lukinou jamou už moti-
vácia na ďalší prieskum u väčšiny z nich mierne 
ochladne, poberieme sa teda domov. V piatok 
6. augusta si speleoalpinisti upokojujú dušu  
a relaxujú boľavé údy pri mori a večer rozprúdi-
me trochu „bujarejší“ večierok. Táborom znejú 
všetky známe slovenské ľudovky (najmä tem-
peramentní „vyhodňare“ podávajú úctyhodný 
výkon!), k tomu Erikova uchovaná zásoba vína… 
niektorí naši priatelia Chorváti nás popritom 
vari aj trošku upodozrievajú, či sa nám azda 
opäť nepodarilo nájsť niečo významnejšie, len 
to máme v úmysle zatajiť.J Nie, nič svetoborné 
sa tentoraz nekonalo. No navštíviť svojrázny 
Velebit má svoje čaro aj bez toho.

Z pohoria odchádza naša „ekipa“ v sobotu 
7. augusta k doobediu. Chorváti v medzičase 
akcie skúmajú ďalšie nové priepasti v Hajdučki 
kukovi a na Malom Rajinaci, a lezú napr. aj do 
málo známych pasáží nad spodným sifónom 
v Lukinej jame. K vyvrcholeniu expedície má 
ešte len prísť...

Dňa 9. augusta vstupuje do systému zná-
my chorvátsky jaskyniar, zoológ a zároveň 
speleopotápač Branko Jalžić (Speleološki od-
sjek HPS Željezničar, Hrvatsko biospeleološko 
društvo) + jeho 6-členná transportná skupina 
a spúšťajú sa až do 2. bivaku v -980 m. Po 
prenocovaní 10. augusta on i jeho partia po-
kračujú do -1381 m a tu sa Branko ponára do 
sifónov. Najprv do „ľavého“ (odtokového?), 
kde realizuje ponor 135 m dlhý, resp. -40 m rel. 
hlboký. Následne sa pokúša zanoriť aj do „pra-
vého“ (prítokového?) sifónu, no tu postupu 
pod vodou bráni úžina.

Hĺbka systému Lukinej jamy sa zväčšuje na 
-1421 m a jaskyňa v rebríčku najhlbších sve-
tových lokalít obsadzuje 15. miesto. Výkon B. 
Jalžića je obdivuhodný aj preto, že Bančo, ako 
ho priatelia prezývajú, dovŕšil 60 rokov! Ale 
ako vidno, je stále vo forme.

Akcia Lukina jama 2010 sa skončila 15. au-
gusta, trvala teda 23 dní a zúčastnilo sa na 
nej viac ako 100 ľudí. Na jej úspešnom priebe-
hu a výsledkoch sa podieľali jaskyniari zo 14 
chorvátskych speleoklubov (zo Záhrebu, Splitu, 
Šibenika atď.) i zo zahraničia, najmä však expe-
díciu organizujúci členovia univerzitného klubu 

Speleološki odsjek PDS Velebit zo Záhrebu 
(najväčšia partia, 43 speleológov). Zo zahrani-
čia: Bulhari (4), Slováci (5), Čech (1), Slovinci 
(3), Angličania (3), Španieli (7), Poliaci (3). 
Logistickú podporu (napr. aj lokálnu prepravu 
z bejskempu k nástupu pod Lukinou jamou) 
vytvárala tiež HGSS (Hrvatska gorska služba 
spašavanja – záchranári) a administratívnu KS 
HPS (Komisija za speleologiju Hrvatskog plani-
narskog saveza) a Nacionalni park „Sjeverni Ve-
lebit“. 45 speleológov zostúpilo na dno systému 
a dosiahlo hĺbku -1381 m. V tábore bol aj kopec 
(zväčša) mladých žien, zároveň jaskyniarok (poč-
tový pomer voči mužom asi 1 : 4). Dotvárali veľ-
mi prívetivú atmosféru – 7 z nich však zostúpilo 
až na dno Lukinej jamy! Organizácia podujatia 
i jeho priebeh boli pevne vystavané, racionálne  
a pragmatické, vysoko efektívne. Zorganizovanie 
tímu spočívalo každý podvečer v akomsi raporte 
(okolo ohňa), kde niektorý z lídrov (Mudronja, 
Bakšić, Čukušić) analyzovali voľnejšou disku-
siou aktuálnu situáciu a zároveň rozdeľovali 
úlohy pre jednotlivcov i podekipy. Jaskyniarov 
tu aj do pomerne náročných zostupov nebolo 
treba nútiť – skôr sa sami núkali (a šéfovia len 
vyhodnotili a usmerňovali, na čo reálne majú).

Jedným z hlavných cieľov akcie bol doplňu-
júci odborný výskum: výsledky sa toho času 
stále spracovávajú. V Lukinej jame sa analy-
zovala voda, merali sa teploty, obsah radónu 
či CO2, odoberali sa mikrobiologické vzorky, 
skúmala jaskynná fauna. V systéme sa potvrdil 
nález živých lastúrnikov Congeria cusceri, ďalej 
tu okrem známej pijavice Croatobranchus mestro-
vi (foto) žijú mnohoštetinavce Marifugia cavatica 
(jediné sladkovodné jaskynné serpulidy na svete; 
mimochodom, prvý raz opísané Absolonom) 
či napr. 5 typov chvostoskokov (z toho jeden 
zrejme nový druh a možno i rod). Teplota pri 
dne systému (aj vody v sifónoch) je 5 °C, ale 
napr. v hĺbke -300 m stále ešte len 0,6 °C. Pri 
premeriavaní polygónového ťahu jaskyne sa 
zistil oproti meraniu z r. 1994 rozdiel len 11 m, 
čo je na danú hĺbku a nesmiernu vertikálnosť 
lokality skutočne zanedbateľná hodnota, ani 
nie 1 %. (Takže aj prvý raz sa meralo presne.) 
Najnižšie zatiaľ dosiahnuté miesto v sifóne 
jaskyne je už len 54 m nad morskou hladinou, 
avšak od pobrežia ešte viac než 10 km vzdia-
lené... Stále sa tu dá potápať, sifón pokračuje 
hlbokou zatopenou vertikálnou studňou. 
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Skúmali sa aj iné jaskyne. Španielski jasky-
niari vraj prebádali nejakú do okolo -200 m? 
hlbokú lokalitu; nazvali ju Ilibris, ale nepo-
kračuje. Bulhari sa napríklad pokúšali zväčšiť 
deniveláciu systému Lukinej jamy reexplorá-
ciou jaskyne Mercedes, ktorú som preskúmal 
v roku 1994 spoločne s lídrom Chorvátov D. 

Bakšićom. Ani tentoraz sa tu však cez ľadové 
výplne hlbšie preniknúť nepodarilo. Nami pre-
skúmané nové jaskynné lokality sú v masíve 
Rožanski kukovi. Azda sa nám ešte podarí do 
Velebitu zavítať znovu, lebo možnosti na pries-
kum tu zostávajú naďalej veľké.

Na tomto mieste chceme vyjadriť poďakovanie 
našim chorvátskym kolegom za možnosť podie-
ľať sa na ich vydarenej a úspešnej expedícii.

Ich oficiálnu správu o expedícii Lukina jama 
2010 možno nájsť na internete:

http://www.speleologija.hr/lukina2010
O zostupe Šusterovcov, Kapuciana, Jakaba 

a spol. do Lukinej jamy pripravil samostatný 
príspevok Peter Šuster. Vyjde v nasledujúcom 
čísle Spravodaja SSS.

Ďalšia dostupnejšia literatúra 
o velebitských výskumoch
Bakšić, D., Barišić, T., Buzjak, S., Čaplar, A., 

Jalžić, B., Lacković, D., Stroj, A., Šmída, B., 
Vrbek, B., Vrbek, M. 2007: Jamski sustav 
Lukina jama-Trojama. KS HPS, Zagreb, 13, 
139 s. (Monografia o systéme Lukinej jamy)

Šmída, B. 1993: Velebit ’92. Spravodaj SSS, 24, 
1, 30–34. (O objave priepasti Manuál, vlast-
ne neskoršej Lukinej jamy)

Šmída, B. 1994: Expedícia Velebit ’94. Spravo-
daj SSS, 25, 3, 4–17. (O prvoprieskume Ma-
nuálu II – vyššej vetvy Lukinej jamy)

Šmída, B. 1995: Podzemný Nanga Parbat. 
Spravodaj SSS, 26, 1, 27–31. (O zostupe pä-
tice z nás na dno Lukinej jamy počas expe-
dície 1994) 

Šmída, B. a kol. 1999: Velebit – reportáž z ob-
javovania hlbokých priepastí Chorvátska 
v rokoch 1990 – 1998. Slovenská speleolo-
gická spoločnosť (SSS), Liptovský Miku-
láš – Prešov, 118 s. (Monografia. Kompletná 
prieskumnícka bilancia slovenských jasky-
niarov vo Velebite: mapy a opisy Slovačky 
jamy a mnohých ďalších...)

Šmída, B. 1999: Expedícia Slovačka jama ’99. 
Spravodaj SSS, 30, 4, 40–55. (O objavoch ve-
tiev Žumpa a Hermanova studňa v Slovač-
ke jame)

Šmída, B. 2002. Expedícia Velebit 2001. Spra-
vodaj SSS, 33, 1, 21–29. (O objave priepasti 
Medúza a v nej svojho času najhlbšej vnú-
trojaskynnej vertikály sveta Bojim, bojim)

Podzremie velebitských jaskýň ukrýva plno pitoreskných 
troglobiontných tvorov: na snímke endemická pijavica 
Croatobranchus mestrovi. Lezie po stenách hlbokých 
šácht a zoškrabuje z ich stien bakteriálny sliz
Foto: B. Jalžić

Ak sa vám časom podarí objaviť vo Velebite väčšie 
množstvo jaskýň, možno po vás nazvú aj nový živočíšny 
druh. Na snímke jaskynný chrobák Velebitodromus 
smidai, úplne nový rod bystrušky nájdenej zatiaľ len 
v podzemí Slovačky jamy. Podoba s autorom príspevku 
je čisto náhodná...J. Kresba: B. Jalžić



72 Spravodaj SSS 1/2011Speleológia v zahraničí

Najhlbšie jaskyne sveta (stav k 31. 12. 2010) ** hĺbka (m)
 1. Krubera (Voronja) Abcházsko 2191
 2. Snežnaja-Mežonovo-Iljuzija Abcházsko 1753
 3. Lamprechtsofen-Vogelschacht-Weg Schacht Rakúsko 1632
 4. Gouffre Mirolda-Lucien Bouclier Francúzsko 1626
 5. Reseau Jean Bernard Francúzsko 1602
 6. Torca del Cerro del Cuevon (T.33)-de las  Saxifragas Španielsko 1589
 7. Sarma Abcházsko 1543
 8. V. Panťuchina Abcházsko 1508
 9. Sima de la Cornisa-Torca Magali Španielsko 1507
10. Cehi 2 * Slovinsko 1502
11. Sistema Cheve (Cuicateco) Mexiko 1484
12. Sistema Huautla Mexiko 1475
13. Sistema del Trave Španielsko 1441
14. Evren Gunai Dudeni Turecko 1429
15. Lukina jama-Manual II (Trojama) * Chorvátsko 1421
16. Boj-Bulok Uzbekistan 1415
17. Gouffre de la Pierre Saint Martin-des Partages Franc. /Španielsko 1408
23. Gouffre Berger-de la Fromagère Francúzsko 1323
24. Slovačka jama * Chorvátsko 1320
27. Cosanostraloch-Berger-Platteneck höhlensystem Rakúsko 1291
31. Neide-Muruk Hul, atď. Papua-Nová Guinea 1258

* Jaskyne objavené alebo z podstatnej časti preskúmané slovenskými jaskyniarmi
** Aktuálne je na celom svete objavených a preskúmaných 93 jaskýň alebo systémov s hĺbkou či deniveláciou väčšou ako -1000 
m. (Na porovnanie, v roku 1972 boli takto hlboké jaskyne známe iba 4!) Najviac tisícoviek sa nachádza zatiaľ v Španielsku 
(18), Rakúsku (15) a Taliansku (13), väčší počet je ich tiež v Mexiku (9), abcházskej časti Gruzínska (8), vo Francúzsku (7) 
a Slovinsku (6). Tisícovky sú však od istého času známe už aj z exotickejších destinácií, ako Turecko (3), Grécko (Kréta, 2), 
Alžírsko (1), či dokonca už aj z Číny (1), Nového Zélandu (1) a Nemecka (1). Dobrú, stále aktualizovanú tabuľku takýchto 
lokalít je možné nájsť napr. na http://www.caverbob.com (správca: Bob Gulden)

Vidieť viac ako tisíc jaskyniarov pohroma
de je určite parádny zážitok. Tisíc rovna
ko trafených ľudí, naladených na rovnakú 
vlnu. S organizáciou, akú vedia zabezpečiť 
azda iba na Britských ostrovoch.

Na každoročnom stretnutí britských jasky-
niarov Hidden Earth som bol druhý raz. Tra-
dične v areáli miestnej strednej školy, tentokrát 
v meste Leeds od 24. do 26. septembra 2010. 
Pohoda, stany na trávnikoch v areáli školy, dve 
veľké parkoviská, školská kuchyňa vyvárala pre 
účastníkov, pivný bar (pitné silné „ejl“, ale pivo, 
ako ho poznáme, to nebolo). 

Súčasťou bola hala so stánkami jaskyniarskych 
skupín, predajcov kníh a jaskyniarskeho materiá-
lu a súťažou v lezení a prekonávaní jaskyniarskej 
prekážkovej dráhy. Ocitnúť sa v plexisklovej deb-

ne plnej loptičiek, ktorými sa treba preplaziť aj 
s transporťákom, zatiaľ čo všetci okolo sledujú 
vaše pachtenie, veru nie je vôbec jednoduché. 
Veľmi zaujímavý bol i trenažér plaziviek poskla-
daný zo zoskrutkovaných segmentov. Každý seg-
ment bol asi meter dlhý kus zo strán postláčanej  
a ohnutej čiernej plastovej rúry. Pre mňa to už 
nebolo, stvrdnutá kostra nepustila. Mladší jasky-
niari a jaskyniarky prechádzali ako nič. Výhodou 
bolo, že keď sa niekto zadrhol, tak bolo možné 
segmenty rozskrutkovať a nešťastníka vyslobo-
diť. To sa vraj zo dvakrát aj stalo. 

Základom stretnutia však boli rokovania Brit-
skej speleologickej asociácie a jej rôznych komisií 
a hlavne skoro 50 prednášok a prezentácií. Tri 
prednáškové sály boli neustále obsadené. Diváci 
sa menili podľa toho, či išlo o domáce lokality, 
teoretizovania o ochrane jaskýň alebo prezentá-

hIddeN earth 2010

Martin Sluka
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cie zahraničných expedícií. Thajsko, Čína, Viet-
nam, samozrejme Borneo a Mulu, z Európy napr. 
Rakúsko, Čierna Hora, Kréta, Španielsko. Veľmi 
zaujímavá z hľadiska prenikania jaskyniarov do 
donedávna zakázaných oblastí bola prezentácia 
z Mjanmarska (Barmy). Tamojšie jaskyne, ich 
vchodové partie, sa využívajú ako posvätné mies-
ta. Stoja v nich chrámy, pohybujú sa v nich pút-
nici. Ďalšie chrámy sa stavajú. Kvaple sú občas 
pritesané do podoby bôžikov, používajú sa aj ako 
štrk a stavebný materiál. Je ich tam však toľko 
a takých masívnych, že priestory sú stále plné 
mohutnej sintrovej výzdoby. Bolo nevyhnutné 
kontaktovať najvyššieho lámu, prisľúbiť mu vy-
hotovenie máp chrámových jaskýň a získať jeho 
súhlas. Najväčšia jaskyňa sa končila ako vo filme 
Barbar Conan: posvätné jazero, okolo chodník, 
pokračovanie jaskyne za masívnymi vyzdobe-
nými vrátami. Vraj na budúci rok im dovolia 
pokračovať aj za tie vráta.

V sobotu večer sa väčšia časť účastníkov 
presunula do mesta na večeru v indickej re-
štaurácii. Keďže takých reštaurácií bolo viac, 
tak v centre Leedsu ste mohli dlhší čas stretnúť 
evidentne stratených jednotlivcov a skupinky 
hľadajúcich tú pravú reštauráciu, kde sú ich 
kamaráti. Večer nasledovala tanečná zábava 
stomp (miestny jaskyniarsky výraz pre šialený 
tanec) so živou hudbou, kapelou Rockaholic. 
Príliš hlasné pre moje uši. Ale vraj sa veselilo 
do skorého rána.

V nedeľu zase prednášky. Osobne ma najviac 
zaujala prezentácia Simona Brooksa (roku 
1988 bol na Slovensku v Demänovskej doli-
ne) o „Jaskyniarčení tam, kde bývajú oblaky“,  
v indickom štáte Meghalaya. Každý rok vo 
februári sa tam zíde pár desiatok jaskyniarov 
od Austrálie cez Irán až po USA plus šesťčlen-
ný jaskyniarsky tím indického námorníctva  
a v spo lupráci s miestnymi úradmi a miestnou 
zážitkovou cestovnou kanceláriou skúmajú 
a mapujú väčšinou riečne jaskyne, ktorých je 
tam neskutočne veľa. Zabezpečenie je exklu-
zívne, terénne autá, spoločenské stany, kuchá-
ri, potraviny. Trochu mi to pripomínalo naše 
Rumunská koncom 70-tych rokov. Celý deň sa 
jaskyniarčilo, večer bola navarená spoločná ve-
čera, do noci sa sedelo pri ohni. Ráno spoločné 
raňajky a zase jaskyne.

Takže možno na budúci rok znova Hidden 
Earth.

Plazivková rúra. Foto: M. Sluka

Jaskyniarska móda. Foto: M. Sluka

Niektorí predajcovia zvolili agresívny marketing. Slečna 
ponúka minivariče. Foto: M. Sluka

Speleológia v zahraničí
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jakupIca 2010 aLeBo 1100 kM IBa kvôLI kopaNIu

Martin Sluka, juraj Szunyog

Roku 2008 sa v jaskyni Slovačka jama na 
Karadžici dosiahlo 524 m s tým, že jaskyňa 
ďalej voľne pokračovala. Roku 2009 sa ďal
ší postup nepodaril, pretože vstup do jaskyne 
bol upchatý firnom a ľadom. 

Roku 2010 na planinu Jakupica smero-
vala ďalšia výprava. Hlavným cieľom bola 
opäť Slovačka jama na Karadžici. Na vý-
prave v dňoch 18. – 29. augusta sa zúčast-
nili: Krzysztof Dzudzinski, Peter Imrich, 
Františka a Gabika Majerníčkové, Pavol 
Pokrievka ml., Martin Sluka, Juraj Szunyog, 
Ján Šmoll, Libor Štubňa a Jakub Bernadič.

Predohrou bola ešte krátka akcia v Ko-
sove v jaskyni Velika klisura. Skúsili sme 
vyčerpať koncové jazero na dne Pečov-
ských kúpeľov. Pokus sa hlavne pre prob-
lémy so sacou hadicou na prvý raz nepo-
daril. Po obstaraní novej hadice sa stačila 
urobiť iba krátka skúška. Z pražskej Hondy 
požičané čerpadlo Honda WX-15 pracovalo 
bezchybne, odvod spalín a vody do Bielej 
chodby tiež. Za pol hodiny klesla voda o 3 cm. 
Pre nedostatok času sme však čerpanie museli 
ukončiť. Pokus o vylezenie a prolongáciu ko-
mína Medzibrodie sa nepodaril vinou veľmi 
úzkych priestorov. Súbežne s našou akciou sa 
v jaskyni potápal Dominik Graczyk, poľský 
potápač z Varšavy (pozri nasledujúci článok).

Dňa 22. 8. sme sa presunuli do Skopje. Ces-
tou sme zazmätkovali a poľské auto, ktorým 
sa mal vrátiť domov Krzysztof, sa nám stratilo, 
takže nakoniec musel na Jakupicu s nami. Do 
Skopje sme sa dostali až podvečer, do centra 
chránenej oblasti Jasen sme prišli už potme. 
Pokračovali sme ďalej na planinu Boro Polje za 
autom s dvoma strážcami parku. 

Že potme sa nevyplatí jazdiť osobným au-
tom po horských cestách, sa presvedčil Martin 
Sluka, keď sa mu podarilo vyrobiť na Multiple 
parádny balkánsky tuning: najprv trafil ležiaci 
ohorený kmeň, ktorý nebolo v noci vidieť,  
a pokrivil ľavý prah, blatník, podbeh a ľavé 
predné dvere, o pár sto metrov ďalej odlomil 
vypúšťacie hrdlo olejovej vane. Našťastie sta-
čilo potiahnuť „vrak“ o 300 m vyššie na rozší-

rené miesto, kde sa dal zaparkovať mimo cesty 
tak, aby neprekážal. 

Základňa nás po roku milo prekvapila. Op-
ravená, parádne poschodové ležisko pre 12 
ľudí, vodovod s umývadlom a so sprchou  

z kubíkovej plastovej nádrže. Vodu vozili  
z Jasena. Suchý záchod. Keď sa ešte naštartova-
la centrála Honda a rozsvietili sa žiarovky, na-
stala dokonalá pohoda. A to sme ešte netušili, 
že nám budú voziť aj teplé večere!

Ďalší deň ráno odviezol autom Jano ma-
teriál na zdolanie Slovačky jamy k začiatku 
chodníka do sedla o 400 m vyššie. Trans-
porťáky sa preložili na dva kone, ktoré nám 
pridelila správa parku i so strážcom Mirem. 
Naložené kone šli pomaly, ale isto. O druhej 
poobede sme boli pri vchode do priepasti. 
Jano a Paľo sa prezliekli do overalov a išli zis-
tiť, ako je to so snehom. Firn a ľad sa začínali 
ešte o 40 m vyššie ako rok predtým, už v hĺbke 
20 m. Na zostup sa nedalo ani pomyslieť. Jedi-
nou možnosťou bolo nájsť iný vchod. V okolí 
vchodu do Slovačky je zopár dier v sutine  
s prievanmi, v jednej z nich, na tej istej pukli-
ne, ktorú vlastne sleduje celá priepasť, začali 
kopať Peter s Tinkou a Gabikou. Na druhý deň 
sme inšpirovaní Paľom Pokrievkom sondovali 
ešte v prievanových jamách severne a o 150 m 
nižšie, ale nakoniec sme sa dohodli pokra-
čovať v šarišskej sonde pri Slovačke jame. Tá 
zatiaľ dosiahla hĺbku 13 m s tým, že pokračo-
vanie je otvorené. Vchod do sondy sme zakry-

Transport materiálu. Foto: J. Szunyog
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li doskami, aby ho 
v zime neupchal 
sneh. Zaujímavé 
je, že všetky tieto 
prievanové jamy 
se javili ako spod-
ný vchod, pričom 
jasného kandidáta 
na horný vchod sa 
zatiaľ nepodarilo 
nájsť. Vrchol Ka-
radžice je pritom 
ešte o 200 m vyš-
šie.

V ľadovcovej 
do line ležiacej vý-
chodne za hrebe-
ňom Kota sme 
zmapovali jaskyňu 
nazvanú Ovčia. Vchod je asi 50 m nad dnom 
údolia, nie je príliš rozsiahla, ale pravdepodob-
ne je to zvyšok ústupom svahu odrezanej starej 
chodby, zasypanej sutinou z mrazového zvetrá-
vania. Vyskytujú sa v nej i tesne pod povrchom 
masívne vrstvy fosílnych sintrov. Mať to doma, 
stačí pokopať, odstrániť pár blokov a...

Libor Štubňa zároveň preskúmal v oblasti 
Milenkovho kameňa tri priepasti, dve hlboké 
60 m, ale všetky upchaté snehom. Ich vchody 
lokalizoval doma v Google Earth. Zmapovali 
ich s Jurom Szunyogom a spolu zmapovali aj 
inú priepasť, ktorú zliezol minulý rok Jano 
Šmoll.

V predposledný deň sme uskutočnili po-
vrchovú exkurziu k vyvieračkám v chránenej 
oblasti, ktoré predtým neboli dostupné. Nako-
niec sa všetky ukázali ako malé svahové prame-
ne. Navštívili sme aj vyvieračku v Gornej 
Belici, kde by mali vyvierať vody z tej 
časti planiny, ktorú skúmame. V suchom 
počasí boli vyschnuté prameniská vedúce 
od úpätia planiny, ale priamo v dedine sa 
z dna riečiska objavuje mohutná rieka, 
vlastná stála vyvieračka. Medzi okruhliak-
mi na dne sme našli aj kusy nekrasových 
hornín, evidentne pretransportovaných  
z opačnej, ponorovej strany planiny.

Posledný deň bol venovaný prieskumu 
a dokumentácii jaskyne Jasika, objavenej 
minulý rok neďaleko základne Jasen. Jas-
kyňu tvorí mohutný podzemný priestor 

prístupný 15 m šachtou, v hornej časti masívne 
vyzdobený, pravdepodobne zvyšok veľkej rieč-
nej chodby, možné pokračovanie je v blokoch 
na východnej strane. Celému priestoru domi-
nuje obrovská sintrová kopa, na stranách má 
zachované zasintrované polohy okruhliakov, 
čo ukazuje úroveň zaplnenia priestoru sedi-
mentmi v minulosti. Jasika bude možno sprí-
stupnená. Je relatívne blízko asfaltovej cesty zo 
Skopje a na jej sprístupnenie stačí schodisko vo 
vstupnej šachte.

Nešťastnú Multiplu medzitým odtranspor-
tovali zamestnanci rezervácie Jasen do Skopje, 
kde sa im podarilo zavariť olejovú vaňu, takže 
prevoz do servisu v Prahe bol možný po vlast-
nej ose. Večer ešte nasledovala obligátna večera 
v Skopje s Ivanom Žežovskim s balkánskymi 
špecialitami a skoro ráno odchod domov.

Večerná pohoda. Foto: J. Szunyog
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V druhej polovici au-
gusta 2010 speleopotápač 
Dominik Graczyk z poľ-
ského klubu Grupa Nur-
ków Jaskiniowych KTJ PZA 
preskúmal niekoľko men-
ších sifónov na hlavnej tra-
se v jaskyni Velika klisura / 
Gryka e Madhe v Kosove. 
Išlo o relatívne malé sifóny 
patriace k malým visutým 
vodným tokom, ktoré sú o 
cca 25 m vyššie ako hlavný 
tok. To, čo sa tušilo pod-
ľa mapovania, sa aj fyzicky 
preukázalo, navyše sa po-
darilo objaviť aj suché časti 
s pokračovaním. (Stav pred 
objavmi a po nich môžete 
vidieť na priložených map-
kách.) 

Posledný deň sa Dominik 
Graczyk, prezývaný „Hon-
zo“ ešte zanoril v prítoko-
vom sifóne na hlavnom 
riečisku. Zistil, že známa 
„Pračka“ (J. Gliviak, B. Šmí-
da a M. Megela: Potápanie 
v jaskyni Velika klisura, 
Spravodaj SSS 1/2004, s. 
99) je úplne suchá, voda 
teda musí výškový rozdiel 
voľakade obtekať. 

Toto potápanie malo iba 
rekognoskačný charakter, 
ďalší pokus o preplávanie 
sifónov a zaplavených cho-
dieb v jaskyni Velika kli-
sura by by mal nasledovať  
v lete roku 2011.

Speleológia v zahraničí

poĽSké potápaNIe v kLISure

Martin Sluka

1 2

3 4

Výsledky prieskumu sifónov 
v jaskyni Velika klisura 
potápačom D. Graczykom – na 
mapkách je zachytený stav 
pred preskúmaním sifónov  
(1, 3) a po ňom (2, 4)
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Po predchádzajúcich dvoch prípravných 
akciách, zima a leto 2010, sme koncom 
februára 2011 uskutočnili 10dňovú pries
kumnú akciu v jaskyni Velika klisura, cie
ľom ktorej bolo čerpanie koncového sifónu 
v Pečovských kúpeľoch. 

V jaskyni sme venovali 5 dní transportu 
materiálu, vlastné čerpanie trvalo 10 hodín. 
Pomocou čerpadla Honda sme pravdepodob-
ne vyčerpali cca 70 – 80 m3 vody, voda v jazere 
po 15 – 20 minútach klesla asi o 5 cm, ďalej 
však nenastal žiadny pokles hladiny. Je viac 
ako isté, že koncový sifón v tejto časti jaskyne je 
prepojený so sústavou veľkých podzemných ja-
zier alebo je len mŕtvym ramenom s prítokom  
a odtokom, o ktorom nevieme. 

Po skončení čerpania sme vyniesli takmer vše-
tok materiál (200 – 250 kg, 2 dni) okrem stanu 
a el. centrály, ktoré vynesieme na budúcich ak-
ciách; stan ešte poslúži pri ďalšom prieskume. 

Okrem čerpania sme v jaskyni Velika klisura 
zamerali asi 0,5 km chodieb (Imrich – F. Majer-
níčková, Sluka – Pokrievka) a objavili do 100 m 
nových priestorov. Uskutočnili sme aj prieskum 
jaskyne Radavac. Na výprave sa zúčastnili: M. 
Sluka, P. Imrich, F. a G. Majerníčkové, E. Kapu-
cian, Š. Labuda, Š. Seman, J. Bernadič, D. Medla, 
P. Pokrievka ml., P. Neuschel a J. Šmoll. 

Cestou domov sme navštívili lyžiarske stre-
disko Popova šapka v pohorí Šar planina  
v Macedónsku a dobre si zalyžovali (Medla, 
Kapucian, Labuda, Šmoll). Navštívili sme aj  
I. Žežovského, odovzdali sme mu speleolo-
gický materiál z výskumu na Jakupici od M. 
Sluku a dohodli sa na termíne júnovej výpravy 
do Ceki 1 a okolia.

Ďalší prieskum vo Velikej klisure. Už v júni 
majú poľskí speleopotápači pokračovať v pries-
kume koncového sifónu na hlavnom toku.  
V auguste smeruje skupina varšavských speleo-
lógov (25 – 30) na povrchový prieskum planiny 
ležiacej nad jaskyňou. V Snežnej studni (kde 
chcú okrem iných lokalít pokračovať) dosiahli 
v roku 2010 hĺbku -110 m; jaskyňa leží o 1 km 
vyššie ako vchod do jaskyne Velika klisura. Transport materiálu z jaskyne. Foto: J. Šmoll

V bivaku počas skúšobného čerpania v lete 2010. Foto: 
J. Šmoll

Pri čerpaní sa voda a spaliny odvádzali potrubím do 
chodby o 16 m vyššie. Foto: J. Šmoll  

veLIka kLISura – koSovo, FeBruár 2011
čerpanie koncového sifónu v jaskyni velika klisura

ján Šmoll
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Téma úrazového poistenia členov SSS sa pretriasa 
vari na každom predsedníctve alebo valnom zhro-
maždení od čias, keď pôvodná „poisťovňa šťastia“ 
zrušila pre ňu nevýhodnú zmluvu s SSS na určitý 
počet bezmenných osôb v rámci celej organizácie. 
Darmo. Naše poisťovne nie sú o pomoci blížnemu 
v núdzi, ale o zbojníctve. Veď len skúste poistiť 
drevenicu proti požiaru alebo domček v tesnej blíz-
kosti vodného toku pred povodňou. Ani poškodenie 
objektu medveďom sa nepočíta medzi živly. A tak 
je to aj pri úrazovom poistení našich detí, keď pri 
poistnej udalosti zistíte, že tam nepatria napríklad 
zlomeniny. 

Od vypovedania zmluvy padlo na pôde SSS mno-
ho návrhov aj protinávrhov. Stáli diskusie chtiví jas-
kyniari a pravidelní rečníci sa vyrozprávajú a všetko 
zostáva na zmrznutom bode. Podľa niektorých je už 
tento problém uzavretý s dobrou radou individuál-
neho poistenia. Vraj sa tak stalo na základe odmiet-
nutia väčšiny jaskyniarov zvýšiť členský príspevok 
možno o ďalších desať eur. Som presvedčený, že  
o tomto návrhu sa vôbec nehlasovalo, aj keď skutoč-
ne početné kuvičie hlasy proti návrhu v diskusii od-
zneli. Išlo vtedy hlavne o jaskyniarov prevažne z dol-
nej zeme pracujúcich na svojich dedičných lokalitách 
v rámci rodinných opekačiek. Pre nich je poistenie 
takejto srandovnej činnosti naozaj zbytočné, navyše 
ak každoročne na svojich málopočetných akciách vy-
tiahnu zo svojej „zemákovej jamy“ iba to, čo im oko-
loidúci turisti či lesná zver dovnútra nahádže. Oveľa 
horšou skupinou sú pracovne neaktívni členovia SSS, 
ktorým robí problém zbúchať koncoročnú správu 
o činnosti, preto sú medzi nami aj nezaradení. Ale 
na Slovensku existuje aj tretia skupina jaskyniarov 
pracujúcich v rozsiahlych a značne exponovaných 
jaskyniach a priepastiach často ďaleko od civilizácie 
vo vzdialených lesných dolinách či vysoko v horách. 
Spomeňme si, koľko drobných nehôd v našich jas-
kyniach sa mohlo zmeniť každoročne na vážnu 
záchrannú udalosť, akú poznáme z dávnej minulosti 
v Amatérskej jaskyni alebo nedávno z Maďarska.  
A pritom nemusí jaskyniar porušiť žiadne bezpeč-
nostné pravidlá. Niekde na jaskyniarov číha voda, 
inde nestabilná hornina. Incident zavaleného biva-
ku v Mesačnom tieni potvrdzuje, že zrútenie pod-
zemných priestorov môže nastať aj bez pričinenia 
jaskyniarov, bez výstrahy a v zlomku sekundy. Iste, 
sú medzi nami aj jaskyniari cestovatelia, takzvané 
expedičné typy, doslova profesionálne „ošetrení“ pred 
úrazom v horách aj v Južnej Amerike. 

Na Slovensku zrejme poisťováci nemajú radi jas-
kyniarov pravdepodobne zásluhou nejakej fiktívnej 
štatistiky o veľkej rizikovosti. Pritom médiá hojne 

informujú o nehodách vysokohorských turistov, 
horolezcov a lyžiarov. Pred časom som požiadal  
v poisťovni Allianz ako živnostník o poistenie svojej 
činnosti pre prípad spôsobenia škody tretej osobe. 
Dosiaľ som nedostal odpoveď, pritom som presved-
čený, že vodcovská činnosť v rámci podnikania nie 
je nebezpečnejšia pre poisťovňu ako prevádzkovanie 
retiazkového kolotoča, požičovne lodičiek alebo 
elektrického náradia. Všade totiž hrozí usmrtenie 
osoby používajúcej vaše zariadenie vplyvom jeho 
poškodenia. Najväčšie nebezpečenstvo úrazov ja 
osobne vidím práve pri centrálnych akciách, keď sa 
do vážnejších jaskýň nahrnie množstvo rozvášne-
ných jaskyniarov práve zo „zemákových jám“, bez 
akýchkoľvek znalostí voľného lezenia, o lanových 
rebríkoch a technike istenia ani nehovoriac. Vždy sa 
totiž vyskytne minimálne jeden exemplár bludičky 
či maniaka, ktorý svojou nešikovnosťou ohrozuje 
celú skupinu v podzemí. A tak som si spomenul na 
našich priateľov horolezcov združených v JAMES-e. 
Toto elegantné združenie jednoduchým členstvom 
okrem samozrejmého poistenia pri nehode v horách 
rieši predovšetkým povolenie jej členov pohybovať 
sa v chránených územiach mimo značkovaných tu-
ristických chodníkov. Mimochodom ide o rovnaké 
povolenie, ktoré si členovia SSS musia na jednot-
livých krajských úradoch „kupovať“ za 66 eur na 
2 – 5 rokov.

Nastala doba, keď naša rozšafná štátna správa za-
čína riešiť akútny nedostatok financií duálnym spô-
sobom výberu daní. Policajti si privyrábajú mastnými 
pokutami aj za nevhodný farebný odtieň lekárničky 
a Horská služba si privyrába legálnou úžerou, lebo 
za poskytnutú pomoc v horách od zachráneného 
následne vytrieska poriadne peniaze. Možno príde 
čas, keď zaplatíme výjazd požiarnikov napriek tomu, 
že náš dom nedokázali uhasiť. Pripomína mi to 
obdobie feudalizmu, keď každá poddanská osada 
musela vyzbrojiť jedného jazdca pre kráľovské vojsko 
alebo živiť zimujúce vojsko vo svojom chotári, lebo 
kráľ jednoducho na to nemal. Vtedy bol poddaný 
ľud negramotný, napriek tomu stupňujúci sa útlak 
a zvyšovanie daní, poplatkov a robotovania nakoniec 
priviedlo nenásytnú šľachtu k zániku feudalizmu. 
Preto apelujem na členov predsedníctva, ale predo-
všetkým na členov SSS, aby dlhodobo neriešiteľný 
stav konečne vyriešili podľa vzoru JAMES-u, lebo  
z nespokojného jaskyniarskeho ľudu raz možno po-
vstane Braňo Štefánik a založí konkurenčné združe-
nie jaskyniarov Slovenska, síce bez 60-ročnej tradície, 
ale s výraznou efektívnosťou centrálnych služieb pre 
svojich členov v rámci organizácie. Veď o čom naše 
organizovanie v SSS potom vlastne je?

SLovo do vLaStNých radov

Milan Štéc
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Kostrhun, Petr – Oliva, Martin (eds.): 
Dr. K. Absolon 

FOTOGRAFIE Z EVROPSKýCH JESKYNí 
A KRASů 

Brno : Moravské zemské muzeum 2010, 67 strán, 
98 čiernobielych a 38 farebných fotografií. 

ISBN 9788070283646

Rozsahom útla, informáciami však boha-
tá publikácia predstavuje katalóg k výstave 
usporiadanej Moravským zemským múzeom 
v Brne (MZM) v Pavilóne Anthropos v dňoch 
3. 6. až 12. 9. 2010. Text napísali renomovaní 
odborníci z oblasti archeológie – Mgr. Petr 
Kostrhun a doc. PhDr. Martin Oliva, PhD. 
(obidvaja MZM v Brne), entomológ Josef Mo-
ravec (Česká entomologická spoločnosť, Pra-
ha) a umenovedkyňa Mgr. Petra Trnková, PhD. 
(Moravská galéria v Brne). 

Už sám názov recenzovanej práce prezrá-
dza, že je venovaná významnej osobnosti 
archeologického a speleologického výskumu 
v českých krajoch prvej polovice 20. storočia, 
a to z po hľadu jej fotografických znalostí. 

Je ňou Prof. Dr. Karel 
Absolon (1877 – 1960), 
ktorého 50. výročie smr-
ti sme si pripomenuli 
práve v roku 2010. Ako 
píše v úvode knihy P. 
Kostrhun, odišla legen-
da medzivojnových ob-
javov tajomného podze-
mia Moravského krasu 
a výskumu „diluviál-
nych“ lovcov mamutov. 
O živote a pôsobení tejto výnimočnej osob-
nosti na poli archeológie, speleológie, zooló-
gie, muzeológie a o jeho priekopníckej snahe 
pri vytváraní veľkolepého mediálneho obrazu 
týchto vedných odborov bol napísaný celý 
rad prác a spomienok. Bokom však zostávalo 
súhrnné spracovanie Absolonových medziná-
rodných ciest a kontaktov, pri ktorých vzni-
kal tiež pozoruhodný súkromný fotoarchív. 
Vyššie uvedená kultúrna inštitúcia pristúpila 
v roku 2007 k digitalizácii takmer 8000 skle-
nených pozitívov a negatívov z pozostalosti 
K. Absolona, ktoré spravuje MZM. Uvedený 
cieľ sa mohol uskutočniť vďaka podpore  
Ministerstva kultúry ČR v rámci projektu Va-
Val „DE07P04OMG021 – Evidencia, digitalizácia, 
odborné spracovanie a prezentácia súboru fotogra-
fických pozitívov a sklenených negatívov z pozosta-
losti prof. Karla Absolona, uložených v zbierkach 
MZM v Brne (2007 – 2010, MK0/DE)“. Jedným 
z výstupov projektu bola výstava Karel Ab-
solon – fotografie, realizovaná v priestoroch 
Pavilónu Anthropos MZM, a publikácia vý-
beru fotografií. Tie reprezentujú tri oblasti 
Absolonovej prospekcie – Moravského krasu, 
Dinárskeho krasu a speleoarcheologickej ces-
ty do francúzskeho krasu. 

Symbolicky výstavu umiestnili do nového 
Pavilónu Anthropos, který nedávno pre šiel 
komplexnou rekonštrukciou. Pri zrode pa-
vilónu, zameraného najmä na paleolit, stál 
v druhej polovici 20. rokov 20. stor. prá-
ve K. Absolon. Vďaka jeho úsiliu sa podarilo  
v špeciál nom pavilóne Člověk a jeho rod na 
dnešnom výstavisku sústrediť v rámci výsta-
vy súdobej kultúry v roku 1928 neobyčajné 

z LIteratúry

Karel Absolon 
(1877 – 1960)
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množstvo nálezov z počiatkov obdobia ľud-
ských dejín. Pôvodná výstava síce dôsledkom 
vojny zanikla, v povojnovom období na ňu 
však nadviazal svetový antropológ Jan Jelínek, 
ktorý dal pre MZM vybudovať súčasný Pavi-
lón Anthropos.

Kniha je rozdelená do štyroch častí. Po 
úvode nasleduje kapitola z pera trojice spolu-
autorov P. Kostrhun – J. Moravec – M. Oliva 
Výzkumné cesty a mezinárodní kontakty Karla 
Absolona v letech 1904 – 1938. Okrem štúdia 
fauny v jaskyniach Moravského a Dinárskeho 
krasu podnikol Absolon (od roku 1908 kustód 
MZM) napr. v roku 1908 a 1912 expedície do 
krasových oblastí Balkánu – do južnej Bosny, 
v roku 1913 do juhovýchodnej Hercegoviny, 
na dalmátsky ostrov Brač. V lete 1914 mu 
cestu do jaskýň južnej Bosny a Herce-
goviny prekazili nepokoje v súvislosti 
s atentátom na následníka trónu arci-
vojvodu Františka Ferdinanda a jeho 
manželku Žofiu Chotkovú v Sarajeve. 
Preto sa presunul do skúmania krás 
i fauny jaskýň dalmátsko-hercegovin-
ského pohraničia. Je zaujímavé, ako 
Absolon dokázal využiť svoje kontak-
ty a vyhýbať sa v pohnutej dobe ná-
stupu do jednotky teritoriálnej obra-
ny a dokonca sa zdržiavať v roku 1917 
vo vojnovej balkánskej zóne 
na ďalších výskumných ces-
tách. Koncom leta 1918 sa 
vydal do vnútrozemia Hercegoviny. Roku 1920 
sa na Balkán (Čierna Hora) opätovne vrátil, 
aby „v jaskyniach hľadal chrobáky, aby ich 
použil na výrobu liekov“ (aby získal dôve-
ru miestneho obyvateľstva). Roku 1922 spolu 
s kolegami podnikol (tentoraz automobilom) 
už deviatu balkánsku cestu, do krasu západ-
nej Bosny a Šibensko-Kninskej oblasti, kde 
sa okrem iného stretol aj s archeologickými 
nálezmi z doby bronzovej (v jaskynnom sys-
téme Rudelića špilja). Ako píšu spoluautori 
tejto kapitoly, pre K. Absolona znamenala táto 
výprava zavŕšenie jednej z najvýznamnejších 
etáp jeho vedeckého života. Výskumu krasu 
Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Chor-
vátska sa venoval 8 rokov. Ďalších 19 rokov 
sa zaoberal prednáškovou a publikačnou čin-
nosťou. Zostalo po ňom veľa nezverejnených 
rukopisných prác. Osobne preskúmal vyše 200 

jaskýň, ktoré viackrát navštívil. Geomorfolo-
gické pomery zakreslil do 62 máp v mierke  
1 : 75 000, vtedy prvých svojho druhu. Položil 
základy modernej mikrofotografie, zhromaž-
dil množstvo zoologického materiálu, zväčša 
jaskynných živočíchov. Popritom spolupraco-
val s viac než 40 špecialistami. Opísali asi 
600 nových druhov a poddruhov, pričom sám 
Absolon objavil 210 druhov, z ktorých väčšina 
bola po ňom i pomenovaná.

Po vojne v rámci zoologického oddelenia 
MZM spracoval aj archeologické zbierky z mo-
ravských jaskýň a paleolitickej stanice lovcov ma-
mutov v Předmostí u Přerova. Akiste ovplyvnený 
svojím dedom Jindřichom Wanklom obrátil svo-
ju pozornosť na archeologické nálezy a samos-

tatné výskumy. Okrem pamiatok z Předmostí 
spracoval inventár z náleziska Dolní Věsto-

nice, kde v roku 1925 zachránil unikátnu 
Věstonickú Venušu! Odvtedy prejavovali 
záujem o moravské lokality zahraniční 
bádatelia, ako napr. zakladateľ moder-
ného paleolitického výskumu abbé Henri 
Édouard Breuil (1877 – 1961), ktorý s Ab-
solonom intenzívne spolupracoval. Roku 
1924 ho v rámci zjazdu Medzinárodného 

ústavu anthropologického v Paríži, kona-
ného v Prahe, ocenili v mene Francúzskej 
republiky radom „Officier de ľ Instruction 

Publique“. O nových nálezoch 
komunikoval Absolon s mno-
hými ďalšími zahraničnými 

bádateľmi, ale aj s českým rodákom Alešom 
Hrdličkom (1869 – 1943), riaditeľom Antropo-
logického oddelenia Smithsonian Institution 
States National Museum vo Washingtone. V 20. 
– 30. rokoch 20. stor. Absolona a Dolní Věstonice 
navštívil jeden z najvplyvnejších prehistorikov 
prvej polovice 20. storočia – Gordon Childe 
(1892 – 1957), neskôr ďalší odborníci svetových 
mien. Dolní Věstonice a Absolonova vedecká 
propagácia sa vtedy vnímali ako dôležitá súčasť 
oficiálnej kultúrnej politiky Československého 
štátu. Na početné cudzie návštevy v Brne nad-
viazali Absolonove zahraničné cesty (hlavne do 
juhofrancúzskej krasovej oblasti) a prednáško-
vé turné predovšetkým po západnej Európe. 
Prednášal na parížskej Sorbone, ale aj vo Varša-
ve, Bukurešti, Kolíne nad Rýnom, Amsterdame 
a v Haarleme (Holandsko). Uskutočnil študijné 
exkurzie po archeologických lokalitách Alžírska 

Věstonická Venuša spred vyše 25 000 
rokov, objavená K. Absolonom r. 1925 
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a južného Tuniska. Obohatil tak zbierky MZM 
o početné nové archeologické exponáty, prevažne 
štiepanú kamennú industriu. V 30. rokoch 20. 
stor. nadviazal bohaté kontakty so sovietskymi 
bádateľmi, ďalej odborníkmi z Rakúska, Švaj-
čiarska, Švédska a z iných európskych krajín. 
V posudzovanej knihe je uvedený podrobný pre-
hľad zahraničných ciest K. Absolona, realizo-
vaných v rokoch 1904 – 1938, ako aj výber naj-
dôležitejšej literatúry. Takmer zo všetkých ciest 
bádateľa pochádza množstvo fotografií, ktoré  

z vedeckej stránky zhodnotila v sa-
mostatnej kapitole Světlopis ve služ-
bách vědy P. Trnková. Zábery K. 
Absolona prirovnáva ich charakte-
rom k fotografiám pochádzajúcim  
z výprav priekopníka polárneho 
výskumu Roalda Amundsena; 
„podobným spôsobom približuje 
väčšine ľudí inak nedostupnú kra-
jinu, pozoruhodné prírodné detai-
ly, život expedície a členov výpravy 
v akcii“. V obidvoch prípadoch sa 
podľa P. Trnkovej do fotodoku-
mentácie premietli aj značne ro-
mantické predstavy oboch „doby-
vateľov“ neprebádaného územia.

Zaujímavú publikáciu uzatvára 
Katalóg fotografií Karla Absolona 
z cest – Balkán, Moravský kras, 
Francie. Obsahuje 126 čiernobie-
lych i farebných fotografií, kto-
rých charakter je neraz umelec-
ký. Pre odborníkov z viacerých 

vedných oblastí majú nesmiernu vypovedaciu 
hodnotu. 

Nenápadná brožovaná kniha, pútavá aj  
z grafickej stránky a vytlačená na kvalitnom 
kriedovom papieri, by rozhodne nemala chý-
bať v súkromných knižniciach speleológov, 
archeológov, záujemcov o dejiny fotografie 
a obdivovateľov krás podzemných priestorov.

Marián Soják
Archív a repro: autor, AÚ SAV, MZM
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PETER PATEK 1950 – 2010

Pri každom otvorení programu ABISSO si 
pripomíname a iba ťažko sa vyrovnávame so 
skutočnosťou, že medzi nami už nie je jeho 
tvorca, Peter Patek, jeden zo zakladajúcich čle-
nov a dlhoročný člen OS Ružomberok. 

Narodil sa v Ružomberku 24. 7. 1950 a ako 
spolužiaci zo základnej školy (ZDŠ) sme spo-
ločne s niekoľkými ďalšími kamarátmi okrem 
iných záujmov začali navštevovať jaskyne. Peter 
sa síce javil ako nenápadný, ale jeho spoľahli-
vosť a zodpovednosť sme vedeli oceniť. Okrem 
jaskyniarstva sme sa venovali aj takým činnos-
tiam, ako stavba modelov lietadiel, neskôr lodí 
– člnkov, na ktorých sme sa plavili po Váhu. 
Táto záľuba prerástla u Petra do povolania. 
Už na strednej škole získal prvenstvo v celo-
štátnom kole technickej tvorivosti mládeže 
s konštrukciou lode. 

Patek mal vyhranené exaktné a technic-
ké nadanie, a preto smeroval na strojnícku 
priemyslovku a neskôr na Strojnícku fakultu 
SVŠT v Bratislave, kde patril medzi najlepších 
študentov. Počas štúdia mu prischla prezývka 

„Gaus“ pre mimoriadne matematické schop-
nosti. Napokon aj ostal pracovať ako asistent 
na katedre spaľovacích motorov a lodí, neskôr 
premenovanej na Ústav dopravnej techniky 
a konštruovania, Oddelenie automobilov, lodí 
a spaľovacích motorov. Tu získal vedeckú hod-
nosť CSc. a neskôr titul docent. Tu pracoval 
až do skonu ako zástupca vedúceho. Jeho 
významný prínos pri konštrukcii lodí sa nedá 
v tomto príspevku rozoberať, ale množstvo 
študentov a diplomantov bude na neho so 
žiaľom spomínať. 

Jaskyniarstvo bral Peter ako hobby, ku kto-
rému sa však staval mimoriadne zodpovedne. 
Jeho technický a matematický talent som vedel 
oceniť najmä pri mapovaní. Ale aktívny bol vo 
všetkých oblastiach speleológie, pri fotografo-
vaní, riešení technických problémov a dokonca 
praxoval u dr. Bártu pri archeologickom vý-
skume na Mníchu. Jeho meno sa nachádza na 
väčšine máp z počiatočného obdobia činnosti 
Jaskyniarskej skupiny v Ružomberku, teda ešte 
zo 60 – 70-tych rokov. Ide o jaskyne v Prosiec-
kej doline, rôzne kratšie jaskyne v Chočských 
vrchoch či Veľkej Fatre, dokonca aj v Sloven-
skom raji, kde mapoval jaskyne Kira a Jatky 
spoločne s priateľom Zanvitom. Významnou 
výzvou bolo mapovanie Liskovskej jaskyne, 
ktoré sme začali ešte na strednej škole, ale po-
kračovali sme v ňom aj počas vysokoškolských 
štúdií a dokončili sme ho spoločne v roku 
1977. Mapa jaskyne bola aj publikovaná (v ex-
kurznom sprievodcovi Jaskyniarskeho týždňa 
SSS 1983). Mimoriadnu precíznosť pri ma-
povaní labyrintu chodieb oceňujeme dodnes. 
Azda je to jeho zásluha, že naša speleologická 
škola nepochybuje o potrebe presného mera-
nia, stabilizácie bodov a neustáleho overovania 
presnosti.

Pri mapovaní Liskovskej jaskyne sme sa aj 
prvýkrát stretli s náročnosťou matematického 
a grafického spracovania výsledkov. Keďže ešte 
ako študent a neskôr ako asistent mal prístup 
k vtedy novej výpočtovej technike (tzv. sálové 
počítače), začal sa zaoberať myšlienkami výpoč-
tového spracovania nameraných údajov v dnes 
už neznámych programoch Algol či Fortran, 
riešiť otázku „vyrovnania polygónového ťahu“. 

SpoLočeNSké Správy
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Podotýkam, že vtedy nemal počítač každý na 
stole, jediný obrovský bol v Bratislave kdesi na 
Patrónke a výstupom nebola mapa, ale hroma-
da čísel. S batohom papierov sme potom chodili 
po Liskovskej jaskyni a hľadali chyby. 

Koncom 70-tych rokov sme sa istý čas an-
gažovali v centrálnej časti Veľkej Fatry (Biela 
skala), kde sme spoločne mapovali rozsadlino-
vité jaskyne. Spomínam na náročné zimné po-
chody do tejto oblasti v zime na lyžiach, neskôr 
v Červených vrchoch. To už mali akcie bližšie 
k vysokohorskej turistike a skialpinizmu. Pe-
ter si neobyčajne obľúbil lyžovanie, preferoval 
zimné akcie aj v náročnom teréne Červených 
vrchov. Mimoriadne náročné boli zimné čerpa-
cie akcie v Občasnej vyvieračke, kde sa uplatnili 
aj jeho znalosti z hydrauliky. S fotografiou 
zosnulého z tejto jaskyne sa môžeme stret-
núť na titulnej strane Spravodaja SSS č. 1 
z roku 1983 i na zadnej strane tohto čísla. 
Na obálke Spravodaja ho môžete tiež vidieť 
v čísle 4 z roku 1983 (druhý zľava) pri vchode 
do Zadného úplazu. To už oblastná skupina 
pracovala v značne decentralizovanej podobe, 
Peter dochádzal z Bratislavy, ale napriek tomu 
sme v Červených vrchoch zanechali kus práce. 
Realizovali sme dlhý povrchový polygónový 
ťah spájajúci všetky jaskyne medzi vrcholom 
Kresanice a Občasnou vyvieračkou. V závere 
našej aktivity v tejto oblasti okrem iného ob-
javil vchod jaskyne G-6 Piu, ku ktorej sa dnes 
viažu aktuálne objavy (ak bude dostatočne 
dlhá, mohla by hádam niesť jeho meno? alebo 
aspoň z nostalgie jej ponechať meno PIU). Pri 
zimnom výskume Červených vrchov sa zaslúžil 
aj o rozvoj skialpinizmu. Spoločne sme zly-
žovali Malolačniak i Kresanicu, neskôr Peter 
vyvinul špeciálne stúpacie viazanie (o Silvrete 
vtedy ešte nechyroval), ktoré používam dodnes.

Z výskumov v Červených vrchoch si spomí-
nam na jednu zaujímavú historku. Na jeseň 
niekedy v rokoch 1975 – 76 sme spoločne 
niekoľko dní robili povrchové výskumy a me-
rania. Bolo krásne, stabilné počasie, bivakovali 
sme na verande poľovníckej chatky Tomanová. 
Jedného dňa podvečer, práve sme si varili, nás 
prekvapil nejaký poľovník. V zelenom, s puš-
kou. Pustil sa hneď do nás, prírodu treba 
chrániť a vôbec, že mu plašíme zver. Či máme 
povolenie (samozrejme sme nemali, veď počas 
ruje by nám ho ani nik nedal). Patek ho však 

chladnokrvne usadil s tým, že načo má pušku, 
že teda pre „zver“ je nebezpečnejší on, ako my. 
Že nás môže hoci aj zastreliť, nejdeme odtiaľ. 
Chlap to nevydržal, nechcel mať na svedomí 
vraždu, a pobral sa preč. Ale to nebolo plné 
víťazstvo. Ráno sa vrátil v spoločnosti policajta  
(z pohraničného oddelenia VB na Podban-
skom). To už sa zdalo nebezpečnejšie, avšak 
Peter so stoickým pokojom vysvetlil policajtovi 
(bol to starší pán, mal hodnosť kapitána či 
majora), že sme tu síce počas ruje, ale jeleňom 
neškodíme, ukázali sme im aj preukazy SSS 
(vtedy ešte mali nejakú cenu), a napokon tak 
ovplyvnil majora, že ten pred nami vynadal 
poľovníkovi, že ho tu vláčil pre takú hlúposť. 
Že morálna pravda je na našej strane a že si 
dokonca v rose rozmočil poltopánky. S poli-
cajtom a neskôr aj s poľovníkom (z ktorého 
sa vykľul pán Juraško, správca ochranného 
obvodu) sme nadviazali dobré kontrakty, ktoré 
pretrvávajú dodnes; len jaskyniari už na veran-
de chatky nebývajú, ale sú vnútri, ktovie, či si 
uvedomujú, kto tú chatku jaskyniarom pred 
35 rokmi „vybavil“.

Výskum vysokohorského krasu je nevyhnut-
ne spojený so speleoalpinizmom. V tých ča-
soch (začiatok 70-tych rokov) to bola veľká 
výzva a pomocou originálneho jednoduchého 
systému (voľná kladka, kladnica) sme spolu 
s Petrom zostúpili už v r. 1972 na dno Ľadovej 
priepasti na Ohništi. Logicky sme sa dostali do 
kontaktu so skupinou okolo Petra Hipmana, 
s ktorým sme realizovali mnohé nápady súvi-
siace s vtedy novými pomôckami. P. Patek je 
vyfotený počas demonštrovania týchto nápa-
dov na 1. ročníku Speleomítingu na Bystrej 
(pozri príspevok J. Tulisa v Spravodaji SSS 
2/2009, s. 13). Na prvých vyrobených samový-
stupných strmeňoch konštrukcie P. Hipmana 
sme uskutočnili pamätný zostup do priepasti 
Vecsembükki zsomboly. Už v r. 1974 bol Patek 
účastníkom výpravy do jaskyne Snežnej (s do-
siahnutím dna). Aj keď nie priamo, ale ideovo 
bol za mnohými technickými nápadmi, ktoré 
sme s ním konzultovali. P. Hipman si nesmier-
ne vážil jeho kondíciu, technické schopnosti 
i psychickú odolnosť, a tak sa stal aj účastní-
kom prvej celoslovenskej expedície na Západ 
– do jaskyne Abisso Michele Gortani. Pod doj-
mom z tejto akcie bol asi aj pomenovaný vyššie 
uvedený speleokartografický program.
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S usadením sa v Bratislave a s venovaním 
sa náročnému zamestnaniu a rodine súviselo, 
že terénnych akcií bolo už postupne pomenej. 
Po roku 1989 boli tu ešte aj iné výzvy, ale Peter 
speleologickú verejnosť v r. 1995 prekvapil 
darčekom – programom Abisso; ten vznikol 
„oprášením“ jeho programu, ktorý prezentoval 
už v r. 1979, na počítače triedy PC. Program 
dokonca distribuovala SSS. Ako píše v prís-
pevku z roku 1995, „je využiteľný... s minimál-
nymi nárokmi na počítačovú gramotnosť“, 
a preto sa rozšíril v tom období do mnohých 
skupín. Dá sa povedať, že značne predbehol 
dobu, keďže vyrovnávanie polygónového ťahu 
je podnes pre niektoré programy používané 
vo svete neznáma vec. Nepriamo a možno  
i priamo ovplyvnil známy príspevok P. Hip-
mana o zobrazovaní 3-rozmerných priestorov 
a ako vieme, aj tvorcov slovenského programu 
TJIKPR, neskôr Therionu. Nebyť Patekovej 
vysoko nasadenej latky, dnes by sme asi použí-
vali programy inej proveniencie. Hoci sa od r. 
1996 Abisso už ďalej nevyvíjalo, prežilo svojho 
tvorcu a dodnes ho s úctou používa autor toh-
to príspevku či Peťo Holúbek a iní, ešte vlani 
dokonca aj objavitelia Štefanovej. 

Iný „darček“ venoval Patek ako lodiar sprí-
stupneným jaskyniam. Člny, na ktorých sa pre-
vážajú turisti v Domici, sú jeho konštrukciou; 
pamätám sa, ako mi rozprával, že to nebola 
jednoduchá vec, pretože ide o plavidlo s ľuď-
mi, ktoré musí spĺňať náročné predpisy. Podľa 

jeho vzoru boli vyrobené (v Komárne) lode, 
ktoré vozia turistov i v Punkevních jaskyniach. 
Tam aspoň o Patekovi niečo vedia, naša Správa 
sa mu odvďačila 1 horolezeckým lanom...

Naposledy som sa s Peťom stretol začiatkom 
novembra na jeho pracovisku v Bratislave. Vyty-
čovali sme si plány na „revitalizáciu“ Abissa pod 
Windowsom. O to ťažšia bola pre mňa správa 
o jeho náhlom zlyhaní srdca. Žiaľ, tejto veci sa 
už budú musieť chopiť jeho nasledovníci.

Náhla smrť ho zastihla 26. 11. 2010.

Publikácie P. Pateka z oblasti speleológie
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Zdenko Hochmuth 

BoL jedNýM z NáS

Je mi veľmi ťažko, no tak, ako sa naším 
životom prelína radosť, často nás nečakane 
zasiahne aj bolesť. Chcem vám oznamiť, že dňa 
9. decembra 2010 nás po dlhej a ťažkej chorobe 
opustil náš kamarát, priateľ, jaskyniar Peter 
Veterník vo veku 48 rokov. 

Bol jedným z nás, jaskyniarov z oblastnej 
skupiny č. 16 – Terchová. Tejto bádateľsko- 
-turistickej záľube prepadol už v detstve, keď 
ako vodca „horských vlkov“ organizoval výlety 
poza humná. Výpravy do prírody a k táborové-
mu ohňu, neskôr aj na celé víkendy do chaty 
na Kľačianskej Magure a odtiaľ po hrebeni 

Krivánskej Malej Fatry do priľahlých lokalít. 
Práve on nám vnukol myšlienku na hľadanie 
a objavovanie nového neznámeho sveta, ta-
kého lákavého pre mladú, snívajúcu detskú 
dušičku... Dlhé hodiny nám dokázal rozprávať 
legendy a povesti o ukrytých pokladoch, za-
tarasených prístupových chodbách a rôznych 
hlavolamoch. Pomaly nás vtiahol do svojho 
sveta odvážnych a nebojácnych bádateľov, za 
čo som mu nesmierne vďačný. Prežívali sme 
krásne časy dobrodružných výprav za hranice 
reality do vysnívaného sveta zastretého rúškom 
tajomstva, so vzdialenou vôňou bohatstva a 
slávy... Myslím, že všetci sme tak začínali. 
Postupom času, ako sa formovali naše telá, vy-
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tváral sa v nás aj vzťah k prírode či k ostatným 
členom skupiny, od ktorých sme boli akosi by-
tostne závislí. Spätí s druhom, čo držal opačný 
koniec lana. Tak nejako sa predsa utužuje 
kolektív a my sme boli veľmi dobrý kolektív. 

Peťo bol najvýraznejšou osobnosťou nášho 
malého kolektívu. Bol síce najstarší, ale nesna-
žil sa nad nikoho povyšovať, ani si zbytočne ne-
vynucoval pozornosť. Pamätám si, ako dokázal 
dlho sedieť pohrúžený do svojich myšlienok, 
len plamienky v jeho očiach prezrádzali statoč-
né rytierske skutky, ktoré sa odohrávali niekde 
v jeho vnútri. Sedel v šere blikajúcich sviečok  
a fajčil, pomaličky vyfukoval dym, akoby nech-
cel rozvlniť vzduch v miestnosti. Bol hĺbavej 
povahy, no zábave sa rozhodne nevyhýbal, vždy 
sa nás snažil usmerniť, aby sme sa nehašterili. 
I keď sme často ponocovali, stával ako prvý, 
veľmi opatrne a potichu doniesol vodu, zakú-
ril v peci a uvaril čaj. Vždy presne vedel, čo má 
robiť. Bol najväčší ťahúň partie, všetky túry  
a výpravy organizoval s povestnou presnosťou 
a zmyslom pre detail. Túto svoju povahovú 
črtu prehĺbil aj počas štúdia na strojníckej 
priemyslovke. Po jeho skončení pracoval ako 
vývojár-konštruktér. Nebol to však otravný 
puntičkár, vždy rád pomohol a poradil, usi-
loval sa byť príkladom a vždy niesol najťažší 
batoh. Rád skúšal našu silu a vytrvalosť a vždy 
bol tým najsilnejším ohnivkom. Všetko robil  
s rozvahou a zmyslom pre zodpovednosť a tak 
viedol aj náš kolektív. Takto si ho pamätám ja 
a tento obraz zostane v mojej pamäti, obraz 
priateľa, jedného z najlepších; škoda len, že 

som mu to nikdy nepovedal, ale myslím, že na 
to prišiel skôr ako ja. Dúfam, že už našiel svoj 
vytúžený poklad a teraz sedí v hojdacom kresle 
v šere blikajúcich sviečok a pomaly vyfukuje 
dym, možno plánuje ďalšiu expedíciu... A čaká, 
čaká na deň, keď nám bude môcť odovzdať 
časť jeho pokladu, o ktorý si možno aj zahrá-
me v karty. Sedí a čaká s pokojom v duši, až 
sa znovu zvítame tak, ako kedysi pred akciou. 
Poprosím tých, ktorí ho poznali, nielen nás 
horských vlkov, ale aj veľkú rodinu jaskyniarov, 
s ktorými zodral nejedny nohavice: venujte mu 
minútku ticha.

Zbohom, bratu, česť Tvojej pamiatke!

Za všetkých priateľov z jaskyne Rado Dedinský

P. S. Okolo prieskumu podzemných pries-
torov a jaskyniarstva začal robiť od roku 
1979, hlavne v domácej Malej Fatre, kde ste 
ho mohli stretnúť v Krivánskej priepasti, 
v okolí Ťavích chrbtov, vo Vrátnej, Belej či 
Strečne a priľahlých lokalitách, so zápalom sa 
zapájal aj do pracovných aktivít v Stratenskej 
jaskyni... Roku 1986 vstúpil do OS Terchová, 
kde prispieval svojou aktívnou činnosťou 
k zveľaďovaniu dobrého mena členov tejto 
skupiny.

Vo svojej obci aktívne vykonával niekoľko 
funkcií v dobrovoľnom hasičskom zbore, od-
pracoval nespočetné množstvo brigádnických 
hodín pri výstavbe a zveľaďovaní lyžiarskeho 
vleku a chaty, kde dlhé roky robil aj prevádz-
kovateľa. 
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ŠťaStNý čLovek

Elemír Mušinský (1933 – 2011) bol šťastný 
človek. Ako to môžem povedať ja, ktorý ho 

poznal iba krátky čas? Stretávali sme sa inten-
zívnejšie iba posledných asi 10 rokov. O šťastí 
človeka rozhoduje predsa celý jeho život. To je 
rovnako pravda ako to, že niekedy stačí jeden 
okamih. Napríklad slobody, poznania, lásky... 
Koľko šťastia mal pán Mušinský v živote, vie 
len on sám a už nám to nepovie. Zomrel šies-
teho januára tohto roku. Naše priestory šťastia 
sa prekrývali. Preto som presvedčený, že to bol 
šťastný muž a môžem niečo o jeho živote aj 
napriek krátkej známosti napísať.

Jaskyniarstvu sa začal venovať v roku 1965, 
keď rožňavskí jaskyniari začali prípravné práce 
na vyvieračke Zúgó, ktorá je asi 2 kilometre od 
jeho domu. To, čo ho tu postretlo, sa na prvý 
pohľad len ťažko dá nazvať šťastím. Mnoho-
ročná drina s veľmi neistým výsledkom. Načo 
to tí ľudia robia? Pýtajú sa často nezasvätení, 
keď si prečítajú niečo o často neplodnom úsilí 
jaskyniarov. Mňa sa často tetky na dedine 
pýtali, keď ma videli vláčiť sa s ťažkým bato-
hom: „Jarko, a to vás za to platé?“ Nechápu, že 
jaskyniari sú v podstate zlatokopi, ktorí však 

hľadajú iné poklady ukryté v zemi. A ak sa 
im to podarí, ich odmena je veľká. Určite však 
nie je hmotnej povahy. Čo tu pri neskutočnej 
drine Elemír báči získal? Jednak nových pria-
teľov, čím sa vymanil z osamelého čudáctva, 
a hlavne svoje Miesto. Celý jeho ďalší život je 
akosi bytostne spojený so Zúgó a Plešiveckou 
planinou. Aby mal dôvod sústavne tam chodiť, 
stal sa externým pracovníkom SHMÚ a pravi-
delne chodil odčítavať stav vody na vyvieračke. 
Jeho rybačky sa väčšinou končili pri malom 
umelom jazierku pred vyvieračkou Zúgó, kde 
vysadil niekoľko pstruhov. Nelovil, len sa po-
zeral a vnímal atmosféru tohto výnimočného 
miesta, akými krasové vyvieračky jednoznačne 
sú, a sníval o jaskyni ukrytej hlboko v masíve 
Plešiveckej planiny.

Dlho to vyzeralo tak, že sa jeho jaskyniarska 
kariéra pripojí do množiny, ktorej obsah sa 
dá charakterizovať: „Dreli celý život na jednej 
lokalite a žiadnu jaskyňu nikdy neobjavili.“ Táto 
množina rozhodne nie je prázdna. Ešte horšie 
sa cítia členovia podmnožiny tejto množiny, 
ktorú charakterizuje výrok: „Keby boli odvalili 
ešte tú poslednú skalu, boli by objavili tú nádhernú 
jaskyňu, ktorú hľadali.“ Presne toto sa pánovi 
Mušinskému malo stať. Vidíme, že jaskyniar-
stvo má aj tragikomický aspekt, ako ostatne 
všetko ľudské úsilie. Najlepšie to vystihol Z. 
Hochmuth: „Jaskyniari väčšinou kopú príliš 
veľa, alebo príliš málo.“ Rožňavskí jaskyniari 
na vyvieračke Zúgó kopali vyše 10 rokov. Práca, 
ktorú tu vykonali, nemá svojím rozsahom na 
území Slovenského krasu obdobu. Na povr-
chu presunuli „ručnými nástrojmi“ tisíce m3 
zeminy a vyrazili štôlňu dlhú vyše 70 metrov. 
Napriek tomu to bolo príliš málo. Chýbali im 
posledné 2 – 3 metre, keď bol ich prieskum 
úradne zastavený. Vyvieračka Zúgó sa mala 
stať zdrojom vody pre Rožňavu. Ešte šťastie, 
že nevedeli, koľko im chýba k objavu, a mohli 
sa chlácholiť tým, že ich nekonečná neplodná 
drina na tejto lokalite sa konečne skončila. 

Nezostalo mu nič iné, len chodiť, obzerať 
pracovisko a smutne konštatovať, ako sa po-
maly zavaľuje. Vodný zdroj nakoniec vybudo-
vaný nebol. O to viac ho mrzelo, že ich odtiaľ 
zbytočne vyhnali. Nádeje mohol vkladať do 
ďalšej generácie rožňavských jaskyniarov, ktorí 
sa nakoniec v spolupráci s tradičnými pria-
teľmi z Tetína v roku 1990 k vyvieračke Zúgó 
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vrátili a v nasledujúcom roku doviedli úsilie 
Mušinského generácie do úspešného konca. 
Z tohto úspechu sa asi najviac tešil pán Mu-
šinský. Nielenže ich neuveriteľná drina mala 
význam (práve oni najviac prispeli k objavu 
jaskyne), ale môže sa do svojej vysnívanej jas-
kyne konečne aj pozrieť. Cítil sa úplne právom 
ako objaviteľ. Bol však jediný z generácie, ktorá 
tu začala pracovať, čo tento zázrak prírody aj 
naživo uvidel.

Z pohľadu dnešného moderného jaskyniar-
stva to vyzerá tak, že jeho jaskyniarska kariéra 
nebola veľmi úspešná. Dnešní jaskyniari majú 
oveľa širšie pole pôsobnosti nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Rozkladajú svoje úsilie tak, aby sa 
tragikomédii vyhli a jaskyniarstvo im prinášalo 
nielen drinu, ale aj radosť a mnoho impul-
zov a výziev. Napriek tomu, koľkým súčasným 
úspešným slovenským jaskyniarom sa podaril 
taký významný objav ako pánovi Mušinskému? 
Pred rokom 1990 jaskyniari väčšinou pracovali 
na pridelenom pracovnom území, ktoré bolo 
v istom zmysle ich osudom. Spolupráca medzi 
skupinami fungovala aj vtedy, ale nedá sa to po-
rovnať s dnešným prístupom k jaskyniarskemu 
prieskumu, keď každý môže vykonávať činnosť 
na celom území Slovenska. O možnostiach vy-
cestovať na prieskum napríklad na stolové hory 
Venezuely sa mu mohlo iba snívať. 

Pán Mušinský neprecestoval pol sveta a ne-
poznal povrchne mnoho krajín. Detailne však 
poznal tú svoju krajinu, ktorú mal pod oknami. 
Nevidel síce na vlastné oči jedenkrát Roraimu, 
zato každý deň pozeral na „najstolovejšiu“ horu 
Slovenska – Plešiveckú planinu a mohol hoci-
kedy na ňu vyliezť. Nemohol rozprávať zážitky 

zo svojich ďalekých prieskumných ciest; poznal 
však každý strom vo svojom okolí, vedel o kaž-
dom pstruhovi v potoku a mohol vám ukázať 
aj jediné miesto na Plešiveckej planine, kde 
rastie šafran spišský, pretože ho sám objavil. 
Rozumiem jeho životu a poznám šťastie, ktoré 
mu prinášal. Ja som sa síce na Roraimu dostal, 
ale na druhý deň po návrate som musel vyraziť 
na bežkách na Hekerovú. Poriadne som pri tom 
omrzol. To nijako neschladilo moju túžbu po 
Plešiveckej planine a už ďalší deň som si preze-
ral svoju najmilovanejšiu stolovú horu z buka 
na kopci nad Farkašovou samotou.

Posledné roky mu už zdravie celkom neslú-
žilo. Po menšom úraze, keď spadol (kde inde 
ako na Zúgó), sa mu jeho vitalita už celkom 
nevrátila. To mu však nezabránilo, aby dva 
mesiace každý druhý deň nechodil odoberať 
vzorky vody vyvieračky Zúgó počas stopova-
cieho pokusu. Ten sme robili ako súčasť práce 
na publikácii o Plešiveckej planine, ktorej je 
pán Mušinský spoluautorom. Predsa ma jeho 
náhla smrť zaskočila. Pohreb bol veľmi kulti-
vovaný, bez výnimočných emócií, ako keď sa 
stane, čo sa má stať. Nezvyčajne dlho sa však 
hovorilo o jeho bohatom a šťastnom živote. 
Keď som odchádzal, pristúpil ku mne jeho syn 
a povedal mi: „Večer si ešte čítal Vašu knihu – viete, 
on si ju čítal stále dookola. Ráno vstal a v kúpeľni 
dostal silný infarkt. Nepodarilo sa mi ho oživiť.“ 
Zaplavil ma pocit šťastia. Bol som šťastný, že 
som aspoň trochu prispel k jeho šťastiu. Veď 
koľko radosti som zažíval ja aj vďaka nemu 
v podzemí jaskyne Zúgó. Je to dobrá kniha.

Jaroslav Stankovič

BLAHOŽELáME

Šesťdesiatnikom RNDr. Adriánovi Harničárovi (9. 3.) z OS Čachtice, RNDr. Otakarovi 
Kúdelovi, CSc. (14. 3.) a Miroslavovi Staštíkovi (27. 3.), obaja  Jaskyniari Plavecké Podhradie, 
Františkovi Vengerovi (14. 4.) z klubu Speleo-Detva

Päťdesiatnikom Ing. Pavlovi Mikulovi (7. 1.) a Miroslavovi Sovovi (5. 4.) z Trenčianskeho 
speleoklubu, Jánovi Tholtovi (8. 2.) zo SC Chočské vrchy

Jubilujúcim členom SSS želá redakcia Spravodaja dobré zdravie a veľa úspechov vrátane tých 
jaskyniarskych.
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SuMMary

The first issue of the 42nd volume of “Spravodaj Slovenskej speleologickej spoločnosti“ – 
Bulletin of the Slovak Speleological Society (SSS) begins by the recapitulation of the previous 
year. The introductory resuming report about the activity of the organisation, events carried 
out and successes achieved in speleological areas, written by SSS Chairman B. Kortman, is 
followed by particular reports of individual caving clubs, an review of their activities, as well as 
the summary of economy of SSS in 2010 including the proposal of budget for 2011. This part of 
bulletin ends by up-to-date charts of the longest and deepest caves in the Slovak Republic, which 
were compiled by J. Tencer.

The bulletin continues with authors’ contributions, which bring the newest results of 
speleological research, exploration and documentation of caves in Slovak karst areas – Slovak 
Paradise (F. Miháľ), Pustá Cave in the Demänovská Valley, Low Tatras Mts. (Ľ. Holík), Tichá Cave 
in the Červené Vrchy Mts. (Red Mts.) in the Western Tatras Mts. (J. Šmoll) and Skalistý Potok 
(Rocky Brook) Cave on the Jasov Plateau, Slovak Karst (Z. Hochmuth); D. Hutka and Š. Dianiška 
write about an archaeological discovery on the Muráň Plateau.

Reports and contributions from members of several expeditions and events abroad  prove, 
that activities of Slovak cavers, who either participated in them, or organised these events, were 
successful. They are also the evidence of good cooperation with home-cavers in the countries 
visited. During one of the international expeditions, where some of our speleoalpinists 
participated, in the Lukina Jama Cave in Velebit Mts., Croatia, the depth of -1421 m was achieved, 
which placed the cave on No. 15 in the chart of the deepest caves in the world (chart on p. 72). 
This cave, together with another deep cave in Velebit Mts. (Slovačka Jama Cave, -1320 m) was 
discovered by Slovak cavers in the past. The author of this contribution, B. Šmída, as well as 
the authors of the following texts, who write about the meeting of British cavers Hidden Earth 
in English town Leeds (M. Sluka), about the exploration of Jakupica Plateau in Macedonia  
(M. Sluka and J. Szunyog) and about the activity of Slovak and Polish cavers in the Velika 
Klisura / Gryka e Madhe Cave in Kosovo (M. Sluka and J. Šmoll), belongs among cavers with rich 
experience gained through their activity in foreign karst areas, on Balkan peninsula especially.

Problems of Slovak cavers mainly with accident insurance are outlined by M. Štéc in the 
column called Ideas and Comments; M. Soják informs about the publication dedicated to 
an important Czech archaeologist and speleologist, Karel Absolon. The bulletin ends with 
information about already published books and books in preparation with caving and karst 
topic, which are being issued in Slovakia at present time, and the Social News.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman and Suezanne Micuch
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