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UzNeSeNIe predSedNíctva  
SLoveNSkej SpeLeoLogIckej SpoLočNoStI

Predsedníctvo SSS na svojom zasadnutí 8. apríla 2011 vo Svite za účasti  29 predsedov oblast-
ných skupín a klubov prijalo toto uznesenie: 

1. predsedníctvo SSS schvaľuje:
- správu o činnosti SSS v r. 2010,
- správu o hospodárení SSS za r. 2010,
- správu kontrolnej komisie,
- návrh rozpočtu SSS na r. 2011,
- vyškrtnutie Sekcie jaskynného potápania z evidencie SSS podľa článku 10 stanov  za dlho-

dobé neplnenie si povinností,
- splnomocnenie Gustáva Stibrányiho zastupovaním v rokovaniach vo veci  prestavby horole-

zeckej chaty v Zádielskej doline.

2. predsedníctvo SSS ukladá výboru:
- riešiť situáciu v Speleoklube Slovakia-Ďumbier,
- urýchlene riešiť situáciu s internetovou stránkou SSS a jej aktualizáciu,
- riešiť v spolupráci s SSJ podmienky vstupu členov SSS do sprístupnených jaskýň.

3. predsedníctvo SSS berie na vedomie:
- informáciu o konaní centrálnych podujatí SSS (Speleomíting, Lezecké dni, Jaskyniarsky 

týždeň, Speleologická škola) a iných akcií (výstava fotografií v Zakopanom, Zelená modrá 
v Priedhorí).

4. predsedníctvo SSS udeľuje:
- zlatú medailu SSS Oľge Miháľovej za významnú speleologickú činnosť a za organizovanie 

celoslovenského podujatia Speleomíting SSS vo Svite,
- striebornú medailu SSS Zbigniewovi Nišponskému za umeleckú propagáciu slovenského 

jaskyniarstva,
- čestné uznanie RNDr. Jaroslavovi Stankovičovi za prípravu a vydanie knihy Plešivecká  

planina. 
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Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk
sekretariát: 044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk,  
úradné hodiny: pondelok, streda 8.00 – 15.00, piatok 8.00 – 14.00 hod.

kontrolná komisia
Názov funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Peter Strečanský predseda Morovnianska 53/1
972 51 Handlová

046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@pobox.sk, peter.strecansky@gmail.com

Ing. Ivan Demovič člen A. Hlinku 18/38
921 01 Piešťany

033/599 13 52 (zam.), 033/762 81 87 (priv.), 
0905 420 545 (oper. O2)
demovic@mail.t-com.sk (priv.), demovic@vuje.sk

Ing. Slávka 
Szunyogová členka Vajanského 8

034 01 Ružomberok
0961 483 114 (zam.), 0905 759 435
slavka.szunyogova@minv.sk, szunyogova.s@gmail.com

výbor SSS
Meno funkcia adresa telefonický kontakt, e-mail

Mgr. Bohuslav 
Kortman predseda Stred 66/61

017 01 Považská Bystrica
042/432 10 64 (priv.), 0905 488 028
kortman@kniznecentrum.sk

Doc. RNDr. Peter 
Magdolen, PhD. podpredseda Opavská 26/A 

831 01 Bratislava
02/602 96 603, 0904 141 186
magdolen@fns.uniba.sk 

Mgr. Lukáš Vlček tajomník Varguľa 349/21
976 56 Pohronská Polhora

0910 970 123, 0904 672 434
vlcek@ssj.sk, lukasvlcek@yahoo.com

Ing. Peter Holúbek ekonóm 1. mája 1959/36 
031 01 Liptovský Mikuláš

044/552 20 61, 044/552 51 74
0904 333 613
holubek@smopaj.sk

Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc. člen M. Nešpora 17

080 01 Prešov
051/774 72 55, 0908 977 594 
hochmuth@upjs.sk

Oľga Miháľová členka Ul. mládeže 34 
058 01 Poprad

052/773 37 54, 0915 326 163
mihalova47@gmail.com

Ing. Marián Jagerčík člen Komenského 112
976 66 Polomka

048/619 34 83, 0918 444 163
mjagercik@centrum.sk

Ing. Ján Tulis čestný 
predseda

Brezová 9 
052 01 Spišská Nová Ves

0903 811 687, 053/446 33 04
speleoraj@uranpres.sk

jaskyniarske skupiny/kluby
Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Jaskyniarska skupina 
Adama Vallu Ondrej Štefko Školská 99 

013 06 Terchová
041/569 50 30
jsav@post.sk

Jaskyniarska skupina 
Aragonit Eduard Piovarči Osiková 2 

010 07 Žilina
0914 111 048, 0949 886 482 
jsaragonit@post.sk 

Speleoklub Badizer
Ardovo

Alexander 
Skokan

J. A. Komenského 13
048 01 Rožňava

0910 502 457
skokan@kidrv.sk

adreSár 

SLoveNSkej SpeLeoLogIckej SpoLočNoStI Na rok 2011
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Speleoklub 
Banská Bystrica

Stacho Mudrák Adámiho 12
841 05 Bratislava s.m@speleo.sk 

poštu posielať: 
Ing. Š. Mlynárik

Javornícka 25
974 11 Banská Bystrica

stevo.mlynarik@post.sk
048/417 40 10, 0903 514 704

Speleo Bratislava
Doc. RNDr. 

Peter Magdolen, 
PhD.

Opavská 26/A
831 01 Bratislava 

02/602 96 603, 0904 141 186
magdolen@fns.uniba.sk 
www.speleobratislava.host.sk

Oblastná skupina 
Brezno Ľubomír Múka

Cesta osloboditeľov 
171/109

976 46 Valaská

0905 269 845
speleobrezno@gmail.com

Speleoklub Cassovia Ing. 
Jozef Thuróczy

Toryská 4/28 
040 11 Košice

0905 515 979, thuroczy@netkosice.sk
thuroczy@vsh.sk

Oblastná skupina 
Čachtice Ľubomír Vince Moravské Lieskové 1295

916 42 

032/770 45 41, 0902 832 457
0914 230 387 (Kubičina)
lvince@atlas.sk*, kubicina@zoznam.sk

Speleologický klub 
Červené vrchy Slovakia Ján Šmoll Nám. SNP 2

031 01 Lipt. Mikuláš
0903/512 283
smoll@alconet.sk

Jaskyniarsky klub 
Demänovská Dolina Ing. Ján Dzúr Garbiarska 2584

031 01 Lipt. Mikuláš

044/547 49 20, 0903 693 333
dzur@speleodd.sk
www.speleodd.sk

Speleo-Detva Elena 
Hipmanová

Komenského 16
960 01 Zvolen

045/536 02 69, 0910 993 703 
hipmanova@host.sk
ehipmanova@gmail.com

Oblastná skupina 
Dolné Orešany
(Speleoklub Trnava)

Peter Zvonár Horné Orešany 492 
919 03 Trnava

033/558 62 00, 558 84 91
0905 736 917, sasol@speleott.sk
www.speleott.sk

poštu posielať: Alexander Lačný, Malženice 303, 919 29 Malženice

Speleoklub Drienka 
Košice Martin Horčík Ružínska 12

040 11 Košice

0904 338 683, horcik@netkosice.sk
jozef.psotka@gmail.com
www.drienka.netkosice.sk

Jaskyniarsky klub 
Dubnica nad Váhom

Peter 
Medzihradský

SPK 641/38
018 41 Dubnica n. Váhom

0905 380 671
medzo.petrus@stonline.sk

Jaskyniarsky klub 
Handlová Peter Strečanský Morovnianska 53/1 

972 51 Handlová
046/547 36 81, 0908 642 970
pstrecansky@pobox.sk

Speleoclub 
Chočské vrchy

Ing. 
Juraj Szunyog

Vajanského 8
034 01 Ružomberok 

044/436 35 84, 0910 555 654
juraj.szunyog@mondigroup.com 
www.schv.host.sk

Oblastná skupina 
Inovec

Ing. 
Ivan Demovič

A. Hlinku 18/38 
921 01 Piešťany

033/599 13 52, 762 81 87 
0908 420 545, demovic@mail.t-com.sk

Oblastná skupina 
Jána Majku

MVDr.
Zbyněk Valenta

Moldavská 27
040 11 Košice

0948 383 178
zvcave@email.cz

Oblastná skupina 
Liptovská Teplička Vlastimil Knapp 059 40 Lipt. Teplička 551 knapp.vl@gmail.com

052/779 83 65, 0908 903 798
Oblastná skupina 
Liptovský Mikuláš Alfréd Gresch 032 44 Lipt. Kokava 266 0905 306 328

gresch.fredy@gmail.com
Jaskyniarsky klub 
Liptovský Trnovec Rastislav Hollý Lipt. Trnovec 79

032 22 Lipt. Trnovec
0903 596 509
kakus@citycom.sk*

Speleoklub 
Malá Fatra

Ing. 
Pavel Pokrievka

Gorkého 44/5 
036 01 Martin

043/422 37 01, 0908 964 754
pavolpokrievka@zoznam.sk
www.speleomalafatra.wz.cz
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Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Speleoklub
Michalovce Tomáš Pešta 072 37 Lastomír 185 0902 274 573, tomaspest@gmail.com 

www.speleoklubmi.qsh.sk

Speleoklub 
Minotaurus

RNDr. Jaroslav
Stankovič

Edelényska 10 
048 01 Rožňava 

058/734 34 26, 0905 412 048
stankov@ke.psg.sk
www.svssk.sk, www.unesco.eu.sk

Speleoklub 
Muránska planina

Ing. 
Ivan Rusnák

Vl. Clementisa 1211/14
050 01 Revúca 

0903 296 234, rusnak_i@stonline.sk
www.speleomuran.sk

Speleoklub Nicolaus Ing. 
Peter Holúbek

1. mája 1959/36 
031 01 Liptovský Mikuláš

044/552 20 61, 552 51 74
0904 333 613, peholubek@yahoo.sk
www.speleonicolaus.sk

Oblastná skupina 
Orava

Vladislav 
Mikula

Pelhřimovská 1191/5 
026 01 Dolný Kubín

043/588 55 32, 0905 501 517
mikulavlado@szm.sk

Jaskyniari 
Plavecké Podhradie Jozef Kovárik

Pod liehovarom 211
906 36 Plavecké Podhra-

die

034/658 51 76, 0905 523 447 (Butaš)
speleokovarik@post.sk 
speleopp@kike.sk, www.kike.sk/speleo

Oblastná skupina 
Prešov Rudolf Košč Exnárova 33 

080 01 Prešov

051/775 18 67, 0905 237 565
kosc@zladiera.sk
www.zladiera.sk

Oblastná speleo-
logická skupina 
Rimavská Sobota

Igor Balciar sídl. Rimava 1065/18 
979 01  Rimavská Sobota

0907 694 002
balciar@ssj.sk 

Speleoklub Rokoš Ľubomír 
Kubíček

Šulekova 20/2
971 01 Prievidza

046/542 29 56, 541 82 64
0918 777 550, lezec@post.sk 
www.webpark.sk/speleorokos

Speleo Rožňava Ing. 
Ondrej Bolaček

Ružová 2
048 01 Rožňava

058/734 14 22, 0908 083 334, 
bercis@inmail.sk
ondrej.bolacek@gmail.com

Oblastná skupina
Ružomberok

Miroslav  
Jurečka

I. Houdeka 45/16
034 01 Ružomberok

044/434 14 62, 0905 793 351
0907 041 625, jurecka@rknet.sk 
www.speleork.sk

Speleoklub 
Slovakia-Ďumbier Milan Štéc Mlyn 312

976 45 Hronec

048/617 54 28, 0905 135 535
jmn@nextra.sk,
www.jaskynamn.host.sk

Speleologický klub 
Slovenský raj Ing. Ján Tulis Brezová 9 

052 01 Spišská Nová Ves

053/446 33 04, 0903 811 687
speleoraj@uranpres.sk 
www.speleoraj.sk 

Jaskyniarska skupina 
Spišská Belá Vladimír Fudaly kpt. Nálepku 23

059 01 Spišská Belá
+421 (52) 626 58 31, 458 14 59
0905 833 176, vladimir.fudaly@spp.sk

Jaskyniarsky klub 
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav
Kortman

Stred 66/61 
017 01 Považská Bystrica

042/432 10 64, 0905 488 028
kortman@kniznecentrum.sk
www.speleostrazov.sk

Speleoklub Šariš Ing. Peter 
Hurný

Fučíkova 5
080 01 Prešov

0907 955 243, speleosaris@gmail.com 
hurny.peter@condornet.sk
www.speleosaris.estranky.cz

Speleoklub 
Tisovec Ivan Kubíni Štefánikova 956

980 61 Tisovec

047/549 33 22
0902 676 086, 0915 979 284
kubinii@centrum.sk

Trenčiansky 
speleoklub Miroslav Sova L. Novomeského 7

911 08 Trenčín
0918 602 869
sovamiro@gmail.com
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Iné užitočné kontaktové údaje
•	 Jaskynná	záchranná	skupina	Horskej	záchrannej	služby	– tiesňové tel. číslo HZS 183 00 
 0903 624 411 (vedúci JZS), 0903 624 290 (lekár HZS), speleo@hzs.sk
•	 ŠOP	SR	–	Správa	slovenských	jaskýň	(SSJ)	– Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk 
 SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Ľ. Gaál) –
 Železničná 31, 0979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0903 235 246, gaal@ssj.sk

dobrovoľná záchranná služba SSS 
Oblasť meno a priezvisko adresa telefón 

Západné 
Slovensko

Mgr. 
Branislav Šmída, 

PhD.

Ovocná 7
917 08 Trnava

0915 668 914 (Šmída)
0903 427 598 (Griflík)
0905 847 949 (Kapucian)

Slovenský kras RNDr. 
Jaroslav Stankovič

Edelényska 10
048 01 Rožňava 058/734 34 26, 0905 412 048

Severné 
Slovensko Ing. Peter Holúbek 1. mája 1959/36 

031 01 Liptovský Mikuláš
044/552 45 58, 552 51 74
0904 333 613

Potápanie Doc. RNDr. Zdenko 
Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

055/625 85 94, 051/774 72 55
0908 977 594

Názov predseda adresa telefonický kontakt, e-mail, www

Oblastná skupina 
Tribeč

Ľubomír Sapák 966 61 Hodruša-Hámre 183 045/684 42 90, 0903 680 561
poštu posielať:

Mgr. Juraj Šurka
Bystrická 43

966 81 Žarnovica 0908 144 540, caver@stonline.sk

Jaskyniarsky klub 
Speleo Turiec Jozef Haráni Dielenská kružná 48

038 61 Vrútky

0905 641 325, speleo@stamaplus.sk
info@stamaplus.sk, 
www.speleoturiec.sk

Oblastná skupina 
Uhrovec

Ľubomír Hajšo M. R. Štefánika 161/14
956 41 Uhrovec

038/769 44 44, 0904 231 772
lhajso@zoznam.sk

poštu posielať:
Jozef Kováčik

A. Hlinku 1184/3-39
957 01 Bánovce n. Bebravou 038/760 70 38, 0903 273 475

Speleoklub 
Univerzity 
Komenského
Bratislava

Mgr.
Branislav Šmída, 

PhD.

Katedra geológie 
a paleontológie 

Prírodovedecká fakulta UK 
Mlynská dolina (pav. G.) 

842 15 Bratislava

0915 668 914 (Šmída)
0903 427 598 (Griflík)
0903 967 836 (Pap)
brano.smida@gmail.com
www.suk.sk, www.mesacnytien.sk

Jaskyniarsky klub 
Varín Ján Nemček Trizuljaka 231

013 03 Varín

0908 751 388; 0905 365 688 (Cvacho) 
jkvarin@centrum.sk
www.speleovarin.sk

Oblastná skupina
Veľká Fatra Ján Vacek štvrť Čajkovského 4/14

036 01 Martin 8

0904 875 946
jan.vacek@volksvagen.sk
vacek.frantisek@gmail.com

Komisia pre 
speleo potápanie, 
pracovná skupina 
Východ

Doc. RNDr. 
Zdenko

Hochmuth, CSc.

M. Nešpora 17
080 01 Prešov

051/774 72 55, 0908 977 594 
hochmuth@upjs.sk

Žilinský 
jaskyniarsky klub Tibor Pajtina Gerlachovská 10

010 08 Žilina

0903 772 579
e-mail: jaskyniari@jaskyniari.sk
www.jaskyniari.sk

Pozn.:  * dotyčná osoba nemá pravidelný prístup k internetu a je potrebné požiadať o odovzdanie odkazu
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 Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, stanik@ssj.sk (P. Staník)
 0904 862 248, balciar@ssj.sk (I. Balciar)
•		Slovenské	múzeum	ochrany	prírody	a	jaskyniarstva	(SMOPaJ)	– Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš 
 044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk
•	 SMOPaJ	–	pracovisko	Košice – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, Ing. D. Vacková, G. Lešinský), 
 055/633 30 23, gabishark@post.sk 
•		Česká	speleologická	společnost	– Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110, www.speleo.cz
•		Krásnohorská	jaskyňa	– RNDr. Jaroslav Stankovič, Edelényska 10, 048 01 Rožňava
 058/734 34 26, 0905 412 048, www.svssk.sk
•		SpeleoZáchranka	Mesačný	tieň	– prior. tel.: Šmída 0915 668 914, Pap 0903 967 836, 
 Megela 0903 903 323, Jindra +420 777 175149, Stankovič 0905 412 048 
•		Jaskyňa	mŕtvych	netopierov	– Milan Štéc, 976 45 Hronec 312, 048/617 54 28, 0905 135 535, jmn@nextra.sk
•		Jaskyňa	Zlá	diera	– Rudolf Košč, Exnárova 33, 080 01 Prešov
 051/775 18 67, 0905 237 565, kosc@condornet.sk, www.jaskyna.szm.sk
•		Malá	Stanišovská	jaskyňa	– 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061,
 info@sibir.sk, www.stanisovska.sk, www.cave4you.com, www.liptovspeleo.sk
•  MEANDER, s. r. o. – 044 02 Turňa nad Bodvou 
 055/489 91 01, fax 055/466 22 30, meander@meander.sk, www.meander.sk

výber z aktívnych internetových stránok
www.sss.sk Oficiálne stránky Slovenskej speleologickej spoločnosti
www.speleobratislava.host.sk Speleo Bratislava
www.speleodd.sk Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina
www.drienka.netkosice.sk Speleoklub Drienka
www.schv.host.sk Speleoclub Chočské vrchy
www.stubadivers.sk/osjm.php Oblastná skupina Jána Majku
www.speleomalafatra.webnode.sk Speleoklub Malá Fatra
www.speleoklubmi.qsh.sk Speleoklub Michalovce
www.kike.sk/speleo Jaskyniari Plavecké Podhradie
www.speleork.sk Ružomberský jaskyniarsky server
www.speleoraj.sk Speleologický klub Slovenský raj
www.speleosaris.sk Speleoklub Šariš
www.speleostrazov.sk Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
www.speleott.sk Speleoklub Trnava (OS Dolné Orešany)
www.speleovarin.sk Jaskyniarsky klub Varín
www.jeskynar.cz/cachtice OS Čachtice
www.jaskynamn.host.sk Jaskyňa mŕtvych netopierov
www.svssk.sk Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba
www.zladiera.sk Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba
www.klisura.speleo.sk Jaskyňa Velika Klisura/Gryka e Madhe v Kosove
www.ssj.sk Správa slovenských jaskýň
www.smopaj.sk Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
www.ochranajaskyn.mayday.sk Ochrana jaskýň na Slovensku
www.therion.speleo.sk THERION softvér
www.speleoterapia.sk Stránka venovaná speleoterapii
www.meander.sk Výrobca/predajca jaskyniarskych a horolezeckých potrieb a pomôcok
www.speleonicolaus.sk Speleoklub Nicolaus
www.sibir.sk Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!“
www.jkhandlova.estranky.sk Jaskyniarsky klub Handlová
www.jaskyniari.sk Žilinský jaskyniarsky klub
www.speleomuran.sk Speleoklub Muránska planina
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V Dome kultúry vo Svite sa 9. 4. 
2011 uskutočnilo každoročné ce-
loslovenské stretnutie jaskyniarov 
Slovenskej speleologickej spoločnos-
ti – SPELEOMÍTING. Stretlo sa 
tu okolo 180 našich, ale aj českých  
a poľských jaskyniarov a hostí. 

Na úvod predseda SSS Bohuš Kort-
man privítal predsedu Českej speleo-
logickej spoločnosti Zdeňka Mo-
tyčku, ostatných jaskyniarov od nás  
a zo zahraničia i všetkých prítom-
ných. Pripomenul, že Speleomíting 
sa vo Svite koná nepretržite už 20 
rokov. Oboznámil prítomných, že 
Slovenská speleologická spoločnosť 
pri tejto príležitosti udelila Oľge Miháľovej 
zlatú medailu SSS za významnú speleologickú 
činnosť a za organizovanie tohto podujatia. 

Pri príležitosti životného jubilea predseda 
odovzdal Zbigniewovi Nišponskému striebornú 
medailu SSS za umeleckú propagáciu sloven-
ského jaskyniarstva.

Slovenská speleologická spoločnosť ocenila 
Čestným uznaním Pavla Barabáša za propagá-
ciu slovenského jaskyniarstva a J. Stankoviča 
za jeho zásluhy na príprave a vydaní knihy 
Plešivecká planina.

Ocenenia SSS za významné objavy a aktivity 
na Slovensku a v zahraničí roku 2010 získali:

členovia Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá za 
cieľavedomé úsilie pri prieskume a dokumen-
tácii jaskyne Javorinka vo Vysokých Tatrách 
korunované novými objavmi a spojením s Ná-
dejnou jaskyňou,

najaktívnejší členovia prieskumných tímov zo 
speleologických klubov SSS SK UK Bratislava 
Igor Pap a Branislav Šmída, SK Cassovia Peter 
a Štefan Šusterovci podieľajúci sa na význam-
ných objavoch v jaskyni Mesačný tieň vo Vyso-
kých Tatrách,

Daniel Hutňan a Zdenko Hochmuth za výrazný 
podiel na vynikajúcich výsledkoch medzinárod-
ných expedícií pri prieskume a výskume zapla-
veného krasu polostrova Yucatán v Mexiku.

Po slávnostnom odovzdaní ocenení na-
sledovali prezentácie speleologických klubov 
i jednotlivcov. Ako prvý sa predstavil Pavol 
Kočiš z SK Cassovia krátkou prezentáciou 
umeleckých fotografií. Pavol Barabáš svo-

Odovzdávanie striebornej medaily Z. Nišponskému. Foto: F. Miháľ

Pred vstupm do kinosály. Foto: F. Miháľ

SpeLeomítINg 2011

Oľga Miháľová
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jím najnovším filmom Hľadači 
utajených svetov ukázal život 
a náročnú prácu jaskyniarov. 
Ako každý rok Marián Soják 
z SK Slovenský raj a pracovník 
AÚ SAV Nitra zaujal svojimi 
zaujímavými objavmi z oblasti 
speleoarcheo lógie. 

Na kinoplátne sa premietlo 
spolu 17 filmových príspevkov, 
sprevádzaných voľným rozprá-
vaním jaskyniarov o svojich obja-
voch, expedíciách v krase a jasky-
niach na Slovensku i v zahraničí 
a zaujímavostiach z oblasti spe-
leológie. Kvalita príspevkov bola 
zväčša na vysokej úrovni, autori 
niektorých by však mali mať na 
zreteli dávnejšie, ale stále aktu-
álne kritické slová P. Hipmana 
z jeho príspevkov v Spravodaji 
SSS Speleomíting ohrozený ne-
náročnosťou (2/1996) a Opäť 
o Speleomítingu (3/1998).

Vo vestibule DK bola vystave-
ná mapová a fotografická doku-
mentácia. Predávala sa speleolo-
gická literatúra a záujemcovia si 
mohli kúpiť jaskyniarsky výstroj 
od firmy Meander. 

Prekvapil menší počet divákov 
v hľadisku. Ako vždy, aj teraz 
časť účastníkov dala prednosť 
posedeniu a debatám v jedálni alebo na chod-
be pri paneloch. Vieme, že okrem prezentácie 
výsledkov je Speleomíting jednou z mála mož-
ností stretnúť sa s priateľmi rovnakej krvnej 
skupiny. 

Na záver diváci vyhodnotili najlepšie prí-
spevky na Speleomítingu:

• najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít: 
rovnaký počet hlasov získali filmové príspevky 
JS Spišská Belá Novinky z Javorinky a SK UK 
Bratislava Mesačný tieň sa stal 2. najväčšou jas-
kyňou republiky,

• najzaujímavejší príspevok zo zahraničných 
ciest: Expedícia Velebit 2011 a Zostup na dno Lu-
kinej jamy – SK UK Bratislava, 

• najlepšia panelová dokumentácia: Čarovný 
rok vo Fatrách, JS Aragonit.

Úprimne ďakujeme sponzorom, ktorí daro-
vali hodnotné ceny pre ocenených na Speleo-
mítingu. 

Sú to firmy: Meander s. r. o., Chemosvit, Fib-
rochem a. s., Husqvarna Česko s. r. o., Žilmont 
s. r. o. a Správa slovenských jaskýň. Veríme, že 
ceny, ktoré ocenení jaskyniari prevzali, im po-
môžu pri práci v jaskyniach i vo voľnom čase.

Na záver sa chcem poďakovať za ocenenie, 
ktorého sa mi dostalo. Je to dobrý pocit, ak 
viem, že moja práca nie je zbytočná. Mám 
radosť, že jaskyniari sa do Svitu radi vracajú 
každý rok. Na úspechu Speleomítingu však 
nemám zásluhu iba ja. Bez pomoci ochotných 
jaskyniarov by som sa nezaobišla. Veľmi si 
vážim ich pomoc a ďakujem všetkým, ktorí 
sa každý rok podieľajú na bezproblémovom 
priebehu celého podujatia. 

Pred ocenenou panelovou dokumentáciou. Foto: O. Miháľová

Technika s obsluhou v pohotovosti. Foto: O. Miháľová
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30 ročNíků SpeLeofóra 

jiří robert otava

Úplně na začátku se sluší připomenout, že 
Speleofórum nevzniklo příkazem či instrukcí 
„shora“, ale že si ho vymysleli, vysnili a rea-
lizovali v roce 1982 jeskyňáři v Moravském 
krasu, především Vladislav Kahle a Ota Ši-
míček (tehdy Brouk). Stejně je užitečné si 
připomenout, že inspirace přišla ze severu 
– z polských Speleokonfrontacij.

Letošní třicátý ročník Speleofóra – pravidel-
ného setkání domácích i zahraničních jeskyňá-
řů v Moravském krasu začal v pátek 29. dubna 
stručným zhodnocením vzniku, prvých ročníků 
a postupných změn. Změn bylo mnoho, ať již se 
týkaly „ducha“ setkání, organizátorů, umístění 
akce, účastníků i charakteru, vzhledu a úrovně 
všech třiceti ročníků sborníku Speleofóra. Toto 
vše naleznete v souborné tabulce a pro znalce  
a zúčastněné je to věru zajímavé vzpomínání.

Rád bych tuto „tabulkovou statistiku“ doplnil 
subjektivními pocity a podrobnějším zmíněním 
o propojení Speleofóra a slovenského jeskyňář-
ství. Inspiroval mne k tomu nádherně emotiv-
ně napsaný článek Braňa Šmídy v Spravodaji 
SSS 2/2005. Uvědomil jsem si zde pravdivost 
přísloví „Doma není nikdo prorokem“. Braňo 
napsal článek o Speleofóru 2005, avšak krátce  
a výstižně dokázal navodit atmosféru prvých 
ještě předlistopadových ročníků. Skupina zakla-
datelů Speleofóra si odpočátku uvědomovala 
důležitost této akce pro jeskyňářské dění v Mo-
ravském krasu a vůbec na Moravě i v Čechách. 
Teprve reakcí od sousedů jsme si plně uvědomili, 
jak inspirativní a nakažlivý byl „duch Speleofó-
ra“. Číst tyto nadšené vzpomínky bylo opravdu 
pohlazením duše pro zakladatele a organizátory. 
Po pravdě ono ovlivňování bylo od prvopočát-
ku obousměrné. Pro slovenské jeskyňáře byla 
obzvlášť před vznikem Speleomítingu účast na 
Speleofóru prestižní záležitostí a nutno vzpome-
nout, že nikdy nezklamali; vždy předvedli špičko-
vé výsledky a nezřídka i metody a postupy, které 
jsme si museli osvojit a zavést. Aby tato zmínka 
nebyla abstraktní, nutno ji doplnit o několik 
vůdčích osobností předlistopadového slovenské-
ho jeskyňářství. Jsem si vědom rizika opomenutí 
někoho důležitého, ale v jeskyňářství se vždy vše 

točilo kolem několika „tahounů“ a daleko větší 
chybou by bylo nevzpomenout je. 

Když procházíme předlistopadové ročníky 
sborníku Speleofóra, lehce zjistíme, že hned 
na prvém řádku obsahu prvého ročníku je re-
portáž Gusty Stibrányiho o expedici do Sima 
G.E.S.M., Španělsko. Ve druhém ročníku infor-
muje Ing. Tulis o Stratenské jeskyni, P. Vozárik  
o expedici Yugoslavia ´82 a P. Marek o Bres-
tovské jeskyni. Do třetího ročníku přispěli O. 
Bo laček o expedici Bulharsko 1983 a E. Piovarči 
o expedici Sebes Craiului. Ani čtvrtý ročník nebyl 
bez slovenských příspěvků: G. Stibrányi referoval 
o expedici Biokovo ´84, M. Štéc o Jaskyni mŕt-
vych netopierov a P. Hipman o Starém hradu, 
nejhlubší československé jeskyni. Na pátém roč-
níku dvakrát vystoupil skalní příznivec a svým 
způsobem spoluzakladatel Speleofóra G. Stibrá-
nyi se dvěma příspěvky o expedici Polsko ´85  
a Juhoslávia ´85. O. Bolaček referoval o expedici 
Barkite ´85 a P. Hipman o nových vchodech 
do podzemního systému Krakovy hole. V násle-
dujícím šestém ročníku se zapojili J. Thuróczy 
a M. Erdős s referátem o Kuní propasti, O. 
Bolaček měl během přednášky o netradičných 
postupech rožňavských jeskyňářů nezapomenu-
telnou praktickou ukázku působení cevamitu.  
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E. Piovar či promluvil na téma největší hydrolo-
gický systém v ČSSR a o expedici Rumunsko ́ 86. 
V předposledním předlistopadovém sborníku 
najdeme články G. Stibrányiho o Jaskyni na Ke-
čovských lúkach, zprávu o poznávací akci Balkán 
´87 téhož autora a Bihor´87 od P. Magdolena.  
O zajímavých postupech a objevech přednášeli 
M. Sluka a M. Štéc: Jaskyňa mŕtvych netopierov 
– nový jaskynný gigant v ČSSR a Z. Hochmuth: 
Skalistý potok – 20 sifónov. Krátké informace  
o Memoriálu László Lukácsa a o Lezeckých 
dňoch SSS prezentoval opět jeden z nejagilněj-
ších přispěvatelů G. Stibrányi a krátkou zprávu 
o akci Budapešť ´87 přinesl M. Fratrič. Na 
posledním předlistopadovém ročníku prezento-
val P. Hipman tehdy novátorský axonometrický 
pohled na Javorovou propast v příspěvku Naše 
nejhlubší jeskyně. 

Rád bych se s vámi podělil ještě o pár myšle-
nek a skutečností, které doprovázely vznik  
a vzestup Speleofóra a které zřejmě způsobují 
jeho životaschopnost. Byly sice již většinou 
napsány spolu s oslavnými úvody a zdravicemi 
v jednotlivých ročnících sborníku, ale určitě je 
užitečné si je znovu uvědomit:

• Speleofórum vzniklo 7 let před Občan-
ským fórem;

• jeskyňářské společenstvo vždy představo-
valo „ostrůvky pozitivní deviace“ a vývoj 
po listopadu to jen potvrdil. Jak jinak si 
například vysvětlit, že si pár nadšenců 
usmyslelo, že uspořádají světový speleolo-
gický kongres v Brně v roce 2013? Samotný 

úmysl by samozřejmě nestačil, ale na mi-
nulém kongresu v USA bylo Brnu pořádání 
oficiálně přiděleno a byro UIS na nedáv-
né návštěvě v Moravském krasu vyslovilo 
uspokojení s postupem příprav;

• síla jeskyňářského společenství je v konti-
nuitě, propojení napříč generacemi a ob-
rovské solidaritě, invenci, kreativitě, hou-
ževnatosti, kamarádství.

Bylo by zbytečné předstírat si, že jeskyňářské 
dění na území Moravského krasu a vůbec Čes-
ké republiky je bezproblémové. Určité střety 
mezi komerčním a zájmovým pohledem na 
dění bylo cítit a slyšet i na třicátém roční-
ku Speleofóra. Důležité však je komunikovat, 
vyhodnotit všechny názory a pohledy na věc  
a neztrácet tah na branku. 

Závěrem je příjemné konstatovat, že ani po 
listopadových změnách a dokonce ani po roz-
dělení Československa nebyly přerušeny kon-
takty mezi slovenskými a českými jeskyňáři. 
Je velmi potěšující, že návštěvy a společné akce 
plynule pokračují a patří mezi ně i tak prestiž-
ní expedice jako dobývání nejhlubších kavkaz-
ských propastí, venezuelských křemencových 
jeskyní a propastí, gigantických podmořských 
jeskyní Mexika a další.

Karikatura tvůrců Speleofóra (autor Heda Šimíčková)

Slovenští jeskyňáři na Speleofóru v Rudici. Foto: R. Šebela



14 Spravodaj SSS 2/2011Organizačné správy SSS

Ročník Předseda 
ČSS Místo konání Organi- 

zace
Tajemník, 

sazba Editoři Tisk Přebal Počet 
přísp. Stran Ks Změny

1. – 1982 Panoš Jedovnice-
Riviéra

Suchý 
žleb

Ing. Ota 
Brouk Suchý žleb Cyklostyl J. Otava 17 50

2. – 1983 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa

Suchý 
žleb

Ing. Ota 
Brouk Suchý žleb Cyklostyl J. Wagner 12 50 Nejen expedice

3. – 1984 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa

Suchý 
žleb

Ing. Ota 
Šimíček Suchý žleb Stalagmit J. Otava 27 37

4. – 1985 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa

Suchý 
žleb

Ing. Ota 
Šimíček Suchý žleb Stalagmit J. Kyselák 32 100-A5 Sraz nadšenců, 

dopisovatelé

5. – 1986 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa

Suchý 
žleb

Ing. Ota 
Šimíček Suchý žleb Stalagmit I. Audy 35 85 Soutěžě 

6. – 1987 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa

Jižní 
Morava

Ing. Ota 
Šimíček Suchý žleb Brno I. Audy 41 96 Doc. Panoš, zahraniční 

hosté, citace ve světě

7. – 1988 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa ČSS Ing. Ota 

Šimíček Suchý žleb Brno J. Himmel 52 110
Centrální akce ČSS, 

řebříčky jeskyní, 
propastí

8. – 1989 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa ČSS Ing. Ota 

Šimíček Suchý žleb Brno J. Řehák 44 80 600 Fotosoutěž

9. – 1990 Panoš Lipovec-Zlatá 
Lípa ČSS Ing. Ota 

Šimíček
Suchý žleb, 

Horák Brno I. Audy 33 68 O předkongresových 
exkurzích

10. – 1991 Havlíček Lipovec-Zlatá 
Lípa ČSS Ing. Ota 

Šimíček
Suchý žleb, 

Horák Brno P. Zajíček 44 80 PC zpracování sborníku, 
reklamy

11. – 1992 Havlíček Lipovec-Zlatá 
Lípa ČSS Ing. Ota 

Šimíček
Suchý žleb, 

Horák Brno I. Audy 32 78 Příspěvky na třípalco-
vých disketách

12. – 1993 Havlíček Rudice 
Tumperek Rudice Ing. Ota 

Šimíček Otava, Horák Brno O. Šimíček 39 80 Zprávy skupin, přemístě-
ní do Rudice

13. – 1994 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice Ing. Ota 

Šimíček
Sobotková, 
Šenkyřík Brno M. Audy 36 104 Bibliografie 13 ročníků

14. – 1995 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice ? Zlatý kůň – 

ČSS Praha M. Audy 35 56 Černobílý sborník, 
grafika K. Saudek

15. – 1996 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice ? Zlatý kůň – 

ČSS Praha Z. Motyčka 33 60
Čb sborník, barevný 
přebal, ISBN, graf.  

K. Saudek

16. – 1997 Hromas Rudice 
Tumperek Rudice ? Zlatý kůň – 

ČSS Praha M. Audy 35 60 Čb sborník, barevný pře-
bal, grafika K. Saudek

17. – 1998 Hromas Rudice 
Tumperek Rudice ? Zlatý kůň – 

ČSS Praha I. Audy 33 60 450 Publish or perish –  
J. Hromas

18. – 1999 Hromas Rudice 
Tumperek Rudice ? Zlatý kůň – 

ČSS Praha Z. Motyčka 35 72 450 Jubilea, 2. národní 
kongres

19. – 2000 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice Martin 

Hlaváč
Zlatý kůň, 

Pavel Bosák Praha P. Zajíček 30 64 450

20. – 2001 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice Martin 

Hlaváč

Zlatý kůň, 
Bosák, 

Novotná
Jedovnice R. Tásler 36 76 450

21. – 2002 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice Martin 

Přibil
Audy, Bosák, 

Novotná Adamov Z. Motyčka 40 84

22. – 2003 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice Martin 

Přibil
Audy, Bosák, 

Novotná Reda M. Audy 34 72

23. – 2004 Piškula Rudice 
Tumperek Rudice Martin 

Přibil
Audy, Bosák, 

Novotná Gill M. Audy 36 74

24. – 2005 Motyčka Rudice 
Tumperek Rudice Martin 

Přibil
Bosák, Geršl, 

Novotná Wana B. Šmída 35 82

25. – 2006 Motyčka Sloup – 
Kulturní dům Tartaros Bosák, Geršl, 

Novotná R. Husák 37 104 Konference 
Kras – 1. ročník

26. – 2007 Motyčka Sloup – 
Kulturní dům Tartaros Trivia Bosák, Geršl, 

Novotná D+H M. Filippi 29 110 Konference 
Kras – 2. ročník

27. - 2008 Motyčka Sloup – 
Kulturní dům Tartaros Trivia Bosák, Geršl, 

Novotná D+H M. Audy 
et al. 36 154 Konference 

Kras – 3. ročník

28. – 2009 Motyčka Sloup – 
Kulturní dům Tartaros Trivia Bosák, Geršl, 

Novotná D+H P. Polák 29 148 Výzkum krasu

29. – 2010 Motyčka Sloup – 
Kulturní dům Tartaros Trivia Bosák, Geršl, 

Novotná D+H M. Audy,  
R. Bouda 36 192 Přidělení kongresu 

Brno 2013

30. – 2011 Motyčka Sloup – 
Kulturní dům Tartaros

Historie speleofóra – setkání i sborníků v letech 1982 – 2011
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Lezecké dNI SSS mojtíN 2011

za jk dubnica nad váhom jozef obetko

Vzhľadom na skúsenosti, dobre vybudova-
ný trenažér a vhodné podmienky sa už po 
tretíkrát rozhodli členovia Jaskyniarskeho 
klubu Dubnica nad Váhom zorganizovať 
Lezecké dni SSS v obci Mojtín v Strážov-
ských vrchoch. Centrum diania sme v dňoch 
20. až 22. mája sústredili do zapožičanej 
údolnej stanice lyžiarskych vlekov Ski Moj-
tín pod Javorinou. 

V piatok popoludní sa zača-
lo ukážkami lezenia a lezec-
kých techník, ktoré predviedli 
predseda hostiteľského JK Pe-
ter Medzihradský a člen HZS 
Ivan Račko, a to na lanách pri-
pevnených na dvoch stožiaroch 
lanovky. Nasledoval praktický 
výcvik účastníkov, na čo dohlia-
dali členovia HZS Peter Nemec, 
Milan Staroň, Ján Iľanovský, 
Milan Blažko a Ivan Račko. 
Prvý deň úspešne zavŕšila voľ-
ná zábava s hrou na gitarách  
a spevom až do neskorých hodín. 

Sobota sa začala prednáškou s dataprojek-
ciou o prvej pomoci, bezpečnosti pri lezení 
a pohybe v horskom teréne. Po obedňajšej pre-
stávke účastníci na prírodnom trenažéri nacvi-
čovali jednotlivé lezecké a speleoalpinistické 
techniky. V podvečer všetkých čakal čerstvo 
uvarený kotlíkový guláš a od smädu pivečko. 
Spoločenský večer, ktorý sa pretiahol až do 
skorého rána, spestril DJ hudobnou produkci-
ou a niektorí aj svojimi tanečnými kreáciami. 

V nedeľu sa jaskyniari zdokonaľovali v ná-
cviku záchrany zraneného na lane. Niektorí 
využili možnosť navštíviť jaskyne Mojtínskeho 
krasu. 

Tieto Lezecké dni sa okrem iných pozitív 
vyznačovali i dobrou účasťou, čomu nasved-
čuje 66 podpisov na prezenčnej listine. Prišli 
nielen jaskyniari zo Slovenska, ale aj z Mora-
vy, členovia turistických klubov, občania obce 
Mojtín, TV Markíza, zástupca tlačovej agen-
túry, priaznivci a pratelia. Zastúpené bolo aj 
vedenie SSS vrátane predsedu a podpredsedu. 

Podujatie odhadom navštívilo okolo sto ľudí, 
čo s nostalgiou pripomína účasti na lezeckých 
dňoch v 90-tych rokoch napr. v Demänovskej 
doline. 

Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí 
prispeli k tomuto vydarenému podujatiu, oso-
bitne členom HZS a nášho jaskyniarskeho klu-
bu. Ich zásluhou tohtoročné Lezecké dni SSS 
splnili svoje poslanie i očakávania účastníkov.
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Nové oBjavy v javorINke

Ľubo plučinský, jS Spišská Belá

Objavovanie v niektorých jaskyniach Slo-
venska v posledných rokoch nabralo také 
tempo, že po rokoch istej stagnácie alebo 
aspoň ticha okolo perspektívnych lokalít je 
to až neuveriteľné. Tieto výsledky sú sa-
mozrejme podmienené trpezlivou prácou, 
skúmaním, premýšľaním jaskyniarov, ktorí 
idú za svojím cieľom. V skupinách, kto-
ré majú vážne výsledky, je v neposlednom 
rade, okrem možností tej-ktorej krasovej 
oblasti, hlavnou hnacou silou, ak nie roz-
hodujúcou, nástup „novej krvi“, ktorá sa 
s elánom púšťa do riešenia problémov v na-
šich jaskyniach. Nedá mi nespomenúť slová 
Zdenka Hochmutha, že: „často aj opustené, 
ale perspektívne pracoviská pustia pri obno-
ve kolektívu alebo zmene technológie. Sys-
tematická, neprerušená práca prináša vždy 
ovocie“. Tento trend sa plnej miere prejavil 
aj v našej skupine.

Úvod
Určite ste sa dopočuli, že v jaskyni Javorin-

ka vo Vysokých Tatrách sa v minulom roku 
dosiahlo prevýšenie 410 metrov a 26. 6. bol 
otvorený letný vchod. Kto pozná možnos-
ti a problémy Javorinky, vie, že ide o veľ-
mi závažné udalosti v histórii jej objavovania  
a tento príspevok je o týchto dvoch pre nás 
veľkých úspechoch minulého roku. V krátkos-
ti však treba spomenúť aj obdobie, ktoré im 
predchádzalo, keďže komplexnejšia informá-
cia o stave prieskumu v Javorinke vyšla napos-
ledy už pred 15-timi rokmi v Spravodaji SSS 
(2/1996, predtým 1/1983) a odvtedy sa objavo-
vali len čiastkové správy, ktoré prenikli medzi 
jaskyniarov či už na Speleomítingoch, v krát-
kych výročných správach v Spravodajoch alebo 
sa o nich jednoducho len hovorilo. Obdobie 
od roku 1996 po dnešok môžeme rozdeliť na 
dve etapy – obdobie do objavenia priechodu 
z Chodby pod stenou do nových častí (Mara-
kana atď.) a obdobie vážnych objavov po roku 
2008.

História
Javorinka, donedávna najväčšia jaskyňa slo-

venskej strany Vysokých Tatier (do objavenia 
Mesačného tieňa), sa nachádza v blízkosti obce 
Javorina medzi severnými dolinami Vysokých 
Tatier, Kolovou a Javorovou, na konci severnej 
rázsochy Kolového štítu v masíve Kolového 
Úplazu (1783), ktorý tvorí kryha rôznych ty-
pov karbonátových hornín obalovej jednotky 
Vysokých Tatier od spodnotriasových až po vá-
pence spodnej kriedy (Pavlarčík, 1983) v tvare 
trojuholníka so základňou asi 2 km a s úklo-
nom vrstiev 30 – 35° na sever v približnom 
smere V-Z. Základňu tohto trojuholníka tvorí 
pomyselná čiara medzi súčasnými ponormi 
Kolového potoka (1385) a vyvieračkami v Javo-
rovej doline, prípadne až po „ponorenú“ časť 
tohto krasu, kde najhlbšie dosiahnuté miesto 
je v nadmorskej výške 1125 metrov. 

Jaskyňu objavila naša skupina už roku 1973 
a jej terajších 10 km priestorov za také dlhé 
obdobie sa zdá na prvý pohľad málo, tým skôr, 
že je známa svojimi veľkými priestormi, kde 
sa málokde treba zohnúť, a pracuje sa v nej 
prakticky nepretržite, hoci do minulého roku 
s jedným podstatným obmedzením. Javorinka 
bola prístupná po celé roky iba dva-tri mesiace 
v zimných obdobiach od konca decembra do 
začiatku marca, záležalo na zime. Boli aj také, 
že sa do jaskyne urobili zo štyri akcie a hotovo. 
Muselo sa čakať na ďalšiu zimu. Toto obme-
dzenie spôsobovalo a aj spôsobuje zaplavovanie 
vstupného sifónu Cerberus aktívnym vodným 
tokom pretekajúcim najnižšou a najmladšou 
vývojovou úrovňou jaskyne od spomínaných po-
norov až po Morské oko. Túto úroveň rozdeľujú 
tri vodopády na stupne a práve v najnižšej časti 
pod vstupnou priepasťou je sifón Cerberus; pri 
vyšších stavoch býva zaplavený vodami, ktoré 
nestihne odviesť odtokové Hrdlo, pravdepo-
dobne do súčasnej freatickej zóny pod terajším 
Prízemím (pozri foto na obálke). Táto freatická 
zóna zahŕňa aj priestory pod potokom Javorin-
ka a dokonca zafarbené vody vyšli aj vo vývere 
jaskyne Mokrá diera (Pavlarčík, 1986), nachá-
dzajúcej sa na ľavej strane Javorovej doliny. V jej 
koncovom sifóne sa podarilo zaplávať do vzdia-
lenosti 210 m v hĺbke 32 m. Do roku 1996 bolo 
v Javorinke objavených cca 8500 m priestorov 
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s perspektívou 10 km a zameraných 5183 m 
s 320-metrovým prevýšením, čo ju už vtedy radi-
lo medzi najväčšie jaskyne na Slovensku.

roky 1996 až 2008
Toto dlhé obdobie sa vyznačuje hlavne zame-

riavaním vyšších, geneticky starších priestorov 
objavených v minulých rokoch. Meračské ak-
cie sa striedali s prieskumnými, kopáčskymi, 
farbiacimi či potápačskými, ktoré nadväzovali 
na výsledky a skúsenosti z predchádzajúcich 
rokov. Nechcem unavovať opisom jednotlivých 
priestorov (ten si necháme na inokedy), ale vo 
všeobecnosti ide o skoro vodorovné chodby 
veľkých rozmerov a ich vertikálne prepojenia 
väčšinou v približnom smere 90 – 270° alebo 
o šikmé, vodným tokom málo premodelované 
chodby na vrstevných plochách so sklonom 
30 – 60° na sever. Väčšina chodieb je riečne-
ho charakteru, v nižšie položených chodbách 
s hojným výskytom granitoidného materiálu. 
Ten sa vyskytuje aj v dovtedy najvyšších čas-
tiach v nadmorskej výške 1490 m. Sú to na-
plaveniny Kolového potoka počas postupného 
zahlbovania sa Kolovej doliny v pleistocéne. 
V starších chodbách prekrývajú štrkové na-
plaveniny piesčité hliny a vápencová drvina, 
prípadne sintrové náteky. Výzdoba je veľmi 
rôznorodá, od priestorov úplne bez výzdoby, 
ktorých je v stredných častiach jaskyne naj-
viac, cez rozličné formy sintrovej výzdoby až 
po mohutné náteky s kvapľami. Dĺžka jaskyne 
vzrástla do roku 2008 na 8700 metrov, teda 
priemerne sa počas krátkych zím zameralo 350 
metrov priestorov za sezónu. 

Z technických akcií v tomto období je po-

trebné spomenúť vystrojenie 
jaskyne kovovými rebríkmi, 
umožňujúcimi rýchly pre-
chod do čoraz vzdialenejších 
chodieb, ďalej opravu uzáve-
ru terajšieho zimného vcho-
du, opravu prepadovej hrany 
s mernou latou na meranie 
prietoku vody, montáž hla-
dinomernej šnúry v odtoko-
vom Hrdle. Medzi technické 
činnosti môžeme zaradiť aj 
farbiace pokusy v Loveckej 
jaskyni (1508 m), ležiacej nad 
Javorinkou. V tejto jaskyni 

sme v tomto období vykonali veľa roboty v ná-
deji, že sa tadiaľ dostaneme do Javorinky. Hoci 
vody z konca Loveckej j. pretekajú centrálnou 
časťou Javorinky až na jej hlavný tok, napriek 
kopaniu v koncovom závale sa nám prepojenie 
zatiaľ nepodarilo. 

Medzi vážne počiny rokov 1996 – 2001 
patrili ponory v Morskom oku. Ako prvý sa 
tu zanoril 15. 2. a 1. 3. 1997 Viktor Ďurček 
(Pavlarčík – Hochmuth, 1997), keď v podstate 
„urobil“ celý sifón až po stmelený zával. Dosia-
hnutím 40-metrovej hĺbky vzrástla denivelácia 

Prvý vodopád. Foto: I. Harna

Javorová dolina. V popredí masív Kolového Úplazu, vzadu Kolový a Ľadový 
štít. Foto: I. Michlík
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jaskyne na 360 metrov. Roku 1999 sa takisto 
na dvakrát v sifóne potápal Tomáš Fussgänger, 
ale bez väčších úspechov. Posledným pokusom 
bol ponor Poliaka Krzysztofa Starnawského 
v roku 2001. Neúspešne sa pokúsil prekonať 
zával vodorovnej chodby v 40-metrovej hĺbke, 
avšak potvrdil, že spevnený štrkový nános sa 
rozoberať nedá. Na druhej strane Javorovej 
doliny v Mokrej diere sa sporadicky pokúšali 
o postup ďalej v 200-metrov dlhom sifóne už 
nebohý Wiktor Bolek, neskôr Jozef Gliviak 
a Michal Megela (nepublikované), zatiaľ bez 
spojenia buď s Javorinkou, alebo nejakou jas-
kyňou či celým systémom jaskýň v masíve 
Javorinskej Širokej. 

Keďže v jaskyni stále pribúdali nové priesto-
ry a dostať sa do vzdialených chodieb trvalo 
poriadne dlho, stávalo sa naše podnikanie v jas-
kyni málo efektívnym. Vo vtedajšej centrálnej 
časti jaskyne, v Bufete, sa postavil sedemmiestny 
bivak, ktorý situáciu podstatne zlepšil. Najlepší 

by však bol druhý vchod za zapla-
vovaným Cerberom.

Počas všetkých týchto akcií 
sme sa venovali aj perspektívnym 
miestam, cez ktoré by sa dal ot-
voriť letný vchod. Uskutočnilo 
sa mnoho povrchových akcií, či 
v zime alebo v lete. V skutočnosti 
to vyzeralo tak, že keď sme sa 
meraním v podzemí ako-tak pri-
blížili k povrchu, hneď nasledo-
vali povrchové akcie, no tie až do 
minulého roku boli bezúspešné.

Od roku 2008 – Javorinka
Nové objavy roku 2008 odštarto-

val príchod nových chlapov v ro-
koch 2005 – 2007. Mišo a Martin 

Grivalskí, Martin Siska, Jano Lizák, Miro Kač-
marčík, Daňo Kubic a Tomáš Matava začali 
po predchádzajúcom rozkukávaní sa samos-
tatne podnikať na vytipovaných miestach. Naj-
viac ich ťahala najvyššia chodba jaskyne – Troj-
kráľová. Na prieskumnej akcii 12. – 13. 1. 2008  
v susednej Chodbe pod stenou sa im podarilo 
objaviť pokračovanie do ďalších priestorov, ale 
smerom dole, kým my sme sa pchali stále hore 
v mylnej predstave stále stúpajúcich priestorov 
po pritekajúcej vode. Pomedzi bloky sa dostali 
nad 7-metrový stupeň s malým vodopádom, za 
ktorým sa črtala chodba väčších rozmerov. Nedal 
sa však voľne zliezť, a tak sa museli vrátiť. Na 
nasledujúcej akcii 2. – 3. 2. 2008 skúmali priesto-
ry za stupňom. Ide o dve pomerne veľké riečne 
chodby, pekne vyzdobené hlavne v okolí stupňa. 

Trojkráľová chodba s jej Galériou. Foto: I. Michlík
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V 50-metrovej západnej odteká voda z vodopádu 
do závalu niekde popod Trojkráľovú do Horné-
ho riečiska a ďalej až na terajšiu riečnu úroveň 
jaskyne. Skoro s istotou môžeme povedať, že ide 
o vody z konca Loveckej jaskyne. Rovnako dlhá 
východná vetva sa tiež končila závalom. 

Na ďalšie pokračovanie sme si museli ešte 
jedno leto počkať. Pri zameriavaní minuloroč-
ných objavov 17. 1. 2009 sa počas pauzy Mako 
akosi nevracal. Po hodnej chvíli sa vrátil so 
správou, že objavil priestor „veľký ako štadión“ 
(50 ×50 ×20?  metrov), a tak ho aj pomenoval 
Marakanou. Pri tomto objave sa aplikovalo od-
porúčanie otrepaného plagátika z niektorých 
našich WC: „Za záchodom, trochu vzadu...“. 
Meranie východnej vetvy chodieb pod stup-
ňom sme skončili vo vstupe do Marakany a na 
tejto akcii sa objavilo niekoľko perspektívnych 
odbočiek. Pri mapovaní Marakany 7. – 8. 2. 
2009 bola na najvyššom bode dómu objavená 
ďalšia 50-metrová Chodba so zrkadlom, sme-
rujúca na východ, s pulzujúcim prievanom 
a so zvyškami starého riečiska so žulovými 
okruhliakmi, ale s presintrovaným, nerozobe-
rateľným závalom na konci a s dvoma komín-
mi. Jeden sa končí zasintrovaním, druhý bol 

bez techniky nevy-
leziteľný, a tak sme 
akciu ukončili. 

Všetky objavené 
priestory spolu s Ma- 

rakanou sa vyznačujú mohutnou sintrovou 
výzdobou so sintrovými kopami a stalaktitmi. 
Po vynesení týchto priestorov do mapy sa síce 
nepotvrdilo, že ležia priamo pod spomínanou 
Loveckou jaskyňou, ale aj tak sme dúfali, že sa 
k nej priblížime cez odbočky v Marakane alebo 
cez komín v Chodbe so zrkadlom. 

Stupeň do nových objavov. Foto: I. Michlík
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Na Valentína 14. 2. 2009 sa podaril asi 
kľúčový objav, ktorý posunul Javorinku k let-
nému vchodu. Odbočky v Marakane a v Chod-
be s prievanom sa skončili, niektoré úplným 
zasintrovaním, a tak sa voľné pokračovanie 
nenašlo. Jediným miestom, kde sa dalo po-
kračovať, bola malá diera 20 × 30 cm, aj to 
„zamrežovaná“ kvapľami. Po rozšírení diery 
prešiel do nových priestorov najútlejší a za ním 
ostatní. Na tejto akcii bolo objavených 350 
metrov chodieb s Valentínskym dómom, Dóm 
s riečiskom a Česko-slovenský komín s ďal-
šími odbočkami a komínmi, ako aj vstup do 
Zakopanských chodieb s poriadnym prítokom 
vody. V dňoch 27. – 28. 2. sa podarilo objaviť 
a vyliezť Cibuľový dóm s komínom, 21. – 23. 
3. 2009 sa chlapci pustili do 40-metrového 
Hučiaceho komína, zasa s „mrežou“ na konci, 
z ktorého po vylezení zostali vystrojené asi dve 
tretiny. A zasa bolo leto.

Nasledujúci rok 23. – 24. 1. sa zmapovali 
priestory až pod Cibuľový komín a ten potom 
12. – 14. 2. 2010 až pod Hučiaci komín, terajší 
Šampáňo dóm. Po vynesení na „papier“ bolo 
všetko jasné. Do Kolovej doliny je na skok – len 
kade.

2009 až 2010 – Nádejná jaskyňa
Keďže v Loveckej jaskyni sa nám napriek 

pozitívnym farbiacim pokusom nepodarilo na 
konci postúpiť bližšie k Javorinke a ani jasky-
ňa Tri hríby (1474) so svojím dvojmetrovým 
zimným výtopiskom nepustila, vrátili sme sa 
do skoro zabudnutej Nádejnej jaskyne (1490). 
Na základe postupov v Javorinke vo februári 
a marci 2009 sme tu urobili prvý zoznamovací 
prieskum po rokoch, keď jaskyňu 29. 7. 2001 
zmapoval RNDr. Pavlarčík. Dňa 12. 7. 2009 sa 
zistilo, že po prekonaní závalu z blokov môže 
jaskyňa pustiť. Slabý prievan ťahal dovnútra 
a charakter chodieb jednoznačne svedčil o sta-
rom ponore.

Na jedinej akcii 26. 7. 2009 sa podarilo pre-
niknúť cez zával a bolo objavených 200 metrov 
priestorov pripomínajúcich starú riečnu jas-
kyňu. To znamená facety, na stenách zvyšky 
zarezávajúceho sa potoka, staré riečisko so 
žulovým štrkom a okruhliakmi (jeden vkli-
nený nad Katkinou studňou s priemerom až 
40 cm) a hlavne so slabým prievanom, hoci 
nie po smere bývalého toku, ale o niečo vyššie 
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pod mohutným Tatrazávalom. 
Do zimy 2009/10 sme urobili 
v Nádejnej niekoľko akcií na 
jeho prekopanie. Podarilo sa 
vyliezť 15-metrový Sedembo-
lestný komín pár metrov pred 
Tatrazávalom, no bez možnosti 
ďalšieho postupu. Podľa napla-
veného ihličia usudzujeme, že 
pravdepodobne ústi na povrch. 
V Katkinej studni sa vykopala 
sonda v starom riečisku v za-
nesenom sifóne, no zatiaľ sa ho 
nepodarilo prekonať.

Dňa 24. 10. 2009 sa jaskyňa 
zamerala a potvrdila sa blízkosť 
koncov oboch jaskýň. Všetky 
okolité jaskyne mali už svoje 
súradnice získané pomocou 
GPS alebo teodolitovým zame-
raním, a tak sa bolo treba roz-
hodnúť, čo ďalej. Tatrazával so 
slabým prievanom nepúšťal ani 
po vykopaní ďalšej tatry sutín 
preložených poriadnymi kus-
mi starých sintrových nátekov. 
Preto sme sa rozhodli použiť 
techniku na spresnenie miesta, 
kde by k spojeniu mohlo dôjsť. 

Spojenie javorinka – 
Nádejná jaskyňa

O otvorenie letného vchodu 
sme sa pokúšali hádam od za-
čiatku 90-tych rokov, keď nás 
Javorinka zavrela na dva dni 
za Cerberom (Pavlarčík, 1996). 
Počas núteného pobytu sa 
preskúmala stúpajúca chodba 
vedúca k povrchu do blízkos-
ti dnešného zimného vchodu. 
Úžina na konci sa rozšírila na-
toľko, že sme sa dostali na po-
čutie k povrchu, ale nakoniec 
sme sa rozhodli pre jeho ne-
otvorenie, pretože by slúžil iba 
ako únikový východ v prípade 
zatopenia sifónu a zbytočne by 
zvádzal na nebezpečné akcie, 
keďže na terajšej riečnej úrovni 
sa na mnohých miestach nedá 
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vyhnúť vode a pri náhlych záplavách, keď sa 
jaskyňou valí aj niekoľko kubíkov vody, by tam 
išlo o život. 

Ďalším nádejným miestom boli osrienené 
steny v Bránke – charakteristické miesto na ľavej 
strane Kolového potoka nad ponormi. Kopalo 
sa tu na dvoch našich jaskyniarskych týždňoch, 
no bez úspechu. Zimné povrchové prieskumy 

ukázali na viaceré miesta, kde by 
sa malo v jaskyni pracovať. Vážny-
mi sa javili chodby nad Chodbou 
8. marca: Heliktitová a Záhadná.  
V druhej sa pracovalo v prievaní-
ku, s muškami a vodou, ale toto 
per spektívne miesto zostalo opus-
tené po objavení Loveckej j. 

Aj bývalé najvyššie miesto jas-
kyne – Jožkove chodby – je po-
merne blízko pod povrchom pod 
kótou 1415, a tak sme sa rozhod-
li sondovať v spomínanej jasky-
ni Tri hríby, ktorá sa nachádza 
v blízkosti tejto kóty, ale tiež bez 
výraznejších postupov. Takisto tu 
bola Lovecká so svojím závalom 

a tečúcou vodou na konci. Všetky tieto pokusy 
prekryli nové objavy v Javorinke a Nádejnej 
a všetka energia sa sústredila na ne.

Najprv sme sa spojili s pani Ondrouchovou 
z ČSS, ktorá bola ochotná prísť a použiť svoj 
rádiomaják, pretože sme predpokladali, že 
záverečné chodby Javorinky sú niekde pod 
Nádejnou v miestach pod zaneseným sifónom 
Katkinej studne. Z tejto akcie nakoniec zišlo 
po náhodnom telefonáte s Janom Šmollom, 
ktorý nám poradil použiť pipsy (lavínové vy-
hľadávače). Na prvej akcii 18. – 20. 2. 2010, 
rozdelení na dve skupiny, šiesti do Javorinky  
a štyria do Nádejnej, spúšťame 19. 2. o 13.00 
tri prístroje na vysielanie v perspektívnych 
miestach Nádejnej, jedným sa v Javorinke vy-
hľadáva. Už o 14.15 zaznamenávame nejaké 
hlasy spoza závalu, dobre funguje aj búchanie 
do stien. Pomocou prístrojov sa približujeme 
na vzdialenosť 4,8, resp. 5,0 m po prepnutí na 
opačný režim. Hlasový kontakt cez Tatrazával 
sa síce podaril, ale na inom mieste, ako sa do-
teraz otrocky pracovalo, no prístroje bezpečne 
určili smer ďalšieho postupu. Signál z vysiela-
ča bol zachytený už na vzdialenosť 45 metrov 
cez pomerne členité, no voľné priestory a cez 
uzučkú puklinu a zvyšok zosypaného závalu. 
Bohužiaľ, šampanské muselo počkať, ale as-
poň sme sa porozprávali.

Dňa 27. 3. 2010 sa začínajú práce na pre-
pojení jaskýň. Najprv bolo potrebné odkopať 
a zabezpečiť stále sa zosúvajúci Tatrazával. Na-
koniec sa rozhodlo o prerazení pukliny vľavo 
od závalu. Po mnohých akciách a peripetiách 

Charakteristické chodby s neaktívnymi riečiskami smerujúce k Nádejnej 
jaskyni. Foto: I. Michlík

Nástup do Sintrovej chodby. Foto: I. Michlík
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s technikou a miernymi otravami konečne vi-
dieť za úzkou škárou do väčšieho priestoru 
a v ňom pri troche fantázie šmuhu od čižmy, 
stopu po Makovi pri pamätnom debatnom 
spojení.

Na nasledujúcej akcii 26. 6. 2010, keď bola 
úžina konečne prerazená, nečakajúc na odvet-
ranie, skoro naslepo vstupujeme do Javorinky 
a zastavujeme sa až v Šampáňo dóme pod 
Hučiacim komínom, teraz najvyšším miestom 
jaskyne (1535 m n. m.). Týmto spojením sa 
nám otvoril vytúžený, hoci nie ľahký letný 
vchod a otvorili sa ďalšie možnosti na  skúma-
nie tejto perspektívnej lokality.

pokračovanie v prieskume
Prvou akciou po prepojení jaskýň bolo 17. 7.  

2010 zameranie spojenia až do Šampáňo 
dómu; na tejto akcii sa zameral aj Hučiaci ko-
mín, kde bolo dosiahnuté prevýšenie jaskyne 
404 metrov. 

17. 10. a 17. 11. 2010 sa zmapovalo spojenie 
Cibuľového komína a Rumburakovho dómu 
už cez novoobjavené, tzv. Belanské chodby. 
Časť týchto chodieb má typicky riečny charak-
ter s okruhliakmi na dne a tvorí pokračovanie 
riečiska Nádejnej jaskyne za zaneseným sifó-
nom v Katkinej studni. Po vynesení do mapy 
sa prekrývajú a otvorenie zaneseného sifónu, 
v ktorom sme už sondovali, by nám ušetrilo 
mnoho námahy pri prístupe do perspektív-
nych dómov Javorinky (Dóm s riečiskom, Va-
lentínsky, Rumburakov, ale aj Marakana), kde 
sa objavovanie vlastne iba začína. Nehovoriac 
o tom, že v „starej“ časti Javorinky zostáva ešte 
veľa nedoriešených problémov.

Dňa 22. 1. 2011 sa doliezol a domeral Hu-
čiaci komín až do úzkych, neprielezných prí-
tokových kanálov s muškami a ihličím – takže 
znova koniec. Tu sme dosiahli prevýšenie 410 
metrov (1535 m n. m.), zatiaľ neprekonané. 

V dňoch 5. – 6. 2. 2011 sme objavili ďal-
šie nádejné pokračovanie priamo v koncovej 
stene Trojkráľovej chodby, donedávna najvyš-
šom mieste v jaskyni (prevýšenie 360 m). Táto 
100-metrová chodba môže predstavovať časť 
ďalšej vývojovej úrovne v nadmorskej výške 
nad 1490 metrov.

Dňa 19. 2. 2011 začíname mapovať stú-
pajúce Zakopanské chodby, v lete so silným 
prítokom vody, a 6. 3. 2011 sú zamerané až 

Pribúdajúca výzdoba v nových chodbách. Foto: I. Michlík

Nepríjemné miesto za Marakanou, Trestná lavica. Foto: 
I. Michlík
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po objavený Medvedí dóm. Tieto pomerne 
úzke priestory prechádzajú do mohutného 
priestoru s rozmermi 60 × 20 m a odhadnutou 
výškou 15 – 20 m. Keďže najvyšší polygón. bod 
je tu v nadmorskej výške 1531 metrov, teda 
iba o 4 m nižšie ako doteraz najvyššie miesto 
jaskyne, zväčšenie prevýšenia môžeme očaká-
vať už tento rok po vylezení niektorou stenou 
dómu s črtajúcimi sa pokračovaniami.

perspektívy
Medvedí dóm je pomenovaný podľa tam náj-

dených dvoch kostier medveďov, ešte nevieme 
akých, ktoré sa sem dostali z povrchu Úplazu; 
podobne sa dostala kostra medveďa hnedého 
do Jaskyne pod Úplazom (1720) až do hĺbky 
70 m, kde sme ju našli za ťažko oddretým zá-
valom. Tým chcem len poukázať na možnosť 
ďalších výškových postupov.

Medvedí dóm leží tiež dosť hlboko v masíve, 
takže tu, dúfajme, nehrozí skoré ukončenie 
pod povrchom ako v Hučiacom komíne. Zatiaľ 
tiež nemáme dokázanú hydrologickú spojitosť 
s vodami, ktoré pri mokrejšom počasí tečú na 
dne Jaskyne pod Úplazom, hoci tie nie sú sme-
rodajné. Ak by sa to podarilo potvrdiť, ukázala 
by sa aspoň teoretická možnosť spojenia týchto 
jaskýň. Výškový rozdiel 600 metrov je veľmi 
lákavý (pozri vnútornú stranu obálky). Navyše 
je tu ešte na strane Kolovej doliny v zime osrie-
nený starý ponor – Jendova diera (1630), tiež 
s prievanom, a Jaskyňa v kosodrevine (1550).

Povrchový prieskum častí 
Úplazu, pod ktorými sú tieto 
najvyššie priestory, je veľmi 
náročný pre rozrastenú ko-
sodrevinu a už niekoľkokrát 
sme to tam prechádzali v lete 
aj v zime, ale bez nejakých 
konkrétnych výsledkov. 

Takisto nemáme zmapo-
vané prievany v Javorinke. 
V zime stúpajúci vzduch neťa-
há všetok už cez otvorený letný 
vchod, hoci ten je silne osrie-
nený, ale väčšina sa tratí vo 
veľkých dómoch ešte pred Ná-
dejnou jaskyňou (v Hučiacom 
komíne asi na povrch) a verí-
me, že bude ťahať do ďalších 
priestorov. Prievany v Jaskyni 

pod Úplazom sa tiež tratia niekde po „ceste“ na 
dve dná a je potrebné sa k nej znova vrátiť. 

Ale to už veľmi predbieham. Najprv si mu-
síme počkať na výsledky prieskumu v Med-
veďom dóme. Prekonanie nášho výškového 
rozdielu je len otázkou času a ďalšie priestory 
nad ním by len potešili. V týchto nových pries-
toroch, ale aj v „starej“ Javorinke zostáva toho 
na mapovanie ešte dosť a verme, že aj nové 
priestory tu ešte čakajú na svojich objaviteľov.
 
Literatúra
Fudaly, V., Pavlarčík, S., Vadovský, V. 1983. 

Jaskyňa Javorinka vo Vysokých Tatrách. 
Spravodaj SSS, 14, 1, 13–21.

Hochmuth, Z., Pavlarčík, S. 1997. Speleopo-
tápačský prieskum Morského oka v jasky-
ni Javorinka vo Vysokých Tatrách. Spravodaj 
SSS, 28, 3, 28–30.

Pavlarčík, S. 1984. Speleologický prieskum kra-
sových javov obalovej jednotky severnej stra-
ny Vysokých Tatier. Slovenský kras, 22, 41–67.

Pavlarčík, S. 1986. Podzemné hydrologické 
systémy Vysokých Tatier. Spravodaj SSS, 17, 
1–2, 51–56.

Pavlarčík, S. 1996. Záchrana jaskyniarov v jas-
kyni Javorinka vo Vysokých Tatrách v r. 
1991. Spravodaj SSS, 27, 3, 36–38.

Plučinský, Ľ. 1996. Jaskyňa Javorinka vo Vysokých 
Tatrách (+271;-49). Spravodaj SSS, 27, 2, 4–11.

Technické denníky, Jaskyniarska skupina Spiš-
ská Belá, roky 1996 – 2011.

Medvedí dóm s nevylezenými stenami. Foto: M. Grivalský
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Na prvý pohľad by sa zdalo, že nič – ako 
sme konštatovali pri podobnom príspevku 
o Jaskyni zlomísk. Pôdorysná mapa sa od 
stavu z roku 1996 takmer nezmenila a dĺž-
ka zameraného polygónového ťahu je 2,5 
kilometra. Je tu však niekoľko zaujímavých 
momentov, ktoré asi stoja za povšimnutie. 

Jaskyňa je už od objavov v roku 1971 ťažko 
prístupná cez Vodnú puklinu a Chodbu utr-
penia, ktorú počas topenia snehu alebo počas 
výdatnejších zrážok celé mesiace v roku zatápa 
aktívny tok a do jej značnej časti sa nedá do-
stať. Po relatívne dôkladnom prieskume SK 
Nicolaus a Komisie pre potápanie z Prešova sa 
jaskyňa na dlhé roky opustila s tým, že jej dĺž-
ka je 2286 metrov a ďalšie pokračovanie je síce 
pravdepodobné, ale náročné najmä pre obťaž-
ný prístup. Sporadicky sa navštevovala exkurz-
ne a ešte menej pracovne, aj to iba jaskyniarmi 
z Martina a Moravy. Po rokoch oddychu od 
tejto jaskyne sme sa s novým pohľadom na 
ňu pustili do prekonávania prekážok bránia-
cich v ďalšom postupe. Obetavý Petr Nováček 
z Brna s priateľmi začal na sklonku 20. storo-
čia sprístupňovať priestory jaskyne tak, aby aj 
počas tečenia občasného vodného toku bolo 
možné dostať sa do všetkých častí jaskyne. Za-
čal s rozširovaním úzkej neprieleznej rúrovitej 
chodby nad prvým sifónom v Chodbe utrpe-
nia. Počas niekoľkých akcií sa mu trpezlivou 
prácou podarilo túto úžinu a Smradľavú dieru 
rozšíriť natoľko, že sa mohol chudý jaskyniar 
dostať do Šrolovho a Zrúteného dómu. Veľká 
vďaka za rozšírenie týchto priestorov patrí aj 
členom Horskej záchrannej služby pod vede-
ním I. Račka, ktorí na jeseň roku 2009 tiež 
prispeli k ich spriechodneniu. Vážnym posu-
nom v poznaní jaskyne bola návšteva P. Kosa 
a Z. Dvořáka v nej počas vysokého vodného 
stavu v novembri roku 2002. Tu sa prvýkrát 
zistilo, že hlavný vodný tok tečúci jej pod-
zemím pochádza zo sifónu v Diamantových 
pieskoch. Už tu sme začali tušiť, že vyvieračka 
Nadina studnička a neďaleká občasná vyvie-
račka predstavujú výver vôd nepochádzajúci 
z ponorov v Stanišovskej doline. V súvislosti 

V. Ďurček v Chodbe utrpenia počas transportu potápač
ského materiálu v januári 1996. Foto: P. Holúbek

Z. Hochmuth pri transporte potápačského materiálu vo 
Vodnej pukline v januári 1996. Foto: P. Holúbek

Zameriavanie jaskyne v novembri roku 1995. Foto P. Vaněk

čo Nové v Novej StaNIšovSkej jaSkyNI?

peter Holúbek
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s novými aktivitami v jaskyni sme sa začali za-
ujímať o tak trochu zabudnutú mapu a údaje. 
Zistili sme, že nám chýbajú Papekové chod-
by. Keď sa nám ich nepodarilo v počítačovej 
forme nájsť, zavolal som Z. Hochmuthovi 
do Prešova. Ešte počas telefonovania vytiahol 
zložku Nová Stanišovská jaskyňa a po krátkej 
chvíli aj namerané údaje zo svojho archívu. Po 
ich zoskenovaní sme doplnili naše údaje a opäť 
sme sa presvedčili, že spoľahlivá archivácia na-
meraných údajov je v klasickej papierovej for-
me. V nasledujúcich riadkoch stručne opíšeme 
nové poznatky, ktoré sme získali v poslednom 
období.

postup martinských jaskyniarov 
v Stanišovskej chodbe smerom 
na malú Stanišovskú 

Mohutná Stanišovská chodba nedávala na 
konci 20. storočia spať jaskyniarom združe-
ným okolo P. Pokrievku staršieho. Sondáž-
nymi prácami sa im podarilo postúpiť o 8 m 
na sever smerom k Malej Stanišovskej jaskyni. 
V postupe ich zastavilo nepríjemné blato a zho-
ra visiaci zával. V Malej Stanišovskej jaskyni 
sa pokúsili sondovať aj v chodbe smerujúcej 
v blízkosti jej ukončenia na juh smerom k No-
vej Stanišovskej. Pre náročnosť práce, transport 
materiálu a vodu práce prerušili a dodnes sa 
v nich nepokračovalo. Tieto miesta sa nachá-
dzajú približne 10 metrov pod povrchom (me-
rané lavínovými vyhľadávačkami), 5 metrov 
pod dnom Stanišovskej dolinky a od seba sú 
vzdialené takmer 60 metrov. Navyše nesmerujú 
jednoznačne k sebe, nie je tu výrazný prievan 
a podľa nášho názoru to nie je príliš nádejné 
pracovisko na prepojenie týchto lokalít.

postup moravských jaskyniarov  
v tzv. špirále v Stanišovskej chodbe 

Úzka klesajúca neprielezná špirálovitá chod-
ba, ktorá na severe uzatvára rozmernú Stani-
šovskú chodbu, je v súčasnosti rozpracovaná 
P. Nováčkom. Pracuje na jej rozširovaní a po-
stupe ďalej. Nie je tu však citeľný prievan a zdá 
sa, že ide o dlhodobý problém, na ktorom 
azda budú pracovať aj nasledujúce generácie. 
Je tu však istá šanca postúpiť smerom na sever 
k Malej Stanišovskej j. alebo niekde do pries-
torov pod Stanišovskú dolinku, kde by mohol 
tiecť tok strácajúci sa povyše.

Originálne zápisky Z. Hochmutha z Papekových chodieb 
z apríla 1997

M. Marušin v typickom profile chodieb v Dujničových 
partiách vo februári 1996. Foto: P. Holúbek
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Situačná mapa Malej a Novej Stanišovskej jaskyne
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Nový vchod
Z času na čas sa objavia úvahy o vykopaní 

nového vchodu a obídení väčšiny nepríjem-
ných a úzkych miest. Na konci 80. rokov mi-
nulého storočia sa v tejto veci angažoval spolu 
s mikulášskymi jaskyniarmi J. Šmoll. Vykopali 
asi 2 metre hlbokú sondu na povrchu v mies-
te, kde by podľa vtedajších poznatkov mohol 
ústiť zával v Stanišovskej chodbe. S pomocou 
lavínových vyhľadávačiek zapožičaných od I. 
Račka sme v apríli roku 2011 lokalizovali mies-
to najbližšie k povrchu, ktoré sa však nachádza 
asi 20 metrov od miesta sondovania spred 25 
rokov. Ide o miesto neďaleko cesty vedúcej Sta-
nišovskou dolinkou a známe priestory v jas-
kyni v stropnom závale v Stanišovskej chodbe 
sú iba 7 metrov pod povrchom, čo sme overili 
aj povrchovým polygónovým ťahom. Je však 
otázne, ako by sa nový vchod prekopal, preto-
že pomerne veľký zával ústi do Stanišovskej 
chodby v jej strope a pri kopaní by sa mohlo 
veľa materiálu zosunúť do jaskyne, kde by sa 
nemal o čo zachytiť.

chodba utrpenia
Z času na čas sa objaví iniciatíva s cieľom 

dôkladne prekopať tesnú a nepríjemnú pla-
zivku zvanú Chodba utrpenia. Aj keď sa už 
o to pokúsilo viac jaskyniarov, medzi inými aj 
P. Hipman, tieto chodby sú stále nepríjemnou 
prekážkou, pretože aj keď sa vyčistia, čoskoro 
sa opäť zanesú štrkom. Naposledy tu kus práce 
vykonali 7. mája 2011 severomoravskí priatelia 
J. Pospíšil, A. Toman, P. Hrbáček, P. Lepík a D. 
Toman.

pieskový sifón pri pagode 
v Hornom poschodí

Pri opätovnom prechádzaní jaskyňou sme 
si všimli zaujímavý sifón v Hornom poschodí 
pri m. b. 318. Pretože nie je celkom vyjasnené 
prúdenie vzduchu v jaskyni, môže smerovať 
do neznámych priestorov. Jaskyniari z Mora-
vy Petr Kos, Anděla (Jana Pazderková), Anděl 
(Vojtěch Pazderka) a Kajman (Vít Kaman) na 
konci apríla roku 2011 tu jeden deň sondovali. 
Chodba je úplne zanesená sedimentom a jas-
nejšie svetlo do tejto problematiky prinesie iba 
ďalšie kopanie. Je to však zaujímavý južný smer 
a možno práve toto miesto je kľúčom k ďalšie-
mu postupu smerom k Sokolovej jaskyni.

diamantové piesky
Z iniciatívy M. Danka a P. Procházku sa 

vykopal prístup k tesnej diere s ozvenou v blíz-
kosti koncového sifónu v Diamantových pies-
koch. Po zvážení situácie sa usúdilo, že aj 
napriek ozvene to nie je perspektívne miesto 
na ďalší postup. V sifóne Diamantové piesky sa 
nachádzajú víriacim pieskom ukážkovo vyleš-
tené čierne gutensteinské vápence, ktoré určite 
stoja za pozretie.

postup v chodbe vedúcej k povrchu
Po objavoch rúrovitých chodieb s výmenou 

vzduchu a kostrovými nálezmi plcha v Malej 
Stanišovskej j. sme sa inak začali dívať aj na 
Chodbu vedúcu k povrchu, kde sme počas jej 
merania v roku 1996 s Ľ. Slivom a P. Magdole-
nom našli uhynutého netopiera. Dumaním nad 
mapou sme nadobudli presvedčenie, že chodba 
musí pokračovať ďalej. Dňa 28. 2. 2009 sme 
sa vypravili rozširovať tesnú úžinu pri sifóne 
Ventil, ktorá odradzovala od jej prieskumu. P. 
Pokrievka ml. bol pozrieť chodbu, ktorú roky 
nik nenavštívil, a zistil, že by sa dalo na jej 
konci pôsobiť. 1. 3. 2009 sme sa v zložení P. 
Holúbek, P. Pokrievka ml., Z. Jurík a M. Lejava 
vybrali ďalej rozširovať nepríjemnú úžinu pred 
sifónom Ventil. V pláne už bol aj prieskum kon-
cových partií tejto časti jaskyne. P. Pokrievka 
ako najužší dostal poverenie ísť prvý dopredu 
a skúsiť sondovať v koncovej časti. Zanedlho sa 
vrátil so správou, že sa mu podarilo prekonať 
hlinito-skalnatý sediment a vošiel do voľného 
priestoru. S radosťou sme sa tam presunuli, no 
namiesto horizontálnych chodieb nás čakala 
6 metrov hlboká priepasť. Za ňou sme objavili 
asi 40 metrov pomerne veľkých, ale nepríjem-
ne zablatených chodieb, ktoré sa končili opäť 
zanesenou chodbou a vodným sifónom. Tesne 
pred jaskyniarskym týždňom v Demänovskej 
doline tu blatisto-kamenitú prekážku v kle-
sajúcej chodbe prekonal P. Pokrievka ml. s P. 
Nováčkom. V ďalšom postupe ich zastavil už 
v stúpajúcej časti zával. Je to nepríjemná pre-
kážka a zdá sa, že postup sa skončil, pretože aj 
keby sme začali zhora visiace kamene opatrne 
rozoberať, nie je ich kde dávať. Nechýba tu však 
povzbudzujúci prievan a zdá sa nám, že za záva-
lom nasleduje voľný priestor. Máme totiž pocit, 
že je tu ozvena z voľnej chodby. Určite by rie-
šenie tejto prekážky napomohla návšteva pria-
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teľa Magdolena z Borinky, Silvoša s Mackom 
či trpezlivého P. Vaněka. V zimnom období tu 
citeľný prievan vanie do neznámych častí, ktoré 
smerujú niekde na Malú Stanišovskú jaskyňu, 
tá je však ešte poriadne vzdialená. Uvažujeme 
tu aj o merkaptanovej skúške. Ak by sa totiž do-
kázala súvislosť týchto dvoch jaskýň vzdušnou 
cirkuláciou, bol by to poriadny impulz na práce 
na ich prepojení. 

V nových objavoch sa nachádza aj vodný 
sifón nazvaný podľa I. P. Pavlova. Pri jeho 

zameriavaní sa totiž meračský 
zápisník transportoval v zu-
boch, aby sa úplne nezablatil, 
pričom otvorené ústa po čase 
spôsobili vylučovanie slín ako 
pri slávnych pokusoch rus-
kého vedca. Tento sifón je za 
poriadnou úžinou a nesme-
ruje do zaujímavých častí, ale 
azda by stálo za to pokúsiť 
sa ho vyčerpať. Možnože sa 
otvorí prievan alebo sa náhle 
zmení smer chodieb... Pozoru-
hodné na tejto časti jaskyne je 
to, že sa nachádzajú poriadne 
hlboko pod dnom Stanišov-
skej dolinky, ktorou preteká 
vodný tok, a tieto priestory 
(pozorované iba 3 roky) sú 
v súčasnosti nezatápané a bez 
vodného toku. 

južný smer
V južnej časti jaskyne sa na-

chádzajú minimálne tri zaují-
mavé miesta, ktoré by mohli 
ďalej pokračovať. 

1. V Sifóne s dychom sa nie-
koľkokrát prekopávali piesko-
vé a blatisté sedimenty, avšak 
na rozsiahle výkopy tu nie je 
vytvorený priestor, kde by sa 
ukladal vyťažený materiál. Za 
dvojnásobným zalomením ve-
die chodba smerom na juh, 
no je veľmi úzka. Je tu však 
síce slabý, ale povzbudzujúci 
prievan. Situáciu komplikuje 
aj fakt, že tieto priestory sa 
zatápajú a zanášajú. Naprík-

lad v roku 2010 bol celý rok tento priestor 
zatopený a po jeho vyschnutí na jar roku 2011 
sme iba s problémami vytiahli lano vedúce od 
hutníka – vaničky z blata. Na akcii F. Danihela 
a B. Maričovej 21. 4. 2011 sa chudej, iba 13-roč-
nej dievčine podarilo preplaziť asi 5 metrov 
dopredu. Chodba vraj ďalej pokračuje, ale je 
neprielezná. Pokúsime sa tento údaj mladej 
jaskyniarky, ktorá bola vtedy iba druhý raz 
v jaskyni, overiť a zhodnotiť nádej na ďalší 
postup. 

Severný koniec Chodby vedúcej k povrchu; 28. 3. 2009 a 26. 2. 2011 zame
rali F. Danihel, P. Holúbek, P. Pokrievka ml. a P. Laučík
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2. Zaujímavé je však aj miesto zvané ako Si-
fón s dychom – B, ktoré sa podarilo ešte roku 
1996 objaviť P. Holúbekovi a P. Orvošovi. Ide 

o tesnú, neprieleznú puklinu, ktorú sme začali 
systematicky rozširovať. Tenký M. Lisý z To-
poľčian (JK Strážovské vrchy) sa tu na výdych 

Bokorys Chodby vedúcej k povrchu

Južné ukončenie jaskyne, Sifón s dychom a Topoľčiansky kyslíkový sifón; v máji 2011 zamerali F. Danihel,  
P. Holúbek, P. Laučík a P. Vaněk
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preplazil pár metrov a tvrdí, že ďalej počuť 
ozvenu z väčších voľných priestorov a vzduch 
nie je statický. V prácach na tejto prekážke by 
sme chceli pokračovať, hoci býva tiež zatápaná 
vodou. Súvisí to pravdepodobne s občasným 
vodným tokom tečúcim jaskyňou; napríklad 
v daždivom roku 2010 celý rok jaskyňou tiekla 
voda a toto miesto ani nebolo prístupné. Po 
vyschnutí toku v roku 2011 ešte niekoľko dní 
trvalo, kým tu začala hladina vody klesať. V úz-
kom mieste sme tu v letnom režime prúdenia 
vzduchu jaskyňou na nitke zavesili prúžok ľah-
kej plastickej fólie. Je tam podľa jej trepotania 
evidentný prievan, ktorý vanie do tváre, čiže 
niekde od horného vchodu. 

3. Náhoda pomohla obnoviť práce v piesko-
vom sifóne, najjužnejšom a azda najzaujíma-
vejšom mieste jaskyne. Išlo o miesto, kde sme 
uskutočnili ešte v roku 1996 niekoľko akcií 
na jeho prekonanie. Pri kopaní sme sa tu však 
dusili, a tak sme miesto opustili a vytiahli 
aj plechovú vaničku na transport materiá-
lu, vyrobenú z benzínovej nádrže auta znač-
ky Škoda. Pri rozhovoroch o jaskyniarskych 
problémoch s M. Lisým sme narazili aj na 
problém s nedostatkom dýchateľného vzdu-
chu v podzemí. Milo sa pustil do vyvíjania 
prístroja na báze peroxidu, ktorý by vyvíjal 
kyslík a pohlcoval kysličník uhličitý. Po nie-
koľkých mesiacoch výskumov priniesol Milo 
na chatu do Stanišovskej dolinky 15. 1. 2010 
plechovú škatuľu s hadičkami a fľaštičkami. 
Pokusne prístroj uviedol do chodu. Po skúške 
so zápalkou sa ukázalo, že sa v ňom skutočne 
vyvíja kyslík. Žiaľ, prístroj po chvíli „zblbol“, 
začal sa hriať a voda, ktorú obsahoval, začala 
prudko vrieť, takže v podzemí bol nepouži-
teľný. No v podvedomí už bola akcia napláno-
vaná, a tak sme sa 5. 11. 2010 vypravili na toto 
miesto skúšobne kopať aj bez prístroja, ale  
s komfortne upravenou plastovou vaničkou, 
ktorú nám venovali jaskyniari z Trenčína. Na-
podiv sme sa pri kopaní nedusili a zistili sme, 
že je tu zrejmá výmena vzduchu. Nevieme 
si vysvetliť, prečo sa tu po rokoch prúdenie 
vzduchu objavilo, hoci pri zápiskoch zo zimy 
v roku 1997 máme v technickom denníku 
zaznamenané, že vonku bol silný mráz a pri 
kopaní sme sa tu dusili. Na prienik v tomto 
dnes 34 metrov dlhom, celom vykopanom 
sifóne sme uskutočnili už 15 akcií (5. 11. 2010 

P. Holúbek, V. Lieskovec, M. Lisý a M. Sova;  
r. 2011 – 30. 1. P. Holúbek a P. Laučík, 3. 2.  
P. Holúbek, P. Laučík, B. Kompanický, V. Lies-
kovec, M. Lisý, A. Tureček, 5. 2. F. Danihel,  
P. Holúbek, M. Kováčik, P. Laučík, P. Mace-
ček, S. Votoupal, J. Vronka ml. a J. Vronka st.,  
10. 2. P. Holúbek, B. Kompanický, P. Laučík, 
M. Lisý, A. Tureček, 17. 2. F. Danihel, P. Ho-
lúbek a P. Pokrievka ml., 26. 2. M. Danko,  
T. Grygar, P. Holúbek, P. Laučík, P. Orvoš,  
A. Turan, L. Vlček, S. Votoupal, A. Votoupa-
lová, 3. 3. M. Danko, L. Drábik, P. Holúbek, 
P. Laučík, V. Laučík, M. Lisý, A. Tureček, 7. 4. 
P. Holúbek, M. Kotras, Ľ. Krčmárik, P. Laučík 
a M. Sova, 10. 4. M. Kotras, Ľ. Krčmárik,  
P. Laučík, V. Laučík, M. Sova, 16. 4. P. Holú-
bek, M. Kováčik a V. Laučík, 17. 4. F. Danihel, 
P. Holúbek, P. Vaněk, 24. 4. M. Danko, P. 

M. Lisý pri skúške kyslíkového prístroja

M. Danko, L. Drábik, P. Holúbek, M. Lisý, P. Laučík, 
V. Laučík a A. Tureček po výkopových prácach v Topoľ
čianskom kyslíkovom sifóne. Foto: A. Tureček
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Holúbek, P. Kos, J. Pazderková, V. Pazderka,  
1. 5. F. Danihel, P. Holúbek, P. Laučík, V. Laučík  
a A. Turan, 7. 5. E. Červenková, J. Červenka,  
P. Holúbek, M. Kováčik, V. Laučík, J. Vronka 
ml., J. Vronka st., D. Zavada). Strop v zane-
senej chodbe stále stúpa a kopaním sme tu 
dosiahli skoro najvyššie miesto v celej jasky-
ni. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Názory 
na postup sú tu rozdielne. P. Vaněk tvrdí, 
že objav je na spadnutie, hĺbavý Peter Or-
voš nie je optimistický, M. Danko, M. Sova,  
S. Votoupal, P. Maceček, M. Kováčik, V. Lies-
kovec a ostatní neoplývajú ani nadšením 
a ani skepsou, bratranci Laučíkovci a J. Vron-
ka so synom usilovne kopú. M. Lisý v snahe 
byť rýchlo už v nových priestoroch organi-
zuje časté výlety na Liptov. Na počesť jeho 
aktivity pri vyvíjaní prístroja na dýchanie 
v jaskyni sme tento sifón nazvali Topoľ-
čiansky kyslíkový. Ešte sa tu dá pár akcií 
odrobiť, ale potom nastane problém s ukla-
daním vykopaného sedimentu. V zálohe sú 
však spriaznení demänovskí susedia, ktorí 
keď bude najhoršie s ťahaním vaničiek, tak 
určite pomôžu. 

zhrnutie
Keď sa pozrieme bližšie na jaskyniarske pre-

kážky v Novej Stanišovskej jaskyni, tak sa zdá, 
že oproti ostatným problémom v Jánskej doli-
ne (rozsiahle závaly v Jaskyni zlomísk, Jaskyni 
v Medzibrodí, Bráne v Podkove či vo Večnej 
robote a Slnečnom lúči alebo komplikova-
né sifóny v Záskočí, Hlbokom, Starom hrade, 
Sokolovej, Poschodovom potoku či Jaskyni 
zlomísk) sú o čosi ľahšie. Ale iba čas, jaskyniar-
ske nadšenie a najmä šťastie ukážu, či sa v bu-
dúcnosti posunú hranice nepoznaného v tejto 
zaujímavej klasickej horizontálnej lokalite Níz-
kych Tatier. Keďže podobne ako v ostatných 
stanišovských jaskyniach sa tu nevyskytujú 
žulové okruhliaky, známe napríklad z jaskýň 
Demänovskej doliny či jaskyne Poschodový 
potok, ale iba piesok obsahujúci kryštalické 
častice, predpokladáme komplikáciu priebehu 
hlavných chodieb. Buď sú pochované v nepre-
konateľne hlbokých zasedimentovaných sifó-
noch, čo by nebola príliš povzbudivá správa, 
alebo ponory vôd vytvárajúcich hlavné chodby 
stanišovských jaskýň sú tak ďaleko, že voda 
nedokázala transportovať žulové okruhliaky 

v podzemí mnohé kilometre niekde z oblasti 
Ponoru Štiavnice a Hurtajovej sondy, kde by 
sa tieto ponory mohli nachádzať. Túto odváž-
nu a určite nie nereálnu teóriu podporujú aj 
zistenia P. Magdolena a P. Nakládala z konca 
minulého storočia. 

Veľkou otázkou je aj prievan vanúci jasky-
ňou. Podľa jeho správania sa dá usudzovať, že 
súčasný vchod do jaskyne funguje ako spodný 
vchod do jaskynného systému. Nie je až taký 
silný ako napríklad v Jaskyni zlomísk, ale vo 
vchodových častiach ho možno jasne identi-
fikovať. Jeho najväčšie úbytky registrujeme 
niekde v oblasti Papekových chodieb, Šrolov-
ho dómu a Stanišovskej chodby, ale bližšie 
sme sa tomu ešte nevenovali. V letnom ob-
dobí sme so Z. Hochmuthom merkaptanom 
označkovali vzduch nasávajúci rozsadlinou 
nad Novou Stanišovskou jaskyňou. Ani počas 
týždňa sa však v studenom vzduchu vystupu-
júcom na povrch z vchodu z oceľovej rúry ne-
objavil, takže je tu veľká pravdepodobnosť, že 
gravitačné posuny nezasiahli do vývoja Novej 
Stanišovskej jaskyne. Nemáme ani potuchy, 
kde by sa mohol nachádzať horný vchod do 
jaskyne. Bolo by určite dobré, keby to bolo 
čím ďalej a čím vyššie... 
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V oblasti Muránskej planiny sa nachá-
dzajú dva vcelku zaujímavé vápencové ma-
sívy vhodné na výskum jaskýň, a to Malá 
Stožka a susediaca Veľká Stožka. V oboch 
lokalitách je známych pomerne veľa jaskýň 
rôznych dĺžok a keďže sú blízko môjho 
rodiska, posledných 10 rokov sa vo voľnom 
čase venujem speleologickému prieskumu aj 
tejto oblasti. 

Masív Malej Stožky je síce pomerne malý, ale 
určite vo svojich útrobách skrýva i nejakú „po-
riadnejšiu“ jaskyňu. To, že tam naozaj niečo je, 
potvrdzuje aj jaskyňa Malá Stožka 1 (obr. 1), 
ktorá má vyše 60 m, a ďalšie menšie jaskynky. 
Okrem toho sme tu zaregistrovali aj pomerne 
veľký výpar, kde sa nám podarilo vykopať 
skoro 12 m sondu (obr. 2) zatiaľ bez väčšieho 
náznaku jaskyne, hoci prievan v nej je pomer-

Obr. 1. Vchod do Malej Stožky 1. Foto: M. Jagerčík

Obr. 2. Sonda pod Malou Stožkou. Foto: M. Jagerčík

Obr. 3. Priepasť Veľká Stožka. Foto: M. Jagerčík

Obr. 4. Sonda Polomčanov. Foto: M. Jagerčík 

jaSkyNe maLej a veĽkej Stožky

marián jagerčík
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ne intenzívny a v nadmorskej výške skoro 1000 
m aj pomerne teplý – okolo 6 °C. Výparisko 
už pred nami zaujalo aj iných jaskyniarov, lebo 
asi 100 m od našej sondy som našiel pozostat-
ky starej výdrevy a kopania sondy. Možno tu 
niekde bude kľúč na prienik do tohto masívu.

Druhý masív, Veľká Stožka, je podľa mňa 
ešte zaujímavejší pre jeho pomerne veľkú plo-
chu a relatívne prevýšenie cca 500 m. Aj tu sa 
vyskytuje mnoho identifikovaných i neidenti-

fikovaných jaskýň. Prieskumu týchto lokalít 
sa venovali rozličné jaskyniarske esá, ale len  
v rovine identifikácie a základného opisu; se-
riózny jaskynný prieskum, tak ako ho po-
známe z iných pracovných lokalít, sa tu ešte 
nerobil. Naša skupina Speleo Detva po dohode 
so Speleoklubom Muránska planina vykonáva 
základný prieskum v tamojších už známych  
i neznámych lokalitách. Z tých známejších 
spomeniem priepasť Veľkú Stožku (Zadné 
hory, obr. 3), ktorú sa nám podarilo pre-

hĺbiť zatiaľ o 9 m. Na 
úrovni doliny sme vy-
kopali tzv. sondu Po-
lomčanov, dlhú 8 m, so 
studeným prievanom 
(obr. 4), a nad ňou sme 
zdokumentovali dovte-
dy neidentifikovanú 
dvojposchodovú jas-
kyňu Chotárna 2 (obr. 
5, 6). Na prieskume sa 
zúčastňujú väčšinou 
členovia našej skupiny 
a Speleoklubu Tisovec.

Obr. 5. Horný vchod do Chotárnej 2. Foto: M. Jagerčík

Obr. 6. Dolná chodba v jaskyni Chotárna 2. Foto: M. 
Jagerčík
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V severných častiach Braniska v krasovom 
území Lipovce-Lačnov už vyše 30 rokov pra-
cujú speleológovia z Prešova. Snom každého 
jaskyniara, a aj mojím je bezpochyby objaviť 
niekoľkokilometrovú jaskyňu. Za toto obdo-
bie sa v Lačnovskom kaňone, Kopytovskej 
doline, Chmeľovej, Voroblíku atď. uskutočnilo 
niekoľko stoviek povrchových akcií. Bolo obja-
vených mnoho jaskýň, ale len menšieho rozsa-
hu s max. dĺžkou 15 m. Väčšina jaskýň je po-
lygenetického pôvodu, poznačená mrazovým 
zvetrávaním. Kým niektoré časti územia sú už 
podrobnejšie opísané, napríklad kras Lačnov-
ského kaňonu (Hochmuth, Košč, 2004) alebo 
susedný Slavkovský kras (Hochmuth, Košč, 
2006), z krasu Kopytovskej doliny sú zná-
mejšie iba 2 jaskyne. Spracované boli geomor-
fologická mapa územia (Hazdová, 2002)  
a návrh geografického informačného systému 
(Hochmuth, Tomášiková, 2007). Geomorfoló-
giou územia sa dávnejšie zaoberal R. Novodo-
mec (1982).

V posledných rokoch sme začali veľmi detailný 
povrchový prieskum (revíziu) východného svahu 
Kopytovskej doliny JZ od Červenej skaly (nad 
dolinou Voroblík), čiastočne zachyteného aj na 
mape z vyššie uvedeného príspevku (Hochmuth, 
Košč, 2004, s. 24 – 25). Dňa 15. 10. 2010 R. Košč 
a B. Šatníková urobili krátky prieskum v tomto 
území a pod malou nevýraznou skalou objavili 
neveľkú puklinu smerujúcu dole do masívu. 
Hneď nasledujúce dni prebiehali kopáčske práce 
na spriechodnení úzkeho vchodu. Najprv sa nám 
zdalo, že úzka chodba smeruje kdesi dolu, ale po 
desiatich akciách sa ukázalo, že tadiaľto cesta 
nevedie. V smere na S pokračovala malá puklina, 
vyplnená sutinou. Sprvoti sme jej nepripisovali 
význam, pri jednej z akcií sme sa však rozhodli ísť 
práve týmto smerom. Bolo to správne rozhodnu-
tie. Po nenáročnej „kopačke“ sa nám pred očami 
otvorila zem a uvideli sme dlhú úzku chodbu. Pri 
ďalšej akcii sa nám v nej podarilo preniknúť do 
vzdialenosti takmer 15 metrov. 

Spolu s B. Šatníkovou sme 15. 11. 2010 
o 20.40 prekonali úžinu pri polygóne 5. Po-

stupne sme sa dostali do vzdialenosti 24 m, na 
naše prekvapenie do priestrannej sienky, v kto-
rej sme sa mohli aj postaviť.

Pri počiatočných kopáčskych prácach nám 
pomáhali aj moji žiaci zo ZŠ Družicová z Košíc 
(A. Tóthová, V. Naščák, Z. Gerhátová, M. Čiž-
már). Preto neskôr, keď sme rozmýšľali, ako sa 
jaskyňa bude volať, padlo rozhodnutie – DRU-
ŽICOVÁ. Na kopáčskych akciách sa zúčastnili 
aj F. Šatník, J. Šatník a M. Roják. 

Družicová jaskyňa sa nachádza v nadmor-
skej výške 780 m, približne 500 m SZ od vrcho-
lu Červenej skaly v území, ktoré je tvorené sivý-
mi masívnymi a ramsauskými dolomitmi. Má 
mierne SV smer, toho času je dlhá cca 24 m, 
ale tušíme ďalšie objavy. Veľké množstvá roz-
ličného jemného materiálu (hlina, dolomitický 
piesok, malé úlomky dolomitu) s najväčšou 
pravdepodobnosťou do jaskyne naplavil vodný 
tok. Aj niektoré zvetrané, omrazené či vodnou 
koróziou zmenené časti jaskyne naznačujú, že 
tam mohol byť v minulosti vodný tok. Zdá sa, 
že môže ísť o jaskyňu riečneho pôvodu, na roz-
diel od ostatných jaskýň v tejto oblasti; genéza 
Zlej diery je doteraz nejasná. 

Ďalší prieskum Družicovej jaskyne, toho 
času druhej najdlhšej jaskyne v krasovom úze-
mí Lipovce-Lačnov, môže objasniť jej skutočnú 
veľkosť a genézu. Aby sa tak stalo, budeme 
musieť z jaskyne dostať ešte veľké množstvo 
naplaveného materiálu.

prIeSkUm drUžIcovej jaSkyNe  
v kopytovSkej doLINe (BraNISko)

michaela pancuráková, oS prešov

Mapovanie Družicovej jaskyne. Foto: R. Košč
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ZELENÁ MODRÁ

Taký názov malo podujatie, ktoré sa konalo 
v dňoch 25. a 26. 6. 2011 v Pružine-Priedhorí. 
Jeho prvý ročník inicioval a zorganizoval Jasky-
niarsky klub Strážovské vrchy. Pre účastníkov 
pripravil bohatý program. Kto chcel, navštívil 
Pružinskú Dúpnu jaskyňu, ktorá bola po obi-
dva dni osvetlená. Okrem toho sa v nedeľu 
v priestoroch jaskyne uskutočnil koncert spe-
váckych zborov ACAPEOPLE pri ZUŠ v Považ-
skej Bystrici a Komorného zboru učiteľov pri 
ZUŠ v Púchove. Jaskyňu si počas týchto dvoch 
dní prezrelo viac ako 600 záujemcov.

Sobotné popoludnie patrilo vystúpeniam 
country a folkových hudobných skupín 
z okolia. Návštevníci tejto časti podujatia 
v RZ Priedhorie si okrem počúvania hudby 
mohli zatancovať, posedieť s priateľmi alebo 

pochutiť na baranine pripravenej podľa ori-
ginálneho mongolského receptu či na iných 
dobrotách.    

Text a foto Miroslav Kortman

jaSkyNovINky

P. Holúbek pripravuje baraninu na mongolský spôsob
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Tak ako u nás, hádam všade na svete jas-
kyniari každoročne rekapitulujú a prezen-
tujú svoje nové objavy, poznatky a techniku. 
Rovnako je to aj v Írsku. Každoročne sa 
tam stretávajú jaskyniari z celého ostrova 
na podujatí s názvom sympózium SUICRO 
(The Speleological Union of Ireland and 
Irish Cave Rescue Organisation), čo je ob-
doba nášho Speleomítingu. 

Myšlienka zúčastniť sa na tomto podujatí 
skrsla už pred rokom, kedy som dostal po-
zvanie od Pavla Cesnaka, člena SK Cassovia, 
pôsobiaceho už nejaký čas  
v Írsku. Do cesty sa mi však 
postavilo nejaké to polien-
ko, a tak jediným naším zá-
stupcom na tomto poduja-
tí ostal Pali. Tento rok som 
si povedal, že už sa nedám 
zastaviť ničím, navyše to 
tentoraz vychádzalo aku-
rát na moje narodeniny. 
Ale je škoda, že tento „trip“ 
som absolvoval iba sám, aj 
keď sprvu bolo záujemcov 
dosť. Vzhľadom na to, že 
Írsko leží v ceste Golfského 
prúdu a o čosi severnejšie 
ako územie SR, je aj ta-
mojšie počasie dosť nevľúd-
ne. Ale čo čert nechcel, tri  
z piatich dní pobytu tak-
mer celý deň svietilo slnko. 
Na ich pomery naozaj nád-
herné počasie. Musím sa 
priznať, že hoci som pristá-
val na dublinskom letisku, 
Dublin som videl jedine 
z výšky; napriek tomu sa 
mi podarilo navštíviť na-
ozaj neobyčajné miesta, za 
čo sa musím poďakovať 
predovšetkým Palimu. 

Podujatie SUICRO 2010 
sa tento rok uskutočnilo 
v mestečku Drumshanbo 

na severe Írska (mapa 1). Začínalo sa v so-
botu 23. 10. a pokračovalo až do pondelka  
25. 10., kedy mali Íri štátny sviatok. Počas 
dvoch večerov sa premietali filmy nielen s jas-
kyniarskou tematikou, konali sa prednášky  
a tombola (kde bolo hádam všetko od detských 
hračiek až po alkohol). Na prednáškach som 
sa zoznámil s írskymi jaskyňami z teoretickej 
stránky. Írsko je geologicky veľmi rozmanitá 
krajina. Pri štúdiu jej geológie ma samozrej-
me zaujali oblasti krasového charakteru, kto-
rých je tam celkom hojne. Írsko má podobnú 
geologickú históriu ako ostrov Veľkej Británie. 

Mapa 1. Prehľadná mapa Írska a podrobná mapa navštívenej oblasti 
(http://maps.google.com)

Obr. 1. Arroo – pieskovcové vrstvy vrchného karbónu. Foto: autor 

Návšteva SympózIa SUIcro v írSkU 

Ladislav gagyi, Sk cassovia

Speleológia v zahraničí
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Územie prešlo niekoľkými 
horotvornými procesmi, 
bolo súčasťou spoločného 
kontinentu Laurussie, aby 
nakoniec podstúpilo „vy-
hladzovaciu kúru“ počas 
poslednej doby ľadovej. 
Aj keď na prvý pohľad sa 
zdá, že Írsko je ako placka, 
nie je to tak. Je to krajina 
posiata pahorkami, ktoré 
vznikli práve počas posled-
nej doby ľadovej. Najvyššia 
hora Írska je vysoká 1038 m  
a má meno Carrauntoohil. 
Zvyšok krajiny sa nachá-
dza väčšinou vo výškach 
od 0 do 200 m nad mo-
rom. Írsko je bohaté aj na 
jazerá, čo je tiež dôkaz mo-
hutného zaľadnenia. 

Krasové územia, ktoré som navštívil a kde 
sa dá jaskyniarčiť, sú tvorené predovšetkým 
karbónskymi horninami; vtedy sa Írsko na-
chádzalo tisíce kilometrov južnejšie. Tamojšie 
krasové územia sú predovšetkým planinového 
typu. Predstavujú mohutné dosky tmavosivé-
ho vápenca, takmer vždy pokryté mohutnými 
(aj stovky metrov hrubými) vrstvami pieskov-
cov a bridlíc (obr. 1). Ide o pochovaný kras. 
Tieto mohutné vrstvy ne krasových hornín sa 
našťastie nenachádzajú na všetkých krasových 
územiach. 

Počas teoretického zoznamovania sa s jasky-
ňami na prednáškach som si všimol niekoľko 
morfologických súvislostí: takmer všetky jas-
kyne v Írsku sú pretekané vodným tokom a ab-
sentuje v nich sintrová výzdoba; majú pomerne 
malé prierezy a takmer všade je brutálne riedke 
jaskynné blato. Absencia výzdoby a erozívne 
tvary by nasvedčovali tomu, že ide o horské 
jaskyne. Avšak vzácnosť vertikálnych priestorov 
v nich hovorí o niečom inom, hoci majú aj prie-
pasti. Treba si však uvedomiť, že v Írsku prší toľ-
ko a tak často, že voda má veľkú erozívnu silu, 
ktorá ničí výzdobu. Tiež vápenec nie je úplne 
čistý a obsahuje ílovitú zložku, ktorá nepriazni-
vo vplýva na vznik výzdoby. V každom prípade, 
keď by ste sa niekedy vybrali do Írska jaskyniar-
čiť, zoberte si radšej neoprén ako lezecký výstroj. 
Podotýkam, že írski jaskyniari a jaskyniarky 

sú veľmi zdatní a odvážni, schopní ubehať  
v jaskyni takmer hocikoho.

Keďže v Írsku funguje prohibícia, zdalo sa 
mi, že Íri pijú málo. A tak prvý večer prebehol 
bez komplikácií a po výdatných írskych raňaj-
kách, o pol jedenástej, sme sa vybrali na „light“ 

Mapa 2. Mapa krasovej oblasti Fermanagh s vyznačenými krasovými javmi 
(Gareth Ll. Jones et al., 1997)

Obr. 2 – Vodopády v Slievemore. Foto: autor
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povrchovú akciu. Počasie nám prialo, a tak po 
asi hodine a pol jazdy autom sme sa dostali 
do oblasti Truskmore Mountains, kde v údolí 
Slievemore sa nachádza jaskyňa Dermot and 
Grainne‘s cave s najväčším portálom v Írsku. Jas-
kyňa leží tesne pod hranou planiny asi o 200 m  
vyššie ako prístupová cesta a v ten deň sme 

chceli ešte čosi stihnúť, preto sme jej návštevu 
vypustili z plánu a miesto toho sme sa prešli po 
okolí. Hoci sme nepresiahli nadmorskú výšku 
300 m, okolitá krajina sa podobala na tú, na 
ktorú môžeme v kontinentálnej Európe naraziť 
niekde vo vysokých horách. Množstvo potokov, 
kaskád a vodopádov (obr. 2), skalné útesy vyso-
ké zhruba 100 m a pod nimi rozsiahle sutinové 
kužele, spevnené kalcitom. Horniny tvorili pre-
važne karbónske vápence a bridlice, ktoré boli 
prepchaté fosíliami (obr. 3). Mohutné útesy boli 
rozčlenené do vrstiev a z medzivrstevných škár 
vytekalo množstvo vôd, ktoré napájali potôčiky. 
Cestou do mesta Sligo sa nám odkryl pohľad 
na Ben Wiskin, Ben Bulben (niečo ako posvätné 
miesto Írov) a západ slnka nad Západným At-
lantikom. Všade okolo boli rozosiate paleolitic-
ké monumenty ako pohrebné a obetné miesta. 
V obnažených horninách na pobreží civeli na 
nás karbónske fosílie, najmä drsnaté koraly 
(obr. 4), ktoré vyhynuli v perme. 

Nasledoval návrat do Drumshanbo a ďal-
šie kolo prednášok a prezentácií. Nasledujúci 
deň sme sa rozlúčili s írskymi jaskyniarmi  
a nabrali smer Severné Írsko, kde sme mali  
v pláne návštevu jaskyne Pollasumera, dlhej 
cca 450 m, v oblasti Fermanagh (mapa 2 a 3). 
Je to väčšia ponorová jaskyňa, patriaca hydro-
logicky do Marble Arch Cave System. Cestou 
sme sa zastavili v jaskyniarskom dome skupiny 

Mapa 3. Mapa jaskyne Pollasumera (Gareth Ll. Jones 
et al., 1997)

Obr. 4. Fosílie: solitárne koraly rodu Siphonophyllia. 
Foto: autor

Obr. 5. Jaskyniarsky dom skupiny Shannon Group v ob 
lasti Fermanagh. Foto: autor

Obr. 3. Fosílie: brachiopod radu Rhynchonellida a koló
niotvorné koraly radu Siphonodendron v karbónskych 
vápencoch, Slievemore. Foto: autor

Speleológia v zahraničí
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Shannon Group (obr. 5), odovzdať prezent  
v podobe nástenného kalendára s jaskyniar-
skou tematikou od Pavla Kočiša. Jaskyňu sme 
navštívili spolu s poľským speleopotápačom 
Arturom Kozłowskim a Indrė Kutkaite, s kto-
rými Pali jaskyniarči (obr. 6). Jaskyňa je zau-
jímavá tým, že ju Íri veľmi nenavštevujú, pre-
tože je veľmi ďaleko od auta. Čo bolo celkom 
úsmevné konštatovanie, pretože to trvalo asi 
15 minút. Okrem toho je táto jaskyňa nesláv-
na náhlymi záplavami, ktoré naplnia za veľmi 
krátky čas celú jaskyňu vodou. Odtokové sifó-
ny sú pomerne úzke a priestory jaskyne ležia 
takmer výlučne pod úrovňou vchodu. Zberná 
oblasť vodného toku je rozsiahla, a teda na 
poriadny malér postačuje len malý dáždik. 
Pred vchodom je namontovaný automatický 

limnigraf, ktorý zaznamenáva výšku hladiny. 
Jaskyňa sa nachádza len asi 15 – 20 metrov pod 
úrovňou okolitého terénu na konci slepého 
kaňonovitého údolia. Terén v okolí je posiaty 
stovkami malých a stredných závrtov. V uzáve-
re údolia sa nachádza niekoľko otvorov, prav-
depodobne fosílnych portálov tejto jaskyne. 
Tak ako je to zvykom v tejto časti Írska, aj táto 
jaskyňa sa vytvorila v karbónskych vápencoch 
tmavosivej farby. Čo ma však na prvý pohľad 
zaujalo, boli snehobiele fľaky, ktorými boli 
posiate steny jaskyne, a množstvo skalopsov. 
Kým biele fľaky predstavujú sekundárnu kalci-
tovú výplň dutín pochádzajúcich z čias vzniku 
horniny, skalopsy poukazujú na búrlivý aktív-
ny vývoj jaskyne. Voda tečúca do jaskyne bola 
sfarbená do tmavohneda, vyzeralo to skôr ako 
čierny čaj a nie čistá voda. Spôsobovali to látky 
vyluhované z listov stromov, ktoré počas jesene 
napadali do potoka. Všetky kamene ponorené 
do vody sfarbila voda do hneda a boli pokryté 
slizkou hmotou (riasami), preto pohyb po nich 
bol celkom zábavný, aspoň pre pozorovateľa 
(obr. 7). 

Vysoký portál jaskyne sa po niekoľkých met-
roch podstatne znížil a ako dôsledok silných 
prívalových vôd sa v jaskyni nahromadili kopy 
veľkých nekrasových (pieskovcových) obliakov 
a dreva. Takže pohyb v jaskyni bol rovnako 
zaujímavý. V útrobách jaskyne sa veľké obliaky 
už takmer úplne stratili a nahradil ich piesok 
a štrk. Po opustení aktívnej vetvy sa zmenil aj 

Obr. 8. Spoločná fotografia v útrobach jaskyne Pollasumera. Foto: autor 

Obr. 6. Spoločná fotografia pred akciou. Foto: autor

Obr. 7. Kaňon ústiaci do jaskyne 
Pollasumera. Foto: autor

Speleológia v zahraničí
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charakter chodieb. Presne podľa predpokladov 
z prednášok mali zväčša prierez na „kľačiaceho 
strelca“, takže človek nevedel, či sa má plaziť 
alebo liezť štvornožky. Ale ani jedno nebola 
veľká výhra. V týchto úzkych chodbách sa ob-
javilo zopár pekných sintrových nátekov, ktoré 
predstavovali takmer celú sintrovú výzdobu 
jaskyne a samozrejme sťažovali postup. Prešli 
sme niekoľko vetiev a natrafili sme aj na vyvia-
zanú starú Arturovu vodiacu šnúrku, končiacu 
sa v statickom sifóne na dne malej šachtičky. 
Nakoniec sme sa rozhodli preskúmať jednu 
plazivku, kde som sa zasekol (ale nie fyzicky). 
Ostatní pokračovali do ďalších priestorov, kto-
ré však neboli nijak rozsiahle (obr. 8). Ja som 
sa rozhodol nepokračovať aj preto, lebo som  
v stenách objavil pravú výzdobu jaskyne a po-
ciťoval som silné nutkanie všetko zdokumen-
tovať. Išlo znovu o fosílie, ktoré trčali zo stien. 
Boli to veľmi dobre prírodou vypreparované 
zachované fosílie nautiloidov, amonitov go-
niatitového typu (obr. 9), machoviek, koralov 
(obr. 10) a krinoidov (obr. 11). Táto jaskyňa 
vo mne zanechala naozaj hlboký dojem a rád 
by som sa tam ešte niekedy vrátil. V budúcom 
roku sa Artur a Pali pokúsia prepojiť túto 
jaskyňu so zvyškom systému a iste sa podelia  
o tento zážitok aj s nami. Pri opúšťaní jaskyne 
von už poriadne lialo, a tak bol najvyšší čas 
z nej vypadnúť. 

Cestou domov sme sa ešte zastavili v mesteč-
kách Cavan na kebab a Navan zaviezť Artura  
a Indrė na autobus do Dublinu. Pali po návra-
te domov už nestihol ani ohriať stoličku a ute-
kal do práce na nočnú. Nasledujúci deň som 
odlietal z Írska s kopou fotiek a nezabudnuteľ-
nými zážitkami. V Írsku však ostal veľmi dobrý 
kamarát, ktorý aj po odchode zo Slovenska 
dokazuje, že je dobrý chlap a jaskyniar, čo sa aj 
v ďalekej krajine stále aktívne venuje jaskyniar-
čeniu. Aj preto sa tam budúci rok chcem vrátiť 
a vidieť ďalšie miesta a jaskyne.

pramene
Gareth Ll. Jones, Gaby Burns, Tim Fogg, 

John Kelly (1997). The Caves of Fermanagh  
and Cavan. W. & G. Baird, Antrim, North 
Ireland, 128 s.

http://english.fossiel.net
http://maps.google.com
http://arturconrad.blogspot.com/

Obr. 9. Fosília: rez amonita goniatitového typu.

Obr. 11. Fosília: krinoid. Foto: autor

Obr. 10. Fosília: vypreparovaný solitárny koral. Foto: 
autor

Speleológia v zahraničí
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Ráno 4. 8. 2010 sa nezačalo práve opti-
málne. Dnes máme uskutočniť zostup na 
dno tisícovkovej Lukinej jamy a môj brat 
Števo akurát musí dostať žalúdočné problé-
my. Asi zo včerajšej chorvátskej večere. Jeho 
žalúdok je precitlivený na rôzne konzer-
vanty a E-čka. Má kŕče, všetko z neho ide 
von, sotva ustojí na nohách. Erik K. sa ho 
pokúša vyliečiť svojou domácou pálenkou, 
ale pomáhajú až nasadené lieky.

Ranné chorvátske bojové rozdelenie nestí-
hame, zastupuje nás Braňo. Našou úlohou 
bude zvládnuť zostup do priepasti za 2 dni 
(!), z čoho vyplýva pekne ostrá akcia. Bežne 
sa vystrojená Lukina jama robí totiž za 3 dni. 
Z dna máme za úlohu vyniesť dve prázdne 
potápačské fľaše, po ceste hore potom nie-
koľko odložených lán a tiež smeti. Cestou ku 
vchodu, kam nás odvezie vozidlo dobrovoľ-
ných chorvátskych záchranárov, dostávame 
niekoľko transporťákov s proviantom, ktorým 
je potrebné zásobiť dolu bivaky (nový karbid, 
plynové bomby, potraviny) a k tomu ešte zopár 
dobrých rád. Nasleduje prudký, približne ho-
dinový výstup svahom Hajduč-
ki kukovi, lesom, kosodrevinou, 
škrapami a holokrasom. Trošku 
mrholí a je aj hmla... a už sme pri 
zívajúcom pažeráku priepasti. 
Pri vyššom vchode Lukinej jamy, 
ktorý v roku 1994 objavili aj pre-
skúmali naši slovenskí jaskyniari 
a volá sa Manuál II alebo Tro-
jama. Kameň sa už dolu hodiť 
nesmie – šachta je vystrojená la-
nami. Hneď táto úvodná studňa 
má vertikálnych 140 metrov! No, 
tento zostup bude asi zážitok, 
ako sa patrí... 

Ako prvý sa do Lukinej jamy 
spúšťa o 13.15 Števo, vyzbrojený 
perfektným svetlom od Halamu 
(aby sme si vedeli dobre nasvie-
tiť tú hĺbku a obludné rozmery). 
Počas zostupu má na starosti po-
doťahovať pouvoľňované skrutky 

a matičky kotvení, kontrolovať spoje lán, upraví 
vyťahaný traverz a urobí aj iné drobné úpravy na 
zostupovej trase. Erika Kapuciana berieme medzi 
seba, nech nám niečo o lokalite povie, veď je tu 
už druhýkrát. Za mnou zostupuje mladučký 
Gabi Jakab, vraj máme naňho dozrieť... No ne-
viem-neviem, či to v týchto šachtiskách a ozrut-
nom kľukatom meandri, kde sa od kotvenia ku 
kotveniu neraz sotva rozmazane počujeme, nieže 
vidíme, bude možné. Pri zostupe však zisťujem, 
že mu všetko ide ako po masle – chlapčisko je 
to zbehlé, šikovné a dá si aj poradiť! Ďalší naši 
nasledovníci zliezajú v poradí: Angličania Tony 
a Pete, bulharská dievčina Tonči a ako posledný 
skúsený Moravák Spider – Oldřich Štos.

V hĺbke -380 m sa míňame s vystupujúcimi 
Chorvátmi. Jeden z nich je obzvlášť rýchly a le-
zie veľmi elegantne a s ľahkosťou. Spoznávame  
v ňom lídra expedície Darka Bakšića. Odovzdá-
vame mu veci potrebné na filmovanie, ktoré sme 
mu zniesli. Mastíme nižšie a obchádzame ostat-
ných Chorvátov, všetko priamo na kotvení – nedá 
sa tu totiž nikde odstáť, vertikalita je úžasná.  
V takých obrovských šachtách to má naozaj nie-
čo do seba; vychutnávame si všetky tie pocity...

Naša partia tesne pred 1380 m hlbokým zostupom: zľava vyššie Angličan 
Tony Seddon, náš Gabi Jakab, ďalší Angličan Peter, pred ním Peter Šuster, 
vedľa neho sa sklonený upravuje Moravan Olda Štos (Spider), v popredí 
vľavo sedí Števo Šuster a k nemu sa má sympatická Bulharka Tonči, vpra
vo v čiapke Erik Kapucian

Speleológia v zahraničí
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V 1. bivaku v -750 m varíme čaj aj pre os-
tatných, ktorí meškajú za nami už viac ako 
hodinu. Z transporťáku vybaľujeme veci urče-
né Chorvátmi pre bivak (naprázdno sa tu nik 
nespúšťa). S hlasitým volaním: „Dajte piť!“ už 
dorazil aj Erik. Obslúžime ho, ako sa patrí,  
a potom pokračujeme ďalej v zdolávaní šachty 
za šachtou. Má to neskutočný priebeh, skoro 
stále na lane až do ďalšieho bivaku. Je 18.10, 
keď dosadám v obrovskom dóme v hĺbke  
-950 m, kde je rozložený veľký tábor bivaku 
číslo 2. Znova vybaľujeme veci určené pre 
tento kemp a pripravíme si malé občerstvenie: 
cestoviny. Ja si čakanie na ostatných skracujem 
cigaretkou – tu chutí veru inak.

Keďže zvyšok skupiny mešká, rozho-
dujeme sa so Števom pokračovať naľahko 
ďalej k sifónu. Najprv sa z dómu musí 
asi 15 m do plusu nadliezť akási úžina 
a hneď za ňou valí šachta s hĺbkou 150 
metrov! A poriadne nebezpečná! Hornina 
sa tu mení, je zvetraná (akoby „hnilá“), 
lúpe sa, drobí... Chorváti aj Braňo nás na 
tieto miesta vopred upozornili – no nedá 
sa tu nič vymyslieť, len sa pomaličky spúš-
ťať a o nič nezavadiť. Vždy sa preto radšej 
vyčkáme so Števom na medzikotvení, po-
tom nasleduje opatrný spust.

Nižšie je už aj jaskyňa úplne odliš-
ná. Skala je kompaktnejšia, vyhladená 
vodou. Živlom, ktorý každú jaskyňu 
obzvláštňuje a ktorý si v podzemí tak 
vychutnávam! Tiež stupne sú tu už 
menšie, zurčí a spadá po nich drobná 
riečka, vytvárajúc vodopády a kaskád-
ky. Niekoľko stupňov sa tu už lezie aj 
voľne. Telefónna linka tu však už nie 
je vedená tak pedantne, ako vyššie; 
koľko ráz takmer križuje zostupovú 
trasu. V jednom mieste zrazu PRAÁSK! 
Nechtiac sa mi pri zlaňovaní podarilo o 
kábel zavadiť karbidkou a roztrhol sa... 
Čo teraz, pomyslím si: „prúser“, zničili 
sme komunikáciu! Volám na Števa, čo 
s tým... a ten? Že všetko je OK, v poho-
de, len odizoluje nožíkom konce pretr-
hnutého kábla, konce spojí a spoj znovu 
„zaizolujeme“ – obalmi od cukríkov 
Bon pari! Všetko by malo fungovať... 
Posledná, 95-metrová vertikála a sme na 
dne, v hĺbke -1380 m! 

Dno dosahujeme o 20.50. Ďalej a hlbšie sa 
dostanú už naozaj len potápači... Zrobíme 
zopár „vrcholových“ fotiek, z dna si zoberieme 
niekoľko kamienkov na pamiatku. Števo si na 
sedačku pripína transporťák s minutou potá-
pačskou fľašou a vystupujeme naspäť. Asi 60 
výškových metrov nad sifónom sa stretávame 
s Erikom, Tonym a Spiderom. S úsmevom 
nám gratulujú a tiež sa tešia na dno. Ďalšiu 
dvojicu, Angličana s Bulharkou, stretávame 
asi o 200 výškových metrov vyššie. Sú hroz-
ne pomalí; malátnych ich povzbudzujeme, 
že po dno jaskyne to majú už len „taký malý 
kúsoček“! Po ceste hore beriem nachystaný 
odložený transporťák s mokrým, poškodeným 

V spodnom bivaku v 950 m. Vľavo čupiaci Števo Šuster pripra
vuje poživeň, mladučký Gabi Jakab ju zaraz konzumuje. 
Foto: P. Šuster

Autor príspevku pri vrchnejšom provizórnom (tzv. bezpečnost
nom) bivaku v hĺbke 750 m

Speleológia v zahraničí
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lanom, ktoré treba vyniesť na povrch. A opäť 
nástup do stien rozlámanej šachty pod 2. bi-
vakom. Poriadnu šarapatu tu môže spôsobiť 
už aj miniatúrny zhodený úlomok. Dávame 
sakramentský pozor, vo dvojici so Števom to 
nejako zvládame. Aj tak sa mi napokon jeden 
„kamienok“ s váhou 30 kg podarilo nechtiac 
uvoľniť! Ledva stihnem zakričať: „Pozor, ska-
la!!“ a už letí tesne okolo Števa visiaceho asi  
50 m podo mnou... (Podľa neho najprv prefi-
čala skala, až potom začul výstražné zvolanie.) 
Svetielko dolu, ešte o ďalších 100 m pod Šte-
vom, v tom momente zmizlo. To bol Erik, ale 

ten už vie, že v takýchto prípadoch 
sa treba pritisnúť ku stene... a dúfať. 
Ale svetielko sa po dorachotení skaly 
znovu objaví a Erika matne cez opar 
šachty rozumieme, že je v poriadku. 
Pokračujeme ďalej...

Do 2. bivaku sa dostávame niečo 
po 23.30, zhadzujeme ťažké trans-
porťáky. Gabi, jediný člen našej malej 
skupiny, ktorý nebol až pri sifóne, 
nás vyčkal tu. Cestou do 2-ky brnkol 
kolenom o stenu a nechcel ohroziť 
plán a rozvrh celej akcie. No aj dostať 
sa bezpečne a spoľahlivo do tejto 
hĺbky je vzhľadom na jeho skúsenos-
ti nádejného jaskyniarskeho adepta 
úctyhodný výkon. A úlohu kuchára 
zvládol perfektne! V bivaku nás čaká 
pestrá večera a litre navareného čaju. 
Števo hľadá v bivaku spacáky, počíta 

ich, nachádza len 6... No super! Nás tu predsa 
bude 8. A tak sa hneď vtiahneme do spacá-
kov, nech si trochu oddýchneme, kým dorazia 
Angličan s Bulharkou. My im potom spacáky 
uvoľníme a pôjdeme hore. Ako jediný fajčiar  
v skupine dostávam spacák po fajčiarovi – smr-
del, bol mokrý a bez kapucne...

Pokus o prvý spánok. O jednej ráno veľký 
rachot: to dorazila ďalšia skupina: Erik, Spider, 
Tony s ďalšou potápačskou fľašou. No, už som 
skoro zaspal... Ešte šťastie, že Spider vykutre 
odkiaľsi ďalšie spacáky, a tak sme napokon 
nemuseli uvoľňovať tie naše ostatným. O 2.30 

nás však zase ktosi budí...! To dorá-
žajú Angličan a Bulharka; sú pekne 
zdecimovaní, Bulharka má nejako zle 
nastavený výstupový systém, a to je  
v takýchto vertikálach potom po-
znať.

Zima mi v bivaku bola neskutočná, 
preto už pred ôsmou budím Števa. 
Káva, cigaretka, čaj – a človek je fit! 
Navaríme ešte čaju aj pre ostatných, 
ktorí tvrdo spia ako bábence, a po 
krátkej telefonickej relácii s povr-
chom, Lukom a Braňom, o 10.00 vy-
rážame. Števo si opäť nasadil trans-
porťák s potápačskou fľašou, ja mám 
ten svoj plný odpadkov a Gabi berie 
lano, ktoré som včera vyniesol z dna. 
V 1-ke krátka prestávka (konečne 

Vo vstupných zaľadnených partiách systému. Na snímke je Erik 
Kapucian, prvý Slovák, ktorý zostúpil na dno Lukinej jamy už po 
druhý raz. Foto: P. Šuster

A sme na dne... Dosiahnutá hĺbka: 1380 m! Najspodnejšie partie 
systému Lukina jamaManuál II tvoria veľké zablatené siene s vyso
kými periodickými osciláciami hladín a tiahlym jazerným sifónom. 
Foto: P. Šuster

Speleológia v zahraničí
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miesto, kde sa dá aj vyčúrať), pripravujeme 
si čaj a malé občerstvenie. Števo ženie ďalej, 
dĺžku za dĺžkou, a vôbec sa nechce vystriedať 
s jeho transporťákom. Gabi trochu spomaľuje, 
a tak sa ho snažím zhora psychicky povzbudiť. 
V -400 m ho už úplne strácam, tak mu nechá-
vam termosku s čajom a volám, že pomaly sa 
posunieme ďalej a vyššie. Odpoveď znie: „OK, 
choď, ja si musím trocha oddýchnuť!“ Sám 
dobieham spievajúceho si Števa.

V hĺbke -200 m je ľadová plazivka, dole sme 
sa prekĺzli perfektne, no naspäť v gumenom 
overale a gumákoch – no hotová katastrofa! 
(Nakoniec v tábore na povrchu zisťujem, že to 
vôbec nebol len môj subjektívny problém.) Vy-
riešil som to prelezením úzkej škáry ponad ľad. 
Volám na Števa, či mu už načisto preskočilo, 
že sa rozpráva sám so sebou a ešte k tomu po 
anglicky... Omyl, práve sa obchádza s Chorvát-
mi, sú traja a pozorne sledujú, ako bojujeme  
s časom. Nechce sa im veriť, že sme vchádzali 
do jaskyne len včera poobede, potom dosiahli 
dno a o chvíľu budeme vonku. Pokračujeme 
ďalej na denné svetlo. Už sa črtá, vidíme ho... 
ťahá ma von ako magnet! Linka špagátu, po 
ktorom lezieme hore, je však nekonečná... 
Trvalo ešte neskutočne dlho, tých posledných 
30 minút, kým som sa mohol prevaliť cez hra-
nu pažeráka – a konečne sa postaviť na nohy! 
Zvláštny pocit, akoby ste zabudli chodiť... 

Števo vyliezol von o 17.05, ja za ním o 40 mi-
nút neskôr. Teraz už pravé vrcholové foto, lebo 
takúto lokalitu má význam nielen zdolať, ale aj 

v pohode vyliezť, a vzájomná radostná gratulá-
cia. Telefonujeme do base-campu, že prví dvaja 
z našej skupiny sú už vonku a v poriadku a že 
všetky úlohy spojené s transportom sme spl-
nili. Spodný tábor v Lomskej dulibe žiadame, 
nech pošlú pod svah naproti auto. Pred odcho-
dom od vchodu začujeme z telefónu, že trojica 
Chorvátov, s ktorými sme sa pri výstupe obišli, 
dorazila do -350 m a hlásia z medzistanice do 
základného tábora: „My stretli tri slovački – 
dva veľmi rýchli, jedno pomaly.“ Hneď sme si 
boli istí, že Gabi žije. 

V base-campe nás čakalo perfektné privíta-
nie, gratulácie. Náš slovenský vedúci nám varil 
čaj, polievočky, nosil nám sladkosti – doslova 
nás rozmaznával. Ďakujeme, Braňo! Z jaskyne 
postupne povyliezali aj Gabi o 20.00, Tony, 
Pete, Spider a Tonči o 23.00 a ráno už nasledu-
júci deň o 2.00 aj posledný Erik, ktorý niesol 
až dva transporťáky; ale ten má už skúsenosti 
pohybovať sa po podobných jaskyniach aj sám  
a tiež si chcel výstup vychutnať – a dobre sa 
pred ním v bivaku preto vyspať. Nuž, prečo 
nie? 

Jeden deň pri mori nám potom dodal toľko 
sily, ako aj akejsi nabudenej eufórie, že nám na-
padol so Števom v súvislosti s Lukinou jamou 
ešte rýchlostný rekord – zdolať ju naľahko len 
na jeden šup a bez bivakovania. Ale smola, 
musíme ísť už domov! Teda možno niekedy 
nabudúce. Večer sme ešte všetko, ako sa má, vy-
hodnotili a spoločne oslávili pri ohni s gitarou. 
Bolo super, perfektná atmosféra v perfektnom 
kolektíve, v obrovských priepastiach a výni-
močnej prírode.

Dobrá nálada po ešte lepšej akcii (výroba tzv. Interna
tional Velebit MixDrink)

S legendami velebitského výskumu: vľavo Braňo Šmída, 
objaviteľ mnohých tunajších jaskýň a šéf početných sloven
ských výprav, v strede líder chorvátskych jaskyniarov Darko 
Bakšić a s nimi vpravo autor príspevku Peter Šuster

Speleológia v zahraničí
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Lukina jama je z morfologickej stránky su-
pervertikálna jaskyňa (možno vôbec „najstrm-
šia“ spomedzi tisícoviek sveta vôbec), ktorá sa 
preto pri už priebežnom predchádzajúcom 
vystrojení dá kompletne zdolať za pozoruhod-
ne krátky čas. Samozrejme, pri aktivitách v po-
dobných lokalitách nie je smerodajný čas, ale 
výskum, transport a retransport. No mobilizo-
vaní borci tu často podajú úctyhodné fyzické 
výkony. Výstupový „rekord“ tu drží chorvátsky 
jaskyniar Robert Dado (prezývaný Šišmiš = 
netopier; mimochodom bol tiež so Slovákmi  
r. 2007 na expedícii na hore Churí vo Venezu-
ele), ktorý tu v roku 1994 dokázal vyliezť od  
1. bivaku v -750 m ku vchodu za len 3,5 ho-
diny!, čo znamená výstupovú (či výšplhovú) 
rýchlosť po lane 214 m/h. Pozn.: priemerná 
výstupová rýchlosť iných zdatných a technicky 
skúsených speleológov je v podobných pome-
roch od 150 – 170 m/h (naľahko, na kratšie 
úseky do niekoľko sto metrov) do 100 m/h  

(u ťažších z nich, vážiacich okolo 80 – 100 kg,  
alebo transportujúcich nabité vaky či pri ex-
trémne dlhých výstupoch). Števo Šuster sa  
k Dadovmu času významne priblížil: z miest  
2. bivaku v -950 m (resp. -987 m rel., lebo ten-
toraz sa vyliezalo cez vchod Manuálu II, resp. 
Tro jamu) dokázal von vyšplhať za 5 hodín a 5 
minút, čo je výstupová rýchlosť 195 m/h. Treba 
však pri porovnaní doplniť, že náš Števo trans-
portoval von prázdnu potápačskú fľašu, ktorá 
isto čo-to váži, vystupovalo sa cez komplikova-
nejší Manuál II, kde sa tempo vystupujúceho 
spomalí nutnosťou zdolávať veľa traverzov, me-
andrové úseky a drobnejšie stupne s množstvom 
prekotvení (než keby sa vychádzalo cez priamu 
vetvu vchod Lukinej jamy sensu stricto), a šlo  
o viac než 200 m dlhšiu trasu, keď treba počítať 
s úbytkom síl...

Pre zaujímavosť ešte uvedieme najhlbšie zo-
stupy do tisícoviek, realizované doteraz slo-
venskými jaskyniarmi:

Speleoalpinista/-i dosiahnutá
hĺbka v jaskyni krajina rok

1. P. Medzihradský -2060 m Voronja-Krubera Abcházsko 2007
2. B. Šmída -1440 m Voronja-Krubera Abcházsko 2007

3. P. Šuster, Š. Šuster,
E. Kapucian -1380 m Lukina jama

 – Manual II Chorvátsko 2010

4.
M. Griflík, Z. Ágh,
B. Šmída, E. Kapucian,
J. Vykoupil

-1350 m Lukina jama
 – Manual II Chorvátsko 1994

5. T. Lázár, F. Venger -1298 m Gouffre 
Jean-Bernard Francúzsko 1978

6.
P. Hipman, R. Boroš,
Z. Hochmuth, T. Lázár,
D. Lovič

-1121 m Gouffre Berger Francúzsko 1979

7.

G. Stibrányi, M. Hujdič,
A. Buzinkay, R. Boroš,
Z. Hochmuth, Ľ. Gaál,
J. Thuróczy

-1077 m Sima G.E.S.M Španielsko 1981

8.
J. Kankula, J. Stankovič
(B. Šmída, M. Griflík
do -1000 m)

-1022 m Slovačka jama Chorvátsko 1998

9.
B. Šmída, J. Vykoupil,
D. Kotlarčík, M. Sova,
M. Kankula, J. Kankula

-1000 m Slovačka jama Chorvátsko 1996

bš
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jaSkyNNý BIvakovací vak

ján šmoll, Sk červené vrchy 

Bivakovací vak (Žďárskeho vre-
ce, „ždiarak“), ktorý používajú ho-
rolezci pri náhlych či plánovaných 
bivakoch, udržuje teplo a odoláva 
vetru. Jaskynný bivakovací vak má 
podobnú funkciu ako horolezec-
ký, okrem odolávania vetru. Je to 
princíp stanu, ale s oveľa ľahšou 
konštrukciou.

Na dve teleskopické tyče, presne 
ako na stane, sa natiahne silonová 
látka 1,5 × 1,5 m s výškou asi 2 m 
(rozmery si každý môže určiť sám). 
Tyče umiestnené na vrchnej časti sú 
skrížené a napnuté tak, aby vytvárali 
priestor s plochou cca 2,5 m2 a výš-
kou 2 m. Celé zariadenie je zavesené 
na jednej šnúre ukotvenej v strede 
teleskopických tyčí a na nejakom vý-
čnelku na strope chodby. Na jednej 
strane je vchod, ktorý sa uzatvára 
pomocou suchého zipsu.

Do takto vytvoreného priestoru sa 
pohodlne zmestia štyri osoby, ale aj 
5 či 6 ľudí bez vrchných kombinéz  
a v čižmách. Už po niekoľkých minú-
tach ohrievaním napr. varičom alebo sviečkou 
teplota rýchlo stúpne na 18 – 22 °C. Táto 
pomôcka je ideálna do veľkých, no i menších 
jaskýň na preschnutie a zohriatie sa pred vleze-
ním do spacákov, ako aj na iné využitie, napr. 
pre speleopotápača pri prezliekaní.

Jaskynný „ždiarak“ vyrobený na prieskum 
do jaskyne CEKI 1, pohorie Jakupica – Mace-
dónsko, sme použili v jaskyni Velika klisura  
v Kosove, kde sa veľmi osvedčil.

Jeho celková hmotnosť pri použití ľahkých 
materiálov dosahuje okolo 1 kg.
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františek venger mal 60 rokov Ferko, jedna z najznámejších fotografických 
ikon Petra Hipmana a slovenského jaskyniar-
stva, sa 14. 4. 2011 dožil významného ju bilea. 

Ferko je jeden z leadrov, ktorý absolvoval 
skoro všetky významné expedície v 70. rokoch a 
na Krakovke bol pri väčšine závažných objavov. 
Jeho príbehy pri objavovaní, kde veľakrát lom-
coval na hrane, sa neustále spomínajú na rôz-
nych sedeniach najmä tých starších jaskyniarov. 
Jeho 7-minútový výbeh Ľadovou priepasťou na 
Ohništi je pre nás nedostihnuteľný aj v dnešnej 
dobe jagavých pomôcok, potrebovali by sme 
asi motor na dosiahnutie takého času. Po jas-
kyniach nechodil, ale väčšinou behal; veľakrát 
sme krútili hlavou a lapali za ním po dychu, a 
to ešte pritom stále fajčil. Ale v jaskyni by ste po 
ňom špak darmo hľadali, zostali iba miesta po 
uhasení jeho obľúbených cigariet. 

Chceli by sme aj touto cestou zaželať nášmu 
kamarátovi a priateľovi k jeho narodeninám 
všetko najlepšie, veľa zdravia a ešte veľa jasky-
niarskych úspechov.

Kamaráti z Krakovej hole

Spoločenské správy

SpoLočeNSké Správy

pozdrav do turčianskej záhradky

Dňa 23. mája tohto roku sa dožil šesťde-
siatky náš kamarát, dobrý človek, jaskyniar, 
horolezec, cestovateľ, botanik, bylinkár, ale 
najmä vynikajúci zoológ Ing. Ján Obuch, po-
chádzajúci z Blažoviec pri Martine. Niekoľko 
dní pred jeho okrúhlym jubileom sme mu 
pomohli v Jaskyni v Novom vrchu č. 1 v Be-
lianskych Tatrách kopať sondu s cieľom hľadať 
kostičky zo starého hniezda sovy, ktoré ešte 

dakedy v sedemdesiatych rokoch skúmal spolu 
s nemeckým prírodovedcom Helmutom Scha-
eferom. Pri tejto príležitosti vznikla zaujímavá 
fotoreportáž, ktorej autorom je Peter Vaněk  
z SK Nicolaus (jedna z fotografií je na 4. strane 
obálky tohto Spravodaja). 

Aj touto cestou prajú jubilantovi, členovi 
jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec, veľa zdra-
via a síl v ďalšom jeho pôsobení v jaskyniach, 
previsoch a skalných dierach nielen Slovenska

jeho kamaráti z jaskýň.
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K šesťdesiatke jaskyniara 
Vladimíra Fudalyho
 

Čas v živote každého človeka neú-
prosne a nenávratne plynie a je zároveň 
meradlom vytvorených hodnôt. Ani 
sme sa nenazdali, veď len „nedávno“ 
náš jubilant oslavoval 50. narodeniny 
a už sa hlási jeho 60-ka. A to je príle-
žitosť na hodnotenie jaskyniara, náš-
ho kamaráta a predsedu Jaskyniarskej 
skupiny SSS Spišská Belá Vlada Fu-
dalyho, ktorý sa v júli dožil tohto vý-
znamného životného jubilea. 

Náš jubilant sa narodil 7. júla 1951 
v malom podtatranskom mestečku 
Spišskej Belej. Tu navštevoval a roku 1966 ukon-
čil základnú školu. Na nej učil Oto Kňazovický, 
učiteľ matematiky a prírodopisu a zároveň za-
kladateľ jaskyniarskej skupiny. Jeho pútavé ho-
diny prírodopisu zapôsobili na každého žiaka, 
zvlášť keď išlo o jeho zážitky z prieskumu Be-
lianskej jaskyne. To určite malo pozitívny vplyv 
aj na nášho jubilanta, ktorý sa o niečo neskôr 
upísal najväčšej záľube, jaskyniarstvu.

Určite ďalším stimulom boli aj blízke Be-
lianske Tatry s Belianskou jaskyňou nad Ta-
transkou Kotlinou, s Alabastrovou i ďalšími 
jaskyňami v Suchom potoku, ktoré lákali 
svojou tajomnosťou. Prejavilo sa to najskôr 
vychádzkami so súrodencami a ďalšími ro-
dinnými príslušníkmi a potom aj s blízkymi 
kamarátmi. 

V rokoch 1966 – 69 sa na Odbornom učilišti 
v Tatraľane, n. p., Kežmarok, vyučil profe-
sii strojného zámočníka. Potom navštevoval 
Strednú priemyselnú školu strojnícku v Pop-
rade, ktorú roku 1973 ukončil maturitou. 
Po skončení priemyslovky pracoval v rodnom 
meste v Československom tabakovom priemys-
le a od roku 1977 v Slovenskom plynárenskom 
priemysle, najprv ako vedúci ciachovne a opra-
vovne plynomerov a v súčasnosti ako vedúci 
metrologického strediska.

Stál pri zrode jaskyniarskeho klubu, ktorý 
vznikol v roku 1967 a nadviazal na prerušenú 
činnosť jaskyniarskej skupiny založenej v roku 
1955. Túžba mladých nadšencov po poznaní 
tajomstiev tatranského podzemia tak obnovila 
prerušenú jaskyniarsku činnosť v Spišskej Be-
lej, ktorá úspešne napreduje dodnes.

Od roku 1969 je členom Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti, do ktorej vstúpil hneď 
po obnovení jej činnosti. Následne po vzniku 
oblastnej skupiny č. 4 tu pôsobil ako tajomník 
i pokladník a od roku 2001 až doteraz úspešne 
vedie Jaskyniarsku skupinu SSS Spišská Belá 
ako jej predseda.

Patrí medzi zakladajúcich členov Odbornej 
komisie SSS pre fyzikálny, chemický a hydro-
logický výskum krasu, v ktorej pracoval až 
do skončenia jej činnosti. V rámci komisie sa 
podieľal na výskume rastu stalaktitov metódou 
„robot kvapľa“, pri ktorom prispel technic-
kým riešením pri odberoch sintrových nátekov  
a manipulácii na laboratórne spracovanie. 

K prvému objaviteľskému úspechu patrí ob-
jav jaskyne Hlina, do ktorej prenikli po prekopa-
ní upchaného otvoru spolu so starším bratom 
Jozefom roku 1970 a o rok neskôr spolu s ďalší-
mi do neďalekej jaskyne Ponor II. Ďalším praco-
viskom bola Hučivá diera v Kobylom vrchu, kde 
sa zúčastňoval na sondážnych prácach v nádeji 
prekopania sa do Belianskej jaskyne. 

Mimo pracovného územia vtedajšej oblastnej 
skupiny sa zúčastnil v roku 1967 na pries-
kume pseudokrasovej Zbojníckej jaskyne na 
Kurčínskej Magure v Ľubovnianskej vrchovine 
pri Legnave, potom v Jarabinskom a Litmanov-
skom krase bradlového pásma. Do Litmanov-
ského krasu sa vrátil so skupinou aj neskôr, 
a to v rokoch 1973, 1975 a 1978 – 79, keď sa 
aktívne podieľal na prieskume Ľadovej jaskyne 
v Ostrých skalkách, pri ktorej sa uvažovalo so 
sprístupnením pre verejnosť. Angažoval sa aj 
v pseudokrase Levočských vrchov už v období, 
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keď sa v spolupráci s Múzeom slovenského kra-
su v Liptovskom Mikuláši začalo s hľadaním le-
gendárnej Mesačnej šachty. Vtedy tu boli počas 
zblúdilej prieskumnej túry nad Jakubanmi po-
ložené základy „Memoriálu kpt. A. T. Horáka“.

V dokumentačnej sfére sa zaslúžil o zame-
ranie Jaskyne na Skalke, Hučivej diery, jaskyne 
Hlina a Ponor II na Pálenici, Tristarskej prie-
pasti, Mokrej a Suchej diery v Javorovej doline 
a najmä dnes druhej najväčšej a najhlbšej jasky-
ne Tatier – jaskyne Javorinka. V nej sa zúčastnil 
aj mnohých prieskumných akcií, podieľal sa 
tu na prekopávaní Polosifónu na 2. poschodí 
jaskyne a objave priestorov za 3. vodopádom 
a Perlovej chodby až po Škrapový komín.

Jeho konštrukčná zručnosť a nápady sa pre-
javili vždy, keď bolo potrebné riešiť technické 
problémy v jaskyniach, či už išlo o uľahče-
nie práce pri sondovaní a transporte nánosov, 
vyhotovení uzáverov jaskýň, vybavení jasky-
ne Javorinka železnými rebríkmi, lankovými 
priechodmi, premostením ponad vodný tok 
a pod. Zaoberal sa aj výrobou lezeckých pomô-
cok na zdolávanie priepastí. Dômyselná bola 
konštrukcia originálneho prístroja LPPV-1 na 
dlhodobé automatické meranie a registráciu 
prietoku vody v podzemnom koryte jaskyne 
Javorinka, zhotoveného z plynomeru a regis-
tračného prístroja a založeného na princípe 
vodného pohonu priamo vodou z Javorinky.

Nechýbal na mnohých jaskyniarskych týž-
dňoch organizovaných SSS v Gombaseku, 

Dobšinej, Harmanci, Stratenej a ďalších. Vý-
znamnou mierou sa podieľal na organizo-
vaní jaskyniarskych týždňov v Belianskych 
Tatrách na Šarpanci a v Spišskej Belej, kde 
bol roku 2005 aj náčelníkom. Jeho aktivity sa 
prejavili ďalej najmä pri populárno-odborných 
prednáškach pre žiakov, študentov a obča-
nov mesta, organizovaní výstav a hudobných 
koncertov v Belianskej jaskyni a pri mnohých 
ďalších podujatiach. Svoje pracovné výsledky 
prezentoval aj publikačne v spoločných alebo 
samostatných príspevkoch venovaných Ľado-
vej jaskyni pri Litmanovej, jaskyni Javorinka, 
histórii prieskumu a dokumentácie Belianskej 
jaskyne a pod.

V súčasnosti pôsobí vo funkcii predsedu JS 
SSS Spišská Belá. Dôsledne vedie jaskyniar-
sku agendu, evidenciu technických denníkov 
a dokumentáciu z jednotlivých pracovných 
akcií, spracováva správy o činnosti skupiny, 
nevyhnutnú administratívu, zabezpečuje chod 
skupiny z organizačnej stránky a pod.

Vlado, pri príležitosti Tvojho životného ju-
bilea Ti do ďalšieho života prajeme predo-
všetkým pevné zdravie a tvorivé sily, úspechy 
v práci, rodinnú pohodu a zvlášť veľa úspe-
chov v jaskyniarstve. Nech Ti záujem o jasky-
niarstvo, ktoré je Tvojím najväčším koníčkom 
a ktorému si venoval v živote tak veľa času 
i zdravia, vydrží čo najdlhšie. 

RNDr. Stanislav Pavlarčík 
s kolektívom jaskyniarov JS Spišská Belá

posledný mohykán alebo 60-ka 
pavla pospíšila 

Toto leto 2. augusta sa dožíva význam-
ného životného jubilea Pavel Pospíšil. Na 
podnet Petra Zámečníka sa jaskyniam 
upísal na jar roku 1974 v OS Čachtice, 
kde pôsobí doteraz. Od roku 1988 do 
roku 2006 skupinu viedol. Jeho pričine-
ním sú dnes naše významnejšie jaskyne 
uzavreté. 

Paľkovou srdcovou záležitosťou je Ze-
mianskopodhradský kras. Jaskyňu Lan-
drovec objavil spolu s bratmi Zámečníkov-
cami a jej výskumu sa venuje už 37. rok. Je 
ťažké vymenovať lokality, na ktorých za 
ten čas pracoval. Hodno spomenúť objav 

roka 1983 – Bec-
kovskú jaskyňu, 
ale aj čiastkové ob-
javy na Landrovci 
(posledný na jar 
tohto roka) alebo 
mnohé „povrchov-
ky“ v okolí či na 
Považskom Inov-
ci. Začneme zo 
severu: Dubodiel, 
Mníchova Lehota, 
stred: „bermudský 
trojuholník“ Kri-
vosúd-Bodovka, 
Kálnica, Beckov, 
z juhu Stará Leho-
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ta, Nová Lehota. Pod jeho šikovnými rukami 
vzniklo množstvo pracovných pomôcok. Po-
sledné dielo, ktoré sme sprevádzkovali na Lan-
drovci, je 35 m dlhá lanovka. 

Začiatkom 70. rokov sa organizujú skupino-
vé jaskyniarske týždne, na ktorých sa nemalou 
mierou podieľal aj on. Potom jaskyniarsky týž-
deň roku 1987 v Zemianskom Podhradí, o 20 
rokov neskôr (2008) vo Višňovom a do počtu 
aj raz lezecké dni v Beckove. Bol účastníkom 
jaskyniarskych týždňov SSS, lezeckých dní, ako 
aj regionálneho zrazu malokarpatských jasky-
niarov v réžii OS Plavecké Podhradie. 

Zo starej gardy je to „posledný mohykán“, 
ktorý nás vedie a volá na akcie, či už je búrka, 
letná páľava alebo aj mínus 15 stupňov. Neraz 
sa vyberie aj sám, ak nemá partnera. Občas 
nám vraví, že mať ten rozum a rozhľad čo teraz 
vtedy, keď začínal s jaskyňami, to by sa inak 
bádalo. Vždy je ochotný pomôcť a poradiť, 
plný elánu, sily a sršiaci optimizmom. Je živou 
vodou našej skupiny. 

Paľko, do ďalších rokov života Ti želáme veľa 
zdravia a šťastnú ruku na ten vytúžený objav 
na Landrovci.

Za jaskyniarov OS Čachtice Ľubo Vince 

pozdrav do Slatinského krasu

Kto zažil v jaskyni Mira Sovu, určite si 
nadlho zapamätá tohto príjemného, skrom-
ného človeka, ktorý podstatnú časť svojej 
životnej energie venoval pobytu v prírode. 
Určite by sa dlho dalo písať o jeho samotár-
skych cestách po rumunských horách pešo 
či bicyklom alebo nespočetných potulkách 
po Slovensku. 

Mira azda dobre charakterizuje cesta, ktorú 
uskutočnil na základe článku v Krásach Slo-
venska z roku 1989. V článku Peter Mrázik 
opisoval objav Perlovej jaskyne so zaujímavou 
výzdobou. Jaskyňa bola lokalizovaná kvôli jej 
ochrane iba tak, že sa nachádza v západných 
svahoch Veľkej Fatry. Miro sa rozhodol nájsť 
ju a vypravil sa do miest, kde by sa mohla 
nachádzať. Šťastie bolo pri ňom, lebo na dru-
hý deň hľadania jej nenápadný vchod našiel  

a jaskyňu si poprezeral, čo sme sa dozve-
deli až po rokoch, keďže v jaskyni nezane-
chal žiadne stopy. 

Miro, predseda Trenčianskeho speleo-
klubu, skutočný jaskyniar, kopáč telom 
aj dušou, už dlhé roky pôsobí v rám-
ci Slovenskej speleologickej spoločnosti  
v najvýznamnejších domácich aj zahra-
ničných lokalitách. Jeho správy, mapy 
jaskýň a technické denníky písané ručne 
majú osobité čaro a v múzeu už veľakrát 
poslúžili ako ukážkový dokument pri 
prednáškach či výstavách. Spolu s priateľ-
mi však organizuje najmä výkopové práce 
v oblasti Slatinského krasu. Ich stopa  
v mnohých jaskyniach v podobe desiatok 
metrov kubických vyťaženého materiálu 
pred dierami do podzemia bude ešte aj 
o stáročia svedčiť o veľkom úsilí dostať sa 
do neznámych priestorov najmä v lokali-
tách masívu Baske.

Treba len veriť, že sa im čoskoro poda-
rí postúpiť ďalej. Bol by to asi najkrajší 
darček pre čerstvého päťdesiatnika, nášho 
dobrého kamaráta Mira Sovu.

Peter Holúbek
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jozef Leščák jubiluje

Oslava päťdesiatky je významná a príjemná 
chvíľa pre oslávenca, ale mať možnosť si pripo-
menúť významné medzníky svojho života v spo-
ločnosti priateľov z podzemia má vyššiu osobnú, 
morálnu a spoločenskú hodnotu. Týmito pár 
riadkami chcem priblížiť životné okamihy nášho 
člena Jožka Leščáka, rodáka zo Spišskej Belej, kde 
uzrel svetlo sveta dňa 29. 7. 1961. Po základnej 
škole sa vyučil za sústružníka a po vojenskej služ-
be hľadal uplatnenie vo svojom odbore.

Blízkosť Tatier a Slovenského raja mu dávali 
široké možnosti lezenia, ku ktorému od detstva 
inklinoval. V roku 1982 ho kamaráti nahovorili, 
aby okúsil čaro podzemia, čo bolo niečo nové, 
opak horolezectva, ktorému fandil a aktívne sa 
mu venoval v tatranskej prírode. S jedlom rastie 
chuť a svojou aktívnou činnosťou sa stal roku 
1983 členom skupiny a roku 1984 v novom 
volebnom období aj členom výboru ako revízor 
až do roku 2001, kedy sa stal pokladníkom 
skupiny a v tejto funkcii pôsobí dodnes. Svoji-
mi lezeckými schopnosťami začal prispievať do 
objavnej histórie jaskyne Javorinka. Vylezenie 
komína s P. Staroňom pred Polosifónom v roku 

1983, kde vtedy prieskumné práce k 3. vodo-
pádu pokračovali pravidelným prekopávaním 
riečiska, ho naštartovalo k prekonávaniu ob-
ťažných lezeckých partií, hlavne pri objavovaní 
Vysokého dómu, Pieskového dómu, Perlovej 
chodby, 300-metrových chodieb, Jožkových cho-
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Spomienka

Jozef Fudaly (narodený 10. 4. 1948 v Spiš-
skej Belej), dlhoročný aktívny jaskyniar vtedaj-
šej Oblastnej skupiny SSS č. 4 Spišská Belá, zo-
mrel 30. 4. 2011 v Kežmarku po ťažkej chorobe 
vo veku 63 rokov. Spolu s bratom Vladimírom 
objavili v roku 1970 na Pálenici v Belianskych 
Tatrách jaskyňu Hlina a následne v roku 1971 
obidvaja spoločne s ďalšími jaskyňu Ponor 

II. V jaskyni Javorinka sa zúčastňoval na jej 
prieskume. Roku 1975 bol po spriechodnení 
Polosifónu účastníkom objavu pokračujúcej 
riečnej chodby s aktívnym vodným tokom od 
balvanitého úseku až k 3. vodopádu. V tom 
istom roku bol pri objave spojovacej Chodby 
8. marca a bočného komína medzi Prízemím 
a 1. poschodím Javorinky. Česť jeho svetlej 
pamiatke.

RNDr. Stanislav Pavlarčík, JS SSS Spišská Belá 

Ďalší jubilanti  

80 Jarmila Jirmerová 1. 6. (čestná členka)
60 Jiří Audy 14. 5. (Jaskyniari Plavecké Podhradie) 

Nikolaj Jermakov  21. 5. (SK Nikolaus) 
Gustáv Stibrányi  5. 7. (OS Jána Majku) 
Miroslav Kortman 5. 8. (JK Strážovské vrchy) 

50 Ján	Kleskeň  17. 6. (SK Červené vrchy)  
Ferdinand Jirmer 20. 6. (SK Slovakia Ďumbier) 
Ján Šparec 30. 6. a Ivana Špacová 25. 7. (obaja Speleo Turiec)  
Tibor Brziak  7. 7. (SK Nicolaus)  
Michal Chytčák 3. 8. (JS Aragonit)

Redakcia Spravodaja blahoželá všetkým jubilujúcim členom SSS a praje im dobré zdravie, veľa jaskyniar
skeho šťastia a úspechov.

dieb, Trojkráľovej chodby a Vyzdobenej chodby. 
Pri všetkých objavoch, ktorých sa zúčastnil, 
preukázal svoje lezecké schopnosti väčšinou 
ako prvolezec. Na jar tohto roku v Hučiacom 
komíne vyliezol najvyššie časti, čím jaskyňa 
dosiahla deniveláciu 410 m. Do bohatej zbierky 
jaskýň, ktoré za toto obdobie skupina skúmala, 
sa zapísal ako lezec pri objavovaní alebo pri 
dokumentácii jaskýň Malá – Kamenné oči, Pod 
Úplazom, Starých objaviteľov, Sedlákova diera, 
Muránska jaskyňa a mnohých ďalších. 

Popri jaskyniarstve nezabudol na Belianske 
a Vysoké Tatry, kde sa venuje rekreačnému 

lezeniu a skialpinizmu, jeho obľúbená túra 
zimný prechod hrebeňom Belianskych Tatier 
je pre neho vždy novou výzvou. Skupina má 
z neho radosť, lebo už aj obidvoch synov za-
svätil do tajov podzemia a je zrejmé, že bude 
mať dobrých nástupcov. Podľa jeho aktívnej 
činnosti sa zdá, že ešte nevyčerpal všetky svoje 
možnosti a energiu, čo nás veľmi teší. 

Do jeho ďalšieho činorodého života mu 
v mene skupiny prajeme veľa zdravia, rodin-
nej pohody a objavných zážitkov v tatranskom 
podzemí. 

Vladimír Fudaly, predseda JS SSS Spišská Belá 

Ľubomír Pavlarčík (narodený 28. 4.1961 
v Kežmarku), bývalý člen Oblastnej skupiny 
SSS č. 4 Spišská Belá, sa dožil významného ži-
votného jubilea – 50 rokov. Aktívne sa podieľal 
na prieskumnej činnosti skupiny. Počas pries-
kumu jaskyne Javorinka v roku 1980 spolu 

s členom skupiny Františkom Kaňom vyliezli 
lámavú stenu 3. vodopádu medzi 2. a 3. po-
schodím jaskyne, čím prenikli na začiatok no-
vých neobjavených priestorov a zaistili cestu na 
ich ďalší prieskum a zameranie. Blahoželáme.

RNDr. Stanislav Pavlarčík, JS SSS Spišská Belá
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zomrel juraj pacl
13. 11. 1926 – 25. 6. 2011 

Nedávna správa o tom, že 
zomrel RNDr. Juraj Pacl, CSc., 
významný česko-slovenský 
hydrológ a čestný člen Sloven-
skej speleologickej spoločnos-
ti, ma prekvapila.  Keď som 
mu pred piatimi rokmi bla-
hoželal k 80-ke, vyslovil som 
nádej, že sa s ním po rokoch 
znova stretnem a spoločne si 
zaspomíname, ako sme v mar-
tinskom vydavateľstve Osveta 
pripravovali na vydanie knihu 
o tatranských plesách, do ktorej napísal ako 
zasvätený odborník sprievodné texty k fotogra-
fiám. Chcel som sa s ním porozprávať aj o jeho 
účasti na obnovení SSS v roku 1969, keď sa stal 
jej členom, i o jeho činnosti najskôr ako člena 
(1963) a potom predsedu Speleologického po-
radného zboru a od roku 1971 podpredsedu 
Rady ŠOP pri ministerstve kultúry. Určite by 

sme neboli obišli ani jeho vzťah 
k slovenskej prírode, ktorej bol 
vynikajúcim znalcom, ochran-
com a propagátorom, o čom 
presvedčil svojou vedeckou prá-
cou a rozsiahlou publikačnou 
činnosťou doma i v zahrani-
čí, ale aj svojím dlhoročným 
pôsobením v redakčnej rade 
časopisu Krásy Slovenska (od 
roku 1952) alebo ako ochotný 
spolupracovník Múzea sloven-
ského krasu.

Žiaľ, hoci sme si s Dr. Pac-
lom vymenili niekoľko listov, 
viac sme sa nestretli. Som však 

presvedčený, že ani po odchode z Bratislavy 
a presťahovaní sa k svojim deťom na Česko-
moravskú vysočinu neprestal sledovať dianie 
v slovenskej speleológii a mal radosť z úspe-
chov našich jaskyniarov pri odkrývaní tajom-
stiev prírody, ktorá mu tak prirástla k srdcu.

Česť jeho pamiatke!
Bohuslav Kortman      

k nedožitému 90. výročiu narodenia 
Ing. Svätopluka kámena 

Ing. Svätopluk Kámen, zakladateľ organi-
zovaného jaskyniarstva v Tisovci, sa narodil 
27. 5. 1921 v Bratislave. Tu absolvoval reálne 
gymnázium a vysokoškolské štúdium na SVŠT. 
V roku 1951 prichádza na Hutnícku školu 
v Tisovci ako pedagóg. Ako 
člen obnovenej Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti hneď 
po svojom príchode sústreďuje 
okolo seba skupinu študentov 
a organizuje prvé vychádzky 
do krasu a jaskýň v okolí Ti-
sovca. Novozaložená oblastná 
skupina SSS postupne rozši-
ruje rajón svojej pôsobnosti na 
územie celej Muránskej pla-
niny.

Skupinu viedol 41 rokov, 
počas ktorých bolo zdoku-
mentovaných množstvo jas-
kýň a iných krasových javov 

na území Tisovského krasu a Muránskej 
planiny. Venoval sa aj publikačnej činnosti. 
Prispieval do odborných jaskyniarskych ča-
sopisov a vydal dve knižné publikácie. Bol 
spoluzakladateľom SZOPK a poznatky z jas-
kyniarskeho prieskumu pod jeho vedením sa 
využili pri zriaďovaní CHKO a neskoršie NP 
Muránska planina.

Patril medzi popredné 
osobnosti slovenského jasky-
niarstva svojej doby. Vychoval 
mnoho generácií jaskyniarov, 
ktorí si s vďačnosťou spo-
mínajú na svojráznu jasky-
niarsku osobnosť, na svojho 
učiteľa. Za svoju dlhoročnú 
jaskyniarsku prácu bol viac-
krát ocenený SSJ, SSS, primá-
torom mesta. 

Ing. Svätopluk Kámen zo-
mrel 5. 11. 1992 v Tisovci. Česť 
jeho pamiatke!

Ivan Kubíni, Speleoklub 
Tisovec
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SUmmary

In the introduction of this issue of SSS Bulletin, the text of Resolution from the session of the 
Slovak Speleological Society administration from April 2011 and up-to-date address book of SSS 
are published. Information about traditional events of Slovak and Czech Speleological Societies 
follows the introduction. At first, O. Miháľová concentrates on the course and programme of 
this year’s 20th Speleomeeting in Svit, a city under the High Tatra Mts., then J.R. Otava writes 
particularly about the 30-year history of Speleoforum event in Moravian Karst and also about 
the participation of Slovak cavers. In the following contribution, J. Obetko informs about  
a successful speleo-event called “Lezecké dni SSS“ (SSS Climbing Days), which took place in 
Mojtín Karst (Strážov Mts.) in May. 

Currently, Javorinka Cave represents the third deepest and the seventh longest cave in Slovakia 
(-410 m deep and more than 10 km long). The next article, written by Ľ. Plučinský, which is 
richly illustrated by photographs and maps, brings results of exploration of this extraordinary 
cave in the High Tatra Mts. and informs about new discoveries there. Contemporary situation 
in speleological exploration of Nová Stanišovská Cave in Jánska Valley, the Low Tatra Mts. 
and also its history, is described by P. Holúbek. In the following contributions from Slovak 
locations, M. Jagerčík deals with caves in a small part of Muránska Plateau (Spiš-Gemer Karst) 
and M. Pancuráková informs about the results of speleological exploration of Kopytovská Valley 
(Branisko Mt.), Eastern Slovakia.

L. Gagyi presents information and his impressions from the visit of SUICRO symposium in 
Ireland and writes about karst and caves from the northern part of this British Isle; the article 
is richly accompanied by photographs. An authentic description of a very demanding descent 
of Slovak speleoalpinists into one of the deepest caves in the world, Lukina Jama Cave, Croatia, 
written by P. Šuster is a follow-up to the article about an international expedition to Croatian 
Velebit Mts. published in the previous issue of SSS Bulletin. Its author B. Šmída supplements 
Šuster’s text with a chart of record-breaking descents of Slovak cavers in the caves abroad, 
which are more than 1,000 metres deep. This issue of Bulletin is concluded by Social News – 
congratulations to members of SSS celebrating an anniversary and remembrance of the deceased 
members of Slovak Speleological Society.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman






