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Správa o činnosti Slovenskej speleologickej
spoločnosti za rok 2011
Bohuslav Kortman, predseda SSS
Činnosť riadiacich, výkonných
a kontrolných orgánov

novili sa termíny Speleomítingu 2012 vo Svite
a Lezeckých dní na Mojtíne i termín a miesto
konania 53. jaskyniarskeho týždňa na poľskej strane Tatier v spolupráci s KTJ PZA
Zakopane. Prebiehala komunikácia s ČSS
o organizácii kongresu Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) roku 2013 v Brne čo sa
týka zabezpečenia exkurzií na Slovensku pre
účastníkov kongresu. P. Magdolen informoval
o podujatiach a projektoch v rámci Európskej
speleologickej federácie (ESF). Prijal sa návrh
Speleoškoly pre nejaskyniarov (SK Trnava
a Speleo Bratislava) a návrh na oceňovanie
príspevkov v Spravodaji SSS. Žiadosť OS Orava o turistické sprístupnenie Brestovskej jaskyne výbor zatiaľ neuzavrel, predseda SSS
dal kladné stanovisko k žiadosti o predĺženie
výnimky na speleologickú činnosť pre JK
Aragonit. Okrem uvedených zasadnutí výboru a kontrolnej komisie sa viacerí členovia
týchto orgánov stretli operatívne v auguste
na JT v súvislosti so zabezpečením jedného
z prvých kurzov Speleologickej školy SSS
a ich vzájomná komunikácia prebiehala priebežne podľa potreby aj prostredníctvom elektronickej pošty.
Obnovila sa registrácia SSS ako príjemcu
2 % dane z príjmu fyzických a právnických
osôb za uplynulý rok. Vlani nám, resp. nezaregistrovaným jaskyniarskym skupinám a klubom daňové úrady poukázali vyše 1800 €, čo
je však ďalší pokles oproti týmto príjmom
SSS v predchádzajúcich rokoch. V porovnaní
s rokom 2010 sa znížili i príjmy z členských
príspevkov, keď dosiahli len 6585,55 €. Za projekt SMOPaJ sme získali 13 800 € a z grantu SSJ viac ako 41 000 €; značná časť (vyše
25 000 € ) tohto príjmu sa vyplatila členom
riešiteľských tímov, resp. realizátorom mapovej a meračskej dokumentácie. Formou darov
sme získali ďalších bezmála 7500 €. Najväčšie výdavky boli na edičnú činnosť (celkove
9600 €) a na činnosť sekretariátu.
Ku koncu roka 2011 sme evidovali 761 členov, z toho 13 nezaradených a 12 čestných
členov; počas roka pribudlo 35 nových členov,

V apríli rokovalo vo Svite predsedníctvo
Slovenskej speleologickej spoločnosti za účasti 29 predsedov jaskyniarskych skupín a klubov. Na zasadnutí schválili výročné správy
o činnosti a hospodárení SSS, správu kontrolnej komisie, návrh rozpočtu na ďalší rok,
ako aj vyškrtnutie Sekcie jaskynného potápania z evidencie základných organizačných
zložiek SSS podľa čl. 10 stanov. Výboru uložili riešiť situáciu v SK Slovakia-Ďumbier,
internetovej stránky SSS a podmienok vstupu
členov do sprístupnených jaskýň. Predsedníctvo na návrh výboru schválilo zmenu v zložení redakčnej rady Spravodaja SSS a udelilo
niekoľko ocenení členom SSS (podrobnejšie
v Spravodaji SSS 2/2011).
Uskutočnili sa tri spoločné zasadnutia členov výboru SSS a kontrolnej komisie. Na
prvom vo februári sa zaoberali predovšetkým
prípravou rokovania predsedníctva a centrálnych podujatí vrátane Speleologickej školy
SSS v jej novej forme vzdelávania systémom
tematických kurzov, stavom prípravy jednotlivých publikácií členov, skupín a SSS,
otázkou poistenia členov a posudzovaním
žiadostí o zaradenie medzi nezaradených členov SSS, ale aj správcovstvom webovej stránky SSS a fungovaním sekretariátu (platnosť
zmluvy o výpožičke priestorov, predĺženie
prac. zmluvy sekretárke). Na programe októbrového a decembrového zasadnutia boli
najmä: bilancia edičnej činnosti a uskutočnených centrálnych akcií SSS spolu s ich
finančnou podporou, ako aj príprava a hodnotenie mapovacieho kurzu organizovaného
v rámci Speleologickej školy SSS, ďalej realizácia projektov SMOPaJ a SSJ s účasťou SSS;
operatívne sa rokovalo v súvislosti s našou
spoluúčasťou na výberovom konaní stavebných firiem na výstavbu tunela Soroška, aj
o ďalšej existencii SK Slovakia-Ďumbier po
odstúpení vedúceho klubu a o opatreniach
na oživenie prezentácie SSS cez internet. StaOrganizačné správy SSS
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gický prieskum v septembri na Krakovej holi
skupina Speleo Detva a mapovací kurz v novembri v Demänovskej doline Z. Hochmuth.
O podujatiach vyšli články v Spravodaji 2, 3
a 4/2011.
Pokračovala spolupráca Slovenskej speleologickej spoločnosti so Slovenským múzeom
ochrany prírody a jaskyniarstva a Správou slovenských jaskýň v Lipt. Mikuláši zameraná
na vedeckovýskumnú, dokumentačnú a ochranársku činnosť, a to z veľkej časti na báze
dvoch rozpracovaných projektov: Získanie zemepisných súradníc vchodov do jaskýň a dobudovanie archívu podzemných krasových
javov; Monitoring a manažment vybraných
jaskýň – mapovanie jaskýň. Nielenže sa tým
napĺňalo poslanie SSS v oblasti vedeckého výskumu a dokumentácie speleologickej činnosti jednotlivcov, jaskyniarskych skupín a klubov
prostredníctvom správ, technických denníkov,
máp a iných dokumentačných materiálov, ale
znamenalo to prínos i z hľadiska podpory ich
financovania a praktického využitia získaných
poznatkov. Pochopiteľne, toto konštatovanie
platí aj v prípade samostatných alebo skupinových aktivít jednotlivých základných organizačných zložiek SSS vykonávaných v jaskyniach a krasových územiach u nás i v cudzine,
resp. prezentovaných na verejnosti.
Svoje odborné poznatky a skúsenosti zo
speleologického prieskumu a výskumu viacerí
jaskyniari publikovali časopisecky aj knižne,
a to i v zahraničí. Vyšli 4 čísla Spravodaja SSS
a knižná bibliografia jeho 40 ročníkov (1970 –
2009), ktorú zostavil M. Lalkovič. Okrem toho
SSS vydala knihu jaskyniarskych príbehov
a spomienok Z. Nišponského Srdce jaskyne
a pre Speleoklub Trnava príležitostnú publikáciu 10 rokov v podzemí. Podporili sme vydanie
regionálnej ročenky Jaskyniar 2010. Ku koncu
roka sa urobili prvé kroky k skvalitneniu obsahu i formy webovej stránky sss.sk a najmä
v jej aktualizácii, ktoré sa prejavili už v prvých
mesiacoch nového roka. Na prezentáciu svojej
činnosti využívali mnohé jaskyniarske skupiny
a kluby vlastné internetové stránky. Podrobnejšie informácie o podujatiach a aktivitách
slovenských jaskyniarov vrátane výsledkov speleologického prieskumu, výskumu a ochrany
krasových javov obsahujú nadväzujúce výročné
správy jednotlivých skupín a klubov SSS.

3 členovia zomreli, viacerí zanechali činnosť
v SSS alebo im základné organizačné zložky
zrušili členstvo. Oproti roku 2010 sa znížil
celkový počet skupín a klubov SSS zo 49 na 48
(7 z nich nepredložilo správu o činnosti), celkový počet členov sa znížil o 40. Súhrnné údaje
o hospodárení SSS a o činnosti jednotlivých
jaskyniarskych skupín a klubov spracované do
tabuľkových prehľadov sú v druhej časti tejto
správy.
Centrálne a iné podujatia
a aktivity
V apríli vo Svite sa konal ďalší ročník už
20-ročného Speleomítingu SSS za účasti okolo 180 našich, ale aj českých a poľských jaskyniarov a hostí, medzi ktorými nechýbal ani
predseda ČSS Z. Motyčka. Za organizovanie tohto tradičného podujatia a významnú
speleologickú činnosť predsedníctvo SSS vyznamenalo zlatou medailou Oľgu Miháľovú,
striebornú medailu za umeleckú propagáciu
slovenského jaskyniarstva prevzal Zbigniew
Nišponský. Za významné objavy a aktivity
na Slovensku a v zahraničí boli odmenení
najúspešnejší slovenskí jaskyniari v roku
2010. V úvodnej časti programu sa predstavili svojou tvorbou známy fotograf jaskyniar
Pavol Kočiš z SK Cassovia a ešte známejší
filmár a cestovateľ Pavol Barabáš, ktorého
SSS ocenila čestným uznaním za propagáciu slovenského jaskyniarstva. Po jeho filme
Hľadači utajených svetov nasledovalo ďalších
15 príspevkov – prezentácií približujúcich
pôsobenie speleológov u nás i v cudzine. Už
52. jaskyniarsky týždeň SSS, ktorý sa uskutočnil začiatkom augusta v Tisovci, sa niesol
v znamení 60. výročia organizovaného jaskyniarstva v tomto meste. Členovia tamojšieho
speleoklubu sa postarali o bohatý program
a vynikajúcu organizáciu podujatia, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 170 jaskyniarov
zo 42 skupín a klubov zo Slovenska, Česka
a Poľska. Takisto ako úspešné aj čo do počtu
účastníkov možno hodnotiť i ostatné centrálne podujatia, ktoré prebehli prvý raz v rámci
Speleologickej školy SSS ako tematické kurzy.
Lezecké dni na Mojtíne zorganizoval v máji
JK Dubnica nad Váhom v súčinnosti s členmi
HZS, kurz zameraný na základný speleoloSpravodaj SSS 1/2012
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Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v Roku 2011
Jaskyniarska
skupina
Adama Vallu
v Terchovej

tívom jaskyniarstva a je vzácnym človekom
a jaskyniarom, a to aj napriek zdravotným
problémom. Prajem mu hlavne veľa zdravia
a síl. Všetkým nám okrem toho želám v novom
roku šťastie a nové objavy.
Ondrej Štefko, predseda skupiny

Členovia skupiny
sa počas roka zamerali na práce v Kryštálovej jaskyni. Vyťažili veľa
sutiny z nového objavu Přátelství – priateľstvo,
kde je nádherná výzdoba, ktorá by sa musela
narušiť, ak by sme postupovali ďalej. Preto
sme sa rozhodli týmto smerom nepokračovať
a začali sme čistiť Kaplnku Panny Márie zo
strany od hlavnej chodby, kde je tiež možnosť
postupu. Tohto roku nám prišli v „Kryštálke“ pomôcť jaskyniari zo Strážovských vrchov
V. a Š. Lieskovec, R. Lieskovcová, E. Bočkajová,
J. Kasák, J. Haššo, M. Lisý s priateľkou, za čo
im ďakujem.
Nezabudli sme ani na Adamovu jaskyňu
(Sonda č. 8) vo Vrátnej. Tam sa nám podarilo
postúpiť o 8 m. Narazili sme na sutinu, ktorá
sa ťaží veľmi pomaly, a preto sme otvorili novú
sondu zvonka. Dostali sme sa do vyzdobenej
sienky s nádejným postupom.
Člen skupiny F. Chovan sa zúčastňoval na
pracovných akciách iných speleoklubov (Muránska planina, Prac. skupina Východ). Išlo
o čistenie vodnej cisterny na Šarišskom hrade,
hradnej studne na Muránskom hrade, zameriavanie banských štôlní pri Malej Lodine
a v Kopytovskej doline, kopáčske a betonárske
práce v Kysackej jaskyni, ako aj akcie v j. Skalistý potok.
Na Speleomítingu vo Svite nás reprezentovali O. Štefko, I. Štefková, H. Štefková, manželia Dubravayovci a Šiškovci, na Jaskyniarskom
týždni v Tisovci J. Dubravay, M. Dubravayová
a M. Šišková s manželom. Je to úžasný zážitok
stretnúť sa s jaskyniarmi z celého Slovenska,
porozprávať sa a najmä poradiť sa s nimi.
Chcem poďakovať za finančnú i materiálnu
pomoc našim sponzorom – starostovi Terchovej V. Vallovi, J. Davidíkovi, Ľ. Chobotovi,
S. Bobekovi, J. a M. Fondrkovcom. Zvlášť ďakujem Jankovi Fondrkovi, ktorý niektorých
z nás obdaroval krásnymi soľničkami s moOrganizačné správy SSS

Jaskyniarska skupina Aragonit
JS Aragonit uskutočnila roku 2011 celkove
43 akcií v krasových lokalitách Malej Fatry
a 11 akcií v spolupráci s OS Veľká Fatra v krase
Belianskej doliny vo Veľkej Fatre. Vyhotovili sme
43 technických denníkov. Objavili sme 20 m
nových priestorov a zamerali 72,2 m.
Najviac úsilia sme venovali prieskumu terénu
v lome Kraľovany 2 a prieskumu a dokumentácii jaskyne Ľudmila. Na základe odsledovaných
prievanov so stabilnou teplotou 7 °C sme začiatkom roka otvorili novú pracovnú sondu cca 100
metrov severne od Ľudmily (Martinova sonda).
Čiastočný postup v jaskyni Ľudmila sa podaril až na pracovnom jaskyniarskom zraze
v Lome Kraľovany 2, na ktorom sa zúčastnilo
spolu 30 jaskyniarov z OS Veľká Fatra, JS Aragonit a zo Žilinského jaskyniarskeho klubu.
V tretí deň podujatia, 4. septembra 2011, Ján Litvík sólovo uvoľnil cestu do paralelného kanála
v strope chodby za Mesačným jazierkom
a chodbu dlhú 8 m v smere toku aj preliezol
(Litvíkov paralelný koridor); 50 kg balvan, čo sa
pritom oddelil od stropu, mu štrajchol a zranil
tvár. Cesta k novým priestorom však bola otvorená. Fero a Zuzana Vacekovci z OS Veľká Fatra
v ten istý deň ešte prekliesnili ťažko prielezný
úsek za Mesačným jazerom.
2. októbra 2011 dvojica M. Hulla a E. Piovarči
konečne dosiahla po prvýkrát Litvíkov paralelný kanál a uskutočnila prieskum v oboch jeho
smeroch. Objavilo sa tak asi 20 metrov nových
úzkych chodieb nad hlavným ťahom jaskyne.
Ľudmila tak dosiahla celkovú dĺžku 200 m, čím
sa stala najdlhšou jaskyňou na území prírodnej
pamiatky Kraľoviansky meander. Okrem toho
sme objavili pod Litvíkovým paralelným koridorom dlhodobé bočné priesaky guána, ktoré
6
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vi, Róbertovi Šutekovi, Petrovi Balošákovi, ale
i Jánovi a Ferovi Vacekovcom z OS Veľká Fatra.
Niekoľko prieskumných akcii sme uskutočnili aj v masíve Dedovej v Turskej doline, v Stratenci, v Kúrskej doline, vo Veľkom Rozsutci
a v masíve Veľkého Fatranského Kriváňa vo
Vrátnej.
Na 11 akciách v Belianskej doline sme spolu
pracovali s OS Veľká Fatra na prieskume jaskýň
Suchá 1, Suchá 2, Suchá 3 a Javorina. Veľkú časť
našej práce tvorila fotodokumentácia, no otvorili sme aj pracovnú sondu v Jaskyni Suchá 3
v pravej časti portálu, kde sme zaznamenali
prievan. V jaskyni Suchá 2 sme spoločne prekopali 8 m zanesenej chodby smerujúcej na západ
k priestorom jaskyne Suchá 1. Zastavilo nás
zatiaľ zasintrované zúženie chodby.
6. až 14. augusta sme uskutočnili prvú zahraničnú študijnú cestu Aragonitu do Slovinska
a Chorvátska. Cieľom bol vysokohorský kras
Julských Álp, krasový kaňon na rieke Soča,
vodopád Boka a Jama Baredine pri Poreči,
kde sme nadviazali na dlhoročné priateľstvo
s tamojším jaskyniarom a prevádzkovateľom
jaskyne Jama Baredine, naším osobným priateľom Silviom Legovičom, členom chorvátskeho Caving clubu Proteus. Akcie sa zúčastnili
Martin Hulla, Tomáš Hulla, Eduard, Mária
a Alžbetka Piovarčiovci.
Začiatkom roka Aragonit požiadal o predĺženie prvej spoločnej výnimky v Žilinskom kraji.
Žiadosť o predĺženie však bola napadnutá vedúcim čerstvo založenej skupiny Speleo Turiec,
čím sa vydanie spoločnej výnimky poriadne
skomplikovalo a na niekoľko mesiacov zdržalo.
Vedúci Speleo Turiec trval na tom, aby zo spoločnej výnimky boli vylúčené OS Veľká Fatra
a SK Malá Fatra z dôvodu výnimkovej duplicity,
a napokon predstaviteľ OS Orava na spoločnom rokovaní v SSJ označil vedúceho Aragonitu, a tým i JS Aragonit pre kauzu Ľudmila
za nedôveryhodného partnera, ktorý nemôže
ďalej vystupovať vo veci spoločnej výnimky pred
orgánmi a úradmi SSJ a KÚ ŽP. Šlo de facto
o spoločenské a disciplinárne kolektívne potrestanie JS Aragonit preto, že bojuje o svoje
práva. Žiadateľom výnimky sa napokon po
spoločnom hlasovaní stal Žilinský jaskyniarsky
klub, ktorý bol spolu s OS Liptovský Mikuláš novým členom zoskupenia. Napriek veľkej
snahe vedúceho Speleo Turiec ostala zostava

zrejme pochádzajú z vyššie položených väčších
priestorov s kolóniami zimujúcich netopierov.
Pozoruhodné je, že v jaskyni Ľudmila sme žiadneho zimujúceho netopiera dosiaľ neobjavili,
netopiere však jaskyňou prelietajú počas našej
prítomnosti najmä v letných mesiacoch dosť
často. Dá sa preto predpokladať, že niekde nad
Ľudmilou sa nachádzajú väčšie priestory, ktoré
by mohli súvisieť s Hornou kraľovianskou jaskyňou.
Na jaskyniarskom pracovnom zraze 2. až 4. 9.
2011, s tradičným varením guláša, ktorý sa prvýkrát nekonal v Turskej doline, sme venovali celý
jeden deň čisteniu juhovýchodnej časti lomu
pod jaskyňou od smetí, ktoré sa tu každoročne
hromadia po tzv. táborníkoch rekreujúcich sa
okolo jazera. Vyzbierali sme dvadsať 150-litrových vriec odpadu. Trojdňovú vydarenú akciu
sponzoroval vedúci Aragonitu.
Na akcii 31. 10. 2011 sme desiatimi polygónovými ťahmi v celkovej dĺžke 31,20 m zamerali
Jaskyňu udavačov a následne sme zamerali ďalších 41 m priestorov v jaskyni Ľudmila.
17. septembra sme sa spolu s jaskyniarmi
z OS Veľká Fatra zúčastnili na Ekodni na Rieke, ktorý už tradične každoročne organizujú
potápači z klubu športového potápania Hippocampus z Martina. Aktívne sme sa tak podieľali
na očistení okolia jazera od nahromadeného
odpadu po nevychovaných návštevníkoch.
Koncom roka sme na niekoľkých akciách
robili terénny prieskum v okolí ponoru Šútovského potoka a spravili sme náhodnú dymovú
skúšku v jaskyni Ľudmila. Dym nasávaný vchodom do jaskyne sa po hodine objavil vo vchode
do Jaskyne udavačov. Spojenie medzi oboma
jaskyňami je teda evidentné. Chodba za Zlatou
bránou, ktorá jednoznačne smeruje k Jaskyni
udavačov, sa po 30 metroch končí závalom,
v ktorom sa však bude dať pracovať.
V máji počas šiestich náročných akcií členovia
JS Aragonit v spolupráci s Jánom Rybárom z JK
Strážovské vrchy a Emilom Jelínkom zo Žilinského jaskyniarskeho klubu vybudovali uzáver
na Pokladovej jaskyni v Kamennoporubskej doline. Počas zvyšku roka boli oba uzávery, na jaskyni Ľudmila a na Pokladovej jaskyni, pravidelne monitorované členom špecializovanej stráže
prírody. Za obetavú prácu na budovaní uzáveru
chcem v tejto súvislosti poďakovať Martinovi
Hullovi, Petrovi Janouškovi, Petrovi KozoňoSpravodaj SSS 1/2012
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v maďarskom Aggteleku, kde na požiadanie
organizátorov spolu so Speleo Rožňava viedli exkurzie do podzemia Slovenského krasu.
Člen klubu Gabriel Jakab ml. sa zúčastnil na
pracovných akciách v Mesačnom tieni. Členovia vykonávali exkurznú činnosť, navštívili
niekoľko jaskýň v Slovenskom krase, ale aj
v Maďarskej republike. Naďalej sa rozvíjala
spolupráca s jaskyniarmi z Maďarska a Českej
republiky. Z členských príspevkov boli obstarané technické prostriedky a materiál na kopacie
práce.
Alexander Skokan,
predseda speleoklubu

a integrita pôvodných šiestich skupín vo výnimke nezlomená, navyše pribrali sme do formácie
dve ďalšie skupiny. Dnes sú členmi prvej spoločnej výnimky na Slovensku Žilinský jaskyniarsky
klub, JS Aragonit, SK Malá Fatra, OS Veľká Fatra, OS Ružomberok, JK Liptovský Trnovec, SC
Chočské vrchy a OS Liptovský Mikuláš. Chcem
touto cestou poďakovať všetkým vedúcim
a členom skupín, ktorí prispeli k preklenutiu
problémov v tzv. „výnimkovej vojne“ na hornom Považí a prispeli k pokračovaniu integrity
medzi zúčastnenými skupinami a k víťazstvu
spoločnej a principiálnej veci.
Zo spoločných akcií SSS sme sa zúčastnili len
Speleomítingu vo Svite, kde sme pripravili panelovú fotografickú výstavu s názvom Čarovný
rok vo Fatrách – 2010, ktorou sme prezentovali
spoluprácu a činnosť JS Aragonit a OS Veľká
Fatra. Prezentácia bola napokon ocenená ako
najlepšia panelová dokumentácia.
Úprimné poďakovanie patrí všetkým členom,
čakateľom a priaznivcom JS Aragonit, ktorí sa
v roku 2011 aktívne podieľali na činnosti skupiny a podporovali ju. Ešte záverečná štatistika
jednotlivcov v počte absolvovaných akcií v roku
2011:
Magdaléna Puškášová (2), Tomáš Gašper (2),
Erik Janoušek (2), Marián Litvík (4), Michal Litvík (5), Róbert Šutek (6), Peter Balošák (6), Marián Hýll (7), Sárka Puškášová (10), Ján Litvík
(12), Peter Janoušek (17), Alžbetka Piovarčiová
(19), Tomáš Hulla (20), Mária Piovarčiová (25),
Peter Kozoň (25), Martin Hulla (31), Eduard
Piovarči (58 akcií).
Eduard Piovarči, vedúci skupiny

V roku 2011 prebiehali intenzívne meračské práce v Harmaneckej jaskyni, kde sa
na siedmich viacdňových
akciách znovu zameriaval
sprístupnený okruh jaskyne a priľahlé priestory. Nanovo sa vybudovala sieť pevných
meračských bodov a ich polohy boli zamerané laserovým teodolitom. Následne bola
vytvorená pôdorysná mapa a rozvinutý rez.
V treťom vchode do Ponickej jaskyne – Rudolfšachte – bolo opravené zapaženie, na druhom
vchode sa osadili druhé mreže. Výkopové práce
prebiehali v jaskyni Kamenný mlyn (3 skupinové akcie) a v Jaskyni lovca medveďov (30 akcií).
Intenzívne sa sondovalo aj v Bludičkinej jaskyni a v jej okolí (sonda Pukwitz). Na 30 pracovných akciách dosiahla vykopaná chodba 27 m.
V Jaskyni mŕtvych netopierov a okolí sa uskutočnilo 13 akcií. V spolupráci s jaskyniarmi
z iných skupín sa skúmalo v Kozej jaskyni, P2ke, Hráškovej, lokalizovala sa Tigria jaskyňa
a jaskyňa spomínaná v literatúre pod označením Ď XI, liezol sa komín vo Vodnom
dóme, pod Strmým dómom sa zameralo
75 m plaziviek a v Jaskyni studeného vetra 38 m, kopalo sa v Eurotuneli zo strany
Pieskovej chodby, opravil sa traverz pod Orlím oknom a priebežne sa robila fotodokumentácia. Na chatke v Jakube sa opravova-

Členovia SK Badizer Ardovo počas
roku 2011 vykonávali
hlavne prieskumno-sondážne práce. Hlavná
pracovná činnosť sa zamerala na lokalitu Julov
ponor. Členovia klubu spolupracovali s členmi
Českej speleologickej spoločnosti na zabezpečení vchodu do Hučiacej vyvieračky. Členovia
sa zúčastnili na národnom zraze jaskyniarov
Organizačné správy SSS
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prechod – jedno na riečisku pod Bahennou
chodbou, druhé na priechode z Veľkého dómu
do horných partií. V Ananásovej jaskyni sme
spohodlnili prechod jaskyňou presunom väčších blokov a na dne inštalovaním fólie proti
vode. V jaskyni Veľké Prepadlé sme opravili
poškodený uzáver. Individuálne sa pracovalo
v jaskyniach Dolná skala a Trávnikova rodinná, kde dvaja jaskyniari uskutočnili spolu asi
60 bližšie nezdokumentovaných akcií.
V Cajlanskom krase pri Pezinku sme zamerali jaskyňu Pec a tri ďalšie menšie jaskyne v jej
okolí počas dvoch akcií.
Do Vysokých Tatier sme uskutočnili tri výjazdy, počas ktorých však pre nepriaznivé počasie boli len 4 pracovné akcie. Hlavným pracoviskom bol Veľký dóm v jaskyni Kamenné
oči, kde sme pokračovali v prehlbovaní sondy,
ktorou by sme mali prepojiť Čiernohorský systém s Jaskyňou verných. V najvyšších častiach
systému sme v spolupráci s poľskými jaskyniarmi obnovili lanové vystrojenie. Po rokoch
sme si prezreli najnižšie partie v Čiernohorskej
nižnej, kde sme sondovali.
Tradične sme sa zúčastňovali na spoločných
pracovných akciách s OS Plavecké Podhradie
(lokality Plavecká jaskyňa, Plavecká priepasť
a Hubekova jaskyňa) a s OS Dolné Orešany;
zúčastnili sme sa aj pracovného týždňa s SK Slovenský raj. Pomáhali sme jaskyniarom z klubu
Nicolaus v Novej Stanišovskej jaskyni. Nechýbali sme na Jaskyniarskom týždni ani na Speleomítingu a zúčastnili sme sa aj Lezeckých dní.
V jaskyniach Borinského krasu stále realizujeme speleologickú strážnu službu a podieľame sa aj na monitoringu výskytu netopierov.
Peter Magdolen, predseda klubu

la zatekajúca strecha. Naši členovia naďalej
pokračovali aj vo vývoji jaskyniarskeho informačného systému therion (http://therion.speleo.sk). Jeden člen za zúčastňoval na akciách
organizovaných OS Brezno, rovnako dvakrát
sa zúčastnil expedície do Macedónska. Členovia klubu spolupracovali aj so Slovenskou
inšpekciou životného prostredia, ktorá tento
rok vykonala kontrolu činnosti speleoklubu.
Celkovo v roku 2011 zorganizovali členovia
klubu 83 pracovných akcií a zamerali 112 m
nových jaskynných priestorov.
Stacho Mudrák, predseda speleoklubu
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V roku 2011 sme
úsilie rovnomerne
rozdelili medzi stavbu
novej základne a práce v jaskyniach Borinského krasu. Na novej
základni sme dokončili interiér a základňu sme obložili dreveným obkladom. V podzemí sme sa sústredili na jaskyne
Stará garda a Majkova. Ešte v zimných mesiacoch sa podaril významný objav v Starej garde.
Po jedenástich akciách sa 5. 3. 2011 podarilo
preniknúť Merkaptánovou puklinou do nových objavov v odhadovanej dĺžke 200 m. Je to
najvýznamnejší postup za posledných 10 rokov
v Borinskom krase. Ďalší prieskum zväčšil rozsah nových častí na cca 400 m, z ktorých sme
priebežne zamerali 350 m. V objavených priestoroch sme začali práce na prepojenie s Majkovou jaskyňou v Polnočnom dóme, s Jubilejnou
jaskyňou v Sieni chaosu a tiež postupové práce
po prievane v Hilti pukline. Úzke miesta v nových partiách sme čiastočne rozšírili. Pár akcií
bolo venovaných aj rozširovaniu odtokovej
chodby na úplnom dne. Po objavoch v Starej
garde a vyhotovení mapy sme zistili, že tieto
priestory sú pod Majkovou jaskyňou. Začali
sme tu preto v závere roka práce na najnižšom
mieste v Učiteľskej pukline. Postupne sme sa
dostali o 8 m nižšie a našli tak 19 m nových
priestorov. Niekoľko akcií sme uskutočnili
v jaskyniach Sedmička a Ananásová. V Sedmičke sme rozšírili dve miesta na pohodlnejší
Spravodaj SSS 1/2012

Oblastná skupina
Brezno
V roku 2011 sa členom našej skupiny
podarilo zorganizovať
30 akcií. Najviac úsilia a času sme venovali
mapovaniu jaskyne Bobačka,
pričom sme uskutočnili celkovo 11 mapovacích akcií. Venovali sme sa však aj Bystriansko9
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Speleoklub Cassovia

-valaštianskemu krasu, kde sa nám podarilo po
viacerých kopáčskych akciách objaviť 7 m dlhú
jaskyňu, ktorú sme nazvali Jaskyňa v Ždiariku.
Takisto v lokalite Ždiarika sme zasondovali na
perspektívnom mieste s prievanom a po rozšírení vstupného otvoru sme objavili krátku,
približne 6 m hlbokú Priepasť pod stožiarmi.
Steny priepasti sú modelované vodou, prítomné sú aj náteky sintra, no ďalší možný postup
komplikujú závaly na dne priepasti. Prievan
v jej podzemných priestoroch sa nám dosiaľ
nepodarilo lokalizovať.
V lokalite Potôčky sa pri úprave koryta potoka
bagrovaním otvoril nový ponor, do ktorého sa
strácal celý potôčik. Preto sme uskutočnili akciu
na odrazenie vodného toku od ponoru späť do
pôvodného koryta a na vybetónovanie ochrannej
hrádzky proti možnému zaneseniu ponoru. Zároveň sme v ňom aj zasondovali, nazvali sme ho
už preto sondou, presne Sonda pri Hlbokej jaskyni.
V Jaskyni vo Vŕškoch, ktorá sa nachádza neďaleko
spomínanej sondy, sme vykonali jednu akciu.
Zamerali sme počas nej vertikálny stupeň, ktorý
by sme chceli vystrojiť kovovými rebríkmi. Počas
dvoch akcií sme boli odstrojiť jaskyňu Vyhliadka
po prieskume spred dvoch rokov. Popri činnosti
na týchto lokalitách sme sa venovali aj sondovaniu na Prostrednom vrchu a v Zámostí, no zatiaľ
bez výraznejšieho postupu.
Medzi kopáčskymi akciami sme robili povrchové akcie v Bystriansko-valaštianskom krase
v lokalite Ždiarik, Potôčky a v Hornolehotskom krase v lokalite Svíbová, Hrádok a vo
Vajskovskej doline.
V rámci speleologickej strážnej služby sa
monitorovali uzávery Hroneckej jaskyne, Líščej
jaskyne, jaskyne Pieskový potok, Jaskyňa vo
Vŕškoch, U Diery, Jaskyňa v ponore, Stará Bystrá, Bystriansky závrt a stav jaskýň Márnikova,
Hrebeňová a Jaskyňa v kameňolome Potôčky.
V zimných mesiacoch sme už tradične s členmi
Spoločnosti pre ochranu netopierov na Slovensku (SON) vykonali monitoring a sčítanie
netopierov. Počas roka sme spolupracovali so
Speleoklubom Muránska planina a Speleo
klubom Banská Bystrica. Na Speleomítingu
vo Svite, ktorého sa zúčastnili štyria členovia,
sme odprezentovali krátky film. Jaskyniarskeho týždňa v Tisovci sa zúčastnili traja členovia
našej skupiny.
Tomáš Amtmann, tajomník OS
Organizačné správy SSS

Celý uplynulý rok môžeme označiť
za pomerne
úspešný tak z hľadiska počtu odpracovaných
akcií na jednotlivých lokalitách klubu, počtu
odpracovaných akcií vo významných jaskynných systémoch Slovenska, ako aj účasťou na
domácich a zahraničných výpravách. Členovia
speleologického klubu Cassovia reprezentovali
svoj klub i Slovenskú speleologickú spoločnosť
na významných zahraničných akciách, rôznych
podujatiach a fotografických súťažiach doma aj
v zahraničí.
Na jednotlivých lokalitách sa dosiahli tieto
výsledky:
Kunia priepasť. Aj v roku 2011 sa pokračovalo v prieskume na tejto významnej lokalite,
kde nositeľmi všetkých aktivít boli bratia Šusterovci. Pracovalo sa pri rozširovaní chodby
bočného prítoku, uskutočnil sa čerpací pokus
na bočnom prítoku, zatiaľ bez možnosti ďalšieho postupu. Na zaistenie bezpečnosti prechodu
jaskynným systémom sa vymenili poškodené
laná a montovali stúpacie železá pri sifóne na
uľahčenie priechodnosti. Celkove do Kunej priepasti boli uskutočnené štyri pracovné akcie.
Drienovská jaskyňa. V priebehu roka sa
v rámci mapovania podzemných priestorov zorganizovalo viacero pracovných akcií. Merania
sa vykonávali jednak v hlavnej vetve, jednak na
domeranie bočných chodieb a komínov. Jaskyňa bola napojená na súradnicový systém JTSK
a výškový systém Bpv. Zameranie pripojovacích
bodov na povrchu sa realizovalo systémom RTK
prístrojom Leica RX900CS s využitím služby SK
POS-GKÚ. Meračské práce viedol predseda klubu, ktorý je aj garantom za realizáciu projektu.
V súvislosti s projektom vyhľadávania jaskýň s hypogénnym vývojom sa pod vedením
prof. Zacharova uskutočnili prieskumné akcie
zamerané na vyhľadávanie dutín s výskytom
kryštalických kalcitov. Sondážne práce sa vykonávali v oblasti Českého dómu. Opravil sa
vstupný uzáver, ktorý často narušujú vandali.
Celkove sa vykonalo 14 akcií.
„Priepasť na Palante“. Pod vrchol Palanta
sa tiahnu dosiaľ známe priestory Drienovskej
jaskyne. Z tohto dôvodu sa pred niekoľkými
10
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„Krubera-Voronya –2191 m“ pri zabezpečovaní
transportu materiálu a potápačskej techniky ku
koncovému sifónu. Tomáš spolu s jaskyniarmi
z Čeľjabinska a St. Peterburgu dosiahol hĺbku
–2025 m. Počas transportu materiálu pri 5 vstupoch do jaskyne preliezol cca 6 km.
Niektorí členovia nášho klubu sú aj členmi Rumunskej speleologickej federácie. V uplynulom
roku sme uskutočnili tri výpravy do krasových
oblastí Munti Apuseni. Hlavným organizátorom
je Paľo Kočiš. Výpravy boli zamerané nielen na
exkurznú činnosť, ale aj na prieskum a otvárku
nových lokalít spolu s jaskyniarmi z klubu Politehnica Cluj. Zúčastnili sme sa aj na speleologickom kongrese RSF v meste Ileanda v Rumunsku.
Števo Šuster sa zúčastnil v Írsku v oblasti
Country Clare speleologického sympózia Pollnagollum cave, kde uskutočnil prechod najväčším írskym jaskynným systémom.
Začiatkom roku sme uskutočnili exkurziu
do niektorých jaskýň v Budapešti; veľkým zážitkom bolo kúpanie v termálnom jazere jaskyne Molnár János-barlang s hĺbkou vody 36
m. Navštívili sme aj Mátyás-hegyi-barlang,
Szemlő-hegyi-barlang a nesprístupnené časti
Pál-völgyi-barlang. Na prelome roku 2011 Laco
a Tomáš v Maďarsku zostúpili do priepasti
Vecsem-bükki-zsomboly.
Paľo Kočiš ako uznávaný jaskynný fotograf
sa zúčastnil viacerých fotografických súťaží.
Na medzinárodnej fotografickej súťaži v Českej republike obsadil 1. a 2. miesto, na súťaži
v Bulharsku 3. miesto, svoje fotografie so speleologickou tematikou prezentoval na výstave
fotografií v Poľsku a v Rumunsku.

rokmi začali prvé sondážne práce na vytypovaných lokalitách v tejto oblasti. Veľká nádej sa
pripisuje priepasti na Palante, kde v uplynulom
roku bolo uskutočnených 9 pracovných akcií.
Vybudovala sa konštrukcia na zvislú odťažbu
a pracovalo sa v chodbe tvorenej na výraznej
dislokačnej ploche. Postúpilo sa cca 8 m, pričom sa našiel osteologický materiál. Vykonal sa
aj geologický a štruktúrny opis terénu.
Travertínová vyvieračka. Extrémne suché
počasie hlavne v letných a jesenných mesiacoch minulého roka nás podnietilo uskutočniť
čerpacie pokusy na tejto lokalite. V 80. rokoch
minulého storočia skupina venovala tejto lokalite nemalé úsilie. Okrem čiastkového postupu
nedošlo k významnejšiemu objavu ani prieniku do predpokladaného jaskynného systému.
Roku 2011 sa uskutočnili tri pracovné akcie
na odčerpanie sifónu. Pri tretej akcii sa za veľmi ťažkých podmienok podarilo postúpiť azda
najštíhlejšiemu členovi klubu Lacovi Gagyimu
cca 10 m do masívu, ale veľký prítok vody
a zúžená puklina mu neumožnili ďalší postup.
Mesačný tieň. Bratia Šusterovci, ktorí patria
medzi kľúčových členov prieskumného tímu
jaskyne Mesačný tieň, v roku 2011 uskutočnili
5 pracovných viacdňových akcií do tejto náročnej jaskyne. Ich hlavnou činnosťou bolo lezenie v komínoch. Doliezol sa Mikiho dóm s výškou 120 m, komín „Cukráreň“ (45 m), komín
Adri (55 m). Ďalej sa budoval bivak v sektore
Žufane, inštalovala sa anténa pre rádiomaják
a vykonávali sa iné prieskumné práce.
Iné domáce aktivity a exkurzná činnosť.
Z domácich speleologických aktivít treba
uviesť aktívnu účasť na Jaskyniarskom týždni
v Tisovci, kde okrem exkurzných akcií boli
prelezené aj stropy v jaskyni Bobačka. JT sa
zúčastnili viacerí členovia klubu.
V Demänovskej jaskyni slobody počas natáčania filmu In The Darkness bratia Šusterovci
spolupracovali pri zabezpečení vystrojovania
stien lezeckým materiálom.
V spolupráci s OS J. Majku a SK Badizer
sa uskutočnili exkurzie do vybraných jaskýň
a priepastí v Slovenskom krase.
Zahraničné aktivity. Najvýznamnejšou akciou bola účasť nášho člena Tomáša Fussgängera
v dňoch 26. 7. – 29. 8. 2011 na medzinárodnej
expedícii klubu športovej speleológie Moskva
a zduženia CAVEX do jaskynného systému
Spravodaj SSS 1/2012

Okrem speleologických akcií sa venujeme
aj zveľadeniu a údržbe nášho speleodomca
v Hájskej doline.
Jozef Thuróczy, predseda SK

Oblastná skupina
Čachtice
V prvých mesiacoch
minulého roka sme
svoje úsilie sústredili na
kopáčske práce prevažne v Čachtickej jaskyni.
11
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V zimných mesiacoch sme identifikovali zopár
výduchov v snehu, ktoré sa zatiaľ nepreskúmali,
v lete sa nám podarilo nájsť novú jaskyňu riečneho typu v údolí Hrabutnice. Je dlhá asi 4 m,
s možným pokračovaním. Navštívili sme aj lokalitu pri obci Soblahov, Beckovské Skalice,
Kubru, Soroš pri Hlohovci a jednu jaskyňu (?)
pri Bojniciach, kde miestny nadšenec kope
a verí, že niečo objaví. Miesto je neskutočne zveľadené a dĺžka je asi 10 m s hĺbkou 4 m.
Z iných jaskýň a lokalít Slovenska sme navštívili Jaskyňu mŕtvych netopierov a exkurzne
jaskyne Zlá diera, Krásnohorskú, Okno a Pustú. V zahraničí to bol Moravský kras, jaskyne
Rumunska, potápanie v jaskyniach na Sardínii
a zúčastnili sme sa na niektorých expedíciách
v Európe.
V priebehu roka sme uskutočnili 111 akcií,
členovia sa zúčastnili Speleomítingu vo Svite
a mapovacieho kurzu v Demänovskej doline.
Lukáš Kubičina, tajomník OS

Počas roka sa v jaskyni upravovalo aj objavovalo. Pre väčšie pohodlie sa v jaskyni rozšírilo
viacero úzkych miest, ktoré pri ceste do vzdialenejších partií jaskyne dosť zdržiavali a uberali
mnoho síl. Ďalej sme sa pokúšali na viacerých
miestach preniknúť do nových priestorov. Objavy boli v dĺžkach pár metrov a bohužiaľ sa nám
okrem nových skratiek, ktoré podľa mapy na
tých miestach ani nemali byť, nič výrazné objaviť nepodarilo. V Čachtickej j. sme uskutočnili
vyše 30 prevažne pracovných akcií, čo je najviac
zo všetkých jaskýň, aj keď poniektorí by sme si
vedeli predstaviť, ako využiť vynaložený čas na
iných lokalitách.
Jaskyňu Hladový prameň mnohí poznáte.
Neubehlo veľa času, odkedy sa musela klenba
pred jaskyňou predĺžiť asi o 3 m pre sutinu,
ktorá sa opakovane zosúvala zo svahu na
vchod. Usúdili sme, že klenbu musíme ešte
o pár metrov posunúť; tak sa na viacerých
pracovných akciách stalo a teraz má klenba asi
5 m. Prebehli aj práce na úprave prístupovej
cestičky k jaskyni a jej okolia, na ktorých má
hlavné zásluhy J. Pažitný, náš dlhoročný člen.
Na Beckovskú jaskyňu sa postupne zabúda.
Nemyslíme tým návštevy, ale objaviteľské práce. Počas roka sme ju navštívili asi 10-krát, ani
jedna akcia však nebola pracovná, hoci jaskyňa
má viaceré perspektívy na objav nových častí.
Jaskyňa na Landrovci je po Čachtickej jaskyni najviac skúmaná lokalita. Objaviteľské
a kopáčske práce tu ani zďaleka neustávajú,
pravda, bez Paľa Pospíšila by nemali svoje čaro,
veď on je ten, ktorý to tam všetko drží. Akcií
sa uskutočnilo v roku viac než 28. V jaskyni
sme na ľahší transport materiálu vybudovali
lanovku v dĺžke 32 m. Vykopalo sa i objavilo
zopár ťažko vybojovaných metrov.
Dlhé roky sme chceli mať útočisko pred nepriazňou počasia či v chladných zimných mesiacoch, keď sa naše jaskyniarske akcie v krase
končili po mnohých hodinách cestou na stanicu
a vlakom domov. Často zmoknutí či premrznutí... V unimobunke sa dá bez problémov prežiť
v teple a suchu pár dní, o čom svedčilo viacero
akcií pri „povrchovkách“ či návšteve jaskýň.
Miest, kde sa pracovalo, skúmalo a objavovalo, je oveľa viac, a nielen v našom krase. Z našich
lokalít sme navštívili viackrát Sutinku, Ignác,
Štepnicu a mnoho ďalších. V priebehu roka
sa uskutočnilo i niekoľko povrchových akcií.
Organizačné správy SSS

Speleoklub
Červené vrchy
Červené vrchy
Začiatkom roka sme
uskutočnili niekoľko akcií spojených s prieskumom v jaskyni Goričková,
kde sme objavili spolu s SK
Šariš asi 50 m nových chodieb. Jaskyňa leží nad
vyvieračkou Goryczkowo Wywierzysko, voda
ktorej pravdepodobne odvodňuje aj Tichú jaskyňu (Piu). V tejto jaskyni sme pokračovali
v sondovaní v niekoľkých závaloch, kde máme
čiastkové postupy, jaskyňu sme domerali. Sondovali sme v Suchej jaskyni.
Hlavným cieľom v Červených vrchoch bola
jaskyňa Studnia w Kazalnicy (–244 m). Pokračovali sme v prieskume v Baníckej chodbe č. 2
a postúpili asi 20 m už do nového klesajúceho
meandra, kde nás zatiaľ zastavilo krátke zúženie. Mimoriadne silný prievan a prázdnosť
najväčšieho tatranského vápencového hrebeňa Twardy Grzbiet, spadajúceho z Kresanice
– Temniaka, dáva predpoklady na existenciu
rozsiahleho systému, ktorý by mohol súvisieť
so slovenskou oblasťou Červených vrchov.
12
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Oblasť pod Kriváňom a Balkán
Viac ako 25 akcií sme venovali prieskumu,
sondovaniu v krasovej oblasti pod Kriváňom
smerom na Hybe a Východnú, jaskyni Hybica
a na Belánskom. Tu sme kopaním objavili asi
40 m chodieb (20 m sme vykopali).
Spolu s ďalšími skupinami sme zorganizovali 3 výpravy do jaskýň Balkánu.
Kosovo – Velika klisura. Uskutočnili sme
čerpací pokus v koncovom sifóne, ktorý, žiaľ,
nepriniesol ďalšie pokračovanie. Zamerali sme
časť chodieb a následne sme vyniesli takmer
všetok čerpací materiál. Nové prieskumy budú
smerovať v ďalších rokoch do stúpajúcich vetiev Medzibrodie +320 m a Pečovské kúpele
+250 m. Jaskyňa ma výšku +310 m, Poschodie
horolezcov a zameranú dĺžku 7,5 km. Ďalšie
asi 3 km treba ešte zamerať.
Macedónsko – Jakupica. Dve prieskumné
akcie smerovali do náhorných planín pohoria
Jakupica a do jaskyne Slovačka jama na Karadžici – CEKI 1, kde pomaly a isto vstupujeme
do rozsiahleho podzemného horského systému; dosiahli sme hĺbku –598 m, dĺžku 2,5 km
a objavili sme ďalších asi 0,5 km nových chodieb (viac v tomto Spravodaji SSS).
J. Šmoll sa zúčastnil niekoľkých pracovných
akcií v masíve Široká, ktoré organizoval I. Pap.
Na akciách SK Červené vrchy sa zúčastňovali: Ľ. Očkaik, K. Dudzinski, M. Sluka, J. Šmoll.
Za iné kluby hlavne G. Majerníčková, T. Majerníčková, P. Imrich, P. Pokrievka ml., J. Szunyog,
J. Kolasa, P. Neuschel a L. Štubňa.
Skupina má 5 členov.
Ján Šmoll, predseda speleoklubu

R. Husákovi podarilo sólovo prekonať Sifón
rešpektu (prítokový sifón Žikešovho dómu).
Radek pri svojom pokuse sifón zameral v dĺžke
88 metrov s max. hĺbkou 13,3 m. Ďalší potápačský pokus sa uskutočnil o deväť mesiacov
22. októbra už aj za účasti D. Hutňana. Potápači pokračovali v mapovaní a fotodokumentácii priestorov za sifónom. Ich pobyt od zanorenia trval 2,5 h. Celková objavená a zameraná
dĺžka je 233 m s prevýšením 18 m.
Aby sme mohli pracovať v Pustej po celý rok,
rozhodli sme sa otvoriť nový vchod z Machnatého. Celkovo tu bolo zorganizovaných 22 pracovných akcií, vykopaných niekoľko kubíkov
sutiny, hliny a vápencových blokov. Posledný
bádateľ sa dostal do hĺbky 8,4 m. Od voľných
častí Chodby radosti nás delia posledné dva
metre. Z dna sondy sa už nadviazala hlasová
komunikácia s jaskyniarmi na konci Chodby
radosti. Dĺžka Pustej jaskyne dosiahla 5425 m
pri denivelácii 166 m.
Od apríla 2011 sa uskutočnilo niekoľko
stopovacích meraní vodných tokov pomocou
mikrofágov. Tieto merania boli organizované
v spolupráci so SSJ (Mgr. D. Haviarovou) s pozoruhodnými výsledkami. V auguste 2011 sme
opäť zabetónovali už niekoľkokrát vylomený
vchod do Pavúčej jaskyne.
Jaskyňa Štefanová. Tu sme uskutočnili 9 akcií, z toho dve trojdňové, spojené s bivakovaním
v Stĺpovej sieni. Naše aktivity sa sústreďovali
najmä na zameriavanie priestorov vo vetve Sofia
a domeriavanie labyrintu chodieb okolo bivaku
č. 2 (Stĺpová sieň). Jednu prieskumno-meračskú
akciu sme venovali vetve Eldorádo, kde bola nádej na postup smerom k Pustej jaskyni. Zamerali
sme chodby paralelné s Eldorádom, no pôdorysne sa nám nepodarilo viac priblížiť k Demänovskému jaskynnému systému. Vo vetve Sofia
sme merali spleť chodieb na jej 3. poschodí.
Zo siene Sofia západným smerom pokračujúca
Chodba mŕtvych jazier sa končila pieskovým
polosifónom, ktorý sa nám podarilo prekonať
a objaviť ďalšie významné pokračovanie tejto
chodby. Časť priestorov sme zamerali, pokračovanie chodby budeme skúmať v nasledujúcom
roku. Dve jednodňové akcie sme venovali prieskumu západnej časti Metra. Tu sme objavili
Dóm iddešš a v Sadrovcovej sieni sme vyliezli
do vyššieho poschodia (Kryštálové rieky), ktoré
smeruje zo západu na SV. V druhom priestore

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina
Členovia JKDD v roku
2011 pracovali hlavne
v Pustej jaskyni a j. Štefanová.
Pustá jaskyňa. Na niekoľkých akciách sme pokračovali v rozoberaní závalu v Áčkovom dóme pod Šachtou. Tu sa nám
podarilo postúpiť len čiastočne. Pri následnej
akcii zorganizovanej 22. januára sa potápačovi
Spravodaj SSS 1/2012
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Jaskyňa v Záskočí. Pomohli sme Monike
Orvošovej pri odoberaní vzoriek kryštálov na
vedecké účely.
Muránska planina. Nad sondou Polomčanov členovia skupiny zamerali výraznú jaskynku s dĺžkou 123 m, ktorú nazvali Chotárna
2, ďalej zamerali niekoľko krátkych jaskýň
v lokalite Veľká Stožka a Teplá – Suchý grúň.
V tejto lokalite sa venovali hlavne meraniu
teplôt a prietokov vo vyvieračkách.
Marián Jagerčík zapriahol do práce účastníkov Speleologickej školy SSS. Ukázal im
praktickú činnosť v teréne, prípravu dreva na
výdrevu a postup pri hĺbení a výdreve počas
výkopových prác. Výsledky svojej činnosti členovia publikovali na webových speleologických stránkach a v Spravodaji SSS. Niektorí
spoznávali aj krasové územia Francúzska.
Elena Hipmanová, vedúca klubu

Sadrovcovej siene sme sa plazivkou dostali do
Hadieho meandra. Ním sme postúpili do ďalších častí jaskyne zatiaľ neznámej dĺžky. Celkovo
sme počas roka zamerali 1961 m. Po každej akcii
P. Herich ml. nakreslil a doplnil zamerané časti
do celkovej digitálnej mapy jaskyne; jej celková
dĺžka k 31. 12. 2011 je 13 105 m.
V rámci prác na digitálnej mape Demänovského jaskynného systému sa uskutočnilo 11
meračských akcií v Jaskyni mieru, J. slobody
a Pustej j. Mapu Pustej jaskyne sa podarilo
dostať do aktuálne definitívnej podoby a bola
stanovená jej hranica s Jaskyňou slobody. Na
prelome rokov dosiahla dĺžka spracovaných
polygónových ťahov spolu s obrysmi jaskynných priestorov 50,450 km.
Ján Dzúr, vedúci JK

Speleo-Detva
Speleoklub
Drienka

V roku 2011 sme uskutočnili 21 akcií, z toho 14 na
Krakovej holi a 6 na Muránskej planine.
Liehová sonda. V sonde pod Starým hradom
pracujeme od roku 2009.
V sonde, ktorá sa nachádza
v sústave výduchov slepej priehlbiny, sme sa
zakopali asi 5 m, celková dĺžka sondy je 14 m
s prevýšením 5 m. Celý rok previeva sondou
pomerne silný prievan.
Jaskyňa slnečného lúča. Pokračovali výkopové práce na najhlbšom mieste, postúpili
sme asi 7 m. V koncovom závale dolnej chodby
chlapci rozobrali niekoľko skál, miesto je dosť
nebezpečné. Pomocou vysielačiek a piepsu dokázali nadviazať spojenie s povrchom. Vzdialenosť je asi 10 m. Blízkosť povrchu dokázala aj
zvuková komunikácia. Na povrchu našli najoptimálnejšie miesto na hĺbenie dolného vchodu
do Slnečného lúča, čím by sa podstatne zľahčil
prístup na pracovisko. Na tomto mieste sme sa
zakopali do hĺbky asi 8 m. Uvidíme, či sa nám
tento nový vchod (zatiaľ len sonda) cez zimu
nezaľadní. Prievan je dosť silný.
SHJ – Starý hrad. V Studni radosti (–40 m)
sme vymenili prehrdzavené oceľové lano na
lanovke.
Organizačné správy SSS

Slovenský kras. Na
Silickej planine sondovali v Kečovskej vetve I.
Na Plešiveckej planine
prenikli po výkopových
prácach vo viac ako desaťročie opustenej speleologickej sonde Prievanová
diera do novej jaskyne. Na lokalite sondovali
v r. 1996 jaskyniari z Rakovnice L. Lešták a V.
Kóňa. Pre veľmi úzky profil v prácach nepokračovali. Na konci septembra 2011 lokalita
zaujala J. Psotku vystupujúcim prúdom chladného vzduchu počas teplého jesenného dňa.
V októbri uskutočnili na jeho podnet pracovnú akciu a rozšírením vstupnej šachtičky prenikli k neprieleznému ústiu asi 10 m hlbokej
priepasti. Na ďalšej akcii prielez rozšírili, priepasť zliezli a na jej dne po krátkom výkope prenikli do horizontálneho pokračovania jaskyne,
ktoré viedlo do relatívne priestrannej Vstupnej
siene (cca 30 × 10 × 10 m). Pod jej závalovým
dnom sa nachádzajú priestory nazvané Suché
riečisko a pozdĺž výraznej poruchy pokračuje
úzka odtoková chodba. Ďalšie akcie venovali
zameriavaniu priestorov a práci v odtokovej
chodbe. Po rozšírení asi 10 m dlhého úseku
14
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priestorov v dĺžke cca 900 m, pričom vlani sa
podarilo zamerať 560 m. Počas januárových
akcií sa ešte pracovalo na spriechodnení Krutého kanála, za ktorým sme už vedeli o nových
objavoch. Prieskum týchto priestorov sme však
odkladali až dovtedy, keď Krutým kanálom
prejdú všetky „telá“ zúčastnených jaskyniarov. Na aprílovej akcii sme preskúmali prvých
600 m (Kaňon, Gabiho dóm, Sieň kontaktu)
a zhodnotili miesta na ďalší postup. Na júlovej
akcii sa mapovalo a začalo sa liezť v jednom
z komínov v Sieni kontaktu. Hneď na ďalšej
augustovej akcii sme komínom prenikli do horizontálneho pokračovania v dĺžke cca 300 m
(Ghidov dóm, Horná sieň). Tieto priestory
boli doskúmané až na septembrovej akcii,
ktorá priniesla objav Krkahájov a Sadrovcovej
chodby. Na tejto akcii sa zároveň mapovalo
a začal sa liezť ďalší komín v prítokovej časti
Kaňonu. Perspektívu ďalšieho postupu vidíme v komínoch a v prolongácii Sadrovcovej
chodby. Objavené priestory predstavujú systém
aktívne pretekaných meandrov a chodieb vysokých až 30 m v kombinácii so staršími (fosílnymi) úrovňami s bohatou výzdobou a akumuláciami sedimentov. Jaskyňa Dracoaia dosiahla
k 15. 1. 2012 dĺžku 1667 m pri prevýšení 106 m.
Spracovali: J. Psotka, V. Papáč a T. Máté

prenikli do Tesného meandra, ktorý vyústil
7 m hlbokým stupňom do vertikálneho priestoru pomenovaného Čierna diera. Z tohto priestoru sa jaskyňa vetví. Nadol pokračuje 12 m
šachta a do strany senilná chodba, ktorou prenikli do časti Bludisko. To pozostáva z úzkych
fosílnych riečnych chodieb so zvyškami riečnych sedimentov. Na dne Čiernej diery postúpili meandrom k 10 m šachte a po prekonaní
úžiny nasledovala ďalšia 14 m hlboká priepasť,
ktorá viedla na terajšie dno jaskyne v hĺbke
87 m, s veľmi úzkou odtokovou chodbou Temná puklina. Ku koncu roka 2011 sa podarilo
v jaskyni zamerať 260 m polygónu s hĺbkou
34 m. Dĺžka jaskyne však prevyšuje 600 m
a jej zameriavanie pokračuje od začiatku roku
2012. Jaskyňu sme s pomocou Správy slovenských jaskýň a I. Balciara (OSS Rimavská Sobota) uzavreli. Na jej prieskume a objavovaní
sa podieľali okrem členov SK Drienka aj P.
Imrich, F. Majerníčková (SK Šariš) a Š. Kyšela.
Muránska planina. V severovýchodnom výbežku Muránskej planiny v masíve Župkovej
Magury našli a zamerali jaskyne: Sintrový
kanál (10 m), Horná a Dolná jaskyňa pod
Magurou (5 + 5 m), Komôrka pod Magurou
(7 m), Nečakaná jaskyňa (nezamer., cca 20 m).
Zamerali polohy vchodov viacerých jaskýň
s GPS. V jaskyni Homoľa sondovali v odtokovom kanáli za Trojúžinou. V Ladzianskeho
jaskyni objavili vo Vstupnej sieni 20 m dlhú
vetvu Zajačia kapsa.
Volovské vrchy. V pohorí Galmus našli viacero menších jaskýň: J. nad chatou 1, 2, 3,
J. v Galmuskej tisine 1, 2, 3, J. vo Vápennej dolke
1 a 2, J. pod cestou, Šikmá j. pod cestou, Bielovodská 1, 2, 3, 4, 5, Šarkanova dolka 1, 2, 3,
Matisovec 2, Odpočinková j., Vymrazená skrýša,
Úkryt pod Bielou skalou, Pavúčia j., Vypadaná
vrstva, Jordánsky meander, J. nad sútokom
Jordánu, Šikmé vrstevné abri, J. v amfiteátri.
Celková dĺžka nájdených jaskýň je asi 145 m.
Zahraničné cesty. V jaskyni Dracoaia (Rumunsko, pohorie Bihor) uskutočnili 10 akcií,
na ktorých sa podieľalo 9 jaskyniarov z troch
speleologických klubov SSS (Drienka, Šariš
a Rimavská Sobota); štyria jaskyniari sa zároveň stali aj členmi Rumunskej speleologickej federácie a vstúpili do klubu Speodava
Ştei. Minulý rok bol v prieskume jaskyne
mimoriadne úspešný. Prenikli sme do nových
Spravodaj SSS 1/2012

Jaskyniarsky
klub Dubnica
nad Váhom
V oblasti Mojtínskeho krasu sa odpracovalo 61 akcií,
najviac v Jaskyni v Medzivrší, Mojtínskej priepastnej jaskyni (Májová priepasť) a v Jaskyni
v ceste. V prvej z nich sme presunuli práce do
sondy pod vchodom a počas 25 akcií sme ju
prácne prehlbovali a rozširovali. V druhej sme
vo vstupnej 40 m hlbokej priepasti spravili
miesto starého lanového rebríka novú via ferratovú cestu. Za tri dni sme osadili 70 pevných
oceľových stúpačiek. Jaskyňa v ceste dosiahla
hĺbku 10 m; práce sa tu skôr podobajú na
kopanie studne. Ďalšie akcie sme spravili v jaskyniach: J. s oknom, J. nad vyvieračkou, J. na
Rúbani, Poschodová j.
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Cigánka 3. Sondovanie v najspodnejšej časti,
prehlbovanie dna, sutina ťažená na prekládku.
Pri sondovaní s členmi klubu spolupracovali
už pravidelní účastníci akcií Milan Jedinák
a Tomáš Pustaj, pri ťahaní plných vedier pomáhali aj dievčatá Ivka Rudzanová a Mirka
Gregušová. Na kopáčskych prácach sa v jaskyni zaúčala aj Janka Habrúnová, ktorá bola
s nami už na štvrtej akcii, tiež navštívila viaceré
jaskyne na Jaskyniarskom týždni v Tisovci.
Niektorí členovia rozobrali staré zhnité drevené schody, napílili bôrové drevo a zhotovili
nové schody smerom dolu k bodu č. 2. Sondovanie v najspodnejšej časti splnilo účel tým, že
mládež mala záujem ísť do prírody a jaskýň.
Priepasť na Tepličkách. Kontrolná, fotodokumentačná činnosť. Exkurzné zostupy do
priepasti s poznávacím cieľom pre tých, ktorí
tam neboli, a zisťovanie výskytu salamandry
škvrnitej v jaskynných priestoroch.
Povrchová činnosť. Kontrolná činnosť v krase
na zistenie stavu vchodov jaskýň a krasových
jám (v jednom závrte tieklo veľa vody, prítokový kanál riadne podmytý a vyššie nad závrtom malý otvor v skale). Kontroly výtokov
vôd z jaskýň Ráztočianska vyvieračka, Jaskyňa
mŕtvej líšky. V Jaskyni na Lazoch vo vstupnom otvore hrozí pre podmývanie stropných
balvanov ich zrútenie. So staršími pánmi
z Ráztočna, ktorí ako malí chlapci chodili po
okolitých dierach, sa uskutočnila spoločná
exkurzia do Závrtu č. 3 a Jaskyne na Lazoch
a následne do jaskýň Cigánka pri Ráztočne.
S mladými skautmi a handlovským farárom
exkurzie do jaskýň v Sklenianskom krase. Na
požiadanie Relax-u Handlová sme zabezpečili
ukážky lezenia, viazania uzlov, ako aj lanového premostenia s možnosťou spúšťania sa
pre deti na Ceste rozprávkovým lesom. Pre
SZOPK Dolné Vestenice na Tábore ochrancov
prírody sa urobila exkurzia do Vestenickej
medvedej jaskyne.
Rokošský kras. Jaskyňa v dvorane II. K jaskyni vynesené železné zárubne, dvere, materiál na
zamurovanie zárubne. Na ďalšej akcii vŕtanie
dier na upevnenie zárubne, jej osadenie a zamurovanie, následne osadenie železných dverí
– uzáveru. Natretie dverí základnou a potom
hnedou farbou. Jaskyňa je uzatvorená.
Vestenická medvedia jaskyňa. Na chatke sa
opravila vylomená závora a zakaždým vyzbie-

Spolu s Horskou službou sme usporiadali
na Mojtíne už druhý raz Lezecké dni SSS (prvý
raz sme ich u nás organizovali v októbri 2006,
pre veľký úspech ich zopakujeme aj v máji
2012). Zúčastnilo sa ich zhruba 100 ľudí, aj
keď nie každý bol jaskyniar.
V zahraničí sme navštívili niektoré jaskyne
v Moravskom krase (Piková dáma a Suchodolský ponor), na severe Moravy bridlicové
štôlne a v Slovinsku v oblasti Kaninu jaskyňu
Skalarjevo brezno (–985 m).
Jeden člen sa zúčastnil na prestupe jaskyňou
Pierre Saint Martin (–1410 m) v Pyrenejach.
Peter Medzihradský, predseda klubu

Jaskyniarsky klub
Handlová
Členovia klubu pracovali v uplynulom
roku v Závrte č. 3 a jaskyni Cigánka 3 v Sklenianskom krase, časť členov
pôsobila v Jaskyni v dvorane II a Vestenickej
medvedej jaskyni v Rokošskom krase. Počas
roka sa uskutočnilo 36 akcií a z nich aj vyhotovilo 36 technických denníkov; odpracovalo
sa 802 hodín. K 31. 12. 2011 v klube pôsobilo
11 členov.
Speleologická činnosť, ochrana krasu
a jaskýň
Skleniansky kras. V prvých mesiacoch
uplynulého roka členovia klubu vykonávali
akcie povrchového, kontrolného, ale aj sprievodcovského charakteru. Neskoršie sa pod
menší počet akcií podpísalo i dosť daždivé počasie v druhom štvrťroku. Členovia vykonávali
aj pomocné práce na vzhľade okolia závrtov
a jaskýň (vykosenie buriny, odstránenie kríkov
a konárov).
Závrt č. 3. V apríli sa chystalo drevo na výdrevu závalu pod šachtou a pripravovala guľatina
na ťažbu a preberanie závalu dolu v šachte.
Nad šachtou sa vybudovalo premostenie na
ťažbu. Až v septembri sa začal preberať spadnutý strop pred vstupom do Esíčka. Ťažba
sutiny lanom a kladkou na povrch, postavená
jedna „cimra“ a zaistená časť stropu.
Organizačné správy SSS
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rali odpadky po neporiadnych návštevníkoch.
Vonku sa opravili prístupové schody podkladaním kameňov a drobnej sutiny. Údržba uzáveru, premastenie pántov a zámkov.
Začiatkom decembra Handlovčania po dlhšom čase navštívili Jaskyňu v dvorane a Vestenickú medvediu jaskyňu, aby sa s nimi oboznámili
členovia, ktorí v nich ešte neboli. Uskutočnila
sa aj akcia na úpravu podlahy v chatke, v priestoroch jaskyne sa vymenili staré zhnité foršne 1.
podesty za pozinkované rošty.

Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog. Zo spriatelených skupín nám boli pomôcť Pokrievkovci
s Petrom Plavcom a Peter Holúbek s Vladom
a Petrom Laučíkovcami, s ktorými sme transportovali sutinu z Prievanovej sienky do Bludného dómu. Z SCHV sa prác ďalej zúčastnili:
Štefan Sitek, Ľubomír Halička, Lenka Jánošíková, František Hanes a Martin Szunyog. Objavná
akcia na prekonanie úžiny z Jazierkovej sienky
bola naplánovaná na jeseň, no pirátska akcia
neznámeho kopáča urýchlila priebeh udalostí
a 2. 8. 2011 sme za Objavným otvorom preskúmali 126 m jaskynných priestorov. Objavená
bola Horná chodba v dĺžke 44 m a Chodba na
riečisko v dĺžke 82 m. Novoobjavené priestory
sme na troch akciách zamerali spolu s Jazierkovou puklinou v dĺžke 146,63 m a Prosiecka
jaskyňa dosiahla zameranú dĺžku 260 m. 16. 12.
2011 sme ešte pridali objav asi 25 m priestorov
po Čistú sienku so zasintrovaným koncom.
V závere roka nám prišli pomôcť s transportom
sutiny v koncovej časti jaskyne Andrej Galica
a Ivan Trnovský st. z Prosieka, ktorý je zatiaľ
najstarším kopáčom v jaskyni (71 rokov).
Počet akcií v O-3 a potom Prosieckej jaskyni
za rok bol 36 (+ 29, keď rátame aj účasť jedného člena).
V jaskyni V-1 v Prosieckej doline sme v zime
čistili Ivanovu sienku od skál a blata. Vzhľadom na objav Prosieckej jaskyne sme práce
v jaskyni prerušili.
Dňa 30. 4. 2011 objavili Daniela a Juraj na
vrchu Prosečné Jaskyňu vo vrstve na Prosečnom v dĺžke 8 m.
V Jaskyni nad Ižipovcami sme pokračovali
v prehlbovaní plazivky za novým Líščím vchodom za pomoci fúrika. Slávka tam koncom
apríla zorganizovala aj dvojdňovú stanovaciu
akciu.
Z iniciatívy Vladislava Mikulu sme boli 16. 5.
2011 na Malom Choči, kde nám Pavel Bencúr
z Lúčok ukázal Meandrovú jaskyňu na Choči
dlhú približne 50 m.
Na návšteve v JMN sme boli v máji, júli
a auguste. V lete tu Lenka Jánošíková a Martin
Szunyog brigádovali ako vodcovia pri sprievodcovskej činnosti. Juraj sa zúčastnil pri kopáč
skych prácach na dvoch akciách v Jaskyni hučiacich vodopádov a na jednej akcii Na jame.
V rámci spracovania mapy jaskyne Četníkova
svadba do Therionu navštívili Slávka Szunyo-

Iné aktivity
Na 52. jaskyniarskom týždni v Tisovci sa
zúčastnil predseda skupiny s chlapcom; absolvovali exkurzie do jaskýň Bobačka, Stará
Michňová, Teplica a Jaskyňa dvoch kamarátov.
Výstup na hrad Zniev, následne návšteva
Medvedej jaskyne pod hradom a vyzbierané
odpadky po návštevníkoch.
Na činnosti skupiny sa podieľali jednotliví
členovia podľa svojich možností; dvaja členovia sú organizovaní v ZO SZOPK A. Kmeťa
a vykonávajú aj ochranársku činnosť.
V uplynulom roku sme nevykonávali žiadnu speleologickú činnosť na území národnej
prírodnej pamiatky ani v chránených areáloch
v Prievidzskom okrese.
Peter Strečanský, predseda JK

Speleoclub
Chočské vrchy
Našu činnosť v roku
2011 ovplyvnil objav Prosieckej jaskyne cez vchod
O-3. Už 30. januára sa nám
podarilo prekonať neprielezné
miesto pri troch jazierkach a objaviť hornú
časť Jazierkovej pukliny až do Jazierkovej sienky
v dĺžke 8 m. Z nej sme za neprieleznou úžinou
mohli vidieť časť Objavnej sienky so stalagmitmi. Najskôr však bolo treba rozšíriť extrémne
úzku hornú časť Jazierkovej pukliny v jej kompletnej dĺžke. Už sme však vedeli, za čo kopeme;
nakopaný materiál sme naďalej transportovali
smerom von z jaskyne. Pri práci nám pomohlo
to, že tento rok nebola jaskyňa zaplavená. V aktívnej kopáčskej trojke boli: Daniela Kajúchová,
Spravodaj SSS 1/2012
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v chodbe, vyplnenej pôvodne v celom profile sedimentmi, postúpili vodorovne o 2 m.
V spolupráci s Ing. Poláčkom z OS Čachtice
bola Stará vyvieračka geodeticky zameraná aj
s podzemnými priestormi a koncový bod v tejto chodbe premietnutý na povrch.
Ďalšou lokalitou, kde sme rozširovali a prehlbovali vstupný priestor, bola jaskyňa G10 na
južnom úbočí masívu Grnice, z ktorej v letnom období vanie citeľný prievan. Ďalší postup si vyžaduje rozširovať klesajúcu úžinu
pomocou vŕtacieho kladiva.
V Dobrovodskom krase sme otvorili závrt
S3 na dne suchej dolinky na S úbočí Červíčky.
Závrt leží v skupine závrtov, ktorá je pravdepodobne pokračovaním podzemného odtoku
od ponoru pod Širokou a smeruje paralelne
s líniou Dobrovodských Uhlísk k vyvieračke na
Dobrej Vode. Na jeho dne bol zistený otvor na
okraji pevného skalného masívu. Po vyčistení
ústia závrtu hlbokého pôvodne 2 m sme počas
dvoch akcií postúpili pri profile závrtového
komína 1,5 × 0,6 – 0,8 m do hĺbky 2,5 m. Tu
sme však narazili na zúženie v kompaktnom
masíve, ktoré nás v ďalšom postupe zastavilo.
Prievan sme tu nezaregistrovali.
Sondovali sme aj v závrte D10 v línii Dobrovodských Uhlísk, kde vedúci skupiny na
jar a v lete r. 2009 zistil v šikmo klesajúcom
hlinenom otvore výrazný prievan. Roku 2011
sa prievan vôbec neprejavil, čo bolo zrejme
zapríčinené upchatím odtokovej cesty občasným sústredeným prítokom povrchových
vôd do otvoru na dne závrtu. Aby sme zabránili prítoku vody, prekopali sme v stene
prítokovej ryhy bočný obtok, ktorým sme
vodu odviedli ďalej. Po prehĺbení a rozšírení
hlineného kanála so stropom tvoreným len
hlinou a skalnými blokmi sme po 6 m postúpili do menšej voľnej dutiny s hlineným
stropom v hĺbke 3 m. Pokračovanie odtokového kanála mizne v sedimentmi upchatej
horizontálnej štrbine medzi dvomi skalnými
blokmi. S príchodom jesene sme tu práce
zastavili.
Niekoľko akcií bolo zameraných na odstraňovanie sedimentov z dna jaskyne Lomica
(masív Soroš), kde sme v hĺbke 10 m postúpili vodorovne o 1,5 m do rozširujúceho sa
priestoru, avšak v celom profile vyplneného
hlinou.

gová, Juraj Szunyog a nejaskyniar Ľubomír
Žila v apríli jaskyňu spolu s jaskyniarmi JK
Strážovské vrchy a Trenčianskeho speleoklubu.
Zamerali sme Bukovinského komín v dĺžke
37,38 m a Prvomájový komín v dĺžke 35,49 m.
V auguste navštívili jaskyňu Četníkova svadba
spolu s domácimi jaskyniarmi Daniela Kajúchová, Slávka a Juraj Szunyogovci. Zamerali
sme sa na nakreslenie hlavného rozvinutého
rezu jaskyne. Navyše sme sa oboznámili s Jánošíkovou jaskyňou, ktorej mapu sme začali
kresliť 3. 12. 2011 (Slávka + Juraj).
Spolu s SK Červené vrchy a SK Šariš sa Juraj
Szunyog zúčastnil merania v Tichej jaskyni
(G-6, Piu), kde spolu s Tinou Majerníčkovou
zameral Tinkin dóm (157,81 m) a spolu s Karolom Kýškom 62,75 m za Tinkiným dómom.
Ľubomír Halička sa spolu s jaskyniarmi zo
Speleo Detva zúčastnil na akciách na Krakovej
holi, kde 2. až 4. septembra absolvoval aj kurz
speleoškoly.
Jaskyniarskeho týždňa v Tisovci sa zúčastnili
Slávka a Martin Szunyogovci, Miroslava, Jozef
a Jakub Kardošovci.
Vďaka Slávke Szunyogovej naďalej funguje
naša klubová internetová stránka, zameraná
na fotky z akcií: http://schv.4d.sk.
V roku 2011 sme uskutočnili 52 jaskyniarskych akcií. Objavili sme Prosiecku jaskyňu
cez jaskyňu O-3 (159 m), Jaskyňu vo vrstve
na Prosečnom (8 m) a Meandrovú jaskyňu na
Choči (50 m). Spolu sme v roku 2011 objavili na domácich lokalitách 217 m a zamerali
v Prosieckej jaskyni 146,63 m. V Tichej jaskyni
(G-6, Piu) sme spolu s SK Červené vrchy a SK
Šariš zamerali 220,56 m a v Četníkovej svadbe
72,87 m.
Juraj Szunyog, vedúci speleoklubu

Oblastná skupina Inovec
V priebehu roka sme pokračovali vo výkopových prácach na Starej vyvieračke pri
Čachticiach. Na jar tu bolo nutné odpratať
z povrchovej prístupovej ryhy zával, spôsobený
mrazovým zvetrávaním. Ďalší zával v objeme
cca 1,5 m3 vznikol tiež vypadnutím hlineného stropu na začiatku horizontálnej chodby
smerujúcej na JZZ. Po jeho odstránení sme
Organizačné správy SSS
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Uskutočnila sa aj jedna kontrolná akcia do
Mačacej jaskyne. V Modrovskej jaskyni boli
zmapované niektoré ťažšie prístupné úseky,
objavované postupne v minulých rokoch.
Vedúci OS sa zúčastnil na pracovnej akcii
Trenčianskeho SK v Maršalkovej jaskyni na
Veľkých lúkach a jednej povrchovej prieskumnej akcie na plošine Jamy a na Česanej hore
v Slatinskom krase. Na prelome augusta a septembra sa zúčastnil i expedície do pohoria
Jakupica v Macedónsku.
Skupina uskutočnila celkove 24 pracovných
akcií. V priebehu roka sme pri prieskumných
a výkopových prácach predĺžili doterajší rozsah skúmaných lokalít sumárne o 9 m bez
dosiahnutia objavu voľných priestorov.
Ivan Demovič, predseda OS

Dosiaľ neprekonaný 3. sifón čaká na svoje
zdokumentovanie formou videozáznamu.
Prolongácia Priepasti Valentovcov pokročila
na jedinej akcii iba o meter, pretože zúžený
profil zhoršuje možnosti ďalšieho postupu.
Ďalej sa pracuje na dokumentácii krasových
javov a dohľadávaní historických údajov o činnosti jaskyniarov na lokalite Horný vrch.
Špecializovaná strážna služba v rámci svojich pridelených lokalít vykonala 16 návštev
jaskýň v Slovenskom krase.
Významnou udalosťou pre skupinu je prijatie troch nových členov, ako aj webová stránka
prevádzkovaná novým členom M. Zverkom
a Ľ. Kurianom inovovaný znak OS J. Majku,
doplnený o symbol novej aktivity skupiny – netopiera potápača so sidemount konfiguráciou
potápačského výstroja.
Zbyněk Valenta, predseda OS

Oblastná skupina
Jána Majku

Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš

Členovia OS Jána
Majku vykonali vlani
28 pracovných akcií,
pri ktorých boli prolongované 2 lokality na Dolnom vrchu.
Aktivity skupiny sú sústredené na severovýchodný okraj Silickej planiny, Horný a Dolný
vrch, Medzevskú pahorkatinu, Jasovskú planinu a Zádielsku planinu. Najväčšie množstvo
práce sa vykonalo na lokalite Gajdova štôlňa
(Teplica) na severovýchodnom okraji Jasovskej planiny. Nestabilný vchod, nedostatok
možností na jeho zabezpečenie vyžaduje od
členov skupiny takmer pravidelné otváranie
zasypaného vchodu do systému. Spriechodnenie nepríjemného miesta pred prvým sifónom si vyžiadalo dve veľké pracovné akcie,
keď sa za výdatnej pomoci agregátu podarilo
v danom mieste zvýšiť strop, ktorý za súčasného stavu hladiny vody v jaskyni uzatváral
polosifón až sifón. Ten znemožňoval transport
potápačského a zabezpečovacieho materiálu
k vstupu do 1. sifónu. Pokus o videodokumentáciu bol úspešný iba čiastočne. Nevhodne zvolená hlava na osvetľovacom telese spôsobila,
že záznam nemá prezentačnú kvalitu a môže
slúžiť iba ako dokument.
Spravodaj SSS 1/2012

Náš výskum pokračoval v Malužinskom
krase. V priepasti
Škarkétka sa odstraňovali nánosy. Roku 2008
pri povrchovom prieskume
okolia Škarkétky asi o 140 m vyššie bola zaregistrovaná puklina v skalnej stene; tento
rok sme ju vyčistili a postúpili 3 m. Dostala
pracovný názov Jaskyňa rozprávkových zvukov.
V spolupráci so skautmi sme vyčistili Malužinskú jaskyňu od konárov, črepov a pod. Pri
povrchovom prieskume v oblasti Svarína sa
zaregistrovala menšia jaskyňa. V Jánskej doline
bol urobený povrchový prieskum na Poludnici
a Slemä. Pri prieskume Novej Stanišovskej
jaskyne sme spolupracovali so speleoklubom
Nicolaus.
Alfréd Gresch, predseda OS

Oblastná skupina
Liptovská Teplička
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
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Jaskyniarsky klub
Liptovský
Trnovec

a pritekajúca voda v mokrom období. Vo
vzdialenosti 20 metrov od vchodu sme na
povrchu založili novú sondu, smerujúcu za
zával na terajšom známom konci jaskyne.
Monitorovali sme jaskyňu Malcov. V Jánskej
doline sme spolu s D. Haršaníkom pracovali
v Sokolovej, Haraske a na Kruhovej priepasti.
Spoločne sme pomohli aj J. Szunyogovi v jaskyni O-3. S Milanom Horňákom sme boli
na prieskume v Padve v Gaderi, kde sme si
vytypovali viacero zaujímavých miest; Milan
pôsobil v zahraničí v jaskyniach Slovinska
a Chorvátska.
Pavel Pokrievka, predseda SK

Keďže tradične náš
jaskyniarsky klub neoplýva veľkou pracovnou aktivitou, výsledky
jeho práce sú veľmi skromné.
Začiatkom roku 2011 (január – február) sa
uskutočnilo niekoľko akcií v jaskyni Dúpnica. Kopala sa horizontálna chodba v závalovom materiáli a následne boli chodby zamerané. Pri meracích prácach nám pomohli hostia
z JK Strážovské vrchy, ako aj Ing. Peter Holúbek a Mgr. Lukáš Vlček. Z jaskyne sa odobrala
vzorka z kryštalickej výzdoby na zistenie, či
ide o hydrotermálnu jaskyňu alebo nie. Výskum zabezpečil doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
Pri povrchovom prieskume v okolí Dúpnice
našiel starý výver vody pri vodopáde – ústie
dolinky Hôľno. Na ďalšej akcii sa čistil vstupný dóm Dúpnice. Boli vyzbierané smeti (komunálny odpad) a množstvo dreva, konárov,
ktoré tam nahádzali vandali a nezodpovední
návštevníci.
V letných mesiacoch sa urobila štandardná
údržba zámok na uzáveroch Bielej a Medvedej
jaskyne. V Medvedej jaskyni sme v komíne ukotvili fixné laná. Na viac sme sa už nezmohli.
V novembri sme vykonali povrchový prieskum na Suchom grúni v lokalite Široké košariská a takisto prieskum dolinky Žľaby pod
Homôlkou, kde sme objavili občasnú vyvieračku.
Napriek tomu, že máme veľmi sľubné lokality, je smutné, že v našom klube sa akosi nedarí naštartovať aktívnu pracovnú jaskyniarsku
činnosť. Verím, že v budúcom roku sa aktivita
nášho klubu výrazne zlepší.
Rastislav Hollý, predseda klubu

Speleoklub Michalovce
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub Minotaurus
V rámci projektu digitalizácie máp sme
zameriavali polygón Ardovskej jaskyne
(1056 m) a dokončili plán jaskyne Milada
(1294 m). Pokračovali sme aj v mapovaní
Silickej ľadnice, ktoré sme prerušili v roku
2002 (450 m). Celkove sme v týchto jaskyniach zamerali 2800 metrov priestorov. Zároveň sme sa venovali aj prieskumu týchto
jaskýň. V Silickej ľadnici sme vyliezli 2 komíny, ktoré sa však končili slepo. V Milade sme
vyliezli komín a odčerpali 2 prítokové sifóny.
Tretí sifón prekonal potápač J. Huráb. Bohužiaľ, nepodarilo sa preniknúť do významnejšieho pokračovania smerom ku Gabiho
ponoru. Celkovo sme v Milade postúpili
o 35 m. V odtokovom sifóne Milady sme potvrdili poznatok o jeho nepriechodnosti pre
potápača. Revidovali sme aj odtokový sifón
v Bezodnej ľadnici, kde A. Prochaska konštatoval možný postup po odstránení závalu.
V Diviačej priepasti sme vyliezli komín a objavili asi 10 m dlhé pokračovanie končiace sa
zasintrením.
Najviac úsilia sme venovali Krásnohorskej
jaskyni. Spolu so skupinou Tartaros sme
odstránili zával zo Šikmého dómu, ktorý

Speleoklub Malá Fatra
Členovia SK Malá Fatra okrem akcií zahrnutých do správy JK Speleo Turiec viackrát
vyčerpali sifón v jaskyni Žiarna 4 a vyčistili
ju od nánosov. Jaskyňa je zameraná, dosiahla
dĺžku viac ako 40 m, je v nej silný prievan
Organizačné správy SSS
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Vyvieračka Biele vody pri Muráni: 36 pracovných akcií zameraných na prehlbovanie
koryta a vynášanie sutiny z výtoku potoka, odpracovaných vyše 860 hodín. Celkové zníženie
hladiny vyvieračky oproti pôvodnému stavu
dosiahlo 2,5 m. Odkopalo a odnosilo sa celé
sutinovisko pri pevnej skale. Skúškami toku
vyvieračky bolo potvrdené, že ide o sifónový
prietok vody a hlavný prúd je tlačený zospodu
cca 3 m vpravo od pôvodného koryta. Vzhľadom na tieto skutočnosti a dlhotrvajúce suché
obdobie boli nasadené hasičské čerpadlá s pokusom sifón vyčerpať. Po viacerých akciách sa
nám podarilo stabilizovať sutinovisko a vyčistiť prielez do jaskynného systému. Vrch sutinoviska sa stabilizoval pozváranou konštrukciou
a hrubými foršňami. Celkovo sa nám podarilo
preniknúť do hĺbky cca 9 m pod terajšiu hladinu. Sifón pokračuje ďalej šikmo dole a na
jeho prekonanie je potrebné odstrániť časti
sutinoviska pod hladinou, ktorými je zavalený,
a nasadiť výkonné čerpadlo v suchom období.
Hradná studňa na Muránskom hrade: 23
pracovných akcií. V priebehu mesiacov máj až
september sa na hrad dopravil materiál a nad
studňou postavil drevený domček z hranolov,
následne sa zmontovalo výťahové zariadenie na
dopravu kamennej sutiny. Celková hĺbka studne pred začiatkom čistenia bola 24,5 m. Väčšina
kamennej sutiny sa vyťahovala v upravených
50 l pivových sudoch, hranoly a väčšie skaly sa
viazali do lán. Pre bezpečnosť pracovníkov boli
v studni zmontované 2 ochranné plošiny, prvá
v hĺbke 23,7 m, nainštalovalo sa osvetlenie. Celkovo bolo zo studne v roku 2011 vytiahnutých
532 vedier kamennej sutiny, blata a pozostatkov
muriva, ďalej 37 ks hranolov pravdepodobne
z pôvodnej stavby nad studňou a 30 ks nadrozmerných skál. Počas roka práce striedavo prerušovalo zatápanie studne povrchovou vodou
pritekajúcou z prasklín v bočnej stene, ktorá
pomedzi kamennú sutinu odtekala veľmi pomaly. Vzduch na začiatku akcií bol dýchateľný,
ale plameň dole v studni nehorel. Po 5 – 6 h
strávených v studni je pocitovo menej kyslíka,
pre príznaky slabosti u pracujúcich jaskyniarov
sa práce museli prerušovať. Práce sa v hĺbke 33
m dočasne zastavili a v studni bude nevyhnutné
inštalovať vzduchový systém; malo by sa tak
stať začiatkom roka 2012.
Ivan Rusnák, predseda speleoklubu

v roku 1986 uzavrel cestu hlavného prievanu
aj možnosť postúpiť týmto smerom. Tým
sme jednak prinavrátili klímu jaskyne do
pôvodného stavu a zároveň umožnili ďalší
prieskum v tomto smere. Zatiaľ sme tu po
prievane v ťažkých podmienkach postúpili asi
15 m. Zaujímavý bol aj potápačský prieskum
sifónu Marikinho jazera, ktorý ukázal, že
hlavný prítok vody nepriteká pravdepodobne
zo Sutinového dómu a má zmysel za vysokého stavu vody hľadať tento prítok priamo
v sifóne. Na 2 akciách sme v Jaskyni mŕtvych
netopierov doliezli Vodný komín s výškou asi
60 metrov. Bohužiaľ sme objavili iba menšie
pokračovanie (cca 30 m). Prítokový meander
je neprielezný.
V rámci speleologickej strážnej služby sme
vykonali údržbu uzáveru na Hrušovskej jaskyni. Viackrát počas roka sme vykopávali čiastočne zavalený uzáver na jaskyni Zúgó. V jaskyni
v ponore Jašteričieho jazera sme prekopali zavalenú vstupnú časť jaskyne, takže jaskyňa je
po rokoch znova prístupná. V presne nezistenom čase došlo ku krádeži dverí a minimálne
1,5 tony železa z Novej brzotínskej jaskyne.
V spolupráci so SSJ sme na jaskyňu osadili
nové dvere.
Na našej činnosti sa podstatnou mierou
podieľali členovia ZO 06-16 Tartaros, za čo im
srdečne ďakujeme.
Jaroslav Stankovič, predseda SK

Speleoklub
Muránska
planina
Členovia SK
Muránska planina sa roku 2011
sústredili na práce v troch lokalitách.
Bobačka – Piesková chodba: 5 pracovných
akcií zameraných na postup v komíne Pieskovej chodby. Celkovo bolo vyčistených ďalších 5
m komína až po sintrovú vrstvu. Pri súčasnom
zameriavaní Mitrošky sa zistilo, že komín Pieskovej chodby ústi do malého jazierka v Mitroške; ďalšie práce sa pre neperspektívnosť
zastavili.
Spravodaj SSS 1/2012
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Speleoklub
Nicolaus

jaskyňou sa našiel otvor, ktorý treba navštíviť
aj v zime. J. Vajs dokumentoval kratšie lokality
v masíve Poludnice a dolinke Šuštiačka.
V spolupráci so Správou slovenských jaskýň
a jaskyniarmi z Demänovskej Doliny sa 18. 5.
2011 zafarbil ponor potôčika v Čiernej dolinke stopovacou látkou. Do 3. 6. 2011 sa pravidelne odoberali vzorky z vyvieračky Hlbokô
a toku Bystrej; nezistila sa žiadna komunikácia, takže je zrejmé, že tieto vody jednoducho
nekomunikujú s vyvieračkou Hlbokô ani povrchovým tokom Bystrej.
Pomáhali sme študentovi Michalovi Urbań
czykovi z Jagellonskej univerzity v Krakove
pri hydrologickom výskume v Stanišovskej
dolinke.
M. Danko v spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej Doliny a Speleo Detva zostavoval
GIS vrstvu jaskýň masívu Krakovej hole, kde
je v súčasnosti viac ako 80 kilometrov chodieb.
V Sokolovej jaskyni N. Jermakov vykonával
výskum plastického sintra na využitie vo farmaceutickom priemysle.
Poľovníkom z Liptovského Jána sme pomohli pri vynáške stavebného materiálu na chatu
v Hlbokom.
V Liptovskom Jáne v dome s popisným číslom 150 na travertínovej kope pri katolíckom
kostole sme pri rekonštrukcii našli dutinu
s prievanom.
Ohnište. Značné pracovné úsilie sa opäť
sústredilo na lokalitu P. Macečka a S. Votoupala s názvom Kľúč. Po prekonaní úžiny Molnija
(Blesk) sa na 2 × objavilo približne 170 m nových chodieb, dĺžka zameraných častí jaskyne
je 256 m pri denivelácii 66 m; odhadujeme že
tu treba zamerať ešte 40 m priestorov. Pracovalo sa aj v Lešinského závrte a Silvošovej
diere (Kryštálke). V jaskyni Sedmička sa N.
Jermakov spolu s A. Kulkovom pokúsili s pomocou kolesového mikrorobota preskúmať
šikmú úžinu s cieľom zistiť ďalšie pokračovanie. Z technických dôvodov sa mu nepodarilo preniknúť do hĺbky jaskyne. Skúmal sa
ľad vo Veľkej ľadovej priepasti, v spolupráci
s jaskyniarmi z Martina sa uskutočnil traverz
nad druhou priepasťou bez objavu nových
priestorov.
Iné lokality. Uskutočnili sme niekoľko pracovných akcií do Zápoľnej. Koncovú úžinu
v objavoch z roku 2010 sa nepodarilo preko-

Jánska dolina. Najväčšie pracovné úsilie
sa v spolupráci s jaskyniarmi z Martina,
Trenčína, Topoľčian,
Moravy a Poľska venovalo výkopovým prácam v Novej Stanišovskej jaskyni v Topoľčianskom kyslíkovom sifóne. Bohužiaľ, ani napriek postupu približne
o 10 m sa nepodarilo preniknúť do voľných
častí. V závere roka sa tu podarilo prekonať v spolupráci s jaskyniarmi zo Zakopaného
a Demänovskej Doliny Sifón s dychom a následne za ním objaviť okolo 500 m nových
priestorov. Na začiatku roka 2012 má jaskyňa
dĺžku 3186 m, takže v roku 2011 sa dĺžka
jaskyne zväčšila o 852 m. Výraznú pomoc pri
rozširovaní kritických úžin (Trojuholníky) vykonali neorganizovaní jaskyniari zo severnej
Moravy, združení okolo J. Pospíšila.
Z iniciatívy M. Danka sa v Jaskyni zlomísk
sondovalo v Hučiacej plazivke, podarilo sa
nájsť prepojku medzi Sieňou unavených meračov a Eliptickou chodbou. Dĺžka jaskyne ku
koncu roka 2011 je 11 018 m, čiže za posledný
rok sa jaskyňa predĺžila o 152 m. P. Pokrievka
ml. rozširoval úžiny vedúce do perspektívneho
postupu v Chodbe Iľjičov, S. Sabala zo Zakopaného sa potápal v sifóne Tichá tôňa. Zistili sme
tu stúpnutie hladiny oproti normálu asi o meter, čo azda súvisí s častým kalením vyvieračky
Hlbokô v roku 2011.
V Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke
sa postúpilo v stúpajúcej plazivke asi o 3 m,
vybudovala sa tu hrádza pre plánovaný čerpací
pokus, P. Pokrievka st. z Martina tu hľadal pokračovanie bioindikačnými metódami.
Sondovalo sa v dvoch jaskyniach v bočnej dolinke Obertovica, v Kanálovej jaskyni
a z iniciatívy T. Brziaka v jaskyni Modré oči
v dolinke Šuštiačka.
Podľa rád D. Jančoviča sa našli a zdokumentovali jaskyne Zdychalovo a Jonásova jaskyňa. Jaskyňu pod javorom v Špatnej dolinke
sa nájsť nepodarilo. Pri Jaskyni na Zadných
našiel P. Vaněk dieru, ktorú treba navštíviť
v zimnom období, aby sa overila možnosť
existencie prievanu, takisto aj pod Jeleňou
Organizačné správy SSS
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dziński sa podieľal na zdokumentovaní a vypublikovaní 75 jaskýň v Ojcovskom národnom
parku s dĺžkou 579 m.
Na Slovensku sme objavili okolo 1200 metrov a zamerali 1004 metrov nových priestorov,
napísali 95 technických denníkov.

nať, začali sme skúmať vertikálne úseky tohto
trojrozmerného labyrintu. V odľahlých a ťažko
prístupných častiach jaskyne sme objavili asi
20 m nových chodieb, nedoliezli sa do konca,
treba ich preskúmať a zamerať. Lavínovými
vyhľadávačmi sme sa pokúsili lokalizovať nový
vchod do jaskyne. Zistilo sa, že vzdialenosť
medzi povrchom a podzemím je tu 28 m. Spolu
pracovali sme s J. Obuchom pri prieskume kostí
drobných stavovcov v Belianskych Tatrách.
Spolupráca. Jaskyniarom z Chočských vrchov sme pomohli pri výkopových prácach
v jaskyni O-3, jaskyniarom z Liptovského
Trnovca pri prieskume a dokumentácii jaskyne Dúpnica a Medvedej jaskyne, spoločne
sme zostúpili do hĺbky 6 metrov v sonde na
Hlbokom Košarisku. S jaskyniarmi z Demänovskej Doliny sme skúmali prievany na
Krakovej holi a zúčastnili sme sa transportu materiálu na potápanie v Pustej jaskyni.
V spolupráci s jaskyniarmi z Oravy sme pracovali v kraľovianskych jaskyniach a začali
sme výkopové práce v Brodňanského jaskyni
v Kraľovianskom meandri. V spolupráci s jaskyniarmi z Červených vrchov sme pôsobili
v jaskyni Piu, Studni w Kazalnici v Poľsku
a v krase v okolí Východnej. S jaskyniarmi
z Bratislavy sme s pomocou lavínových vyhľadávačiek lokalizovali miesta na spojenie jaskýň
Stará garda a Majkova v Borinskom krase.
Spolupracovalo sa aj s jaskyniarmi z Tisovca
pri digitalizácii mapy jaskyne Teplica.
Zahraničie. V spolupráci s jaskyniarmi zo
Speleo Ostrava zostúpili traja členovia speleo
klubu do priepasti Slámova slůj v Chate dr.
Hrstku pri hrade na Štramberku. Uskutočnili
sme dvojdňový turistický prechod alpskou
vápencovou plošinou Hochschwab v Rakúsku. Jeden člen sa zúčastnil exkurznej akcie
v Rumunsku, organizovanej klubom Cassovia
a Politehnica Cluj, a traja členovia sa zúčastnili
letnej expedície na Jakupicu v Macedónsku,
ktorú organizoval Speleoklub Červené vrchy.
N. Jermakov pôsobil v Krase na hraniciach Slovinska a Talianska. Dvaja členovia SK Nicolaus
sa zúčastnili 45. sympózia Speleologickej sekcie Polskiego Towarzystwa Przyrodników im.
Kopernika v Ojcowe. Člen SK Nikolaus v poľskom časopise Tatry uverejnil článok o smrti
kňaza v jaskyni Mylna v doline Kościeliska
v Západných Tatrách roku 1947. M. GraSpravodaj SSS 1/2012

Peter Holúbek, predseda SK

Oblastná skupina Orava
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Jaskyniari
Plavecké
Podhradie
Na začiatku roka sme
zavítali do nami málo
prebádaného územia nad
obec Kuchyňa, do Kuchynsko-orešanského krasu. Tu sa nám podarilo lokalizovať niekoľko perspektívnych miest a puklinu
so silným prievanom, ktorú už v minulosti
spomínali naši starší jaskyniari. Netrvalo dlho
a na tejto lokalite sme prenikli do voľných priestorov. Ako je to už zvykom, priestory sú „u nás“
stále tesné. Jaskyňu sme nazvali Večerná, pre jej
lokalizáciu v tomto čase. Pri tejto jaskyni sme
sa pokúsili preniknúť i bočnými chodbami, no
bez úspechu. Na bočnej stene masívu sme prenikli do novej jaskyne fluviokrasového pôvodu.
Jaskyňa, ktorá dostala meno Čárka, má zrejmú
spojitosť s Večernou jaskyňou. Ak sa nám tieto
dve jaskyne podarí prepojiť, pôjde o najdlhšiu
jaskyňu v tomto krase. Hoci sú zhotovené mapové podklady oboch jaskýň, pre prácu na týchto lokalitách ešte nie sú aktualizované.
Spolu so skupinou Speleo Bratislava sa niektorí členovia našej skupiny zúčastňovali na
pracovných akciách na lokalitách tejto skupiny.
V jarných mesiacoch bola rebríkmi vystrojená jaskyňa Haviareň, čím sme si zjednodušili
prístup do novoobjavených častí, kam sme prenikli v roku 2010. V Haviarni sa nám tiež podarilo dokázať prepojenie časti vo Veľkom dóme
so spodným podlažím jaskyne. V jaskyni boli
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Oblastná
speleologická
skupina
Rimavská Sobota

umiestnené dva senzory teploty na sledovanie
prúdenia vzduchu.
V Hubekovej jaskyni, ako to na tejto lokalite
nebýva zvykom, sme v roku 2011 odpracovali
asi šesť akcií, na ktorých sme prekopávali štvrté sifónové koleno. Po prekopaní cca 8 m sa
sifón podarilo zdolať. Jaskyňa nás za to odmenila postupom o dĺžke necelých 30 m.
Niekoľko akcií sa venovalo prieskumu Plaveckého krasu, ochrane vstupov a kontrole
uzáverov. V Plaveckej jaskyni bol osadený nový
most, ktorý zjednodušuje prístup do jaskyne
po radikálnom prieskume vstupnej časti tejto
našej najdlhšej jaskyne.
Naši členovia sa v spolupráci so Speleo Bratislava zúčastnili na prieskumných a pracovných
akciách vo Vysokých Tatrách. V lete sme sa
zúčastnili 52. jaskyniarskeho týždňa v Tisovci,
kde sme navštívili niekoľko domácich lokalít.
Zorganizovali sme zraz malokarpatských jaskyniarov, kde sme popracovali na niektorých
lokalitách a obdarovali oslávencov zo starších
radov miestnej jaskyniarskej elity.
Pre verejnosť bola naša práca prezentovaná
pri dni otvorených dverí v jaskyni Haviareň
a Plaveckej jaskyni. Našu činnosť sme predstavili na Kultúrnom lete v Malackách, ako
aj v Slovenskom rozhlase. Publikovali sme
i v periodiku Spravodaj SSS.
Iné činnosti skupiny: Na podnet starostu
Plaveckého Podhradia sme vyčistili časť potoka pretekajúceho touto obcou. V spolupráci
s archeológmi sme v obci Sološnica pomáhali
odhaľovať tajomstvá sološnickej krypty s údajnými pozostatkami Melichara Balašu.
Marek Velšmid

Členovia OSS Rimavská Sobota pracovali počas uplynulého roka na
týchto lokalitách:
Špaňopoľská jaskyňa – práca v tejto jaskyni
tvorila základ činnosti skupiny počas celého
roka. Odpracovalo sa v nej najviac akcií, počas
ktorých sme odstraňovali sediment z dna Veľkej
sály. Pri zásahoch do vrstiev uložených v nižšej
časti, kde sa predpokladal výskyt archeologických nálezov, sme v prácach pokračovali v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra.
Zistili sme niekoľko takýchto nálezov, ktoré
skúma pracovník SAV. Kopáčskymi prácami sme
postúpili o 3 m na konci chodby, vykopanej v minulom roku. Na jednej z posledných pracovných
akcií sa nám podarilo fyzicky prepojiť Špaňopoľskú jaskyňu s jaskyňou Pec. V súvislosti s ďalším
pokračovaním v kopáčskych prácach roku 2012
sa bude podľa potreby vykonávať archeologický
výskum. Niekoľko hodín bolo venovaných aj kopáčskym prácam na vyvieračke Pod skalou, avšak
práce sa pre neperspektívnosť lokality ukončili.
Na Koniarskej planine v Slovenskom krase
sme uskutočnili dve akcie s nižším počtom pracovných síl. V stále nepomenovanej jaskyni, objavenej roku 2009, sme postúpili cca o 1 m, čím jej
hĺbka vzrástla na 13 m. Na tejto lokalite plánujeme pokračovať v sondovaní aj v roku 2012.
V Jaskyni nad Kadlubom sme zrealizovali
dve akcie zamerané na preverenie možného
postupu v chodbe nachádzajúcej sa oproti
vstupu do Čokoládovej chodby. Na prvej akcii
Karol Nagypál vyliezol 5 m vysokú kolmú stenu a osadil kotvenie s lanom. Na druhej akcii
sme sa snažili postúpiť vpred úzkou chodbou
s výškou do 0,5 m. Chodba je po 5 m neprielezná, zadýchava sa a miesto sa javí ako vyslovene
neperspektívne.
V najsevernejšom výbežku Tuhárskeho krasu pri Divíne sa v hradnom kopci vykonalo
10 pracovných akcií; bolo lokalizovaných 7
perspektívnych miest, na ktorých sa neskôr
pracovalo. Výraznejšieho postupu sme sa zatiaľ nedočkali, práce budú pokračovať v nasledujúcom roku.

Oblastná skupina Prešov
V roku 2011 OS Prešov pozostávala z 13 členov. Počas celého roka sme odpracovali v Družicovej jaskyni 35 akcií, pri ktorých sa objavili
ďalšie dve vetvy s dĺžkou 20 m a našli sa kosti
a lebka medveďa hnedého (stanovený vek na
asi 10 000 rokov).
Niekoľko členov a čakateľov navštívilo Jaskyňu mŕtvych netopierov a jaskyne Postojná
a Škocjanska v Slovinsku.
Rudolf Košč, predseda OS
Organizačné správy SSS
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Pred začatím vegetačného obdobia sme vyčistili niektoré stanovištia Náučného chodníka
Drienčanský kras. Členovia OSSRS vykonávali
počas roka údržbu uzáverov jaskýň. Vyriešili
problém s pokazeným zámkom na jaskyni
Podbanište. Niekoľko členov bolo na 52. jaskyniarskom týždni v Tisovci, jeden člen sa
zúčastnil štyroch pracovných akcií v jaskyni
Dracoaia v Rumunsku. V rámci medzinárodnej spolupráce sme pre jaskyniarov z Budapešti
uskutočnili exkurziu do jaskýň na Burde a na
Pohanský hrad.
Počas uplynulého roka sme zorganizovali 45
pracovných akcií, z ktorých bolo vyhotovených
24 technických denníkov (súčet odpracovaných hodín podľa TD je 864). Na akciách sa
zúčastnilo 19 členov a 15 čakateľov, priateľov
a členov iných skupín. Vykopali sme 10 m pod
zemných priestorov.
Igor Balciar,
tajomník OSS Rim. Sobota

MBMSZ v Budapešti, tu aj s prehliadkou
niektorých jaskýň priamo v hlavnom meste
Maďarska,
• oslavu 60. výročia objavenia Gombaseckej
jaskyne za širokej účasti nielen jaskyniarskej
verejnosti, ale aj starostov miest a obcí, ktoré sú na túto jaskyňu naviazané,
• zriadenie www stránky skupiny
http://speleoroznava.webnode.sk.
Opätovne sme sa výrazne prezentovali ako
skupina na akciách regionálneho aj celoslovenského charakteru (Fašiangová zabíjačka a Gulášfest Spišský Salaš), ale predovšetkým v rámci jaskyniarskych dní v Aggteleku v dňoch 23.
až 26. 6. 2011, ktoré boli organizované prvýkrát na oboch stranách hranice prebiehajúcej
Slovenským krasom.
Osobitnú zmienku si zasluhuje aj naša spolupráca s Horskou záchrannou službou a Záchrannou službou východ – RESCUE, v rámci
ich tréningových aktivít v krasových lokalitách
na území Slovenského krasu.
Z čiastkových činností treba spomenúť neúnavnú snahu o prekonanie sifónu v Gombaseckej jaskyni a prekopávanie lokalít v okolí
vrchu Malinčiak v severnej časti Silickej planiny. Výročná členská schôdza konaná 20. 1.
2012 prijala 4 nových členov, doterajšie vedenie
skupiny sa nezmenilo.
Na činnosť skupiny sponzorsky prispeli
SMZ Jelšava, mesto Rožňava a prostredníctvom 2 % dane niektorí jednotlivci z rôznych
kútov Slovenska.
Ondrej Bolaček, vedúci skupiny

Speleoklub Rokoš
Správu o činnosti neposlali, oznámili len
počet akcií (2) a členov (8).

Speleo Rožňava
Hodnotený rok nepriniesol do života skupiny žiadne významné
udalosti spojené s objavom nových priestorov
v známych jaskyniach alebo
s objavom nových lokalít. Za mimoriadnu udalosť možno azda označiť svadbu člena výboru
Petra Szeleša. V priebehu roka sa uskutočnilo
viac ako 31 akcií, ktoré boli zamerané napr. na:
• opravu strechy a dokončenie podmurovky
podmytej chaty v Zádielskej doline pri vyvieračke Vízavat,
• rekognoskáciu neprístupných častí Gombaseckej jaskyne pri mimoriadne nízkej hladine vôd,
• prezentáciu slovenskej speleológie a rožňavskej skupiny na oslavách 50-ročnice
Spravodaj SSS 1/2012

Oblastná
speleologická
skupina
Ružomberok
V roku 2011 bolo odpracovaných 83 akcií, z ktorých sa vypracovalo 81 technických správ. Činnosť skupiny
sa sústredila hlavne na tieto lokality: Liskovská jaskyňa, Liskovský kameňolom, Podsuchá, Krížska dolina, Ľubeľská dolina, Vedro,
Korytnica, Rišianka, Vyšná Boca, Liptovská
Osada,Vápenka pod skalami, Kraľovany, Krámec, Likavka, Lužná, Malé a Veľké Železné.
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Smrekovica, Podsuchá, Krížska dolina – Dechtárka, Pekelné a Predpekelné, Vedro, Korytnica,
Rišianka, Malé a Veľké Železné...
V lokalite Podsuchá sme skúmali novú jaskynku nad starou cestou; postupne sme prenikli do 6 m dlhej klesajúcej chodby. Ďalší
prieskum prebiehal v oblasti Liptovská Osada
nad protitankovým zátarasom, pričom sme
našli niekoľko malých jaskýň, najväčšia je 5 m
dlhá Jaskyňa nad zátarasom. Sústredili sme sa
tu najmä na ďalší prienik v Jaskyni pri železničke, kde sme pokračovali v prácach na konci
jaskyne. Podarilo sa nám postúpiť, no zistili
sme, že jaskyňa pokračuje neprielezným komínom smerom dole, a tak sme tu práce ukončili.
V oblasti pri Vápenke sa P. Sliačan a M. Macko presekali cez betónové steny starého skladu
trhavín. Sklad bol vybudovaný v skalnej dutine,
do ktorej sa im podarilo preniknúť. V Černovej
v oblasti Bystrej doliny P. Sliačan objavil niekoľko jaskyniek a dutín s priemernou dížkou 5 m
(Jaskyne v Bystrej doline). Na Sidorove sme navštívili Zákopovú jaskyňu a skúmali jej okolie.
Nad Lipt. Lúžnou sme pri povrchovom prieskume našli a preskúmali jaskyňu Snežná jama. Tu
sme postúpili cez kopu sutiny a kravských kostí
do 6 m dlhej dutiny s puklinou s prievanom.
Celkovo sme za rok 2011 objavili 110 m
jaskynných priestorov a zamerali sme 210 m
chodieb. Zdokumentovali sme 4 km banských
diel na Liptove a na území SR.
V liskovskej základnej škole sme pre žiakov
1. – 4. ročníka urobili prednášku a prezentáciu
o jaskyniach a Liskovskej jaskyni. Zúčastnili
sme sa tiež centrálnych akcií SSS. Počas roka
nás navštívili jaskyniari z Čiech a Talianska.
Na záver chceme poďakovať mestu Ružomberok za finančnú podporu. Poďakovanie patrí i vedeniu Mestských lesov, ale aj členom
J. Stančokovi, M. Jurečkovi, ktorí vybavili neobmedzené vstupné povolenia na komunikácie
a pozemky mesta.
Plné znenie správy sa nachádza v archívoch
OSS Ružomberok.
Pavol Jurečka, podpredseda OSS

V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 27 akcií,
ktoré boli zamerané najmä na výkopové práce,
prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a dokumentáciu. Práce sa realizovali vo viacerých
častiach jaskyne. Hlavným pracoviskom sa stal
Severný zával, kde sme priniesli drevo na stavbu výdrevy, ktorým sme vydrevili posledný nezabezpečený úsek. Nasledovali výkopové práce
zamerané na ďalší postup; ten bol asi 7 m,
pričom sme tu objavili aj 4 – 5 m dlhú dutinu.
Práce pokračovali na dne prekopanej chodby,
postupne sme prenikali závalom smerom nadol, kde sme narazili na zasutinený komín.
Priebežne počas celého roka sme komín prekopávali a pokúšali sa ho prekonať. Na lepšie
vynášanie materiálu sme osadili nit a kladku.
Na Západnom konci sme prečisťovali komín
do chodieb Tetrisu, ktorý sa zosypal pri minuloročnej povodni. Cestu sme síce uvoľnili, ale
komín je zasypaný kamením.
Ďalšie výkopové a prieskumné práce prebiehali v Pieskových chodbách, ale zatiaľ nepriniesli výraznejší výsledok.
Počas roka došlo aj k prvému pokusu
o vlámanie do Liskovskej jaskyne. Tento pokus
sa však páchateľom nepodaril a dnu sa nedostali; väčšie škody nespôsobili, poškodený bol
len valec zamykania hlavného vchodu. V obci
Lisková sa pracovalo na celkovej rekonštrukcii
Speleozákladne Lisková – dostala nový náter
a prebehla aj zbežná údržba. Naša činnosť sa
sústredila aj na Liskovský kameňolom a jeho
okolie. Realizoval sa tu povrchový prieskum
a kontrola Jaskyne v Mníchu, Jaskyne číslo
jedna, Jaskyne číslo dva a Johanovho potoka.
Vykonali sme prieskum odpariska V 2, kde
sme sa prekopali do úžin s prievanom, a tak
sa tu práce prerušili. Naša činnosť a prieskum
sa preorientovali na odparisko V 3 pod Ostrou
skalou. Tu sme vypáčili veľkú skalu a prekopali
sme sa do Jaskyne pod Ostrou skalou, ktorá je
dlhá 25 m. Pre ďalší prieskum a lepší prístup
sme tu prerazili druhý vchod. Jaskyňa vedie ďalej
smerom nadol, čo navodzuje možnú perspektívu
ďalšieho postupu, preto by bolo vhodné v prieskume pokračovať. Pracovali sme tu i na ďalších
miestach s výparom, ktoré však viedli do závalov
a od dalšieho prieskumu sme upustili.
Povrchový prieskum sa realizoval aj v oblastiach Liptovská Osada, Černová-okolie,Vápenka,
Čierny kameň, Kvačianska dolina, Malinô Brdo,
Organizačné správy SSS

Speleoklub Slovakia – Ďumbier
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
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Speleologický klub
Slovenský raj

nových jaskynných priestorov. Následne 9. 2. F.
Miháľ so svojimi spoločníkmi v nových priestoroch zameral polygón geologickým kompasom.
Cez klubový jaskyniarsky týždeň sa nové priestory zamerali a zadokumentovali v dĺžke 183 m,
čím jaskyňa dosiahla dĺžku 289 m. Z jaskyne boli
odobrané vzorky riečnych štrkov. Ďalší prieskum
zatiaľ nepriniesol nové objavy.
XLIV. klubový jaskyniarsky týždeň. Deväťdňové pracovné sústredenie sa uskutočnilo
v doline Tiesňavy 5. – 13. 8. 2011. Hlavným
objektom prác bola Stratenská jaskyňa: sondovanie v Priamej chodbe, v Chodbe reprezentantov, v Meandrovom dóme. Meračské pripojenie
Hlbokého dómu sa nepodarilo. Odvodnený bol
vchod Stratenskej jaskyne. Uskutočnili sa 3 exkurzie. Zameraná bola Jaskyňa pri Stratenskej.
Pokračovalo sondovanie v Sintrovej jaskyni.
Objavené nové časti jaskyne Duča boli zadokumentované a zmapované.
Povrchový prieskum malého rozsahu sa uskutočnil na planine Duča a na Srnčích skalách.
Pracovného sústredenia sa zúčastnilo 24
členov klubu, priemerne denne 17 členov a 7
rodinných príslušníkov. Členovia klubu odpracovali spolu 152 dní, nečlenovia 30 dní.
Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Slovenského raja a niektorých iných území.
Okrem vyššie uvedených akcií sa na území
Slovenského raja zorganizovalo 15 akcií a odpracovalo 49 dní. Speleologický prieskum sa
vykonával na planinách Pelc, Duča, Havrania
skala a Geravy, v doline Lesnice a i.
Na planine Skala a Havrania skala sa pri povrchovom prieskume našlo niekoľko dier – jaskýň
dlhých 1 až 3 m a závrtov. V Sokolích skalách
sa našla jaskyňa v skalnej stene, asi 50 m nad
terénom; na jej prieskum sú potrebné lezecké
pomôcky. Sondovalo sa v Prednej Čirge v troch
výduchoch, v Motýlej jaskyni a v Studni.
Podrobný prieskum sa urobil v okolí Kešelovej
diery. Nájdená a zadokumentovaná bola Lastovičia jaskyňa (33 m), Skalné okno (3 m), zadokumentovali sa štyri závrty a jeden ponor 4a.
V Okienkovej jaskyni sa uskutočnilo stretnutie
s paleontológmi pre budúci medzinárodný paleontologický výskum. V jaskyni sa našli riečne štrky, z ktorých bola odobraná vzorka na výskum.
Dve akcie na sčítavanie netopierov sa uskutočnili v Dobšinskej ľadovej jaskyni a v jaskyni
Duča.

Speleologický klub
Slovenský raj mal
k 1. 1. 2012 44 členov.
Činnosť klubu v ro
ku 2011 bola zameraná
na prieskum a evidenciu
povrchových a podzemných krasových javov
v Slovenskom raji, Bujanovských vrchoch,
v Slovenskom krase a ojedinele aj v iných lokalitách.
V pláne činnosti klubu na rok 2011 boli tieto
akcie:
1. Prieskumné práce:
a) Jaskynný systém Stratenskej jaskyne
b) Medvedia jaskyňa a okolie
c) Jaskyne v južnej časti Slovenského raja
d) XLIV. klubový jaskyniarsky týždeň
e) Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Slovenského raja a niektorých iných území
f) Inštalácia evidenčných štítkov
2. Ochrana krasových javov
3. Výchovná, informačná a publikačná
činnosť
4. Ostatná činnosť (údržba VTSS Stratená)
Plánované úlohy sme splnili takto:
Prieskumné práce
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. Za
uplynulý rok sa v Stratenskej jaskyni rozbehli
sondovacie prieskumné práce v Priamej chodbe
a v Chodbe reprezentantov. Zorganizovaných
bolo 22 akcií, z toho 7 exkurzií pre jaskyniarov,
turistov a iných záujemcov a 2 fotodokumentačné akcie; 13 akcií bolo pracovných. V oblasti Priamej chodby sa objavilo a zadokumentovalo 92,4 m. V Chodbe reprezentantov a v Priamej
chodbe prieskum pokračuje.
Dĺžka Stratenskej jaskyne dosiahla 19 594 m
+ Psie diery 2 670 m = 22 264 m.
Počas dvoch akcií sa pracovalo v Sintrovej
jaskyni.
Jaskyňa Duča. Už v r. 2010 robili Adam Gonda, Ľubo Cibula, Peter Ochotnický, Peter Pollág
a ich kamarát Jozef Cyprich intenzívny prieskum
v jaskyni Duča. Dosiahnuté výsledky naznačili,
že je tu možné objaviť nové priestory. V r. 2011
v prieskume pokračovali a 5. 2. Adam Gonda,
Ľubo Cibula a Peter Pollág prenikli cez úžinu do
Spravodaj SSS 1/2012
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Mimo Slovenského raja sa zorganizovalo 23
jednodňových speleopotápačských akcií v krasovom jazere v Tornali, kde sa v dnových výveroch nainštalovali teplomery. Objavený bol
nový výver v hĺbke 33 m. Prebiehal monitoring
teploty vody vo výveroch, zameriavanie hĺbky
výverov, zber dnových živočíchov na výskum,
foto- a videodokumentácia.
Rozsiahly bol speleoarcheologický výskum pod
vedením Mgr. Mariána Sojáka, PhD. v orografickom celku Čierna hora, podcelku Bujanovské vrchy. Výskum sa robil v týchto jaskyniach: Gotická
(14 m), Klenbová (36 m), Predná veľká (33 m),
Úkrytová (14 m), Muchotrávková (5 m), Hadia
(9 m), Pod skalou (12 m), Márnica (53 m), Zigmundova trojka (4 m), Antonova (78 m), Hoľa
(57 m), Medzi stenami 1 (10 m), Medzi stenami
2 (17 m). Objavená a zadokumentovaná bola
jaskyňa Brloh (9 m). Speleologickú dokumentáciu z uvedených jaskýň zaistil F. Miháľ. Dokumentácia jaskýň sa v celom rozsahu vykonala
v teréne alebo sa doplnila či aktualizovala stará
dokumentácia iných autorov. Okrem vyššie uvedených lokalít sa speleoarcheologický výskum
vykonal ešte v jaskyniach Krompľa (Slovenský
raj), Horná Túfna (pri Harmanci), Ponická (pri
B. Bystrici) a Špaňopoľská (Drienčanský kras).
Z každej lokality M. Soják vypracoval podrobnú
správu.
Exkurzie sa uskutočnili do Ľadovej jaskyne
na Dreveníku, Aksamitky v Haligovských skalách, Alabastrovej v Belianskych Tatrách, v jaskyni v Hybskej úžine, v jaskyni Mačka a Jelenia
priepasť na Plešiveckej planine.

SSS sa zúčastnilo ďalších 14 členov klubu.
Celú akciu zaisťovala O. Miháľová s pomocníkmi. Výstavu Výsledky speleologickej dokumentácie niektorých jaskýň Slovenského raja
v programe Therion urobil Ing. J. Tulis, panely
zaistila O. Miháľová. Mgr. M. Soják, PhD.
prezentoval príspevok Interpretácia nálezov
ľudských pozostatkov z priepasti Studňa pri
Spišských Tomášovciach; tento príspevok bol
publikovaný aj v časopise Aragonit 16/2.
Na lezeckých dňoch na Mojtíne sa zúčastnil
jeden člen klubu a na jaskyniarskom týždni
SSS v Tisovci traja naši členovia. Na Speleofóre ČSS a na konferencii Výskum, využívanie
a ochrana jaskýň sa zúčastnili dvaja členovia.
V programe Therion bola doteraz spracovaná Stratenská jaskyňa, Psie diery, Zelená, Duča
a Dobšinská ľadová jaskyňa.
V Spravodaji SSS publikovali príspevky O.
Miháľová: Speleomíting 2011 a Zopár slov
k príspevkom na Speleomítingu, F. Miháľ:
Objavy v roku 2010 v NP Slovenský raj a v Aragonite F. Miháľ: Kešelova diera pri Vernári –
najväčší ponor v Slovenskom raji.
Bezpečnosť pri práci. Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku nedošlo k nijakým
úrazom ani mimoriadnym udalostiam.
Ostatná činnosť
Vo výskumnej terénnej speleologickej stanici
sa urobil poriadok v drevárni a v dome, vo WC
sa nainštalovala nová misa so splachovačom
a čiastočne sa opravila strecha.
Záver
V r. 2011 sa členovia speleologického klubu
zúčastnili na 112 akciách, z toho 103 terénnych,
ktorých náplňou bol speleologický prieskum,
dokumentácia a ochrana krasových javov. Počas
jaskyniarskych akcií sme odpracovali v teréne
335 dní. V Slovenskom raji boli objavené a zadokumentované 3 jaskyne s celkovou dĺžkou
219 m a 92 m chodieb v Stratenskej jaskyni.
Ďalej sa v Slovenskom raji zadokumentovala
Jaskyňa pri Stratenskej (15 m). V Bujanovských
vrchoch sa objavila 9 m dlhá jaskyňa Brloh.
Zadokumentovaných bolo 13 jaskýň, čo predstavuje 351 m jaskynných priestorov. Spolu v r.
2011 členovia klubu objavili 320 m jaskynných
chodieb a zadokumentovali 686 m.
Ján Tulis, predseda SK

Ochrana krasových javov
Členovia vykonávali kontrolu uzáverov uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie diery,
Okienková) a ich údržbu a kontrolovali jaskyne
ohrozované návštevníkmi. V Stratenskej jaskyni
sa spravil nový uzáver dverí, o čo sa zaslúžili Ing.
Braňo Tulis, Dušan Zámečník a Viktor Daniel.
Okrem toho radoví členovia klubu vykonávali
počas 91 terénnych speleologických akcií kontrolnú ochranársku činnosť na vyše 30 speleologických objektoch. Naša činnosť bola zameraná
aj na ochranu povrchových krasových javov.
Výchovné, informačné a vzdelávacie aktivity
Členovia klubu boli účastníkmi podujatí
organizovaných SSS a SSJ. Na Speleomítingu
Organizačné správy SSS
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Jaskyniarska
skupina
Spišská Belá

via sa zúčastnili prieskumu j. Tichá diera a na
rekognoskácii okolitého krasu. V rámci ochrany krasu jeden člen vykonával strážnu službu
na lokalitách Alabastrová jaskyňa, Ľadová pivnica, Jaskyňa pod elektrárňou, Hučivá diera,
Aksamitka, jaskyňa Mesačný tieň (celkove 10
kontrolných akcií).
Žiaci speleologického krúžku pri Základnej
škole J. M. Petzvala v Spišskej Belej pokračovali
v krúžkovej činnosti na lezeckej stene Havran.
Svoje lezecké schopnosti získavalo 26 žiakov,
dvaja sa zúčastnili aj na celoslovenskej súťaži
v Banskej Bystrici a slovenskom pohári v Košiciach.
Počas 48 pracovných akcií na 11 lokalitách
skupina objavila 640 m jaskynných priestorov a zdokumentovala 1079 m meranej dĺžky
priestorov.
Vladimír Fudaly, predseda skupiny

Roku 2011 sa činnosť
skupiny viac zamerala na
jaskyňu Javorinka – Nádejná jaskyňa. Prirodzeným prepojením Nádejnej
jaskyne s jaskyňou Javorinka vznikli podmienky na výskum aj v letnom období, čo významne
prispelo k novým objavom, ako je Medvedí
dóm, Medvedie chodby, Zakopjanské chodby,
Chlievik. V Medveďom dóme sme našli kostry
jaskynného medveďa, rosomáka a kuny, čo je
z hľadiska nadmorskej výšky nálezu (1530 m)
významný objav na Slovensku. Vek kostry jaskynného medveďa sa predbežne odhaduje na
cca 51 000 rokov.
Podrobným prieskumom a extrémnym lezením vo vrcholovej časti Medvedieho dómu sa
objavila Zubatá chodba, kde skupina dosiahla
dosiaľ najvyšší bod jaskyne. Javorinka s celkovou dĺžkou zameraných chodieb 10 501 m
a prevýšením 477 m sa stala druhou najhlbšou
a siedmou najdlhšou jaskyňou na Slovensku.
Použitím lavínových pipsov a sondážou v Katkinej diere sme našli prirodzené prepojenie
s Belianskymi chodbami, ktoré značne uľahčuje a skracuje prístup do novoobjavených časti
jaskyne. Cvičnou akciou s jaskynnou záchrannou službou sa spriechodnili zúžené a nebezpečné miesta, čo v budúcnosti uľahčí transport
ľudí a materiálu pri prieskume a záchrannej
akcii. Členovia skupiny konečne uskutočnili
prechod jaskyňou od starého vchodu v Javorovej doline do nového vchodu cez Nádejnú jaskyňu v Kolovej doline, prechod trval 7 hodín.
V jaskyni Javorinka – Nádejná jaskyňa skupina
počas roka 2011 objavila 640 m nových priestorov a zamerala 536 m chodieb.
Skupina v rámci spolupráce so Slovenskou
speleologickou spoločnosťou a Slovenskou
správou jaskýň uskutočnila nové zameranie
Alabastrovej jaskyne s vyhotovením mapových
materiálov aj v digitálnej forme a celkove zamerala 543 m chodieb. Merania boli spojené aj
so sčítaním netopierov – v Alabastrovej jaskyni
sa pozorovalo 69 a v jaskyni Ľadová pivnica 5
ex. netopierov. Zároveň pokračovali sondážne
práce aj na lokalite Prievanová jaskyňa, členoSpravodaj SSS 1/2012

Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy
Praktická speleologická činnosť. Za rok
2011 sa uskutočnilo
takmer 300 akcií, zo 199
akcií boli vypracované technické denníky. V činnosti JK
prevažovali speleologické prieskumné práce, ale
vykonávali sa i práce súvisiace s poznávaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov. Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa sústredilo
najmä do jaskýň Brcove diery, Četníkova svadba,
Jaskyňa na Hrubej Kačke, Sonda nad Šebom, Jaskyňa kamarátov a Pružinská Dúpna jaskyňa,
v Súľovských vrchoch to bola j. Priepastná 4 pri
Raj. Tepliciach, Fučľavá diera v Podskalskom
Roháči a Závadské jaskyne, v Javorníkoch jaskyne U peňazí a Cisová, v Tribeči j. Skrýšna diera,
Zvislá j. na Žibrici, v Považskom Inovci Opálená
skala a Džimova spása. V niektorých z nich sa
dosiahli čiastkové postupy a objavy. Okrem toho
sa navštevovali aj iné krasové lokality Strážovských a Súľovských vrchov, Malej a Veľkej Fatry,
Tribeča a Považského Inovca, ale aj jaskyne vo
vzdialenejších krasových územiach, ako sú Nízke
Tatry (Malužinská, Jánska a Demänovská dolina) alebo Západné Tatry. Vo viacerých prípadoch
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lie si vyžiadalo vyčistenie a prekrytie uzáveru
Strážovskej priepasti, aby sa zabránilo jeho zavaleniu sutinou, začalo sa pracovať aj na stabilizácii vchodu j. Četníkova svadba na Strážove.
Pričinili sme sa i o uzavretie Pokladovej jaskyne
v Lúčanskej Malej Fatre.
Exkurzné návštevy (do Dúpnej, Četníkovej
svadby, Závadských a iných jaskýň u nás, ale
v rámci Jaskyniarskeho týždňa v Tisovci, na
ktorom sme sa viacerí zúčastnili, aj do jaskýň
v Tisovskom krase a na Muránskej planine)
okrem spoznávania krasových javov poslúžili
aj na získavanie praktických skúseností a overenie schopností najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov a jaskyniarok.
Iné aktivity. Medzi vlaňajšie aktivity JK SV
pri zabezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti
o ne patrí zostavenie, vyhotovenie a osadenie
informačných tabúľ pri jaskyniarskej základni
v Priedhorí a pri Priepasti medzi Kačkami, úprava chodníka k Pružinskej Dúpnej jaskyni a práce
v nej súvisiace s akciami organizovanými pre verejnosť. Dúpnu sme sprístupnili a osvetlili 4-krát;
návštevníkom sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním. V spolupráci s Rekreačným
zariadením Priedhorie a členmi KST Pružina
sme v júni zorganizovali dvojdňové podujatie
Zelená modrá, spojené s hudobnou produkciou.
Účinkovali tu 2 spevácke súbory, v areáli RZ
vystúpili country a folkové hudobné skupiny
vrátane našich Kortmanovcov. Súčasťou podujatia bola prehliadka Dúpnej; tá sa uskutočnila
aj ako sprievodná akcia Horomil festu – festivalu
hôr a cestovania v Považskej Bystrici. Príležitostne sme vyšli v ústrety záujemcom o prehliadku
tejto a niektorých iných jaskýň (školy z Bratislavy, Rišnoviec pri Hlohovci, z Považskej Bystrice
a Udiče, pre odborníkov z PriFUK v Bratislave,
turistov z KST Veľké Uherce a z ČR. Celkove si
Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo skoro
tisíc osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok a besied
na ZŠ v Považskej Bystrici a Udiči, v Kúpeľoch
Nimnica a inde.
Prezentovali sme sa na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, Envirodni v Udiči, na
Speleomítingu SSS v apríli vo Svite, kde nás
reprezentoval film Chceš uvidieť šarkana? alebo:
Ako sa stať jaskyniarkou. Nakrúcal sa film v j.
Džimova spása, ktorý bude mať premiéru na
Speleomítingu 2012. S. a P. Chmelovci boli

išlo o účasť na prac. akciách tamojších klubov,
napr. JK Dubnica n. Váhom (Jaskyňa v ceste, J.
s oknom a J. v Medzivrší), JS A. Vallu, JK Speleo
Turiec, Nicolaus a Dem. Dolina. Viac akcií sa uskutočnilo v j. Škarkétka a Jaskyni rozprávkových
zvukov, ako aj v Novej Stanišovskej jaskyni – tzv.
Topoľčiansky kyslíkový sifón. Na zahraničnej výprave do jaskyne Skalarjevo brezno v Julských
Alpách (Slovinsko) sa zúčastnil L. Drábik, ktorý
zostupom do hĺbky 560 m utvoril nový klubový
hĺbkový rekord.
Náplňou akcií boli sondovacie či kopáčske
práce, práce na rozširovaní a spriechodňovaní
úžin v perspektívnych lokalitách, prieskum v jaskyniach a na povrchu, ako aj meračská a mapovacia činnosť, lokalizácia vchodov pomocou
GPS, monitoring netopierov a entomologický
výskum, odbery vzoriek na mikrobiologický
a chemický rozbor, zisťovanie prúdenia vzduchu, meranie teplôt, fotografická a iná dokumentácia. V súčinnosti s členmi SC Chočské
vrchy a Trenčianskeho speleoklubu sme spolu
pracovali na projekte mapovania vybraných slovenských jaskýň pre SSJ v programe Therion
(Četníkova svadba a Jánošíkova jaskyňa). Pri
povrchovom prieskume v Strážovských a Súľovských vrchoch, v Považskom Inovci, Tribeči, ale
aj v Lúčanskej Malej Fatre, Javorníkoch a inde sa
podarilo objaviť niekoľko zaujímavých krasových
alebo pseudokrasových lokalít a menších jaskýň.
Napr. pieskovcovú jaskyňu Cisová pri PapradnePodjavorníku (pôjde zrejme o najdlhšiu známu
jaskyňu v Javorníkoch), jaskyňu Humno oproti
Závadským jaskyniam, Fučľavú dieru, jaskyne
na Strážove, v Strelcovej a Kamennoporubskej
doline, jaskyňu Líščia pod Vlčou (kras Vápča),
jaskyne nad Býkmi a v Hrádku pri Priedhorí,
lokality neďaleko Domaniže a iné.
Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci
speleologickej strážnej služby, bola ochrana
jaskýň a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia, kontrola, údržba a oprava
poškodených uzáverov) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach (inštalácia pomocných lán,
spevňovanie sutiny, robenie výdrevy). Zistili
sme poškodenie uzáveru a zámku vo vchode
Pružinskej Dúpnej jaskyne, zničenie uzáveru
Otcovej jaskyne, odstránenú reťaz a poškodenú mrežu (pádom veľkej skaly) na uzávere
Priepasti medzi Kačkami, poškodený uzáver
Jánošíkovej jaskyne na Strážove. Značné úsiOrganizačné správy SSS
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zase so svojou tvorbou úspešní na prehliadkach amatérskych filmárov u nás i v ČR.
O našej činnosti sa mohla široká verejnosť
dozvedieť najmä z regionálnych, ale aj z celoslovenských médií (MY – Noviny stredného
Považia a Považskobystrické novinky, rozhovor
s viacerými členmi JK v Slov. rozhlase, účinkovanie v reláciách a filmoch odvysielaných
v Slov. televízii a TA3). V príspevkoch uverejnených v Spravodaji SSS, ktorého formálnu
a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák
a B. Kortman, sme jeho čitateľov informovali
o niektorých našich aktivitách a jubilantoch.
K lepšej informovanosti členov klubu i verejnosti o našej činnosti prispela klubová webová
stránka; v jej aktualizácii, ako aj v publikovaní
v Spravodaji SSS však máme ešte rezervy.
Našu činnosť v roku 2010 finančne alebo
inak podporili návštevníci Dúpnej i sami členovia klubu. Vďaka tomu sa podarilo opraviť motor s navijakom slúžiaci na transport
v Kortmanke, zaobstarať materiál na zhotovenie infotabúľ, zabezpečiť ich grafické stvárnenie a tlač, zlepšiť prístup k Dúpnej a jej osvetlenie. Niektoré práce boli súčasťou projektu
náučného chodníka Karola Brančíka, s ktorým
sme sa neúspešne uchádzali o podporu v banke Dexia, a tak sme ho financovali sami.
Členom medzirezortnej komisie pre výber,
hodnotenie a finančnú podporu environmentálnych projektov MŠ SR bol za náš klub M.
Kortman.
Bohuslav Kortman,
predseda JK

vitu klubu. Naši súčasní aktívni členovia však
pokračujú v činnosti v koordinovaných akciách
s členmi iných klubov. Ústretovosť našich členov je pre nás príznačná. Najaktívnejší členovia
sú: Gabika a Tina Majerníčkové, Peter Imrich.
Speleoklub Šariš za rok 2011 vypracoval
79 technických denníkov za registrovaných
92 akcií. Mnoho akcií však nebolo hlásených,
resp. jaskyniarska činnosť na akciách bola iba
doplnková. Naši mapovači na domácich lokalitách zamerali 409 m a v zahraničí 2160 m, ale
išlo o akcie koordinované viacerými klubmi.
Domáce a zahraničné krasové lokality. Začiatkom roka sa naši členovia zúčastnili prieskumu v jaskyni Piu (Tichá) a v Suchej jaskyni
v Červených vrchoch (spolu so Speleoklubom
Červené vrchy), v jaskyni Homoľa pri Telgárte
(spolu so Speleoklubom Drienka), v jaskyni Visutá pri Hybe, v jaskyni na Belanskom.
V druhej polovici roka dominoval prieskum
v Prievanovej diere v Slovenskom krase.
Niekoľko prieskumných akcií bolo zameraných na hľadanie Hučacej diery vo vápencoch
bradlového pásma v okolí obcí Lúčka a Miľpoš.
Kontroloval sa stav Diablovej diery (ponoru
i vyvieračky) po zmenách, ktoré nastali po extrémnych zrážkach.
S výskumom v Červených vrchoch súvisí výskum v priľahlej oblasti v Poľsku, kde naši členovia pracovali v jaskyni Goryczkowa a Kasprowa
Nižna, Studnia w Kazalnici. Veríme, že spolupráca s poľskými jaskyniarmi bude úspešná.
V Kosove pokračoval prieskum v jaskyniach
Velika Klisura a Radavac. V Rumunsku zase
s košickými jaskyniarmi sa pracovalo a mapovalo v jaskyni Dracoaia. V Macedónsku boli 2
členovia v jaskyni Slovačka jama na Karadžici.
Domáce a zahraničné nekrasové lokality.
Najväčšia pozornosť sa vzhľadom na bezpečnosť pri vstupe do jaskyne venovala tradičnej
lokalite – Jaskyni pod Spišskou, kde sa vymenili všetky rebríky, nosné brvno a časť oplotenia.
Pracovalo sa v Markových dierach (čistenie
Televízorovej jaskyne). V andezitoch Slanských
vrchov boli objavené menšie jaskynky v oblasti
Zámutova a Juskovej Vole, naši sympatizanti
vyčistili vchod do Veternej diery v Malej Sobranej, ktorú neznámi vandali zahádzali. Riešime
záhadu Zajačikovej jaskyne v oblasti Makovica
v Slanských vrchoch, boli sme aj v Zapikane
pri Davidove.

Speleoklub Šariš
Činnosť Speleoklubu Šariš je v mnohom
podobná činnosti za
minulé roky. Výraznou
zmenou je dokončenie
transformácie klubu z organizačnej zložky Speleoklub Šariš na občianske združenie Speleoklub Šariš s právnou subjektivitou. V rámci prechodu došlo k stabilizácii
členskej základne. Viacerí v minulosti aktívni
členovia pracujú, resp. študujú mimo Prešova
(oblasti Šariša), čo negatívne pôsobí na aktiSpravodaj SSS 1/2012

31

Organizačné správy SSS

Prieskumná činnosť. Pokračoval prieskum
v Suchodolskej jaskyni, na Bielych vodách, vo
vyvieračke v Hlbokom jarku a v masíve Hradová, kde pod hrebeňom na južnej strane bola
objavená jaskyňa Boženka, dlhá 12 m. V blízkosti jaskyne Kostolík bola objavená puklinová
jaskyňa Malý kostolík s dĺžkou 20 m. Ďalšie
práce sa zamerali na úpravu a zabezpečenie
trás pre exkurzie počas jaskyniarskeho týždňa
v jaskyniach Michňová, Nová Michňová, Suchodolská, Kostolík, Husleho, Teplica. L. Vlček
spolupracoval s mnohými skupinami a klubmi na Slovensku i v zahraničí.
Dokumentačná činnosť. L. Vlček znovu
premeral jaskyňu Teplica a vyhotovil mapu jaskyne. Celková dĺžka jaskyne dosahuje 1238 m,
s prevýšením polygónu 46,5 m, čím sa jaskyňa
radí na 44. miesto medzi najdlhšími jaskyňami
Slovenska, hneď za Novú Michňovú (1245 m).
Ochrana krasu. V rámci speleologickej činnosti v teréne sa členovia speleoklubu a stráže
prírody zameriavali na ochranu krasu a jaskýň.
Uzatvorila sa Suchodolská jaskyňa a na podnet
Správy NP Muránska planina Čertova jaskyňa.
Osvetová a publikačná činnosť. Členovia
speleoklubu prispeli do odborných časopisov a regionálnej tlače spolu 22 článkami.
Pre miestne stredné školy sme usporiadali
dve prednášky o jaskyniarstve a ochrane krasu
v terénne. Jeden člen bol s Ostravskou televíziou v jaskyni Michňová a v Suchých doloch,
kde sa natáčal seriál o národných parkoch
Slovenska a Česka. Reláciu odvysielala ČT pod
názvom Návraty k divočině v októbri 2011.
Speleomítingu vo Svite sa zúčastnili dvaja členovia, ktorí prezentovali činnosť SK a prípravu
na jaskyniarsky týždeň. Striebornú medailu
SSS za rozvoj speleológie a umeleckú propagáciu jaskýň a jaskyniarstva získal náš člen
Z. Nišponský. Vedúci speleoklubu I. Kubíni
dostal Cenu primátora mesta za dlhoročnú
jaskyniarsku činnosť. V rámci 60. výročia vzniku jaskyniarstva v Tisovci sme pre verejnosť
pripravili výstavu s jaskyniarskou tematikou
a postavili Pamätník jaskyniarstva. Z. Nišponský vydal knihu Srdce jaskyne. Vyšla brožúrka
60. rokov organizovaného jaskyniarstva v Tisovci, Sprievodca tisovským krasom, skladačka
Michňová a ďalší propagačný materiál k jaskyniarskemu týždňu a 60. výročiu organizovaného jaskyniarstva u nás. Počas jaskyniarskeho

V blízkom Poľsku sme navštívili pseudokrasové lokality Przadki a Konfederatka, okrem
nich iba pieskovcové lokality s menšími prevismi a puklinami.
Historické podzemie a montanistika. Na
Šarišskom hrade sme sa podieľali na čistení
hradnej cisterny pri bašte č. 10, až kým čistiace
práce nezastavili archeológovia pre potrebný
výskum. Na Hanigovskom hrade sa vyčistila
spodná časť Podhradovej jaskyne, ktorá by
už mohla slúžiť ako bivakovacie miesto, resp.
úkryt pred zlým počasím.
Naši traja členovia sa v decembri zúčastnili
pracovnej akcie, pri ktorej bol preskúmaný zával v hlavnej štôlni Jozef v opálových baniach
pri Červenici. Zával sa v extrémnych podmienkach podarilo prekopať.
Pri Zámutove sme boli na 2 akciách pri
obhliadke opálových baní banského revíru
Remetov.
Iné aktivity. Okrem účasti našich členov na
Speleomítingu vo Svite a účasti na Jaskyniarskom týždni v Tisovci sme sa venovali propagácii jaskyniarstva v médiách – 2 vystúpenia
v Slovenskom rozhlase v štúdiu v Košiciach (J.
Vykoupil a J. Ducár). Spolupracujeme s klubom prešovských turistov, kde náš člen už viedol niekoľko poznávacích akcií v pseudokrase,
resp. v rámci montanistiky. K jaskyniarstvu
patria aj iné spoločenské akcie našich členov
a sympatizantov.
Peter Hurný, predseda klubu

Speleoklub Tisovec
Speleoklub Tisovec vykonáva svoju činnosť vo
vymedzenom území Tisovského krasu a časti Muránskej planiny na základe
udelenej výnimky zo zákona
o ochrane prírody s platnosťou do 31. 12. 2013. V roku 2011 si speleoklub
pripomenul významné jubileum, 60. rokov
od vzniku jaskyniarskej skupiny v Tisovci.
Prevažná časť aktivity skupiny bola zameraná na dôstojné oslavy tohto jubilea, ktoré
vyvrcholili usporiadaním 52. jaskyniarskeho
týždňa SSS.
Organizačné správy SSS
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ich oboznámili s prácou jaskyniarov, časťou
krasového územia a pohostili gulášom. Akcie
sa zúčastnilo 37 hostí.
Ivan Kubíni, vedúci SK

týždňa sme poskytli rozhovory pre Slovenský
rozhlas a televíziu.
Jaskyniarsky týždeň. V dňoch 3. – 7. 8. 2011
sa uskutočnil 52. jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti. Zúčastnilo sa
na ňom 147 jaskyniarov zo 42 skupín a klubov zo Slovenska, Česka a Poľska, vrátane 16
členov HZS. Ubytovanie a tábor boli v areáli
Strednej odbornej školy v Tisovci, kultúrne
a spoločenské akcie prebiehali v priestoroch
mestského kultúrneho strediska. Exkurzie
do jaskýň sa uskutočnili v Tisovskom krase,
na Muránskej planine, v Čertovej doline, ale
aj v banskom prostredí Gemerskej nerudnej
spoločnosti a v tuneli pod Dielikom. Počas
jaskyniarskeho týždňa sa uskutočnilo slávnostné odhalenie Pamätníka jaskyniarstva a krst
knihy Z. Nišponského Srdce jaskyne. Účastníci JT pietnou spomienkou pri pamätnej
tabuli vzdali úctu nestorovi jaskyniarstva Ing.
Svätoplukovi Kámenovi. Večer boli prednášky
o krase a jaskyniach v okolí Tisovca, doplnené o premietanie jaskyniarskych filmov. Tieto
akcie boli prístupné aj pre verejnosť. Vyvrcholením jaskyniarskeho týždňa bol countrybál,
podávanie guláša a piva. Jaskyniarsky týždeň
bol dôstojným vyvrcholením pripomenutia
si 60. výročia organizovaného jaskyniarstva
v Tisovci. Chcem poďakovať všetkým členom
speleoklubu, mestskému zastupiteľstvu, sponzorom, organizáciám a priaznivcom za pomoc
pri príprave a počas priebehu jaskyniarskeho
týždňa, ale aj jeho účastníkom za zodpovedný
a disciplinovaný prístup počas exkurzií v teréne a jaskyniach.
Údržba VTS. V rámci rekonštrukcie sa chatka dodávateľsky kompletne zakryla plechovou krytinou, osadilo sa strešné okno, omietli
a oplechovali sa komíny. Dopravila sa časť
izolačného materiálu.
Ostatné. Krátko po jaskyniarskom týždni,
19. 8. 2011, nečakane zomrel člen našej skupiny Štefan Dianiška (nar. 6. 3. 1954). Stratili
sme v ňom ochotného a zanieteného jaskyniara, dobrého kamaráta. Dôstojne sme sa s ním
rozlúčili 21. 8. 2011 na miestnom cintoríne.
Na symbolickom cintoríne v jaskyni Michňová
sme mu umiestnili pamätnú tabuľu.
Na sklonku jesene sme usporiadali v Suchých doloch deň otvorených dverí pre sponzorov, poslancov a hostí. Priamo v teréne sme
Spravodaj SSS 1/2012

Trenčiansky speleoklub
Pracovali sme najmä v dvoch jaskyniach
Slatinského krasu, ktoré sa nakoniec ukázali
ako neperspektívne. Jaskyňu Naddupná pri
Slatinke nad Bebravou sme vykopali prakticky
v celej jej dĺžke (14 m). Zistili sme, že nemá
žiadnu vetvu smerujúcu do masívu. V jaskyni
Maršalková pri Krásnej Vsi sme sa v prievanovej chodbičke prekopali pod zasutinený komín
smerujúci pravdepodobne na povrch a prácu
sme zanechali.
Prieskum sme robili aj v jaskyniach Hrkľavé
jazero a Tam za rohom, povrchový prieskum
v okolí j. Naddupná a na vrchu Kalište nad Slatinou nad Bebravou. Vykonali sme pachovú skúšku v jaskyni Kakaeska, ktorá však len potvrdila
naše doterajšie poznatky. V rámci nácviku jednolanovej techniky sme s mladými jaskyniarmi
navštívili jaskyňu Fortúna. Pri kontrole sme
v Dupnej diere našli nelegálne pasce na odchyt
jaskynných živočíchov, čo sme riešili so SSJ
a ObÚŽP v Bánovciach n. Bebravou.
Niektorí členovia sa zúčastnili na prieskumných akciách organizovaných inými klubmi
– v Četníkovej svadbe, v jaskyni HV-1, v jaskyniach Melková a Hraničná pri Uhrovci, v Novej
Stanišovskej jaskyni, v jaskyniach Borinského
krasu a pri hľadaní druhého vchodu do jaskyne
Mesačný tieň. Navštívili sme dubnické tunely,
jaskyne na Temešskej skale a dve staré banské
diela v okolí. Prezreli sme si aj jaskyne v Komoriciach pod vrchom Vápeč. Žiakom ZŠ Opatová
sme podali výklad pri ich návšteve Jaskyne nad
cestou na Skalke pri Trenčíne.
Traja členovia absolvovali Lezecké dni v Mojtíne a štyria sa zúčastnili na 52. JT v Tisovci.
Miroslav Sova, predseda speleoklubu

Oblastná skupina Tribeč
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
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Speleoklub Trnava

doline. Na tejto akcii sa okrem nás a členov
Speleo Bratislava podieľali aj naši priatelia
z Horných Orešian.
Tretia pracovná akcia smerovala do jaskyne
Husí stok 1, kde sa mal spočiatku iba vynosiť
naťažený materiál zo sienky na povrch. No
začalo sa aj s výkopovými prácami. Počas nich
sa podarilo objaviť puklinu, smerujúcu nadol,
s citeľným prievanom. O tomto objave a následných prácach informujeme v Spravodaji
4/2011. Podarilo sa nám jaskyňu predĺžiť z 9
m na 31,9 m a vo výkopových prácach tu pokračujeme. Keďže v novoobjavených častiach
sa vyskytuje veľmi pekná krasová výzdoba a po
osadení náučných tabúľ v Parinskej doline sa
zvýšil počet návštevníkov jaskyne, vyhotovili
sme uzáver v časti pred sienkou s výzdobou.
Na tento uzáver nám finančne prispel náš
partner – Trnavský samosprávny kraj na čele
s predsedom Ing. Tiborom Mikušom, PhD.,
ktorý nám počas roka pomohol aj pri vydaní
publikácie 10 rokov v podzemí a pri nákupe
výstroja pre začínajúcich mladých jaskyniarov,
za čo mu patrí veľká vďaka.
Na začiatku zimy sa presúvame do Havranickej jaskyne. Tu sa nám začína otvárať chodbička vyplnená terra rossou a pokračujúca
voľnými priestormi. Očakávame, že nás kamsi
zavedú. Koncom roka uskutočňujeme výročnú členskú schôdzu, po ktorej vykonávame
speleologické práce v jaskyni Driny.
Počas roka 2011 sme aktívne spolupracovali
s hasičmi (OR HaZZ Trnava), s ktorými sme
uskutočnili aj taktické cvičenie v jaskyni Malá
skala. Spolupracovali sme aj s Katedrou aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriFUK,
najmä na zameriavaní krasových závrtov v Kuchynsko-orešanskom krase. Počas roka boli
vyhotovené aj štyri geofyzikálne profily odporovou metódou na lokalite Orešanská sonda
s pozitívnym výsledkom.
Osveta. Pri príležitosti 10 výročia založenia
Speleoklubu Trnava sme za pomoci sponzorov
a SSS vydali publikáciu 10 rokov v podzemí. Vyšla v náklade 600 výtlačkov, ktoré bezplatne poskytujeme záujemcom o speleológiu
a širokej verejnosti – najmä obyvateľom
podhorských obcí, v okolí ktorých vyvíjame
speleologickú činnosť. Slávnostný krst publikácie za účasti verejnosti sa uskutočnil 21.
5. 2011 v Trstíne. Krstnými otcami sa stali

Rok 2011 bol z pohľadu
pracovných akcií najproduktívnejším rokom našej
jaskyniarskej skupiny. Zároveň sa niesol v duchu 10.
výročia založenia Speleoklubu
Trnava a obnovenia činnosti OS Dolné Orešany.
Počas roka sa uskutočnilo 63 pracovných akcií.
Začiatkom roka sa naše práce sústredili na
Havranickú jaskyňu (Plavecký kras), kde sa
nám podarilo presekať cez väčší kamenný blok
do miest, kde sa začínajú opäť objavovať sedimenty s terra rossou a mäkkým sintrom, ktoré
sa ťažia už jednoduchšie. Po ľavej strane sondy
začal prúdiť i jemný prievan.
V jarných mesiacoch sa uskutočnil povrchový prieskum v okolí Vápeníc. Tu P. Halenár
a M. Zvonár lokalizovali menšiu jaskynku,
ktorú nazvali Dzivá diera (Kuchynsko-orešanský kras).
Začiatkom marca sa začali práce na Orešanskej sonde (Kuchynsko-orešanský kras), kde
sme namontovali na konštrukciu elektrický
navijak a práce sa podstatne zrýchlili. Koncom
marca sa nám podarilo preniknúť do voľných
priestorov, ktoré boli zasypané od roku 2007,
keď nám spadla celá výdreva. Voľné priestory
boli neporušené a môže sa ďalej pokračovať vo
výkopových prácach.
Prvý májový týždeň začína M. Zvonár pracovať na opustenej lokalite Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras). Postupne sa k nemu začínajú pridávať aj ďalší členovia. Po prekopaní
sedimentu sa začína objavovať citeľný prievan,
ktorý nás vedie k ešte intenzívnejším prácam.
Tradične sa začiatkom leta zúčastňujeme
Zrazu malokarpatských jaskyniarov, ktorý organizuje OS Plavecké Podhradie.
My sme jaskyniarsky zraz uskutočnili 20.
8. 2011 a zúčastnili sa ho okolité jaskyniarske
skupiny – Speleo Bratislava a OS Plavecké
Podhradie. Už tradične nám prišli pomôcť
aj členovia Klubu priateľov turistiky. Počas
zrazu sme realizovali 3 pracovné akcie. Prvá
sa zamerala na výkopové práce v jaskynke na
Komberku, nazvanej Čiernodolinková jaskynka (Kuchynsko-orešanský kras). Druhá akcia
bola zameraná na osádzanie šiestich náučných
tabúľ, informujúcich o jaskyniach v Parinskej
Organizačné správy SSS
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Mgr. Bohuslav Kortman – predseda SSS a Ing.
Tibor Mikuš, PhD. – predseda TTSK.
Dňa 8. októbra 2011 bol slávnostne otvorený
dobudovaný náučný chodník Majdán (zahŕňa
aj krasové javy), ktorý sa začína pri Olšovskom
mlyne na začiatku Parinskej doliny (Horné Orešany, časť Majdánske). Slávnostné prestrihnutie
pásky vykonal riaditeľ lesného závodu Smolenice Ing. Norbert Galčík a riaditeľ CHKO Malé
Karpaty RNDr. Viliam Klescht. Otvorenie prebehlo úspešne aj s podporou pomerne veľkého
počtu návštevníkov vzhľadom na nepriaznivé
počasie. Niekoľko záujemcov malo možnosť
navštíviť aj novoobjavené priestory v jaskyni
Husi stok 1, ktorá bola pri tejto slávnostnej príležitosti výnimočne sprístupnená. Tento projekt
bol spolufinancovaný v rámci projektu Nadácie
Orange – Šanca pre Váš región a finančne ho
podporili aj Trnavský samosprávny kraj a Katedra ložiskovej geológie PriFUK.
Alexander Lačný, predseda SPKTa

Lejava, Patrik Neuschel. Ak som niekoho zabudol, nech mi prepáči.
Skupina okolo Ľuba Ballu uskutočnila 7
pracovných akcií v Ľadovej jaskyni v masíve Štrochov (Gaderská dolina), po 1 akcii
uskutočnili v masíve Tlstej a na Chlme v ústí
Necpalskej doliny. Dve akcie venovali prieskumu lokality Mostíky na rozhraní Belianskej
a Došnej doliny.
V Jasenskej doline sa uskutočnila spoločná
pracovná akcia, kde sme sa pokúšali otvoriť
zasutinený otvor, z ktorého podľa rozprávania
miestnych ľudí ťahal chladný prievan. Najprv
sme skúšali kopať ručne, neskoršie sme nasadili ťažkú techniku. Miesto je hneď vedľa cesty,
a tak dostalo pracovný názov Sonda pri ceste.
Kopanie bolo zatiaľ bez výsledku.
Andrej Bendík uskutočnil akcie na zameranie povrchových a podzemných krasových
foriem okolia Slovenského Pravna do súradníc
GPS, zameranie jaskynných priestorov, fotodokumentáciu krasových javov. Postupne boli
zamerané jaskyne a skalné okná v oblasti Trhanová (JnT-1, JnT-2), Sokol (JnS-1, OnS-1), Dolné zvozy (JvDZ-1), Miliansko (OnM-1, JnM-1,
JnM-2, JnM-3, JnM-4). Bola vykonaná fotodokumentácia krasovej planinky Miliansko so
skalným mestom a škrapami, excentrické ľadové kryštáliky, stopy po koróznej činnosti vody.
Povrchová prieskumná akcia v masíve Tlstej
v Konskom dole – Hlbokej doline. Prieskum
krasu a zber osteologického materiálu z jaskyne M-1 s cieľom ich určenia a zachovania.
Skupina v zložení Pavel Reichel, Paľo Hanula
a Jozef Haráni uskutočnila prieskumnú akciu
do jaskýň v Katovej skale. Ďalšia skupina v zložení Ľudovít Varecha a Milan Brandejský uskutočnila 3 akcie (z toho 2 dvojdňové) v jaskyni
Prepadlisko nad obcou Čremošné. Ľudo Varecha
s Paľom Reichelom vykonali prieskum pseudokrasu Nad vodopádmi v masíve pod Podkovou.
Skupina v zložení Paľo Pokrievka ml., Patrik
Neuschel, Peter Plavec a Maroš Lejava uskutočnila spolu 55 pracovných a prieskumných
akcií. Z toho 40 akcií v oblasti Turca, a to najviac v jaskyni Muráň (13), Žiarna 4 (11), Ostrá
(7) Havrania (3) a po jednej akcii v Jaskyni I.
Textorisovej, jaskyniach Lôm, Tlstá, Záturčianska, NT-5 a spoločná akcia v Jasenskej doline.
V ostatných lokalitách na území Slovenska to
boli po dve akcie v jaskyni O-3 (Chočské vrchy)

JK Speleo Turiec
Členovia JK ST zorganizovali roku 2011
celkove 95 pracovných
a povrchových prieskumných akcií. Činnosť celej
skupiny bola oproti roku 2010
hlavne menej roztrieštená. V Havranej jaskyni
s pracovným názvom DO 4 v závere Došnej
doliny (Belianska dolina) sme za minulý rok
absolvovali 23 akcií. Z pôvodných oficiálne
uvádzaných 13 m sa jej dĺžka v lete 2011,
po prieniku do Siene čakateľov, zmenila po
zameraní na 35 m. V súčasnosti na prelome
rokov 2011 a 2012 sa jej dĺžka po napredovaní
v dvoch smeroch ustálila na dĺžke min. 55 m.
Od začiatku roka sa postupne na prieniku do
Siene čakateľov a celkovom postupe podieľali
Jano Šparec, Ľubo Ballo, Paľo Reichel, Jozef
Haráni, Ľubo Fekete, Paľo Kardoš, Andrej Bendík, Tino Šajgalík, Rasťo Duchaj, Paľo Hanula,
Michal Miko, Martin Bukovský, Ivka Šparcová,
Bohuš Kortman, Jožo Krebes, Laco Drábik,
Miro Kardoš, Ľudo Kubáni, Ľudo Varecha a Jozef Haráni ml. Ďalej nám pomáhali, a to aj so
zameraním jaskyne, Paľo Pokrievka ml., Maroš
Spravodaj SSS 1/2012
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lu bola len 30 m horizontálne od miesta vytypovaného v teréne a na mape. Signál sme zachytili
krátko po vôbec prvom (!) zapnutí prijímača. To
poukazuje spätne na solídne zameranie jaskyne.
Hĺbka Mesačného tieňa zostáva nezmenená.
Nové postupy v jaskyni evidujeme napr. v sektore vôkol Taurisu: dóm SGO (30 × 12 × 40 m),
horizontálne úrovne (objav: Pap, Šmída, Jindra,
Polívka). Vo väčšom sme sa tiež pustili do explorácie početných priepastí vo vetve Žufane
(pekne od konca). Najhlbšie šachtovisko tu má
–65 m rel. Studne sú zatiaľ zavalené alebo vedú
k neprielezným meandrom. Každá z nich dostala názov (Dorotka, Paris Hilton, Šachta mágie
atď.) Aj tu sa ich prvoprieskumníci (Šmída, Jakab, P. Šuster) potýkali s rizikami rozlámaných
stien (poctivé šramovanie). Šachtoviská vedú
opačným smerom do mohutných kaskádovitých komínov a stupňovín, tie však zostávajú
samozrejme naďalej neprebádané. V komíne
Adrika v „narušenom“ 1. bivaku (–260 m) bola
Š. Šusterom za asistencie P. Suchého dolezená
výška cca +60 m rel.; komín ďalej pokračuje.
Domerali sa niektoré zo staršie objavených
priestorov, napr. Baby-park (čítaj: bejbi), náročný traverzový úsek a potom veľká horizontálna
úroveň, napájajúca sa na tzv. Plzenský sektor,
alebo tiež Trojcípe siene a naokolo v sektore
Pikavko. V blízkosti siene Juliana sme našli už
druhé ložisko vzácnejších tzv. kryogénnych kalcitov (CCC) v jaskyni. Pribudla ďalšia výskumnícka základňa – 4. bivak (na konci Žufaní). Pre
STV natáčané šoty o jaskyni odvysielali v hlavnom spravodajstve.
Intenzívne sa pracovalo aj na iných lokalitách
masívu Javorinská Široká. I. Pap a K. Jindra na
jeseň aktivizovali a vysoko motivovali otvárku
Tichej jaskyne neďaleko Tichého plesa. (Iný
názov lokality je: Snežná jama/jaskyňa.) Cez
zával a podľa prievanu sa tu postupne podarilo
preniknúť do klesajúcej zálomovej, zatiaľ 50 m
dlhej jaskyne (Omrznuté prsty). Hoci pokračovanie indikuje neraz silný prievan, prácu sťažujú
náročné úžiny a dolomitickejšia fácia vápenca.
Na rozširovaní a ťažbe sa tu podieľali okrem
už spomenutých ťahúňov aj Šmída, Barabáš,
Turjaník, Prokeš, pomohli Pavlarčík, Vdovjak,
Šmoll a ďalší. Autor správy na jeseň sprecíznil
polohopis závrtov a depresií v Širokej doline
v zatiaľ „prázdnom“ priestore medzi Tichou
dierou a Mesačným tieňom. Ďalšiu perspektív-

a na Ohništi (Nízke Tatry), po jednej akcii
v Tichej jaskyni (Piu) v Červených vrchoch, na
Mojtíne v Strážovských vrchoch, v Novej Stanišovskej jaskyni a Jaskyni zlomísk v Nízkych
Tatrách. V zahraničí absolvovali 4 akcie: poľské
Tatry – Studnia w Kazalnici, 2 expedície do
Macedónska a 1 expedícia do Kosova.
V termíne okolo veľkonočných sviatkov sa
na základe predchádzajúcej písomnej a telefonickej komunikácie M. Brandejského podarilo
zorganizovať medzinárodnú spoločensko-jaskyniarsku akciu s 12 členmi Klubu ochrancov
prírody Pterodactylus z Prahy. Navštívili Stanišovskú jaskyňu a druhý deň Liskovskú jaskyňu. Úprimné poďakovanie za spoluprácu patrí
aj Peťovi Holúbekovi a Jurečkovcom.
Na jaskyniarskom týždni reprezentovali JK
Speleo Turiec Paľo Pokrievka ml., Patrik Neu
schel, Peter Plavec, Janka Pokrievková a Paľo
Hanula.
Jozef Haráni, predseda JK

Speleoklub
Univerzity
Komenského
Bratislava
Ôsma sezóna výskumov v stále rastúcej jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách priniesla
2 km nových objavov. Aktuálna dĺžka systému
je 28 699 m. Časť úsilia v ňom bola investovaná
do prác súvisiacich s vyhľadávaním potenciálneho spodného vchodu. Na centrálnu križovatku
chodieb +80 m rel. nad vyšším dnom Mikiho
dómu sa umiestnil vysielač rádiomajáku a jeho
signál bol úspešne lokalizovaný z povrchu v susednej Širokej doline. Techniku i meranie tradične zabezpečila kolegyňa jaskyniarka z Brna
p. Lída Ondrouchová. Mierne problematickým
sa javí zatiaľ hĺbka zachytenia signálu: 64 – 68
m/±. Chodby nad Mikiho dómom však môžu
po krátkom zanesení pokračovať, dajú sa kopať
(piesok, štrk). Zdajú sa byť fosílnymi zvodnicami už oddenudovaných závrtov. Jedna z nich
pokračuje za krátkou zdolateľnou úžinou voľne... Aj z toho dôvodu sme presnejšie vytýčili
reliéf žľabu priľahlého úseku Širokej doliny.
Rádiomajákový test spresňuje aj topografické
vymeranie jaskyne: výchylka zachyteného signáOrganizačné správy SSS
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nejšiu lokalitu „nie tak ďaleko odtiaľto“ otvárali I. Pap a kol., dokonca s drobným objavným
postupom. Horár M. Stodola nás tiež zaviedol
k novovzniknutému závrtovému prepadlisku
vo svahu Bielovodskej doliny.
Z iných krasových území sme pôsobili extenzívnejšie napr. v Malokarpatskm krase (odborný výskum, dokumentácia, výpomoc bratom
Hubekovcom a plaveckým jaskyniarom v Hubekovej j.), na lokalitách Muránskej planiny a vo
svahoch Slovenského raja. V Kolíňanskom krase
neďaleko Nitry bola zmapovaná Jaskyňa pri kostole. S poznávacím cieľom alebo na posúdenie
perspektív sme navštívili Slatinský a Čachtický
kras, javy na Skalke pri Trenčíne, Súľovské skaly
a niektoré travertínové lokality južného Slovenska (Santovka a okolie). Jeden z členov bol v lete
opäť vo Velebite, v rámci expedície chorvátskych
jaskyniarov do Lukinej jamy. Zúčastnili sme sa
Speleomítingu a JT. Publikovali sme v Spravodaji SSS, v českom Speleofóre (rozsiahly prieskumnícky článok o MT, plus kryogénne kalcity)
a autor výročnej správy je i spoluautorom dôležitého odborného článku o genéze venezuelských
kvarcitových jaskýň v karentovanom časopise
Geomorphology (Elsevier, Amsterdam).
Branislav Šmída, vedúci speleoklubu

vykonali povrchový prieskum. Zdokumentovali
sme tu niekoľko menších jaskýň. V sonde č. 9 vo
Vrátnej sme uskutočnili 2 pracovné akcie. V systéme Medvedích jaskýň sme sa venovali mapovej
dokumentácii. V závere roka sa nám podarilo
vybaviť výnimku na dokumentáciu Jaskyne nad
vyvieračkou. Všetky akcie sme preto sústredili na
mapové dokumentovanie tejto jaskyne. Zamerali
sme aj vzájomnú polohu systému Medvedích
jaskýň a Jaskyne nad vyvieračkou a s nimi súvisiacich krasových javov. Pokračovali sme v dobrej
spolupráci s JS Adama Vallu, OS Orava a JS
Aragonit. Spolupracovali sme s JS Aragonit na
zameriavaní jaskyne Ľudmila a Jaskyne udavačov
v Šútovskom lome. Z centrálnych podujatí sme
sa zúčastnili Speleomítingu, kde sme sa predstavili videopríspevkom o Strateneckej priepasti.
Našu činnosť prezentujeme na vlastnej internetovej stránke a vo vývesnej skrinke vo Varíne.
Celkovo sme zorganizovali 41 akcií, z ktorých sme vyhotovili 6 technických denníkov.
Objavili, resp. postúpili sme 25 m. Zamerali
sme 325 m.
Pavol Cvacho, tajomník klubu

Oblastná skupina Uhrovec
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Jaskyniarsky klub
Varín

Oblastná
skupina
Veľká Fatra

Činnosť klubu bola
sústredená v krivánskej
časti Malej Fatry. Väčšinu
akcií sme venovali prieskumu Strateneckej priepasti.
Pokračovali sme v prácach v sonde v centrálnej
studni. Otvorili sme aj nové pracovisko v Skalnom okne v západnej stene. V severnej časti sme
objavili 8 m dlhú chodbu s možnosťou pokračovania. Čiastočne sme postúpili v Dóme pod
Vrahárňou. Vykonali sme povrchový prieskum
okolia centrálneho strateneckého žľabu. V ľavej
strane Kúrskej doliny sme sondovali v zaujímavej jaskynke Asta. V Belskej doline sme pri
povrchovom prieskume objavili Jaskyňu v brale.
Je to perspektívna lokalita hlavne s ohľadom
na možnosť spojenia s Krivánskym hydrologickým systémom. V masíve Veľkého Kriváňa sme
Spravodaj SSS 1/2012

V roku 2011
členovia OSVF
uskutočnili 77 akcií,
z ktorých vypracovali 47 technických denníkov.
Objavili sme 10 jaskýň a zdokumentovali ich
v celkovej dĺžke 72 m. Celková dĺžka všetkých
nových priestorov je 97,5 m. Akcie boli zamerané na kras Belianskej doliny, Gaderskej doliny,
Blatnickej doliny a pohoria Žiar – vrch Zniev.
Kras Belianskej doliny. Začiatkom roka
sme svoju činnosť venovali Došnej doline.
V jaskyni DO 4 sme prekopávali Šikmú chodbu, ktorá sa začala zatáčať sľubne doľava – do
masívu. V jemných pieskovo-hlinitých íloch
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V pohorí Žiar – vrch Zniev sme pokračovali
v povrchovom prieskume.
Ochrana krasu. Niektoré akcie sa v rámci speleologickej strážnej služby zamerali na
ochranu jaskýň, monitoring netopierov, údržbu uzáverov a čistenie okolia jaskýň. Pri výkone
strážnej služby sa zistilo opätovné poškodenie
prvej mreže v jaskyni Suchá 1. Teraz nebol
poškodený zámok, ale boli prepílené tyče. Vo
vstupnej časti jaskyne za prepílenou mrežou sa
našiel opasok osobného zabezpečenia. Z tohto
poškodenia bola vytvorená fotodokumentácia
a zápis, ktoré sa zaslali SSJ. Uzáver sme následne opravili.
Iná činnosť. Z materiálov získaných z jednotlivých akcií sa priebežne vyhotovujú technické denníky a identifikačné karty. Vykonával sa výcvik jednolanovej techniky a voľného
lezenia. Členovia skupiny sa aktívne podieľali
na ochrane prírody. Spolupracovali s NP Veľká
Fatra a Klubom ochrancov prírody Veľkej Fatry.
Niektorí členovia sa zúčastnili pracovného zrazu pod názvom EKODEŇ, ktorý každoročne
organizujú potápači KŠP Hippocampus MT,
zameraného na vyčistenie okolia Šútovského
jazera a okolia jaskyne Ľudmila. Túto akciu
spoluorganizovali aj členovia JS Aragonit.
Spolupracujeme s JS Aragonit, ktorej členovia sa aktívne zúčastňovali pracovných akcií
v jaskyniach Suchá 1, 2, 3, jaskyni D7 a Javorina. Za snahu a spoluprácu im patrí vďaka.
Zvlášť Eduardovi Piovarčimu za prezentáciu
OSVF na Speleomítingu vo Svite. Naši členovia
sa zúčastnili na pracovnom zraze v Šútovskom
lome a na viacerých pracovných akciách organizovaných JS Aragonit. Spolupracujeme aj
so Žilinským jaskyniarskym klubom a inými
skupinami, ktorých členovia sa aktívne zúčastňovali na našich pracovných akciách.
Ján Vacek, predseda OS

sme našli sintrové kôry spolu zo zaujímavými
jaskynnými perlami – foto na webovej stránke.
Na pracovisku po odobrení predsedom SSS
začala pracovať iná skupina, odvtedy sa tejto
jaskyni nevenujeme.
Pokračovali sme v práci v jaskyni Suchá 1,
kde sa naše najväčšie úsilie sústredilo v Rebrovej chodbe, v ktorej sme skončili horizontálny
postup a začíname sa zakopávať smerom dolu.
Zároveň sme vykonávali prieskumné práce
v Nízkej a Bielej chodbe. V jaskyni Suchá 2
sme pracovali v sonde Betón vo vstupnej časti
jaskyne. Táto sonda momentálne dosahuje
hĺbku 5 m. Spoločne s členmi skupiny Aragonit sme otvorili a prekopali chodbu pod názvom Postup. Tu sme sa dostali do vzdialenosti
8 m, no práce spomalili mohutné sintrové
náteky. Jaskyňu sme z dôvodu bezpečnosti
a ochrany uzavreli.
Ďalej sme sa venovali jaskyni Javorina, kde
sa snažíme o postup v závale. V spodnej časti
jaskyne sme otvorili novú sondu, ktorá je tiež
v závale. Podarilo sa nám zatiaľ postúpiť 6 m.
Práce sa vykonávali aj v jaskyni D7, ktorá má
svojou polohou a orientáciou pravdepodobný
súvis s jaskyňou Javorina. Tu sa vykopalo už
niekoľko kubíkov sedimentu.
V jaskyni Suchá 5 sa pokračovalo vo výkope
a sonda sa prehĺbila o ďalší meter. V jaskyni
Suchá 3 bola otvorená sonda členmi JS Aragonit. Tu sa spoločne pracuje v pravej časti jaskyne, kde práce sťažuje mohutný zával.
Popri prácach v jaskyniach sa vykonával
aj povrchový prieskum ich širšieho okolia.
Niekoľko povrchových akcií sme zamerali na
prieskum okolia jaskýň Suchá 1, 2, 3, 4 a vrchu Suchá. Vo vzdialenosti 250 m od jaskyne
Javorina sa našla nová jaskyňa s dĺžkou 10 m.
Označila sa ako jaskyňa D8. V jej blízkosti sa
zamerali ešte ďalšie dve menšie jaskyne. Povrchový prieskum sme vykonávali aj v Žiarnej
doline, okolí vrchu Borišov, pod Ploskou, v oblasti Šoproňa, Havranova a Žarnovickej doliny,
kde sa objavili a zdokumentovali dve jaskyne.
Kras Gaderskej a Blatnickej doliny. Pokračovali sme v prieskume dolín Vrátna a jej
priľahlých dolín. V pravom svahu Vrátnej doliny sme objavili a zdokumentovali ďalších 5
nových jaskýň. V tejto strane doliny sme za
roky 2009 – 2011 objavili a zdokumentovali
18 jaskýň.
Organizačné správy SSS

Komisia pre
potápanie,
pracovná skupina
Východ
Aktivita v jaskyni Skalistý potok predstavovala výnimočne iba cca 1/3 všetkých akcií
(21). Prevažovali akcie charakteru budovania
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a študenti Ústavu geografie Prírodovedeckej
fakulty UPJŠ, F. Chovan z OS Terchová a členovia Speleoklubu Cassovia.
Vedúci skupiny zorganizoval a viedol mapovací kurz v Demänovskej doline.
Stanislav Danko pôsobiaci v okolí Moldavy n.
B. zorganizoval viacero vyhľadávacích povrchových akcií vo východnej časti Jasovskej planiny.
V rámci Maďarského jaskyniarskeho týždňa
sprevádzal dve skupiny maďarských jaskyniarov
počas dvoch dní. Počet návštevníkov 14.
Zdenko Hochmuth, predseda skupiny

infraštruktúry pre vedecko-výskumnú činnosť.
Napriek tomu došlo aj k zaujímavým objavom.
Na konci Kladenskej chodby v horných častiach
sa podarilo S. Dankovi postúpiť smerom nahor,
objavili sa tu 2 medziposchodia a vďaka tomu
sa zvýšila denivelácia jaskyne (akceptované už
v tabuľke v Spravodaji 1/2011). Následným
meraním na povrchu sme zistili, že toto miesto
leží pod rovnou časťou planiny, iba cca 18 m
pod povrchom. Časti sa následne zamerali aj
za pomoci J. Stankoviča a Z. Jerga zo skupiny
Minotaurus.
Potápačský prieskum D. Hutňana a viacerých potápačov ČSS (2 akcie) v horných častiach na hlavnom toku priniesol ďalšie objavy
v smere SV. Na akcii 7. 5. sa prekonal sifón
17.16, dlhý iba asi 5 m a hlboký 1,5 m, sú tam
jazierka, posledné 8 × 5 m, a relatívne široké
priestory. Suchá chodba smeruje k povrchu.
Hlina a nálezy „sviniek“ (asi ide o žižavice,
isopoda) sivej farby svedčia o reálnosti dosiah
nutia povrchu (55 m). Počas akcie 15. 6. sa
zanorili 4 potápači (Hutňan, Manhart, Husák,
Honeš). Zamerali nové časti, objavili pomerne mohutnú suchú priečnu sieň, dlhú 12 m
a vysokú 15 m, hore je azda ešte vyššie poschodie. Pokračovanie vedie zas do sifónu, ktorý
predstavuje tlaková rúra priemeru 80 cm bez
sedimentov. R. Husák tu zaplával asi 20 m do
hĺbky cca 5 m, klesá to ďalej, na ďalší prieskum
nemal dostatok vzduchu.
V jaskyni sme vybudovali z oceľových platní
a betónu kombinovaný Thompsonov-Ponceletov prepad a začali meranie prietokov. V spolupráci s Dr. Briestenským (Akademie věd ČR)
sa vybudovalo stanovište dilatometra a začalo
merať (1 × ročne). Vo vstupnej prerážke sme
začali betónovým oporným múrom sanovať
zosúvajúcu sa stenu Paleostudne.
Nepredpokladane veľký objem prác (47 akcií) sa vykonal v Kysackej jaskyni v súvislosti
s úpravou vchodu. Vchod do tejto jaskyne
v závale a sutinách bol extrémne úzky a nebezpečný. Pri príležitosti blížiaceho sa 100. výročia
objavu (pozri Spravodaj SSS 1/2001) sme sa
rozhodli vchod stabilizovať a vyhotoviť tu
uzáver. Na prvý pohľad jednoduché riešenie si
vyžiadalo náročné vynesenie cca 100 m3 sutiny
a balvanov a následne vybudovanie betónového ochranného objektu s dverami. Na prácach
sa okrem členov komisie podieľali aj členovia
Spravodaj SSS 1/2012

Žilinský
jaskyniarsky
klub
V roku 2011 sa činnosť
Žilinského jaskyniarskeho klubu zamerala na aktivity v Lúčanskej Malej Fatre,
na ochranu jaskýň a ich prezentáciu mládeži
v Žilinskom okrese. Žilinský jaskyniarsky klub
zastúpený Tiborom Pajtinom a Branislavom
Valčuhom uskutočnil celkovo 7 besiedok o jaskyniarstve. Žiaci, ale aj ich učiteľky si vyskúšali
jaskyniarsky výstroj a výzbroj. Propagačné materiály sme si financovali z klubových financií.
Možno je na škodu, že kluby nemajú viac
prezentačných materiálov, najmä o sprístupnených jaskyniach.
Na novoročnej spoločnej akcii do jaskyne
Ľudmila sa zúčastnili Žilinský jaskyniarsky
klub, JK Varín, OS Veľká Fatra a domáca JS
Aragonit. Na peknej a hlavne mnohočlennej
akcii (20 účastníkov sa len tak nevidí) sme dohodli ďalšiu spoluprácu medzi klubmi. Ďalšiu
spoločnú akciu zorganizoval Jaskyniarsky klub
Varín v krivánskej časti Malej Fatry, kde sa
spolu s ním stretli Žilinský jaskyniarsky klub
a Jaskyniarska skupina Aragonit. JK Varín nám
predstavil zaujímavý systém Medvedích jaskýň.
Jaskyne sú budované v tmavých vrstevnatých
vápencoch gutensteinského typu, chodby modelovala tlaková vodná erózia najmä v Medvedej I. Celá oblasť je učebnicovým príkladom
výskytu všetkých druhov krasových foriem.
Samotné jaskyne sa vyznačujú najkrajšou výzdobou v závere Vrátnej doliny. Nové priestory
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leomítingu vo Svite, v máji sme sa zúčastnili na
Lezeckých dňoch v Mojtíne, ktorých hlavným
cieľom bolo oboznámiť sa s lezeckými technikami. Mali sme sa čo učiť od našich skúsenejších kolegov, ale aj členov Horskej záchrannej
služby. Členovia klubu Eduard Mušuka a Tibor Pajtina sa zúčastnili 52. jaskyniarskeho
týždňa SSS v Tisovci. Exkurzie boli veľmi dobre pripravené a starostlivosť o zúčastnených
jaskyniarov bola na vysokej úrovni, za čo patrí
organizátorom veľká vďaka. Aj keď sa jaskyniarsky týždeň skončil oficiálne v sobotu večer,
nemôžem zabudnúť na manželov Annu a Štefana Dianiškových, ktorí nám ešte v nedeľu
urobili neplánovanú akciu do Husleho jaskyne
a tunela pod Dielikom. O to viac sa ma dotkla
správa o náhlom úmrtí Štefana.
Náš klub aj v tomto roku pracoval v Hoblíkových jaskyniach, v Púčkovej jaskyni pod bralom sme odstraňovali sutinu odpadávajúcu zo
stropu a pri jaskyni sme upravili terén. Po vyprataní vstupných priestorov a postupe o 1,5 m
sa ukázala možnosť pokračovania. Preto sme
ku koncu roka uskutočnili zadymovanie priestorov, pričom dym vchádzal do útrob jaskyne.
Na budúci rok budeme pokračovať v sondovaní a pre väčšiu bezpečnosť chceme urobiť aj
výdrevu. Na stráňavskej H2 sme prehlbovali
vstupné časti a pokračovali sme v prieskume.
Juraj Fondrk a Eduard Mušuka sa dostali cca
7 m za zameranú sedemdesiatku a objavili
priestor, ktorý sme pomenovali Fondova sienka. Pri ďalších akciách sme sa upriamili len na
rozšírenie chodby a pri následnom prieskume
sa J. Fondrkovi podarilo postúpiť o cca 10 m;
na fotografiách z tejto prieskumnej akcie sú
jasne viditeľné ďalšie zasintrované priestory,
do ktorých sa bude dať dostať po rozšírení
chodby.
V priebehu roka sme zorganizovali niekoľko
prieskumných akcií v Stráňavskej a Višňovskej
doline. Zorganizovali sme 3. ročník Hoblíkového guláša, na ktorom sa zúčastnili aj JS
Aragonit a JK Veľká Fatra. Na pozvanie tohto
klubu sme sa vybrali do Veľkej Fatry, kde nám
ukázali Suché jaskyne.
Žilinský jaskyniarsky klub uskutočnil celkovo 32 akcií a odovzdal 13 technických denníkov. Informácie o našej činnosti nájdete aj na
stránkach klubu www.jaskyniari.sk.
Tibor Pajtina, predseda klubu

v Medvedej II sú svojou veľkosťou nepatrné,
ale ich význam pre ďalší prieskum je obrovský.
Otvárajú sa nové možnosti na celkové poznanie tejto lokality. Konečne by sa mohlo podariť
fyzicky prepojiť obidve jaskyne. To by mohlo
priniesť aj nové priestory s peknou výzdobou,
čomu nasvedčuje aj objav kvapľovej chodby
v Medvedej I.
Dňa 11. 2. sme sa stretli pri Púčkovej jaskyni
pod bralom; spomienkou a zapálenou sviečkou sme si spomenuli na Dušana Púčka, prvého predsedu Žilinského jaskyniarskeho klubu.
A potom sa začal kolotoč okolo vybavenia
spoločnej výnimky na krajskom úrade životného prostredia. Aj keď Žilinský jaskyniarsky
klub si podal na začiatku roka žiadosť o povolenie výnimky na speleologickú činnosť ako
samostatný klub, po rokovaniach s ďalšími
skupinami sa nakoniec rozhodlo, že náš klub
bude zastrešovať celú spoločnú výnimku pre
všetkých, ktorí sa rozhodli do spoločnej výnimky vstúpiť. Po peripetiách okolo spoločnej
výnimky, ktorú Žilinský jaskyniarsky klub aj financoval, sa nám nakoniec podarilo dohodnúť
a spoločná výnimka uzrela svetlo sveta v máji
2011. Preto by som chcel aj touto cestou poďakovať Slovenskej speleologickej spoločnosti,
ale aj Správe slovenských jaskýň za ich kladný
postoj v tejto záležitosti.
Počas riešenia výnimky na KÚŽP sme pokračovali v pracovných akciách na Bukovinského sonde pod Polomom, ktorá patrila v 50.
rokoch k jeho najvýznamnejším prieskumným akciám, vtedy ešte financovaným štátom.
V tom čase tu skupina žilinských jaskyniarov
pod vedením Vojtecha Bukovinského prenikla
do pukliny v masíve vápenca na úrovni potoka Hýrov s cieľom dostať sa týmto ponorom
ďalej a objaviť dosiaľ nepreskúmaný podzemný horizont tejto krasovej doliny s neďalekou
vyvieračkou. Po 50 rokoch sa nám podarilo
sondu nájsť a keďže do nej začali chodiť nepovolané osoby, v tomto roku sme ju s použitím vlastných prostriedkov uzavreli (v prípade
záujmu sa kľúče nachádzajú u T. Pajtinu a E.
Jelínka). Chcem poďakovať všetkým, ktorí pracovali na uzávere sondy.
V tomto roku sa aj Žilinský jaskyniarsky
klub zúčastnil aktivít organizovaných Slovenskou speleologickou spoločnosťou. V apríli
sme sa stretli s ostatnými jaskyniarmi na SpeOrganizačné správy SSS
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ZHRNUTIE
niarom podarilo objaviť a preskúmať v cudzine. Mnohé skupiny a kluby alebo jednotliví
členovia SSS sa zapojili do vedeckovýskumnej
a ochranárskej činnosti v jaskyniach a krase
a jej výsledky publikovali či inak prezentovali
odbornej i laickej verejnosti. O svojich aktivitách informovali návštevníkov turisticky sprístupnených jaskýň (štyri sprístupnili a sami
prevádzkujú), ako aj ďalších verejnosti prístupných jaskýň a zvýšenie záujmu o speleológiu
sleduje i pripravovaný projekt jaskyniarskych
kurzov pre verejnosť.
Slovenskí speleológovia a speleoalpinisti
boli úspešní aj na lokalitách a expedíciách
v zahraničí, kde tvorili súčasť medzinárodných tímov napríklad na kaukazskom plató
Arabika v najhlbšej jaskyni na svete (Krubera/
Voronja), v slovinskom Kanine (jaskyňa Skalarjevo brezno) či chorvátskom Velebite (Lukina
jama) alebo pôsobili samostatne ako výpravy
jaskyniarskych skupín a klubov SSS. S pozoruhodnými výsledkami sa vrátili naši expediční
jaskyniari z Kosova a Macedónska (najmä objavy v jaskyni Slovačka jama v pohorí Jakupica)
a z Rumunska (jaskyňa Dracoaia). Členovia
SSS skúmali alebo spoznávali ďalšie významné
i menej známe krasové oblasti v Európe (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Chorvátsko,
Slovinsko, Francúzsko, Írsko). Pritom spolu
pracovali so zahraničnými speleológmi alebo
tí sa zúčastňovali na akciách u nás; pritom
nie je výnimkou ani členstvo nášho jaskyniara
v speleoklube z inej krajiny a naopak. Slovenská speleologická spoločnosť spolu so Správou
slovenských jaskýň je členom Európskej speleologickej federácie (FSE) a Medzinárodnej
speleologickej únie (UIS).

Z celoročnej bilancie Slovenskej speleologickej spoločnosti je zrejmé, že odborné občianske združenie úspešne pokračovalo v činnostiach, ktoré vyplývajú z jeho poslania. Svedčia
o tom predovšetkým výsledky dosiahnuté pri
prieskume, výskume, dokumentácii a ochrane
krasu a jaskýň na Slovensku, ale aj mimo neho.
Zaslúžili sa o ne najmä základné organizačné
zložky spoločnosti a ich aktívni členovia. Hoci
celkový počet členov SSS i jaskyniarskych skupín a klubov sa znížil a navyše niektoré z nich
výročnú správu za minulý rok nepredložili,
resp. vo viacerých správach chýbajú presné
údaje, pri pohľade na kvantitatívne ukazovatele hodnotenia činnosti celej organizácie
vidíme, že v porovnaní s rokom 2010 vzrástol
počet uskutočnených akcií, ale aj objavených
a zameraných metrov jaskynných chodieb.
Zásluhou dobrovoľných jaskyniarov máme
v Slovenskej republike už viac ako 6400 evidovaných jaskýň a zmeny nastali aj v rebríčkoch
najdlhších a najhlbších jaskýň u nás.
Významné postupy a objavy sa dosiahli
v Nízkych Tatrách pri speleologickom prieskume krasu Demänovskej doliny (najmä jaskyne
Štefanová a Pustá) a Jánskej doliny (Nová Stanišovská jaskyňa), vo Vysokých Tatrách (jaskyňa Mesačný tieň, systém Javorinka – Nádejná
jaskyňa), ale aj v Slovenskom krase na Plešiveckej planine (Prievanová diera), v Chočských
vrchoch (Prosiecka jaskyňa) a v menšej miere
i v mnohých ďalších slovenských krasových
a pseudokrasových územiach a jaskyniach.
Objavitelia a prieskumníci zároveň pamätali
aj na ich ochranu a veľkú časť z nich mapovo a inak zdokumentovali; týka sa to takisto
jaskynných priestorov, ktoré sa našim jasky-
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Prehľad hospodárenia SSS v roku 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012
Plnenie 2010
1/P
2/P
3/P
4/P
5/P
6/P
7/P
8/P
9/P
10/P
11/P

7471,00
2553,64
533,60
408,00
3,27
0,00
400,00
5000,00
175,00
0,00
16844,51

Plnenie 2010
1/V
2/V
3/V
4/V
5/V
6/V
7/V
8/V
9/V
10/V
11/V
12/V
13/V
14/V
15/V
16/V
17/V
18/V
19/V
20/V
21/V
22/V
23/V
24/V
25/V
26/V

7156,33
241,87
300,00
2921,73
1872,17
125,29
51,43
164,30
342,38
216,49
210,00
23,55
76,12
98,77
6430,80
71,40
217,10
305,58
82,93
27,91
0,00
0,00
0,00
0
0
0
20 936,15

PRÍJMY

7200
2500
600
400
4
13 000
400
500
70
0
24 674

VÝDAVKY

Plán 2011

Spravodaj
Speleomíting
Jaskyniarsky týždeň
dohody, mzda
2 % čerpanie sk. a kluby
kancelárske potreby
cestovné
poštovné
telef. Orange
energie
popl. FSE
občerstvenie
popl. banka a daň
doména www
kniha Plešivecká planina
preprav. Plešiv. plan.
kongr. Maďar., Poľsko
cestovné grant VÚC
over. list., kolky, reg. 2 %
antivír. program
samolepky, odznaky, kalend.
iné publikácie
grant SSJ
Lezecké dni
Jaskyniar
za TD skup. a klub.
SPOLU

v pokladni
Stav
na bežnom účte
k 31. 12. 2011
SPOLU

Organizačné správy SSS

Plán 2011

členské príspevky
2 % z dane z príjmu
komisionálny predaj
Speleomíting
úroky banka
grant SMOPaJ
Stanišovská jaskyňa
grant SSJ
Plešiv. plan. Stankovič
SSJ 1/2 popl. FSE
dary
SPOLU

3225,48
30 966,12
34 191,60

6200
250
300
3200
2000
60
100
160
350
200
150
25
80
100
0
0
0
0
80
30
500
2000
0
0
0
0
15 785

Účet v UniCredit Bank
(rezervný fond) k 27. 1. 2012

Plnenie 2011
6585,55
1819,66
483,80
337,00
6,12
13 800,00
400,00
41 329,60
0,00
75,00
7430,00
72 266,73

Plnenie 2011
5621,94
244,31
300,00
3750
412,24
68,98
290,99
163,09
432,99
0,00
150,00
16,60
46,11
100,00
0,00
0,00
0
0
79,52
27,90
130,00
3740,46
25 742,46
100,00
100,00
0
41 517,59

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2011
Návrh 2012
6600
1800
600
400
6
0
400
53 250
0
75
8000
71 131

Návrh 2012
5800
300
300
3750
2000
70
300
170
450
200
150
25
50
100
0
0
0
0
80
30
500
3000
63 000
100
100
3000
83 475

terminovaný vklad 8408,83
zostatok na účte
0

Pozn.: Všetky sumy sú uvedené v €
42
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Číslo skupina, klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Adama Vallu
Aragonit
Badizer Ardovo
Banská Bystrica
Bratislava
Brezno
Cassovia
Čachtice
Červené vrchy
Demänovská Dolina
Detva
Drienka
Dubnica nad Váhom
Handlová
Chočské vrchy
Inovec
Jána Majku
Liptovská Teplička
Liptovský Mikuláš
Liptovský Trnovec
Malá Fatra
Michalovce
Minotaurus
Muránska planina
Nicolaus
Orava
Plavecké Podhradie
Prešov
Rimavská Sobota
Rokoš
Rožňava
Ružomberok
Slovakia-Ďumbier
Slovenský raj
Spišská Belá
Strážovské vrchy
Šariš
Tisovec
Trenčiansky speleoklub
Tribeč
Trnava
Turiec
Uhrovec
UK Bratislava
Varín
Veľká Fatra
Východ – SPK
Žilinský jaskyniarsky klub
Nezaradení členovia
Čestní členovia
Spolu

počet počet
objavy [m]
zamerané [m]
akcií TD (doma + zahraničie) (doma + zahraničie)
21
21
8
43
43
20
72
30
10
83
112
112
57
57
430
404
30
14
3171
40
18
60
11
8
15
48
21
40
61
36
52
24
28

20

2194
123
307+560

217
9

147

36

13
14
30

4

82
76
95

82

62
35
45
2
31
83

26

113
48
300
92
65
20
63
95

2000
18
800+900

3
45

45

45
23
1200

2800

41

24

78
20
10

6
81

1
110

210

113

320
640

686
1079

32

409+2160
795

21
157

143
157

2070
25
97,5
183

2331
325

8737,5 + 900

16 798 + 2720

95

199
79

1004

32
63

30
41
77
79
32

6
47
72
13

2280

1154

183

počet
členov
32
18
9
18
33
7
33
19
5
20
7
8
21
12
19
6
11
5
11
14
16
8
7
9
23
14
23
13
19
8
23
7
17
44
24
48
15
18
11
9
7
22
6
2
5
10
10
10
13
12
761

zaplatené
členské [%]
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
57,0
18,0
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
25,0
100,0
100,0
100,0
100,0
x
x
89,5

V tabuľke nie sú uvedené údaje týkajúce sa prieskumu banských diel a historického podzemia.
Údaje v prázdnych kolónkach chýbajú pre neúplnosť podkladov alebo ich OS a K neevidujú, príp. sa nevykazujú.
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TABUĽKA NAJdlhŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU stav k 21. 3. 2012

TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU stav k 21. 3. 2012

Ján Tencer

Ján Tencer

1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry
3. Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
5. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
6. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
7. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry
8.	Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina
9. Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
10. Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina
11. Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
12. Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie
13. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze
14. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry
15. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
16. Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
17. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
18. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina
19. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
20. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra
21. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina
22. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry
23. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
24.	Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
25. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče
26. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier
27. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát
28. Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry
29. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
30. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
31. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
32. Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie
33. Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra
34. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
35. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
36. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
37. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
38. Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
39. 	Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
40. Drienovská jaskyňa. Slovenský kras, Jasovská planina
41. Milada, Slovenský kras, Silická planina
42. Nová Michňová, M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
43. Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
44. Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
45. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina
46. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina
47. Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov
48. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina
49. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras
50. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina
51. Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry
52. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
53. Ponicka jaskyňa, Zvolenská kotlina, Zvolenská pahorkatina
54. Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
55. Jaskyňa slnečného lúča,Nízke Tatry,Demänovská dolina

35 358
28 699
22 172
20 195
13 976
10 866
10 501
7 843
7 554
5 368
5 034
4 452
3 865
3 829
3 531
3 138
3 136
3 070
3 036
3 002
2 811
2 360
2 322
2 289
1 890
1 818
1 813
1 764
1 755
1 658
1 642
1 570
1 541
1 525
1 492
1 483
1469
1 460
1 414
1 348
1 308
1 245
1 238
1 209
1 189
1 100
1 012
1 010
936
933
870
843
840
839
836

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina
Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry
Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch
Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy
Brázda, Slovenský kras, Silická planina
Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie
Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry
Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy
Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras
Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina
Veľká buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina
Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina
Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch
Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier
Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina
Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry
Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá
Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch
Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch
Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina
Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch
Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze
Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina
Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov
Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá
Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina
Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch
Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie
Nová Michňová, M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Stará garda, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch
Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov
Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina
Štepnica, Malé Karpaty, Nedze
Drienka, Slovenský kras, Silická planina

495
477
451
373
324
313
284
232
203
201
196
194
187
186
183
181
174,5
168
165
147
142
141
140
138
135
130
128
125
123
121
120
120
112
112
110
110
110
110
108,5
107
106
104
101
100
99
97,5
97
97
96
93
92
91
88
85
84

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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Poznámky k mapám jaskýň Demänovskej doliny

Obr. 1. Chrám slobody (Zóna objavného ponoru), Jaskyňa pod útesom, Údolná jaskyňa. Autor: A. Droppa 1951

tom, iné chodby či poschodia
kompasom a sklonomerom.
Milan Sýkora, Alfonz
Chovan – táto dvojica sa majoritne podieľala na doplňujúcich meracích prácach DJS
v rokoch 1965 – 1967 (arch.
mat. SMOPaJ). Merali kompasom a sklonomerom. Ťa- Obr. 2. Poľný náčrt z Jaskyne mieru. Autor: A. Chovan al. M. Sýkora(?) 1967
žiskom ich práce bola hlavne
Jaskyňa mieru. V rozsiahlom
článku A. Droppu v Slovenskom krase 1972 sa objavil
prehľad najvýznamnejších
jaskýň Demänovskej doliny,
v ktorom boli uvedené o. i.
dĺžky jaskýň. Tieto údaje
sumarizovali všetky predchádzajúce merania v Dem.
doline. Na prvých dvoch
priečkach zoznamu sa uvádzala spoločná dĺžka Jaskyne
slobody a Pustej a Jaskyne
mieru spolu s Ľadovou jaskyňou. A tu vznikol problém, Obr. 3. Sprístupnená časť Chrámu slobody. Autor: J. Sýkora 1975 – 1979
ktorý pretrval až dodnes.
Súčasne s článkom nebola
publikovaná žiadna mapa
znázorňujúca doplnky (neskoršie merania) k mapám
A. Droppu tak, ako sa stalo
praxou v neskoršom období.
Práca týchto meračov ostala zachytená len v podobe
poľných zápisníkov a náčrtov, a teda nebolo možné
bez naštudovania archívnych
materiálov spoľahlivo určiť
rozsah jaskynných priestorov
zameraných v tomto období.
Ich dielo bolo aj z týchto dô- Obr. 4. Vstupné časti jaskyne Vyvieranie. Autor: Z. Hochmuth 1986 – 1992
vodov použité len okrajovo.
Zdenko Hochmuth – medzi rokmi 1970 –
Juraj Sýkora – banský merač, v 70. a 80.
rokoch meral sprístupnené časti Chrámu slo- 1992 zameral banským závesným kompasom
body a Ľadovej j. (arch. mat. SMOPaJ). Z jeho a sklonomerom jaskyňu Vyvieranie a jaskyne
údajov a máp z presných teodolitických mera- v blízkosti nad ňou, ďalej Vodnú cestu, priení bolo možné, resp. nutné použiť len niektoré story nad Veľkým dómom, Spojovací kanál
fragmenty, ako doplnky k chýbajúcim údajom medzi Chrámom slobody a Jaskyňou mieru
iných autorov. Banský spôsob zobrazovania a iné (Hochmuth, 1986, 1988, 1993 atď.). Jeho
priebehu jaskynných priestorov nie je vhodný podklady sú použité v plnom rozsahu, v prípade Vyvierania nahradili podklady A. Droppu.
na vyhotovovanie speleologických máp.

Prieskum a výskum
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Pavel Herich
Celková dĺžka polygónových ťahov digi
tálnej mapy Demänovských jaskýň k 10. 3.
2012 je 53 623 m.
Dĺžka dosiaľ spracovaných polygónových
ťahov Demänovského jaskynného systému
(DJS) k 10. 3. 2012 je 34 090 m s denivelá
ciou 196 m. Pre rozpracovanosť projektu však
v tabuľkách ostáva pôvodná dĺžka 35 358 m.

autorov máp v priebehu 63 rokov viedlo merač
ské práce a publikovalo svoje výsledky, resp. ich
zápisky sa nachádzajú v archíve SMOPaJ. Pre takýto počet a celkové časové rozpätie jednotlivých
meraní sa vyskytlo niekoľko nejasností, ktoré
spôsobili dĺžkové nadhodnotenie polygónových
ťahov DJS. Podotýkam, že DJS približne uvádzanú dĺžku dosahuje, bude však nevyhnutné
ďalšie domeriavanie priestorov dosiaľ meračsky
obchádzaných.

DJS je kratší, ako sa všeobecne uvádza?
Veľkou premennou v rovniciach vyjadrujúcich dĺžky jaskýň je spôsob vytyčovania merač
ských bodov a subjektívne stanovené priority
merania. Ide predovšetkým o presnosť polygónového ťahu, presnosť vykreslenia mapy a časový rozsah merania, a to aj v ich vzájomnom
pomere. V prvom prípade je na zvýšenie presnosti absolútnou podmienkou čo najmenší počet zámer, potom i dlhší čas merania. Presnosť
kreslenej mapy závisí od umiestnenia meracích
bodov, napr. na stenách či okolo stien dómov,
ale aj od množstva času venovaného pomocným
zámerám.
V prípade DJS je situácia rozmanitá aj vzhľadom na dlhý časový úsek prác, počas ktorého sa
menili i priority meraní a celkové požiadavky na
výsledné dielo. Najstaršie merania použité v novej mape DJS sú z polovice minulého storočia
a ich autorom je A. Droppa ako vtedajší zamestnanec Múzea slovenského krasu. Celkovo 11

Meračské práce v Demänovskej doline
Kompletný a presný zoznam meračských prác
bude uverejnený neskôr, po zozbieraní všetkých
údajov z meraní a ich vyhodnotení. Tu uvádzam len tých autorov, ktorých diela boli dosiaľ
použité v novej mape Demänovských jaskýň.
Anton Droppa – intenzívne meračské práce
prebiehali v rokoch 1949 – 1952, potom aj
1953 – 1954 (arch. mat. SMOPaJ). Jeho dielo
je základom novej mapy, spolupracovali na
ňom i S. Šrol, P. Révaj a viacerí iní, samostatne
meral časť Chrámu slobody (Dem. jaskyne
slobody) Ľ. Šlauka. Výsledkom vtedajších prác
bola kniha Demänovské jaskyne (1957) s rozsiahlou mapovou prílohou. Tu sa určili aj dĺžky jednotlivých jaskýň. Mapy boli nakreslené
generalizovane, vynechali sa, resp. len obrysmi
zachytili mnohé, i pomerne významné bočné
chodby. Hlavné ťahy jaskýň sa merali teodoli-

46
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Dušan Diko – banský merač, v 80. a začiatkom 90. rokov
v spolupráci s členmi JK Dem.
Dolina teodolitom zameral hlavné ťahy Jaskyne mieru (aj s obrysmi stien), Ľadovú jaskyňu, Okno,
časť Chrámu slobody a povrchovým meraním uzavrel tieto
polygónové ťahy (súkr. archív P.
Herich st., archív SSJ). Bola dosiahnutá vysoká úroveň presnosti merania, aj vďaka extrémne
dlhým jednotlivým zámerám –
jednou sa podarilo prekonať dĺžku 100 m a viaceré neboli oveľa
kratšie (Lutonský, 1990). Cieľom
meraní bolo overenie presnosti
predchádzajúcich meraní, avšak
bez znázornenia obrysov stien
jaskyne nie je možné nájsť menšie
odchýlky voči údajom A. Droppu
a J. Sýkoru. Iná situácia je v Jaskyni mieru, kde sa zistila nepresnosť A. Droppu v určení polohy
celého hlavného ťahu jaskyne,
a to od vchodu vo Vyvieraní po
Objavný sifón (z Ľadovej j.), ako
aj Ružovej galérie k Chrámu slobody. Zrejme došlo k malej chybe
hneď na začiatku polygónového
ťahu; pri meraní teodolitom sa
chyba násobí a na konci hlavného ťahu jaskyne predstavovala 15
m odchýlku na JZ. Preto som sa
rozhodol použiť mapu D. Dika,
hoci má podstatné nedostatky
vzhľadom na speleologické nároky na mapu a bude ju potrebné
priamo v jaskyni zdĺhavo prekresľovať; týmto krokom sa zmenšuje
udávaná dĺžka jaskyne oproti pôvodnému údaju A. Droppu.
Peter Holúbek – 90. roky až
dodnes, zmapoval väčšinu dĺžky
Jaskyne mieru – jej významné
vedľajšie ťahy, prepojenia medzi poschodiami a pod., ako
aj nové objavy v Pustej jaskyni,
priestory severne od Veľkého
dómu v Ľadovej j., staršie časti
Brichtových siení a ZabudnuPrieskum a výskum

Obr. 5. Jaskyňa mieru. Autor: D. Diko 1987 – 1990

tú chodbu nad Pekelným dómom, objavy
90. rokov v jaskyni Štefanová, Jaskyňu pri
Kamenej chate, Demänovskú medvediu jaskyňu (vďaka precíznej meračskej práci bola
6. 3. 2012 pripojená k DJS) a množstvo menších jaskýň v Demänovskej doline (Holúbek,
2000, 2001, 2004; Holúbek – Bella, 2000; Holúbek – Šmoll, 2000 atď.). Pri meraniach bol
zväčša použitý geologický kompas. Všetky
publikované mapy sú spracované a použité
v novej digitálnej mape.
Práce v J. mieru boli komplexného charakteru a podarilo sa zamerať prakticky všetky
známe jaskynné priestory. To je aj dôvod, prečo
sa druhýkrát zameralo (i pripočítalo do celkovej dĺžky DJS) viacero chodieb či častí jaskyne.
Ako bolo už spomenuté, nie je dosiaľ jasné,
čo všetko A. Droppa pripočítal k dĺžke jaskýň
vo svojom článku z r. 1972. Merania Sýkoru
a Chovana ostali teda zabudnuté (bez publikovanej mapy) a chodby sa premerali.
Ako dobrý príklad slúži aj Zabudnutá chodba v Chráme slobody. V archíve sa nachádza
list zápisníka s nadpisom „Pekelný dóm – vrch
ná chodba, Chovan, Sýkora, 1. 3. 1967“. Boli to
údaje z časti Zabudnutej chodby, 17 polyg.
ťahov. Roku 1986 zameral a nakreslil P. Herich
st. tú istú chodbu, „Plazivku nad Pekelným“,
už aj s novými objavmi. Z neznámych dôvodov
mapa nikdy nebola publikovaná a v priebe-

Obr. 8. Priestory za Sifónom rešpektu.
Autor: D. Hutňan 2011

hu niekoľkých rokov sa na ňu zabudlo. Dňa
9. a 21. 3. 2000 P. Holúbek zameral a nakreslil
chodbu, ktorej dal názov „Zabudnutá chodba“. Do dĺžky DJS bola pripočítaná celá chodba len raz (P. Holúbek) a predtým jej tretina
tak, ako ju poznali a zamerali v r. 1967.
Ľuboš Holík – 90. roky až dodnes, zameral
banským závesným kompasom a sklonomerom Jaskyňu trosiek, nové Brichtove siene

Obr. 6. Nové objavy v Pustej jaskyni. Autor: P. Holúbek 2000 – 2002

Obr. 7. Jaskyňa trosiek. Autor: Ľ. Holík 1994
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Obr. 9. Suchá jaskyňa, spodné poschodie. Autor: P. Herich 2011
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Daniel Hutňan, Radoslav Husák – r. 2011
zamerali kompasom, sklonomerom a hĺbkomerom Sifón rešpektu a chodbu za ním, proti
toku podzemnej Demänovky v Pustej jaskyni
(Dzúr – Husák – Hutňan, 2011).

v Chráme slobody a časť jaskyne Štefanová;
od r. 2008 sa tu používa SAP-azimut a sklon
(Holík, 1994, 2009). Vo všetkých prípadoch
ide o objavy nových priestorov, tieto údaje sú
použité v celkovej mape.

Zoznam jaskýň Demänovskej doliny dosahujúcich dĺžku viac ako 100 m*
spracovaných v digitálnej mape a ich dĺžky
Dĺžka zameraných
priestorov v m

Denivelácia
jaskyne v m

Autori máp

Jaskyňa mieru (DJS)

14 360 (16 245)

134

Sýkora M., Diko, Holúbek

Štefanová

13 976** (3519)

104

Herich

Chrám slobody (DJS)

7 421** (8 497)

105

Droppa, Sýkora J., Hochmuth,
Holúbek, Herich

Pustá jaskyňa (DJS)

5 507** (4 106)

183

Droppa, Holúbek, Herich

Okno

2 289 (2 570)

110

Droppa, Holúbek

Demänovská ľadová jaskyňa (DJS)

2 175 (2 445)

80

Droppa, Sýkora J., Holúbek

Demänovská medvedia jaskyňa (DJS)

1 562 (1 567)

71

Holúbek

1 414 (705)

32

Herich

Vyvieranie + Vodná cesta (DJS)

1 356 (1 437)

50

Hochmuth

Jaskyňa trosiek (J. č. 27) (DJS)

1 177 (1 166)

67

Holík

Beníková

490 (420)

20

Herich

Jaskyňa pri Kamenej chate

424 (424)

10

Holúbek

Jaskyňa nad Vyvieraním 2

165 (128)

20

Hochmuth

155*** (210)

11

Droppa

Jaskyňa nad Vyvieraním 1 (DJS)

146 (176)

10

Hochmuth

Pavúčia jaskyňa (DJS)

114 (129)

17

Holúbek

Nová jaskyňa pod Baštou

108 (126)

?

Holúbek

Zbojnícka jaskyňa

99 (145)

3

Droppa

Uhlište (J. č. 29)

82 (136)

9

Holúbek

71*** (300)

12

Droppa

48 (105)

5

Droppa

Názov jaskyne

Suchá jaskyňa

O kilometer menej
Dôvody skrátenia sú tieto:
1. Nahradenie mapy Jaskyne mieru A. Droppu mapou D. Dika.
2. Viacero dvakrát zameraných chodieb najmä v Jaskyni mieru.
3. Nedostupné údaje – najmä V. Voclon –
Údolná j. a Jaskyňa pod útesom a ich
spojenie s Chrámom slobody.
4. Stratené údaje starších meraní.
5. Stav rozpracovania digitálnej mapy a ešte
nezískané všetky existujúce podklady.
6. Nepublikované, ale pripočítané merania
do dĺžky DJS.
7. Nečitateľnosť starých meračských zápisníkov v archíve SMOPaJ.

Viac ako 100 m podľa Zoznamu jaskýň v SR k 30. 6. 2001 (údaje v zátvorkách).
Dĺžka zameraných polygónových ťahov jaskýň Štefanová, Pustá a Chrámu slobody sa stále zväčšuje, pretože
sem sa sústreďuje pozornosť jaskyniarov.
***
Údolná jaskyňa a Jaskyňa pod útesom si vyžadujú kompletnú revíziu meraní a opätovné pripojenie polygónu
k DJS.
Súčasťou DJS je ešte Jaskyňa č. 15 s dĺžkou 46 m.

Ako bolo vyššie spomenuté, doteraz uvádzaná dĺžka DJS nezodpovedala realite. Ani aktuálne uvedená nemá túto vlastnosť. Faktom
ostáva, že je skutočne ťažké stanoviť a definovať najsprávnejšie určovanie dĺžky jaskyne,
resp. zrejme ešte nejaký čas ostane závislé aj od
subjektívnych rozhodnutí merača či objektívnych okolností meraní.
Akokoľvek, zameranie DJS je taký veľký projekt, že nikdy nebolo nutné si prácu pridávať.
V časoch meraní A. Droppu bolo cieľom názorné zachytenie priebehu podzemných priestorov, ich správne vystihnutie, kvalitná a presná mapa. Méta to bola vysoká aj vzhľadom na
to, že meračské počiny do toho obdobia neboli
príliš úspešné. Postupom času, keď sa požiadavky na detailnosť speleologických máp zvýšili a časy objavov obrovských hlavných riečisk
systému sa skončili, pokračovalo sa v domeriavaní aj menších chodieb či odbočiek. Domnievam sa, že za týmto úsilím bolo tentoraz úplné
zmapovanie jaskynných priestorov a toto úsilie
pokračuje dodnes. Medzitým sa ukázala potre-

Prieskum a výskum
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Údolná jaskyňa (DJS)

Jaskyňa pod útesom (DJS)
Dvere
*

**
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ba presvedčiť sa o správnosti starých meraní,
čo tiež prinieslo svoje ovocie, i keď výsledok
nebol úmerný vynaloženému úsiliu.
Príchodom digitálnych technológií a ich
rozvinutím vznikol nástroj, ktorý umožňuje posunúť tvorbu máp na ďalšiu úroveň.
Ide najmä o uchovanie informácií a poznatkov o predmetných jaskyniach, speleologických problémoch v nich, široká použiteľnosť
a kompatibilita, reálne zobrazenie jaskynných
priestorov vzhľadom na terén a povrch, neobmedzená veľkosť a presnosť výslednej mapy,
dobrá použiteľnosť pre nadväzujúce vedecké
práce.
Vďaka týmto možnostiam sa rodí mapa, ktorá bude platformou a základným nástrojom
poznania krasu Demänovskej doliny. Preto
je nevyhnutné dať veci do poriadku, hoci to
môže priniesť aj nepríjemné momenty, v tomto prípade skrátenie aktuálnej dĺžky zameraných polygónových ťahov našej najväčšej jaskyne. Má to byť však skôr výzva na ďalšiu prácu,
či už postupné domeriavanie zanedbaných
častí alebo napríklad aj geologické mapovanie
daných lokalít. V Chráme slobody, kde bude
potrebné sústrediť hlavné meračské aktivity,
sa nachádzajú stovky metrov nezameraných
chodieb i s ďalšími možnosťami objavov. Problematická je najmä Zóna objavného ponoru,
trojrozmerný labyrint aj so sifónmi či polosifónmi a nedoskúmanými priestormi. Vodná
cesta medzi Vyvieraním a Chrámom slobody,
Pekelný sifón či viacero ďalších sifónov je zas
stálou výzvou pre speleopotápačov. Prieskum
nových priestorov v Brichtových sieňach ostal
takisto nedokončený, predbežne sa nedá vylúčiť ani možnosť ďalších objavov. V súčasnosti
je mapa Pustej jaskyne na najvyššej úrovni
kvality spracovania (spomedzi štyroch veľkých
jaskýň DJS), no labyrinty okolia Pieskovej siene
vyžadujú domeranie množstva priestorov.
Meračských úloh, ale aj možností ďalších
objavov v DJS i celej Demänovskej doline je
veľmi veľa. Existujúci priestorový potenciál
a skrasovatenie oblasti sľubuje ešte veľké prekvapenia a značný progres v poznaní tohto pod
zemného sveta. V súčasnosti najväčšou speleo
logickou výzvou v Dem. doline je dosiahnutie
spojenia jaskyne Štefanová s DJS. V prípade
úspechu Demänovský jaskynný systém presiahne dĺžku 50 kilometrov.

Pavel Herich (autor príspevku) – od r. 2009
až dodnes s použitím SAP zameral a nakreslil j.
Beníkovú, Suchú jaskyňu, Chodbu trosiek, horné partie Pustej jaskyne (opätovne po A. Droppovi), niekoľko ďalších odbočiek významných
vzhľadom na blízkosť j. Štefanová, priestory
v Chráme slobody pre chýbajúce alebo nedostatočné údaje, Brichtove siene, jaskyňu Štefanová.
Tieto práce priamo súvisia s prácou na digitálnej mape Demänovských jaskýň.
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K zverejnenej mape jaskýň
Demänovskej doliny
Jej základom sú publikované i niektoré dosiaľ nepublikované mapy a dodatky k starším
mapám jaskýň. Ich autormi sú A. Droppa,
Z. Hochmuth, D. Diko, P. Holúbek, V. Voclon,
Ľ. Holík, D. Hutňan a P. Herich. Vykreslenie
povrchovej situácie bolo prebraté z celkovej
mapy Demänovské jaskyne 1949 – 1953 od
A. Droppu. V novej mape sa nenachádzajú
všetky poznané jaskyne Demänovskej doliny.
Dielo je čiastočným výsledkom digitalizačných
snáh a je len názornou ukážkou a dočasnou
pomôckou na zlepšenie orientácie v základných geografických, hydrologických a geotektonických vzťahoch podzemných priestorov
navzájom i vzhľadom na povrch.
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Poznámka autora
Po dlhších úvahách, ako aj na základe dialógu s viacerými speleológmi pôsobiacimi v jaskyniach Demänovskej doliny som sa rozhodol
prinavrátiť Demänovskej jaskyni slobody jej
pôvodný, historický názov „Chrám slobody“,
ako Alois Kráľ nazval svoj objav v roku 1921.
Cítiť z neho prvotné pocity objaviteľa pri odhalení podzemného tajomstva a ohromenie,
ktoré musel zažiť počas tých nevšedných dní
objavov. Dôvodov na toto pomenovanie však
bolo zrejme viac a bolo by vhodné ho zachovať... Preto som ho použil aj v tomto článku.
Tento názov sa používal i počas nasledujúcej
dekády po objavení jaskyne, keď na historických
pohľadniciach sa vyskytuje v podobe „Chrám
svobody – Demänovská jaskyňa“. Nie je jasné,
kedy a z akého dôvodu sa názov zmenil úplne, no
A. Droppa v knihe Demänovské jaskyne (1957)
už používa názov Demänovská jaskyňa slobody.
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Jaskyne Jánskej doliny a Krakovej hole
v jednom mapovom súbore
Marián Jagerčík
Roku 1981 v 4. čísle Spravodaja SSS uve
rejnil Petr Hipman mapku podzemného hyd
rologického systému Krakova hoľa – Jánska
dolina. Mapka bola pomerne jednoduchá, ale
zrozumiteľná a mala vysokú vypovedaciu
hodnotu. Odvtedy pretieklo týmto hydrolo
gickým systémom veľa vody a zobrazovanie
máp pokročilo neuveriteľne dopredu.
Abbiso, TJIKPR
Mapovacie programy mali všetko zjednodušiť a urýchliť. Cez obidva som trocha prešiel
a do každého som neúnavne postupne zadával
všetky zamerané údaje z jaskýň, ktoré Peter tak
precízne spracovával a udržiaval v zápisníkoch.
Výpočet vykonával až po samostatné súradnice
svojej súradnicovej siete, čiže vedel identifikovať
v podstate každý bod jaskyne aj v teréne na
povrchu s vysokou presnosťou. Len tak pre zaujímavosť, Jaskyňu v Záskočí, ktorá má vyše 660
meracích bodov, sme prenášali s Mariankou do
programu TJIKPR skoro dva dni. Aj keď sme
mali výstup len vo formáte polygónu, vtedy to
v podstate pre praktického jaskyniara stačilo, ostatné si mohol dokresliť a dopasovať.

Obr. 1. Lukáš Vlček pri meraní vchodu jaskyne pomocou
GPS prístroja. Foto: M. Jagerčík

niektoré súradnice nám poskytol aj P. Holúbek. Keďže súradnice sa nedali určiť vždy
presne na prvý bod jaskyne, museli sme si určiť
pomocný bod a neho potom zamerať bod vo
vchode jaskyne. Pri určovaní GPS súradníc sa
však vyskytol problém s určením nadmorskej
výšky: oproti klasickému polygónu vznikali
mierne rozdiely v rozsahu 3 až 6 m. Pri niektorých jaskyniach sme v týchto prípadoch
zadávali výšku nameranú polygónovým meraním najmä na kontrolu s pôvodným meraním,
tam, kde to nebolo takto zamerané, sme zadali
nadmorskú výšku odčítanú z GPS prístroja.

Therion
Keď som uvidel mapu Jaskyne mŕtvych netopierov, ktorú M. Budaj a S. Mudrák spracovali
v programe Therion, bolo mi jasné, že toto je
program, ktorý by to zvládol. Samozrejme,
naučiť sa pracovať v tomto programe vyžaduje
oveľa viac času ako pri tých predchádzajúcich.
Ale čo je dôležité, všetky zadané údaje z tých
predchádzajúcich programov sa dali jednoducho skopírovať do tohto programu. A tak všetky údaje v roku 2006 smerovali k M. Budajovi,
aby vytvoril aspoň základ, z ktorého by sa dalo
ďalej pokračovať.

Mapovacie zápisníky ostatných jaskýň
Ako je na „Krakovke“ zvykom, vždy sa postupuje zhora nadol. A tak na rad prišla priepasť
Kosienky. Priepasť zameriaval kedysi dávno Z.
Hochmuth s P. Patekom; rez a pôdorys boli
síce k dispozícii, ale merací zápisník nie, a tak
som oslovil Z. Hochmutha, ktorý mi zápisník
bez váhania poskytol, a do programu bola
zadaná prvá „cudzia“ jaskyňa. Problém nebol
ani s jaskyňami zameranými P. Holúbkom, od
ktorého som tiež získal potrebné údaje.

GPS súradnice
Therion pracuje aj so systémom GPS, preto
bola dôležitá aj identifikácia súradníc pomocou GPS prístroja, ktorý L. Vlček (obr. 1)
zabezpečil zo SSJ a zameral ním všetky vchody
do jaskýň na Krakovej holi a v Jánskej doline;
Spravodaj SSS 1/2012

Premeriavanie jaskýň
Na spracovanie máp jaskýň v programe Therion, ako v podstate v každom mapovacom programe, je dôležitý merací zápisník. Bez týchto
údajov nie ste schopní pokračovať ďalej, len ak
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Obr. 2. Premeriavanie Jaskyne v Hlbokom.
Foto: M. Jagerčík

jaskyňu nanovo premeriate. Tak sme museli
premeriavať niekoľko jaskýň, napr. Starú Poľanu, Jaskyňu v Hlbokom (obr. 2), Partizánsku j.
V situácii, keď z časových dôvodov, prípadne pre
náročnosť akcie sa jaskyňa nepremeriavala, sme
údaje do zápisníka získali premeraním rezu a pôdorysu z mapy, z ktorej zrejme boli body polygónu; takto sme premerali Ľadovú priepasť. A keď
už neviete v mape identifikovať ani meracie body,
a tak si ich tam jednoducho vložíte, odporúčam
začať od pôdorysu – jaskyňu však musíte trocha

poznať, inak by ste sa pravdepodobne netrafili
do určenia výšky, prípadne hĺbky jaskyne. Tento
spôsob sme použili pri Havranej priepasti.

nachádza. Samozrejme, ak ste merali presne,
inak budete musieť využiť iné metódy, napr.
pomocou šírenia rádiových vĺn.

Finalizácia
Na scénu vstúpila spriaznená osoba, a to
Mišo Danko, ktorý program Therion začal ovládať na požadovanej úrovni. Nastalo obdobie
elektronickej komunikácie, dôležitého zálohovania dát a čitateľných výstupov z Therionu;
tie však bolo potrebné dopracovať v programe,
ktorý sa dá ovládať trochu jednoduchšie. Výber
programov je veľký, ja som sa rozhodol, že
popisy urobím v programe Corel. Len tak pre
zaujímavosť: v programe je 29 jaskýň, 39 374 m
chodieb a 6496 meracích bodov (tab. 1).

Zhrnutie
Na záver uvediem základné podmienky
úspešnosti takéhoto projektu:

Ďalšie možnosti programu
Napr. Survex (obr. 3), v ktorom si môžete
určiť vzdialenosti jednotlivých bodov jaskyne
a takisto od druhej jaskyne, ak ju máte v programe zahrnutú. Ak máte aj polygón terénu,
môžete zistiť, koľko vám chýba na povrch pre
prípad nového vchodu. Je možné pomocou
súradníc GPS (program ich automaticky vypočíta) presne určiť, kde sa každý bod v teréne

Obr. 3. Zobrazenie výsledkov v programe Survex
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Poďakovanie
Za podklady k mapám jaskýň Jánskej doliny
a Krakovej hole, bez ktorých by tento digitálny
model nemohol byť priebežne aktualizovný, sa
chcem poďakovať všetkým autorom máp jednotlivých jaskýň, a to najmä Petrovi Hipmanovi (1940 – 1999), Petrovi Holúbkovi, Zdenkovi
Hochmuthovi a ďalším jaskyniarom, ktorí sa
podieľali na objavovaní a dokumentácii jaskýň
tohto územia.

• Odkladať a najmä zálohovať všetky meracie
zápisníky tak, aby ste ich nestratili a mohli
využiť aj v budúcnosti.
• Komunikovať s jaskyniarmi, ktorí majú
k dispozícii potrebné údaje, a postupne ich
zavádzať do programu; tiež ich zálohujte
u tých, ktorí program ovládajú a požadované údaje nestratia.
• Začať pracovať s programom Therion, hlavne
mladšie ročníky, a postupne sa v ňom zdokonaľovať, lebo výstupy z tohto programu sú
pre praktického jaskyniara veľmi užitočné.

Literatúra
Hipman, P. 1981. Podzemný hydrologický systém Krakova hoľa – Jánska dolina. Spravodaj
SSS, 12, 4, 16–19.
Pozn. autora: Vymenovanie všetkých dostupných
zdrojov pre tento článok by mnohonásobne prekročilo jeho rozsah. Aj toto cestou sa všetkým nemenovaným autorom ospravedlňujem.

Tab. 1. Jaskyne Jánskej doliny a Krakovej hole
dĺžka hĺbka počet autori máp, z ktorých sa čerpali údaje
[m]
[m] bodov
Havran
463
184
96 P. Maceček, S. Votoupal, P. Holúbek a kol.
Havrania priepasť
83
37
3 A. Droppa a kol.
Jaskyňa Mirka
12
2
2 L. Vlček, M. Danko a kol.
Kľúč
256
73
32 S. Votoupal, P. Maceček, P. Holúbek a kol.
Benšová
82
11
10 P. Hipman a kol.
Občasná vyvieračka v Čiernej dolinke
98
21
28 P. Holúbek a kol.
Jaskyňa zlomísk
11 018
147 1869 Z. Hochmuth, P. Holúbek, M. Danko a kol.
Medvedia jaskyňa
1216
44
168 J. Vajs, P. Procházka a kol.
Nová Stanišovská jaskyňa
3186
38
589 Z. Hochmuth, P. Holúbek, P. Herich a kol.
Škopovo
68
13
21 P. Janáčik, S. Šrol a kol.
Malá Stanišovská jaskyňa
871
24
163 P. Holúbek, M. Jurečka a kol.
Sokolová
1431
34
283 A. Droppa, P. Vaněk, M. Hurtaj a kol.
Haraska
292
29
76 P. Holúbek, D. Haršaník a kol.
Občasná vyvieračka v Medzibrodí
351
27
100 P. Vaněk, M. Hurtaj, P. Holúbek a kol.
Jaskyňa za Zadných
64
17
16 P. Holúbek, J. Vajs a kol.
Kanálová jaskyňa
65
10
17 P. Holúbek a kol.
Jaskyňa v Hlbokom
210
12
31 A. Droppa, J. Hovorka a kol.
Stará Poľana
247
33
42 J. Vajs, P. Holúbek a kol.
Stanišovská jaskyňa
3109
29
468 Z. Hochmuth a kol.
Židovská jaskyňa
81
5
6 P. Mitter a kol.
Poschodový potok
347
20
93 P. Holúbek a kol.
Partizánska jaskyňa
259
20
58 A. Droppa a kol.
Veľká ľadová priepasť
268
125
11 A. Droppa a kol.
Javorová priepasť
2250
313
417 P. Hipman, M. Jagerčík a kol.
Jaskyňa slnečného lúča
836
138
87 P. Hipman, M. Jagerčík a kol.
Kosienky
275
94
56 Z. Hochmuth, P. Patek a kol.
Jaskyňa v Záskočí – Na Predných
5034
288
660 P. Hipman a kol.
Starý hrad – Večná robota
7544
495 1104 P. Hipman, L. Hipmanová, M. Jagerčík a kol.
Mrazivá diera
25
5
11 M. Jagerčík a kol.
Spolu
39 374
6496
Názov
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Nové nálezy kryogénnych jaskynných karbonátov
– čudesných kryštálikov z doby ľadovej
Monika Orvošová – Lukáš Vlček
Nenápadné kryštáliky predstavujú zvlášt
ny typ sekundárneho jaskynného kalcitu.
Sú síce rozmermi malé, ale veľké hodnotou
v nich zachovaných informácií. V jasky
niach ich možno veľmi ľahko prehliad
nuť, často bez povšimnutia aj zašliapnuť.
Na dokreslenie ich nenápadného vzhľadu
sa výborne hodí prvá skúsenosť Elenky Hip
manovej, ktorá sa prednedávnom o nich
vyjadrila takto: „Bez okuliarov som ich
ledva videla – javili sa mi ako drobná šo
tolina a až keď som si ich zväčšila, musela
som uznať, že je to naozaj kalcit, a ešte aj
pekne tvarovaný. Povaľovali sa po skalách,
po zemi a bohvie kde ešte...“
Kryogénne jaskynné karbonáty
Tieto vzácne drobné kryštáliky patria medzi sekundárne minerálne akumulácie v jaskyniach – speleotémy. Ide
o zvláštny typ jaskynných karbonátov
(anglicky Cryogenic Cave Carbonates –
v skratke nazývané aj „CCC“). Vznikajú
špecifickými procesmi prebiehajúcimi
v jaskyni počas mrznutia vody alebo
za teplôt pod bodom mrazu. Takéto
procesy a speleotémy sa označujú prívlastkom kryogénne. Predpokladá sa,
že kryštáliky vznikali v priebehu mrznutia vody v malých jazierkach alebo
mlákach na povrchu jaskynnej ľadovej
výplne. Princíp ich kryštalizácie spočíva
v tom, že rozpustené zložky sa počas
mrznutia vôd postupne koncentrujú vo
zvyškovom roztoku, až nakoniec dôjde
k vyzrážaniu karbonátu. Počas mrznutia
sa okrem kalcitu vytvára niekoľko druhov karbonátov. Najskôr vykryštalizujú
rôzne nestabilné minerály CaCO3 – karbonáty, ktoré obsahujú vo svojej štruktúre molekuly H2O (napríklad minerály
ikait CaCO36H2O, monohydrokalcit
CaCO3H2O a iné) a tie neskôr dehydratujú, zbavia sa molekúl vody a rekryštalizujú na bežný stabilný kalcit CaCO3
– teda karbonát bez obsahu vody. Po
Prieskum a výskum

roztopení ľadu klesnú novovytvorené kryštáliky na dno jaskyne, kde ich dnes nachádzame
už ako rekryštalizované kalcity.
Aj v súčasnosti prebiehajú v zimnom období
kryogénne procesy v zaľadnených častiach alebo vo vstupných priestoroch jaskýň. Vo výrazne podchladených jaskyniach voda mrzne na
povrchu ľadu veľmi rýchlo v tenkom filme,
a preto vzniká len jemný karbonátový prášok. Kým v minulých ľadových dobách (glaciáloch), keď opakovane existoval permafrost
čiže zóna dlhodobo zamrznutej pôdy a hornín,
u nás hlavne v horských krasových územiach
prebiehali kryogénne procesy v oveľa väčšom
počte jaskýň, a to nielen v ich vstupných čas

Obr. 1. „Ice-attachments“, „prílepky“ – fragmenty výzdoby
alebo vápenca zachytené na strmých stenách jaskyne, kde by
sa bez opory ľadu nedokázali zachytiť, Jaskyňa verných. Foto:
M. Filippi
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Krátka história nálezov CCC
Ako prvé sa v slovenských jaskyniach našli
a opísali v 80-tych rokoch v Stratenskej jaskyni v Slovenskom raji (Tulis a Novotný,
1989). Vtedy sa hemisféroidy, nazývané aj polperlami, dostali do známej monografie Cave
minerals of the World od Carol A. Hillovej
a Paola Fortiho (Hill & Forti, 1997). Považovali sa za svetovú raritu a na fotografii Jána
Tulisa sa označili ako „cave caps“. Vznik „jaskynných čiapočiek“ sa v tom čase vysvetľoval
nesprávne. Až neskôr, po publikovaní objavených analogických nálezov v Poľsku, Nemecku a Českej republike okolo roku 2000, sa
rozbehla česko-poľsko-slovenská spolupráca;
začali sa robiť datovania a podrobnejší geochemický výskum, ktorý potvrdil kryogénny
pôvod hemisféroidov zo Stratenskej jaskyne
(Žák a kol., 2004).
Roku 2006 vzbudili pozornosť českých jaskyniarov podivné kalcity v Jaskyni studeného
vetra v Ďumbierskom krase. Jaskyniar Martin
Sluka ich odfotografoval a fotografie zaujali
Karla Žáka z Geologického ústavu Akadémie
vied z Prahy. Karel, expert v problematike,
ktorý sa v tom čase už dlhší čas intenzívne zaoberal výskumom kryogénnych karbonátov aj
v zahraničí, zorganizoval „pátračskú“ výpravu
pod Ďumbier, kde sa výskyt kryogénnych
kalcitov naozaj potvrdil. Ako zaujímavosť
treba uviesť, že niektoré jedince kryogénneho
kalcitu z Jaskyne studeného vetra dosahujú
veľkosť až 5 cm a sú doteraz najväčšími kryogénnymi kalcitmi opísanými vo svete. Jaskyňa
studeného vetra však drží ešte jedno prvenstvo – našli sa tu výskyty CCC až z dvoch po
sebe nasledujúcich dôb ľadových (Žák et al.,
2009). Hneď nato nasledovali nálezy z Hačovej jaskyne v Malých Karpatoch, kde ich
v roku 2008 objavili Branislav Šmída a Miloš
Hačo (Šmída, 2010), a z Mesačného tieňa vo
Vysokých Tatrách, kde ich našiel B. Šmída.
Oba nálezy sa publikovali v priebehu minulého roka (Žák a kol., 2011).

tiach, ale aj hlbšie vnútri krasových masívov.
Voda tu mrzla pomalšie, a tak mohli vznikať
väčšie kryštály. Ide predovšetkým o drobné,
biele až krémovožltkasté kryštály rôznorodých tvarov, často s drobnými guľôčkami a ich
zrastmi, ktoré pripomínajú kúsky polystyrénu;
môžu byť aj polguľovité alebo karfiolovitého vzhľadu. Medzi drobnými kryštalickými
agregátmi pripomínajúcimi „šotolinu“ alebo
„smetie“ sa môžu vzácne nachádzať aj tvarovo
nezvyčajné zrasty kryštálov, zriedkavo dosahujúce veľkosť aj niekoľko centimetrov. Kryogénne kalcity sa nachádzajú na dne jaskýň často
na opadaných blokoch hornín alebo v škárach
medzi nimi. Vytvárajú nahromadené „hniezda“, plošne rozložené v niekoľkých desiatkach
cm2, s hrúbkou uloženín od 0,X až po niekoľko cm, spravidla v strede jaskynného priestoru.
Typické pre ne je, že nie sú zrastené medzi
sebou ani prirastené k podkladu. Sprievodným javom v okolí ich výskytu je intenzívne
mrazové poškodenie sintrovej výzdoby, ktorá
je popraskaná či rozpadnutá. Ojedinele sa tu
nachádzajú aj tzv. „ice-attachments“ čiže akési
„prílepky“ – fragmenty speleotém, sedimentov
alebo hornín pripevnené sintrom na stenách
jaskynnej chodby v zdanlivo nepochopiteľnej
pozícii. To, že sú dnes umiestnené v rozpore
s gravitáciou, znamená, že fragmenty boli počas pricementovania sintrom pritlačené k stenám existujúcou ľadovou výplňou (obr. 1).
Problematike vzniku CCC sa venovala malá
pozornosť až do obdobia pred zhruba siedmimi rokmi. Na pochopenie mechanizmu ich
tvorby a procesov vedúcich ku kryštalizácii
tohto špecifického typu jaskynných speleotém
odporúčame prácu Karla Žáka a kol. (Žák
et al., 2011), kde autori podrobne zhrnuli doterajšiu históriu poznania kryogénnych
jaskynných karbonátov a tiež upozornili na
nové lokality v Českej a Slovenskej republike.
Na Slovensku dnes poznáme sedem lokalít
s výskytom hrubozrnného kryogénneho kalcitu. Hlavná hodnota nálezov CCC v jaskyniach
je v informáciách o obdobiach, keď v jaskyniach boli podmienky na mrznutie vody. Zvyčajne to súvisí s existenciou zóny permafrostu.
A práve CCC, ktoré je možné veľmi presne
datovať metódou U/Th, tak obsahujú dôležitú
informáciu o vývoji a deštrukcii zóny perma
frostu, najmä v poslednom glaciáli.
Spravodaj SSS 1/2012

Nové nálezy CCC
Krátko nato sme sa začali podmienkami vzniku kryogénnych kalcitov zaoberať
podrobnejšie. Po predchádzajúcich skúsenostiach a nálezových okolnostiach vyššie
spomenutých výskytov sme si vytypovali
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s deniveláciou 232 m tvoria štyri jaskyne – Čiernohorská nižná, Malá jaskyňa, Veterná jaskyňa
a Kamenné oči, ktoré sú navzájom prepojené
(Magdolen a Tencer, 1998). Do systému už
bude čoskoro patriť aj Jaskyňa verných, ktorej
chýba naozaj len kúsok, aby sa stala regulárnou súčasťou jaskynného systému (Čarný,
2003). Prolongačné práce v tvrdých horských
Jaskyňa verných (Vysoké Tatry)
Na strmých východných svahoch vápenco- podmienkach tu vykonávajú bratislavskí spe
vého masívu Úplaz (1784 m n. m.) v Javorovej leológovia pod vedením Petra Magdolena.
Roku 2010 sa všetky jaskyne systému dedoline vo Vysokých Tatrách sa nachádza niekoľko vchodov do Čiernohorského jaskynné- tailne prehľadali, no ani v jednej z nich sa neho systému. Jaskynnú sústavu dlhú 2360 m podarilo nájsť kryogénny jaskynný karbonát.
Až v Jaskyni verných (1520 m
n. m., dĺžka 870 m, hĺbka
70 m), v priestrannej sieni vo
vrcholovej časti stúpajúcich
priestorov jaskyne sa nám
ich spolu s Ondrejom Trávnikom podarilo lokalizovať.
Boli ukryté v štrbinách medzi
blokmi priamo na prístupovej trase (obr. 2a). Vytvárali
akumulácie tenkých plochých
raftov zložených z bielych
a žltých kryštalických agregátov (obr. 3) alebo sférických
korálikovitých agregátov, pracovne nazvaných „polystyrén“
(obr. 4), prípadne drobných
samostatných kryštalických
a korálikovitých nepravidelObr. 2a. Výskyt CCC medzi zasintrenými blokmi priamo na chodníku,
ných
útvarov (obr. 2b). NacháJaskyňa verných. Foto: M. Orvošová
dzali sa na dvoch miestach,
ktoré plošne zaberali menej
ako 20 × 20 cm. Pri druhej
návšteve jaskyne o rok neskôr
spolu s Karlom Žákom a Michalom Filippim z GÚ AV
Praha sa kolegom podarilo
nájsť tretie miesto výskytu
len niekoľko metrov vyššie od
spomínaných dvoch. Hrubá
náteková výzdoba v ich okolí
bola vymŕzaním popraskaná a na strope sa nachádzali
bizarne poskrúcané krátke
stalaktity. Na kolmej stene
veľkého bloku sa vzácne našObr. 2b. Detail – sférické agregáty bielej farby („polystyrén“) spolu s plochými li aj ľadové prílepky „ice-attachments“ (obr. 1).
kryštalickými raftmi, Jaskyňa verných. Foto: M. Orvošová
a navštívili ďalšie jaskyne. Na veľké prekvapenie v priebehu posledného roka sa na
nás šťastie usmialo a teraz, na tomto mieste,
vám môžeme predstaviť morfologické formy
záhadného kalcitu, nájdeného na ďalších
troch lokalitách.
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Obr. 5b. Charakteristický tvar kryštálikov na tomto
mieste výskytu (Chodba nádejí), inde v jaskyni sa už
nenachádza; Jaskyňa v Záskočí. Foto: M. Orvošová

Obr. 3. Raft – plochá forma kryštalického agregátu,
Jaskyňa verných. Foto: M. Orvošová

Jaskyňa v Záskočí (Nízke Tatry)
V masíve Krakovej hole (1751 m n. m.)
na severnej strane Nízkych Tatier sa nachádzajú najhlbšie jaskyne Slovenska. Istý čas si udržiavala prvenstvo
najhlbšej jaskyne Jaskyňa v Záskočí
(–284 m), ktorá má v tomto masíve najhlbšiu, až 70 m hlbokú vertikálu – Monzúnovú šachtu (Hipman, 1971, 1973). Jaskyňa v Záskočí (1332 m n. m.) so svojou
dĺžkou 5034 m predstavuje komplikovaný
systém podzemných priestorov, na ktorých
Obr. 4. Sférický agregát „polystyrén“, na lome s lúčovitou sa podpísal búrlivý geologický vývoj územia.
kryštalickou štruktúrou, Jaskyňa verných. Foto: M. Jaskyňa je sedimentologicky, geomorfologicky, tektonicky a od objavenia CCC aj miOrvošová
neralogicky neuveriteľne pestrá,
s množstvom nezodpovedaných
otázok. V minulosti nás zaujal
pôvod jej pestrých pieskov a štrkov, no ani raz sme si nevšimli
na zemi ležiace kryštáliky kalcitu. Až teraz sa podarilo tieto
drobné kalcity v jaskyni nájsť
cieleným vyhľadávaním. Jaskyňa je veľmi bohatá na počet
miest s výskytom akumulácií
CCC. Zatiaľ sme zistili až 8 ná
lezových miest. Plošne najrozsiahlejšie miesto (cca 1 × 1 m)
je na veľkom plochom balvane v Chodbe nádejí (obr. 5a,
b) a ostatné, menšie sa nacháObr. 5a. Detail pestrých tvarových foriem CCC ležiacich na bloku v Chodbe dzajú medzi balvanovitou sutinou pozdĺž Zvolenskej chodby
nádejí, Jaskyňa v Záskočí. Foto: M. Orvošová
Spravodaj SSS 1/2012
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vytvárajú kostrovité, harpúnovité a ihličkovité kryštalické agregáty. Všetky sú veľmi drobné,
0,X až X mm, vzácne aj 1 cm.
Vystupujú v bielych akumuláciách ako nadýchaný biely, krehký práškovitý sediment, miestami zachovaný vo vrstvičkách
hrúbky do 2 cm. V okolí miest
nálezu sa prejavujú typické znaky mrazovej deštrukcie – široké
praskliny v hrubých sintrových
kôrach (obr. 8).
Jaskyňa zlomísk (Nízke Tatry)
Chronologicky posledný nález
Obr. 6. Jeden z ôsmich výskytov CCC na sutine vo Zvolenskej chodbe, kryogénnych kalcitov sa prekvapivo zistil na jedinom mieste
Jaskyňa v Záskočí. Foto: M. Orvošová
v Jaskyni zlomísk na východ(obr. 6). Zaujímavé je, že sú pomerne ďaleko nom svahu Jánskej doliny v Nízkych Tatrách.
od vchodu. Prvé výskyty sú viac ako 150 m Jaskyňa na rozdiel od predchádzajúcich leží
a posledné dokonca viac ako 300 m vzduš- v pomerne nízkej nadmorskej výške, takmer
nou čiarou vzdialené od vchodu; obe cca o 500 výškových metrov nižšie pod Jaskyňou
40 m pod povrchom (osobne M. Jagerčík).
Morfologické formy CCC sú tu veľmi rozmanité. Od hrudkovitých mliečnobielych konglomerátov, retiazkovitých zhlukov (obr. 7)
a guľôčkovitých útvarov, ktoré pripomínajú
miniatúrne ekvivalenty zo Stratenskej jaskyne, sú tu aj hviezdicovité zrasty kryštálov
a rafty – ploché útvary s kryštalickým drsným povrchom, ojedinele polguľovitého tvaru, na báze s korienkovým výrastkom. Tie
najmenšie, ktorých je však zároveň najviac,

Obr. 8. Mrazová deštrukcia nátekov je sprievodným
javom v miestach nálezov CCC; Chodba nádejí, Jaskyňa
v Záskočí. Foto: M. Orvošová

Obr. 7. Typický korálikovitý tvar CCC nachádzajúci
sa bežne na všetkých miestach výskytu vo Zvolenskej
chodbe, Jaskyňa v Záskočí. Foto: M. Orvošová
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v Záskočí. Jej vchod má nadmorskú výšku len 854 m. V súvislosti
s novými objavmi v stredných častiach jaskynného systému s celkovou dĺžkou 11 018 m a hĺbkou
147 m sa blízko Elipsovitej chodby (Holúbek a Hochmuth, 1997)
lokalizovala malá, asi 20 × 30 cm
rozsiahla hŕbka kryogénnych kalcitov. Výskyt na kameňoch v strede jaskynnej chodby sme lokalizovali spolu s Michalom Dankom,
Pavlom Procházkom a Pavlom
Herichom. Zaujímavé je, že kamene, na ktorých sa CCC vyskytovali,
ako aj ich okolie sú pokryté lepkavou hnedou hlinou, svedčiacou
o zaplavovaní jaskyne v jej minulosti. Kalcitové kryštály sa museli
vytvoriť až v období po poslednej
záplave.
Akumulácia bielych až polo
transparentných kryštalických
agregátov sa našla na jedinom
mieste (obr. 9a, b). Zmes drobných kryštálikov väčšinou kostrovitého vzhľadu alebo dendritických ihličkovitých výrastkov
pripomínajúcich ľadové kryštáliky obsahuje ojedinele aj miniatúrne guľôčky a ich zrasty
(obr. 10, 11). I keď CCC sa našli
v partiách jaskyne vzdialených
pomerne ďaleko od vchodu, priama vzdialenosť od miesta nálezu
k povrchu je len cca 40 m.

a

b

Obr. 9. a) Jediné miesto nálezu od Elipsovitej chodby v Jaskyni zlomísk;
b) detail. Foto: L. Vlček

Na záver
Doterajšie štyri lokality s výskytom kryogénnych jaskynných karbonátov hrubozrnných foriem sa podarilo obohatiť o ďalšie tri
na celkový počet sedem jaskýň na Slovensku.
Z nových lokalít bola zatiaľ datovaná metódou
U/Th iba lokalita v Jaskyni verných, ktorej vek
spadá do neskorého glaciálu (15,7-tisíc rokov
pred súčasnosťou).
Každá nová nájdená lokalita je veľmi vzácnym zdrojom informácií o paleoklimatických
podmienkach počas posledných ľadových dôb
na našom území. Kryogénne jaskynné karbonáty nám ponúkajú informácie o priemerSpravodaj SSS 1/2012

ných ročných teplotách na danom území aj
o hrúbke permafrostu pod povrchom zeme,
kde majú pôdy alebo horniny teplotu pod 0° C
po dobu dlhšiu než dva roky. Už z doterajších nálezov vieme, že glaciálne premŕzanie
povrchu zeme na našom území nebolo len
záležitosťou vysokohorských polôh, ale aj
nízkych pohorí. Hačova jaskyňa v Malých
Karpatoch s vchodom v n. v. len 690 m je
dosiaľ najjužnejším miestom výskytu CCC
nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Nález
v nej zároveň pochádza z hĺbky cca 45 m pod
povrchom, čo zodpovedá hĺbkovému dosahu
permafrostu do niekoľkých desiatok metrov
63
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Obr. 10. Dendritické kryštalické výrastky sú najbežnejšou
formou CCC v Jaskyni zlomísk. Foto: M. Orvošová

Obr. 11. Ojedinelé mikroguľôčkové zrasty činkovitého
tvaru, Jaskyňa zlomísk. Foto: M. Orvošová

(Šmída, 2010, Žák a kol., 2011). Výsledky
geochemických analýz stabilných izotopov,
podrobná petrologická a mineralogická charakteristika nových výskytov CCC bude predmetom samostatného článku.
Kryogénne kalcity patria medzi veľmi čudesné speleotémy, na ktoré sme chceli upozorniť.
Dúfame, že rozšírenie poznatkov o nich prispeje k objavu ďalších nových lokalít, ako aj
pomôže ochrániť ich.
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Za aktivitou jaskyniarskej
školy pre verejnosť stoja
skupiny Speleo Bratislava
a Speleoklub Trnava. Záštitu nad školou prebrala
Slovenská speleologická
spoločnosť. Za hlavné ciele
týchto kurzov sme si stanovili najmä zvýšenie záujmu
o speleológiu a prípadný
prílev nových členov do
radov jednotlivých jaskyniarskych klubov. Chceme
osloviť najmä mladých ľudí
na vysokých či stredných
školách a takisto širšiu verejnosť so záujmom o prírodu a podzemie. Naším
cieľom teda nie je konkurovať Speleologickej škole
SSS, ktorá je v súčasnosti
rozdelená na špecializované
kurzy (lezenia, mapovania,
praktického prieskumu
a i.), práve naopak – prilákať nových potenciálnych
členov, ktorí po absolvovaní čakateľskej doby
v jaskyniarskych skupinách môžu už so získanými poznatkami z našich kurzov pokračovať
v praktickej činnosti v rámci SSS.
Náplňou kurzov budú prednášky a terénne
exkurzie. V prednáškach sa frekventanti oboznámia so vznikom a ochranou krasu a jas
kýň, s bezpečnosťou pri jaskyniarskej činnosti
a s fungovaním speleológie na Slovensku a vo
svete. Praktická časť bude pozostávať zo zá
kladných techník pohybu v jaskyni, predstavenia jednolanovej techniky, ako aj základov
mapovania a fotografovania v podzemí.
Prvý kurz sa uskutoční v dňoch 14. – 17.
6. 2012 (štvrtok – nedeľa) v Borinskom krase
(Malé Karpaty). Praktická časť bude prebiehať
v jaskyniach Stará garda, Veľké Prepadlé a Sedmička. Ubytovanie so stravou bude zabezpečené
v chate Cementár (www.cementarka.sk).
Cena kompletného štvordňového kurzu vrátane stravy, ubytovania a zapožičania výstroja
Spravodaj SSS 1/2012

je 117 €. Pre limitovanú ubytovaciu kapacitu
a dostatočnú prípravu každého frekventanta
je kurz obmedzený na 18 osôb. V prípade
väčšieho záujmu plánujeme ďalšie termíny pre
kurzy aj niekoľkokrát ročne. Prvú Speleoškolu
plánujeme uskutočniť s vyrovnaným rozpočtom, ak by sa však dosiahol zisk, časť z neho
bude venovaná SSS hlavne na organizovanie
odborných kurzov. Ekonomická úspešnosť sa
ukáže v ďalšom vývoji.
Ak teda máte vo svojom okolí človeka, ktorého zaujíma jaskyniarstvo, prípadne podobné
aktivity, odporúčajte mu tento kurz. Tím Speleoškoly budú tvoriť skúsení jaskyniari disponujúci praktickými i odbornými poznatkami
a skúsenosťami.
Na získanie podrobnejších informácií navštívte stránku Speleoškoly: www.speleoskola.sk.
Za tím Speleoškoly
Alexander Lačný a Peter Magdolen
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Slovačka jama na Karadžici – CEKI 1
EXPEDÍCIA JAKUPICA – Macedónsko 2011

V základnom tábore Boro polje. Stojaci zľava: Demovič, Vajs, D. Angelov, Imrich, Vaňek, na koni Holúbek, Žežovský,
Štubňa, Mire, Sluka, G. Majerníčková, Neuschel. Sediaci zľava: Lejava, Pokrievka ml., Obuch, Kapucian, Šmoll,
Octavian, Plavec. Foto: Kosta Nikolovski

Niekoľko dní pred odchodom
prichádza z Macedónska správa,
že do 29. 6. je oblasť v okolí jaskyne uzavretá pre poľovačku na
horské kozy. No keďže máme
nahlásené dovolenky atď., aj na
priek tomu do Macedónska odchádzame. U Ivana Žežovského
prispôsobujeme plán, ideme na
Gorno Begovo, čo je ponorová
strana planiny, miesta, kde sa vo
veľkom pasú ovce. Na rozhraní
medzi mramormi a granitoidmi
v nadmorskej výške asi 2100 m je
množstvo prameňov, ponárajúcich sa do planiny. Ďalej dovnútra je už planina zväčša suchá.
Cestou sa zastavujeme v centre mesta Skopje a obdivujeme
novopostavenú sochu bojovníka
na koni. Verejným tajomstvom je,
že predstavuje Alexandra Veľkého. Okolo nej je množstvo sôch
macedónskych kráľov a hrdinov,
ale aj avantgardných výtvorov.
Napriek rušnej okolitej výstavbe
na námestí vytvárajú atmosféru
úcty a pokoja. Určite stojí za to
vrátiť sa sem.
Prvým cieľom je priepasť asi tri Jaskyňa Pešna, ktorá odvodňuje južnú časť pohoria Jakupica – Dauticu,
km JZ od Solúnskej glavy (2538 ktorú sme si pozreli počas balkánského zrazu. Foto: J. Šmoll
m n. m.) s názvom Ledenik a deniveláciou –150 m, do ktorej zostupujú Po- tesne nad rozhraním kras – nekras, v závere
krievka, Plavec a Lejava. Zlaňujú dole a v hĺbke ju tvorí pekne modelovaný meander, pomaly
okolo 150 m sa zastavujú nad otvorom s roz- klesajúci do masívu. Za dva dni postupujeme
mermi 3 × 1 m, vytopeným v ľadovom dne. pomocou 35 vrtov asi 6 m. Imrich a Sluka vyDo otvoru hodia skalku, a tá padá dobrých konávajú ešte povrchový prieskum. Po 4 dňoch
30 – 40 m na skalnú sutinu. Pre nedostatok balíme a presúvame sa do Gornej Belice, kde
lán však nepokračujú do hĺbky. Medzitým má klub Peoni základňu, z ktorej máme blízko
zvyšná partia (Imrich, Majerníčková, Šmoll) (15 km) na balkánsky jaskyniarsky zraz. Dva
pokračuje v prieskume ďalej dovnútra planiny, dni sa venujeme zrazu, ale aj návšteve jaskyne
kde pred niekoľkými rokmi vo veľkom závrte Pešna, ktorá vyniká mohutným vchodom s veľMarina rupa vo výške 2400 m n. m. zaevido- kosťou 40 × 60 m a vyvieračkou, ktorá zrejme
vali Očkaik s Kapucianom prievan, ale aj nové odvodňuje južnú časť Jakupice – Dauticu.
Dňa 29. júna balíme veci a presúvame sa
priepasti; tým sa zas venuje Štubňa s Majerom.
Už po prvom dni sa rapídne zhoršuje počasie, na Boro polje do chaty Jasenu (národný park)
a tak prieskumy na planine ustávajú a začí- odkiaľ máme najbližšie do Slovačky jamy. Ďalname sondovať a vŕtať v jaskyni Duva (Fúka ší deň s výstrojom nielen na rozširovanie, ale
– Pokrievka, Majerníčková, Lejava, Imrich aj na prieskum ľadu vo vchode prichádzame
a Šmoll), v ktorej začali s prieskumom Holú- k jaskyni. S transportom nám opäť pomáha
bek a Vaňek. Jaskyňa je zaujímavá polohou Mire a jeho dva verné koníky. Je až neuveriteľ-

Speleológia v zahraničí

Spravodaj SSS 1/2012

J. Šmoll, L. Štubňa, P. Imrich, P. Holúbek, M. Sluka, P. Pokrievka ml., J. Obuch
hydrologická oblasť je iba jednou z niekoľ
kých v tomto pohorí. Kým v centrálnej časti
sa bude dať dostať do týchto systémov hlavne
cez mohutné zaľadnené golemy (Slovačka
jama je jedným z nich), tak na styku krasu
a nekrasu (výška 2000 – 2200 m n. m.) to
bude množstvo ponorov a prievanových zá
vrtov a dier. Dostupnosť týchto lokalít spolu
s ľahkým pohybom po planine umožňuje
objavy aj pre starších jaskyniarov vo vysoko
horskej oblasti.

Pohorie Jakupica ponúka vynikajúce mož
nosti na objavovanie nových veľkých jaskyn
ných systémov s pohodlným prístupom (v lete
autom až do 2200 m n. m.) v rozsiahlom
vysokohorskom území. Na rozdiel od pohorí
doteraz skúmaných slovenskými jaskyniarmi
(Monte Canin, Velebit, Biokovo, Albánske
Alpy okrem jaskyne Velika klisura, ktorá
leží v doline), ktoré sa vyznačujú takmer
výlučne vertikálnymi priestormi, má doteraz
objavené podzemie horizontálno-vertikálny
charakter. Množstvo riečnych chodieb a me
androv s aktívnymi tokmi, sifónmi, jazier
kami, sintrovými nátekmi a výzdobou atď.,
do ktorých sa napájajú komíny a priepasti,
predstavuje ozajstný, „zdravý“ jaskynný sys
tém. Predpokladáme, že podzemie tejto časti
pohoria, viazané na výver Gorna Belica,
bude tvoriť niekoľko podobných rozľahlých
jaskynných systémov s hĺbkou viac ako 1–
1,5 km a s výraznou dĺžkou, pričom táto

Jakupica – jún/júl 2011
L. Štubňa, P. Pokrievka ml., P. Imrich, M.
Sluka, J. Bernadič, I. Majer, M. Lejava, P. Plavec,
G. Majerníčková, J. Šmoll
Po minuloročnej dohode a začatí kopania
v Pokrievkovom výduchu sme uskutočnili akciu s cieľom pokračovať v kopaní v sonde, ktorá leží asi 150 m od ústia vchodu Slovačka
jama na Karadžici.
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Slovačka jama, v ľadovom objatí –140 m. Foto: J. Šmoll

Slovačka jama, meandre pod bivakom. Foto: J. Šmoll
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né, že v ťažkom teréne každý vynesie aj 150
kg batožiny. Štubňa s Pokrievkom zlaňujú
do ústia. Už v hĺbke 40 m, kde je otvor
6 × 3 m, cítia prievan. Rýchlo sa vracajú,
berú ďalšie laná a v hĺbke 140 m je jasné,
že ďalšie pokračovanie je voľné, dokonca
chodby sú v ľade vytopené oveľa viac ako
počas minulých akcií. Bolo málo snehu?
Globálne otepľovanie? Čas ukáže.
Do konca expedície ostávajú ešte tri dni,
tak treba využiť ten čas, hoci nik nebol
pripravený na zostup dole. Cieľom bolo
kopať nový vchod do doteraz zaľadnenej
priepasti, čo samozrejme stratilo zmysel.
Ďalší deň predobedom zostupuje šestica jaskyniarov do jaskyne; v hĺbke 200 m
sa dvojica Majer a Plavec zastavuje a vracia von, Štubňa, Pokrievka, Lejava a Šmoll
zostupujú aj s materiálom na jesennú
akciu do bivaku (–400 m). Krátky oddych
a pokračujeme v zostupe smerom k sifónu (–524 m). Niekde na polceste Štubňa
prelieza ponad krátku priepasť, traverz fixujeme a vchádzame do nových chodieb.
Zľava objavujeme prítok aj so stúpajúcou
chodbou, kde Štubňa a Pokrievka vylezú
asi 100 m, ale chodba pokračuje voľne
ďalej. Prítok je dosť silný a zrejme ide
z masívu Karadžica (2474 m n. m.), teda
tu to môže ísť vyššie ako terajší vchod
(2240 m n. m.).
Končíme v tejto časti, zostupujeme k sifónu a lezieme do miest, kde prešli pred
troma rokmi Hurtaj, Jagerčíková a Kapucian. Predierame sa množstvom chodieb,
ktoré najskôr trochu stúpajú, potom idú
hore-dole. Dva či tri razy stojíme na križovatke, z ktorej vychádzajú štyri chodby,
pričom ešte stále nachádzame skalných
mužíkov. Zlaňujeme nejakú priepasť; Lejava sa rozhodne, že ďalej nejde. V trojici
zliezame ďalšie pekné erodované chodby
(blato v tejto jaskyni je veľmi vzácne) a zrazu počujeme hukot. V hĺbke asi 520 – 550
m prichádzame do novej jaskyne. Zľava
priteká a doprava odteká slušný potok
s chodbami vysokými 20 až 30 metrov. Tu
už prestávame registrovať odbočky, ideme
stále po vode. Jedna priepasť, chodba, druhá priepasť, sme v mohutnom meandri,
skôr taký dóm. Dostáva názov Zlomiskový
Spravodaj SSS 1/2012

dóm pre malý zával (prvý) na dne. V diaľke
vpredu je tma, na ďalšie pokračovanie je
potrebné lano a zopár nitov, no tie nám
už došli. Štubňa ešte prelieza popod zával
a vstupuje do ďalšieho meandra. Je úzky,
tak 1 m, ale veľmi vysoký. Sme v hĺbke asi
550 metrov. Je jedna hodina ráno a treba ísť
naspäť. Takmer tri hodiny nám trvá cesta do
bivaku, ešte krátke raňajky a ukladáme sa
na 5 hodín. O deviatej budíček a začína sa
výstup. Cestou hore pozeráme do desiatok
komínov – prítokov, to bude lezenia!
Pomaly stúpame k povrchu, dostávame
sa k ľadovej časti. Vyťahujeme natiahnuté
fixné laná a nechávame ich na jednotlivých
štandoch tak, aby na konci leta boli pripravené na ďalšiu akciu.
Jakupica, august – september 2011
Ivan Žežovský, Mihai Octavian, Kosta Nikolovski, Dimitar Angelov, L. Štubňa, P.
Pokrievka ml., M. Lejava, P. Plavec, P. Neu
schel, P. Vaněk, P. Holúbek, M. Sluka, J. Vajs,
J. Obuch, I. Demovič, P. Imrich, E. Kapucian,
G. Majerníčková, J. Šmoll
Výprava nadviazala na prieskumnú akciu
zo začiatku leta, na ktorej sme zistili, že Slovačka jama na Karadžici je otvorená.
Po výstupe na Boro polje na základňu
Jasenu a utáborení sa sme začali s prieskumom. Prvá skupina v zložení Pokrievka ml.,
Lejava, Plavec, Neuschel, Vaněk a Holúbek
zostúpila do bivaku. Martinčania na druhý
deň pokračovali v prieskume za Čiernym
meandrom a zostúpili do Červeného dómu
(–598 m). Vaněk a Holúbek zamerali Čierny
meander. Na tretí deň vystúpila na povrch
pätica jaskyniarov okrem Pokrievku, ktorý
čakal v bivaku na druhú skupinu.
V ten istý deň zostupuje do jaskyne P. Imrich, Ľ. Štubňa, E. Kapucian, M. Octavian,
G. Majerníčková a J. Šmoll. V bivaku sa
stretávame s Pokrievkom a hneď posielame
na povrch správu cez cave link. (Toto zariadenie dokáže komunikovať s povrchom
formou zasielania správ aj cez niekoľko sto
metrov pevného masívu. Na expedíciu ho
zapožičal Sluka.) Ďalší deň dvojica Imrich –
Majerníčková pokračuje v meraní tam, kde
skončili Holúbek s Vaněkom. Pokrievka so
Šmollom zostupujú až na dno Červeného
Spravodaj SSS 1/2012

Slovačka jama, v chodbách –460 m. Foto: J. Šmoll

Slovačka jama, Gabika v hĺbke 500 m. Foto: J. Šmoll
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dómu a cestou späť začínajú merať; nakoniec
sa pripájajú na posledný bod dvojice Imrich
– Majerníčková. Dvojica Štubňa – Kapucian
uskutočňuje prieskum.
Na tretí deň dvojica Pokrievka – Šmoll z bivaku schádza do hĺbky –500 m a začína s meraním v prítokovej vetve, ktorú objavil prelezením Štubňa; táto časť dostáva názov Bystrické
chodby. Zaujímavá je najmä už spomenutá
prítoková vetva – Kaskádová chodba.
Do jaskyne zostupuje dvojica macedónskych
jaskyniarov; M. Octavian a K. Nikolovski v hĺbke 230 m narazia na seknuté lano a vracajú
sa späť. Imrich – Majerníčková zameriavajú
meandre okolo bivaku, jeden z nich pokračuje
voľne ďalej. Dvojica Štubňa – Octavian vystupuje na povrch, vymieňa seknuté lano a upravuje niekoľkými novými nitmi ľadovú časť.
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Sifón v Bystrických chodbách, asi –500 m.
Foto: L. Štubňa

V Čiernom meandri, ktorý sa začína od –524 m, je
niekoľko jazierok. Foto: L. Štubňa

Na štvrtý deň celá zvyšná skupina vystupuje
na povrch a od hĺbky –300 m odstrojuje jaskyňu. P. Pokrievka ml. strávil v jaskyni 6 dní.
Celkové výsledky: dosiahli sme hĺbku –598
m, zamerali sme asi 1300 m chodieb a ďalších
0,5 km objavili.
Doteraz objavené priestory môžeme rozdeliť
na 3 časti – tri jaskyne. Od vchodu až po dóm
Peoni (–400 m, výška dómu – meandra cca 50
m) je jedna jaskyňa s chodbami prevažne vertikálneho charakteru. Ďalej postupujú zrejme
staré meandre, do ktorých bude treba vyliezť.
V hĺbke 400 m sa na dne zarezali mladšie
chodby, ktoré klesajú až k sifónu do –524 m,

potom opäť stúpajú a vytvárajú zatiaľ menšie
labyrinty s dvoma aktívnymi prítokmi. Asi
v hĺbke 530 m sa tieto chodby pripájajú na ďalší aktívny tok s meandrom vysokým asi 30 m,
ktorý sa zatiaľ končí v hĺbke 598 m v Červenom dóme. V celej jaskyni je ešte nepreskúmaných niekoľko odbočiek a veľké množstvo
komínov, niektoré s aktívnymi tokmi. Na dne
v Červenom dóme je prievan a v strope vidno
meander, do ktorého bude treba tiež vyliezť
(cca 15 m). Asi 20 až 30 m od sifónu v –524 m
v Čiernom meandri je na dne zatiaľ neprielezná odbočka, ústiaca do strmo klesajúcej chodby, z ktorej počuť vodu; je možné, že je to voda
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v priepasti zrejme zimuje. Lasice Mustela nivalis a kuna Martes
martes mohli zliezť do uvedenej hĺbky za netopiermi, vtáky
škorec Sturnus vulgaris a čavka
Pyrrhocorax pyrrhocorax pravdepodobne zablúdili v labyrinte
chodieb.
Na dne priepasti Snehulienka
sa nachádzali kostry prevažne
na povrchu sypkej humusovitej
vrstvy zeminy. Na jar je dno
zaliate vodou, ale do augusta
preschne. Uhynuté veľké zvieratá (koza, ovca, kôň) zhadzujú
pastieri na sneh na dne prepadliska v hĺbke asi 30 m. Časť
Slovačka jama, traverz do Bystrických chodieb. Foto: L. Štubňa
z nich prepadne pri topení snehu na dno priepasti (asi o 40
už za týmto sifónom. Celkove v jaskyni zatiaľ m hlbšie). Kosti orla skalného Aquila chrysaetos
boli rozptýlené na zemitom dne približne na
evidujeme 5 sifónov v hĺbke 500 až 560 m.
V jaskyni sme zatiaľ nenašli stopy po alo 10 m priestore. Menšie druhy vtákov pravdepochtónnej výplni z ponorov na rozhraní kras – dobne vleteli úzkym otvorom medzi snehom
nekras, ktorých vody evidentne križujú planinu a skalou do rozsiahlych priestorov priepasti
smerom k výveru Gorna Belica (vzdialenosť asi a nevedeli sa vrátiť nahor. Endemický druh
10 km). Výplň jaskyne tvoria zväčša mramorové slepca Spalax graecus žije v zemi na okolitých
piesky a okruhliaky, málo sa objavujú ílovité se- horských pasienkoch. Pokiaľ spadne na dno
dimenty. Neprítomnosť nekrasovej výplne sved- prepadliska, nedokáže už vyliezť nahor ako iné
čí zrejme o tom, že na úroveň týchto vôd bude druhy hlodavcov (hraboše). V previse nad snehom je hniezdo čaviek Pyrrhocorax sp.
treba zostúpiť hlbšie do útrob planiny.
Pod okrajom planiny Boro polje som našiel
Ďalšia činnosť sa vykonávala na povrchu:
3 akcie sme venovali jaskyni Duva a postúpili jaskyňu, ktorej sme dali názov Jaskyňa pod plapár metrov; Štubňa, Kapucian, Sluka, Vajs, De- ninou (N 41° 43,539´, E 21° 18,804´, 1574 m
movič postupne lokalizovali ďalšie prievanové n. m.). V zasutinenom dne boli kostrové zvyšky
diery, ktoré sme skúmali alebo budeme skú- oviec, ale aj hrubá vrstva starého netopierieho
guána, zrejme z obdobia pred odtrhnutím časmať, zoologický výskum vykonával J. Obuch.
ti brala a odkrytím terajšieho vchodu. V jaskyni a pod prevismi brala som našiel niekoľko
Výsledky zoologického výskumu
V jaskyni Duva do vzdialenosti 4 m od vcho- vývržkov sovy obyčajnej Strix aluco, z ktorých
du zbierali roku 2008 P. Holúbek a P. Vaněk som určil: 1 ks Vespertilio murinus, 2 ks Pipistrelrozptýlené kosti netopierov a hlodavcov, kto- lus kuhlii, 3 Apodemus flavicollis, 5 Microtus cf.
ré boli pravdepodobne korisťou malej šelmy thomasi, 1 Turdus philomelos, 1 Anthus trivialis,
(kuny?). Vek kostí nepoznáme, recentný výskyt 2 Limacidae. V noci z 30. 8. na 31. 8. som pred
reliktného hraboša Dinaromys bogdanovi sa nám vchodom do jaskyne ulovil do siete 5 ks veodchytom do pascí na planine Boro polje ne- černice južnej Pipistrellus kuhlii. V noci z 31. 8.
na 1. 9. som chytal netopiere vo veľkom abri
podarilo v roku 2011 potvrdiť.
V priepasti Slovačka jama v blízkosti bivaku s názvom Sugare pešt (N 41° 43,577´, E 21°
v hĺbke 400 m prevažovali recentné kostry 18,279´, 1540 m n. m.). Ulovil som 8 ks raniaucháča svetlého Plecotus auritus. U niektorých ka hrdzavého Nyctalus noctula, 2 ks večernice
jedincov boli ešte nerozložené zvyšky srsti tmavej Vespertilio murinus, 1 večernicu južnú
a lietacích blán. Tento chladnomilný netopier Pipistrellus kuhlii a 2 netopiere riasnaté Myotis

Prehľadná tabuľka s osteologickými nálezmi J. Obucha v jaskyniach na Jakupici
Duva
Duva Slovačka j. Slovačka j. Snehulienka Spolu
Sept. 2008 9. 1. 2011 Sept. 2008 29. 8. 2011 9. 1. 2011
Plecotus auritus
6
2
4
15
1
28
Myotis mystacinus
1
1
Dinaromys bogdanovi
4
4
Spalax graecus
3
3
Microtus subterraneus
4
4
Capra, Ovis
1
2
3
Equs cabalus
1
1
Mustel nivalis
2
2
Martes martes
1
1
Aquila chrysaetos
1
1
Scolopax rusticola
1
1
Alauda arvensis
1
1
cf. Calandrella brachydactyla
2
2
Turdus philomelos
1
1
Coccothraustes coccothraustes
1
1
Sturnus vulgaris
1
1
Pyrrhocorax pyrrhocorax
1
1
Passeriformes sp.
1
1
Spolu
16
2
7
17
14
56
Mammalia
16
2
6
16
6
46
Aves
0
0
1
1
8
10
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nattereri. Na planine Boro polje som do sklápacích pascí ulovil 9 ks ryšavky obyčajnej Apodemus sylvaticus, 1 hrabáča Microtus cf. thomasi a 1
piskora malého Sorex minutus.
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Stúpajúca Kaskádová chodba sa začína v hĺbke asi
500 m. Foto: L. Štubňa
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Ostrý guláš a iné jaskyniarske kulinárske
špeciality
Ivan Kubíni, Speleoklub Tisovec
Jaskyniarstvo je vo všeobecnosti vážna
vec. V extrémnom prostredí jaskynného
podzemia nie je veľa priestoru na žartíky,
ale napriek tomu na jaskyniarskych akciách
zažívame úsmevné príhody. Stáva sa tak
často aj pri príprave a konzumovaní stravy.
Pripraviť stravu pre tlupu vyhladnutých
jaskyniarov v chatke, podzemnom bivaku
alebo len tak pod holým nebom vyžaduje
často more fantázie a nápaditosti. Zvyčaj
ne sa zhromaždí rôznorodá paleta potravín
a ten, na koho pripadne príprava jedla, sa
má čo obracať, aby z tejto zmesi pripravil
pre náročných stravníkov chutný a pekne vy
zerajúci pokrm. Ako to niekedy dopadne, sa
pokúsim priblížiť v nasledujúcich riadkoch.

Po pár hodinách merania sme poriadne
vyhladnutí vstúpili do vykúrenej chatky. Dnu
rozvoniaval v hrnci uvarený maďarský guláš
a vítali nás rozjasnené oči kamarátov, čo nasvedčovalo, že šéfovi sa predsa podarilo dosiahnuť izbovú teplotu červeného vína. Bleskove
sme sa prezliekli, nedočkavo schmatli lyžice
a pustili sa do ochutnávania priamo z hrnca.
Bol vynikajúci až do chvíle, kým sme v ňom
nenarazili na niečo, čo tam zjavne nepatrilo.
To niečo bolo sklo a bolo ho tam dosť. Po
skonštatovaní, že ide o riadne ostrý guláš,
sme sa dožadovali vysvetlenia. To bolo jednoduché – pri varení si posvietili petrolejkou
a do hrnca padol sklený cylinder. Časť vylovili,
ale niečo zostalo aj pre nás. Keďže sme boli
hladní, opatrne sme ešte niečo vyjedli a pre
istotu zapili ešte niečím ostrejším. Skončilo sa
to dobre, bez ujmy na zdraví. Zostala len veselá
spomienka na kamarátov, z ktorých prví dvaja
už nie sú, žiaľ, medzi nami.
Ďalší „zaujímavý“ guláš na chatke varil chýrny gulášmajster Jano H. Jano sa špecializuje na
guláše z hovädziny, a tak tomu bolo aj teraz. Po
príchode nám zvestoval, že sa nebudú jesť konzervy a iné nechutnosti, ale pripraví guláš. Len
tak mimochodom poznamenal, že tá hovädzina
je trochu stará, a tak to bude trvať dlhšie. My
sme sa rozbehli po svojej robote a Jano sa pustil
do varenia. Keď však guláš ani po niekoľkých
hodinách nebol jedlý, skonštatovali sme, že krava nebola trochu stará, ale veľmi stará. Jano bol
teda nútený pristúpiť k osvedčeným receptom,
aby mäso ako-tak zmäklo. Začal sódou bikarbónou, octom, ale nič nepomáhalo. Nakoniec celý
zúfalý zobral za hrsť železných klincov, zabalil
ich do handričky a hodil do neposlušného guláša v nádeji, že to zaberie. Nezabralo. Mäso naďalej odolávalo i tomu najzdravšiemu chrupu.
Keďže sme vytrvalo odmietali konzumovať jeho
výtvor, rozhodol sa, že obmäkčí nás. Z batoha
vytiahol domácu slivovicu, odloženú na večerné
posedenie, a tak nakoniec dosiahol svoje: guláš
sme s pomocou niekoľkých aperitívov skonzumovali, tiež bez následkov. Vznikla tak kulinárska špecialita nazvaná Klincový guláš.

Ivan Kubíni a Dušan Čipka v akcii. Foto: M. Slabej

V jedno januárové popoludnie niekedy
v osemdesiatych rokoch minulého storočia
sme dorazili na našu jaskyniarsku základňu v Suchých doloch. Šéf Ing. Svätopluk K.,
RNDr. Lojzo V., Dušan Č. a autor týchto riadkov. Bolo chladno, teplota vonku –17 stupňov,
v chatke dokonca –18. Nenápadne som sa
spýtal šéfa, ako chce dosiahnuť izbovú teplotu
červeného vína, starostlivo zabaleného v ruksaku, ale odpovede som sa nedočkal. Lojzovi
som naznačil, aby sme sfárali do jaskyne, kde
sme mali uskutočniť meranie radónu, a keďže
vnútri je teplota +7 stupňov, vydržíme tam,
kým sa chatka vykúri. Počítali sme s tým, že
za ten čas šéf s Dušanom pripravia maďarský
guláš z osvedčenej konzervy.
Jaskyniarska technika
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Príprava guláša

O ďalšom guláši viem z rozprávania šéfa,
ale vo svojej knihe Srdce jaskyne ho opisuje
aj Zbižo N. Pri dochucovaní už skoro hotového guláša kuchár Gustáv B. omylom miesto
červenej papriky pridal doň farbivo fluoresceín, ktoré sme používali na farbenie vôd pri
jaskyniarskom prieskume. Guláš po reakcii
s fluoresceínom začal kypieť a zafarbil sa na
zeleno. Iste uznáte, že konzumácia takto sfarbenej, i keď neškodnej potravy je pre našinca
dosť nezvyčajná.
Spomínam si aj na superpikantný guláš
navarený na Jaskyniarskom týždni v Suchých
doloch roku 1979. Varil ho Števo D., jaskyniar
z Rimavskej Soboty. V prekrásnom prostredí smrekového lesíka bola umiestnená poľná
kuchyňa, sklad potravín a sudy piva. Števo pripravoval stravu a na jedálnom lístku nemohol
chýbať guláš, vlastne podľa jeho vyjadrenia dva
guláše. Jeden pikantný a druhý normálny. Kto
si dal pikantný, strašne zaváhal. Bol totiž na
hranici konzumovateľnosti, vari len s hrdlom
vyvložkovaným azbestom. A ten normálny?
Tak ten bol pikantný! Ešteže bol dostatok
piva na zahartovanie. Obdobne pripravil aj
prírodné rezne. Kde však zohnal také pikantné
koreniny, nechcel prezradiť, asi ich testoval pre
výrobcu alebo dovozcu.
K zdravo nezdravým jedlám prispel aj Jožo K.
prípravou tzv. Suchodolskej praženice. Robil ju
zásadne v zrýchlenom režime. Nakrájal slaninu
na väčšie kusy, trochu popražil, hodil do nej
pokrájanú cibuľu, ktorú trochu zaparil, a pridal
dostatočné množstvo vajec. Dochutil a podával
s patričným komentárom, keď sme sa sťažovali,
že to je na žlčníkový záchvat. Nestalo sa nám
nič, čo pripisujem tomu, že aj toto jedlo bolo
spravidla neutralizované vhodným nápojom.
Ale aby ste si nemysleli, že sme konzumovali
len samé nepodarky. Šéf Svätopluk K. vedel pripraviť skvelé zemiakové placky, pečené priamo
na platni sporáka. Zapíjané pivom alebo červeným vínom nemali chyby a vždy sa za nimi len
tak zaprášilo. Vedel tiež pripraviť skvelú kyslú
kapustu ako prílohu k pečenej klobáske. Teraz
preferujeme viac grilovanie v lete na rošte, ktorý
pohotovo skonštruoval Dušan H. Výborná je aj
kapusta dvoch Katarín a samozrejme kotlíkové
guláše, ktoré chutia každému. Možno naň dostanete chuť aj po tomto krátkom úsmevnom
pohľade do našej speleogastronómie.
Spravodaj SSS 1/2012

Guláš varíme na voľnom ohni v kotlíku, čím
získava svoju typickú chuť a arómu. Pripraviť ho
môžeme z rôznych druhov mäsa: hovädziny, bravčoviny, diviny, baraniny. Mäso pred prípravou necháme postáť deň, dva v „páci“, ktorý si pripravíme
z gulášového korenia a oleja. Doň vložíme na kocky
pokrájané mäso a zalejeme ho pivom alebo vínom.
Z takto pripraveného mäsa môžeme začať variť
guláš. Tak ako na to?
Nakrájanú cibuľu opražíme na masti alebo oleji do zlatista, pridáme mletú červenú
papriku, zamiešame a hneď vložíme mäso,
trochu posolíme a dusíme čo najdlhšie vo
vlastnej šťave na miernom ohni. Postupne pridávame gulášové korenie, pretlačený cesnak,
petržlenovú, zelerovú vňať, môžeme pridať
nakrájanú koreňovú zeleninu, sušené hríby,
medvedí cesnak, mäsový bujón. Keď sa nám
šťava začne odparovať, postupne podlievame
horúcou vodou. Asi v polovici prípravy vložíme paradajky, zelenú papriku alebo lečo.
Môžeme pridať aj paradajkový pretlak alebo
pastu do guláša. Dochutiť môžeme i vegetou.
Pred dokončením pridáme nakrájané zemiaky, prípadne ich pripravíme osobitne. Guláš
zahustíme múkou alebo tak, že nadrobno
nakrájaný alebo nastrúhaný zemiak pridáme
na začiatku, keď mäso pustí šťavu. Nakoniec
pridáme rozmrvený majorán.
Ak chceme pikantný guláš, pridáme pálivú mletú papriku alebo čili papričku, resp.
feferónku, nesmieme však zabudnúť včas ich
vybrať. Solíme opatrne, pretože väčšina použitých prísad ju už obsahuje.
Keď robíme guláš z bravčoviny s kombináciou hovädzina alebo divina, tie dusíme ako
prvé. Pri príprave je dobré použiť aj kosti,
z ktorých potom mäso pooberáme. Na prípravu guláša je vhodné bravčové pliecko, hovädzie
predné, hovädzia predná a zadná glejovka,
jelenie pliecko.
Príprava guláša je individuálna, každý má vlastné grify, postupy, chute a používa svoje osvedčené
ingrediencie. Treba sa však vyvarovať takých postupov, aké som opísal vo svojom článku, lebo sa
nevyhnete posmechu konzumentov. Podotýkam, že
takto „pripravený guláš“ sa vryje do pamäti oveľa
viac ako akýkoľvek chutný pokrm.
Tak dobrú chuť!
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Stručná história objavu
Jaskyne nad vyvieračkou vo Vrátnej doline
Ondrej Štefko, Ján Hanuliak, Štefan Mucha
Už v predvojnovom období turisti
a ľudia, ktorí zavítali do Vrátnej doliny,
poznali Vrátňanský vodopád a mohutnú vyvieračku s občasným prameňom.
Kto sa chcel dostať hore do Snilovského
sedla, stará cesta ho viedla dolinkou pod
Jamami, kde mohol vidieť tieto prírodné
krásy. Po druhej svetovej vojne v 50-rokoch, keď sa začal rozvíjať profesionálny speleologický výskum pod hlavičkou
n. p. Turista, začal na tejto lokalite sondovať JUDr. Vojtech Bukovinský so svojimi spolupracovníkmi. Napriek enormnému úsiliu ani za použitia veľkého
množstva trhavín sa mu nepodarilo preniknúť do predpokladaného jaskynného systému. Pracovisko opustil a venoval sa iným krasovým lokalitám. Prešlo
pár rokov a prišiel na scénu Adam Vallo,
legenda terchovského jaskyniarstva.
Patrí sa nám krátko pripomenúť
jeho životnú dráhu, ktorá sa začala
v skromných podmienkach v mnohopočetnej rodine. Pochádzal z 15 detí
a po skončení základnej školy sa išiel
učiť za baníka do Ostravy. Banícka
práca ho neoslovila a vrátil sa domov
do Terchovej. Po skončení základnej
vojenskej služby začal pracovať ako nosič, údržbár a kurič na Chate pod Chlebom. Počas jeho pracovnej činnosti mu
osud nachystal nejednu ťažkú skúšku,
no on v každej z nich obstál. Prekonal
operáciu srdca, ťažký úraz pri lanovke,
dokonca aj zasypanie lavínou.
Záujem A. Vallu o jaskyne treba
možno hľadať už v jeho detstve, keď
po nedorozumení v rodine sa ako chlapec „vybral do sveta“ a skončil v jednej
z malých jaskýň v neďalekom Sokolí.
Obdobie už skutočného záujmu o jaskyne sa začalo u neho vtedy, keď začal pracovať v Chate pod Chlebom.
V roku 1969 založil oblastnú jaskyniarsku skupinu pri SSS s číslom 16,
neskôr pamätnú OS Terchová.
História v speleológii

Adam Vallo bol neúnavným organizátorom a nemohol chýbať
na žiadnej akcii v Jaskyni nad vyvieračkou
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Na Chatu pod Chlebom chodieval s ná
kladom po starej ceste bočnou dolinkou
(Pod Jamami) od Chaty Vrátna. Pri vyvieračke si zvykol oddýchnuť a zapáliť cigaretu. Sedával tam na kamennej rímse a vtedy
pocítil chlad vychádzajúci zo zeme. Neskôr
si všimol, že nad vyvieračkou bol asi ešte
jeden starý výver, a skúsil v ňom sondovať.
V domnienke ho utvrdzovali aj drobné
vyplavené okruhliaky a slabý hukot vody.
Spolu s najbližšími priateľmi začali v starom vývere pracovať.
Dňa 19. februára 1972 Adam odkryl menšiu dutinu so zaklineným balvanom, za ktorým už tušil jaskynné priestory. Vďaka jeho
neegoistickému prístupu doprial radosť
z objavu aj svojim kamarátom jaskyniarom.
Vo večerných hodinách toho istého dňa prenikol spolu s Jánom Hanuliakom, Karolom
Martinčom a Jánom Šupicom do novej,
dovtedy neznámej jaskyne. Prvý deň preskúmali 150 metrov jaskynných priestorov,
na druhý deň sa dostali až po vodný sifón,
ktorý nemohli odčerpať. Po dlhoročnom
pozorovaní sa raz v zime Adam rozhodol,
že sifón prepláva na nádych, a tak objavil
ďalšie voľné priestory a riečisko. Tento jeho
výkon sa považuje za jeden z najodvážnejších v histórii slovenského jaskyniarstva. Za
sifónom zanechal aj určité dôkazy, že tam
bol, čo neskôr potvrdili prví jaskynní potápači, ktorí sifón prekonali.
Prieskumu Jaskyne nad vyvieračkou
venovali terchovskí jaskyniari v nasledujúcich rokoch mnoho úsilia a postupne
objavili v spolupráci s potápačmi z Košíc,
Trenčína a Demänovskej doliny 620 metrov jaskynných chodieb.
Nedá sa v tomto článku spomenúť všetkých jaskyniarov, ktorí sa spolu s Adamom
Vallom zúčastňovali na prieskumoch a výkopových prácach; za všetkých spomeňme
aspoň súčasného starostu obce Terchová
Viktora Vallu a muzikantov bratov Muchovcov.
Pre históriu a našich jaskyniarskych nasledovníkov by bolo potrebné ešte dôkladnejšie zhodnotiť osobnosť a prácu Adama
Vallu, obdobie, v ktorom žil, a prelomový
jaskyniarsky objav v Malej Fatre, o ktorý sa
veľkou mierou pričinil.
História v speleológii

Jaskynovinky

inovačného rozvoja Žilinského samosprávneho
kraja od Ing. Juraja Blanára, jeho predsedu.
Redakcia

SPELEOFOTOGRAFIA 2012

Najhlbšie jaskyne v zahraničí, ktoré objavili slovenskí jaskyniari (stav k 31. 12. 2011)

né kritériá na zaradenie do zoznamu: vytypovanie a organizácia výpravy do danej oblasti, objavenie vchodu jaskyne, resp. prekopanie sa do nej
s voľným pokračovaním a následný prieskum,
pri ktorom sa dosiahlo dno alebo určitá hĺbka.
Ján Šmoll, Branislav Šmída

Propozície súťažnej výstavy
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva tohto roku pripravuje v poradí už 16.
ročník medzinárodnej súťažnej výstavy fotografií s jaskyniarskou tematikou Speleofotografia
2012. Môžu sa na nej zúčastniť všetci tvorcovia speleologickej fotografie. Jeden autor môže
prihlásiť najviac 10 fotografií formátu 18 × 24
cm a väčších. Na zaslaných fotografiách musí
byť na zadnej strane uvedené meno autora,
presná adresa a názov fotografie. Od účastníkov
súťaže sa nevyžaduje vstupný poplatok. Organizátor nezodpovedá za poškodenie a stratu fotografií počas prepravy. Víťazné fotografie budú
ocenené vecnými cenami a diplomami, každý
účastník získa katalóg a certifikát o účasti.
Zo súťažných fotografií bude v období od
19. 9. do 28. 10. 2012 v priestoroch výstavnej
siene múzea inštalovaná výstava.
Uzávierka: 31. júla 2012
Adresa: SPELEOFOTOGRAFIA 2012, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva,
Ul. 1. mája 38, 031 01 Liptovský Mikuláš
Informácie: tel. +421/44/552 20 61, 54 772 18;
e-mail: oskova@smopaj.sk; www.smopaj.sk

mo pred jaskyňou zazneli slávnostné prejavy;
v ich úvode Ondrej Štefko privítal účastníkov
a spomenul význam osláv, po ňom predseda
SSS Bohuslav Kortman vyzdvihol osobnosť A.
V nedeľu 19. februára 2012 sa v Terchovej ko- Vallu a jeho zásluhy ako člena SSS. Nasledovalo
nali spomienkové slávnosti na pamiatku uda- vystúpenie priameho účastníka objavu Jána Halosti, keď sa terchovskému rodákovi Adamovi nuliaka, ktorý krátko pripomenul, ako jaskyňu
Vallovi (20. 7. 1940 – 8. 8. 1998) podarilo objaviť objavili. Záverečný prejav mal zástupca starostu
Jaskyňu nad vyvieračkou, doteraz najdlhšiu kra- obce Terchová Marián Zajac. Synovia A. Vallu
sovú jaskyňu v Malej Fatre. Jaskyňa má dĺžku 620 potom slávnostne zapálili kahance a zavesili vemetrov a v súčasnosti slúži ako zdroj pitnej vody niec k pamätnej tabuli svojho otca na začiatku
pre Terchovú. Slávnosti boli o to významnejšie, jaskyne. Po slávnostnom prípitku sa účastníci
zapísali do kroniky jaskyniarskej skupiny. Miže sa konali presne na deň objavenia jaskyne.
luška Šišková upiekla krásne perníky netopierov s emblémom výročia,
z ktorých sa ušlo každému účastníkovi. Z osláv bol natočený aj videozáznam, ktorý urobil Štefan Mucha.
Kto mal záujem, mal možnosť ísť si
pozrieť jaskyňu. Záver osláv sa konal
v pohostinstve „Plechový Jánošík“,
kde bola pri tejto príležitosti nastálo
nainštalovaná fotogaléria JS A. Vallu.
Na slávnosti bolo prítomných
53 účastníkov, okrem jaskyniarov
Prejav predsedu SSS k účastníkom slávnosti pred jaskyňou. Foto J. Rybár z domácej skupiny ešte jaskyniari
z Varína a zo Strážovských vrchov.
Záverom treba poďakovať najmä Ondrejovi
Oslavy sa začali už o siedmej hodine ráno
svätou omšou v miestnom rím. kat. kostole, Štefkovi a jeho manželke Ivetke za bezchybktorá bola odslúžená na pamiatku objaviteľa nú prípravu a zorganizovanie spomienkových
A. Vallu a ostatných jaskyniarov. Omšu slúžil osláv.
Za JS Adama Vallu Ján Dubravay
dôstojný pán Pavol Kruták. Po omši si jaskyniari pozreli jaskyniarsku vitrínu v blízkosti
kostola a potom nasledovalo menšie posedenie v rodinnom dome Ondreja Štefku, ve- Uznanie Malej Stanišovskej jaskyni
dúceho Jaskyniarskej skupiny Adama Vallu.
V závere roka 2011 vyhlásil Žilinský samoZároveň si prezreli aj jeho menšie súkromné
jaskyniarske múzeum a občerstvili sa nachys- správny kraj už 5. ročník súťaže o ocenenie
tanými dobrotami, najmä terchovskými rož- Inovácia Žilinského kraja. V kategórii Malé
tekmi, ktoré vie znamenite upiecť Ondrejova a stredné podniky sa na nej zúčastnil aj P. Vamanželka Ivetka.
něk, prevádzkovateľ Malej Stanišovskej jaskyne.
Na desiatu hodinu predpoludním bol dohod- Spolu s ním súťažili v tejto kategórii CEIT, a. s.,
nutý zraz účastníkov na parkovisku pri Chate Žilina; I.TRAN, s. r. o., Turzovka (víťaz kategórie);
Vrátna, odkiaľ sa išlo spoločne k jaskyni. Treba MACRO COMPONENTS, s. r. o., Žilina; SEZ
poďakovať vedúcemu skupiny, jeho manželke DK, a. s., Dolný Kubín; ŠMAK PLUS, s. r. o., Žilia Miluške Šiškovej, že už dva dni predtým upra- na; Lion Teleservis SK, spol. s. r. o., Žilina. Jaskyňa
vili prístupovú cestu k jaskyni, lebo pre snehovú sa umiestnila na druhom mieste a jej prevádzkalamitu by inak bola ťažko priechodná. Pria- kovateľ prevzal poďakovanie za prínos v oblasti

Terajšia
Názov
Pohorie – krajina
hĺbka [m] Pozn.
1. Cehi 2 (Liptovská priepasť č. 2)
Monte Canin (Kanin), Slovinsko
–1 502
x
2. Lukina jama – Manual 2 (Trojama)
Velebit, Chorvátsko
–1 421
p
3. Slovačka jama
Velebit, Chorvátsko
–1 320
s, p
4. Meduza
Velebit, Chorvátsko
–707
x
5. Slovačka jama na Karadžici
Jakupica, Macedónsko
–598
s
6. Vilimova jama (A-2)
Biokovo, Chorvátsko
–565
x
7. Ledena jama
Velebit, Chorvátsko
–514
x
8. Xantipa
Velebit, Chorvátsko
–323
x
9. Velika Klisura
Prokletije, Kosovo
+310*
s, p
10. Sirena
Velebit, Chorvátsko
–284
x
11. Solúnska jama
Jakupica, Macedónsko
–274
x
12. Marianna
Velebit, Chorvátsko
–250
x
13. Liptovská priepasť č. 1
Monte Canin (Kanin), Slovinsko
–200
x
* dĺžka jaskyne – staré meranie vyše 10 km, nové k 2011 7,8 km
s = prebieha suchý prieskum, p = prebieha potápačský prieskum, x = prieskum predbežne skončený
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Spomienkové slávnosti v Terchovej pri príležitosti 40. výročia objavenia Jaskyne nad
vyvieračkou
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Zoznam jaskýň s hĺbkou 200 m a viac, objave
ných slovenskými jaskyniarmi od začiatku
osemdesiatych rokov minulého storočia. Hlav-
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Spoločenské Správy
Spomienka na Jozefa Reichmanna

vom Lesná múdrosť. Naša činnosť sa už
zameriavala oficiálne na ochranu prírody. Na
Morovnianskom sídlisku sa budoval lesopark.
Dnes sú to veľké ihličnany, ale v roku 1979 to
bolo 1500 malých sadeníc stromov. Pre nás to
bol typ slávnostného ohňa, náš obrovský elán.
Hľadali sme ďalšie cesty. Skúsili sme turistiku. V TJ Plameň sme zorganizovali mnoho
akcií, či už Handlovskú päťdesiatku, prechod
Handlová – Cigeľ a ďalšie. Venovali sme sa aj
výkonnostnej turistike a VHT.
Zhodou okolností sa vtedy v Handlovej tvorila skupina jaskyniarov. Keďže Pavol Pavlis
bol v TJ Plameň, stačil iba krôčik k tomu,
aby sa Joko stal jaskyniarom. V jaskyniarstve
akoby sa našiel. S plným nasadením sa zúčastňoval na hospodárskej činnosti alebo kopaní
v jaskyniach v nám pridelenom Sklenianskom
krase pri hľadaní nových jaskýň a jaskynných
priestorov. Po absolvovaní skúšok z jednolanovej techniky patril medzi slušných lezcov. Na
akcie mimo nášho územia brával aj syna Jožka.
Jaskyniarstvu venoval stovky hodín.
Rád sa vracal do Demänovskej doliny, kde
bol aktívny pri hádam najväčšej akcii SSS, keď
na prelome rokov 1986–87 sa podaril štvrtý
pokus prepojenia Jaskyne slobody a Jaskyne
mieru. Vznikol tým najdlhší jaskynný systém
na Slovensku. Dalo by sa veľa spomínať na
tie roky, bol by to „celý román“. V Demänovej
nás z Handlovej nazývali familiárne „krti“. Vyslovovali to s úsmevom a vysvetlením, že sme
vraj špecifickí podzemní ľudia – robíme v bani
a keď máme voľno, ideme zas pod zem – do
jaskyne.
Zrejme práve naše zamestnanie malo vplyv
na postupne upadajúci záujem o jaskyne. Nová
doba totiž do nášho života priniesla znásobujúci tlak na baníkov. Začali sme fárať nepretržite. Keď po šichte nasledovala chvíľa voľna,
boli sme šťastní, ak sme si oddýchli, dali si
pivo a veruže neťahalo človeka naspäť do tmy
podzemia jaskýň. Otec rodiny, ktorý takto žije,
ani len nezbadá, ako mu rastú deti.
Ani Tebe, Joko, neostávalo veľa času na Tvoje štyri deti – tri dievčatá a už spomenutého
chlapca. Aj keď si ich i manželku mal rád. Podobnú situáciu ženy vnímajú rôzne, ale ani jed-

V nedeľu 12. 2. 2012 skoro ráno sa vydal
predčasne na svoju poslednú púť Jozef Reich
mann (Joko). Mnoho ľudí – kamarátov ho
poznalo, pretože Slovensko mal, ako sa medzi
nami hovorí, „v nohách prešliapané“.

Peter Strečanský a Jozef Reichmann

Narodil sa 2. 10. 1956 v Handlovej. Otec bol
baníkom a mama pochádzala spod Nízkych
Tatier, zo Závadky nad Hronom. Svoje prvé
kontakty s prírodou získal spoločne s bratom
a dvomi sestrami práve v rodine. Otec bol
skaut a vzťah k prírode prenášal aj na svoje
deti. Keďže mal iba motorku, stávalo sa, že
pokiaľ rodičia boli na výlete, my sme v okolitej prírode vystrájali rozličné huncútstva
– lovili sme žaby, vtedy ich bolo v Handlovej
nesmierne veľa, alebo sme si stavali bunkre,
hrali sa na Indiánov atď. Potom, ako sme
skončili ZDŠ, porozliezali sme sa po Slovensku. Joko sa učil vo Zvolene za mäsiara.
Nedočkavo sme vždy čakali na piatok. To sme
už boli skoro vždy dohodnutí, kde vyrazíme
na „čunder“. Všetci štyria sme totiž trampovali. Naši z toho veľkú radosť nemali, ale boli
bezradní. Starší brat Milan (Miky) s Jokom
založili trampskú osadu Sonora a spoločne
s kamarátmi brázdili po horách, po potlachoch. Spolu s kamarátmi z iných osád sme
založili základnú organizáciu SZOPK s názSpoločenské správy
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pavať chodník ako prvý aj celou trasou. Nebál
si sa, nevyhýbal si sa robote. Roky však zmenia
každého. Síl postupne ubúda. Prechod do
dôchodku je veľmi náročné obdobie a nejeden
práve vtedy zlyhá. Bohužiaľ, nezvládol si to
ani Ty – svoju cestu si ukončil po 4 mesiacoch
dôchodku...
Joko, budeš nám všetkým chýbať – deťom,
vnúčikovi, súrodencom, kamarátom z roboty,
jaskyniarom. Lúčime sa s Tebou s láskou v srdci. Nech Ti svieti naveky na poslednej ceste
večné svetlo! Ahoj!
Brat Milan

nej sa to nepáči. Tvoja „Máňa“ sa stavala proti
Tebe a začala hľadať únik zo „samoty“. Čoraz
viac sa Ti vzďaľovala, až nakoniec zobrala deti
a odišla s nimi do kraja, kde sa narodila. Ostal
si sám; Jožko sa síce u Teba ukazoval často,
dievčatá Majka, Blanka a Milka však len sem-tam. Uzavrel si sa do seba. Súrodenci Milan,
sestra Blažka sa snažili vytrhnúť Ťa z uzavretosti, ale veľmi sa im to nedarilo.
Veľmi si sa tešil na dôchodok. Plánoval si
cesty do zahraničia, chcel si si užívať voľna, tešiť sa z vnúčatka Reného. Vždy si sa ponáhľal,
bol si prvý na kopci, v zime si dokázal prešlia-

Jubilanti SSS v roku 2012
80 rokov
70 rokov

PhDr. Ing.
Ing.

60 rokov
Ing.
Ing.

Ing.

50 rokov
Ing.
Doc. RNDr.

Doc. RNDr.
Ing.
Ing.
Spravodaj SSS 1/2012

Slavomír Chmela
Ján Čtvrtníček
Vladimír Klein
Jaroslav Pažitný
Dezider Kravčuk
Rudolf Klema
Peter Čížek
František Radinger
Ivan Polaček
Vladimír Kokeš
Ľubomír Kučma
Peter Munka
Karol Merta
Jozef Kováčik
Ivan Mažári
Štefan Labuda
Ľubomír Plučinský
Gabriel Slivka
Martin Fratrič
Peter Magdolen, PhD.
Pavol Tomka
Ľubomír Vince
Pavel Bella, PhD.
Peter Hurný
Jozef Leskovský
Štefan Skalský
Milan Štéc
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18. 8. 1932
17. 7. 1942
4. 1. 1952
28. 1. 1952
6. 3. 1952
22. 4. 1952
4. 9. 1952
17. 10. 1952
24. 12. 1952
14. 2. 1962
28. 2. 1962
5. 3. 1962
6. 3. 1962
9. 3. 1962
10. 3. 1962
2. 4. 1962
4. 4. 1962
28. 4. 1962
2. 5. 1962
18. 5. 1962
7. 6. 1962
19. 7. 1962
20. 7. 1962
20. 7. 1962
20. 9. 1962
23. 10. 1962
20. 11. 1962

JK Strážovské vrchy
SK Slovenský raj
JK Spišská Belá
OS Čachtice
Jaskyniari Plavecké Podhradie
SK Cassovia
SK Slovenský raj
OS Rimavská Sobota
OS Čachtice
SK Rokoš
OS Prešov
Speleo Rožňava
SK Cassovia
OS Uhrovec
OS Veľká Fatra
SK Cassovia
JK Spišská Belá
Speleo Rožňava
Speleo Bratislava
Speleo Bratislava
OS Čachtice
OS Čachtice
nezaradený
SK Šariš
Jaskyniari Plavecké Podhradie
SK Slovenský raj
SK Slovakia-Ďumbier
Spoločenské správy

Organizačné správy SSS
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Summary
The first issue of SSS bulletin in 2012 begins as usual with the recapitulation of activities
(balance) of Slovak Speleological Society in the previous year. After the introductory summarizing report about the activity of the organisation, accomplished events and results achieved in
particular areas of its functioning by the chairman of SSS B. Kortman, reports of individual
caving clubs follow, there is an overview of the indicators of their activity, the annual financial
report of 2011 and the proposal of the budget for 2012. This part of the bulletin is closed by the
chart of the longest and deepest caves and chasms in the Slovak Republic, compiled by J. Tencer.
The bulletin continues with contributions in which the authors bring the newest results of
speleological exploration, research and documentation of caves in Slovakia. Their number has
exceeded 6,400. P. Herich writes about the history of mapping in one of the biggest Slovak caves,
Demänovský Cave System in Demänovská Valley in the Low Tatras with the length of more
than 35 kilometres. The complete length of already mapped, known caves in this valley has surpassed 50 km and it is just the matter of time when the whole Demänovský Cave System will be
lengthened. A digital map of the system as well as the list of caves in Demänovská Valley with
the length reaching over 100 metres is a part of this contribution. The digital map of caves in the
neighbouring Jánska Valley and Krakova Hoľa Mt., where the deepest cave in Slovakia – Hipman
Caves (denivelation –495 m) is situated, is also very interesting. In the article by M. Jagerčík there
is the list of caves in Jánska Valley, the total length of them is almost 40 km. M. Orvošová and
L. Vlček inform elaborately about the discovery of rare cryogenic cave carbonates (CCC) in three
of seven caves with their presence in Slovakia. The following contribution from the collective of
authors lead by J. Šmoll captures the successful activity of Slovak caving expeditions in Jakupica
Mts. in Macedonia last year. In previously discovered Slovačka Jama Cave on Karadžica they succeeded in reaching the depth of –598 m, mapped about 1300 metres of corridors and discovered
another 500 metres. J. Šmoll and B. Šmída compiled the succeeding up-to-date list of the deepest
caves outside the area of Slovakia, that were discovered by Slovak cavers.
A. Lačný and P. Magdolen from caving clubs SSS Speleo Bratislava and Speleoklub Trnava
inform about an upcoming event, courses of speleology for general public, called Speleoschool.
An article by I. Kubíni from Speleoclub Tisovec brings humorous stories about cooking and
consumption of traditional cavers‘ meal, goulash cooked in a cauldron, as well as useful advice
for its preparation. The text about the history of discovery of Jaskyňa nad vyvieračkou Cave in
Vrátna Valley in Malá Fatra Mts. is supplemented with a report about an event commemorating the discovery of this cave in the Caving News section. It is followed by information about
prepared events and occassions – 53rd Caving Week of SSS in Zakopane (Poland) and an international competition Speleophotography 2012 in Liptovský Mikuláš, as well as information about
an awarded member of SSS, the custodian of Little Stanišovská Cave in Jánska Valley, which is
opened to public. The bulletin is closed with Social News as usual.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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