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Správa o činnosti Slovenskej speleologickej
spoločnosti za rok 2012
Bohuslav Kortman, predseda SSS
Činnosť riadiacich, výkonných
a kontrolných orgánov

na zasadaní FSE vo Švajčiarsku. Na programe
tohto i nasledujúceho zasadnutia výboru 16.
novembra boli ďalej: organizačné otázky (ďalšia
existencia SK Slovakia-Ďumbier a OS Dolné
Orešany, žiadosti o prijatie skupín Sekcia speleopotápania a Speleodiver do SSS), súťaž Speleofotografia 2012 a jej perspektívy z hľadiska
SSS, zmluva s organizátormi 16. medzinárodného kongresu UIS o zabezpečení pokongresových exkurzií na Slovensku, bilancia edičnej
činnosti a príprava nových publikácií vrátane
knihy o významných slovenských jaskyniaroch
Kámenovi, Šrolovi a Mitterovi, ako aj prezentačnej publikácie o SSS, krase a speleológii v SR;
stanovili sa termíny zasadnutia predsedníctva
a Speleomítingu 2013 vo Svite, hľadali sa organizátori 54. jaskyniarskeho týždňa a možnosti
revitalizácie Demänovskej jaskyne mieru. Okrem uvedených zasadnutí výboru a kontrolnej komisie sa viacerí členovia týchto orgánov
stretávali operatívne, napríklad v súvislosti so
zabezpečením JT (rokovalo sa v Liptovskom
Mikuláši i v Zakopanom), 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. naším
prostredníctvom nezaregistrovaným jaskyniarskym skupinám a klubom daňové úrady poukázali skoro 4400 €, čo je oveľa viac v porovnaní
s týmito príjmami v predchádzajúcich rokoch.
Vzrástli aj príjmy z členských príspevkov (prekročili 7000 €). Z grantu SSJ sme získali ďalších
vyše 44 000 €; väčšia časť tohto príjmu aj za
predošlý rok sa vyplatila členom riešiteľských
tímov, resp. realizátorom mapovej a meračskej
dokumentácie, čiastočne z neho hradili aj tlač
Spravodajov SSS. Formou darov sme získali
ďalších 1000 €. Najväčšie výdavky boli na
činnosť sekretariátu a edičnú činnosť (spolu
7100 €) a na členské príspevky UIS a FSE (1390 €,
z toho nám však polovicu refundovala SSJ).
Za technické denníky sa z grantu vyplatilo
2800 €, z 2 % dane z príjmu dostali skupiny
a kluby viac ako 2200 €.

Zasadnutie predsedníctva Slovenskej speleologickej spoločnosti sa konalo 13. apríla
vo Svite za účasti 28 predsedov a 2 zástupcov
predsedov oblastných skupín a klubov (z celkového počtu 48). Na zasadnutí schválili výročné správy o činnosti a hospodárení SSS, správu kontrolnej komisie, návrh rozpočtu na ďalší
rok, vzali na vedomie informácie o konaní
centrálnych podujatí SSS a iných akcií, ako aj
zmenu názvu skupiny Komisia pre potápanie,
pracovná skupina Východ na Speleoklub UPJŠ
Košice. Výboru uložili zabezpečiť vyhotovenie
samolepiek do členských preukazov o absolvovaní kurzov Speleologickej školy SSS a školení
z centrálnych podujatí a prijať opatrenia na
zabránenie zneužitia materiálov uverejnených
na webovej stránke SSS; OS a JK dostali za úlohu dbať na správne vypracovanie technických
denníkov v elektronickej podobe a ich odovzdanie predsedovi SSS alebo na sekretariát
spoločnosti. Predsedníctvo odsúhlasilo zámer
OS Orava turisticky sprístupniť Brestovskú jaskyňu a na návrh výboru udelilo ocenenia SSS
(podrobnejšie v Spravodaji 2/2012).
Uskutočnili sa tri spoločné zasadnutia členov
výboru SSS a kontrolnej komisie. Na prvom
9. marca sa zaoberali predovšetkým zabezpečením činnosti sekretariátu (predĺženie prac.
zmluvy sekretárke na dobu neurčitú), platením
členských príspevkov UIS a FSE, prípravou rokovania predsedníctva a centrálnych podujatí,
najmä Jaskyniarskeho týždňa SSS v Zakopanom v spolupráci s KTJ PZA Zakopane, otázkou plánovaného turistického sprístupnenia
Brestovskej jaskyne, prestavbou a aktualizáciou
webovej stránky SSS a edičnou činnosťou. Na
druhom zasadnutí 15. septembra sa zhodnotili
centrálne podujatia SSS Speleomíting, Lezecké
dni a 53. jaskyniarsky týždeň, ako aj priebeh
a výsledky Speleoškoly pre verejnosť, ktorú pod
patronátom SSS zorganizovali Speleo Bratislava a Speleoklub Trnava. Členovia výboru
poverili L. Vlčeka zastupovaním spoločnosti
Organizačné správy SSS
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Speleologickej školy SSS sa mapovací kurz
presunul na začiatok roka 2013.
Vcelku úspešne 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 v rámci
dokončenia rozpracovaných projektov: Získanie zemepisných súradníc vchodov do jaskýň
a dobudovanie archívu podzemných krasových
javov; Monitoring a manažment vybraných jaskýň – mapovanie jaskýň. Jednak 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, jednak to znamenalo prínos z hľadiska podpory ich financovania, praktického využitia získaných poznatkov,
vedomostí a zručností. 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. K nim patrili takisto
činnosti súvisiace s prevádzkovaním 4 turisticky
sprístupnených jaskýň (J. mŕtvych netopierov,
Krásnohorskej, Malej Stanišovskej j. a j. Zlá diera), najnovšie aj takto sprístupnenej banskej štôlne v Žiarskej doline v Západných Tatrách.
Svoje odborné poznatky a skúsenosti zo
speleologického prieskumu a výskumu viacerí naši jaskyniari publikovali časopisecky aj
knižne, a to i v zahraničí. Vydali sme tri čísla
Spravodaja SSS a štvrté sa pripravilo do tlače
(vyšlo v januári 2013); v elektronickej a tlačenej forme vyšiel exkurzný sprievodca JT. Už
v prvých mesiacoch roka sa prejavili opatrenia
zamerané na skvalitnenie obsahu i formy webovej stránky sss.sk a jej sústavnú aktualizáciu.
Na prezentáciu svojej činnosti využívali mnohé
jaskyniarske skupiny a kluby vlastné internetové stránky. Podrobnejšie informácie o podujatiach a aktivitách dobrovoľných slovenských
jaskyniarov vrátane výsledkov speleologického
prieskumu, výskumu a ochrany krasových javov obsahujú nadväzujúce výročné správy jednotlivých skupín a klubov SSS. Potešiteľné je,
že kým rok predtým ich až sedem nepredložilo
správu o svojej činnosti, teraz sú to len dva.

Ku koncu roka 2012 sme evidovali 781
členov, z toho 12 nezaradených a 11 čestných
členov; počas roka pribudlo 39 nových členov,
6 členovia zomreli, viacerí zanechali činnosť
v SSS alebo im základné organizačné zložky
zrušili členstvo. Celkový počet skupín a klubov SSS sa oproti roku 2011 nezmenil, celkový
počet členov sa zvýšil o 20. 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 uskutočnil ďalší ročník
Speleomítingu SSS za účasti do 180 našich,
ale aj českých a poľských jaskyniarov a hostí,
medzi ktorými nechýbal predseda ČSS Z. Motyčka. Za významné objavy a aktivity na Slovensku a v zahraničí boli na úvod podujatia,
ktoré už tradične prebiehalo v réžii SK Slovenský raj a najmä O. Miháľovej, odmenení najúspešnejší slovenskí jaskyniari a prvý raz aj autori najlepších príspevkov v časopise Spravodaj
SSS za uplynulý rok. Do hlavného programu
sa dostalo 16 súťažných filmov, resp. prezentácií približujúcich z rozličného pohľadu a na
rozličnej úrovni pôsobenie speleológov u nás
a v cudzine, návštevníkov zaujala i zaujímavá
výstava mapovej a fotografickej dokumentácie.
Zdá sa však, že žiaduce zvýšenie záujmu jaskyniarskej aj ostatnej verejnosti o toto podujatie
bude podmienené o. i. vyššou kvalitou príspevkov. Na 53. jaskyniarskom týždni SSS, ktorý sa
konal začiatkom augusta v Zakopanom v poľských Tatrách, sa zúčastnilo 190 jaskyniarov
z 32 speleologických klubov a skupín z piatich európskych štátov (Slovensko, Poľsko,
Česko, Maďarsko a Ukrajina), čím podujatie
získalo medzinárodný charakter. O jeho bohatý program, úspešný priebeh a spokojnosť
účastníkov sa v rozhodujúcej miere zaslúžili
poľskí spoluorganizátori, predovšetkým Speleoklub Tatrzański zo Zakopaného. Podrobné
články o oboch podujatiach vyšli v Spravodaji
2 a 3/2012. Lezecké dni zorganizoval v máji
opätovne JK Dubnica nad Váhom v súčinnosti
s členmi HZS na Mojtíne, z ďalších tematických kurzov prebiehajúcich pod hlavičkou
Spravodaj SSS 1/2013
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Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v Roku 2012
Jaskyniarska skupina
Adama Vallu v Terchovej

Na záver chcem všetkým zapriať do nového
roka veľa zdravia, šťastia, lásky a veľa nových
jaskyniarskych objavov.
Ondrej Štefko, predseda JS

Jaskyniarska skupina Aragonit
Aj v roku 2012 bola činnosť JS Aragonit zameraná na lokalitu v okolí jazera v lome Kraľovany 2, v oblasti Kraľovianskeho meandra. Celkovo sme zorganizovali 52 akcií, z toho 37 sme
uskutočnili práve v lokalite lomu. Priebežne sa
pracovalo v Martinovej sonde, v Sonde pri tyči,
v sondách na piatej etáži a v jaskyni Zelená nádej. Počas 17 akcií sme z jaskyne vyťažili viac ako
6 m3 sutiny, 7. júna sme 5 m za vchodom v hĺbke 2 m našli v 9-tisíc rokov starých holocénnych
sedimentoch lebku medveďa hnedého.
V najkrajšej jaskyni Malej Fatry, v Ľudmile, sa
uskutočnilo 11 fotodokumentačných meračských akcií. Zatiaľ zamerané priestory dosahujú
dĺžku 102,5 m. Počas akcií na lokalite sme zbierali aj údaje o veľkej jaskyni, na ktorú v lome
v osemdesiatych rokoch minulého storočia narazila ťažba. Išlo o Veľkú jaskynnú dvoranu,
ktorá bola následne odťažená. Od občanov
Rieky sme sa dozvedeli, že ešte žijú pamätníci,
ktorí boli svedkami tejto udalosti. Presnejšie
informácie a polohovanie tejto jaskyne by mohli
byť pre ďalší prieskum lokality veľmi užitočné.
Svedectvá z druhej ruky boli spočiatku značne
skreslené a situovali jaskyňu hlboko pod Ľudmilou, ako veľmi veľkú a krásnu. Pani Jurečková z Rieky, ktorej muž v lome pracoval, ale už
nežije, spresnila jej polohu a rovnako hovorila
o prekrásnej jaskyni, ktorú najskôr robotníci
nechceli zničiť; až potom, keď im vedúci lomu
povedal, že ak chcú prísť o prácu, keď kvôli tej
jaskyni zavrú lom, príkaz poslúchli a jaskyňu
odťažili. Pani Jurečková nás odkázala na očitého
svedka, pracovníka lomu Dušana Piadera z Turian. Pána Piadera sa nám podarilo nájsť, a čo
bolo najdôležitejšie, bol ochotný nám miesto,
kde narazil na jaskyňu, ukázať priamo v teréne.
6. mája 2012 s nami vystúpil po ceste cez lom
do sedla nad jazero a presne lokalizoval miesto
a výšku, kde na jaskyňu v roku 1985 narazil.

Členovia JS Adama Vallu počas roka pokračovali v prácach v Kryštálovej jaskyni. Od
Ondrejovej sienky sa nám podarilo prekopať
do Kaplnky P. Márie. Po prekopaní sme v hlavnej chodbe umiestnili 5 m rebrík, ktorý teraz
umožňuje lepšie ťaženie sutiny. Ďakujem za
ochotnú pomoc našim priateľom jaskyniarom
zo Strážovských vrchov V. a Š. Lieskovcovi, R.
Lieskovcovej a E. Bočkajovej.
F. Chovan sa zúčastnil spolu na 38 akciách
so skupinou Z. Hochmutha (Skalistý potok,
práce na vstupe do Kysackej jaskyne, Kopytovská dolina – čerpanie vody z ban. diela a jeho
zameranie).
Jaskyňu nad vyvieračkou vo Vrátnej doline
objavili pred 40 rokmi Adam Vallo, Ján Hanuliak a Ján Šupica. Dňa 19. februára sme si
toto výročie pripomenuli slávnostným podujatím za účasti predsedu SSS B. Kortmana
s manželkou a ďalšími jaskyniarmi zo Strážovských vrchov, zástupcu starostu Terchovej M.
Zajaca, členov jaskyniarskeho klubu z Varína
a domácich jaskyniarov. Každý z prítomných
dostal medovníček v tvare netopiera od M. Šiškovej. Poďakovanie si zaslúžia všetci, ktorí sa
na oslave zúčastnili a zároveň pomohli pri jej
organizácii; ďakujem aj našim sponzorom V.
Vallovi, S. Bobekovi, J. Dávidíkovi a Ľ. Chobotovi, ktorí nám pomáhajú počas celého roka.
Na Speleomítingu SSS sa z našej skupiny
zúčastnili O. Štefko, I. Štefková, M. Holúbek,
B. Holúbková, J. a M. Dubravayovci.
Zaznamenali sme veľkú stratu pre skupinu,
keď nás 21. novembra po ťažkej chorobe vo
veku 53 rokov navždy opustil Janko Fondrk,
veľmi obetavý a poctivý človek.
Organizačné správy SSS
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budovania diaľnice ponad jazero, bola Ľudmila
aj všetko, čo existuje ešte neodhalené pod ňou
či nad ňou, zachránené. Môžeme teda dúfať, že
sa zachovali aj ostatky väčšieho meandrujúceho
jaskynného koridoru, na ktorý tu ťažba narazila, podobne ako sa zachoval jaskynný koridor
Ľudmily. Svedčil by o tom aj veľmi nezvyčajný
a dynamický režim prievanov jaskyne a škára
v chodbe pred Zlatou bránou s výrazným nasávaním vzduchu, ústiaca do priestorov pod Ľudmilou, ktorú sme si všimli v jarných mesiacoch
pri meraní v tejto časti jaskyne.
V dňoch 12. mája, 14. júla a 3. novembra
sme sa v spolupráci so športovými potápačmi
z Hippocampu Martin v lokalite lomu už tradične zúčastnili na jarnom, letnom a jesennom
Ekodni, kde sme pomáhali čistiť brehy jazera a jeho okolie od nahromadeného odpadu
a v rámci projektu Zelené oázy sme betónovali
základne na osadenie smetných košov.
6. až 8. júna sme v lome Kraľovany 2 zorganizovali pracovné stretnutie jaskyniarskych skupín
Aragonit a Veľká Fatra. Počas troch dní sa na
zmeny pracovalo v jaskyni Zelená nádej, kde sme
sa poriadne pohli dopredu. Zároveň sme v rámci
projektu Zelené oázy, ktorý zastrešovali športoví
potápači z Hippocampu Martin, pomáhali pri
príprave a osádzaní sudov na odpadky v areáli
jazera. Vedenie Hippocampu nás poctilo dôverou a pridelilo nám kľúče od potápačskej bunky
na jazere. Aj touto cestou za prejavenú dôveru
ďakujeme. Je to pre nás dôležitý oporný bod pri
práci na tejto lokalite. Pracovného stretnutia sa
zúčastnilo celkove 29 členov a rodinných príslušníkov z oboch skupín.
28. júla až 8. augusta sme podnikli študijnú
zahraničnú cestu do Slovinska a Chorvátska.
Ciele v Slovinsku sa nám podarilo dosiahnuť
len čiastočne: vystúpili sme zo sedla Vršič na
Mojstrovku (2330 m n. m.) a dokumentovali sme krasový kaňon na rieke Soča. Naším
cieľom v Chorvátsku bola oblasť v okolí Jamy
Baredine. Ubytovali sme sa v jamarskom dome
hneď vedľa sprístupnenej priepasti v Novej Vasi
u jaskyniara Silvia Legoviča, nášho dlhoročného priateľa z jamarskej skupiny Proteus. Tu
sme v jeho sprievode exkurzne navštívili niekoľko veľmi zaujímavých krasových lokalít. Medzi najvýznamnejšie patria Jama Baredine 2,
zatiaľ 15 m hlboká priepasť, ktorá je kopáčsky ešte nedotknutá a mohla by v sebe skrývať

Boli sme prekvapení, jaskyňa sa nachádzala na
úrovni Martinovej sondy cca 30 m južne po terase, teda jednu etáž pod Ľudmilou. Presne pod
Sondou pri tyči. Pán Piader rámoval porubovú
stenu radlicou honu, keď narazil na otvor ako
dvere s veľkosťou 2 × 1 m. Dóm jaskyne bol 5 až
6 m široký, koľko metrov bol dlhý, nám nevedel
pán Dušan povedať, lebo tam bola tma a na
prieskum sa neodvážili preto, že ťažený masív
bol tesne po odstrele. Pôdorys dómu mal však
podľa neho obdĺžnikovitý charakter. Dóm bol
vysoký ako porubová stena, cca 8 až 12 metrov,
a všade zo stropov viseli kvaple veľké a hrubé
ako ruky. Pán Piader je po mozgovej príhode,
takže si na veľa detailov nepamätal a odkázal
nás na ďalších troch Šútovčanov, ktorí boli
v jaskyni spolu ním: Jána Dudku, Jána Balku
a Sláva Červike. (Všetkých sme postupne navštívili, ale tí sa záhadne vykrúcali, jeden z nich bol
vtedy vraj na druhej zmene, ďalší tvrdil, že bol
vtedy na vojne, a tretí sa na nič nepamätal.) Ale
pán Piader potvrdil, že ďalej pri ťažbe smerom
na juh už na nič podobné nenarazili. Tvrdé
sintre a kvaple im robili problémy v drvičkách,
tak si to pamätá. Veľké kvaple sa nachádzali po
odstrele len na tomto cca 30 m úseku, z čoho
by sa dalo súdiť, že odťažený dóm musel byť
súčasťou riečneho koridoru, ktorý bol zničený
cca v dĺžke 30 m, a zrejme mal obdobný meandrujúci charakter ako jaskyňa Ľudmila.
Teda je isté, že tesne pod Ľudmilou, výškovo
cca o 12 m nižšie sa nachádzala ďalšia, omnoho väčšia a významnejšia jaskyňa. 12 m vysoký
jaskynný dóm alebo chodba široká 5 až 6 m, na
ktorú tu ťažba v roku 1985 narazila, mal kvapľami bohato zdobený strop. Teda išlo o niečo
diametrálne väčšie, ako je Ľudmila. Keďže ťažba
podľa svedectva pána Piadera ďalej na tejto výškovej úrovni v smere na juhovýchod, ani predtým v smere na západ na žiadne iné jaskynné
priestory nenarazila, dá sa predpokladať, že táto
neznáma jaskyňa meandrujúca pod hrebeňom
kóty Malej Fatry sa v ostatku masívu v smere na
východ mohla zachovať, tak ako nebol celkom
odťažený ani menší koridor jaskyne Ľudmila,
keď čiastočne poznamenaná a poškodená ťažbou ostala ukrytá v neveľkom severozápadnom
úbočí kóty. Toto úbočie, a teda i jaskyňa Ľudmila, ako sme sa od pamätníka dozvedeli, mali
byť podľa plánov na budovanie diaľnice celkom
odťažené. Len vďaka tomu, že sa zavrhol variant
Spravodaj SSS 1/2013
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v troch prípadoch preveriť výkopovými prácami.
Za ústretovosť a ochotu chceme aj touto cestou
vyjadriť poďakovanie celému realizačnému tímu
z Katedry prírodných vied Ostravskej univerzity
i našim priateľom z OS Veľká Fatra Ferovi a Zuzke Vacekovým, ktorí nám prišli pomôcť.
Niekoľko povrchových terénnych akcií sme
uskutočnili v Stratenci v masíve Veľkého Rozsutca a v Hoblíku. Členom špecializovanej stráže
prírody bol počas roka monitorovaný aj uzáver
Pokladovej jaskyne v Kamennoporubskej doline.
Na troch akciách sme pôsobili i v jaskyni Suchá 2 vo Veľkej Fatre, kde sme pomáhali pri prieniku do nových priestorov invázneho ponoru
pod dnom Rútenej siene (E. Piovarči, M. Litvík).
S dvoma diafónmi a panelovou výstavou
fotografií sme sa zúčastnili centrálnej akcie
SSS, Speleomítingu 2012 vo Svite, kde sme
získali už po tretíkrát cenu diváka za najlepšiu
panelovú dokumentáciu zo spoločnej činnosti
Aragonitu a Veľkej Fatry s názvom Snívanie
o kráse. Za prejavenú snahu, ochotu a podporu ďakujem všetkým členom a priaznivcom,
ktorí sa aktívne podieľali na činnosti skupiny.
Záverečná štatistka jednotlivcov v počte absolvovaných akcií: Branislav Fašianok (2), Miško Litvík (5), Marián Litvík (5), Marián Hýll
(5), M. Puškášová (6), Martin Studený (7),
Alojz Litvík (9), Peter Janoušek (11), Ján Litvík
(11), Tomáš Hulla (14), Sárka Puškášová (15),
Alžbetka Piovarčiová (20), Peter Kozoň (26),
Mária Piovarčiová (26), Martin Hulla (32),
E. Piovarči (51 akcií).
Eduard Piovarči, vedúci skupiny

obdobné bohato zdobené priestory ako Jama
Baredine, tiež zaujímavý horizontálny koridor
Vergotinskej Pećiny, Jama Pošeš a Jama Golubinka. Ďalej sme v krasovej oblasti Pazinu
v sprievode nášho hostiteľa exkurzne navštívili Izvor Gradole, ponor Čize, Pazinskú jamu
a Jamu Kobiljak. Najviac nás však nadchla grandiózna Juranska Pećina. Kras Istrie je svojimi
rozmanitými formami veľmi bohatý a ako sme
sa presvedčili napr. aj v Juranskej Pećine, zďaleka
nie celkom prebádaný. Preto sme sa so Silviom
dohodli na budúcej spolupráci pri prieskume
nielen Juranskej Pećiny, ale i krasových javov
okolo Jamy Baredine. Skúsili sme hneď pomôcť
a popracovať priamo v Jame Baredine, kde bolo
treba rozširovať dno výraznej poruchy v hĺbke
50 m. Hlavný koridor priestorov priepasti iste
pokračuje ďalej do hĺbky a Silvio sa pokúša nájsť
miesto, cez ktoré by bolo možné objaviť ďalšie
pokračovanie jaskyne. Na zahraničnej ceste sa zúčastnili Peter Kozoň, Martin Hulla, Tomáš Hulla,
Ján Litvík, Alojz Litvík, Magdaléna Puškášová,
Sárka Puškášová a Alžbetka, Mária a Eduard
Piovarčiovci.
Koncom roka sme v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Ostravskej univerzity vykonali
geofyzikálne odporové meranie v lokalite travertínovej kopy na Dubnej skale. Meranie sa
realizovalo s podnetu bakalárskej práce študenta Ostravskej univerzity Martina Studeného zo
Žiliny, ktorého zaujala naša činnosť. Štvrtého
novembra v nedeľu sme pod vedením Mgr. Ondreja Turského a jeho dvoch asistentiek urobili
tri odporové merania, prvé dve na predchádzajúcom profile CH2 a CH3 georadarového merania
z roku 2003. Rezy mali dĺžku až 120 m a prakticky potvrdili predchádzajúce merania. Navyše sme prišli k novým zaujímavým výsledkom.
Tretie meranie Žilina 2 sa vykonalo na plošine
pod lomovou stenou. Prvého decembra sa uskutočnili ešte ďalšie dve merania, jedno paralené,
na profile CH2 (Žilina 4), ktorým sme overovali
a spresňovali predchádzajúce výsledky, a meranie
Žilina 5 v strmom južnom svahu nad hlavnými
ponormi Chrapového potoka. I tu bola zachytená výrazná odporová anomália, ktorú sme klasifikovali ako pravdepodobný rez paleoponorom.
Keďže výsledky boli zaujímavé, uskutoční sa
v lokalite na jar 2013 ešte jedna séria overovacích a prieskumných geofyzikálnych odporových
meraní. Zaznamenané anomálie bude možné
Organizačné správy SSS

Speleoklub Badizer Ardovo

Pracovná činnosť SK Badizer Ardovo sa zamerala na rozširovanie vstupnej časti na lokalite Julov ponor. Celkovo tam bolo odrobených
okolo 150 pracovných hodín. Pri rozširovaní
úzkej 5 cm pukliny sa podarilo postúpiť horizontálne približne 7,5 m. Potom začala puklina
8
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naberať vertikálny charakter, čo naznačoval aj
smer toku presakujúcej vody. V tom bode sme
začali s kopaním tzv. studne. Tu sa už úžina začína rozširovať a objavujú sa aj zaklinené menšie
skalné bloky spolu s nánosmi množstva mazľavej hliny. Na týchto skalných blokoch badať
náznaky erodovania vplyvom vody. V „studni“
sme vertikálne postúpili asi 3,5 m. Vo vstupnej
časti sme dokončili spevnenie debnenia a prí
pravu na neskoršie možné uzatvorenie.
Alexander Skokan, predseda speleoklubu

Slovačka jama v Macedónsku, kde s Paľom
Herichom dosiahli hĺbku 610 m.
Aj v tomto roku pokračoval projekt zameriavania vchodov jaskýň pomocou GPS pre
SMOPaJ. V samom múzeu sa dohľadávali
a digitalizovali historické dokumenty týkajúce
sa činnosti speleoklubu.
Jaskyniarskeho týždňa sa zúčastnili Ivan
Majer, Libor Štubňa, Ľubo Hraško a Pavol
Huťka. Stacho Mudrák a Martin Budaj spolu
s Dankou Gergelyovou sa zúčastnili jaskyniarskeho kongresu vo Švajčiarsku Speleo
diversity 2012, kde prezentovali mapovací
program Therion a zúčastnili sa exkurzie do
jaskyne Hölloch.
Ochrana jaskýň
V rámci výkonu stráže prírody sa aj tento
rok uskutočnilo množstvo revíznych akcií,
počas ktorých našťastie neboli zistené žiadne
poškodenia jaskýň alebo ich uzáverov.
Ostatné činnosti
Š. Mlynárik vybavil pre speleoklub nové povolenie na vykonávanie speleologickej činnosti
na nasledujúcich 5 rokov. Na TVS Jakub bola
čiastočne opravená zatekajúca strecha.
Naši členovia Stacho Mudrák, Martin Budaj
naďalej pokračovali aj vo vývoji jaskyniarskeho informačného systému therion (http://
therion.speleo.sk).
Zhrnutie
V roku 2012 zorganizovali členovia klubu 52
pracovných akcií, pričom sa podarilo dokončiť
kompletnú mapu všetkých známych priestorov
Harmaneckej jaskyne.
Štefan Mlynárik, predseda speleoklubu

Speleoklub Banská Bystrica

SK BB v r. 2012 vykonával túto speleologickú činnosť:
Harmanecký kras. Intenzívne meračské
práce pokračovali v Harmaneckej jaskyni. Počas šiestich akcií dosiahol polygónový ťah
jaskyne dĺžku 3122,84 m. Následne bola vyhotovená kompletná mapa všetkých doteraz
zameraných priestorov v pôdoryse a rozvinutý
rez pozdĺž významných chodieb jaskyne.
Okolie Poník. V treťom vchode do Ponickej
jaskyne – Rudolfšachte – sa počas jednej akcie
čistila hlinená zátka na dne. Výkopové práce
prebiehali v Jaskyni lovca medveďov (5 akcií)
a v sonde na Malom žriedle (20 akcií).
Starohorský kras. Intenzívne sondážne práce prebiehali v Bludičkinej jaskyni počas 9 pra
covných akcií. Zúčastnili sa na nich aj jaskyniari
z Brezna a Bratislavy, bola osadená nová lanovka a chodba v súčasnosti už dosahuje dĺžku
31 m. Jaskyňa bola zahrnutá do projektu SSJ
na určovanie veku jaskýň zo sedimentov.
Ostatné lokality. Na pracovných akciách organizovaných OS Brezno sa zúčastňovali Libor
Štubňa, Ivan Majer, Paľo Huťka, Ľubo Hraško
a Ľubo Styk. Ivan Majer a Libor Štubňa sa zúčastnili expedície do Albánska, Kosova a Čiernej Hory. Libor Štubňa aj expedície do jaskyne
Spravodaj SSS 1/2013

Speleo Bratislava

V roku 2012 sme úsilie sústredili na prieskum
Borinského krasu a na podzemie Belianskych
Tatier.
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V rámci výchovy sme spolu s trnavským klubom zorganizovali 1. ročník Speleoškoly pre
širokú verejnosť. Tradične sme sa zúčastňovali
spoločných pracovných akcií s OS Plavecké
Podhradie a s OS Dolné Orešany. Pomáhali
sme jaskyniarom z klubu Nicolaus v Novej
Stanišovskej jaskyni a pri povrchovom prieskume, Speleoklubu Banská Bystrica a OS Tribeč
pri prácach v ich jaskyniach. Nechýbali sme na
Jaskyniarskom týždni ani na Speleomítingu.
V jaskyniach Borinského krasu stále realizujeme speleologickú strážnu službu a podieľame sa aj na monitoringu výskytu netopierov.
Peter Magdolen, predseda klubu

Najviac akcií sa uskutočnilo v jaskyniach Stará
garda a Majkova s cieľom ich prepojenia. Pracovné úsilie bolo korunované úspechom 12. 5.
2012, keď sa podarilo rozšírením pukliny na
dne Majkovej jaskyne zliezť do Hnilej chodby už v Starej garde. Následne sme na nasledujúcich akciách prepojenie rozšírili a zamerali. Prepojený systém dosiahol dĺžku 1003 m.
V Starej garde sme sa ďalej sústredili na postup
v Hilti-pukline, kde sa podarilo prejsť asi 7 m
dopredu, pričom sme puklinu porozširovali na
pohodlnejší prechod. Rovnako sme porozširovali
prístupové trasy k tomuto pracovisku. V Ananásovej jaskyni sme na jej konci vybudovali
železobetónovú hrádzu, ktorá odklonila vodný
tok do užšej bočnej chodby, čím sa pracovisko
stalo suchým a umožnila sa postupová činnosť.
Rozširovaním odtokovej chodby sa ju podarilo v predchádzajúcom priebehu patrične spohodlniť a následne postúpiť dva metre dopredu.
V jaskyni Sedmička sme rozšírili úzke miesta
v horných partiách na pohodlnejší prechod do
Výstavnej siene. Tam sme neskôr umiestnili lavínový vysielač a zistili vzdialenosť na povrch
– 13 m. Podobne sme zistili vzdialenosť 10,5 m,
ktorá delí koncové miesto komínovej pukliny
v Tunelovej chodbe od povrchu. Pracovali sme
aj v novej lokalite Ponor trpaslíkov, čo je miesto
ponárania sa potoka pri križovatke nad Sedmičkou. Vykopali sme tu sondu do hĺbky 2,5 m. Revízne akcie spojené s rozširovaním úzkych miest,
vyčistením zanesených vstupov, ošetrením uzáverov a prípadnou rekonštrukciou odvodnenia
sme uskutočnili v jaskyniach Veľké Prepadlé P-2,
jaskyňa P-5, Jubilejná, Silnického a Vlčie jamy.
Individuálne sa pracovalo v jaskyniach Dolná
skala a Trávnikova rodinná. V Cajlanskom krase
nad Pezinkom sme zamerali jaskyňu Braňov
závrt v dĺžke 32 m. Hlavným pracoviskom vo Vysokých a Belianskych Tatrách sa stala Sedlákova
diera, kde sa postupne podarilo objaviť asi 220 m
nových chodieb, pričom prieskum ostal otvorený. Vedľajším produktom činnosti v Belianskych
Tatrách je objav novej Jaskyne štyroch medveďov,
ktorú sme zamerali v dĺžke 34 m. V oblasti Javorovej doliny vo Vysokých Tatrách sme zamerali
nezdokumentovanú časť jaskyne Čiernohorská
nižná (25 m) a v koncových partiách Suchej diery
sme prekopali nový vchod (č. 9). Jednu akciu sme
venovali povrchovému prieskumu s cieľom nájsť
horný vchod do Čiernohorského systému.
Organizačné správy SSS

Oblastná skupina Brezno

V roku 2012 sa členovia našej skupiny venovali viacerým činnostiam.
Začiatok roka patril dokončeniu mapovania
jaskyne Bobačka. Ďalej sme sa na Horehroní
venovali Jaskyni pri starej píle, ktorá má dosiaľ
dĺžku 30 m pri denivelácii 11 m. Po úvodných
vykopaných metroch vstupná chodba vyústila
do voľného priestoru s odbočujúcou vetvou,
končiacou sa závalom. Hlavná chodba jaskyne
po vstupnej stupňovitej pasáži meandrujúco
klesá do masívu, steny sú pekne modelované vodou, bez výraznejšej sintrovej výzdoby.
Postup ďalej spomaľujú sedimenty takmer
v celom profile chodby, ktoré je nutné prácne,
aj za pomoci lanovky, transportovať na povrch.
V Bystrianskej jaskyni a v Jaskyni vo Vŕškoch
sa vyliezli komíny, ktoré sa vytypovali ako
perspektívne na predošlých akciách. Výsledkom však bolo zistenie, že postúpiť cez tieto
komíny sa nepodarí. V Bystriansko-valaštianskom krase dosiahla Jaskyňa v Ždiariku po
niekoľkých kopáčskych akciách dĺžku 9,5 m.
Nemalé úsilie členov skupiny sa ďalej vynaložilo na vyčistenie vstupnej priepasti Hlbokej
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jaskyne od niekoľko metrov vysokej vrstvy
komunálneho odpadu.
V Hornolehotskom krase sa podarilo po viacerých akciách objaviť zatiaľ 14 m dlhú jaskyňu,
ktorá dostala názov Prútiková jaskyňa. Jaskyňa
je s najväčšou pravdepodobnosťou fosílna vyvieračka a jej priestory šikmo klesajú smerom
na súčasnú aktívnu vyvieračku, od ktorej je
vzdialená aj výškovo len pár metrov. Steny jaskyne sú poznačené činnosťou v minulosti prúdiacej vody, miestami zdobené sintrovými nátekmi.
Medzi kopáčskymi akciami sme robili povrchové akcie v Bystriansko-valaštianskom krase
v lokalite Ždiarika a v Hornolehotskom krase
v lokalite Svíbová, Hrádok, Suchá dolina, vo
Vajskovskej doline, ale aj v ďalších lokalitách
na Horehroní.
Koncom roka sa členovia našej skupiny zúčastnili v sprievode členov Speleologického klubu
Slovenský raj exkurzie do Stratenskej jaskyne.
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 speleoklubmi Tisovec, Muránska planina
a Banská Bystrica; naši členovia sa zúčastnili
niekoľkých spoločných akcií.
Na Speleomítingu vo Svite a Jaskyniarskom
týždni v Zakopanom sa zúčastnili po dvaja
členovia našej skupiny.
Tomáš Amtmann, tajomník OS

ktorých sa našlo pokračovanie jaskynného
systému vo forme paralelných studní a dómov.
Hoci hĺbka priepasti sa zásadne nezmenila,
po zameraní všetkých známych priestorov sa
dosiahla dĺžka 875 m. Je reálny predpoklad
na prekonanie magického kilometra jaskynných priestorov. Všetky akcie prebiehali pod
vedením Tomáša Fussgängera v spolupráci
jaskyniarov zo skupiny Jána Majka a Speleo
Rožňava. Nové objavy zameral Laco Gagyi
a vyhotovila sa mapa priepasti v Therione.
Priebeh prieskumných a mapovacích prác bol
publikovaný v Spravodaji SSS 3/2012.
Celkove sa uskutočnilo 25 pracovných akcií.
Drienovská jaskyňa. Celkove sa na tejto lokalite vykonalo 8 akcií. Dokončilo sa mapovanie jej
podzemných priestorov v rámci programu Monitoring a manažment vybraných jaskýň. Vyhotovila sa mapa jaskyne v programe Therion. Celková
dĺžka zameraných priestorov je 1588 m a prevýšenie 84 m. V súvislosti s projektom zameraným
na magnetostratigrafické datovanie sedimentov
boli odobraté vzorky sedimentov na petrografickú analýzu. V rámci ďalšieho prebiehajúceho
projektu Hypogénne jaskyne na Slovensku – speleogenéza a morfogenetické typy sa uskutočnili
prieskumné akcie zamerané na vyhľadávanie dutín s výskytom kryštalických kalcitov.
Aktívne riečisko jaskyne bolo v niektorých
exponovaných miestach zabezpečené lávkou,
kovovým rebríkom a skobami, aby sme sa pri
prechode vodnou chodbou pri vyšších stavoch
vody nemuseli namočiť. Vykonávala sa pravidelná kontrola uzáverov vchodov.
„Priepasť na Palante“. Na tejto lokalite sa
v priebehu roka uskutočnilo 11 pracovných
akcií. Sondovalo sa pozdĺž dislokačných plôch
v jaskyni, dosiaľ však bez väčších objavov, aj
keď je tu reálny predpoklad nájdenia spojitosti
s Drienovskou jaskyňou.
Neďaleko Drienovského kameňolomu na
úpätí južného svahu Jasovskej planiny sa nachádza stará banská štôlňa, z ktorej občasne
vyteká voda krasového pôvodu. Táto štôlňa
bola zameraná ešte v roku 2011 a v tomto roku
sa vykonalo geologické mapovanie, štruktúrne
merania a odber vzoriek na ďalšie analýzy.
Vyvieračka pod Čertovým mostom a jaskyňa Erňa. Vo vyvieračke sondoval najmä Peťo
Šimkanin, bol zaznamenaný postup v dĺžke
cca 6 m.

Speleoklub Cassovia

Speleologický klub v roku 2012 evidoval 33
platiacich členov, ktorí dosiahli úspechy na
viacerých speleologických lokalitách.
Priepasť Veľká Bikfa. Systematickým prieskumom sa lokalizovali dosiaľ nepreskúmané
pukliny blízko ústia priepasti, po prekonaní
Spravodaj SSS 1/2013
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Jarnú exkurziu sme uskutočnili znova v Rumunsku; v pohorí Munţii Pădurea Craiului
sme navštívili jaskyne Ciur Ponor, Ciur Izbuc
a Doboş.
Paľo Kočiš spolu v Lukášom Vlčekom na
vštívili jaskyňu Piatra Altarului, ktorá sa
pokladá za najkrajšiu jaskyňu Rumunska.
Paľo sa so svojimi fotografiami zúčastnil na
fotografickej súťaži v Bulharsku, kde obsadil
2. a 3. miesto, na medzinárodnej speleofotografickej súťaži v Španielsku sa umiestnil na
3. mieste a jeho fotografie s jaskyniarskou
tematikou v súťaži Czech Speleo Photo 2012
získali 1. a 3. miesto.
V rámci ochrany krasových javov sme svojpomocne opravili poškodený uzáver v Diviačej
priepasti na Plešiveckej planine.
Okrem speleologických akcií sme zorganizovali brigády na našom speleodomci v Hájskej
doline.
Jozef Thuróczy, predseda SK

Dve pracovné akcie sa venovali aj jaskyni
Erňa, ktorá je situovaná v južnom svahu Zádielskej planiny a je charakteristická mohutnou sieňou. Na vytypovaných miestach na dne
jaskyne sa vykonávali sondážne práce zatiaľ
bez väčšieho postupu.
Mesačný tieň. Už niekoľko rokov prebiehajúca prieskumná činnosť v jaskyni každoročne
prináša nové a nové objavy. K objaviteľom patria aj bratia Šusterovci, ktorí sa zaradili medzi
kľúčových členov prieskumného tímu a roku
2012 v jaskyni uskutočnili 6 viacdňových pracovných akcií. Speleoalpinistickou technikou
preliezli viacero komínov. Števo je i držiteľom
rekordu vo vylezení najvyššieho komína na
Slovensku (+156 m za dva dni).
Speleologické aktivity s inými jaskyniarskymi skupinami. Bohuš Líška sa zúčastnil
niekoľkých pracovných akcií s jaskyniarmi
z Demänovej a so skupinou Nicolaus v Jaskyni
zlomísk a Stanišovskej jaskyni.
Jano Tencer sa zúčastnil na troch prieskumných akciách v Sedlákovej diere a Jaskyni štyroch medveďov v Belianskych Tatrách, ktoré
organizovali skupiny Speleo Bratislava a Plavecké Podhradie.
Števo Labuda sa zúčastnil na výprave do
Macedónska organizovanej pod záštitou SK
Červené vrchy.

Oblastná skupina Čachtice

Exkurzná a iná činnosť. Rok 2012 bol bohatý aj na takéto aktivity. Najväčší úspech zaznamenali Veronika Hersteková, Tomáš Fuss
gänger z nášho klubu a Zbyňo Valenta a Miro
Vávra od Majkovcov. Pri športovom zostupe
do priepasti Gouffre Berger na planine Vercors
vo Francúzsku dosiahli hĺbku –750 m. Tento
zostup je o to významnejší, že Veronika je na
Slovensku jediná žena, ktorá dosiaľ takúto
hĺbku v jaskyni dosiahla.
Niektorí členovia nášho klubu sa zúčastnili
jaskyniarskeho týždňa SSS v Zakopanom.
Boli sme účastníkmi aj jaskyniarskych kongresov v Írsku a Slovinsku (Laco Gagyi) a v Rumunsku pri meste Râşnov. Na rumunskom
národnom speleologickom kongrese sme reprezentovali SSS panelovou inštaláciou.
Počas krátkych exkurzií do susedného Maďarska sa navštívili niektoré významné jaskynné systémy v Budapešti a Aggteleku.
Organizačné správy SSS

Domáce lokality
Jaskyniari OS Čachtice pracovali v priebehu roka hlavne na novej lokalite s názvom
Plazivé oko; prvá akcia sa tu síce uskutočnila
už v roku 2009, keď sa zistil prepad závrtu
a po niekoľkých hodinách sa obnažili v hĺbke
1 meter skalné steny, ale na lokalitu sa načas
zabudlo. Až 1. 7. 2012 sme sondu znova navštívili s úmyslom bližšie ju preskúmať. Sonda
bola už sčasti zasypaná, napriek tomu sme
postúpili hlbšie ako na prvej akcii. Po zistení,
že pracujeme v kompaktnom komíne, ktorý
pokračuje smerom nadol, sme sa rozhodli
zorganizovať trojdňovú akciu; na nej sme sa
dostali do hĺbky asi 3 m, kde sme zistili, že
ďalšie práce budú komplikované, lebo sme sa
ocitli v sintroch, ktorými je komín vyplnený
12
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Výskum prebehol aj v Beckovskej jaskyni (budeme o ňom informovať neskôr). V priebehu
roka sme navštívili jaskyne Sutinka, Slušná,
Agáčiny a iné.
Zúčastnili sme sa Speleomítingu vo Svite,
ktorý sme spojili s návštevou Slovenského raja.
Boli sme aj na kopáčskej akcii v Novej Stanišovskej jaskyni. Čiastočne sme zrekonštruovali
jaskyniarsku základňu a počas dňa otvorených
dverí sme navštívili Plaveckú jaskyňu.

na celý priemer. Na ďalších akciách sa nám
podarilo v hĺbke asi 5 m objaviť vodou vyerodovaný komín s priemerom asi 20 × 30 cm,
ktorý sa po viac ako metri zatáčal nevidno
kam a vanul z neho prievan s teplotou 9,2 °C.
Keď sme dnu naliali 50 l vody, bolo počuť,
ako sa voda valí do neznámych priestorov.
Vybudovalo sa zábradlie okolo závrtu a lanovka, no na ďalšej akcii sme zistili, že nám
lano niekto rozsekal a jamu zahádzal drevom
a kamením. Keď sa to opakovalo, osadili sme
tam dve skruže a otvor zabezpečili. Do konca
roka sa nám podarilo postúpiť do hĺbky viac
ako šesť metrov.
Ďalšie kopáčske práce sa uskutočnili v Landrovskej jaskyni, kde sa pokračovalo v kopaní
na konci Starej chodby, ktorá sa v dĺžke 16 m
domerala. Pri bodoch 66 – 67 sme začali so
sondovaním vedľa steny, kde sú jasné stopy
po erózii. Prekopala sa aj sonda vo vstupnej
studni v dĺžke 2 m, ktorá smeruje pod Hornú
chodbu.
V letných mesiacoch sa uskutočnila meračsko-vŕtacia akcia neďaleko Landrovskej jaskyne.
Po upravení terénu sa podarilo dostať vŕtaciu
súpravu na miesto určenia. Pre zlé materiálne
vybavenie súpravy sa vŕtanie skončilo po asi
dvoch metroch. Podľa meraní bolo potrebné
dostať sa do hĺbky 5 až 6 m.
Po rokoch sa podarilo obnoviť kopáčske
práce na lokalite Bodovský ponor, ktoré sa
pred niekoľkými rokmi ukončili pre krádež vrátka. Skupina v priebehu roka vyrobila
nový vrátok a práce pokračujú. Po rokoch
bolo potrebné zrekonštruovať amforu, ktorá
bola v dezolátnom stave. Na šiestich akciách
sa podarilo postúpiť o dva metre hlbšie v celom priemere.
V Čachtickej jaskyni sa pracovalo v oblasti
Fajčiarského salónu, kde sa zaznamenali menšie postupy. V marci sa skúmala oblasť Plynových chodieb za pomoci jaskyniarov z Poľska.
Akcie v Čachtickej boli prevažne meračského
ducha.
V jaskyni Hladový prameň prebiehal zoologický výskum pod vedením Dr. Košela. Po
dlhých rokoch sa podarilo jaskyňu uzamknúť
a prebehol prieskum koncového jazera pri nízkej hladine vody, pričom sme skonštatovali,
že bude potrebné demontovať drevený most
ponad jazero, ktorý je v dezolátnom stave.
Spravodaj SSS 1/2013

Zahraničné lokality
Pracovali sme v jaskyniach v Lažánecko-heroltickom krase a pomáhali kopať vo Větrné
propasti. Jeden člen sa zúčastnil akcie v rumunskom Banáte, kde sa pracovalo v jaskyni
Jasanka.
Na mexickom polostrove Yucatán sa uskutočnila vo februári expedícia v jaskynnom systéme Koox Baal. Za pomoci člena našej OS
Karola Kýšku sa podarilo objaviť 9 km nových
priestorov. V Macedónsku sa v letných mesiacoch uskutočnili tri akcie v jaskyni Babuna,
kde sa preplávaním druhého sifónu objavilo
1,2 km nových priestorov. Na objave sa podieľali Karol Kýška, Barbora Kýšková a Tomáš
Urban. Na Sardínii v jaskyni Bue Marino sa
podarilo objaviť 800 m nových priestorov.
Na decembrovej akcii v systéme Koox Baal sa
objavilo ďalších 9 km priestorov. Všetky akcie prebehli v spolupráci so skupinou Speleo
aquanaut Praha.
Exkurzne sme navštívili jaskyne v Slovinsku
a Bosne.
Celkové objavy za rok 2012: 20 018 m.
Lukáš Kubičina, tajomník OS

Speleoklub Červené vrchy

Červené vrchy. Hlavná činnosť sa sústredila
do poľskej časti Červených vrchov. V jaskyni
Studnia w Kazalnicy (–244 m) sme uskutočnili
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ci ponorovej zóny Gorného a Dolného Begova
(šírka asi 5 km s výškou 2000 – 2400 m n. m.).
V lete sme uskutočnili prieskumy a mapovanie v jaskyniach Velika Klisura, Radavc (Kosovo)
a jaskyni Malý Špánik vo Valbone, Albánske
Alpy (Albánsko). Pomáhali sme pri transporte
materiálu pre poľských potápačov Honzu a Homera, ktorí v hlavnom sifóne Velikej Klisury
zaplávali do dĺžky 140 m s hĺbkou 45 m. Tu objavili 4 chodby, z toho jedna je odtoková. V stúpajúcej vetve Medzibrodie P. Pokrievka ml. a P.
Neuschel domerali koncové miesta a rozširovali
Kisimovu úžinu pred Bulharským komínom.
Jaskyňa dosiahla prevýšenie +316 m a dĺžka
nového merania je 8036 m, čo predstavuje vyše
70 % dosiaľ objavených jaskynných priestorov.
Koncom leta sme pôsobili na výprave v masíve
Jakupica. V Slovačke jame na Karadžici uskutočnilo prieskum 6 najmladších účastníkov. Dvojica
L. Štubňa – P. Herich ml. lezením postúpila cez
niekoľko stropných meandrov do Mramorového
dómu (–610 m), kde chodba opäť pokračuje
meandrom v strope tohto dómu. Na začiatku
Čierneho meandra za hlavným sifónom –524 m
zaregistrovali zníženú hladinu jedného z nenápadných jazierok, za ktorým ozvena a prievan
dáva tušiť obídenie sifónu a pravdepodobne pokračovanie freatických chodieb začínajúcich sa
pred bivakom (–450 m) v dĺžke viac ako 1 km.
Dvojica P. Pokrievka ml. a A. Holúbek vyliezla v stene domu Peoni (–400 m) 50 m
a pred nimi sa otvorila mohutná čierňava hore
a hlavne dopredu, ktorú nevedeli rozmerovo
odhadnúť. Mohlo by ísť o logické pokračovanie mohutných vstupných chodieb a meandrov, ktorými vanú silné prievany a spôsobujú
tak neuveriteľné zmeny v ľadových vstupných
častiach jaskyne (cca do –350 až –380 m).
E. Kapucian a M. Plankenbuchler pokračovali v prieskume a meraní v Kaskádovej chodbe, ale pre malý zával a nedostatok materiálu
na rozšírenie tohto miesta akciu skončili.
Ostatní účastníci pracovali 6 dní v jaskyni
Duva. Južne od Karadžice (2473 m n. m.) sme
v nadmorskej výške 2405 m objavili priepasť
s hĺbkou 20 m, ukončenú jaskynným dómom
a krásnou kvapľovou výzdobou, ktorá leží
v širšom okruhu nad systémom Slovačky jamy.
S. Votoupal, M. Sluka a miestny bača Ševšed
objavili jaskyňu Kadina, kde rozobrali dva
závaly a objavili asi 60 m priestorov evidentne

asi 7 pracovných akcií. Na dne v Baníckej chodbe
č. 2 sme postúpili asi 10 m a celkovo za 4 roky asi
50 m. Uskutočnili sme prieskum Malolačniaka
zameraný na znovuobjavenie Bratislavskej priepasti. Spolu so speleoklubom Šariš sme zamerali
jaskyňu Goryczkowa –605 m (pôvodne 351 m)
a objavili pokračovanie jaskyne Grótka Zwolinskiego (11 m), asi 250 m nových chodieb. Obe
jaskyne ležia na území najväčšej tatranskej vyvieračky Goryczkowo wywierzysko, ktorá pravdepodobne odvodňuje aj Tichú jaskyňu (Piu). V tejto
jaskyni sme pokračovali v sondážnych prácach
v závale. Koncom roka sme uskutočnili povrchový prieskum Ľaliového sedla a vo výškach od
1800 do 1860 m n. m. na slovenskej strane sme
zaregistrovali asi 15 – 20 výduchov sústredených
na dvoch miestach, a tak na jar 2013 bude čo
robiť. Celkove v tejto „východnej krasovej hydrologickej oblasti“ viazanej pravdepodobne na
vyvieračku Goryczkowo wywierzysko je už známych asi 6 km jaskynných priestorov.
Iné domáce krasové oblasti. Viacero akcií sme uskutočnili v krasovej oblasti ležiacej
medzi obcami Hybe – Východná a smerujúcej
pod Kriváň (2495 m n. m.). V Jaskyni na Belanskom sme prekopali 3 miesta a objavili asi
30 m chodieb. Jaskyňa je starý ponor a leží asi
4 m nad Belianskym potokom, ktorý pramení
v Krivánskom žľabe, s malým aktívnym ponorom priamo pod jaskyňou.
Vyše 20 akcií sme uskutočnili v jaskyniach
v Demänovskej doline a v Malužinskej jaskyni.
Zúčastňovali sa: K. Dudzinski , P. Imrich,
P. Pokrievka ml., G. a F. Majerníčkové, P. a A.
Holúbek, J. Szunyog, P. Neuschel, Ľ. Očkaik,
J. Šmoll.
Venezuela. M. Sluka sa zúčastnil kanadsko-venezuelsko-českej expedície. Cieľom bolo
premapovanie časti jaskýň Colibri a Muchimuk, od ktorých nie sú dostupné podklady.
Audy a Bouda sa venovali fotodokumentácii
a 3D filmovaniu. Na povrchu sa podarilo lokalizovať 2. vchod do jaskyne Muchimuk. Nebude teda nutné obchádzať cez Colibri a dvakrát
traverzovať dno griety.
Balkán. Do oblasti smerovali 4 prieskumné
výpravy zorganizované v spolupráci s inými
klubmi.
V jarných mesiacoch sme navštívili Macedónsko, masív Jakupica, a 6 dní sondovali
v jaskyni Duva (2100 m n. m.), ktorá leží v srdOrganizačné správy SSS
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Priaznivé zimné počasie a veľké mrazy nám
ponúkli možnosť začať s povrchovým sondovaním v oblasti Krčahova (juhozápad Krakovej
hole). Tu sa nám podarilo nájsť niekoľko miest
s evidentným prúdením vzduchu, čo potvrdila
aj termokamera. Celkovo sme tu vykonali 5
prieskumov.
V Pustej jaskyni sme začali s rozširovaním
spojovacej chodby, keďže sa plánoval potápačský prieskum v zaplavenej časti pod balkónom. Dňa 3. 2. na toto miesto transportujeme
potápača D. Hutňana, ktorý sa sólovo zanára,
no ponor netrvá dlho. Pre nízku viditeľnosť
nenašiel pokračovanie, a tak radosť z bádania
v obrovských zatopených priestoroch, ktoré sa
tu údajne nachádzajú, bola predčasná. Ďalší
pokus bude azda úspešný.
V máji opäť organizujeme potápačskú akciu,
tentoraz v Jaskyni slobody v Pekelnom sifóne,
kde pred 28 rokmi tragicky zahynul Vladimír
Žikeš. Do sifónu sa opäť zanára D. Hutňan.
Po dosiahnutí hĺbky 18,5 m nachádza bubon
s vodiacou šnúrou patriaci V. Žikešovi. Po
prekonaní zúžených pieskových priestorov dosahuje hĺbku 32,2 m a dĺžku sifónu 100 m.
V týchto miestach sa sifón mení na nízku
a širokú puklinu. Pri návrate späť ešte mapuje
sifón a po 48 min je von z vody. Do ,,Pekelňáku“ sa Dano opäť vracia už na druhý deň; má
v úmysle upraviť vodiacu šnúru a odstrániť
starú. Cestou von ešte vyťahuje starý Žikešov
bubon, ktorý tu strávil 28 rokov.
Na sonde v Machnatom sme pokračovali
v hĺbení. Sonda dosiahla hĺbku bezmála 9 m
a od Chodby radosti nás delia už len približne
3 m. Keďže sonda je zabezpečená len provizórnou výdrevou, rozhodli sme sa ju vystužiť
banskými betónovými dielcami. 4,5-tonovú
kôpku pažníc sme k sonde vyniesli pomocou
vlastných chrbtov a 1,5 tony železa sme preniesli k sonde vzduchom.
V lete sa ešte vraciame do Jaskyne mieru
a pokračujeme v rozširovaní chodby smerujúcej k jaskyni Okno. Nato sa opäť vraciame do
Pustej jaskyne a lokalizujeme niekoľko miest
smerujúcich na jaskyňu Štefanová. Keďže sme
našli 4 miesta s možným pokračovaním týmto
smerom, intenzívne sme na nich striedavo, ale
aj súčasne pracovali. Takže už bude len otázkou
času, kedy sa nám podarí pripojiť túto v poradí už 11. jaskyňu k Demänovskému systému.

vadózneho pôvodu, ukončených opäť závalom,
ale na konci so silným prievanom. Ďalším objavom bola jaskyňa Barany-barany-duc – hĺbka
asi 50 m, dole úžina so silným prievanom. Obe
jaskyne ležia vo výškach okolo 2300 m n. m.
pod Solúnskou Glavou (2540 m n. m.), viac
ako 1 km vyššie nad výverom Babuna (skúma
rod. Kýšková a spol.) a 5 km východne od Slovačky jamy alebo 4 km južne od Duvy.
Posledná akcia na Jakupicu bola v októbri,
trojica jaskyniarov spolu s I. Žežovským 3 dni
vykonávala sondážne práce v jaskyniach Snežna jama a Duva.
Účasť speleologických klubov a skupín: Šariš, Nicolaus, Speleo Turiec, Banská Bystrica,
Chočské vrchy, Demänovská Dolina, Speleo
aquanaut, SK Warszawa, Speleoklub Tatrzański Zakopane, AVEN Sosnowiec, Červené
vrchy, Peoni Macedonia.
Ján Šmoll, predseda speleoklubu

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina

Rok 2012 sme začali hľadaním možného
prepojenia Jaskyne slobody a Medvedej jaskyne.
Podľa prepočtov P. Hericha ml. mali byť od seba
vzdialené len 5 m. Na lokalizáciu sme použili
lavínové vyhľadávacie prístroje a vysielačky na
hlasové spojenie. Ani pri použití týchto pomôcok sa nám presné miesto nepodarilo lokalizovať. Opäť sme sa sem vrátili 6. 3., no v Medvedej
jaskyni už na iné miesto. Po niekoľkých minútach hľadania nám lavínové prístroje ukázali
vzdialenosť 12 m, čo v skutočnosti znamená
vzdialenosť 6 m. Zanechaný materiál a nástroje
v jaskyni nám dovolili okamžite pracovať na
hĺbení sondy. Po niekoľkých hodinách sa sonda
mení na spojovaciu chodbu medzi jaskyňami
a s veľkou radosťou si podávame ruky.
Spravodaj SSS 1/2013
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polygónového ťahu DJS v digitálnej mape dosiahla oficiálne udávanú dĺžku DJS v tabuľke
najdlhších jaskýň Slovenska.
Počas roka 2012 sme vykonali spolu 48
pracovných akcií, prekonali sme dĺžku 35 km
v Demänovskom systéme a 14 km v jaskyni
Štefanová. Pustili sme sa do pravdepodobne
náročného prepojenia j. Štefanovej s Dem.
jaskynným systémom. Pri prieskume nám pomohlo viacero jaskyniarov z niekoľkých jaskyniarskych klubov, za čo im patrí naša vďaka.
Lukáš Benický, Ľuboš Holík, Pavel Herich ml.

Počas roka sme urobili ešte dve hydrologické
merania, ktoré priniesli zaujímavé výsledky.
Na prieskume jaskyne Štefanová sa v roku
2012 podieľali jaskyniari z viacerých klubov SSS,
ako aj speleológovia z Moravy a Poľska, ktorí významne pomohli pri prieskume domácim
jaskyniarom. Časť úsilia bola venovaná sprístupňovaniu trasy za Difúzor, najmä spriechodneniu
skratky do Dómu titánov. Pri rekognoskácii
odbočiek tesne za Difúzorom bolo objavené prepojenie do Siene plavcov a na riečisko od Dómu
tancujúcich skál (DTS). Aj tu sa vykonali práce
na rozšírení tejto skratky, tá sa však bude dať
využiť len v prípade núdze, keďže tu treba prekonať dva aktívne polosifóny. Vybudovali sme
podzemný tábor č. 3, čo nám efektívnejšie umožní skúmať juhozápadnú časť jaskyne. Podarilo sa
preskúmať dva komíny vysoké 20 a 28 m. Prvý
v Jazernom dóme, druhý nad Pudingovým jazerom. Ich vylezením sa nepodarilo objaviť vyššie
úrovne jaskyne. Oba komíny boli zmapované.
Najradostnejšou činnosťou v jaskyni je však
objavovanie a dokumentácia jej panenských
priestorov. Na poschodí nad Kasprovou šikminou sme objavili Dóm skeptika s perspektívou
pokračovania. Menšie objavy boli v okolí siene
Sofia a Chodby mŕtvych jazier. Najzaujímavejšie objavy sa uskutočnili v juhozápadnej
časti jaskyne, a to v Kryštálových riekach a za
Hadím meandrom. Tu chceme zamerať našu
pozornosť, lebo v tejto časti jaskyne očakávame väčší rozsah doteraz neznámych priestorov.
Celkovo sme v jaskyni Štefanová za celý rok
uskutočnili 17 akcií, z toho jednu trojdňovú,
a preskúmali a zdokumentovali sme 1003 m
nových jaskynných priestorov. Dĺžka jaskyne
ku koncu roku je 14 105 m.
Práce na mape Demänovských jaskýň napredovali rýchlym tempom, ťažiskom činnosti
bola práca mimo terénu, spracovávanie dát
starších meraní. V tomto roku sa prakticky
podarilo vyčerpať všetky dostupné údaje a spojiť ich do jedného mapového diela. Prevažne
v druhej polovici roka sme sa venovali domeriavaniu priestorov v Pustej jaskyni a Chráme
slobody, ku ktorým sa nenašli meračské údaje
alebo neboli nikdy zamerané. Zameralo sa
1294 m prevažne v Chráme slobody. Na meracích prácach sa menším dielom podieľali
jaskyniari z viacerých klubov SSS i jaskyniari
z Moravy. Na prelome rokov 2012/2013 dĺžka
Organizačné správy SSS
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V roku 2012 sme uskutočnili 25 akcií, z toho
17 na Krakovej holi a 7 na Muránskej planine, 2 vo Francúzsku.
Liehová sonda. V sonde pod Starým hradom pracujeme od roku 2009. Táto sonda
sa nachádza v sústave výduchov slepej priehlbiny. V sonde sa chlapci zakopali ďalších
8 m, pričom pôvodnú chodbu zasypali (stratili
prievan), takže celková dĺžka chodby je 15 m
s prevýšením 9 m.
Jaskyňa slnečného lúča. Od začiatku sezóny pracovali na prekopaní dolného vchodu
do Slnečného lúča, kde vlani z koncového závalu pomocou vysielačiek dokázali nadviazať
spojenie s povrchom. Vzdialenosť je asi 10 m.
Blízkosť povrchu dokázala aj zvuková komunikácia. Na povrchu pokračovali v hĺbení sondy,
ktorú začali kopať ešte minulý rok, a v lete sa
podarilo spojiť sondu s Jaskyňou slnečného
lúča, čím sa môže podstatne zľahčiť prístup
na pracovisko. Pre dolný vchod do JSL je charakteristický silný prievan. Až na jar zistíme,
či sa nám tento vchod nezaľadní. Postupovým
prácam na najnižšom bode jaskyne venovali
len jednu akciu.
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Muránska planina. Na planine sa venovali povrchovému prieskumu a meraniu
teplôt v oblasti Malej a Veľkej Stožky, Randavice, Chotárnej a v Sonde Polomčanov.
V dolinkách od Sitárky po Teplú a vo Dvorci
zamerali každý krasový jav dlhší ako dva metre
a jednu jaskynku s dĺžkou cca 20 m.
V zahraničí. Vo Francúzsku v oblasti Dévoluy sme sa venovali v zimnom období povrchovému prieskumu a hľadaniu výparov a v letnom
období výskumu jaskyne Baume des Jalabres
(Gealabres) a jej okolia, kde sme urobili fotodokumentáciu a odobrali vzorky žulových kryštalinických okruhliakov na ďalší výskum.
Elena Hipmanová, vedúca klubu

2012 uskutočnili asi 5 akcií, na ktorých sme rozširovali perspektívnu odtokovú Temnú puklinu
s postupom asi 8 m dopredu.
Zahraničie. Roku 2012 sme v jaskyni Dracoaia (Rumunsko, pohorie Bihor) uskutočnili
8 akcií, na ktorých sa podieľalo 8 jaskyniarov
z dvoch speleologických klubov (Speleo Drienka a Speleo Šariš). Podarilo sa nám zamerať
271 m priestorov objavených ešte v roku 2011,
ostalo nezameraných ešte cca 200 m. Na začiatku roka 2012 sme sa venovali hlavne prieskumu
Krkahájov a lezeniu v Kaňone. Prieskum týchto
priestorov však nepriniesol očakávaný výsledok,
tak sme svoju aktivitu koncentrovali na podľa
nás perspektívnejšie miesto v závere Sadrovcovej chodby. Postúpili sme tu kopaním v zanesenej chodbe s prievanom o 9 m dopredu. Jaskyňa
Dracoaia dosiahla k 31. 12. 2012 dĺžku 1715 m
pri prevýšení 107 m. Exkurzne sme navštívili
jaskyňu Meziad a počas letnej akcie sme reko
gnoskovali aj terén na sedle Varasoaia (Padiș).
J. Heteši, V. Papáč a J. Psotka

Speleoklub Drienka

Jaskyniarsky klub
Dubnica nad Váhom
Domáce lokality. V Slovenskom krase pokračoval sľubný prieskum, prolongácia i dokumentácia lokalít s možnosťou prieniku do
viacerých vytypovaných a rozpracovaných jaskynných systémov. V rámci Slovenského krasu
sme najviac hodín odpracovali v SG-ponore,
Milade, lokalitách okolo Milady, Malej mestskej
priepasti, Ordone, Východnej Ardóčke. Vykonala sa revízia a úprava vchodov v SG-ponore,
Kečovskej vetve I a v 41-ke. V Milade, Bezodnej
ľadnici, Jaskyni na Kečovských lúkach sme
vykonali revíziu priebehu jaskyne. Okrem toho
sme vykonali desiatky prieskumných povrchových akcií, ktoré viedli k následnému objaveniu
nových perspektívnych lokalít. Na Plešiveckej
planine sme sa venovali prieskumu a dokumentácii jaskyne Prievanová diera objavenej na jeseň
2011. Počas piatich akcií boli domerané všetky
objavené priestory a jaskyňa dosiahla dĺžku
770 m a hĺbku 86 m. Pracovali sme sa aj na
spriechodnení viacerých nepríjemných miest
jaskyne a vystrojení dvoch úsekov oceľovými
stúpačkami. Na dne jaskyne sme do konca roka
Spravodaj SSS 1/2013

V oblasti Mojtínskeho krasu sa odpracovalo 60 akcií, väčšina z nich v Jaskyni s oknom
a Jaskyni v Medzivrší.
V Jaskyni s oknom sme počas 29 akcií vyťažili 32 m3 materiálu. Pri práci nás ohrozoval
padajúci strop a celá pravá stena v priestore
nad Toboganom, a tak sme sa rozhodli priestor vyčistiť v celom profile. V Jaskyni v Medzivrší pokračovali práce v sonde pod vchodom
a koncom roku sa nám podarilo preniknúť cez
úzku puklinu do malej, 5 m hlbokej studne,
ktorá sa končí sutinou.
V Jaskyni na Rúbani sme bez väčšieho úspechu
preskúmali lezeckou technikou všetky komíny.
Ďalšie akcie sme spravili v jaskyniach Komín, Na
Grúňoch, Mojtínska jaskyňa a Líščie diery.
Spolu s Horskou službou sme usporiadali
v poradí už tretie Lezecké dni a v Mojtínskej
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la. V tých rokoch v druhom priestore bol veľmi
nízky strop s kvapľami smerom dole do humusovitého dna. Na najbližšej akcii sa pokúsime
o nové, kvalitnejšie fotografie. Vchod jaskyne
sme čistili od buriny a kríkov.
Spoločná akcia s predsedom skupiny a Ankou z ObÚŽP Prievidza, praktikantkou z Kanianky a praktikantom zo Skalice do doliny
nad obcou Vyšehradné pod svahom Polenky
a Čiernym lesom s kótou 721 m s návštevou
tamojších jaskýň. Dvojvchodovú jaskyňu sme
nehľadali, pretože chovateľ koní nám oznámil,
že sa tam túla medvedica s mladými. Na základe informácie miestneho lesníka sa dolina
vo Vyšehradnom, kde sa nachádzajú jaskyne,
nazýva Potlová; lokalita, kde sú koníky, sa volá
Usadlosť Monty. Svah po ľavej strane s jaskyňami má miestny názov Morské oko.
Rokošský kras. Jaskyňa v Dvorane II: Sondovanie v koncovej pukline, rozbíjanie veľkých
skál. Na prácu v jaskyni je potrebných viac členov pre úzke kľukaté pukliny. Údržba uzáveru.
Vestenická medvedia jaskyňa: Údržba uzáveru. V chatke neznámi návštevníci poškodili
kachle a komínové rúry. Zabezpečenie a vynesenie, následne ich výmena. Úprava prístupových schodov.
Ochrana krasu a jaskýň. V uplynulom roku
sme zaregistrovali novú jaskyňu v katastrálnom území Kľačna, a to na základe oznámenia
starostu tejto obce; s ním sme jej dali názov
Jaskyňa Kivek. Situovaná je v JV svahu kopca
Kivek nad rázcestím piatich ciest v Lúčanskej
Malej Fatre. Priestranná jaskyňa má hlavný
vchod a naľavo malý otvor skoro ako okno. Od
vchodu smerom napravo do najvzdialenejšej
úzkej pukliny je 15 m.
Na činnosti speleologickej strážnej služby sa
podieľajú dvaja členovia, vykonávajúci kontroly vchodov a jaskýň, čistenie okolia vchodov
a údržby uzáverov. Z akcií sa vyhotovujú hlásenia pre SSJ.
Iné aktivity. Návšteva jaskyne Vlčí dol pri
Omastinej v Uhroveckom krase. Na zasadnutí
predsedníctve SSS a Speleomítingu vo Svite sa
zúčastnil predseda skupiny a Vladko Záhon so
šoférom Mirkom. Na 53. jaskyniarskom týždni
v Zakopanom v Poľsku sa zúčastnil predseda skupiny s chlapcom Milanom, absolvovali
exkurzie do jaskýň Goryczkowa, Kasprowa
Niżnia, Miętusia, Zimna a Wodna pod Pisaną.

priepastnej jaskyni prebehlo cvičenie zamerané
na odvetrávanie zadymených priestorov.
Na výročnej členskej schôdzi sa zrušilo členstvo jedného člena a prijali sa dvaja noví členovia. Počet členov jaskyniarskeho klubu s členstvom v SSS ku dňu 19. 1. 2013 bol 22.
Peter Medzihradský, predseda klubu

Jaskyniarsky klub Handlová

Členovia klubu v uplynulom roku zorganizovali 18 povrchových a pracovných akcií,
z ktorých bolo vyhotovených 18 technických
denníkov. Oproti roku 2011 je to výrazný
pokles v počte akcií a odpracovaných hodín.
Klub tvorí 12 členov.
V Sklenianskom krase sa začiatkom roka
na povrchovej akcii za slnečného, mrazivého
počasia zisťoval prievan v skalných puklinách
svahu Hájskej skaly a v Pukline pod cestou vo
svahu Bôrovej hory. Puklina bola v priemere
1 m bez snehu. Po dlhom čase sa vykonal
prieskum Jaskyne v Tepličkách. Zistili sme, že je
prepadnuté humusovité dno v koncovej pukline. Zostali z toho len dve akcie na sondovanie,
pretože je potrebných viac členov. V júni sa
uskutočnila akcia na Závrte č. 3. Hneď po
príchode sme zistili, že tam boli nevítaní návštevníci: našli sme otvorený uzáver, poškodený
ľavý zámok, pravý bol otvorený a ohnutá hrubá oceľová západka, vrchná uzáverová skruž
bola odsunutá.
Staronová jaskyňa – prehlbovanie dna vo
vstupnom priestore smerom do druhého priestoru s cieľom zistiť stav jaskyne. Počas akcie
v septembri sme zistili, že v oboch priestoroch
neznámi návštevníci vyberali kamene, ako aj
výzdobu zo stropu pravdepodobne do skaliek.
Pamätám si, že práve pre výzdobu sme v minulosti nechceli jaskyňu otvárať. Tieto priestory
sme navštívili naposledy asi v 90-tych rokoch,
ale ich fotodokumentácia sa celkom nevydariOrganizačné správy SSS
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V uplynulom roku sme nevykonávali speleo
logickú činnosť na území národnej prírodnej
pamiatky ani chránených areálov v Prievidzskom okrese.
Členovia sa na klubových aktivitách podieľajú podľa svojich možností. Na dobrej úrovni
je spolupráca so ZO SZOPK A. Kmeťa. V mene
výboru ďakujem tým členom, ktorí sa v uplynulom roku zúčastňovali akcií, a tak prispeli
k činnosti jaskyniarskeho klubu.
Peter Strečanský, predseda JK

tek, Ivan Trnovský ml., Zuzana Laučíková a Juraj
Szunyog. Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok
2012 bol 20 (+ 18, keď rátame aj účasť jedného
člena).
V Ludrovskej jaskyni pokračovali František
Hanes, Vladimír Macko, Ľuboš Halička a Slávka Szunyogová v sondovaní na konci jaskyne
v Ovenkinej sienke, kde cítiť slabý prievan.
Spolupracovali sme s JK Strážovské vrchy
v rámci projektu spracovania mapovej dokumentácie v Therione. Pôsobili sme v jaskyniach:
Četníkova svadba, Jánošíkova jaskyňa a Strážovská priepasť (Slávka Szunyogová, Ľuboš Halička, Lenka Jánošíková a Juraj Szunyog).
V lete sme boli na návšteve v Jaskyni mŕtvych
netopierov, kde Martin Szunyog brigádoval
ako vodca pri sprievodcovskej činnosti. So
sprevádzaním pomáhali aj Slávka Szunyogová,
Ľuboš Halička a Juraj Szunyog.
Ľuboš Halička sa spolu s jaskyniarmi zo Speleo Detva zúčastnil na akciách na Krakovej holi.
Juraj Szunyog sa zúčastnil v máji expedície na
planinu Jakupica v Macedónsku, kde pomáhal
pri kopaní v jaskyni Duva. Jaskyniarskeho týždňa v Zakopanom sa zúčastnili Szunyogovci.
Slávka Szunyogová a Martin Szunyog pracujú na inovácii našej klubovej internetovej
stránky na novej adrese: http://www.schv.sk.
Na Speleomítingu 2012 vo Svite sme získali
3 ocenenia:
• ocenenie SSS za rok 2011 za objav Prosieckej
jaskyne – členovia SCHV
• ocenenie redakčnej rady Spravodaja SSS pre
autorov najprínosnejších príspevkov za rok
2011 – Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne
• cenu divákov Speleomítingu 2012 za najhodnotnejší príspevok z domácich lokalít
– Juraj Szunyog: Objav Prosieckej jaskyne.
V roku 2012 sme uskutočnili 26 jaskyniarskych akcií. V Prosieckej jaskyni sme objavili
36 m priestorov a zamerali sme 65 m.
Juraj Szunyog, predseda SC

Speleoclub Chočské vrchy

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku
2012 evidovaných 19 členov. Z nich niekoľko
aktívnych členov pôsobilo v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách.
Hlavnú činnosť sme sústredili na minuloročný
objav Prosieckej jaskyne. Suché obdobie spôsobilo, že ani tento rok nebola jaskyňa pri Prvom
jazierku zatopená. Na jar sme však mohli pozorovať občasné toky na konci jaskyne pred Čistou
sienkou (až do 8 l/s) a v Chodbe na riečisko
v okolí polosifónika. Vo februári sme domerali
jaskyňu po Čistú sienku v dĺžke 29 m, čím jaskyňa dosiahla dĺžku 286 m. Potom sme sa zamerali
na prekopanie Hučiaceho komínika v dĺžke 5 m,
ktorý sa podarilo prekonať 7. 12. 2012. Za komínikom sme objavili malú sienku s ďalšou plazivkou, idúcou šikmo nahor. Objavili a zamerali sme
36 m, čím sme v Prosieckej jaskyni dosiahli dĺžku
322 m. V októbri sme inštalovali pod Hučiacim
komínikom plošinu z dosiek na zabránenie zasýpania pukliny nadol, ktorou sa ide do Čistej
sienky. Sutinu z Hučiaceho komínika sme zhromažďovali v 2 m priepasti, z ktorej sme ju transportovali v 10 l kanistroch na vzdialenosť 50 m,
koncom roka až 60 m do Objavnej sienky. Na
prácach sa zúčastnili: Daniela Kajúchová, Slávka
Szunyogová, Martin Szunyog, Ľuboš Halička,
Ferdinand Hanes, Lenka Jánošíková, Štefan SiSpravodaj SSS 1/2013

Oblastná skupina Inovec
Začiatkom r. 2012 sme počas zimných podmienok vykopali v masíve Teplého vrchu sondu vo výduchu TV-6, ktorý sa nachádza 24 m
pod jeho vrcholom. Po preniknutí do menšej
dutiny v hĺbke 2,5 m sa ukázalo, že prievan
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Oblastná skupina Jána Majku

prúdi iba z medzivrstvovej štrbiny tesne pod
úrovňou vstupu do sondy. V ďalších prácach
na lokalite sme preto nepokračovali.
Niekoľko akcií sme venovali výkopovým prácam na Starej vyvieračke pri Čachticiach, kde
sme v horizontálnej chodbe postúpili vyčistením plne zasedimentovaného profilu o 1,5 m.
Vo vstupnej otvorenej časti sme výdrevou zabezpečili previsnutú skalnú stenu proti zrúteniu, ktoré hrozí v dôsledku jej premŕzania. Lokalitu zmapoval J. Halama pomocou DistoX.
V rámci mapovania jaskynnej fauny vybraných nesprístupnených jaskýň sme v apríli
a septembri umožnili vstup do Modrovskej
jaskyne skupine biológov vedenej doc. Ľ. Kováčom z PF UPJŠ v Košiciach. Pri druhej návšteve
sme našli vylomený uzáver na vchode jaskyne,
ale zreteľné poškodenie výzdoby sa nezistilo.
Poklop bol dočasne uzamknutý visacím zámkom. Vchod plánujeme zabezpečiť v r. 2013
robustnejším uzáverom.
V rámci realizácie projektu SSS a SSJ sme
dokončili mapovanie Modrovskej jaskyne,
pričom dĺžka zameraných priestorov dosiahla
581 m. Z mapovania jaskyne bolo zhotovených
5 technických denníkov.
Zúčastnili sme sa tiež na výkopových prácach
v masíve Lažteky severne od Dechtíc, kde sa
v minulosti lokalizovalo niekoľko paleoponorov. Najviac sa tu angažoval Ing. J. Halama, člen
SK Minotaurus, ktorý počas 35 akcií s prispením členov OS Inovec a ďalších sympatizantov
postúpil na lokalite L-2 odprataním cca 20 m3
sedimentov do hĺbky 7 m, čím z pôvodného
previsu vznikla jaskyňa s dĺžkou 15 m. Možnosť pokračovania je však problematická, lebo
pre tesné priestory vo výkopových prácach nemožno napredovať. Na lokalite L-7 prenikol J.
Halama prehĺbením vstupného otvoru horizontálnou plazivkou do vzdialenosti 3 m.
Uskutočnili sme kontrolu stavu dočasných
drevených „uzáverov“ jaskýň HV-1 na Hrabutnom vrchu, Jaskyne pod Vrátnom a jaskyne
SS-1 na Salaškách v Čachtickom krase. Vo všetkých prípadoch sme museli konštatovať nutnosť vybudovania pevných kovových uzáverov.
Vedúci OS sa v júli zúčastnil na stretnutí malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom krase.
Skupina uskutočnila celkove 10 pracovných
a 5 mapovacích akcií.
Ivan Demovič, predseda OS
Organizačné správy SSS

Členovia OS Jána Majku vykonali 35 pracovných akcií, pri ktorých bolo prolongovaných
5 lokalít. Aktivity skupiny sú sústredené na
Silickú planinu, Dolný vrch, Jasovskú planinu
a Zádielsku planinu.
Prolongácia Priepasti Valentovcov na DV po
10 rokoch významne pokročila nielen vďaka
usilovnej práci, ale aj otvorením sa voľných
priestorov, čím vykopaná 14 m hlboká priepasť
získala ďalších 10 m hĺbky. Z pôvodne zvukovo
zisťovanej hĺbky síce výrazne ubudlo, ale nádej
na pokračovanie naďalej ostáva. Problémom
však je nemožnosť ukladať vyťažený materiál
v podzemí. Narástla tak potreba aktívnych
kopáčov na minimálne 4 osoby.
Na DV skupina pracuje aj na otváraní zatiaľ
5 m hlbokej Priepasti u siedmich jazvecov.
Priepasť je zaujímavá svojou lokalizáciou, situovaná je pri skalnej stene dna nehlbokého
závrtu, v ktorom sa nachádzalo 7 jazvečích
brlohov.
Významným počinom bolo otvorenie dlho
neaktívnej lokality Zádielskej planiny, povod
ňového výveru vyvieračky Vízavat, ktorá dala
pocítiť svoju nedotknuteľnosť už mnohým jaskyniarom. Iniciatívu vyvinul Gusto Stibrányi.
Svoje predstavy a plány predstavil aj členom
spriatelených skupín a vedeniu NP Slovenský kras a Štátnej ochrane prírody so sídlom
v Rim. Sobote. Na jar 2012 sa prelezením rozšíreného výduchu v snehovej zátke pri skalnej
stene podarilo nášmu členovi Mirovi Vávrovi
nahliadnuť do predtým nevidených priestorov.
Tie sa uvoľnili v miestach, kde kedysi skončili sizyfovskú prácu rožňavskí jaskyniari. Nasledovalo 9 pracovných akcií, pri ktorých sa
podarilo priestory z pôvodne ťažko prieplazných zväčšiť tak, že sa v nich dá pracovať. Pri
pracovnej aktivite 2. apríla sa mimoriadnou
snahou a kolektívnym prístupom na lokalite
prejavili zakladajúci členovia skupiny OS JM
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vali hlbšie. Na povrch sme vystúpili po 16 a pol
hodine. (Podrobnejšie v Spravodaji 3/2012.)
Špecializovaná speleologická strážna služba
v rámci svojich pridelených lokalít vykonala
14 návštev v NP Slovenský kras bez nezaevidovania priestupkov. Jediným problémom,
síce viditeľným, ale nekontrolovateľným ostáva ťažba dreva vo všetkých častiach NP Slovenský kras!
Významnou udalosťou pre skupinu je prijatie troch nových členov a piatich čakateľov na
členstvo.
Zbyněk Valenta, predseda OS

Anti Drozda, Igor Tar a Peter Erdélyi, ktorí si
zaspomínali na prácu v podzemí krasu.
Prolongáciu týchto Y pripomínajúcich priestorov zatiaľ zastavila voda.
Popri kopáčskych prácach sa na lokalite vykonali 2 akcie za účasti geofyzika a banského
merača a 3 akcie s georadarom, ktorý obsluhoval a akciu tým sponzoroval Miro Terray.
Krátka jednodňová akcia na overenie stavu
lokality sa uskutočnila na Silickej planine
v Kryštálovej priepasti a v Jaskyni bielych pavúkov.
Speleoalpinistické akcie sa niekoľkokrát
konali vo Veľkej Bikfe. Viedol ich náš kamarát z Cassovie Tomáš Fussgänger. Pri jednom
návrate vstupnou šachtou sa aj vďaka našej
nízkej výstupovej rýchlosti podaril objav nudiacemu sa Tomášovi, visiacemu na kotvení,
keď naliezol do nenápadného okna, ktoré
vystupujúcim a fučiacim speleoalpinistom vo
vidine skorého návratu na povrch dosiaľ vždy
uniklo. Tým sa ukázala nová dimenzia dávno
známej a takmer už nezaujímavej Veľkej Bikfy.
Podrobnosti sa dočítate v Spravodaji č. 3/2012.
Jasovská planina má pre našu skupinu svoje
miesto v jej severovýchodnom okraji v jaskyni
Teplica – Gajdova štôlňa. Vzhľadom na pozastavenie potápačskej činnosti v roku 2012 sa
na lokalite okrem odkrývania zasutineného
vstupu a kontroly pôvodne polosifónu nevykonávala činnosť.
Zaujímavou akciou, ktorá by sa mohla skôr
nazývať exkurziou, bola tzv. predpremiéra 60.
výročia objavenia priepasti Gouffre Berger na
planine Vercors vo Francúzsku, v ktorej sa prvý
raz na svete dosiahla hĺbka 1000 m. Zúčastniť
sa na tejto akcii nám umožnil kamarát Tomáš
Fussgänger, ktorý svojimi kontaktmi a výrečnosťou presvedčil organizátora o oprávnenosti
jeho a našej účasti na tejto celosvetovo významnej jaskyniarskej udalosti. Za Majkovcov
vycestovali Miro Vávra a Zbyňo Valenta. Hĺbku
–750 m sme dosiahli vo štvorici s členmi Cassovie Veronikou Herstekovou a Tomášom Fuss
gängerom po cca 7 hodinách. Keďže sme boli
zaradení na zostup až piaty deň konania akcie,
zdevastované laná a stretávanie sa a obchádzanie sa s vystupujúcimi, prípadne zostupujúcimi jaskyniarmi rýchlosť pohybu v šachtách
značne limitovali. Pre nutnosť namočiť sa na
vyťahaných lanách v traverze sme nepokračoSpravodaj SSS 1/2013

Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš

Hlavná speleologická činnosť prebiehala
v Malužinskom krase. V priepasti Škarkétka
sa počas niekoľkých akcií čistil koncový sifón,
ale postup bol minimálny. Pri ďalšom sondovaní bola objavená bočná chodbička dlhá
7 m. Pri prieskume pomáhajú členovia JK Strážovské vrchy. Sondovacie práce pokračovali
aj vo Svidovskej jaskyni č. 1. Pri prehlbovaní
dna sa vynieslo asi 3 m3 zeminy, ale vrstva nánosov je oveľa hrubšia, ako sa predpokladalo.
V Malužinskej jaskyni po vyčistení nánosov
sa nám podarilo preniknúť do úzkej chodby
s dĺžkou 12 m. Na prieskume jaskyne sa pokračuje. Pokračoval aj prieskum Morského oka
a dokončila sa jeho dokumentácia.
Alfréd Gresch, predseda OS

Oblastná skupina
Liptovská Teplička
Skupina sa v poslednom období trápi s nedostatkom záujmu o manuálny praktický
speleologický prieskum. Myslím si, že je to
pribúdajúcim vekom našich jaskyniarov, ale
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Speleoklub Malá Fatra

súvisí to aj so starosťami o finančné a ostatné
zabezpečenie svojich životných priorít a s pracovnou zaneprázdnenosťou. Nedarí sa omladiť
a rozšíriť členskú základňu.
Členovia skupiny aj v roku 2012 vykonali
viaceré návštevy na našich najznámejších lokalitách s cieľom kontroly a ochrany krasu.
Zatiaľ dvakrát sme navštívili pre nás dovtedy
neznámu jaskyňu v Murániku, ktorú znovuobjavili pri poľovačke tunajší lesníci. Okrem
iného je v nej zaujímavý záznam o návšteve
z roku 1866.
Ani v roku 2012 sme si nepripísali novoobjavené metre jaskynných priestorov.
Vlastimil Knapp, vedúci OS

V roku 2012 sa znížila členská základňa speleoklubu na 9 členov, čo malo dosah aj na počet a rozsah vykonaných akcií. Tie sa sústredili
na Beliansku dolinu vo Veľkej Fatre, lokalitu
Žiarna 4. Celkove sme tu odpracovali 15 akcií,
zameraných na vyriešenie prieniku za zával za
sifónom. Jaskyňu sme zamerali a na základe
merania sa vykopala nová sonda vo svahu južne od pôvodného vchodu. V sonde sa objavil
náznak erodovanej jaskynnej chodby a silný
prievan. Povrchovým prieskumom sa v okolí
zistili ďalšie krasové javy, ktoré potvrdzujú
predpokladaný systém zameraný prútikovaním. Prúdom vody v jaskyni v jarnom období
sa znova prisypal výstup zo sifónu do nových
priestorov s hučiacim prievanom, súčasne sme
však zistili miesta prítoku a odtoku vody v závale. Voda tiež omyla steny chodby, a tak sa
ukázal ich silne erodovaný tvar potvrdzujúci
pôvodne tu tečúci vodný tok. Jaskyňa Žiarna
4 je vyčistená od predtým nakopanej sutiny
a skál, lanovka sa zrekonštruovala, sifón je
zabezpečený hrádzou proti padaniu sutiny
a natekaniu vody zo západnej strany.
Povrchový prieskum vykonávali členovia
klubu aj v priestoroch Dubnej skaly, Žarnovickej doliny a Drienka, celkove na 5 akciách.
Zástupcovia klubu navštívili speleologicky aj
zahraničie, a to trikrát Slovinsko, raz Chorvátsko, Srbsko, Poľsko a Macedónsko.
Pavol Pokrievka, predseda speleoklubu

Jaskyniarsky klub
Liptovský Trnovec

Roku 2012 sa uskutočnili len štyri jaskyniarske akcie. Zúčastnili sa na nich sporadicky len
dvaja alebo najviac traja členovia.
Dve akcie sa uskutočnili v Dolinke Hôlno
v jaskynke pod statnou jedľou. Čistí sa zapchatá chodba. Ďalšia akcia bola v Medvedej
jaskyni. Bolo potrebné dokonalejšie a bezpečnejšie uchytiť kotviace lano a rebrík v komíne a zhodnotiť perspektívnosť pokračovania
komína. Prišli mi poradiť a pomôcť skúsení
jaskyniari Maťo Rybanský a Lukáš Vlček. Posledná akcia sa uskutočnila v lokalite Hlboké
košariská. Rozšírili sme vchod do jaskyne. Bol
mi pomôcť Maťo Rybanský. V dolinke Pod
Červený skok na rozhraní lesa a kosodreviny
sme zaregistrovali zaujímavý otvor s prievanom.
Trnovecký jaskyniarsky klub v poslednom
desaťročí zažíva útlm. Asi nám treba dať inzerát, že hľadáme takzvaných „panelákovských“
nových členov, ktorí by určite pozdvihli aktivitu nášho klubu.
Rastislav Hollý, predseda klubu
Organizačné správy SSS

Speleoklub Michalovce
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub Minotaurus
Prieskum a dokumentácia jaskýň
Najviac úsilia sme vynaložili na prieskum
Krásnohorskej jaskyne a jaskyne Silická ľadnica.
Ardovská jaskyňa. V rámci projektu digitalizácie jaskynných máp pre SSJ sme dokončili revízne mapovanie jaskyne. Na 2 akciách
sme zamerali 450 m polygónu a znova vy
tvorili mapu nových častí, ktoré na Kučerovej
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zatiaľ nevedeli jednoznačne určiť. V komíne
je unikátna koralitová výzdoba, preto sme mu
dali názov Koralitový komín.
Jaskyniari z klubu Tartaros v lete prekopávali sedimenty na konci stúpajúcej vetvy, a zatiaľ
sa dostali ďalej o 10 m. Chodba je v celom profile vyplnená sedimentmi, asi to nemá význam
ďalej prekopávať. Prievan tam nie je. Na 1 akcii
sme sa venovali aj fotodokumentácii nových
objavov. Zároveň sme začali aj so zameriavaním. Do konca roka sa zameralo riečisko od
výstuže po sifón (vrátane stúpajúcej chodby)
v dĺžke 114 m. Treba ešte domerať Koralitový
komín. Celková dĺžka novoobjavených priestorov je do 200 m.
Na 2 akciách sme sa venovali povrchovému
prieskumu svahu planiny nad Krásnohorskou
jaskyňou s cieľom nájsť horný vchod do jaskyne. Počas silných mrazov prúdil v plazivke
mimoriadne silný prievan, ale bohužiaľ, na
povrchu sme nenašli žiadne vytopené alebo
inak podozrivé miesto. Prešli sme aj zopár
závrtov blízko okraja planiny, ale bezvýsledne.
Zatiaľ netušíme, kde môže byť horný vchod
do jaskyne.
Na jeseň pri zvýšenom prietoku vody sme
zistili, že sutina nedostatočne prepúšťa vodu
pod výstužou, nízka chodba je zaplavená a nie
je možné prejsť do nových objavov. V roku
2013 budeme musieť tento problém technicky
vyriešiť, lebo nám to komplikuje prieskum v
tejto časti jaskyne (nie je to dobré ani z hľadiska bezpečnosti).
Silická ľadnica. V spolupráci s českými potápačmi sme začali s prieskumom a dokumentáciou jaskyne za sifónom Kufr. Potápači
J. Huráb a T. Ptáček pomocou tzv. kufrov sa
dostali za sifón, kde prekopali sedimenty v riečisku a znížili hladinu vody v sifóne asi o 10
cm. Vďaka nim je možné sa dostať za – teraz už
polosifón Kufr aj bez potápačského výstroja.
Po prvotnom prieskume a fotodokumentácii
neskôr nasledovali ďalšie náročné akcie spojené s meračskými prácami a rozširovaním perspektívneho miesta na konci jaskyne. Zamerali
sme sifón Kufr pomocou špeciálnej lodičky,
ktorou sme transportovali meraciu súpravu.
Zatiaľ sme v jaskyni vytýčili a zamerali 623 m
polygónu v známej časti za sifónom. V odtokovom – Jansovom – polosifóne sa podarilo
znížiť hladinu vody. Odtok je však neprielezný.

mape chýbali. Celková dĺžka jaskyne dosahuje
1510 m. Na 1 akcii sme sa venovali aj fotodokumentácii jaskyne.
Bezodná ľadnica. Počas roka sme tu uskutočnili len 1 potápačskú akciu, ktorej cieľom
bolo overiť možnosť pokračovať v odtokovom
sifóne. Potápačovi D. Hutňanovi sa podarilo
pretiahnuť popri balvane, ktorý zastavil predchádzajúci pokus. Bohužiaľ, odtokový kanál je
neprielezný.
Gombasecká jaskyňa. V spolupráci s českými potápačmi (J. Huráb, T. Ptáček, A. Procháska) sme uskutočnili revízny speleopotápačský
prieskum koncového sifónu jaskyne. Sifón je aj
po záplavách v r. 2010 stále zanesený pieskom
a štrkom a ďalší postup nie je možný. Dalo
by sa tu niečo robiť len s nasadením ťažkej
techniky.
Krásnohorská jaskyňa. Intenzívne sme sa
venovali prieskumu bočného prítoku za plazivkou. Pomocou malej elektrocentrály a vŕtacieho kladiva Dewalt sme postupne razili
cestu dopredu po riečisku. Po niekoľkých
náročných akciách sa nám podarilo objaviť
voľné pokračovanie s Koralitovým dómom aj
s krátkou stúpajúcou vetvou, ale po asi 100
m sa riečisko končilo sifónom. Tzv. Abonyiho
test sifónu však ukázal, že jaskyňa za ním
pokračuje ďalej (plocha jazera za sifónom
je minimálne 80 m2!). Jaskyniari zo ZO ČSS
6-16 Tartaros Brno sifón na 2. pokus vyčerpali, ale došlo k zosunutiu väčšieho množstva
sedimentov do sifónu. Na ďalšej náročnej
3-dňovej akcii za pomoci ťažkej techniky
sme rozplavovali sedimenty v sifóne, ale pre
nedostatočný počet ľudí sa podarilo rozplaviť
len asi 5 m3 sedimentov a za sifón sa nám
zatiaľ nepodarilo preniknúť. Na ďalšej akcii
sa pokúsil prekonať sifón potápač. Dostal
sa ďalej asi o 10 m. Sifón je však zúžený sedimentmi a stropnými kulisami, ktoré bude
potrebné odstrániť. Práce v sifóne by mali
pokračovať aj v roku 2013. Aby sme uľahčili
transport materiálu, postupne sme upravili
a rozšírili problematické miesta.
Zároveň sme pracovali aj v smere za prievanom. V Koralitovom dóme sme lokalizovali 3
komíny, z ktorých 2 sa končili vo výške asi +12
m. Prievan sme zistili v 3. komíne, kde sa nám
podarilo vyliezť do výšky asi +45 m, kde vidno
pokračovanie. Presné miesto prievanu sme
Spravodaj SSS 1/2013
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prednášky o jaskyniach pre vyššie ročníky
základných škôl.

Nebude ľahké týmto smerom postúpiť. Ďalšie
zaujímavé miesto sme našli v závale na dne
Hurábovho dómu. Je tu prievan a počuť aj
potok.
Zároveň sme pracovali aj v častiach pred sifónom Kufr. Dokončili sme prievanové dvere
v Rožňavskej chodbe a na riečisku za Rožňavskou chodbou sme nainštalovali pevnú
oceľovú hrádzu, aby sme zabránili prúdeniu
vzduchu na riečisku paralelne s Rožňavskou
chodbou. Doliezli sme komíny v Archeologickom dóme, ale tie sa končia vo výške asi
+20 m, resp. +35 m. Komíny sme následne
odstrojili a prieskum tu ukončili. Pomohli
sme V. Papáčovi zo SSJ pri odbere vzoriek
plesní v Archeologickom dóme pre Dr. Novákovú z Českých Budějovíc. Na naše naliehanie konečne prišli do jaskyne aj archeológovia (Dr. Šefčáková, M. Soják) a z našich
objavov (kresby, črepy, ohnisko) boli veľmi
nadšení. Boli odobraté aj vzorky na datovanie. Zároveň počas prieskumných prác v Archeologickom dóme našli aj časti konského
postroja z doby bronzovej. Zamerali sme aj
povrchový polygón, aby sme vedeli presnejšie
polohovať jaskyňu voči povrchovej mape.
Začali sme s digitalizáciou mapy v programe
Therion.
V rámci starostlivosti o jaskyňu a jej okolie
sme po dohode so Správou NP Slovenský kras
začali likvidovať nežiaduci krovinatý porast
na lúke pri Silickej ľadnici. Na 4 akciách sme
vysekali asi 80 % porastu na západnej časti
lúky; zároveň sme vyčistený úsek aj chemicky
ošetrili. V týchto prácach budeme pokračovať
aj v roku 2013.

Ostatná činnosť
V rámci spolupráce s pracovníkmi Správy
NP Slovenský kras sme pomáhali pri zimnom
sčítaní netopierov (Zvonica, Líščia priepasť,
Jelenia priepasť, Jašteričia priepasť, Lavička,
Márnica, Natrhnutá priepasť, Čertova diera,
Veľká Bikfa, Jablonovská priepasť, Drienovská
jaskyňa, Čertova diera pri Domici).
Spolupracovali sme aj s hydrológmi z katedry hydrogeológie z Bratislavy pri hydrologickom prieskume Krásnohorskej jaskyne.
Na požiadanie SSJ sme pomohli maďarským
vedcom pri geofyzikálnom prieskume v jaskyni Čertova diera pri Domici.
Mimo územia Slovenského krasu sme nevykonávali žiadnu prieskumnú činnosť.
Zhrnutie
V priebehu roka 2012 sme uskutočnili 75
akcií, z ktorých sme vyhotovili 70 technických denníkov. Objavili sme 200 m priestorov
(Krásnohorská jaskyňa) a zamerali sme 1187 m
priestorov (Ardovská j. 450 m, Krásnohorská j.
114 m, Silická ľadnica 623 m). Na našej činnosti sa výraznou mierou podieľali českí jaskyniari
zo skupiny Tartaros. Jeden z našich členov aktívne pôsobí v OS Inovec. V druhom polroku
negatívne ovplyvnil našu činnosť ťažký úraz
vedúceho skupiny.
Zoltán Jerg a Jaroslav Stankovič

Speleoklub Muránska planina

Speleologická strážna služba
Roku 2012 sme nemali uzavretú zmluvu
so SSJ (pre ekonomickú krízu strážna služba oficiálne nefunguje, lebo SSJ na to teraz
nemá finančné prostriedky), napriek tomu
sme sa starali o vybrané jaskyne Slovenského krasu. Venovali sme sa údržbe uzáveru
na Hrušovskej jaskyni (viackrát počas roka
sme vyčistili čiastočne zasypaný uzáver) a vykonali sme niekoľko akcií zameraných na
kontrolu stavu uzáverov jaskýň. Okrem krádeže a poškodenia štátnych značení sme iné
vážnejšie incidenty nezaznamenali. V spolupráci s okresnou knižnicou sme organizovali
Organizačné správy SSS

V roku 2012 sa členovia Speleoklubu Muránska planina zamerali na práce v týchto
lokalitách:
Bobačka. Práce pokračovali prerazením
Pieskovej chodby, ktorá vyústila do hornej
chodby v Mitroške. V jaskyni sa uskutočnilo
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Speleoklub Nicolaus

rozšírenie neprielezných dutín pri m. b. 17
a 24, ktoré viedli do už známych chodieb s celkovou novoobjavenou dĺžkou 22 m. Okrem
toho sa uskutočnili ďalšie sondážne práce
podľa nového zamerania jaskyne bez výsledku
nových objavov.
Vyvieračka Biele vody pri Muráni. Práce
tohto roku nepokračovali pre pomerne stále
vysoký prítok vody, ktorú s dostupnou technikou nie sme momentálne schopní vyčerpať.
Navyše dno potoka a boky tvorí kamenná
sutina bez akéhokoľvek spojiva, čo zvyšuje
nestabilitu terénu a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo zavalenia. V žľabe napravo od
vyvieračky bola vyhĺbená sonda v hĺbke cca
3,5 m. Jej perspektívnosť sa však nepotvrdila,
preto bola zahrabaná.
Hradná studňa na Muránskom hrade – 11
pracovných akcií. Hneď v januári na prvých
akciách sa na studňu dopravilo a zmontovalo pozinkované potrubie na vzduchotechniku a osadil sa ventilátor na zabezpečenie
výmeny vzduchu. Na bezpečnejšie a rýchlejšie ťahanie väčších skál sme zakúpili sieť.
Celkovo sa v tomto roku vytiahlo 73 sudov
sutiny a 34 sietí so skalami. Studňa sa zúžila
na rozmer 1,5 × 1,8 m. Zvyšok roka sme sa
stretávali s technickými problémami, lebo
po roztopení snehu studňu celoročne zatápala povrchová voda z prasklín, čo nakoniec
viedlo speleoklub k zakúpeniu výkonného
vysokotlakového čerpadla a novej centrály.
Napriek pomerne suchému roku sa nám
nepodarilo vodu zo studne vyčerpať a práce
boli dočasne pozastavené v hĺbke 35 m. Tesne pred koncom roka vzhľadom na zamrznutú zem sa čerpanie vody obnovilo (zostalo
cca 2,5 výškového metra). Po zaplavení je
nutné urobiť rekonštrukciu ochranných plošín a osvetlenia. Dočerpanie vody a obnova
čistiacich prác je naplánovaná na začiatok
nového roka.
Šindliarka – 5 pracovných akcií zameraných
na prieskum a možné pokračovanie v ľadovej
jame. Podarilo sa nám preniknúť do malej
ľadovej sienky, kde je veľký predpoklad pokračovania komína z povrchovej časti. Dno pod
ľadom je zasutinené a pre nedostatok voľného
priestoru je čistenie pomerne obťažné. Práce
budú pokračovať v ďalšom roku.
Ivan Rusnák, predseda speleoklubu
Spravodaj SSS 1/2013

Jánska dolina. Najväčšie pracovné úsilie sa venovalo Novej Stanišovskej jaskyni. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy,
Čachtíc, Demänovskej doliny, Liptovského
Mikuláša, Martina, Strážovských vrchov,
Čiech, Francúzska, Poľska a Ruska sa pracovalo počas 19 akcií na rozširovaní úzkych
priestorov a sprístupňovaní trasy; dosiahli
sa len čiastkové postupy. Venovali sme sa aj
hydrologickému pozorovaniu tejto lokality.
Extrémne suchá v roku 2012 spôsobili, že
na jar a v lete netiekla Občasná vyvieračka
v ústí Stanišovskej dolinky. P. Vaněk objavil
v oblasti Vstupného dómu starý rebrík S.
Šrola, za ktorým sme zostúpili do nám neznámych priestorov v dĺžke asi 20 m a hĺbke 8 m. V Jaskyni zlomísk sa uskutočnilo
8 pracovných akcií na rozširovanie Hučiacej plazivky v Pieskových chodbách. Sonda
s dĺžkou okolo 20 m smeruje do masívu, je
tu ozvena a plánujeme v tejto lokalite pokračovať ďalej. V spolupráci s jaskyniarmi zo
skupiny Zlatý kůň sa kopalo v Malej jaskyni
pri Stanišovskej. Podarilo sa tu postúpiť asi
o 7 m dopredu, zameraním sa však zistilo, že
priestory sa s najväčšou pravdepodobnosťou
spoja so Stanišovskou jaskyňou a nesmerujú
na predpokladané riečisko. V Občasnej vyvieračke pod Starým hradom sa uskutočnilo
7 pracovných akcií. V tesnej chodbe so slabým prievanom sme postúpili asi o 6 m, na
konci je malý otvor smerujúci kolmo dolu, je
tu cítiť výmenu vzduchu. Náš člen T. Brziak
spolupracoval s nezaradeným členom SSS D.
Haršaníkom pri výkope v Hráškovej jaskyni.
V spolupráci s ním sa zamerali aj nezamerané priestory v jaskyni Haraska. Túto lokalitu
sme povrchovým polygónovým ťahom napojili na Hráškovú jaskyňu a ďalšie menšie
jaskyne nachádzajúce sa v okolí. V Medvedej
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Spolupráca
Spolupracovali sme s jaskyniarmi: z Bratislavy pri prepájaní Majkovej jaskyne s lokalitou
Stará garda; z Červených vrchov pri prieskume
krasu medzi Tromi studničkami a Východnou;
z Martina na výkopových prácach vo Fialovej
jaskyni a v Priepasti pod Ostrou; zo Speleo
Detva pri prieskume krasových oblastí nad
Bacúchom; s jaskyniarmi z Tisovca pri výkopových prácach v Jaskyni za Dielikom č. 110,
z Košíc pri prieskume priepasti Veľká Bikfa;
z Košíc a Rožňavy pri digitalizácii máp jaskýň
Slovenského krasu (Ardovská a Drienovská).
Spolupracovali sme aj s Liptovským esperantským klubom pri tvorbe prednášok venovaných cestovaniu, J. Vajs publikoval články o jaskyniach v esperantských časopisoch.

jaskyni sa z iniciatívy M. Danka natiahla
v Chodbe krehotiniek vodiaca šnúrka tak,
aby sa ochránilo dno jaskyne pred poškodzovaním. V Liptovskom Jáne sa pracovalo na
rozširovaní Kaverny v dome č. 150, ktorá sa
našla pri budovaní baníckej expozície v travertínoch, na ktorých stojí katolícky kostol.
Už tradične sa naši členovia spolu s ďalšími
jaskyniarmi z SSS podieľali na sprevádzaní
turistov po sprístupnenej Malej Stanišovskej jaskyni. Z iniciatívy J. Vajsa sa začalo
s komplexnou dokumentáciou masívu Poludnice. Pre deti sme uskutočnili v letnom
prázdninovom období dva výlety do jaskýň
v Jánskej doline. Zúčastnilo sa na nich 7 a 8
detí z Liptovského Mikuláša a okolia.
Ohnište. Pracovalo sa najmä na lokalite
Kľúč. Jaskyňa po domeraní dosiahla dĺžku
256 m pri denivelácii 66 m. Lavínovými vyhľadávačkami sa zamerala vzdialenosť medzi
povrchom a koncovým bodom v jaskyni, ktorá činí 8 m. Na povrchu sme na tomto mieste
začali so sondážnymi prácami s cieľom otvoriť nový vchod, ktorým by sa obišli nepríjemné plazivky a dalo by sa efektívne pôsobiť na
zaujímavých miestach. Narazili sme však na
kompaktný skalný masív, takže sondu treba
založiť na inom mieste. Lokalitu Lešinského
závrt sme uzavreli pred zimou snehotesným
uzáverom.
Iné lokality. V Zápoľnej sa uskutočnili 2
akcie bez postupu. Pre deti sme uskutočnili
v jesennom období výlet na Šíp, kde sme
navštívili Baraskulinu jaskyňu opradenú legendami. Zúčastnilo sa na ňom 6 dospelých
a 4 deti.
Demänovská dolina. V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny a Oravy sme
zamerali 107 metrov v jaskyni Štefanová.
V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny a Červených vrchov sme 6. marca pripojili
pomocou lavínových vyhľadávačiek k Jaskyni
slobody Demänovskú medvediu jaskyňu. Na
spojenie bolo treba v úplne nelogickom smere prekopať 5 metrov piesčitých sedimentov.
V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme uskutočnili 7 pracovných akcií zameraných na prepojenie jaskýň Pustá a Štefanová.
Pre deti sme uskutočnili v letnom prázdninovom období 2 výlety do jaskýň v Demänovskej
doline. Zúčastnilo sa ich 8 a 15 detí.
Organizačné správy SSS

Zahraničie
V spolupráci s jaskyniarmi z Červených
vrchov sme 3 × navštívili pohorie Jakupica v Macedónsku a v poľských Tatrách sme
v lokalite Studnia w Kazalnicy rozširovali
úžinu s prievanom. V januári J. Vajs v Antarktíde v zátoke Paradise Bay pod vrchom
Skontorp dokumentoval malú lávovú jaskyňu, sopečné lokality a rozsadlinové priepasti
dokumentoval aj na Antarktickom polostrove v bralách Brown Bluff. Vo februári
v Mexiku na polostrove Yucatán pri meste
Tulúm J. Vajs so Z. Hochmuthom a E. Kapucianom dokumentoval Cenot s oltárom,
Cenot s múrikmi a Cenot Chun Che Chen,
na vedeckej konferencii v Modre mal o týchto aktivitách prednášku. Uskutočnili sme
dvojdňový zimný prechod na lyžiach rakúskou vápencovou plošinou Hochschwab. Jeden člen sa zúčastnil podujatia Speleodiversity 2012 vo Švajčiarsku. Jeden člen bol
na speleologickom kongrese v rumunskom
Brašove, kde sa zúčastnil mapovacej súťaže, povrchových prechodov po rumunských
pohoriach a vystavoval fotografie z Jánskej
a Demänovskej doliny. Jeden člen navštívil neprístupné časti jaskyne Javoříčko na Morave.
V severnom Vietname v zátoke Ha Long na
vštívil náš člen v rámci esperantistického kongresu jaskyňu Dong Thien Cung a v provincii
Ninh Binh v lokalite Tam Coc pomocou loďky a plavbou po riečke Ngo Dong navštívil tri
riečne jaskyne: Hang Ca, Hang Hai, Hang Ba.
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Montanistika
Spolupracovali sme s naším členom Ivanom Kráľom pri sprístupnení Medvedej štôlne v Žiarskej doline pre verejnosť. Po jej
otvorení 1. apríla sa naši členovia, ako aj iní
jaskyniari podieľali počas celého roku na
sprevádzaní návštevníkov. V spolupráci s jaskyniarmi z Trenčína a Oravy sme kopali na
jej konci v závale. Podarilo sa vykopať značné
množstvo materiálu; P. Laučík vyliezol po
strmom svahu, ktorý vznikol jeho odťažením
a zistil, že štôlňa sa tu končí. Hľadali sme aj
historické bane v Trnoveckej doline v Baranci,
kde sme našli 4 lokality. Navštívili sme aj banícku oblasť Magurka v Nízkych Tatrách. Na
pozvanie jaskyniarov z Tribeča sme navštívili
rozsiahle podzemie bane Floriánka v Štiavnických vrchoch. Navštívili sme aj 3 štôlne
v Malužinskej doline.
Peter Holúbek, predseda SK

V Hačovej jaskyni sme sa sústredili na sifón,
ktorý nám dal zabrať. Miloš H. zmontoval
lanovku na rýchlejší transport hliny k medziskládke. V sifóne sa vykopalo 13,5 m novej
chodby, na konci s puklinou širokou len 12 cm
a dlhou 1 m.
V Plaveckej jaskyni sme prepojili priestor
pod mostom so studňou, kde sa počas Dňa
otvorených dverí mohla pozrieť i verejnosť.
Návštevníci tak spoznali ďalšie časti jaskyne.
Keďže klesla vodná hladina v studni (v nových
priestoroch), studňu sme prehĺbili o jeden meter, dúfajúc v možnosť pokračovania.
V Hubekovej jaskyni sa podarilo preniknúť
do studne (8 m), prekopali sme sa piatym
sifónom a dostali sme sa do kaverny. Medzi
skládka pri sifóne č. 4 je už plná, a tak nám
nový priestor poslúži ako ďalšia medziskládka.
V jaskyni sme postúpili za celý rok o 23 m,
z toho 12 m nových priestorov sa ručne prekopalo.
Na Starom plášti, v našom najväčšom závrte, sa v máji začalo pracovať na preniknutí do
očakávaných priestorov. Závrt je zabezpečený
pažnicami, aby sa šachta nezasypala. Dostali
sme sa do hĺbky 7 m pod najnižšie miesto dna
závrtu. Je tu silný prievan s teplotou 5,6 °C pri
vonkajšej teplote 24 °C. Závrt sme otvárali za
spolupráce jaskyniarov z bratislavskej a trnavskej skupiny, za čo im srdečne ďakujeme.
V jaskyni Ofrflané sa podarilo preniknúť do
kaverny, ktorá už nie je ďaleko od Salónkovej
miestnosti v blízkosti vstupu do jaskyne. Ak
by sa nám tieto časti podarilo prepojiť, práce
i nové postupy na lokalite by sa rapídne urýchlili. Novou kavernou tak v Ofrflanom pribudlo
cca 6 m nových priestorov.
Na lokalite Bubon sa zistilo prepojenie častí Ladnica a Chladnica, čo nám po vyčistení
umožní nové možnosti prieskumu v tejto
jaskyni.
Na niekoľkých akciách sme sa venovali
prieskumu Plaveckého krasu, ochrane vstupov
a kontrole uzáverov, ako aj prieskumu kuchynských katakomb a spoločne so Speleoklubom
Trnava sme skúmali tajomné podzemné chodby pod Máriačaládom v katastri obce Veľké
Lovce.
Ostatná činnosť: Naši členovia sa zúčastnili na prieskumných a pracovných akciách
so Speleo Bratislava v Belianskych Tatrách.

Oblastná skupina Orava
Uskutočnilo sa 20 akcií s celkovým počtom
864 hodín. Pracovalo sa v Západných Tatrách,
Oravskej Magure, Kraľovianskom meandri.
Na lokalite Brestová sa robil hydrologický
prieskum v spolupráci so SSJ, spolupracovali
sme aj pri povolení zvážnice v doline Volariská.
Pri ochrane krasu sme robili pravidelné kontroly na lokalitách oblastnej skupiny.
Vladislav Mikula, predseda OS

Jaskyniari Plavecké Podhradie

Počas roka 2012 Jaskyniari Plavecké Podhradie odpracovali minimálne 75 pracovných
akcií. Pracovalo sa na sedemnástich lokalitách,
najčastejšie v Hačovej j. (16 akcií) , Plaveckej j.
(13) a v Hubekovej j. (11).
Spravodaj SSS 1/2013
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Oblastná speleologická skupina
Rimavská Sobota

Dvaja členovia boli na akcii v jaskyni Mesačný
tieň. Zorganizovali sme dve akcie pre verejnosť, a to Dni otvorených dverí v jaskyniach
Plavecká a Haviareň. Usporiadali sme zraz
malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom
Podhradí. Jeden z našich členov sa zúčastnil
Lezeckých dní na Mojtíne, mali sme hojné zastúpenie aj na 53. jaskyniarskom týždni v poľskom Zakopanom. Publikovali sme
i v periodiku Spravodaj SSS.
Tibor Kožuch, Marek Velšmid, Jaroslav Butaš

Členovia OSS Rimavská Sobota pracovali
počas uplynulého roka na týchto lokalitách:
Najviac jaskyniarskych akcií (9) sa uskutočnilo na lokalitách divínskeho hradného
kopca. Ako prvá sa preskúmala a od sedimentu a kamenných platní vyčistila jaskyňa
Divínska vináreň (4 akcie). Táto zaujímavá
jaskyňa, ktorej vchod sa nachádza priamo
v pivničných priestoroch miestnej vinárne,
bola zameraná a zdokumentovaná v dĺžke
10 m. Ďalšie 3 akcie sa týkali objavu a dokumentácie Divínskej jaskyne, ktorej dĺžka dosiahla 27 m. Zaujímavosťou je, že jaskyňa sa
nachádza priamo na NKP hrad Divín a bola
objavená presne 333 rokov po zničení hradu
cisárskymi vojskami, čo sa prejavilo aj na zničenej výzdobe jaskyne.
Špaňopoľská jaskyňa – uskutočnilo sa tu 8
pracovných akcií, zameraných na predĺženie
jaskyne v smere kopanej chodby a vynášanie
nakopaného sedimentu z jaskyne. Nakopaný
sediment, ktorý sme dočasne skladovali vo
Veľkej sále, sa transportoval na povrch a roz
ptýlil po okolí. Novovykopanú chodbu (počas
posledných troch rokov) sme zamerali, jej dĺžka je 28 m.
Na Koniarskej planine v Slovenskom krase
sme uskutočnili 3 akcie v stále nepomenovanej priepasti nad vyvieračkou Rybník. Terajšia
hĺbka je 17 m, v sondovacích prácach sa bude
pokračovať aj v ďalšom roku.
V jaskynnom systéme Podbanište sme zorganizovali 5 pracovných akcií na rozšírenie vstupného komína sondy Medzikadlub,
ktorá by hlbšie mala vyústiť do zatiaľ neznámych priestorov za 4. sifónom jaskyne
Kadlub. Pracovisko sa momentálne nachádza v hĺbke 3 m a puklina pokračuje ešte
2 m kolmo nadol. Bol zaznamenaný aj citeľný prievan.

Oblastná skupina Prešov
Roku 2012 mala OS Prešov 18 členov, z nich
dvaja sa zdržiavajú dlhodobo v zahraničí.
Celá prieskumná činnosť bola sústredená
do Kopytovskej doliny (pohorie Branisko).
V priebehu roka sme spolu so Z. Hochmu
thom (SK UPJŠ Košice) urobili dve povrchové
meracie akcie s celkovou dĺžkou polygónu cca
1 km. Na tomto polygóne je zachytených 10
vchodov do jaskýň. Pokračovali sme aj v prieskume Družicovej jaskyne, jej východnej vetvy.
V závere roka sme sa zamerali na výskum
troch jaskýň pod tzv. Otovou skalou. Jaskyniam sme dali pracovné názvy Dušičková
(7 m), Jamborry (8 m, nález keramiky z doby
bronzovej), Eldorádo (Janov bivak, 9 m). Pri
kopáčskych prácach sme vyťažili 2800 vedier
materiálu, ďalší postup v týchto jaskyniach sa
však zdá byť neperspektívny. V málo známych
častiach východných svahov Kopytovskej doliny sme vykonali aj 2 povrchové akcie už so
záznamom v GPS. Zamerali sme sa hlavne na
výduchy.
Vo februári 2012 dvaja členovia skupiny (R.
Košč, M. Pancuráková) absolvovali výpravu
do Kene. Navštívili posvätnú horu Mt. Kenya, Thompsonov vodopád, Viktoriino jazero, rezerváciu Massai Mara a NP Mt. Elgon,
kde navštívili vulkanické jaskyne Kitum cave
a Makingeny cave. Záver výpravy strávili pri Indickom oceáne severne od Mombasy. Filmový
dokument z tejto výpravy sa bude prezentovať
na Speleomítingu 2013.
Počas celého roka R. Košč uskutočňoval
besedy na tému jaskyniarstvo a ochrana jaskýň
a počas prázdnin prednášal na tieto témy aj na
detskej univerzite v Prešove.
Rudolf Košč, predseda OS
Organizačné správy SSS
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Členovia OSS RS sa v uplynulom roku zúčastnili niekoľkých environmentálnych akcií
(v spolupráci s mestom Rimavská Sobota,
zložkami ochrany prírody), zorganizovali
prednášky o ochrane krasových javov a činnosti jaskyniarov, praktické ukážky jednolanovej
techniky.
OSS RS v roku 2012 oslávila 40. výročie
od založenia organizovaného dobrovoľného
jaskyniarstva v Rimavskej Sobote. Pri tejto
príležitosti jej členovia usporiadali seminár
a výstavu fotografií, ktorá približuje prierez
činností v časovom slede od založenia skupiny po dnešok.
Počas uplynulého roka sme zorganizovali 30 jaskyniarskych akcií, z ktorých bolo
vyhotovených 19 technických denníkov.
Vykopaných bolo 13 m, objavených 37 m
a zameraných 65 m podzemných priestorov.
Členskú základňu tvorilo v uplynulom roku
20 členov.
Igor Balciar, člen výboru OSS

nom skupiny. Terénne akcie presiahli počet
20 a čo je podstatné, boli z nich vyhotovené
aj TD a fotodokumentácia. Objavilo sa celkove 16 m nových priestorov. To číslo síce
nie je veľké, ale v zásade svedčí o konkrétnej
práci, pretože je výsledkom výkopových prác
na niekoľkých lokalitách predovšetkým na
Silickej planine. Na dvoch akciách členovia
skupiny opätovne prekopávali, čistili a vŕtali
v Mramorovej studni Gombaseckej jaskyne.
Napriek spojenému úsiliu viacerých skupín
nepodarilo sa výraznejšie postúpiť na lokalite Vízavat v Zádielskej doline. Pokračovali
spoločné akcie s maďarskými jaskyniarmi
predovšetkým na známych lokalitách Silickej planiny. Nový elán do skupiny priniesli
aj správy o objavoch Tomáša Fussgängera
v priepasti Veľká Bikfa. Štyri akcie boli zamerané na prieskumy v Hrušovskej jaskyni a Majkovej jaskyni. Prebiehali aj čistiace
práce v Skalickej jaskyni a priepasti Lavička,
z ktorých sa odstránil rozličný komunálny
odpad.
Celková aktivita vyplýva zo sumárnych údajov: 28 akcií, 16 objavených metrov, 6 spoločných akcií, 19 technických denníkov.
Traja členovia skupiny v spolupráci s jaskyniarmi z Budapešti navštívili známu rakúsku jaskyňu Lamprechtsofen. Nevynechali
sme ani príležitosť na návštevy jaskýň v Agg
teleku. Spoluorganizovali sme stretnutie
maďarských jaskyniarov v Aggteleku. Členovia skupiny sa zúčastnili v poradí už 53.
jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil
v oblasti poľských Tatier neďaleko mesta Zakopané. Skupina sa prezentovala už tradične
na novoročnom výstupe na vrchol Volovca,
pod Spišským hradom na Guľášfeste a fašiangových oslavách.
Vedúci skupiny Ing. Ondrej Bolaček získal
Cenu mesta Rožňavy aj za dlhoročné pôsobenie v jaskyniarskych štruktúrach a za záchranu
životov pri jeho pôsobení v JZS.
Výročná členská schôdza ocenila známych
maďarských jaskyniarov P. Adamka a P. Grubera titulom Čestný člen Jaskyniarskej skupiny
Speleo Rožňava. Prijala za čakateľa nového
adepta jaskyniarstva a potvrdila vo funkcii doterajšie vedenie skupiny.
Spolupracovali sme (už tradične niekoľko
desaťročí) s jaskyniarmi z Liberca. V závere

Speleoklub Rokoš

Z dôvodu uplynutia platnosti rozhodnutia
KÚŽP v Trenčíne /2007/00266-4 Ďu zo dňa
18. 4. 2007 Speleoklub Rokoš nevykonával jaskyniarsku činnosť v jaskyni Vahanka.
Ľubomír Kubíček, predseda SK

Speleo Rožňava

Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava
v roku 2012 zaznamenala určitý nárast aktivít predovšetkým vďaka novým mladým čleSpravodaj SSS 1/2013
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roka sa riešilo povolenie na pôsobenie skupiny
v Slovenskom krase.
Na finančné zabezpečenie skupiny okrem
výnosu z dvojpercentných daní nám opäť prispela nadácia JUDr. Ivety Macejkovej – predsedníčky Ústavného súdu SR.
Ondrej Bolaček, vedúci skupiny

v Severnom závale použili dymovnicu, ktorá
dymila 13 minút, ale v Camberovej sonde dym
nevyšiel ani po jednej hodine. Tiež sa ukázalo,
že Severný zával nenasáva len hlavným smerom, ale aj do malej severnej štrbiny, ktorú
sme rozširovali a pripravovali ju tak na ďalšie
práce. Ďalšie výkopové a prieskumné práce sa
vykonali v oblasti nad Camberovou sondou
a v blízkom odparisku, avšak bez výraznejšieho výsledku.
V Liskovskej jaskyni sme sa zúčastnili aj na
cvičení Horskej služby.
Nad Liptovskou Lužnou sme povrchovým
prieskumom hľadali jaskyňu nad chodníkom
na Salatín, kde sme našli 15 m dlhú puklinovú
jaskyňu a tiež zaujímavú jaskyňu s jazerom
na konci, kde je potrebné pokračovať v prieskume.
Pri prieskume kameňolomu v Ludrovej P.
Sliačan našiel asi 10-metrovú jaskyňu.
Nad obcou Kalameny sme realizovali povrchový prieskum, objavili a preskúmali sme
Priepasť striebornej rosy v Havraňom.
V Liptovskej Štiavnici M. Kudla vykonal
niekoľko „povrchoviek“, pričom sa mu podarilo objaviť menšiu jaskyňu. Ďalší prieskum
tu aj v spolupráci s poľovníkmi realizovali M.
Jurečka, P. Sliačan a M. Macko. Našli menšiu
jaskyňu s dĺžkou asi 5 m.
V Liptovských Revúcach urobil P. Sliačan
niekoľko prieskumných akcií, pričom navštívil
niekoľko známych jaskýň a ďalšie objavil.
Navštívili sme aj Pustú jaskyňu v Demänovskej doline, kde sme sa zúčastnili kopacích
prác smerom na jaskyňu Štefanová.
Počas roka boli u nás jaskyniari z Čiech. Zúčastnili sme sa tiež centrálnych akcií SSS, ako
je Speleomíting.
Celkovo sme objavili 110 m jaskynných priestorov a zamerali 210 m. Zdokumentovali sme
4 km banských diel na Liptove a na území SR.
Na záver chceme poďakovať sponzorom aj
mestu Ružomberok za finančnú podporu pre
ružomberské jaskyniarstvo.
Pavol Jurečka, podpredseda OSS

Oblastná speleologická skupina
Ružomberok

V roku 2012 bolo odpracovaných 61 akcií,
z nich sa vypracovalo 60 technických správ.
Činnosť skupiny sa sústredila hlavne na tieto
lokality: Liskovská jaskyňa, Krížska dolina, Ľubeľská dolina, Vedro, Kalameny, Vyšná Boca,
Liptovské Revúce, Krámec, Liptovská Lužná,
Ludrovská dolina a Lúčky.
V Liskovskej jaskyni sa odpracovalo 22 akcií.
Akcie sa sústreďovali hlavne na kopanie, prieskum, kontrolu a údržbu uzáverov a dokumentáciu. V spolupráci s žilinskými skautmi sme
zbierali odpad po okolí a z vchodov Liskovskej
jaskyne. Vo východnom vchode sa opravil uzamykací mechanizmus a z horného vchodu sa
vyniesol nahromadený odpad.
V jaskyni sa pracovalo na viacerých miestach. Hlavné pracovisko bolo na Severnom
závale, kde sa sústredila všetka aktivita. Práce
pokračovali na dne klesajúcej chodby pod
kladkou, pričom sme sa zahĺbili o 5 m nižšie.
Tu sme objavili pokračovanie zasutineným
komínom (asi 40 m), ktorý sme priebežne
rozširovali a sledovali sme prievan. Tu sme
objavili Mydlové jazero, v ktorom vykonal
Miro Potaš speleopotápačský prieskum a celé
jazero zdokumentoval na video. Išlo o náročnú akciu, hlavný tím tvorili M. Potaš, P. Jurečka, P. Sliačan, podporný tím M. Macko a M.
Jurečka. V sienke nad jazerom, kde sme kopali
po prievane v smere na Camberovu sondu,
sa nám podarilo posunúť asi 15 m, no prievan sa stráca v ďalších závaloch. V zime sme
Organizačné správy SSS

Speleoklub Slovakia – Ďumbier
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
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mostenie, avšak dve kotvy – nity sa nainštalovali
len do stropu nad okrajom priepasti.
Zorganizované boli dve exkurzie.
Pokračovalo sondovanie v Sintrovej jaskyni.
Najväčší rozsah sondovacích prác sa vykonal
v jaskyni U čmeliaka, kde sa dosiahol najväčší
efekt zistením sintrov, ktoré zvýšili perspektívnosť lokality. Takisto sa sondovalo v Čižmovej
jaskyni na Pelci.
Zoologický výskum sa robil v jaskyni Duča,
na povrchu v oblasti Vyšnej záhrady.
Povrchový prieskum pokračoval na planine
Pelc a Duča.
Veľmi intenzívne sa pracovalo na zameriavaní
vchodov známych jaskýň pre zostavovanie identifikačných kariet. Spolu sa zameralo 56 jaskýň,
z toho boli zaregistrované 4 nové jaskyne (23 m).
Jeden deň vo večerných hodinách sme si pozreli prezentáciu o krase, jaskynnom systéme
Stratenskej jaskyne a o jeho kartografickom
zobrazení.
Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu, 19 rodinných príslušníkov členov klubu (manželky,
deti, priateľky, známi...). Členovia klubu na ňom
odpracovali celkove 161 dní, nečlenovia 32 dní.
Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Slovenského raja a niektorých iných území. Veľmi intenzívne sa pracovalo na získavaní materiálov
pre zostavovanie identifikačných kariet jaskýň.
Na Hranovnickom plese a vo Vernárskej tiesňave bolo zameraných 18 jaskýň. V oblasti Vernára (Barbolica, Šiance) sa zameralo 19 jaskýň,
z toho bola jedna (10 m) objavená a zmapovaná.
V okolí Kešelovej diery sa objavili a zmapovali
tri jaskyne v celkovej dĺžke 22 m. Pri Smižianskej Maši sa zdokumentovali a zamerali 3
jaskyne: Tri skalky, Dve skalky (34 m), Jaskyňa
na Košiarnom briežku. Pri prieskume v okolí
Matky Božej boli objavené 2 jaskyne (16 m), zameralo a zmapovalo sa 6 jaskýň v celkovej dĺžke
56 m. Na krasovom vrchu Kopa – Belá a v blízkom okolí sa objavilo a zaregistrovalo 14 nových
jaskýň, spolu sa zameralo 16 jaskýň, zo 119 m
jaskýň bola vyhotovená mapová dokumentácia.
Na lokalite Vysoký vrch – Vyšná záhrada – Rakytovec sa objavilo a zaevidovalo 14 podzemných
objektov (objavených 48 m a zmapovaných 48
m, zaevidovaných 108 m). V Malom Sokole sa
zameralo 26 objektov, v Kurimjanskej dolke
a Za Hornádom 9 objektov, z toho jeden 3 m
objav a zmapovanie. Ondrejisko – Borovniak:

Speleologický klub Slovenský raj mal k 1. 1.
2013 42 členov. Ich činnosť v r. 2012 bola zameraná na prieskum a evidenciu povrchových
a podzemných krasových javov v Slovenskom
raji, ojedinele aj v iných, nekrasových lokalitách.
Prieskumné práce
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. V uplynulom roku v Stratenskej jaskyni pokračovali
sondovacie prieskumné práce v Priamej chodbe, v Chodbe reprezentantov a v Meandrovom
dóme. Odber vzoriek štrkov v Chodbe reprezentantov. Meračské pripojenie Hlbokého
dómu k známym meračským bodom.
Uskutočnilo sa cvičenie v spolupráci s HZS.
V Chodbe reprezentantov boli nainštalované
dve rezervné laná. Podobná akcia sa uskutočnila aj v Jazernej priepasti.
Spolu bolo zorganizovaných 18 akcií, z toho
7 exkurzií pre jaskyniarov, turistov a iných
záujemcov a 2 akcie na filmovanie; 9 akcií bolo
pracovných a odpracovalo sa na nich 29 dní.
V Chodbe reprezentantov a v Priamej chodbe
prieskum pokračuje.
Dĺžka Stratenskej jaskyne sa nezmenila:
19 594 m + Psie diery 2670 m = 22 264 m.
XLV. klubový jaskyniarsky týždeň sa uskutočnil v dňoch 3. – 11. 8. Pracovné sústredenie
v trvaní 9 dní sa uskutočnilo v Slovenskom
raji v doline Tiesňavy. Hlavným objektom prác
bola Stratenská jaskyňa: sondovanie v Priamej
chodbe, v Chodbe reprezentantov a v Meandrovom dóme. Doterajšie práce však zatiaľ
nepriniesli očakávané výsledky. Meračsky bol
pripojený Hlboký dóm na známy bod.
Členovia Horskej záchrannej služby pod vedením Ivana Račku nainštalovali v Chodbe reprezentantov novú kotvu pre lano, ktoré by slúžilo
v prípade havárie železných rebríkov. V Jazernej
priepasti bolo v pláne vybudovať lanové preSpravodaj SSS 1/2013
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Soják, PhD., prezentoval príspevok Archeologická perspektíva Silickej ľadnice.
Na lezeckých dňoch na Mojtíne sa zúčastnili
3 členovia klubu, na jaskyniarskom týždni
v Zakopanom bolo 5 členov klubu.
V programe Therion sa spracoval v hlavných rysoch celý jaskynný systém Stratenskej
jaskyne.
V rámci publikačnej činnosti v Spravodaji
SSS bol publikovaný príspevok O. Miháľovej
Speleomíting 2012.

zameraných 6 jaskýň, objavených aj zmapovaných 8 jaskýň (61 m). V Prednej diere sa zameralo 12 jaskýň, 10 m nových, 10 m zmapovaných.
Spolu bolo zameraných 128 jaskýň.
Začal sa prieskum sondovaním v jaskyni Duča. Povrchový prieskum sa uskutočnil
v okolí Smižianskej Maše, Matky Božej, Dubnice a na Rysovci.
V Medvedej jaskyni sa uskutočnili štyri exkurzie pre vysokohorských turistov, členov
baníckeho spolku a turistov z Trenčína.
Filmovanie jaskýň v Slovenskom raji sa uskutočnilo v Stratenskej jaskyni, v starých častiach Psích dier a v Medvedej jaskyni.
Sčítavanie netopierov a iný zoologický výskum v jaskyniach Slovenského raja a Dreveníka sa robil počas piatich akcií za účasti členov
nášho klubu.
Mimo Slovenského raja sa zorganizovalo 15
speleopotápačských akcií v krasovom jazere
v Tornali. Výskum pokračoval monitoringom
teploty vody vo výveroch, odberom dnových sedimentov na analýzy, foto- a videodokumentáciou.
Členovia klubu sa zúčastnili aj na fotodokumentácii starých banských diel v Žakarovciach,
v Perlovej doline a v Levoči na prieskume asi 400
m dlhého podzemného tunela na prívod vody.
Ochrana krasových javov. V rámci činnosti členov sa kontrolovali uzávery uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie diery,
Okienková) a robila sa ich údržba, kontrolovali sa jaskyne, ktoré ohrozujú návštevníci.
V spolupráci so Správou slovenských jaskýň
bol vypracovaný projekt rekonštrukcie uza
mykateľných dverí v Stratenskej jaskyni.
Okrem toho radoví členovia klubu vykonávali
počas 75 terénnych speleologických akcií kontrolnú ochranársku činnosť na vyše 150 speleologických objektoch. Naša činnosť bola zameraná
aj na ochranu povrchových krasových javov.

Bezpečnosť pri práci
Pri speleologickej činnosti v uplynulom
roku nedošlo k žiadnym úrazom ani mimoriadnym udalostiam.
Záver
Členovia Speleologického klubu sa v r. 2012
zúčastnili na 86 akciách, z toho 77 terénnych,
ktorých náplňou bol speleologický prieskum,
dokumentácia a ochrana krasových javov. Počas
jaskyniarskych akcií sme odpracovali v teréne
309 dní. V Slovenskom raji sa objavilo a za
evidovalo 32 jaskýň s celkovou dĺžkou 252 m,
zdokumentovalo sa 42 jaskýň v celkovej dĺžke
352 m. Na identifikačné karty sa v teréne zamerali súradnice a vyhotovila fotodokumentácia
vchodov 184 jaskýň a priepastí.
Ďakujeme členom SK Slovenský raj za prácu
vykonanú v uplynulom roku a želáme úspešný
jaskyniarsky rok 2013.
Ján Tulis, predseda SK

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

Výchovné, informačné a vzdelávacie aktivity
Členovia klubu sa zúčastnili rôznych podujatí organizovaných SSS a SSJ. Na Speleomítingu SSS sa okrem O. Miháľovej, ktorá
celú akciu s pomocníkmi zaisťovala, zúčastnilo
ďalších 13 členov klubu. Na výstave Výsledky
speleologickej dokumentácie jaskýň bol predstavený jaskynný systém Stratenskej jaskyne
spracovaný v programe Therion, autor Ing.
J. Tulis, panely zaistila O. Miháľová. Mgr. M.
Organizačné správy SSS

K 31. 12. 2012 mala skupina 27 členov a 2
čakateľov.
Roku 2012 sa činnosť skupiny viac zamerala
na systém jaskyňa Javorinka – Nádejná jas32
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trová jaskyňa, Ľadová pivnica, Jaskyňa pod
Elektrárňou 1, jaskyňa Aksamitka, Tichá diera,
Belianska jaskyňa, jaskyňa Javorinka, Suchá
a Mokrá diera, jaskyňa Mesačný tieň – celkove
11 kontrolných akcií.
Žiaci speleologického krúžku pri Základnej
škole J. M. Petzvala v Spišskej Belej pokračovali
v krúžkovej činnosti na lezeckej stene Havran.
Lezecké schopnosti na nej získavalo 17 žiakov.
Počas 33 pracovných akcií na 11 lokalitách
skupina objavila 194 m a zdokumentovala
668 m meranej dĺžky jaskynných priestorov.
Vladimír Fudaly, predseda skupiny

kyňa. V rámci prieskumu boli objavené nové
priestory Španieločkine chodby, Shaggyho
dóm a Gandalfov dóm. Dokumentáciu jaskyne
sme doplnili o zamerané priestory: pokračovanie Medvedieho dómu, prepoj Valentínskeho dómu s Rumburakovým dómom, Chlievik
a Gandalfov dóm, Shaggyho dóm a Španieločkine chodby. Systém jaskyňa Javorinka –
Nádejná jaskyňa tak dosiahol dĺžku 11 230 m
zameraných priestorov s prevýšením 480 m.
Začiatkom roka dvaja členovia skupiny pomáhali HZS JZS pri transporte raneného Miloša Peltána z ČSS, ktorý utrpel úraz nad
I. vodopádom. Cvičnou akciou s Jaskynnou
záchrannou službou sa spriechodnili zúžené
spojovacie chodby medzi jaskyňou Javorinka
a Nádejnou jaskyňou, čo v budúcnosti uľahčí transport ľudí a materiálu pri prieskume
a záchrannej akcii. Zároveň skupina uskutočnila povrchový prieskum Kolovej doliny s možnosťou lokalizácie starých ponorov. Skupina
zisťovala hydrologickú spojitosť Jaskyne pod
Úplazom s jaskyňou Javorinka, ktorá sa zatiaľ
nepotvrdila.
Skupina pokračovala v sondážnych prácach
v Prievanovej jaskyni. Rekognoskáciou krasových jám a a jaskyne Tichá diera v Širokej doline sa získali nové poznatky. Členovia skupiny
preskúmali pukliny nad Belianskou jaskyňou,
ktoré sa odhalili pri čistení a úprave zvážnice,
a lokalizovali ich súradnicami GPS. Členovia
uskutočnili rekognoskáciu severných dolín Belianskych Tatier, kde zdokumentovali už skôr
lokalizovanú Malú poľovnícku jaskyňu v Kurej doline a preskúmali časť Veľkého košiara.
V rámci jaskyniarskeho týždňa SSS v Zakopanom členovia prezentovali výsledky prieskumu
systému jaskyňa Javorinka – Nádejná jaskyňa.
Výsledky prieskumu tohto jaskynného systému prezentovali členovia Baníckemu spolku v Spišskej Novej Vsi. V rámci spolupráce
s Katedrou geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského sa
zúčastnili exkurzie pre geológov v Jarabinskom krase a Jaskyni pod Vabcom. Člen skupiny počas pobytu v Nepále navštívil jaskyňu
Mahendra Gupha. Členovia sa v spolupráci
s poľskými jaskyniarmi zúčastnili prieskumu
jaskyne Zimná.
V rámci ochrany krasu jeden člen uskutočňoval strážnu službu na lokalitách AlabasSpravodaj SSS 1/2013

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

JK mal na konci roka 46 členov. Podľa 142
technických denníkov sa za celý rok uskutočnilo 154 akcií, podľa ostatnej dostupnej evidencie by počet prekročil dve stovky.
Praktická speleologická činnosť
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 tzv.
Zbojníckeho systému – Četníkova svadba, Strážovská priepasť a Jánošíkova jaskyňa (spolu 33
akcií), do Jaskyne na Hrubej Kačke (19), Otcovej
jaskyne (5) a Brcových dier, v Považskom Inovci
do Opálenej skaly (14) a v Tribeči do Skrýšnej
diery (3). V Strážovských vrchoch sa pracovalo
aj v Pružinskej Dúpnej jaskyni, kde však boli
ťažiskom činnosti iné aktivity (34 akcií), ďalej
v Jazvečej j., Priepasti medzi Kačkami a iných
jaskyniach, v Považskom Inovci v Džimovej spáse a v Tribeči vo Zvislej jaskyni na Žibrici. V Súľovských vrchoch to boli Závadské jaskyne, j.
Humno, jaskyne na Podskalskom Roháči, Priepastná j. 4 v Skalkách, jaskyne na V. a M. Maníne, v Lúčanskej Malej Fatre jaskyne v Porubskej
33
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chiropterologické pozorovania, v Četníkovej
svadbe sa zistil výskyt vzácnych kryogénnych
kryštálov.
Náplňou viacerých akcií, aj v rámci speleo
logickej 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 (úprava chodníka, osádzanie stúpačiek, robenie výdrevy). Opravil sa poškodený
uzáver a zámok vo vchode Pružinskej Dúpnej
jaskyne, zrekonštruoval a osadil zničený (odpílený) uzáver Otcovej jaskyne a opätovne uzamkol mrežový uzáver Priepasti medzi Kačkami.
Urobili sa prípravné práce na uzavretie Zvislej
jaskyne na Žibrici.
Exkurzné návštevy (do Dúpnej, Četníkovej
svadby, Závadských a iných jaskýň u nás, ale aj
v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS v Zakopanom) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností
a overenie schopností najmä začínajúcich či
nádejných jaskyniarov. V menšom počte sme
sa v máji zúčastnili Lezeckých dní SSS na
Mojtíne.

doline, v Javorníkoch pseudokrasová jaskyňa či
závrt U peňazí. Vo viacerých z týchto jaskýň sa
dosiahli čiastkové postupy a objavy, ba pri povrchovom prieskume sa podarilo objaviť alebo
zaevidovať aj nové jaskyne, napr. Malomanínsku j., Dračie žily a ďalšie jaskyne na Manínoch
a Bosmanoch (najmä zásluhou T. Zábojníka),
na Podskalskom Roháči, v Porubskej doline,
v oblasti Skalnej doliny a inde. Vyvrcholením
úsilia bol objavný postup v Suchej sonde vo Vodopádovom dóme j. Četníkova svadba, na ktorý
15. 9. nadviazalo jej prepojenie so Strážovskou
priepasťou. Koncom roka sa podarilo otvoriť
druhý vchod do Jánošíkovej jaskyne neďaleko
hlavného vchodu. Okrem spomenutých sa na
vštevovali 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.
Vo viacerých prípadoch išlo o účasť na prac.
akciách iných klubov SSS, napr. JK Dubnica
n. Váhom, JS A. Vallu, OS Tribeč, JK Speleo Turiec, Nicolaus a Dem. Dolina.
Náplňou našich akcií boli prieskumné sondovacie či kopáčske práce, práce na rozširovaní a spriechodňovaní úžin v perspektívnych
lokalitách, transport materiálu, lokalizácia
vchodov pomocou GPS, zisťovanie prúdenia
vzduchu a meranie teplôt. Potešiteľný je po
krok v oblasti speleologického výskumu. Zintenzívnila sa meračská a mapovacia činnosť,
fotografická, filmová a iná dokumentácia jaskýň. Celkove sme za rok zamerali v jaskyniach
vyše 350 m chodieb (356,53). Meralo sa v Podskalskej j., j. Humno, Malomanínskej j. a v jaskyni na Bosmanoch, v súčinnosti s členmi SC
Chočské vrchy a Trenčianskeho speleoklubu sa
úspešne zavŕšili práce na projekte mapovania
vybraných slovenských jaskýň pre SSJ v programe Therion (Jánošíkova jaskyňa a Četníkova
svadba so Strážovskou priepasťou). Dĺžka systému Četníkovej svadby a Strážovskej priepasti
po zameraní nezameraných a novoobjavených
priestorov dosiahla 1276 m, prevýšenie 78 m,
Jánošíkova jaskyňa meria 356 m s prevýšením
17 m. V týchto jaskyniach a v Pružinskej Dúpnej j. (PDJ) prebehol za našej účasti mikrobiologický a zoologický výskum, ktorý vykonávali
príslušní odborníci pre SSJ; výsledky výskumu
budú čoskoro známe. V PDJ sa skúmali parazitické huby a v decembri sa tu začali pravidelné
Organizačné správy SSS

Iné aktivity
Pokračovalo sa v úprave chodníka k Pružinskej Dúpnej jaskyni (májová brigáda Schody
do jaskyne) a v prácach v nej, ktoré súviseli
s akciami organizovanými pre verejnosť. Dúpnu
sme od mája do septembra sprístupnili a osvetlili 6-krát, návštevníkom sme poskytli lektorské
a sprievodcovské služby s náučno-výchovným
i ochranárskym zameraním, v rámci podujatia
Zelená modrá spojené aj s hudobnou produkciou. Súčasťou dvojdňového podujatia s týmto
názvom, ktoré sme na prelome júna a júla
pripravili v spolupráci s obcou Čelkova Lehota,
boli vystúpenia country a folkových hudobných
skupín vrátane našich Kortmanovcov, J. Galoviča a jaskyniarskej kapely z Moravy v areáli
futbalového ihriska v Čelkovej Lehote. Zorganizovali sme prehliadku Dúpnej ako sprievodné
podujatie Horomil festu v Považskej Bystrici.
Príležitostne sme vyšli v ústrety ďalším záujemcom o prehliadku tejto jaskyne: materské,
základné a stredné školy z Bratislavy, Trenčína,
Trstenej, Rajca, Považskej Bystrice a Pružiny,
deti z letných táborov, účastníci študijnej cesty
Správy jeskyní ČR atď. Začiatkom októbra sa
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uskutočnila krajská revízia PDJ, ktorú zvolal
KÚŽP v Trenčíne; pri revízii sa nezistili žiadne
nedostatky. Celkove si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo skoro tisíc osôb, ďalší sa
zúčastnili prednášok a besied alebo si vypočuli
jaskyniarske pesničky na ZŠ v Považskej Bystrici, v Kúpeľoch Nimnica, v Martine, na podujatí
Svet a my na Myjave, festivale Folkové Vianoce
vo V. Uherciach a inde.
Prezentovali sme sa na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, Ekodni v Udiči,
zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali na
Speleomítingu SSS v apríli vo Svite, kde nás
reprezentovali retrofilmy S. Chmelu Optimistická 1980 a S prilbou a zápisníkom, film Ľ.
Semelbauera Džimova spása, ako aj videoprezentácia J. Kasáka s názvom Jaskyne Strážova. S. a P. Chmelovci boli so svojou tvorbou
úspešní na prehliadkach amatérskych filmárov
u nás i v ČR, s dvoma filmami sme sa v septembri zúčastnili na festivale speleologických
filmov v Karlovaci (Chorvátsko). Mali sme
zastúpenie aj na Speleofóre ČSS v Moravskom
krase a na vernisáži výstavy tamojšieho jaskyniara O. Šimíčka.
O našej činnosti a jaskyniach sme publikovali v regionálnych a celoslovenských médiách
MY – Noviny stredného Považia a Považskobystrické novinky, rozhovor v Slov. rozhlase,
účinkovanie v reláciách v Slov. televízii (Televíkend, Slovensko v obrazoch) a v televíznych
novinách Markízy. V príspevkoch uverejnených
v Spravodaji SSS, ktorého formálnu a obsahovú
stránku majú na starosti J. Kasák a B. Kortman,
sme jeho čitateľov informovali o a jubilantovi
Slavovi Chmelovi, ktorému sme odovzdali dekrét o čestnom členstve SSS za zásluhy o rozvoj
slovenského jaskyniarstva. V Spravodaji 4/2012
nám vyšli články o jaskyni Humno a Malomanínskej jaskyni s fotografiami a mapami oboch
jaskýň. Žiaľ, menej sme využívali našu klubovú
webovú stránku, kde sú rezervy sú najmä v pravidelnej aktualizácii stránky.

Náš klub roku 2012 pokračoval v aktivitách
nadväzujúcich na minulé roky v speleológii a jej
príbuzných aktivitách. Aj keď sebakriticky uznávame, že to nie taká činnosť ako pred 5 – 10 rokmi, na naše výsledky sme hrdí. Aj v praxi v teréne
potvrdzujeme, že speleológia je kolektívna činnosť, a náš klub je svojou ústretovosťou a snahou
pomôcť dobre známy, o čom svedčí bohatá účasť
našich členov na akciách spriatelených jaskyniarskych klubov z celého Slovenska.
Členovia nášho klubu za rok 2012 vypracovali
40 technických denníkov a zúčastnili sa 101
registrovaných akcií. Keďže niektoré akcie boli
súčasťou akcií iných klubov a naši členovia pri
nich boli v menšine, technické denníky z týchto
akcií sa nevypracovali. Navyše niektoré akcie boli
súčasťou turistických a vlastivedných aktivít, kde
sme propagovali jaskyniarstvo a ochranu jaskýň.
Naši najaktívnejší členovia sú Gabika Majerníčková (hlavne s liptovskými jaskyniarmi), Tina Majerníčková (naše akcie i liptovské
akcie) a Peter Imrich (s košickými jaskyniarmi),
ako aj Jano Ducár.
Naši mapovači pomáhali zamerať naše i za
hraničné jaskyne, avšak ako členovia väčších
kolektívov, preto samostatnú klubovú evidenciu zameraných jaskýň nevedieme.
Domáce krasové lokality
Začiatkom roka sa naši členovia zúčastnili
prieskumu v jaskyniach Homoľa pri Telgárte
(spolu so Speleoklubom Drienka), v Malužinskej jaskyni v Nízkych Tatrách, Prievanovej diere v Slovenskom krase. Pokračovalo sa
v Meandrovej jaskyni v Demänovskej doline,
Tichej jaskyni a Slančíkovej jaskyni v Červených vrchoch a v Jaskyni na Belanskom.
Na našich lokalitách sa vykonali 2 akcie
v jaskyni Pekárnik, išlo hlavne o vyčistenie jaskyne od odpadkov po trampoch. Vo vápencoch
bradlového pásma sme pracovali na Petrovej

Stručné zhrnutie
Po čase sme zase zaznamenali výraznejšie
úspechy v prieskume krasu a jaskýň vrátane
objavov a významnejších postupov a pokročili
sme aj v speleologickej dokumentácii a prezentácii našich aktivít.
Bohuslav Kortman, predseda JK
Spravodaj SSS 1/2013
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Zahraničné nekrasové lokality
V tradičnom blízkom Poľsku sme sa zúčastnili osláv nášho spriateleného klubu Stowarzyzsenie Speleoklub Beskidzki (Dębica, Tymbark),
ktorí oslavovali 10. výročie založenia klubu
a v rámci prezentácie bolo pekné vidieť nás na
viacerých spoločných akciách. Naša družba stále pokračuje nielen v jaskyniarstve, ale aj v prieskume historického podzemia a v montanistike.
V roku 2013 nás čaká spoločná oslava – 10
rokov od objavu jaskyne Drwali – Słowiańskej.
Na samostatných akciách v Poľsku sme si
prezreli pseudokrasové lokality Diable Skały
w Bukowcu, Lisia jaskinia pri Szczyrzyci a iné.
K zahraničným aktivitám patrí aj naša návšteva Dr. Jana Urbana, prezidenta sekcie pre
pseudokras pri UNESCO. Navštívili sme ho
v Krakove na jeho pracovisku a ponúkli mu spoluprácu na jednej nemenovanej zaujímavej lokalite blízko slovensko-poľskej štátnej hranice,
ktorá si vyžaduje interdisciplinárny prieskum.

sonde pri Olejníkove. Okrem toho sme urobili
súpis krasových javov v oblasti Vápeníkov pri
obci Demjata.
Zahraničné krasové lokality
S poľskými priateľmi naši jaskyniari pracovali na Goričkovej jaskyni pri Kužniciach
a v Grotke Zwolenskiego, kde bol zaznamenaný slušný postup.
V Macedónsku jaskyniari pokračovali
v prieskume jaskyne Slovačka jama na Kara
džici, kde sa podarili pekné nové objavy, a v jaskyni Duva, kde sa priblížili k susednej Snežnej
priepasti.
V Rumunsku opäť s košickými jaskyniarmi
naši pracovali v doline Sighiştel, kde pokračovali
v prieskume jaskyne Dracoaia. Jaskyňa v januári
2012 dosiahla dĺžku 1667 metrov (zameraných).
V rámci speleoturistiky sme si prezreli krasové javy pri Aggteleku a Jósvafó v Maďarsku.
Domáce nekrasové lokality
Našu pseudokrasovú kráľovnú a rekordérku v zameranej dĺžke – Jaskyňu pod Spišskou
v tomto roku okrem geológov skúmali hlavne
biospeleológovia z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
v Košiciach a zo Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši, ktorí tu nastavili pasce a zbierali materiál. Išlo o 2 akcie, na tej prvej bolo 20
účastníkov, okrem iného aj traja jaskyniari z Ostravy, s ktorými to bola naša prvá spoločná akcia.
Jaskyňu sme ukázali aj 3 Kanaďanom, ktorí boli
uchvátení divokosťou našej kráľovnej.
Pracovalo sa v jaskyniach v časti Leštiny pri
Tichom Potoku. Informátor nám ukázal Dolnú Fričkovskú jaskyňu pri obci Fričkovce v pohorí Čergov, tretiu v tejto časti.
Neradi konštatujeme, že neďaleko našej Jaskyne pod Spišskou zase vzniká smetisko v blízkosti menších pseudokrasových jaskýň.
V spolupráci s SSJ sa podarilo osadiť infotabuľu nad vstupný otvor do Veternej diery
v Malej Sobranej, najmä vďaka nášmu priateľovi Paľovi Staníkovi. Vykonal sa prieskum
(aj zoologický) jaskyniek na úpätí Malej Sobranej. Ochranári z Prešova sú zase radi, že naši
priatelia z občiny Svätoháj vyčistili Veternú
dieru. Tú neznámi vandali zahádzali veľkými
balvanmi už dva razy a hrozí tu poškodenie
biotopu pre vzácne salamandry škvrnité. Dúfame, že varovný text na infotabuli zaberie.
Organizačné správy SSS

Montanistika a historické podzemie
V januári 2012 sme obhliadli polozasypané
štôlničky Peter a Pavol (na limonit) pri obci
Harakovce, podobnú štôlňu pri Fričovciach
sa nám nepodarilo odkryť. V marci sme spolu
s poľskými jaskyniarmi absolvovali pracovnoprieskumnú akciu v opálových baniach na
Dubníku pri obci Červenica, kde je v súčasnosti ťažké sa vôbec dostať. Pri obci Pavlovce sme
zdokumentovali pomocou GPS prístroja štôlničku pod Klenárkou (Slanské vrchy). Jednému
členovi sa v rámci evidovanej monitorovacej
akcie podarilo po výstupe na Kriváň (s dvoma
sympatizantmi) nájsť a preskúmať štôlničky
na zlato pod vrcholom Kriváňa.
Naši dvaja členovia sa v decembri 2012 zúčastnili prieskumu neznámych objektov vo
Veľkom Šariši pri starom cintoríne, ide asi
o sklady alebo pivnice.
Iné aktivity
Tradične sme sa vo veľkom počte zúčastnili
Speleomítingu vo Svite a niekoľko našich členov bolo aj na Jaskyniarskom týždni v Zakopanom v Poľsku. Spolupracujeme s turistami
– Klubom prešovských turistov; náš člen sprevádzal turistov po niekoľkých pseudokrasových lokalitách. V rámci ochrany jaskýň máme
dobrú spoluprácu s netopierarmi a biológmi,
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poznatky o zatopených častiach, ako aj fotografický a filmový záznam.

zoológmi a geológmi. Pri starostlivosti o Veternú dieru sa osvedčila spolupráca s príjemnými
ľuďmi z občiny Svätoháj. Spolupracujeme aj
so SMOPaJ Liptovský Mikuláš a RSOPK Prešov pri evidencii jaskýň v okolí Prešova.
Peter Hurný, predseda klubu

Dokumentačná činnosť
Zameraných bolo 14 jaskýň v Jaslištiach
s celkovou dĺžkou 90,5 m, jaskyňa Gríľka
v dĺžke 59,5 m a prepojka v jaskyni Daxner
dlhá 6 m; jaskyňa dnes dosahuje dĺžku 207 m.
Premerala sa Jazerná jaskyňa v dĺžke 156 m.

Speleoklub Tisovec

Ochrana krasu
V rámci speleologickej činnosti v teréne sa
členovia speleologickej strážnej služby zameriavali na kontrolu a údržbu zabezpečenia jaskýň, monitorovanie krasových území a negatívnych javov v nich. Po zistení opakovaného
poškodenia uzáveru Čertovej jaskyne sa uzáver
následne opravil.
Osvetová, propagačná a publikačná činnosť
V Spravodaji SSS bolo uverejnených desať príspevkov našich členov a v Tisovskom mesačníku
dva. V rádiu Regina odvysielali začiatkom roka tri
relácie o jaskyniarstve v našom okolí. Pre základnú školu sme urobili dve prednášky o krase spojené s premietaním fotografií a pre stredné školy
dve exkurzie do krasu spojené s prednáškou. Pre
verejnosť sme uskutočnili tri exkurzie v teréne aj
s prednáškou. Stretnutie speleopotápačov, ktorí
sa podieľali na prieskume zatopeného podzemia
Tisovského krasu a Muránskej planiny, sa konalo
v októbri na chate Veronika pod Hradovou (25
účastníkov). Symbolický cintorín v Michňovej
vysvätil 9. septembra 2012 tisovský evanjelický
farár PhDr. Marián Krivuš.

Speleoklub Tisovec v roku 2012 vykonával
svoju činnosť vo vymedzenom území Tisovského krasu a časti Muránskej planiny na základe súhlasu a povolenej výnimky Krajského
úradu životného prostredia v Banskej Bystrici
a v zmysle plánu práce na toto obdobie.
Prieskumná činnosť
Pokračoval prieskum v Suchodolskej jaskyni v smere toku vody, pracovalo sa na prehlbovaní sondy. Na Bielych vodách pokračovali
sondovacie a zabezpečovacie práce v riečisku,
ďalej sa sondovalo aj v jaskyniach č. 110 Dielik, Daxner a Silvia, zatiaľ bez výraznejších
postupov. V Jazernej jaskyni sa uskutočnili
akcie zamerané na vystrojenie niektorých častí lanovým traverzom, zároveň bola jaskyňa
znovu premeraná v dĺžke 156 m. Denivelácia
suchých častí Jazernej jaskyne je 23 m a ak
jazero dosahuje hĺbku 26 m, resp. 30 m, tak
celková denivelácia jaskyne je 49, resp. 53 m.
V Novej Michňovej sa lanami vystrojila záverečná časť Teplického koridoru až po hladinu
záverečného sifónu. Zamerala sa jaskyňa Gríľka v masíve Káštera v celkovej dĺžke 59,5 m
a podaril sa prienik do bočnej chodby s nezameranou dĺžkou cca 15 m a perspektívou
ďalšieho pokračovania. Vo východnej časti
Hradovej bola objavená menšia puklinová
jaskyňa v dĺžke cca 7 m. V jeseni sa uskutočnil
potápačský prieskum v zatopenej časti tunela
pod Dielikom. Z prieskumu sa získali nové
Spravodaj SSS 1/2013

Údržba Výskumnej terénnej stanice Suché
doly
Pokračovali práce na rekonštrukcii zateplením a obložením podkrovia a čiastočne sa rea
lizovalo vonkajšie opláštenie. Zhotovené boli
vstupné dvere a okno, upravil sa priestor pri
ohnisku, kde boli osadené dva stoly s lavicami.
Ostatné
V jaskyni Teplica bola osadená pamätná tabuľa „Vodopád Petra Ošusta“ od autora Zbiža Nišponského. Zúčastnili sme sa seminára a výstavy
v Rimavskej Sobote pri príležitosti 40. výročia
vzniku miestnej jaskyniarskej skupiny. Na Speleomítingu vo Svite bol speleoklub pri príležitos37

Organizačné správy SSS

ti 60. výročia svojho vzniku ocenený Zlatou medailou SSS a prevzal aj ocenenie SSS za úspešné
usporiadanie 52. jaskyniarskeho týždňa.
V auguste sme si pietne v Suchých doloch pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho člena Šefana
Dianišku. V septembri sa dvaja členovia zúčastnili na 53. jaskyniarskom týždni v Zakopanom.
Ivan Kubíni, predseda speleoklubu

krasu. V jaskyni Píla sa ukončil viacročný biospeleologický výskum stenovej fauny bezstavovcov. Za pomoci členov Speleo
Bratislava sa rozšírila neprielezná puklina
v tejto jaskyni, neprinieslo to však očakávané pokračovanie. V priepasti Müller sme
výkopovými prácami v koncových častiach
postúpili o 1,5 m. Na pozvanie pracovníkov
Ústavu ekológie lesa dvaja členovia preskúmali banskú štôlňu (cca 35 m) pri Môťovskej
priehrade pri Zvolene.
V spolupráci s inými skupinami sme pracovali v Jaskyni mŕtvych netopierov v Nízkych Tatrách a na lokalitách v Belianskych
Tatrách.
Uskutočnili sme viacero exkurzií do jaskýň
a historického podzemia nášho pracovného
územia.
Celkovo sa uskutočnilo 18 akcií na vlastných
a 7 akcií na cudzích lokalitách.
Jozef Kosej, člen oblastnej skupiny

Trenčiansky speleoklub
Tento rok bol oproti predchádzajúcim rokom výrazne slabší. Čiastočnou príčinou je
zmena pracovného rytmu vedúceho a tiež dlhodobá absencia významnejšieho objavu, ktorý by priniesol novú motiváciu.
Jediným úspechom bol prienik do nižšej
úrovne v jaskyni Hrkľavé jazero v dĺžke 7 m,
kde sa ešte bude dať za ťažkých podmienok pokračovať. V jaskyni Tam za rohom sme napriek
snahe takmer vôbec nepostúpili, výsledkom je
aspoň vypratanie založeného materiálu. Bez postupu sa skončila aj akcia v priepasti Starý háj.
Pri spoločnej akcii s OS Čachtice sme sondovaním v jaskynke Dubná skala 3 pri Soblahove
postúpili do vzdialenosti asi 5 m od vchodu. Pokračovanie je zasutinované a vetva s prievanom
sa zužuje do neprieleznej pukliny. Opravili sme
poškodený uzáver jaskyne Dupná diera. Spočítali sme zimujúce netopiere v jaskyni Remať.
Príležitostne sme navštevovali pracoviská iných
jaskyniarov, kde sme sa zapojili do prieskumu
(jaskyne Štefanová, Nová Stanišovská, Medvedia
štôlňa, Četníkova svadba, nová priepasť medzi
Kačkami, jaskyne Borinského krasu).
Päť členov sa zúčastnilo na 53. JT v Zakopanom.
Miroslav Sova, predseda speleoklubu

Speleoklub Trnava

Rok 2012 sa niesol najmä v duchu výkopových prác v Havranickej jaskyni (Plavecký
kras). Z 38 pracovných akcií v tomto roku
sme tu odpracovali 21. Druhou lokalitou,
kde sme sústredili svoju aktivitu, bola jaskyňa
Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras), kde
sme odpracovali 8 akcií. Zvyšné akcie sme
venovali iným lokalitám, najmä Trstínskej
vodnej priepasti (Plavecký kras).
Začiatkom roka sme po zakúpení novej zbíjačky a centrály zaznamenali postupy v Havranickej jaskyni. Výkopové prace sme sústredili
v najsevernejšej časti jaskyne. Začala sa nám
tu otvárať vertikálna puklina vyplnená presintrenými balvanmi a terra rossou. Po prvotnom
nadšení, keď sa nám začala studňa otvárať,
však asi po 3 m prišlo sklamanie v podobe
čoraz užších priestorov.

Oblastná skupina Tribeč

Pracovná činnosť členov bola zameraná na
tradičné lokality Veľkopoľsko-uhereckého
Organizačné správy SSS
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sa najmä na práce v Zadymenej sienke, kde
sme zaznamenali prievan a počas prieskumu sa začínajú objavovať medzi blokmi
voľnejšie priestory. Koncom októbra sme
prijali pozvanie jaskyniarskej skupiny Speleo
Bratislava a zúčastnili sme sa ukončenia jaskyniarskej sezóny.
Ku koncu roka prebehli ešte jaskyniarske
práce na lokalite Husí stok 1 a Trstínska vodná priepasť. Počas akcie v Trstínskej vodnej
priepasti sa podarilo odhodiť zopár blokov,
ktoré bránili v ďalšom prieskume. Poslednú
pracovnú akciu sme venovali pred Vianocami
Havranickej jaskyni, kde sme v hojnom počte
pokračovali vo výkopových prácach.
Počas roka sme v spolupráci s Katedrou aplikovanej a environmentálnej geofyziky realizovali geofyzikálny prieskum krasovej plošiny
Komberek. V najväčšom zo závrtov sa potvrdila väčšia anomália (dutina), ktorá je však
v hĺbke 30 m. Iná anomália sa nachádzala
v plytších častiach v blízkosti zaniknutej jaskyne Strapek.

Od začiatku roka prebiehali aj akcie na
Husom stoku. Výkopové práce sme spočiatku
realizovali v Objavnej sienke, kde sme bežne
v kopanom sedimente nachádzali nekrasové
obliačiky veľkosti do 4 cm. Zamerali sme sa
však aj na najhlbšiu časť jaskyne, odkiaľ vanie
citeľný prievan. Tu sme po rozšírení pukliny
v jarných mesiacoch zaznamenali skromný objav v podobe 3 m komína. Pokračovanie je však
ďalej zasutinené.
Po neúspechoch v najsevernejších častiach
Havranickej jaskyne sme sa rozhodli už v jarných mesiacoch začať výkopové práce cca
o 5 m vyššie nad pôvodným pracoviskom a nabrať v hĺbení severozápadný smer. Práce v subhorizontálnej sonde išli veľmi dobre a už na
druhej akcii sme zaznamenali prievan. Na
ďalších akciách sa nám podarilo prepojiť sondu so staršími priestormi jaskyne a obísť tak
nebezpečný zával.
V prvý májový víkend sme sa zúčastnili na
pozvanie jaskyniarskej skupiny OS Plavecké
Podhradie pracovnej akcie – otvárky krasového
závrtu na lokalite Starý plášť (Plavecký kras).
V hĺbke asi 3,5 metra sa narazilo na prievanové
miesto a kamene začali prepadávať úzkymi
priestormi kamsi nižšie. Zvyšok akcie bol venovaný paženiu závrtu.
Začiatkom leta sme sa zúčastnili tradičného
Zrazu malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom Podhradí. Počas zrazu sme sa zúčastnili
na pracovnej akcii v Hačovej jaskyni (Plavecký
kras), ktorá bola zameraná na výkopové práce
v sedimentom zanesenej chodbe.
Jaskyniarsky víkend našej skupiny sa uskutočnil 11. 8. na Majdáne – Jágerke. Pomôcť
nám prišli jaskyniari z Bratislavy a Plaveckého Podhradia, ale aj členovia Klubu priateľov turistiky. Jaskyniari počas zrazu pracovali
v jaskyniach Husí stok, Havranická jaskyňa
a Hačova jaskyňa.
V závere leta a začiatkom jesene prebehli dve
akcie zamerané na speleopotápačský prieskum
Trstínskej vodnej priepasti. Najmä suché leto
malo za príčinu výrazný pokles vodnej hladiny.
Počas prieskumu sa objavilo miesto, kde by
sa ešte po poklese hladiny dalo preplaziť cca
10 m, no bez potápačského výstroja.
Počas jesene sme aj za spoluúčasti absolventov Speleoškoly zintenzívnili výkopové
práce v Havranickej jaskyni. Sústredili sme
Spravodaj SSS 1/2013

Osveta a iné
V spolupráci so Speleo Bratislava sme prvýkrát zrealizovali úspešný kurz Speleoškoly pre
záujemcov o jaskyniarstvo. Úspešný bol z hľadiska samotnej realizácie kurzu aj čo do počtu
absolventov, ktorí majú ďalej ambíciu pracovať
v jaskyniarstve. Je ich viac ako polovica.
Speleoklub Trnava bol úspešný v nadačnom programe SPP – Zlepšime spoločne
Slovensko a získal grant na dobudovanie
a revitalizáciu náučného chodníka Smolenický kras. Slávnostné otvorenie sa uskutoční 25. 5. 2013.
Dňa 9. 10. 2012 sme pre OR HaZZ v Trnave
zabezpečili spoločné cvičenie v Havranickej
jaskyni. Jeho cieľom bola simulácia zranenia
v podzemí a transport zraneného von z jaskyne. Zároveň mali príslušníci možnosť stotožniť
sa s veľmi úzkymi jaskynnými priestormi. Trnavský samosprávny kraj nám aj v roku 2012
zakúpil kombinézy a iný výstroj potrebný na
speleologický prieskum. Aj za takúto formu
pomoci sme veľmi vďační.
Počas celého roka sme uskutočnili niekoľko prednášok o jaskyniach pre deti a širokú
verejnosť.
Alexander Lačný, predseda SPKTa
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Jaskyniarsky klub Speleo Turiec

sa uskutočnili prieskumné akcie do jaskýň Javorina, Medvedia a Žiarna 3.
Tretí júnový víkend na základe poskytnutých
indícií uskutočnila prieskumnú akciu v okolí
Suchého vrchu neďaleko Ostredku vo Veľkej
Fatre dvojica Haráni, Hanula. Po dôkladnom
prieskume našli vchod do Jaskyne pod Suchým
vrchom. Nachádza sa severovýchodne, asi 100
výškových metrov pod vrcholom Suchého vrchu a jej dĺžka je cca 20 m. Zatiaľ nevieme, či
jaskyňa je alebo nie je oficiálne evidovaná.
Roku 2012 naďalej pokračovali v jaskyniach
aj vedecké a odborné práce z oblasti paleontológie a geológie pod vedením A. Bendíka.
Uskutočnili sa 3 pracovné akcie v jaskyni Muráň 1, kde boli odobraté osteologické zvyšky medveďa jaskynného. Po laboratórnom
ošetrení a determinovaní boli uložené v SNM
v Martine.
Na podnet členov OS Veľká Fatra sa uskutočnili dva terénne výskumy v jaskyni Došná 7.
Akcie sa uskutočnili s cieľom zberu osteologického materiálu z výkopu. Išlo o lebku, sánky
a kosti končatín medveďa hnedého. Zo závalového sedimentu boli odobraté vzorky malých
kostí, ktoré určil J. Obuch (BZ UK Blatnica)
ako kosti ryšavky žltohrdlej, krta podzemného, uchane čiernej, salamandry škvrnitej
a juvenilných spevavcov. Kosti boli laboratórne
ošetrené a determinované a sú uložené v SNM
v Martine.
Osobitne sa A. Bendík venoval zameraniu
banských podzemných diel v Turci. Spoločne
s Ľ. Varechom bola zameraná štôlňa v Trebostove (dĺžka hlavného ťahu je 60 m, celková dĺžka štôlne 78 m) a s M. Brežným štôlňa v doline
Hoskora za Jánošíkovom (celková dĺžka 6,5 m).
Dňa 23. 3. A. Bendík uskutočnil povrchový,
geologický a speleologický prieskum širšej oblasti extravilánu obce Polerieka v doline Sokol,
vrcholu Sokol a Žiar.
Skupina okolo Paľa Pokrievku ml. odpracovala za rok 2012 celkovo 42 akcií. Aj
v tomto roku sa venovali najviac prieskumu
masívu Tlstej v Blatnickom krase. Najviac
pracovných akcií venovali prieskumu v oblasti Muráňa. V jaskyni M-1 pracovali na
prekonaní závalu. Zával prekonali a podarilo
sa im objaviť pokračovanie jaskyne. Z pôvodných 10 m dosiahla dĺžka priestorov 57 m,
ktoré aj zamerali. Zároveň zamerali povrcho-

Členovia JK ST zorganizovali v roku 2012
celkove 86 pracovných a povrchových prieskumných akcií.
Činnosť klubu sa už tradične skladala z viacerých smerov jednotlivých skupín. V tomto
roku sa záver Došnej doliny v Belianskej doline
s lokalitou Havranej jaskyne dostal na okraj
záujmu klubu. V tejto jaskyni sme za minulý
rok absolvovali 5 akcií, z toho 4 akcie boli
kontrolné a meracie. Z pôvodnej dĺžky 13 m
sa po poslednom domeraní v dvoch smeroch
29. 2. jej dĺžka ustálila na 68,8 m, hĺbka je
7,9 m. Posledná kontrolná akcia sa uskutočnila
v novembri 2012 a bola zameraná hlavne na
vyčistenie jaskyne od opadaných stropných
častí, ktoré vymrzli ešte minulú zimu. Nosnou lokalitou sa vďaka iniciatíve dvojice Jano
Šparec a Miro Kardoš stala jaskyňa Žiarna 3,
v ktorej sa za minulý rok uskutočnilo spolu 15
pracovných akcií. Na prvej vážnej akcii 19. 4. sa
chlapcom podaril husársky kúsok. Prekopali
sa do Peniažtekového dómu, ktorý bol len úvodom do ďalších pokračovaní. Z pôvodnej dĺžky
25 m, zameraných v roku 1973 A. Droppom,
sa jaskyňa predĺžila na úctyhodných 145,5 m
s hĺbkou 7,8 m (kompletne zamerané). V jej
tesnej blízkosti sa na perspektívnych miestach
začali odkopávať Sonda pri ohnisku a Južná
sonda. Obe sa s veľkou pravdepodobnosťou
v budúcnosti spoja s „matkou“ – Žiarnou 3.
Zatiaľ dosiahla prvá z nich po zameraní dĺžku
24 m a druhá 10 m.
Ďalej sa uskutočnili pracovné akcie v Tisovom, v Puklinovej jaskyni v Gaderskej doline, v jaskyni Chlm v Necpalskej doline,
v jaskyniach Hundračka a Jazvečí hrad v Žiarnej doline. Prieskumné akcie sa uskutočnili
v Žiarnej doline a Belianskej doline. Druhý
júnový víkend sa konala dvojdňová chatová
akcia v doline Rybô, bočnej dolinke Belianskej
doliny. Okrem zábavy a perfektnej kapustnice
Organizačné správy SSS
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Oblastná skupina Uhrovec

vú situáciu medzi priepasťou Nezábudka,
Priepasťou v stene a samotnou jaskyňou
M-1. Z mapy a z meraní tektonických porúch
na lokalitách vyplýva, že jaskyne vznikli na
jednej tektonickej poruche. Na základe toho
sa predpokladá ich súvis.
Ku koncu roka začali pracovať v Priepasti pod Ostrou na odkrývaní dna v mieste,
kde odteká voda. Zdanlivo beznádejné miesto
sa po odťažení väčšieho množstva materiálu
ukazuje ako perspektívne. Hĺbka priepasti je
v súčasnosti 53 m, čiže jej dĺžka a zároveň
hĺbka sa posunula o 3 m. Popri prácach
v priepasti začali pracovať aj na novej lokalite,
ktorú objavili neďaleko poľovníckeho zrubu
na Vôdkach. Jaskyňu nazvali Fialová jaskyňa,
dosahuje dĺžku 8 m.
Ďalej skupina pokračovala v povrchovom
prieskume. V zimných mesiacoch počas silného ochladenia, keď teplota dosahovala
–18 °C, sa im podarilo lokalizovať prievan vo
vrcholových častiach Tlstej. Ide o dve miesta
v nadmorskej výške okolo 1200 m, vzdialené
od seba asi 50 – 70 m. Niekoľko akcií venovali
aj jaskyni NT-5, čo je najvyššie položená jaskyňa v masíve Tlstej.
Okrem akcií v Blatnickom krase pracovali
aj v Belianskom krase. Tu sa zúčastnili na pracovných akciách v Havranej jaskyni a Žiarnej
3. V spolupráci so Speleoklubom Malá Fatra
pomáhali pri prieskume Žiarnej 4. V Jánskej
doline sa už tradične zúčastnili pracovných
akcií a pomáhali v Novej Stanišovskej jaskyni
a Jaskyni zlomísk. V Červených vrchoch pokračovali v prieskume poľskej priepasti Studnia
w Kazalnicy. Zúčastnili sa prieskumno-poznávacej cesty do Kosova, Albánska a Čiernej
Hory. Spolupracovali pri prieskume Slovačky
jamy na Karadžici v Macedónsku. Hĺbka jaskyne pritom presiahla –600 m.
Naši členovia sa zúčastnili aj na 53. jaskyniarskom týždni v Zakopanom.
V roku 2012 sme celkove v jaskyniach objavili 232,5 m a zamerali 236,5 m, v banských
štôlňach sa zameralo 84,5 m.
Ďakujem všetkým členom JK ST za činnosť,
ktorú roku 2012 vykonali v turčianskom krase
a jaskyniach a zároveň im do roku 2013 prajem veľa úspechov pri ďalších objavoch krasu
Turca.
Jozef Haráni, predseda JK
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Rok hodnotíme so zreteľom na naše pomery
a stupeň aktivity ako celkom úspešný. Uskutočnili sme 9 terénnych akcií a objavili cca
20 m jaskynných priestorov. Vykonal sa prieskum v k. ú. Kšinnej (Brvenná a Kamenská dolina, Malá a Veľká Homoľa, Čierny vrch, Havrania a Kamenská skala). V Studničnej doline
(k. ú. Uhrovské Podhradie) sa objavili 2 jaskyne,
jedna z nich s názvom Adamka; zatiaľ nie sú zamerané. V Strážovských vrchoch sme navštevovali aj jaskyne Vlčí dol, Melkovú a Mramorovú.
Jozef Kováčik, tajomník OS

Speleoklub Univerzity Komenského
Bratislava

V tatranskej jaskyni Mesačný tieň sme
prekročili dôležitú métu už 30 km dĺžky.
V rámci deviatej prieskumníckej sezóny sme
tu objavili 1737 m nových priestorov, aktuálna (zmapovaná) dĺžka jaskyne je 30 436 m.
Najvýraznejšie postupy v dĺžke niekoľko sto
metrov sme tentoraz realizovali v strednom
trakte systému v hĺbkach –300 m rel., neďaleko šachty Mesačná stvora (Hrdzavý dóm,
Roraimičky). Tieto a okolité priestory sú
veľmi perspektívne na postupy aktívnymi prítokmi (mocný prievan). Drobnejšie postupy
zaznamenávame tiež v postrannom labyrinte
Volanie Bielovodky. V priam neuveriteľnej
hĺbke od povrchu (okolo –200 m) sa tu našiel
skelet medveďa. Zatiaľ netušíme, odkiaľ sa
sem dostal a či ho sem už len ako mršinu dopravila tlaková voda, dosiaľ neznáme fosílne
prítoky tejto pasáže by však mali byť adekvátne prinajmenej rozmerom jeho pôvodného tela. Ďalší postup v horných častiach
jaskyne nad vrchným TatraOpenom priniesol
objav spojovačky zospodu až po ústie priepasti Čučoriedka (v takmer privchodových
partiách), avšak z opačnej strany nástupu.
Nad 1. bivakom speleoalpinisti pokračovali
v technickom lezení komínu Adri. Po niekoľkých akciách v ňom bola dosiahnutá výška
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stupnenej, enormne rozmernej fosílnej časti
jaskyne Hang Vom, ktorá je dlhá 36,2 km.
Orientačný prieskum, biospeleológiu a zbery
Mollusca sme potom zrealizovali na periférii krasových hrebeňov pri Lang Mô a na
vysoko vysunutej a málo známej náhornej
plošine pri Luong Xé. S ponornými sústavami a zátopovými krasovými poljami sme sa
oboznámili v pohorí Kim Hý, s ťažbou zlata
v náplavoch a krasových kapsách v oblasti
Ban Dem. Tu sme prebádali zbežne aj dve (na
miestne pomery len menšie) jaskyne do okolo 100 m dĺžky. V známej Dračej zátoke (Ha
Long) sme napokon v morom zatopenom
fengcong-krase (analógia mogotov) uskutočnili na jednom z ostrovov obhliadku jaskyne
Hang Dang Gô. O akcii sme referovali na
Speleomítingu SSS vo Svite.
V rámci publikačnej činnosti bola v širšom
kolektíve s vedcami z Prírodovedeckej fakulty
UK konečne dohotovená rozsiahla odborná
multidisciplinárna monografia (v rámci edície
Acta Geologica Slovaca/AGEOS) o viacročnom výskume kvarcitových jaskýň na tepuy
(Venezuela). Jej knižné vydanie bude k dispozícii na Speleomítingu. On-line verzia je dostupná na: http://geopaleo.fns.uniba.sk/ageos/
archive/monograph/aubrecht_et_al_2012_
monograph.pdf.
Branislav Šmída, vedúci speleoklubu

+137 m rel. nad príslušné dno siene s bivakom, jedna z jeho spádnic, prudko šikmá až
takmer vertikálna (80 – 85° sklon), sa dá považovať za 2. najhlbšiu súvislú šachtu Slovenska (po Malej Žomboji s –142 m). Geneticky
významné spojovacie poschodie s viacerými
nezdolanými šachtami (odhadom 15 – 25 m
hlbokými), rôznymi odbočkami a centrálnou
kavernou 20 × 25 × 50? m (obrovský komín),
pomenovanou na počesť nášho zosnulého
kamaráta ako Dóm Gabiho Jakaba, sa našlo pri počiatku vetvy Zelený pes. Približne
v rovnakom úseku, v dóme Červený Indián
evidujeme tiež prienik chodbou dolu odtokom. Lezecky rozpracované (s voľnými
pokračovaniami) zostávajú napokon viaceré
sľubné miesta na okolí Hieroglyfovej chodby.
V Mesačnom tieni sa podarilo okrem toho
sprecízniť zameranie najhnusnejšieho (blatového) spojovacieho úseku medzi hornou,
starobylou, a spodnou, tzv. riečnou jaskyňou,
s režisérom Barabášom sme tu natočili zopár
ďalších epizód do filmu Hľadači utajených
svetov II, uskutočnili sme tu prvé systematické biospeleologické výskumy. V lete počas JT
v Zakopanom sem bola zavedená exkurzne
skupinka poľských speleológov. Akcie štandardne usmerňovali či viedli tradične B. Šmída a I. Pap, z jaskyniarov iných klubov sa na
nich podieľali napríklad Š. Šuster, P. Šuster,
R. Lipták, G. Jakab, M. Kacian, T. Kožuch, J.
Mišaný a ďalší.
V Malokarpatskom krase sme sa venovali
ďalšej mapovej dokumentácii a odbornému
genetickému výskumu niektorých už známych lokalít. Zopár akciami sme pomohli
M. Hačovi pri výkopoch v Hačovej jaskyni
(tzv. Utajená sonda) a bratom Hubekovcom
a kol. plaveckých jaskyniarov v Hubekovej
jaskyni.
Spoločne s malakozoológmi sme uskutočnili jaskyniarsko-prírodovednú predvýpravu
do Vietnamu (z jaskyniarov B. Šmída, J.
Grego a G. Jakab). V pohorí Ke Bang sa nám
podarilo obzrieť si jaskyne Hang Phong Nha
(obrovskú vyvieračku, dostupnú loďou po
rieke) a nad ňou Hang Nha Com, úvodné
časti najdlhšieho jaskynného systému krajiny, dlhého vyše 60 km, ktorého súčasťou je
aj Hang Soon Dong, najmohutnejšia chodba sveta. Tu sme rovnako nazreli do spríOrganizačné správy SSS

Speleoklub Univerzity Pavla Jozefa
Šafárika Košice
Začiatkom roka došlo k premenovaniu Pracovnej skupiny komisie pre potápanie „Východ“ na „Speleoklub UPJŠ“, do ktorého sa
integrovali niektorí študenti, čiastočne aj členovia z iných skupín (Speleoklub UK, JS A.
Vallu). Svoje aktivity sme orientovali na tradičné i novšie lokality a rozvinuli sme aj vedeckovýskumnú činnosť.
Najviac akcií (22) sa uskutočnilo do jaskyne
Skalistý potok. Prevládalo budovanie infraštruktúry – betónovanie záchytných hrádzí
a oporného múra vo vchodových častiach,
ako aj začatie sprístupňovania rebríkmi smerom nadol od vodopádu P 31. V jaskyni sme
dokončili budovanie hydrologického profilu
a 2. 2. 2012 sa začalo kontinuálne meranie
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prietoku hĺbkovou sondou. Pravidelne sme
obsluhovali dilatometer. V spolupráci so skupinou Speleoaquanaut sa uskutočnila jediná
speleopotápačská akcia, ktorá priniesla potvrdenie pokračovania sifonálnej časti jaskyne
sifónom 17.17. Realizovali sme povrchový ťah
po planine nad týmito časťami. V oblasti vrcholu ´11 S. Danko objavil klesajúcu chodbu,
čím vzrástla dĺžka jaskyne na 7983 m pri nezmenenej hĺbke. Na povrchu sme nad vrcholom ´11 našli miesto s rádiovým i akustickým
kontaktom.
Rozpracovali sme viacero lokalít v Kopytovskej doline na Branisku. S týmto cieľom
sme realizovali takmer 1 km dlhý povrchový
polygónový ťah spájajúci známe lokality vysoko vo svahu doliny a pod Červenou skalou
(Vykoupilov bivak, Nádejná, Družicová), čiastočne v spolupráci s OS Prešov. Preskúmali
sme aj krasový kaňon Voroblik a realizovali
náročné vyčerpanie zaplavenej šachty v bani
pri Šindliari.
V ďalšej lokalite, Kysackej jaskyni (Čierna
hora), sme ukončili zabezpečovacie práce na
vstupnom objekte vybudovaním ešte jedného
stupňa. Nasledovalo postupné vynášanie sutín
z jaskyne, ktoré tu napadali v období nezabezpečeného vchodu. Vo vlastnej jaskyni sme začali výkopové práce na konci doteraz známych
častí a domerali niektoré doteraz nezamerané
časti. Doplnili sme mapu jaskyne a začali v nej
výskum klimatických pomerov.

Činnosť nášho klubu sa aj v roku 2012 sú
stredila do krivánskej časti Malej Fatry. Prevažná časť akcií bola zameraná na krasovú oblasť
Stratenca, Kurskej, Belskej a Vrátnej doliny.
Niekoľko akcií sme uskutočnili aj v rajónoch
iných jaskyniarskych klubov a skupín.
Stratenec. Prioritu v tejto oblasti má aj
naďalej Stratenecká priepasť. Otvorili sme
zavalenú staronovú sondu v západnej časti
Jánošíkovho dómu. Podarilo sa nám v nej postúpiť na pôvodné dno. Ďalšia činnosť v tomto obrovskom blokovisku si bude vyžadovať
použitie vŕtacieho kladiva a centrály. Pokračovali sme aj v sondovaní v Skalnom okne vo
východnej stene vstupnej studne. Postúpili
sme iba čiastočne. V Kukurišovej jaskyni sme
uskutočnili niekoľko prieskumných akcií, na
ktorých sa nám podarilo postúpiť 3 m v odtokovej chodbe. V Starej strateneckej jaskyni
sme zorganizovali jednu akciu s cieľom vytypovať nové perspektívne pracovisko. V jeseni
sme spravili povrchové zameranie jednotlivých
jaskýň v Stratenci a výsledky sme spracovali
v Therione. Ostáva ešte domerať Floriánku
a Strateneckú priepasť.
Kurská dolina. Pokračovali sme v prieskumných prácach v jaskynke Asta. Sonda pokračuje ďalej. Bude tu nutné sledovať prievany
v zimnom období. V rámci montanistiky sme
preskúmali niekoľko štôlní v doline a v blízkom Bačíne.
Belská dolina. V jarnom období sme vykonali povrchový prieskum. V závere doliny
sme našli niekoľko výverov, ktoré sme aj zdokumentovali. Nachádzajú sa na pravej strane
doliny. V jeseni sme preskúmali nádejný otvor
v jednom zo skalných brál. Po zlanení k otvoru
sme zistili, že sa neprielezne zužuje.
Vrátna dolina. Pokračovali sme v meračských prácach v Jaskyni nad vyvieračkou. Treba ešte domerať Povodňový kanál a priestory

Činnosť v zahraničí
Maďarsko: Exkurzia do jaskyne Béke barlang.
Rakúsko: Dachsteinské jaskyne.
Mexiko: Počas pravidelnej expedície ČSS sa
samostatná sekcia SSS (Hochmuth, Petrvalská, Petrvalský, J. Vajs (Nicolaus), E. Kapucian
(UK) špecializovala na mapovanie suchých
jaskýň v regióne Acumal na polostrove Yucatán. Zamerali 5 jaskýň, z ktorých 2 predstavujú zatiaľ samostatné lokality: Cave with
stone walls + Cueva Jan (1136,9 m), Altar
(512,9 m). Ďalšie 3 jaskyne sú suché vchodové časti zaplaveného systému skúmaného
Českou speleologickou spoločnosťou: Chuh
(198,3 m), Sactuscha (123,1 m) a Kochbaal
(104,1 m).
Zdenko Hochmuth, predseda SK
Spravodaj SSS 1/2013
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hutného závalu sme prenikli do malej siene
s bohatou výzdobou. V tejto jaskyni pokračujeme v prekonávaní ešte niekoľkých závalov.
Vzhľadom na ich mohutnosť sú práce nebezpečné a časovo veľmi náročné.
V jaskyni D 7 sme tak ako po iné roky pokračovali v prekopávaní hlavnej chodby. Počas
výkopových prác sme našli zasintrované lebky
a kosti zvierat. Po oznámení nálezu boli kosti
odborne vybraté pracovníkom Múzea Andreja
Kmeťa v Martine.
Suchá jaskyňa 1. V tejto jaskyni aj naďalej
pokračujeme v prekopávaní meandra Rebrovej
chodby. Vykonali sme nové merania možného
spojenia so Suchou jaskyňou 2.
Suchá jaskyňa 2. Tu sme odpracovali najviac
hodín. Toto úsilie sa koncom roka odzrkadlilo
postupom do nových priestorov v novej sonde
v časti zvanej Nos, kde sme prenikli do niekoľkometrovej siene, ktorá ústi do malej priepasti.
Celkovo sme klesli od vchodu do sondy 8 m.
Podľa meraní je dno tejto priepasti na úrovni
Rebrovej chodby v Suchej jaskyni 1.
V Suchej jaskyni 5 pokračujeme vo výkopových prácach na konci hlavnej chodby,
v Suchej jaskyni 3 sa robili sondážne práce
spoločne s JS Aragonit.
Pracovali sme aj na povrchovom prieskume
Suchej doliny, Borišova, Ploskej a Žiarnej doliny. Pokračovalo sa v povrchovom prieskume
v Blatnickej a Gaderskej doline i na pravej strane Vrátnej doliny.

za Kalným sifónom. Meranie značne sťažuje
neustále kolísanie hladiny vody v sifónoch.
Niekoľko akcií sme uskutočnili v sonde č. 9.
Ďalšie práce budú vyžadovať výdrevu.
Iné. V lete sme privítali v našom rajóne jaskyniarov z Moravy zo ZO ČSS Dagmar. Spoločne sme absolvovali exkurzné akcie v niektorých našich jaskyniach a v spolupráci s OS
Orava v Kraľovianskom meandri. Recipročne by sme chceli uskutočniť spoločnú akciu
v Moravskom krase. V jeseni sme sa zúčastnili
na spoločnej akcii s JK Demänovská Dolina.
Pomáhali sme pri prieskume v sonde v Pieskovom dóme. Zdokumentovali a zamerali sme
štôlňu v lome bývalého podniku Varínasfalt
v katastri obce Varín.
Z centrálnych podujatí SSS sme sa zúčastnili
Speleomítingu vo Svite. Prezentovali sme sa
videopríspevkom Jaskyňa nad vyvieračkou – 40
rokov. Pokračovali sme v dobrej spolupráci
s OS Orava. Našu činnosť naďalej prezentujeme na vlastnej internetovej stránke a vo vývesnej skrinke vo Varíne.
Celkové hodnotenie. Zorganizovali sme 44
akcií, z ktorých sme vyhotovili 12 technických
denníkov. Objavili, resp. postúpili sme 28 m.
Zamerali sme 379 m.
Pavol Cvacho, tajomník klubu

Oblastná skupina Veľká Fatra

Pohorie Žiar
V okolí vrchu Sokol a vrchu Zniev sme
pokračovali v povrchovom prieskume. V Jaskyni pod vyhliadkou a v jaskyni Tajomná sa
pokračovalo v sondážnych prácach, avšak bez
výraznejších objavov. Vrátili sme sa aj k výskumu v oblasti Vrícka, ktorý sme tu vykonávali
v 90-tych rokoch. Keďže z tejto oblasti nemáme kompletnú dokumentáciu, plánujeme
opätovne zdokumentovať 11 jaskýň. Objavili
a zdokumentovali sme tu ešte 7 nových jaskýň
s celkovou dĺžkou 42,9 m.

Činnosť našej skupiny bola zameraná na
kras Belianskej doliny, Gaderskej doliny, vrchu
Zniev a okolia Vrícka. Z celkového počtu 66
akcií sme vyhotovili 46 technických denníkov. Objavili sme 7 jaskýň s celkovou dĺžkou
42,9 m. V troch jaskyniach sme objavili nové
priestory s dĺžkou 46 m. Celková dĺžka nových
priestorov je 88,9 m.

Ochrana krasu
Štyri akcie sme venovali kontrole jaskýň,
údržbe uzáverov, čisteniu okolia, monitoringu
a sčítaniu netopierov v rámci speleologickej
strážnej služby.

Beliansky kras
Jaskyňa Javorina. Pokračovali sme v prácach
v dolných častiach jaskyne. Po prekonaní moOrganizačné správy SSS
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Ďalšia činnosť
Z jednotlivých akcií sa priebežne vyhotovujú
technické denníky, identifikačné karty a fotodokumentácia. Venovali sme sa aj výcviku
voľného lezenia a jednolanovej techniky na
lezeckých stenách v Turí a Sučanoch. Traja členovia sa zúčastnili Speleomítingu SSS vo Svite.
Niektorí členovia sú členmi Klubu ochrancov
prírody Veľkej Fatry a aktívne sa zúčastňujú
na ich akciách.
Zúčastnili sme sa aj na akciách Ekodeň
usporiadaných členmi KŠP Hippocampus, na
čistení a úprave okolia jazera v Rieke. Tieto akcie prebehli v spolupráci s členmi JS Aragonit.
Členovia tejto skupiny sa aktívne zúčastňovali
na našich pracovných akciách. Edovi Piovarčimu chceme poďakovať za fotoreprezentáciu na
webe a Speleomítingu vo Svite.
Roku 2012 sa náš dlhoročný člen Ing. Ivan
Mažári dožil krásneho jubilea 50 rokov. Prajeme mu veľa osobných aj pracovných úspechov.
František Vacek, tajomník OS

ba. Objav sienky sa stal hnacím motorom do
ďalšieho sondovania v našej zatiaľ najdlhšej
jaskyni.
Stalo sa pravidlom, že vo februári sa stretávame pri Púčkovej jaskyni pod bralom. Aj
takto si ticho pri zapálenej sviečke spomenieme na tých, ktorí už nie sú medzi nami. Po
viacerých akciách v tejto jaskyni sa potvrdili
naše predpoklady, že po zdolaní závalu prenikneme do nového priestoru. Po rozbití veľkých
skalných blokov a ich vytiahnutí pomocou
reťaze a kladky von sme sa dostali do voľného
priestoru vysokého 6 m a dlhého 5 m, pričom
E. Mušukovi sa podarilo preniknúť cez úzku
škáru ešte ďalej. Nasledovalo zabezpečenie
a zdokumentovanie objavu, v prieskume budeme pokračovať.
K štandardným aktivitám klubu patrili v minulom roku aj ochrana prírody a jaskýň, prezentácia podzemných krás v okolí mesta Žiliny
laickej i odbornej verejnosti, besedy o jaskyniach
so žilinskými skautmi na základe pozvania
skautského oddielu. Skauti si priamo v teréne
vyskúšali jaskyniarsky výstroj. Za poskytnutie
prezentačných materiálov patrí poďakovanie
Slovenskej speleologickej spoločnosti, ako aj
Správe slovenských jaskýň; časť propagačných
materiálov a brožúr sme financovali z klubových prostriedkov. V apríli sme sa zúčastnili na
Speleomítingu SSS vo Svite. Už štvrtý rok sme
za účasti spriatelených klubov SSS zorganizovali spoločnú akciu spojenú s gulášom.
Žilinský jaskyniarsky klub uskutočnil celkovo 43 akcií a odovzdal 17 technických denníkov, pripravil aj 6 besiedok a prezentácií
o ochrane prírody a jaskýň. Klub podniká kroky k návratu na Lietavský hrad, kde by sa malo
pokračovať v čistení hradnej studne. Dúfame,
že sa nám podarí získať financie na technické
zabezpečenie prác. Viac o našej činnosti nájdete na stránkach klubu www.jaskyniari.sk.
Tibor Pajtina, predseda klubu

Žilinský jaskyniarsky klub

Žilinský jaskyniarsky klub, ktorý má v súčasnosti 11 členov a 2 čakateľov, aj v roku 2012
pracoval na lokalitách Lúčanskej Malej Fatry
v Hoblíkových jaskyniach a Púčkovej jaskyni
pod bralom.
V Hoblíkovej H1 sme opravili spúšťaciu
kladku a plánujeme opraviť aj drevený rebrík.
Jaskyňu stále navštevujú nepovolané osoby,
vnútorné steny sú popísané a začína sa tam
hromadiť odpad. Priestory pravidelne kontrolujeme a čistíme, určite by však stálo za zváženie jaskyňu uzatvoriť za finančnej pomoci SSJ.
V jaskyni H2 pokračujeme v odstraňovaní
sutín a nánosov zo vstupnej časti chodby. Po
prehĺbení priechodu najchudší z nás, E. Mušuka a J. Fondrk, postúpili ďalej o cca 3 metre,
na klenbe sienky sa vyskytuje sintrová výzdoSpravodaj SSS 1/2013

Nezaradení členovia SSS
Ani roku 2012 sa napriek enormnému úsiliu nepodarilo preniknúť do predpokladaných
spodných poschodí jaskyne Haraska.
Po neúspechu v roku 2011 na Líščej diere,
keď sme narazili na dolomit, sme začali v júni
45
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menších riečnych chodieb, ktoré by mali podísť pod jaskyňu Haraska a vojsť do spodného poschodia.
Už teraz možno konštatovať, že lokalita
Haraska – Hrášková patrí geneticky k najvýznamnejším krasovým javom Jánskej doliny. Ide
o najstaršiu Štiavnicou vytvorenú jaskyňu (nie
horskú), so zachovanými žulovými sedimentmi až do priemeru 50 cm. Dá sa predpokladať,
že od tejto jaskyne sa postupne začínal vyvíjať
krasový systém Jánskej doliny.
Vykonaných cca 50 nezdokumentovaných
prolongovacích akcií, postup a nové objavy cca
50 metrov.
Dominik Haršaník sen. a jr.

2012 po bioindikačnom a povrchovom prieskume pracovať na nových lokalitách. Objavili
sme dve nové lokality – Rúru dolu hlavou
a Po... rúru (presný názov jaskyne u autora
alebo v SMOPaJ), kde sme dočasne ukončili
práce pre náročnosť prolongácie. Takisto boli
zaevidované nové perspektívne lokality Jastrabíkov kôš a Rúra nad dómom 1 a 2.
Po veľmi nádejnom bioindikačnom prieskume sme začali prolongovať dovtedy nevý
znamnú Hráškovú jaskyňu, o ktorej som bez
mapy predpokladal, že vzhľadom na blízkosť
Harasky do nej vchádza tesne za vchodom.
Bioindikačný prieskum odhalil, že to tak nie
a že ide o sústavu viacerých samostatných

ZHRNUTIE
– Nádejná jaskyňa), v Nízkych Tatrách v krase Demänovskej doliny (najmä jaskyňa Štefanová a hľadanie jej spojenia s Pustou j., prepojenie Jaskyne slobody a Medvedej jaskyne), ale
aj v Slovenskom krase na Silickej a Jasovskej
planine (Krásnohorská jaskyňa a Veľká Bikfa,
resp. Skalistý potok), v Strážovských vrchoch
a Malých Karpatoch (prepojenie jaskýň Četníkova svadba a Strážovská priepasť, resp.
Stará garda a Majkova) i v 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 jaskyniarom podarilo objaviť a preskúmať
v cudzine. Napredovali práce na novej mape
Demänovského jaskynného systému, v rámci
projektu realizovaného pre SSJ sa dokončilo mapovanie 12 vybraných jaskýň (Alabastrová, Ardovská, Bobačka, Četníkova svadba,
Drienovská, Harmanecká, Jánošíkova, Milada,
Modrovská, Perlová, Suchá a Štefanová). Úspechy v speleologickom prieskume, výskume
a dokumentácii sa dosiahli i vďaka čoraz častejšiemu využívaniu moderných prieskumných
metód, počítačových programov, meracích
a iných zariadení a prístrojov, ale veľkú zásluhu na nich má aj lepšia vzájomná súčinnosť
jaskyniarskych klubov a ich intenzívnejšia spolupráca so Správou slovenských jaskýň, Slo-

Stanovy Slovenskej speleologickej spoločnosti uvádzajú v článku 2 Poslanie ako bod 1a:
poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami
ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať
záujemcov o speleológiu. O tom, že naše odborné občianske združenie aj v roku 2012
úspešne pokračovalo v týchto, ale aj ďalších
činnostiach, ktoré vyplývajú z jeho poslania,
svedčia predovšetkým výsledky dosiahnuté pri
prieskume, výskume, dokumentácii a ochrane
krasu a jaskýň na Slovensku, ale aj mimo neho.
Zaslúžili sa o ne najmä jednotlivé jaskyniarske
skupiny a kluby ako základné organizačné
zložky spoločnosti a ich aktívni členovia. Aj
keď vo viacerých výročných správach chýbajú
presné údaje, pri pohľade na kvantitatívne
ukazovatele hodnotenia činnosti celej organizácie vidíme, že v porovnaní s rokom 2011
vzrástol počet uskutočnených akcií, ale aj objavených a zameraných metrov jaskynných
chodieb. Zásluhou dobrovoľných jaskyniarov
máme v Slovenskej republike už skoro 6700
evidovaných jaskýň a zmeny nastali aj v rebríčkoch najdlhších a najhlbších jaskýň u nás.
Markantne sa to prejavilo v tabuľke najdlhších
jaskýň, kde sa zmenili údaje až siedmich jaskýň
z prvých desiatich.
Významné postupy a objavy sa dosiahli pri
speleologickom prieskume vo Vysokých Tatrách (jaskyňa Mesačný tieň, systém Javorinka
Organizačné správy SSS
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ty. Nebolo tomu inak ani v roku 2012. Napriek
obmedzeným finančným prostriedkom SSJ na
opatrenia súvisiace s ochranou jaskýň členovia
SSS v rámci výkonu dobrovoľnej stráže prírody zabezpečovali na Slovensku speleologickú
strážnu službu na zverených lokalitách, robili
kontroly, údržbu a opravy uzáverov jaskýň
a vykonávali aj iné ochranárske práce v jaskyniach a ich okolí.
Slovenskí speleológovia a speleoalpinisti boli
minulý rok úspešní aj na lokalitách a expedíciách v zahraničí, kde tvorili súčasť medzinárodných tímov pôsobiacich napríklad na stolovej hore Churí vo Venezuele (jaskyne Colibri
a Muchimuk), na mexickom polostrove Yucatán v tamojších cenotoch (Koox-Baal a i.) či na
Sardínii (jaskyňa Bue Marino), v Macedónsku
(vyvieračka Babuna) a Kosove (jaskyňa Velika
Klisura) alebo pôsobili samostatne ako výpravy
jaskyniarskych skupín a klubov SSS. S pozoruhodnými výsledkami sa vracali naši expediční jaskyniari z Rumunska (jaskyňa Dracoaia),
z macedónskej Jakupice (Slovačka jama a iné
jaskyne) i z jaskýň v poľskej časti Červených
vrchov. Členovia SSS skúmali alebo spoznávali ďalšie významné i menej známe krasové
oblasti v Európe (Česko, Poľsko, Maďarsko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Chorvátsko,
Srbsko, Čierna Hora, Albánsko, Švajčiarsko,
Francúzsko, Írsko), Ázii (Vietnam, Nepál), Afrike (Keňa), ba aj v Antarktíde. Pritom spolu
pracovali so zahraničnými speleológmi alebo
tí sa zúčastňovali na akciách u nás; nie je
výnimkou ani členstvo nášho jaskyniara v speleoklube z druhej krajiny a naopak. Slovenské
jaskyniarstvo malo zastúpenie a prezentovalo
sa aj na podujatí Speleodiversity 2012 vo Švajčiarsku (EuroSpeleo Fórum, vedecké sympózium, zasadnutie výboru FSE) a na národnom
speleologickom kongrese v Rumunsku, naši
jaskyniari sa zúčastnili na kongresoch a iných
podujatiach v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Slovinsku, Írsku a inde.

venským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, s vedeckými a výskumnými pracoviskami
a vysokými školami u nás i v zahraničí. Ďalšie skupiny a kluby alebo jednotliví členovia
Slovenskej speleologickej spoločnosti sa vlani
zapojili do vedeckovýskumnej činnosti v jaskyniach a krase, pričom jej výsledky publikovali
či inak prezentovali odbornej i laickej verejnosti. Príspevky viacerých z nich vyšli v Spravodaji
SSS, časopisoch Aragonit, Slovenský kras, Acta
Geologica Slovaca a inde. O svojich aktivitách
informovali návštevníkov turisticky sprístupnených jaskýň (štyri sprístupnili a sami prevádzkujú), ako aj niektorých ďalších verejnosti
prístupných a navštevovaných jaskýň, so záujmom sa stretli prvá jaskyniarska škola pre verejnosť v Borinskom krase, prednášky, exkurzie a iné podujatia organizované jednotlivými
speleoklubmi. Pokračovala obojstranne výhodná spolupráca s Jaskynnou záchrannou skupinou Horskej záchrannej služby zameraná na
praktický výcvik členov HZS a SSS, získavanie
poznatkov a skúseností pri cvičných záchranných akciách v jaskyniach; v jednom prípade
išlo o transport zraneného českého jaskyniara
z jaskyne Javorinka. Uskutočnilo sa i spoločné cvičenie jaskyniarov a príslušníkov HaZZ
v Havranickej jaskyni. Viaceré skupiny a kluby
SSS spolupracovali s turistami, horolezcami,
skautmi alebo sa venovali montanistike, najmä prieskumu banských diel a historického
podzemia. Niektorí jaskyniari sa špecializovali na využitie svojich speleoalpinistických či
speleopotápačských zručností pri prieskume
priepastí, jaskynných komínov, sifónov a iných
vodou vyplnených alebo pretekaných úsekov
jaskýň, a to nielen v domácich krasových územiach.
Trvalou súčasťou pôsobenia našich jaskyniarov pri speleologickom prieskume, ale aj
iných aktivitách vykonávaných v na povrchu
a v podzemí je praktická ochranárska činnosť
a starostlivosť o jaskyne a ich prírodné hodno-
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Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2012
P. č.

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
UPJŠ Košice
Varín
Veľká Fatra
Žilinský jaskyniarsky klub
Čestní členovia
Nezaradení členovia
Spolu

počet
akcií
13
52
52
106
40
62
99
27
48
25
40
60
18
26
10
35
5
9
4
20
75
22
60
20
97
27
30
28
61
86
33
154
101
45
15
25
38
86
9
26
56
44
66
43

1998

počet
objavy (m)
zamerané (m)
počet zaplatené
TD (doma + zahraničie) (doma + zahraničie) členov členské (%)
13
31
100
40
12
100
10
11
100
3122
18
94
70
284
147
31
100
20
46
1269
8
100
32
500
875
33
94
18 + 1200
0 + 1200
19
100
5
100
1400
2297
23
100
25
65
80
7
100
0 + 510
30 + 271
8
100
21
100
18
12
92
26
36
65
19
100
5
12,5
581
6
100
17
14
14
100
7
100
4
19
12
16
100
14
100
9
100
8
100
70
200
1187
8
100
22
8
100
60
18
93
21
100
14
100
24
52
23
25
100
24
18
100
19
37
65
19
80
8
100
19
16
21
100
60
110
210
5
60
8
100
84
252
352
42
95
194
668
27
93
142
265
356,5
46
100
40
16
69
22
312
19
95
7
12
7
12
100
9
100
38
5
9
100
232,5
236,5
33
100
20
6
100
1737
1930
5
0
56
186 + 2005
186 + 2005
10
100
12
28
379
5
100
46
89
86
10
100
17
11
91
11
x
12
x
907
5929 + 3715
14 623 + 3476
781
95

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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Prehľad hospodárenia SSS v roku 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013
PRÍJMY
členské príspevky
2 % z dane z príjmu
komisionálny predaj
Speleomíting
úroky banka
grant SMOPaJ
Stanišovská jaskyňa
grant SSJ
SSJ 1/2 popl. FSE + UIS
granty (Tatra banka - skupiny)
dary
SPOLU
VÝDAVKY
Spravodaj
Speleomíting
Jaskyniarsky týždeň
dohody, mzda
2 % čerpanie – skupiny a kluby
kancelárske potreby,monitor
cestovné
poštovné
telef. Orange
energie
iné granty (skupiny)
webová stránka
popl. FSE, UIS
občerstvenie
popl. banka a daň
doména www
over. list., kolky, reg. 2 %
antivír. program
samolepky, odznaky
iné publikácie
grant SSJ
Lezecké dni, mer. kurz, škola
publ. činnosť skupín/klubov
za TD skupinám a klubom
SPOLU
Stav k 31. 12. 2012

Spravodaj SSS 1/2013

ROK 2011

SCHVÁLENÝ
2012

6 585,55
1 819,66
483,80
337,00
6,12
13 800,00
400,00
41 329,60
75,00
0,00
7 430,00
72 266,73
ROK 2011

6 600,00
1 800,00
600,00
400,00
6,00
0,00
400,00
53 250,00
75,00
0,00
8 000,00
71 131,00
SCHVÁLENÝ
2012

5 621,94
244,31
300,00
3 750,00
412,24
68,98
290,99
163,09
432,99
0,00
0,00
0,00
150,00
16,60
46,11
100,00
79,52
27,90
130,00
3 740,46
25 742,46
100,00
100,00
0,00
41 517,59

5 800,00
300,00
300,00
3 750,00
2 000,00
70,00
300,00
170,00
450,00
200,00
0,00
0,00
150,00
25,00
50,00
100,00
80,00
30,00
500,00
3 000,00
63 000,00
100,00
100,00
3 000,00
83 475,00

v pokladni
na účte
rezervný fond

3 797,79
16 715,47
8 549,54
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PLNENIE
2012
7 053,00
4 367,69
341,30
342,00
2,07
0,00
400,00
44 190,40
695,00
400,00
1 020,00
58 811,46
ČERPANIE
2012
3 363,43
221,92
300,00
3 746,62
2 262,80
169,82
670,28
155,89
342,18
4,28
400,00
100,00
1 389,72
105,07
50,74
100,00
52,20
50,30
0,00
0,00
55 497,67
100,00
0,00
2 799,31
71 882,23

NÁVRH
2013
7 000,00
4 000,00
600,00
400,00
2,00
0,00
400,00
6 818,00
185,00
0,00
5 136,00
24 541,00
NÁVRH
2013
5 800,00
300,00
300,00
3 750,00
2 500,00
100,00
400,00
200,00
400,00
100,00
0,00
100,00
370,00
100,00
50,00
100,00
60,00
0,00
150,00
2 500,00
6 818,00
200,00
200,00
0,00
24 498,00

Pozn.:
Všetky sumy sú uvedené v €
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TABUĽKA NAJdlhŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU stav k 15. 3. 2013
Ján Tencer
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.

Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina
Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina
Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie
Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze
Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry
Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra
Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina
Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina
Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče
Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier
Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát
Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry
Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie
Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina
Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra
Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Milada, Slovenský kras, Silická planina
Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov
Nová Michňová, M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina
Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina
Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina
Systém j. Stará garda a Majkova jaskyňa, Malé Karpaty, Borinský kras
Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras
Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina
Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina
Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Jaskyňa verných, Východné Tatry, Vysoké Tatry

35 844
30 436
22 264
20 195
14 468
11 230
11 034
7 983
7 554
5 368
5 034
4 452
3 865
3 829
3 531
3 242
3 138
3 123
3 070
3 036
2 811
2 360
2 322
2 289
1 890
1 818
1 813
1 764
1 755
1 658
1 642
1 570
1 558
1 550
1 541
1 525
1 510
1 483
1 460
1 420
1 414
1 308
1 276
1 245
1 238
1 209
1 189
1 100
1 010
1 003
936
933
875
872
870

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU stav k 15. 3. 2013
Ján Tencer
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
Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina
Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina
Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras
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, Mojtínsky kras
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
Systém Stará garda a Majkova jaskyňa, Malé Karpaty, Borinský kras
Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch
Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Mojtínsky kras
Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina
Prievanová diera, Slovenský kras, Plešivecká planina
Štepnica, Malé Karpaty, Nedze

495
480
451
373
324
313
284
232
203
201
196
194
187
186
183
181
174,5
168
165
147
147
147
142
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
87
85

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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Jaskyňa Prievanová diera na Plešiveckej planine
Jozef Psotka, Speleoklub Drienka
Prievanová diera donedávna nepatrila
medzi významné ani známe lokality Ple
šiveckej planiny. Jaskyniari L. Lešták a V.
Kóňa z Rakovnice vykopali počas niekoľ
kých akcií v r. 1996 na dne závrtu 3 m hl
bokú sondu. Výkopové práce sťažoval veľmi
úzky profil ponoru a ďalší postup zastavilo
skalné zúženie, ktoré bol problém prekonať
bez vŕtačky. V tom istom ponorovom závrte
jaskyniari vykopali ďalšiu sondu, ale jej
skalné steny sa hneď zúžili do neprielezna.
Odvtedy tu vo výkopových prácach už nepo
kračovali.
V literatúre sa lokalita prvýkrát objavuje
v tabuľke jaskýň v príspevku J. Grega (1997)
pod číslom PP145. Roku 2000 jej mapku vyhotovili T. Máté, Z. Jerg a A. Jerg a bola publikovaná v atlase krasových javov Plešiveckej
planiny. V nasledujúcich rokoch ostala bez
povšimnutia jaskyniarov.
Až 29. 9. 2011 počas pracovnej cesty na planinu s cieľom zamerania GPS súradníc vchodov
jaskýň lokalitu vyhľadali G. Lešinský a J. Psotka. V ten deň bolo teplé počasie babieho leta

a J. Psotku na lokalite zaujal prúd studeného
vzduchu, ktorý vystupoval z oboch sond na dne
závrtu. Z jeho iniciatívy sa v dňoch 15. – 16. 10.
2011 uskutočnila akcia zameraná na otváranie
lokality. Už dole pri autách sme začali s menšou
oslavou pred svadbou J. Psotku, čo sa odrazilo
na pozvoľnom výstupe na planinu s častými
zastávkami. Kopať sme začali v menšom počte,
ale postupne sa pridávali oddýchnutí. Na prvotných výkopových prácach sa priamo podieľali J.
Psotka, V. Papáč, M. Gaško, P. Imrich, F. Horčík
a T. Máté. Po rozširovaní a kopaní sme hneď na
ďalší deň prenikli k zatiaľ neprieleznému ústiu
priepasti s odhadovanou hĺbkou menej ako
10 m. Povzbudil nás aj nález úlomku obliaka
žilného kremeňa, zaseknutého v pukline nad
priepasťou. Na ďalšej akcii 29. 10. 2011 sme
pokračovali v rozširovaní úžiny a ťahaní skál
(P. Imrich, T. Máté, F. Majerníčková, J. Psotka).
Ústie priepasti sme zanedlho rozšírili a s pridŕžaním sa lana dolu zostúpila Tina a oznámila,
že priepasť sa končí. Hneď nato zliezol Jožo
a Tibor. Na jednej strane zavaleného dna šachty
sme po chvíli našli puklinu s prievanom. Po
krátkom vyťahovaní skál sme plazivkou prenikli do horizontálneho pokračovania a ponad
veľké zrútené bloky do priestrannej siene s rozmermi asi 30 × 15 m. Do jaskyne medzitým zostúpili aj P. Imrich a M. Gaško. Po preskúmaní
horných častí Vstupnej siene sme zišli na jej
dno, kde sa na viacerých miestach dalo prejsť
do odtokovej chodby, ktorú sme nazvali Suché
riečisko. V smere odtoku po prekonaní sintrom
vyzdobených častí sme prešli do úzkej puklinovej chodby. Pre zúženie sa v nej nedalo preplaziť
ďalej, ale povzbudilo nás, že tu ťahal prievan.
Na nasledujúcich akciách sme sa venovali zameriavaniu objavených priestorov a rozširovaniu
úžiny v chodbe, ktorú sme nazvali Tesný meander. Akcie: 4. 11. (T. Máté, V. Papáč, I. Balciar a J.
Psotka) a 5. 11. (T. Máté, P. Imrich, F. Majerníčková a J. Psotka). Po rozšírení asi 9 m dlhej pukliny
úžinu v Tesnom meandri prekonávame 12. 11.
2011 (M. Gaško, Š. Kyšela, P. Imrich, F. Majerníčková, T. Máté, V. Papáč, J. Psotka. a M. Miškov).
Na záver akcie, keď sa nám už vybili akumulátory, som skúsil zúženie prekonať kladivom.

Otváranie ústia priepasti. Foto: T. Máté
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Zo steny sa nečakane odvalil
plát horniny. Po jeho rozbití
a odprataní sme prenikli ďalej
na menšiu križovatku, kde sa
priestory mierne zväčšili, zrejme vďaka neprieleznému prítoku sprava. Predierali sme sa
ďalej v smere odtoku v stropnej
časti úzkeho meandra na dne s
jazierkami, objavila sa mliečnobiela výzdoba aj malé heliktity.
Odrazu na dne chodby zívala
čierna diera. Chvíľu som si pri
slabom svetle myslel, že je to
hlbšie jazierko, ale po zídení
nižšie som hľadel do veľkého Vstupná sieň jaskyne. Foto: V. Papáč
priestoru s dnom asi 7 m pod
sebou. Ocitli sme sa v strope väčšej siene. Vlado voľne. Stupňovito klesajúce dno šachty precháa Maťo osvetlili priestor pod nami silnými svet- dza do úzkeho meandra, ktorého dno sa po
lami. Na dne bolo vidieť ústie šachty, vhodený krátkom úseku neprielezne zúži, ale pokračovať
kameň padal ďalších asi 10 – 15 m. Chvíľu sme si sa dá v jeho vyššej časti, kde v rozšírenom mieste
ešte užívali pocity z objavu, potom sme sa vybrali kotvíme lano. Nasledovala 10 m hlboká šachta,
na ktorej dne bola šikmo uklonená nepríjemne
späť k úžine oznámiť to ostatným.
Vďaka podpore zo SSJ a OS Rimavská Sobota pôsobiaca úžina. Dali sme si dole výstroj a po
(I. Balciar) venujeme nasledujúcu akciu 23. 11. prekonaní úžiny sme zastali na balkóne nad
najmä osadeniu uzáveru, inštalovaniu kovového ďalšou priepasťou, ktorej hĺbku odhadujeme
rebríka do vstupnej priepasti a popritom ešte na 15 m. Na stenách vidieť zmenu litológie, sivé
rozširovaniu Tesného meandra (I. Balciar, F. brekciovité dolomity prechádzajú do tmavých
Horčík, M. Horčík, T. Máté, V. Papáč a J. Psot- až čiernych gutensteinských vápencov.
ka). Všetok materiál nám Igor doviezol ku vchodu vojenskou sanitkou UAZ 452. Na akcii 26. 11.
(I. Balciar, M. Gaško, P. Imrich, F. Majerníčková,
T. Máté, M. Miškov, V. Papáč a J. Psotka) sme
zlanili Čiernou dierou do novej väčšej siene na
dne s ďalšou priepasťou. V strede siene je veľký
sintrový útvar nazvaný Organ. Jeho jedna strana
smerom od priepasti je korózne zdeštruovaná
s trčiacimi bizarnými tvarmi. Po hlinenom
svahu sme obišli ústie asi 15 m šachty a pokračovali fosílnou klesajúcou chodbou. Pred
jej zaneseným ukončením sme prešli cez otvor
v sedimentoch do meandrujúcej subhorizontálnej chodby so zasintrovanými i nespevnenými
reliktmi fluviálnych sedimentov a sintrovou výzdobou. V smere paleoprítoku prechádza chodba do siete úzkych, ale prielezných kanálov.
Objavené priestory sme nazvali Bludisko a ich
prieskum nechávame nabudúce. Vystrojili sme
ďalšiu priepasť – nástup je cez okno v sintrovom
útvare Organ. Zvonovito sa rozširuje, zlanenie
má niečo vyše 10 m, na jej úplné dno sa dá zliezť Čierna diera. Foto: T. Máté
Spravodaj SSS 1/2013
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? -87 m

Temná puklina

Tesný meander

Fosı́lne riečisko

Čierna diera

Zamerali: T. Máté, F. Majernı́čková, P. Imrich, V. Papáč, J. Psotka,
Š. Kyšela, P. Fencik, M. Horčı́k 2011–2012
Kreslili: T. Máté, M. Horčı́k 2011–2012

ROZVINUTÝ POZDĹŽNY PROFIL

10 m

PRIEVANOVÁ DIERA

Majernı́čková, P. Imrich, V. Papáč, J. Psotka,
Suché riečisko
ik, M. Horčı́k 2011–2012
orčı́k 2011–2012

OZDĹŽNY PROFIL

OVÁ DIERA

Vstupná priepasť

Suché riečisko
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? -87 m

Temná puklina

Fosı́lne riečisko

Čierna diera

Bludisko

Bludisko

-58 m

ného na minulej akcii. Neskôr
sme zostúpili nižšie, Jano, Vlado a Maťo G. rozšírili úžinu
pred poslednou priepasťou.
Vystrojili sme poslednú priepasť, vytvorenú už v tmavých
vápencoch s hrubými žilami
kalcitu. Na stenách vystupujú
ostré hrany, vypreparované padajúcou vodou. Dno šachty sa
zvažuje a prechádza do úzkej
odtokovej chodby založenej
na mierne uklonenej tektonickej poruche. Tiborovi sa ako
jedinému podarilo prekonať
extrémnu úžinu na začiatku
a preplaziť sa asi 10 m ďalej k jazierku, kde by sa priesSieň s Organom pod Šachtou 1, vzadu Šachta 2. Foto: V. Papáč
kumník celý namočil. PriestoNa ďalšiu akciu 3. 12. sme sa zišli v početnej ry nazval Temná puklina pre tmavý vápenec
zostave (M. Gaško, M. Horčík, P. Imrich, F. Ma- a klaustrofobické pocity pri jej prekonávaní. Na
jerníčková, G. Majerníčková, T. Máté, V. Papáč, postup v tomto mieste bude potrebné rozšíriť
J. Psotka a J. Šmoll). Peťo a Tina odstránili pár jej celý úsek až k jazierku. Tina, Jano a Gabika
balvanov v závalovej chodbe za vstupnou prie- vyliezajú postupne na povrch, Tibi, Vlado, Maťo
pasťou, Tina neskôr pomohla Maťovi H. pri G. a Jožo sa ešte rozhliadajú po ďalších možzameraní nepríjemného 30 m dlhého Tesného nostiach. Tibor sa nad predposlednou priepasmeandra. Jano, Gabika, Tina a Tibi sa zatiaľ ťou naplazil do opačnej strany, kde pokračoval
venovali prieskumu fosílneho Bludiska, objave- horizontálny fosílny odtokový kanál, na konci
s oknom medzi sintrovými platňami, za ktorým
bolo vidieť väčší priestor. Jozef postupoval od
najvyššieho miesta dna priepasti pod Organom,
pričom tieto časti prepojil cez úzky meander
s Bludiskom.
Akciu 17. 12. (Vlado, Jožo, Tina, Peťo, Števo,
Maťo G.) sme venovali sondovaniu v Bludisku a riešeniu otáznikov z minulej akcie. Peťo
s Tinou a Števom sondovali na konci Bludiska
v zablatenej úžine, kde vidieť ďalej do nízkej
plazivky. Vlado s Jožom po prekopaní štrkom
zaneseného prielezu v najvyššej časti dna priepasti pod Organom objavili asi 50 m priestorov.
Predstavujú bývalé prítokové vetvy Bludiska,
ukončené sú prevažne zasintrovaním. Posledný „otáznik“, na ktorý sme sa chystali – okno
v sintrových platniach na konci fosílneho odtokového kanála nad treťou šachtou, sme vyriešili
veľmi rýchlo. Po naplazení na koniec sme začuli
Tinin hlas, čo nám hneď potvrdilo, že plazivka
je spojená s Bludiskom. Peťo ešte zo strany Bludiska rozšíril neprielezné okno, aby sme mohli
Temná puklina. Foto: V. Papáč
prejsť a nemuseli sa vracať naspäť úžinami.
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Mello (1997) podľa ich pozície v nadloží guten
steinských vápencov zaraďuje ku gutenstein
ským dolomitom. Obsahujú polohy červených
vápencovo-dolomitových a hematitových brekcií,
ktoré sme našli aj v jaskyni. Dolomity prechádzajú v podloží do vrstevnatých tmavosivých až
čiernych gutensteinských vápencov s charakteristickými kalcitovými žilami. V týchto vápencoch
je vytvorená posledná šachta a Temná puklina na
dne jaskyne. Podložím gutensteinských vápencov
sú bridlice, slienité vápence a vápence sinských
vrstiev verfénskeho súvrstvia (spodný trias), ktoré
vystupujú vo svahu planiny východne od jaskyne (tvoria aj takmer celé SV a S svahy planiny).
Tieto nepriepustné vrstvy sú uklonené smerom
na Z a JZ pod uhlom 25 – 30° a iste predstavujú
v určitej hĺbke planiny hydrogeologickú bariéru
pre podzemné vody, ktoré vytekajú s najväčšou
pravdepodobnosťou v Brzotínskej vyvieračke.

Na poslednej akcii roku 2011 (Peťo, Tina a Jožo)
sme sondovali na zablatenom dne Bludiska. Kopaním mazľavého ílu a krátkym rozširovaním
sme postúpili do nízkeho subhorizontálneho
kanála, dlhého asi 15 m. Strop tvorí sintrová platňa, miestami je vytvorené plytké stropné koryto,
ktoré odhaľuje laminovanú štruktúru sintra.
Nachádzajú sa v ňom aj zasintrované nekrasové
obliaky. Na konci plazivky bola neprielezná úžina, za ktorou sme videli do menšieho priestoru.
Úžinu sa nám podarilo prekonať na nasledujúcej
akcii 29. 1. 2012, ale za ňou bola len malá sienka, kde sa dalo ledva otočiť, na stenách vidieť
hladinovú čiaru bývalého jazierka a dopredu
pokračuje úzky zasintrovaný kanál. Počas akcie
Tibor a Tina zamerali časti jaskyne vedúce na jej
dno v hĺbke 87 m. Meračsky náročnú časť jaskyne – Bludisko zamerali Tibor a Peťo 25. 2. 2012.
Na akciu prišiel aj V. Kóňa vybavený neoprénom,
ktorý sa pokúsil o prekonanie úžiny na začiatku
Temnej pukliny na dne jaskyne, ale neúspešne.
Jožo začal s jej rozširovaním vŕtačkou.
Nasledujúce akcie do jaskyne sú skôr sporadické. Tibor s pomocou ďalších (P. Imrich, Š. Kyšela
a P. Fencik) sa na 4 akciách venoval domeraniu
objavených priestorov, pričom po poslednej meračskej akcii 19. 5. 2012 dosiahla jaskyňa dĺžku
770 m a hĺbku 87 m. Tibor sa venoval aj vystrojovaniu trasy v jaskyni oceľovými stúpačkami
a priebežne sme rozširovali aj nepríjemné úžiny
po ceste na dno jaskyne. Práce na dne jaskyne v priebehu roka stagnovali, pretože doslúžili
niektoré akumulátory vo vŕtačkách a nebolo
by efektívne takto pokračovať. Potom ako Peťo
kúpil do 36 V boschky dva nové akumulátory,
sme dokázali vyvŕtať na jednej akcii až pätnásť
12 mm dier. Posledných niekoľko akcií v roku
2012 sme preto venovali hlavne rozširovaniu
Temnej pukliny, v čom pokračujeme aj začiatkom roka 2013. Zatiaľ sa nám podarilo postúpiť
asi 10 m v profile umožňujúcom ďalšie práce.
K jazierku, kam sa dostal Tibor, nám chýba
rozšíriť ešte 3 m pukliny. Počas každej akcie na
dno jaskyne sme zaznamenali slabý vodný tok,
aktívny aj v suchom období, silnejší prítok bol
po topení snehu a viacdňových dažďoch. Toto
pracovisko považujeme za najperspektívnejšie na
ďalší postup do útrob Plešiveckej planiny.
Ešte niekoľko poznámok ku geológii: Väčšina
priestorov jaskyne je vytvorená v sivých až tmavosivých, miestami brekciovitých dolomitoch, ktoré
Spravodaj SSS 1/2013
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Nový objav v Plaveckom krase – jaskyňa Pec
Marek Velšmid

V severnej časti hradného
kopca v Plaveckom Podhradí je
mnoho výklenkov a dier. Zvet
rávajúc číhajú na jaskyniarov.
Keď dozrejú a príde ich čas, po
hltia nás a my budeme šťastím
bez seba. Medzi takéto jaskyne
donedávna patrila i jaskyňa Pec.
V minulosti jaskyňa neunikla
pozornosti mladých členov vtedy novovzniknutej jaskyniarskej
skupiny OS 31 Plavecké Podhradie. Prvý prieskum lokality tu totiž uskutočnili v novembri 1981,
čo bolo šiesty rok od vzniku našej
skupiny. Pri prácach v najzápadObjavitelia pred vchodom jaskyne. Spodný rad zľava: M. Velšmid, M. Herz,
nejšej strane jaskyne sa v hĺbke M. Grúz, V. Tencer. Vrchný rad zľava: M. Blusk, J. Butaš. Foto: M. Velšmid
asi 110 cm našli dva očné zuby
jaskynného medveďa (Ursus spelaeus) a malé Milan do diela. Počas roka 2012 sa tak začala
ploché oválne kremencové driapadlo. Marián písať nová história tejto jaskyne. Zopár akcií tu
Grúz tieto zuby a artefakty odovzdal profeso- s druhým Milanom (Herzom) búchali poplašrovi M. Schmidtovi v Senici. Nálezy sa napo- niakom po hlavičkách.
V decembri už majú Milanovia v pukline
kon dostali do rúk odborníkov z Archeologického ústavu SAV v Nitre a tí v nich rozpoznali vyvŕtaný „hrobeček“ s hĺbkou necelých dvoch
mladopaleolitické osídlenie. Lokalita sa stala metrov a šírkou 70 cm. Puklina ďalej pokračuchráneným prírodným výtvorom a ďalšie práce je, no v najširšom mieste nemá viac ako 10 cm.
boli do skončenia archeologického výskumu Začínajú sa prejavovať pochybnosti o zmysle
pozastavené. V jaskyni tak tridsaťročie prebie- tohto počinu, ale mení sa i smer a uhol sklonu
hal hibernačný proces. Zarastala pavučinami pukliny. Z kolmého vŕtania je už vŕtanie šikmé
a pribúdali v nej výkaly lesnej zveri, ktorá sa pod uhlom asi 50°.
Prvé pozitívne správy prichádzajú 4. januára
tu ešte i dnes ukrýva pred nepriazňou počasia.
Nebolo ani nikoho zo skupiny, kto by sa tejto 2013, keď Milan oznamuje, že mu kamsi padá
lokalite nevyhýbal. Veď napokon čo by stálo za sutina. Šiesteho januára sa pripája Vlado Tencer,
hlbší prieskum jaskyne s dĺžkou niečo okolo Marián Grúz a ja. Dolu hlavou sa snažím vŕtať
desať metrov? Aj keď o dýchajúcej pukline, a dolovať odrazené vápencové kamene. Značne
cez ktorú by neprepadol ani vlašský orech bez citeľný prievan mi vháňa prach do úsmevu. Rozškrupinky, sme vedeli už dávno. Tomáš Ďurka hryzenou puklinou spúšťame kameru do hĺbky
si tiež všimol orosenú škáru, prišiel však s ná- okolo sedem metrov, no vidíme len vápencovú stezorom, že by sa to mohlo skúsiť... Ide predsa nu. Kameru sa nedarí správne natočiť, v jednom
len o kopec prešpikovaný jaskyňami, ako sú okamihu však zachytáva čierňavu. Keďže notebook odmieta nahrávanie, nemôžeme si snímku
napríklad Plavecká jaskyňa a jaskyňa PP2.
Možno by sa do takejto „blbodzíry“ nikto zastaviť a opätovne pozrieť. Posilnení túžbou zisz nás nepustil. Okrem Milana Bluska. Hoci aj on tiť, kam to vlastne padá, dohodujeme si ďalší terdnes vraví: „Ani ja bych sa nepuscil, keby bylo mín. Hoci sa mi na tele vyhodilo zopár modrín,
neco, do čeho bych sa vtedy mohel pichnút...“ azda z toho ležania dole hlavou, bude to už utoA tak možno trocha z nudy alebo s trochou rok 8. januára. Nikto z nás nepochybuje, čo nás
nádeje, ktorá v nás jaskyniaroch žije, pustil sa v ten deň čaká...
Prieskum a výskum
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zostupom a napäto očakávam koniec. Ten však
neprichádza, a tak v eufórii volám: Objááááv.
Presviedčam ostatných, aby išli dnu. V Malých
Karpatoch sa nestáva často len tak nájsť priestory s dĺžkou niekoľko desiatok metrov a už
vôbec nie také, aby sa v nich dalo postaviť. Teraz sa však otvárajú zo všetkých strán a my sa
pcháme do každej dutiny. Po chvíli na dne nachádzame puklinu, za ktorou vo svetle čeloviek
vidno priestor vzdialený niekoľko metrov od
nás. Snažím sa z pukliny odstrániť čo najviac
sutiny, no na prielez to nebude stačiť. Dolu by
to šlo, ale von určite nie.
Prichádza Jaro Butaš a je prekvapený, čo sa
dnes udialo. Milan Herz sa pokúša prekopať
úžinu na konci chodby. Asi sa mu darí, pretože
chodbami sa vzápätí nesie: „Vidím priestor pre
volejbalové ihrisko!“ Berieme to z humorom,
no sme zvedaví, kam sa vlastne dostal. Neveríme vlastným očiam. Gratulujeme si. Nadšenie
sa stupňuje, srdce skáče od radosti. O takejto
odmene nik z nás nesníval ani v najkrajšom
sne. Nachádzame ďalšie možné pokračovania,
no dnes už zostávajú sily iba na niekoľko objavných fotografií.
Na piatok 11. januára sme si zabezpečili voľno. Ostala nám tam predsa neprelezená puklina s doteraz nepreskúmaným priestorom,
ktorú musíme zdolať. Je nás na to viac, počas
dňa pribudli ďalší, ktorí sa prišli pokochať novým objavom. Neprešla ani hodina a už opäť
objavujeme nové priestory jaskyne. Jakuza, ako
výstižne tieto priestory nazval Vlado Tencer,
svojou šírkou osem a výškou štyri metre naozaj pripomínajú práve tento typ vane. Vodou
modelované priestory naznačujú možné pokračovanie. Na druhom konci sa sem dobýja
Peter Hubek v očakávaní nových priestorov.
Z omylu ho vyvádza Milan Herz, ktorý mu
šiel naproti... Petrovi sa však podarilo prepojiť
priestory Jakuzy a Prvého dómu.
V jaskyni sa našlo viacero kostí, ktoré voľne
ležali v strede i po stranách chodieb. Žiadna
kompletná kostra či jej náznak. Z kostí predbežne určujeme len jaskynného medveďa, ktorého
zuby sa našli v objavnej časti jaskyne; Ing. Ján
Obuch z Botanickej záhrady UK určil drobné
kosti z jaskyne, podľa neho išlo o psa, zajaca,
krta, plcha a ropuchy. Tu sa našiel i pazúrik,
ktorý bol odovzdaný do múzea v Liptovskom
Mikuláši. Podľa slov Z. Šimkovej je z archeolo-

Spúšťanie kamery. Foto: M. Velšmid

Na miesto sme dorazili okolo desiatej a už
okolo obeda nič nebránilo, aby som preliezol
dnu. Poisťujem sa lanom, veď čo ak by náhodou... Preťahujem sa cez úžinu do rozširujúceho sa komína. Nečakal som väčšiu šírku
ako pol metra. Som prekvapený pohodlným

V chodbe pred Jakuzou. Foto: M. Velšmid
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Priestorový model jaskyne Pec

v novembri, keď niekoľko jedincov vypustil
Marián Grúz v Plaveckej jaskyni, a niekoľko
exemplárov netopiera obyčajného. Tie sa do
novoobjavených priestorov mohli dostať možno
z iných častí, ktoré ešte nepoznáme.
Speleotémy sú tu rozmanité. Krásna je pizolitová chodba medzi Jakuzou a Prvým dómom.
Pizolity vypĺňajú prevažne dno chodby, kde
sa vytvorili i na osteologických pozostatkoch
zvierat. Zaujímavé brokolicové tvary pizolitovej
výzdoby nachádzame v Druhom dóme, kde sa
vyskytujú i u nás nezvyčajné útvary – koreňové
stalagmity. Pozostatky koreňových sústav sú
zreteľné v celej časti Druhého dómu. V tejto
časti jaskyne sa vyskytujú aj iné zaujímavé speleotémy, ako biely mäkký sinter, sintrové náteky
a jazierka. Na niektorých nátekoch sa prejavila
erózia, ktorá odhalila rozmanitosť farebných
odtieňov. Našli sa tu vápencové okruhliaky, ako
aj bližšie neurčené okruhliaky, ktoré sú teraz
predmetom ďalšieho skúmania. Vznik jaskyne
nám zatiaľ zostáva neodhalený, tajomný ako
vznik ostatných plaveckých jaskýň a bude predmetom ďalšieho bádania. Teórií je mnoho, no
vybrať tú správnu ešte potrvá.
Na naše konto si tak po významných objavoch, ako bol objav Hačovej jaskyne či jaskyne
PP2, po postupe v Ľubošovej jaskyni, nových
priestoroch v Hubekovej jaskyni alebo prieniku do závrtu Ofrflané pripisujeme nemenej
významný objav: jaskyňu Pec.

gického hľadiska najzaujímavejší práve tento
štiepaný kamenný nástroj, vyrobený z rádiolaritu. Má listovitý tvar a je opracovaný na oboch
stranách. Odhaduje, že ide o szeletiénsky hrot
(alebo driapadlo?) z obdobia mladšieho paleolitu. V Prvom dóme sa našiel zvetraný paroh
jeleňa, neidentifikovaná lopatková kosť a niekoľko ďalších väčších kostí. Mrzí ma, že sa
nám nepodaril ustrážiť veľký stavec, ktorý sa
záhadne stratil. Mal v priemere asi 8 – 10 cm
a bol to najväčší stavec, aký som kedy v jaskyni
videl. Možno ho dakto len niekde preložil, aby
sa náhodou nepoškodil, a časom naň natrafíme.
Pri otázke, ako sa tam mohli zvieratá dostať,
stačí pozrieť na černozem v priestoroch Prvého dómu. I nižšia teplota v tejto časti jaskyne
naznačuje blízkosť povrchu. Z jaskynnej fauny
môžem spomenúť niekoľko chvostoskokov, vyskytujúcich sa v sintrových jazierkach v severnej
časti jaskyne v Druhom dóme, z netopierov
raniaka hrdzavého, ktorý sa do jaskyne dostal
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Zub jaskynného medveďa. Foto: M. Velšmid
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Koreňový stalagmit. Foto: M. Velšmid

V Druhom dóme pod sintrovými nátekmi. Foto: M. Velšmid

Vstup do časti Jakuza. Foto: M. Velšmid
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Nové jaskyne v Barborinej doline
Pavol Huťka
Za tridsať rokov, ktoré som venoval jasky
niarstvu, dospel som postupne k poznaniu,
tak ako aj mnohí iní jaskyniari, že robiť
prieskum a hľadať pokračovanie v dote
raz známych jaskyniach je síce zaujímavá
činnosť a s dobrými kamarátmi aj veselá
a dobrodružná, no nájsť úplne novú jas
kyňu jaskyniara dokonale napĺňa. Preto
ma toto poznanie naštartovalo k hľadaniu
v málo preskúmaných územiach. Niekoľko
rokov sa venujem s Liborom Štubňom a Ľu
bošom Hraškom Môcovskému krasu, kde
naše snaženie, dúfam, v blízkom čase vyústi
do objavu nových jaskýň. No niekedy sa
môže jaskyniar dostať k novým jaskyniam
aj náhodne, bez akejkoľvek prípravy, prie
skumu alebo dlhodobej práce.

de. Je v nich stará výzdoba a pizolity v tvare
hríbikov. Celková dĺžka zameraného polygónu
dosiahla 10 metrov. Druhý otvor, ktorý sme
preskúmali, bola priepasť, ktorú sme nazvali
Glatzova. Po spustení 6-metrovým komínom
sme sa dostali do priestoru vzniknutého na
tektonickej poruche. Šírka chodby bola meter,
ale pokračovala 3 m na jednu stranu a 4 m na
druhú stranu po skalné rebro, ktoré prekážalo
ďalšiemu postupu. Tu sa skončil náš zimný
prieskum s Ľubom.

Práca geodeta ma na jeseň 2011 zaviedla do
Barborinej doliny na rozhraní Starohorských
vrchov a Nízkych Tatier, kde som vytyčoval
nové stožiare pre veľmi vysoké napätie. Aby sa
stavbári dostali so strojmi do exponovaného
terénu, zarezali si do strmého svahu dočasné
prístupové cesty. Bol koniec novembra a teploty klesli pod bod mrazu. Pri meraní som si všimol, že v čerstvo zarezanej ceste sa černie úzka
štrbina, z ktorej stúpala para a sneh v okolí je
rozpustený. Prebudilo to môj záujem jaskyniara prehľadať celé okolie, či nenájdem aj inde
podobné otvory. Našiel som.
To bol impulz zavolať Ľuboša
Hraška, aby sme nájdené otvory
preskúmali.
Aj keď zima naberala na
sile, snehu pribúdalo a teplota klesala, neodradilo nás to
od ďalšieho prieskumu. V najbližšiu sobotu sme sa pustili
do odkrývania podzemia. Po
dvoch akciách sa nám podarilo vyčistiť a zväčšiť vchod prvej jaskyne. Keďže v Barborinej
doline neboli doteraz známe
žiadne jaskyne, dostala názov
Barborina. Tvoria ju dve úzke
chodby spájajúce sa pri vchoSpravodaj SSS 1/2013
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Nenápadný vchod do Glatzovej priepasti. Foto: M. Budaj
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pať, vliezli sme do Glatzovej priepasti, aby sme
navŕtali prekážajúce rebro a postúpili ďalej. To
sa nám aj podarilo a postúpili sme do neveľkej
siene uzavretej závalom zo sintrom stmelených
guľatých konkrécií. Medzi jednotlivými stmelenými guľami boli medzery, cez ktoré prúdil

Ľ. Múka a P. Huťka po prekonaní závalu v Glatzovej
priepasti. Foto: L. Štubňa

Pizolity v Glatzovej priepasti. Foto: L. Štubňa

Náš prieskum pokračoval až 18. 6.
2012, keď sme pozvali na prehliadku jaskýň RNDr. Ľudovíta Gaála,
PhD., a doc. RNDr. Pavla Bellu,
PhD. Dôvodom bolo podozrenie,
že ide o jaskyne hydrotermálneho
pôvodu. Podrobným prieskumom
sa ukázalo, že to tak nie je. Počas obhliadky Barborinej jaskyne
spomínanými odborníkmi našiel
som o 70 metrov ďalej tretí otvor
do podzemia (Jaskyňa bystrických
jaskyniarov). Bol malý, trojuholníkového tvaru a zatiaľ neprielezný.
Rukami som otvor zväčšil a vliezol
dnu. Išlo o šikmú chodbu vytvorenú
na tektonickej poruche, vyhladenú
vodou, dlhú asi 8 metrov. Končila
sa závalom z hliny a kamenia. Bolo
zrejmé, že po vyčistení chodba ďalej
pokračuje.
Najbližšiu sobotu som sa sem
vybral s Liborom Štubňom, aby sme
zával prekonali. Aj keď sme vyťahali
300 vedier a postúpili o dva metre
dopredu, nepodarilo sa nám prekopať do voľných priestorov. Keďže
sme v ten deň už nevládali ďalej koSpravodaj SSS 1/2013
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Pred vchodom do Jaskyne bystrických jaskyniarov. Foto: M. Olšanský

vali. Keď sme už začali rozmýšľať, že pôjdeme
prekonať zával do Glatzovej priepasti, začali
sa na dne chodby objavovať dutiny, z ktorých
prúdil vzduch. Bolo to znamenie, že sa čoskoro niekam prekopeme. Znovu sa objavili
stmelené útvary ako v Glatzovke a po nich iba
tma. Otvor sme zväčšili, aby sa dalo preliezť.
Vplazili sme sa do pekného dómu, dlhého
šesť a širokého päť metrov, dosahujúceho
výšku štyri až osem metrov. Steny mal hladké,
vymyté od vody, s bielou brkovou výzdobou.
Išli z neho dve chodby. Jedna sa končila po

vzduch, čo naznačovalo, že za závalom jaskyňa
pokračuje. Pustili sme sa aj do rozoberania závalu, no zistili sme, že niektoré stmelené útvary
sú aj 50 kg ťažké, preto bude lepšie rozbiť ich
na menšie kusy. Akciu sme ukončili, dvanásť
hodín práce v jaskyni stačilo.
Do Barborinej doliny sme sa vrátili po troch
týždňoch s posilou z Brezna Ľubomírom Múkom. V trojici sme pokračovali vo vyťahovaní
hliny a kamenia z osemmetrovej šikmej chodby v Jaskyni bystrických jaskyniarov. Práca
nám išla v trojici lepšie a rýchlo sme postupo-
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pracovali na čelbe. Po hodine a pol
postúpili asi meter dopredu, presnejšie
šikmo dohora. Hraško odišiel s Janečkom, Míšaným a Opatovou do Jaskyne
bystrických jaskyniarov. Postupne uvoľnili priechod do chodby, ktorá pokračuje
z Bratislavskej siene hlbšie do masívu.
Rozrušili aj veľké kamene, prekážajúce
pri vstupe do dómu z Breznianskej chodby. Vykonali sme podrobný prieskum
a fotodokumentáciu nových priestorov,
ktoré boli objavené na minulej akcii.
Dňa 27. 12. 2012 sa v Glatzovej priepasti uskutočnila objavná akcia za účasti
Libora Štubňu, Ľubomíra Múku a PavS bratislavskými jaskyniarmi v Bratislavskej sieni Jaskyne bysla Huťku. Po neveľkom úsilí sa nám
trických jaskyniarov. Foto: M. Olšanský
podarilo zával zo stmelených guľatých
konkrécií rozobrať a vniknúť do nových
priestorov. Dostali sme sa zdola do priestranného priestoru dlhého 6 m, širokého 3 m a vysokého 8 m, končiaceho sa
v zužujúcom komíne. Najzaujímavejšie
bolo dno priestoru, ktoré pokrývali najrozmanitejšie sférické konkrécie. Základom týchto útvarov boli gule, guľky
a guľôčky rôznych veľkostí, stmelené do
„strapcov a bábik“.
Barborina dolina tvorí severný okraj
Starohorských vrchov. Z geologického
pohľadu sa jaskyne v nej vytvorili koróziou presakujúcej vody vo vápnitých doskovitých dolomitoch, ktoré sú uložené
Krasová výzdoba v Jaskyni bystrických jaskyniarov.
v smere SZ-JZ so sklonom 15° k juhozáFoto: M. Olšanský
padu. Presakujúce vody sledovali jednak
pár metroch, druhá bola čiastočne vyplnená vrstevné plochy, jednak tektonické poruchy.
hlinou a prúdil v nej vzduch. Ďalší postup Vo všetkých jaskyniach došlo aj k vyzrážaniu
vyžadoval časť hliny vykopať, aby sa cez chod- uhličitanu vápenatého vo forme sintrových
bu dalo prejsť. Na povrchu medzitým začalo kôr, stalaktitov, nátekov, ale aj stmelených
pršať, no nám to vôbec nepokazilo radosť hlinitých a železitých sedimentov i sférických
konkrécií.
z objavu.
Nadmorská výška vchodov jaskýň je okolo
Mesiac pred Vianocami 2012 som zorganizoval akciu, na ktorej sa zúčastnilo osem 950 metrov, nad nimi sa nachádza ešte 350
jaskyniarov: Ľubomír Hraško, Pavol Huťka, výškových metrov masívu kopca Kozí chrbát.
Peter Magdolen, Mário Olšavský, Juraj Šurka, Moštenické travertíny na druhej strane kopca
Juraj Míšaný, Luboš Janeček, Alena Opatová. sú o 200 výškových metrov nižšie. Keď zobeRozdelili sme sa na dve skupiny. Zobral som riem do úvahy aj vytopené miesta, ktoré som
Magdolena, Šurku a Olšavského do Glatzovej našiel v zime na hrebeni, môžem predpoklapriepasti, kde sme najskôr rozšírili vchod, po- dať, že je tu potenciál na výskyt ďalších jaskyntom sme sa pokúšali rozobrať zával zo stme- ných priestorov.
Ďakujem RNDr. Ľ. Gaálovi za cenné rady
lených guľatých konkrécií a uvoľniť priechod
do ďalších častí jaskyne. Šurka s Magdolenom a pripomienky.
Spravodaj SSS 1/2013
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Objav žuliakov v jaskyni Baume des Jalabres
(2380 m n. m.) v Dévoluy (Francúzsko)
Marianna Jagerčíková, Martin Hurtaj, Marián Jagerčík, Ludovic Mocochain
Vápencový masív l´Obiou 2789 m v Dé
voluy v južnom Francúzsku sme už mali
prešpikovaný hore-dole prakticky všetký
mi lezeckými cestami, keď sme v lete 2010
s Maťom schádzali po x-tý raz turistickou
trasou. Čakali nás ešte 2 hodiny zostupu po
pravidelných schodíkoch v senónskom vápen
ci s rohovcom (93 – 65 miliónov rokov, vrch
ná krieda) mocnosti cca 700 m, keď Maťo
zbežne poznamenal, že vidí v sutine žuliak.
Ako správne cvičená študentka geológie som
ho poučila, že v tejto nadmorskej výške (cca
2350 m) je to nezmysel a že najbližší kryš
talinický masív je na kilometre vzdialený.
Zo zvedavosti som sa však na jeho nález
pozrela… a priznala, že sa nemýli! Z čoho
vyplynula ďalšia otázka: kde sa to tu vzalo?
Po rýchlej inšpekcii miesta sme zistili, že
v sutinovisku sa nachádzajú aj ďalšie žuliaky,
obliaky z iných kryštalinických hornín (svory,
ortoruly, amfibolity), oranžovkastý piesok bohatý na kremeň a sľudu. Všetky tieto „exotické“
horniny v objeme zhruba dve vedrá zjavne
vychádzali na povrch zo svištej nory (obr. 1, 2)!
Po relatívne racionálnom argumente, že svišť sa
sem neprekopal z najbližšieho kryštalinického
masívu oddeleného od l´Obiou dolinou rieky
Drac s výškovým prevýšením 1650 m, sme dospeli k záveru, že svišť vyhrabal na povrch nejaké obstarožnejšie jaskynné sedimenty. Zjavne sa
mu hrabalo ľahšie v okruhliačikoch a piesočku
ako v pevnom vápenci…

Obr. 2. Blízke okolie svištej nory. Foto: L. Mocochain

K svištej nore sme sa s Maťom periodicky vracali a vždy sme skonštatovali, že objem sedimentov na povrchu vzrastá. V lete
2011 som sa o tejto kuriozite porozprávala
s geomorfológom-jaskyniarom Ludom Mocochainom. Výskyt kryštalinických obliakov na
povrchu alebo v jaskyniach v Dévoluy nebol
v odbornej literatúre a geologických mapách
nikdy zaznamenaný. Dohodli sme sa teda na
systematickejšom pátraní po kryštalinických
sedimentoch v okolitých jaskyniach a navštívili sme tri najevidentnejšie jaskynné portály
v blízkosti svištej nory (obr. 3). V jednej z preskúmaných jaskýň sme skutočne našli zvetrané
kryštalinické obliaky premiešané s mladšími vápencovými a rohovcovými sedimentmi,
pozliepané kalcitom (obr. 4a). Žuliaky teda
v jaskyni neboli uložené na ich pôvodnom
mieste, ale boli pretransportované od ich prvého uloženia a dajú sa nájsť len v chránených

Obr. 1. Pohľad na sutinu s kryštalinickými obliakmi
vyhrabanú zo svištej nory. Foto: S. Block
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Obr. 3. Miesto výskytu oranžového piesku a kryštalinických
sedimentov vyhrabaných zo svištej nory a blízke jaskynné portály.
Foto: M. Jagerčíková

Obr. 4a, 4b. Kryštalinické obliaky pozliepané kalcitom v jaskyni
Baume des Jalabres, niektoré je možné voľne zlomiť v rukách. Foto:
M. Jagerčík
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Obr. 5a, 5b. Pohľad na meandrovitý strop chodby
a hlavnú chodbu v jaskyni Baume des Jalabres.
Foto: M. Jagerčík
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Kryštalinické
obliaky
sme našli v jaskyni Baume des Jalabres objavenej
v roku 1971 speleoklubom
Voconces a zmapovanej
v roku 1974 speleoklubom
ASCO v dĺžke 275 m a výškovom rozhraní -8 do +35 m
(obr. 6). Napriek tomu, že
jaskyňa je už dlho známa,
prítomnosť kryštalinických
obliakov v nej nebola doteraz zdokumentovaná a nefiguruje ani v mape jaskyne.
Hlavnú chodbu jaskyne tvorí
20 až 30 m vysoký meander,
široký 5 m (obr. 5a, 5b). Táto
morfológia indikujúca riečny pôvod jaskyne je prekvapujúca v nadmorskej výške
2380 m, no na druhej strane
je v súlade s faktom, že v nej
nachádzame riečne obliaky.
V najväčšej sieni jaskyne sa
nachádza cca 20 m vysoký
Obr. 6. Mapa jaskyne Baume des Jalabres vyhotovená speleokubom ASCO. stalagmit, ktorého povrch je
Hviezdičkou je vyznačená poloha nálezu kryštalinických okruhliakov. Doplnenie: značne skorodovaný a svedM. Jagerčík
čí o jeho archaickom veku.
V strope jaskyne odhadom
35 m vysoko je lákajúca čierňava, v ktorej by bolo zaujímavé podniknúť v blízkej
budúcnosti speleoalpinistický prieskum. V jaskyni sme
v mesiaci júl namerali teplotu 0,8°C. Rieka, ktorá by
mohla hypoteticky jaskynné chodby vytvoriť a uložiť kryštalinické obliaky,
je paleorieka dnešnej rieky
Drac, pritekajúca z kryštalinického pohoria Ecrins
Obr. 7. Topografický rez od údolia rieky Drac k vrcholu l´Obiou s jaskyňou v smere z JV na SZ (obr.
Baume des Jalabres. Prevýšenie rieka – jaskyňa je cca 1650 m. Zdroj Google 8). Jej aktuálna nadmorská výška na úpätí masívu
Earth a GPSVisualizer, výšková chyba ± 90 m. Spracovanie: M. Jagerčíková
l´Obiou je 730 m, čiže premiestach jaskyne, ako sú výklenky v blízkosti výšenie od vchodu jaskyne je neuveriteľných
stien. V porovnaní s obliakmi zo svištej nory 1650 m (obr. 7)!
Objavenie kryštalinických obliakov vychású žulové obliaky nájdené v jaskyni menšie
a badateľne viac zvetrané, pretože sa dajú voľ- dzajúcich zo svištej nory v nadmorskej výške
2350 m a ich následné lokalizovanie v blízkej
ne zlomiť v ruke (obr. 4b).
Speleológia v zahraničí
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metódou kozmogénnych nuklidov
Al/10Be. Obidva izotopy sú tvorené
kozmickým žiarením na zemskom
povrchu v silikátových mineráloch
a ich produkcia sa zastaví, keď sú
minerály chránené pred kozmickým
žiarením ako v prípade ich presunu do jaskynných chodieb. Keďže
10
Be a 26Al sú rádioaktívne, koncentrácia izotopov s časom klesá
a môžeme tak vypočítať čas, odkedy sa obliaky nachádzali v podzemí. Aplikácia tejto metódy vyžaduje
sedimenty, ktoré strávili na povrchu dostatočne dlhý čas (rádovo
100 000 rokov), aby pomer 26Al/10Be
bol v rovnovážnom stave vzhľadom
na ich produkciu. Samozrejme čas,
ktorý sedimenty strávili na zemskom povrchu pred ich doplavením
do jaskyne, je ešte väčšou neznámou ako čas, čo strávili v podzemí.
V tomto prípade opakované určenie
toho istého veku na viacerých obliakoch potvrdí, že produkcia izotopov
bola v rovnovážnom stave. Metóda je citlivá v časovom rozhraní
0,3 – 5,5 milióna rokov z dôvodu
polčasu rádioaktívného rozpadu
10
Be (1,39 milióna rokov) a 26Al
(717 000 rokov). Vzorky z jaskyne
Obr. 8. Predpokladaným zdrojom obliakov je rieka Drac prichádzaBaume de Jalabres sú momentálne
júca z kryštalinického pohoria Ecrins. Foto: M. Jagerčíková
na analýze v laboratóriu Laboratojaskyni je samo osebe peknou kuriozitou, no ire National des Nucléides Cosmogéniques
tento objav môže mať aj ďalšie širšie využitie ASTER v Aix en Provence vo Francúzsku
v oblasti geomorfológie a lokálnej geodyna- a sme zvedaví na výsledky.
miky alpského masívu. Jaskyňa Baume des
Jalabres uchovaním riečnych kryštalinických Literatúra
sedimentov ponúka unikátnu možnosť určiť Barnola, P. 1994. Guide de l´Obiou: Découverte, escalade, randonnée. Editions GAP.
rýchlosť orogénneho výzdvihu v tejto časti Álp.
Krajina musela byť výrazne odlišná od toho, Jagercikova, M., Block, S., Mocochain, L. 2011.
Une énigme posée aux géologues par une
čo máme pred očami dnes, a predpokladáme,
marmotte. Webová stránka: http://planet-terže obliaky boli uložené v podzemí ešte pred
re.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planettervyzdvihnutím charakteristického synklinória
re/metadata/LOM-galets-Obiou.xml
masívu Dévoluy, pravdepodobne pred začiatkom štvrtohôr (2,588 milióna rokov)… Ako by Stock, G. M., Granger, D. E., Sasowsky, I. D.,
Anderson, R. S., Finkel, C. 2005. Comparison
sme však mohli presnejšie určiť, ako dlho sa
of U-Th, paleomagnetism, and cosmogenic
nachádzajú v podzemí?
burial methods for dating caves: Implications
V júli 2012 sme s Ludom Mocochainom
for landscape evolution studies. Earth and
odobrali vzorky kryštalinických obliakov
Planetary Science Letters, vol. 236, 388–403.
na určenie veku ich zavlečenia do jaskyne
26
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Keňa 2012
Michaela Pancuráková, Rudolf Košč
Spomínam si na osemdesiate roky, keď
som bol vybratý do expedičného tímu do
Turecka. Z celej tejto nominovanej výpravy
vtedy nikto nedostal víza. Dnes si môžeme
cestovať, kam chceme.

niektoré úseky ciest boli v pochybnom stave,
každý má mobil, všade sú voľné penzióny
a hotely, len treba mať peniaze. Ešte večer
v Nanyuki sme sa stretli s turistickým sprievodcom Johnom. V hotelovej reštaurácii sme
začali pripravovať program, detaily na výstup
na Mt. Keňa. Ukázalo sa, že na deň a osobu
chcú 200 dolárov. Cesta do 5200 m a späť aj
s aklimatizáciou mala trvať 5 dní. Pri tejto
sume (t. j. 1000 dolárov na osobu) sme veci zvážili a rozhodli sme sa ísť len na jeden deň, do
prvého tábora do výšky 3300 m. Peši sme prešli
tam a späť asi 20 km. Po národnom parku nás
sprevádzal Pole z etnickej skupiny Kikujov.
Masív Mt. Keňa sa nachádza v centrálnej časti
Kene. Je to ich posvätná hora. Je vytvorená
vulkanickou činnosťou, hlavne hrubozrnným
syenitom. Snehová čiapka je od výšky 4900 m.
Ďalej po ceste na západ sme navštívili Thomsonov vodopád pri mestečku Nyahururu. Vodopád vysoký 74 m objavil v roku 1883 ako
prvý Európan Škót Joseph Thomson. Je to
vychýrené turistické miesto, s množstvom reštaurácií, penziónov a miestnych pouličných
folkloristov.
Prvýkrát sme prechádzali Východoafrickou
priekopovou prepadlinou. V jej dolných častiach je úrodná zem, tečúce rieky a ľudia sa

Navštíviť Keňu bol môj sen už od útleho detstva. Modré z neba sa nám splnilo vo februári
2012. Naša výprava nemala špeciálne speleologické zameranie, ale v prvom rade spoznať iný
svet, kultúru a život na africkom kontinente.
Tejto cesty sa zúčastnili M. Pancuráková, môj
brat F. Košč a ja. Aj keď išlo tak trošku o „geriatrickú“ výpravu, myslím, že plán cesty sme
naplnili na sto percent.
Z Amsterdamu sme leteli najväčším Boeingom 747. Kdesi nad Chorvátskom sme sa dostali do nenormálnej turbulencie. Na palube
lietadla nastal zmätok, chaos, krik. Väčšina
pasažierov sa asi lúčila so životom. Lietadlo
padalo neriadeným spôsobom asi 3,5 km a pád
sa zastavil vo výške 6 km. Po 15 minútach sa
tento cirkus stabilizoval a podvečer sme sa
pokúšali o pristátie v Nairobi. Aj tu sa ľavé
krídlo pri pristávaní skoro dotýkalo zeme. Na
letisku nás už čakal šofér s vlastným autom
Brian, ktorý sa nám venoval celý čas strávený v Keni. Na druhý deň ráno sme navštívili
slovenskú ambasádu.
Veľvyslanec nás prijal,
ale občerstvenia aspoň
vo forme kávičky sme
sa nedočkali. Ešte dobre, že sme mu nedali
fľašu koňaku, ktorú
sme mali preňho pripravenú.
Vyrazili sme na sever na Mt. Keňu do
mestečka Nanyuki. Na
všeobecný údiv sme
sa rútili po novej autostráde. Vzapätí sme
zistili, že všetky cesty
im tam robia Číňania.
Keňa už nevyzerá ako
pred sto rokmi. Aj keď Prístupová trasa k vchodu jaskyne Macingeny. Foto: R. Košč
Speleológia v zahraničí
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živia poľnohospodárstvom. Až v neskorých
nočných hodinách sme sa ubytovali v meste
Nakuru. Nasledujúci deň sme po relatívne
zlých cestách dorazili do mesta Kitale pri pohorí Mt. Elgon neďaleko hraníc s Ugandou.
Masív Mt. Elgonu má najväčšiu sopečnú základňu na svete s výškou 4321 m. V miestnej
cestovnej kancelárii sme si zariadili vstup s džípom do NP Mt. Elgon. Na naše prekvapenie
to stálo len 25 dolárov na osobu. Konečne nás
neokradli.
Vo vstupnej bráne rezervácie k nám pristúpil ozbrojený sprievodca Filip. Po 5 km džípom sme vyrazili peši džungľou k jaskyniam.
Ako prvú sme navštívili Kitum cave. Jaskyne
tu vznikli eróznou činnosťou v menej odolných pyroklastických vulkanických horninách.
Mnohí by si mysleli, že vznikli ako rúrovité
jaskyne napr. na Islande. Na stenách jaskýň
sú samé ryhy. Prví objavitelia sa domnievali,
že v dávnych dobách tam hľadali zlato a diamanty. Neskôr sa však ukázalo, že tieto ryhy
vytvorili najmä slony a antilopy. Steny totiž
obsahujú minerálne látky, soli sodíka, ktoré
zvieratá konzumujú. Jaskyňa je dlhá 200 m, jej
šírka je cca 40 m. Vylovili sme z batohov svetlá
a vyrazili sme do vzdialených častí jaskyne,
hoci sprievodcovia sa nám v tom snažili zabrániť. Nad hlavami sme mali tisíce netopierov –
kalone egyptské. Nepríjemný zápach v jaskyni,
prach a množstvo guána dávali tušiť, že nie
všetko je v poriadku.
Po polhodinovom pobyte v jaskyni sme si vydezinfikovali ruky, čo nám pravdepodobne aj
zachránilo život. Až o niekoľko dní sme zistili,
že v týchto jaskyniach bol v roku 1980 objavený vírus Marbung podobný Ebole. Zomrelo
tu už 10 ľudí z Európy. Po infikovaní nastáva
smrť do piatich dní.
Asi 1000 m od Kitum cave bol vchod do druhej jaskyne Macingeny. Táto jaskyňa je ešte väčšia a priestrannejšia ako tá prvá: dĺžka 200 m,
šírka 70 m, výška 20 m. Priestor mi pripomínal nafukovaciu športovú halu. Dno jaskyne
vypĺňala červenkastá hlina takmer bez skál. Pohľad z jaskyne (pozri obálka) bol mimoriadne
gýčový, v strednej časti vchodu padá briliantový vodopád a v pozadí je zelená džungľa.
Neskôr v dedinke Kaptalelio nás domorodí
obyvatelia upozornili na jaskyne, v ktorých
ešte nebol žiadny cudzinec. Usúdili sme však,
Spravodaj SSS 1/2013

Škola a miestni obyvatelia. Foto: R. Košč

že výskum v týchto jaskyniach je pre nás nereálny, lebo podľa nás tam treba mať ozbrojený
sprievod, dýchacie prístroje, špeciálne skafandre proti smrteľným vírusom atď.
Nasledujúce dni sme sa venovali Viktóriinmu
jazeru. Po najväčšom jazere Afriky sme sa plavili
malou rozpadávajúcou sa loďkou k najbližšiemu ostrovu Maboko. Tento ostrov má rozlohu
2,5 km2 a žije na ňom 30 obyvateľov. Ostrov
bol plný sukulentov, rástol na ňom aj plod
tamarind, čo je exotické ovocie. Na ostrove sme
navštívili miestnu školu, ktorá má 6 žiakov. Pre
mňa ako učiteľa to bol mimoriadny zážitok.
Presúvali sme sa okolo rozsiahlych čajovníkových plantáží do mesta Narok. Odtiaľ sme
pokračovali s novými sprievodcami do NP
Massai Mara. Pri filmovaní hrochov pri rieke
Mara na hranici s Tanzániou sme nechtiac
narušili teritórium zdatného hrocha. Keďže
čítate tento článok, musí vám byť jasné, že
sme pri úniku boli rýchlejší. V tejto rezervácii
sme strávili tri dni. Podarilo sa nám navštíviť
masajskú dedinu, kde sme zažili aj miestny
folklór.
Záverečné dni v Keni sme strávili na pobreží
Indického oceána severne od Mombasy.
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Aktuality
Skončil sa projekt Získanie zemepisných súradníc vchodov do jaskýň
a dobudovanie archívu
podzemných krasových
javov múzea zo Štrukturálnych fondov EÚ

sa vyplatili oblastným skupinám a klubom, ktoré odovzdali technické denníky,
sumy, ktoré odsúhlasil výbor
SSS. Na spracovaní veľkého
množstva dokumentačného
a účtovného materiálu sa
podieľali okrem koordinátora projektu P. Holúbeka
Ku dňu 31. 12. 2012 sa
aj I. Hlaváčová, D. Vacková,
skončil v Slovenskom múV. Kostková (vnučka známezeu ochrany prírody a jasho liptovského turistu Mikyniarstva v Liptovskom
loša Janošku) a ekonomické
Mikuláši projekt, ktorého
oddelenie múzea, menovite
hlavným cieľom bolo zanajmä Igor Staník; ten na zamerať geodetickými príčiatku projektu uskutočnil
strojmi GPS vchody do
verejné obstarávanie na auto
jaskýň a priepastí na Slovensku. Na jeho realizovaní V horných dvoch policiach je dokumentačný Ladu Nivu a 8 kusov GPS
k jaskyniam, spodné dve police
prístrojov Archer a spracoval
pracovalo 22 jaskyniarov, materiál
sú naplnené kópiami účtovných a iných
všetko členov SSS, ktorí za- dokladov nutných na realizovanie projek- prvé platby, ktoré boli mimoriadne náročné na nepomerali od roku 2008, keď tu. Foto: I. Hlaváčová
pulárne papierovanie. Podľa
sa projekt začal, 4266 jaskýň a priepastí. Z tohto počtu je až 1104 no- zmluvy projekt aj po skončení jeho finančnej
vých, doteraz neevidovaných lokalít. V projek- realizácie v sume 340 794,59 € musí pokračovať
te sa okrem získavania zemepisných súradníc minimálne 5 rokov, takže pracovníci múzea
nakúpili od SSS technické denníky (1500 ks v Košiciach a L. Mikuláši budú v meraní súradv cene 12 000 €) a dokumentačné materiály níc jaskýň pravdepodobne pokračovať.
Redakcia
(30 AH v cene 1800 €). Z týchto prostriedkov

Nové Knihy
Život ako tajomná jaskyňa

za jeden koniec držal básnik Ivan
Laučík a za druhý žurnalista
Eugen Gindl, jeho priatelia, preň
nebol problém. Tak vznikol vynikajúci cyklus raných obrazov
o jaskyni, v ktorom Ivan naplno
klonoval svoje abstrakcie dier
naplnených časom i večnosťou.
Napokon, boli to práve títo priatelia, ktorí mu neskôr umožnili
dotknúť sa jaskyne aj fyzicky, počas viacerých sobotných výletov
do Demänovskej doliny, kde sme
kedysi boli všetci doma. Po čase
jaskyňa zarezonovala v slovách aj
jednej z jeho básničiek, no v Iva-

Ivan Korman, pre priateľov
Vločka, mikulášsky bonviván,
o ktorom vo vydavateľstve Fragment vyšla vo februári kniha
spomienok na neho a na jeho
svet, bol výsostne mestský človek. Liptovské hory sa k nemu
nakláňali ponad mestské ploty,
múry a strechy, padali mu rovno
do dvora, čo bolo v jeho prípade
dosť na to, aby s nimi nadviazal dôvernejší vzťah. Vnímavý
senzitív si z ostatným už vedel
poradiť. Spracovať tému, ktorú
Jaskynovinky
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novom mozgu zanechala úplne inú stopu, ako
by človek čakal. Nie takú iskrivo priamu a drsnú, akú stretáme v básňach jeho dlhoročného
priateľa Ivana Laučíka, ale skôr metaforickú.
Jaskyňu napokon objavujeme každý deň, v každej chvíli, presúvame sa ňou celým životom, klikáme myšou na farebné ikony nevedomia, aby
sme sa pregooglili hlbšie do bezpečia tmy. Počas Ivanovho života bolo takýchto platónskych
imaginárnych jaskýň v Liptovskom Mikuláši
veľa. Vločku som neraz stretol blúdiť za svojou
pravdou studenými koridormi úradov, z dverí
do dverí, za ktorými často ani nikto nesedel.
Na týchto cestách, obrazne povedané, o doráňané ruky a rozbité kolená, možno aj zbytočne
vynesené vedrá blata, nebolo núdze. Boli však
i objavy. Drobné zrnká trpkého poznania, ktoré
nás v malom mestečku nemali kam posunúť. Aj
metrix sedemdesiatych a osemdesiatych rokov
fungoval spoľahlivo. Kým jedného zo zdravotných dôvodov vyniesol vyššie, druhého z rovnakých dôvodov utopil, nuž a človek sa mohol
čudovať... Toto sa však Ivanovi ale skutočne
prihodilo, a to je v tejto básni to prežité, pravdivé a skutočné, čo treba uchovať. Dnes, keď
si čítam básničku Objaviteľovi jaskyne, na jej
konci počujem niečo ako Ivanov hlboký vzdych

a vidím jeho modré oči bezradne hľadieť spod
čapice – zajačice na mňa v kotolni mikulášskych
tlačiarní, kde sme sa stretli pri tvorbe Nového
Liptova 5. novembra 1991. Ale to sme však vtedy
ešte netušili, aké jaskyne pred nami život otvorí.
PhDr. Peter Laučík

O troch jaskyniaroch
Kámen, Šrol, Mitter

pamätníkov, ako aj prostredníctvom fotografií a iných dokumentov vrátane niektorých
ich uverejnených i nepublikovaných prác. Toto poslanie
knihy naznačuje už jej názov,
vychádzajúci z pointy známej
Dobšinského rozprávky: jeden vraciam, druhý požičiavam a z tretieho sám žijem.
Verím, že kniha svojím obsahom i spracovaním upúta
všetkých, ktorí majú blízky
vzťah k prírode, jaskyniam
a zaujímajú sa o dianie v nich
či okolo nich. Dostanú ju
všetky jaskyniarske skupiny a kluby na Slovensku a možno si ju kúpiť alebo objednať
na sekretariáte SSS v Liptovskom Mikuláši.
Má 120 strán, farebnú obálku formátu A5
a stojí 2,50 €.
Bohuslav Kortman

Svatopluk Kámen, Stanislav
Šrol a Pavol Mitter patria k výrazným osobnostiam nášho
jaskyniarstva, aj keď už dve
desaťročia nie sú medzi nami.
Ako napísal niekdajší predseda
a terajší čestný predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti Ján Tulis, pre slovenské
jaskyniarstvo sa stali pojmom
a vzorom neúnavných bádateľov, hľadania, pracovného
nadšenia. Jaskyniarstvu ostali
verní až do posledných chvíľ svojho života.
Kniha O troch jaskyniaroch, ktorú v januári tohto roka vydala Slovenská speleologická spoločnosť, nám má pripomenúť ich
pamiatku a ich život a výsledky činnosti priblížiť dnešným jaskyniarom v spomienkach
Spravodaj SSS 1/2013
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Naša jubilantka

V 80-tych rokoch bol Ervín organizátorom
a účastníkom niekoľkých expedícií, napr. do
Rumunska (pohorie Retezat, Bihor) a do bývalej Juhoslávie (pohorie Biokovo). Jeho prvoradou úlohou bola fotodokumentácia a všetci
musíme uznať, že sa v tom vyzná dobre. Dosvedčujú to aj viaceré fotografie v knihe Jaskyne & jaskyniari, ktorých je autorom. Členom
SSS je nepretržite od roku 1981.
Ervín, na zdravie!
Rudolf Košč, OS Prešov

Dňa 19. 3. 2013 sa dlhoročná členka Speleo
logického klubu Slovenský raj Otília Novotná
dožila významného životného jubilea. Našej
jubilantke želáme najkrajšie dni plné zdravia,
šťastia, lásky, rodinnej pohody. Aby bola stále
pilierom rodiny a obklopená svojimi najmilšími.

Oslávenkyňa
Mgr. Iveta
Mlynáriková
Spoznali sme sa
v roku 1982. Čerstvá
maturantka sprevádzala návštevníkov
v Harmaneckej jaskyni. O nejaký týždeň neskôr už s nami cupkala
na akcie v Ponickej jaskyni, nasledoval pracovný zraz na Pôlči, Jaskyniarsky týždeň vo Veľkej
Fatre a potom absolvovala rad-radom všetky
pracovné, exkurzné či lezecké akcie, najviac asi
v Môcovskej jaskyni, v Harmaneckej jaskyni,
drinu pri prerážke druhého vchodu do Ponickej jaskyne, bezpočet prieskumných a meračských akcií v nekonečnej Jaskyni mŕtvych netopierov. Na jednej z nich pri zostupe do bivaku
v –300 m spadla pár metrov z rebríka; našťastie
sa jej nič vážne nestalo, pád stlmil spacák
v transporťáku. Okrem pracovných akcií a speleoškoly sa zúčastnila mnohých jaskyniarskych
týždňov, lezeckých dní, kúpačiek u Gusta, preliezla celý rad jaskýň a priepastí, napr. prechod
systémom Demänovských jaskýň, zostup do
Ľadovej priepasti na Ohništi, priepasť Brázda, Stratenská jaskyňa, Bobačka, Hrušovská
a Drienovská jaskyňa, Milada, Veľká Žomboj,
priepasť Maglivata, Vodena peč, Dubové vráta, Franina jama a ďalšie na Slovensku, na
Morave i v Maďarsku, Bulharsku, Chorvátsku
a Slovinsku.
Roky pracuje vo výbore Speleoklubu Banská Bystrica ako revízor, pokladník a úč-

Za 47-ročnú aktívnu jaskyniarsku činnosť
v našom klube, za speleologickú činnosť v jaskyniach SR jej srdečne ďakujeme a do budúcnosti želáme veľa optimizmu a ďalších úspešných rokov.
Členovia Speleologického klubu Slovenský raj
Jubilant OS Prešov Ervín Némethy
Náš dobrý priateľ Ervín Némethy sa narodil
20. 3. 1953. Aj touto cestou mu chceme zablahoželať k jeho významnému jubileu 60 rokov.
Prajeme mu naďalej veľa zdravia, osobných
úspechov a pohody.
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Janko je veľkým prínosom pre skupinu aj
svojou remeselnou zručnosťou, pracovitosťou
a vždy dobrou náladou. Je zaujímavým rozprávačom svojich poľovníckych príhod, keď vie
pútavo zaujať každého milovníka prírody. S láskou sa stará o svoju rodinu, je vzorným manželom a otcom dvoch detí. Do tajov jaskyniarskeho sveta zaúča aj svoju manželku Jarku, ktorá sa
s ním zúčastnila už nejednej jaskyniarskej akcie.
Do ďalších rokov prajeme nášmu jubilantovi
pevné zdravie, spokojnosť a šťastie v rodine,
radosť z každého prežitého dňa a v neposlednom rade veľký jaskyniarsky objav.
Členovia a sympatizanti JS Adama Vallu

tovník, je pravidelnou účastníčkou a spolu
organizátorkou klubových pracovných akcií,
podieľa sa na dokumentačných akciách, ako
sú lokalizácia vchodov, mapovanie jaskýň,
fotodokumentácia, digitalizácia dokumentov,
skenovanie diapozitívov, ale aj pri monitorovaní a opravách a údržbe uzáverov jaskýň.
Veľmi výraznou mierou prispela k príprave
a k zdarnému priebehu 6. ročníka Lezeckých
dní v Jakube, 10. a 15. ročníka Lezeckých dní
v Jaskyni mŕtvych netopierov a 51. jaskyniarskeho týždňa v Španej Doline (boli by bez nej
vôbec tieto akcie?).
Jubilantka sa narodila 30. apríla 1963 v Banskej Bystrici. Gratulujeme a zo srdca Ti prajeme všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia a veľa
krásnych jaskyniarskych akcií.
Ing. Štefan Mlynárik,
predseda Speleoklubu Banská Bystrica

Pavol Huťka
oslavuje
päťdesiatku
S jaskyniar
čením
začal
v roku 1978,
keď ho Tomáš
Ďurka zavolal
medzi bratislavských jaskyniarov. Skupina mladých nadšencov Tomáš Ďurka,
Peter Magdolen, Martin Fratrič a Pavol Huťka
vliala novú krv do žíl už mierne prestarnutej
a stagnujúcej skupiny. Podzemný svet borinského krasu ho fascinoval. Napriek tomu, že jaskyne
boli malé a kopania bolo veľa, víkendy strávené
s kamarátmi v podzemí sa stali preňho návykovým adrenalínom. Cez leto podnikali expedície
do Slovenského krasu, zliezali priepasti a jaskyne
Plešiveckej a Silickej planiny. Čím bola lezecká
výzbroj primitívnejšia, tým väčšia bola odvaha,
s ktorou skúmali Zvonivú priepasť, Brázdu či
Silickú ľadnicu. Zima v roku 1984 sa mu vo
Veľkom Prepadlom stala skoro osudnou. S Tomášom Ďurkom sa takmer utopili pri výstupe
vodopádom pri náhlej zmene hladiny vody. Odkázaní len na seba bojovali z posledných síl, kým
vyšli z jaskyne na povrch.
Po presťahovaní sa do Banskej Bystrice v roku
1992 prišiel medzi bystrických jaskyniarov. Rád
chodieva do Jaskyne mŕtvych netopierov. S Martinom Budajom mapoval pod zemou, ale aj na
povrchu – kde dal do služieb jaskyniarstva svoje
vzdelanie geodeta a titul inžiniera. V Studenom

Ján Muráň
50-ročný
Dňa 28. marca
2013 oslávil okrúhle
jubileum Janko Muráň, člen Jaskyniarskej skupiny Adama
Vallu. Narodil sa
v Žiline, no detstvo
prežil v Terchovej-Štefanovej, kde chodil aj do základnej školy.
Po jej skončení navštevoval strednú odbornú
školu v Žiline so zameraním na drevársky odbor. Krásna príroda Malej Fatry mu učarovala
už od malička a zostal jej verný doteraz. Ako
mladík roku 1985 vstúpil do miestneho poľovníckeho zväzu, kde doteraz aktívne pracuje.
Hoci ho pracovné povinnosti zaviedli niekedy
ďaleko od terchovskej prírody, vždy sa rád vracal späť do rodného kraja. Roku 2003 sa stal
členom JS A. Vallu v Terchovej. Dá sa povedať,
že i vďaka poľovníckym znalostiam pozná dôkladne všetky kopce, kaňony, tiesňavy, závrty aj
jaskynné lokality, a tým je našej skupine veľmi
nápomocný pri objavovaní jaskýň a poznávaní
miestneho krasu. Roku 2005 po absolvovaní nevyhnutných odborných školení sa stáva
strážcom prírody so špecializáciou na ochranu
jaskýň.
Spravodaj SSS 1/2013
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vetre počas legendárnej akcie, keď českí jaskyniari vykopali na povrch „Nové Kladno“, objavil
novú vetvu jaskynných chodieb.
No najviac času a energie venuje Môcovskému krasu. Trávi tu každú voľnú chvíľu a zo
svojej základne v chalupe na Donovaloch vyráža
hľadať a objavovať podzemné priestory. S Ľubom Hraškom, Liborom Štubňom a Ľubom
Múkom nedávno objavil tri nové jaskyne v Bar-

borinej doline – Barborinu jaskyňu, Glatzovu
priepasť a Jaskyňu bystrických jaskyniarov.
V júli 2013 oslávi päťdesiaty rok svojho života. Nech sa nad ním zlomyseľný jaskynný
škriatok zľutuje a pustí ho konečne v Bludičkinej jaskyni do priestorov aspoň takých krásnych, ako sú jeho šikovné dcéry, a rozsiahlych
ako nekonečná trpezlivosť jeho manželky.
Jaroslav Schwarz, Speleoklub Banská Bystrica

Pali

vám ho mal priblížiť lepšie ako ja, ktorý ho
poznal 30 rokov, niekto ma však už predbehol. Krátko pred svojou smrťou dostal Pali od
ministra hospodárstva medailu za zachovanie
tradícií. Vieme, akú hodnotu majú všakovaké
metále. Videli sme, ako dopadli Traja veteráni. V tomto prípade má však medaila vysokú
hodnotu nielen preto, že si ju Pali zaslúžil, ale
hlavne preto, že ho vystihuje. Pali bol trezor
nielen kultúrneho a prírodného dedičstva,
kde sa zachovávali poznatky a história rožňavského baníctva a jaskyniarstva, ale hlavne
trezorom svojej vlastnej ľudskosti. Dvere boli
naširoko roztvorené a napriek tomu tam bol
stále rovnaký ľudský obsah. Vždy, keď som
prešiel okolo, musel som si spolu s rozprávkovým drakom povedať: „Ej bisťu že, dade,
človečina smrdí!“
Pali sa odmietol ľudsky prispôsobiť aj zmenám po revolúcii. Komplikovalo mu to život.
Rovnako ho trápilo zanedbávanie separácie
odpadu spoluobčanmi ako bordel vo vláde.
Vy, čo ste ho poznali, viete, že stále niečo riešil, čo bolo nad jeho možnosti, ale pamätať si
budete hlavne jeho svojský neodbytný humor
na pomedzí dvoch kultúr. Pamätám si, ako
nás už raz s tým svojím humorom dožral.
Podstatou boli jeho moderné rifle roztrh
nuté krížom na kolenách. A tak sme ho pri
Závrte pri napájadlách oskalpovali zdola.
Dušan ho chytil za nohy, ja som mu vykrútil
ruky a Julo mu s nožom prerobil rifle na kraťasy. Na chvíľu to pomohlo. Smola bola, že
logicky zakrátko prišli do módy práve takéto
kraťasy.
Po príchode do Baníckeho múzea, kde mal
na starosti oddelenie histórie jaskyniarstva
a svetového prírodného dedičstva, mohol uplatniť aj svoj vzťah k montanistike. O veľa priš-

Dňa 17. 12. 2012
zomrel vo veku 58
rokov člen Speleo
klubu Minotaurus
Pavol Horváth.
Mnohým jaskyniarom toto meno
pravdepodobne nič
nehovorí a napriek
tomu to bol významný a pozoruhodný človek.
Táto strata je pre nás nenahraditeľná.
Pali bol môj dlhoročný priateľ, jaskyniar.
Často hovorieval, keď komentoval nejaké jaskyniarske výkony alebo objavy: „Hm, to je
nagy barlangáz“. Akoby s určitým dešpektom
voči svojim vlastným jaskyniarskym schopnostiam. Hnevalo ma to! Veľkí jaskyniari
sú tí, čo sú celý život jaskyniarmi dušou aj
telom. A taký jaskyniar bol aj Pali. Veľakrát
ho však zrádzalo práve jeho telo. Preto kým
sme sa my plahočili niekde v jaskyni, on si
kvapkal kvapky do zapálených očí. Jeho čas
však mal prísť, keď sa zamestnal v Baníckom
múzeu v Rožňave. Zakrátko tu po mnohých
rokoch dokázal znova vytvoriť duchovné centrum rožňavského jaskyniarstva. Tu sme sa
schádzali, pripravovali a pracovali na veľkých
jaskyniarskych projektoch, vďaka ktorým po
nás niečo aj zostane. Len vďaka jeho nadšeniu
a muzeálnej práci sme mohli napísať knihu
o Viliamovi Rozložníkovi, vytvoriť dve úspešné výstavy o svetovom prírodnom dedičstve
UNESCO a knihu Plešivecká planina. Bez
neho to ďalej pôjde už len ťažko.
Tu by som mal vymenovať všetky jeho veľké
jaskyniarske výkony a objavy. Zaujímavejšie
ako toto je však, aký to bol človek. Kto iný by
Spoločenské správy
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li všetci, ktorí nestihli jeho výklad v baníckej
expozícii. Po rokoch som sa konečne vybral za
svojím priateľom Petrom na návštevu do Příbramu. Tu by bol Pali šťastný. Tu sa o baníckom
skanzene iba nerozpráva ako v Rožňave. Tu je
to živá realita. Normálne mi spadla sánka. Celý
čas som myslel na Paliho, ktorý to už nevidí.
Som rovnako ako Pali ateista, ale verím, že
aj v nebi už majú inernet a všetci dobrí ľudia
bez ohľadu na vierovyznanie nakoniec skončia
tam, lebo ON ich očakáva. A tak všetko fotím
a posielam Palimu tam, kde by mal už konečne
byť. Cestu vláčikom do dolu Vojtěch; parný
ťažný stroj z roku 1914 (úplne ako nový); nádhernú budovu s ťažnou vežou dolu Ševčinský
a hlavne svetový unikát: vodné koleso v dole
Drkolnov s priemerom 12 metrov. Všetko sa
mi vracia späť. Adresát neznámy. Ako to! Veď
už by tam dávno mal byť. Na to mi odpovedajú, že už 10 dní sa dohaduje so svätým Petrom pri bráne o tom, či bolo za „soci“ dobre,
alebo zle. Ako ho majú pustiť ďalej?! Skúste
mu oskalpovať nohavice zdola. Mohlo by to
zabrať.
Pali bol veľký lokálpatriot. A taký bol aj
jaskyniar. Preto ste ho všetci nepoznali. Nado
všetko miloval podzemie Slovenského krasu.
„Čo tam Tatry, Mesačný tieň... Tu v Slovenskom krase musíme objaviť veľkú jaskyňu,“
dohováral mi často. Už sa mu to nepodarí.
Podzemná rieka jeho túžby však tečie ďalej,
tam hlboko pod Zvonivou priepasťou na Plešiveckej planine.
Jaro Stankovič

ného ho zasvätil do tajov podzemia. K srdcu
mu najviac prirástla Plešivecká planina, tam
s obavou prekonal svoje prvé metre do čarovného sveta hlbín Zvonivej jamy. Od toho okamihu
sa z neho stáva vášnivý jaskyniar.
V roku 2006 sa stal riadnym členom Slovenskej speleologickej spoločnosti. Zaujala ho
jednolanová technika, ktorej sa naplno venoval, o čom svedčí napríklad jeho pôsobenie
v jaskyni Mesačný tieň vo Vysokých Tatrách,
ale aj nespočetné množstvo zdolaných vertikál v Slovenskom krase. Veľký podiel práce
mal aj na jaskyniach, ako Julov ponor, Hučiaca vyvieračka, Ardovská jaskyňa a všade tam,
kde láska k prírode, k podzemiu viedla srdce
a dušu nášho priateľa. Zúčastnil sa na viacerých zahraničných expedíciách vo Velebite
v Chorvátsku, vo Vietname. Bol stále spoľahlivým kamarátom, človekom, ktorému sme
neváhali v kritických situáciách zveriť svoje
životy, bol aktívnym organizátorom a hnacím
motorom nášho klubu.
Za nás všetkých, s ktorými si zodral nejednu
kombinézu, môžem povedať: Gabi, budeš nám
chýbať, kdekoľvek si. Za veľkú rodinu jaskyniarov prosím všetkých tých, ktorí Ťa poznali,
aby Ťa stále nosili v srdci a venovali Ti tichú
spomienku.
Zbohom, Gabi!
Za Speleoklub Badizer Ardovo
Alexander Skokan

Gabriel Jakab ml.
* 8. 6. 1988
† 7. 8. 2012

V novembri 2012
uplynulo 20 rokov od
úmrtia
zakladateľa
jaskyniarstva v Tisovci Ing. Svätopluka Kámena (1921 – 1992).
S. Kámen sa celý svoj
život venoval speleologickému výskumu v Tisovskom krase a na Muránskej planine. Svojím
pôsobením ovplyvnil jaskyniarstvo v celom regióne a patril k významným speleológom na
Slovensku.
S. Kámen zomrel 5. 11. 1992 v Tisovci. S úctou na neho spomínajú tisovskí jaskyniari.
Za Speleoklub Tisovec Ivan Kubíni

Spomienka na Ing.
Svätopluka Kámena

Všetkých nás hlboko zarmútila správa,
že dňa 7. 8. 2012
náhle zomrel náš
dlhoročný priateľ
Gabriel Jakab ml.,
člen Speleoklubu
Badizer Ardovo. Od
detstva ho otec viedol k láske k prírode, ako desaťročSpravodaj SSS 1/2013
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Summary
The first issue of SSS bulletin in 2013 begins as usual with the recapitulation of activities of
the Slovak Speleological Society in the previous year. After the introductory summarizing report
about the activity of the organization, accomplished events and results achieved in particular
areas of its functioning written 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 2012 and the proposal of the budget for 2013. 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 three contributions in which the authors present some of the
newest results of speleological exploration, research and documentation of caves in Slovakia.
Till present time, their number has reached almost 6,700. J. Psotka in the first article describes
discovery methods in Prievanová Diera Cave, which has recently become the longest cave on
Plešivec Plateau in the Slovak Karst, thank to cavers from several SSS clubs. This cave has previously been marked as non-important. A similar change happened to the Pec Cave in the Plavecký
Karst (Little Carpathians Mts.) last year, as it is described in the following article by M. Velšmid.
Three newly discoverd caves in the Barborina Valley, the Low Tatra Mts., were recorded in the
Chart of Caves of the Slovak Republic – Barborina Cave, Glatzova Chasm and Jaskyňa bystrických jaskyniarov Cave (The Cave of Bystrica Cavers). The author of the article about the new
caves, P. Huťka is similarly to the authors of the previous articles one of their discoverers. In the
following contribution we will travel from Slovakia to southern France, more exactly to Baume
des Jalabres Cave in limestone massif l´ Obiou in Western Alps. Slovak cavers M. Jagerčíková,
M. Hurtaj, M. Jagerčík and a Frenchman L. Mocochain deal with a curious discovery of crystallinic pebbles in this cave. An adventurous travel to Kenya including a visit to the volcanic caves
Kitum Cave and Macingeny Cave within Mt. Elgon National Park is described in the next article
by M. Pancuráková and R. Košč. As the conclusion of the magazine of Slovak cavers the editorial
staff offers Caving News, New Books and Social News.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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