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Sedemdesiat rokov organizovaného
jaskyniarstva na Slovensku
Bohuslav Kortman
Roku 2009 sme si pripomenuli 60. výročie
vzniku Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Jaskyniari na Slovensku sa však začali organizovať ešte skôr.
V dvadsiatych a tridsiatych rokoch 20. storočia boli u nás objavené viaceré významné
jaskyne, ako Jaskyňa slobody v Demänovskej
doline, jaskyňa Domica v Slovenskom krase,
Bystrianska jaskyňa v Nízkych Tatrách, Važecká jaskyňa v Kozích chrbtoch, jaskyňa Driny
v Malých Karpatoch alebo Harmanecká jaskyňa vo Veľkej Fatre. Tento fakt spôsobil vzostup
záujmu o speleologický prieskum a po celom
Slovensku sa začínajú objavovať nadšenci, ktorých ženie túžba poodhaliť podzemné tajomstvo. Ich zámerom nebolo iba skúmať jaskyne
a priepasti, ale vytvoriť aj organizáciu, ktorá by
spájala skúmateľov jaskýň u nás. Existovali pokusy (Krasová komisia KČST, Karpatský spolok, Slovenská liga, Družstvo demänovských
jaskýň), ktoré nenašli celoslovenský rozmer
a ostali iba v lokálnej pôsobnosti.
Potreba organizovať sa však silnela, a tak 15.
apríla 1944 v zasadacej sieni Mestského domu
v Martine 25 záujemcov z celého Slovenska položilo základný kameň organizovaného jaskyniarstva na Slovensku a založilo Jaskyniarsky
sbor Klubu slovenských turistov a lyžiarov.
Za jeho predsedu bol zvolený archeológ Vojtech Budinský-Krička, podpredsedom sa stal
Ľudovít Izák a náčelníkom Vojtech Benický.
Do výkonného výboru sa dostali okrem iných
aj praktickí jaskyniari, ako Ján Majko, Peter
Droppa či Miloš Janoška.
O priebehu zakladajúceho valného zhromaždenia sa podrobnejšie píše v 1. čísle časopisu Krásy Slovenska z roku 1945, ďalšie
číslo prinieslo znenie rokovacieho poriadku
(stanovy) jaskyniarskeho zboru a na stránkach časopisu boli publikované aj výsledky
výskumov jaskyniarov. Ich činnosť bola široká
a plošne pokrývala územie celého Slovenska.
Ďalší vývoj jaskyniarstva u nás potvrdil, že išlo

Organizačné správy SSS

o životaschopnú organizáciu, ktorá sa roku
1949 v hoteli pri vchode do Demänovskej jaskyne slobody pretransformovala na Slovenskú
speleologickú spoločnosť.
Na nasledujúcich stranách publikujeme faksimile pôvodného článku o vzniku Jaskyniarskeho zboru KSTL ako pripomenutie si úsilia
našich predchodcov o formovanie dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku. Obsah tohto čísla Spravodaja, ktoré vychádza 70 rokov
po tejto významnej udalosti, v čase konania
17. valného zhromaždenia SSS v apríli 2014, je
však predovšetkým odrazom súčasného diania v Slovenskej speleologickej spoločnosti,
činnosti jej členov a jednotlivých organizačných zložiek v roku 2013. Veríme, že zároveň
poskytne čitateľovi presvedčivé fakty o pokračujúcom úspešnom napredovaní organizovaného jaskyniarstva v samostatnej Slovenskej
republike.
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Článok o priebehu zakladajúceho valného zhromaždenia uverejnený v 1. čísle časopisu Krásy Slovenska z roku 1945

Súhrnná správa o činnosti Slovenskej speleologickej
spoločnosti od roku 2010 a správa za rok 2013
Bohuslav Kortman, predseda SSS
Nasledujúca výročná správa obsahuje stručnú
bilanciu Slovenskej speleologickej spoločnosti po
jej 16. valnom zhromaždení a podrobne sa zaoberá činnosťou SSS v roku 2013 vrátane činnosti jej
jednotlivých organizačných zložiek.

kami, ako boli vyškrtnutie Sekcie jaskynného
potápania z evidencie základných organizačných zložiek, zrušenie skupiny Dolné Orešany
(jej nástupcom sa stal Speleoklub Trnava)
a prijatie troch nových skupín do SSS – Sekcia
speleopotápania, Klub jaskynného potápania
Speleodiver a Hájsky klub športovej speleológie. Každoročne sa konali centrálne podujatia SSS – Speleomíting (Svit) a Jaskyniarsky
týždeň (Špania Dolina, Tisovec, Zakopané,
Blatnica). Speleologická škola SSS viac-menej
stagnovala, keď sa uskutočnil len jeden ročník (2010), potom sa obmedzila na jednotlivé tematické kurzy mapovania a základného
speleologického prieskumu alebo lezeckého
výcviku a jaskynnej záchrany (Lezecké dni,
organizované v spolupráci s HZS). Dohody
o spolupráci so ŠOP – Správou slovenských
jaskýň a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva sa realizovali v oblasti

Prehľad činnosti v rokoch
2010 – 2013
V apríli 2010 sa konalo 16. valné zhromaždenie za účasti viac ako 100 delegátov zastupujúcich členov oblastných skupín a klubov
SSS. Delegáti zvolili nové vedenie organizácie,
schválili volebný a rokovací poriadok, správy
o činnosti a hospodárení SSS a správu kontrolnej komisie, zmeny v stanovách, členstvo
SSS v Európskej speleologickej federácii a prijali do SSS nový jaskyniarsky klub Speleo
Turiec. Uskutočnili sa tri zasadnutia predsedníctva (2011, 2012, 2013), ktoré sa okrem
bežnej agendy zaoberali organizačnými otázSpravodaj SSS 1/2014
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nizátori týchto podujatí. Postupne 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.
Činnosť Slovenskej speleologickej spoločnosti za hodnotené obdobie charakterizujú
najpresvedčivejšie predovšetkým výsledky v poznávaní jaskýň a krasu či pseudokrasu na Slovensku a vo svete, o ktoré sa zaslúžili aktívni
členovia skupín a klubov SSS. Svedčí o tom
ich bilancia uverejňovaná každoročne vo forme
správy o činnosti našej organizácie v prvom
čísle Spravodaja SSS, toto číslo nevynímajúc.
Preto tu sa obmedzím na stručný prehľad
niektorých základných ukazovateľov v tabuľke
za roky 2010 – 2013 a uvediem niekoľko ďalších faktov o pôsobení dobrovoľných slovenských jaskyniarov doma i v zahraničí v tomto
období. Podrobnejšie informácie o ich mnohostranných aktivitách vrátane výsledkov speleologického prieskumu, výskumu a ochrany
krasových javov obsahujú nadväzujúce výročné správy jednotlivých jaskyniarskych skupín
a klubov za rok 2013.
Zásluhou členov SSS sa počet evidovaných
jaskýň v Slovenskej republike zvýšil od roku
2009 o tisíc a prekročil hranicu 7000, zmeny nastali aj v rebríčkoch najdlhších a najhlbších jaskýň u nás. Ku koncu roka 2013
sa dĺžka Demänovského jaskynného systému po nových objavoch, spresnení doterajších meraní a domeraní nezameraných častí
systému priblížila k 38 kilometrom (v súčasnosti túto métu už presiahla). Významné postupy a objavy sa dosiahli pri speleologickom
prieskume aj ostatných jaskýň Demänovskej
a Jánskej doliny v Nízkych Tatrách, najmä
j. Štefanová, Pustá a Novej Stanišovskej jaskyne, vo Vysokých Tatrách v jaskyni Mesačný tieň a systéme Javorinka-Nádejná jaskyňa,
v Červených vrchoch v Tichej jaskyni, v Chočských vrchoch v Prosieckej jaskyni, v Slovenskom krase na Plešiveckej planine (Prievanová
diera), Jasovskej planine (Skalistý potok, Veľká Bikfa) a Silickej planine (Krásnohorská j.),
v Strážovských vrchoch a Malých Karpatoch
(prepojenie jaskýň Četníkova svadba a Strážovská priepasť, resp. Stará garda a Majkova),
ale v menšej miere aj v mnohých ďalších kra-

praktickej starostlivosti o kras a jaskyne a ich
ochranu, ako aj pri prieskumnej, výskumnej
a dokumentačnej činnosti. SSS za zapojila do
dvoch projektov: Získanie zemepisných súradníc vchodov do jaskýň a dobudovanie archívu
podzemných krasových javov (SMOPaJ), Monitoring a manažment vybraných jaskýň – mapovanie jaskýň (SSJ). Jednak sa tým napĺňalo
poslanie našej organizácie 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 štyroch
turisticky sprístupnených jaskýň (J. mŕtvych
netopierov, Krásnohorskej, Malej Stanišovskej
j. a j. Zlá diera) a sprístupnenej banskej štôlne
v Žiarskej doline.
Svoje odborné poznatky a skúsenosti zo
speleologického prieskumu a výskumu viacerí
naši jaskyniari publikovali časopisecky aj knižne, a to i v zahraničí. Každý rok sme vydali štyri
čísla Spravodaja SSS, okrem toho r. 2013 vyšlo
mimoriadne číslo Spravodaja v angličtine k 16.
medzinárodnému speleologickému kongresu
v Brne. Bohatá bola produkcia knižných publikácií, ktoré vydala SSS. Sú to kniha Plešivecká planina s podtitulom Jaskyne Plešiveckej
planiny – svetové prírodné dedičstvo (2010),
Bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologickej spoločnosti 1970 – 2009 a knižka spomienok a príbehov Srdce jaskyne (obe 2011),
ďalšia spomienková publikácia O troch jaskyniaroch (2013) a pozoruhodný Atlas jaskyne
Skalistý potok. Na vydaní ďalších diel sa SSS
podieľala alebo ich finančne, príp. inak podporila (kniha Jaskyňa mŕtvych netopierov, regionálna ročenka Jaskyniar, 10 rokov v podzemí
a iné príležitostné publikácie). V elektronickej
a tlačenej forme vyšiel exkurzný sprievodca
Jaskyniarskeho týždňa 2012 a podobné publikácie pripravili pre účastníkov JT aj ďalší orgaOrganizačné správy SSS
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Činnosť riadiacich, výkonných
a kontrolných orgánov
v roku 2013
Okrem zasadnutia predsedníctva SSS v apríli sa uskutočnili tri zasadnutia výboru spoločnosti za účasti členov kontrolnej komisie
vo februári, septembri a decembri. Predsedníctvo schválilo výročné správy o činnosti
a hospodárení, správu kontrolnej komisie
a návrh rozpočtu na rok 2013, zaoberalo sa
prijatím nových skupín (pozri vyššie) a inými
organizačnými otázkami a udelilo ocenenia
členom a klubom SSS za rok 2012. Výbor sa
zaoberal prípravou rokovania predsedníctva
a úlohami vyplývajúcimi z jeho uznesenia,
prípravou centrálnych podujatí SSS a hodnotením ich priebehu, zabezpečením exkurzií
na Slovensku po skončení Medzinárodného
speleologického kongresu UIS v Brne pre
jeho účastníkov, naším zastúpením na tomto
kongrese, na kongrese a valnom zhromaždení
FSE vo Francúzsku a činnosťou týchto organizácií. Výbor venoval osobitnú pozornosť
príprave 17. valného zhromaždenia SSS v apríli 2014, začal sa zaoberať incidentom v jaskyni Mesačný tieň a angažoval sa pri vybavovaní, resp. predlžovaní výnimiek zo zákona
543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre
niektorých členov a skupiny SSS. Náplňou
výborových schôdzí bola aj novelizácia tohto
zákona, dohoda o spolupráci s SSJ a pristúpenie k dohode o spolupráci v oblasti ochrany
prírody a krajiny a cestovného ruchu, ponuka na riešenie stavu Demänovskej jaskyne
mieru, problematika medzinárodnej súťažnej
prehliadky Speleofotografia 2014, edičnej činnosti a internetovej stránky SSS, hospodárska
a členská agenda.

sových a pseudokrasových územiach a jaskyniach na Slovensku. Slovenskí speleológovia,
speleoalpinisti a speleopotápači boli úspešní
aj na lokalitách a expedíciách v zahraničí, kde
tvorili súčasť medzinárodných tímov napríklad na kaukazskom plató Arabika v najhlbšej
jaskyni na svete (Krubera/Voronja), v slovinskom Kanine (j. Skalarjevo Brezno) a chorvátskom Velebite (Lukina jama), na stolovej hore
Churí vo Venezuele (jaskyne Colibri a Muchimuk) či v cenotoch na mexickom polostrove
Yucatán (Koox-Baal a i.), na Sardínii (j. Bue
Marino), v Macedónsku (vyvieračka Babuna)
a (j. Velika Klisura) alebo pôsobili samostatne
ako výpravy jaskyniarskych skupín a klubov
SSS. S pozoruhodnými výsledkami sa vracali
naši expediční jaskyniari z Rumunska (jaskyňa
Drǎcoaia), z macedónskej Jakupice (Slovačka
jama a iné jaskyne) i z jaskýň v poľskej časti Červených vrchov. Členovia SSS skúmali
alebo spoznávali aj ďalšie významné i menej
známe krasové oblasti v Európe a inde vo svete. Pritom spolupracovali so zahraničnými
speleológmi, ktorí sa zase zúčastňovali na
akciách u nás; výnimkou nie je ani členstvo
nášho jaskyniara v speleoklube z inej krajiny
a naopak. Napríklad na 53. jaskyniarskom
týždni SSS v Zakopanom, ktorý sa uskutočnil v súčinnosti s poľskými speleológmi, sa
zúčastnili skoro dve stovky jaskyniarov z 32
speleologických klubov z 5 európskych štátov.
SSS mala zastúpenie a úspešne sa prezentovala
na inonárodných speleologických kongresoch
a súťažiach, ako aj na podujatiach organizovaných Európskou speleologickou federáciou
(FSE) a Medzinárodnou speleologickou úniou
(UIS), ktorých členmi sme spolu so Správou
slovenských jaskýň.
Ukazovateľ

2010

2011

2012

2013

Počet skupín a klubov

49

48

48

51

Počet členov

801

761

781

797

Zaplatené členské v %

94,9

89,5

95

96,1

16,8/20,9

72,3/41,5

58,8/71,8

25,6/25,7

2 075

2 280

1 998

2 145

5 588/1 134

8 737/900

5 929/3 715

5 927/775

Súhrnné príjmy / výdavky v tis. €
Počet akcií
Objavené metre doma / v zahraničí

Zamerané metre doma / v zahraničí 11 564/1 080 16 798/2 720 14 623/3 476 9 307/1 468
Spravodaj SSS 1/2014
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Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov v Roku 2013
Jaskyniarska skupina
Adama Vallu v Terchovej

sponzori sú Irenka Hamplová, Tomáš Hampl,
Marián Zajac, Peter Jančiak, Rasťo Havrila,
Pavol Šupica ml., Iveta Štefková, Ľuboslav
Chobot. Všetkým ďakujem za ich veľkú pomoc
a prajem im a všetkým jaskyniarom veľa nových objavov v roku 2014.
Ondrej Štefko, vedúci skupiny

Jaskyniarska skupina Aragonit
Jaskyniarska skupina Aragonit zorganizovala v roku 2013 spolu 52 pracovných a prieskumných akcií, z ktorých sme vyhotovili 44
technických denníkov. Až 35 akcií sme uskutočnili v oblasti Lomu Kraľovany II a v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky meander. Na
trinástich z nich prebiehali náročné meračské
akcie v jaskyni Ľudmila, v ktorej bolo zameraných 36 polygónových ťahov v dĺžke 104,91 m.
Zamerané časti jaskyne zatiaľ dosiahli dĺžku
210,92 m.
Počas meračských akcií bola vyhotovovaná aj fotodokumentácia ťažko prístupných
a krásne vyzdobených odľahlejších častí jaskyne. Na posledných meračských akciách v jaskyni pomohli aj jaskyniari z JK Varín Pavol
Cvacho s manželkou Máriou a synom Pavlom.
Na jednej z týchto akcií sme v zadných častiach jaskyne za Mesačným jazierkom zaregistrovali jediný raz v roku 2013 letiaceho
netopiera.
Zaregistrovali sme i výraznú zmenu prúdenia vzduchu v jaskyni. Tá počas teplej jesene začala fungovať odrazu ako vrchná časť
systému a intenzívne nasávala vzduch celým
hlavným ťahom, čo znamená, že sa náhle zmenili podmienky v systéme. Spodný vchod do
jaskyne by sa preto teraz dal v teréne v letných
mesiacoch nájsť podľa chladného vzduchu
vytláčaného zo systému.
Na 12 akciách sme vykonávali intenzívne
výkopové a sondovacie práce na lomovej terase, 12 metrov pod vchodom do Ľudmily. Na
niekoľkých telestéziou vytypovaných miestach tu predpokladáme zavalené a zasutinené
pokračovanie odťaženej jaskyne Veľká dvorana, o ktorej nás informoval bývalý pracovník

Členovia JS Adama Vallu sa počas roka zamerali na práce v Kryštálovej jaskyni. Podarilo
sa nájsť nové pokračovanie v Klenotnici, zatiaľ postupujeme pomaly pre veľké množstvo
sutiny, ktorú treba cez celú jaskyňu vynášať
vo vedrách von. O objav sa tu 9. 11. 2013 zaslúžili Ondrej Štefko, Tomáš Hampl, Štefan
Mucha a Šimon Trnka. Ďalej sa nám podarilo
vyčistiť Kaplnku Panny Márie; po jej nasvietení
ju nafilmovali Štefan Mucha, Tomáš Hampl
a Ján Ondruš. Je to nádhera, touto cestou im
veľmi pekne ďakujem. Nedá mi nespomenúť
Vladka Lieskovca s celou rodinkou, ktorí nám
prídu pomôcť aj 3 × do roka. Sú to úžasní
ľudia. Za veľkú pomoc a úžasné nasadenie pri
ťažení sutiny a blokov by som chcel poďakovať jaskyniarom z Trstenej od Vlada Mikulu,
ktorí nás navštívili 7. 12. 2013 (Jožo Zuberský,
Dano Zvara, Števo Poláčik, Ela Zvarová, Mišo
Zvara). Ďakujem aj Jožovi Obetkovi z Dubnice nad Váhom, ktorý nám tiež pomohol
v Kryštálke pri určovaní ďalšieho postupu.
Z našich jaskyniarov ďakujem Tomášovi
Hamplovi, Štefanovi Muchovi, Šimonovi Trnkovi, Ivete Štefkovej, Milke Štefkovej a Miluške
Šiškovej – to sú najvernejší, bez nich by sme
neboli tam, kde sme teraz. Moja vďaka patrí
aj Petrovi Jančiakovi, ktorý sa veľkou mierou
pričinil o otvorenie troch sond na Červenej
hline. Financoval lanovku a ešte nám aj zaplatil obed. Naši jaskyniari Mária Dubravayová
a Ján Dubravay sa zúčastnili na svetovom kongrese jaskyniarov v Brne. Chcem im poďakovať
za reprezentáciu. Viacerí sme sa zúčastnili
aj na Speleomítingu vo Svite (Ondrej a Iveta
Štefkovci, Ján a Mária Dubravayovci). Naši
Organizačné správy SSS
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sme chceli v tomto smere poďakovať najmä
Mgr. Ondrejovi Turskému, Mgr. Tereze Stanislavovej, Ing. Jánovi Topercerovi, CSc., Mgr.
Martinovi Studenému a vedúcemu katedry
Doc. RNDr. Janovi Hradeckému, PhD., ktorí
projekt podporili a pomohli začať jeho realizáciu.
K výsledkom meraní nám v novembri Mgr.
Ondrej Turský napísal: „...Tak jsem se konečně dostal k těm našim profilům, které jsme měřili v okolí
jeskyně Ludmila. V příloze Vám zasílám zpracované
profily. Vždy jsou pojmenované podle použité metody (Schlumberger nebo Dipole-Dipole) a potom jsem
zkusil udělat ještě logaritmickou a lineární stupnici
odporů. Takže vlastně každý profil Vám zasílám dvakrát jednou v logaritmické a jednou v lineární škále.
Metoda Schlumberger je vhodná při šetření horizontálních a subhorizontálních podpovrchových
vrstev. Detekuje nehomogenity různých tvarů
a směrů, například široké trhliny, tektonické zóny
nebo kontaktní vrstvy s velkými rozdílnými odpory.
Metoda Dipole-Dipole je detailnější metodou, která
je vhodná pro detekování vertikálních struktur,
při pronikání do hlubších úrovní. Slouží zejména
pro šetření úzkých trhlin a dutin. Ale efektivní
hloubka dosahu je silně limitována rychlým po
klesem měřených potenciálů při větších dipólových
vzdálenostech. Nevýhodou algoritmu dipole-dipole je
umělý elektrický šum způsobující významné limity
v připovrchových vrstvách. Co se interpretace 1. profilu (na etáži lomu) týče, tak je vidět, že jsme docela
hezky zachytili, i přes problémy s uzemňováním
elektrod, anomálii na 41 m. Tato struktura pokračuje do větších hloubek na obou použitých metodách.
Takže se tam opravdu nějaká anomálie vyskytuje,
i když není moc veliká. Vyskytuje se v hloubce cca
2 – 3 m pod povrchem s rozměry cca 2 × 2 m. Dále
je zajímavé pokračování této struktury u Schlumbergera až k cca 60 m a do hloubky cca 10 m,
u Dipole-Dipole se potom tato struktura vyskytuje ve
vzdálenosti cca 55 m a hloubce 8 – 10 m. To může
být dáno právě rozdílem mezi horizontální (Schlumberger) a vertikální (Dipole-Dipole) detekcí.“
Zistená anomália rozmermi zodpovedá
priemerným rezom chodieb v Ľudmile, preto sme sa koncom roka na základe týchto povzbudzujúcich výsledkov rozhodli na
anomálii na 41. metri merania na profile
Kraľovany 1 vykopať prieskumnú sondu,
ktorá dostala pracovný názov Srdiečko. Už
po prvých troch decembrových akciách sme

lomu pán Dušan Piader, ktorý na jaskyňu
počas práce v lome roku 1985 narazil.
Počas roka sme aktívne spolupracovali s Botanickou záhradou UK Bratislava v Blatnici,
konkrétne s Ing. Jánom Topercerom, ktorý
v súvislosti s environmentálnymi problémami
výstavby diaľnice D1 na úseku Šútovo – Hubová podporoval na lokalite náš prieskum. Boli
sme v kontakte aj s Diaľničnou spoločnosťou,
ktorá s mimoriadnym záujmom monitorovala
našu súčasnú situáciu v prieskume.
24. 2. 2013 sme na základe informácie
Tomáša Flajsa, pracovníka Národného parku Malá Fatra, preskúmali a zdokumentovali
rozsadlinovú priepasť nad aktívnou ťažobnou
zónou lomu. Z priepasti vial teplý prievan.
Zliezli sme medzi rozoklané steny do hĺbky
12 m; hlbšie by to síce šlo, ale nevyzeralo to
bezpečne. Flajsova priepastka, ako sme ju
neskôr pomenovali, sa nachádzala blízko stykovej línie medzi kryštalinikom a dolomitmi.
Na tejto línii bol už zosuv evidentný. O tejto
rozsadlinovej priepastke nás informoval roku
2012 aj pán Piader, ktorý ju na príkaz vedúceho ťažby bol v roku 1985 zakryť kvôli bezpečnosti kari sieťou.
Začiatkom marca sa počas topenia množstva mokrého snehu celý svah nad aktívnou
časťou lomu začal veľmi intenzívne zosúvať
gravitačne nadol. Vznikla dokonca panika,
že ak sa masa horniny zrúti do jazera, vytlačí
z neho veľké množstvo vody, ktorá následne
zatopí obydlia v Rieke a štátnu cestu i so
železničnou traťou. Na lokalite bol vyhlásený výnimočný stav a ťažbu v lome zastavili.
Pohli sa milióny kubíkov horniny. Flajsova
priepastka prestala existovať, bola zosuvom
zničená. Poloha priepastky zaujímala hlavne
geológov a ľudí od diaľničnej spoločnosti.
Všetkým sme ochotne poskytli GPS súradnice
a všetky informácie o tektonike, ktorá priepastku budovala.
Koncom roka, 16. 11., sa na lokalite začal
i dlho očakávaný a plánovaný záchranný geofyzikálny prieskum, ktorý umožnila Katedra
fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty OU v Ostrave. V teréne sa vykonali
prvé dve merania, ktorých výsledky sú vcelku
zaujímavé. Prieskum geofyzikálnym meraním
bude na lokalite pokračovať v jarných mesiacoch roku 2014. Za ústretovú iniciatívu by
Spravodaj SSS 1/2014

11

Organizačné správy SSS

vanom. Robili sme fotodokumentáciu jaskýň
Javorina, Perlová a Suchá jaskyňa 2.
V apríli sme na národnom speleologickom
podujatí Speleomíting SSS vo Svite získali
v poradí už štvrté ocenenie diváka za fotodokumentačnú činnosť zo spoločnej činnosti skupín
JS Aragonit a OS Veľká Fatra. Naša panelová
fotografická prezentácia mala názov Zajtra je
ďaleko, teraz to prežívaj. Do programu sme
prispeli aj diafónom z činnosti oboch skupín.
V auguste sme uskutočnili zahraničnú študijnú cestu do Slovinska a Chorvátska. V Slovinsku sme realizovali túru v masíve Malej
Mojstrovky, pod jej vrcholom sme našli cca
vo výške 2000 metrov impozantný priepastný
otvor. V spolupráci so Siliom Legovičom z jaskyniarskeho klubu Proteus sme pracovali na
prieskume Vergotinskej Pečiny, nachádzajúcej
sa v tesnej blízkosti sprístupnenej Jamy Baredine. Navštívili sme povrchový kras v oblasti
obcí Korojba a Škropeti v Motuvunskej oblasti Istrie. Akcie sa zúčastnili: T. Hulla, ktorý
celú trasu bravúrne odšoféroval, M. Hulla,
M. Piovarčiová, A. Piovarčiová, S. Puškášová,
M. Puškášová a E. Piovarči.
Koncom roka sme sa na štyroch akciách
venovali prieskumu a domeraniu Priepasti
v Hladkom grúniku pod Veľkým Rozsutcom
(6 polygónových ťahov s celkovou dĺžkou
23,65 m).V priepasti sme 19. októbra zaznamenali prítomnosť 2 netopierov Myotis myotis
a jedného podkovára.
Za prejavenú snahu a ochotnú podporu
chcem poďakovať všetkým členom a priaznivcom, ktorí sa aktívne podieľali na činnosti
skupiny. Za propagáciu Aragonitu patrí naša
vďaka predovšetkým Tomášovi Hullovi, ktorý
už niekoľko rokov nezištne poskytuje priestor
pre fotografie z našich akcií na svojom serveri
Buli-zilina.sytes.net.
Záverečná štatistika členov a priaznivcov JS
Aragonit v počte absolvovaných akcií: Martin
Studený (1), Magdaléna Puškášová (2), Miško
Litvík (2), Sárka Puškášová (2), Evka Janoušková (2), Michal Božek (2), Tomáš Flajs (3), Ján
Litvík (3), Peter Balošák (3), Alžbetka Piovarčiová (5), Marián Litvík (5), Tomáš Hulla (7),
Mária Piovarčiová (10), Marián Hýll (10), Peter
Janoušek (12), Peter Kozoň (17), Martin Hulla
(30), Eduard Piovarči (52 akcií).
Eduard Piovarči, vedúci skupiny

dosiahli strop krasovej dutiny, ktorý bol rozbitý odpálenou náložou pri prácach v lome.
Našli sme tu v stene vyvŕtanú dieru a drôty
na odpaľovanie náloží. Tlak odpalu ušiel do
priestorov v hĺbke pod vŕtaním. 30. decembra po piatich akciách dosiahla sonda hĺbku
3 m. Priestory pod ňou sa tiahnu na juh i na
sever a klesajú do hĺbky minimálne 5 metrov,
7 metrov severne vidieť v hĺbke 5 m väčší
priestor. Aragonit má tak na lokalite ďalšiu
novú jaskyňu, ktorá zatiaľ dostala pracovný
názov Jazerná jaskyňa.
Po Ľudmile, Hýllovej priepastke, Jaskyni
udavačov, jaskyni Zelená nádej a Flajsovej
priepasti (ktorá však bola na jar 2013 zničená
zosuvom ) je Jazerná jaskyňa v poradí už šiesta jaskyňa objavená na lokalite Jaskyniarskou
skupinou Aragonit. Jej odhadovaná dĺžka je
zatiaľ len 13 metrov, ale pravdepodobne ide
o sieť dutín budovaných na rozsiahlej tektonickej línii smerujúcej zo severu na juh. Táto
línia je na viacerých miestach preťatá priečnymi tektonickými poruchami smerujúcimi
k ponorom Suchého potoka. Dostali sme
sa tak do najnižšej úrovne odvodňovacieho
krasového systému na lokalite a ten celkom
isto aj podľa geofyzikálnych meraní súvisí
s výdatným prameňom, ktorý podľa svedectva
potápačov z Hippocampu vyviera pod hladinou jazera práve v jeho juhovýchodnej časti,
teda priamo pod našou sondou.
Tento objav môže byť na lokalite veľmi
významný a prelomový, pretože by nás mohol
dostať pod neodťažený masív východne od
jazera, v ktorom sa pravdepodobne nachádza
podstatná časť v roku 1985 odťaženej jaskyne Veľká dvorana. Priestory Jazernej jaskyne
vznikli vo freatickej zóne koróziou pomaly
tečúcich vôd, prenikajúcich do masívu z vyššie
položenej dolinky Suchého potoka.
Jaskyniarska skupina počas roka aktívne
spolupracovala s potápačmi z Hippocampu
Martin, najmä pri Ekodňoch na jazere, na ktorých sa pravidelne čistí bezprostredné okolie
jazera od nahromadeného odpadu po rekreantoch.
Aktívne sme spolupracovali pri prieskume
jaskýň v Belianskej doline s Oblastnou skupinou Veľká Fatra (6 akcií). Pomáhali sme pri
opätovnom spriechodnení vchodu do Perlovej
jaskyne, ktorý bol zavalený zaklineným balOrganizačné správy SSS
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sme prerazili otvor v betónovej rúre; chodba
za rúrou je zaplnená blatom, bude potrebné
ju vypratať. V druhom vchode do Ponickej jaskyne – oceľovej rúre – došlo po vyše tridsiatich
rokoch k prehnitiu dreveného paženia, bude sa
musieť doplniť banskou výstužou a zabudovať
priestor zakládkou.
Výkopové práce pokračovali v Jaskyni lovca
medveďov, po páde veľmi veľkého bloku zo
steny nad vchodom na začiatku r. 2013 bol
vykopaný nový vchod priamo do spodných
častí jaskyne.
Práce v Bludičkinej jaskyni pokračovali rozširovaním úzkych miest, rozširovali sa úžiny aj
v jaskyni Pod tisom a v jaskyni Vretenica.
Na lokalite Tajovský ponor sa vykonávali
sondážne práce a stabilizácia vchodu, dosiahla
sa dĺžka 5 m a hĺbka 3 m.
Bilancia v Jaskyni mŕtvych netopierov: 15
akcií, z toho 2 × prekopávka Eurotunelu,
2 × exkurzie, mapovanie 79 m objavov (koniec
Južného dómu a Paralelky nad Aktívnym riečiskom), 412 m zameraných v JMN – jej celková dĺžka je 20 724 m; v priľahlých jaskyniach
zameraných 29 m.
V Barborinej doline sme rozširovali vchod
a úžiny Jaskyne bystrických jaskyniarov; postúpili sme 4 m.
Spolupracovali sme s OS Brezno na lokalitách
Jaskyňa pod Svibovou, Prútiková jaskyňa, Hore
hronská jaskyňa, Jaskyňa nad Richtárovom.
Dvaja členovia sa zúčastnili expedície do
Macedónska, kde pôsobili v jaskyniach Glava
5, priepasť Ledenik a v Jelenej priepasti.
Aj v tomto roku sme pokračovali v zameriavaní vchodov jaskýň pomocou GPS.
Stacho Mudrák a Martin Budaj sa zúčastnili
jaskyniarskeho kongresu UIS v Brne, kde prezentovali mapovací program Therion, úroveň
kongresu zhodnotili ako mizernú.

Pracovná činnosť SKBA Ardovo sa sústredila
na lokalitu Julov ponor. Celkove sa tam odrobilo okolo 100 pracovných hodín. Pokračovalo sa v postupnom rozširovaní úzkych častí
a ťažení zaklinených balvanov a sedimentov.
Postúpili sme cca 3,5 m vertikálnym smerom.
Spravili sme aj revíziu vstupnej časti na lokalite Jožiho diera. Povrchový prieskum bol
zameraný hlavne na Silickú planinu.
Alexander Skokan, predseda SK

Speleoklub Banská Bystrica

Členskú základňu Speleoklubu Banská Bystrica v uplynulom roku tvorilo 18 riadnych členov speleoklubu a súčasne členov Slovenskej
speleologickej spoločnosti.
SK BB v r. 2013 vykonával túto speleologickú činnosť:
V Harmaneckej jaskyni pokračovali výkopové práce tromi akciami v Slimáku. Počas
prieskumnej akcie za Bludným dómom objavili členovia skupiny Zlatý kůň z Prahy novú
úzku chodbu v dĺžke 30 m, uskutočnili sa
dve meračské akcie na zahustenie priečnych
profilov; dĺžka polygónového ťahu jaskyne
3122,84 m sa nezmenila.
Na novej lokalite Varguľa sme uskutočnili
jednu kopáčsku akciu na rozširovaní vchodu.
V treťom vchode do Ponickej jaskyne – Rudolfšachte – sme podbetónovali rúry a nainštalovali vetracie potrubie do šachty, následne
Spravodaj SSS 1/2014

Zhrnutie
V roku 2013 zorganizovali členovia klubu 57
pracovných akcií na svojom záujmovom území,
pričom odpracovali vyše 679 hodín a objavili
35 m chodieb. V JMN na 15 akciách odpracovali
vyše 300 hodín, objavili 79 m nových chodieb
a celkove tu zamerali 441 m jaskynných priestorov. Zúčastnili sa na 13 akciách s OS Brezno,
kde odpracovali 102 hodín.
Štefan Mlynárik, predseda speleoklubu
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vý odcudzil neznámy páchateľ. Hlavnú náplň
prác tvorila na tejto lokalite úprava odvodnenia, ktoré sa napokon vyriešilo inštalovaním
plastových rúr v koryte. Zároveň sa pracovalo v podzemí na rozširovaní úzkej odtokovej
chodby, kde sa podarilo postúpiť 1 m dopredu.
Jaskyňa 60. výročia bola individuálnym pracoviskom Ondreja Trávnika a príležitostne mu
pomáhali aj ďalší členovia skupiny. V jaskyni sa
podarilo po rozšírení úžiny preniknúť do voľného priestoru s vysokým komínom. Dĺžka jaskyne tak vzrástla zo 6 m na odhadovaných 16 m.
V jaskyni Vlčie jamy sme prečistili odvodňovací systém a vylepšili zostupovú trasu. Zaregistrovali sme novú Červenú jaskyňu s dĺžkou
cca 10 m a spriechodnili sme vstup do nej. Vyťahaním sedimentov z horizontálnej pukliny
sme vytvorili inú novú jaskyňu Rybia šupina
s dĺžkou 5 m.
Do jaskyne Sedmička sme uskutočnili viacero exkurzií, jednu pre deti v sprievode rodičov
v rámci Dňa detí a jednu aj pre hasičov z krajského hasičského zboru. Individuálne sa pracovalo aj v jaskyni Dolná skala. V jaskyniach
Borinského krasu realizujeme speleologickú
strážnu službu. Podieľali sme sa na monitoringu výskytu netopierov.
Do Belianskych Tatier sme uskutočnili šesť
výjazdov. Hlavným pracoviskom sa stala Sedlákova diera, kde sa postupne podarilo objaviť
ďalších 175 m nových chodieb, v rámci čoho
sa v Studni s neutíchajúcou ozvenou vyliezlo
40 m dohora. Z tohtoročných aj vlaňajších objavov sme tu zamerali 242 m. V Jaskyni štyroch
medveďov sme výkopovými a vŕtacími prácami postúpili ďalej, spolu sa tu objavilo 35 m
s možným pokračovaním. Jednu akciu sme venovali povrchovému prieskumu s cieľom nájsť
horný vchod do jaskyne Sedlákova diera, čo sa
však nepodarilo.
Tradične sme sa zúčastňovali spoločných
pracovných akcií usporadúvaných Jaskyniarmi Plavecké Podhradie, Speleoklubom Trnava
a OS Inovec. Pomáhali sme jaskyniarom z klubu Nicolaus v Jaskyni zlomísk. Nechýbali sme
na Jaskyniarskom týždni ani na Speleomítingu.
Spolu so Speleoklubom Trnava sme zorganizovali úspešný 2. ročník Speleoškoly pre
verejnosť. Deväť účastníkov z celého Slovenska
spoznávalo kras a jaskyne v našom záujmovom území. Uskutočnili sme dva workshopy

Hlavné úsilie sme sústredili na vybrané jaskyne Borinského krasu a intenzívne sme pracovali aj v krase Belianskych Tatier. Členovia,
čakatelia a priaznivci Spelea Bratislava odpracovali v jaskyniach Borinského krasu a nami
skúmaného krasu v Tatrách roku 2013 spolu
1169 hodín počas 84 akcií.
Začiatkom roku sme pracovali na úplnom
dne systému Stará garda – Majkova jaskyňa,
kde sme rozšírili koncové zúženie a postúpili
vyše pol metra dopredu. Niekoľko akcií sme
počas roka venovali spriechodňovaniu jaskyne,
osadili sme stúpačky, dva rebríky a rozšírili sme úzku výstupovú časť Merkaptánovej
pukliny. V jaskyni sme zamerali väčšinu odbočiek v dĺžke 73 m. Koncom jesene sme sa
vrátili do Hilti pukliny a postúpili tam 5 m
v perspektívnom smere so silným prievanom.
V októbri sme uskutočnili prvý prechod jaskynným systémom zo strany Majkovej jaskyne.
V Majkovej jaskyni sme ešte v zime pracovali
na rozširovaní Voniacej pukliny za Kuním dómom. Koncom leta sme sa pustili do otvárania
aktívneho ponoru povyše jaskyne Stará garda.
Postupne sme tu vykopali 5 m hlbokú sondu,
ktorá už má charakter jaskyne. Nazvali sme ju
Stredná garda a zabezpečili dvoma betónovými
skružami.
V jaskyni Sedmička sme väčšinu akcií venovali premeraniu horného poschodia a Bahennej chodby, pričom sme zamerali všetky dosiaľ
nezdokumentované odbočky. Dĺžka jaskyne
tak vzrástla o 403 m na súčasných 926,5 m.
Počas meracích prác sme objavili pokračovanie
v hornom poschodí v rozsahu 35 m. Štyri krátke akcie sme venovali rozširovaniu druhého
vchodu povyše hlavného, ale pre nepriaznivý
smer chodby sme tu ďalšiu činnosť ukončili.
Ananásovú jaskyňu sme vystrojili novým železným rebríkom, keď predchádzajúci hliníkoOrganizačné správy SSS
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Speleoklub Cassovia

pre predškolskú mládež s veľmi pozitívnym
ohlasom. Absolvovali sme študijnú cestu do
francúzskej oblasti Midi-Pyrenée, kde sa konal EuroSpeleomíting pri príležitosti osláv
50. výročia vzniku francúzskej speleologickej
organizácie FFS.
Peter Magdolen, predseda klubu

Počet členov speleologického klubu v roku
2013 bol 33. Na jednotlivých pracovných lokalitách sme dosiahli tieto čiastkové úspechy:
Drienovská jaskyňa. Na tejto lokalite sa
pokračovalo v geologickom mapovaní a v prie
skume dosiaľ nepreskúmaných komínov na
riečisku. Pravidelne sa vykonávala aj kontrola
uzáveru oboch vchodov. V jarných mesiacoch
sme zabezpečili vyčistenie okolia vchodu jaskyne od odpadkov. Celkove sa na tejto lokalite
vykonalo 5 akcií.
„Priepasť na Palante“. Členovia klubu pokračovali v sondážnych prácach na dne priepasti.
Zatiaľ sa nepodarilo preniknúť do jej predpokladaného pokračovania. V rámci diplomovej práce
L. Gagyiho sa na lokalite vykonávali štruktúrne
merania a geologické mapovanie. Na lokalite sa
celkove uskutočnilo 6 pracovných akcií.
Travertínová vyvieračka a jaskyňa Erňa.
V Travertínovej vyvieračke sa v letných mesiacoch počas nízkeho stavu vody vykonali sondážne práce a dve stopovacie skúšky na zistenie smeru prúdenia podzemnej vody. Vykonali
sme aj povrchový prieskum v okolí vyvieračky.
V jaskyni Erňa, ktorá je situovaná v južnom
svahu Zádielskej planiny, sa pokračovalo v sondážnych prácach, ale bez väčšieho postupu.
Kunia priepasť. Počas troch pracovných akcií sa pracovalo na rozširovaní pukliny v Snežnej sieni, ako aj na rozširovaní chodby pri sifóne. Vymenili sa poškodené laná na niektorých
vertikálnych úsekoch a realizovala sa montáž
stúpačiek na traverze pre pohodlnejší a bezpečnejší prechod týmto úsekom. Na týchto
pracovných akciách sa najväčšou mierou podieľali bratia Šusterovci a Rasťo Lipták.
Mesačný tieň. V priebehu roka bratia Šusterovci v spolupráci s jaskyniarmi z UK Bratislava a iných skupín uskutočnili 5 viacdňových
akcií do tejto náročnej a veľmi perspektívnej
jaskyne. Okrem sondážnych prác vo vytypovaných častiach jaskyne vyliezli 40 m komín
v časti Mesačná stvora za veľmi ťažkých podmienok vo veľmi nesúdržných horninách. Podarilo sa objaviť cca 300 m nových priestorov.

Oblastná skupina Brezno

Počas roka 2013 sme našu činnosť sústredili
hlavne na Hornolehotský kras. Na lokalite
Prútiková jaskyňa sme počas 8 pracovných
akcií zahĺbili klesajúcu chodbu až na úroveň vody vo vyvieračke. Po zistení spojenia
prievanom medzi vyvieračkou a jaskyňou sme
aktivitu presunuli do vyvieračky, kde bola
8. septembra objavená Jaskyňa pod Svibovou.
Po lokalizácii horných prievanov bola v závere
roka počas siedmich akcií vykopaná Hornolehotská jaskyňa. Vo východnej časti plošiny
Svibová sme začali so sondovaním nad Richtárovom. Najmladší členovia skupiny pokračovali v prieskume Bystriansko-valaštianskeho
krasu a kopali v Jaskyni na Ždiariku a Jaskyni
v ponore.
Priebežne prebiehali jednorazové akcie na
iných lokalitách. V jaskyni Stará píla (Muránska planina) sme vyčistili sutinou zavalený
vchod. Nanovo sme zamerali Hrončiansku
jaskyňu. Vykonávali sme kontroly stavu uzáverov jaskýň a stavu jaskýň. V zimných mesiacoch sme už tradične s členmi Spoločnosti
pre ochranu netopierov na Slovensku (SON)
vykonali monitoring a sčítanie netopierov. Počas roka sme spolupracovali so Speleoklubom
Muránska planina a Speleoklubom Banská
Bystrica; naši členovia sa s nimi zúčastnili niekoľkých spoločných akcií. Na Speleomítingu
SSS vo Svite sa zúčastnili dvaja členovia.
Tomáš Amtmann, tajomník OS
Spravodaj SSS 1/2014
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jaskyniarmi z klubu STJ KW Kraków, ktorej
pôvodným cieľom bolo lezenie v komínoch.
Najvyšší z nich sa vyliezol do výšky 25 m, končí
sa neprieleznou puklinou v dvoch smeroch.
Mamutí zub sa v priebehu roka zakonzervoval
a poslal na výskum, potom bude odovzdaný do
SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši.
Nedávny nález vzoriek staršieho dáta z jaskyne
Hladový prameň bol podnetom na nový výskum
v jaskyni. S výskumníkmi z Ústavu biologických
a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty
Košice sa podarilo odchytiť niekoľko ex. vodnej
fauny Niphargus tatrensis. O ďalších odchytených
živočíchoch budeme informovať neskôr. Zvláštnosťou je, že jaskyňa je znova bez aktívneho toku
a hladina klesá, čo sa má diať v priebehu niekoľkých rokov, ale tentoraz sa všetko odohralo
v priebehu niekoľkých mesiacov.
V Čachtickom krase sa najväčšia pozornosť
venovala lokalite Plazivé oko, kde sme dosiahli
hĺbku takmer 8 m vo veľmi ťažkých podmienkach v priebehu 11 odpracovaných dní. Bola
osadená tretia skruž, vybudovaný odvodňovací
systém a uzáver. Komín, ktorý rozširujeme, sa
stáča a voda pri dažďoch odteká do „veľkého
neznáma“. Cesta za objavom bude ešte tŕnistá.
V priebehu roka sa odpracovala jedna akcia
v závrte OMVJ (odkiaľ Majko vyhnal jaskyniarov). Podľa legendy, ktorá sa dlhé roky šíri
medzi jaskyniarmi, bolo načase „rozprávku“
overiť. Podľa nej sa mal jaskyniarom v hĺbke
5 metrov ukázať čierny priestor. Stačilo odraziť
kus skaly a boli by dnu. Majko bol v tom čase
hlavným vedúcim výskumu jaskýň a pracovná skupina v závrte nebola pod jeho vedením,
čo mu prekážalo, a jaskyniarov odohnal. Preto
názov OMVJ. Sondu mali v hĺbke 5 m prekryť
igelitom a zahádzať. Nám sa po pár hodinách
podarilo v čistej hline objaviť prepadliny, z ktorých vanul intenzívny chladný prievan. V hĺbke
3 m sme objavili oceľové lano a sekáč či kladivo.
Skončili sme v hĺbke 3,5 m. K sonde sa musíme
vrátiť. Všetky indície naznačujú určitú skutočnosť. V jaskyni Sutinka sme zistili možnosť
pokračovania. Pri bežnom prieskume sme navštívili jaskyňu Nad cestou, Sovou a Komínovú.
V chladných mesiacoch sme uskutočnili zopár
povrchových akcií, ktoré nás utvrdili, že nájsť výduchy na Čachtickej planine nie je jednoduché.
Za dolinou Váhu v Považskom Inovci sa
opäť aktívne rozbehol prieskum v Bodovskom

V rámci ochrany jaskyne sa vyniesli odpadky
z bivaku a pre bezpečnejší prechod sa montovali stúpačky.
Speleologické aktivity s inými
jaskyniarskymi skupinami
Jaskyniarske skupiny z Bratislavy a Plaveckého Podhradia už veľa rokov vykonávajú
speleologickú činnosť v Belianskych Tatrách.
Na týchto prieskumných speleologických akciách sa zúčastňuje sporadicky aj Jano Tencer.
Dosiahnuté výsledky sú uvedené vo výročných
správach týchto skupín.
Bohuš Líška sa zúčastnil dvoch pracovných
akcií s jaskyniarmi zo skupiny Nicolaus v Jaskyni zlomísk.
Exkurzná a iná činnosť
Na Jaskyniarskom týždni SSS v Blatnici
sa z nášho klubu zúčastnili štyria členovia.
V rámci exkurznej činnosti sa uskutočnili dve
výpravy do krasových oblasti Rumuska a dvojdňová exkurzia do jaskyne Baradla a Esztrámos v susednom Maďarsku.
Paľo Kočiš zo svojimi fotografiami obsadil
2 druhé miesta v dvoch kategóriách vo fotografickej súťaži organizovanej Českou speleologickou spoločnosťou. V súťaži Best Speleo
Photo 2013, ktorej sa zúčastnilo 29 fotografov
z 11 krajín sveta, obsadil tiež druhé miesto.
Okrem speleologických akcií sme zorganizovali brigády na našom speleodomci v Hájskej
doline.
Jozef Thuróczy, predseda SK Cassovia

Oblastná skupina Čachtice

Čachtická planina neodkryla za dlhé roky
jaskyniarskeho výskumu všetky svoje tajomstvá.
Rok sa začal nálezom mamutieho zuba v Čachtickej jaskyni na spoločnej akcii s poľskými
Organizačné správy SSS
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priestorov. Na akcii boli objavené náleziská črepov, kamenné nástroje a ručne vŕtané koráliky.
Nálezy sa ponechali kosovským kolegom.
Na výročnej členskej schôdzi v priestoroch
Čachtického kameňolomu nastali zmeny vo vedení skupiny. Novým predsedom i tajomníkom
OS Čachtice sa stal Lukáš Kubičina, zvolení boli
aj noví členovia výboru.
Lukáš Kubičina, predseda OS

ponore. Na marcovej akcii sa za pomoci mnohých členov skupiny aj pomocníkov podarilo prekopať do menšej siene. Tejto akcie sa
v mrazivých podmienkach zúčastnilo 11 ľudí.
Prievan, čisté a pevné steny, teda jednoznačne
treba ísť dolu. Na následných akciách bola vymeraná a osadená lanovka pre lepší transport
materiálu von. Koncom roka sa osadila ďalšia
skruž, vyrobila sa mreža a Bodovský ponor
sa uzamkol. V jaskyni sa nainštalovalo elektrické osvetlenie pre lepší pohyb pri prácach.
Na námet poľovníkov sa vyhĺbila sonda nad
poľovníckou chatkou. Pri topení snehu má
z mierneho závrtu vytekať potok. Z dôvodu
nebezpečenstva zosuvu sa práce odložili.
Nad Zemianskym Podhradím sa aktívne pracovalo aj v tomto roku. Hlavné pracovisko bola
sonda na overenie meraní na horizonte nad
jaskyňou. Údajne sa mal v hĺbke 6 – 10 m nachádzať rozsiahly podzemný priestor. V letných mesiacoch sa na tomto mieste vyhĺbila 2 m hlboká
a 7 m dlhá sonda. Po niekoľkých jednodňových
akciách sa v skale pomocou búracieho kladiva
dosiahla hĺbka 9 m v priemere 1 × 1 m. Všetko
bez náznaku možného jaskynného priestoru.
Profil sondy tvoria 10 – 12 cm hrubé vápencové
dosky uložené na seba, medzi ktorými sa nachádza tenká vrstva ílovitej hmoty. Sonda bola
uzavretá. Na ústie sa položili dva I-nosníky, na
ktoré sme privarili dva kombajnové disky. Keďže
sa sonda javí ako neperspektívna, bola prekrytá
plechom a zahrnutá metrovou vrstvou zeminy.
V ČR sme sa zúčastnili na výpomoci vo Větrné
propasti a v jaskyniach Herolticko-lažáneckého
krasu. Vo Větrné propasti sme pracovali na dne
Bílé tmy, kde je podľa nás perspektíva objavu.
S poľskými priateľmi sme zorganizovali lezecko-jaskyniarsku akciu v okolí Krakova. V priebehu
piatich dní nás oboznámili s jaskyňami Podkrakovskej jury, geologickou stavbou, lezením, ako
aj s miestnou históriou. V letných mesiacoch
sa jeden člen OS zúčastnil na výprave do Macedónska zorganizovanej skupinou Speleodiver;
cieľom bolo objaviť nové časti jaskyne Babuna
a nájsť nové suché vchody v stenách nad jaskyňou. Jeden člen sa zúčastnil európskeho zrazu
jaskyniarov v talianskom mestečku Casola Val
senio. Nadväzovala naň miniexpedícia do jaskýň
v Kosove. V jaskyni Radavc sa trojici M. Sluka,
P. Herich a L. Kubičina podarilo počas niekoľkých dní zmapovať takmer 600 m podzemných
Spravodaj SSS 1/2014

Speleoklub Červené vrchy

Uskutočňovali sme prieskum v Červených
vrchoch v Medvedej jaskyni a v jaskyni Grótka
Zwolińskiego.
Spolu s inými klubmi sme zorganizovali
výpravu do krasových oblastí Macedónska –
pohorie Jakupica a M. Sluka bol dvakrát v Kosove v jaskyni Radavc. Koncom jesene súbežne
s Kosovom navštívil s inými členmi SSS jaskyniarske podujatie v talianskom Casole.
Istú činnosť sme vykonávali v Malužinskej
jaskyni.
Ján Šmoll, predseda speleoklubu

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina

Roku 2013 sa naše úsilie v prieskume podzemných priestorov Demänovskej doliny sú
stredilo na prepojenie Demänovského jaskyn17
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Členovia JK Demänovská Dolina sa zúčastnili aj zahraničných expedícií. Podieľali sa na
zameraní polygónového ťahu v jaskyni Radavc
v Kosove, na objavení a zameraní Jelenej jaskyne na planine Jakupica v Macedónsku.
Práce na mapách jaskýň Demänovskej doliny pokračovali vcelku úspešne. Spolu so 604
metrami novoobjavených priestorov Štefanovej bolo zameraných 3088 m nového polygónového ťahu. Zo 45 meračských akcií sa 15
venovalo Chrámu slobody, kde pokračovalo
domeriavanie jeho rozsiahlych priestorov, pričom ani v tomto roku sa nepodarilo práce
ukončiť. Zvyšné akcie si vyžiadalo domeriavanie či opätovné merania menších jaskýň Dem.
doliny (dĺžka opätovne meraných priestorov
nie je započítaná do sumy nových polygón.
ťahov). Dĺžka DJS na prelome rokov dosiahla
37 243 m, za rok 2013 pribudlo 2,1 km (dĺžka
Jaskyne nad Vyvieraním 1 po dohode odrátaná od DJS). Celková dĺžka polygónových
ťahov jaskýň Dem. doliny sa dostala pred úroveň 60 km. Na meraniach sa zúčastnili okrem
členov JK Demänovská Dolina aj jaskyniari
z klubov z celého Slovenska.
V Štefanovej pokračoval prieskum nových
častí jaskyne v priestoroch za Hadím meandrom, kde bola o. i. objavená veľká puklina
asi smeru S-J, ktorej ani jeden koniec sa zatiaľ
nedosiahol. V Eldoráde bola objavená a zameraná Chodba fosílií s obrovskými okruhliakmi
(priemer do 1,4 m) a dĺžkou 60 m, ako aj
viacero ďalších priestorov, ktoré len čakajú na
dokumentáciu. Ďalej sa zamerala nová chodba pod Kasprovou šikminou s dĺžkou 100 m
a v decembri, na poslednej akcii roka 2013, sme
objavili a čiastočne zamerali Chodbu veterných
kotlov (140 m). V jaskyni prebehli aj dva už
spomínané sólové ponory R. Husáka do vôd
sifónu v Jazernom dóme, ktorých výsledkom
bol objav zatopenej chodby vedúcej do hĺbky
17 m v smere na Chrám slobody. Sifón pokračuje ďalej strmo dole, chodba je široká, no
veľmi nízka, pričom jej dno tvorí bahno, ktoré
pri pokuse o prienik ďalej spôsobí úplné zakalenie sifónu.
Pokus o prienik do nových priestorov viedol proti prúdu toku neznámeho pôvodu za
dolnou sieňou starej jaskyne, kde počas dvoch
dní sa kopaním podarilo postúpiť proti prúdu asi 3 m, ďalej dopredu sa chodba zväčšuje.

ného systému (DJS) s jaskyňou Štefanová.
Lokalít na splnenie tohto cieľa máme niekoľko, či už sú to suché alebo zatopené časti. Pri
prekonávaní tých zatopených nám pomáhajú
potápači z klubu Speleoaquanaut. Podarilo sa
im preplávať medzi 3. a 4. sifón za Tesným kanálom, kde objavili suchú chodbu s citeľným
prievanom. V tejto lokalite pracovali celkom
3 ×. Objavené priestory preskúmali a zmapovali.
Pokračovanie hľadáme aj suchou cestou,
a to v chodbách za Gotickým dómom, ktoré sú
k Štefanovej najbližšie. Preto tu organizujeme
niekoľko kopáčskych akcií. Po prekopaní približne 12 m v nesmierne pevných sedimentoch
sa nám nejaví žiadne pokračovanie. Lokalita je
bez prievanu, preto tu práce zatiaľ prerušujeme a presúvame sa na pracovisko v Lustrových
sieňach do úzkeho, pieskom vyplneného meandra, no aspoň s prievanom.
Koncom mája Dem. dolinu opäť navštívili
potápači. Tentoraz s cieľom Štefanová a Tesný
kanál. V Jazernom dóme jaskyne Štefanová
pôsobí sólovo potápač Radek Husák. Ten sa
zanoril do hĺbky 10 m a dĺžky 30 m vo výrazne veľkých priestoroch, no sifón neprekonal.
Druhá partia potápačov operuje v už známych
priestoroch medzi 3. a 4. sifónom v Tesnom
kanáli, s cieľom priestory podrobne zmapovať
a preskúmať.
Dňa 13. 7. 2013 demänovských, ale aj ostatných slovenských jaskyniarov zastihla smutná
správa o úmrtí nášho čestného člena a nestora
jaskyniarstva na Slovensku Antona Droppu.
V letnom období naša činnosť v podzemí
pre nedostatok času stagnovala. Až na jeseň
zorganizujeme potápačskú akciu do jaskyne
Štefanová, kde v Jazernom dóme znova sólovo
potápa R. Husák. Dostáva sa do prudko klesajúceho a úzkeho miesta, v ktorom z každej
strany číhajú nástrahy v podobe padajúcich
pieskov. Preto sa vynára a nádej z prepojenia
opäť zhasína. Na druhý deň sa Radek opäť zanára, ale teraz v Achátovom dóme v spoločnosti Karola Kýšku. Dostávajú sa do hĺbky 15 m
a vzdialenosti 38 m, no ďalej už nepokračovali.
Dňa 16. 12. 2013 sa už tradične stretávame
pri pamätnej tabuli Vlada Žikeša na Vyvieraní,
aby sme si zapálením sviečky uctili jeho pamiatku. Pri tejto príležitosti uskutočňujeme
ďalšiu, už asi nostalgickú pracovnú akciu
v Pustej jaskyni.
Organizačné správy SSS
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Pracovali sme aj na skratke do Dómu titanov,
tri kratšie akcie znamenali postup asi 4 m
vpred. Od prekopania nás delia 3 m priečne
na smer chodieb, no tie zatiaľ vedú paralelne.
Pyrotechnici Jaskynnej záchrannej skupiny
HZS počas jednodňovej akcie nám značne
pomohli spriechodniť polosifón vedúci k prekopávaným priestorom.
Koncom roka sa po zameraní povrchového
polygónu okolo Stodôlky podarilo lokalizovať miesto potenciálneho nového vchodu
do zadných častí jaskyne. Následné overenie
súvislostí s pomocou lavínových vyhľadávačov prinieslo želaný výsledok – „piepsy“ určili
vzdialenosť na 15 m.
V roku 2013 sme uskutočnili 74 akcií, objavili 800 m, zamerali 3088 m na Slovensku
a 738 v zahraničí. Veľká vďaka za tieto úspechy patrí členom klubu Demänovská Dolina,
speleoklubom Nicolaus a Červené vrchy, klubu ČSS Speleoaquanaut, ale aj mnohým iným
členom a nečlenom SSS. Ďakujeme.
Lukáš Benický, Pavel Herich ml.

pod západnou stenou. Najskôr bolo potrebné
vyťahať materiál, ktorý sme tam nahádzali pri
hĺbení prvej sondy, nasledovalo kopanie pod
stenou s náznakom klenby a slabým prievanom. Na pracovisku preinštalovali lanovku zo
starého výkopu do nového, jaskynku nanovo
premerali: hĺbka –14 m, dĺžka 46 m. Pokračovali vo výkopových prácach celý rok, výkop
zabezpečili výdrevou. Z vyťaženého materiálu
stavali múrik, ktorý sa neskôr zrútil do výkopu. Teplota na dne výkopu po prvom odkrytí
zeminy bola len 2,5 °C, po čase sa ochladilo aj
vo vstupnej sienke jaskyne.
SHJ – Starý hrad + Večná robota. Venovali
sa údržbe a opravám rebríkov, výmene výdrevy
vo vchode do VR. Vo VR vypustili sifón Kúpele
a v komíne osadili fixný oceľový rebrík, rozširovali strop nad sifónom. V priestoroch za sifónom urobili merkaptánový pokus na zistenie
vzduchovej komunikácie s povrchom. Zápach
identifikovali v sedle, približne nad posledným
bodom vetvy Kúpele. V SH vymenili rebrík
v Riečnej priepasti a pri jednej z akcií zistili,
že priechod zo SH do VR je v závale pri bode
98 R zasypaný.
Muránska planina. Na planine sa venovali
povrchovému prieskumu a meraniu teplôt
v oblasti doliny Teplá. V jaskynkách objavili
spolu 28 m priestorov a zamerali ich.
V zahraničí. Vo Francúzsku v krasovej oblasti Dévoluy sa venovali v zimnom období
povrchovému prieskumu a hľadaniu výparov
a v letnom období výskumu jaskýň Petit Obiou, Chourum de Alliebiou, Petites Gillarde,
Baume des Jalabres (Gealabres) a jej okolia.
Elena Hipmanová, vedúca klubu

Speleo-Detva

V roku 2013 členovia klubu uskutočnili 29
akcií, z toho 18 na Krakovej holi a 3 na Muránskej planine a 8 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 5 m. Celková dĺžka chodby je 17 m s prevýšením 12 m.
Poľovnícka jaskyňa. Na jar, len čo ubudlo
snehu, obnovili chlapci prieskum a vzápätí
výkopové práce v jaskyni. V Poľovníckej sme
prestali pracovať roku 2007 po tom, čo sme vo
vyhĺbenej sonde (smer sever) narazili na kanáliky zužujúce sa dostratena. Teraz začali kopať
Spravodaj SSS 1/2014

Speleoklub Drienka

Členovia SK SSS Drienka vykonávali do
konca roku 2013 prolongačné, objaviteľské,
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v hĺbke cca 20 m sme našli fragmenty ľudskej lebky, pri ktorých ležali keramické artefakty – úlomky nádob z ml. doby bronzovej
(kyjatická kultúra). Úlomky lebky preskúmal
antropológ Mgr. Kubálek z Prahy a úlomky
keramiky archeologička Mgr. Horváthová
z AÚ SAV. Je pravdepodobné, že jaskyňu
využívali pravekí obyvatelia planiny ako kultovú šachtu. V jaskyni budeme pokračovať
v prolongácii na J strane dna. Nová Mestská
priepasť – po niekoľkých rokoch náročných
prolongačných prác sa nám podarilo v hĺbke
6 m prekopať do novej vertikálnej jaskyne,
výrazne tektonicky predisponovanej. Pomocou techniky sme odhadli hĺbku výrazne
korodovanej studne (korózne žľaby) na 15 m
s možnosťou ďalšieho pokračovania. Fyzicky
sa nám ju zatiaľ nepodarilo overiť. Nutné je
rozšíriť objavné „hrdlo“. V prácach budeme
pokračovať. Júdova priepasť – v priebehu
jedného dňa sa nám podarilo z povrchovej
iniciálnej depresie vykopať, objaviť a preskúmať regionálne významnú, dobre vyvinutú
a dosť členitú koróznu vertikálnu jaskyňu
s aktuálnou dĺžkou, resp. hĺbkou: 60 m/35 m.
Okrem vertikálnych častí má aj horizontálne
partie. V prieskume naďalej pokračujeme.
Silicko-gombasecký ponor – po ôsmich rokoch
mimoriadne fyzicky i logisticky náročných
a finančne nákladných prolongačných prác
na lokalite bez jedinej kompaktnej steny
v nebezpečnom labilnom závale sme postupne dosiahli hĺbku 15 m. V prácach naďalej
intenzívne pokračujeme. Depresia nad Matildou – v povrchovej forme nad známou jaskyňou sme prolongačnými prácami dosiahli
zatiaľ hĺbku 3 m. Kečovská vetva I – pokračovali sme v sanačných prácach v jaskyni po zosuvoch množstva sedimentov do podzemia
počas zrážkových extrémov v lete 2010. Na
priek mimoriadne vysokej koncentrácii životunebezpečného kysličníka uhličitého, ktorá
umožňuje pobyt a práce v tejto jaskyni iba
pri mínusových teplotách, sa nám podarilo
sanovať pôvodne objavený priestor s dĺžkou
40 m a hĺbkou 15 m. Speleologický prieskum
sme vykonávali aj v týchto lokalitách: Be
zodná ľadnica (obchádzka sifónu), Jaskyňa
v ponore Jašteričieho jazera, Barazdaláš, Veľká Bikfa, Veľký Lipovnícky zombor, Mestská
priepasť, Dvojičky, Jaskyňa na Kečovských

prieskumné (na povrchu i v podzemí) a dokumentačné práce najmä v Slovenskom krase.
V zahraničí už tradične pôsobili v jaskyni Drăcoaia v pohorí Bihor v Rumunsku.
Jasovská planina. Prolongačné práce v stráňovej povrchovej forme nazvanej Larynx boli
zamerané na uvoľnenie ústia/vchodu predpokladanej jaskyne v plnom profile. V hĺbke
4,5 m sa nám podarilo preniknúť do senilnej jaskyne s rovnomenným názvom a zatiaľ
nevyjasnenou genézou. Objav podzemných
priestorov v celkovej dĺžke 15 m a hĺbke 6 m.
V prácach plánujeme pokračovať, keďže objavené priestory zatiaľ nepovažujeme za relevantný ťah jaskyne.
Dolný vrch. Stodoliská – prolongačné práce
v senilnej vertikálnej jaskyni boli zamerané
na uvoľnenie západného ústia v plnom profile. Sedimenty a úlomky materskej horniny
rôznej frakcie deponujeme vo V ústí. Aktu
álna hĺbka po tohtoročných sondážnych
prácach je 7 m. Priepasť pod Stodoliskami
– prolongačné práce sme vykonávali v dosiaľ neznámej povrchovej forme so skalnou obrubou. V priebehu niekoľkých akcií
sme prenikli do dobre vyvinutej vertikálnej
a senilnej jaskyne s aktuálnou hĺbkou 7 m.
Prolongáciu sťažujú mocné sintrové kôry
vypĺňajúce podstatnú časť šachty. V prácach
budeme pokračovať.
Horný vrch. V novoobjavenej jaskyni (zatiaľ bez názvu), ktorá bola objavená výkopom
nenápadnej iniciálnej depresie v júni 2012
a dosiahla hĺbku 8 m, sme v r. 2013 pokračovali v prolongačných prácach. Podzemné priestory majú aktuálne parametre (dĺžka/hĺbka)
15 m/10 m. V sedimentoch a medzi úlomkami
materskej horniny na dne sme našli starú tanatocenózu netopierov, aj keď jaskyňa nebola
pred objavom otvorená na povrch. Rádovo išlo
o veľmi jemné, rozpadávajúce sa osteologické
pozostatky tisícok exemplárov. Vzorky tanatocenózy odovzdáme na analýzu Ing. J. Obuchovi, osteológovi-špecialistovi.
Silická planina. Sonda v Železnej doline –
prolongačné práce do hĺbky 4 m. Zatiaľ bez
výstupu materskej horniny. Malá Mestská priepasť – po 7 rokoch náročných prolongačných
prác sa nám podarilo prekopať do šachty
situovanej SV od ústia. Celková dĺžka/hĺbka
objavených priestorov: 40 m/30 m. Pod ústím
Organizačné správy SSS
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lúkach, Milada, Domica-Čerova diera (prie
skum a mapovanie) a Ardóčka-Mikov.
Plešivecká planina. V Prievanovej diere sme
uskutočnili niekoľko akcií, počas ktorých sme
sa venovali rozširovaniu Temnej pukliny na
dne jaskyne v hĺbke 87 m. Cieľom prác bolo
spriechodnenie extrémne úzkej odtokovej
chodby až k jazierku (prvotne dosiahnutému
r. 2011 len jediným jaskyniarom), aby bol možný ďalší prieskum v smere odtoku. V Diviačej
priepasti sme objavili menší, 3 m hlboký vertikálny priestor.
Muránska planina. V severovýchodnom
výbežku Muránskeho krasu (Červenoskalský
kras) sme počas roka uskutočnili len niekoľko
povrchových akcií v masívoch Župkova Magura a Homoľa. Nenašli sme žiadne nové jaskyne.
Rumunsko. Roku 2013 sme v jaskyni Dră
coaia (Rumunsko, pohorie Bihor) uskutočnili
5 akcií. Zameraných bolo 130 m priestorov objavených ešte v roku 2011. Venovali sme sa hlavne
záveru Sadrovcovej chodby, kde pokračujeme
po prievane. Postúpili sme tu kopaním v zaplavovanej chodbe o 3 m dopredu. Prieskum
pokračoval aj lezením komína nad odtokovým
sifónom v Kaňone, stúpajúca vetva však nie je
perspektívna. V prítokovom sifóne v Kaňone
boli nainštalované tri hadice na odčerpávanie
vody. Venovali sme sa aj ručnému prečerpávaniu
vody, avšak nepodarilo sa nám dostatočne znížiť hladinu sifónu. Jaskyňa Drăcoaia má aktuálne dĺžku 1848 m pri prevýšení 107 m. Vykonali
sme aj prieskum jaskýň Peștera Mare de la Arcada
a Pişolca v doline Sighiştel. V júni sa uskutočnila
povrchová akcia do oblasti doliny Seacă a masívu Gardului v doline Galbena.
G. Lešinský, J. Hetesi, V. Papáč a J. Psotka

V Jaskyni s oknom sme osadili lanovku a na
celkovo 40 akciách vyťažili 421 fúrikov, teda
cca 26 m3 materiálu. Prieskum sa zameral na
kopanie chodby vo vrchnej časti Koreňového
dómu vo výške 8 m.
V Jaskyni v Medzivrší sa tiež vybudovala
lanovka a pokračovali práce v 5 metrov hlbokej studni, ktorá je zasutinená, no prichádza
odtiaľ slabý prievan.
V Jaskyni na Rúbani sme bez väčšieho úspechu preskúmali lezeckou technikou všetky
komíny.
Ďalšie akcie sme spravili v jaskyni Komín,
Jaskyni na Grúňoch, Mojtínskej jaskyni a jaskyni Líščie diery.
Vo Valaskej Belej sme spolu s pracovníkmi
SSJ a JK Handlová preskúmali a zdokumentovali prepad na záhrade rodinného domu, zakončený malou jaskyňou. Začali sme prípravy
na jeho uzavretie.
V spolupráci s Horskou službou sme usporiadali v poradí už štvrté Lezecké dni, na ktorých
sme oslávili 50. výročie založenia a činnosti
Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad Váhom za
účasti 38 ľudí.
Peter Medzihradský, predseda klubu

Hájsky klub
športovej speleológie
6 pracovných akcií v Drienovskej jaskyni:
lezenie komínov a mapovanie. Mapový výstup
bude zverejnený na Speleomítingu SSS 2014
vo Svite.
8 pracovných akcií vo Veľkej Bikfe: lezenie
komínov, mapovanie, explorácia. Najväčším
úspechom je objav a zmapovanie Komína Eugena Hirka v dĺžke 52 metrov.
4 akcie ako sprievod: TOPR, HZS Michalovce, HZS Košice, Speleo Liberec.
V spolupráci so Speleoklubom Cassovia sme
zorganizovali 1. ročník Putovného pohára
Eugena Hirka v technickom lezení po lane.
Zúčastnili sme sa na podujatí SUICRO 2013
v Írsku.
Exkurzná činnosť: Rumunsko, Írsko, Maďarsko; manželia Šimkaninovci v rámci cesty
k protinožcom navštívili niekoľko jaskýň na
Novom Zélande.
Tomáš Fussgänger, predseda klubu

Jaskyniarsky klub
Dubnica nad Váhom

V oblasti Mojtínskeho krasu sme odpracovali 58 akcií, väčšinu z nich v Jaskyni s oknom
a Jaskyni v Medzivrší.
Spravodaj SSS 1/2014
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Jaskyniarsky klub Handlová

Iné aktivity
Na zasadnutí predsedníctva SSS a Speleomítingu vo Svite sa zúčastnil predseda s podpredsedom skupiny.
Účasť na 54. jaskyniarskom týždni SSS, ktorý organizoval Speleo Turiec v Blatnici.
Okrem jaskyniarskych akcií sa niektorí členovia zúčastnili na podujatiach organizovaných Klubom slovenských turistov. Predseda a podpredseda v Ybbstalských Alpách
v Rakúsku navštívili tiesňavu Ötschergräben,
pomenovanú aj ako Grand Canyon Rakúska
a vrch Gemeindealpe s nadmorskou výškou
1626 m. V okolí tiesňavy sa nachádzajú jaskyne.
Člen klubu Vladko Záhon sa zúčastnil turistických akcií v Malej Fatre s návštevou Dier
a Kryštálovej jaskyne a v pohorí Tribeč s ná
vštevou Svoradovej jaskyne.
V súvislosti s uplynutím času platnosti rozhodnutia o vykonávaní speleologickej činnosti
predseda klubu vybavil predĺženie platnosti
rozhodnutia na ďalšie 3 roky.

Speleologická činnosť, ochrana krasu
a jaskýň
Závrt č. 3 v Sklenianskom krase. V uplynulom roku sa nezistilo poškodenie jaskyne ani
uzáveru. Po dlhotrvajúcej zime sme až v apríli
opravili uzáver na šachte Závrtu č. 3, ktorý nám
vandali zničili ešte v roku 2012. Montáž nových
zámkov, údržba uzáveru. Povrchová akcia po
krasových jamách zameraná na zisťovanie možných prepadnutí. Otvory sme nenašli.
Jaskyne v Tepličkách. Sondovanie na dne
v úzkej pukline, ale bez výsledku.
Vestenická medvedia jaskyňa. Spevňovanie
prístupových schodov a terás pri chatke, odpratanie odpadkov po vandaloch.
Povrchová akcia nad obcou Dolné Vestenice,
miestny názov Nad jazierkami. Pod koreňmi
stromu vyhrabaná veľká diera – začiatok štrk,
po osvetlení bolo vidieť asi 2 m dieru do skál,
rozmer cca 50 × 50 cm.
Speleologická strážna služba. Kontroly vchodov jaskýň, čistenie okolia vchodov a prírody
od odpadkov, údržba uzáverov na šachte Závrtu č. 3, Vestenickej medvedej jaskyni a Jaskyni
vo dvorane II.
Na základe oznámenia o prepadnutej jame
v záhrade rodinného domu vo Valaskej Belej predseda a podpredseda skupiny vykonali
obhliadku miesta. Zistené skutočnosti: otvor
prepadnutej jamy 2 m s hĺbkou asi 12 m. Na
dne blato, jazierko a menší priestor v pevnej
skale, naľavo 2 m komín. V čase návštevy dolu
živý potkan, stromček čerešne. Podľa informácie domáceho bolo v čase zosuvu cítiť silný
prievan smerom von. Povrchový prieskum skál
vo svahu kopca asi 500 m od záhrady. Nasledovala spoločná akcia s pracovníkmi SSJ a členmi
JK Dubnica nad Váhom na zameranie prepadliska; lokalita dostala pomenovanie podľa objaviteľky Katka. Po zameraní má celkovú dĺžku
i s komínom 23 m.
Organizačné správy SSS

Záver
Členovia sa na klubových aktivitách podieľajú podľa svojich možností. Hoci skupinu
tvorí 12 členov, v zhodnotenom období sme
uskutočnili len 8 akcií, z ktorých sa vypracovali a SSS odovzdali technické denníky. Odpracovali sme 133 hodín.
V mene výboru ďakujem tým členom, ktorí
sa v uplynulom roku zúčastňovali akcií, a tak
prispeli k činnosti klubu i SSS.
Peter Strečanský, predseda JK

Speleoclub Chočské vrchy

V Speleoclube Chočské vrchy bolo v roku
2013 evidovaných 19 členov. Z nich niekoľko aktívnych pôsobilo v Chočských vrchoch
a Nízkych Tatrách.
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objavili úzku Chodbu z núdze v celkovej dĺžke
155 m. Martin Szunyog a Slávka Szunyogová
pomáhali v lete pri sprievodcovskej činnosti.
Juraj Szunyog sa zúčastnil na 3 akciách
v Červených vrchoch; pomáhal pri mapovacích
prácach v závale vo Vyšnej Kresanici (35 m)
a sondovaní v jaskyni G-5 a Medvedej jaskyni.
Juraj Szunyog a Slávka Szunyogová sa zúčastnili v máji expedície na planinu Jakupica v Macedónsku, kde pomáhali pri kopaní
v jaskyni Duva.
Jaskyniarskeho týždňa v Blatnici sa zúčastnili Szunyogovci, Juríkovci a Lenka Jánošíková.
Na Speleomítingu 2013 vo Svite získal Juraj
Szunyog ocenenie divákov za najhodnotnejší
príspevok z domácich lokalít – Pokračovanie
Prosieckej jaskyne.
Ľuboš Halička sa koncom októbra zúčastnil
kurzu Speleoškoly SSS na Krakovej holi.
Celkovo sme r. 2013 uskutočnili 23 jaskyniarskych akcií. V Prosieckej jaskyni sme
objavili a zamerali 914 m priestorov. Na konci
roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 1230 m.
Napísali sme 2 rozsiahlejšie technické denníky.
Juraj Szunyog, vedúci speleoklubu

Hlavnú činnosť sme sústredili na pokračovanie prieskumu Prosieckej jaskyne. Po prekopaní Hučiaceho komínika koncom roka 2012
sme mali ďalší postup v jaskyni otvorený. Bolo
však potrebné sprístupniť najťažšiu časť na
hlavnej trase jaskyňou: Priepasť vzdychov, kde
sme inštalovali lano a povrazový rebrík. Neskôr
pribudli stupky z polámaných vrtákov. Rozšírili
sme aj ťažko preleziteľné časti, ako Clonu a plazivku za Priepasťou vzdychov. Potom prišiel na
rad Občasný sifón, ktorý bol pre zatopenie vodou nepriechodný od februára až do júla. Jeho
rozšírenie a spriechodnenie zabralo 9 vŕtacích
akcií. 22. 6. sme sondovali aj v koncovom závale
v Bufete II, no dostali sme sa len do bočnej
kaverny zanesenej sedimentmi. Cestou naspäť
sa Lenka zasekla vo Vratnej pukline (dnes nazvaná Lenkina puklina) a 3 hodiny sme bojovali
o jej záchranu, ktorá sa skončila šťastne; okrem
vysilenia sa Lenke nič nestalo, ba dokonca požiadala o prijatie do Speleoclubu Chočské vrchy.
V závale v Bufete II nasledovali ešte 2 kopáčske
akcie, zatiaľ bez efektu.
Mapovanie prebiehalo od začiatku roka do
konca marca po Občasný sifón a Lenkinu puklinu. V letných mesiacoch sme 2 akcie venovali
mapovaniu povrchu nad jaskyňou, kedy sme
zamerali 348 m povrchového ťahu a zistili
sme, že jaskyňa sa nachádza pomerne hlboko
pod povrchom. Napríklad pri Občasnom sifóne je to až 90 m. V mapovaní hlavného ťahu
jaskyne za Občasným sifónom sme pokračovali na jeseň, 21. 9. sme prekročili celkovú dĺžku
polygónového ťahu 1 km.
Prosiecka jaskyňa bola aj na zozname exkurzií
v rámci Svetového speleologického kongresu
v Brne, a tak 4. 8. jaskyňu navštívili Sandro Ghidelli z Talianska, Martin a Lýdia Jordi zo Švajčiarska, Peter Holúbek a Janko Naništa z Nicolausu.
Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2013
bol 21 (+17, keď rátame aj účasť jedného člena).
Prác sa zúčastnili: Daniela Kajúchová, Slávka
Szunyogová, Martin Szunyog, Ľuboš Halička,
František Hanes, Lenka Jánošíková, Ivan Trnovský ml. a Juraj Szunyog.
V Ludrovskej jaskyni pokračovali na jar
František Hanes a Slávka Szunyogová ešte
s dvoma nejaskyniarmi v sondovaní na konci
jaskyne v Ovenkinej sienke.
27. 4. 2013 sme sa v JMN v Gotickom dóme
prekopali cez meandrovú úžinu, za ktorou sme
Spravodaj SSS 1/2014

Oblastná skupina Inovec
Pracovné akcie
V roku 2013 sme najviac úsilia zamerali na
sondovacie práce na Starej (fosílnej) vyvieračke pri Čachticiach, kde sme uskutočnili 46
pracovných akcií. Na jar, po roztopení snehu
a intenzívnom priesaku vody do JZ chodby, došlo
k rozmočeniu hlinenej výplne stropu a následnému zavaleniu predtým vykopaného priestoru
chodby v dĺžke 8 m. Po čiastočnom odprataní
závalu (cca 20 m3) sa ukázalo, že skutočná výška chodby dosahuje 5 m pri šírke 0,4 – 1,2 m.
Okrem vypratávania závalu JZ chodby sme v stúpajúcom svahu nad severným okrajom starej
vertikálnej sondy pokračovali popri západnej
skalnej hrane v razení horizontálnej prieskumnej
ryhy (Severná sonda). Pritom bolo treba odstrániť až 1,5 m hrubú vrstvu stavebného odpadu,
celkove cca 16 m3 sedimentov, než sa v hĺbke 4 m
podarilo preniknúť do sedimentmi vyplneného
vyústenia horizontálnej fosílnej prítokovej, tzv.
Severnej chodby so zachovaným stropom pôvodného podzemného priestoru. Vyčistením tohto
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Povrchový prieskum
V masíve Vrátno sa pri povrchovom prieskume zaevidoval nový jaskynný vchod (V6), bude
však potrebné prehĺbiť jeho dno, aby bolo
možné preniknúť ďalej a lokalita by tak mohla
splniť kritérium jaskyne.
Na základe upozornenia miestneho občana
bolo v blízkosti hradu Dobrá Voda lokalizované kotlovité prepadlisko s otvorom na dne.
Pokračujúci podzemný priestor sme zatiaľ
nepreskúmali.
Povrchový prieskum sa uskutočnil predovšetkým v oblasti Dobrovodského krasu: okolie jaskyne Slopy, Hrubé skalky, plošiny Lesy a Cínovec
(závrty), dolinka Štiepané pri Pustej Vsi, masív
Klenová, Kamenec, okolie Oplentovej jaskyne,
hrebeň Červíčka, Vrátno, Dobrovodské údolie
poniže bývalej horárne Široká. V západnom svahu masívu Červíčky bola zaregistrovaná menšia
jaskynka, v ktorej nie je vylúčené pokračovanie.
Exkurzne sa navštívili aktívne ponory v oblasti nad Selcom v Považskom Inovci.
Pri povrchovom prieskume východne od Jeleních jám, asi 0,5 km od Jaskyne pod Holým
kameňom sme tesne pod plochým hrebienkom
lokalizovali v hustom lesnom poraste miesto
s výskytom viacerých úlomkov fosílnych sintrov.
Predseda OS sa v októbri zúčastnil pracovnej akcie Trenčianskeho SK v jaskyni Tam za
rohom (Slatinský kras), v júli na stretnutí malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom krase
a v auguste na Jaskyniarskom týždni v Blatnici.
Celkove sme uskutočnili 66 pracovných akcií
a 44 akcií zameraných na povrchový prieskum
a kontrolu už známych lokalít. Objavených
bolo 10 m, zameraných 16 m priestorov.
Ivan Demovič, predseda OS

vyústenia od sedimentov (terra rossa) sme v tejto
tzv. Severnej chodbe prenikli o 3 m horizontálne pri výške 1,8 m a šírke chodby 0,8 – 1,2 m.
Okrem toho pri prehlbovaní dna Severnej sondy
sa pod jej východnou skalnou stenou celkom
nečakane podarilo objaviť otvor ústiaci do voľnej, freaticky modelovanej dutiny s dĺžkou 4 m
a komínom v strope, ktorá pokračuje smerom do
hĺbky puklinovým zúžením a horizontálne zanesenou chodbou profilu 0,8 × 1,5 m. K postupu
na tejto lokalite významne prispeli aj členovia
ďalších speleoklubov – Speleo Bratislava, OS Plavecké Podhradie a Trenčianskeho SK.
V Jaskyni pod Vrátnom, objavenej v r. 2005,
sme obnovili sondovacie práce, pri ktorých sa
počas 4 akcií dosiahol postup 1 m do hĺbky,
čím jaskyňa dosiahla hĺbku –12 m. Jaskyňu
sme zamerali v dĺžke 16 m. Vchod jaskyne sme
zameraním povrchového polygónu pripojili ku
kóte 576 m vrcholu Vrátno.
Vo výduchu V3 (33 m pod vrcholom Vrátna),
lokalizovanom koncom r. 2012, bola vykopaná
1,5 m hlboká sonda v značne rozlámanej hornine, bez toho, aby sa narazilo na pevný masív.
Ďalšie práce tu boli preto zastavené. V masíve
Vrátno sme otvorili aj ďalšie dve sondy: V4 (zaevidovaná už r. 2005) – v mieste erózne rozšíreného
neprielezného otvoru, pod ktorým sme objavili
niekoľko na povrchu ležiacich balvanov fosílnych
sintrov. Tu sme popri skalnej stene postúpili
o 0,5 m. Druhou je sonda V5, tesne pod neprielezným freatickým kanálom na úpätí skalnej
steny, kde sa postúpilo o 1 m hlbšie. Na zvislej
pukline sa zahlinený otvor smerom do hĺbky
rozširuje, ale postup znemožňuje veľký balvan.
V oblasti nad Hrubými skalkami (Dobrovodský kras) bola v mieste výduchu na tektonickom zlome charakteru kryhového poklesu
vyhĺbená 1,5 m hlboká sonda pokračujúca
zasutinenou zužujúcou sa puklinou bez náznakov korózneho pôsobenia zrážkových vôd.
V letnom období sa na lokalite G11 (2 m
hlboká vertikálna sonda) v masíve Grnice
uskutočnil pachový pokus s aplikovaním pár
THT. Sonda G11 sa správa ako horný otvor. Pokusom sa podarilo zistiť prepojenie
s jaskynkou G10 ležiacou 110 m na východ,
o 12 m nižšie, kde sme zápach zaregistrovali za
čas medzi 2 a 24 hodinami. Zápach bolo v G10
cítiť ešte aj po ďalších 24 hodinách po tom, čo
bol zdroj THT odstránený.
Organizačné správy SSS

Oblastná skupina Jána Majku

Členovia OS Jána Majku vykonali 38 pracovných akcií, pri ktorých bolo prolongovaných
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Náročnejším sa ukázal pokus otvoriť a prolongovať Majkov ponor, vzdialený niekoľko
metrov od Majkovej jaskyne. Na ponore bolo
možné pracovať iba v období sucha, pretože vo
vlhkých rokoch je celoročne dotovaný vodným
tokom pritekajúcim z oblasti PR Pod Fabiánkou. Práce na ponore sme začali začiatkom
augusta. Pri odkrývaní hlinitých usadenín sa
objavovalo veľké množstvo drobných, vodu
odvádzajúcich kanálikov. Ponor sa správa ako
ponorový meander. Ponárajúca sa voda vstupuje do podzemia v rôznych miestach, podľa
toho, kde sa jej pootvorí výhodnejšia cesta.
Dosiahnutá hĺbka 9 m bola vykúpená náročnou prácou v čiastočne balvanmi vyplnenej
upchávke, vytvárajúcej niekoľko prítokových
kanálov, ktoré nebolo pre ich malý sklon
ľahké odlíšiť od odtokových. Jednotlivé balvany i okolité steny sú potiahnuté kožovitým
až 12-vrstvovým povlakom mäkkého sintra.
Tento povlak neumožňoval nájsť pukliny na
oddelenie balvanov a tlmil aj údery kladivom,
čím neskutočne predlžoval postup do hĺbky.
Nádejná odbočka v hĺbke 8,5 m po predĺžení
o 2 m sa skončila ako prítokový kanál, čím nás
núti ďalej pokračovať do hĺbky cez usadeniny
sivohnedého zapáchajúceho bahna.
Ďalším pracoviskom bola vlastná Majkova
jaskyňa. Posunom v poznaní jaskyne boli tri
objavené a spriechodnené priestory. Kladivom
a sekáčom v polosifóne tzv. Oka sme hľadali
postup za záverečný sifón tvorený Skalnatým
jazerom a Okom. Nádejná vytvorená chodba
však po 3 m odbočila na sever a spojila sa so
sondou v priestoroch za Okom. Vodný tok
v jaskyni sa za nízkych stavov ponára v chodbe za tzv. Skratkou a nie, ako vidieť v mape
od Kučeru, pred Skratkou. Tento vodný tok
drobným vodopádikom vteká do Oka. Zvyšná
časť vodného toku drénuje sutinami do neznámych priestorov. Voda v Skalnatom jazere
sa nezakalí ani po dlhotrvajúcej práci v bahne
Oka! Voda z Oka odteká viditeľnými kanálmi
v bahnitom dne smerom do hĺbky. Bahno má
hĺbku minimálne 150 cm bez dosiahnutého
skalného podložia.
Pokus o vyčerpanie Skalnatého jazera sa
skončil neúspešne; prvé čerpanie nám bez
predchádzajúcich skúseností a materiálu prevereného v jaskynnom prostredí neumožnilo
získať objektívne zistenia. Je však jasné, že

5 lokalít. Aktivity skupiny sa sústredili na Silickú planinu, Horný a Dolný vrch a Jasovskú
planinu.
Zvýšená aktivita skupiny sa zamerala na
problém predĺženia Majkovej jaskyne na Silickej planine. Povrchové rekognoskačné akcie
v zimných mesiacoch v miestach predpokladaného priebehu neznámych priestorov jaskyne
odhalili nové skutočnosti. Bol objavený jeden
výduch a 3 aktuálne zmenené ponory. Nemožnosť každodenného pozorovania však priniesla
aj otázky dosiaľ nezodpovedané. Na ponoroch
sa pozoroval výstup vodnej masy na povrch,
pravdepodobne ako následok upchatia úzkych
kolektorov v podzemí. Až 30 cm vysoká vrstva
snehu bola bez viditeľného prítoku sfarbená
v okolí ponorov až do výšky 180 cm nad pôvodné dná ponorov. V krátkom čase po tomto
pozorovaní nastal v jednom z ponorov aktívny
prepad hlinenej zátky do hĺbky 3 m v objeme
cca 15 m3. Pokus o sondovanie bol zastavený
zapĺňaním sondy vodou. Vo vedľajšom ponore
nazvanom neskôr Ježkov ponor sa však podarilo po 6 pracovných akciách postúpiť do hĺbky
8,7 m, kde sa pritekajúca voda zanárala do až
3,5 m dlhej, ale iba niekoľko cm širokej pukliny.
Táto situácia nás nateraz zastavila v postupe
do väčšej hĺbky. V tejto hĺbke sa však objavilo
horizontálne, hlinitými usadeninami vyplnené
pokračovanie charakteru chodby s rozmermi
cca 120 × 100 cm.
Po sprístupnení tohto priestoru do vzdialenosti 2,5 m sme v tomto smere zatiaľ zastavili
práce.
Ďalším ponorom, ktorý sme po predchádzajúcich neúspešných pokusoch o prehĺbenie
v minulých rokoch prolongovali, je prepadlina
v zalesnenej časti pod Vápenným vrchom.
Ponor, v súčasnosti nazvaný Skalnatý ponor,
je zužujúca sa vertikálna priepasť s rozmermi
180 × 60 cm. Ponor bol kompletne prehĺbený
na pukline sever – juh do hĺbky 8,5 m k neprielezne pokračujúcemu zúženiu, ktoré však pokračuje viditeľne ďalej kolmo do hĺbky. Opätovný pokus o prolongáciu v nás naštartovalo
pozorovanie záplavových stavov v okolí cesty
zo Silice do Silickej Jablonice, keď ponárajúce
sa vody ukázali správny smer postupu.
Na oboch ponoroch chceme naďalej pokračovať v snahe postúpiť na predpokladaný
priebeh vodného toku.
Spravodaj SSS 1/2014
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Oblastná skupina Liptovský Mikuláš

Skalnaté jazero komunikuje s veľkými, vodou
naplnenými priestormi zatiaľ bez možnosti
prestupu človekom. Tento pokus zopakujeme
so zdokonaleným vybavením.
Otvorili sme pôvodne teoretický priechod
medzi vstupnou chodbou za uzáverom jaskyne
s priestormi v severnej časti Západnej chodby.
Závažným zistením bolo vyvrátenie chybných
informácií o hlbokom jazere za Červenou
sieňou a jeho prieskumoch Jánom Majkom
s dreveným člnom. Jazero neexistuje a plazivka
s výškou jaskyniarskej prilby neumožňuje dopravu akéhokoľvek dreveného člna do priestorov Červenej siene.
V Červenej sieni sme na dne zosuvného kužeľa otvorili prístup do vodného toku, ktorý je
v smere po toku po sifonálnom priebehu viditeľný ako vodný tok vlastnej jaskyne. Mimoriadne náročný polosifonálny postup do ďalších prítokových, cca 25 m dlhých častí jaskyne
sa končí zatiaľ neskúmaným sifónom. V týchto
priestoroch sa nachádza aj rúrovitá chodba
s dnovým kanálom podobným často fotenému
v tejto jaskyni. V známej prítokovej vetve sme
rekognoskovali vstup do prítokového sifónu,
ktorý tento rok rovnako preskúmame, keďže
charakter porúch tvoriacich jaskyňu naznačuje možnosť vytvorenia priestorov podobných
Červenej sieni aj na severnej strane sifónu.
Posledným, ale v roku 2013 zanedbávaným
pracoviskom je jaskyňa Gajdova štôlňa – Teplica na severovýchodnom výbežku Jasovskej planiny, kde sa iba pravidelne otváral vletový otvor
pre netopiere. Vstup do jaskyne sa sústavne
zasypáva, a tak pripravujeme stabilizáciu vchodu a vstupnej časti jaskyne v priebehu roku
2014. V decembri sa začal intenzívne zaoberať
zisťovaním všetkých historických i súčasných
údajov o jaskyni náš člen Miroslav Zverka.
Špecializovaná speleologická strážna služba
v rámci svojich pridelených lokalít vykonala
10 návštev v NP Slovenský kras bez zaevidovania priestupkov.
Jediným problémom, síce viditeľným, ale nekontrolovateľným, ostáva masívna ťažba dreva
vo všetkých častiach NP Slovenský kras, ktorá
doslovne mení jeho charakter!
Významnou udalosťou pre skupinu bolo
prijatie piatich nových členov, čakateľov na
členstvo v skupine máme troch.
Zbyněk Valenta, predseda OS
Organizačné správy SSS

Výskumná činnosť trochu stagnovala; aj keď
boli akcie, ale bez výraznejšieho úspechu. V Škarkétke a jej okolí výskum nepriniesol nič nové.
Vo Svidovskej jaskyni sa prehlbovala druhá sieň.
Vyniesli sa viac ako 3 kubíky nánosu a práce pokračujú. V Malužinskej jaskyni sondovacie práce
v západnom a severnom koridore nepriniesli
očakávaný výsledok. Na konci jaskyne Brada sa
čistil nános v trhline s prievanom v dĺžke 3 m.
Alfréd Gresch, predseda OS

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Členovia skupiny v priebehu roka navštívili
takmer všetky svoje lokality, pričom sa zamerali najmä na kontrolu a ochranu krasu.
Zvýšenú pozornosť venovali jaskyni v Murániku, kde hľadali ďalšie možnosti práce na
tejto lokalite.
Koncom roka konečne lokalizovali a preskúmali jaskyňu v Ťuťme, ktorá sa spomína
v staršej literatúre.
Oblastná skupina si ani v roku 2013 nepripísala žiadne novoobjavené metre jaskynných
priestorov.
Vlastimil Knapp, vedúci OS

Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec

Tak ako uplynulé roky, ani rok 2013 nebol
v činnosti JK Liptovský Trnovec výnimočný.
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Speleoklub Minotaurus

Zorganizovali sme 5 jaskyniarskych akcií, žiaden väčší objav sa neuskutočnil.
Štyri akcie sme venovali výkopu nad Veľkonočnou vyvieračkou. Kopali sme vertikálne
popri stene. Vo výkope s rozmermi pôdorysu
1,8 × 0,9 m sme v hĺbke 1,4 m narazili na čistý
štrk presiaknutý bielym mäkkým sintrom. Momentálne má výkop hĺbku 2,2 m.
Piatu akciu sme uskutočnili v Medvedej jaskyni. Skúšali sme kopať v komíne, no pre zlyhanie náradia bola akcia neúspešná.
Želám si, aby náš jaskyniarsky klub mal
v roku 2014 aspoň také jaskyniarske nadšenie,
aké mal v minulom roku.
Rastislav Hollý, predseda klubu

V roku 2013 sme sa venovali hlavne prieskumu Krásnohorskej jaskyne a Silickej ľadnice.
V Krásnohorskej jaskyni sme spolu so skupinou Tartaros uskutočnili 2 náročné akcie zamerané na prekonanie sifónu na bočnom riečisku. Bohužiaľ, sifón je nepriechodne zúžený.
V Silickej ľadnici sme sa venovali práci na podrobnej mape jaskyne a kopaní sondy na dne
Dómu Jiřího Hurába. Do nových priestorov sa
nám zatiaľ preniknúť nepodarilo. Objavili sme
iba menšie odbočky z hlavného ťahu jaskyne.
V priebehu roka 2013 sme uskutočnili vyše
70 akcií, z ktorých sme vyhotovili 69 technických denníkov. Objavili sme 120 m priestorov
(Krásnohorská j. 20 m, Silická ľadnica 100 m)
a zamerali sme približne 600 m priestorov
(Krásnohorská jaskyňa 72 m, Silická ľadnica
asi 600, vrátane pomocných zámer pri podrobnom mapovaní). Na našej činnosti sa výraznou
mierou podieľali českí jaskyniari zo skupiny
Tartaros a Býčí skála.
Zoltán Jerg a Jaroslav Stankovič

Speleoklub Malá Fatra
Stav členskej základne Speleoklubu Malá Fatra sa nezmenil: 9 riadnych členov, 2 čakatelia.
Hlavným pracoviskom speleoklubu zostala
naďalej lokalita Žiarna 4. Celkove sa tu uskutočnilo 20 pracovných akcií, na ktorých sme
5 × vyčerpali sifón. Vytiahli sme 250 vriec sutiny,
značné množstvo kameňov, vybudovala sa plošina s ohniskom a sedením pred jaskyňou. Pokus o prekonanie závalu, spoza ktorého vyteká
voda a kam smeruje silný prievan, sa zastavil na
bloku s rozmermi 2 × 1 × 0,6 m, ktorý visí nad
prielezom v 5-metrovej výške. Po zameraní systému Žiarna 2 a Žiarna 4 sme zistili vzdialenosť
medzi nimi cca 100 m v pôdoryse a 20 m výškovo. V máji sme mali náborovú akciu s gulášom,
na ktorej sa zúčastnilo 19 členov a priaznivcov
klubu. Tesne pred tohtoročnou výročnou schôdzou sme začali s výkopom v bočnej chodbe.
Povrchový prieskum pokračoval v Kraľovianskom meandri a Šútove i na Dubnej skale.
Pokračovali sme v zhromažďovaní materiálov
pre tajnú akciu „Borišov 2014“.
Počas roka sa členovia zúčastnili akcií iných
skupín v lokalitách Demänovskej a Jánskej
doliny, Veľkej Fatry, Moravského krasu a Slovinska.
Pavel Pokrievka, predseda SK

Speleoklub Muránska planina

Roku 2013 sa členovia Speleoklubu Muránska
planina zamerali na práce v týchto lokalitách:
Hradná studňa na Muránskom hrade: 8
pracovných akcií. Celý rok napriek extrémne
teplému letu sme sa opäť borili v studni s vodou.
S jej čerpaním nám pomáhala pracovná skupina
opravujúca časť hradných múrov. Celkovo sme
vytiahli 85 sudov sutiny a 30 sietí skál. Hĺbkový
postup predstavuje 2 m a celková vyčistená hĺbka
dosiahla 37 m. Profil studne sa nezmenil, stále je
1,4 × 2 m. Práca je čoraz komplikovanejšia, lebo
treba robiť permanentne vo vode.
Brúsik: 6 pracovných akcií zameraných na
prieskum a odkrývanie otvoru do predpokladanej jaskyne. Po jarnom topení snehu sa zistil

Speleoklub Michalovce
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
Spravodaj SSS 1/2014
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počas 21 akcií pracovali na Hučiacej sonde.
V závere decembra sa po niekoľkoročnom úsilí
podarilo vyriešiť tento problém. Objavili sme tu
asi 20 metrov priestorov s vodným tokom, ktoré
sa končia blatistým sifónom, kde sa už nedá
jednoducho kopať, a tak sa tu výskum zastavil.
V oblasti komína Večný dážď 2 sme v spolupráci s Rasťom Liptákom zamerali 42 metrov
chodieb a odstrojili sme ho. V stúpajúcej vetve
sme v spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej
doliny, Bratislavy a Moravského krasu rozširovali úžiny a venovali sa hľadaniu možného pokračovania. V Novej Stanišovskej jaskyni sa najmä
vinou daždivého roka uskutočnila iba jedna meračská akcia, počas ktorej sa zameralo 56 metrov
klesajúcich priestorov, do ktorých odteká občasný vodný tok a ktoré v predchádzajúcom roku
znovuobjavil po Stanovi Šrolovi Peter Vaněk.
V Občasnej vyvieračke pod Starým hradom sa
uskutočni 4 pracovné akcie. V stúpajúcej vetve
sme sa dostali do závalu, kde pomedzi balvany
padajú drobné skalky dolu. Mokrý rok však
neprial výskumu tejto vodou zatápanej lokality.
V spolupráci s Horskou záchrannou službou
sme tu zisťovali pomocou lavínových vyhľadávačov vzdialenosť stúpajúceho závalu od povrchu.
V spolupráci s jaskyniarmi z Trenčína sme sondovali v Kanálovej jaskyni. V nových objavoch
D. Haršaníka v Hráškovej jaskyni sme zamerali
40 metrov. Dvaja členovia klubu sa zúčastnili
výkopových prác v Poľovníckej jaskyni, ktorú
skúmajú jaskyniari zo skupiny Speleo-Detva. Vo
vyvieračke Hlbokô sme pomáhali potápačom
združeným okolo Jirka Hovorku s transportom
materiálu. Ich akcia nepriniesla do výskumu
tejto lokality nové poznatky. Už tradične sa naši
členovia spolu s ďalšími jaskyniarmi z SSS podieľali na sprevádzaní turistov po sprístupnenej
Malej Stanišovskej jaskyni. V letnom, prázdninovom období sme uskutočnili výlet do Stanišovskej jaskyne pre 18 detí.
Ohnište. Na lokalite Kľúč sa uskutočnilo 6
akcií. Pracovalo sa na vykopaní nového vchodu, bol dosiahnutý zvukový kontakt medzi
podzemím a povrchom. Petr Maceček so Silvestrom Votoupalom tu prenikli do klesajúceho
pokračovania s dĺžkou do 50 metrov, priestory
sú zatiaľ nezamerané. V Lešinského závrte sa
vchod pripravil na zimu a navštívila sa Svahová depresia. Z iniciatívy Silvestra Votoupala
sa uskutočnila veľká výkopová akcia na dno

nový výver cca 7 m napravo od pôvodného
výveru prameňa Brúsik, približne 3 m nad jeho
úrovňou. Po odkrytí povrchovej zeminy výver
zosilnel a jeho prietok bol väčší ako pôvodný.
Prietok vody bol počas celého roka pomerne
stabilný, necyklický. Po počiatočnom nedorozumení s vodohospodármi sa aj novoobjavený
výver zviedol do pôvodného meraného koryta.
Prieskum pokračoval v smere do svahu, kde
je skalná sutina. Vľavo sa tiahne puklina do
masívu a je veľký predpoklad objaviť novú jaskyňu. Vyžaduje si to však prácne odstránenie
balvanov zvnútra sutinoviska.
Muránska jaskyňa: 4 pracovné akcie. Ide
o nový objav. Pôvodnú puklinu sme poznali už
asi 2 roky, objavená bola v zime pri povrchovom
prieskume terénu nad Hradnou vyvieračkou.
V minulosti sme pukline nepripisovali význam
– po 2 m bola neprielezná a bez prievanu.
V septembri 2013 pri prechode lokality sme sa
pokúšali o jej vyčistenie, a keďže ílovitá pôda
nás púšťala ďalej, v čistení sme pokračovali.
V súčasnosti dosiahla dĺžka jaskyne 5,5 m. Po
zostupe do prednej časti sa vetví na dva smery,
vetva do masívu je vytvorená činnosťou vody,
chodba má rozmer 0,5 × 1,2 m, je zahlinená;
predpokladáme, že chodba bola v minulosti
vyvieračkou. V zadnej časti, kde vidno slabé sintrové náteky, pokračuje smerom dole.
Okrem toho sa členovia speleoklubu zúčastnili
na podrobnom prieskume Líščej jaskyne, prieskume Bobačky a priebežnej kontrole ostatných
známych jaskýň v oblasti Muránskej planiny.
Ivan Rusnák, predseda speleoklubu

Speleoklub Nicolaus

Jánska dolina. Najväčšie pracovné úsilie sa
venovalo Jaskyni zlomísk. V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy, Trenčína, Demänovskej doliny, Martina, Cassovie a STJ KW-Krakow sme
Organizačné správy SSS
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cie jaskyne v pohorí Jakupica v Macedónsku.
V októbri sme sa zúčastnili stretnutia poľských
jaskyniarov v Olštýne, kde sme exkurzne navštívili niekoľko jaskýň. Náš člen Ján Vajs exkurzne
navštívil lávové jaskyne na Azorských ostrovoch.
Montanistika. Naši členovia pomáhali pri
sprevádzaní návštevníkov v Medvedej štôlni
v Žiarskej doline v Západných Tatrách a pomáhali Slovenskej televízii pri natáčaní dokumentu
o tejto turistickej atrakcii Liptova. Podieľali sme
sa aj na budovaní baníckej expozície v obci Liptovský Ján, ktorá sa v závere roku otvorila pre
verejnosť. Na hoteli Permon na Podbanskom
sme na 4 stanoviskách počas konania Medzinárodného dňa detí robili ukážky z banských
a jaskyniarskych aktivít. V rámci podujatia Jaskyniarske leto sme pre 14 detí uskutočnili výlet
spojený s návštevou Medvedej štôlne a ryžovaním zlata. V spolupráci s geológom Jozefom
Šálym a Richardom Káňom, spolumajiteľom
baní v Hodruši, sme navštívili podzemie Bane
Všechsvätých. Na lokalite Nižný Chmelienec
v Nízkych Tatrách sme na začiatku septembra
nad skladom dreva hľadali stopy po údajnej
aktivite baníkov na prieskum ložiska uránovej
rudy. Okrem týchto aktivít bolo z iniciatívy
nášho člena Nikolaja Jermakova a Petra Laučíka navštívených okolo 40 banských revírov, na
ktorých sa nachádza niekoľko stoviek starých
banských diel (Poráč, Rudňany, Markušovce,
Švábovce, Spišský Štiavnik, Gánovce, Spišské
Bystré, Vikartovce, Telgárt, Kráľova hoľa, hlavný
hrebeň Nízkych Tatier, Veľká Vápenica, Homôľka, Bacúšska dolina, Čertova svadba, Čierny
Balog, Staré Hory, Ľubietová, Poniky, Strelníky,
Tri vody, Osrblie, Malužinská a Bocianska dolina, Fišiarka, Lajštroch, Malý a Veľký Gápeľ,
Krpáčovo, Ďumbier, Trangoška, Chabenec, Jasenie, Latiborská hoľa, Magurka, Chočské vrchy,
Valaská Dubová, Malatiná, Podbiel).
Napísali sme 73 technických denníkov, objavili sme asi 100 metrov nových chodieb a zamerali 275 metrov. Náš člen Michal Danko
prevádzkoval internetovú stránku Slovenskej
speleologickej spoločnosti. Na konferencii Nature & Sports Euro’Meet, Liptovský Mikuláš,
ktorá sa konala v októbri v Liptovskom Mikuláši, sme predniesli referát s tematikou práce
s mládežou. Aktívne tam vystúpil aj Janko Naništa, náš aktuálne najmladší, iba 16-ročný člen.
Peter Holúbek, predseda SK

lokality Havran, ktorej sa zúčastnilo 16 jaskyniarov. Po prekopaní 3 m v blatistej chodbe
s nevýdatným vodným tokom sa objavila voľná
chodba s dĺžkou 3 metre. Ďalšie pokračovanie
je problematické. V spolupráci s mykológmi
z Bratislavy sme skúmali v lokalite Havran
huby žijúce na uhynutých motýľoch.
Demänovská dolina. V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej doliny sme uskutočnili
13 výkopových akcií v Pustej jaskyni s cieľom jej
pripojenia k Štefanovej jaskyni. Spolupracovali
sme pri hľadaní nového vchodu do Štefanovej
jaskyne. Spolupracovali sme pri dokumentácii
malých jaskýň v doline a získavaní ich zemepisných súradníc. Pre deti sme tu uskutočnili
počas prázdnin 2 výlety do jaskýň. Zúčastnilo
sa ich 20 a 16 detí. S predsedom SSS Bohušom
Kortmanom sme sa zúčastnili na základe iniciatívy jaskyniarov z JK Demänovská dolina
rokovania s riaditeľom SSJ ohľadom riešenia
problému Jaskyne mieru. Na našu ponuku pri
riešení tohto veľkého problému slovenskej speleológie sme zatiaľ nedostali odpoveď.
Iné lokality. Vo východnej časti Nízkych Tatier sme v zimnom období v krasovom masíve
Človečia hlava neúspešne hľadali meandrovú
jaskyňu, ktorú v 80. rokoch minulého storočia
lokalizoval Pavol Mitter.
Spolupráca. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Topoľčian pri sondovaní na lokalite Opálená skala. Počas jaskyniarskeho týždňa sme
pomáhali v Konskom dole vo Veľkej Fatre pri
sondovaní na lokalite Tajná túžba a v závere
októbra sme tu uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi z Martina trojdňovú kopáčsku akciu.
V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy sme sa
zúčastnili výkopových prác v Jaskyni štyroch
medveďov v Belianskych Tatrách. V spolupráci
s jaskyniarmi z Červených vrchov sme pracovali počas dvoch akcií na dokumentácii nových
objavov v Medvedej jaskyni v Tomanovej doline. V sprievode jaskyniarov z Oravy sme navští
vili svahové zosuny v Šútove pri kameňolome. V rámci medzinárodného speleologického
kongresu sme viedli exkurziu po vykopaných
jaskyniach Slovenska, kde sme spolupracovali
s viacerými speleologickými subjektmi.
Zahraničie. V spolupráci s jaskyniarmi
zo speleoklubov Červené vrchy, Speleo Turiec,
Šariš, Demänovská Dolina a Banská Bystrica
sme skúmali počas jarnej a jesennej expedíSpravodaj SSS 1/2014
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Oblastná skupina Orava

Jaskyňa Večerná. Dlhší záujem o územie
Kuchynsko-orešanského krasu vyústil tento
rok do intenzívneho prieskumu a následných
prác na vytypovanej lokalite nad dedinou Kuchyňa. Tu sa hlavne zásluhou nášho dnes už
nového člena Ľuba Jánoša podarilo preniknúť
cez už skôr známy vchod jaskyne Večerná do
masívu a spojiť ho so skalným otvorom pod
názvom Čárka. Po 49 hodinách intenzívnej
práce vzniklo prepojenie oboch vstupov s dĺžkou zatiaľ neoficiálne 50 m.
Jaskyňa Pec-Nová Pec. Zvýšená aktivita
v koncovej časti vstupného portálu jaskyne Pec
koncom roka 2012 vyústila 8. 1. 2013 do veľkého objavu na pomery v Plaveckom krase. Cez
úzku puklinu po jej intenzívnom zväčšovaní
sme sa toho dňa dostali do krásnych nových
priestorov, ktoré sme nazvali Nová Pec. Nové
priestory s dvoma dómami po zameraní merajú 221 m s prevýšením 15 m. V nových častiach
sa po celý rok vykonával intenzívny prieskum,
zatiaľ bez väčších možností ďalšieho postupu.
Plavecká jaskyňa – PP1. Aj tento rok sme
v jaskyni vykonávali sondovacie práce v nádeji, že nás jaskyňa znovu pustí ďalej. Najintenzívnejšie sa pracovalo „Pod schodmi“.
Jaskyňu sme zase o niečo zväčšili, keď sme
tento priestor prepojili s už známym spodným
poschodím „Pod mostom“. Pracovali sme aj
v pôvodnom vrchnom objavnom vchode, kde
sme zaregistrovali potenciálnu možnosť postupu do nových priestorov.
Hubekova jaskyňa. Aj tejto lokalite bola
venovaná veľká pozornosť. Jaskyňa sa stala
„srdcovkou“ niektorých z nás a pod vedením
bratov Hubekovcov sa darí prenikať, hlavne
prekopávať, stále ďalej. Jaskyňa si udržuje horizontálny charakter s minimálnym prevýšením.
Prenikli sme už cez siedme tzv. sifónové koleno
a aj keď práca v koncových častiach je sťažená
často vodou a nánosmi bahna, postupuje sa
stále ďalej. Jaskyňa bola zameraná a ku koncu
roka 2013 meria 306 m s 10 m prevýšením.
V koncovej časti sme inštalovali 36 m dlhú hadicu, ktorá odvádza vodu pri väčších zrážkach
do bočnej studne. Osvedčil sa aj ventilátor, ktorý vháňa vzduch do spodných častí pri zhoršenom prísune kyslíka. Postupové možnosti
v tejto jaskyni sú vždy limitované možnosťou
priechodov do priestrannejších častí, ktoré
potom následne slúžia na ukladanie materiálu

Skupina, v ktorej pribudlo 5 nových členov,
odpracovala r. 2013 na akciách 1083 hodín.
V Brestovskej jaskyni sa vykopala chodba v dĺžke 25 m, v Závrte na Madajke v dĺžke 12 m,
Portálová jaskyňa sa predĺžila o 12 m. Na lokalite Brestová sa urobil povrchový prieskum
termokamerou.
Spolupráca so Správou slovenských jaskýň:
pokračovanie výskumu Brestovskej jaskyne,
posudzovanie vplyvu výstavby malej vodnej
elektrárne v blízkosti CHPV Brestovská jaskyňa na stav vody v Studenom potoku, dozor
pri výstavbe požiarnej cesty v doline Volariská. Spolupráca s UK Bratislava pri prieskume
geologickej stavby lomu II Kraľovany-Rieka
a v ďalších lokalitách Oravy.
Spolupráca s Oravským múzeom pri dokumentácii krasových javov a banských diel v katastri obce Malatiná a s JK Varín v Kraľovianskom meandri, kde P. Cvacho zameral jaskyňu
nad novým tunelom. Začali sme spolupracovať
s JS Adama Vallu, uskutočnila sa spoločná akcia v Kryštálovej jaskyni.
Zúčastnili sme sa na JT v Blatnici.
Po skončení zameriavania jaskýň na Orave
pomocou GPS evidujeme v regióne 187 jaskýň,
z toho 82 nových.
Vladislav Mikula, predseda OS

Jaskyniari Plavecké Podhradie

V roku 2013 sme evidovali 32 riadnych
(platiacich) členov. Skupina sa rozrástla o 5
novoprijatých členov. Naša činnosť sa sú
stredila na prieskum v Plaveckom krase, ale
rozšírili sme ju aj na lokality v Kuchynsko-orešanskom krase. Odpracovali sme spolu
100 akcií, celkový počet odpracovaných hodín
je 351. V tomto roku sme zamerali 527 m nových priestorov.
Organizačné správy SSS
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častňujeme Jaskyniarskych týždňov. V júli sme
zorganizovali 4-dňový Zraz malokarpatských
jaskyniarov. Zúčastnili sme sa na podobnom
podujatí – Záver sezóny na Košariskách so Speleo Bratislava. Po oslovení známym filmárom
Pavlom Barabášom a zo spolupráce s ním vznikol filmový dokument o našej priepasti – PP2.
Vlado Tencer

z predných priestorov. Hlinu nakladáme do
vriec a tie sa ukladajú na seba, tak aspoň sčasti
zabránime spätnému zosuvu.
Jaskyňa Ofrflané. V tejto kedysi takej navštevovanej lokalite sme tento rok pracovali
len na štyroch akciách. Pozornosť sa sústredila najmä na najnižšie miesto jaskyne, kde sa
snažíme vyriešiť problém s vodou a bahnom
v koncovej chodbe, tzv. Pekle. Pracovalo sa
aj v časti Nebo a v časti Pri oltári. Meandrovú chodbu sme rozšírili a postúpili o 4 m.
V časti Nebo sme len pár metrov od prepojenia
so vstupnou šachtou. Ak by sa to podarilo,
uľahčili by sme si presun do najnižších častí
jaskyne.
Stromová jaskyňa. Začiatkom marca 2013
pri zostupe žľabom od jaskyne Ofrflané sme
zaregistrovali malý skalný portál so šírkou 1 m.
Netrvalo dlho a mohli sme zaregistrovať novú,
i keď zatiaľ menšiu jaskyňu. Po zväčšení vstupných častí sme sa dostali do pekne vyzdobenej
sintrovej kaverny 6 × 5 m, vysokej max. 1,2 m.
Kaverna pokračuje cca 5 m chodbou, na konci
zasintrenou. Ďalšie úsilie sme sústredili na
postupové práce – zatiaľ bez väčšieho úspechu.
Jaskyňa na Bubne. Vápencový vrch Bubon
patrí do nám známeho trojvršia – Hradný vrch,
Pohanská, Bubon. Prvé dva sú posiate krasovými jaskyňami rozličnej veľkosti a hĺbky. Aj vrch
Bubon skrýva určite zaujímavé krasové prekvapenia, avšak okrem Jaskyne na Bubne I sa nám
dosiaľ nepodarilo lokalizovať väčšiu jaskyňu.
Zatiaľ 2 – 4-metrové vstupy do podzemia, ktorými sme sa snažili preniknúť ďalej, napríklad
v Jaskyni pod Točňou, odolávajú.
Ponor v Suchej doline. Tento ponor s občasným tokom každoročne sledujeme, čistíme
od nánosov a postupne prehlbujeme. Steká tu
voda z celej doliny, preto pri práci musí byť
nasmerovaná do náhradného koryta.

Oblastná skupina Prešov
Prieskumná činnosť
Prakticky celá prieskumná činnosť bola
nasmerovaná do Kopytovskej doliny a Lačnovského kaňona (pohorie Branisko). V Kopytovskej doline sa vykonali 2 povrchové
akcie na hľadanie výduchov. V kaňone Voroblik sme spolupracovali na mapovaní so
Z. Hochmuthom. V Lačnovskom kaňone sme
počas zimných mesiacov hľadali a sledovali
výduch s pracovným názvom Za mlynom. F.
Šatník počas povrchových prieskumov objavil
Jaskyňu pod Mojžišovým stĺpom, dlhú 5 m,
a Jaskyňu pod parkoviskom (4 m). V lete začal
prieskum v kaňone v jaskyni Trojvetvová. Dňa
18. augusta sa F. Šatník a Ľ. Blichár dostali do
neveľkej sienky s rozmermi cca 4 × 5 m. Na
tejto lokalite aj v jej okolí sme mali 4 prieskumné akcie. Spolu sme v teréne vykonali 25
jaskyniarskych akcií.
Expedičná činnosť
Koncom novembra sme v zostave R. Košč,
M. Pancuráková a čakateľ M. Krajňák uskutočnili výpravu do Thajska. Navštívili sme
jaskyňu Phraya Nakhon južne od mesta Hua
Hin v národnom parku Khao Sam Roi Yot,
ako aj dosiaľ nezmapovanú a nedostatočne
preskúmanú jaskyňu Maikaeo na ostrove Ko
Lanta. Prešli sme aj ostrovy Ko Phi-Phi a Ko
Samui.

Ostatná činnosť
V priebehu roka sa na našom území Plaveckého krasu venujeme ochrane vstupov, oprave
a kontrole uzáverov, ako aj celkovej ochrane
krasových javov.
Z inej činnosti treba spomenúť účasť na
pracovných akciách so Speleo Bratislava v Belianskych Tatrách. Každoročne úspešne organizujeme Dni otvorených dverí v jaskyniach PP1
a Haviareň. Pravidelne a v hojnom počte sa zúSpravodaj SSS 1/2014

Propagačná činnosť
V priebehu roka 2013 R. Košč uskutočnil 3
besedy na tému jaskyniarstvo a expedícia Keňa
2012 za účasti 200 žiakov. S RTVS sme spolu
pracovali na tvorbe dokumentárneho cyklu
Od východu do východu, ktorý by sa mal vysielať v marci 2014.
Rudolf Košč, predseda OS
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Oblastná speleologická skupina
Rimavská Sobota

spoluprácu so speleoklubmi v Slovenskom
krase.
Dve akcie boli venované aj lokalite Medzikadlub, kde sa nám rozširovaním pomocou
cevamitu podarilo postúpiť do hĺbky 5 m.
Pri geologickom prieskume pod vrcholom
kopca Slovenská skala sme (Gaál) zaregistrovali dve jaskyne v odhadovanej dĺžke 3 a 7
metrov.
Členovia OSS v uplynulom roku zorganizovali 23 pracovných akcií, z ktorých sa vyhotovilo 18 technických denníkov.
Igor Balciar, člen výboru OSS

Členovia OSS Rimavská Sobota navštevovali
počas uplynulého roka viaceré lokality.
Najviac akcií odpracovali na Divínskej
hradnej jaskyni, objavenej v roku 2012. Členom OSS sa pod vedením F. Radingera podarilo počas 9 pracovných akcií preniknúť
do ďalších častí jaskyne. Jaskyňa s bohatou
výzdobou bola zdokumentovaná a jej celková
dĺžka vzrástla na 105,7 m.
V Špaňopoľskej jaskyni sa v roku 2013
odpracovalo 6 akcií. Väčšina z nich bola zameraná na vyvezenie nakopaného sedimentu z Veľkej sály a prehĺbenie jej dna. Počas
dvojdňovej akcie sme si vyskúšali aj možnosť
vyplavovania sedimentu tlakom vody. Tento
pokus nebol úspešný: pre veľké prevýšenie
medzi vyvieračkou a jaskyňou sme museli
vodu dopravovať na dvakrát (tlak čerpadla
nebol dostatočný). Jedna akcia sa venovala
možnosti postúpiť v jaskyni Puklina, lokalita
je však neperspektívna.
V zime nás zaujala roky známa jaskynka
Nevídaný portál, ktorú sme počas jednej
akcie predĺžili o 2 metre. V postupe vpred nás
zastavil kameň, ktorý bude potrebné rozbiť.
Lokalite sa budeme venovať aj v roku 2014.
V Jaskyni nad Kadlubom sme zrealizovali akciu zameranú na preverenie možného
postupu v strednej časti vstupnej klesajúcej chodby. Toto miesto sme zhodnotili ako
neperspektívne, končí sa zahlinením až po
strop.
Na Koniarskej planine v Slovenskom krase sme uskutočnili dve akcie zamerané na
rekognoskáciu vrchu Veterník. Zaregistrovali sme dutinu s dĺžkou približne 5 metrov.
Sondážnymi prácami a pomocou kamery
sme zistili, že dutina je úzka v celej jej dĺžke.
V budúcom roku chceme v súvislosti s intenzívnejším pôsobením v tejto oblasti nadviazať
Organizačné správy SSS

Speleoklub Rokoš
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleo Rožňava

Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava sa
v roku 2013 zamerala na výskum už známych
lokalít na Silickej planine. Členovia skupiny
pracovali na lokalitách Hradná vyvieračka, vyvieračka pri Veľkej skale, Horárovej jame, Novom Malinčiaku, Lavičke, kde boli objavené
nové priestory v celkovej dĺžke 19 m, a znovu
obnovili práce v Ponore pri zemiačnisku. Akcie
sa zdokumentovali a vyhotovili sa aj technické
denníky. Zúčastnili sme sa expedície v Rumunsku, kde sme mali možnosť preveriť stav niektorých lokalít, ktoré objavili naši členovia pred
štyridsiatimi rokmi, a s miestnou jaskyniarskou
skupinou Speo Sugo sme sa dohodli na ďalšej
spolupráci pri prieskume. Počas expedície sme
preskúmali niekoľko lokalít vrátane známej jaskyne Șugău – Súgó. Po vydarenej expedícii sme
pozvali rumunských kolegov na Slovensko, kde
mali možnosť prezrieť si naše jaskyne.
Už niekoľko desaťročí spolupracujeme s jaskyniarmi z Liberca.
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Skupina sa prezentovala už tradične na
novoročnom výstupe na vrchol Volovca, pod
Spišským hradom na Gulášfeste a na fašiangových oslavách.
Skupina dostala významné ocenenie, ktoré
udeľuje Košický samosprávny kraj raz ročne
piatim osobnostiam a kolektívom za osobitný
prínos pre rozvoj kraja, významné činy alebo
úspešné výsledky v rozličných oblastiach. Naša
skupina prevzala plaketu predsedu KSK Zdenka Trebuľu za dlhoročnú prácu v oblasti speleoterapie, za historicky významné objavy, za
záchranárske akcie, ako aj za reprezentovanie
Slovenska a Košického kraja pri záchranárskom cvičení EU-HUNEX-DECATHLON 2009
na území Maďarskej republiky (Budapešť, Miškovec). Predseda VÚC vyzdvihol v príhovore
úsilie a prácu ocenených.
Zúčastnili sme sa na záchranárskom cvičení,
ktoré organizovala MBSZ (Magyar Barlangi
Mentőszolgálat) v jaskyni Béke v maďarskom
Aggteleku, ako aj na cvičení Horskej záchrannej služby SR v Slovenskom krase. Organizovali sme 65. výročie založenia nášho klubu,
na ktorom sa zúčastnili predsedovia viacerých jaskyniarskych klubov a významní hostia
z Maďarska.
Z akcií v teréne sme vyhotovili spolu 23
technických denníkov. Celkový počet akcií: 33,
spoločné akcie: 5, objavené metre: 19.
Na finančné zabezpečenie skupiny okrem
výnosu z 2 % dane nám prispeli RPIC Rožňava
a STEFE Rožňava s.r.o.
Bartolomej Šturmann, podpredseda skupiny

vou cestou, oblasť Tlstej hory, Krížsku dolinu,
Ľubeľskú dolinu a ďalšie.
V Liskovskej jaskyni sme pracovali v chodbách na Západnom konci. Tu sa nám podarilo
preniknúť puklinovou chodbou ďalej západným smerom. Neskôr sa členom M. Mackovi
a P. Jurečkovi podarilo rozšíriť úžinu s prievanom. Chodby ďalej pokračujú zasedimentovaním smerom hore a dole. Prievan ide od
západu z bieleho miesta a treba tu v prácach
pokračovať.
Výkopové a prieskumné práce sa konali aj
nad jazierkom, ale chodba sa skončila v úžinách a v druhom smere zasedimentovaním
smerom hore. Celý rok sa pracovalo i na údržbe a kontrole uzáverov. Vlámanie do jaskyne
ani poškodenie uzáveru sa nezaznamenalo.
Celková dĺžka jaskyne vzrástla na 4505 m.
V Camberovej sonde M. Macko a P. Sliačan vykonali prieskumné a výkopové prace
a hľadali za pomoci prievanových trubičiek
pokračovanie.
V oblasti Liskovskej jaskyne sme sa v Sonde
nad krížovou cestou zahĺbili o 1,5 m. Puklina
sa striedavo zväčšuje a zmenšuje. V prácach sa
bude pokračovať, keďže tu silno v zimnom období stúpa para a je tu veľký predpoklad pokračovania smerom na systém Liskovskej jaskyne.
V Liskovskom kameňolome vykonal povrchový prieskum P. Sliačan. Našiel tu nové
zasutinené chodby a otvory. Naďalej sa kontrolovali jaskyne č. 1 a č. 2.
Nad Liptovskou Lúžnou v oblasti Magury
sme vykonali prieskum v Jaskyni s jazerom.
M. Jurečka a P. Sliačan za pomoci vedier jazero vyčerpali. Chodba klesá a po 2 m sa končí
v úžinách. Jaskyňu máme v pláne zamerať a zdokumentovať.
Na Tlstej hore sme skúmali Jalovú priepasť
a jej ďalšie pokračovanie za úžinou.
Počas roka prebiehala oprava komínov a verandy na speleozákladni.
Skupina sa aktívne zaoberá aj montanistickým prieskumom a dokumentáciou starých
banských diel na Liptove.
Pavol Jurečka, podpredseda OSS

Oblastná speleologická skupina
Ružomberok

V roku 2013 sme odpracovali 53 akcií a naša
činnosť sa zameriavala hlavne na Liskovskú
jaskyňu, Liskovský kameňolom, oblasť okolo
Liptovskej Lúžnej, jaskyne v Magure, Liptovské
Revúce, Camberovu sondu, Sondu nad KrížoSpravodaj SSS 1/2014

Speleoklub Slovakia – Ďumbier
Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
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Dĺžka Stratenskej jaskyne sa zmenila: 19 752 m
+ Psie diery 2 670 m = 22 422 m.
Spolu sa do Stratenskej jaskyne zorganizovalo 22 akcií, z toho 7 exkurzií pre ukrajinských,
ruských a maďarských jaskyniarov, turistov
a iných záujemcov, spolu 53 exkurzistov. 15
akcií bolo pracovných; odpracovalo sa na nich
71 dní („človekodní“).
XLVI. klubový jaskyniarsky týždeň sme
v uplynulom roku naplánovali od 3. 8. do 10.
8., ale nedočkavci prišli na táborisko v doline
Tiesňavy v Slovenskom raji už dopoludnia 1. 8.
Na podujatí sa zúčastnilo 25 členov klubu,
jeden hosť z ČSS a 28 rodinných príslušníkov
členov klubu.
Pracovná činnosť sa zamerala na Stratenskú jaskyňu, Jaskyňu pri čmeliakovi, Sintrovú
a Čižmovú jaskyňu. Na základe posúdenia doterajšej činnosti a nádejnosti jednotlivých pracovísk bolo rozhodnuté, že Chodbu reprezentantov a Priamu chodbu treba považovať za
perspektívne a treba sem sústrediť všetku našu
činnosť. V obidvoch chodbách sa zistili nové
výskyty hnileckých štrkov. V Chodbe reprezentantov pokračovalo sondovanie vo vybranom
smere. Dňa 8. 8. sa v čelbe prieskumnej chodby
objavil otvor priemeru asi 10 cm s intenzívnym
prúdením vzduchu so zvukovým prejavom
smerom do chodby. Tento jav jednoznačne
ukázal, že náš smer prieskumu je správny a nádejný. V Priamej chodbe sa urobil podrobný
prieskum a boli objavené nové priestory, podrobne opísané v predchádzajúcich riadkoch.
Pokračovalo sondovanie v Jaskyni pri čmeliakovi, ale práce nenapredovali podľa našich
predstáv. Jedna pokusná akcia bola aj v Sintrovej jaskyni. Ďalšie pokračovanie práce v jaskyni
vyžaduje zmeniť technologický postup. Zdá sa,
že sondovanie v Čižmovej jaskyni v Pelci môže
priniesť zaujímavé výsledky.
V rámci povrchových prác sa objavilo, zaevidovalo a zdokumentovalo 6 jaskýň na Húzovskom a v hornej časti Sámelovej doliny:
Cudenisko č. 1 (8 m), Malinová (14 m), Holubica (10 m), Zvieracia (6 m), Čokoládová (5 m),
Symbolová (12 m), Sámelov tunel (5 m). Zo
všetkých sú zamerané súradnice vchodov, fotodokumentácia a mapa jaskynných priestorov.
Na lokalite Borovniak sa zamerali a zdokumentovali 4 nové závrty a situačne sa zameralo
7 závrtov na Besníku.

Speleologický klub Slovenský raj mal k 1. 1.
2014 41 členov. Činnosť klubu v r. 2013 bola
zameraná na prieskum a evidenciu povrchových a podzemných krasových javov v Slovenskom raji, ojedinele aj v iných lokalitách.
Prieskumné práce
Prvý zimný zraz. Prieskumné práce sme začali I. zimným zrazom, ktorý sa uskutočnil
v Stratenej v dňoch 23. – 27. 1. 2013. Na zraze
sa zúčastnilo 25 členov klubu a traja rodinní
príslušníci. Napriek ťažkým prírodným podmienkam (veľa snehu) sa vykonali dve akcie do
Stratenskej jaskyne a na povrchu sa uskutočnil
prieskum nádejných miest, kde sa očakávali
výduchy teplého jaskynného vzduchu v zasneženom teréne. Počas zrazu sa uskutočnila aj
výročná členská schôdza.
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne. V uplynulom roku v Stratenskej jaskyni pokračovali sondovacie prieskumné práce v Chodbe
reprezentantov a v Priamej chodbe. V prvej
z nich pokračovalo razenie chodby východným
smerom a bola otvorená dutina s intenzívnym
prievanom. Z hľadiska perspektívnosti treba na
tomto pracovisku pokračovať. V Chodbe reprezentantov sa vykonal aj odber vzoriek štrkov.
V Priamej chodbe pokračoval intenzívny
prieskum. S použitím lezeckej techniky sa
preskúmali komíny (jeden 15 m) a dve 10 m
odbočky, v ktorých sa nezistilo pokračovanie.
V chodbe Pod Priamou sa objavilo, preskúmalo
a zmapovalo 72 m chodieb s prevýšením 19 m.
Z bodu 1717 Priamej chodby bolo objavených,
preskúmaných a zmapovaných 58 m nových
chodieb. Na pracovisku v Priamej chodbe sa
zmapovalo 8 m nových priestorov. Spolu bolo
v areáli Priamej chodby objavených a zmapovaných 158 m jaskynných priestorov. Sú tu
predpoklady objavenia ďalších priestorov.
Organizačné správy SSS
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kov je dlhá 15 m. Povrchový prieskum sa vykonal v Hlbokej dolke bez pozitívneho výsledku.
V Kurimjanskej dolke boli označené štítkami, získala sa fotodokumentácia a GPS súradnice z týchto jaskýň: Jaskyňa v Kurimjanskej
dolke, Prievanové abri, Jaskyňa Nad Mlynkom,
Malé abri Nad Mlynkom, Veľké abri Nad
Mlynkom.
Taký istý rozsah prác sa vykonal aj v jaskyni
Marekova diera, Tri skalky, Dve skalky a Piesková baňa. Skalné okno v Tesnine bolo iba
oštítkované.
V areáli Matky Božej sa oštítkovali, odfoto
grafovali a zamerali sa súradnice týchto objektov: Mráznica 2, Mráznica, Vozárka, Čižma,
Viktor a Matka. Podobne sa spracovala aj Jaskyňa na Košiarnom briežku.
Zaregistrovala sa nová jaskyňa Káblovka
(5 m) a spolu s jaskyňou Čingov sa oštítkovali,
odfotografovali a zmapovali. Pre nedostupnosť
signálu neboli zamerané súradnice.
V doline Lesnica bola označená štítkom
Výria jaskyňa (aj foto). Jaskyňa Peklisko sa
označila štítkom a zamerali sa súradnice navigátorom.
Nová jaskyňa Nad Turníkom (13 m) – mapa,
súradnice a fotodokumentácia.
Na pravej stráni doliny Tomášovská Belá sa
označili štítkami, odfotografovali a zamerali sa
súradnice týchto jaskýň: Jelenia a Malá jelenia
jaskyňa. Nová, 20 m dlhá jaskyňa Nad hĺbkou
sa zaregistrovala, zmapovala a zamerali sa súradnice vchodu pomocou navigátora.
Na lokalite Kopa: zamerané súradnice a fotodokumentácia jaskýň Kopa č. 1 a Kopa č. 2.
V oblasti Priehyba pri povrchovom prieskume sa objavili, zaregistrovali, zamerali súradnice a urobila fotodokumentácia vchodov
jaskýň: Žliabková (36 m), Jarná (8 m), Zasnežená (12 m), Nad vretenicou (6 m). Spolu bolo
objavených a zmapovaných 62 m jaskynných
chodieb. Zamerali sa súradnice a fotodokumentovali vchody týchto jaskýň: Žihľavová
diera, Esíčko, Balvanitá diera, Pravotočivá diera. Pri povrchovom prieskume sa zaevidovala
nová jaskyňa Priehyba (8 m; zamerané súradnice a foto vchodu).
Vo vrchu Pálenica pri povrchovom prieskume boli objavené jaskyne Pálenica (5 m)
a Cesnaková (4 m); vyhotovili sa ich mapy
a fotografie, zamerali sa súradnice.

Začaté štítkovanie jaskýň sa skončilo pracovným úrazom. Na krasovej planine Pelc boli opatrené štítkami tieto jaskyne: Danielova diera, Prepadlisko, Čižmová, Príma, Duo, Komíny a Vlčia.
Tri večery boli venované premietaniu prezentácií a krátkych filmov z činnosti nášho klubu
a kijevských jaskyniarov.
Stratenskú jaskyňu navštívila RNDr. Monika Orvošová, vedecká pracovníčka SMOPaJ, aj
s kolegyňou.
Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej teplej stravy a pitnej vody pre účastníkov mal na
starosti Peter Čížek so svojimi pomocníkmi
a pohotovostnou službou. Úspešný pracovný
týždeň narušila zlomená noha Ing. Viktora
Daniela.
Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Slovenského raja a niektorých iných území. Veľmi intenzívne sa pracovalo aj na iných lokalitách
Slovenského raja. Na území Čingova až Tomášovského výhľadu boli evidenčnými štítkami
označené tieto jaskyne: Skalná diera na Čingove I, Skalná diera na Čingove II, Tomášovská
jaskyňa, priepasť Studňa, jaskyňa Ďurkovec,
Malá studňa, Suchá diera, Horolezecká a Michalova jaskyňa. Zo všetkých sa vyhotovila aj
situačná fotodokumentácia vchodov a zamerali sa súradnice.
V Prielome Hornádu sa oštítkovali jaskyne
Rybárova a V Sihoti, zamerali sa súradnice
a urobila fotodokumentácia prvej z nich. Oštítkovali a odfotografovali sa aj Tri zahĺbenia. Na
Čertovej sihoti sa oštítkovali, odfotografovali
a zamerali sa im súradnice: Čertova diera,
Čertova jaskyňa a Vtáčia jaskyňa. V závere doliny Breznovica sa oštítkovali, odfotografovali
a pozične zamerali Diery Breznovica 1, 2 a 3.
V Kláštornej rokline sa oštítkovali, odfoto
grafovali a určili súradnice Kláštornej a Bielej
jaskyne. Zaregistrované bolo Abri Kláštorná
roklina (4 m; foto aj súradnice).
V Sokolovej doline dostali štítky: Jaskyňa
v Sokolej doline, Diera v Sokolej doline SD-1,
Diera v Sokolej doline SD-2, Diera pod Závojovým vodopádom.
Na ľavej stráni doliny Tomášovská Belá sa
situačne zamerali a odfotografovali jaskyne
Zlatá diera, Pri Zlatej diere, Riečna, Javor a Rotákova. Objavená a zaregistrovaná, fotodokumentovaná, zmapovaná, situačne zameraná
a textom komentovaná Jaskyňa prieskumníSpravodaj SSS 1/2014
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V Spišskom Štvrtku sa zistilo, že stará chodba pod kaplnkou bola zabetónovaná.
Návštevy starých banských diel v Novoveskej
Hute (štôlňa Bartolomej) a Smolníku (fotografovanie a čiastočná dokumentácia starých štôlní).
Návšteva krasovej lokality Biokovo v Chorvátsku.
V Slovenskom krase sa vykonal archeologický výskum s pozitívnym výsledkom na lokalite
Pesko, na Galmuse pokračoval archeologický
prieskum v jaskyni Chyža.
Ochrana krasových javov. Kontrolovali sa
uzávery uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie diery, Okienková) a robila sa ich
údržba. Kontroly jaskýň, ktoré sú ohrozované
návštevníkmi. Okrem toho radoví členovia
klubu vykonávali počas 78 terénnych speleologických akcií kontrolnú ochranársku činnosť
na vyše 150 speleologických objektoch. Naša
činnosť bola zameraná aj na ochranu povrchových krasových javov.

V Sokolích skalách sa zamerali súradnice
a urobila fotodokumentácia vchodov známych
jaskýň Zrútená diera a Neznáma jaskyňa, na
Havranej skale to boli: Jaskyňa HS č. 1, Jaskyňa
HS č. 2, Diera HS č. 1, Diera HS č. 2, Chladná
jaskyňa. V Srnčích skalách bola objavená nová
jaskyňa Na kraji (4 m), z ktorej je vyhotovená
mapa, zamerané súradnice a foto vchodu.
Fotografie a súradnice vchodov: Jaskyňa Pod
sedlom, Jaskyňa Remiáška, Štrbáková jaskyňa
a Jakubova jaskyňa. Zaevidované boli tri nové
jaskyne; zamerali sa ich súradnice, vyhotovili fotografie vchodov a mapy: Jaskyňa zmoknutých (7 m), Abri Štrbáková (3 m) a Okno
Štrbáková. Spolu objavených a zmapovaných
10 m chodieb.
Diera za Srnčími skalami, Pod sedlom a Remiaška – súradnice a foto vchodov. Objavené
a zaevidované dve jaskyne: Mesiačiková (3 m)
a Kamzíčie okno (4 m); zamerané súradnice,
foto vchodov a mapa.
Na krasovej planine Skala sa zamerali súradnice a vyhotovili fotografie vchodov týchto
jaskýň: Jaskyňa na Skale, Zlepencová jaskyňa,
Diera pri lanovke č. 1, č. 2, č. 3 a Jedličková
diera. Pri povrchovom prieskume sa zaregistrovala a zaevidovala Dolná jaskyňa (20 m;
súradnice a foto vchodu, mapa jaskyne).
V areáli Vyšnej záhrady a Strmej prte sa pri
prieskume objavili a zaevidovali tieto jaskyne:
Húzovské 1 (5 m), V Záhrade (9 m), Húzovské
2 (14 m), Strmá prť (4 m). Všetky jaskyne sa
zmapovali, majú zamerané súradnice a fotografie vchodov. Spolu bolo objavených a zmapovaných 31 m chodieb.
V oblasti Barbolice sa vyhotovila fotodokumentácia Priečnej jaskyne.
Do Medvedej jaskyne sa zorganizovali tri
exkurzie a diplomantka z Košíc má za úlohu
zostaviť model 3D z časti jaskyne. Uskutočnilo
sa jedno zimné sčítavanie netopierov. Náplňou
jednej akcie bola obhliadka Koniarovej a Skrytej jaskyne.
Archeologický prieskum sa vykonal v týchto
jaskyniach: Tunel, Blajzloch, Pod Kočom, Pod
Kočom 1, jaskyňa Pri javore, Západný tunel.
V iných územiach mimo Slovenského raja sa
uskutočnili tieto akcie:
Naši členovia zaistili a sprevádzali exkurziu
členov baníckeho spolku Spiš do Šarkanovej
diery.
Organizačné správy SSS

Výchovné, informačné a vzdelávacie aktivity
Členovia klubu sa zúčastnili rozličných podujatí organizovaných SSS a SSJ. Na Speleomítingu SSS sa zúčastnilo 19 členov klubu. Celú
akciu zaisťovala Oľga Miháľová s pomocníkmi
Ing. Petrom Budickým, Františkom Miháľom,
Ing. Štefanom Skalským. Mgr. Marián Soják,
PhD., mal príspevok Perspektívy archeologického prieskumu v Čiernej hore a F. Miháľ
prezentoval Stratenskú jaskyňu.
Štyria členovia sa zúčastnili Speleofóra ČSS,
v rámci ktorého navštívili Sloupsko-šošůvske
jaskyne.
Na Dialógoch pod klenbou v Levočskom
múzeu bola prezentácia o práci Speleologického klubu Slovenský raj, Medvedej a Stratenskej
jaskyni (Ing. Ján Tulis) a František Miháľ predstavil svoju výtvarnú tvorbu v jaskyniach.
Dvaja členovia sa zúčastnili v Liptovskej
Sielnici na konferencii Výskum, využívanie
a ochrana jaskýň.
V Spravodaji SSS bol publikovaný príspevok
Oľgy Miháľovej Speleomíting 2013 a Františka
Miháľa Priepasť Jatky v Slovenskom raji.
Bezpečnosť pri práci
Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku
sa vo Vlčej jaskyni stal vážny úraz – náš člen Ing.
Viktor Daniel si zlomil nohu. Liečil sa 5 týždňov.
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Ostatná činnosť
Našu ponuku na opravu strechy na základni v Stratenej Správa slovenských jaskýň
neakceptovala. Budova vo vlastníctve Správy
slovenských jaskýň je už nepoužiteľná. Klub
zaisťuje pre členov na prezliekanie a skladovanie materiálu maringotku.

V jaskyni Skalistý potok v sifóne 17.17 sa
dvojica Hutňan – Honeš pokúsila nájsť pokračovanie, ale zastavil ich balvan, ktorý znemožnil ďalší postup. Momentálne prebiehajú
pokusy o jeho odstránenie.
V auguste sme zorganizovali expedíciu do
Macedónska do pohoria Jakupica, kde sme
predĺžili jaskyňu Babuna o ďalších 600 m. Boli
sme spoluorganizátormi speleopotápačskej
expedície do jaskyne Bue Marino na Sardínii,
kde sme prepojili jaskyne Su Molente a Bue
Marino, čím sme sa dostali bližšie k cieľu prepojiť jaskyne v údolí Cala Luna (350 nových
metrov). Dano Hutňan počas dvoch návštev
Mexika pokračoval v prieskume systému Koox
Baal.
Zúčastnili sme sa Medzinárodného speleologického kongresu v Brne, kde sme prezentovali
našu činnosť najmä v zahraničí. Pri príležitosti
usporiadania kongresu sme spolu s českým
Speleoaquanautom vydali knihu o spelopotápaní na Sardínii Cesta pod údolím.
V mene celého klubu ďakujem jaskyniarom,
ktorí nám umožnili skúmať v ich regióne.
Karol Kýška, predseda klubu

Záver
Členovia Speleologického klubu Slovenský
raj sa v r. 2013 zúčastnili na 82 akciách, z toho
78 terénnych, ktorých náplňou bol speleologický prieskum, dokumentácia a ochrana
krasových javov. Počas jaskyniarskych akcií
sme odpracovali v teréne 361 dní. V Slovenskom raji sa objavilo a zaevidovalo 28 jaskýň
s celkovou dĺžkou 269 m, spolu s Priamou
chodbou 427 m, zadokumentovaných bolo 22
jaskýň s celkovou dĺžkou 175 m, spolu s Priamou chodbou 333 m, 54 jaskýň sa označilo
evidenčnými kovovými štítkami, z 95 jaskýň
boli v teréne zamerané súradnice pomocou
navigátorov (GPS) a zo 107 jaskýň sa vyhotovila fotodokumentácia vchodov. Vyhotovených
bolo 82 technických denníkov.
Ďakujeme členom SK SR za prácu vykonanú
v uplynulom roku a želáme úspešný jaskyniarsky rok 2014.
Ján Tulis, predseda SK

Sekcia speleopotápania
Sekcia speleopotápania nemá presne vymedzené pracovné územie, ale predpokladá sa jej
súčinnostná spolupráca so skupinami v rámci
SSS pri objavovaní, prieskume, dokumentácii
a mapovaní zatopených častí jaskýň a podzemných priestorov. Svoju činnosť preto plánuje
a vykonáva predovšetkým na základe oslovenia
iných skupín a subjektov v súvislosti s potrebou preskúmať podzemné priestory speleopotápačskou technikou.
Roku 2013 uskutočnila skupina 11 pracovných akcií. Všetky lokality, na ktorých sme pracovali, sme zdokumentovali na videozáznam.
Predovšetkým sme sa sústredili na prieskum
a obnovenie značenia v zatopených častiach
banského diela Dubník (8 pracovných akcií).
Na tejto lokalite je už niekoľko rokov zakázané
potápanie. Skupinu oslovil nový majiteľ povolenia na vykonávanie prác v tomto diele, na
prieskum aktuálneho stavu zatopených častí,
obnovenie značenia a zaistenie problémových
priestorov. Aj keď nejde o jaskynné prostredie,

Speleodiver
Členovia klubu Speleodiver sa počas prvého
roku existencie venovali nasledujúcim aktivitám. Spolu s jaskyniarskym klubom Demänovská Dolina uskutočnili 4 akcie zamerané na
prieskum sifónov v systémoch Demänovskej
a Jánskej doliny. V Pustej jaskyni preplávala dvojica Hutňan – Kýška sifón v Pieskovom dóme;
objavili priestory medzi sifónmi v tesnom kanáli a Pieskovým dómom. V tejto časti bude
nasledovať ďalší prieskum. V prítokovom sifóne
Achátového dómu sa potápala dvojica Husák
– Kýška, ale bez úspechu. V jaskyni Štefanová
sa Radek Husák dvakrát pokúsil prekonať odtokový sifón, ale ten sa končil v nepríjemnom
zúžení plnom sedimentu. V Jaskyni zlomísk
uskutočnili ponor Husák – Hutňan, ale vo veľmi nepriaznivých hydrologických podmienkach
a po zvážení rizík ponor prerušili.
Spravodaj SSS 1/2014
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V roku 2013 nastali zmeny v členskej základni skupiny. Nepokračujú v nej neaktívni členovia a z iných skupín prestúpili traja členovia.
Po čakateľskom období pribudol jeden nový
člen. Skupina má šiestich čakateľov na členstvo. Ich zapojenie do skupiny bude závisieť od
ich aktívnej činnosti.
Na rok 2014 boli naplánované spoločné
akcie s inými klubmi a skupinami SSS, ktoré
nás oslovili. Pôjde predovšetkým o speleopotápačské prieskumné akcie v jaskyniach Jazerná,
Ladzianskeho, Mokrá diera a Zúgó.
Peter Kubička, predseda skupiny

je to práca určená výlučne pre jaskyniarske
potápačské skupiny. Výsledok prác: popri videodokumentácii všetkých zatopených častí
sme navŕtali pevné železné kotvy na šnúru v celom zatopenom priestore, vymenili sme poškodené šnúry a identifikovali sme problémové
a nebezpečné miesta. Práce budú pokračovať.
Ďalšia oblasť pôsobnosti súvisí s nadviazaním veľmi dobrej spolupráce so Speleoklubom Tisovec. Tisovskí jaskyniari nás požiadali
o prieskum zatopenej časti Tunela pod Dielikom. Prieskum sme vykonali na obidvoch
zatopených portáloch tunela. Vyhotovený videozáznam sme odovzdali členom speleoklubu. Výsledok prác: zával tunela je po vodou
asi 10 m od tisovského portálu. Spôsobilo ho
prevalenie stropu vplyvom erózie tečúcej vody
na povrchu. Zo strany muránskeho portálu je
zatopených 200 metrov.
Druhou lokalitou speleopotápačskej činnosti
v spolupráci so Speleoklubom Tisovec bola
Jazerná jaskyňa. Dve pracovné akcie sa zamerali na predbežný speleopotápačský prieskum
malého jazera. Výsledok prác: Zatiaľ sa nepotvrdilo preplávateľné prepojenie medzi hlavným
a týmto malým jazerom. Keďže jazero má steny
pokryté hrubými nánosmi bahna, aj pri malom
kontakte sa voda okamžite zakalí na husté nepriehľadné prostredie. Celý prieskum sa preto
robil výlučne pohmatom. Jazero má členitú
štruktúru stien s rôznymi výčnelkami, strop sa
zvažuje a priemerne v 5 m sa stretne s dnom
v úzkej pukline. V strope sme našli komín, ktorý
geograficky smeruje k ďalšiemu malému jazeru.
Pomerne významným objavom bolo identifikovanie „záhadného“ bublania, ktoré sa vyskytuje
v množstve opisov z historických aj súčasných
prieskumov. Teória, ktorú sme poznali, bola
založená na prepade vody alebo plnení cez
zvláštne tvarované otvory v stenách. Bublanie
však vytvára stúpajúca hladina (ktorá pulzuje
v rozsahu približne 70 – 80 cm počas cca 30
minút – pozorovanie pri našej pracovnej akcii),
ktorá v jednom mieste uzatvorí vzduch v dutine
a ten potom kanálikom uniká pri zatápaní tejto
pukliny. Tento jav sa podarilo zachytiť na videozáznam. Na základe spoznaného stavu sme
dohodli s SK Tisovec plán ďalších prác.
Spoločné výsledky a videozáznamy sa prezentovali na II. ročníku Zrazu speleopotápačov, ktorý zorganizoval Speleoklub Tisovec.
Organizačné správy SSS

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

K 31. 12. 2013 mala jaskyniarska skupina 27
členov a 1 čakateľa.
V roku osláv 40. výročia objavenia jaskyne
Javorinka venovala skupina zvýšenú pozornosť propagácii tejto jaskyne. Členovia počas
prieskumu objavili cca 90 m nových chodieb
a zdokumentovali 355,57 m meranej dĺžky
chodieb, ako Československý komín – Trianglová chodba, Dóm s ozvenou, Heliktitová
chodba – Šmykľavé chodby, Chodby za Marakanou. Nová dĺžka jaskyne je tak 11 586 m
s deniveláciou 480 m. V rámci zabezpečenia
jaskyne členovia vymenili nevyhovujúce lanové kotvenia a lezecké prvky na zvýšenie bezpečnosti pobytu v jaskyni; tieto akcie boli zároveň spojené s dokumentáciou potrebnou na
vytvorenie dokumentárneho filmu k výročiu.
Takisto sa opravil poškodený poklop zimného vchodu. V rámci symbolického vstupu do
jaskyne 5. 10., ktorého sa zúčastnilo 29 členov
skupiny a pozvaných hostí, účastníci napriek
veľmi dobrým poveternostným podmienkam
uskutočnili len prehliadku Vstupnej priepasti
a Bludiska, pretože sifón Cerberus bol zaliaty.
Príjemným spestrením akcie bola účasť dvoch
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V rámci ochrany krasu dvaja členovia vykonávali strážnu službu na určených lokalitách.
Pod patronátom jaskyniarskej skupiny pracuje
speleokrúžok pre žiakov pri Základnej škole J.
M. Petzvala v Spišskej Belej. V uplynulom roku
sa krúžku zúčastnilo 17 žiakov, ktorí získavali
prvé skúsenosti na lezeckej stene Havran.
Celkove skupina počas 27 pracovných akcií objavila cca 172 m jaskynných priestorov
a zdokumentovala 355,57 m meranej dĺžky
priestorov.
Vladimír Fudaly, predseda skupiny

priamych aktérov objavenia jaskyne Javorinka, Vladimíra Vadovského a Františka Michnu, ktorý napriek zdravotným problémom
s chôdzou s barlami absolvoval sám trasu od
horárne pod Muráňom k jaskyni a naspäť.
Dokumentárny film k výročiu jaskyne sa premietol počas speleovečera venovaného 40. výročiu objavenia jaskyne Javorinka v miestnej
kinosále mesta Spišská Belá za účasti vyše 150
občanov mesta. Zároveň v rámci propagácie
skupina vydala propagačný materiál k výročiu jaskyne.
Spoločnou akciou do jaskyne Javorinka
v časti Schagyho chodieb a Loveckej jaskyne
sme sa s pomocou lavínových piepsov pokúsili
dokázať spojitosť týchto jaskýň, ale zatiaľ s negatívnym výsledkom.
Skupina počas roka venovala pozornosť
Puklinám nad Belianskou jaskyňou sledovaním prieduchov v zimnom období, následne
sme v Belianskej jaskyni hľadali možnosti
spojenia v priestoroch Galérie, Hudobnej siene a Bieleho dómu. Lokalizáciou Lyžiarskej
jaskyne v jarnom období na základe vytopeného prieduchu uskutočnila skupina prieskum
a pokusnú sondáž v sťažených podmienkach,
keď v rútivých priestoroch dosiahla cca 30
m dĺžky s prevýšením cca 15 m. Sledovaniu
prieduchov v zimnom období sa venovala aj
v Širokej doline. Pokračovaním prieskumu
v Alabastrovej jaskyni sa objavilo cca 20 m
nových priestorov. V spolupráci so Správou
slovenských jaskýň sa naši členovia aktívne
podieľali na sčítaní netopierov v Alabastrovej
jaskyni a Ľadovom sklepe, kde sledovali spolu 102 zimujúcich netopierov. Povrchovým
prieskumom v Suchej doline sme lokalizovali
dve jaskyne; vyššie položená a cca 30 m dlhá
dostala pracovný názov Motýlia jaskyňa, nižšie položená a cca 7 m dlhá je zatiaľ bez názvu. Prievanová jaskyňa si svojím charakterom
priepasťovej jaskyne vyžiadala spoluprácu
s členmi jaskynnej záchrannej služby, pričom
boli zabezpečené obťažné časti jaskyne, čím sa
zlepšila bezpečnosť a priechodnosť pri prieskume. Členovia skupiny sa zúčastnili okresnej
revízie NPP Jaskyňa Aksamitka a zároveň ako
hostia SSJ aj posúdenia znovuotvorenia dobývacieho priestoru v kameňolome na Pustom
poli pri Plavči v blízkosti malej puklinovej
jaskyne.
Spravodaj SSS 1/2014

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy

JK mal na konci roka 46 členov. V zložení výboru ani v členskej základni nenastali
zmeny. Za celý rok sa uskutočnilo 150 akcií,
z nich sa vyhotovilo 96 technických denníkov.
Rozsah speleologickej prieskumnej činnosti JK
vrátane prác pri odkrývaní a poznávaní, ako aj
pri dokumentácii a ochrane jaskýň ovplyvnili
aktivity súvisiace s rekonštrukciou terénnej
základne na Kortmanke, údržbou základne
v Priedhorí a budovaním náučného chodníka
k Pružinskej Dúpnej jaskyni.
Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa
sústredilo do jaskýň tzv. Zbojníckeho systému – Četníkova svadba, Strážovská priepasť,
Jánošíkova jaskyňa a do Jaskyne na Hrubej
Kačke, v Považskom Inovci do Opálenej skaly
a v Tribeči do Zvislej jaskyne na Žibrici. V Strážovských vrchoch sa pracovalo aj v Pružinskej
Dúpnej jaskyni (PDJ), kde bol ťažiskom paleontologický výskum a iné aktivity, v Súľovských vrchoch to boli Partizánska jaskyňa
na V. Maníne, Závadské jaskyne a Podskalská
jaskyňa, v Považskom Inovci jaskyňa Džimova
spása a sonda pri nej, v Tribeči Skrýšna diera.
Okrem spomenutých sa navštevovali aj ďalšie
„naše“ jaskyne a krasové lokality, v niekoľkých
prípadoch išlo o pracovné akcie iných klubov
39

Organizačné správy SSS

ciách a pri iných príležitostiach s členmi JK
Dubnica nad Váhom, Trenčianskeho speleo
klubu, ale aj iných jaskyniarskych skupín.
V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po
iné roky zorganizovali viacero akcií pre verejnosť. Sprístupnili a osvetlili sme ju 1 × v júni
a 2 × v septembri; návštevníkom jaskyne sme
poskytli lektorské a sprievodcovské služby
s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním, v rámci 3. ročníka podujatia Zelená modrá spojené s hudobnou produkciou – účinkovaním speváčok FS Považan a muzikantov a so
slávnostným odhalením informačného panela
NCH. Súčasťou dvojdňového podujatia boli
vystúpenia country a folkových hudobných
skupín v areáli futbalového ihriska v Čelkovej
Lehote a prvý raz turistický pochod Čelkovská
desiatka, vedúci odtiaľ k Priepasti medzi Kačkami a nazad. Koncom septembra sme zorganizovali prehliadku Dúpnej ako sprievodné
podujatie Horomil festu – festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici a začiatkom októbra
na Kortmanke stretnutie členov OZ Mikroregión Strážovské vrchy a občanov okolitých
obcí pod názvom Strážovské vrcholenie. Príležitostne sme vyšli v ústrety ďalším záujemcom
o prehliadku PDJ: materské a základné školy
z Bratislavy, Trenčína, Čadce a Považskej Bystrice, deti z letných táborov v RZ Priedhorie,
chovatelia vlčiakov z RZ Podskalie, turisti a iní
návštevníci od nás a z ČR. V auguste tu a na
Kortmanke boli na pokongresovej exkurzii
s našimi sprievodcami 2 ruskí, 2 švajčiarski a 1
taliansky jaskyniar, účastníci Medzinárodného
speleologického kongresu UIS v Brne. Celkove
si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo
skoro 800 osôb, ďalší sa zúčastnili prednášok
a besied v Kúpeľoch Nimnica, na odbornej
konferencii v Bratislave a inde. V Závadských
jaskyniach sme boli s účastníkmi letného tábora Cirkvi bratskej z Moravy, Brcove diery navštívili deti z Domaniže. Turisti z KST
Manín v Považskej Teplej nám pomohli pri
úprave chodníka k Partizánskej jaskyni. Vlani
sme sa stali pridruženými členmi Oblastnej
organizácie CR Región Horné Považie (členmi
Mikroregiónu Strážovské vrchy sme už niekoľko rokov); spolupracovali sme aj pri nakrúcaní
filmu v PDJ pre potreby tejto organizácie.
Prezentovali sme sa na Ekologickom jarmoku v Považskej Bystrici, zástupcovia JK Strá-

SSS, napr. JK Dubnica n. Váhom (Jaskyňa
s oknom, J. v Medzivrší, Mojtínska priepastná
jaskyňa), JS Adama Vallu (Kryštálová j. na
M. Rozsutci) a JK Speleo Turiec (Žiarna 3 a iné
jaskyne vo Veľkej Fatre). Náplňou akcií boli
povrchový prieskum, prieskumné sondovacie
či kopáčske práce, transport materiálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt,
fotografická a iná dokumentácia jaskýň či
účasť na ich výskume, len výnimočne merač
ská a mapovacia činnosť (Podskalská j.). V PDJ
v zime a na jar vykonávali pravidelné chiro
pterologické pozorovania členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov (SON) a v lete
tu začali paleontologické vykopávky členovia
ZO ČSS Býčí skála z Moravského zemského
múzea v Brne (výskum bude pokračovať aj r.
2014). V hlavnej chodbe jaskyne zimovalo až
185 netopierov (7 druhov), v jaskyni sa potvrdil výskyt kostí jaskynného medveďa a jaskynného leva, našla sa aj lebka medveďa hnedého,
stará okolo 20-tisíc rokov. Náplňou viacerých
akcií, a to aj v rámci speleologickej strážnej
služby, bola ochrana jaskýň a starostlivosť
o krasové javy (čistenie jaskýň a ich okolia,
kontrola a údržba uzáverov) i o bezpečnosť
pohybu v jaskyniach a ich okolí (úprava chodníkov, osádzanie stúpačiek, robenie výdrevy).
Kovovým uzáverom sa uzavrela Zvislá jaskyňa na Žibrici, vymenil sa zámok na Pokladovej jaskyni v Porubskej doline, osadili sa
reťaze a informačná tabuľa pri Partizánskej
jaskyni, nový informačný panel na začiatku
náučného chodníka Karola Brančíka pri pizzerii v Priedhorí, lavice a stôl pri vchode PDJ.
Exkurzné návštevy (do Dúpnej, Četníkovej
svadby, Závadských a iných jaskýň u nás, ale
v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS, na ktorom
sme sa viacerí zúčastnili alebo pomohli pri
jeho organizácii, aj do jaskýň vo Veľkej Fatre)
okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie praktických skúseností
s používaním lezeckých pomôcok a overenie schopností najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov a jaskyniarok. Týka sa to aj
2. ročníka speleoškoly na Borinke (M. Trusina)
a Lezeckých dní SSS na Mojtíne.
Spolupráca s členmi iných skupín a klubov
SSS bola zameraná predovšetkým na praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné aktivity.
Najviac sme sa stretávali na pracovných akOrganizačné správy SSS
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Speleoklub Šariš

žovské vrchy nechýbali na Speleomítingu SSS
v apríli vo Svite a mali sme zastúpenie aj na
Speleofóre ČSS v Moravskom krase. O našej
činnosti a jaskyniach alebo o iných aktivitách
členov JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť
aj z regionálnych i celoslovenských médií: Považskobystrické novinky, účinkovanie v reláciách odvysielaných v Slov. televízii (Tip na
víkend, Slovensko v obrazoch), v TV Markíza
a v Slov. rozhlase (Rádiovíkend). V Spravodaji
SSS, ktorého formálnu a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák a B. Kortman,
okrem stručnej správy o našej činnosti v č.
1, príspevku k 50-ke J. Krebesa v č. 2 a dvoch
krátkych príspevkov v č. 3 (Od Ekologického
jarmoku po Strážovské vrcholenie, Za štvrťhodinu na vrchole Európy) vyšiel v tom istom
čísle článok o najväčších jaskyniach Strážova
s bohatou mapovou a fotografickou dokumentáciou a v č. 4 závažný odborný článok
zhrnujúci doterajšie výsledky paleontologického výskumu v PDJ. Menej sme využívali
klubovú webovú stránku, rezervy sú najmä
v jej pravidelnej aktualizácii. Pripravili a vydali sme dve textovo-obrazové skladačky: Náučný chodník Karola Brančíka a Krásy a krasu
jaskýň – okolie Považskej Bystrice. Ako po
iné roky, aj teraz sme vydali vlastné vreckové
kalendáriky.
Našu činnosť v roku 2013 finančne alebo
inak podporili návštevníci Dúpnej, podnikatelia V. Kvaššay a D. Jance, starosta Čelkovej
Lehoty J. Čelko i sami členovia klubu. Získali
sme peniaze z SSS v rámci projektu za dokumentáciu jaskýň (druhú časť), zo SSJ na opravu uzáveru Priepasti medzi Kačkami, dotácie
z mesta Považská Bystrica a obce Pružina. Niektorí z nás bez nároku na odmenu vykonávali
práce na rekonštrukcii tejto základne, údržbárske a iné práce na základni v Pružine-Priedhorí
a pomáhali aj inak.
Hoci sme v uplynulom roku nezaznamenali
výraznejšie úspechy v prieskume krasu a jaskýň, najmä čo sa týka objavov a významnejších
postupov, prebudovaním terénnej základne
a zatiaľ aspoň čiastočnou úpravou hlavnej základne sme si vytvorili dobré zázemie a východiská na ich dosiahnutie v praktickej jaskyniarskej činnosti, ako aj pri prezentácii našich
aktivít v budúcnosti.
Bohuslav Kortman, predseda JK
Spravodaj SSS 1/2014

Rok 2013 bol pre klub úspešný svojimi výsledkami a dobrým pocitom z vykonaných aktivít.
Naši členovia pracovali na domácich lokalitách,
ale často aj v lokalitách mimo našej pôsobnosti
s jaskyniarmi iných jaskyniarskych skupín.
V závere roka sme prežili smutnú udalosť
– navždy sme sa rozlúčili s naším členom Mariánom Ducárom.
Členovia klubu za celý rok vypracovali 43
technických denníkov z 50 registrovaných akcií.
Keďže niektoré akcie boli súčasťou akcií iných
klubov a naši členovia pri nich boli v menšine,
technické denníky z týchto akcií nevypracovali.
Niektoré turisticko-vlastivedné akcie sme nezarátali medzi regulárne akcie, i keď sme pri nich
jaskyniarstvo a ochranu jaskýň propagovali.
Naši najaktívnejší členovia sú Gabika Majerníčková (hlavne s liptovskými jaskyniarmi),
Tina Majerníčková (naše, košické i liptovské
akcie) a Peter Imrich (s košickými a liptovskými jaskyniarmi).
Naši mapovači pomáhali zamerať naše i za
hraničné jaskyne, ale zväčša ako členovia väčších kolektívov. Tina Majerníčková zamerala
pivnicu Martala pri Veľkom Šariši.
Domáce krasové lokality
Naši členovia pracovali hlavne v Prievanovej
diere v Slovenskom krase, v Malužinskej jaskyni,
v jaskyni Stratený potok a v Červených vrchoch
v Tichej jaskyni a vo Vyšnej Kresanici. Spoločne
s jaskyniarmi z iných skupín pracovali v jaskyni
Havran na Ohništi a v Ľaliovom sedle v Červených vrchoch. Menšie aktivity boli v Slavkovskej
jaskyni pri Vyšnom Slavkove. Na požiadanie
Štátnej ochrany prírody v Prešove sme preskúmali terén nad starým kameňolomom pri
Pustom Poli, kde sme našli menšiu jaskynku,
a vyjadrili sme za náš klub negatívne stanovisko
vo veci otvorenia nového kameňolomu v tejto
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Zahraničné nekrasové lokality
Boli sme pozvaní na oslavu 10. výročia objavu Slowianskej jaskyne (Drwali), ktorú sme
spolu s poľskými jaskyniarmi objavili 14. 12.
2003. Oslavy boli presne po 10 rokoch, jaskyňu
sme si opäť prešli a užili jej kruté pukliny. Ocenili sme aj mrežu chrániacu vstup do jaskyne.
Po tradične bohatom programe osláv (na
príklad sme premietli film, ktorý natočil náš
člen v tejto jaskyni) sme na druhý deň skúmali
priepasti v kopci Piotrus.
V Poľsku sme si prezreli pseudokrasové lokality v okolí Dobczyc. Na Ukrajine bol jeden
člen a sympatizant v pieskovcových lokalitách
Tustaň a Bubnišče.

oblasti, pretože tu hrozí poškodenie už známych jaskýň a totálne zničenie novej jaskyne.
Zahraničné krasové lokality
S poľskými priateľmi naši jaskyniari pracovali v Goričkovej jaskyni pri Kužniciach
a v Grótke Zwolińskiego.
V Rumunsku opäť s košickými jaskyniarmi
naši členovia pokračujú v dlhodobom úspešnom prieskume jaskyne Drăcoaia a v jej neprebádanom okolí.
V Macedónsku boli členovia klubu pri prieskume jaskyne Duva, jaskyne Gorne Begovo
a pracovali v sonde pri jaskyni Slovačka jama
na Karadžici.

Historické podzemie
Naši členovia preskúmali a zamerali pivnicu
nad mlynským náhonom Martala vo Veľkom
Šariši. Zameraná dĺžka je 43 metrov.

Domáce nekrasové lokality
V našej najväčšej pseudokrasovej jaskyni
– Jaskyni pod Spišskou – sme sprevádzali
skupinu novinárov. Bol tu nakrútený krátky
dokument.
Veľké nádeje dávame do nového objavu – Jaskyne v Paledivke pri obci Regetovka. Podarilo sa
nám prebiť do jej pokračovania, avšak jaskyňa je
príliš aktívna, niektoré pukliny sa zmenšili a nie
sú priechodné (podľa hodnoverných informácií
informátorov) a postup bude náročný.
Naši členovia a sympatizanti kontrolovali
situáciu v novej lokalite – Vitrova dzira vo Veterníku; pripravovala sa tu akcia na dosiahnutie dna priepasti, kde sa predpokladal rekord
v hĺbke pseudokrasovej jaskyne na Slovensku.
Situácia v jaskyni Veterná diera v Malej Sobranej sa koncom roka opäť zopakovala – neznámy
vandal ju zahádzal kameňmi, a znemožnil tak
pohyb netopierov a salamandier, bola tiež zničená tabuľka o ochrane jaskyne. Vyčistenie musíme spojiť s inými aktivitami, aby sme zabránili
opätovnému zahádzaniu vchodu do jaskyne.
V Slanských vrchoch bola objavená geologická rarita – Deravý kameň, ktorý má vzťah
k jaskyniam vzniknutým vyvetrávaním kmeňov stromov. Ide o minijaskynky, kde sa kmene
a konáre stromov, ktoré so sebou vzal lávový
prúd, premenia na rúry. V našom prípade
majú „rúry“ malé priemery a zatiaľ sme regulárnu jaskyňu (podľa parametrov v zákone)
nenašli. V Slanských vrchoch sme však našli
menšie jaskynky, napríklad Fúrikovú jaskyňu
v kopci Garamboš pri jazere Izra alebo jaskynky v Dubovom dole pod Menším vrchom.
Organizačné správy SSS

Iné aktivity
Našou obľúbenou akciou je Speleomíting vo
Svite a niekoľko členov klubu bolo aj na Jaskyniarskom týždni v Blatnici. Naši členovia mali
prednášku o jaskyniach okolia Sniny, kde sme
sa zamerali na nekrasové jaskyne, pretože chceme podchytiť miestnych informátorov. Ďalšia
prednáška sa týkala jaskýň v pohorí Branisko.
Spolupracovali sme s Veronikou Zykovou pri
prezentácii výstavy Jaskyne Indonézie, ktorá
bola inštalovaná v Mestskom múzeu a galérii
vo Veľkom Šariši.
Peter Hurný, predseda klubu

Speleoklub Tisovec

Speleoklub Tisovec v roku 2013 vykonával
svoju činnosť vo vymedzenom území Tisovského krasu a časti Muránskej planiny na základe
súhlasu a povolenej výnimky KÚŽP v Banskej
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teplila sa časť steny, ktorá bola obložená tatranským profilom. Celkove sa tu uskutočnilo
8 akcií a odpracovalo 126 hodín.
Ostatné. Traja členovia speleoklubu sa zúčastnili na Speleomítingu vo Svite a Jaskyniarskom týždni SSS v Blatnici.
Pri príležitosti druhého výročia úmrtia nášho člena Štefana Dianišku sme upravili jeho
hrob na miestnom cintoríne.
Ivan Kubíni, predseda speleoklubu

Bystrici a v zmysle plánu práce na toto obdobie. Uskutočnilo sa spolu 48 akcií, odpracovalo
sa 362 hodín.
Prieskumná činnosť. Pokračoval prieskum
Fučiacej diery a v sonde Biele vody, ktorá sa
končí malou jaskynkou, v Jazernej jaskyni, ktorá bola vystrojená pre ľahší prístup a uskutočnil sa v nej predbežný potápačský prieskum.
V Daxnerovom závrte boli objavené nové priestory v odhadovanej dĺžke 200 m (Vlček). Objavená bola Jazvečia jaskyňa v závrtovej oblasti
Hlbokého jarku s predpokladanou dĺžkou do
80 m (Hutka, Vlček). Uskutočnil sa povrchový prieskum. V menšom rozsahu pokračovali
sondovacie práce v jaskyni Natálka.
Dokumentačná činnosť. Novoobjavené jaskynné priestory sa predbežne zdokumentovali,
opísali, vyhotovili pamäťové náčrtky a fotografie.
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.
Osvetová, propagačná a publikačná činnosť. V Spravodaji SSS bolo uverejnených 10
príspevkov, v Tisovskom mesačníku 3 a v Krásach Slovenska 4 články. V Bulletine of the
Slovak Speleological Society 2013 vyšiel jeden článok v angličtine. Vydaná bola brožúrka
Stručná história speleopotápania na Muránskej
planine. Prispeli sme do spomienkovej publikácie O troch jaskyniaroch – Kámen, Šrol, Mitter.
Tisovský kras a vybrané jaskyne navštívili jaskyniari z Poľska a Maroka. Uskutočnili
sme prednášku a exkurziu do krasu pre EGT,
prednášky a premietanie filmov pre verejnosť
v rámci II. ročníka Zrazu speleopotápačov.
Jaskyne Teplica a Dvoch kamarátov navštívil
Pavol Barabáš. Jaskyňu Michňová navštívili
siedmi účastníci 16. medzinárodného speleologického kongresu v Brne. Tajomník SSS a náš
člen L. Vlček sa zúčastnil zasadnutia valného
zhromaždenia Európskej speleologickej federácie v Taliansku. Uskutočnili sme niekoľko
exkurzií v teréne pre záujemcov a zahraničných jaskyniarov.
Údržba Výskumnej terénnej stanice Suché
doly. Na VTS Suché doly pokračovali rekonštrukčné práce vnútri chatky. Rozobrala sa
časť podlahy a vnútornej izolácie. Vybetónoval
sa stredový základ na uloženie nosníkov a zaSpravodaj SSS 1/2014

Trenčiansky speleoklub
Vačšina prieskumných akcií bola zameraná
na jaskyňu Tam za rohom, kde sme postúpili
o 4 m. Pri Slatinke nad Bebravou, vo svahu
Bukovinskej skaly, sme sondovali v závere 12 m
dlhej jaskyne Líščia diera. Zistili sme, že zavalený priestor smeruje ku Kunej jaskyni (dĺžka
25 m), ktorej zadná časť sa sem veľmi tesne
približuje. Po tomto overení sme v práci nepokračovali, pretože prepojenie jaskýň nepovažujeme za žiaduce z hľadiska ich ochrany.
V jaskyni Remať sme spočítali zimujúce netopiere. Povrchový prieskum sme vykonali na
svahoch vrchu Remať a v okolí Starého hája
nad Omšením. Vykonali sme niekoľko kontrol
jaskýň Dupná diera a Viežka. Zo 16 akcií sme
vyhotovili 7 technických denníkov.
V rámci udržiavania družobných vzťahov sa
niektorí členovia zúčastnili na prieskumných
akciách iných klubov. Bolo to v Kanálovej jaskyni
v Jánskej doline, v Pustej jaskyni, v sonde Plazivé
oko v Čachtickom krase, v Čachtickej vyvieračke
a v jaskyni na Hrubej Kačke v krase Strážova.
Štyria členovia sa zúčastnili na 54. JT v Blatnici.
Miroslav Sova, predseda speleoklubu

Oblastná skupina Tribeč

Pracovná činnosť v tomto roku sa sústredila
na priepasť Müller (Muflóniu jaskyňu) v k. ú.
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objaviť 15 metrov nových priestorov s pestrou
krasovou výzdobou. Havranická jaskyňa tak
presiahla dĺžku 100 m. Následne sme práce sústredili na koncovú studňu, kde kamene padali
kamsi hlbšie. Tu sme pracovali až do jarných
mesiacov. Prieskum však nepriniesol očakávaný
úspech. Priemer sondy sa síce zmenšuje, ale v hlbších častiach je potenciál na jeho rozšírenie.
Martin Kočkovský sa začiatkom júla zúčastnil Zrazu malokarpatských jaskyniarov organizovaného skupinou Jaskyniari Plavecké
Podhradie a pomohol na výkopových prácach
v Stromovej jaskyni (Plavecký kras).
Jaskyniarsky víkend na Jágerke sme zorganizovali v prvý augustový víkend. Pozvanie
prijali aj jaskyniari z Plaveckého Podhradia
a členovia Klubu priateľov turistiky, ktorí nám
pomáhali na našich lokalitách. V rámci zrazu
sa pracovalo v Havranickej jaskyni, Orešanskej
sonde (Kuchynsko-orešanský kras) a na Husom stoku.
Počas leta a neskôr aj jesene sme intenzívne
pracovali v Havranickej jaskyni. Rozširovali
sme úzke miesta a pracovali „na dvoch frontoch“ – v studni na konci objavených priestorov a na dne Michalovej sienky. Tu sa pri
rozoberaní závalu otvárajú menšie dutinky,
ktoré však rýchlo zapadajú.
Tomáš Lánczos sa ako jediný náš člen zúčastnil Jaskyniarskeho týždňa SSS v Blatnici a aj
Zrazu speleopotápačov v Tisovci.
Začiatkom jesene sme oprášili staré lokality
na Veterlíne. Rozširovali sme úzku puklinu na
Veterlínskej sonde (Plavecký kras). Na dne pukliny sa nachádza černozem a je perspektíva na
jej rozšírenie v hlbších častiach. Pracovali sme
aj v Priepasti 3/V2 pod vrcholom Veterlína. Tu
sme sa na prvej akcii zahĺbili na konci jaskyne,
odkiaľ cítiť intenzívny prievan. Narazili sme na
veľký spriečený blok, pod ktorým sa nám začali objavovať voľné dutinky. Na ďalšej akcii sme
blok rozbili a v súčasnosti čaká na vytiahnutie.
Boli sme iba traja a k ťažbe až na povrch je
potrebných viac ľudí. Iniciátorom týchto prác
je najmä Ľubomír Benian.
Koncom roka sme zintenzívnili práce
v Havranickej jaskyni. Práce prinášajú úspech
najmä pod Michalovou sienkou, odkiaľ vanie
intenzívny prievan. Postup je tu pomerne
rýchly. Vyťahujeme iba balvany, ktoré nie sú
presintrené. Podarilo sa nám v hĺbke prepo-

Veľké Pole. Práce v najspodnejšej časti nepriniesli žiaden uspokojivý výsledok (cca 2 m),
preto sme sa presunuli na dno vstupnej šachty, odkiaľ sme vyťahali na povrch asi 0,75 m3
sutiny. Dve zanesené pukliny dávajú nádej na
postup. Pre turistov z Hliníka nad Hronom
sme zabezpečili exkurziu a zostup do Krasovej
jaskyne prvej (Sklené Teplice) a navštívili sme
baňu Floriánka v Hodruši.
Pokračovala už tradičná spolupráca so Speleo Bratislava na ich lokalitách v Belianskych
Tatrách (Sedlákova diera 4 ×, Jaskyňa štyroch
medveďov 1 ×), ako aj výjazdy na pracovné
víkendy do Jaskyne mŕtvych netopierov (3 ×).
Jeden člen sa zúčastnil na 8. EuroSpeleo Fore
v Millau vo Francúzsku.
Uskutočnili sme 9 akcií na vlastných a 8 akcií na cudzích lokalitách.
Jozef Kosej

Speleoklub Trnava

Rok 2013 sme pracovne začali na lokalite
Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras). Hnaní sme boli najmä intenzívnym prievanom
vychádzajúcim z hlbších častí jaskyne. To bol
dôvod na rozširovanie oboch strán Prievanovej
pukliny. Na jej konci vidno rozširujúcu a zatáčajúcu sa chodbu. Strop však v tejto časti nie
je stabilný, preto bude potrebné ho zabezpečiť.
Medzi blokmi sme narazili na nekrasový náplav, čo môže byť signálom, že práve tadiaľto
tiekli kedysi vody do jaskyne.
Od zimných mesiacov sme pracovali v Havranickej jaskyni (Plavecký kras). Po neúspechu
v Zadymenej sienke, kde sme prišli na pevnú
skalu bez pokračovania, začali sme výkopové
práce v tzv. Michalovej sienke. Najprv tu začal
sondovať Michal Jánošík. Začiatkom februára
sa nám v tomto mieste otvorila puklina, z ktorej vanul intenzívny prievan. Po niekoľkých
akciách sme priestor rozšírili. Podarilo sa nám
Organizačné správy SSS
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jiť Michalovu a Zadymenú sienku. Tá nám
v budúcnosti pomôže ako medziskládka, ak
nebude dostatok ľudí na transport materiálu
do Zbojníckej siene.
Počas roka sme do malokarpatských jaskýň
zrealizovali 36 pracovných akcií. Okrem nich
sme začali práce na stavbe jaskyniarskej základne v Horných Orešanoch – časti Majdánske. Práce budú pokračovať aj v nasledujúcom
roku, keď by sme chceli dokončiť pivnicu,
ktorá bude dočasne slúžiť ako základňa s potrebným zázemím.

ktorého nás požiadalo vedenie SSS. Zorganizovania tohto celoslovenského podujatia sme sa
úspešne zhostili v priestoroch autokempingu
Blatnica.
Ďalej členovia JK ST zorganizovali počas
roka celkove 86 pracovných a povrchových
prieskumných akcií. Činnosť klubu sa ako
každoročne skladala z viacerých smerov jednotlivých skupín.
V lokalite Žiarna jaskyňa 3 sa stále pokračovalo najmä vo dvojici Jano Šparec a Miro
Kardoš. Pracovné akcie boli zamerané hlavne na prepojenie Južnej sondy. V jaskyni sa
uskutočnilo od januára do začiatku apríla
7 pracovných akcií a koncom roka jedna
akcia. V Medvedej jaskyni sa konalo spolu 6
pracovných akcií v zložení Šparec, Hanula,
Kardoš, Miko, Ballo a Bukovský ml., a to
s cieľom jej prepojenia s jaskyňou Javorina,
ako aj v rámci príprav na JT. Prieskumné
akcie ako súčasť príprav na JT sa uskutočnili
ešte po jednej v Žiarnej jaskyni 2, Perlovej
jaskyni, jaskyni Javorina, Suchej jaskyni 1
a Suchej jaskyni 2, spolu 5 akcií. Na jeseň sa
uskutočnila jedna pracovná akcia v Ľadovej
priepasti na Štrochoch a jedna povrchová
akcia na Malcove.
Roku 2013 naďalej pokračovali v jaskyniach
aj vedecké a odborné práce z oblasti paleontológie a geológie pod vedením A. Bendíka.
V jaskyni M-1 (3 pracovné akcie) sa odobrali
osteologické zvyšky medveďa jaskynného (doteraz nájdených viac ako 500 ks kostí). Boli
laboratórne ošetrené a determinované a sú
uložené v SNM v Martine.
Dvojica Varecha a Farský uskutočnila
jednu povrchovú akciu pri prieskume vodopádov a štôlní v oblasti Mlynskej doliny
pod Martinskými hoľami. Ján Farský urobil filmové reportáže z 54. JT a prieskumu
Mlynskej doliny, ako aj dva články s fotografiami z JT. Všetko je umiestnené na portáli
regionportal.sk.
Skupina okolo Paľa Pokrievku ml. mala
v roku 2013 celkovo 68 akcií. Opäť sa ich
najviac týkalo prieskumu v masíve Tlstej.
V prvej polovici roka sa venovali prieskumu
jaskyne M-1. Po objavení siene Medvedí cintorín sa najprv pokúsili nájsť pokračovanie
pod východnou stenou tejto siene, čo je
hlavný smer do masívu. Vykopali tu sondu

Osveta
Dňa 25. 5. 2013 sa slávnostne otvoril náučný
chodník Smolenický kras. Zrealizovali sme ho
vďaka podpore Nadácie SPP, Trnavského samosprávneho kraja a Chemolaku Smolenice a. s.
Náučný chodník teraz obsahuje 9 nových náučných panelov a altánok na lúke Vlčiareň. Nové
náučné tabule predstavujú komplexný pohľad
na Smolenický kras. Návštevníkom chodníka
je okrem jaskyne Driny predstavená aj krasová
dolina Hlboča s jediným občasným vodopádom v Malých Karpatoch. Pri zostavovaní textov nám pomohli lesníci, ochranári, geológovia
a pracovníci Správy slovenských jaskýň.
V spolupráci so Speleo Bratislava sme druhýkrát zorganizovali úspešný kurz Speleoškoly
pre záujemcov o jaskyniarstvo. Úspešný bol
z pohľadu samotnej realizácie kurzu, ako aj
počtu absolventov, ktorí, veríme, doplnia rady
jaskyniarov.
Počas celého roka sme uskutočnili niekoľko prednášok o jaskyniach pre deti a širokú
verejnosť.
Alexander Lačný, predseda SPKTa

Jaskyniarsky klub Speleo Turiec

Klubový rok 2013 sa niesol hlavne v znamení 54. jaskyniarskeho týždňa, o usporiadanie
Spravodaj SSS 1/2014
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V Belianskom krase sa zúčastnili spolu so
Speleoklubom Malá Fatra na prácach v Žiarnej jaskyni 4 a pracovali aj v Žiarnej 3. Koncom roka začali pracovať na lokalite Jaskyňa so závalom. Spolu s Petrom Holúbekom
zamerali vchody jaskýň v Sokole neďaleko
Slovenského Pravna a Ondrášovských skalách. V rámci príprav na JT navštívili Perlovú
jaskyňu, jaskyňu Javorina, Medvediu jaskyňu
a Žiarnu jaskyňu 2.
V krasových oblastiach mimo územia Turca sa zúčastnili na viacerých pracovných
akciách. V Červených vrchoch pracovali
v Medvedej jaskyni a z poľskej strany v Novej Goričkovej. V Demänovskej doline sa
zúčastnili na pracovných akciách v Pustej
jaskyni. V Jánskej doline v masíve Ohnišťa
pracovali v priepasti Havran. Navštívili Starý
hrad a pomohli pri prieskume Poľovníckej jaskyne. Exkurzne navštívili Malužinskú
jaskyňu (Nízke Tatry), Rudické propadání
a Sloupsko-šošůvské jeskyně v Moravskom
krase a hydrotermálny kras pod Budapešťou.
Okrem toho sa tradične zúčastnili na expedícii do Macedónska.
Na domácich lokalitách objavili 45 m nových priestorov; to je vlastne aj celoklubový
výsledok, čo sa týka objavených metrov za rok
2013.
Ďakujem všetkým členom JK ST za činnosť
v roku 2013 a zároveň im prajem veľa úspechov pri ďalšom pôsobení v krase Turčianskej
záhradky.
Jozef Haráni, predseda JK

hlbokú viac než 4 m, sonda však nepriniesla
očakávaný výsledok. Svoj záujem presunuli
do komína v strope nad sondou. Po rozšírení úžiny a zhodení závalu sa podarilo
preniknúť do klesajúceho meandra. Jaskyňa
sa priblížila v pôdoryse pod Priepasť v stene.
Celkovo v jaskyni postúpili o 15 m s perspektívou ďalšieho postupu. Začali pracovať
aj na lokalite Priepasť v stene, ktorá je vytvorená na tej istej tektonickej poruche ako
jaskyňa M-1.
V druhej polovici roka zaregistrovali novú
jaskyňu, ktorú pomenovali Tajná túžba. Na základe výskytu terra rossy na tejto lokalite začali
výkopové práce na jej konci. Po troch akciách
sa podarilo preniknúť do nových priestorov.
Tie však nie sú výnimočné svojimi rozmermi,
ale unikátnou kryštálovou výzdobou. Steny
sienky z veľkej časti pokrýva veľké množstvo
kryštálov kalcitu s veľkosťou od 1 do 5 cm,
ojedinele aj viac. Jaskyňa je na konci uzavretá
zaneseným sifónom, za ktorým je predpoklad
ďalšieho pokračovania. Momentálne jaskyňa
dosahuje dĺžku 20 m.
V rámci povrchového prieskumu v zimných
mesiacoch skontrolovali vytopené miesta pod
vrcholom Tlstej. Z dvoch nádejných miest
bolo však vytopené len jedno. Ostatné povrchovoprieskumné akcie prebehli v Ľubenej
a Hubnej dolinke, Konskom dole a na južných svahoch Ostrej. V Hubnej dolinke sa
podarilo preniknúť do krátkej, 4-metrovej
jaskyne bez ďalšieho pokračovania. V stenách
na južných svahoch Ostrej sa podarilo lokalizovať novú jaskyňu fluviokrasového pôvodu.
Táto lokalita je ďalším dôkazom o skrasovatení masívu. Jaskyňa pokračuje smerom do
masívu úzkou, neprieleznou chodbou bez
prievanu. Nazvali ju Šípková Ruženka, dosahuje dĺžku okolo 10 metrov. V Mažarnej
jaskyni skontrolovali koniec jaskyne, odkiaľ
priteká voda, no miesto sa javí ako neperspektívne. Voda vyteká z pukliny širokej niekoľko
cm. Zdrojom vody je pravdepodobne len
žľab nad jaskyňou. V Priepasti pod Ostrou
pokračovali v sondážnych prácach na jej dne.
Na uľahčenie presunu cez jaskyňu osadili na
exponovanom mieste stúpačky. Nad sondou
na dne osadili kovovú plošinu, ktorá uľahčuje
transport materiálu. Sonda dosahuje momentálne hĺbku 4 m.
Organizačné správy SSS

Oblastná skupina Uhrovec
Začiatok roka 2013 bol priaznivý na vyhľadávanie výduchov, čo sme aj využili na vopred
vytypovaných lokalitách, no žiaľ bezúspešne.
Počas roka sme navštívili a skontrolovali niekoľko našich jaskýň (Melková, Vlčia diera, Hraničná, Mramorová a ďalšie), kde sme zároveň
vykonali aj čistiace práce. Pri prieskumnej akcii
v oblasti Čierneho vrchu sme objavili niekoľko
menších, zatiaľ nezaznamenaných jaskyniek.
Na väčšine akcií sme kopali a sondovali v našej
zatiaľ najnovšej jaskyni, ktorú sme nazvali
Chobotnica.
Jozef Kováčik, tajomník OS
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Speleoklub Univerzity Komenského
Bratislava

známe tiež voľné pokračovanie stredných
Bielovodiek, zaujímavo situované už mimo
rámca hlavného ťahu jaskyne. Mnoho úsilia
v jaskyni sme venovali aj poctivému, dôkladnému premapovávaniu jej strategických
úsekov alebo niektorých významnejších odbočiek, ktoré nie tak dávno zdokumentovali
zahraniční jaskyniari, avšak s výsledkami nás
systematicky neoboznamujú. V súčasnosti
syntetizujeme a spracovávame nazhromaždené primárne dáta z mapovaní od roku
2007. Cielime tým pretaviť ich do formy novej, podrobnej prieskumníckej mapy v mierkach 1 : 200 až 1 : 500, ktorá vyjde tiež vo
forme exploračného atlasu.
V Malých Karpatoch sme pokračovali vo
výskume štandardne nami bádaných lokalít a niektoré nové, menšie, zmapovali alebo
inak zdokumentovali. V Hačovej jaskyni sme
sa (širšia spriaznená kopáčska partia v čelbe
zvyčajne s obetavým Milošom Hačom) prekopali v jej Utajenej sonde do dĺžky šikmých 12
m, avšak pôsobenie je tu ďalej sťažené, pretože v plnom profile pôvodne náplavovým,
hutným sedimentom vyplnená chodbička sa
tu zalamuje a zužuje, čo takmer znemožňuje pokračovať v obrovsky nasadenom úsilí.
Opäť aj počas tohoročného zrazu plaveckých
jaskyniarov sme radi vypomohli kamarátom
z tejto príma partie, bratom Hubekovcom,
v ťažbe paleosifonálnych náplavov v Hubekovej jaskyni.
Uskutočnili sme týždňovú výpravu do krasových oblastí Durmitor a Orjen, v dvoch
zatiaľ nedotknutých, panenských priepastiach hlbokých do –100 m evidujeme na
ich dnách perspektívne voľné pokračovania
s prievanmi.
V rámci profesie sa niektorí naši členovia
a čakatelia začali plnšie venovať biospeleológii,
pričom na sledovaných lokalitách sa možno
podarilo objaviť nové druhy troglobiontných
kôrovcov (Niphargus), lastúrničiek (Ostracoda)
či prechodové species pavúkovcov (Araneae); sú
zatiaľ v rozpracovanej determinácii.
V závere roku sme vytvorili prostredie pre
dlho očakávanú webstránku speleoklubu
(www.mesacnytien.sk), ktorú sa nám pomerne rýchlo podarilo naplniť zaujímavými príspevkami, aj z menej známych našich exploračných aktivít. Čulý záujem o naše aktivity tiež

V Mesačnom tieni, najrozsiahlejšej jaskyni
Tatier, sme počas roku zrealizovali celkovo
9 viacdňových prolongácií a dĺžka systému
prekročila v závere sezóny 31 km. Z akcií boli
niektoré venované dokumentácii systému
a precizovaniu máp, iné lezeniu komínov, logistickým transportom či spriechodňovaniu
problematických úsekov na hlavnom ťahu
(zúženia, stupne). Takmer počas každej akcie
zároveň došlo na lokalite k menšiemu či aj
podstatnému objavnému postupu. Za najvýznamnejší z nich pokladáme (vcelku bezproblémové) nájdenie pokračovania hlavnej
fosílnej vetvy systému generálnym smerom
na SV, ktoré je zrejme zároveň obchádzkou
silno tektonizovaných, a preto závalových
partií v okolí Mikiho dómu. Z nového mohutného dómu Harakiri sieň, do ktorého
sme sa dostali voľným popreliezaním meandrov, pokračuje mohutná tunelovitá chodba,
ktorá sa v ďalšom pokračovaní pozoruhodne
vetví (prepadliská, šikminy, rúry) a nebola
zatiaľ prejdená do konca. 350 m novoobjavených priestorov nie je zatiaľ zameraných, vyčkáme s tým až do začiatku leta, keď nebude
potrebné sa k jaskyni brodiť záľahami snehu
a podmienky umožnia pokojnejšie pracovať
aj v tomto jednom z najodľahlejších kútov
jaskyne. Podobne vzdialené sú aj závery Žufaní, kde sa v periférnom Rozbitom dóme
našlo pokračovanie v dĺžke ďalších cca 300
m. Tvoria ho chodby vyplnené tiež obliakovým materiálom či komíny. Ku koncu roka
bola napokon technickým spôsobom rozpracovaná prievanová úžina na juhozápadnom
konci Volania Bielovodky, sektoru v strednom hĺbkovom horizonte jaskyne, ktorý sme
objavili už v roku 2007. Celkovo 228 m meandrov a menších sienok sme tu spoľahlivo
zmapovali následne po prieniku a Mesačný
tieň tak aktuálne dosahuje dĺžku už 31 540
m. Ďalšie menšie postupy v MT evidujeme
v Dóme s vetvičkou, v hornom úseku šachty
Mesačná stvora a úplne najnovšie je nám
Spravodaj SSS 1/2014
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realizovala prieskumná aktivita v Zrútenej
jaskyni v Medzevskej pahorkatine.
V Kysackej jaskyni sme brigádnickým spôsobom pokračovali vo vypratávaní sutiny, ktorá
zaplnila jaskyňu ako pozostatok ťažby v zaniknutých lomoch. Pred jaskyňou sme vybudovali
pútač a prístrešok. V jaskyni sa realizuje experimentálne overovanie 3D zobrazenia, ako aj
mikroklimatické 3D merania.
V krasových územiach Braniska v spolupráci
s o. s. Prešov sme oživili aktivity v Kopytovskej
doline. Realizovali sme cca 1 km dlhý polygónový ťah v území pod Červenou skalou,
ktorým sme pospájali vchody kratších jaskýň.
Nový polygón sme zamerali v Družicovej jaskyni a jaskyni Chmeľová. Zamerali sme tu aj
krasové kaňony Voroblik a Chmeľová. Výsledky sme poskytli do tlače vo forme príspevku
v Slovenskom krase.
Z ostatných aktivít spomíname na uskutočnenie mapovacieho kurzu začiatkom roka
v Márnikovej jaskyni (Šumiacky kras), počas
ktorého sa vyhotovila nová mapa jaskyne. Následné sondovacie práce v tejto jaskyni zatiaľ
nepriniesli významnejší postup.
Vedeckovýskumná činnosť študentov UPJŠ
bola zameraná na mikroklímu Silickej ľadnice a sledovanie dynamiky ľadovej výplne, na
výskum malakofauny v travertínoch Hájskej
doliny a geomorfologické mapovanie v oblasti
Sorošky a Silice.
Traja členovia klubu sa zúčastnili ako riadni účastníci medzinárodného kongresu UIS
v Brne s publikovaným príspevkom a posterom. Vedúci zastupoval SSS na zasadnutiach
„General asembly“ a bol aj členom poroty na
Kartografickom salóne, skupina tiež viedla
1-dňovú exkurziu zahraničných účastníkov
kongresu v jaskyni Skalistý potok.
Z exkurzných aktivít sa realizovala návšteva jaskýň v Budapešti (Szemlöhegyi, Pálvölgyi, Várbarlang), v Aggteleckom krase
(Meteor-barlang) a v Nemecku v oblasti
Schwabische Alb (Laierhöhle, Blatterteig
höhle, Hessenauhöhle...). Významná bola
účasť Aleny Petrvalskej na hydrogeochemickom workshope v Číne v krasovej oblasti
Guilin s návštevou niekoľkých jaskýň (napr.
Mooncave).
Celkový počet akcií 97, počet TD 82.
Zdenko Hochmuth, predseda speleoklubu

prejavili niekoľkí mladučkí záujemcovia o jaskyniarčenie, z ktorých niektorí azda vyštudujú za budúcich prírodovedcov, tak veríme, že
možno práve oni postupne úspešne preberú
štafetu nami rozbehnutých mnohoročných
výskumov v MT, vo Venezuele alebo v chorvátskom Velebite. Pre nich aj pre širšiu odbornú verejnosť a študentov našej alma mater
Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave sme
zrealizovali minulý rok prednášku o kvarcitových jaskyniach a ďalšie dve o morfológii krasu, resp. biospeleológii a o syndróme tzv. bieleho nosa (u netopierov). Prednášali sme aj na
Speleomítingu vo Svite, publikovali napríklad
v Spravodaji SSS, náš člen je spoluautorom
na jar fyzicky vydanej odbornej monografie
Tepuis – their caves and biota (Aubrecht et al.
eds., Acta geologica slovaca).
Branislav Šmída, vedúci speleoklubu

Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika
Košice
Zmena názvu a smerovania aktivity na nové
lokality a tiež vedecký výskum sa prejavili
vzrastom počtu terénnych akcií. Praktický speleologický výskum bol realizovaný na najvý
znamnejšej lokalite, v jaskyni Skalistý potok,
s čiastkovými postupmi. Pod vedením S.
Danka s členmi z Moldavy sa objavila a zmapovala „Nová vetva“, odbočka z Kladnianskej
chodby vedúca perspektívne na sever v dĺžke
cca 60 m, progresívny je výskum a postup
v okolí Vrcholu 2011. Uskutočnilo sa niekoľko potápačských akcií pod vedením D.
Hutňana v sifóne 17.17; dosiahla sa tu dĺžka
60 m a obdivuhodná hĺbka 19 m, postupu momentálne bráni balvan na najnižšom
mieste. Súčasne sa otvorilo pracovisko na
povrchu planiny s perspektívou otvorenia
nového najvyššieho vchodu priamo na planine. V jaskyni pokračuje hydrologický výskum, vybudoval sa ďalší sledovací profil na
prítoku z Kladnianskej chodby. Pokračuje
sledovanie tektonickej aktivity (dilatometer)
a mikroklimatické merania. Súčasne sme
začali hydrochemický výskum prameňov na
obvode planiny v spolupráci s Maďarskou
akadémiou vied, Inštitútom nukleárneho
výskumu v Debrecíne. V blízkom krase sa
Organizačné správy SSS
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Jaskyniarsky klub Varín

dokumentačnú akciu v lokalite Skálie. Exkurzne sme navštívili Jánsku a Kamennoporubskú
dolinu. Jednu akciu zameranú na povrchový
prieskum sme spravili v masíve Prostej. Na niekoľkých spoločných akciách s JS Aragonit sme
pomáhali pri zameriavaní jaskyne Ľudmila.
Centrálne akcie. Zúčastnili sme sa Speleomítingu SSS. Na podujatí sme sa prezentovali
dvoma príspevkami. Časť členov bola na Jaskyniarskom týždni v Blatnici. V rámci podujatia
sme si prezreli niektoré jaskyne v masíve Tlstej.
Absolvovali sme prehliadku Pružinskej Dúpnej
jaskyne na akcii Zelená Modrá, organizovanej
JK Strážovské vrchy.
Našu činnosť naďalej prezentujeme na vlastnej internetovej stránke a vo vývesnej skrinke
vo Varíne.
Celkové hodnotenie. Zorganizovali sme 43
akcií, z ktorých sme vyhotovili 8 technických
denníkov. Objavili, resp. postúpili sme 25 m.
Zamerali sme 221 m.
Pavol Cvacho, tajomník klubu

Činnosť nášho klubu sa v roku 2013 sústredila na krivánsku časť 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.
Vrátna dolina. Pokračovali sme v merač
ských prácach v Jaskyni nad vyvieračkou. Zamerali sme Štefanovu chodbu a časť Povod
ňového kanála. V systéme Medvedích jaskýň
sme pracovali na konci M1 s cieľom prekonať
zával a postúpiť ďalej v chodbe smerujúcej
k prírodnému vchodu M2. Zaznamenali sme
čiastočný postup. Nanovo sme zamerali celý
systém s cieľom vytvoriť komplexnú mapu
potrebnú pri ďalšom prieskume. Jednu prieskumnú akciu sme uskutočnili v Jaskyni predátora a v Sonde č. 9.
Belská dolina. Začiatkom jari sme sa venovali dokumentácii jaskyne v snehovej lavíne, ktorú sme prezentovali aj na stránkach
Spravodaja. Spravili sme povrchový prieskum
pravej strany doliny, pri ktorom sme vytypovali niekoľko miest na prieskum. V závere
roka sme otvorili v blízkosti vyvieračiek sondu
v jednom zo skalných brál. Postúpili sme 6 m
do masívu na konci s prievanom. V tom istom
brale sme otvorili ešte jednu sondu, kde sme
postúpili 2 m.
Stratenec. V Strateneckej priepasti sme sondovali v blokovisku v juhozápadnej časti Jánošíkovho dómu. V skalnej stene sme ukotvili závesnú konzolu pre reťazový vrátok. Pomocou
neho ťaháme skalné bloky zo závalu. Postúpili
sme do hĺbky 5 m. Dve akcie sme zorganizovali
v Kukurišovej jaskyni. Pracovali sme v Dubravayovej sonde a na konci v Sieni trosiek.
Iné. Pri povrchovom prieskume v oblasti
Chotárnej sme objavili 4 m dlhú jaskynku, ktorú sme pre nedostatok času už nestihli preskúmať. V oblasti Zlieňa sme uskutočnili jednu
Spravodaj SSS 1/2014

Oblastná skupina Veľká Fatra

V roku 2013 členovia našej skupiny odpracovali 48 akcií, z toho niekoľko bolo viacdenných. Z nich sa vypracovalo 48 technických
denníkov. Činnosť skupiny bola zameraná predovšetkým na kras Belianskej doliny, kde sa
uskutočnilo najviac pracovných akcií. Venovali
sme sa aj prieskumu Gaderskej a Blatnickej doliny, pohoriu Žiar – vrchu Zniev. V tomto roku
sa nám podarilo postúpiť do nových priestorov
v suteréne jaskyne Javorina.
Beliansky kras. V jaskyni Javorina sme prenikli do nových priestorov na dvoch miestach.
Všetky práce vykonávame v mohutných závaloch, a preto sú z dôvodu bezpečnosti náročné
na čas. Na prvom pracovisku sme sa po prekonaní úžiny dostali do chodby dlhej 5 m. Na
konci sa nachádza ďalšia úžina, ktorú postupne rozširujeme. Na druhom pracovisku sme
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Ďalšia činnosť. Naďalej sa venujeme
výcviku voľného lezenia a jednolanovej techniky na rozličných lezeckých terénoch. Členovia začiatkom roka zorganizovali besedu
v ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach, určenú
pre deti prvého stupňa na ich oboznámenie
s pojmami speleológia – jaskyniarstvo. Deti
si mohli pozrieť a vyskúšať technické pomôcky používané na pohyb v jaskyniach. Beseda mala pozitívny ohlas a vzbudila záujem
detí i pedagógov.
Zúčastnili sme sa na akciách počas Ekodňa,
ktorý organizovali členovia KŠP Hippocampus. Ďalšie akcie sme v rámci spolupráce s JS
Aragonit uskutočnili v lokalite Šútovského
jazera.
Z jednotlivých akcií a aktivít vyhotovujeme technické denníky, identifikačné karty
a fotodokumentáciu. Dosť času sa strávilo na
príprave jaskýň na 54. JT z hľadiska zaistenia
bezpečnosti pri ich prehliadkach.
Ján Vacek, predseda OS

v polovici novembra prekonali mohutný zával,
avšak prejsť sa ho podarilo len jednej mladej
členke, ktorá sa dostala cez extrémnu úžinu
medzi pohybujúcimi sa blokmi do ďalších
priestorov. Potom nasledovali akcie na spriechodnenie aj pre ostatných členov skupiny. Po
zameraní je dĺžka nových priestorov cca 60 m.
Jaskyňa Suchá 1. Pokračujeme v prekopávaní
Rebrovej chodby. Na konci sa chodba zatáča
smerom nadol. Súčasne sa vykonávali prieskumné práce v Bielej chodbe, Nízkej chodbe
a v časti Dolomity. Priebežne sa menili kotviace body, laná, karabíny a upravovali sa lanové
rebríky pre plánovaný 54. JT.
Jaskyňa Suchá 2. Tu pokračujeme v prekopávaní kolmej šachty do nových priestorov. Práce
spomaľuje zatápanie spodnej časti pracoviska.
Voda sa musí pred začatím prác vyčerpať a až
potom sa pokračuje v sondovaní.
V jaskyni D7 sa pokračuje vo výkopových
prácach v hlavnej chodbe. Ďalšie sondážne
práce prebiehali v jaskyni D8, kde sa hľadali
možnosti ďalšieho postupu.
V jaskyni Perlová – DO-2 sme odstránili
spadnutý skalný blok vo vstupe a zväčšili priechod pre návštevníkov JT. Otvorili sme sondu
v pravej časti Volejbalového dómu, kde sa
nachádza v zúžených častiach rozsiahly zával.
Sondážne práce sa vykonávali aj v jaskyniach
Suchá 5 a Suchá 3. Zároveň sa vykonával aj
prieskum blízkeho okolia, kde boli zaznamenané nové krasové útvary.
V Žiarnej jaskyni 2 sme pokračovali v uvoľňovaní blokov vo Veľkonočnej priepasti, a to
v hlavnom ťahu tektonickej poruchy smerujúcom nadol.
Blatnický a gaderský kras. V Blatnickej doline sa vykonával povrchový prieskum v časti
Kočárová a Rovná. V Gaderskej doline sa pokračovalo v prieskume hornej časti Vrátnej
doliny. V tejto lokalite je menej krasových javov
ako na začiatku doliny, preto sme v týchto
miestach zatiaľ neobjavili žiadne nové jaskyne.
Pohorie Žiar. Neobišli sme ani pohorie
Žiar – vrch Zniev, kde sa pokračuje v prieskume už dávnejšie nájdených jaskýň. Zároveň
prechádzame skalné terasy, ktoré ešte neboli
preskúmané.
Ochrana krasu. Priebežne sa vykonávala
kontrola a údržba uzáverov jaskýň, okolia jaskýň v rámci speleologickej strážnej služby.
Organizačné správy SSS

Žilinský jaskyniarsky klub

Členovia klubu sa v roku 2013 venovali
viacerým významným aktivitám. Najdôležitejšia sa spájala s neologickou synagógou v Žiline od svetoznámeho architekta
Petra Behrensa. Vzhľadom na to, že sa nezachovala projektová dokumentácia tejto
kultúrnej pamiatky, členovia klubu Tibor
Pajtina, Branislav Valčuha a Eduard Mušuka
sa zúčastnili na prieskume, meraní a zakresľovaní priestorov vzduchotechniky a vykurovania. Celkovo sme v synagóge odpracovali
osemnásť akcií. Viac informácií o akciách je
v Spravodaji SSS 3/2013.
Významnou akciou bol aj Deň otvorených
dverí na hrade Lietava, keď si dobrovoľníci
pripomenuli 13. výročie založenia združenia
na záchranu Lietavského hradu. Počas osláv
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deťom dali v škole. Pod vrchom Hoblík sa nás
zišlo štyridsaťpäť odvážlivcov. Počas cesty na
vrch sme si prebrali všetko, čo sa deti naučili
počas prezentácie. Prvé zastavenie bolo na
lúke, kde sme sa utáborili a rozdelili na dve
skupiny. Prvá skupina si opekala prinesené
špekáčiky a slaninku. Druhá skupina sa po
prezlečení vybrala do Stráňavského kaňonu;
po ceste si deti zopakovali základy vzniku jaskýň, faunu a flóru okolia Žiliny. Po nainštalovaní bezpečnostných prvkov sa išlo do jaskyne
– ako prvé dievčatá, ktoré mali viac odvahy.
Na naše prekvapenie žiaci sa správali veľmi
zodpovedne, navzájom si pomáhali, a tak sa
nám podarilo vystriedať obe triedy. Deti boli
očarené tajomným svetom podzemia, všetko
ich zaujímalo, na veľa otázok si aj samy odpovedali. Pri základnom tábore dokonca urobili
brigádu, keď pozbierali odpad a rozbité fľaše
po nezodpovedných návštevníkoch. Myslíme
si, že prezentácia dopadla na úrodnú pôdu
a žiaci sa budú ďalej zdokonaľovať v teoretickej i praktickej ochrane prírody.
Dvaja členovia klubu spolu s deťmi navštívili Pružinskú Dúpnu jaskyňu neďaleko obce
Pružina v okrese Považská Bystrica, ktorá patrí
k najstarším známym jaskyniam na Slovensku.
Poďakovanie patrí jaskyniarom z JK Strážovské
vrchy.
Ďalšie akcie sa uskutočnili v Lúčanskej Malej
Fatre. Pri povrchovom prieskume v Stráňavskej doline sa skúmali severozápadné svahy
vrchu Hoblík, a to vo dvoch úrovniach, aby
sa pokrylo čo najväčšie územie tejto lokality.
Pracovalo sa na odstránení zavaleného vstupu
Púčkovej jaskyne. Vstupu do jaskyne bránia
spadnuté kmene stromu, ďalší zával tvorí sutina z prepadnutého stropu. Po povolení skorodovaného zámku na Bukovinského sonde
plánujeme výmenu uzáveru za pomoci Správy
slovenských jaskýň, ako aj uzatvorenie Hoblíkovej jaskyne H1.
Bilancia činnosti ŽJK za rok 2013: 16 pracovných akcií pri ochrane prírody a jaskýň
v Lúčanskej Malej Fatre, 1 akcia čistenie studne
na Lietavskom hrade, 18 akcií v synagóge, 12
akcií práca s deťmi a praktické ukážky. Spracovaných je 12 technických denníkov. Viac
informácií nájdete na stránkach klubu www.
jaskyniari.sk.
Tibor Pajtina, predseda ŽJK

bol pre návštevníkov pripravený bonus v podobe osvetlenia a čistenia hradnej studne.
Jaskyniari zo Žilinského jaskyniarskeho klubu
sa na hrad vrátili takmer po roku aktívneho
čistenia studne. Čistenie studne sa prerušilo
pre nedostatok financií a pozastavenie grantovej činnosti. Pokračovanie prác si nevyhnutne
vyžiada zakúpiť kvalitný navijak a bezpečnostné prvky. Na získanie finančných prostriedkov
spolupracujeme so ZnZLH formou grantov. Za
prípravu a organizáciu treba poďakovať Emilovi Jelínkovi, ktorý celú akciu riadil.
Dvaja členovia klubu sa zúčastnili Speleomítingu SSS 2013 vo Svite. T. Pajtina, B. Valčuha a E. Mušuka sa zúčastnili na 54. ročníku
Jaskyniarskeho týždňa SSS, organizovanom
JK Speleo Turiec na území malebnej Veľkej
Fatry. Zúčastnili sme sa niekoľkých exkurzií
v Belianskom krase. Navštívili sme Žiarne jaskyne. Pre veľký záujem o Perlovú jaskyňu sme
sa do nej nedostali, ale veríme, že sa dohodneme na spoločnej akcii. Okrem jaskýň sme si
boli pozrieť aj turčianske expozície Slovenského národného múzea v Martine. Chcel by som
aj touto formou poďakovať organizátorom za
veľmi dobrú organizáciu a bohatý program
podujatia.
Činnosť klubu pokračovala v rozbehnutých
aktivitách v oblasti ochrany prírody a jaskýň
v Lúčanskej Malej Fatre, ako aj prezentácie
jaskyniarskej činnosti. Emil Jelínek, Juraj Fondrk a Tibor Pajtina sa zúčastnili v Terchovej
na akcii pre deti Školy v prírode Repáňovia,
ktorá sa využíva predovšetkým na pobyty
žiakov základných škôl. Ďalšiu akciu „Deň
detí trochu inak“ organizoval obecný úrad
v Divine už ako 6. ročník. Prvé stretnutie
sa vinou počasia nevydarilo, druhé sa vydarilo veľmi dobre. Spokojní boli rodičia, ale
najmä ich deti, ktoré sa tu zišli v pomerne
hojnom počte. V rámci akcií „Jaskyniarstvo
neznáme, príď a spoznaj“ sa jaskyniari vybrali
medzi prvákov na Základnej škole Karpatská v Žiline. Pri prednáškach nechýbala ani
téma ochrany prírody, veľa dospelých by sa
mohlo učiť práve od našich žiakov, ako chrániť prírodné a kultúrne pamiatky Slovenska.
Žiakov zaujala speleologická technika, svoje
vedomosti preukázali aj vo viazaní uzlov
a používaní bezpečnostných a istiacich prvkov, a tak sme mohli splniť sľub, ktorý sme
Spravodaj SSS 1/2014
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Mnou vykonaný bioindikačný prieskum potvrdil P. Pokrievka st.
Po pravej strane Jánskej doliny neexistuje
väčší výver, čo na plochu masívu Ohnišťa je
nepredstaviteľné množstvo zadržiavanej vody.
Najbližšie vývery sa nachádzajú na opačnej,
východnej strane Ohnišťa. Časť vôd, ktoré
stekajú podzemím z masívu Ohnišťa, preteká
neznámym systémom, pokračuje v Sokolovej
jaskyni a ich podzemný tok sa končí zrejme
v Jaskyni zlomísk a Vyvieranie.
V dávnej minulosti, keď vznikala jaskyňa
Haraska a vody tiekli opačným smerom, je
pravdepodobné, že tieto vody pretekali práve
pod masív Ohnišťa systémom, ktorý je teoreticky pod Veľkou ľadovou priepasťou, a vody
stekali smerom na juh a východ, na Malužinú
a Brezno. Následne pohybmi zemskej kôry
sa vody a sklony vrstiev obrátili a otočil sa aj
riečny tok.
Dominik Haršaník sen. a jr.

Ani v roku 2013 sa nepodarilo napriek
enormnému úsiliu preniknúť do predpokladaných spodných poschodí jaskyne Haraska.
Napriek poškuľovaniu a posmeškom ostatných sme už len s juniorom pokračovali v masívnej otrockej prolongácii Hráškovej jaskyne. Tá
priniesla svoje ovocie, keď sa z ničoho nič zjavilo
mnou predpokladané vrchné poschodie. Tak sa
z nevýraznej jaskyne stal výrazný ponor väčšej
jaskyne, ktorá nabrala smer pod Harasku. Je
predpoklad, čo dokazuje aj bioindikačný prieskum, že Hrášková jaskyňa a jej vrchné poschodie
je len malým vrchným poschodím väčšej jaskyne,
do ktorej už nie je ďaleko. Následne po spojení
Harasky pod závalom v Pipovom dóme a Hráškovej jaskyne plus zatiaľ neobjaveného spodného
poschodia Hráškovej môže dôjsť k stretu troch
veľkých jaskýň. V tomto mieste sa v minulosti
stretali všetky vody Štiavnice.

ZHRNUTIE
Z celoročnej bilancie Slovenskej speleologickej spoločnosti a jej základných organizačných
zložiek je očividné, že naše odborné občianske
združenie aj v roku 2013 úspešne pokračovalo
v činnostiach, ktoré vyplývajú z jeho poslania:
poznávať, objavovať, registrovať, dokumentovať a chrániť krasové javy, rôznymi formami
ich približovať verejnosti, získavať a vzdelávať
záujemcov o speleológiu. Výsledky, ktoré sa pri
nich dosiahli, sú ťažiskom publikovaných výročných správ oblastných jaskyniarskych skupín a speleologických klubov (okrem troch,
ktoré ich nepredložili), niektoré sa už vlani
prezentovali v Spravodaji SSS, na webových
stránkach alebo v médiách. Vo viacerých výročných správach síce chýbajú presné údaje,
pri pohľade na kvantitatívne ukazovatele hodnotenia činnosti celej organizácie však i tak
vidno, že oproti roku 2012 stúpol počet uskutočnených akcií, objavilo sa vyše 6,5 kilometra
a zameralo skoro 11 km jaskynných priestorov
u nás a v cudzine. Okrem iného sa to prejavilo v tabuľke najdlhších jaskýň na Slovensku,
kde sa za rok zmenili údaje až ôsmich jaskýň
z prvých desiatich, najviac na prvých dvoch
Organizačné správy SSS

miestach rebríčka – Demänovský jaskynný
systém „narástol“ o viac ako 2 km, Mesačný
tieň o vyše 1 km, z ďalších Jaskyňa mŕtvych
netopierov a Javorinka o viac než 0,5 km, ale
v tabuľke výrazne poskočila i Prosiecka jaskyňa (+ 0,9 km). Jaskyniarom sa podarilo objaviť
a zamerať mnohé nové jaskyne, ako j. Nová
Pec v Plaveckom krase, Júdovu priepasť na
Silickej planine, niekoľko jaskýň v Slovenskom
raji, Veľkej Fatre, na Muránskej planine a inde.
V týchto, ale aj iných krasových i pseudokrasových územiach Slovenska sa dosiahli objavy a postupy pri speleologickom prieskume
už známych jaskýň, napríklad v Demänovskej
a Jánskej doline, v Belianskych Tatrách, Slovenskom krase, Malých Karpatoch, Strážovských a Slanských vrchoch či Malej Fatre.
Zásluhu na tom mala i spolupráca medzi viacerými speleoklubmi, a to aj so zahraničnými,
účasť speleopotápačov alebo súčinnosť v rámci
spoločných pracovných akcií. Súčasťou prieskumných a iných aktivít našich jaskyniarov
v podzemí aj na povrchu krasu bola praktická
ochranárska činnosť a starostlivosť o jaskyne
a ich prírodné hodnoty. Napriek obmedzeným
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ká, ako sú jaskyne v pohoriach Jakupica v Macedónsku (Babuna a i.) a Bihor v Rumunsku
(Drăcoaia), v Kosove (Radavc) a Dévoluy vo
Francúzsku (napr. Baume des Jalabres) alebo
na Sardínii (Bue Marino) a na Yucatáne v Mexiku (Koox-Baal). Napríklad jaskyňa Babuna má
po vlaňajšej výprave dĺžku 1,6 km (+ 600 m),
Drăcoaia 1,5 km (+ 130 m) a v Radavci pribudlo 0,6 km zameraných chodieb. Mnohí naši
jaskyniari a jaskyniarky absolvovali exkurzné
či študijné cesty do krasu a jaskýň v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku, Čiernej Hore, Rumunsku, Taliansku, Francúzsku, Írsku, Veľkej
Británii, ale aj v Číne, Thajsku, na Azorských
ostrovoch a Novom Zélande. Pritom nezriedka
spolupracovali s jaskyniarmi a speleologickými klubmi z navštívených a iných krajín.

finančným prostriedkom SSJ na opatrenia súvisiace s ochranou jaskýň členovia SSS v rámci
dobrovoľnej stráže prírody zabezpečovali speleologickú strážnu službu na zverených lokalitách, robili kontroly, údržbu a opravy uzáverov
jaskýň a vykonávali aj iné ochranárske práce
v jaskyniach a ich okolí. Viaceré jaskyniarske
skupiny a kluby i jednotlivci sa zapojili do speleologického, biospeleologického, chiropterologického, mykologického, klimatologického,
paleontologického, archeologického a iného
prírodovedného výskumu a niektorí sa zúčastnili na 9. vedeckej konferencii Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, organizovanej SSJ.
Zo zahraničných krasových lokalít, ktoré
roku 2013 expedične alebo inak navštívili slovenskí speleológovia a speleopotápači, treba
v prvom rade spomenúť ich tradičné pôsobis-

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2013
P. č.

skupina, klub

počet počet
akcií TD
51
51

1

Adama Vallu

2

Aragonit

3

Badizer Ardovo

4

Banská Bystrica

85

5

Bratislava

84

75

6

Brezno

59

13

7

Cassovia

25

8

Čachtice

71

9

Červené vrchy

10

Demänovská Dolina

74

11

Detva

29

12

Drienka

105

13

Dubnica nad Váhom

58

14

Hájsky klub šport. speleol.

18

15

Handlová

8

8

16

Chočské vrchy

23

23
9

52

44

zamerané* počet
(m)
členov
31
128,5

3,5

17

Inovec

110

18

Jána Majku

38

19

Liptovská Teplička

9

20

Liptovský Mikuláš

10
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objavy*
(m)

suma zaplatené
(€)
členské (%)
254,50
100

12

97,00

100

11

110,00

100

114

441

18

160,50

100

281

718

30

293,50

100

91

203

9

90,00

100

300

33

317,00

100

54

16

184,00

100

5

50,00

100

34

800

3088+738

22

220,00

100

33

74

7

57,00

100

152

0+130

10

100,00

100

22

197,00

100

29

52

52

1069

949

10

16

63,5
11

53

6 platiaci členovia Cassovie
12

77,00

75

20

193,50

100

6

60,00

100

16

160,00

100

6

60,00

100

16

130,00

82
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P. č.

skupina, klub

21

Liptovský Trnovec

22

Malá Fatra

23

Michalovce

24

Minotaurus

počet počet
akcií TD
5

objavy*
(m)
1,5

zamerané* počet
(m)
členov
13

20
70

69

120

73

100

suma zaplatené
(€)
členské (%)
123,50
100

9

90,00

100

8

0,00

0

600

8

80,00

100

8

80,00

100

275

25

250,00

100

20

193,50

100

27

237,50

100

19

177,00

100

21

210,00

100

25

Muránska planina

18

26

Nicolaus

73

27

Orava

47

49

28

Plavecké Podhradie

100

527

29

Prešov

25

14

30

Rimavská Sobota

23

18

100,5

8

67,00

100

23

19

23

230,00

100

1,5

5

50,00

100

9

90,00

100

39

325,00

100

4

40,00

100

31

Rokoš

32

Rožňava

33

33

Ružomberok

53

34

Slovakia-Ďumbier

35

Slovenský raj

82

36

Sekcia speleopotápania

11

5,5

82

427

527
78,5

333

37

Speleodiver

5

0+600

0+600

7

70,00

100

38

Spišská Belá

27

172

355

27

207,50

90

39

Strážovské vrchy

150

96

46

424,00

100

40

Šariš

50

43

15

137,00

100

41

Tisovec

48

280

19

174,00

100

42

Trenčiansky speleoklub

16

7

4

12

110,00

100

36

26

43

Tribeč

17

44

Trnava

36

45

Turiec

86

46

Uhrovec

47
48

43

2

15

150,00

100

12

120,00

100

45

25

250,00

100

9

5

6

60,00

100

UK Bratislava

26

728+175

934

5

30,00

60

UPJŠ Košice

97

181

181

10

80,50

100

82

30

49

Varín

43

8

25

221

8

80,00

100

50

Veľká Fatra

48

48

60

60

10

100,00

100

51

Žilinský jaskyniarsky klub

18

12

11

110,00

100

Nezaradení členovia

11

x

Čestní členovia

10

x

Spolu

2 145

883

5 927+775 9 307+1468

797

7 287,50

96

* údaje so znamienkom plus označujú domáce + zahraničné lokality.
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 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014
PRÍJMY

PLNENIE 2012 NÁVRH 2013

PLNENIE 2013 NÁVRH 2014

členské príspevky
2 % z dane z príjmu
komisionálny predaj
Speleomíting
úroky banka
grant SMOPaJ
dary
grant SSJ
SSJ 1/2 popl. FSE + UIS
granty/dotácie (skupiny/kluby)
kongres UIS – expedície

7 053,00
4 367,69
341,30
342,00
2,07
0,00
1 020,00
44 190,40
695,00
400,00
0,00

7 000,00
4 000,00
600,00
400,00
2,00
0,00
5 136,00
6 818,00
185,00
0,00
0,00

7 312,50
4 134,59
324,00
386,00
2,06
0,00
393,42
8 522,80
0,00
140,00
4 343,54

7 300,00
4 000,00
500,00
400,00
2,00
0,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SPOLU

58 811,46

24 541,00

25 558,91

13 402,00

VÝDAVKY

ČERPANIE 2012 NÁVRH 2013 ČERPANIE 2013 NÁVRH 2014

Spravodaj
Speleomíting
Centrálne akcie (JT, LD, MK, SŠ)
dohody, mzda
2 % čerpanie – skupiny a kluby
kancelárske potreby, monitor
cestovné
poštovné
telefón Orange
energie
iné granty (skupiny)
webová stránka
popl. FSE, UIS
občerstvenie
popl. banka a daň
doména www
overerenie listín, kolky, reg. 2 %
antivírusový program
samolepky, odznaky
iné publikácie
grant SSJ
publ. činnosť skupín/klubov
kongres UIS – expedície
za TD skupinám a klubom

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
0,00
0,00
2 799,31

5 800,00
300,00
500,00
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
0,00
0,00

1 756,47
231,24
500,00
3 747,48
1 879,10
98,99
1 526,03
298,80
347,24
0,00
140,00
100,00
270,00
25,30
53,43
24,00
55,20
0,00
0,00
2 011,80
8 096,66
200,00
4 343,54
0,00

5 000,00
300,00
500,00
3 750,00
2 000,00
100,00
400,00
300,00
400,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00
50,00
25,00
60,00
50,00
500,00
3 200,00
0,00
100,00
0,00
0,00

SPOLU

71 782,23

24 498,00

25 705,28

17 035,00

Stav účtu SSS k 31. 12. 2013

20 366,89

Stav rezervného fondu SSS k 31. 12. 2013

8 594,60
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Pozn.:
Všetky sumy sú uvedené v €
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TABUĽKA NAJdlhŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU stav k 15. 3. 2014
Ján Tencer
1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry
3. Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
5. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
6. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry
7. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
8. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina
9. Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
10. Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina
11. Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
12. Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie
13. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze
14. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry
15. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
16. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
17. Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
18. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina
19. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
20. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra
21. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina
22. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
23. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry
24. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
25. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče
26. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier
27. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát
28. Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry
29. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
30. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
31. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
32. Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie
33. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina
34. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
35. Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra
36. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
37. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
38. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
39. Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
40. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
41. Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
42. Milada, Slovenský kras, Silická planina
43. Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov
44. Nová Michňová, M2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
45. Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
46. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné
47. Systém j. Stará garda a Majkova jaskyňa, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
48. Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
49. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina
50. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina
51. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina
52. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras
53. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina
54. Jaskyňa Sedmička, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
		 Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina
55. Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy

38 106
31 540
22 422
20 724
14 746
11 738
11 077
8 123
7 554
5 368
5 034
4 502
3 865
3 829
3 531
3 242
3 138
3 070
3 036
3 123
2 811
2 625
2 360
2 322
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
1 230
1 216
1 209
1 189
1 100
1 010
936
933
927
927
872

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. 2014
Ján Tencer
1. Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
2. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry
3. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry
4. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina
5. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
6. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
7. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
8. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry
9. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina
10. Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry
11. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
12. Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
13. Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
14. Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch
15. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy
16. Brázda, Slovenský kras, Silická planina
17. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie
18. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry
19. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy
20. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
21. Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina
22. Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina
23. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras
24. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
25. Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina
26. Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch
27. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier
28. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
29. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina
30. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
31. Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry
32. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá
33. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch
34. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
35. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch
36. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
37. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina
38. Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch
39. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze
40. Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina
41. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov
42. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá
43. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina
44. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch
45. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie
46. Nová Michňová, M2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
47. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
48. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry
49. Systém Stará garda a Majkova jaskyňa, Malé Karpaty, Borinský kras
50. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch
51. Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov
52. Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
53. Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina
54. Prievanová diera, Slovenský kras, Plešivecká planina
55. Štepnica, Malé Karpaty, Nedze
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.
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495
480
451
376
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
122
121
120
120
112
112
110
110
110
110
108, 5
107
106
101
100
99
97, 5
97
97
96
93
92
91
88
87
85
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Tajomstvá podzemia pod hradom Divín
1. časť
František Radinger, Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota
V Divíne som začal pracovať od septembra 2010, dostal som na starosť kaštieľ
a hrad. Koncom septembra som čakal na
autobus domov do Lučenca. Lístie na stromoch poredlo a ako som sa zadíval na
hradný kopec, zazrel som puklinu. A už to
bolo! Uvedomil som si, že divínsky hradný
kopec je najsevernejší výbežok Tuhárskeho
krasu. Hlavou mi prebehlo: kras – vápenec
– jaskyňa.

Našu aktivitu sme preniesli do prepadliny nad chodníkom, tiahnucim sa severnou
stranou hradného kopca. Aj toto miesto
sme museli opustiť, pretože vodiace bralo
vstupovalo pod chodník, ktorý sme nemohli rozkopať. Začali sme teda pracovať
pod chodníkom. Po odstránení sutiny sa

Neskôr som postupne identifikoval osem
možných vstupov do predpokladanej jaskyne v hradnom kopci. S Ferkom Skýpalom sme začali pracovať na pukline nad
autobusovou zastávkou. Niekedy z tejto
pukliny, širokej asi 20 cm, vytekala voda,
ktorá do vápenca vymyla žľab. Po určitom
čase sme tu práce ukončili, pretože puklina
sa uzavrela.

Prepadlina nad chodníkom. Foto: F. Radinger

František Skýpala v pukline nad autobusovou zastávkou. Foto: F. Radinger

Prieskum a výskum

František Skýpala vo výkope pod chodníkom.
Foto: F. Radinger
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niečo väčšie, významnejšie. Jaskyňa Divínska vináreň nebola hodná názvu Divínska
jaskyňa.

objavila hornina usadená v niekdajšej jaskyni. Kopali sme vedľa nej, no na pevný
vápenec a vchod do jaskyne sme dosiaľ
nenarazili.
V marci 2011 som sa rozprával s majiteľom Vinárne pod hradom Jánom Budáčom.
Spomenul, že v pivnici jeho vinárne je nejaká dutina. Presvedčil som sa, že dutina tam
naozaj je, dokonca pokračuje neprielezne
ďalej. Pomyslel som si: z tejto zasutinenej
dutiny vo vinárni spravíme jaskyňu, veď sa
javila ako najlepší možný vstup do hradného kopca spomedzi tých, ktoré sme dovtedy
poznali. Začal som organizovať akcie na
čistenie „jaskyne“. Kopanie a vynášanie materiálu z nej prebiehalo v roku 2011 až do
19. mája 2012. V tento deň som sa rozhodol
v prácach nepokračovať, pretože jaskyňa klesá do hĺbky, kde sú už bridlice, a predpokladal som, že bude stúpať smerom hore – do
vápencov. Navyše tu hrozilo odpadnutie veľkých vápencových platní zo stropu. Ďalším
problémom je vstup cez uzavretú súkromnú
budovu vinárne. Dňa 20. 6. 2012 sme (Ľ.
Gaál, I. Balciar, F. Radinger) jaskyňu zamerali v dĺžke 10 metrov. Dal som jej meno
Divínska vináreň. Na prácach v jaskyni sa
rôznym dielom podieľali: majiteľ vinárne
s rodinou, členovia OZ Podzemie Novohradu, členovia SSS – OSS RS, skauti z Divína
a iní nadšenci podzemia.
Vravel som si: čo ďalej? Toto predsa nie
je to, čo som očakával. Navyše mal som už
pripravený aj názov Divínska jaskyňa, ale pre
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František Radinger v jaskyni Divínska vináreň.
Foto: Ľ. Gaál

Roku 2012 získala obec Divín na hrad
finančné prostriedky z Ministerstva kultúry
SR. Od 1. 6. 2012 sa začal na hrade archeologický výskum. Na práce som rozdeľoval
pracovníkov ja, čo mi vyplývalo z pracovnej
zmluvy. Odborné archeologické práce viedla
archeologička.
Na dolnom hrade bola priehlbina hlboká
asi 4 m, zarastená náletovou vegetáciou.
Rozmýšľal som nad tým, prečo sa priehlbina
za tie roky nezaniesla. (Hrad bol vyhodený
do vzduchu v roku 1679 a archeologické
práce prebiehali v 80-tych rokoch 20. storočia.) Dospel som k názoru, že zemina sa
musí prepadávať niekam dolu.
Niekoľkým pracovníkom som pridelil prácu v tejto priehlbine. Prvé čistiace práce
– odstraňovanie náletovej vegetácie – sa tu
začali 9. 7. 2012. Pracovníci z priehlbiny postupne vynášali zeminu, kamene a rozličný
novodobý odpad. Voľné vápencové balvany
rozbíjali „puckou“. Na uľahčenie transportu
nahor im slúžila drevená plošina s trojnožkou a kladkou. Dostali sa do hĺbky 7 m
59
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využiť ich a pomocou lana balvany vytiahnuť. Po prevrátení posledného balvana sa
objavil prielezný otvor. Napchal som sa po
pás dnu a namiesto očakávanej úzkej pukliny som uvidel dóm. Prekvapenie bolo obrovské a príjemné. Vošiel som dnu a rýchlo
som si priestor prezrel. Zavolal som dnu
Prcína. Radosť bola obrovská. Po nás dovnútra vstúpili Priška, Skýpala, Majerík,
Konôpka a Pikula.
Zistili sme, že stalaktity sú polámané, ležia
na dne a niektoré sú zasintrované. Predchádzajúcu prítomnosť človeka sme však
nezistili. Najpravdepodobnejšie je, že výzdoba bola poškodená pri vyhodení hradu do
vzduchu. Jaskyňa však žije a od roku 1679
narástli asi 10 cm dlhé stalaktity a brčká.
Dóm s niekoľkými zákutiami a plazivkami
má rozmery asi 9 × 9 m. Nazval som ho Radingerov dóm na počesť môjho otca, ktorý
ma ako chlapca priviedol do podzemia.
Jaskyňu sme s Ľ. Gaálom zamerali 4. 12.
2012. Súčet meračských ťahov je 27 m. Jaskyňu som nazval: Divínska hradná jaskyňa.
Hneď po jej zameraní sme mali pracovné

Prepadlina po odstránení vegetácie. Miesto vstupu do
budúcej Divínskej hradnej jaskyne. Foto: F. Radinger

Vchod do Divínskej hradnej jaskyne. Foto: F. Radinger

od dolného nádvoria. Túto priepasť som
nazval Hradná priepasť a plošinu na jej dne
Predsieň.
Dňa 25. 10. 2012 pracovníci zaevidovali
v priepasti medzi balvanmi malý otvor (10 ×
10 cm). Po zasvietení do otvoru som uvidel
voľný priestor. Do 13. novembra pracovníci
ešte ťažili zeminu a odhaľovali balvany.
Na sobotu 17. 11. 2012 som zorganizoval
jaskyniarsku akciu. Do Hradnej priepasti
sme išli štyria: Marián Prcín, Ferko Skýpala,
Roman Priška a ja. Dohodli sme sa, že Skýpala a Priška (nie sú ešte skúsení jaskyniari)
budú robiť výdrevu pod múrom. Prcín a ja
sme sa ďalej prebíjali do jaskyne. Pomocou
zbíjačky a elektrocentrály sme začali rozbíjať balvan. Išlo to pomaly. Keďže balvany
sa zdali byť voľné, skúsili sme iný spôsob
a niektoré balvany sa nám podarilo strčiť
dovnútra. Vchod do jaskyne zostával však
stále neprielezný. Nad priepasťou bolo pomerne dosť ľudí (skauti z Divína a náhodní
návštevníci hradu), rozhodli sme sa preto
Prieskum a výskum

F. Radinger v Divínskej hradnej jaskyni. Foto: M. Prcín
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stretnutie pri jaskyni s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici,

keďže vstup do jaskyne sa nachádza na území Národnej kultúrnej pamiatky hrad Divín. Na záver sa napísala zápisnica za
prítomnosti starostu obce ako majiteľa pozemku, SSS som zastupoval
ja ako člen OSS RS, SSJ zastupoval
Ľ. Gaál, KPÚ BB Rusko a Huňavý.
Záver rokovania bol pozitívny – pracovníci KPÚ BB nemali námietky
proti ďalšiemu prieskumu jaskyne
s tým, že pokiaľ by sa objavilo niečo
archeologické, treba to nahlásiť na
KPÚ.
Podľa Ľ. Gaála pôvodná puklina
vznikla pred 12 000 až 14 000 rokmi.
Za posledných 10 000 rokov strop
niekoľkokrát spadol, následkom
čoho vznikli dutiny.
Voľné pokračovanie jaskyne sme
nenašli. Najdôležitejší smer pokračovania by mal byť dolu, na predpokladané riečisko podzemného toku.
Hĺbku po vodný tok možno dedukovať z výšky hladiny vody v studni
v kaštieli pod hradom (265 m n. m.)
a dolným hradom (307 m n. m.), čo
predstavuje 42 m. Ani na poslednej
akcii v roku 2012 sa nám odkladaním voľných skál nepodarilo objaviť
pokračovanie jaskyne.
Tak prešla zima. Objav Divínskej
hradnej jaskyne bol publikovaný vo
viacerých periodikách. Eufória z objavu pominula a na povrch sa vydrala otázka: A čo ďalej?
Pokračovanie nabudúce.

V Divínskej hradnej jaskyni. Foto: F. Radinger

Výzdoba v Divínskej hradnej jaskyni. Foto: F. Radinger
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Pokračovanie Prosieckej jaskyne
Juraj Szunyog
Aj Prosiecka dolina má už veľkú jaskyňu.
Jaskyniarom zo Speleoclubu Chočské vrchy
teraz prináleží trpezlivo mapovať zložité
priestory jaskyne tak, ako počas 15 rokov
trpezlivo kopali. Po dlhom, 90-ročnom úsilí
dosiahnuť podzemný svet Prosieckej doliny
si jaskyňa zaslúži precíznu mapu, aby na
ňu boli hrdí všetci, ktorí sa pričinili o dosiahnutie tohto vysnívaného cieľa.

akciu. Horšie však bolo, že trikrát sa vrták zlomil v hlave vŕtačky a zlomený konček sa nedal
vytriasť von, tak som nútene skončil akciu. Až
potom som prišiel na to, že je lepšie kúpiť drahé značkové vrtáky (Makita), zvlášť keď vŕtanie
začalo prebiehať v útrobách jaskyne. Dosky na
plošine pod komínikom sme museli po dvoch
mesiacoch vymeniť za hrubšie, lebo pôvodné
nevydržali nápor padajúcich skál.
7. 12. 2012 sme rozširovaním dosiahli koniec
Hučiaceho komínika, ktorému sme venovali
skoro celý rok 2012 (16 vŕtacích akcií) a ktorý vzápätí prestal hučať. V ten deň sa mi už
dávno tak zle nevŕtalo. Okrem spomínaných
zlomených dosiek som zlomil aj krátky aj dlhý
vrták, a tak na konci ostal len veľmi úzky otvor, cez ktorý sa Danielka neprepchala. Ja som
si opatrne pozrel vysokú, no úzku sienku v ponožkách – chcel som sa vyhnúť jej zašpineniu
pred fotením. Ani pokračujúcu plazivku nahor
som už neskúmal, aby som nezničil sintrové
náteky.
21. 12. 2012 som dorozširoval Hučiaci komínik a za ďalšou tesnou plazivkou som nakukol
do pekne vyzdobenej Sienky zimného slnovratu, ktorá je celá obalená polomäkkým sintrom
bielej až okrovej farby. Znovu by bol hriech bez
odfotenia postúpiť.
22. 12. 2012 fotím so Slávkou nové priestory.
Ako s fotením postupujeme, objavíme Žltú
chodbu so sintrom sfarbeným dožlta, ktorá
sa končí Priepasťou vzdychov. Zliezam prvé
metre priepasti, no do skoro kolmej puklino-

Objavom v lete 2011 dosiahla dĺžka Prosieckej jaskyne 260 m. Aj keď 200 m od vchodu
sa končila Chodba na riečisko neprielezne,
získali sme až dve perspektívne miesta na
pokračovanie. Nadol viedli dve pukliny s prievanom. Zhora tiekol malý pramienok vody po
sintrovom náteku. Hukot prievanu nás však
upozornil na malú dierku v strope, do ktorej
sa zmestila len ruka. Najskôr sme však začali
rozširovať prvú puklinu nadol, ktorá nás po
15 kopáčskych akciách doviedla do Čistej sienky. Vodou vymytá sienka po postupe 26 m
sa opäť končí neprieleznou úžinou v strope
s prievanom. Na jar sa objavuje pred Čistou
sienkou vodný tok až do prietoku 8 l/s, ktorý
po ôsmich metroch vteká do sifónika. Zatápanie týchto priestorov nás usmernilo na horné
pracovisko – Hučiaci komínik.
Bola to nová výzva – vŕtať malú dierku nad
hlavou. Z jaskyne som chodil ako mlynár –
biely od vápenného prachu. Strmý trojmetrový
úsek neskôr prešiel do dvojmetrovej horizontálnej chodbičky. Všetok materiál z Hučiaceho komínika sme hádzali do 2 m hlbokej
priepasti, z ktorej sme ho transportovali v 10 l
kanistríkoch 50 až 60 m do Objavnej sienky.
Väčšina nakopaného materiálu padala do prvej
pukliny nadol. Aby sme zabránili jej úplnému zasypaniu, inštalovali sme pod Hučiaci
komínik plošinu z dosiek, ktorá zachytávala
padajúci materiál a zároveň poslúžila na ľahší
výstup do komínika. Ako podpera pod dosky
poslúžili polámané vrtáky zakotvené do steny,
ktorých som pripravil dostatočné množstvo.
V rokoch 2009 až 2013 som v jaskyni zlomil
35 vrtákov priemeru 12 mm. V lete 2013 to už
bolo neúnosné, keď vrták nevydržal ani jednu
Prieskum a výskum
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4. 1. 2013 dopĺňa útočnú skupinu Danielka.
Do jaskyne sme doniesli 30 m lano na zdolanie
Priepasti vzdychov. Nakoniec sa ukázalo, že celá
priepasť od kotvenia lana je hlboká len 10 m.
Na výstup sme si doniesli ručný blokant. Danielka odetá aj do sedačky sa v najužšej strednej časti priepasti zasekla a dole sa nedostala.
Okrem toho si pri tom roztrhla „atómbordel“
a tentoraz sa premočila ona. Priepasť sa nakoniec končí v „žumpe“, ale smerom na sever
pokračuje šikmo nahor plazivka, ktorá prejde
do klasickej o-trojkovej šikminy. Zatiaľ je celá
jaskyňa založená na šikmých puklinách, ktoré
sú aspoň dobré na orientáciu. Keď vás váľa
napravo – idete do masívu, keď naľavo – idete
z jaskyne von. Puklina za Priepasťou vzdychov
je rozťahaná aj nadol aj nahor s niekoľkými
odbočkami. Po 20 metroch ma zastavuje Clona
– úzka časť pukliny, ktorá je v najširšom mieste
vysoká 25 cm a ja sa skúšam do nej natlačiť.
Škoda, že pri sebe nemám kladivo, lebo táto
prekážka by sa dala zväčšiť aj ručne. Extrémnu
úžinu zdolám na 2. pokus po zbavení sa opasku. Ďalej som už v priamom smere prekážku
nenašiel a prvýkrát sa v jaskyni otáčam v pokračujúcej chodbe asi 150 m za Clonou!
Načas sme kopáčske náradie vymenili za
DistoX, aby sme vedeli, kde sme, a aby sme
prípadne našli inú cestu za Priepasť vzdychov, v ktorej sa jaskyniar dokonale zmaľuje a premočí od mäkkého sintra (doteraz sa
to nepodarilo). Priepasť vzdychov sme aspoň
vystrojili povrazovým rebríkom a stupkami
z polámaných vrtákov, no aj tak je to stále
najťažšia časť na hlavnej trase jaskyňou a v dlhodobom pláne je aj jej postupné rozširovanie
a vystrojenie lepšími stupkami. Po mapovaní
sa ukázalo, že cez Hučiaci komínik sme prešli
do druhej, vyššej úrovne jaskyne. Spočiatku
sme mapovali systematicky od začiatku aj so
všetkými odbočkami. Do Speleomítingu 2013
sa nám podarilo dosiahnuť v jaskyni 943 m
polygónového ťahu. Prvú oddychovú sienku za
Priepasťou vzdychov sme nazvali Bufet. Sienka
založená na krížení chodieb je vzdialená 330 m
od vchodu a cesta sem trvá zhruba 1 hodinu.
Rýchlosť 6 m/min vyjadruje náročnosť pohybu po jaskyni. V Bufete okrem nás dopĺňal
energiu aj plch (3. 5. 2013), ktorý si tu urobil
hniezdo zo servítok a v ňom si vychutnával
moju tatranku. Bufet sa nachádza asi 70 m

vej časti hlbokej 7 m si bez lana netrúfnem.
Priepasť je tesná a steny z polomäkkého sintra
sú šmykľavé a nasiaknuté vodou. Navyše som
si kvôli zachovaniu výzdoby pri fotení vyzliekol „atómbordel“ a celý sa premočil, čo sa mi
vonku na mraze vypomstilo. Nad Priepasťou
vzdychov pokračuje ešte puklina nahor a končí
sa neprieleznou plazivkou, ktorá je až o 50 m
vyššie ako najnižšie miesto pri Prvom jazierku.
V sintri na dne plazivky sú stopy po pazúrikoch hlodavcov. Zrejme sem budú mať skratku
z povrchu.

Žltá chodba. Foto: J. Szunyog

Andrej Galica pri filmovaní v Priepasti vzdychov.
Foto: M. Szunyog

Bufet. Foto: J. Szunyog
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pod povrchom, a tak som nechal plchovi na
znak obdivu ešte jednu dobošku. Viac som
tam však tohto kamaráta nestretol, no stopy
po ňom boli až pri Občasnom sifóne. Je zaujímavé, že v nových častiach jaskyne sme nikde
nevideli živého netopiera (objavených bolo len
niekoľko kostrových pozostatkov na rôznych
miestach jaskyne).
Pár metrov za Bufetom sa jaskyňa delí na
dve chodby. Horná hlavná chodba je prerušená Občasným sifónom. Pri jeho objave v zime
bol sifón úplne suchý, no jeho zatopenie na
jar nám znemožnilo pokračovať v mapovaní
hlavnou chodbou. Tak sme mapovali dolnú
chodbu. Na jej začiatku je Myšacie jazierko
(je v ňom zasintrovaná kostra hlodavca, zrejme
plcha), ktoré bolo v zime tiež úplne suché. Prechod cez Myšacie jazierko je na začiatku úzky
a hrozí v ňom nabratie vody do čižiem. Za
jazierkom je niekoľko odbočiek. V priamom
smere pokračuje už len nízka plazivka, ktorá
nás po vystúpaní dovedie k Lenkinej pukline.
Takto sa najskôr po jej objave nazývala Prepojovacia puklina, lebo sa cez ňu našla obchádzka do priestorov za Občasným sifónom. Je to
v podstate úzka priepasť hlboká 11 m, v ktorej
sa pri návrate z jaskyne 22. 6. 2013 zasekla Len-

ka Jánošíková; spolu so Slávkou sme 3 hodiny
bojovali o jej záchranu, no vytiahnuť nahor sa
nám ju nepodarilo. Lenka sa nakoniec zachránila podobne ako horolezec Joe Simpson vo
filme Pád do ticha (Touching the void), tým, že
som overil priechodnosť druhej cesty odspodu
a Lenka sa len zošuchla nadol. Myslel som si,
že Lenka sa viac v jaskyni neukáže, ale napodiv
požiadala o členstvo v Speleoclube Chočské
vrchy. Na tejto pamätnej 12-hodinovej akcii
v podzemí sme skúšali kopať v závale na terajšom najsevernejšom konci jaskyne v Bufete II,
ktorý je zatiaľ aj najväčšou sienkou. Hoci je
to logický smer do masívu, prievan v ňom nie
je a postúpili sme len do neveľkej kaverny zapchatej v úžine sedimentmi.
Začali sme teda sledovať, kam môže ísť
prievan. Zaujímavosťou je, že navrchu pred
Lenkinou puklinou sú dva neprielezné komíniky vzdialené od seba 1 meter a v každom
vanie prievan opačným smerom. Jedným dnu
a druhým von. Ďalšie prievanové miesta sú
v Sienke letného slnovratu – neprielezná puklina nahor a neprielezná plazivka v Spojovacej chodbe. Jedno prievanové miesto je ešte
v Čistej sienke, ktorou sa končí prvá úroveň
jaskyne. Tu vanie prievan neprieleznou puk-

Mapovanie za Občasným sifónom. Foto: J. Szunyog

Bufet II. Foto: J. Szunyog
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vyskúšané, že kde prejde 20 l
kanister, prejdem aj ja. Peťo
Holúbek po návšteve jaskyne v rámci Medzinárodného
speleologického kongresu
v Brne povedal: „Táto jaskyňa
je boží trest“. Tým je však
Prosiecka jaskyňa zaujímavá
a nové prekážky nás motivujú
na ich prekonávanie. Nie je
nič lepšie, ako mať v jaskyni niekoľko perspektívnych
miest na pokračovanie, navyše
s veľkým potenciálom masívu
Prosečného. Cieľom nie je len
nájsť tretiu jaskynnú úroveň,
ale vysnívané podzemné riečisko Prosiečanky.
Na záver musím poďakovať
mojej Danielke, ktorá mi vytvára podmienky na ďalšie napredovanie. Napriek tomu, že sa
pre náročnú prácu často nemôže zúčastniť akcií v podzemí,
pripravuje potrebný materiál
do jaskyne a je v pohotovosti
aj v noci, keď čaká na krátku
správu, ktorú jej pošlem po
vyfáraní na povrch.
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linou v strope, no zatiaľ toto miesto nechávame v zálohe, pretože sa ukázalo, že hoci
má potenciál obísť Priepasť vzdychov, tento
obchvat by nám cestu veľmi neuľahčil. Druhá
úroveň jaskyne sa končí Spojovacou chodbou
a všetko nasvedčuje tomu, že cez prievanové
miesta sa musíme prebojovať nahor do tretej
úrovne. Najskôr si však chceme uľahčiť prechod hlavnou trasou na terajší koniec jaskyne
rozšírením najťažšieho a najšpinavšieho úseku: Priepasti vzdychov.
Prosiecka jaskyňa je po zameraní v roku
2013 dlhá 1230 m, no postaviť sa v nej dá len
na niekoľkých miestach. Andaházyho dóm,
pomenovaný podľa prvého jaskyniarskeho
priekopníka v Prosieckej doline, sme teda
zatiaľ nenašli. Keď sa nedá chodiť postojačky, na prepravu materiálu po jaskyni je
najlepšie ťahať kanister. Keď ideme mapovať,
beriem malý 10-litrový kanistrík, keď vŕtať,
tak väčší 20 l kanister. Veľkosť kanistra je limitovaná šírkou Priepasti vzdychov. Už mám
Spravodaj SSS 1/2014
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Medvedie jaskyne vo Vrátnej doline
Pavol Cvacho, Jaskyniarsky klub Varín
Je to už viac ako 30 rokov, ako člen OS
Terchová Štefan Mucha prenikol úzkou
puklinou do nových podzemných priestorov vo Vrátnej doline. Dňa 5. 11. 1981
objavil novú jaskyňu, ktorá dostala názov
Medvedia jaskyňa II. Odvtedy bolo v nej
zaznamenaných viacero postupov a dnes je
druhou najdlhšou v krasovej oblasti Vrátna.
Neodmysliteľne k nej patrí aj Medvedia
jaskyňa I, keďže obidve jaskyne sú súčasťou
jedného odvodňovacieho systému. Medvedia
I bola dlho jedinou známou jaskyňou v závere Vrátnej doliny.

ky, ktoré zrejme v minulosti odvodňovali celý
systém. Zaujímavá je jedna z nich (V1), ktorá
roku 1997 v čase povodní, keď spadlo veľké
množstvo zrážok, bola aktívna a vytekalo z nej
cca 20 l/s. Tento stav sme už viac nezaregistrovali. Zrážkové vody pretekajúce jaskyňou
v súčasnosti odvodňuje malý výver v Dolinke
pod jamami s výdatnosťou cca 0 až 5 l/s.
Opis podzemných priestorov
Medvedia jaskyňa I hneď za vchodom
pokračuje vodorovnou chodbou, ktorá je výrazne modelovaná eróznou činnosťou vody.
Chodba nie je vysoká, dá sa tu postupovať
prevažne štvornožky. Na stenách a strope sú
sintrové náteky a záclonky. Asi v polovici jaskyne je na pravej strane odbočka, prielezná
v dĺžke 2 m, ale viditeľne pokračujúca ďalej.
Po ľavej strane v stene vidieť prítokovú rúru
s priemerom cca 30 cm. Hlavný ťah začína
asi po 20 m prudko klesať. Môžeme tu pozorovať geologickú zaujímavosť – posuv erózneho profilu, ku ktorému došlo až potom,
ako jaskyňou prestal tiecť vodný tok. Asi
dva metre ďalej napravo je komín, smerujúci
zrejme k povrchu. Je zavalený ostrohrannou
sutinou a skalnými blokmi. Chodba má
naďalej klesajúci charakter, až kým sa nezatočí takmer pod pravým uhlom naľavo do
Mišovej chodby. Tu postup ďalej zastavuje
skrížený skalný blok.

Opis lokality
Krasová oblasť severného úbočia Veľkého
Kriváňa patrí medzi najvýznamnejšie krasové
lokality v Malej Fatre. Pre priaznivé geologické
zloženie a výskyt rozličných krasových javov
je táto oblasť zo speleologického hľadiska
pomerne atraktívna. Hlavnou dominantou je
vyše 600 m dlhá Jaskyňa nad vyvieračkou. Nemenej zaujímavý je však aj systém Medvedích
jaskýň. Je situovaný asi 500 m juhozápadne
od dolnej stanice kabínkovej lanovky do Snilovského sedla. Táto oblasť je posiata množstvom skalných brál, v ktorých sa nachádzajú
aj vstupné otvory Medvedej I (780 m n. m.)
a Medvedej II (787 m n. m.). Ide o fluviokrasové jaskyne vytvorené v tmavosivých vápencoch gutensteinského typu. Chodby v nich sú
výrazne poznačené tlakovou modeláciou vody. Sintrová výzdoba sa vyskytuje v obidvoch jaskyniach. V Medvedej
I sú to predovšetkým náteky, záclonky
a drobné stalaktity. Podstatne výraznejšia je výzdoba v Medvedej II, najmä
v najvyšších častiach v Bielej chodbe.
Sú tu zastúpené v podstate všetky sintrové formy. Ale aj v iných častiach sa
nachádzajú rozmanité krasové zákutia
s peknou výzdobou. V spodných výverových častiach je ich výskyt pomerne
chudobný. Chodby sú tu sčasti zanesené alochtónnym materiálom prineseným pretekajúcim vodným tokom. Asi
50 m pod nimi sú dve suché vyvierač- Spodný vchod Medvedej II – Wratnuella. Foto: P. Cvacho
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Medvedia jaskyňa II má v súčasnosti tri
vchody. Na vstup sa používa prevažne tzv.
Umelý vchod. Ten bol prerazený v roku 1985.
Dôvodom bol náročný prístup cez pôvodný,
tzv. Prírodný vchod, ktorým bola jaskyňa
objavená. Asi 5 m od Umelého vchodu sa
nachádza uzáver. Za ním chodba klesá dole.
Je vytvorená na výraznej tektonickej poruche
so sklonom asi 45°. Chodba sa postupne
zväčšuje, až prichádza najvyšší priestor v jaskyni – Biela priepasť. Výška stropu je tu 5 m.
Chodba sa tu rozdeľuje na dve vetvy. Jedna
smeruje kolmo hore do Bielej chodby a druhá dole do Terchovskej pivnice pomedzi veľké bloky. Pôvodná šírka profilu chodby pred
zavalením mohla byť viac ako 3 m. Po prekonaní tohto úseku prichádzame do dómu
s rozmermi 10 × 4 m a výškou 1 až 3 m, ktorý
má názov Terchovská pivnica. Na stenách
a strope možno pozorovať prvú výraznejšiu
kvapľovú výzdobu. Na dne dómu vidieť výrazné prúdové ryhy vytvorené v minulosti
pretekajúcim vodným tokom. Na konci sa
priestor prudko zvažuje do užšej chodby. Tá
ústi do väčšieho priestoru s ďalším rázcestím. Chodba v smere naľavo sa končí v Malej sieni. Napravo jaskyňa pokračuje úzkou
stúpajúcou puklinou (Veterná puklina) do
Koncového dómu s rozmermi 3 × 4 m a výškou 2 až 3 m. Odtiaľ sa asi po 10 m plazenia
dostaneme do Pokrievkovej sienky. Dno sienky je rozrušené tektonickými poruchami. Pokračovanie ďalej je charakteristické pomerne
drsnými plazivkami a prítokovými kanálmi.
Konečne sa dostávame do Veľkonočnej sienky a odtiaľ von z jaskyne cez jeden z troch
vchodov s názvom Wratnuella.
Ešte nám ostáva opis najkrajšej vetvy.
Začína sa na rázcestí v Bielej priepasti. Po
vylezení 5-metrovej kolmej steny sa dostaneme do Bielej chodby. Tú charakterizuje
najkrajšia a najbohatšia výzdoba v celej jaskyni. Po krátkej plazivke sa dostaneme do
Štefanovho dómu. Steny sú tu pokryté mäkkým bielym sintrom. Sieň sa zvažuje nižšou
chodbou do väčšieho priestoru, vytvoreného
na výraznej tektonickej poruche. Za ním nasledujú drsné a blativé plazivky a nakoniec
úzka chodba na povrch. Cez tento vchod
jaskyňu v roku 1981 objavil Štefan Mucha,
aj dnes stále aktívny jaskyniar.
Spravodaj SSS 1/2014

Riečna chodba v Medvedej I. Foto: P. Cvacho

Strop v Bielej priepasti. Foto: P. Cvacho

Na dne Bielej priepasti. Foto: P. Cvacho
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Stručná história prieskumu
Najvýznamnejšie postupy v Medvedej II
sa zaznamenali v osemdesiatych rokoch minulého storočia, keď bola jaskyňa objavená.
Na stránkach Spravodaja SSS 3 – 4/1985
o nich podrobne píše E. Piovarči v článku
Jaskyňa Medvedia II vo Vrátnej doline. Je tu
zverejnený aj prvý pôdorys jaskyne. V tomto
období sa objavila prevažná časť priestorov
s celkovou dĺžkou 135 m a prevýšením 24 m.
Prieskum pokračoval aj v deväťdesiatych rokoch. Sondovalo sa na viacerých miestach.
Najviac sa postúpilo v priestoroch za Veternou puklinou. Kus roboty tu vykonala
partia na čele s P. Pokrievkom. Pracovalo sa
aj v Muchovej odbočke, chodba však smerovala na povrch. Pokračovalo sa v kopaní
v sonde v Malej sieni.
Prieskum neustáva ani po roku 2000. Jaskyniari z Terchovej a Varína hľadajú pokračovanie v chodbách pod Terchovskou pivnicou.
Pri sondovaní v Malej sieni sa zasypáva stará sonda z 80. rokov vykopaným materiálom. Významnejší postup sa však dosiahol
až v roku 2007, keď sa podarilo objaviť tretí
vchod do jaskyne a zároveň nové výverové
časti s názvom Wratnuella. O tomto postupe píše P. Cvacho v článku Čo nového pod
Suchým a vo Vrátnej doline? (Spravodaj SSS
4/2008). V článku je zverejnený aj situačný
náčrt nových častí a susediacich krasových
lokalít. Po objave nových častí sa pokúšame
o postup v odbočke na ľavej strane Veľkonočnej sienky. Pomocou centrály a vŕtačky rozširujeme úžinu. Postúpime však len do úzkej
neprieleznej plazivky, sčasti zanesenej naplaveným pieskom a ílom. Pomocou dymovej
skúšky potvrdíme jej spojenie s Medveďou I.
Po roku 2000 otvárame znovu prieskum

Prieskum a výskum

Medvedej I. Postupne sondujeme na troch
pracoviskách. Napokon sa nám podarí nájsť
ďalšie pokračovanie na konci jaskyne (Mišova
chodba).
Súčasnosť
Po viacerých postupoch v Medvedej II stále
nebola známa celková dĺžka jaskyne. Nové
priestory po zameraní nebolo možné pripojiť
k starej mape, keďže roku 1985 bol zverejnený iba pôdorys a meračské údaje z tohto merania sa nám takisto nepodarilo zís-
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V Mišovej chodbe na terajšom konci Medvedej I bráni v postupe skrížený skalný blok.
Priestory však evidentne pokračujú ďalej
a odstránenie bloku by mohlo priniesť zaujímavé výsledky. Dymová skúška v týchto
častiach dokázala spojenie s Medveďou II,
keď dym vyšiel v pravouhlej chodbe asi 5 m
od Prírodného vchodu. Možné perspektívy sa
črtajú aj v Pokrievkovej sienke. Začali sme tu
sondovať v tektonickej poruche smerujúcej
na severozápad. Postúpili sme o niekoľko
metrov. Práce sťažuje pomerne náročný prístup na pracovisko, keď je nutné prekonať
niekoľko drsnejších plaziviek. Nádejne sa
stále javí aj možnosť postupu v sonde v severovýchodnej časti Malej siene, čo však bude
vyžadovať rozsiahlejšie kopáčske práce.

V Terchovskej pivnici. Foto: P. Cvacho

kať. Preto v roku 2013 zameriavame nanovo
kompletne celý systém a mapy spracovávame
v Therione. Výsledkom je nová celková dĺžka
Medvedej II 201 m a prevýšenie 24 m. Medvedia I dosiahla po zameraní celkovú dĺžku
41 m pri prevýšení 7 m. Po ich fyzickom prepojení by teda mohol mať celý systém dĺžku
cca 300 m. Pri viacerých dymových skúškach
sa dokázalo spojenie obidvoch jaskýň a potvrdzuje to aj 3D mapa. Nový plán jaskyne
naznačil i ďalšie možné postupy. Črtá sa aj
nová možnosť fyzického prepojenia jaskýň.
Prieskum a výskum

Záver
V Medvedích jaskyniach vo Vrátnej doline
isto ešte nie sú vyčerpané všetky možnosti na
postup. Zameranie obidvoch jaskýň a nové
mapy poskytli kvalitatívne iný pohľad na ich
ďalší možný prieskum. Dúfajme, že najbližšie obdobie prinesie aj nový postup na tejto
zaujímavej krasovej lokalite Malej Fatry.
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Masné fleky v Plaveckom krase
(alebo o jednej 10 m hlbokej a spoľahlivo vystuženej sonde)
Branislav Šmída – Miloš Hačo
V masíve Veterlína (723,5 m) v Malých Karpatoch boli dlhé roky známe len plazivková
jaskyňa Malá skala (Dosedla, 1949; Droppa,
1951; Šmída, Kapucian, 1995), dlhá 140 m,
a nebezpečná Peterská priepasť, hlboká –26 m
(Šmída, 2010). O prienik dovnútra masívu sa
tu na iných miestach kopca pokúšali dávnejšie
napríklad dolnoorešanskí jaskyniari okolo Paľa
Nemčeka, či zas nie až tak celkom dávno povedzme Peter Zvonár, správca jaskyne Driny (sonda
pri vrchole Veterlína, vedúca do krátkej jaskynky). Zvýšený záujem o tento hrebeň, budovaný
z podstatnej časti dobre prekrasovatenými rifovými vápencami, bol znovu zaznamenaný až počiatkom rozsiahlych výkopov v Lipárovej jaskyni
v r. 1998 a neskôr v r. 2001 objavom Hačovej
jaskyne (Hačo, Šmída, 2001).
Rozsiahla a podrobná rekognoskácia povrchu najmä Milošom Hačom priniesla množstvo
cenných poznatkov o detailoch reliéfu, niekoľko nových menších jaskyniek a predovšetkým
ozrejmenie súvislostí. Stále však nie je jasný štýl
a generálna vergencia odvodnenia vápencov, pričom výškový potenciál je tu na malokarpatské
podmienky vcelku pozoruhodný (300 – 350 m).
Hrebeň je masívny, dlhý skoro 4 km a široký od
500 do 1000 m. Jeho stráne sú strmé, miestami
neprehľadne zalesnené, s častými drobnými skalkami a stupňovinami. Vzhľadom na to a najmä
na rozľahlosť si preto dovolíme tvrdiť, že tu bude
možné nájsť nové zaujímavé miesta aj v budúcnosti. Najmä v zimných podmienkach.
Jedno také miesto sa podarilo druhému z autorov tohto príspevku lokalizovať koncom roku
2002. Nachádza sa asi 500 m na Z od vrcholu
Čela (716 m n. m.), cca 20 m pod hrebeňom,
v jeho južnej stráni. Ide o zhruba 100 m dlhú,
mierne došikma voči vrstevnici uklonenú líniu
niekoľkých v sutine vytopených „mastných fľakov“ (tvrdo po bukovsky: „masných flekov“).
Výdušný prievan z jedného z nich bol skutočne
citeľný, so stabilnou teplotou 8,5 °C. Miesto
sme posúdili ako „gravidné“, teda speleologicky
perspektívne. Bola len pochybnosť, či nebude
vo svahu príliš hrubá sutinová pokrývka, čo sa
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Prvý z autorov príspevku nad perspektívnym miestom
s „mastným fľakom“ na hrebeni Vápennej (M. Karpaty).
Ukrýva sa pod ním nová jaskyňa?

Čerstvo otvorené Masné fleky, keď sme ich stužili ešte
bukovou guľatinou. Foto: M. Hačo

snažil prvý z autorov tomu druhému na základe
svojho geologickým vzdelaním vycvičeného oka
vyvrátiť. Najviac 2 m, tvrdil. Skúsme miesto otvo
riť, potom uvidíme, dohodli sme sa nakoniec.
Prvú väčšiu sondáž sme tu uskutočnili v závere
decembra 2002. Za silného mrazu prievan zinten-
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zívnil a v jame sondy bolo tak teplo,
že sme sa museli, aj za silného mrazu vonku, povyzliekať. Vyzeralo to
dobre, a tak sme sa rozhodli, že tu
uskutočníme minimálne niekoľko
ďalších akcií. Aj preto, že pevný masív sa ukázal už po pol metri! Miesto v nás evokovalo predstavu, že
by mohlo ísť o analógiu tektonických priepastí v neďalekom masíve
Vápennej (Roštúnska, Líščia), kde
sa tiež medzi nimi vytvára v zime
v snehu „vytopená” línia. Ale ktovie,
do zeme predsa nevidíte. A tak sme
si sľubovali od lokality možno aj
omnoho viac...
Nakoniec bolo akcií neúrekom
a popri autoroch príspevku, ťahúňoch a motivátoroch podujatí,
ktorí ich absolvovali viac než 90 %,
sa na nich priebežne zúčastnili aj
ďalší: M. Čahoj, M. Lackovič, A.
Lačný (OS D. Orešany), M. Majerčák, E. Kapucian, M. Griflík
(Speleoklub UK) a dokonca aj L.
Lešták (OS Rožňava) či J. Polák
z Bukovej. „Pôrod“ novej jaskyne
sa tu nekonal, ale na mieste je dnes
vyhĺbená priam ukážkovo vystužená sonda, hlboká presne 10 m. V tej
hĺbke sme sa totiž rozhodli, že lokalitu definitívne opustíme. Či išlo
o správnu úvahu, možno ukáže budúcnosť. Pre nás to bola zaujímavá
skúsenosť, s ktorou by sme sa chceli podeliť aj s ďalšími. Nakoniec,
v Spravodaji sa toho, ako sa hĺbia
a stužia takéto sondy, až tak veľa
nedočítate. Možno od skúseného
Mariána Jagerčíka z Krakovej hole,
ale im tam rastú smrečiny, a my tu
máme najmä bučiny. Tak teda:
Na začiatku sme len odkopávali
humus a zahlbovali sa v sutine.
V strmom svahu však substrát
príliš nedržal a neustálym zosýpaním okrajov sondy nám nakoniec vznikla obrovská jamisko
s priemerom 3 metre. A to napriek
tomu, že mráz steny výkopu ešte
stále spevňoval.
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Zachytenie pevného masívu zo strany do svahu
bolo jednak dobrým znakom, jednak vítanou
oporou na uchytenie výstuže. Keďže ani po
dvoch hĺbkových metroch výkopu sa neukázal
žiadny jaskynný vstup, steny jamy sme začali
debniť porezanou guľatinou z okolitých tenších
bukov, vsadenou v celej ploche stien (sutina bola
pomerne drobná, sypká) za základnú nosnú konštrukciu, spevnenú hore sklincovanými krížovými brvnami. (Guľatina buka má preklincovaním
tendenciu štiepať sa, preto ak máte naporúdzi
smrek, je vhodnejší.)
Stále ešte v pomerne malej hĺbke sme sa museli
popasovať s problémom, ktorý určite viacerí poznáte. Spoza okrajov sondy za debnením sa nám
permanentne vysypávali štrk a sutina. Nielenže
zavaľovali vykopané, ale za debnením sa vytvárali
dutiny, kde sa hneď nato alebo o čosi neskôr
vysypal zhora ďalší materiál. Nakoniec „visela“
drevená výstuž takmer vo voľnom priestore –
a postup do hĺbky nijaký! Pochopili sme, že
voľné priestory za debnením je nutné priebežne
vypĺňať, tak sme tam začali hádzať väčšie bloky,
skrižovali brvná. Nakoniec sa prvé dva-tri metre
podarilo ako-tak z bokov vytmeliť a materiál
nám už do sondy z bokov nevypadával. Človek by
nepovedal, že aký takmer banálny problém, a ako

zložito sa rieši! Poučenie: sondy vo veľmi sypkom
materiáli sa do tejto hĺbky doslova „lepia“.
Pri práci sme zistili aj iné: debnenie spotrebuje nesmierne množstvo dreva a hrúbka brvien
musí byť, aby bola sonda stabilná, minimálne
8 – 10 cm. Pretože sonda, aby sa v nej dalo zahnať väčším kladivom alebo krompáčom, musí
mať vnútorný priemer aspoň 1 m, vhodné dĺžky
segmentov debnenia sú cca 1,5 m. Z jedného mladého buka s výškou 10 či 15 metrov urobíte len
4 či 5 brvien; zvyšok je príliš tenký, okrem toho
bukové drevo je na rozdiel od rovného smreka
pokrútené. Ak nechcete naokolo sondy spraviť
priam vyklčovanú lúku, lebo príliš zďaleka sa
vám ťahať brvná nechce, vhodnou náhradou sú
obyčajné laty (pokiaľ ich máte kde zohnať). Úplne najlepšie sú však prepravné palety. Niekoľko
sme ich v celku zabudovali do debnenia v sonde
aj my. Len náhodní turisti boli šokovaní, kam do
šľaka sa s nimi ťaháme lesom a na čo nám tam asi
budú. Idete stavať na Veterlíne chatu? pýtali sa.
Ako sa zväčšovala ťažobná hĺbka a postupovali
sme do čoraz väčšieho blokoviska, presedlali sme
na „železo“. Na celoobvodovú pevnostnú konštrukciu sa ukazujú ako najvhodnejšie klasické
lešenárske rúry. Tie si podľa aktuálnej potreby
narežete priamo na lokalite a modifikovane ich
spájate tzv. žabicami. (Technologickému postupu
oporového napájania sme sa priučili v neďalekej
jaskyni PP-2, kde zhotovenie výstuže viedol Tomáš Ďurka zo Speleoklubu Bratislava.) Ale ako
dostať rúry až k sonde, ktorá je skoro na hrebeni?
Jednoducho: na vlastných chrbtoch! Rúr sme
dokázali odniesť v batohu na chrbte aj viac naraz,
ale optimálna dĺžka kusov je tak 2 m. Dlhšie už
vyvolávajú (aj pre ich váhu) balans a jednoducho
s nimi nie ste schopní odkráčať. Mali sme ohrom-

Miloš Hačo „rozbíjajúci“ bloky na dne Masných flekov.
Tam sme už poctivo stužili rúrami spájanými žabicami.
Foto: B. Šmída
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nú zábavu, keď jeden z nosičov nedokázal spraviť
iba s dvomi takýmito rúrami na batohu ani krok,
a hneď ho prevalilo dopredu. Trojmetrový kus
dokážete na pleci či v ruke niesť len jeden, v hustejšom lese sa s ním aj ťažšie manévruje.
Ďalší dôležitý poznatok: treba prekonať prvotný kopáčsky zápal! Hĺbenie sondy nie je dobré
uponáhľať na úkor priebežného stuženia! Aj my
sme boli nie raz hr-hr, že sondu zahĺbime ku koncu ešte 10 či 20 cm... a všetka vykopaná hĺbka sa
nám práve vtedy z bokov zasypala blokmi! A tak
sme pochopili princíp – radšej pomalšie, a hlavne
stužiť. Jednodňová akcia mala teda neskôr štandardný priebeh. Pol dňa kopanie, pol dňa robenie
výstuže. Hoci po pol metri! Viac ako 1 m hĺbky
v stredne hrubom blokovisku bez výstuže nevydrží!
A čo taká sonda doslova „zožerie“ železa! Lešenárskymi rúrami sa tu nedá príliš šetriť, lebo
zával funguje na princípe domina. Pracovať vo
väčšej hĺbke s hrozbou závalu nad hlavou si každý rozmyslí. Ako len pedantne a husto pokryjete
vtedy steny jamy lešením! Sonda je potom rúrami
pretkaná ako pavučinou a nezainteresovaný by
povedal – načo je ich tam toľko?
My sme si sondu trúfli otvárať vo dvojici. Pokiaľ je ako naša vertikálna, do podobnej hĺbky to
ešte ide. Miloš bol zvyčajne dolu, stužil, vymýšľal
opornú konštrukciu, kopal a naberal, ja som sutinu vyťahoval hore a vysýpal ju, meral a rezal rúry,
podával mu potrebné nástroje a náradie.
Ako sme sami na sebe zistili, podobné sondy
majú svoj psychologický vývoj. Prvá fáza je nadšenie, keď ešte nikto nevie, do čoho sa púšťa,
a každý hneď čaká objav na akcii, ktorá práve prebieha! Toho sa však zvyčajne v našich pomeroch
nedočká. No o akcie je stále záujem, najmä keď
dokážete ľudí prilákať tvrdeniami – kamienky
už prepadávajú do šachty, berieme lano... Po čase
tomu prestane každý veriť, a dochádza prípadne
k štádiu vyrovnania, keď človek už objav ani tak
veľmi nečaká, ale lídri výkopu sa rozhodnú –
treba ďalej pokračovať, bolo by škoda prestať...
Pomocníkov však už začína ubúdať. Vy sami tiež
oscilujete medzi nechuťou až depresiou, alebo na
druhej strane náhle vyvolaným zápalom a frenetickým úsilím (keď sa zase ukážu nejaké štrbiny
a pod.). Premýšľate, či sa tu nechystáte prekopať
najlepšie roky svojej jaskyniarskej éry – a nakoniec
nič z toho! U nás sa to prejavovalo frekvenciou
akcií: niekedy aj dva razy do týždňa, no niekedy aj
mesačná prestávka, že sme si radšej ani nezavolali.
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S čím (prípadne už len sami so sebou) koketujete nakoniec? Ale veď to dobre mnohí poznáte...
S dilemou či až rozporom, či to vôbec malo
zmysel. Prichádzajú dlhšie prestávky, občas sa
zakopne ešte z akejsi zotrvačnosti, no ak z toho
vypadne líder aktivít, sonde je prevažne koniec.
Novooboznámení si chcú zväčša otvoriť inú,
vlastnú sondu...
Úplne najťažšie je, ako zvládnuť vnútornú sebadisciplínu pri monotónnej činnosti (keď inde
jaskyniari napr. voľne postupujú), prisilné očakávania, no a rozhodnúť sa, či pokračovať – alebo
skončiť (a najmä kedy). Ivan Demovič, Bohuš
Kortman, bratislavskí, malofatranskí či plaveckí
jaskyniari, isto viete, o čom je reč.
My sme sa už od začiatku rozhodli pre symbolickú hĺbku –10 m. V sonde sme na jej dne dnes
prakticky ako na začiatku, keď sme ju otvorili!
Štrbiny, kamienky prepadávajú jeden či dva metre, povzbudivý prievan..., no charakter prekopaného zatiaľ na jaskyňu nenasvedčuje. Otázne je,
či hlbšie prasklina predsa len nepretína nejaký
jaskynný priestor alebo odkiaľ vanie prievan.
Možno treba kopať ešte meter, no možno aj 100
metrov. Nevieme. Je nám jasné, že každý, kto
príde na lokalitu, sa opýta – prečo ste nepokračovali? Lebo my sa na podobných sondách pýtame
tých, čo ich hĺbili, to samé...
V každom prípade sonda je učebnicovo vystužená a vydrží v takomto stave desaťročia. Mladí
jaskyniari sa tu môžu podučiť spôsobu spájania
rúr žabicami. Drevo by po pár rokoch zhnilo, a je
po výkope. To je azda ďalší náš odkaz – ak chcete,
aby sa niekde v budúcnosti pokračovalo, musíte
to dobre zabezpečiť.
Aké sú ďalšie výsledky snaženia?
V prvom rade zistenie, že ani silné prievany
nemusia nevyhnutne viesť do jaskyne. Sonda je
prakticky v celej svojej hĺbke umelo vyťažená.
Drobné voľné priestory medzi blokmi tvorili
najviac 10 – 15 % jej objemu. Preto, ako aj vzhľadom na to, že jednotlivé väčšie bloky neboli príliš
zrotované (tvary do seba často logicky zapadali),
skôr len odtrhnuté od stien, usudzujeme, že nejde o strop korozívnej trhlinovej priepasti alebo
o kolaps nejakej kaverny, ale len o mohutnú
prasklinu. Nejde pravdepodobne ani o gravitačnú či sklzovú poruchu; zdá sa, že porucha je
najskôr prejavom neotektoniky. Stopy po korózii
sú skutočne minimálne, nepatrné. Nesúmerné
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pizolitické výrastky či svetlobiele povlaky na vyťažených blokoch sú prejavom prievanov.
Po druhé, v závaloch sa postupuje (kope, strieľa) pomerne rýchlo, ale stále vás spomaľuje
nutnosť priebežného stuženia. Bez toho, aby ste
mali v partii niekoho technicky zručného, sa do
závrtov, ponorov či podobných sond so závalmi
radšej ani nepúšťajte.
Nám tých 10 m do hĺbky trvalo celkovo 17
akcií. Keď chodíte aj do iných jaskýň, a to aj
intenzívne, okrem tejto jednej už inú lokalitu asi
pol roka poriadne neotvoríte. Pokiaľ si v sonde
vystačíte dvaja, ďalší sú prebytoční. Zavolajte ich,
až keď je to už nevyhnutné. Kopajúci jaskyniar je
dnes veľmi vzácny druh, tak si kamarátov zbytočne nevyčerpávajte, lebo aj tak často pri sonde len
postávajú (a rečami demoralizujú).
Pre tých, ktorí sa chcú pustiť do podobných
aktivít, trochu štatistiky, ktorá sa môže hodiť pri
priebežnom plánovaní. Na sondu sme použili
(uvedené údaje sú orientačné):
 –80 m lešenárskych rúr (cca 50 jednotlivých ks),
 –75 ks spojok, tzv. žabiek,
 –90 m bukovej guľatiny (priemer 8 – 15 cm),
 –5 paliet (+ ďalšie dosky),
 –5 špeciálne tvarovaných, domácky vyrobených
úchytných konzol,
 –spotrebný materiál (klince, viazací drôt, nity),
 –náradie (krompáčik, páčidlo, sekáče, ťažšie
kladivá, vojenská lopatka),
 –prepravný materiál (kladka, polyamidové lano,
3 plechové vedrá),
 –doplnky (akumulátorová vŕtačka, veľká rámová píla na drevo, malá píla na železo, kľúč na
doťahovanie spojok, skladací meter).
Keďže práca na sonde bola pomerne monotónna,
mali sme čas aj vymýšľať, ako by sa asi dala naša práca
spoločensky oceniť (napr. keby si ktosi objednal objavenie jaskyne, ako kedysi u J. Majka v rámci Turistu n. p.).
Skúsili sme spraviť len prepočet na oceľové rúry a ich
spojky a vyšlo nám, že keby sme ich nevedeli zaistiť
z iných zdrojov, ale mali ich rovno zakúpiť v obchode,
tak by nás iba tento materiál vyšiel aspoň na 15 000
starých korún (čitateľ nech si prepočíta na eurá).
K tomu by sme pripočítali iba (zidealizovane) prácu:
2 ľudia × 15 akcií (dní) × mzda tak 500 korún na deň
(celkom náročná a riziková činnosť) = ďalších 15 000
koruniek! No a ak by sme k tomu prirátali prípadne
ešte cestovné, opotrebovanie materiálu, tak otvorenie
jaskyne takouto, v podstate úplne jednoduchou a ľahko zvládnuteľnou sondou by stálo povedzme 40 000

Spravodaj SSS 1/2014

korún. Alebo čo hĺbkový meter, to 4 tisícky. Zdá sa
teda, že jaskyniarstvo a otváranie jaskýň sa javí celkom
drahým špásom.
Čo si myslieť o prievanoch
Tie sú tu veľmi silné (skoro najsilnejšie, čo sme
kedy v Malých Karpatoch poznali, vlastne pre toto
sme sa tu pustili do práce). Správajú sa priam
ukážkovo, ako v prípade jednoznačného vrchného
vchodu. Z praktického hľadiska je to príma, lebo
v zime je v sonde fajn teplučko a v lete sa zase
mierne ohrieva z nasávaného vzduchu. Ale pozor!
V lete vám tu preto prehnutému dobre ťahá na
kríže a na krk! To však spraví „ľadviňák“ a šál.
Druhý z autorov príspevku, neveriac sprvu, že
nepôjde len o akúsi gravitačnú odtrhlinu, ktorá
„vylezie“ nižšie zo svahu von, tu urobil za letnej
fázy merkaptánovú skúšku (2 l). Charakteristický
zápach však nikde v južnom svahu od Smoleníc
ani po niekoľkých hodinách pochôdzky bližšie, no
ani poriadne ďaleko nezacítil. Takže prievan ťahá
asi skutočne niekde hlboko z útrob masívu. (Terén
severného svahu od Bukovej kontrolovaný nebol.)
Otázne je, či ide o jaskynný prievan v pravom
zmysle, alebo len o cirkuláciu spôsobenú značnou
hĺbkou zlomu. (Veď nesmierne „fučáky“ sú napr.
v trhlinových jaskyniach bradlového pásma, tam
je to však dané najskôr veľkými relatívnymi prevýšeniami v reliéfe.) Prievan sa správa inak ako ten
v Hačovej jaskyni (v jej vchode je pulzný). Žiadny
náporový vietor, narážajúci do južných svahov
Veterlína, tu nemá na prievan v sonde vplyv. Fúka
z nej stabilne, bez väčších výkyvov a prestávok.
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Česko-slovenská komorná expedícia do Kosova
Martin Sluka (Prológ) a Paľo Herich
Prológ
V septembri 2012 bolo v Kosove extrémne sucho. Podľa všetkého bola úroveň vody
v jaskyni Radavc aspoň 120 cm pod zvyčajnou
hladinou. Jaskyniari z Walesu, ktorí boli práve
vtedy v Peje, mali šťastie a využili túto mimoriadnu situáciu na objav priestorov za prítokovými sifónmi. Po niekoľkých urgenciách sme
získali dáta aj mapu. Ich objavy ďaleko presahovali dovtedy známy rozsah jaskyne.
Začiatok septembra 2013: Samozrejme sme
boli veľmi zvedaví, a tak sme chceli objavené
priestory s mnohými otáznikmi tiež preskúmať.
Podľa pôvodnej dohody malo ísť o spoločnú
walesko-slovenskú akciu. Walesania však akciu
odvolali, preto sme aspoň vo dvojici chceli objavy overiť. Po skončení expedície na Jakupici sme
sa (Martin Sluka a Jakub Bernadič) presunuli
z Macedónska do Kosova. Využili sme voľný
deň, autom sme sa dostali až na hrebeň Crni
Kamen severozápadne nad Skopje, ideálny terén pre paraglajding, kde sme prespali. Západ
slnka nad hrebeňom planiny Šar bol krásny.
Dúfali sme, že pri východe slnka sa nám podarí nafotografovať pohorie Jakupica. Ráno síce
bolo Jakupicu vidieť, ale iba cez silný opar. Pri
dobrých podmienkach to však musí byť nádherný pohľad. Pokračovali sme do Kosova. Za
hranicou sme odbočili na cestu cez Brezovicu
do Prizrenu, cez horské sedlo Prevalla. Cesta je
to veľmi pekná, členitá, s výhľadmi na hrebeň
planiny Šar. V samom sedle vyrástlo oproti
prvej návšteve pred pár rokmi horské stredisko v typickom balkánskom štýle. Jediný bufet
nahradila hŕba nesúrodých stavieb stojacich na
najnemožnejších miestach. Za Prizrenom sme
sa zastavili pri fotogenickom kaňone Bieleho
Drinu s pamätným mostom. V Peje sme sa stretli s miestnym jaskyniarom Fatosom. Nocľah bol
v stanoch pri reštaurácii Ranch vysoko nad Peje
s nádherným výhľadom na mesto.
V jaskyni sa podarilo lokalizovať miesto
waleského objavu a zmapovať časť jaskyne od
„Teplého vchodu“ až po posledný bod mapovania z roku 2012. Opätovne sme si potvrdili, že
bude ešte treba veľa mapovať, aby sme zdokumentovali celú jaskyňu.
Speleológia v zahraničí

V kanáloch Radavca. Foto: L. Kubičina

Prvé dejstvo (november 2013)
Dvaja členovia expedície (Martin Sluka –
– organizátor, Paľo Herich) vyrazili z Prahy 28.
10. 2013 poobede, na druhý deň ráno pribrali
na Považí tretieho člena – Lukáša Kubičinu.
Večer dorazili do prvého cieľa cesty: talianskeho mestečka Casola Valsenio na jaskyniarske
stretnutie. Viac ste sa o ňom mohli dozvedieť
v Spravodaji 4/2013, ale pár slov k nemu poviem. Päť dní trvajúci míting konajúci sa neďaleko významnej krasovej oblasti (sadrovce) mal
skutočne excelentnú účasť – 2444 ľudí. Malé
a zrejme inokedy pokojné mestečko počas týchto dní zdvojnásobilo počet svojich obyvateľov.
Na uspokojenie ich potrieb bolo k dispozícii
množstvo stánkov s občerstvením a vínom
(to lacnejšie, hoc stále dobré, predávali po 50
centov za 2 dcl), pálenkou za 1 euro... Na troch
pódiách v rôznych častiach mestečka večer čo
večer hrala živá muzika alebo bola diskotéka,
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miestnych zaujímavostiach. Najmä kaňon Velika Klisura, albánsky Gryka Madhe, je úchvatné
dielo erozívnej činnosti (či božského úmyslu),
človek ho ešte nestihol úplne zdevastovať.
Vyhliadli sme si aj bralo na prieskum, nad
kameňolomom južne od Radavca. Pondelok
až stredu a piatok bojujeme v jaskyni Radavc.
Tá sa nachádza len pár desiatok metrov od rovnomennej vyvieračky, ktorej vody pochádzajú
zrejme zo vzdialených ponorov v Čiernej Hore
a z planín mohutného vápencového pohoria
nad jaskyňou. Sama jaskyňa kedysi slúžila rovnakému účelu, dnes už je aktívnym výverom
len s minimálnym prietokom, počas povodní
sa však situácia vraj radikálne mení. Na viacerých miestach je možné dostať sa k sifónom,
ktoré sa za suchých stavov, napr. v jesennom
období, javia skôr ako jazerá. No freatické
kolená ako z učebnice sú jasným dokladom
ich pravej funkcie. Práve do jedného takého sa
Martin rozhodol umiestniť sondu, ktorá bude
každú hodinu monitorovať výšku hladiny
a teplotu vody. Po namerané výsledky si treba
prísť do jaskyne, takže uvidíme nabudúce.
S Lukášom sme sa počas týchto dní venovali
zameriavaniu severných priestorov (od vchodov po polosifón do novej, južnej časti jaskyne). Nekonečný labyrint chodieb je náročný
na orientáciu, chvíľu nám trvalo zžiť sa s jaskyňou. Potom meranie šlo ľahko, hoci ako to
pri podrobnom mapovaní býva, väčšinu času
sme trávili v pokorných polohách na štyroch
alebo odmeriavajúc vzdialenosť cesty vlastným
telom. Zmapovali sme aj strmý komín s prevýšením 53 m, ktorého dolný koniec tvorí zaujímavú pascu pre nič netušiaceho jaskyniara bez
plného lezeckého výstroja, o čom sa presvedčil
Lukáš. Lanom šlo ľahko spustiť sa dole, ale
návrat bol nevyhnutný, pretože tam sa (veľmi
výnimočne) jaskyňa končila. Mazľavé blato
všade na stenách takmer kolmej studne a jeden blokant v ruke ponúka pomenej možností
úniku, a tak po nasadení improvizovaného
prusíka (dnešná mladá generácia jaskyniarov
sa ešte vyzná v starých dobrých lezeckých
technikách?) musel Lukáš nasadiť bojového
ducha, aby zdarne unikol z väzenia. V piatok
som vrchnú časť komína bez blata voľne doliezol až do konca; bez kopania to ďalej nepôjde
a iba čas ukáže, či kopať treba. Toto miesto sa
stalo najvyššie položeným priestorom „starej“

tancovalo sa do rána. Ráno sa prebúdzali skôr
iba tí, ktorí vyrážali na exkurzie do miestnych
jaskýň; tie boli pre všetkých grátis, čo vzhľadom na vstupný poplatok iba 30 eur nebolo
úplne samozrejmé. Dve kinosály slúžili na
prednášky a premietanie filmov s jaskyniarskou, menej i horskou tematikou. Obrovský
stan, podobný tým, pod ktorými sa skrývali
rozburácané pódiá, bol miestom predaja všakovakej jaskyniarskej techniky (od ponožiek
cez kombinézy po svetlá a lezecké pomôcky).
Vedľa neho bolo jedno z dvoch bezplatných
táborísk, kde mali aj naši traja hrdinovia rozložené stany. Konečne pre hĺbavejšie typy bol
k dispozícii i obchodík so speleologickou literatúrou a niekoľko výstavných siení. Martin tiež pridal kus interaktívneho programu:
Alvek (lanovka na vyťahovanie sedimentu určená do jaskynného prostredia) sa skvel v plnej
kráse pred neoklasicistickou budovou registrácie účastníkov. V sobotu okolo obeda družstvo,
značne motivované na skutočné jaskyniarčenie, vyrazilo smerom do Kosova.
Medzihra
Cesta prebiehala podľa plánu, hoci na krátkom úseku medzi Talianskom a Slovinskom
nás zastihlo skutočne rôznorodé počasie, od
slnečného až po šialený lejak a hustú hmlu.
Antropogénnym zásahom sme čelili na jednej pumpe v Slovinsku, keď akási nešťastná
duša tápajúca v hmlách žitia (marazmu) nám
prepichla pneumatiku. Našťastie všetky ostatné zložky slovinskej spoločnosti sa zachovali
v rámci dobrých mravov, a tak hranice Chorvátska sme prekročili len s dvojhodinovým
zdržaním. Útrpný úsek cesty si na nás počkal,
až kým sme o druhej hodine rannej neopustili
diaľnicu pred Nišom v Srbsku. Prebral som
opraty vozu a pustil ich až za mestom Peje, pri
ohromnej vyvieračke Radavc v Kosove, neďaleko hraníc s Čiernou Horou. Táto cesta človeka
zásobuje bdelosťou prostredníctvom nerovného (či chýbajúceho) povrchu, tisícmi zákrut
i hraničnými kontrolami namosúrených mocností prúcich sa o možnosť zabezpečiť tamojšiemu ľudu šťastný život.
Druhé dejstvo
Nedeľu sme sa rozhodli zasvätiť zotavovaniu
z náročného presunu, Martin nás povozil po
Spravodaj SSS 1/2014
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jaskyne. Zamerali sme spolu takmer 600 m
priestorov, mnohé z nich sa nám javili ako nikdy nenavštívené, kde-tu sme i krátko pokopali,
snažili sme sa chodby preskúmať vyčerpávajúcim spôsobom, teda tak, aby neostávali otázniky na miestach odbočiek či krížení chodieb.
Takto sme našli i ďalší, aktuálne zasypaný
vchod do jaskyne, s hrubšími koreňmi stromov
a rôznym strašidelným hmyzom.
Živočíšstvo je tu divotvorné. Plazenie medzi
mäsitými pavúkmi či 10 cm dlhé stonožky
ostrieľaného jaskyniara až tak nerozhádžu,
horšie je to už s kopami guána, v ktorých treba
kráčať (z toho vyplývajú i výborné respiračné
podmienky) a výnimočne i útočiacimi neto-

piermi; stalo sa mi to dosiaľ len v Štefanovej
a tu, že netopier, asi rozčúlený mojou prítomnosťou, poletoval okolo hlavy a používal bojovú techniku útok – útek jazdcov mongolských
stepí. Lukáš našiel malé slimáky plaziace sa
po suchom kvapli, ja zas priehľadného červa,
ktorý neďaleko spriadal svoje siete sťaby pavúk
(ktovie, čo chytal). No a ešte akési kobylky
na nás civeli kade-tade zo stropu. Zvláštny
svet, škoda, že nás nenapadlo zhasnúť svetlo,
možno nejaká tá potvora ešte i svietila. Martin
opätovne zmapoval chodbu s hrádzkami, rímske kúpele Radavca, žiaľ, v dnešných dňoch už
len suché. Vytýčil i miesto, kde by sa tu dalo,
v smere veľmi perspektívnom, pokračovať do
masívu.
Pieseň pre hlodavce, psy a vlka, automatické
zbrane a kvapky – tak vyzerá komfortné ubytovanie za 10 eur na noc po kosovsky. Jeden člen
má súkromie, býva v odstavenom karavane
uprostred blatového parkoviska. V čase dažďa
doň prší, kvapky padajúce na podlahu odrátavajú chvíle vzácneho spánku. Dvaja mladší
muži majú drevenú chatku aj s radiátorom
a sprchou. Sprcha je samostatná miestnôstka
s oknom bez skla a záchodom bez umývadla.
Odtok záchoda i sprchy je dočasne vyvedený
rúrou tri metre pred chatu. Spánok občas
ruší nemiestne škrabanie a hryzenie hlodavcov do dreva. Žijú pod strechou a aj keď táto
aktivita chvíľami ustáva, tak len preto, aby
potom nabrala na sile. Lukáš rieši situáciu
vsúvaním rozličných predmetov do sluchových
orgánov. Orchester sa však prihlasuje naplno,
keď početné zastúpenie psieho plemena začne
vyť žalostným hlasom do nočného povetria.
V klietke neďaleko čupí vĺča – ktovie, či pod
jeho taktovkou? V deň volieb (asi) je spokojnosť s výsledkom ohlasovaná streľbou do
vzduchu. Príjemné chvíle v chate s naozaj krásnym výhľadom na okolie ešte dopĺňajú blchy
hryzúce svojich hostiteľov do nepokrytých
častí tela. Lukáš sa snaží vyhrať tento súboj
odievaním sa na noc. Výsledok je taký, že o to
viac sú nechránené časti predmetom záujmu
týchto predátorov.

Drobná fauna jaskyne zastúpená pavúkom Meta
menardi, kobylkovcom skleníkovým (Tachycines asynamorus, tropický druh pôvodom asi z Číny, ktorý
žije najmä v skleníkoch a cez deň sa ukrýva v tmavých
dierach), a bližšie neurčenou stonožkou. Foto: L. Kubičina

Tretie dejstvo
Vo štvrtok nás teplé a slnečné počasie zlákalo ostať na povrchu. Vytypovali sme si dve
lokality v rámci rozložitého brala nad kameňo-
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ktorá sa však po troch metroch lomila kolmo
nahor a komínom vyšla na povrch. Pokračovali
sme ďalej, no portál sa nám nájsť nepodarilo,
a tak sme preskúmali jaskyne pod hranou brala. Ukázalo sa, že sú to staré kanály, ktoré však

lomom. Pri jeho päte sa črtal obrovský čierny
otvor do jaskyne, kus povyše a pod hranou
brala zas niekoľko menších otvorov pokope.
Vystúpili sme teda k bralu, hneď po prvých
metroch sme naďabili na peknú kruhovú rúru,
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ak by sa odtrhol, aby
som mal istotu, že vyleziem, lebo Lukášovi
sa do vody nechcelo.
A dovtedy by som
vymrzol, podkombinéza chladí, voda až
mi dych berie. Krátko
skúmam, do ďalších
priestorov to už pôjde po suchu, vpravo
ľahký komín, čo tí zo
Spojeného kráľovstva
nevyliezli, by mohol pokračovať, je tu
i sifón, ešte neprekonaný. Jaskyňa vyzýva
Priepasť k sifónom vyvinutá na kontakte medzi dvomi typmi vápencov. Foto: L. Kubičina na všetky druhy jaskyniarskeho prístupu,
nevedú dovnútra masívu a ich pokračovanie je treba sa skoro vrátiť. Opäť do ľadovej vody,
oderodované. Výnimku tvorí ich západná časť, trochu divný pocit takto chápadlovať vo vode,
kde sa dá kopať a i rýchlo postúpiť ďalej. Vý- strop pritisnutý na prilbe, úzky priezor dopredu. Lukáš dokumentuje, tešíme sa von.
raznejšie pokračovanie tu však neočakávame.
Expedícia sa končí, navečer vyrážame do
Cestou dole sa delíme, vraciam sa rovnakou
cestou, chcem nájsť ten veľký portál, možno bol rodných zemí.
nižšie, ako sme pristúpili k bralu. No prichádzam až ku kameňolomu – a nič. Prezerám si Epilóg
Počas expedície do Kosova v novembri 2013
ešte raz jeho fotku z náprotivnej strany doliny,
a konečne prichádza poznanie. Rúra, na ktorú sa za 4 pracovné dni v jaskyni Radavc zameralo
sme narazili hneď na začiatku, má rovnaký tvar 580 m dosiaľ nezmapovaných priestorov (časť
a pred ňou je rovnaký strom ako na fotke. Ra- z nich zrejme nikdy nenavštívených človekom),
zom sa veľký portál mení na 1,5 m vysokú krát- 76 m nanovo nakreslilo, prebehol prieskum
ku chodbu. Zaujímavý omyl, z ohľaduplnosti ďalších častí jaskyne, nainštalovali sme hydrologickú sondu do polosifónu vedúceho do noku krasovému fenoménu však meriam.
vých, južných priestorov jaskyne. Jeden deň bol
venovaný prieskumu brál nad kameňolomom
Posledné dejstvo
Piatok meriame, leziem, Lukáš fotí. Martin niekoľko kilometrov južne od Radavca.
zabezpečuje logistiku, opravuje, utužuje kontakty s miestnymi. Na záver tejto výbornej akcie sa vrhám do vôd polosifónu, ktorý ústi do
priestorov, kde bol len potápač Honza z Poľska
a Walesania pred rokom (tí mali o meter menej
vody, a tak šli po suchu, ponad vodu). Priestor
dnes je len na hlavu, hlboká voda pokračuje
dole v rozšírení chodby, 6 – 7 metrov dopredu
v trojuholníkovom profile, kým sa strop nezvýši. No tu treba preliezť ponad sifón, hlbočizná
voda podo mnou, plávať sa mi v gumákoch,
podkombinéze a rukaviciach nechce. Problém
ďalší, 3,5 m hlboký skok do chodby, visí tu Pestré súvrstvia vápencov na konci Chodby s hrádzami.
britský plastový motúz. Zliezam bez neho, Foto: L. Kubičina
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Expedícia Sirena 2013 – Severný Velebit
Mário Olšavský
Od čias, keď v Severnom Velebite začali objavovať jaskyne slovenskí
jaskyniari (Speleoklub UK Bratislava), ubehlo už viac než 20 rokov.
Treba povedať, že to boli práve oni,
kto na tomto území začal so speleologickým prieskumom. Ich pionierske
expedície významnou mierou ovplyvnili neskorší prieskum priepastí na
území Severného Velebitu.
Chorvátski jaskyniari vycítili potrebu venovať sa tomuto priestoru o čosi
intenzívnejšie a od roku 2000 tu začali systematickejší prieskum. V posledných rokoch sa venovali najmä
vertikálam v priestore Hajdučki kukovi (Jamski sustav Lukina jama – Trojama, jama Velebita etc.). Roku 2010 Poloha Národného parku Severný Velebit a rozšírenie velebitskej
bol v spolupráci s NP Severný Velebit brekcie v Dinaridách (podľa Vlahovic et al., 2012, upravené)
spustený projekt Istraživanja dubokih
jama NP Sjeverni Velebit 2013 – 2015. Pod cieľom nasledujúcej expedície bolo zintenjeho záštitou v lete 2013 na prelome júla zívnenie vyhľadávania nových jaskýň a priea augusta (27. júl – 10. august) zorganizovali pastí, ktoré by sa približovali mimoriadnym
ďalšiu expedíciu pod názvom Sirena 2013 geomorfologickým charakteristikám, akými
do oblasti okolia kóty Gromovača (1676 m disponuje napr. Vertikala Divke Gromovnice
n. m.) v blízkosti známych lokalít Hajduč- v systéme Velebit, ktorá má hĺbku 513 m,
ki a Rožanski kukovi. Mal som možnosť pričom ide zároveň o najväčšiu podzemnú
zúčastniť sa na prvej polovici expedície, vertikálu na svete.
Prístup k najbližšiemu miestu Škrbina
ktorá nadväzovala na júnovú predexpedičnú rekognoskáciu terénu v tomto priestore draga z obce Krasno Polje bol zaistený auvykonanú 15-člennou skupinou z klubu SO tami. Odtiaľ je nevyhnutné popri svojom
PDS Velebit. Jej úlohou bolo vybrať miesto vercajgu vyniesť aj niečo navyše. Množstvo
pre základný tábor letnej expedície, pripra- potravín, kuchynských potrieb, výstroj a saviť zberné nádoby zrážkovej vody a pokúsiť mozrejme vodu. Podobných vynášok treba
sa načrtnúť oblasti prieskumu. Hlavným v najbližších dňoch vykonať ešte niekoľko.

Obrí závrt východne od Gromovače. Foto: M. Olšavský
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Charakteristický reliéf velebitskej brekcie, v pozadí kóta
Gromovača. Foto: M. Olšavský

Večer pri táborovom ohni z úst vedúceho
akcie odznejú pravidlá hry a na druhý deň sa
to celé môže začať. Systém funguje tak, že na
každý deň sú určení dvaja noví dežurni, ktorí
majú na starosti vnútornú obsluhu tábora
v podobe evidencie jednotlivých skupín vrátane zabezpečenia raňajok a večere pre ostatných členov. Ostatný manšaft sa rozdelí
do niekoľkých menších skupín, ktoré majú
pridelené neveľké územie na prehľadanie
potenciálnych miest alebo idú na vopred
vytypované miesta s materiálom a priepasti sa rovno vystroja, zamerajú a zakreslia.
Skupina, ktorá v jeden deň hľadala a našla
priepasti, ich na druhý deň vystrojí, zmeria
a zakreslí. Ďalší deň sa pokračuje v skúmaní
nového priestoru. Podľa aktuálneho fyzického stavu sa volí náročnosť úloh a jednotlivci
si môžu dopriať aj oddychový deň spojený
s vynáškou materiálu.
Terén, v ktorom prebiehajú rekognoskačné
aktivity, je mimoriadne členitý a fyzicky náročný. Prekonávanie obrovských závrtových
depresií, rozsadlín, puklín, strmých skalných
stien, labilných blokov, blokovísk a veľmi ostrých škrapových hrebeňov si vyžaduje nielen
fyzickú kondíciu, ale aj sústredenosť. Prísť
k úrazu na tomto obrovskom „ihrisku“ vôbec nie je problém. Väčšinu tohto priestoru
nikdy predtým človek neprebádal, ani to nebolo potrebné. Okrem speleológov si na jeho
skúmanie v tomto rozsahu nikto nenárokuje.
Spravodaj SSS 1/2014

Jedna zo štyroch priepastí objavených hneď v prvý deň
prieskumu. Foto: M. Olšavský
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jelarská brekcia alebo
jelarské súvrstvie) terciérneho veku (oligocén
– miocén). Ide o veľmi
špecifickú, vysoko priepustnú horninu. Brekcia vznikla polyfázovo
počas neotektonických
pohybov dezintegráciou starších mezozoických, hlavne kriedových
karbonátových súvrství.
V priestore Severného
Velebitu leží diskordantne na starších jurských
súvrstviach. Jej hrúbka
sa ešte nedávno udávala
okolo 300 m. Dnes sa
odhaduje na cca 500 m,
na niektorých miestach
(Velebita – Dva Javora)
bol kontakt so starším jurským súvrstvím
evidovaný až v hĺbke
530 m. Štruktúrna pozícia velebitskej brekcie
Ďalšia zo štyroch priepastí nájdených v prvý deň prieskumu po vystrojení. Foto: M. Olšavský
v celom jej výskyte je
Prieskumnú skupinu tvoria 2 – 4 ľudia, ktorí nejasná, rovnako i jej genéza, na ktorú dopostupujú v teréne pomaly tak, aby na seba dnes nie je presná odpoveď (momentálne
buď videli, alebo sa aspoň počuli. Keď niekto prebieha výskum). Je však isté, že hlavnú
úlohu pri jej vzniku zohrali tektonické proniečo nájde, volá ostatných.
Posledná zima bola tak ako u nás pomer- cesy. Najstaršie úlomky brekcie pochádzajú
ne výdatná na snehové zrážky. Tento fakt zo strednoeocénnych sedimentov (40 mil. r.).
sa odrazil aj na výplni nájdených priepastí, Litifikovaná brekcia bola po strednomiocénz ktorých asi 70 % má na svojom dne zvy- nej tektonickej fáze (13 mil. r.) znovu frakčajne celoplošnú, niekoľko metrov hrubú turovaná a neskôr opäť cementovaná. Vďaka
snehovo-ľadovú zátku – čep. Len vo zvyšku svojej vysokej permeabilite ľahko podlieha
je možné založiť istenia s víziou ďalšieho rozpúšťaniu a krasovatie do charakteristicpostupu do hlbších častí priepasti. Skupina kých skalných útvarov. Predstavuje hlavný
tak za deň nemá problém nájsť v priemere litologický horizont, ktorý otvára priestor do
okolo 3 – 4 nové priepasti, z ktorých aspoň starších kriedových – jurských a triasových
dve majú potenciál prekročiť hĺbku niekoľ- súvrství. Krasovatenie velebitskej brekcie tak
isto ovplyvňujú dva zlomové systémy S-J,
ko prvých desiatok metrov.
Ide o územie, ktorého geologická stavba resp. SSZ-JJV smeru, na ktorých sú založené
podmieňuje generovanie takmer výlučne ver- všetky väčšie štruktúry obrích závrtov. Ich
tikálnych podzemných priestorov. O tom, spodné časti sa pre enormnú hrúbku skalže nejde o žiadne malé priestory, azda ani nej sutiny nijako zvlášť neskúmajú. Vchody
netreba hovoriť. Územie (Rožanski kukovi), do systému v nich je zvyčajne nutné hľadať
v ktorom sú situované najhlbšie chorvátske po obvode vrchnej polovice kolabovaných
priepasti, totiž buduje tzv. velebitská brekcia závrtov. Množstvo menších paralelných zlo(v literatúre sa možno stretnúť aj s termínmi mov vytvára dolinky s potenciálnymi prieSpeleológia v zahraničí
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pasťami na ďalšie
skúmanie. Možno
povedať, že priestor, ktorý má potenciál na ďalšie
podzemné vertikálne priestory, je
pomerne obrovský a stále neprebádaný. Napríklad
na ploche 25 km2
sa za 10-ročné obdobie lokalizovalo
viac ako 200 jaskýň. Len jednoduchým porovnaním
doteraz preskúmaného územia
so zvyškom je
jasné, že podobné niekoľkostometrové vertikály
na svoje objavenie
stále čakajú.
Na akcii sa zúčastnilo 45 participantov zo 6
krajín: Chorvátsko, Srbsko, Poľsko, Slovensko,
Litva, Rakúsko.
Podľa vekového
zastúpenia sa na
zdávam, že expedícia poslúžila
najmä mladším
frekventantom
chorvátskej speleoškoly, ktorí tu
získali nesmierne
cenné skúsenosti
vo všetkých smeroch. Celkovo sa
na dva týždne
trvajúcej akcii objavilo 24 priepastí
(okrem dávnejšie
nájdenej Sireny;
počet nezahrnuje
niektoré menšie,
nezakreslené prieSpravodaj SSS 1/2014
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pasti, prípadne kratšie so snehovou zátkou).
Najhlbšia v preskúmanej oblasti je sloven
skými jaskyniarmi objavená Sirena s momentálnou hĺbkou –263 m a perspektívnym
pokračovaním. Na webe sa už objavila informácia o nasledujúcom projekte Speleološka
expedicija Rožanski kukovi 2014...
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Domáci jaskyniari Neno a Mičko na „Veľkej polici“ v –120 m
Sireny sledujú zostupujúcich. Foto: M. Olšavský

Neno na jednom z medzikotvení pri výstupe nahor zo Sireny.
Foto: M. Olšavský
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Expedícia Rumunsko 2013
Mikuláš Repaszký
Členovia klubu Speleo Rožňava strávili
minulý rok predĺžený letný víkend v prekrásnej prírode Karpát v strednom Rumunsku. Jaskyniarska skupina Speo Sugo, pôsobiaca v tejto oblasti pri meste Gheorgheni,
nám umožnila nahliadnuť do podzemných
krás tohto kraja a jej pričinením sme sa
oboznámili aj s ďalšími pozoruhodnosťami
tunajšej prírody.

Vchod do jaskyne sa nachádza vo Východných Karpatoch, v 1568 m vysokom vrchu
Muntelui Şipos (Síposkő), na juhovýchodnej
strane údolia Munții Giurgeului (Gyergyói Havasok) v nadmorskej výške 1060 m. Jaskyňou
preteká potok Șugău – Súgó, podľa ktorého
jaskyňa dostala svoj názov. Ten v doline vteká
do potoka Borzóka. Jaskyňa je výnimočná svojou polohou medzi kryštalickými bridlicami.
Vápencová vrstva medzi bridlicami dosahuje
Počas našej návštevy sme preskúmali prie- hrúbku 200 metrov a je len 2 km široká.
pasti Peștera Peter Baci, Karci Baci a mali sme Priestorové umiestnenie jaskynného systému
možnosť dôkladne preskúmať jaskyňu Peștera vzniklo v paleocéne pred 65 miliónmi rokov
vrásnením a tektonickými pohybmi. Vchod do jaskyne, kde vyviera
potok Súgó, bol medzi miestnymi
obyvateľmi, ktorí ju aj pomenovali,
známy už dávnejšie. Medzi spodným (výverovým) vchodom a vrchným vchodom jaskyne je značné
prúdenie vzduchu v závislosti od
vonkajšej teploty a atmosférického
tlaku. Tento prievan a šum potoka
pri vysokom stave vody pri spodnom vchode vytvára špecifický zvuk
(podľa neho názov Súgó – šepot).
Tento zvuk bol hlasitý až do roku
1934, keď bol spodný vchod jaskyne
Kryštály kalcitu a aragonit v jaskyni Șugău – Súgó. Foto: M. Repaszký
rozšírený pre pohodlnejší vstup.
Șugău (Súgó-barlang).
Táto svojou polohou
a rôznorodou výzdobou
výnimočná jaskyňa nás
zaujala natoľko, že sme
neváhali vstúpiť do nej aj
viackrát. Extrémne ťažko
prístupné časti jaskyne
skrývajú také skvosty, ako
aragonit a veľké snehobiele kryštály. Stiesnené
priestory spodnej časti
jaskyne dovoľujú obdivovať neobyčajnú výzdobu
len tým najútlejším a naj
odhodlanejším jaskyniarom.
Spravodaj SSS 1/2014

Vchod do jaskyne Șugău – Súgó, prvý sprava O. Bolaček. Foto: M. Repaszký
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Akcia mala obzvlášť hlboký význam pre Ing.
Jaskyňu začali navštevovať hľadači pokladov
už v roku 1930, ale ich úsilie zostalo bez úspe- Ondreja Bolačeka, ktorý sa na tieto miesta
chu. V tomto období sa miestnym obyvateľom vracal po dlhých 40 rokoch. S členmi skupiny
Ákosovi Romfeldovi a Józsefovi Kémenesovi Sugo spomínali dlhé hodiny na objavy, ktoré
podarilo prejsť niektoré spodné časti jaskyne tu spravili, a na veselé zážitky, ktoré spolu
a nájsť kosti jaskynného medveďa (Ursus spelae prežili. Touto cestou si náš Bandy splnil jeden
us). So serióznejším prieskumom začal v roku z posledných snov.
1961 stavebný technik Lajos Buslig a Ákos
Romfeld. Neskôr sa do prieskumu zapojila
amatérska jaskyniarska skupina pod vedením
Jánosa Bányaiho, ktorej členovia jaskyňu dôkladne preskúmali a zmapovali. Od roku 1974
tu robila prieskum skupina Ursus spelaeus
s miestnymi jaskyniarmi, ktorí ju sprístupnili
pre verejnosť. Prehliadková trasa v jaskyni meria tam a späť cca 300 metrov, jaskyňa dosahuje celkovú dĺžku 1021 m a deniveláciu 67 m.
Neobyčajne krásna karpatská príroda nás
však očarila aj na povrchu. Národný park Cheile Bicazului-Hășmaș s jazerom Lacul Roşu
(Lacul Ghilcoş, Gyilkos-tó, Červené alebo Krvavé jazero) a úzky kaňon Cheile Bicazului
(Békás-szoros) so skalnými stenami vysokými
300 metrov nám doslova vyrážal dych. K jazeru sa viaže legenda, podľa ktorej v roku 1837
veľký vrch nad lúkou zasypal pastiera aj s celým stádom oviec. Voda po tomto zosuve vraj
ešte dlho mala červenú farbu od krvi. Zaujímavosťou jazera sú zvápenatené pne stromov,
ktoré trčia z vodnej hladiny. Keďže sa tu
každoročne vytvárajú na dne jazera niekoľko
centimetrov hrubé nánosy, je predpoklad, že
tento prírodný úkaz onedlho zanikne.
Priatelia zo Speo Sugo
pre nás pripravili aj pre
kvapenie vo forme kaňoningu na niekoľko kilometrov dlhom horskom
potoku pretekajúcom
medzi vysokými skalnými stenami, ktorý svojou
dravosťou a vodopádmi
dopĺňa nádhernú scenériu tohto kraja. Doslova
panenská príroda, ktorá
je len veľmi málo preskúmaná, je rajom pre
miestnych jaskyniarov,
ale aj ostatných návštevníkov vrátane nejaskyniarov.
Zlaňovanie vodopádov a kaňoning v Cheile Bicazului. Foto: M. Repaszký
Speleológia v zahraničí
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JASKYNIAR TVRDO SKÚŠANÝ?
Jozef Haráni

Ubehli dva roky a ani mi nenapadlo, že k tejto téme sa ešte niekedy vrátim. Až prišiel január
2010 a spolu s terajšou jaskyniarskou partiou
sme založili Jaskyniarsky klub Speleo Turiec.
V priebehu roka, keďže som zvyknutý robiť
veci naplno, vo mne dozrelo presvedčenie, že
ak máme nový klub, je potrebné sa aj nejako
prezentovať. To bol dôvod oprášiť vydavateľský
klobúk a pustiť sa do ďalšej ročenky – Jaskyniar 2010, ktorý vyšiel ako
II. ročník začiatkom roka
2011. Vyšiel s dvoma úpravami, ako regionálna ročenka
Turca a s podporou vedenia
SSS; o tom svedčí aj príhovor predsedu SSS Bohuslava Kortmana v ročenke.
Tentoraz som si „odskákal“
komplet všetko. Od založenia novej redakčnej rady, cez
zháňanie príspevkov, tvorenie kompletnej grafiky, získanie sponzorov, dofinancovanie až po konečné vytlačenie.
Ako predseda JK ST a šéfredaktor som musel tieto záležitosti naozaj chytiť pevne
do rúk a opäť sa vyrovnať
s prekážkami. Postupne sme vydali ďalšie dva
ročníky a prebojovali sa až do V. ročníka.
Už dlhší čas vo mne driemala ďalšia inovačná
myšlienka, ako zlepšiť portfólio našej ročenky.
Prišiel rok 2013 a jeho záver sa javil ako chudobnejší na príspevky s jaskyniarskou tematikou. Už
v minulých ročníkoch sa objavili prvé lastovičky,
články o horských výpravách našich členov. Oslovil som KST Turiec v Martine, ktorí boli trošku
zaskočení, lebo podobný projekt ešte nikdy neriešili. S malým váhaním a po strávení týchto informácií si postupne prisadli a prisadajú do tohto
spoločného vlaku, a tak sa rozbiehame. Preto tak,
ako som spomenul na začiatku, ročenka s novým
názvom Jaskyne a hory vyrazila vpred do ďalších
a verím, že perspektívou nabitých rokov.
Zároveň ďakujem všetkým priateľom a známym, ktorí prispeli a budú prispievať svojou
prácou pri tvorbe tohto projektu, a želám do
života im a aj sebe veľa sily, zdravia a inšpirácie.

Drahí čitatelia, jaskyniarska verejnosť a v poslednom čase aj verejnosť turistická. Bol som
požiadaný a úprimne, nie je to vôbec na škodu, aby som urobil rešerš ročenky Jaskyniar.
Tak ako je jaskyniar tvrdo skúšaný pri svojej
činnosti, ani naša ročenka to pri svojom vývoji
nemala na ružiach ustlané.
Toto zhodnotenie prichádza v čase vydania V. ročníka
tohto periodika, v ktorom
nastal pozitívny a kvalitatívny posun vpred. Od tohto
čísla je názov ročenky Jaskyne a hory. Aby som urobil
zadosť spravodlivosti, musím zájsť do histórie, keď
v „porevolučných“ rokoch
90-tych, v čase kvasu nových, dovtedy nepredstaviteľných možností, vyšiel
„nultý“ ročník Jaskyniara.
Išlo vlastne o Spravodaj
Slovenskej speleologickej
spoločnosti, ktorý pod týmto novým názvom vyšiel iba
raz, roku 1991. Nejdem pátrať po pohnútkach
a dôvodoch, prečo sa tak stalo, skrátka doba si
to vyžiadala, a tak to bolo. Potom nastala odmlka na dlhých 17 rokov a až roku 2008 som
sa ako člen JS Aragonit, spolu s Edom Piovarčim, pustil do pokračovania tohto, nazvime to
projektu. Vtedy som sa nezamýšľal nad tým,
či je alebo nie je Jaskyniar 2007 následníkom
alebo pokračovateľom toho predošlého, už len
preto, že toto bola ročenka. Skrátka spontánne
som založil vydavateľstvo Stama plus a spolu
s Edom sme s rôznymi prekážkami zdolali
všetky nástrahy, ktoré nám stáli v ceste, až napokon vyšiel I. ročník ako regionálny spravodaj
Žilinského kraja. Tento náš ročník bol zároveň
aj posledný spoločný. Po jeho vydaní, ktoré by
sa dalo prirovnať k pôrodu prvorodičky, sme
sa s Edom nezhodli na ďalšej spolupráci pre
diametrálne odlišné predstavy a naše cesty sa
do dvoch rokov úplne rozišli.
Spravodaj SSS 1/2014
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spoločenské správy
Ing. Ondrej Bolaček
1954 – 2014
Dňa 27. 1. 2014 v skorých ranných hodinách nás navždy opustil predseda klubu
Speleo Rožňava Ing. Ondrej Bolaček. Zákerná
choroba ho nečakane a nemilosrdne vytrhla
z kruhu rodiny, priateľov, turistov, baníkov
a jaskyniarov.
Smutná správa o jeho náhlom odchode spomedzi nás sa všetkých bolestivo dotkla. I keď
ho posledné roky trápila ťažká choroba, ne
chcel sa jej poddať. Úporne sa jej bránil, chlapsky sa s ňou pasoval, ako
so všetkými ťažkosťami.
Neprešlo však veľa času
a zákerná choroba bola silnejšia ako jeho vôľa žiť,
premohla ho a navždy mu
zabránila vrátiť sa medzi
nás. Dlhé roky statočne
pracoval medzi nami a po
celý tento čas sme ho poznali ako dobrého priateľa a kamaráta. Nepoznal
únavu, nedbal na čas, bol
ochotný vždy stáť na svojom mieste, vo svojom dôležitom pracovnom
zadelení, aby sa svojou usilovnou prácou pričinil o úspešné splnenie našich spoločných predsavzatí. A pritom akoby to bolo len včera, keď
sa nechal prvýkrát zlákať čarom podzemných
krás Slovenského krasu.
Ondrej Bolaček sa narodil 15. novembra
1954 v Rožňave, kde navštevoval aj základnú
školu. Prvý dotyk s jaskyniarstvom zaznamenal roku 1973 v rodnej Rožňave, počas štúdia
na gymnáziu – SVŠ P. J. Šafárika. Už vtedy
bolo vo hviezdach napísané, že podzemie sa
má stať doménou jeho života. Priťahovalo ho,
fascinovalo. A tak po ukončení SVŠ pokračoval
v štúdiu na Vysokej škole technickej v Košiciach, odbor banská geológia. Tu založil spolu
s kamarátom L. Herényim pri horolezeckom
oddiele Slávia VŠT speleologickú sekciu. Po
skončení VŠ absolvoval základnú vojenskú
službu v Brne, kde nadviazal spoluprácu a pôsobil s jaskyniarskou skupinou Suchý Žleb.
Spoločenské správy

Roku 1978 začal svoju profesionálnu
púť v podniku Železnorudné bane, závod Nižná Slaná, kde pôsobil ako ekonomický riaditeľ firmy Siderit.
Ing. Ondrej Bolaček, alebo inak Bandy, sa ako jaskyniar profiloval popri
starej generácii významných rožňavských jaskyniarov. V r. 1980 sa stal
členom jaskyniarskej záchrannej služby, keď
práve v Rožňave vzniklo jedno z dvoch záchranných družstiev v rámci SSS. Ako profesionál bol aj členom banskej záchrannej
služby. Je to nádherná symbióza záľuby a odbornej profesie.
Bol obľúbený pre svoju priateľskú povahu,
vždy upútal vlastným originálnym humorom.
Medzi jaskyniarmi bol všeobecne známy ako
vynikajúci organizátor a tiež pre svoju ochotu zúčastniť sa podujatí všakovakého druhu, odvážne jaskyniarske akcie nevynímajúc.
Dokázal sa vynájsť v náročných a stresových
situáciách, o aké pri činnosti pod zemou nie
je núdza.
Treba spomenúť niekoľko významných akcií, ktorých sa priamo zúčastnil. Už roku
1977 to bola expedícia do slovinského Lipiško
brezno a Brezno pri gamsovi glavici. Roku
1978, ktorý bol veľmi významným pre rožňavských jaskyniarov predovšetkým z pohľadu
90

Spravodaj SSS 1/2014

chvíľ držala turistika – každoročne sa zúčastnil niekoľkých významných turistických
podujatí. Bol veľký kulinár a veľa času trávil
záhradkárčením. Dlhé obdobie pracoval i ako
strážca prírody. Mal aj umelecké vlohy. Ako
scenárista a režisér bol pri zrode dvoch dokumentárnych filmov o jaskyniarstve: „PhMr.
Štefan Roda spomína... Gombasecká jaskyňa
50-ročná“ a „Raz vidieť je viac ako stokrát
počuť“.
Práve pri tvorbe prvého z nich pán Štefan
Roda povedal: „Jaskyniarstvo... je tam, kde
vzniká priateľstvo.“ A taký bol aj Bandy Bolaček. Svoj život zasvätil podzemiu. Prevzal a napĺňal odkaz svojich jaskyniarskych učiteľov.
Tvoje meno zostane navždy v našich srdciach.
Česť Tvojej pamiatke!
Za Speleo Rožňava Bartolomej Šturmann

speleoalpinizmu, teda prekonávania vertikálnych systémov, to bol rakúsky Schneeloch,
a hlavne účasť na slovenskej expedícii Jean
Bernard ´78. Z 15-člennej výpravy zostavenej
na základe testovania speleoalpinistických
schopností bolo 8 Rožňavčanov. Účastníci
expedície vtedy prešli celý dovtedy známy
jaskynný systém a vytvorili nový československý hĺbkový rekord (–1298 m). V rámci tohto
podujatia absolvoval aj prechod systémom
Lamprechtsofen. Roku 1983 sám zorganizoval výpravu do krasových oblastí severnej
časti Rumunska a Bulharska neďaleko miest
Plevno a Karlukovo.
Okrem speleoalpinizmu sa Bandy venoval
aj prieskumným prácam. V r. 1984 získal
strelmajstrovský preukaz na osobitné druhy
trhacích prác v jaskyniach. Vďaka nemu sa
tak začali bežne využívať trhacie práce na
prekonávanie kompaktných úsekov. Možno
spomenúť jeho pôsobenie v lokalitách Veľký
závrt na Silickej planine, Krásnohorská jaskyňa, ponor Jašteričieho jazera a roku 1991
prekonanie výverového sifónu v Hučiacej vyvieračke – Zúgó pri Kunovej Teplici. Z posledných rokov nejde nespomenúť známu
tragickú udalosť so šťastným koncom v januári 2002 v maďarskej jaskyni Bódvarakó, kde
(popri množstve ďalších jaskyniarov) prispel
významnou mierou k záchrane jaskynného
potápača. Vtedy bol ocenený cenou primátora
mesta Rožňava a prevzal z rúk maďarského konzula vyznamenanie vlády Maďarskej
republiky.
Pre svoje dobré vlastnosti a schopnosti,
s postupným odchádzaním generácie starých
jaskyniarov, prevzal aj bremeno zodpovednosti za činnosť Speleo Rožňava, keď sa v r.
1988 stal predsedom skupiny. Okrem rokov
1997 – 1999 vykonával túto funkciu až do
posledných chvíľ svojho života. Venoval svoj
voľný čas a energiu vybavovaniu jaskyniarskych formalít, zháňaniu sponzorských peňazí, reprezentačnej činnosti a organizovaniu
akcií či koordinačnej činnosti. Počas svojho pôsobenia nadviazal významné kontakty
s jaskyniarmi nielen doma, ale aj v Česku,
Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Poľsku,
Slovinsku, Francúzsku a inde.
Popri jaskyniarstve sa venoval množstvu
ďalších aktivít, z ktorých ho do posledných
Spravodaj SSS 1/2014

Marián Ducár
(19. 11. 1971 – 2. 11. 2013)
Koncom roka 2013 sme sa rozlúčili s členom jaskyniarskej skupiny Speleoklub Šariš
Mgr. Mariánom Ducárom.

Marián Ducár sa narodil v Bojniciach v učiteľskej rodine, po presťahovaní sa naspäť do
Prešova ukončil Gymnázium v Prešove. Začal
študovať na Baníckej fakulte UPJŠ v Košiciach,
ale po 2 rokoch prestúpil na Pedagogickú fa91
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trampská muzika). Roku 2010 utrpel ťažký
úraz, následkom ktorého sa mu zhoršoval
zdravotný stav, čo v kombinácii s problémami
psychického charakteru viedlo k jeho predčasnej smrti. Veľmi nám chýba jeho zmysel
pre humor, nevyčerpateľný zdroj vtipov a veselých príhod, jeho pomoc, ktorú ponúkol
vždy, keď bola potrebná.
Na jeho poslednej ceste ho odprevadilo nezvyčajné množstvo priateľov vrátane trampov
a jaskyniarov, za tónov jeho obľúbeného speváka Vlastu Redla. Úplne posledná pieseň pre
nášho Fredyho bola jeho obľúbená Tam u nebeských bran od Michala Tučného.
Za smútiacich členov Speleoklubu Šariš
Peter Hurný

kultu do Prešova, ktorú ukončil v roku 1996.
Pôsobil ako učiteľ na základnej škole, potom
prešiel ako živnostník do sféry obchodu, predával stavebnú chémiu.
K prírode mal odmalička silný vzťah, bol
trampom-samotárom, neskôr bol členom indiánskej osady Arizona (známy pod menom
Fredy) s centrom na Siveckých lúkach pri Ružíne, kde bude mať aj pamätnú tabuľku na
symbolickom trampskom cintoríne.
K jaskyniarstvu ho doviedol starší brat
Jano. Po nesmelých začiatkoch sa stal riadnym členom Speleoklubu Šariš od roku
2008, rovnako aj členom SSS. Zúčastňoval sa
mnohých akcií v krase i pseudokrase, nevyhýbal sa baniam a historickému podzemiu.
Rád uvádzal, že prvé poriadne podzemné
priestory (okrem školských výletov) spoznal
v Dubníckych opálových baniach, kde prežil
aj prvý bivak.
Zo spoločných pracovných akcií v Levoč
ských vrchoch, Bachurni, Čergove, Šarišskej
vrchovine si radi spomíname na akcie na
Džandžurovej diere, kde by sme sa bez Majovej pomoci asi nezaobišli. Tu využil okrem vlastného auta na dovoz materiálu aj
svoje kuchárske vedomosti. Vyviezol vedrá
s betónom, potom navaril fazuľovicu. Jeho
posledná väčšia akcia v pseudokrase bola
spoločná akcia na Paledivke pri Regetovke
koncom roka 2012. Podobne bola jeho pomoc nevyhnutná pri medzinárodnom Stretnutí karpatských explorátorov pri Jaskyni
pod Spišskou, keď pre našich a poľských
jaskyniarov postavil veľké indiánske típko,
kde sa pomestilo asi 20 veselých jaskyniarov.
Vrcholom Majových jaskyniarskych snažení
bolo jeho pôsobenie v jaskyni Veľká Klisura
v Kosove roku 2009, kde sa dostal až do záverečných partií jaskyne.
Veľmi rád navštevoval Speleomítingy a Jaskyniarske týždne, kde vždy nachádzal zdroj
poučenia a množstvo známych. Jeho verným
druhom a priateľom bol Jano Vykoupil, ktorý
mu bol veľkou psychickou oporou v posledných rokoch života. Jano mu bol naozajstným
Otcom, kamarátom, pomocníkom. Poznali
ho aj naši poľskí kolegovia z klubu Stowarzyszenie Speleoklub Beskidzki. Veľmi nám
chýba pri spoločenských akciách, pretože bol
výborným gitaristom (folk, country, blues,
Spoločenské správy

Spomienka na Dušana
So zármutkom oznamujeme, že dňa 12.
januára 2014 v Brne nás vo svojich 43 rokoch
navždy opustil člen Speleologického klubu
Slovenský raj Dušan Zámečník.

Dušan (vľavo) na klubovom jaskyniarskom týždni

Jeho pamiatka bude stále žiť v našich srdciach.
Členovia Speleologického klubu
Slovenský raj
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Martin Sluka šesťdesiatnikom

– Slovinsko, planina Krn; najväčší objav: vchod
do priepasti Věčná Labuž. 1989: Expedícia Geospeleos do pohoria Taurus v Turecku.
Od roku 2007 sa ako člen SK Červené vrchy
zúčastňuje a veľmi aktívne zapája do prieskumu
krasových oblastí na Balkáne. V poslednom čase
veľkou mierou pomohol pri mapovaní a nových
objavoch v jaskyni Radavc v Kosove.
Martin ako „starý“ technik sa zaslúžil
o prvé jednoduché topofily u nás (okopírované
od Rumunov), prvú kópiu topofilu Vulcain,
zdokonalenie Kahleho karbidky „pičifuk“ zo
sprejových nádobiek, prvú kombináciu laserový
diaľkomer + digitálny sklonomer (na svete),
kompas s laserovým ukazovadlom, „orientačné“
mapovanie (kreslenie mapy v mierke zároveň
s meraním, naučené v Rumunsku) napriek odporu všetkých slovenských meračov.
Bol a je hlavným českým tlačovým hovorcom
Therionu a šíriteľom informácií na internete.
Martin, okrem iných vecí, sa veľmi rád rozháda, a to aj s kamarátmi, a tak nečudo, že potom
nosí skaly z Macedónska do múzea, aby sa
opäť udobril. A už nehovoriac o jeho aute Fiat
Multipla alias Hatatitla, o ktorom si myslí, že
prejde všetko. Veď trojdňová záchranná akcia na
Jakupici hovorí za všetko.
Martin, nech Ti čo najdlhšie slúži zdravie
a nech ešte veľa rokov sa máme s kým škriepiť
na akcii. To Ti prajú
Speleoklub Červené vrchy a ostatní kamaráti

Martin sa narodil
30. 3. 1954 a už od
svojich 14 rokov začal s jaskyniarstvom.
Prvá jeho akcia viedla do Čachtickej jaskyne, kde v lete 1971
a 1972 bol pri mapovaní pod vedením
Ing. M. Lalkoviča.
Základy mapovania
dostal od RNDr. Zdenka Hochmutha. Roku
1973 odchádza do Prahy a je účastníkom mnohých akcií v Českom krase. Roku 1975 sa zúčastňuje na vyčistení jaskyne Brázda – Barazdaláš.
V lete r. 1975 sa zúčastnil svojej prvej akcie do
Rumunska so skupinou Focul Viu z Bukurešti
a v jeseni na prvom zraze rumunských jaskyniarov Speosport. Nato nasledovala séria prieskumných akcií v spolupráci s Focul Viu a účasť
na jesenných zrazoch Speosport.
1978 – 1985: obdobie mapovania Čachtickej
jaskyne a nové objavy (cca 2 km).
1982 – 2000: mapovanie Jaskyne mŕtvych netopierov, hlavný objav s Ľubom Vincem, ktorý
prehrabal zával do Čachtického dómu, kadiaľ
sa potom pokračovalo až do Bystrického dómu.
1985: akcia s českými potápačmi do Rumunska. 1986 – 1987: Expedícia Speleo Albeřice

Zaujímavosti
Propagácia jaskýň UNESCO v Google
na slovenskú nôtu

V rámci neho firma Google počas roka zdokonaľovala pokrytie Slovenska službou Street
View. Pomocou tzv. Trekkera – 360-stupňového fotoaparátu nasnímala aj miesta, ktoré sa
vymykajú doterajším cieľom, dosiahnuteľným
zväčša len motoristom. Používatelia sa dnes
môžu virtuálne prechádzať po Vysokých Tatrách, Slovenskom raji, Oravskom hrade, ale aj
po piatich slovenských jaskyniach. 360-stupňové panorámy, dokonca aj v 3D projekcii, si možno prezerať v interaktívnych mapách Google
už aj z mobilného telefónu. I keď Google zatiaľ
neplánuje snímať interiéry budov, nasnímal
už vnútro vybraných jaskýň. Slovensko je tak
spolu s Japonskom a Poľskom v trojici štátov,
kde zatiaľ fotili aj pod zemou. Špeciálny Tripod

V januári 2013 spustila spoločnosť Google
na Slovensku celoročnú kampaň, ktorá mala
za cieľ podporiť uchovanie a šírenie slovenskej
kultúry, histórie, tradícií a folklóru pomocou moderných technológií. Projekt s názvom
Google na slovenskú nôtu 2013 mal prispieť aj
k celosvetovému zviditeľneniu prírodných krás
a historických pamiatok Slovenska vrátane slovenských jaskýň. Komplexný projekt bol prvý
svojho druhu na svete a ako taký ho privítalo
i Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
Národné osvetové centrum, Slovenská agentúra
pre cestovný ruch či Správa slovenských jaskýň.
Spravodaj SSS 1/2014
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Petzl je PETZL. Čo Mišo už vie dávno, Rudo
zatiaľ len tuší...
Mužský trenažér dlhý 100 m obsahoval všetko, s čím sa na lane môžete stretnúť. Lezci mali
najväčšie ťažkosti na šikmom prechode zo
zlanenia do šplhu na mŕtvom bode, kde sme
jedného súťažiaceho zachránili 6-metrovým
rebríkom. Ďalší problém nastával pri prechode
v strope haly vo výške 13 m, kde boli laná meter od seba a muselo sa preliezť z výstupového
lana na lano na zlanenie. Tu prebehla druhá
záchranná akcia. O technickej náročnosti celého trenažéra svedčí i to, že čas víťaza bol 16:37
a čas posledného 1:06:21. Prvý bol jaskyniar,
druhý horolezec a tretí hasič...
Celá akcia sa vydarila aj vďaka povzbudzujúcim, ktorých bolo okolo päťdesiat, šestnástim
pretekárom a drobizgu, ktorému sa už len
pri pohľade na lesklé karabíny a chlpaté laná
rozžiarili očká ako starým jaskynným vlkom
pri objave novej jaskyne alebo priepasti... Ďalší
ročník „Hirkolezenia“ v T2 Boulder Aréne má
už teraz pevný termín: sobotu 21. 2. 2015.
Všetci ste vítaní.
Obsiahlejší článok s viacerými fotkami a kompletnými výsledkami nájdete na webe SSS.
Tomáš Fussgänger, preložil B. Kortman

vybavený fotoaparátom s objektívom typu rybie oko vyhotovil z každého stanovišťa dvanásť
fotiek, ktoré slúžili na vytvorenie guľovitej panorámy. Tieto si možno prezrieť zo slovenských
jaskýň zaradených medzi lokality svetového
významu v rámci Svetového prírodného dedičstva UNESCO – Dobšinskej ľadovej jaskyne, Ochtinskej aragonitovej jaskyne, Domice,
Jasovskej a Gombaseckej jaskyne na stránke
https://maps.google.com/ [1].
Lukáš Vlček
II. ročník Putovného pohára Eugena
Hirka v technickom lezení po lane
Prvý ročník tejto súťaže, ktorý sa uskutočnil
23. 2. 2013, vznikol ako spoločensko-tréningová akcia Speleoklubu CASSOVIA. Ale keď vlani
začali súťažiť seniori, jeden z divákov, ktorý
mal hodne nad šesťdesiat, zmizol a vrátil sa
s lezeckým materiálom, začalo sa pravé bojové
zápolenie. Starci zrazu ožili, akoby omladli
a zmenili sa na krvilačné beštie... aspoň počas
súťaže. Pridali sa aj prítomní horolezci a spoločenská akcia sa zmenila na skutočné preteky.
Súťažiacich bolo síce len deväť, prizerajúcich
a povzbudzujúcich asi tridsať.
Druhý ročník sme usporiadali 22. 2. 2014
takisto v T2 Boulder Aréne na Štúrovej ulici
v Košiciach, hoci padol návrh na zmenu miesta
– klubovú krčmu Pod orechom. Nakoniec však
dostala prednosť lezecká stena.
Trenažér pre ženy a seniorov bol spoločný,
dlhý 30 m. Nebol až taký jednoduchý a časy
sa pohybovali od necelých 6 minút do cca pol
hodiny. Pri prvom pokuse budúca víťazka
Aďka Šimkaninová urobila drobnú chybičku
zakončenú pádom do lana, ale pretože sa dodržiavali zásady jednolanovej techniky SRT,
pád zachytila odsedávacia slučka. Pri ďalších
pokusoch šiestich pretekárok hodnotili chlapi
ženské postavy a črtajúcu sa spodnú bielizeň.
A veru bolo sa na čo pozerať...
Seniori boli napokon len dvaja, ale ich
výkony stáli za to. Víťaz Mišo Varhola bol
dokonca o 3 desatinky sekundy rýchlejší než
najlepšia žena Aďka... Druhý Rudo Klema
s legendárnymi pomôckami Bogibbs i po niekoľkých pokusoch za Mišom zaostal o necelé
3 minúty. Aj keď sa Bogibbsy nezmazateľne
zapísali do dejín československej speleológie,
Zaujímavosti

Michal Varhola a Rudolf Klema – prvý a druhý
v súťaži seniorov
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5 proti 5 Extra – Tv súťaž v STV1
Jozef Haráni
už boli „ostrieľaní“, a tak za sprievodu Janka Kurica a jeho skupiny Vidiek nás moderátor Andrej
Bičan odštartoval večer o 20.20 h v priamom prenose. Finále sme zvládli bravúrne a turistov sme
dostali úplne na kolená. Vyhrali sme v pomere
632 : 0 a Andrej poznamenal, že taký debakel
ešte nezažil. Naše prvenstvo medzi ôsmimi súťažnými družstvami nás potešilo a sme radi, že
sa nám trochu netradičným spôsobom podarilo
zviditeľniť jaskyniarov na celom Slovensku.

Koncom roka 2013, v predvianočnom decembrovom čase, mi zazvonil telefón a na druhom konci linky sa mi predstavil milý ženský hlas. A že Slovenská
televízia! Pokladal som to za milý žartík, a tak som
rozhovor odkomunikoval vo viac-menej odľahčenom
tóne. Dostal som otázku, či nemáme ako jaskyniari
záujem zúčastniť sa televíznej súťaže 5 proti 5 Extra.
Nemohol som hovoriť iba za seba, a tak som
hlasu oznámil, že sa musím poradiť s ostatnými.
Nastal kolotoč telefonátov s výsledkom, že vari aj
hej. Na druhý deň som to milému hlasu potvrdil.
Hlas mi oznámil, že v závere vianočných sviatkov
nás budú kontaktovať a prídu urobiť s nami kastingové video. December ubehol rýchlo a tesne
pre koncom roka prišli dve milé dievčatá. V priestoroch zasadačky Múzea Andreja Kmeťa sme za
15 minút absolvovali kolektívny kasting, a to
bolo zatiaľ všetko. Naše súťažné družstvo jaskyniarov sa skladalo zo šiestich členov Jaskyniarskeho klubu Speleo Turiec. Kapitán Jozef Haráni
(Havran), Ján Šparec (Šparo), Pavol Pokrievka ml.
(Papo), Janka Pokrievková, Pavol Kardoš (Kocúr)
a náhradník Andrej Bendík (Benďo).
Už sme aj pomaly zabudli na nejakú televíznu
súťaž, keď zrazu krátky telefonát z STV1 oznámil, že sme boli vybratí a v piatok 17. 1. 2014 ideme naživo s lyžiarskymi inštruktormi v štúdiu
v Mlynskej doline. Až vtedy sme si uvedomili, že
už ide do tuhého. Náš „politruk“ Šparo sa ujal
vedomostnej prípravy družstva a patrične nás
„dusil“. Skrátka, dôkladne pripravení a s patričnou dávkou kokteilu, zloženého zo sebavedomia,
odvahy a riadnej trémy, sme nastúpili. Naše prvé
kolo sme absolvovali úspešne a lyžiarskych inštruktorov sme slušne prevalcovali. Postúpili sme
do ďalšieho kola, ktoré sa odohralo tiež v piatok
7. 2. 2014. Za Papa, ktorý bol na jaskyniarskej
akcii v Kosove, musel nastúpiť Benďo. Tu sme
zase „vyfúkli“ osobných trénerov a navyše sme
ako bonus vyhrali 1500 €. Týmto víťazstvom
sme sa prebojovali do finále. Týždeň nato sme
sa dozvedeli, že našimi súpermi v tomto finále budú turisti z Horoviec. „Veľké“ finále sa
uskutočnilo 28. 2. 2014. Priamo do štúdia nás
prišlo povzbudiť takmer 20 fanúšikov, dokonca
aj predseda SSS Bohuš Kortman. Turistov prišiel
celý autobus a ešte ďalší autami. Oba tímy sme
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Aktéri 5 proti 5 v televíznom štúdiu počas 2. kola (celkom
hore) a po skončení finále. Foto: J. Bisák, M. Brežný, STV1
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Zaujímavosti

Summary
The first issue of the 45th year of the Bulletin of the Slovak Speleological Society begins
solemnly – with a speech of the chairman of the Slovak Speleological Society (SSS) Bohuslav
Kortman commemorating the 70th anniversary of organised caving in Slovakia and a facsimile
of the article in Krásy Slovenska magazine (Beauties of Slovakia) from 1945 about establishing
the Caving Corps Of the Club of Slovak Mountaineers and Skiers (April 15, 1944).
The bulletin continues with the summarising report on activities of the Slovak Speleological
Society since 2010 until 2013. After the introductory report of the chairman of the SSS about
the activity of the organisation, conducted events and results achieved in various areas of its
operation in Slovakia and abroad follow the reports of individual caving clubs, the overview
of the indicators of their activity, the outline of the economy of the SSS in 2013 and the draft
budget for 2014. The introductory part of the bulletin is closed by up-to-date charts of the
longest and deepest caves and chasms in the Slovak Republic, which were compiled by J. Tencer.
The following four contributions inform about several newest results of speleological research,
exploration and documentation of caves in Slovakia; there are already 7,000 known caves in the
country. F. Radinger writes about the results of speleological research of the hill under the Divín
Castle. J. Szunyog in the third article describes exploratory methods in the Prosiecka Cave in
the Choč Mts., which became the longest in the whole mountain range last year. He discovered
a new cave there. Vrátna Valley in the Malá Fatra Mts. belongs among the most beautiful valleys
in Slovakia. However, local caves are less known. The description and maps of two of them – the
Medvedia (Bear) Cave I and II – are contained in the article of P. Cvacho. Digging works in the
exploratory excavation in the locality with the name Masné fleky (Greasy Spots) in Plavecký
Karst in the Little Carpathians Mts. are described by B. Šmída and M. Hačo.
Three articles are aimed at the activities of Slovak cavers abroad. The target of their expeditions
for many years has been Kosovo and its karst and caves. Last year, they also visited the Radavc
Cave, where they built on the work of cavers from Wales, who operated there the year before.
Our cavers measured and documented 600 m of new cave corridors in this cave. M. Olšavský,
one of the participants in an international expedition of speleologists from Croatia and other
five European countries in Velebit Mts., deals with the conduct of the expedition. During their
stay in Romania, members of the club Speleo Rožňava visited several caves in the Carpathians
with resident cavers from the club Speo Sugo and also went in for canyoning. Their experiences
are described by M. Repaszký.
After the article of J. Haráni about a regional caving magazine – yearly Jaskyniar (Caver), published by Speleo Turiec, one of the clubs of the SSS, follow the Social News and the bulletin is
closed by Attractions (Slovak caves in the World Natural Heritage of the UNESCO on Google,
a competition in rope climbing using the SRT in Košice and the victory of cavers from the club
Speleo Turiec in a TV game show).
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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