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správa o činnosti Slovenskej speleologickej
spoločnosti za rok 2014
Peter Holúbek, predseda SSS
Výbor spoločnosti

Predovšetkým treba poďakovať
všetkým našim členom a priaznivcom za aktivity a úsilie v kalendárnom roku 2014. Chcel by som
zdôrazniť, že pre chod Slovenskej
speleologickej spoločnosti sú dôležité nielen veľké kluby a ich činnosť
v atraktívnych oblastiach, ale aj zanietenci, ktorí dlhodobo pracujú v malých
krasových územiach, kde svojou aktivitou šíria
speleologickú filozofiu poznávania, prieskumu, objavovania, informovania a ochrany. Veď
napríklad v anonymnej Bratislave sa stratí aj
niekoľko špičkových jaskyniarskych skupín,
ale napríklad v Uhrovci, Liptovskej Tepličke,
Sološnici, Plaveckom Podhradí, Liptovskom
Trnovci či Terchovej vedia všetci o tom, kto je
jaskyniar a akú činnosť vykonáva, a tak v týchto oblastiach prakticky nemá šancu stratiť sa
informácia o náleze novej jaskyne, priepasti či
vzniku prepadliska alebo otvorení nového ponoru. V štruktúrach Slovenskej speleologickej
spoločnosti v roku 2014 pracovalo 51 klubov,
830 členov a 9 nezaradených členov. Jaskyniari
uskutočnili doma a v zahraničí okolo 2400
akcií (zo zaslaných podkladov sa nedá určiť
presné číslo), na ktorých sa objavilo 11 453
a zameralo 17 170 metrov priestorov.

V roku 2014 sa uskutočnilo
5 riadnych zasadnutí výboru
SSS, z toho prvé dve pod vedením vtedajšieho predsedu SSS
Bohuslava Kortmana (24. 1., 21.
3., 30. 4., 19. 9., 5. 12.), na ktorých sa
priebežne riešili aktuálne problémy spoločnosti. Možno spomenúť snahu o skvalitňovanie práce na sekretariáte, komunikáciu
s neaktívnymi skupinami, získanie finanč
ných prostriedkov z projektov, diskutovalo
sa z podnetu Jána Šmolla aj o nákupe nehnuteľnosti pre SSS. Pracovali sme na zlepšení
spravodaja, zaoberali sa otázkou poistenia
členov a riešili bežné problémy, ktoré priniesol život, finančné otázky a podobne. Na
zasadnutiach výboru sa zúčastňovali aj členovia kontrolnej komisie. Peter Strečanský
kontroloval pokladňu.
Peter Magdolen komunikoval s Európskou
speleologickou federáciou, ponúkli sme po
dohode s jaskyniarmi z Demänovskej doliny
európske jaskyniarske stretnutie v Pavčinej Lehote v roku 2019.

Významnou udalosťou roku, v ktorom sme
si pripomenuli 70. výročie organizovaného
jaskyniarstva na Slovensku, bolo valné zhromaždenie Slovenskej speleologickej spoločnosti. Uskutočnilo sa vo Svite 11. apríla
a bol na ňom na nasledujúce volebné obdobie zvolený nový výbor spoločnosti: predseda
Peter Holúbek, podpredseda Peter Magdolen,
tajomník Pavel Herich ml., ekonóm Bohuslav
Kortman, členovia Zdenko Hochmuth, Marián Jagerčík a Pavol Pokrievka ml.; kontrolná
komisia: predseda Peter Strečanský, členovia
Ivan Demovič a Gabika Majerníčková. V práci
na riadení spoločnosti sa okrem nich aktívne
podieľali aj nezvolení kandidáti do výboru,
a to Martin Budaj, Lukáš Kubičina a Alexander Lačný.

Miroslava Strmenská, pracovníčka sekretariátu, ktorá pracuje na polovičný úväzok,
zabezpečovala prijímanie a evidenciu pošty,
vybavovanie kancelárskych formalít, distribúciu spravodajov a informačných obežníkov.
Viedla evidenciu členov, platenia členských
príspevkov, vydala preukazy 47 novým členom, zaznamenávala zmeny v členskej základni. Viedla účtovníctvo a vykonávala finančné operácie. Na zabezpečenie finančných
zdrojov vybavila v roku 2014 formality nutné
na splnenie kritérií, aby spoločnosť mohla
poberať 2 % z daní, ktoré na jej účet poukážu
fyzické aj právnické osoby. Sekretariát zabezpečil zaslanie finančného príspevku rodine
po tragicky zosnulom potápačovi Martinovi
Honešovi.

Organizačné správy SSS

Sekretariát
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Informovanosť členov a verejnosti

Centrálne akcie

V roku 2014 boli vydané 4 čísla spravodaja
s počtom strán 96, 56, 48 a 80, na zostavení
ktorých sa podieľal Bohuslav Kortman ako
redaktor, Ján Kasák ako grafik a redakčná
rada, ktorá pracovala v zložení: Martin Budaj,
Zdenko Hochmuth, Peter Holúbek, Ján Kasák,
Bohuslav Kortman, Lukáš Kubičina, Alexander
Lačný, Ján Tulis, Lukáš Vlček. Jaroslav Stankovič sa na vlastnú žiadosť členstva v rade vzdal.
K čitateľom sa aj vďaka SSS dostal Atlas jaskyne
Skalistý potok od Z. Hochmutha a publikácia
k výročiu SK Slovenský raj od J. Tulisa a kol.
Michal Danko spravoval internetovú stránku spoločnosti
www.sss.sk, kde sa objavovali informácie o činnosti jednotlivých klubov, prebiehali
diskusie na aktuálne témy
a poskytovali sa informácie
o činnosti výboru spoločnosti. V rámci informovanosti
v rámci SSS zasielala sekretárka spoločnosti M. Strmenská
obežníky predsedom jednotlivých skupín.
Treba vyzdvihnúť činnosť
zameranú na informovanie
odbornej i laickej verejnosti
prostredníctvom rozličných
Jaskyniarsky týždeň SSS 2014, účastníci exkurzie Zápoľná pri múzeu podujatí a iných aktivít jedČiernovážskej železničky dňa 1. 8. 2014. Foto: P. Holúbek
notlivcov a organizačných
zložiek SSS, na šírenie jaskyV novembri sa uskutočnil tradičný meračský niarskej osvety najmä medzi mladými ľuďmi,
kurz, spojený s kurzom Therionu, ktorého sa ako aj návštevníkmi sprístupnených jaskýň
zúčastnilo takmer 30 frekventantov. V spo- prevádzkovaných našimi členmi.
lupráci so Slovenským múzeom ochrany príDomáca činnosť
rody a jaskyniarstva a Správou slovenských
jaskýň sa uskutočnil 17. ročník fotografickej
Pracovné nasadenie prinieslo významné
súťaže Speleofotografia, ktorej sa zúčastnilo 81 záujemcov z 20 krajín sveta. Slovenská objavy v Demänovskej doline, Slovenskom
speleologická spoločnosť podporila aj tretí raji, prepojili sa významné jaskyne v Borinročník speleoškoly, ktorý pre 14 záujemcov skom krase a v Belianskej doline vo Veľkej
zorganizovali v Borinskom krase bratislavskí Fatre. Významným počinom bolo aj vyčera trnavskí jaskyniari. Možno tiež konštato- panie troch sifónov v Občasnej vyvieračke
vať, že osadiť pamätnú tabuľu v Martine na v Červených vrchoch v Západných Tatrách,
mieste, kde stál Mestský dom, v ktorom 15. kde sa po rokoch opäť zanoril potápač. Oča4. 1944 založili Jaskyniarsky zbor Klubu slo- kávaný postup sa síce nekonal, ale overila sa
venských turistov a lyžiarov, sa pri 70. výročí technika čerpania sifónu a správy z potápania
sú povzbudzujúce. Objavy, ktoré sa väčšinou
nepodarilo.
V rámci Slovenskej speleologickej spoločnosti sa aj v roku 2014 uskutočnili už tradičné centrálne podujatia. Ich priebeh a výsledky
boli zachytené na stránkach nášho periodika
alebo v elektronických médiách, kde sa o nich
možno dočítať podrobnejšie. V apríli sa uskutočnil vo Svite Speleomíting, ktorého sa
zúčastnilo okolo 200 záujemcov o speleológiu
a boli na ňom ocenení jaskyniari za rok 2013.
Na prelome mesiacov júl a august sa v Nízkych Tatrách v Malužinej uskutočnil za účasti 160 jaskyniarov 55. jaskyniarsky týždeň.

Spravodaj SSS 1/2015
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Spolupráca

aj zamerali, sa uskutočnili aj v Gombaseckej a Harmaneckej jaskyni, Jaskyni mŕtvych
netopierov, napriek problémom aj v jaskyni
Mesačný tieň, jaskyni Javorinka, Belianskych
Tatrách v Sedlákovej diere, oblasti Roháč
skeho potoka v Západných Tatrách, Prosieckej jaskyni, Havranickej jaskyni v Plaveckom
krase, Suchej jaskyni 1 v Belianskej doline.
V Slanských vrchoch v nekrasových horninách sa dosiahla rekordná hĺbka 55 metrov. Postupy sa zaznamenali v oblasti kameňolomu v Kraľovanoch, Liskovskej jaskyni,
Hornolehotskom krase, Čachtickom krase,
v Silicko-gombaseckom ponore, Silickej ľadnici, na Dolnom vrchu, Hornom vrchu, Jasovskej planine, Silickej planine, v Starej vyvieračke pri Čachticiach, Malých Karpatoch,
Strážovských vrchoch, Tribeči, v Belianskej
doline vo Veľkej Fatre, na Muránskej planine,
Branisku, v Tuhárskom krase. Dĺžka Demänovského jaskynného systému presiahla
okrúhlych 40 kilometrov. Povrchové prieskumy priniesli registráciu nových, doteraz
neevidovaných jaskýň po celom území Slovenska. Dokumentovali a zameriavali sa nové
priestory v známych jaskyniach. Na viacerých
lokalitách prebiehal monitoring fyzikálnych
veličín. Kontrolovali sa uzávery jaskýň, na
viacerých bolo zistené ich poškodenie.

So Správou slovenských jaskýň sme spolu
pracovali najmä pri ochrane jaskýň. S pracovníkmi Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach
sme komunikovali pri evidovaní nových lokalít
a výmene informácií o známych jaskyniach Slovenska, kde sa využíval bohatý archív. S našimi
aj zahraničnými odborníkmi sa spolupracovalo
pri paleontologickom, archeologickom, geologickom a biologickom výskume v snahe rozšíriť
poznatky o podzemí. Už tradične sme rozvíjali plodnú spoluprácu s Českou speleologickou
spoločnosťou, poľskými, maďarskými a rumunskými jaskyniarmi. Prehĺbila sa spolupráca s Jaskynnou záchrannou skupinou Horskej záchrannej služby na Slovensku a v súčinnosti s ňou
sa obnovila činnosť Speleologickej záchrannej
služby SSS. Viac členov spoločnosti pracovalo
v sprístupnených jaskyniach, ktoré prevádzkuje
SSJ, ale aj súkromné osoby z našich radov, pričom podávali návštevníkom kvalifikované informácie z našej činnosti. Výročie organizovaného
jaskyniarstva u nás bolo príležitosťou na nadviazanie užších vzťahov s Klubom slovenských
turistov nielen na klubovej úrovni.
Stav spoločnosti
Z pohľadu vedenia spoločnosti možno konštatovať, že sa vydáva informačný spravodaj,
sekretariát aj internetová stránka sú funkčné
a uskutočňujú sa centrálne podujatia, takže zásadný problém netreba riešiť. Možno však vyjadriť nespokojnosť, že nepracujú odborné komisie
s výnimkou speleopotápania, ktorému sa aktívne
venujú dve skupiny zo západného Slovenska.
Problém, ktorý má určite každý jaskyniarsky
klub a skupina, je žiadanie a obnovovanie výnimiek na prieskum na príslušných úradoch
životného prostredia. Budeme sa snažiť na výbore do tohto procesu vstúpiť a rokovať s kompetentnými orgánmi. Naším cieľom je celoplošná
výnimka pre celú SSS. Treba azda upozorniť aj
na skutočnosť, že časť klubov nemá mladších
členov, ktorí by postupne preberali informácie
o krasových územiach a zabezpečili kontinuitu
klubovej činnosti. Toto je však asi širší celospoločenský problém, ktorým sa určite budeme na výboroch spoločnosti zaoberať a snažiť sa ho riešiť.

Činnosť v zahraničí
Už tradične slovenskí jaskyniari pôsobili
v Macedónsku, kde skúmali na Jakupici Slovačku jamu. Na konci sa podarilo objaviť niekoľko
desiatok metrov nových priestorov s prievanom.
Lepšie výsledky dosiahli potápači v tejto oblasti
vo vyvieračke Babuna, kde objavili a zdokumentovali 900 metrov chodieb. Košickí jaskyniari spolu s členmi zo spriatelených skupín
pôsobili v Rumunsku, kde dosiahli čiastkové
postupy. V Kosove sa podarilo objaviť viac než
300 m nových chodieb na lokalite Radavac. Ďalej slovenskí jaskyniari pôsobili v Chorvátsku,
Maďarsku, Českej republike, v Taliansku na
Sardínii, vo Francúzsku, v Slovinsku, kde vo výverovej jaskyni Boka v Julských Alpách objavili
a zdokumentovali 750 metrov nových chodieb.
Aktivita slovenských jaskyniarov bola aj v Ruskej federácii, Mexiku, Írsku, Poľsku, Rakúsku,
Nemecku a iných krajinách.
Organizačné správy SSS
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Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov
v Roku 2014
Jaskyniarska skupina Adama Vallu v Terchovej
že pri akciách zvolá svojich kamarátov, ktorí nám veľmi pomohli; aj
im veľmi pekne ďakujem. Nedá
mi nespomenúť naše jaskyniarky
Ivetu Štefkovú, Milku Štefkovú,
Mirku Fondrkovú, Evku Bočkajovú, Renátku Lieskovcovú, Milušku
Šiškovú, Máriu Dubravayovú, ktoré
nám veľmi pomáhajú na akciách.
Keď som ešte nebol jaskyniar, do Kryštálovej jaskyne ma zobrali Adam Vallo, Ján
Hanuliak a Ján Mucha. Už vtedy to bol pre
mňa úžasný zážitok, a keď si premietam,
ako to vyzerá v „Kryštálke“ teraz, čo sa v nej
objavilo a koľko práce sa tam urobilo, nedá
sa to ani porovnať. Po objave Kaplnky Panny
Márie som informoval nášho kronikára Janka
Hanuliaka o tej nádhere. Bol šťastný, že sa
nám to podarilo, ale aj smutný, že on sa tam
už asi nedostane. Povzbudzoval som ho, aby
sa nevzdával. V máji sa nám podarilo Janka
za pomoci jeho synov Martina a Roba dostať
do „Kryštálky“. Ocenil našu námahu a jej výsledok, pri pohľade na Kaplnku Panny Márie
sa rozplakal od radosti, že môže vidieť tú krásu. Z tejto návštevy kronikára a rezbára Janka
Hanuliaka nakrútili Tomáš Hampl a Štefan
Mucha. krásny film. Som veľmi šťastný, že
som Janka mohol v jaskyni sprevádzať.
Ďakujem všetkým našim sponzorom, ktorí nám pomáhajú a držia nám palce. Všetkým vám chcem zaželať do nového roka
veľa zdravia, lásky, šťastia a jaskyniarom veľa
nových objavov.
Ondrej Štefko, vedúci JS Adama Vallu

Členovia JS Adama Vallu sa počas roka zamerali na pokračovanie
v Kryštálovej jaskyni. V jaskyni sa
nám podarilo v Klenotnici vyťažiť
veľa sutiny a skalných blokov, čím
sme sa priblížili k predpokladanému novému objavu. Zatiaľ ešte
odoláva, ale veríme, že už to nebude
dlho trvať. Ďalej sme v „Kryštálke“
osadili nové hliníkové rebríky, za čo by som
sa chcel veľmi poďakovať pánovi Bujnovi, ktorý
pri návšteve jaskyne sľúbil, že nám ich pošle, čo
aj do týždňa dodržal. Ďalej chcem poďakovať
Paľkovi Herichovi, Vladkovi Lieskovcovi, ktorí nám zamerali Kryštálovú jaskyňu. Jaskyňa
dosiahla dĺžku 57 m. Paľko Herich spracoval
a zakreslil mapu. Ďalej by som chcel poďakovať
Štefanovi Muchovi a Tomášovi Hamplovi, ktorí
pri každej akcii fotia a kamerujú „Kryštálku“,
ako sa v nej pracuje, a potom z akcie urobia
film. Tomášovi Hamplovi chcem poďakovať,

Vianočné stretnutie jaskyniarov a ich priaznivcov u Ondreja
Štefka

Jaskyniarska skupina Aragonit
Jaskyniarska skupina Aragonit zorganizovala aj napriek problémom s predĺžením výnimky v prvých 4 mesiacoch roku 2014 celkove 66
Spravodaj SSS 1/2015

celodenných pracovných a prieskumných akcií
v teréne, z ktorých bolo vyhotovených 65 technických denníkov. Objavili sme celkove 74 m
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kužeľ z dna jaskyne sme 4× po sebe narazili na
starú neexplodovanú trhavinu. Privolaný policajný pyrotechnik postupne zo sutín vytiahol spolu
10 kg starej priemyselnej trhaviny danubit.
Prieskum v jaskyni sa napokon zastavil len
dočasne, pretože sa naše úsilie sústredilo na
práce súvisiace práve s podobne úspešnými novými ERT meraniami na lokalite. Objav tejto
jaskyne je pekným príkladom toho, že speleologický prieskum podporený geofyzikálnym odporovým meraním (ERT – elektrická odporová
tomografia) je oveľa efektívnejší a možno ním
dosahovať zaujímavé a cielenejšie výsledky.
Prieskumu a prácam v jaskyni sme venovali
v roku 2014 celkove 20 akcií. V jaskyni sme
v letných mesiacoch zaznamenali a fotograficky zdokumentovali výskyt jedného exemplára
podkovára malého. Náš prieskum bol ohrozovaný aj trhacími prácami v lome, ktoré sa
uskutočňovali vzdušnou čiarou len 40 m od
jaskyne. Na stenách jaskyne sa objavovali nové
praskliny a zo stropov a stien vypadávali kusy
horniny. Do vstupnej priepastky nám sústavne
niekto zhadzoval veľké skalné bloky prácne
dokotúľané aj zo vzdialenejšieho okolia. Súčasne je vstup do Jazernej jaskyne z tohto dôvodu
zatarasený veľkým zaklineným blokom.
20. až 22. júna sme na lokalite zorganizovali jaskyniarsky pracovný zraz, ktorého sa
zúčastnilo 14 členov JS Aragonit, 7 členov OS
Veľká Fatra, 12 členov KŠP Hippocampus
Martin a ďalších „fandov“ v celkovom počte
vyše 40 účastníkov, priaznivcov i hostí. Okrem
takmer nonstop pracovného nasadenia v Jazernej jaskyni, ktorá sa nachádzala priamo
v areáli táboriska,
kde napokon došlo k ďalšiemu nálezu trhavín, ku
ktorému bol privolaný policajný
pyrotechnik, sa robil i dôležitý geofyzikálny prieskum
ERT
metódou
v oblasti západného portálu plánovaného diaľničného tunela Malá
Jar 2014 – vstupná šachta do Jazernej jaskyne a Danubitová sonda na dne novoobjavenej Fatra v úseku D1
sienky v tejto jaskyni. Foto: E. Piovarči
Turany – Hubová.
nových jaskynných priestorov a zamerali 96,39 m
priestorov. (Z toho 40 m sme objavili a zamerali v zahraničí.) Gro práce sme sústredili najmä
do prieskumu oblasti lomu Kraľovany II a PP
Kraľoviansky meander, kde sme zorganizovali
54, teda väčšinu našich pracovných akcií.
V začiatku roka sa naša činnosť sústredila na
výkopové práce v sonde Srdiečko, ktorú sme
začali kopať na základe predchádzajúceho geofyzikálneho prieskumu na najnižšej a najrozsiahlejšej lomovej plošine (vo výške 458 m n. m.)
v juhovýchodnej časti lomu. Merania vykonali
pracovníci Katedry fyzickej geografie a geoekológie Prírodovedeckej fakulty Ostravskej univerzity.
Už po niekoľkých akciách sa jaskyniarom M.
Hullovi, M. Hýllovi a následne P. Kozoňovi a autorovi tejto správy podarilo na akcii 30. marca
2014 preliezť do väčšieho priestoru v hĺbke 7 m
pod povrchom, ktorý zobrazilo už meranie ERT
na grafe rezu plošinou výraznou odporovou anomáliou v hodnote 10 000 Ωm zhodnou s veľkosťou objaveného krasového priestoru.
Prenikli sme do priestorov, ktoré vznikli
koróziou vo freatickej zóne pomaly tečúcich
vôd, prenikajúcich do masívu z vyššie položeného Suchého potoka. Jaskyňa je preto
bez krasovej výzdoby a je značne poškodená
a narušená predchádzajúcou ťažbou. Z toho
dôvodu je jej pokračovanie zavalené relatívne
čerstvo napadanými blokmi a pomerne suchým brizolitovým sedimentovým nánosom..
Jaskyňa, ktorú sme objavili, dostala názov
Jazerná jaskyňa. Tá je zatiaľ po zameraní 19. 7.
2014 (M. Hulla, E. Piovarči) 18,57 m dlhá a 7 m
hlboká. Pri snahách odstrániť a vyťažiť sutinový
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Ku kultúrnemu a športovému programu na
pracovnom zraze patrila aj návšteva jaskyne Ľudmila, jazdy motorovými člnmi na hladine jazera,
večerný program pri táborovom ohni, premietanie diafónov a filmov z činnosti JS Aragonit
a ŠKP Hippocampus Martin v zahraničí, priamo
v poľných podmienkach za podpory elektrocentrály OS Veľká Fatra a projektora na premietanie priamo z počítača od Hippocampusu.
K podujatiu samozrejme patril aj veľký kotol gulášu, niekoľko prepraviek piva, kvalitného pitia
a niekoľko plechov zákuskov sponzorovaných
vedením OS Veľká Fatra a JS Aragonit.
26. júla až 8. augusta uskutočnili členovia
JS Aragonit ďalšiu študijnú zahraničnú cestu do oblasti Julských Álp a do krasu Istrie.
V Alpách boli naším cieľom dolomitové kopce
Mojstrovka s priepasťou na klasickej výstupovej trase, vrchol Prisojníka a jeho Veľké skalné
okno, dolina Zadnjica a prieskum prístupovej
trasy k výstupu na Triglav, vodopád Boka, jeho
krasový výver a Malý výver Boky s jaskyňou
i Veľké korytá pri Campe Soča, vhodné najmä
na otužovanie a skoky do hlbokej ľadovej vody.
Na Istrii sme navštívili spolu s maďarskými
jaskyniarmi najdlhšiu jaskyňu vo flyši v oblasti Pazinu dlhú 1200 metrov a impozantnú
Pieskovicu. Predovšetkým sme sa však venovali
ďalšiemu prieskumu jaskyne Vergotinská pečina, vzdialenej len 3 km od jamarského domu
pri sprístupnenej Jame Baredine, konkrétne
kopáčskym prácam na hlavnom ťahu 43 m
dlhej tunelovitej chodby modelovanej tlakovou
eróziou paleovôd. Hneď na druhej akcii 1. augusta sa podarilo Tomášovi a Martinovi Hullovcom prekopať do nového priestoru pekne

Meranie vykonávali naši priatelia z Ostravskej
univerzity geomorfológovia a speleológovia
doktorand Ondrej Turský, Dr. Jan Lenart a bakalár Martin Studený. Meranie na profile Rieka
1 narazilo na najvýraznejšiu anomáliu nameranú v lome vôbec s odporovými hodnotami na
úrovni 200 000 Ωm, čo by mohlo zodpovedať
podľa skúseností z Krymu i rigidnému dolomitu. Anomália sa však nachádza na juhozápadnom úbočí lomu v hĺbke 10 m pod prístupovou
cestou do jeho juhovýchodnej časti, teda priamo v úpätí svahu. Je široká 8 metrov a vysoká
9 metrov a je najväčšia aj plošne. Leží vo výške
cca 450 m n. m. Rigidný dolomit by sme skôr
mohli čakať hlbšie a bližšie k jadru horniny
ako na jeho okraji v tesnej blízkosti zvetraného
povrchu. Preto možno uvažovať aj o tom, že
anomália by mohla byť aj väčším podzemným priestorom, ktorý na úpätí svahu vyúsťuje
k povrchu a vstup doňho je dnes pochovaný
pod niekoľkometrovým nánosom sedimentu.
Potvrdzuje to aj meranie, ktoré paralelne
v rovnakom smere vykonával geologický prieskum zo Žiliny rovnakou ERT metódou vo svahu pod cestou len niekoľko metrov južnejšie od
nášho rezu. Na tomto mieste namerali rovnako
odporovú anomáliu v rovnakej úrovni a výške
v rozsahu síce len cca 9000 Ωm, čo svedčí o tom,
že anomália zrejme smerujúc k úpätiu svahu,
t. j. k povrchu, mení a zmenšuje svoj profil,
čomu zodpovedá aj nižší odpor, a teda nemuselo by ísť o superkompakt. To sme však zistili až
po kontrolnom dni v lome Kraľovany II začiatkom decembra, keď už bola naša správa o prieskume pre NDS-ku hotová. Túto anomáliu treba
overiť vŕtaním alebo výkopovými prácami, čo
však v roku 2014 už nebolo v našich silách ani
v našich technických a finančných možnostiach.
V priebehu roku sme získali reprodukciu
dobovej fotografie zo začiatku šesťdesiatych
rokov minulého storočia od miestnej obyvateľky Rieky pani Hnilicovej. Fotografia zobrazuje odstrel zrejme starej el. rozvodne utopenej
v priehlbni pod štátnou cestou práve pod úbočím s anomáliou. Fotografia vzácne dokladá,
ako vyzerali severozápadné svahy kóty Malá
Fatra (niekdajšieho Sokola), pod ktorými sa
nachádzali ešte neporušené holé zatrávnené
svahy, v ktorých sa skrývali jaskyne, ktoré už
dnes neexistujú. A častiam jaskýň, ktoré sa zachovali, i dnes hrozí obdobný scenár.
Spravodaj SSS 1/2015

Luster v Slovenskej sieni objavenej členmi JS Aragonit
v jaskyni Vergotinská pečina na Istrii. Foto: E. Piovarči
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merané posúdenie vplyvu zámeru diaľnice D1
Turany – Hubová na sústavu Natura 2000. Prieskum sme robili na objednávku NDS. Prieskum
vyplynul z nášho pripomienkovania zmeny navrhovanej činnosti vo veci diaľničného úseku D1
Turany – Hubová, ktorú sme v zmysle zákona
poslali na MŽP SR a následne sme dostali pozvánku na rokovanie na MŽP SR v Bratislave,
ktoré sa konalo 7. 10. 2014, kde sme prezentovali
výskyt krasových javov a jaskýň v lome Kraľovany
II a v PP Kraľoviansky meander. Keďže sme boli
na rokovaní za speleológov pôsobiacich na lokalite jediní, boli sme poverení do konca novembra
urobiť prieskum časti masívu, kde sa plánuje
raziť diaľničný tunel a následne spracovať správu o prieskume navrhovateľovi, t. j. NDS, čo
sme napokon aj vykonali a 38-stranovú Správu
o speleologickom prieskume jaskynných priestorov v trase diaľnice v Kraľovianskom meandri
a v lome Kraľovany II sme odovzdali NDS po
pripomienkovaní 15. decembra 2014.
V priebehu októbra a novembra sme preto
na lokalite uskutočnili v spolupráci s členmi
Hippocampusu Martin, OS Veľká Fatra, OS
Ružomberok a Ornitologickej spoločnosti SOS Bird Life Slovensko celkove 18 celodenných pracovných akcií, počas ktorých
prebiehali intenzívne prieskumné a výkopové
práce v juhozápadnej i v juhovýchodnej časti
lomu. Na lomových terasách v tejto oblasti
prebehli hlavne výsledkami veľmi významné 4
geofyzikálne ERT merania, ktoré dokázali pod
Ľudmilou prítomnosť väčších krasových dutín, resp. ďalšej a väčšej jaskynnej úrovne, ktorá
prebieha 12 m hlboko pod Ľudmilou, čo napokon sedí s polohovaním neznámej odťaženej
jaskyne v roku 1985 bývalým zamestnancom
lomu pánom Piaderom z Turian (2012).
Príčinou odbočenia jaskynných chodieb
v Ľudmile i v jaskyni pod ňou bola zmena
tvrdosti horniny a tektonika. Južnejšie je totiž
kompaktnejší dolomit. Na tomto faciálnom
rozhraní je budovaná aj Ľudmila. Pred týmto
rozhraním je hornina veľmi porózna až piesčitá. Voda si v tomto materiáli pomerne ľahko
prerážala cestu masívom. Nameraná anomália
pod Ľudmilou má rozmer 8 × 3,5 m a odpor
75 000 Ωm, čo podľa odborníkov z Ostravskej
univerzity zodpovedá odporovým hodnotám
nameraným v existujúcich jaskynných priestoroch v Jeseníkoch a Beskydách.

zdobenej členitej Slovenskej siene s viacerými
prítokovými vetvami a s výraznými stopami
obývania jazvecami. 2. mája boli objavené priestory zamerané tímom E. Piovarči, M. Piovarčiová, A. Piovarčiová, S. Legovič, čím jaskyňa
dosiahla novú dĺžku 83,56 m.
Na nasledujúcich akciách sme sa prekopali
k druhému vchodu do jaskyne, ktorý používali
jazvece a ktorým bude možné ľahšie na povrch
transportovať sedimenty a pokračovať v ďalšom nádejnom prieskume. Zahraničnej akcie
sa zúčastnili bratia Tomáš a Martin Hullovci,
Mária Piovarčiová, Eduard Piovarči, Alžbetka
Piovarčiová, Sárka Puškášová, Magdaléna Puškášová a Paľo Kubáň.
V prieskume sme pokračovali na nasledujúcej zahraničnej akcii, ktorá sa uskutočnila
4. až 12. septembra. K ďalším očakávaným
postupom aj napriek veľkej snahe zatiaľ nedošlo. Spriechodnili sme len kanál na ťaženie
sedimentu z jaskyne. Akcie sa zúčastnili Tomáš
a Martin Hullovci, Eduard Piovarči, Magdaléna Puškášová, Martin Macák, Miroslava Jakubčíková a Martin Bielik.
V jaskyni Ľudmila sme uskutočnili 8 akcií,
z toho tri meračské. Merali sa ťažko dostupné časti jaskyne za úžinou Kamenný zverák
v Malej klenotnici. Rozširovala sa najmä úžina, aby boli priestory dostupnejšie. Zamerané
časti jaskyne Ľudmila dosiahli dĺžku 227,67 m.
Jaskyňu navštívil v rámci prípravy podkladov
na odborné stanovisko k plánovanej trase diaľničného tunela Malá Fatra pracovník SSJ Paľo
Herich, ktorý v nej objavil vzácnu formu kryogénneho kalcitu. Jaskyňu s cieľom biologického a biochemického výskumu navštívil 19. júla
aj Braňo Šmída zo Speleoklubu UK Bratislava.
18. novembra reportéri Jana Čavojská a Vladimír Kampf, autori dokumentárneho filmu
Danube Story, natáčali v jaskyni dokumentárne zábery o prieskume jaskyne pre svoj nový
film Príbeh o Váhu.
Koncom roka 2014 sa niekto pokúsil poškodiť zámok na uzávere jaskyne Ľudmila, čo sa aj
podarilo, a zámok sme museli vymeniť.
19. júna Piovarči, Hulla zamerali Hýllovu trhlinu (dĺžka 9 m, prevýšenie -3 m) a 25. novembra
spolu s Majom Grossmanom zamerali jaskyňu
Zelená nádej (dĺžka 12,37 m, prevýšenie -3 m).
V jesenných mesiacoch október a november
sme vykonávali speleologický prieskum na priOrganizačné správy SSS
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ka narazilo na výraznú anomáliu s odporom
100 000 Ωm. V dôsledku horizontálneho skreslenia grafického zobrazenia profilu sme zle odčítali hĺbku anomálie. Namiesto pôvodne odčítaných 2,5 m je táto výrazná anomália v hĺbke až
5 m pod povrchom. Prerážku (Omarova studňa)
sme hĺbili za pomoci centrály a búracích kladív
do hĺbky 3 metrov. Preraziť tie posledné dva metre sme už však v zimných podmienkach v roku
2014 nestihli. Anomália má zaujímavý elipsovitý
profil s rozmermi 5 × 4 m a už len z úcty k odvedenému penzu práce ju bude treba overiť.
Okrem činnosti v lome sme sa na pozvanie
OS Veľká Fatra zúčastnili 4. januára na akcii
v jaskyni Javorina a v spolupráci s JK Varín
sme spolu s Braňom Šmídom vykonávali 20.
júla prieskum a dokumentáciu v znovuobjavenej dutine vo veľkom závale Jánošíkovho
dómu v Strateneckej priepasti v Stratenci, kde
bol zaznamenaný i pozoruhodný nález stylolitov (tlakové švy na tektonických zrkadlách).
Do tohto priestoru sme prenikli už v roku
1983, cesta doňho sa však neskôr zavalila.
V apríli sme sa zúčastnili tradičného Speleomítingu vo Svite s diafónom Istria 2013 a panelovou výstavou fotografií Cesta je krásna zo
spoločnej činnosti JS Aragonit a OS Veľká Fatra.
Záverom chcem poďakovať za odvedenú
prácu všetkým našim členom, fanúšikom, priateľom a priaznivcom, ktorí nás v mimoriadne
náročnom roku 2014 štedro všestranne i morálne podporovali.
Záverečná štatistika členov, čakateľov a priaznivcov JS Aragonit v počte odpracovaných akcií:
Tomáš Gašper (1), Peter Balošák (1), Sväťo
Bumbala (2), Peter Poláček (2), Igor Hraško (2), Roald Tretiník (2), Martin Bielik (2),
Martin Macák (2), Marian Piovarči (2), Pavol
Kubáň (2), Tomáš Flajs (2), Vladimír Tomka
(3), Ondrej Halama (4), Majo Grossman (4),
Michal Danc (4), Alžbetka Piovarčiová (4),
Magdaléna Puškášová (4), Mirka Jakubčíková
(4), Ján Litvík (5), Katarína Klamošová (5), Marián Litvík (6), Marián Hýll (7), Braňo Boškaj
(Zákamenné) (7), Lukáš Ridzoň (Zákamenné)
(8), Peter Janoušek (10), Maťo Gašpar (Prievidza) (12), Peter Lauko (13), Marcel Spiššák
(15), Peter Kozoň (17), Tomáš Hulla (21), Jozef
Ridzoň (Zákamenné) (22), Mária Piovarčiová
(29), Martin Hulla (46), Eduard Piovarči (63).
Eduard Piovarči, vedúci skupiny

Na overenie hodnôt odporov v rovnakom
litologickom prostredí a možnosti indikovania
jaskynných priestorov sme sa rozhodli zmerať
odporové hodnoty v už existujúcich jaskynných
priestoroch Ľudmily a Jaskyne udavačov. Toto
meranie napokon definitívne potvrdilo existenciu jaskynných priestorov pod Ľudmilou.
Anomálie zaznamenávajúce priestory Ľudmily
a Jaskyne udavačov boli na porovnateľnej hodnote 85 000 Ωm. Navyše odkrytie jaskyne Tieň
Fénixa a sonda kopaná pod Jaskyňou udavačov rovnako potvrdili, že v prípade meraných
odporových anomálií na profile Kraľovany 1
ide o krasové priestory s bohatými sintrovými
výplňami. Do veľkej anomálie pod Ľudmilou
sme sa pokúsili prevŕtať diamantovým vŕtaním,
no ani vo vzdialenosti 7,7 m, ktorá bola technicky limitujúca, sme priestor nedosiahli. Vŕtanie
vykonala firma Rocker s. r. o. Šesť metrov nad
diamantovým vŕtaním sme našli neprielezný
erózny kanál, ktorý klesá nadol v smere anomálie, a začali sme sa ním prebíjať do masívu
k anomálii. Jaskyňa nad diamantovým vŕtaním
dosiahla na konci roku dĺžku 8 m. Meranie
ERT sa vykonalo aj na terase na úrovni sedielka,
kde bola odťažená jaskyňa Veľká dvorana, a výsledky svedčia o tom, že hlbšie je ďalšia, tretia
úroveň krasových priestorov.
Prieskum sme robili aj pod Hýllovou trhlinou,
kde sme odkryli krasovú dutinu s intenzívnym
prievanom (Brizolitová jaskyňa, 3,5 m). Západne
od nej ERT meranie na profile Kraľovany solan-

Hlinená stena pod Jaskyňou nad diamantovým vŕtaním
v kameňolome v Kraľovanoch. Foto: E. Piovarči
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Speleoklub Badizer Ardovo
juh od Zvonice, Silická planina
87 nájdených z celkovo 321, Bôr
čianska planina 7, Dolný vrch
20 + 1 nájdených z celkovo 158
(1 – Almáši, Maďarsko). Členovia
klubu sa zamerali aj na vytvorenie fotodokumentácie viacerých
priepastí v Slovenskom krase.
Poďakovanie patrí aj najstaršiemu členovi
klubu Gabrielovi Jakabovi za jeho materiálnu pomoc a aktívny prístup pri našej
činnosti.
Alexander Skokan, predseda SK

Hlavnú činnosť sme zamerali na lokalitu Julov ponor, kde
sme odpracovali celkovo okolo
120 hodín. V postupe nám bránila prenikajúca voda z povrchu
a následné uzatvorenie hlavnej
pukliny sedimentmi. Po prijatí nových členov sa celkový charakter pôsobnosti
klubu rozšíril aj o povrchový prieskum;
v tomto smere bol najaktívnejší Peter Ondrej.
Svoju činnosť zameral prevažne na Slovenský
kras, a to na tieto podcelky: Plešivecká planina 99 nájdených z celkovo 232 – prevažne na

Speleoklub Banská Bystrica
a boli realizované práce na prevzmáhaní závalu, spolu za 20 dní 17 ľudí
(Štefan a Iveta Mlynárikovci, Peter Púpava, Ľuboš Hraško, Vladimír Šišiak,
Pavol Lovás, Martin Budaj, Ľubomír
Styk, Stacho Mudrák, Erika Mudráková, Marek Novotňák, Juraj Holčík, Marta Chladná, Silvia Púpavová, materiálne
pomohli Robo Zachar, Ivan Ternuščák, Štefan
Poliak), odpracovalo sa 220 hod.
Výkopové práce pokračovali v Slepúchovej jaskyni prekopávaním spodného vchodu
(5 akcií, odpr. 20 hod., Ľuboš a Lenka Hraškovci) a bolo tu vykonané geomagnetické
datovanie sedimentov (SSJ – Bella, Bosák,
Hraško).
Novoobjavená priepasť Tamjama – malý
otvor našiel Ľuboš Hraško, na jej rozširovaní
pracovali Ľuboš Hraško, Pavol Huťka a Lubomír Múka (OS Brezno) 2 dni a odpracovali
42 hod. Dostali sa do hĺbky 12,5 m bez reál
nej perspektívy pokračovania. Dno je silne
zablatené.
Jaskyňa Mariana. Vyčistenie vchodu – Ľuboš
Hraško, Jozef Grego 3 akcie, 24 hod.
Na lokalite Kamenná bola objavená 6 m
dlhá jaskyňa v spolupráci so Stredoslovenským
múzeom v B. Bystrici – Martin Kvietok v nej
vykonal archeologický prieskum. Našli sa hlinené črepy a praveký nástroj z paroha; 2 akcie

Členskú základňu Speleoklubu
Banská Bystrica v uplynulom roku
tvorilo 17 riadnych členov speleo
klubu a súčasne členov Slovenskej
speleologickej spoločnosti.
SK BB v r. 2014 vykonával túto speleologickú činnosť:
V Harmaneckej jaskyni pokračovali sondážne práce na konci jaskyne dvomi akcia
mi, na prvej 3 ľudia (Stacho Mudrák, Martin
Budaj a Ľuboš Hraško) odpracovali 30 hod.
a v Kuňom dóme našli miesto s prievanom
na možné pokračovanie jaskyne, na spiatočnej
ceste objavili a rozšírili prepojenie do Bludného
dómu (objav 8 m, bez zamerania), Štefan a Iveta
Mlynárikovci 12 hod. zameriavali priečne profily a vodoznaky v sprístupnenej časti jaskyne.
Počas druhej prieskumnej akcie na konci
jaskyne v Kuňom dóme Ľuboš Hraško a 4
členovia skupiny Zlatý kôň z Prahy prekopali
zával a objavili nové priestory, ktoré boli na
druhý deň zamerané (čerstvým absolventom
mapovacieho kurzu Therion Pavlom Huťkom
a dvomi Pražanmi); odpracovaných 58 hod.,
objavených a zameraných 71 m nových priestorov, dĺžka polygónového ťahu jaskyne vzrástla
o 71 m, z 3122,84 na 3193 m.
V treťom vchode do Ponickej jaskyne – Rudolfšachte – bol zapažený výron blata do chodby
Organizačné správy SSS
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Bol vykonaný prieskum vodného zdro– Ľuboš Hraško, Pavol Huťka, Martin Kvietok,
ja štôlňa Pustô na Španej Doline – Štefan
odprac. 30 hod.
Novoobjavená Ľadová studňa pri Ľupčici. Mlynárik, Vladimír Šišiak, 8 hod.
Na pracovných akciách organizovaných OS
Pri výkopových prácach dosiahnutá dĺžka
6 m s prehĺbením 3 m – Libor Štubňa, Ivan Brezno sa zúčastňoval Libor Štubňa – JaskyMajer, Ľuboš Hraško, Pavol Huťka, Maja ňa pod Svibovou 2 akcie, Muránska planina
Beraxová, Ľubomír Múka, odpracovaných 4 akcie, spolu 36 hod.
Libor Štubňa a Ivan Majer sa zúčastnili v sepspolu 96 hod.
Jaskyňa Pod kopcom – výkopové práce, tembri expedície do Macedónska. Obaja sa zúdosiahnutá dĺžka 8 m; Libor Štubňa, Ľubomír častnili aj na jaskyniarskom týždni v Malužinej.
Pavol Huťka sa zúčastnil s Bratislavčanmi na
Múka odpracovali 12 hod.
Práce v Bludičkinej jaskyni pokračovali pracovnej akcii v Sedlákovej diere vo Vysokých
opakovanou montážou a demontážou lanov- Tatrách.
Aj v tomto roku sme pokračovali v zameriaky (4 akcie – Pavol Huťka, Ľuboš Hraško, Libor
vaní vchodov jaskýň pomocou GPS.
Štubňa, 72 hod.).
Martin Budaj sa zúčastnil trojdňového škoKrčahovo – objavená nová jaskyňa, výkopom dosiahnutá dĺžka 5 m, odpracované 3 lenia Therionu v Liptovskom Mikuláši ako
akcie (Ivan Majer, Ľuboš Hraško, Ľubomír lektor, Pavol Huťka ako frekventant.
Na valnom zhromaždení SSS vo Svite nás zaMúka, Libor Štubňa a Pavol Huťka), spolu
stupovali Štefan a Iveta Mlynárikovci a Martin
54 hod.
Novoobjavená záhadná Jaskyňa stratené- Budaj, na Speleomítingu sa zúčastnili Štefan
ho prsteňa – dĺžka 23 m, Pavol Huťka, Ľuboš Mlynárik, Iveta Mlynáriková, Martin Budaj
Hraško, nález militárií a prsteňa s nápisom a Pavol Huťka.
V rámci strážnej služby sa aj tento rok usSlovenský štát ďakuje, jaskyňa bola využívaná počas 2. svetovej vojny, bol vykonaný kutočnilo množstvo revíznych akcií, počas
prieskum lokality pracovníkmi Vlastivedného ktorých boli zistené opakované poškodenia
múzea v Banskej Bystrici; 3 akcie, odpracova- zámkov a reťaze na mreži vo Feďovej jaskyni;
ných 40 hod. (Pozri článok v Spravodaji SSS na iných lokalitách sa poškodenia jaskýň alebo
ich uzáverov nezistili.
2/2014.)
Uzáver Dolnej Túfnej je v havarijnom stave
Jelenecká jaskyňa – tradičná veľkonočná
– pre rozpadajúci sa kamenný múr uzáveru je
návšteva jaskyne.
Jaskyňa mŕtvych netopierov – Martin Bu- nevyhnutná jeho generálna oprava.
Na TVS Jakub sa realizovali bežné údržbárdaj, Stacho Mudrák, spolu 10 akcií, 13 dní,
208 hod., objavy 300 m, zameraných 232 m. ske práce – Iveta a Štefan Mlynárikovci. Od leta
Celková dĺžka JMN je 20 939 m; v Ďumbier- v nej bolo ulovených neuveriteľných 40 myší.
Naši členovia Stacho Mudrák a Martin Buskom krase celkove zameraných 23 331 m.
Skupinka Pavol Huťka, Libor Štubňa, Maja daj naďalej pokračovali vo vývoji jaskyniarskeho informačného systému
Beraxová, Ľubomír Múka
therion (http://therion.
pracovala v Barborinej dospeleo.sk).
line na lokalite Jaskyňa
V auguste (23. 8.) sme
bystrických jaskyniarov
na TVS Jakub varili tra– rozširovali úžiny a kopali
dičný jaskyniarsky guláš,
na čelbe s postupom 4 m
Martin Budaj, Pavol Lovás,
(1 akcia, 4 ľudia, 20 hod.);
Štefan a Iveta Mlynárikovv súčasnosti dosahuje už
ci, Stacho a Erika Mudrádĺžku 39 m.
kovci, Ľubo Styk, Peter
Bol vybudovaný uzáver
Púpava, Jaroslav Schwarz,
Glatzovej priepasti – Pavol Huťka, Štefan Mlyná- Raritná snímka 7 – 8-mesačnej salamandry pred Ivan Majer, Libor a Soňa
rik, Iveta Mlynáriková, od- prvým zazimovaním, odfotená pred vchodom Štubňovci, Vraťo Zavadil;
do jaskyne v novembri 2014. Foto: Š. Mlynárik guláš bol vynikajúci.
pracovaných 18 hod.
Spravodaj SSS 1/2015
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Zhrnutie
V roku 2014 zorganizovali členovia klubu
58 pracovných akcií na svojom pracovnom
území, kde odpracovali vyše 792 hodín a objavili 115 m chodieb, zamerali 96 m. V Jaskyni
mŕtvych netopierov na 10 akciách odpracovali
vyše 208 hodín, pričom objavili 300 m nových
chodieb a celkove tu zamerali 232 m jaskyn-

ných priestorov. Zúčastnili sa 10 akcií s OS
Brezno, kde odpracovali 36 hodín.
Spolu na 78 pracovných akciách odpracovali vyše 1000 hodín, pritom bolo objavených
415 m jaskynných priestorov a zameraných
328 m polygónových ťahov v jaskyniach.
Ing. Štefan Mlynárik,
predseda speleoklubu

Speleo Bratislava
Borinský kras
Najväčší objem prác sme za
rok 2014 uskutočnili v jaskyni Stará garda (516 hodín počas 20 akcií). Od začiatku roka
sme intenzívne pracovali v pokračovaní Hilti pukliny. Postupne sme nachádzali nové priestory:
Dóm v prechode, Sieň nádeje, Koralovú chodbu a bludisko za Kamilovým prstom. Po zameraní nových chodieb sme zis-

V roku 2014 sme úsilie sústredili
na štyri jaskyne Borinského krasu a dve v Belianskych Tatrách.
Členovia, čakatelia a priaznivci
Spelea Bratislava odpracovali
v jaskyniach Borinského krasu
a nami skúmaného krasu v Tatrách v roku 2014 spolu 1538 hodín
počas 107 akcií, pričom sme v Malých
Karpatoch objavili 330 m a v Tatrách 101 m
nových priestorov.
Organizačné správy SSS
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tili, že sa pôdorysne prekrývajú s nižšie V Jazvečom hrade sa uskutočnilo spolu
položeným horizontom Jubilejnej jaskyne. 14 akcií. Čistenie už spomínanej jaskyne
V apríli a máji sme preto uskutočnili dve Viktória si vyžiadalo 4 akcie, napriek tomu
skúšky na možnosť prepojenia, prvou sme sme ešte nedosiahli koncový bod spred 25
nadviazali akustický kontakt búchaním rokov. V jaskyni Sedmička sme počas dvoch
o skalu a druhou už zistili pomocou laví- akcií skúšali nájsť nový vchod, pri prvej sme
nových vyhľadávačov konkrétnu vzdialenosť vyčistili zvonka puklinu s teplým zimným
medzi jaskyňami (minimum 11 m). Povzbu- prievanom poniže hlavného vchodu a pri
dení dosiahnutými výsledkami sme začali druhej sme sa na dvoch miestach vo vnútri
pracovať na spojení, ktoré sme zavŕšili dňa skúšali dostať k povrchu. To sa nepodarilo,
8. 11. 2014, čím vznikol takmer 2 km dlhý hoci sme zaznamenali postup 2 m. Tiež sme
systém. Počas prác na prepojovaní sme záro- rozširovali dieru s prievanom v zasintrovanej
veň rozširovali úzke miesta v nových častiach, pukline v hornom poschodí. Jednu akciu
zameriavali novšie i staršie objavené priestory sme uskutočnili na lokalite Stredná garda,
(spolu 195 m) a v starej časti jaskyne vymenili kde sme vybudovali z lešenia menšiu ťažobpovrazový rebrík za fixný z roxorovej oce- nú vežu. Počas prepájania jaskýň Stará garda
le. Sústavu jaskýň zloženú zo Starej gardy, s Jubilejnou sa tri náročné akcie urobili aj zo
Majkovej a Jubilejnej jaskyne sme nazvali strany Jubilejnej jaskyne, pričom sa našla
Borinský jaskynný systém. V Ananásovej jaskyni sme systematicky pracovali na rozširovaní odtokovej chodby.
Za rok sme tu celkovo objavili 17 m,
dva čiastkové objavné postupy boli
výraznejšie. Pri druhom postupe sa našiel relatívne väčší priestor Nanodóm,
kde sa už dá postaviť. Súčasne s postupovými prácami sa priebežne upravoval aj vodný tok na povrchu a spriechodňovala jaskyňa po posune blokov
v úvodnej časti. V jaskyni sa uskutočnilo 19 akcií. Jaskyňa 60. výročia bola
individuálnym pracoviskom Ondreja
Trávnika, ktorému pomáhali aj ďalší
členovia skupiny. V jaskyni sa v roku Ananásová jaskyňa – „Nanochodba“. Foto: M. Ševčík
2014 postupovalo hlavne do hĺbky,
celkový ročný nárast dĺžky dosiahol
8 m. Počas akcií sa sleduje teplota
v jaskyni. Na lokalite bolo odpracovaných 20 akcií. Na lokalite s názvom
Jazvečí hrad sa 1. marca podarilo P.
Ševčikovi a O. Miklánkovi preniknúť
do novej horizontálnej jaskyne. Postupne sa počas jari a leta ťažbou
hlinitých sedimentov darilo prenikať
ďalej. V septembri bola jaskyňa v dĺžke
26 m zameraná. Časť prác tu bola venovaná aj úprave vchodu, aby sa v ňom
nezdržiavala voda. Po zameraní jaskyne vyplynula možnosť jej prepojenia
s jaskyňou Viktória, čo iniciovalo výkopové práce aj v tejto neďalekej jaskyni. Vchod do Červenej jaskyne. Foto: P. Červeň
Spravodaj SSS 1/2015
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čoho sa podarilo doliezť Studňu neutíchajúcej ozveny, čím sa dosiahla denivelácia
jaskyne 100,5 m. V Jaskyni štyroch medveďov sme výkopovými a vŕtacími prácami
postúpili ďalej, spolu sa tu objavilo 16 m.
Jaskyňu sme definitívne zamerali a prieskum
tu ukončili. Dve akcie sme venovali povrchovému prieskumu v oblasti horného vchodu
do jaskyne Sedlákova diera, kde sme pomocou geodetickej totálnej stanice našli miesta
na povrchu najbližšie ku koncovým bodom
v jaskyni. Z tohoročných aj vlaňajších objavov sme v Belianskych Tatrách zamerali 267
metrov.

kľúčová plazivka v hornej časti Siene dokopaného Mikuláša. V jaskyni Vlčie jamy sme
nanovo prebudovali odvodňovací systém pomocou PVC rúr a začali ťažbu na najnižšom
mieste vo Veľkom dóme. Sondu sme tu zapažili lešenárskymi rúrkami, avšak zatiaľ nie
sú ukotvené (spolu 5 akcií). V blízkosti chaty
Karola Valia spolupracovník skupiny M. Šponiar zaregistroval novú jaskyňu s dĺžkou 5 m
a nazval ju Komenského jaskyňa. Následne
sme jaskyňu zamerali a lepšie spriechodnili
(celkovo 3 akcie). Dve akcie boli venované
jaskyni Eksplo, počas ktorých sa našli, resp.
vykopali 4 m nových priestorov. V septembri
sme po viacerých rokoch otvorili Riečnu
jaskyňu a zároveň opravili uzáver. Jaskyňa
sa potom stala speleopotápačským pracoviskom pod vedením J. Blaha. Počas januárového mrazivého počasia sa jedna akcia
venovala meraniu teplôt jaskynných vchodov bezdotykovým teplomerom na Okopanci
a na Ostrovci. V Cajlanskom krase sa počas
jednej akcie dokončovala mapa Cajlanskej
jaskyne.

Iná činnosť
Tradične sme sa zúčastňovali spoločných
pracovných akcií s Jaskyniarmi Plavecké Podhradie a so Speleoklubom Trnava. Pomáhali
sme jaskyniarom z klubu Nicolaus v jaskyniach Rúra, Zlomiská a v oblasti Čierneho
Váhu. Nechýbali sme na Jaskyniarskom týždni
ani na Speleomítingu SSS. Zúčastnili sme
sa mapovacieho kurzu v L. Mikuláši. Spolu
so Speleoklubom Trnava sme zorganizovali
úspešný 3. ročník Speleoškoly pre verejnosť.
Štrnásť účastníkov z celého Slovenska spo
znávalo kras a jaskyne v našom záujmovom
území. Podieľali sme sa na monitoringu výskytu netopierov.
Pavol Červeň, predseda

Belianske Tatry
Do Tatier sme uskutočnili sedem výjazdov, počas ktorých bolo 11 pracovných akcií. Hlavným pracoviskom bola už tradične
Sedlákova diera, kde sa postupne podarilo
objaviť ďalších 85 m nových chodieb, v rámci

Oblastná skupina Brezno
V spolupráci so Speleoklubom Muránska planina sme pokračovali
v prieskume Jelenej jaskyne v doline Zlatnica. Tu sme uskutočnili
6 akcií. Pokúsili sme sa otvoriť
vyvieračku nad vodopádom v doline Havraník. Na rozširovaní erodovanej pukliny sme tu odpracovali
9 akcií.
Priebežne sme vykonávali kontroly stavu
uzáverov a jaskýň, spolupracovali sme pri sčítaní netopierov. Zúčastnili sme sa niekoľkých
spoločných akcií so Speleoklubom B. Bystrica
a Speleoklubom Muránska planina.
Ľubomír Múka, predseda OS

Počas roka 2014 sme našu činnosť
vykonávali prevažne v Hornolehotskom krase. V jaskyni pod Svibovou sme uskutočnili 7 akcií zameraných na prekonanie koncového
sifónu. Pokračovali sme aj vo výkopových prácach v Hornolehotskej
jaskyni. Tu sme uskutočnili 20 akcií.
V tejto lokalite sa nám podarilo po
odstránení sutiny a hliny zachytiť prievan.
V Bystriansko-valaštianskom krase sme pokračovali v sondovaní v Jaskyni na Ždiariku,
kde sme dosiahli hĺbku 7 m a dĺžku 15 m.
Na tejto lokalite sa za celý rok uskutočnilo
5 pracovných akcií.
Organizačné správy SSS
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Speleoklub Cassovia
Kunia priepasť
Do tejto priepasti v uplynulom roku bola uskutočnená len
jedna akcia. Boli osadené nové
kotvy na niektorých vertikálnych úsekoch, rozširoval sa polosifón. Vykonala sa aj údržba
uzáveru na vstupnej šachte.
Jedna akcia bola venovaná aj povrchovému
prieskumu západného svahu Jasovskej planiny.

Na výročnej členskej schôdzi sa prerokovala správa o činnosti klubu za rok
2014, ktorú predkladáme
výboru SSS. Speleoklub Cassovia v roku 2014
mal 31 platiacich členov. Okrem lokalít na Jasovskej planine aktívni členovia klubu dosiahli
významné úspechy aj v jaskynnom systéme
Javorinská Široká. Na jednotlivých lokalitách
sa dosiahli tieto výsledky:

Travertínová vyvieračka a jaskyňa Erňa
Tejto lokalite sme venovali 5 pracovných
Mesačný tieň
Na prieskume a dokumentácii tohto vý- akcií. Pred vyvieračkou sa kopala sonda na
znamného jaskynného systému sa v najväčšej zníženie hladiny vody vo vyvieračke. Napriek
miere podieľali Igor Pap, Števo, Peter a Ondrej úsiliu sa to nepodarilo. Na vykonanie čerpacieŠusterovci, Rasťo Lipták a Karel Jindra. Počas ho pokusu sme nevedeli nájsť vhodný termín
8 trojdňových pracovných akcií sa uskutočnil s priaznivými hydrologickými pomermi. Voda
transport materiálu, elektrocentrály, výmena vytekajúca z vyvieračky rigolom a priepustom
kotiev a poškodených fixných lán. Len na ilus- popod cestu vteká do Hájskeho potoka. Veľmi
tráciu: v jaskyni je osadených už vyše 850 m častým javom bolo upchatie priepustu, pričom
fixných lán, ktoré však stále nepostačujú na voda vytekajúca na cestu hlavne v zimných
všetky vertikálne úseky. Posilnili sa dva bi- mesiacoch spôsobovala problémy. Zistilo sa, že
vaky stanmi a spacími vakmi. Zo všetkých priepust bol pri rekonštrukcii cesty čiastočne
akcií sa vynieslo cca 130 kg odpadu. Zamerali zabetónovaný. S námahou sa ho podarilo presa nové priestory v sektore Volanie Bielovod- čistiť. Na prácach na Travertínovej vyvieračke
ky, komínov Adri, Mesačná stvora. Pracovalo sa najviac podieľali Bohuš Líška, Rudo Klema
sa pri rozširovaní a prekopávaní Lukášovej a Ján Tirpák.
V jaskyni Erňa sa uskutočnili dve pracova Petrovej plazivky. Úspechy boli zaznamenané
aj pri lezení komínov. Doliezla sa Vesmírna né akcie zamerané na fotografovanie jaskyne
šachta s výškou cca 95 m,
doliezol sa komín Éra +25 m,
doriešila sa otázka okna v stene Mikiho dómu +25 m, žiaľ,
bez ďalšieho pokračovania.
Z prieskumu jaskynného systému bola natočená reportáž
pre TV JOJ. Vyhotovila sa fotodokumentácia na prezentáciu výsledkov prieskumu na
Speleomítingu SSS. Na základe požiadavky TANAP-u
sa jedna akcia venovala prerezávaniu chodníka a povrchovému rekognoskačnému
prieskumu.
Za roky prieskumu už bratia Šusterovci strávili v jaskyZ prieskumu jaskyne Mesačný tieň. Foto: I. Pap
ni Mesačný tieň 75 dní.
Spravodaj SSS 1/2015
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Speleologické aktivity s inými
jaskyniarskymi skupinami
Tak ako každoročne sa Jano Tencer zúčastňoval niektorých speleologických akcií organizovaných jaskyniarskymi skupinami z Bratislavy a Plaveckého Podhradia v Belianskych
Tatrách. Dosiahnuté výsledky sú uvedené vo
výročných správach týchto skupín.
Zúčastnili sme sa aj pracovných akcií s jaskyniarmi zo speleoklubu Nicolaus v jaskyni Zlomiská.

a sondážne práce vo vytypovaných častiach.
Boli zaznamenané len čiastkové úspechy.
Drienovská jaskyňa a priepasť Palanta
Pracovné akcie na tejto lokalite sa v roku
2014 neuskutočnili. Tri návštevy jaskyne
mali exkurzný charakter, priebežne sa kontroloval stav uzáverov. Pred začatím letnej
turistickej sezóny sa vyčistilo okolie vchodu
do jaskyne.
Do priepasti Palanta boli uskutočnené dve
akcie. Išlo o sondážne práce na dne priepasti;
na ďalšej akcii sa zistilo, že do komína, ktorý
slúžil na vyťahovanie sutiny, niekto hodil
veľký kameň, ktorý sa zaklinil a znemožnil
priechodnosť. Lokalita je nádejná, predpokladá sa možná spojitosť s Drienovskou jaskyňou.

Exkurzná činnosť
Členovia klubu sa zúčastnili 55. jaskyniarskeho týždna v Malužinej, organizovaného členmi
speleologických klubov Červené vrchy, Nicolaus
a Liptovský Mikuláš. V auguste sme sa zúčastnili kongresu Rumunskej speleologickej federácie
v kúpeľnom meste Băile Herculane.
Paľo Kočiš bol predsedom poroty a spoluorganizátorom 17. ročníka medzinárodnej
fotografickej súťaže Speleofotografia 2014. Za
svoje fotografie získal ocenenie v súťaži Czech
Speleo Photo a v súťaži We and Caves organizovanej Bulharskou speleologickou federáciou.

Dreveník – Dvojvchodová jaskyňa
Plánovaná prieskumná akcia mala za cieľ
zhodnotiť ďalšie možnosti prieskumu a preniknutia do predpokladaných jaskynných
priestorov. Zámok na jaskyni bol poškodený
a nedal sa otvoriť. Problémom bude znovuotvorenie a oprava uzáveru, pretože ide o veľmi
kvalitný uzáver.

Ing. Jozef Thuróczy, predseda SK Cassovia

Oblastná skupina Čachtice
Čachtická jaskyňa. Začiatkom
roka montujeme nové lano na traverze vo Veľkej pukline a Priepasťovom dóme. Tenké oceľové lanko
bolo skôr psychickou podporou na
traverze. 7. 2. prichádza tím skúmajúci kryogénne kalcity v jaskyniach
(Orvošová, Lánczos, Šurka, Milovský). Po nekončiacom plazení sa v blate
usudzujeme, že nález je v jaskyni takmer
nemožný, až prichádzame na posledné miesto, a tým je Veľká kaplnka. Monika radostne
vyhlási, že ich máme! Kryštalická hmota je
jemná a pripomína piesok (?). Pre neznalého
sú kryogénne kalcity ťažko identifikovateľné.
Po neskoršej obhliadke v laboratóriu SMOPaJ
v Liptovskom Mikuláši sa im najpodobnejšie
nachádzajú v Javoříčskej jaskyni. Mamutí zub,
ktorý bol pred časom nájdený v Čachtickej jas-

Takmer každý jaskyniar v kútiku
duše dúfa v splnenie svojich snov,
v ktorých vidí aj nesplnené priania
z objavovania podzemných krás.
Skupina, v ktorej pôsobí, je jeho bijúcim srdcom a motorom ísť vpred.
Bilancia desiatok akcií v tabuľkách
a výsledky v domácich lokalitách
mizerné. Roky ubiehajú. Blúdenie
a hľadanie nového v kalnej vode.
Po rokoch čakania to začalo v OS Čachtice
žiť. Prišiel rok, v ktorom skupinu oživilo
niekoľko nových tvárí, nadviazali sme novú
spoluprácu a posunuli sme prah v objavovaní niekam vyššie, a to vďaka novej sile a túžbe. Všetko vďaka ľuďom, ktorí pred krátkym
časom ani netušili, čo jaskyniarstvo znamená, a dnes si získalo ich srdce. Ďakujem,
priatelia!
Organizačné správy SSS
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5,5 m. Jedna skruž zostala v rezerve. Pre lepší
presun do pukliny bola odvŕtaná časť skruže.
Následne sa na akciách prevažne Kubičina
a Ševčík dostávajú do hĺbky 10 m, až spolu
s K. Kýškom na akcii 27. 6. objavia úzky otvor,
cez ktorý sa im darí postúpiť do hĺbky 17 m
a objaviť priestor 5 × 2 × 6 m. Pevné steny, kde-tu visiaci kameň a menší komín dohora. Dno
priestoru tvorí prevažne prepláchnutá sutina.
Na nasledujúcej akcii sa darí dostať komínom
do paralelnej studne, ktorá kopíruje priestor.
Na akcii sa našli úlomky črepín.

kyni, sa po zakonzervovaní a zdokumentovaní
odovzdal 21. 2. do múzea v Liptovskom Mikuláši. Po tom, ako nás oslovila nemecká televízia
ZDF, sa spoločne vyberáme do Čachtickej
jaskyne natočiť rozhovor do pripravovaného
dokumentu. Prebehlo pár kopáčskych akcií
a liezlo sa niekoľko komínov v jaskyni. V jednom z nich sa podarilo dostať na Traverz vo
Veľkej pukline. V Čachtickej jaskyni sa v priebehu roka zorganizovalo 10 akcií.

Objav v OMVJ. Foto: L. Kubičina

Najbližšie akcie boli venované rozširovaniu
objavnej úžiny. 29. 11. prebehla veľká akcia, na
ktorej bol osadený rebrík do skruží, za ktorý
sa môžeme poďakovať Františkovi Musilovi.
Ďalej sa na akcii osadila mreža a vyťažilo sa
množstvo sutiny. Podľa meraní sa teplota v jaskyni pohybuje okolo hranice 8 °C. V OMVJ
bolo v priebehu roka odpracovaných 16 akcií.
Beckovská jaskyňa. Na akcii 2. 2. sa v jaskyni napočítalo 91 netopierov, prevažne podkovárov malých. Až v polovici roka sa začína skupina intenzívnejšie zaujímať o výskum
v jaskyni. Na dne sa po odstránení pár kameňov podarilo postúpiť 5 m. Plazivka je ku koncu veľmi úzka a ďalšie práce by v nej boli náročné. Následne sa na akcii v Majkovom dóme
podarilo cez malé okienko postúpiť o 20 m
ďalej. 27. – 28. 9. prebehli na Beckove rozsiahle
čistiace a rekonštrukčné práce. V prvom rade
sa vytiahol vstupný rebrík z jaskyne. Dostať
ho von bolo veľmi obťažné, ale podarilo sa.
Prebehlo jeho kompletné vybrúsenie, zvarenie,
náter základnou a vrchnou farbou. Popri prácach na rebríku sa rozhodlo, že sa kompletne
vyprace maringotka v tesnej blízkosti jaskyne.

Mamutí zub z Čachtickej jaskyne. Foto: L. Kubičina

OMVJ. Hlavným pracoviskom v roku bola
jaskyňa OMVJ (Odkiaľ Majko vyhnal jaskyniarov). Na akcii sa skupine v zložení Kubičina, Herich, Kumičík, Martiš podarilo objaviť
v hĺbke 5 m otvor, z ktorého vanul intenzívny
prievan. Priestor bol ťažko prielezný a hrozilo
zosunutie sondy, ktorá mala steny takmer len
v spraši. Masív sa začínal až v hĺbke 4,5 m. Padlo rozhodnutie zabezpečiť sondu skružami.
Sonda sa rozšírila a zabetónovala sa platňa na
osadenie skruží. Vstup do jaskyne je zboku, tak
by nemal hroziť posun skruží.
Na ďalšej akcii sa stretáme v počte dvanásť
ľudí. Karol a Tomáš postupne dovážajú skruže z výrobne v Dolnom Srní. Druhá skupina
postupne upravuje priestor a osádza skruže.
Spodná skruž sa zabetónovala na celú jej výšku. O 16:00 máme skruže osadené do výšky
Spravodaj SSS 1/2015
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Otrhal sa sololit zo stien a stropu maringotky
a urobilo mnoho drobnejších prác. Na dvojdňovej pracovnej akcii sa všetko potrebné spravilo a následne sa odviezol prebytočný materiál
a odpad na smetisko.
Bodovský ponor. Na akcii 29. 3. sa kopalo
v najvzdialenejšom mieste jaskyne v studni,
z ktorej sa ťaží prevažne prepláchnutý štrk.
Popri kopaní sa našla úzka odbočka, z ktorej
vanul intenzívny prievan, a tým sa lokalita stala veľmi nádejnou. Počas akcie sa vyťažilo 11
„amfor“. Bohužiaľ, na tejto nádejnej lokalite
sa už ďalšia pracovná akcia v roku nekonala.
Landrovská jaskyňa. Akcií bolo v tejto
jaskyni za tento rok pomenej. Pracovalo sa
v Starej chodbe, kde sa snažíme preniknúť
v zasutinenej pukline po prievane do voľných
priestorov.
Beckovské skalice. Na asi troch akciách sa
podarilo nájsť prievanové miesta. Postup vo svahu je možný len v jednej jaskyni, ktorá má pevný strop a steny. Ostatné sondy a jaskyne sú vo
veľkom blokovisku, ktoré je životu nebezpečné.
Iné. Počas roka prebehlo niekoľko povrchových akcií v Čachtickom krase. Kontrolne
bolo navštívených niekoľko jaskýň (bez zmeny). Voda v Hladovom prameni klesla tento rok pod lávky. V jaskyni prebehli krátke
čistiace práce prevažne po návšteve turistov.
Takisto nám definitívne odrezali zámky na
jaskyni. Uzáver je nepoužiteľný. Natočili sme
rozhovor pre TV Pohoda o jaskyniach v okolí
Nového Mesta nad Váhom. Na jednej akcii
sme boli pomôcť v čachtických katakombách
na kopáčskom prieskume a čistení podzemia.
Akcia sa vydarila a získali sme nové kontakty.
Začiatkom leta prebehlo prvé medzinárodné stretnutie jaskyniarov v Čachtickom kra-

se. Akcie sa celkovo zúčastnilo okolo 50
ľudí z Poľska, Českej republiky a Slovenska.
Viac o akcii sa píše v Spravodaji SSS 4/2014.
S Barborou Appelovou bola usporiadaná akcia
pre deti v Čachtickom krase. Detská záujmová skupina z Moravského krasu navštívila
Čachtickú jaskyňu a jaskyňu Hladový prameň.
O akcii sa dočítate v autentickom článku od
jedného z mladých účastníkov akcie v Spravodaji SSS 4/2014.
OS Inovec. Vo Fosílnej vyvieračke, hlavnom
pracovisku Ivana Demoviča, sme pomohli na
dvoch kopáčskych akciách. Držíme Ivanovi
palce, aby našiel kľúč od spodného systému
Čachtickej planiny. Takisto sme boli pomôcť
v Jaskyni pod Vrátnom; akcia bola sťažená
hustým dažďom.
Trenčiansky speleoklub. Začiatkom roka
tesne pred schôdzou klubu sme sa zúčastnili
povrchovej akcie v okolí Soblahova. Boli sme
aj na „povrchovke“ v Opatovskej doline, kde sa
našli perspektívne miesta na prieskum.
Slovensko. Na februárovej akcii v Demänovskej doline sa podarilo takmer počas dvoch
týždňov dvojici Pavel Herich a Lukáš Kubičina,
ktorých navštívili priatelia, zmapovať 1105 m
zameraných polygónov, čím Demänovský jaskynný systém presiahol hranicu 38 km. (Na decembrovej akcii presiahol DJS hranicu 40 km.)
Postupne sa zúčastňujeme mnohých akcií v doline. Pomáhame v jaskyniach Pustá, Štefanová...
Mapujeme, chodíme na povrchové akcie a zúčastňujeme sa kopacích prác prevažne v jaskyni
Mieru, kde sa nám darí po niekoľkých akciách
objaviť viac ako 300 m nových priestorov, ktoré
sa následne aj mapujú. Postupne sme pri pár
menších objavoch v doline. Mapujeme aj v Beníkovej, jaskyni Okno... Celkovo sa zúčastňuje-

Pavel Pospíšil a Peter Zámečník. Foto: L. Kubičina

Spolupráca klubov – pri Stanišovskej jaskyni. Foto: L. Kubičina
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dosť obťažný. Druhá skupina skúmala na
dne Bílé tmy, kde sa podaril aj menší postup,
priestor je však zasedimentovaný. Pomohli sme
v jaskyni Lopač, navštívili sme Amatérku, jaskyne na Holštejně a mnohé iné lokality Moravského krasu. Zúčastnili sme sa aj workshopu
Turismus v krase a kras v turismu, ktorý sa
konal v chate Macocha.
V Poľsku sme navštívili bane v blízkosti Krakova – Posadza (bane na síru). Zo skupinou
Speleodiver sme sa zúčastnili na expedícii do
jaskyne Babuna v Macedónsku (Spravodaj SSS
4/2014) a koncom roka na expedícii do jaskyne
Radavc v Kosove.
Lukáš Kubičina, predseda OS

me v priebehu roka viac ako 25 akcií v doline.
V Jánskej doline navštevujeme Jaskyňu zlomísk,
kde sa činíme pri kopaní nového vchodu do jaskyne. Navštevujeme Stanišovskú jaskyňu a zúčastňujeme sa na akcii na Ohništi, kde Peťo
Holúbek meria nadmorské výšky vchodov do
jaskýň. Zúčastňujeme sa jaskyniarskeho týždňa
v Malužinej, valného zhromaždenia SSS, Speleomítingu, súťaže Speleofotografia, pomáhame pri transporte materiálu v jaskyni Skalistý
potok, navštevujeme bane v okolí obce Vernár,
kde nás sprevádza aj TV JOJ...
Zahraničie. Moravský kras: V jaskyni Větrná propast sme na marcovej akcii skúmali
vo Švestkové propasti. Prístup na miesto je

Speleoklub Červené vrchy
boli jeho členmi alebo čakateľmi: E.
Kapucian, Ľ. Rybanský, J. Szunyog,
P. Imrich, J. Vykoupil, P. Pokrievka
ml., F. a G. Majerníčkové, M. Sluka,
D. Graczyk, K. Dudzinski, Homer, J.
Kolasa, P. Vaňek, M. Hurtaj, M. Jagerčíková, L. Štubňa, Š. Labuda, B. Šmída,
S. Votoupal, I. Majer, M. Kováčik, P. Staník, J. Psotka, I. Pap, P. Okoličány, R. Staroň
a mnohí ďalší. Do konca roku 2014 mal klub
6 členov: M. Sluka, K. Dudzinski, P. Staník, Ľ.
Očkaik, D. Medla a J. Šmoll.
Za celé obdobie existencie klubu sme boli
organizátormi a účastníkmi množstva akcií
a expedícií a boli pri mnohých objavoch doma
i v cudzine.
V Červených vrchoch sme na slovenskej
a poľskej strane uskutočnili asi 310 akcií, vydrevili sme asi 8 závalov (najdlhší vyše 50 m)
a navŕtali stovky dier. K úspechom patrí objav
jednej z najvyššie položených jaskýň na Slovensku Nová Kresanica (2016 m n. m.) a postup
takmer do hĺbky 200 m, objavy vo Vyšnej Kresanici, postup v Zadnom úplaze, v Tichej jaskyni
(Piu), Medvedej jaskyni, v Studni v Kazalnicy,
v Grótke Zwolinskiego, čerpanie a potápanie
v Občasnej vyvieračke, spolu viac ako 3 km chodieb. Vo Vyšnej Kresanici sme postavili najvyššie
položený bivak v Tatrách (cca 2000 m n. m.).
Objavy v Demänovskej doline: dali sme
stavebnú tehličku pri začiatočných objavoch

V Červených vrchoch sme uskutočnili niekoľko akcií a so speleo
potápačmi zo Slovenska a Poľska
prieskum v jaskyni Občasná vyvieračka.
Spolu s inými klubmi sme zorganizovali výpravu do krasových oblastí
Macedónska – jaskyňa Slovačka jama na
Karadžici, ako aj do Kosova – jaskyňa Velika
Klisura a Radavc.
So speleoklubmi Nicolaus a Lipt. Mikuláš
sme uskutočnili 55. jaskyniarsky týždeň SSS
v Malužinej.
Speleologickú činnosť sme vykonávali v Malužinskej jaskyni.
Ján Šmoll, predseda SK
Speleoklub Červené vrchy – 25 rokov
od založenia
1990 – 2015
Speleoklub Červené vrchy oslavuje štvrťstoročie od svojho založenia. V rokoch 1988 –
1989 začalo v krasových oblastiach Červených
vrchov pôsobiť 5 jaskyniarov z rôznych speleologických skupín, a to Ľ. Očkaik, P. Holúbek,
J. Kleskeň (Martin), B. Lovichová (HO Jasná)
a J. Šmoll (Dem. Dolina); začiatkom roka
1990 vznikol nový speleologický klub Červené
vrchy. Pri výskume doma i v zahraničí v klube
pôsobili a pôsobia ďalší jaskyniari, niektorí
Spravodaj SSS 1/2015
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v jaskyni Štefanová a začali zameriavanie
v Jaskyni mieru – Demänovský jaskynný systém, objav Medvedej jaskyne, Jaskyne pri Kamennej chate, Novej jaskyne pod Baštou, objavy v jaskyni Okno, objav Medvedej jaskyne
pod Sinou, objavy v jaskyni pod Stodôlkou,
v Jaskyni slobody a mnoho malých objavov,
spolu skoro 5 km chodieb.
Vyliezli sme desiatky komínov vo viacerých
jaskyniach Slovenska. Boli sme pri objave
v Jaskyni pod úplazom vo Vysokých Tatrách,
skúmali sme na Javorinskej Širokej, v Javorinke
vo Vysokých Tatrách, v jaskyni Stratený potok,
v Jaskyni mŕtvych netopierov, v jaskyniach Jánskej doliny, v krasových oblastiach pri obciach
Hybe, Východná, Malužiná, v nízkotatran
ských masívoch Salatína, Sinej v Demänovskej
doline, v masíve Sivého vrchu v Západných
Tatrách a inde.
Do roku 2000 sa 3 členovia aktívne zúčastňovali cvičení a záchranných akcií JZS.
V zahraničí sme organizovali dve výpravy na
Monte Kanin (1990 a 1991), kde sme objavili
a preskúmali asi 30 priepastí, medzi nimi
aj Liptovskú č. 1 (-200 m) a Liptovskú č. 2 –
CEKI 2 (-1533 m). V roku 1993 sme sa zúčastnili expedície Velebit – Ledena jama (-514 m).
Od roku 1992 sme zorganizovali a uskutočnili možno 50 prieskumných expedícií
v pohoriach Balkánu (Kosovo, Albánsko, Macedónsko, Čierna Hora). Pri týchto akciách sme
objavili desiatky a desiatky jaskýň a priepastí:
Velika Klisura – Kosovo (+310 m), objavy do

Speleopotápači a ich podporný tím. Foto: J. Šmoll

12 – 13 km chodieb, tu sme vyliezli asi 1,3 km
komínov alebo stúpajúcich vetiev, nové meranie 8,5 km chodieb; Slovačka jama na Karadžici (-610 m), objavené 3 – 3,5 km?, Solúnska
Jama (-270 m), Kadinina jaskyňa, Snehulienka
a iné – Macedónsko; jaskyňa Španik a Malý
Španik – Albánske Alpy, objavy v jaskyni Radavc – Kosovo, jaskyňa Záver – Prespanské jazero, Albánsko. Skúmali sme v pohoriach Idhembelit, M. Icikes, Lengatices, Koráb – Albánsko,
kde sme objavili vchody do jaskýň a priepastí.
Za toto obdobie sme na Balkáne objavili cca
24 – 25 km chodieb, ktoré sme na 70 – 80 %
zamerali. Všetky tieto objavy majú hĺbkový potenciál nad 1,5 km alebo aj vyše 2 km.
Roku 1992 sme uskutočnili náročný turistický prechod Polárnym Uralom a v roku 1994
sme sa podieľali na organizovaní cesty do

Podzemná méta a krasová výzdoba v objavených jaskyniach. Foto: J. Šmoll
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objavoch a meraní 11 km chodieb. Pomáhali
sme aj pri premeriavaní jaskýň Colibri a Muchimuk vo Venezuele.
Bolo tu aj množstvo horolezeckých akcií
a výprav (Tatry, Alpy, Andy, Rumunsko, Nórsko, Ázia) a iných horských podujatí.

Mongolska. V r. 2000 sme zorganizovali zimný 8-dňový prechod najvyššieho rumunského
pohoria Fagaraš a v r. 2008 zimný 3-dňový
prechod pohoria Jakupica v Macedónsku.
Skúmali sme v Durmitore – Čierna hora,
pomáhali sme v prieskume v jaskyni Drącoaia
v Rumunsku. Zúčastnili sme sa na expedícii do
Brazílie, štát Bahia, jaskyňa Toca de Boa Vista
(120 km) a Barichuda (30 km) a boli sme pri

Za Speleoklub Červené vrchy napísal J. Šmoll,
doplnil P. Holúbek

Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina
Demänovská dolina
Štefanová. Počas roka 2014 sa v tejto jaskyni prvýkrát od objavu Dómu titanov v roku 2007 neuskutočnila žiadna meračsko-objavná akcia, aj napriek
tomu, že jaskyňa na viacerých miestach voľne pokračuje ďalej. Veľkou
výzvou ostáva vzdialený Hadí meander
a priestory za ním, ktoré tvoria najzápadnejšiu časť celej jaskyne a priblížili
sa k päte Stodôlky. Pod nimi bola začiatkom
roka 2013 objavená veľká puklina prebiehajúca pozdĺž osi doliny smerujúca do prázdnych
miest masívu; neprišli sme na jej koniec, pričom
vo veľkom profile pokračovala ďalej. Chodba
veterných kotlov je charakteristická silným prievanom a smeruje pod najvyšší bod Stodôlky, od
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ktorého ju delí ešte 300 výškových metrov. Ide o najvyššiu viac-menej horizontálnu subúroveň Štefanovej a je tu
teda veľký potenciál postupu. Prievan
mizne smerom k horným, neznámym
otvorom v pieskovom polosifóne. Eldorádo so svojimi kruhovými studňami ostáva stále nekompletne preskúmané, otvory v stenách šácht hovoria
o ďalších pokračovaniach. Kryštálové
rieky sa tiež nekončia, chodby menších rozmerov pokračujú v horizontálnom smere ďalej do
neznáma. Už nespomínajúc množstvo iných
miest v jaskyni s potenciálom postupov, problémom ostáva dlhý čas potrebný na presun
jaskyňou na tieto miesta. Čiastočne aj preto sa
naša pozornosť sústredila na otvorenie nové-
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ho vchodu do zadných, južných častí jaskyne. do Spravodaja. I v smere odtoku tohto meanPotenciálny vchod bol koncom roku 2013 (výr. dra sa nám podarilo preniknúť ďalej, a to už
správa JK DD 2013) po rozsiahlych povrchových po dvoch akciách, keď sme nadviazali na výkop
meraniach identifikovaný a vzdialenosť 15 m od spred troch desaťročí. Avšak postúpili sme
stropu komína nad Kasprovou šikminou, ktorú v tomto veľmi perspektívnom smere iba 30 m,
určili lavínové vyhľadávače, sa zdala prekonateľ- chodba sa dvíha dohora a je vyplnená pieskom.
ná, vzhľadom na presnosť použitej metódy sme Budeme tu i naďalej pokračovať v kopaní.
Nad Zvonkovým stĺpom sme zamerali 30
očakávali cca 7 – 10 m na povrch. V roku 2014
sme na otvorenie vchodu uskutočnili 9 akcií. rokov starý objav I. Kráľa a P. Hericha st.,
Najprv pomocou kovových tyčí sme zhadzovali celková dĺžka dosiahla 285 m. Od mája prebieštrk a menšie skaly z komína priamo nad hlavou hali revízne merania sprístupneného okruhu J.
vo výške 7 m. Na druhej akcii sa našiel olovený mieru, ich cieľom bolo určenie miery zásahov
valček v sutine priamo pod komínom, teda naša pri sprístupňovacích prácach prostredníctvom
nádej na pomerne priame spojenie s povrchom presnej pôdorysnej mapy. Počas 21 meračských
narástla. V rámci cvičenia pyrotechnikov JZS akcií sme dôsledne preskúmali aj priľahlé
HZS sa podarilo posunúť zasutinený strop ko- chodby, pričom sa nám podarilo objaviť nové
mína o 3 m nahor. Na ďalších akciách sme priestory v dĺžke desiatok metrov. Viacero väčoverovali spojenie pomocou piepsov, testovali ších odbočiek bolo tiež zameraných. Dĺžka
možnosť kopania pomocou tyčí. Údaj sa zmen- Dem. jaskyne mieru koncom roka presiahla 16
šil na 12 m (podľa skúseností treba odpočítať km. V spolupráci s pracovníkmi zo SAV v Ban30 – 60 % na dosiahnutie reálnej vzdialenosti), skej Bystrici (R. Milovský a J. Šurka) sme začali
rádiomaják dokonca určil vzdialenosť k povrchu s meraním povrchových polygónov v súvislosti
na 2,5 – 3 m. Pre obťažnosť prístupu i kopania s výskytmi kryogénnych kalcitov v jaskyni.
Chrám slobody. Okolo 15 akcií sa niesv podzemí sme začali s prácami na povrchu.
Obnažením skalného podložia pod 30 – 40 cm lo v duchu prieskumu a merania (Smútočná
pôdneho krytu na ploche 2 × 3 m sme však ústie vŕba, Spojovačka, Pod Pekelným, Svantovítove,
komína nenašli. Na ďalšiu akciu bolo pripravené Těsnohlídkovo jazero, Suchá chodba, Mrahasičské čerpadlo, ktoré nám umožnilo vyčistiť morové riečisko, Nad Stromom života, Pred
a mierne rozšíriť výkop. Ten sme však zväčšovať Cintorínom). Koniec mapovania priestorov
priveľmi nechceli a neskôr sme pomocou veľké- jaskyne je však stále v nedohľadne, Gombitove
ho zbíjacieho kladiva vykopali sondu do hĺbky chodby paralelné so Suchou chodbou si vyžia1,7 m v pevnom masíve. No poučili sme sa, že dajú niekoľko akcií, bočné chodby okolo Mrabude lepšie nájsť prirodzený vchod, a prvé mrazy morového riečiska atď., no bolesti sa dostavujú najmä pri pomyslení
ukázali 2 m nad miestom
na Zónu objavného ponoru.
výkopu, priamo pod pňom
Napriek podrobnému priesstromu slabé výduchy.
kumu jaskyne sme zatiaľ
Jaskyňa mieru. Nebývalé
nenašli miesta, ktoré by nás
kopáčske a najmä meračské
jednoznačne povzbudzovali
úsilie sa sústredilo v uplyk prolongačným aktivitám.
nulom roku na Jaskyňu
Chrám slobody dosahuje
mieru. 15. 2. sa uskutočnidĺžku tesne pod 11 km; 19.
la prvá z troch výkopových
12. sme v Suchej chodbe pri
akcií v najvýchodnejších
spomienkovom stretnutí na
priestoroch jaskyne (Mier 1)
Vlada Žikeša, ktorý zahynul
v prítoku meandra. 1. 8. sa
16. 12. 1984 v Pekelnom sinám podarilo v spolupráfóne tejto jaskyne, slávnostci s členmi OS Čachtice,
ne natiahli polygónovú záJK Strážovské vrchy a STJ
meru, ktorou Demänovský
Kraków objaviť 400 m nových priestorov; pripravíme Vladimír Žikeš na Kosienkach v roku 1984. jaskynný systém prekročil
hranicu 40 km.
o tom samostatný článok Foto: J. Moravec
Organizačné správy SSS
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Iné lokality v Demänovej. Najmä počas
prvej polovice roka sa aj vďaka nádhernému
a teplému počasiu uskutočnili desiatky povrchových prieskumov Demänovskej doliny.
Bolo zaregistrovaných množstvo nových jaskýň
s dĺžkou od 3 do 42 m. Z každej jaskyne bola
vyhotovená mapa, určili sme jej polohu (GPS
prístroj Trimble GeoXT), nadmorskú výšku
(barometer typ Pauliner) a odfotili vchod. Na
Demänovskej Poludnici (Demänovská hora)
sme zaregistrovali 13 jaskýň, pričom Jaskyne
Dem. Poludnica 2, 3 a 4 v nadmorských výškach 1059 – 1086 m sú pravdepodobne hypogénneho pôvodu. Kryštály kalcitu s veľkosťou
do 5 cm boli odoslané na analýzu. V masíve
Krčahova sme zaregistrovali 5 nových jaskýň,
podarilo sa nám tiež lokalizovať dlho hľadanú Kanálovú jaskyňu, zameranú V. Žikešom
v roku 1978. V tom istom brale vo výške 1246
m sa nachádza Hrôzostrašný brloh, 9 m dlhá
jaskyňa s trávou vystlatým brlohom. Riečne
modelovaná menšia chodba tu pokračuje do
neznáma, no rozhodli sme sa jej mohutného
hnedého obyvateľa nevysťahovať.
Zameral sa aj povrchový polygón zo Suchej
jaskyne, pripojené boli okolité jaskyne a naj-

Pustá. Štyri akcie sme venovali prácam na
treťom vchode jaskyne v Machnatej dolinke.
V roku 2015 tu plánujeme osadiť uzáver. Uskutočnili sme dve akcie vo výkope na Štefanovú
v Lustrovej sieni za Pieskovým dómom. Postúpili sme dopredu 2 m kopaním v jemných štrkoch a piesku v plnom profile chodby. Podarilo
sa nám vsunúť fotoaparát do malého meandra
pod čelbou, kde sa tratí prievan, ďalej sa chodba
nezväčšuje, preto ju nemá význam náročne rozširovať, ale treba pokračovať v kopaní. Koncom
roka sa tiež uskutočnila jedna meračská akcia
v priestoroch Psích dier, ktorá priniesla veľmi zaujímavý poznatok o polohe dna dolinky
Pustá a Hlinenej chodby (Vstupná sieň). Podľa
výsledku (koniec chodby je 20 – 23 m pod dnom
dolinky a 7 m južnejšie) by mala existovať šanca
dostať sa odtiaľto popod dolinku ďalej na sever,
do predpokladaného pokračovania horného
poschodia Pustej, na ktorom je vytvorená viac
než tretina jaskyne a charakterizujú ho mohutné, vysoké chodby predisponované výraznými
zlomovými štruktúrami.
Okno. Začiatkom roka sme tu uskutočnili dve meračské akcie s cieľom domerať
vedľajšie chodby jaskyne. Bolo zameraných
336 m, práce nie sú ukončené. Cieľom jednej prieskumnej výpravy bolo nájdenie
vhodných miest na kopanie
v smere na Jaskyňu mieru
v nových, klesajúcich častiach jaskyne. Pieskový sifón
pri bode 46 sa nachádza 100
m vzdušnou čiarou a v rovnakej výškovej úrovni ako
Chodba snehového jazierka
Jaskyne mieru a je tu dobrá
perspektíva nájsť ďalšie pokračovanie.
Beníková. Domerali sme
niekoľko výrazných odbočiek,
na druhej akcii sme presným
povrchovým meraním zistili
súvislosť jaskyne s dnom dolinky Beníková. Koncové časti
jaskyne sa nachádzajú 15 – 25
m pred dnom dolinky a 12
– 20 m hlbšie, čo vylučuje
pokusy nájsť jej pokračovanie
výkopom z povrchu.
Spravodaj SSS 1/2015
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jednak na pripojenie menších jaskýň v okolí
a určenie vzdialenosti potenciálneho tretieho vchodu do jaskyne, jednak na vytvorenie
presného priestorového modelu povrchu nad
jaskyňou na účely výskumu kryogénnych kalcitov vedeného M. Orvošovou a R. Milovským.
Kraľoviansky menader. Komplexné prieskumné a meračské práce sme uskutočnili
v masíve Sokola (567,7). Bolo zameraných 780
m jaskynných priestorov. V Kraľovianskej hornej jaskyni v Sokole sa nám podarilo objaviť
205 m nových, mohutných priestorov. Podrobná správa je publikovaná v Spravodaji 4/2014.
Čachtický kras. Recipročne sme spolupracovali s OS Čachtice na ich domácich lokalitách. Zúčastnili sme sa povrchového prieskumu
Čachtickej planiny, výkopu v závrte OMVJ (Odkiaľ Majko vyhnal jaskyniarov), pričom sa podarilo v hĺbke 5 m objaviť vstupné časti jaskyne.
Takisto sme vykonali základný prieskum Beckovskej jaskyne s prípravou na nové zameranie.
Silická planina – Majkova jaskyňa a okolie. 14. a 16. 4. sme v spolupráci s OS Jána Majku uskutočnili akcie zamerané na obnovenie
polygónu v Majkovej jaskyni s použitím excelentnej mapy B. Kučeru z roku 1960, domeranie novších objavov a vykopaného Ponoru pri
Majkovej jaskyni. Celkovo bolo zameraných
432 m jaskynných priestorov a 200 m na povrchu. Taktiež sme sa zúčastnili na pracovnej
akcii v Ježkovom ponore.
Kryštálová jaskyňa pod Rozsutcom. Na
pozvanie členov OS Terchová sme 1. 5. navštívili tento nádherný kút Slovenska a starostlivo
sme zamerali Kryštálovú jaskyňu. Jaskyňa dosiahla dĺžku 57 m a deniveláciu 8 m.
Jaskyne sv. Gála v Komjatnej. 3. 9. sme zamerali obidve jaskyne vytvorené v zlepencoch;
ich celková dĺžka je 44 m s deniveláciou 7 m.
Vyjadrili sme mierne pochybnosti, či skutočne ide o jaskynné priestory alebo ich vyhĺbili
miestni obyvatelia. Pomenovanie dostali na
žiadosť miestneho farára, keďže sa nachádzajú
bezprostredne za kostolom.
Priepasť nad Spišskou Teplicou. S P. Holúbekom, ktorý 16. 9. odpovedal na naliehavé
volanie zúfalého majiteľa strateného psa, sme
zdolali priepasť hlbokú 12 m a psa vytiahli.
Jaskyňu sme precízne zamerali, no doteraz nie
je isté, či ide o nikdy nezameranú lokalitu alebo o Cigánsky komín (Priepasť Ždiarec).

mä Kľukatý kanál, aby bolo možné zistiť ich
presnú súvislosť. Ukázalo sa jednoznačne, že
jaskyne spolu súvisia a nízka teplota Kľukatého kanála je spôsobená prúdením vzduchu
zo spodného poschodia Suchej. Ich najmenšia
vzájomná vzdialenosť je iba 15 m. Takisto sa
začalo s výkopom v prievanovom mieste medzi
Točišťom 12 a Kľukatým kanálom.
Zoznam zameraných jaskýň (96): Jaskyňa č.
35 – Puklinová jaskyňa, Delová guľa, Protikus,
Jaskyňa pri kopanej ceste, Diera na potoku,
Sviečková, Prameň pod Studenou dierou, Točište 3 a pol, Prvý výkop, Paralelný kanál 1 a 2,
Jaskyňa výchovnej činnosti, Puklinová nejaskyňa pri prerážke, Skrytá riečna j., Veterný portál
(Zadné okno), Jaskyňa pod motúzom, Zbojnícka, Otvor naproti, Priechodná j., Nízka j., Tunel
pre Danteho, Kanálová medzivrstvová 1, Izba
s výhľadom, J. pod starou skobou, Meander
v deravej skale, Prvá maturitná s brlohom, Medvedie pazúry, Previs na terase, Krčahovo (Krč. 1,
2, 3, Kanálová jaskyňa, Veterné kanály, Hrôzostrašný brloh), Mišova diera spolu s portálom
nad ňou, Stodôlka (J. pri okne, Nízka vrstvová
j., Okrajová j., SD1, SD3, SD4, SD6, SD7, SD8,
SD11, SD12, SD13), Brloh vo Vyvieraní, Diera
s oknom, Osmičková jaskyňa, Ponor s bielou
hlinou, Brloh v Beníkovej, J. č. 18, Jaskyňa pri
smreku, Radový potok 1 a 2, Riečna jaskyňa so
stojatou vodou, Poludnica (1 – 13, 10 nezameraná), J. č. 20, Kanál na treťom poschodí, Previs
nad parkoviskom, Ponor na prvom poschodí,
Točište 36, Ovčia j., Pod Ovčou j., J. so žltou hlinou, Interživočíšny úkryt, Diera nad sútokom,
Sovie oči a okolie, Jaskyňa nad Maliarikovou
chatou, Diera nad Maliarikovou chatou 1, 2 a 3,
Diera nad Objavným ponorom, Ponor nad dierou, Kanál v previse, Stúpajúci kanál, imaginárna Jaskyňa za vrátnicou, Lúč v skale, Korózna j.
pod parohom, Tajomný brloh v Korenci, Úzka
jaskyňa, Okno za hradbou, Otvor na rímse, Vyvieranie 26. Viacero meraní ďalších jaskýň malo
za úlohu doplniť chýbajúce údaje.
Iné lokality na Slovensku
Jánska dolina. V spolupráci s SK Nicolaus
sme uskutočnili niekoľko kopáčskych akcií na
severnej strane Ohnišťa v jaskyni Tajomné J
a Rúra. Z Rúry sme vyhotovili i mapu. Okolo
Zlomísk sme počas dvoch akcií zamerali okolo 1 km povrchového polygónu, ktorý slúžil
Organizačné správy SSS
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druhej expedície v r. 2014) sme zamerali 250 m
v Archeologickom dóme a okolí, objavili spolu
asi 40 m nových priestorov.
Počas februárovej expedície sme zamerali
126 m v priestoroch Pečovskej pasce (objav
J. Šmoll a Ľ. Očkaik r. 2003) jaskyne Velika
Klisura (Gryka e Madhe) proti prúdu potoka,
ktorý vyteká z beznádejného, malého sifónu.
Ďalej sme zamerali jaskyňu Starý hrad v Kosove (48 m), Otcovu dieru (16 m).
Morava. S členmi OS Čachtice sme uskutočnili dve výpravy do Moravského krasu.
Dve pracovné akcie sme odslúžili vo Větrnej
propasti na Babickej plošine. Podarilo sa nám
prekopať sedimentmi, no objavili sme iba 4 m
dlhú sienku, kde bolo opäť potrebné pokračovať v kopaní. Navštívili sme Punkevné jaskyne,
Nový a Starý Lopač (viedol nás F. Doležal),
Balcarku, Výpustek, Amatérsku jaskyňu s B.
Kouteckým, I. Balák nás v rámci workshopu
Kras v turizme a Turizmus v krase sprevádzal
severnou časťou Moravského krasu.
Krakov. Na pozvanie STJ Kraków sme sa
zúčastnili prieskumnej akcie do banských diel
v okolí Krakova.

Trojuholníková jaskyňa (Matiašovce,
Sivý vrch). V spolupráci s SK Nicolaus sme
tu uskutočnili povrchový prieskum a zamerali
jaskyňu s dĺžkou 10 metrov. Jaskyňa pokračuje ďalej, ľahkým kopaním by sa určite dalo
postúpiť vpred. Významnejšie objavy tu však
neočakávame.
Ďalej sme zostúpili do jaskyne Zvonica v Slovenskom krase, s B. Kortmanom exkurzne
navštívili Pružinskú Dúpnu jaskyňu, Priepasť
a Sondu v Hrubej Kačke, na 50. výročie objavenia Starého hradu sme navštívili jaskyniarov
tu pôsobiacich, navštívili sme tiež jaskyniarov
z Liptovskej Tepličky a ich lokality Priepasť
v Ťuťme a Jaskyňu v Murániku.
Banské diela
Štôlňa Ladislav a okolie v Ľubietovej. 4. 6.
a 10. 7. sme s M. Orvošovou na pozvanie S.
Jeleňa zo SAV v BB a M. Števka z Univerzity
Komenského uskutočnili náročné meračské
akcie s cieľom podrobne zmapovať Štôlňu Ladislav a okolité menšie banské diela. Polygón
v podzemí dosiahol dĺžku 646 m s denivelá
ciou 67 m, pomocou 996 m povrchového polygónu sme určili polohu bývalých vchodov do
systému, píng a vchodov ďalších štôlní v poli
Reiner a Podlipa.
Štôlňa Nad vajdovým jarkom vo Vernári. Na
pozvanie A. Harničára sme preskúmali a zamerali starú kresanicu v dĺžke 70 m. Končí sa
závalom, podľa haldy na povrchu sa usudzuje,
že pôvodne bola baňa podstatne dlhšia.
Starý tunel v Kraľovanoch. Opísané v Spravodaji 4/2014.

Vzdelávacia a publikačná činnosť
15. až 17. 11. sa nám v spolupráci s P. Holúbekom, M. Budajom a M. Slukom podarilo
zorganizovať úspešný meračský kurz a kurz
Therionu; podrobnosti v Spravodaji 4/2014.
Počas workshopu Kras v turizme v Moravskom
krase sme prednášali o jaskyniach Demänovskej doliny a ďalších prolongačných možnostiach, na sklonku roka sme na podobnú tému
hovorili v Pavčinej Lehote. Na valnom zhromaždení sme prispeli k zdarnému zvoleniu
nového predsedu SSS, člen našej skupiny sa
stal tajomníkom SSS. Zorganizovali sme niekoľko náučných výprav do Demänovskej doliny s cieľom šíriť posolstvo nevyhnutnosti budovania vzťahu človeka a prírody, participovali
sme na výpravách organizovaných SK Nicolaus
– Jaskyniarske leto a Jaskyniarsky krúžok.
Jeden člen sa pripojil k iniciatíve Jaskynnej
záchrannej sskupiny HZS pod vedením I. Račka s cieľom obnoviť Dobrovoľnú jaskynnú
záchranku (podrobnosti v Spravodaji 4/2014)
a absolvoval prvé dvojdňové školenie. Dvaja
členovia nášho klubu sú profesionálnymi členmi JZS HZS. Počas JT v Malužinej sme organi-

Zahraničie
Kosovo. zúčastnili sme sa dvoch expedícií,
a to začiatkom februára a na konci roka 2014.
Sústredili sme sa najmä na jaskyňu Radavcit,
kde sa nám vo februári v spolupráci so S.
Votoupalom a P. Pokrievkom podarilo objaviť
významné pokračovanie jaskyne za polosifónom, mohutnú Akustickú chodbu. Z nej
vybieha množstvo väčších či menších chodieb,
ktoré však ostali nepreskúmané aj po druhej
výprave, počas ktorej bol sifón zatopený. Celý
objav bol zameraný v dĺžke 263 m s deniveláciou 94 m. Pohyb je tu náročný, všetky chodby
majú veľmi strmý sklon a bez lezeckej techniky
prieskum nie je možný. 31. 12. (jediná akcia
Spravodaj SSS 1/2015
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JK Strážovské vrchy, Speleo Turiec, OS Liptovská
Teplička, OS Aragonit, JZS HZS, Speleo Bratislava, SK Banská Bystrica, na akciách sa zúčastnili
aj mnohí ďalší záujemcovia o speleológiu.

zovali tri exkurzné výpravy do Demänovského
jaskynného systému a okolia. V Spravodaji
SSS sme publikovali články: Česko-slovenská
komorná expedícia do Kosova (1/2014), Krátky
príbeh o Demänovských jaskyniach... (2/2014),
Výsledky obnovených potápačských prieskumov v Demänovskej doline v rokoch 2011 –
2014 (3/2014), Jaskyne masívu Sokola (567,7)
v Kraľovianskom meandri (4/2014). V poľ
skom speleologickom časopise Jaskynie sme
publikovalil článok s názvom Kolejne metry
w Demianowskim Systemie Jaskiniowym.

Zhrnutie
V roku 2014 sme uskutočnili celkovo 145
prieskumných, kopáčskych a meračských akcií. V Demänovskej doline bolo zameraných
4409 m jaskynných priestorov, z toho v Demänovskom jaskynnom systéme pribudlo
2765 m. Pri tradičnej spomienke na Vlada
Žikeša, ktorý pred tridsiatimi rokmi zahynul
v Pekelnom sifóne, sme 19. 12. 2014 meraním
prekročili 40. kilometer v DJS; k 31. 12. 2014
tak dosahuje dĺžku 40 008 m s deniveláciou
196 m.
Objavili sme 790 m a počas 97 meračskoprieskumných akcií zamerali 5735 m jaskynných priestorov a 1156 m banských diel na
Slovensku, v zahraničí (Kosovo) sme objavili
304 m nových priestorov a počas 5 dní meraní (jedna a časť druhej expedície) zamerali
708 m.
Ďakujeme členom Jaskyniarskeho klubu
Demänovská dolina a tiež všetkým ďalším,
s ktorými sme v uplynulom roku mali tú česť
spolupracovať a spoločne mohli na ceste za
poznaním zdieľať príjemné chvíle v podzemí
Demänovskej doliny, lokalitách na Slovensku
či v zahraničí.
Lukáš Benický a Paľo Herich

Iné
V máji 2014 sme pri meračských prácach
prvý raz použili sústavu DistoX v súčinnosti
s PDA a programom PocketTopo. Technika sa
osvedčila, zamerali sme ňou cca 7 km jaskynných priestorov. Vyžaduje si však stálu údržbu
a kontrolu, preto ju neodporúčame tým, ktorí
zameriavajú jaskyne len príležitostne. Začali
sme uvažovať o náučných, environmentálnych
výpravách pre školy i širokú verejnosť, myšlienku sme zatiaľ plne nerozvinuli, no uvedomujeme si problematickosť súčasnej situácie vzťahu
človeka k prírode.
Na akciách v Demänovskej doline, na Slovensku či v zahraničí sme spolupracovali najmä
s členmi SK Nicolaus a OS Čachtice, ďalej OS
Orava, SK Červené vrchy, OS Tribeč, STJ Kraków, Speleodiver, Speleoaquanaut, JS Adama
Vallu, OS Jána Majku, JK Dubnica nad Váhom,

Speleo-Detva
vať zával a puklinu. Podarilo sa im
zatiaľ prekopať asi o 4 m smerom hore.
Vysielačkou nadviazali spojenie medzi
povrchom a najvyšším bodom za Kúpeľmi. Dorozumeli sa aj búchaním, čo
bolo počuteľné na povrchu aj v jaskyni.
Najvyššie miesto za Kúpeľmi je výškovo
asi 1 m pod úrovňou vchodu.
V SHJ Starý hrad sa venovali údržbe a opravám rebríkov a lán, na čo
už tradične využili záujemcov o prehliadku
Starého hradu z domova a zahraničia. Vymenili a zrekonštruovali odvodnenie z Bivakovej
jaskyne na čerpanie vody.

V roku 2014 členovia klubu uskutočnili 37 akcií, z toho 18 na Krakovej
holi, 1 na Muránskej planine, 2 v doline Bacúch a 16 vo Francúzsku.
Krakova hoľa
Prevažná časť pracovných aktivít smerovala do SHJ Večnej roboty. V stúpajúcej vetve Kúpele chlapci najskôr
odvodnili a rozšírili sifón, nainštalovali
tam novú hadicu, aby sa skrátil čas vypúšťania
sifónu. Pod sifónom nainštalovali 12 m dlhý
oceľový fixný rebrík. Stúpajúca vetva za sifónom
Kúpele je veľmi úzka, treba nad hlavou uvoľňoOrganizačné správy SSS
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Počas povrchového prieskumu našli 2 malé
jaskynky (Ležovisko 1 a Ležovisko 2), ktoré
nemajú viac ako 5 m.
Muránska planina
Na planine sa venovali povrchovému prieskumu v okolí Veľkej Stožky. V jaskyni Chotárna 2 robili fotodokumentáciu.
Dolina Bacúch
V doline Bacúch – Sokolová robili povrchový prieskum a v zimných mesiacoch našli
niekoľko prievanov, ktoré vyznačili v mape.

Večná robota 22 metrov pod povrchom. Foto: M. Jagerčík

V Jaskyni slnečného lúča vymieňali na
pracovisku v najnižšom bode poškodenú hadicu a sprevádzali Moniku Orvošovú pri
hľadaní kryogénnych karbonátov; našli sa
len nejaké kryogénne rafty (?), treba overiť,
o čo ide.

Spravodaj SSS 1/2015

Zahraničie
Vo Francúzsku v krasovej oblasti Devoluy sa
celoročne venovali povrchovému prieskumu,
hľadaniu výparov a vchodov do jaskýň. Spolupracovali s domácimi jaskyniarmi, s ktorými
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vanému technike merania s hmotnostným
spektrometrom cez akceleráciu (Accelerator
Mass Spectrometry) v Barcelonnette a Aix
en Provence (Francúzsko). Táto technika sa
využíva aj pri meraní kozmogénnych nuklidov 26Al a 10Be, ktoré sa používajú pri určovaní veku žulových okruhliakov v jaskyniach
(resp. času, ktorý okruhliaky strávili v podzemí). Prínosné pre našu prácu boli diskusie
s odborníkmi na jaskynné sedimenty Alanom
Hidym a Darrylom Grangerom. Poukázali
hlavne na zvláštnosť jaskyne a nami nameraných koncentrácií kozmogénnych nuklidov
vo vzorkách, pri ktorých bude potrebné
brať ohľad na „hlbokú“ produkciu nuklidov
miónmi. Na to potrebujeme určiť mocnosť
vápencov vo vertikálnom smere nad polohou okruhliakov v jaskyni a ich priemernú
hustotu.
Elena Hipmanová

Žuliačiky v Petit Odieux –
 Francúzsko. Foto: M. Jagerčík

navštívili niekoľko významných lokalít tejto
oblasti. Vykonávali zber žuliakov v jaskyniach
v danej oblasti a ich výskum, pri ktorom overovali prítomnosť nezoxidovaných aluviálnych
sedimentov na palynologickú analýzu.
Koncom augusta sa jedna členka zúčastnila medzinárodného kongresu AMS13, veno-

Speleoklub Drienka
Slovenský kras
Prolongačné práce. Intenzívne
pracovali na lokalite Silicko-gombasecký ponor (Silická planina; -20 m;
134 akcií od r. 2007). Nutné je tu
betónovať v plnom profile, čo je logisticky, technicky i finančne veľmi
náročné. Za jednu betónovaciu akciu
sa spotrebuje až 15 vriec cementu, čo
zodpovedá výrobe, transportu a použitiu
cca 150 vedier betónu. Na lokalite vanie silný
prievan. V senilnejúcej Priepasti pod Stodoliskami
(Dolný vrch) sa prekopali zatiaľ do hĺbky 10
m. Sintrová výplň tu značne zúžila manévrovací priestor. V prácach sa pokračuje. V jaskyni
Prievanová diera na Plešiveckej planine rozširovali úžinu pred jazierkom v Temnej pukline na
dne jaskyne. Na Hornom vrchu prolongovali
svahovú Žľabovú priepasť, prepadlisko Tegarn
a sondovali vo viacerých iniciálnych depresiách.
Speleologický prieskum. V Brázde (SP) na
deviatich akciách vykonávali speleologický
prieskum a mapovanie. Vyliezli 5 komínov
a okien. Objavili 25 m nových priestorov.
V prieskume Brázdy budeme naďalej pokračovať. Na dvoch akciách sa tu zúčastnili aj
Organizačné správy SSS

členovia Speleo Rožňava. Prieskum
vykonávali aj v Milade, Bezodnej Ľadnici, V8P, Veľkej Bikfe, Malej Žomboji,
v Obrovskej priepasti (DV), Malej sovej
priepasti (DV) i v Zvonivej diere (PP).
Fotografickodokumentačné akcie
sa konali v Kamenistej priepasti na
Dolnom vrchu, v Hrušovskej jaskyni,
v Majkovej jaskyni, v Kavčej priepasti I
a v Mestskej priepasti na Silickej planine a vo
Farkašovej priepasti na Hornom vrchu.

Priepasť pod Stodoliskami, Dolný vrch, Slovenský kras.
Foto: G. Lešinský
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Detailné povrchové prieskumy.
Horný vrch – detailne rekognoskovali kontaktný kras Mútnej studne až po Jazero snov, resp.
až po južnú hranu planiny. Podarilo sa pritom
znovuobjaviť Gustovu jaskyňu (-15 m), o ktorej
niet zmienok v literatúre. Desiatky akcií vo
všetkých ročných obdobiach si vyžiadali systematické rekognoskačné práce v J stráni planiny
v katastroch obcí Hrhov a Jablonov nad Turňou; zároveň vykonávali detailné mapovacie
práce na plošine planiny od Vrchu nad prasacím závrtom, cez Lazový kameň, Tegarn až po
Liget. Ukončili kompletný prieskum skalného
radu od Medvedej jaskyne až po východné ukončenie Lazového kameňa, kde počet jaskýň stúpol
na 20. Osobitý typ tu predstavujú tzv. dvojité
jaskyne. Rekognoskovali masív Kresadla i oba
amfiteátre až po Čertovu dieru. Znovu našli nelokalizovanú Bezstropovú jaskyňu a vypracovali
návrh detailného výskumu na tejto lokalite.
Revízne spracovali svoje doterajšie poznatky
o planine, pričom celkový počet jaskýň na planine stúpol na 250. V nadväznosti na niekoľkoročný prieskum východného svahu planiny
(Z svah Zádielskej tiesňavy) pokračovali od
Mesačnej steny naprieč celou J stráňou Baksovej
doliny až po úvoz na Tanyu, kde lokalizovali cca
30 jaskýň. Najväčšou z nich je rozsadlinová
priepasť s hĺbkou 25 a dĺžkou priestorov asi
50 m.
Silická planina – počas rekognoskačných
akcií zameraných na vyhľadávanie výduchov
našli viacero perspektívnych miest v okolí Brezovsko-kečovskej jaskynnej sústavy, Silicko-gombaseckej jaskynnej sústavy, takisto v okolí vyvieračky Evetes i v oblasti Jazera pri koreňovej lúke. V
nadväznosti na prieskum Správy NP Slovenský

kras rekognoskačne zrevidovali aj svah Zajačej
brány medzi Soroškou a Hrušovskou Peňažnicou,
kde preskúmali 10 jaskýň a niekoľko reliktov
jaskýň.
Jeden člen sa zúčastňoval prieskumno-prolongačno-dokumentačných akcií Speleo Rožňava v Krumpliši a v Gombaseckej jaskyni na
Silickej planine, kde sa objavilo 150 m nových
priestorov a zároveň vyliezlo viacero komínov.
Dvaja členovia spolupracujú s horskou službou ako členovia dobrovoľnej jaskyniarskej
záchrannej služby, v rámci ktorej sa zúčastňujú
na teoretickej príprave i praktickom cvičení.
V NP Slovenský kras pôsobili pod výnimkou
OÚ KE na speleologický prieskum spolu s ďalšími speleoklubmi (celkovo sa na výnimke podieľa 10 klubov). Jeden člen prijal 2 × pozvanie
Rádia Regina, kde informoval o jaskyniarskej
práci poslucháčsku verejnosť; zároveň absolvoval niekoľko vyžiadaných verejných prednášok
(školy, OZ Sosna), a sprevádzal študentov či
turistický klub na exkurziách spojených s výkladom priamo v krase.
Muránska planina
V krase severovýchodného výbežku Muránskej planiny pôsobili po dohode so Speleo
klubom Muránska planina (ktorý je držiteľom výnimky na speleologický prieskum
tejto oblasti) v jaskyniach Homoľa a Stratený
potok. V Homoli pokračovalo najmä zásluhou P. Imricha a F. Majerníčkovej (Speleoklub
Šariš) kopanie alebo skôr pomalé a prácne
zbíjanie zasintrovaných štrkových sedimentov
v plazivke nad posledným úsekom vodného
toku v priestoroch „za Kasperom“. Postúpili
k miestu, kde opäť nastúpili nespevnené štrky, ukázala sa stena chodby a menšie dutiny
vpredu. V jaskyni Stratený potok odpracovali
niekoľko akcií na sprístupnenie vchodu. Táto
lokalita bola dlhodobo opustená a po viacerých povodňových rokoch došlo k takmer
úplnému zaneseniu vstupnej plazivky naplaveným pieskom, ktorý bolo potrebné vyťahať
bandaskou. Nepríjemnú úžinu nad vodným
tokom na konci vstupnej štôlne rozšírili na
pohodlnejší profil, lebo jej prechod bez namočenia bol dovtedy možný len za veľmi nízkeho
vodného stavu. Vybetónovali tu hrádzu, ktorá
čiastočne bráni zanášaniu vstupnej plazivky sedimentmi. V jaskyni pracovali na konci

Silicko-gombasecký ponor, Silická planina, Slovenský
kras. Foto: G. Lešinský
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Severnej vetvy, kde rozširovaním povodňovej
pukliny s prievanom postúpili asi 12 m dopredu. V prácach tu pokračovali aj začiatkom
roka 2015.
Rumunsko
V roku 2014 uskutočnili celkovo 10 akcií
v krase doliny Sighiştel a planiny Padiş. V jaskyni Drăcoaia pracovali najmä v Sadrovcovej
chodbe na nádejnom pracovisku so silným
prievanom. Zaplavovanie pracoviska vodou vyriešili jej ručným prečerpaním dopredu pomocou odrezanej bandasky a hadice s lievikom na
palivo. Časť aktivít bola sústredená do Ghidovho dómu, kde bola v dĺžke 2,5 m prekopaná
prítoková chodba. Počas jednej akcie bol rozlezený komín v Hornej sieni, dosiahla sa výška
18 m. Dolezený bol na ďalšej akcii, končí sa.
V rámci povrchovej akcie v hornej časti doliny
Sighiştel našli v bočnej doline Chifului ponorovú jaskyňu, ktorú po rozšírení úžiny preskúmali do hĺbky asi 35 m. Ukončená je sutinou
a sedimentmi a v čase našej návštevy bola bez
prievanu. Dve akcie uskutočnili aj na planine
Padiş, pričom pôsobili v jaskyni Padiş a v ponore Renghii. Jaskyňa Padiş (160 m, -52 m)
je stará ponorová jaskyňa, ktorá zrejme geneticky súvisí so systémom Vărăşoaia (20 km,
-653 m). Končí sa úžinou s ozvenou a prievanom, prístup na koniec jaskyne je však dosť

Ponor v doline Chifului (Sighiştel, Rumunsko). Foto: V.
Papáč

krkolomný. V aktívnom ponore Renghii po
odprataní skalných blokov, naplaveného dreva
a fliaš prenikli do krátkej jaskyne ukončenej
neprielezným sifónom.
J. Hetesi, G. Lešinský, J. Psotka a V. Papáč

Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom
mentmi a kopanie pokračuje veľmi pomaly. Po siedmich akciách
sme postúpili iba o dva metre.
Do Jaskyne na Rúbani sme na
jej koniec transportovali 27 m
plastovej chráničky na ochranu spodnej vody a začali sme s kopaním v koncovom
sifóne. Ďalšie akcie sme spravili v Jaskyni na
Medzivrší, J. na Grúňoch a v rámci dokumentácie vchodov jaskýň v Bielych Karpatoch pod
Vršatcom. V priebehu jaskyniarskeho týždňa
sa naši traja členovia zúčastnili v Liptovskom
Hrádku na prvom stretnutí členov dobrovoľnej Speleologickej záchrannej služby a v dňoch
27. – 28. 9. na prvom spoločnom cvičenia v Zá-

V apríli 2014 sme začali práce
na uzatvorení prepadu Katka
na záhrade rodinného domu
vo Valaskej Belej. Počas roka
sme tu odpracovali 15 akcií a do
vstupnej priepasti osadili 6 m dlhú
korugovanú rúru s priemerom 80 cm a s uzáverom. Z jaskynného priestoru sme vyťažili cca
20 m3 materiálu.
V oblasti Mojtínskeho krasu sa odpracovalo 47 akcií. V Jaskyni s oknom sa prieskum
zameral na kopanie chodby vo vrchnej časti
Koreňového dómu vo výške 8 m. Chodba,
ktorá smeruje k bauxitovej jame vzdialenej
165 m na západ, je však vyplnená tvrdými sediOrganizačné správy SSS
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važnej Porube. V marci sa traja naši členovia
zúčastnili akcie do rumunskej jaskyne SuraMare a koniec roku oslávili v Kosove v jaskyni
Radavc. Na členskej schôdzi sme prijali dvoch
nových členov; aktuálny počet členov JK Dubnica nad Váhom je 25, s členstvom v SSS 24.
Peter Medzihradský, predseda klubu

Prepad Katka vo Valaskej Belej. Foto: P. Medzihradský

Hájsky klub športovej speleológie
Najnovšie sa podarilo postúpiť horizontálne v oblasti Pekla o cca
30 metrov, čím sme sa s celkovou
dĺžkou dostali na 905 metrov. Na
tejto lokalite je i naďalej perspektíva posunu tak dĺžkových, ako aj
hĺbkových metrov.
Zúgó – Hučiaca vyvieračka – 2 kontrolné akcie v spolupráci s Jirkom Matém.

V roku 2014 sa HKSS zameral
na výskum Slovenského krasu
a znovuobnovenie dobrovoľnej
speleologickej záchrannej služby. Bolo zorganizovaných 17
pracovných akcií. HKSS sa organizačne podieľal na týždennom
nácviku HZS v Háji, jeden jeho člen
sa aktívne zúčastnil 3 akcií dobrovoľnej speleologickej záchrannej služby. Ďalej
HKSS zorganizoval 2. ročník Putovného
poháru Eugena Hirka v technickom lezení
na lane.
Drienovská jaskyňa – 4 pracovné akcie:
lezenie komínov a mapovanie v spolupráci
so Speleoklubom Cassovia. Po 10 rokoch sa
znova vyliezlo do Rasťovho dómu a s Lacim
Gagyim a Michalom Dankom bola táto časť
podrobne zmapovaná a nafotená.
Veľká Bikfa – 8 pracovných akcií: lezenie
komínov a mapovanie. Zamerali sme sa na
vytypovanie nových nádejných miest na ďalší postup, výmenu fixných lán a kotvenia.
Spravodaj SSS 1/2015

Drienovská jaskyňa – Rasťov dóm. Foto: M. Danko
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Obrovská priepasť
(Oriáš) – 2 pracovné
akcie. Začali sme v spolupráci so Speleo Rožňava revíziu známych častí
tejto známej priepasti.
Následne v januári 2015
nás pustil jeden zabudnutý komín.
Košické bane Bankov, vetracia šachta –
1 akcia. Po dohode so
súčasným majiteľom
bane Bankov sa nám
vo dvojici podaril
športový zostup touto monumentálnou,
i keď nie prírodnou
270 metrov hlbokou
a 8 metrov širokou šachtou až na úroveň vodnej
hladiny.
Cvičenie HZS – Cave
Rescue v Háji. Po dohode s Ivanom Račkom
sme ako domáci pomohli zabezpečiť týždenné
cvičenie družstiev pyrotechnikov a lezcov
v oblasti Slovenského
krasu.

Záchranka vo Veľkej Bikfe. Foto: T. Fussgänger

Oriáš – vstup do priepasti. Foto: T. Suchý

Cvičenie dobrovoľnej speleozáchranky –
3 akcie. Prvá v Stredisku lavínovej prevencie
v Liptovskom Jáne mala
organizačný a zoznamovací charakter. Druhá bola opäť v Stredisku lavínovej prevencie
v Liptovskom Jáne, už
s teóriou prvej pomoci,
praktickým nácvikom
v telocvični a v portáli
Stanišovskej jaskyne.
Tretia akcia prebehla v Slovenskom krase
s teóriou v Rožňave, nácvikom záchrannej akcie
vo Veľkej Bikfe a exkur
ziou do Zvonice.
Iná činnosť. Exkurzie
v zahraničí – Rumunsko a Maďarsko. Boli
publikované 2 články
v Spravodaji SSS. HKSS
prostredníctvom firmy
MeanderPro sponzorsky
podporuje rozličné aktivity SSS.
Tomáš Fussgänger,
predseda klubu

Jaskyniarsky klub Handlová
Speleologická strážna služba
Náplňou akcií bola kontrola
vchodov jaskýň, čistenie okolia
vchodov a prírody od odpadkov.
V uplynulom roku sme nezistili
poškodenia uzáverov na Závrte 3,
Vestenickej medvedej jaskyne a Jaskyne v dvorane II ani poškodenie
výzdoby v jaskyniach.
Skleniansky kras. Bola potrebná údržba
uzáveru Závrtu č. 3, pretože sa vôbec nedal
otvoriť. Ochranným náterom sa natrel drevený
stĺp pred Jaskyňou v Hájskej skale s nápisom
Verejnosti voľne prístupná. Tri akcie po jaskyniach Sklenianskeho krasu spoločne s ča-

Členskú základňu jaskyniarskeho
klubu v uplynulom roku tvorilo 12
riadnych členov a súčasne aj členov Slovenskej speleologickej spoločnosti. Pod menej akcií v prieskumnej speleologickej činnosti
sa podpísali zdravotné problémy
niektorých členov, ale aj rodinné
a pracovné povinnosti. Z tohto dôvodu len niektorí členovia vykonávali aktivity
rôzneho charakteru. V prvom polroku to
boli akcie zamerané na kontrolu a ochranu
krasu v Sklenianskom a Rokošskom krase,
v druhom polroku turistické akcie zamerané
na spoznávanie iných krasových území.
Organizačné správy SSS
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Pri jaskyni Katka v katastri Valaskej Belej
rozhovor s RTVS ohľadne ďalšieho prieskumu. Povrchový prieskum okolia bane, azda
sme boli kúsok od nej, ale nenašli sme ju.
Iné aktivity
Predseda a podpredseda klubu sa zúčastnili turistických akcií organizovaných KST
Horná Nitra do Rakúska, krasovej oblasti
Raxské Alpy s výskytom jaskýň. Ďalšia akcia
spoločne s turistami v poľských Sliezskych
Beskydách. Okolie je krasová oblasť, ale z výhľadu na krasovú oblasť nebolo nič pre hustú
hmlu. Cieľom týchto akcií bolo spoznanie
iného krasu. Druhý polrok bol skôr turistického charakteru, keďže na speleologické
prieskumné akcie nemal kto ísť. Spoločne
s turistami zas len my dvaja sme sa zúčastnili
akcií na Temešskú skalu, Rokoš, Biely kameň
a iných akcií.
Do činnosti klubu sa zapájajú iba poniektorí
členovia. Na Speleomítingu vo Svite sa zúčastnili predseda a podpredseda, na jaskyniarskom
týždni z JK nebol nikto.

Škrapy na Hájskej skale. Foto: P. Strečanský

kateľkou A. Blahovou a členom L. Drábikom
z JK Strážovské vrchy. Účelom týchto akcií
bolo spoznanie krasu a vypracovanie diplomovej práce A. Blahovej o jaskyniach v Sklenianskom krase v okolí Handlovej.
Rokošský kras. Vestenická medvedia jaskyňa, údržba uzáveru, pozbieranie odpadkov.
V Brložnej diere v katastri Nitrianske Sučany
osadenie tabule od SSJ s nápisom Verejnosti
voľne prístupná. Pozbieranie odpadkov pri
studničke Ahoj pod jaskyňou a pri jaskyni.

Zhrnutie
V uplynulom roku sme
nevykonávali žiadnu speleologickú činnosť na
území národnej prírodnej
pamiatky ani chránených
areálov v Prievidzskom
okrese. Klub si nepripísal
žiadne novoobjavené jaskyne ani metre jaskynných
priestorov.
Členovia sa na klubových aktivitách podieľajú
podľa svojich možností;
v zhodnotenom období
sme uskutočnili len 8 akcií,
z ktorých boli vypracované
a na SSS poslané technické
denníky. Odpracovali sme
213 hodín.
V mene výboru ďakujem tým členom, ktorí sa
v uplynulom roku zúčastňovali akcií, a tak prispeli
k činnosti nášho klubu.
Peter Strečanský, predseda JK
Spravodaj SSS 1/2015
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Speleoclub Chočské vrchy
puklina, boli vyčistené od blata a suV roku 2014 sme oslávili 20. výrotiny, v stúpajúcich chodbách sa načie založenia Speleoclubu Chočské
opak usadzovalo blato, ktoré sme
vrchy na posedení v Panskom
museli transportovať do Prievanodome v Ružomberku dňa 17. mája.
vej sienky. V Chodbe na riečisko
Svojou návštevou nás poctili aj
bola v podlahe znovu vymytá diera
Bohuslav a Daniela Kortmanovci.
(už dvakrát zahádzaná), do ktorej
V Speleoclube Chočské vrchy bolo
sme premiestnili časť blata. Voda vyv roku 2014 evidovaných 20 členov.
myla v blate novú plazivku za polosifónikom
Z nich niekoľko aktívnych členov pôsobilo
hlavne v Prosieckej jaskyni. Po slabej zime v dĺžke 4 m, kde sa objavuje občasný ľavojaskyňa nebola v apríli zaplavená, no májo- stranný prítok vody. S Danielkou sme si opäť
vé prívalové dažde to nahradili (kulminácia zopakovali ťahanie 20 l kanistrov v úvodných
partiách jaskyne, keď sme zo
15. 5. 2014) a zopakovala sa
Sienky kopáčov vytiahli skaly
situácia zo 17. 5. 2010. Prvé
a blato v 54 kanistroch, čím
jaskynné poschodie bolo zabola opäť vykopaná medzi
plavené takmer celé a voda
skládka Slávkina studnička.
vytekala aj z jaskyne O-2
Objavné aktivity sa zamemohutným vodopádom. Narali najskôr na overenie smevyše bola Prosiecka dolina
rovania prievanu na konci prpostihnutá veternou kalamivej jaskynnej úrovne v Čistej
tou a turistický chodník sa
sienke. Pre lepší prístup do
stal načas nepriechodný nieČistej sienky bola rozšírená
len pre odplavené mostíky
Pravouhlá plazivka na troch
cez Prosiečanku, ale najmä
akciách a v samotnej Čistej
pre množstvo napadaných
sienke prebehli 2 rozširovacie
stromov.
akcie. Diera nadol bez prievaPrvou úlohou po vytečení
nu sa skončila v sifóne. Diera
vody z jaskyne bolo vyčistenie
hlavnej trasy od nánosov bla- Prosiecka jaskyňa – diera vymytá nahor sa skončila v priamom
ta. Klesajúce chodby v sme- v Chodbe na riečisko po májových smere tromi sintrovými jazierkami. Prievan ušiel do nepriere vody, ako napr. Jazierková záplavách. Foto: J. Szunyog
leznej pukliny v strope pred
jazierkami. Preto bolo ďalšie
sondovanie v Čistej sienke odložené na neurčito.
Perspektívnejšie je sondovanie na konci druhej
jaskynnej úrovne, kde sme
uskutočnili zatiaľ po jednej
sondovacej akcii v pukline
nahor v Sienke letného slnovratu a v plazivke v Spojovacej chodbe.
Prioritnejšie je však uľahčenie prechodu hlavnou
trasou jaskyne, preto sme
najskôr rozšírili Hučiaci
Z oslavy 20. výročia založenia SCHV. Foto: J. Szunyog
komínik, ktorým sa vlastOrganizačné správy SSS
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Začiatkom jari pripravili spolu Andrej Galica
a Martin Szunyog film o Prosieckej jaskyni.
Film spracovaný Martinom pod názvom Prosiecka jaskyňa a jej objavy získal na Speleomítingu 2014 divácku cenu za najhodnotnejší
príspevok z domácich lokalít. Film Andreja
pod názvom Tajomstvá prosieckeho podzemia
bol premietaný na jaskyniarskom týždni a vysielaný v lokálnej TV v Liptovskom Mikuláši.
Za objavné postupy v Prosieckej jaskyni a ich
dokumentáciu sme na Speleomítingu 2014
získali cenu SSS.
Počet akcií v Prosieckej jaskyni za rok 2014
bol 21 (+23, keď rátame aj účasť jedného člena).
V Ludrovskej jaskyni pokračovali na jednej
akcii Slávka Szunyogová a Juraj Szunyog v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sienke
a transporte blata do Katkinej sienky.
Na podnet Františka Hanesa sa uskutočnili
3 akcie na lokalite Jaskyňa chladných očí
v Prednom Choči. Nekopalo sa však v jaskyni,
ale v sonde v pukline nad jaskyňou. Poloha
sondy bola pripojená k povrchovému ťahu nad
jaskyňou.
Lenka Jánošíková, Slávka Szunyogová a Juraj
Szunyog sa zúčastnili v júni výletu do Slovinska spolu s jaskyniarmi z Červených vrchov
do jaskýň Postojna, Predjama a Škocjanská
a turistiky na krasovú planinu Rombon na
Monte Kanin.
Jaskyniarskeho týždňa v Malužinej sa zúčastnili Szunyogovci, Kardošovci a František Hanes.

ne podarilo objaviť druhú jaskynnú úroveň
a objaviteľské nadšenie nás hnalo dopredu.
Hučiaci komínik sa stal nepríjemný aj preto,
že sa sedimentmi zapchal pôvodný odtok
vody z jazierka nad komínikom a teraz cezeň
tečie malý pramienok vody. Tu sme odpracovali 3 rozširovacie akcie a ďalších 8 akcií
bolo venovaných transportu nakopaného
materiálu až na vzdialenosť 60 m do Objavnej sienky.
Ďalšie spriechodnenie hlavnej trasy sa
týkalo plazivky a kaňoníka za Priepasťou
vzdychov, ktoré boli rozšírené na 3 vŕtacích
akciách a nakopaným materiálom sme
zahádzali žumpu pod Priepasťou vzdychov.
Najťažšia prekážka na hlavnej trase Priepasť
vzdychov prišla na rad v septembri. Na začiatku sme odstránili skaly pomocou 8 mm
pyropatróniek, neskôr prišli na rad väčšie
vrtáky. Vertikálnu plazivku sme zväčšili tak,
aby sa pri výstupe povrazovým rebríkom dali
zohýbať aj kolená. Prebehlo tam 7 vŕtacích
akcií a 4 transportné, kým sa nám materiál
zmestil do výklenku za Clonou, ktorá bola
takisto rozšírená. Bolo to zatiaľ najnáročnejšie miesto v jaskyni na takéto aktivity, no
tento čin nám výrazne uľahčuje návrat z jej
vzdialenejších častí.
Výkopových prác sa zúčastnila okrem Juraja
Szunyoga najviac Slávka Szunyogová. Ďalej pomáhali Daniela Kajúchová (ktorá aj v zázemí
pripravovala kopáčske pomôcky), Ľuboš Halička, František Hanes, Lenka Jánošíková, Ivan
Trnovský ml. a nejaskyniari Lukáš Záň, Serhii
Bilousov a Matúš Pinďura.
Vzhľadom na intenzívne kopáčske aktivity,
ktoré boli vyššie ako v roku 2013, sme sa veľmi
mapovaniu nevenovali a zamerali sme 108 m
chodieb. Hlavne to bola odbočka za Myšacím
jazierkom, ktorá vytvára paralelnú stredovú
chodbu v dĺžke 87 m.

Zhrnutie
V roku 2014 sme uskutočnili rovnako ako
v roku 2013 celkove 23 jaskyniarskych akcií.
V Prosieckej jaskyni sme objavili a zamerali
108 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 1338 m.
Juraj Szunyog, predseda speleoklubu

Oblastná skupina Inovec
Pracovné akcie
Hlavným pracoviskom bola v roku 2014
Stará vyvieračka pri Čachticiach, kde sme
uskutočnili 68 pracovných akcií. V JZ chodbe
sme po vyprataní sedimentov zastihli vo výšSpravodaj SSS 1/2015

ke 6 m pevný skalný strop a v ňom aj voľné
komínovité priestory, zreteľne vyerodované
prúdiacou vodou. Koncový komín prudko
stúpa do výšky 4 m, kde nečakane prechádza
do horizontálneho kanála priemeru 50 cm
37
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V jaskyni pod Vrátnom sme s prispením OS
Čachtice postúpili o 3 m hlbšie do 2 m dlhej
voľnej kaverny v hĺbke 15 m. Dno je zatarasené
korodovanou balvanovitou sutinou. Prístup do
tohto priestoru je cez zalomenú úžinu, ktorá
komplikuje transport ďalšieho materiálu.
V blízkosti jaskyne sme pod nevýraznou
puklinou (lokalita V4 zaevidovaná už v r. 2005)
na základe výskytu hrubých fosílnych sintrov
prehĺbili jej dno o 1,5 m a postúpili tak do
3 m dlhého tesného pokračovania, pod stropom čiastočne voľného, avšak zatiaľ neprielezného. Novú jaskyňu sme nazvali pracovným
označením PV2.
V Dobrovodských Uhliskách sme na dne 6 m
hlbokého závrtu D50 zistili odpad – skládku
fľaštičiek s neznámou tekutinou. Podľa typu
plechom zalisovaného gumového uzáveru sa
zdá, že by mohlo ísť o nejaké staré vakcíny, ktorých sa tu nevedno kto takto zbavil. Závrt má
krátku prítokovú ryhu, takže pri výdatnejších
dažďoch sa dno neustále prepadalo aj
s odpadom. Preto sme dno vyčistili do hĺbky
1,6 m, pričom sme vytiahli viac než 50 týchto
fľaštičiek. V tejto hĺbke sme zároveň narazili
na skalné bloky so štrbinami, pomedzi ktoré
boli fľaštičky spláchnuté hlbšie, takže sa k nim

zaneseného takmer v celom profile sedimentmi. Chodba, podľa všetkého odtoková, však
evidentne pokračuje na tej istej vertikálnej
pukline v nižšej úrovni, ktorá je zasedimentovaná v celom profile. Pokračovali sme
aj v odstraňovaní sedimentov z prítokovej
Severnej chodby, kde sme postúpili najprv
v stúpajúcej rúrovitej chodbe priemeru 1,5 m
o 5 m, ktorá však podľa charakteru sedimentov vyúsťuje na povrch. Preto sme v tomto
smere nepokračovali, ale na začiatku tejto
chodby sme sa zahĺbili pozdĺž vertikálnej
pukliny o 7 m hlbšie, čím sme v sonde dosiahli hĺbku 10 m pod povrchom. Tu sme konečne
zastihli dostatočne rozšírený profil spodnej
úrovne v šírke 0,8 – 1 m, ešte stále vyplnený hlinenými sedimentmi, ktorý by mohol
pokračovať do masívu čachtickej planiny.
Výkopových prác sa tu zúčastnili tiež členovia
Trenčianskeho SK a OS Čachtice. Popritom
sme 2 m pod otvorom vo východnej stene
Severnej chodby odkryli rúrovité prepojenie
(priemer 1,2 m) s voľným priestorom objaveným už koncom r. 2013. Pokračovanie tohto
fosílneho prítokového ramena však vyplňujú
sedimenty, ktoré indikujú preborený strop,
preto sme v tomto smere nepokračovali.

Stará vyvieračka pri Čachticiach, Severná chodba, pôvodne celkom vyplnená sedimentmi.. Foto: I. Demovič
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hálik a osobne ju ukázal aj vedúcemu OS
I. Demovičovi. Vtedy sme si okrem sintrov
nič pozoruhodné nevšimli, zreteľné boli len
stopy po ťažbe týchto sintrov, určených na
výrobu dekoračných predmetov. Teraz, po
cca 25 rokoch, sme tu však pri detailnejšej prehliadke lokality identifikovali svahové prepadlisko (F1) a v jeho hornej časti
otvor pod strmo klesajúcim pevným skalným
stropom. V prepadlisku a jeho širšom okolí
sa nachádza množstvo úlomkov kvapľov
a sintrových úlomkov až do veľkosti balvanov. Lokalitu sme zdokumentovali (GPS,
foto). Pri ďalšej prieskumnej akcii bolo iba
o 15 m ďalej lokalizované ďalšie svahové prepadlisko (F2), tvoriace nápadný 1,5 m vysoký
skalný stupeň s balvanmi na plochom dne.
Prievan ani v jednej z týchto lokalít síce pozorovaný nebol, ale bioindikačný prieskum
(M. Vrábel) naznačuje možnosť pokračovania
smerom do doliny aspoň na úseku 100 m
a nemožno vylúčiť pokračovanie aj v smere
do masívu.

nedá dostať bez rozbíjania blokov horniny.
Keďže okrem blokov sme zrejme obnažili aj
pevný skalný masív, závrt sa ukazuje vhodný
aj na hĺbenie prieskumnej sondy bez nutnosti
náročných prác spojených s jej zabezpečením
proti závalu.
Po intenzívnom búrkovom lejaku člen OS
Marek Križan zistil v Chtelnických Uhliskách
stopy po 2 – 3 m širokom prúde vody valiacej
sa z blízkej lesnej cesty do bočného (svahového) závrtu C15/a. V ňom bolo už v predchádzajúcich rokoch zistené aktívne prepadanie
dna o 1,5 m. Tentoraz prúdiaca voda už 1 m
pod povrchom obnažila skalný masív tvorený
kvalitným vápencom. Po rozšírení a prehĺbení
úžiny (Marek Križan s bratom Tiborom) sa
ukázala na zvislej pukline vytvorená šachta
šošovkovitého profilu 1,5 × 0,4 m, v hĺbke
3 m vyplnená hlinou; v severnom cípe však
vidno voľné, ale neprielezné pokračovanie do
hĺbky. Po spomenutom lejaku bolo zistené sústredené ponáranie prívalovej vody aj v závrte
C6, kde sa už predtým vytvorilo 1 m hlboké
prepadlisko s obnaženou vápencovou stenou.
Povrchový prieskum plošiny Slopy viedol
k objavu (Marek a Tibor Križanovci) pravdepodobne dosiaľ neevidovanej jaskyne (zatiaľ
nepomenovaná) pod jej západnou hranou.
Jaskyňa má freatickú modeláciu a po prekopaní zadnej časti dosahuje dĺžku 9 m. V blízkosti boli lokalizované ďalšie 2 erózne kanály
(v jednom z nich sa po prekopaní bolo možné
naplaziť do vzdialenosti 3 m, ďalej by bolo
možné pokračovať bez možnosti návratu)
a lievikovitý závrt hĺbky 2 m s eróznou ryhou,
ležiaci priamo nad okrajovou hranou plošiny, na dne vyústenia 500 m dlhého suchého
žľabu.
V rámci vyčistenia Jaskyne pod Holým kameňom sme spolu s M. Sovom z Trenčianskeho SK vytiahli na povrch všetok pomocný materiál (vedrá, hadice, bandasky a pod.), ktorý tu
ostal po prerušení prác po r. 2000.

Kontrolné a iné akcie
V priebehu roka sme uskutočnili niekoľko
kontrolných akcií na overenie stavu uzáveru
Modrovskej jaskyne, pričom sme jeho poško
denie nezistili. Skontrolovali sme tiež stav
drevenej výstuže pod vstupnou šachtou závrtu C13 v Chtelnických Uhliskách, ktorá
od r. 1975 ešte stále drží (!). V Chtelnických
a Dobrovodských Uhliskách, v oblasti Vápeničiek, pod Kýčerou a pod Červíčkou sme pomocou GPS zistili súradnice polohy všetkých významnejších závrtov, čím sme doplnili staršie
povrchové mapovanie závrtových línií, ktoré
nemalo referencie k známym kótam.
Predseda OS sa v 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 SSS v Malužinej.

Povrchový prieskum
V rámci revízneho povrchového prieskumu
svahov doliny Čierneho potoka v Považskom
Inovci sme vyhľadali lokalitu s fosílnymi sintrami v blízkosti prítoku potoka Fojková.
Lokalitu pôvodne objavil už začiatkom 90.
rokov 20. storočia náš bývalý člen D. Mi-

Zhrnutie
Celkove sme uskutočnili 86 pracovných akcií
a 26 akcií zameraných na povrchový prieskum,
meranie GPS súradníc lokalít a kontrolu už
známych lokalít. Objavených (prevažne vykopaných) bolo 38 m.
Ing. Ivan Demovič, predseda OS
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Oblastná skupina Jána Majku
pri pohľade do skalného amfiteátra
Kečovskej vyvieračky priamo komunikujú s odbočkou vpravo v dne
vstupného sifónu. Ľavý výver má
však zdrojnicu v iných častiach
jaskynného systému, pretože vytekala nazamútená voda.
Hlavná aktivita a najväčšia časť
práce sa uskutočňovala na Silickej planine v Slovenskom krase. Členovia skupiny tu
odpracovali viac ako 500 hodín na 50 akciách.
Hlavným ťahúňom je tu Miro Vávra. Zdatne
mu sekundujú Mirka Konkoľová, Zbyňo Valenta a Martin Schrotter. Ďalší členovia, ako
Ján Haščák a Gustáv Stibrányi, vypomáhajú
radami a materiálne. Sústredená aktivita na
ponoroch nad predpokladaným pokračovaním Majkovej jaskyne síce zatiaľ neumožnila
preniknúť do tohto jaskynného systému, ale
i čiastkové postupy zlepšili poznanie súvislostí
v tomto mimoriadne zložitom hydrologickom
systéme. Sú objavené priestory v prítokovom
systéme Majkovej jaskyne. Farbiacim pokusom
bolo potvrdené, že Majkov ponor 20 m severovýchodne od vchodu do Majkovej jaskyne
naozaj nepriteká do známych častí tejto jaskyne, že prvý známy prítokový sifón v jaskyni má
veľký objem a nie je iba obyčajnou niekoľkometrovou bifurkáciou nadväzujúcou na novo
objavené priestory za Červenou sieňou, že tzv.
Oko nekomunikuje so Skalným jazerom a je
samostatným zavodneným priestorom odvádzajúcim vodný tok pretekajúci jaskyňou do
dosiaľ neznámych častí systému. Pri náhradnom hydrologickom výskume uskutočnenom
SSJ bolo potvrdené prepojenie Majkovej jaskyne s vyvieračkou pod Sokolou skalou s vylúčením spojitosti s vyvieračkami na strane
Maďarska. V Ježkovom ponore sme prekonali
malý sifón a v ťažkých podmienkach pokračujeme v rozširovaní úzkej pukliny pokračujúcej
do neznámych častí systému nadväzujúceho
na Majkovu jaskyňu.
Majkov ponor sme spriechodnili pre pritekajúcu vodu tak dôkladne, že od augusta
trvalo tečúci vodný tok nedokázal zaplaviť
otvorený ponor. Žiaľ, táto vodná aktivita nám
neumožnila pokračovať v ďalšom postupe na

Súčasné zloženie skupiny OSJM jej
umožňuje pracovať na viacerých
nesúvisiacich lokalitách.
Bratislavská odnož skupiny sa
v tomto roku začala intenzívnejšie
zapájať aj do aktivít uskutočňovaných skupinou Speleo Bratislava.
Kamil Budinský bol účastníkom 13
akcií, Ján Blaho 18 akcií. Nápomocný im
bol aj Miro Zverka, ktorý v súčasnosti stále
spracúva hydrometeorologické údaje týkajúce
sa Gajdovej štôlne (prameň T3, Teplica).
Naša skupina obnovuje aktivitu speleopotápačského tímu. Janko Blaho intenzívne pracuje na odtokovom sifóne Riečnej jaskyne v Borinskom krase. Vo februári overoval prístup
do prítokového sifónu v Hrušovskej jaskyni
a iba vystupujúci hrudný ventil mu zabránil
zúčastniť sa obhliadky prítokového sifónu
v Majkovej jaskyni na Silickej planine.
Naši členovia Norbert Lukán, Boris Galvánek a Marek Kanaš získali certifikát jaskynného potápača na kurze u súčasnej legendy
speleopotápania Dana Hutňana. Aktivita tejto
časti skupiny je na výraznom vzostupe. Potápali v Brestovskej jaskyni, Novej Brzotínskej jaskyni, Skalistom potoku a na lokalite Hlboké.
Rovnako ochotne podali pomocnú ruku pri
náročných exploračných akciách v jaskyniach
Zúgó a Silická ľadnica. Tu si odslúžil svoju
premiéru ako nosič potápačského výstroja za
sifónom Kufr aj náš nový člen Pavol Pločica. Po
získaní skúseností očakávame ich intenzívnu
aktivitu na našich záujmových lokalitách, ako
je Gajdova štôlňa, Majkova jaskyňa, Kečovská
vyvieračka, Nová Brzotínska jaskyňa a sifóny
Hrušovskej jaskyne.
Jednotlivý pokus o overenie priechodnosti
sifónu Kečovskej vyvieračky uskutočnil v jarných mesiacoch Ľubomír Kurian. Pokus sme
mu znemožnili vlastnou snahou nasledovať
potápača cez suché časti za vstupom do tejto vyvieračky. Zhodili sme veľký kus voľnej
ílovitej usadeniny do jeho prieskumnej línie
a nechtiac mu „vyrobili“ nulovú viditeľnosť.
Napriek tomu nám to aspoň umožnilo overiť
komunikáciu vyvierajúcich vodných zdrojov
pred vlastnou vyvieračkou. Dva pravé vývery
Organizačné správy SSS
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tomto pracovisku. Na ponoroch chceme naďalej pokračovať v snahe postúpiť na predpokladaný priebeh vodného toku.
Aktivitu na vyvieračke pod Sokolou skalou
sme predbežne ukončili, keďže nevieme určiť
smer pritekajúcej vody v tomto veľkom sutinovom kuželi zloženom z balvanov s hmotnosťou okolo 50 až 100 kg. Sledujeme novootvorený prepadnutý priestor na hrane planiny nad
Sokolou vyvieračkou. Na Vápennom vrchu boli
revidované obe známe priepasti.
Na planine Dolný vrch máme otvorenú perspektívnu sondu v priepasti Márnica (Pri salaši
2), kde sa naplno prejavil jaskyniarsky zápal
u dievčat Sáry Haščákovej a čakateľky Nikoly Vojtkovej, keď nechceli opustiť pracovisko
s prepadávajúcim sa materiálom do neznámych priestorov.
Opäť pracujeme v Priepasti Valentovcov s reálnou možnosťou ďalšieho postupu.
Špecializovaná speleologická strážna služba
v rámci svojich pridelených lokalít vykonala
8 návštev v NP Slovenský kras. Pri jednej
z návštev bol zistený kadáver mladého jeleňa
nachádzajúci sa v priepasti Veľká Žomboj,
následne bol odstránený. Pri tejto akcii sa
zistila pachová komunikácia priepasti Malá
Bikfa s priepasťou Veľká Žomboj. Nasledovala prieskumná akcia, ktorá síce objavila
pozostatky po činnosti niekdajších prieskumníkov, ale fyzické prepojenie oboch priepastí
sa nedosiahlo.
Vzhľadom na nezaevidovanie priestupkov
nebol spísaný záznam o činnosti.

Kadáver jeleňa pri vyťahovaní z priepasti a po vyprostení z priepasti Veľká Žomboj

Jediným trvalým problémom, síce viditeľným, ale nekontrolovateľným, ostáva masívna ťažba dreva vo všetkých častiach NP
Slovenský kras, ktorá doslovne mení jeho
charakter!
MVDr. Zbyněk Valenta. predseda OS

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Rovnako ako v posledných rokoch sa aj
v tomto roku niektorí členovia nezúčastňovali
spoločných terénnych akcií.
Treba ešte vyzdvihnúť, že traja členovia
našej skupiny sa spolupodieľali na realizácii tohoročného jaskyniarskeho týždňa. Išlo
o prezentáciu niektorých našich lokalít, kde
sprevádzali záujemcov, účastníkov Jaskyniarskeho týždňa Slovenskej speleologickej spoločnosti.
Vlastimil Knapp,
vedúci oblastnej skupiny

Členovia OS Liptovská Teplička v priebehu
roka 2014 navštívili postupne takmer všetky
svoje krasové lokality.
Najviac záujmu venovali dvom najčerstvejším
lokalitám. Vykonali sme prieskum Priepasti
v Ťuťme a viac pozornosti sme venovali Jaskyni
v Murániku. Na jar, tak ako každý rok, sme
sledovali zaujímavé hydrologické pomery pri
topení sa snehu v jaskyni Hudákovský ponor.
Nenaplnili sme plán práce, lebo sme nepokračovali v prieskume v Ždiarskej v Opálenom
a v Šingliarke.
Spravodaj SSS 1/2015
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Jaskyňa v Murániku

Jaskyniari z Liptovskej Tepličky pri Priepasti v Ťuťme

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
podarilo postúpiť do ďalších priestorov. Počas čistenia nánosov vo
Svidovskej jaskyni č. 1 sa vyniesli
asi 2 m3 zeminy. Čistenie koncového sifónu a prieskum v komínoch
Jaskyne pod Brtkovicou je zatiaľ
bez výraznejšieho postupu, ale na
prieskume sa pokračuje.
Jaskyniarsky týždeň Slovenskej speleologickej spoločnosti sa po 21 rokoch
uskutočnil na našom území v Malužinej;
aj keď sme neboli hlavným organizátorom,
v spolupráci s jaskyniarskymi skupinami
z horného Liptova sme sa podieľali na jeho
úspešnom priebehu.
Alfréd Gresch,
predseda OS

V priebehu roka bol urobený povrchový prieskum od Brtkovice cez
Radovicu, Malužinskú dolinu, Svidovskú dolinu až po Čierny Váh.
Pri tejto akcii sa zaevidovalo niekoľko menších jaskýň a v lokalitách, ktoré vyzerali byť perspektívne, sme urobili hlbší prieskum.
Na kóte Čertova pec boli objavené
a preskúmané dve jaskyne, a to Čertova pec
č. 1, hlboká 15 m, a Čertova pec č. 2, dlhá
6 m. Vo vyvieračke pri Malužinej sme odstraňovali nános a urobila sa výdreva v dĺžke 3 m
v spolupráci so Speleoklubom Červené vrchy.
Sondovacie práce v Malužinskej jaskyni zatiaľ
nepriniesli očakávaný postup. V priepasti
Škarkétka čistením koncového sifónu sa ne-

Jaskyne v masíve Pálenica vo Svarínskej doline
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Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec
znemožnila prístup na naše jaskyniarske lokality. Keďže ležia v 5.
ochrannom stupni a ťažba dreva
tu nie je dovolená, kladiem si otázku: Kto zabezpečí prepílenie prístupových chodníkov k jaskyniam?
Alebo budeme musieť čakať 60 rokov, kým drevo z kalamity nezľahne
a nezhnije? Myslím, že naši predkovia
urbárnici sa obracajú v hrobe...
Jednu akciu sme venovali v spolupráci so
Speleoklubom Nicolaus Konislave. Sondovali sme tu v jaskyni Salaš a krátkej lokalite.

Keď som písal správu za rok 2013,
ani som si nepomyslel, že naša činnosť v roku 2014 bude taká úbohá. Z blata nás dvíhala 16-členná
skupina „bratov Moravákov“, ktorí prišli a riadne zapracovali. Akcia v Bielej jaskyni sa uskutočnila
8. – 10. mája. Znovu sme tak vykopali 4 m hlboký zavalený sifón. No
nepodarilo sa nám prekopať až k voľakedajším
dvom malým dómikom.
Asi o týždeň po tejto sľubnej akcii Suchú
dolinu zasiahla veterná kalamita, ktorá nám

Výkop na Konislave

Profil jaskyne Salaš

Zvyšok roka sme museli venovať oprave našej výskumno-technickej speleologickej
stanice a jej hospodárskej
budovy, ktoré boli tiež zasiahnuté kalamitou. Vietor
a popadané stromy úplne
zničili strechy na objektoch.
Verím, že tieto ťažké skúšky nás v roku 2014 zocelili
a povzbudia členov klubu do
ďalšej činnosti.
Rastislav Hollý, predseda JK

Pod vstupom do jaskyne Salaš na Konislave
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Májová kalamita poškodila terénnu
základňu trnoveckých jaskyniarov na
Omáleníku
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Speleoklub Malá Fatra
blokoval vstup do pôvodne známej Malej Žiarnej. Hneď prvé akcie ukázali, že v smere podľa
prútikov skutočne klesá plne zanesená chodba erodovaná vodou. Po odstránení skália vo
vstupe do novej chodby sme začali kopať čistú
plavenú hlinu – sivú, žltú a neskôr aj krásne
červenú. To nás presviedčalo, že naozaj smerujeme do ďalších neznámych priestorov, a tvrdohlavo sme kopali ďalej. Nános sme ťahali von
vo vreciach s pomocou vaničky. 24. mája sa
znova uskutočnila veľká akcia s gulášom (účasť
15 ľudí), pri ktorej sa znova vyčerpal hlavný
sifón a zo závalu sme vytiahli veľký erodovaný
zlepenec. Potvrdil sa veľký zával v hlavnom
smere, dokonca prestal aj silný prievan, známy
z minulých rokov. Zával pretekaný vodou stále
pracoval, tak sme ďalej pokračovali v kopaní

Stav členskej základne je stabilizovaný na
9 členov. Menovite: Pavol Pokrievka st., Ján
Nereča, Štefan Nereča, Vladimír Čarnecký, Jozef Pokrievka, Zuzana Pokrievková, Veronika
Šašková, Ján Pokrievka, Milan Horňák. V roku
2014 sme mali dvoch aktívnych čakateľov –
Blanku Vojtekovú a Juraja Matušeka. Pracovne nám v jaskyni vypomohli aj sympatizujúci
s našou prácou – Milan Goda, Ján Piták a deti
Lucia Pokrievková, Adelka Lukáčová a Kristínka Petrovičová. Na akciách sa zúčastňovali aj
naši „bývalí“, teraz „prestúpení“ Papo, Paťo,
Janka + Evka, Jitka.
Rok 2014 nám meteorologicky zase neprial.
Namiesto dlhoočakávaného suchého obdobia,
spôsobeného silnými mrazmi alebo páľavami,
lialo a naše hlavné pracovisko jaskyňa Žiarna 4
bola sústavne zatápaná vodou a hlavný
sifón zanášaný nánosmi piesku, bahna
a skál. Stav jaskyne k 1. januáru 2014
ukazuje priložená mapka.
Dňa 18. januára sme sa preto rozhodli začať kopať sondu v pôvodnej
jaskynnej chodbe vľavo od hlavnej
chodby. V tomto priestore nám virgule
ukazovali klesajúcu chodbu, smerujúcu
do masívu a potom sa pripájajúcu do
priečnych chodieb. Na začiatku prác
sme museli rozbiť veľký balvan, ktorý

Stav jaskyne
k 1.januáru 2014

V jaskyni Žiarna 4
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poctivo vyťahali von pred jaskyňu, charakter
bol stále rovnaký – hlina. 5. decembra na Mikuláša sme dostali darček v podobe prvej krásne
erodovanej skaly a mierne stúpajúcej chodby.
To nám už do chodby pekne pritekala cez nános voda a báli sme sa, že kopaním vypustíme
nejaké jazero. 6. decembra sme vykopali 20
vriec blata a skaliek a všeobecná mienka bola,
že chvalabohu ešte máme ďalej čo kopať. 10.
decembra sa vedúci klubu na sólo akcii dokopal asi 140 cm vyššie od dna a objavil sa voľný
priestor (neskôr sa ukázalo, že svietil do 6 m vysokého zalomeného komína, takže očakávania
boli veľké). 14. decembra trojica Pavol Pokrievka st., Ján Nereča a Jozef Pokrievka prenikla do
„Medziobjavu“. Objavili sme križovatku chodieb, jaskyňa ide doprava, doľava a priamo. Aby
to zase nebolo jednoduché – zľava priteká voda,
vidno tam širšiu prisypanú chodbu, sprava ide
prievan a pôvodne sa tam tratila voda, priamo
je najbližšie k tektonickej poruche smerujúcej
na Žiarnu 2 (asi 5 m). Už spomínaný komín sa
uzavrel vo výške približne 6 m.
Počas roku sme navštívili exkurzne Medvediu a Stanišovské jaskyne v Jánskej doline, pomohli sme pri prácach v Kraľovianskom lome
a Hráškovej jaskyni.
Pavol Pokrievka, vedúci speleoklubu

Stav jaskyne k 31. 12. 2014

v Novej chodbe. Celkove sme tu uskutočnili 44
kopáčsko-ťahačských akcií. Aby sme to nemali
také jednoduché, od konca mája nám začalo
zatápať aj novú chodbu, takže teraz sme už bojovali s dvomi sifónmi. Nakopaný materiál sme

Speleoklub Michalovce
povrchového prieskumu pre stálych interných
členov klubu a preplácanie cestovných nákladov. Postupne predstavovanie aj iných lokalít
ako Humenské vrchy.
Juraj Kušnír, predseda klubu

Za posledné dva roky náš klub nevykonal
žiadnu významnejšiu činnosť. Organizoval len
povrchové prieskumné a lezecké aktivity, ktorých cieľom bolo vytiahnuť deti od PC, ukázať
im prírodu a nadchnúť ich pre takúto činnosť.
Z hľadiska bezpečnosti sa nerealizovali podpovrchové akcie v oblasti obce Brekov. V tesnej
blízkosti sa nachádza činný kameňolom, ktorý
napomáha devastovať tieto krasové útvary.
Životné prostredie mlčí a akoby naschvál nás
chcelo pokutovať za neoprávnený vstup a začatie činnosti asi cca pred 2 rokmi, o niečo skôr,
ako sme dostali oficiálne povolenie. Je to dosť
demotivujúce, ale nevzdávame sa a chceme sa
naďalej venovať aspoň nejakým aktivitám.
Plány na najbližšie roky: písanie projektov
a následne nakúpenie materiálu na zaistenie
bezpečného priebehu povrchového, ale aj podSpravodaj SSS 1/2015
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Speleoklub Minotaurus
Prieskum a dokumentácia jaskýň
Najviac úsilia sme vynaložili na prieskum
jaskyne Silická ľadnica (23 akcií). Podarilo sa
nám cez zával na dne Hurábovho dómu konečne prekopať znova na Čierny potok a objaviť
pokračovanie aktívnej vetvy. Objavené priestory sú však nízke a na niekoľkých miestach prehradené sintrovými hrádzami. Dve masívne sa
podarilo znížiť a pokročiť ďalej asi o 30 m, kde
nás zastavil sifón. Ten sa podarilo O. Novákovi
prekonať, no narazil na kolmý stupeň asi 7 m
vysoký. Na ďalšej náročnej akcii sa mu nepodarilo ukotviť rebrík, a tým prieskum týmto
smerom v roku 2014 skončil. 30 m od napojenia Kadlecovho prekopu na podzemný tok sa
sem sprava pripája menší prítok. Pokračovanie
chodby po 15 m bolo iba pod hladinou vody.
Na jednej akcii sa nám s V. Kóňom podarilo
preraziť sintrovú hrádzu a znížiť hladinu vody,
čo umožnilo preplávať ešte asi 30 m ďalej. Tu
nás zastavil zával, ktorý sme na 2 akciách prekonali. Dostali sme sa však iba o pár metrov
ďalej k menšiemu jazeru, kde je potrebné upraviť strop. Na poslednej akcii však naši priatelia
zo ZO ČSS Býčí skála konštatovali, že zával je
stále nebezpečný a ďalej v práci nepokračovali.
Objavili sme tu asi 150 m priestorov, ktoré ešte
nie sú celkom zamerané.
Pokračovali sme aj v prieskume a dokumentácii priestorov pod Vstupnou priepasťou a pokúsili sme sa nájsť cestu pod zával na pravej
strane dómu, čo sa nám však nepodarilo.
V jaskyni máme nainštalovaných už 13 dataloggerov na záznam teploty. Výsledky sú veľmi
zaujímavé, bude však potrebné v monitoringu
pokračovať a dúfať, že prídu aj štandardné
zimy s dlhšími mrazivými obdobiami. Začali
sme aj prieskum na prítokovej vetve Čierneho
potoka, kde sme na 2 akciách uvoľňovali prístup k vode a znížili hladinu vody asi o 12 až
15 cm. Na činnosti v Silickej ľadnici sa okrem
našich členov podieľali aj jaskyniari zo ZO
ČSS Tetín, Býčí skála a Tartaros a z OS Jána
Majku z Turne.
V rámci starostlivosti o jaskyňu a jej okolie
sme pokračovali v likvidácii nežiaduceho krovinatého porastu na lúke pri Silickej ľadnici
(minimálne 4 akcie). Pomohli nám aj z PD
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Silica, keď väčšinu lúky na jeseň pomulčovali, a Správa NP Slovenský kras. Tie časti, kde
sa nedostali s technikou, sme vysekali ručne.
Lúku bude potrebné v budúcnosti pravidelne
(aspoň 2× do roka) kosiť, lebo ináč veľmi rýchlo znova zarastá. V spolupráci s RTVS bol natočený krátky dokument o prieskume jaskyne.
Jaskyňa Zúgó. Pre problémy s povolením
sme konečne po 4 rokoch mohli pokračovať
v prieskume jaskyne Zúgó. Počas roka sme tu
pracovali na 7 akciách. Dve akcie boli zamerané na speleopotápačský prieskum za sifónom,
ostatné akcie súviseli s novým mapovaním
jaskyne. Premerali sme hlavný ťah jaskyne od
vchodu po sifón závesným kompasom a Distom. Bolo to potrebné kvôli väčšej presnosti.
Pomocou lavínových vyhľadávačov sme sa neúspešne pokúsili zamerať z povrchu najvyššie
partie jaskyne (Pieskový dóm). Meranie budeme musieť zopakovať.
Speleopotápačský prieskum. 7. 11. 2014 sa
po rokoch uskutočnila prvá speleopotápač
ská akcia v Zúgó. Potápali sa D. Hutňan a M.
Manhart zo Speleoaqanautu Praha. Podporu
im poskytovali členovia z klubu Speleodiver. Hutňan s Manhartom sa bez problémov
dostali do Bílkovho dómu a preskúmali asi
150 m voľného pokračovania jaskyne. Zastavil
ich 2. sifón, v ktorom sa Manhart zanoril do
hĺbky 12 m, odkiaľ sa vrátil. Dvojica objavené
priestory aj zamerala. Ďalšia akcia v sifóne
prebehla 14. 11. 2014. Mala len oboznamovací
a cvičný charakter. Za sifón preplával iba O.
Novák. Istil A. Procházka.
V jaskyni sme vymenili dva staré lanové traverzy, keďže oceľové laná za roky skorodovali.
Krásnohorská jaskyňa. Prieskum na bočnom prítoku za plazivkou počas roka stagnoval. Spravili sme tu iba jednu akciu, na ktorej
sme preskúmali najvyššie partie Koralitového
komína a zhodnotili sme možnosti ďalšieho
prieskumu. Zároveň sme spoza plazivky vyniesli
nepotrebný materiál z predchádzajúcich akcií.
Ostatná činnosť
Naďalej spolupracujeme s hydrológmi
z Katedry hydrogeológie z Bratislavy pri hydrologickom prieskume Krásnohorskej jasky46
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Jeden člen skupiny sa venoval aj monitoringu netopierov v jaskyniach Slovenského krasu.
Počas roka sme po planinách pozbierali aj niekoľko vriec komunálneho odpadu.

ne. Správe slovenských jaskýň sme pomohli pri realizácii stopovacej skúšky v rámci
silicko-gombaseckého jaskynného systému.
Ďalej sme pre SSJ realizovali dokončovacie
práce na vyhliadkovej plošine priepasti Malá
Žomboj. Na 3 akciách sme osadili a zabetónovali oporné konzoly. Pre jaskyniarov
z Liberca sme zabezpečili exkurziu do Diviačej priepasti na Plešiveckej planine. V rámci
exkurzie sme navštívili Prievanovú dieru na
Plešiveckej planine. Ďalej jaskyňu Milada,
kde sme odstrojili nami dávnejšie lezený
(a nedolezený) komín v Dóme zrútených
balvanov za polosifónom.

Zhrnutie
V priebehu roka 2014 sme uskutočnili minimálne 55 akcií, z ktorých sme vyhotovili
51 technických denníkov. Objavili sme 300 m
priestorov – v Silickej ľadnici približne 150 m
a v Zúgó 150 m, ktoré Hutňan s Manhartom
aj zamerali.
Zoltán Jerg a Jaroslav Stankovič

Speleoklub Muránska planina
V roku 2014 sa členovia Speleoklubu Muránska planina zamerali na práce v týchto lokalitách:
Bobačka – 3 pracovné akcie. Rozšírili sme neprieleznú
puklinu v hornom poschodí
nad vodopádom a otvorila sa nám
nová, asi 10 m dlhá chodba končiaca sa
priepasťou s hĺbkou asi 4 m a prekrásnymi
bielymi sintrami. Do priepasti vteká aktívny
vodný tok, voda ktorého napája jazero pod
vodopádom. Prítok vody do priepasti sa končí
v neprieleznom komíne, ktorý počas jednej
z pracovných akcií vyliezol Lukáš Vlček za pomoci poľských priateľov. Celkovo bolo v tejto
časti objavených cca 16 m nových chodieb.
Ďalší menší objav sa podaril v hornej zadnej
časti Rútivého dómu, kde sme presekali puklinu rozmerov 30 × 30 cm a po naplazení do
nej objavili stáčajúcu sa chodbu dĺžky cca 7 m.
Jej súčasťou bol aj relatívne prielezný komín
do vyššieho poschodia, ale zavaleného nestabilnými väčšími kameňmi. Pre vysoké riziko
sme ďalej nepokračovali. Práve tu, v Rútivom
dóme vidíme možnosť prepojenia tejto časti
s vyššími poschodiami jaskyne smerom k Mamutej chodbe.
Muránska jaskyňa – 25 pracovných akcií.
Celkovo sa počas roka objavilo 25 m nových
chodieb a vytiahlo 2730 vedier zeminy, čo
predstavuje 32,75 m3. Celý rok priebežne pokračovali čistiace práce v lokalite nad hlavnou
Spravodaj SSS 1/2015

Muránskou vyvieračkou. Hlavný vchod – starý výverový kanál
smeruje šikmo nadol k vyvieračke do masívu a po cca 10 m
sa vetví na ďalší kanál, postupujúci dole asi 2 m a následne
sa stáčajúci smerom k povrchu. Jeho dĺžka je asi 8 m.
Vzhľadom na blízkosť povrchu sme práce
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Členovia skupiny sa tiež zúčastnili 3 pracovných akcií, ktoré sa uskutočnili v spolupráci s členmi oblastnej skupiny Brezno
v známych jaskyniach v doline Zlatno. Práce
prebiehali na rozširovaní úžin neprielezných
komínov a horizontálnych chodieb. V našej
oblasti takisto pôsobili členovia jaskyniarskej
skupiny Drienka, ktorí v tomto roku pracovali hlavne v jaskyni Stratený potok.
Práce v studni na Muránskom hrade boli
v tomto roku pozastavené z dôvodu daždivého
počasia a zapĺňania studne povrchovou vodou,
ktorú je potrebné neustále dlhodobo odčerpávať. Zároveň na Muránskom hrade pôsobili
archeológovia a pracovníci podieľajúci sa na
opravách hradného muriva, ktorí túto vodu
využívali pri príprave malty.
Ing. Ivan Rusnák, predseda speleoklubu

v tomto smere dočasne pozastavili. Druhá
vetva smeruje hlbšie do masívu, kde sa chodba značne nepravidelne rozširuje a končila sa
masívnymi hrubými sintrami. Po ich prekonaní sa otvorila bohato zdobená sieň puklinového tvaru klopeného smerom dole s ďalšími
metrovými nátekmi sintrov. Tie boli vytvorené na tektonickej poruche, ktorá sa zväčšuje
smerom nadol. Porucha je vyplnená hlinou
podobne ako celá predchádzajúca časť jaskyne a dutiny sintrovými nátekmi. Predpokladáme, že aj podzemné riečisko, ktoré napája
Muránsku hradnú vyvieračku, vzniklo práve
na tomto zlome a je len otázka času, kedy sa
nám podarí zdolať ešte cca 27 výškových metrov, ktoré nás delia od hladiny vodného toku.
V súčasnosti má jaskyňa celkovú dĺžku 28 m
a hĺbku 11 m.

Speleoklub Nicolaus
Jánska dolina
Najväčšie pracovné úsilie v Jánskej doline sa venovalo jaskyni Rúra
v Špatnej dolinke. Podarilo sa nám
tu výkopovými prácami postúpiť asi
o 5 metrov nižšie, ako bolo jej pôvodné dno. Na povrch vyťahujeme
aj čistý riečny piesok pochádzajúci
z kryštalického jadra Nízkych Tatier; určila s pomocou analýzy (GÚ SAV Banská Bystrica) ťažkých minerálov v sedimente M.
Organizačné správy SSS
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Orvošová. Neďaleko jaskyne Rúra
sme našli fragment riečnej chodby,
ktorá môže ďalej pokračovať po výkopových prácach. Končí sa úžinou
s klesajúcou zanesenou puklinou.
Život priniesol tejto zaujímavej lokalite názov Tajomné J. V Jaskyni
zlomísk sme sa pokúšali nájsť s lavínovými vyhľadávačmi nový vchod,
ktorý by umožnil ľahšie pôsobenie v stúpajúcich
častiach v okolí závalu Duniaca smrť. Dosiahli
Spravodaj SSS 1/2015

sme akustické spojenie, prístroj ukázal
vzdialenosť medzi povrchom a závalom
v jaskyni 6 metrov. Z iniciatívy potápačov
D. Hutňana a M. Manharta z Prahy sa
uskutočnil ponor v oblasti sifónu Tichá
tôňa. Nepodarilo sa však postúpiť ďalej.
Podarilo sa nám tu objaviť v stúpajúcom
meandri asi 10 metrov nových chodieb
s perspektívou ďalšieho postupu. Zamerali sme Hučiacu plazivku a pokúsili sa tu
sondovať v pieskovom sifóne. Náš člen J.
Naništa v Jaskyni zlomísk natáčal v rámci stredoškolskej odbornej činnosti film.
Navštívili sme aj málo známu Motýliu
jaskyňu, ktorú objavili, preskúmali a zdokumentovali v minulom storočí jaskyniari
pôsobiaci na Krakovej holi. Pod ňou sme
našli doteraz neevidovanú lokalitu, akurát sme ju nezdokumentovali pre možnosť
zimovania medveďa. Z iniciatívy P. Vaněka
sa kopalo v Zabudnutom tuneli južne od
dolinky Šuštiačka. Zistilo sa, že je tu malá
možnosť postupu do ďalších priestorov,
a tak sa od sondovania upustilo. Potom sa
pracovalo v Jazvečej jaskyni, sondovanie
tu ešte nie je dokončené. V Novej Stanišovskej jaskyni a ani v Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke sme pre vysoké
vodné stavy nepôsobili, dokonca sme ich
ani nenavštívili. Členovia speleoklubu sa
aktívne podieľali na sprevádzaní turistov
v Malej Stanišovskej jaskyni.

Jaskyniari z Trenčína po výkopových prácach v Špatnej jaskyni
na Ohništi v Jánskej doline. Foto: P. Holúbek

tunel so silným prievanom, ktorému sme dali
názov jaskyňa Špatná. Je tu však ešte nádej na
pokračovanie v zasedimentovanej odbočke smerujúcej do masívu s ozvenou a prievanom, kde aj
plánujeme v najbližšom období pracovať.

Ohnište
Uskutočnilo sa tu z iniciatívy P. Macečka a S.
Votoupala niekoľko povrchových akcií; výsledkom bolo objavenie novej lokality Komárí hrad,
kde sa sonduje, ku koncu roka jej dĺžka je 8
metrov. Sediment z jaskyne bol odovzdaný M.
Orvošovej z jaskyniarskeho múzea na analýzu,
ako aj nájdené kosti drobných stavovcov boli
odovzdané do múzea E. Farkašovskej na určenie.
V jaskyni Kľúč sa na dne postúpilo o 2 metre,
v ďalšom postupe bráni vodná prekážka, nové
priestory objavené ešte v roku 2013 treba ešte zamerať. V oblasti jaskyne Kajmanovo víno sa našla
nová, doteraz neevidovaná lokalita. V spolupráci
s jaskyniarmi z Trenčína sa kopalo v jaskyni pod
Oknom na Ohništi v Špatnej dolinke, ktorú
lokalizoval pred mnohými rokmi D. Jančovič.
Prepojili sme tu očakávane dve jaskyne, vznikol
Spravodaj SSS 1/2015

Demänovská dolina
V rámci výletu do jaskyne Okno sme uskutočnili krátky gitarový koncert pre 4 osoby. Nad bývalou Maliarikovou chatou v masíve Sinej sme
zamerali s P. Herichom ml. tri kratšie jaskyne.
Zúčastnili sme sa výkopových prác v pieskovom
sifóne Jaskyne mieru a pomáhali sme s transportom čerpadla do Klausovho sifónu v Pustej
jaskyni. V závere roka sme sa zúčastnili slávnostného zamerania 40. kilometra v Jaskyni
slobody v Demänovskom jaskynnom systéme.
V susednej Mošnickej doline sme s nádejným
mladým jaskyniarom z Laziska F. Letovancom
navštívili Augustovú jaskyňu.
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z Prahy Štepánkou Poupětovou dosiahli dĺžku
6 metrov. Jaskyňa je úzka a o ďalšom postupe
prác na nej sa rozhodneme v zimnom období
po vyhodnotení prúdenia prievanov. Jaskyňa je
evidentne riečneho pôvodu, pozoruhodné sú tu
dva freatické rúrovité komíny, ktoré sa končia
závalmi smerujúcimi na povrch. Napriek tomu,
že jaskyňa je krátka, nevieme lokalizovať miesta nad jaskyňou, kde by tieto komíny mohli ústiť. V závere roka sme v tomto istom krasovom
masíve v oblasti Slepých mostov s jaskyniarmi
z Bratislavy a Plaveckého Podhradia zaregistrovali počas silných mrazov prievan vystupujúci
z pukliny, ktorá môže pokračovať do voľných
jaskynných priestorov. V okolí obce Hybe sme
vďaka miestnemu znalcovi Jarovi Teplickému
našli v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy
a Plaveckého Podhradia 4 nové lokality, ktoré
doteraz neboli evidované v Národnej databáze
jaskýň (Riť Uhorska, zasypaná lokalita spomínaná spisovateľom Petrom Jarošom v jeho
románe z roku 1984 Nemé ucho, hluché oko
v XXIV. kapitole, Borsukova (Jazvečia) jaskyňa nad sútokom Bieleho a Čierneho Váhu 1,
Borsukova (Jazvečia) jaskyňa nad sútokom
Bieleho a Čierneho Váhu 2 s dĺžkami 3 a 4 m,
Jaskyňa vo Vápenici nad Motelom s dĺžkou
5,3 metra). V Kozích chrbtoch sme v oblasti
Štipcovej zaregistrovali v silne skrasovatenej
oblasti tri nové lokality. Z nich sme v roku
2014 stihli preskúmať a zdokumentovať iba
Štipcovú 1 s dĺžkou 14 metrov a deniveláciou
6 metrov. Je to zaujímavý fragment jaskyne
ukončenej závalom. Našli sme tu lebku lasice;
určila E. Farkašovská. Okrajovo sme skúmali aj
kras Kozích chrbtov nad železničnou stanicou
Východná. Hľadali sme na Sitne bez úspechu
stromové jaskyne opisované Andrejom Kmeťom. S Ivanom Beláčikom, neorganizovaným
jaskyniarom z Liptovského Mikuláša, sme našli
a zaevidovali dve nové jaskyne v Prosieckej doline. V závere roku sme ich v spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Plaveckého Podhradia
zamerali. Ide o lokality s pracovnými názvami
Andaházyho diera, dl. 8 m, hl. 3,3 m a Ibolya
(Fialka), dl. 10 m, hl. 4 m. Najmä prvá z nich je
veľmi zaujímavá a dá sa tu očakávať po výkopových prácach postup do nových priestorov.
Krátko sme tu aj sondovali, našli sme kosti vtákov, hlodavcov a zub z kozy alebo ovce; určil M.
Sabol. Túto činnosť sme vykonávali so súhla-

Zápoľná
Exkurzne sme túto pozoruhodnú lokalitu
navštívili v máji s A. Komaškom z Berouna,
ktorý tu študoval a fotografoval drobné formy
a mineralizáciu. V tejto jaskyni sme v spolupráci s P. Staníkom zo Správy slovenských
jaskýň osadili na hydrologický prieskum D.
Haviarovej dve sondy merajúce vodnú hladinu.
V ďalšom prieskume lokality a meraní priestorov sa nepokračovalo najmä pre zvýšený vodný
stav a zatopenie polosifónu vedúceho k priepasti Ako v Kresanici. V neďalekej Jaskyni nad
železničkou sme uskutočnili 18 výkopových
akcií, postúpili sme dopredu asi o 6 metrov.
Iné lokality
Zostúpili sme do priepasti Zvonica v Slovenskom krase, aby sme splnili P. Horváthovi
z Rožňavy posledné prianie – na 60. výročie
narodenia chcel zostúpiť do tejto legendárnej
lokality. Bohužiaľ, už sa toho nedožil, ale na
dne sme mu venovali spomienku a zniesli sme
tu jeho fotografiu. V doline Vyšný Chmelienec
v Nízkych Tatrách sme zaregistrovali dve jaskyne, ktoré sme pre možnosť stretu s medveďom
nepreskúmali, a gravitačné depresie. V masíve
Kotolnice na sútoku Svarínky a Čierneho Váhu
sme zaregistrovali novú jaskyňu Somar, kde
sme kopaním s neregistrovanou jaskyniarkou
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Práca s deťmi
som jaskyniarov pôsobiaPočas letných prázdnin
cich v Chočských vrchoch.
sme uskutočnili 4 výlety pre
Exkurzne sme s B. Kortdeti do podzemia Liptova.
manom navštívili Priepasť
Dňa 1. 7. sme s P. Herichom
a Sondu v Hrubej Kačke
ml. za daždivého počasia
v Strážovských vrchoch a s
s dvoma deťmi zamerali
P. Cvachom Jaskyňu nad
dve jaskyne v Demänovskej
vyvieračkou vo Vrátnej
doline (Medvedí brloh vo
doline v Malej Fatre. S P.
Vyvieraní, dĺžka 17 m; JasHerichom ml. sme z priekyňa výchovnej činnosti
pasti pri obci Spišská Teps dĺžkou 5 m pri Suchej jaslica vytiahli po telefonáte
kyni). Dňa 8. 7. sme zabezustarostenej obyvateľky
pečili zostup do Psích dier
nezraneného
jazvečíka.
v Demänovskej doline pre
O tejto udalosti sme informovali riaditeľa TANAP-u, Zachránený jazvečík z priepasti pri Spišskej 16 detí a 3 dospelých. Dňa
5. 8. sme vďaka pochopeniu
kam oblasť patrí, aby zvá- Teplici. Foto: P. Holúbek
jaskyniarov z Ružomberka
žili jej zabezpečenie oplotením pred podobnými možnými udalosťami navštívili s deťmi Liskovskú jaskyňu. Tohto
v budúcnosti. Náš člen M. Gradziński skúmal výletu sa zúčastnilo 23 osôb, z toho bolo 5
z vedeckej stránky travertínové jaskyne na dospelých. Dňa 12. 8. sme uskutočnili so
Lúčkach v Chočských vrchoch. V spolupráci 17 deťmi a 12 dospelými návštevu tunelovej
s P. Bellom zo Správy slovenských jaskýň sme jaskyne v Blatníku. Od začiatku školského
skúmali travertínové lokality v Dudinciach. roku v spolupráci so Stanišovskou jaskyňou
Na päťdesiate výročie objavenia Starého hradu (Peter Vaněk, Dobré služby) organizujeme pre
sme tu uskutočnili návštevu, aby sme pozdra- deti z turistického krúžku zo Základnej školy
vili priateľov pôsobiacich na Krakovej holi. v Liptovskom Jáne exkurzie do podzemia. Prvá
V Kráľovej Lehote sme zaregistrovali podľa rád sa uskutočnila 8. 11. do Medvedej jaskyne
miestneho obyvateľa Milana Ďuricu v záreze v Jánskej doline za účasti jej spoluobjaviteľa J.
Čiernovážskej železničky niekoľko otvorov do Vajsa. Do jej podzemia sa dostalo 24 detí a 5
podzemia, ktoré môžu ďalej pokračovať a mať dospelých. Jaskyňu mieru v sprievode Paľa
súvis s kavernou, ktorá sa objavila pri vŕtaní Hericha st. a ml. navštívilo 14. 12. 20 detí a 13
základov na stožiar pre vysielač na mobilné dospelých. V tejto aktivite by sme radi pokratelefóny. V oblasti Štróblovej vily v Kráľovej Le- čovali aj v budúcnosti.
hote sme neúspešne hľadali jaskyňu, ktorú
spomínali miestni obyvatelia. Dozvedeli sme Spolupráca
Spolupracovali sme s jaskyniarmi zo Speleo
sa pritom o zaujímavej osobe Bango-Báči, ktorá žila niekoľko rokov vo vystrieľanej štôlni logického klubu Slovenský raj pri objavovapri Štróblovej vile. V hľadaní informácií o tejto ní, prieskume a dokumentácii novej jaskyne
oblasti budeme pokračovať. V okolí Kráľovej v oblasti ponoru Stračeníka. Jej zameraná
Lehoty sme z iniciatívy P. Laučíka st. a ml. pod- dĺžka je 265 metrov pri denivelácii 36,6 metľa knihy amatérskeho historika Františka Bizu- ra. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Martiba hľadali jaskyňu v Mníchu, no očakávania na pri prieskume vápencového masívu Tlstej
neboli naplnené. Počas jaskyniarskeho týždňa v Gaderskej doline. Podarilo sa nám po dlhých
sme našli dlho hľadanú priepasť na Veľkom rokoch (1988) opäť lokalizovať prievan teplého
Boku, ktorú sme aj zamerali. V zimnom období vzduchu roztápajúceho snehovú pokrývku,
sme ju navštívili kvôli sledovaniu prievanu, zdá čo je veľká výzva pre speleologický prieskum.
sa, že sa správa ako horný vchod do jaskynného Neďaleko sa nachádza zaujímavá Krkavčia
systému, teplý vzduch roztápa sneh. Prúdenie jaskyňa s vápencovými okruhliakmi s prievzduchu tu však nie je veľmi výrazné, pozorova- merom okolo 10 cm. Sondovanie by mohlo
pomôcť objasniť genézu tejto lokality a overiť
nie treba opakovať na konci zimy.
Spravodaj SSS 1/2015
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výpravy do jaskýň v okolí jazera Bajkal v Ruskej federácii. Na prelome rokov 2014 a 2015 sa
Silvestr Votoupal zúčastnil výpravy do Kosova,
kde sa pokúšal sondovať v jaskyni Radavac
s cieľom preniknúť do priestorov za polosifón.

jej prípadné ďalšie pokračovanie. V spolupráci
s jaskyniarmi z Bratislavy sme v Belianskych
Tatrách sondovali v Jaskyni 4 medveďov, zameriavali nové priestory v jaskyni Sedlákova
diera a zdokumentovali 11 metrov dlhú plazivkovitú lokalitu pri Muránskej jaskyni nazvanú
Zasedimentovaná diera. Z jej konca sme na
analýzu odobrali sediment obsahujúci drobné
okruhliaky. Spolupracovali sme s J. Obuchom
pri určovaní kostí z drobných stavovcov nachádzajúcich sa v jaskyniach, ako aj s E. Farkašovskou z jaskyniarskeho múzea v Liptovskom
Mikuláši. Exkurzne sme navštívili jaskyniarov
z Liptovskej Tepličky, ktorí nám ukázali Priepasť v Ťuťme a novú, pozoruhodnú Jaskyňu
v Murániku. Tu nás zaujal nápis Mircz Károly 1948. Pomocou internetového vyhľadávača
a elektronickej pošty sme vypátrali, že išlo
o učiteľa z Galanty, ktorý žil v rokoch 1923
až 2002, ale dôvod jeho pobytu v jaskyni na
Čiernom Váhu sa nám doteraz vypátrať nepodarilo. Spolupracovali sme s jaskyniarmi
z Liptovského Trnovca pri prieskume masívu
Konislavy, zamerali sme tu Poľovnícku jaskyňu s dĺžkou 37 metrov, pracovali sme v Bielej jaskyni. Spolupracovali sme s jaskyniarmi
z Červených vrchov a Liptovského Mikuláša
pri organizovaní jaskyniarskeho týždňa v Malužinej a podieľali sme sa na organizácii mapovacieho kurzu SSS. Spolupracovali sme so Slávom Kašiakom z Liptovského Jána a starostom
obce Liptovský Ján Jurajom Filom pri hľadaní
doteraz neznámych podzemných chodieb,
ktoré by sa mali nachádzať medzi kaštieľmi
a katolíckym kostolom.

Montanistika
Montanistická sekcia SK Nicolaus pracovala v oblasti Vyšnej Boce, v zadných častiach
Jánskej doliny a čiastočne aj na Horehroní.
V závere Jánskej doliny v lokalite Konský
grúň – Nižná Žuberová členovia venovali
pozornosť povrchovému prieskumu a mapovaniu historických banských lokalít v niekdajšej
správe zemianskej rodiny Szentiványi. Boli tu
zamerané stopy po 15 starých banských dielach (13 štôlní a 2 šachty) z prelomu 18. – 19.
storočia. Na Vyšnej Boci tradične pokračoval
dlhoročný montanistický prieskum historických banských lokalít. V rámci sociálneho
a kultúrneho rozvoja obce Vyšná Boca sme
pracovali prevažne v štôlni Salvátor na príprave jej záchrany, zabezpečenia a prác na jej možné budúce sprístupnenie verejnosti. Objavili
a identifikovali sme aj niekoľko menších starých banských diel. Zameraných bolo celkove
175 metrov banských chodieb. Rok priniesol
aj neúspešné sondovanie v niekoľkých historických banských závaloch. Na Horehroní
uskutočnili členovia sporadické prieskumné
exkurzie do montánnych oblastí Kumštovej
doliny, oblasti Veľkého a Malého Gápľa
a Jasenskej doliny. Montanistická sekcia spolupracovala aj pri sprevádzaní 2 účastníkov
jaskyniarskeho týždňa v baniach Bockej doliny. V oblasti Nižného Chmelienca v Nízkych
Tatrách sa nám podarilo vyriešiť legendy, ktoré
tu kolovali o ťažbe uránu. Zhodou náhod
sme zistili, že tu pôsobili spišskonovoveskí
jaskyniari, ktorí v roku 1997 spracovali správu
(TULIS, J. – NOVOTNÝ, L., 1997: Revízne a ukončujúce práce na rádioaktívne suroviny, Zhodnotenie
geologických prác na U rudy v mladšom paleozoiku
hronika v severnej časti Nízkych Tatier a Kozích
chrbtov. Uránový prieskum a ekologické stavby,
s.r.o., SPIŠSKÁ NOVÁ VES), z ktorej vyplynulo,
že na lokalite Nižný Chmelienec sa v r. 1965
začal prieskum banskými dielami (štôlňa 31,
dĺžka 525,3 m a štôlňa 32, dĺžka 475,4 m)
v kombinácii s podzemnými malopriemerovými vrtmi. Výsledky tohto prieskumu však

Zahraničie
V letných mesiacoch sa jeden člen klubu
zúčastnil výpravy do Ruskej federácie, kde
v pohorí Ural navštívil jaskyňu s paleolitickými nástennými kresbami a prezentoval slovenskú speleológiu prednáškou na konferencii
zorganizovanej pri príležitosti stého výročia
sprístupnenia Kungurskej ľadovej jaskyne.
V septembri sa A. Holúbek zúčastnil prieskumu pohoria Jakupica v Macedónsku v trvaní
10 dní. Spolu s P. Pokrievkom ml. zostúpili na
dno Slovačky jamy (-610), kde po vylezení komína objavili nové priestory a pravdepodobné
ukončenie tejto vetvy jaskyne. V jesenných mesiacoch sa jeden člen klubu zúčastnil vedeckej
Organizačné správy SSS
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V roku 2014 uskutočnili členovia SK
Nicolaus 120 akcií, počas ktorých objavili
345 metrov podzemných chodieb a zdokumentovali 505 metrov. Do podzemia sa dostalo našimi aktivitami 97 detí, ktoré dostali
základné informácie o speleológii; veríme, že
niektoré z nich v budúcnosti prejavia o jaskyne záujem.
Z podkladov členov SK Nicolaus
zostavil Peter Holúbek

neboli presvedčivé, a preto v roku 1966 boli
banské práce ukončené a terén upravený do
stavu blízkeho pôvodnému. Vyťažilo sa tu
17,7 kilogramu rudy, v ktorej bolo viac ako
0,03 % uránu. Ložisko je z hľadiska ďalšieho
prieskumu a prípadnej ťažby neperspektívne.
Štôlne sú dnes zavalené a nedá sa preniknúť
do podzemia. Členovia speleoklubu sa aktívne
podieľali na sprevádzaní turistov v Medvedej
štôlni v Žiarskej doline v Západných Tatrách.

Oblastná skupina Orava

Štôlňa v Malatinej

P. Staníkom zo SSJ a Martinčanmi P. Pokrievkom starším a mladším. Zamerali sa
nanovo jaskyne v masíve Sokola a pri tejto
dokumentačnej činnosti sa urobil aj pekný
objav. Preto by som poďakoval hlavne P.
Herichovi a P. Pokrievkovi ml. za ich prácu
a takisto aj všetkým ostatným, ktorí sa na
tejto činnosti podieľali.
Začiatkom roka sme privítali kolegov zo
skupiny A. Vallu, ktorí si boli pozrieť Brestovskú jaskyňu. V máji sme navštívili Jaskyňu mieru s P. Herichom, ktorý nás zaúčal do merania
pomocou Dista, a pri tejto príležitosti sme sa
trochu oboznámili s touto lokalitou.
Ďalšia činnosť sa zamerala na oblasť Západných Tatier – krasu Brestovej a Osobitej.
V závrte pod Mačími dierami sa podarilo
objaviť 150 m nových priestorov, ktoré je potrebné zamerať. Na tomto objave sa podieľali
naši členovia Š. Poláčik, J. Zuberský, D. Zvara,
Milan a Martin Koľadovci, ktorí sú členmi iba
pár rokov, ale o to sú aktívnejší. Koncom roka

Zlepencová jaskyňa

Špirálová jaskyňa v Oraviciach

Naša OS má 20 platiacich členov, za nového
tajomníka bol zvolený Štefan Poláčik, ostatné
funkcie ostali bez zmien.
Vlani sa uskutočnilo 47 pracovných akcií, na ktorých sa zúčastnili 2/3 členov OS.
Naša činnosť sa zamerala na Kraľoviansky
meander, a to v spolupráci s P. Herichom,
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sa ohlásili dve skupiny potápačov,
ktorí sa boli oboznámiť s Brestovskou jaskyňou; rátame s tým, že
budú pokračovať aj v budúcnosti,
aby sme mohli už konečne suchou
nohou vkročiť do priestorov za
hlavným sifónom. Prvú skupinu
potápačov z Námestova zorganizoval M. Demian a druhú organizoval
V. Mikula; tí boli z j. Driny pod vedením P. Zvonára.
Naše ďalšie aktivity sa zamerali na oblasť pseudokrasu Skorušinej, bradlového pásma rieky Orava
a banskej činnosti v Malatinej.
Vladislav Mikula, vedúci OS

Čajkova jaskyňa

Oblastná skupina Prešov
Prieskumná činnosť
V Kopytovskej doline sme spolu so Z.
Hochmuthom a členmi jeho skupiny zamerali opäť jaskyňu Chmeľová aj kaskády pod
jaskyňou, publikované r. 2013 (Hochmuth, Z.
– Pancuráková, M.: Kras Kopytovskej doliny na
Branisku. Slovenský kras, 51, 2, 95–110). Zhruba 150 m od jaskyne Chmeľová, pravá vetva
kaskád Chmeľová sme vykonali povrchovú akciu na hľadanie výduchov. Zaregistrovali sme
2 menšie jaskynky s dĺžkou 6 m a 4 m. V ten
istý deň sme pokračovali v prieskume lokality
Z od kempu Zlaté kopyto a v nadm. výške 747
m sme objavili nádherný skalný previs, kde
sú minimálne 3 jaskyne, ktoré vyžadujú ďalší
prieskum a kopacie práce. Asi 70 m na V od

skalného previsu sa nachádza ďalšia skalná
stena v nadm. výške 684 m. Našli sme klesajúcu chodbu s dĺžkou cca 4 m. Tejto jaskyni sme
dali meno Adamovo rebro.
V lokalite nad Otovou skalou sa nachádza
Jaskyňa so srnčou lebkou. Jednodňová kopacia akcia nám podstatne zlepšila prístup do
úzkych chodbičiek, ktoré vedú do masívu.
Na tejto akcii sme premiestnili cca 5 kubíkov
materiálu.
V lokalite nad Salvatorskými lúkami sme
urobili akciu so zámerom otvoriť už skôr pozorovaný výduch. Premiestnili sme cca 3 kubíky
materiálu. Výduch sme odkryli do hĺbky 2 m
a naďalej ho pozorujeme. Asi 50 m od spomínaného výduchu sme objavili závrt. Lievik má

Jaskyňa Adamovo rebro. Foto: Ľ. Blichár

Skalný previs v Kopytovskej doline. Foto: Ľ. Blichár
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v hornej časti priemer 5 m, je hlboký približne
3 m. Čiastočne sme vyčistili dno závrtu. Na dne
sa nachádzal rozdrvený dolomit.
V lokalite Lačnovského kaňonu sme vykonali 3 kopacie práce v jaskyni Trojvetvová
(Hochmuth, Z. – Košč, R. 2004: Kras Lačnovského kaňonu na Branisku. Spravodaj SSS, 35,
4, Lipt. Mikuláš, 19–31). Chodby sme primeraným spôsobom zväčšili a elegantne sme sa dostali do známej objavenej sienky vo veľkosti 5 ×
4 m. Skonštatovali sme, že ide o mrazutvornú
jaskyňu bez ďalšej perspektívy pokračovania.
F. Šatník uskutočnil 15. 3. 2014 akciu, pri
ktorej prešiel a sondoval svah pod Abrami
a v ten deň prešiel aj dolinu Peňažnica pod
Mojžišovým stĺpom.

Zľava M. Pancuráková, F. Šatník, L. Blichár, R. Košč.
Foto: Ľ. Blichár

Propagačná činnosť
V priebehu roka R. Košč uskutočnil 5 besied
so speleologickou tematikou, spolu sa ich zúčastnilo 300 žiakov. V spolupráci s RTVS bol
odvysielaný dokumentárny film z cyklu Od
východu do východu. Bola v ňom propagovaná
j. Zlá diera a krasové územie Lipovce.

Exkurzná činnosť
Keďže ani jeden z novodobých členov OS
Prešov nepoznal lokalitu dubníckych opálových baní, vybrali sme sa na konci októbra
na hrebeň Šimonky. Asi 500 m od známeho
TV vysielača Dubník sú známe bane Rásochy
a Gabriel. V podzemných priestoroch sme sa
zdržali cca 4 hodiny. V týchto baniach som bol
(R. Košč) viackrát už pred 30 rokmi. Devastácia podzemia novodobými hľadačmi pokladov
a opálokopov nabrala nebývalé rozmery. Akcia
bola pre nás príjemným zážitkom; zúčastnili sa
na nej R. Košč, F. Šatník, J. Šatník, Ľ. Blichár,
M. Pancuráková a J. Mikloš (Mufi).
Ľ. Blichár navštívil jaskyňu Mažarná (V. Fatra)
a j. Šarkania diera (pohorie Galmus – Poráč).

Iná činnosť
Aktívni členovia R. Košč, M. Koščová, M.
Pancuráková, Ľ. Blichár, F. Šatník, E. Némethy
a I. Hudačková väčšinu svojho voľného času
venujú prevádzke j. Zlá diera, sprievodcovskej
činnosti a zveľaďovaniu areálu. Táto činnosť sa
vykonáva priebežne počas celého roka.
Rudolf Košč, predseda OS

Jaskyniari Plavecké Podhradie
Iné aktivity
Niektorí členovia sa v súčinnosti
so skupinou Speleo Bratislava pravidelne zúčastňujú na speleologickom
prieskume v Belianskych Tatrách.
V apríli sme sprístupnili Plaveckú
jaskyňu – PP1 malým deťom s rodičmi. Formou hry sme deti prakticky aj teoreticky oboznamovali s naším
krasovým územím a jeho ochranou. 3. – 6. 4.
sme zorganizovali zraz malokarpatských jaskyniarskych skupín. Počas zrazu sa sprevádzalo,
ale aj pracovalo na viacerých lokalitách.

V roku 2014 sme evidovali 32 riadnych (platiacich) členov. Naša skupina sa rozrástla o jedného novo
prijatého člena.
Odpracovali sme 56 akcií. Celkový počet odpracovaných hodín
je 260,5.
V tomto roku sme zamerali 95 m
nových priestorov.
Terénne aktivity
Detailný rozpis akcií v jednotlivých lokalitách je v tabuľke 1.
Spravodaj SSS 1/2015
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Tabuľka 1. Sumár akcií OS Plavecké Podhradie v roku 2014

Lokalita
Večerná jaskyňa
Hubekova jaskyňa
Jaskyňa Bubon
Sonda Amon
Jaskyňa Ofrflané
Jaskyňa stretnutia
Bivaková jaskyňa
Jaskyňa pod reťazami
Plavecká jaskyňa – PP1
Jaskyňa Pec
Trojvchodová Anežka
Roštúnska priepasť

Objavené
metre

Zamerané
metre

5,5
4,5
10
44
41
2,5
2,5
3,5
7

10
44
41

Technické
denníky

Počet akcií / hodiny

16
6
2
1
2
1
1
10
6
3
7
1

16 / 64,5
6 / 18
2 / 12
1/6
2 / 14
1/8
1/4
10 / 47,5
8 / 27
3 / 18
7 / 34,5
1/7

Smer Sedlákova diera

Na valnom zhromaždení a Speleomítingu SSS vo Svite sa v apríli 2014 zúčastnilo päť našich členov. Deň otvorených dverí sme zorganizovali za hojnej
účasti verejnosti 1. mája a 1. augusta
v jaskyni Haviareň a tradične ku koncu
roka 30. 12. v Plaveckej jaskyni – PP1.
Vladimír Tencer
Organizačné správy SSS
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Sonda Amon

Jaskyňa Nový 1

Oblastná speleologická skupina Rimavská Sobota
bolo zaznamenaných niekoľko perspektívnych lokalít, na ktoré sa
členovia zamerajú v roku 2015.
Na Koniarskej planine sa odpracovalo 6 akcií, z toho 3 boli
zamerané na prehlbovanie zatiaľ
nepomenovanej sondy nad vyvieračkou Rybník. Priepasť sme prehĺbili o 1 m a začali sme používať po
domácky vyrobený vrátok s elektrickým

Členovia OSS Rimavská Sobota
pracovali počas uplynulého roka
na viacerých lokalitách.
Najviac akcií bolo odpracovaných v Tuhárskom krase na lokalite Priepasť za kaštieľom, kde
sa počas 6 akcií podarilo sondovacími prácami postúpiť do hĺbky
7 m. Ďalšie 3 akcie boli zamerané na
rekognoskáciu okolitého terénu, pričom
Spravodaj SSS 1/2015
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pohonom. Ostatné akcie boli zamerané na rekognoskáciu okolia a Slovenskej skaly.
V Divínskej hradnej jaskyni sa uskutočnili 3
akcie, ktoré boli zamerané prevažne na kontrolu
lokality. Vzhľadom na to, že jaskyňa sa nachádza
na území často navštevovanej Národnej kultúrnej pamiatky Divín, jaskyňu bude potrebné
v krátkom čase uzavrieť. Uskutočnilo sa aj stretnutie s orgánmi štátnej správy, na ktorom sa
predbežne určili podmienky uzatvorenia jaskyne.
V Špaňopoľskej jaskyni sa v uplynulom
roku odpracovali 2 akcie, na ktorých sa odstraňoval nakopaný sediment z Veľkej sály;
v chodbe, ktorou sa snažíme postúpiť do nových priestorov, sme vykopali 1 m.
V Malej drienčanskej jaskyni sme počas
jednodňovej akcie prekopali zanesený vstup do
jej zadných priestorov na overenie možnosti
ďalšieho pokračovania, avšak lokalitu z tohto
hľadiska nepovažujeme za perspektívnu.
Rekognoskačné a poznávacie akcie sme zorganizovali v oblasti Rangasky a Tepličného
(Tisovský kras) a v okolí Holého vrchu (Drienčanský kras).
Členovia OSS RS v uplynulom roku zorganizovali 26 pracovných akcií, z ktorých bolo vyhotovených 20 technických denníkov. Zúčastnili
sa aj na environmentálnej akcii pri príležitosti
Dňa Zeme (prednáška o jaskyniach v gymnáziu). Činnosť OSS RS bližšie priblížili návštevníkom Drienčanských dní (ukážky jednolanovej techniky pre deti, výstava jaskyniarskeho
výstroja a fotografií z prierezu činnosti skupiny
so sprievodným slovom). Výstavou fotografií sa
prezentovali aj na akcii pre obyvateľov Rimavskej Soboty na súťaži vo varení kapustnice. Členovia OSS RS v spolupráci s rimavskosobotskými skautmi a priateľmi skautingu zorganizovali
výmenu latovania a celej krytiny na skautskej
klubovni (odpracovaných 14 dní v počte 10
ľudí/1 deň), ktorej časť priestorov využívajú ako
klubovňu a sklad materiálu. Dvaja členovia OSS

Divínska hradná jaskyňa – povrch. Foto: F. Radinger

Divínska hradná jaskyňa – vchod. Foto: F. Radinger

Divínska hradná jaskyňa – Hrad v dóme. Foto: F. Radinger

RS sa zúčastnili meračského kurzu a kurzu
Therionu v Demänovskej doline.
Igor Balciar, člen OSS

Speleoklub Rokoš
Z dôvodu uplynutia platnosti rozhodnutia
KÚŽP v Trenčíne /2007/00266-4 Ďu zo dňa
Organizačné správy SSS

18. 4. 2007 Speleoklub Rokoš nevykonával jaskyniarsku činnosť v jaskyni Vahanka.
Ľubomír Kubíček, predseda speleoklubu
58

Spravodaj SSS 1/2015

Speleo Rožňava
hadnému oknu, čo sa nám podarilo po
osadení dvoch ďalších kotiev. Voľným
lezením sme nakoniec dosiahli okno
a vstúpili sme do nových priestorov.
Tie sa zamerali v dĺžke 150 m. Na
akcii sa zúčastnili členovia: T. Suchý,
M. Repaszký, J. Heteši a R. Krúzs.
Paralelne sme robili výskum už známej Mramorovej studne (-11 m), kde sa už
viac ako tri desaťročia kope vo veľmi tvrdej hornine zvanej mramor. Podarilo sa nám odvŕtať

Začiatok roka bol veľmi smutný.
Dňa 27. 1. 2014 v skorých ranných
hodinách nás po dlhej a ťažkej
chorobe navždy opustil dlhoročný predseda klubu Speleo Rožňava Ing. Ondrej Bolaček (Bandy).
Následne nato dňa 15. 4. 2014 nás
nečakane opustil aj dlhoročný člen
klubu Ladislav Balázs (Balage). Preto
bolo potrebné zvoliť nové vedenie klubu. Dňa
14. 2. 2014 na mimoriadnej členskej schôdzi
bol zvolený nový výbor. Predsedom sa stal Bartolomej Šturmann, podpredsedom Mikuláš
Repaszký a členom výboru Peter Szeleš.
Aktivita členov klubu v priebehu roku 2014
zaznamenala mierny nárast, ako to vyplynulo
z konštatácie na výročnej členskej schôdzi skupiny 6. 2. 2015. Z 29 pôvodných členov na tejto
schôdzi boli prijatí traja členovia ako čakatelia.
Klub Speleo Rožňava vykonával svoju činnosť v nižšie uvedených známych lokalitách
Horného vrchu, Silickej, Plešiveckej a Zádielskej planiny v NP Slovenský kras v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Košice, Odboru
starostlivosti o životné prostredie č. OU-KEOSZP1-2014/010594 zo dňa 17. 3. 2014.
Prieskumná a dokumentačná činnosť. Pokračoval prieskum v Gombaseckej jaskyni, a to
dôkladným prieskumom komínov v neprístupných častiach jaskyne. Pri prieskume sme použili 5 m dlhý hliníkový rebrík. Najvyššie položený komín, ktorý bol hlavným cieľom, sme
nedosiahli. Jeho poloha je na konci Kaňonu,
v ostrej zákrute riečiska v smere toku rieky.
V tomto mieste je veľký sintrový nátek, nazývaný Medúza. Komín sa nachádza ešte 16 m nad
ním. Asi 7 m pod otvorom komína sme našli
v blate vytlačené písmená BT 1952.VIII.15. Na
úrovni Medúzy sa nachádza stará chodba vrchnej starej úrovne jaskyne. Chodbu sme zamerali
na 25 m. Ďalší komín, ktorý sme sa rozhodli
preskúmať, je na ľavej strane riečiska v priečnej
pukline. Na skoro kolmej stene sme sa rebríkom
dostali do výšky asi 6 m, odtiaľ sme na ďalší postup použili 3 kotvy. Vo výške 12 až 15 metrov sa
nachádza šikmá plošina, ktorá vedie do otvoru
v priemere asi 0,4 × 0,8 m. Dostali sme sa k záSpravodaj SSS 1/2015

Víkendová akcia Ponor pri zemiačnisku.
Foto: M. Repaszký
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a Plešiveckej planiny a preveľký balvan s hmotnosťou
cvičenie záchranných techcca 250 kg. Objavila sa trhlina
ník. V sobotu sa uskutočnila
šírky asi 20 cm. Za pomoci
spoločná cvičná záchranná
kamery GoPro sa nám ju poakcia v priepasti Veľká Bikfa
darilo nafilmovať až do hĺbky
(-141 m). Akcia preverila pri5 m, ale na konci je zával; prepravenosť a potvrdila možto sme pokračovanie prieskunú a do budúcnosti vhodnú
mu tejto trhliny ukončili. Na
súčinnosť a spoluprácu jasakcii sa zúčastnili: B. Šturkynných záchranárov HSZ,
mann, A. Lázar, N. Kinyik, J.
TOPR a SZS SSS.
Drenko a J. Ambrúž.
Na valnom zhromažZačiatkom septembra sme
dení SSS v apríli vo Svite
cez víkend vyrazili na 3-dňobolo jedným z hlavných bovú akciu do Ponoru pri zedov programu aj oceňovamiačnisku, kde sme pracovanie úspešných klubov aj jedli na rozširovaní priestorov
notlivcov jaskyniarov. Nový
vedúcich k riečisku. S najpredseda klubu Bartolomej
väčšou pravdepodobnosťou
Šturmann prevzal zlatú meje to začiatok väčšieho jas- Objav v Gombaseckej jaskyni.
dailu udelenú Ing. Ondrejokynného systému, ktorý je Foto: M. Repaszký
vi Bolačekovi in memoriam
prepojený aj s Jaskyňou v ponore Jašteričieho jazera. Pre extrémnu tvrdosť za zásluhy o rozvoj jaskyniarstva v Rožňave
horniny a ťažký prístup s technikou sa nám a na Slovensku.
V priebehu roka bola veľmi významná spolopodarilo postúpiť len krátku vzdialenosť. Zároveň sa nám podarilo rozšíriť otvor vedúci do čenská aktivita klubu.
Každoročná súťaž na Spišskom salaši „Gulášnových priestorov v prvej šachte.
Dňa 12. 1. 2014 v telocvični SZŠ sme mali fest Branisko“ potvrdila umenie nášho klubu
možnosť vyskúšať si záchranárske metódy uvariť najlepší guláš. Prvým miestom sa môžes nosidlom. Precvičovali sme rôzne možnosti me pochváliť už po niekoľký raz. Tajný recept
boduje už niekoľko rokov. Na akcii sa zúčastnivyťahovania a spúšťania zranenej osoby.
Dňa 25. 1. 2014 sa členovia klubu zúčastni- lo 17 družstiev. Tento rok sme pripravili popri
li prednášky o Ardovskej jaskyni, kde o his- varení aj 35 metrov dlhý traverz pre deti.
V areáli Gombaseckej jaskyne sme pripravili
tórii Ardova prednášal náš člen klubu Ján
Ambrúž. Ľudovít Gaál priblížil vo svojom s SSJ, so správcom a sprievodkyňami súťaže
vystúpení vznik planín Slovenského krasu pre deti, vstupy do jaskyne so Snehulienkou
a krasových javov. Mali sme možnosť pozrieť a rozprávkovými bytosťami a iné atrakcie.
si zaujímavý film o Ardovskej jaskyni a vy- Náš klub potešil deti aj 50 m dlhým traverpočuť si prednášku predsedu speleoklubu zom na lane.
Brigádnická činnosť, chata Buzgó. Ako každý
Badizér Ardovo.
V dňoch 21.11. až 23. 11. 2014 sa v Rožňave, rok sme pripravovali palivo na kúrenie, čistili
Slovenskom krase, uskutočnil medzinárodný a kosili okolie areálu chaty. Upravili sme priesseminár jaskynnej záchrany. Na podujatí sa ok- tor okolo ohniska, kde sme osadili dve lavičky.
Na spoločných akciách v teréne sa podieľali
rem 11 jaskynných záchranárov HZS zúčastnili
aj 4 jaskynní záchranári TOPR-u z Poľska, 5 aj jaskyniari z Liberca a z Budapešti.
Na činnosť skupiny v roku 2014 cez 2 %
dobrovoľných záchranárov Speleologickej záchrannej služby a 3 jaskyniari z nášho klubu. prispeli firmy a jednotlivci, za čo im ďakujeme.
Prehľad činnosti. Z akcií v teréne sme vyhoCieľom seminára bolo vymeniť si skúsenosti
z minulosti a prezentovať novinky v oblas- tovili spolu 14 technických denníkov. Celkový
ti zdravotníckej starostlivosti o postihnuté- počet akcií: 20, spoločné akcie: 6, objavené
ho v jaskynnom prostredí. Počas podujatia sa metre: 164.
Bartolomej Šturmann, predseda klubu
uskutočnila aj rekognoskácia priepastí Silickej
Organizačné správy SSS
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Oblastná speleologická skupina Ružomberok
Skúmali sme aj jaskyne v Ľupčianskej doline a na Salatíne. Tu
sme objavili niektoré jaskyne
v Zemianskej doline. V Ľupčianskej doline sa nám podarilo nájsť
jaskyňu v Hunkovie, pričom sme
zamerali viacero depresií a závrtov. V masíve Sliačanskej Magury sme našli jednu starú
banskú štôlňu.
Ďalej sme skúmali jaskyne v Turíku a zisťovali sme ich ďalšie smerovanie na prípadný
hlbší prieskum.
Na Tlstej hore sme pracovali v Jalovej priepasti. Postavili sme nad priepasťou trojnožku na
ťahanie materiálu. Takto sme dokázali efektívne vyťahať z priepasti cca 200 vedier a zostúpili
sme ďalej. Priepasť treba ďalej rozšíriť a utešene
pokračuje cez úžinu, cez ktorú vidno ďalej.
V oblasti Strečna a Domašínskeho meandra
sme dokumentovali starú štôlňu na meď v dĺžke cca 60 m. Niekoľko akcií sme uskutočnili
aj do kameňolomu Kraľovany, kde sme spolu
pracovali s JS Aragonit. Pracovali sme hlavne
v sonde pri Ľudmile.

V roku 2014 sme odpracovali
55 akcií a naša činnosť sa zameriavala na tieto oblasti: Liskovská jaskyňa a okolie, Liskovský
kameňolom, Sonda nad Krížovou cestou, Jalová priepasť na Tlstej
hore, Ľupčianska dolina, Salatínka, Turík,
Strečno, Krížska a Ľubeľská dolina, Čebrať,
Kraľovany, Krpeľany a ďalšie.
V Liskovskej jaskyni sme pracovali na viacerých miestach – na Západnom konci za
bodom 505, Mackojurečkových chodbách nad
jazerom smerom hore. Tu sme postúpili o 2
metre. No komín mieri stále hore sedimentom v plnom profile. Niekoľkokrát nám tu
sediment spôsobil samovoľný prieval a museli
sme pracovisko opäť vykopať. Práce sa značne
zjednodušili, keď Marek Macko, Pavol Jurečka
a Michal Drobný prerazili úžinu, aby sa tu
dalo v pohode prechádzať a transportovať materiál. Po tomto zásadnom zlepšení sa tu uskutočnilo aj niekoľko úspešných výkopových akcií. Chodba začala mieriť na západ do bieleho
miesta. Problém je už iba s transportovaným
materiálom, ktorý už nie je pomaly kde dávať,
ale je tu veľká perspektíva ďalšieho postupu.
Sondovali a kopali sme v Severnom závale
nad Sienkou nad jazerom. Tu sme sa pokúšali
rozoberať zával smerom na Camberovu sondu.
V Pieskových chodbách pod haldou sme pracovali aj v Hochmuthových chodbách (H60).
Tu sme postúpili o 7 metrov, pričom je tu prievan a vo výskume budeme určite pokračovať.
Nad Liskovskou jaskyňou v Sonde nad Krížovou cestou sme rozšírili pracovisko a zahĺbili
sme sa o 0,5 m. Pri prácach sa odkryla puklina,
ktorá ide smerom dole a v zime sa tu intenzívne odparuje teplý vzduch.
Vykonávali sme pravidelnú kontrolu jaskyne a jej uzáverov. Za celý rok sa nezistilo
poškodenie ani cudzie vniknutie. Každý rok sa
členovia zúčastňujú aj na počítaní netopierov.
V Liskovskej jaskyni sa pri jej kompletnej prehliadke zistilo len bežné množstvo tu zimujúcich netopierov.
V Liskovskom kameňolome sa vykonávala
kontrola a prieskum. Kopalo sa v sonde nad
Jaskyňou č. 2 a v Jaskyni pod Ostrou skalou.
Spravodaj SSS 1/2015

Kopanie v Sonde nad Krížovou cestou

Exkurzia v Liskovskej jaskyni
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Navštívil nás krúžok mladých speleológov
s Peťom Holúbekom a kol. Deti sme zoznámili s jedinečnými podmienkami podzemia
Liskovskej jaskyne.
V Nízkych Tatrách a ich okolí sme pracovali
na dokumentácii banských diel, pričom sme
tu zameriavali a spracovali aktuálnu fotodokumentaristiku. Zúčastňujeme sa aj banských dní
v Banskej Štiavnici, Kremnici a Španej Doline.
Členovia klubu aktívne pracovali na povrchovom zameriavaní jaskýň a krasových javov za
pomoci GPS. Zaznamenávanie ponorov a iných
krasových javov v teréne nám napomáha lepšie pochopiť charakteristiku krasu. Komplexná
práca sa priebežne zaznamenávala do digitálnej
mapy Freemap.sk. (Výročná správa bola krátená
a upravená na publikovanie v Spravodaji SSS.

Členovia OS Ružomberok rokujú na 50. výročnej
členskej schôdzi dňa 22. 2. 2015

Plné znenie je dostupné v archívoch OSS Ružomberok.)
Pavol Jurečka, podpredseda OSS

Speleoklub Slovakia – Ďumbier
Nové pracovisko bolo potrebné uzavrieť
a zastrešiť rovnako na uloženie a uschovanie pracovného náradia a stavebného materiálu i ako ochrana pred náhodným pádom do hĺbky 6 metrov.
Jaskyniari ponúkli Štátnym lesom
vyčistenie lokality od zlámaného dreva za odplatu použitia
zvlečených smrekov na stavbu
tzv. zemľanky. Tá má za úlohu pracovisko
ochrániť pred ďalšími lavínami. Jednoducho
po streche pracovisko preskočia a zastavia sa
až v protisvahu nad sondou. Čo sa však nepodarilo zmeniť, je poloha pracoviska len niekoľko metrov od frekventovaného turistického
chodníka a práca jaskyniarov tu veľmi pripomína ukážky manuálnej práce a ľudových
remesiel v nejakom skanzene. Samozrejme,
jaskyniari neušli ani starostlivým očiam stráže
prírody, a tak nás v dobrej viere udali na OúŽP
v Brezne vo veci trestného činu nedovolenej
stavby v ich výsostnom chránenom území.
Aj gravitácia zeme je proti nám a podkopaná
oceľová rúra s hmotnosťou dve tony vzdoruje
klesať zároveň s kopanou sondou. Nasleduje
vonkajší obvodový výkop do hĺbky 6 metrov,
no aj tak oceľový kolos visí v „lufte“ a smeje
sa nám do očí. Preto rúru podozrievame so
spolupráce s naším odvekým triednym nepria-

Rok 2014 bol v Ďumbierskom vysokohorskom krase opäť hektický. Aj
napriek znárodňovaciemu procesu
začatému novou krvou v radoch
ŠOP za účinnej spolupráce našich bývalých kamarátov-profesionálov zamestnaných v SSJ
dobrovoľní jaskyniari pokračovali v prieskumnej činnosti.
V JMN, najrozsiahlejšej jaskyni Ďumbierskeho krasu, bodovali naši neúnavní bratia
Bystričania Mudrák-Budaj s novými objavmi
presahujúcimi 300 m a dĺžka jaskyne sa domeraním predĺžila o ďalších 230 m. Domáca
omladina v spolupráci s jaskyniarmi z Ružomberka robili prieskum v Jaskyni studeného vetra. Po neúspechoch nájsť perspektívne miesto
na ďalšie objavy a začatí znárodňovacieho procesu štátnej správy sa jej objavitelia rozhodli
jaskyňu odstrojiť, totálne uzavrieť a ponechať
ju neporušenú pre múdrejšie generácie.
Speleoklub sústredil všetky svoje sily do
najdrahšej a najnebezpečnejšej sondy nazývanej Lavínište. Po strojovom osadení oceľovej
rúry s priemerom 1500 a dĺžkou 6000 mm
v sonde ešte v roku 2013 sa tu vybúrila lavína
a všetko zničila. Zostala iba stará sonda plná
kmeňov strhnutých smrekov a snehu a osadená rúra ako pasca na odchyt turistov a zveri.
Organizačné správy SSS
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tom kopať a vyberať materiál. Oceľová výstuž
napokon dosadla na vápencové súvrstvie, a tak
stále sa prehlbujúca sonda potrebuje iný druh
zabezpečenia proti zavaleniu. Tu je potrebná
pravidelná betonáž skruží zo železobetónu
v intervaloch pol metra a následné vyplnenie
vzniknutých medzier betónom a kamenným
murivom. Postup spomaľuje zrenie betónu,
a tak ďalšie hĺbenie môže pokračovať vždy po
28 dňoch. Ale my vydržíme a nový, opäť ne
chcený objav sa iste čoskoro dostaví.
Milan Štéc, predseda SK

teľom Napantom a vyhlasujeme jej totálnu
vojnu. Za neoceniteľnej pomoci pyropatrón
a obetavých strelmajstrov Maťa Hogera, Stacha Mudráka a Paľa Huťku rúra nakoniec po
roku klesá o potrebných 1,5 metra. Išlo to len
za pomoci použitia XXXL „pucky“, spôsobujúcej vibrácie oceľovej rúry, ktorá sa posúvala
nadol len niekoľko centimetrov denne. Vďaka
nelegálnej zemľanke a slabej zime pracujeme
netradične aj v tomto období. Najskôr je ale
potrebné každodenne rozmraziť pracovisko
hodinovým nahrievaním PB horákom, až po-

Speleologický klub Slovenský raj
ky jaskyne boli zmerané súradnice
vchodov a fotodokumentácia pozície jaskyne. V Stratenskej jaskyni
sa uskutočnila akcia v Chodbe reprezentantov. Okrem sondovania
pripojená bola na bod 1825 diera
s prievanom.
1. 2. o 17. h sa začala výročná
členská schôdza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2013 a plánom na rok
2014. V bohatej diskusii sme prebrali mnohé
problémy. Každý účastník dostal diplom a plaketu. Pri odchode sa všetci tešili na budúcoročný 3. zimný zraz.
Ďakujeme všetkým účastníkom za vytvorenie príjemného, kamarátskeho prostredia
a osobitne hlavnému organizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Speleologický klub Slovenský raj
mal k 1. 1. 2015 42 členov. Ich
činnosť v r. 2014 bola zameraná
na prieskum a evidenciu povrchových a podzemných krasových
javov v Slovenskom raji, menej aj
v iných lokalitách.
Plánované úlohy sme splnili takto:
Prieskumné práce
2. zimný zraz
Po dobrých skúsenostiach z minulého roku
sme sa rozhodli pokračovať v zimných zrazoch. Aj v tomto roku 2. zimný zraz členov
Speleologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 31. 1. – 2. 2. v penzióne Borovica v Stratenej za účasti 23 členov klubu:
Ing. Juraj Balčák, Ing. Peter Budický, Ľuboš
Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolína
Danielová, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Miroslav Košík, František Miháľ, Oľga Miháľová,
Karel Molík, Pavel Molík, Otília Novotná,
RNDr. Ladislav Novotný, Peter Pollág, Ladislav Scheirich, Ing. Peter Schuster, Matouš
Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav
Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová a piati
rodinní príslušníci.
Pracovnou náplňou bolo štítkovanie jaskýň na planine Pelc – v jej vrchnej časti, práca v Stratenskej jaskyni. Snehové podmienky – málo snehu dovoľovali využiť v teréne
lyže-bežky len obmedzene. Osadené štítkami
boli jaskyne Dobývka Fe rudy, V brale, Diera
v streche, Motýlia a Strmá jaskyňa. Pre všetSpravodaj SSS 1/2015

Jaskynný systém Stratenskej jaskyne
Stratenská jaskyňa
V uplynulom roku v Stratenskej jaskyni
pokračovali sondovacie prieskumné práce
v Chodbe reprezentantov. Razila sa chodba
východným smerom a bola otvorená dutina
s intenzívnym prievanom. Z hľadiska perspektívnosti treba na tomto pracovisku pokračovať. Celkove boli do Chodby reprezentantov
zorganizované 4 pracovné akcie.
Na základe výsledkov prieskumu v jaskyni
Duča bola preskúmaná spodná časť Strmého
dómu, časti Úrazovej chodby a chodby Pod
sprchou. Prieskumom sa zistili miesta, kde
treba v prieskume pokračovať.
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mom známych priestorov sa objavilo niekoľko
odbočiek s perspektívou ďalšieho prieskumu.
V závere Višňovej chodby bola objavená Veľká
chodba.
Počas jaskyniarskeho týždňa bola zameraná
Valentínka, Rysia priepasť a Višňová chodba.
V základných a hlavných smeroch sa zamerala a zdokumentovala Veľká chodba. Podrobnejší
prieskum tejto chodby ukázal na perspektívnosť
niekoľkých odbočiek. Ďalšie sondovacie práce
určite prinesú aj ďalšie objavy.
Z objavených častí bola vyhotovená aj fotodokumentácia, ktorá ukázala, že výzdoba, ale
aj niektoré morfologické formy (zarovnané
stropy, hnilecké štrky, biela sintrová výzdoba)
sú analogické so Stratenskou jaskyňou. Aj
hlavné smery chodieb smerujú pod priestory
Stratenskej jaskyne a na druhú stranu pod
kvapľové priestory Dobšinskej ľadovej jaskyne.
Doterajšie výsledky prieskumu potvrdili
predpokladanú speleologickú perspektívnosť
jaskyne Duča.

Do Stratenskej jaskyne bolo zorganizovaných
5 exkurzií pre rodinných príslušníkov členov
klubu, pre bývalých členov klubu a poľských
jaskyniarov a turistov, spolu 16 exkurzistov.
Dĺžka Stratenskej jaskyne sa zatiaľ nezmenila: 19 752 m + Psie diery 2670 m = 22 422 m.
Celkove sa v jaskyni odpracovalo 26 človekodní.
Jaskyňa Duča
Už prvé prieskumné akcie v jaskyni Duča
priniesli objavy. Objavená bola Zavalená chodba s Valentínkou s bohatou bielou výzdobou
a Rysia priepasť. Nasledovalo orientačné zameranie objavených priestorov. Z Rysej priepasti bola objavená Višňová chodba a ďalšia
15 m hlboká priepasť. Tieto priestory sa
orientačne zamerali. Na ďalší prieskum boli
nainštalované 2 lanové rebríky a jedno lano.
Počas ďalšej akcie sa zamerala a zadokumentovala Zavalená chodba s vyhotovením čistokresby. Na nasledujúcej akcii sa preskúmala
a zamerala Valentínka. Podrobným priesku-

Valentínka. Foto: F. Miháľ

Veľká chodba a Višňová chodba. Foto: T. Hovorka
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Objavené a zamerané chodby v roku 2014 v jaskyni Duča

Názov chodby
Zavalená chodba
Valentínka

Dĺžka zameraného
polygónu v m
111
83

Zajíčkove chodby

37

Rysia priepasť

48

Višňová chodba
Veľká chodba
Spolu

záujem a každý účastník si odniesol s knižkou
aj peknú spomienku na pobyt medzi jaskyniarmi. Na rad prišiel jaskyniarsky guláš a občerstvenie. V družnej besede účastníci strávili
príjemné popoludnie.
Podvečer nasledovala prezentácia 50 rokov
Speleologického klubu Slovenský raj, v ktorej
predseda klubu Ing. Ján Tulis zhodnotil činnosť klubu od jeho vzniku cez 50-ročné obdobie až podnes. Oslavy pokračovali do skorých
ranných hodín.
V rámci pracovnej činnosti sa najväčšia pozornosť venovala jaskyni Duča. Priestory objavené v tomto roku – Valentínka, Rysia priepasť
a Višňová chodba, spolu 275 m podzemných
priestorov – sa zamerali a zdokumentovali.
Menší rozsah prác sa vykonal v Jaskyni pri
čmeliakovi. Oštítkované boli 2 jaskyne na Pelci
a 6 jaskýň na planine Skala.
Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnili štyri
exkurzie pre 37 záujemcov.
Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej teplej
stravy a pitnej vody pre účastníkov zabezpečoval Peter Čížek so svojimi pomocníkmi a pohotovostnou službou, technické zaistenie týždňa
mal na starosti Braňo Tulis.
Výbor ďakuje všetkým, veľkým aj malým
účastníkom za vykonanú prácu, za vykopané
kubíky, za zameranie jaskýň a nových priestorov v jaskyni Duča, za plné hrnce dobrôt,
za veselú náladu...všetkým za ochotu, ktorou
prispeli k úspešnému priebehu jaskyniarskeho
týždňa.

130
95
504

XLVII. klubový jaskyniarsky týždeň
V dňoch 1. – 10. 8. 2014 bol pôvodne naplánovaný klubový jaskyniarsky týždeň v doline
Tiesňavy v Slovenskom raji. Prví účastníci prišli
v piatok dopoludnia do tábora v doline Tiesňavy
podľa plánu. Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu a 39 hostí: z toho 10 bývalých členov klubu, 27
rodinných príslušníkov členov klubu (manželky,
deti, priatelia...) a dvaja oficiálni hostia: predseda
SSS Ing. Peter Holúbek a riaditeľka Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva RNDr.
Dana Šubová, CSc. Program týždňa bol zameraný na Jaskynný systém Stratenskej jaskyne,
na južnú časť Slovenského raja a na slávnostnú schôdzu pri príležitosti 50. výročia vzniku
Speleologického klubu Slovenský raj.
Slávnostný program pri príležitosti 50. výročia vzniku SK Slovenský raj sa začal 3. 8.
o 14.30 h. V. Daniel, tajomník klubu, otvoril
slávnostné stretnutie privítaním prítomných.
Predseda klubu Ing. Ján Tulis po uvítaní uviedol, že za 50 rokov klub prešiel rôzne úspešné
a menej úspešné obdobia. A o nich si chceme
pohovoriť, pospomínať a pozrieť sa aj trochu
dopredu, akou cestou by sa mal klub uberať.
Zaželal bývalým a súčasným členom klubu, ich
rodinným príslušníkom a hosťom príjemný
pobyt a nezabudnuteľné zážitky. Niektorým
členom klubu boli odovzdané vyznamenania,
ktoré im udelila Slovenská speleologická spoločnosť: Otília Novotná – strieborná medaila;
Karel Molík – čestné uznanie; Ing. Branislav
Tulis – čestné uznanie.
Program pokračoval krstom knižky 50 rokov
Speleologického klubu Slovenský raj. Krstiteľom bol Doc. Matej Daniel, PhD. Použitá bola
sintrová drvina a voda zo Stratenskej jaskyne.
O knižku bol medzi prítomnými mimoriadny
Spravodaj SSS 1/2015

Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Slovenského raja a niektorých iných území
Veľmi intenzívne sa pracovalo aj na iných
lokalitách Slovenského raja.
Pri návšteve v jaskyni Skala sa zistilo prieskumné sondovanie neznámymi osobami.
V Medvedej jaskyni sa v zime uskutočnilo
spočítavanie netopierov. Člen klubu sprevádzal
zoológov. Exkurzia pre členov ČSS a kontrola
uzáveru.
Speleologický prieskum sa urobil v Prielome Hornádu. Zameraná bola jaskyňa Tri abri
a nájdená 6 m dlhá jaskyňa, ktorú nemá klub
v evidencii.
V jaskyni Vajsova šanca sa spolu s členmi klubu Nicolaus spravil prieskum a opis jaskyne,
zameraných bolo 265 m s prevýšením 36,6 m.
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Pokračovalo osadzovanie evidenčných štítkov vo vchodoch jaskýň. Štítkami boli označené tieto jaskyne: Líščia priepasť, Pustá jaskyňa
na Dubnici; v Kláštornej rokline to bola Voňavá diera, Kolumbova brána, Abri pri chodníku;
na krasovej planine Skala Jedličková jaskyňa,
v rokline Kyseľ Ružová jaskyňa a Zbojnícke
diery. Zo všetkých štítkovaných jaskýň sa spravila fotodokumentácia vchodov a najbližšieho
okolia a určili súradnice vchodov, pokiaľ to
prírodné podmienky dovolili. Opravené boli
štítky na jaskyniach Rysovec 1 a Rysovec 2.
Na Skale oštítkované jaskyne: Na Skale (7),
Diera pri lanovke 1, 2, 3, (16, 17, 18), Jazerná

Urobená fotodokumentácia a zistené riečne
štrky.
Na východnej stráni planiny Pelc sa zistili dve
jaskyne: Voniarka 1 (5 m) a Voniarka 2 (15 m).
Zamerané boli súradnice jaskýň a vyhotovená
fotodokumentácia.
Povrchovým prieskumom v okolí Kešelovej
diery sa zistili dva závrty.
Na pravom brehu doliny Tomášovskej Belej
boli zaevidované dve jaskyne: Staré vedro (13 m)
a Pod vežou – tunel (7 m). Vyhotovená fotodokumentácia.
Na Rysovci boli zaevidované 3 závrty s priemerom 3 a 4 m, hĺbkou do 2 m.
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Výchovné, informačné a vzdelávacie
aktivity
Členovia klubu sa zúčastnili rozličných podujatí organizovaných SSS a SSJ.
Na 17. valnom zhromaždení boli vyznamenaní títo členovia klubu: V. Daniel a F. Miháľ
zlatou medailou za zásluhy v speleológii, P.
Čížek, K. Danielová, O. Novotná striebornou
medailou; čestné uznanie získali P. Balážik, J.
Balčák, P. Budický, P. Hovorka, M. Košík, K.
Kotrasová, K. Molík, P. Schuster, Š. Skalský, P.
Smatana, B. Tulis a J. Váš. Speleologický klub
Slovenský raj dostal k 50. výročiu založenia
klubu čestné uznanie za dlhoročnú činnosť.
Na Speleomítingu SSS okrem organizačného zaistenia (Oľga Miháľová) sa zúčastnilo ďalších 18 členov klubu. Celú akciu zabezpečovala
O. Miháľová s pomocníkmi Ing. P. Budickým,
F. Miháľom a Ing. Š. Skalským. Marián Soják
a František Miháľ vystúpili s prednáškou Archeologická perspektíva jaskýň v okolí Kojšova
a Ružína.
Dvaja členovia sa zúčastnili Speleofóra ČSS.
V rámci publikačnej činnosti v Spravodaji
SSS bol publikovaný príspevok O. Miháľovej
o Speleomítingu 2014. V spolupráci s SSS sme
vydali publikáciu 50 rokov Speleologického
klubu Slovenský raj.
Šesť členov sa zúčastnilo na premiére filmu
o Slovenskom raji, na realizácii ktorého sa aj
osobne podieľali.
Dvaja členovia sa zúčastnili slávnostnej konferencie pri príležitosti 50. výročia ochrany
prírody Slovenského raja. Predseda SK SR
vystúpil s pozdravným príhovorom a zúčastnil
sa ako sprievodca terénnej exkurzie, kde prítomných zoznámil s geologickým a geomorfologickým vývojom Slovenského raja a s Jaskynným systémom Stratenskej jaskyne. Na tejto
konferencii dostal predseda klubu Ďakovný
list MŽP a klub Ďakovný list ŠOP.

štrbina (8) – 48 51 48,3; 020 22 26,3; 885 m
n. m., Nad mostom (35) – 48 52 00,2; 020 21
54,9; 815 m n. m.
Iné lokality
Preskúmaná bola stará štôlňa na prívod vody
do Levoče, 540 m z nej sa zameralo. Vyhotovená fotodokumentácia a zamerané súradnice
vchodu.
Návšteva štôlne August v Štófovej doline,
fotodokumentácia, meračská dokumentácia,
prieskum okolia s množstvom starých štôlní
a háld.
Návšteva a prieskum starých štôlní Vyšná
a Nižná Jöremenyi na Dobšinskom kopci, kde
sa ťažili niklo-kobaltové rudy. Bohatý výskyt
sekundárnych minerálov, hlavne Ni a Co. Fotodokumentácia.
Archeologický prieskum
Archeologický prieskum sa vykonal v týchto
jaskyniach Slovenského raja: Mníchova, Pavúčia, Kláštorná, Biela a Matka. Najvýznamnejšia
je Čižmová jaskyňa, ktorej výskum potvrdil peňazokazeckú činnosť zo 16. storočia. Z výskumov bola urobená fotodokumentácia a zamerané súradnice. Skúmalo sa aj bezprostredné
okolie jaskýň. Na základe zistených poznatkov
je možné posúdiť perspektívnosť jaskýň pre
podrobný archeologický výskum.
V Čiernej hore, Malý Ružinok sa urobil archeologický výskum s cieľom posúdiť perspektívnosť Hadej, Zákrutovej a Medvedej jaskyne.
V Bujanovských vrchoch bol urobený archeologický výskum v jaskyniach Hoľa a Tunel,
pri Kojšove sa skúmali tieto jaskyne: Chyža, Pri
Chyži a Tonisové jaskyne.
V pohorí Galmus sa skúmala jaskyňa Kňazovka, v Poráčskej doline severne od Slovinskej
skaly staré haldy po baníckej činnosti.
Ochrana krasových javov
V rámci činnosti členov sa kontrolovali uzávery uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie diery, Okienková) vrátane ich údržby
a jaskyne, ktoré sú ohrozované návštevníkmi.
Okrem toho radoví členovia klubu vykonávali
počas 55 terénnych speleologických akcií kontrolnú ochranársku činnosť na vyše 100 speleologických objektoch. Naša činnosť bola zameraná
aj na ochranu povrchových krasových javov.
Spravodaj SSS 1/2015

Bezpečnosť pri práci
Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku
nedošlo pri jaskyniarskej činnosti členov klubu
k žiadnej mimoriadnej udalosti.
Ostatná činnosť
Klub kúpil dve maringotky, ktoré budú umiestnené v Stratenej a budú slúžiť na podporu jaskyniarskej činnosti v južnej časti Slovenského raja.
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Záver
Členovia Speleologického klubu Slovenský
raj sa v r. 2014 zúčastnili na 60 akciách, z toho
57 terénnych, ktorých náplňou bol speleologický prieskum, dokumentácia a ochrana krasových javov. Počas jaskyniarskych akcií sme
odpracovali v teréne 303 dní. V Slovenskom
raji bolo objavených a zaevidovaných 5 jaskýň
s celkovou dĺžkou 481 m, okrem toho v jaskyni
Duča objavených 504 m; zdokumentovali sa
dve jaskyne s celkovou dĺžkou 138 m, v jaskyni

Duča sa zameralo a zdokumentovalo 504 m,
spolu 642 m; 18 jaskýň bolo označených evidenčnými kovovými štítkami, z 24 jaskýň boli
v teréne zamerané súradnice pomocou navigátorov (GPS) a vyhotovená fotodokumentácia
vchodov. V Levoči bola zameraná stará vodovodná štôlňa v dĺžke 540 m.
Ďakujeme člnom SK SR za prácu vykonanú
v uplynulom roku a všetkým želáme úspešný
jaskyniarsky rok 2015.
Ing. Ján Tulis, predseda klubu

Speleodiver
a deniveláciu 95 m (Kýška, Kýšková, Manhart, Hutňan, Plankenbuchler, Vrábel, Kapucian, Urban).
Poslednou zahraničnou výpravou
v roku 2014 boli jaskyne na Sardínii, kde skúmame spolu s českým
Speleoaquanautom. Pri pokuse
o prepojenie systémov Bue Marino
a Su Spiria sme objavili 260 m,
ale jaskyne sa spojiť nepodarilo
(Kýška, Malík, Urban, Kapucian,
Hutňan, Manhart).
Na Slovensku sme sa hlavne venovali činnosti v jaskyni Skalistý potok. Od februára
sme sa zamerali na prekonanie sifónu 17.17
v horných partiách jaskyne. Spolu s českým
Speleoaquanautom sme tam uskutočnili

Členovia klubu Speleodiver sa
počas roku 2014 zúčastnili na viacerých významných projektoch
doma a v zahraničí.
K tým zahraničným patrí
Expedícia Xibalba Mexiko 2014,
kde sme počas februára objavili
a zdokumentovali 4100 m vodou
zatopených jaskýň (Kýška, Plankenbuchler, Urban, Kapucian,
Hutňan, Kýšková, Ágh). K druhej
nemenej významnej výprave patrí
každoročne organizovaná expedícia do Jaskyne Babuna v pohorí Jakupica v Macedónsku.
Počas nej sa nám podarilo nájsť pokračovanie
za druhým sifónom a predĺžiť jaskyňu
o 900 m; jaskyňa tak dosiahla dĺžku 2500 m

Zúgó. Foto: K. Kýška

Mexiko – Tux Ku Paxa. Foto: K. Kýška
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8 akcií, na ktorých sa žiaľ doteraz nepodarilo prekonať spomínaný sifón (Honeš†,
Kýška, Manhart). Na sklonku roka sme
obnovili činnosť prieskumu v „priamom
smere“ (Kýška, Malík, Vrábel). V jaskyni
Zúgó sme v novembri uskutočnili jednu
akciu, počas ktorej Hutňan a Manhart
zmapovali priestory za sifónom.
Venovali sme sa aj prezentácii našich
výsledkov. Tlačenou formou v Spravodaji
SSS a v českom Speleofóre, ale aj rôznymi
prednáškami či už na Speleofóre ČSS, ale aj
na kongrese talianskych jaskyniarov v Cesi,
Skalistý potok, zanorenie 17.14. Foto: B. Kýšková
kde si Dano Hutňan prebral ocenenie za
dlhoročnú činnosť v jaskyniach na Sardínii. Ne- tragická nehoda, pri ktorej zahynul Martin
smiem zabudnúť ani na Tomáša Urbana, ktorý Honeš. V mene celého klubu touto cestou ďapomáhal organizovať úspešný víkend pre ma- kujem všetkým, ktorý prispeli na zbierku pre
lých jaskyniarov v Čachtickom krase. V základ- rodinu Martina.
Zároveň ďakujem každému, kto prispel čo
nej škole v Bzinciach pod Javorinou zas Barbora
i len malým pričinením k dosiahnutým výsledKýšková prednášala školákom o jaskyniach.
Postihla nás aj jedna veľmi smutná udalosť, kom v minulom roku.
Karol Kýška, predseda klubu
ktorá na tento rok 2014 navždy vrhla tieň –

Sekcia speleopotápania
Jednu poznávaciu pracovnú akciu sme uskutočnili v jaskyni Zúgó, keďže nás oslovila skupina Jiřího Matého na potápačský prieskum.
Výsledok akcie: zoznámenie sa s lokalitou
a vytvorenie logistiky transportu.
S jaskyniarmi zo Spišskej Belej sme uskutočnili pracovnú akciu s cieľom zistiť aktuálny stav
v Mokrej diere, lebo v roku 2015 máme v pláne
pokračovať v jej prieskume v zadných častiach
sifónu, ktoré doteraz neboli preplávané.

V roku 2014 zmeny vo vedení skupiny ani
v kontaktných údajoch nenastali.
Sekcia speleopotápania nemá presne vymedzené pracovné územie a v činnosti sa orientuje na súčinnostnú spoluprácu so skupinami
v rámci SSS pri objavovaní, prieskume, dokumentácii a mapovaní zatopených častí jaskýň
a podzemných priestorov, a to predovšetkým
na základe oslovenia inými skupinami a subjektmi pri potrebe preskúmať podzemné priestory speleopotápačskou technikou.
Skupina uskutočnila v roku 2014 celkove 12
pracovných akcií. Sústredili sme sa predovšetkým na dokumentáciu, prieskum a obnovenie
značenia v zatopených častiach banského diela
Slovenské opálové bane (7 pracovných akcií).
Aj keď to nie je jaskynné prostredie, ide o potápanie v zatopených podzemných priestoroch,
a preto je to práca určená výlučne pre jaskyniarske potápačské skupiny. Výsledok prác:
odstránenie starých šnúr, navŕtanie nových
kotevných miest, osadenie nových šnúr podľa zásad bezpečného jaskynného potápania.
Práce budú ďalej pokračovať.
Spravodaj SSS 1/2015
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Veľmi dôležitým záujmom našej skupiny je
prieskum Jazernej jaskyne so Speleoklubom
Tisovec. V roku 2014 sme uskutočnili prieskum
Veľkého jazera. Bola natiahnutá linka na dno,
preskúmali sa potenciálne odbočky a okolie
dna. Zistili sme, že žiadne doteraz publikované
náčrty nezodpovedajú reálnemu stavu či už
profilu, hĺbky alebo charakteru odbočiek. Kryjú
sa len v opise existencie skalného okna. V tejto
lokalite vidíme veľký potenciál na získanie nových poznatkov o tejto jaskyni. Prieskum bol
videozdokumentovaný a z materiálu vznikol
krátky dokument. Kľúčovým objavom bol veľmi netypický bahenný výver v hĺbke 21 metrov,
ktorý ani po diskusii s odborníkmi a jaskyniarmi nevieme racionálne vysvetliť. Tento jav sme
zdokumentovali na video a v roku 2015 chceme
postaviť a umiestniť meraciu stanicu pred tento
výver so snímaním ostatných potenciálnych
vplyvov (kolísanie hladiny, teploty in a out
a pod.). Výsledok prác: objav nového fenoménu
v jaskyni, videodokumentácia Veľkého jazera,
základné merania profilu jazera. Spoločné výsledky z prieskumu Jazernej jaskyne boli prezentované na 3. ročníku zrazu speleopotápačov,
ktorý zorganizoval Speleoklub Tisovec.
Rok 2014 sme zhodnotili 8. 2. 2015 na členskej schôdzi v Bratislave. V roku 2015 máme
naplánované práce v Slovenských opálových
baniach, v Jazernej jaskyni, v Mokrej diere

Meranie profilu dna Veľkého jazera v Jazernej jaskyni
ultrazvukovou sondou z hladiny

a v Zúgó. Operatívne sa prispôsobíme požiadavkám iných jaskyniarskych skupín v prípade,
že budú potrebovať pomôcť pri prieskume
zatopených častí jaskýň.
Peter Kubička, predseda skupiny

Jaskyniarska skupina Spišská Belá
V rámci pravidelnej návštevy Belianskej jaskyne sme uskutočnili
pokus o spojenie pomocou piepsu
medzi Galériou a Puklinami nad
Belianskou jaskyňou, pri ktorom sa
nám podarilo zachytiť signál na niekoľko sekúnd so vzdialenosťou 32 m.
Pre objektívnosť budeme musieť pokus zopakovať.
Podľa informácií sme lokalizovali dve
priepasťové pukliny na hrebeni Sedem granátov, ktoré dostali pracovný názov Slovenské
jaskyne I a II a majú dĺžku cca 15 m a 5 m.
Členovia uskutočnili prieskumnú akciu na
Husiari v Jaskyni P2 s predpokladom možného pokračovania. Niekoľko akcií skupina

Aj v roku 2014 bol nosný program skupiny jaskyňa Javorinka.
Prieskumné akcie smerovali k najvyššiemu bodu s cieľom zväčšiť deniveláciu jaskyne, zatiaľ bez úspechu pre
extrémne zlé podmienky. Následné
prieskumné akcie boli venované Trojkráľovej chodbe, Vyzdobenej chodbe,
Marakane, Chodbe pod stenou; celkove
skupina objavila cca 80 m nových chodieb.
Pokus o prepojenie Marakany a Chodby pod
stenou zostal zatiaľ bez úspechu. V rámci dokumentácie jaskyne bolo zameraných 151,69 m
chodieb v Medveďom dóme. Zameraním nových chodieb dosiahla jaskyňa dĺžku 11 738 m
s deniveláciou 480 m.
Organizačné správy SSS
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venovala prieskumu steny Košiara, kde loka- nilo 15 žiakov, ktorí získavali prvé skúsenosti
lizovala niekoľko lokalít, ako Gipsiho ponor, na lezeckej stene Havran.
Celkove skupina počas pracovných akcií obJaskyňa pri grape (3,5 m), Jaskyňa pod limbou
(4 m), Ľadová kamzičia jaskyňa (cca 14 m), Jas- javila cca 177 m jaskynných priestorov a zdokukyňa v kúte (cca 28 m). Návšteva Alabastrovej mentovala 189,22 m meranej dĺžky priestorov.
Vladimír Fudaly, predseda skupiny
jaskyne za účasti biospeleológa SSJ: pri sčítaní
netopierov sa zistilo 126 jedincov. Členovia
skupiny pokračovali v prieskume v Prievanovej jaskyni bez významnejších úspechov.
Skupina sa zúčastnila na propagačnej akcii
venovanej záhadnej Mesačnej jaskyni (Mesačnej šachte) z obdobia 2. svetovej vojny,
ktorú sa pokúša lokalizovať viacej skupín
na Slovensku.
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 zúčast- Zima v jaskyni
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Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
ciník a V. Ruček 5, D. Kortman 4,
Výročná členská schôdza JaskyniarĽ. Belobrad, K. Belobradová, T. Blašskeho klubu Strážovské vrchy, ktorý
ko, M. Grotke a I. Machciník 3.
má ako kolektívny člen Slovenskej
Podobne ako v roku 2013 sme
speleologickej spoločnosti vlastnú
za celý rok 2014 nezaznamenali výprávnu subjektivitu, sa uskutočniraznejšie úspechy v speleologickom
la 1. 2. 2014 v Pružine-Priedhorí;
prieskume krasu a jaskýň, najmä
v zložení výboru nenastali zmeny,
čo sa týka objavov a významnejších
v klube bolo na konci roka 43 členov.
postupov. Iba čiastočne to súviselo s práNa valnom zhromaždení SSS v apríli 2014
vo Svite ho zastupovali delegáti, ktorí spolu cami na dokončení rekonštrukcie terénnej
základne na Kortmanke, ktorej kolaudácia sa
s ďalšími zvolili do výboru SSS predsedu JK.
Podľa 85 technických denníkov a ostatnej uskutočnila v auguste, alebo s akciami orgadostupnej evidencie sa za celý rok uskutoč- nizovanými pre verejnosť a zameranými na
nilo 202 akcií (na porovnanie rok predtým získavanie záujemcov o jaskyniarstvo; skôr išlo
96 TD a 150 akcií). V niektoré dni sa konalo o náročnosť prieskumnej činnosti, vyžadujúcej
viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo viac námahy a dlhší čas, väčší počet účastníkov
viacdňových. Poradie členov podľa počtu ak- na akciách v teréne, ale aj iné okolnosti vrácií zaznamenaných v doručených technických tane pracovných alebo študijných povinností
denníkoch a záznamoch: B. Kortman 91, J. a zdravotných dôvodov členov JK.
Pracovné úsilie v Strážovských vrchoch sa
Galovič 84, V. Lieskovec 21, L. Drábik a M. Lisý
16, I. Haviar a B. Machciník 14, D. Kortmanová sústredilo na jaskyne, resp. krasové lokality
11, T. Zábojník 8, L. Bajzík 6, M. Kocúrik a J. Brcove diery (49 akcií), Hodoň-Jazovčie (23
Rybár 5, J. Dinga, J. Kasák a J. Krajčír 4, P. Rep- akcií) a Priepasť v Hrubej Kačke (20 akcií),
ka 3... Viac neevidovaných akcií, resp. akcií bez ale aj na Sondu Dlhé skaly (10 akcií). V SúTD majú T. Zábojník, J. Rybár a ďalší členovia ľovských vrchoch to boli Závadské jaskyne
alebo čakatelia. Aspoň na 1 akcii sa zúčastni- (9 akcií) a jaskyne na Veľkom Maníne (väčlo 31 členov (pred
rokom ich bolo 29).
Medzi čakateľmi je
takéto poradie: J.
Čelko 10, M. Trusina a A. Blahová 4...
Na pracovných akciách sa zúčastňovali
ďalší nečlenovia JK,
ktorí majú ambíciu
stať sa členmi, resp.
čakateľmi v klube,
ako aj členovia iných
jaskyniarskych skupín a klubov; z nich
majú najviac akcií:
A. Drago 45, O. Galovič 38, V. Galovičová 26, M. Jakúbek 9,
I. Belobrad a Š. Lieskovec 8, R. Lisko 6, V jaskyni Brcove diery pri Domaniži.
Ústie Priepasti v Hrubej Kačke.
Foto: M. Brežný
J. Belobrad, J. Mach Foto: J. Galovič
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vykopávky členovia ZO ČSS Býčí skála z Moravského zemského múzea
v Brne (výskum sa začal už r. 2013
a bude pokračovať aj r. 2015), ešte
predtým vo februári tu bol na osteologickom výskume J. Obuch z Botanickej záhrady UK v Blatnici. 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 a informačných tabúľ) i o bezpečnosť pohybu v jaskyniach a ich okolí. Opravil
a natrel sa uzáver Priepasti medzi
Kačkami, osadila sa informačná tabuľka pri vchode Jaskyne na Svrčinovci (tzv. Jaskyňa spásy), konštrukcia novej informačnej tabule pod PDJ na NCH
Karola Brančíka a nové lavičky na Kortmanke.
Uskutočnila sa obhliadka Partizánskej jaskyne
súvisiaca s prípravou jej vyhlásenia za voľne prístupnú verejnosti. Exkurzné návštevy
(do Dúpnej, Četníkovej svadby, Závadských
a iných jaskýň u nás, v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS v Malužinej) okrem spoznávania krasových javov poslúžili aj na získavanie
praktických skúseností a overenie schopností
najmä začínajúcich či nádejných jaskyniarov
a jaskyniarok a prehlbovanie záujmu o jaskyne a jaskyniarstvo. Na meračskom kurze SSS
v novembri v SMOPaJ v Lipt. Mikuláši a jaskyni Okno sa zúčastnil T. Blaško.
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 akciách a pri iných príležitostiach s členmi JK
Dubnica nad Váhom, ale aj ďalších jaskyniarskych skupín.
V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako
po iné roky zorganizovali viacero akcií pre
verejnosť. Sprístupnili a osvetlili sme ju 2 ×
v máji a 2 × v júni; návštevníkom jaskyne
sme poskytli lektorské a sprievodcovské služby
s náučno-výchovným i ochranárskym zameraním, v rámci 4. ročníka podujatia Zelená
modrá spojené s koncertom speváckeho zboru
Harmonia, Hranice (ČR). Dvojdňové podujatie
s týmto názvom sme ku koncu júna pripravili
v spolupráci s obcami Čelkova Lehota, Pružina

Po akcii v Priepasti v Hrubej Kačke. Foto: R. Lisko

ší počet akcií), v Považskom Inovci Džimova
spása a Opálená skala (spolu 15 akcií). V Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ) bol ťažiskom
paleontologický a osteologický výskum, ako aj
iné aktivity počas roka (spolu 24 akcií). Okrem
spomenutých sa pracovne navštevovali i ďalšie
„naše“ jaskyne a lokality: Stráne pri Domaniži,
Radotiná, Michalová pri Pružine s lokalizáciou
5 nových jaskýň, Jaskyňa na Svrčinovci, Tomášová v Gápelskej doline, Skalky nad Rajeckými
Teplicami (všetko Strážovské, resp. Súľovské
vrchy), Zvislá jaskyňa na Žibrici a Skrýšna diera v Tribeči, Žeravica v Javorníkoch. V ďalších
prípadoch išlo o účasť na pracovných akciách
iných klubov SSS – JK Dubnica n. Váhom
(Jaskyňa s oknom, Jaskyňa v Medzivrší, Jaskyňa na Rúbani), JS Adama Vallu (Kryštálová
jaskyňa na M. Rozsutci), JK Speleo Turiec (jaskyne v Belianskej doline vo Veľkej Fatre) a JK
Dem. Dolina (Jaskyňa slobody, Jaskyňa mieru).
V tomto smere boli najaktívnejší M. Kardoš, J.
Rybár a V. Lieskovec. Náplňou akcií boli prevažne prieskumné sondovacie či kopáčske práce, transport materiálu, zisťovanie prúdenia
vzduchu a meranie teplôt, fotografická a iná
dokumentácia jaskýň či účasť na ich výskume,
povrchový prieskum, len výnimočne meračská
a mapovacia činnosť (Závadské jaskyne, Jaskyňa slobody). V oboch Závadských jaskyniach sa
pri nej využil teodolit – v Malej temnej a Veľkej
temnej jaskyni sa ním zameralo viac ako 125 m
hlavného polygónového ťahu. V PDJ vykonávali v auguste a novembri paleontologické
Spravodaj SSS 1/2015
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V Závadských jaskyniach sme
boli s členmi ZO ČSS Topas
a Býčí skála. Pokračovala spolupráca s KST Veľké Uherce – v októbri boli na výlete u nás, vybrali sme sa s nimi do Súľovských
skál, kde sme navštívili aj jaskyňu Šarkania diera. Plánovaná
pracovno-spoločenská návšteva
u nich (Dobrolínska jaskyňa) sa
z našej viny neuskutočnila.
Prezentovali sme sa na Považskom kotlíku (vystúpenie
Kortmanovcov s jaskyniarskymi
pesničkami) a na Ekologickom
jarmoku (vlastný stánok) v Považskej Bystrici, na podujatí Na
Návštevníci v Pružinskej Dúpnej jaskyni. Foto: I. Pohanka
salaši pri guláši v Pružine (prí
a ďalšími spoluorganizátormi. Jeho súčasťou prava „mongolského barana“), zástupcovia JK
boli tradične vystúpenia country a folkových Strážovské vrchy nechýbali na Speleomítingu
hudobných skupín vrátane našich Kortma- SSS v apríli vo Svite a mali sme zastúpenovcov a J. Galoviča (skupina Tabak), ale aj nie aj na Speleofóre ČSS v Moravskom krase
skupiny Knír z Mor. krasu v areáli futbalového a na Jaskyniarskom týždni SSS v Malužinej.
ihriska v Čelkovej Lehote a 2. ročník turistické- O našej činnosti a jaskyniach alebo o iných
ho pochodu Čelkovská desiatka, vedúci odtiaľ aktivitách členov JK sa mohla široká verejnosť
k Priepasti medzi Kačkami a nazad. Na podu- dozvedieť aj z regionálnych i celoslovenských
jatí sme si pripomenuli 70. výročie organizova- médií: Považskobystrické novinky, účinkovanie
ného jaskyniarstva na Slovensku a medzi vyše v reláciách odvysielaných v Slov. televízii (Tip
800 účastníkmi nechýbal ani predseda Českej na víkend, Slovensko v obrazoch) a v Slov. rozspeleologickej spoločnosti Z. Motyčka s rodi- hlase (Rádiovíkend). Pre RTVS sa nakrúcalo
nou a ďalší členovia ČSS. Koncom septembra v Dúpnej, na Kortmanke a v Priepasti v Hrubej
sme zorganizovali prehliadku Závadských jas- Kačke (Necelebrity), ako aj v Jaskyni na Svrkýň ako sprievodné podujatie Horomil festu činovci. V Spravodaji SSS, ktorého formálnu
– festivalu hôr a cestovania v Považskej Bystrici a obsahovú stránku majú na starosti J. Kasák
pre asi 120 návštevníkov a začiatkom októbra a B. Kortman, okrem stručnej správy o nana Kortmanke druhé stretnutie členov OZ šej činnosti v č. 1, článku o V. Bukovinskom
Mikroregión Strážovské vrchy (členom OZ je aj a o Zelenej modrej v č. 2 a dvoch príspevkov
JK Strážovské vrchy) a občanov okolitých obcí k jubileám T. Zábojníka a J. Krajčíra v č. 3
pod názvom Strážovské vrcholenie za účasti vyšiel v č. 4 závažný odborný článok zhrviac ako 130 dospelých a detí. Príležitostne nujúci výsledky biospeleologického výskumu
a po predchádzajúcej dohode sme vyšli v ústre- v Pružinskej Dúpnej jaskyni, Četníkovej svadbe
ty ďalším záujemcom o prehliadku PDJ: školy a Jánošíkovej jaskyni, zameraného na živočíšz Bratislavy, Trenčína, Bytče, Pov. Podhradia, ny kmeň článkonožcov. Na našu prezentáciu
Slopnej a Považskej Bystrice, deti a dospelí sme si dali vyrobiť tričká s potlačou loga SSS
z letných táborov v RZ Priedhorie a Podskalie a JKSV, resp. Zelenej modrej, nálepky JKSV
vrátane kresťanských táborov saleziánov a čle- a ako po iné roky, aj teraz sme vydali vlastné
nov Cirkvi bratskej, turisti a iní návštevníci vreckové kalendáriky. Žiaľ, málo sme využívaod nás a z ČR. Celkove si Dúpnu počas náv- li našu klubovú webovú stránku, na čom sa
števných akcií prezrelo skoro 1000 osôb, ďalší podpísala nízka aktivita prispievateľov, ale aj
sa zúčastnili prednášok a besied v Kúpeľoch zaneprázdnenosť jej administrátora.
Bohuslav Kortman, predseda JK
Nimnica, v ilavskej väznici a na iných akciách.
Organizačné správy SSS
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Speleoklub Šariš
tok Svinky tečie do jaskyne, pričom
hrozí, že ponor sa uzavrie. Spolupracujeme so Správou slovenských
jaskýň, ktorá tu robí hydrologický prieskum a monitoruje vplyv
činnosti kameňolomu na jaskyne
v tejto časti pohoria Branisko.
Zo strany vyvieračky je stav nemenný.
Náš člen Juraj Timura sa podieľa na povrchovom prieskume Jasovskej planiny v Slovenskom krase, pričom využíva svoje metódy
prieskumu.

Rok 2014 bol pre náš klub úspešný,
pokračovali sme v našej činnosti
v trendoch z minulých rokov. Pociťujeme odozvy situácie v spoločnosti aj v našom klube, keďže
viacerí členovia pracujú v zahraničí, niektorí členovia sú v dôchodkovom veku a už menej aktívni, ale i tak
sme vykonali viacero úspešných akcií.
Trend v jaskyniarstve na Slovensku – organizovanie spoločných akcií členov viacerých
klubov, ako to prináša život a podmienky – je
pre náš klub typický, takže okrem spoločných
celoklubových akcií pomáhajú naši členovia
aj na akciách iných jaskyniarskych klubov
alebo sa zúčastňujú spoločných akcií do zahraničia. Sme radi, že naši členovia patria
k špičke slovenského jaskyniarstva. Naši členovia okrem prieskumu sa zúčastňujú mapovania
a dokumentácie objavených priestorov.
Za rok 2014 sme uskutočnili zhruba 90
akcií, z toho 20 akcií čisto vnútroklubových
a cca 70 akcií, kde naši členovia mali významný
podiel na akciách iných klubov. Vypracovali
sme 37 technických denníkov. Najaktívnejší
členovia sú naše členky Gabika a Tina Majerníčkové, Peter Imrich, v Prešove bol aktívny
Juraj Timura a Ján Ducár. Tu nám pomáhajú
aj viacerí sympatizanti.

Zahraničné krasové lokality
Naši členovia spolu s košickými jaskyniarmi
dlhodobo pracujú na lokalite jaskyňa Drăcoaia v Rumunsku, kde stále postupujú ďalej
a spolu veríme, že po čisto pracovných akciách
prídu aj väčšie objavy, ako tomu naznačujú
niektoré znaky.
Domáce nekrasové lokality
Na požiadanie našich poľských kolegov
sme boli v našom objave – v Ďakovej jaskyni
v Poloninách, kde bolo v jaskyni asi 15 ľudí,
a náš člen spolupracoval s pracovníčkou
Správy NP Poloniny pri osadzovaní pascí na
odchyt hmyzu.
V jaskyni na Paledivke bola pracovná akcia
pri rozširovaní úžin, postúpili sme do vzdialenosti asi 15 metrov do menšej sienky, odkiaľ
idú neprielezné pukliny.

Domáce krasové lokality
Naše dievčatá a Peter Imrich sa podieľajú na
prieskume jaskýň v Homoli a v Stratenom potoku na Muránskej planine, v Prievanovej diere v Slovenskom krase, v Malužinskej jaskyni
a v Občasnej vyvieračke. Boli na akcii v priepasti Zvonica.
Prešovská partia venovala veľa času Diablovej diere – ponoru i vyvieračke, kde boli
2 čistiace akcie po povodni, vyčistili sme vstupné pasáže od naplavených kmeňov a konárov,
vyniesli sme asi 20 kg plastov, fliaš a iných
odpadkov. Starosti nám robí činnosť kameňolomu nad ponorom Diablova diera, kde už boli
2 mimoriadne udalosti, keď sa do jaskyne vyliala nafta z vyvráteného kamióna. V ponore
došlo k úplnej zmene hydrológie, zmenil sa tok
Svinky pred ponorom, zanikla bifurkácia a celý
Spravodaj SSS 1/2015

Nádejný jaskyniar Tomáš Vasilko ml. vstupuje do
Vápeníckej jaskyne pri príležitosti 10. výročia Speleoklubu
Šariš. Foto: P. Hurný
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Najväčším úspechom bola akcia vo februári
2014 v pohorí Slanské vrchy, kde naši členovia
Tina Majerníčková a Martin Hajduk zostúpili
v Novej vitrovej dzire (pri Herlianskom sedle, nad bývalými kúpeľmi Borda) do hĺbky
55 metrov a zamerali 60 metrov jaskyne. Je
to rozsadlinová, veľmi nebezpečná jaskyňa,
vytvorená na poruche, otvor sa ukázal pred
niekoľkými rokmi; zostupom na dno sme
uskutočnili rekord v hĺbke nekrasových jaskýň na Slovensku, prekonali sme jaskyňu
Suchá diera v Kremnických vrchoch. Náš člen
Hudec tento zostup zdokumentoval na videokameru a môžete si ho pozrieť na stránke
www.slanskevrchy.sk.
Objavili sme novú jaskyňu v masíve Kurčínskej Magury (asi 20 m) nad obcou Legnava.
Iné lokality: okolie Zámutova a Zlatej Bane
v Slanských vrchoch, okolie Fričkoviec a Olejníkova v pohorí Čergov, oblasť Čiernej hory
nad obcou Poloma v Levočských vrchoch
(3 menšie jaskynky)…
Naši dvaja členovia boli po niekoľkých
rokoch na lokalite Zámčisko v Levočských
vrchoch, kde zaznamenali veľké zmeny na
povrchu, čo sa negatívne prejavuje aj v okolí
jaskýň (nové zvážnice, zmena hydrológie, zosuvy…).
Ján Ducár so sympatizantmi vyčistil vstupný
otvor Veternej diery v Malej Sobranej, ktorý
opätovne zahádzal neznámy páchateľ.

Poľský jaskyniar vo Vápeníckej jaskyni pri príležitosti
10. výročia Speleoklubu Šariš. Foto: F. Majerníčková

mali aj Zbojnícku jaskyňu v kopci Dubňanka
na Kurčínskej Magure.
Skúmame pivnice nad obcou Zámutov, vysekané do tufu; je tam veľký zával, viditeľný aj na
povrchu. Tu by sme radi spolupracovali v tomto roku s miestnymi členmi spriatelenej turistickej úderky skupiny KST PERUN Zámutov.
Iné aktivity
Na oslavy 10. výročia založenia Speleoklubu
Šariš sme pozvali našich poľských priateľov,
ukázali sme im našu Vápenícku jaskyňu nad
Terňou, podzemie na Šarišskom hrade a pivnicu Martala, koštovalo sa vínko v tokajskej
pivnici nášho člena Vlada Vaníka. Na druhý
deň po bujarých oslavách sme boli v pseudokrase nad Fričkovcami a vo vínnej pivnici grófa
Klobušického pri obci Fričkovce.
Zúčastnili sme sa Speleomítingu vo Svite
a Jaskyniarskeho týždňa SSS v Malužinej. Boli
prijatí dvaja noví členovia do radov nášho speleoklubu, pričom sa veľmi dobre prejavil syn
nového člena, ktorý preliezol ťažké úžiny vo
Vápeníckej jaskyni.
Propagujeme jaskyniarstvo v rámci sprevádzania členov turistických oddielov na turistických akciách.
Peter Hurný, predseda speleoklubu

Zahraničné nekrasové lokality
Naši členovia a sympatizanti navštívili Beskid Niski v Poľsku – oblasť Kornuty nad obcou
Folusz a kopec Lyžka nad Lukawicou.
Historické podzemie
Sprevádzali sme záujemcov do pivnice Martala pri Veľkom Šariši, vyčistili sme priestor
nad Džandžurovou dierou nad Sabinovom,
kde nám neznámy „pokušiteľ“ zhodením
veľkého kusa bukového kmeňa testoval pevnosť železobetónovej platne nad Džandžurovou dierou.
V rámci činnosti Klubu priateľov kpt. Horáka sme skúmali oblasť pri chate Vinná, kde
je neznámy objekt (pracovne nazývaný Maštaľ
alebo Farma) s podzemnými priestormi ne
známeho účelu. O tejto akcii bude samostatný
príspevok. V rámci práce tohto klubu sme skúOrganizačné správy SSS
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Speleoklub Tisovec
objavenom kanáli. V Daxnerovom závrte pokračovali prehlbovacie práce
a otváracie práce smerom do jaskyne.
V Jazvečej jaskyni sa prehlboval odtokový kanál, jaskyňa bola zameraná
a bola vyhotovená mapa. V lokalite
Podhrad sa prehlbovala sonda nad
krasovým prameňom. V Jazernej jaskyni sa uskutočnil revízny speleopotápačský prieskum, počas dvojdňovej akcie
sa spresňovala hĺbka jazera, merala teplota,
mapovala veľkosť jazera a jaskyne, ako aj možnosti ďalšieho postupu. Prieskum bol priebežne zaznamenávaný kamerou. Pri prieskume sa
zaznamenali zaujímavé podvodné vývery bahna a piesku na dne jazera. V tuneli Dielik sa
uskutočnil prieskum zavodnených častí tunela
pomocou člna, ako aj potápačský prieskum
zatopených častí.

Speleoklub Tisovec v roku 2014 vykonával svoju činnosť vo vymedzenom
území Tisovského krasu a časti Muránskej planiny na základe súhlasu
a povolenej výnimky Krajského úradu životného prostredia v Banskej
Bystrici a v zmysle plánu práce na
toto obdobie.
Prieskumná činnosť
Pokračovali sondovacie práce v jaskyni Natálka, kde sa objavilo pokračovanie jaskyne
s celkovou dĺžkou 17 m. V blízkosti Jazernej
jaskyne bola objavená malá puklinová jaskyňa
v dĺžke 5 m, pracovne nazvaná Volebná. V Hlbokom jarku sa pracovalo v sonde Myotis, kde
sa dosiahla dĺžka 5 m. Počas prác pri výstavbe
novej cesta Tisovec – Zbojská bola odkrytá jaskyňa vytvorená na tektonickej poruche
v dĺžke 7 m a s portálom 1,6 × 2,2 m. Výzdoba
pozostáva z niekoľkých kvapľov a senilných
sintrových nátekov. Jaskyňa bola čiastočne zničená počas výstavby cesty. V Jazernej jaskyni
prebiehali práce zamerané na prístup k jazeru
a doprava člna, ďalej sa kopala sonda v novo-

Dokumentačná činnosť
Zdokumentovala sa Jazvečia jaskyňa v dĺžke
79 m pri denivelácii 20 m. Orientačne boli
zamerané menšie novoobjavené jaskyne a jaskyňa Natálka.

Prieskum Jazernej jaskyne. Foto: L. Vlček

Výstavba novej cesty Bánovo – Zbojská pri Tisovci,
zničená 7 m dlhá jaskyňa. Foto: K. Hutková
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Ochrana krasu
V Čertovej jaskyni sa v priebehu roka zistilo opakované násilné vniknutie do jaskyne
a poškodenie mrežového uzáveru. Pri druhom poškodení bola celá mreža spolu s reťazou, zámkou a bezpečnostnou skrutkou
otvorená zrejme motorovým mechanickým
náradím. Prípad bol nahlásený polícii, ktorá
urobila obhliadku a začala vyšetrovanie. Takisto na jaskyni Teplica sa zistilo poškodenie
zámku a pántov. Aj tento prípad bol nahlásený polícii.

betónovanie, rozoberanie starých častí, zatep
ľovanie, izolovanie a obkladanie, natieranie
chaty a čistenie okolia. Natrelo sa podkrovie,
ako aj celá chata zvonka.
Pôsobenie v zahraničí
Exkurzné a prieskumné výpravy sa uskutočnili do krasu Rakúska (Severné vápencové
Alpy), Poľska (Tatry – napr. Trawers Czarnej),
Česka (Moravský kras), Írska (najmä planina Burren), Srbska (oblasť Železných vrát),
macedónsko-albánskeho pohraničia, Grécka
(vysokohorská planina Olympu) a Ukrajiny
(Podolje).

Osvetová, propagačná a publikačná činnosť
V Spravodaji SSS sme uverejnili 9 príspevkov, v Tisovskom mesačníku 2. V televízii
bolo odvysielaných 6 relácií s jaskyniarskou
tematikou z našich jaskýň a akcií. Jednu reláciu odvysielali v rozhlase. Pre Základnú školu
a Evanjelické gymnázium v Tisovci sme uskutočnili prednášky s jaskyniarskou tematikou.
Člen nášho Speleoklubu Lukáš Vlček dostal
ocenenie Slovenskej geologickej spoločnosti
za najlepšiu geologickú monografiu v rokoch
2012 – 2013 a ďalšie ocenenie za zostavovanie
špeciálneho čísla Spravodaja SSS v angličtine,
vydaného pri príležitosti Medzinárodného
speleologického kongresu UIS v Brne. Ďalej
publikoval články s jaskyniarskou tematikou
v Krásach Slovenska, navštívil mnohé krasové
oblasti v Európe.
Údržba výskumnej terénnej stanice Suché doly
Pokračovali sme v rozsiahlej rekonštrukcii
terénnej výskumnej stanice. Počas rekonštrukcie bola zabezpečovaná doprava materiálu,

Ostatné
Traja členovia sa zúčastnili Jaskyniarskeho
týždňa SSS v Malužinej. Na Speleomítingu vo
Svite, ktorého sa zúčastnili šiesti členovia, bol
Ing. Z. Nišponský ocenený za zásluhy v speleo
lógii zlatou medailou SSS a Ing. D. Hutka
diplomom za publikačnú činnosť v Spravodaji SSS. Zorganizovali sme III. ročník Zrazu
speleopotápačov. V rámci akcie bola pripravená výstava venovaná 40. výročiu objavenia
Teplice a spomienke na B. Poláka, M. Hinduliaka, M. Nešveru a Š. Dianišku. Členovia
speleoklubu odstránili spadnuté stromy na
starom židovskom cintoríne, opravili mostík
na Kordových lúčkach a mostík k jaskyniarmi obnovenému prameňu Dobrá voda. Pri
SOŠ v Tisovci vznikol jaskyniarsky krúžok
pod vedením našej členky Mgr. K. Hutkovej,
v ktorom začalo pracovať 11 študentiek a študentov školy.
Ivan Kubíni, predseda speleoklubu

Zima v Tisovskom krase – jaskyniarska chatka. Foto:
K. Hutková

Spolupráca s poľskými speleológmi v Tatrách – Jaskinia
Czarna. Foto: L. Vlček
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Trenčiansky speleoklub
novia sa zúčastnili na pracovných akciách
iných klubov – v Jánskej doline a v Čachtickej
vyvieračke. Exkurzne sme si prezreli Beckovskú jaskyňu. Piati z nás sa zúčastnili na 55. JT
SSS v Malužinej.
Miroslov Sova, predseda speleoklubu

Všetko úsilie klubu sme sústredili na prieskum jaskyne Tam za rohom. Zdokonalili sme
v nej mechanizáciu ťažby, vďaka čomu sme
pri plne zasedimentovanom profile postúpili
o 6 metrov. Dĺžka jaskyne tak dosiahla 31 m.
V okolí Soblahova a Mníchovej Lehoty sme
vykonali povrchový prieskum. Niektorí čle-

Tam za rohom, pracovisko Trenčianskeho speleoklubu
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Oblastná skupina Tribeč
Rok 2014 sme začali tradične schôdzou. Na tej sa dohodlo, že založíme OZ Speleoklub Tribeč a aktualizujeme povolenia na činnosť.
Tieto papierovačky nám nakoniec
zabrali skoro pol roka. Máme ešte to
„šťastie“, že tých pár našich jaskýň leží na
území troch krajov. Takže sme museli osloviť
odbory ŽP na KÚ v Nitre, Trenčíne a Banskej
Bystrici. Dobrou správou je, že nakoniec nám
všetko, o čo sme žiadali, povolili.
Počas čakania na povolenia sme uskutočnili
dve povrchové akcie. Obhliadli sme oblasť Hájskej skaly a Opatovského brala pri ZH. Hľadali
sme tu legendárnu jaskyňu, v ktorej mal byť samozrejme aj nejaký ten poklad. Zatiaľ však stále nič... Jaskyňa chudobného jaskyniara je teda
stále skrytá niekde tam v kopci. Ďalej sme sa
vydali po stopách banskej činnosti pri Mader
štôlni na Kopaniciach (časť Hodruša-Hámre).
Po doručení povolení sme sa sústredili na
kopanie v priepasti Müller (Muflónej jaskyni) na Veľkom Poli. Zo siene pod vstupnou
šachtou sme postupne vytiahli približne 2 m3
sutiny. Ukazujú sa tam dve nádejné pukliny.
Postup 3 metre.
Pokračovala aj spolupráca s inými OS. Belisovci sa zúčastnili na dvoch pracovných akciách v Jaskyni mŕtvych netopierov. V spolupráci
so Speleo Bratislava sa Juro Šurka zúčastňoval
na prieskume v Belianskych Tatrách. Tiež sa
zúčastnil na expedícii v okolí Bajkalu s cieľom
výskumu kryogénnych kalcitov.
Ďalej sme absolvovali turistický výlet do jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu.

Jozef Kosej uskutočnil prednášku
pre žiakov ZŠ v Hliníku nad Hronom.
Stálym problémom v našej skupine je slabá účasť na akciách (4 – 5
ľudí). V posledných rokoch sa snažím,
aby bola minimálne jedna akcia za mesiac.
Niekoľkokrát sa u nás dokonca stalo, že na akcii bolo toľko žien ako chlapov – ja už neviem,
akú inú motiváciu treba! Keď však chceme za
jeden deň niečo stihnúť, štyria ľudia sú na to
jednoducho málo. Priepasť Müller je podľa
mňa veľmi zaujímavá jaskyňa a verím tomu, že
má potenciál nás jedného dňa pustiť ďalej.
Posledným predsavzatím členov nášho klubu je digitalizovanie máp jaskýň na „našom“
území. Len nedávno som sa dozvedela, že mapy
mnohých týchto jaskýň už aspoň na papieri
existujú. Budeme sa snažiť o to, aby ste ich čím
skôr na stránkach Spravodaja videli aj vy.
Prajem veľa odhodlania do roku 2015!
Zuzana Kosejová

Kopeme na dne jaskyne, priepasť Müller

Siesta
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speleoklub trnava
m3) spadol sám do sondy a pred nami
Aj v roku 2014 pokračovali členovia
Speleoklubu Trnava v prieskume jassa objavila kompaktná stena masívu,
kýň v časti Malých Karpát. Ťaktorá pokračuje aj do bočnej stražiskovými sa stali dve lokality:
ny. Dá sa teda povedať, že máme
Havranická jaskyňa a Orešanská
chytené 3 strany sondy pevnou
sonda.
stenou. Ďalšou dôležitou vecou
Už začiatkom roka sme obnovili
je prítomnosť prievanu, ktorý do
práce na Orešanskej sonde. Uvedospadnutia závalu nebol citeľný. Dá
mujúc si, že vyťažený materiál z konsa predpokladať, že sme už blízko
cových častí bude potrebné vyťažiť
k voľnejším častiam jaskynného sysaž na povrch, bolo potrebné začať rozmýšľať tému. Celkovo sme odpracovali na lokalite 13
nad systémom lanoviek a aktivizovať väčší pracovných akcií.
počet ľudí potrebných k ťažbe. Ako vhodné
Najviac pracovných akcií (18) sme odriešenie sa nám ukázala spolupráca s J. Ha- pracovali na našej najvýznamnejšej lokalite
lamom a jeho partiou, ktorá priniesla nielen v Havranickej jaskyni. Už od začiatku roka
dostatočný počet zanietených ľudí, bez kto- sme realizovali intenzívne výkopové práce
rých by sme to sami nezvládli, ale aj viace- na dne Michalovej sienky. Zlom prichádza
ré šikovné vylepšenia ťažby. V závrte aktívne 11. 5. 2014, keď sa jaskyniarom podarilo
pomáhali aj členovia OS Plavecké Podhradie preniknúť do nových voľných priestorov jasa Speleo Bratislava. Po úvodných výkopových prácach
smerom do hĺbky a ťažbe
materiálu na povrch vyvstal
problém s nebezpečným závalom, ktorý sme mali rovno
nad hlavami. Najmä ak bola
jeho časť opretá o nestabilnú stenu, z ktorej sme pri
výkopoch odoberali. Pre našu
psychickú pohodu sme preto
zával v letných mesiacoch
zastabilizovali oceľovými
nosníkmi a karirohožou.
Práve nestabilná stena robila Práce na Orešanskej sonde. Foto: M. Kubištíková
v hĺbke ďalší problém, ktorý
sme vyriešili inštaláciou výdrevy. Tú sme in- kyne s pekne vyzdobenou sienkou na konci,
štalovali práve počas jaskyniarskeho stretnu- ktorá má obe strany pukliny tvorené pevným
tia na Majdáne za spolupráce všetkých už spo- masívom a vyznačuje sa intenzívnym priemenutých skupín. Po realizácii výdrevy sme vanom. Takmer každú pracovnú akciu tu
mohli ďalej pokračovať bezpečne do hĺbky. v severnom smere objavujeme ďalšie voľné
Celkovo sme tu dosiahli hĺbku 18 metrov. Jas- priestory. Celkovo sa podarilo objaviť v tomkyňa bola opäť premeraná a dosiahla dĺžku 31 to roku v Havranickej jaskyni 39 m nových
m. V hĺbke sme zaregistrovali náznak fluviál- jaskynných priestorov. Dosiahli sme hĺbku
nej chodby v smere na vyvieračku. Problémom 50 m a dĺžka jaskyne vzrástla na 157 m. Aj
však bolo, že táto časť výdrevy nebola vypaže- naďalej tu intenzívne pracujeme na rozoberaná drevom a zával sa nachádzal priamo nad ní závalu v smere postupu. Jaskyniari tu vedú
ňou. Preto boli ďalšie práce riskantné. Na je- aj odborný výskum v spolupráci s katedrami
seň sa však problém vyriešil sám. Zával (asi 1,5 Prírodovedeckej fakulty UK.
Spravodaj SSS 1/2015
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Na iných lokalitách sme prieskum viedli iba riaditeľstvom Hasičského a záchranného zbosporadicky. Prvú pracovnú akciu v roku 2014 ru v Trnave sme uskutočnili taktické cvičenie
sme mali v jaskyni Husí stok 1. Tu sme po- do Trstínskej vodnej priepasti. S jaskyniarskou
stúpili 2 m vpred do eróziou vymodelovaných skupinou Speleo Bratislava sme úspešne počastí, ktoré sú vyplnené hlinou a nekrasovým kračovali v kurzoch Speleoškoly pre verejnosť.
náplavom. Dá sa pokračovať ďalej, len jaskyňa Aj tretí ročník sa vydaril. Dvaja členovia sa
potrebuje „svojho človeka“, ktorý by inicioval zúčastnili mapovacieho kurzu v Demänovskej
práce do tejto inak zaujímavej jaskyne. Na doline.
Aj tento rok intenzívne pokračovali práce
Veterlíne sme počas roka sústredili naše práce
do Veterlínskej sondy, kde sa nám podarilo na budovaní chatky. Kompletne sme dokončili
spriechodniť zúžené časti tvorené závalom až pivnicu vrátane betónovej deky, osadili pivdo voľnej sienky, objavenej ešte v začiatkoch ničné okná a dvere. Koncom roka sme začali
nášho klubu v roku 2001. Spredu síce fúka ná- stavať obvodové múry.
Rok 2014 bol prelomovým vo vzťahu k dvom
razový vietor z povrchu, ale do hĺbky by sa dalo
ďalej kopať. Dno je tvorené černozemou a za našim významným lokalitám – Havranickej
klinenými balvanmi. Lokalita je známa inten- jaskyni a Orešanskej sonde. Tá prvá dáva názívnym vyparovaním teplého vzduchu v zim- dej, že po takmer desiatich rokoch prieskumu
ných mesiacoch a odtápaním snehu. Netreba v závalových častiach sme konečne na správpreto do budúcnosti na tieto lokality zabúdať, nom mieste v postupoch na sever, kde na zánajmä ak si uvedomíme, ako vyzerajú vstupné klade geofyzikálnych meraní predpokladáme
časti napríklad Havranickej jaskyne. To sa týka voľné priestory. Orešanská sonda zasa dáva
aj Priepasti 3/V2 pod vrcholom Veterlína. Tu nové perspektívne možnosti na prienik do
sa zrealizovala iba jedna pracovná akcia, kde sa nových jaskynných priestorov a prinajmenšom
vyťažil naťažený materiál z predchádzajúcich poodhalením pokračovania tohto korozívnepracovných akcií. Na akcii spolupracovali aj ho závrtu. Apelujem preto na členov, aby sa
členovia Klubu priateľov turistiky a členovia viac zapájali do činnosti, pretože aj v roku
čakatelia Speleo Bratislava. Na Veterlíne sme 2015 posunieme poznanie a zažijeme neopakovateľné zážitky, ktoré sú dopriate iba nám
ešte zmapovali jaskyňu Peterskú priepasť.
Na Bielej skale, v blízkosti závrtovej línie jaskyniarom.
Mgr. Alexander Lačný, predseda SPKTa
sme zaregistrovali menšiu jaskynku, kde by sa
dalo v budúcnosti
sondovať. Tradične
sme sa zúčastnili
jaskyniarskych zrazov organizovaných
Speleo Bratislava
a OS Plavecké Podhradie.
Celkovo sme realizovali 40 pracovných akcií. V rámci
speleologickej strážnej služby sme opravili a natreli uzávery na jaskyniach
Peterská priepasť,
Havranická jaskyňa, Trstínska vodná
priepasť a Orešanská sonda. V spolu- Tesne po objave v Havranickej jaskyni. Foto: Aj takéto pekné zjavy s nami chodia do
práci s Okresným T. Lánczos
Havranickej jaskyne. Foto: T. Lánczos
Organizačné správy SSS
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Jaskyniarsky klub Speleo Turiec
v Kaňone, čo si však vyžaduje rozsiahle práce. Celková dĺžka novoobjavených priestorov je 25 m. Spolupracovali aj so Speleoklubom
Malá Fatra pri prieskume Žiarnej
jaskyne 4, a to na siedmich pracovných akciách.
V Blatnickom krase uskutočnili
v pomere k predchádzajúcim rokom
menej akcií. Venovali sa predovšetkým povrchovému prieskumu. V spolupráci s Peťom
Holúbekom hľadali Krkavčiu jaskyňu a vytopené miesto, ktoré lokalizovali začiatkom 90.
rokov. Po dvoch akciách sa tieto lokality podarilo opätovne nájsť. Na vytopenom mieste
sa začalo aj pracovať. Hĺbka sondy dosiahla
dva metre, pričom sa narazilo na kompaktnú
stenu. Na ďalšie práce je nutné zabezpečiť sondu proti zavaleniu. Pokračovali aj v prieskume
jaskyne M-1 a Priepasti pod Ostrou.
V iných krasových územiach Slovenska sa
zúčastnili v spolupráci s inými klubmi na
prieskume viacerých lokalít. V Belianskych
Tatrách to bola Jaskyňa štyroch medveďov,
v Červených vrchoch sa zúčastnili čerpania
Občasnej vyvieračky a v Kraľovanskom meandri pomáhali pri zameriavaní známych jaskýň,
ale aj pri prieskume a dokumentácii novoobjavených priestorov v Hornej jaskyni v Sokole.
Exkurzne navštívili Medvediu jaskyňu v Jánskej doline a zostúpili na dno známej priepasti
Zvonica na Plešiveckej planine. Zúčastnili sa
jaskyniarskeho týždňa v Malužinej,
kde pomohli pri lokalizácii dlho hľadanej priepasti na Veľkom Boku.
V zahraničí navštívili Rumunskú
jaskyňu Sura Mare. V spolupráci so
Speleoklubom Červené vrchy uskutočnili poznávaciu cestu do Slovinska, kde navštívili Postojnú jaskyňu,
Predjamský hrad spolu s jaskyňou,
Škocjanskú jaskyňu a vystúpili na
Monte Kanin, kde navštívili vchod
do priepasti CEHI 2 (Liptovská 2).
Tradične sa zúčastnili na prieskume
Slovačky jamy na Karadžici v Macedónsku a Jaskýň Radavc a Veľká
Prievan odtápajúci snehovú pokrývku v južných svahoch Tlstej
Klisura v Kosove.
Členovia JK Speleo Turiec zorganizovali v roku 2014 celkovo 65
pracovných a povrchových prieskumných akcií. Tentoraz sa hlavná
činnosť klubu odohrala viac-menej
v réžii jednej skupiny.
Paľo Pokrievka ml., Jano Šparec a ostatní zamerali svoju činnosť
predovšetkým na Jaskyňu so závalom
(tzv. Chliev) v pravom svahu Došnej dolinky.
Celkovo na tejto lokalite odpracovali do konca kalendárneho roku 33 pracovných akcií.
V súčasnosti dosahuje hĺbka priepasti 4,5 m
a na lokalite sa naďalej intenzívne pracuje.
Celková dĺžka jaskyne sa blíži k 40 m.
V Belianskom krase okrem Jaskyne so závalom začali pracovať aj v Suchej jaskyni 1,
keďže od marca 2014 po dohode s OS Veľká
Fatra vlastníme kľúče od jaskýň v Belianskej
doline. Prieskumné práce začali na známom
mieste v Kaňone. Počas šiestich pracovných
akcií sa podarilo rozšíriť úžinu v dĺžke 5,5 m
a preniknúť do ďalšieho pokračovania. Novoobjavené priestory pomenovali Klobásová
sieň. Z tejto siene priestory pokračovali puklinou so závalom. Po preplazení za zával zrazu
zbadali stopy v blate a meracie body. Rýchlo
dospeli k záveru, že sa nachádzajú v priestoroch Plazivky v Kaňone. Tieto časti objavili
a zamerali P. Holúbek a kol. v roku 1994. Ďalšie pokračovanie sa predpokladá po prekonaní zúženia na najhlbšom mieste Plaziviek
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bez hraníc, Program cezhraničnej spolupráce
Slovenská republika – Česká republika, 2007
– 2013). Ďalej determinoval kostrový materiál z jaskýň M-1 a Jaskyne Izabely Textorisovej, získaných v roku 2013, a prezentoval ich
formou odborných a populárno-náučných
článkov.
Ďakujem všetkým členom JK za činnosť
v roku 2014 a zároveň im prajem veľa úspechov pri ďalšom pôsobení v krase Turčianskej
záhradky.
Jozef Haráni, predseda JK
Pavol Pokrievka ml., podpredseda JK

V októbri 2014 sa konala exkurzia do Moravského krasu. Zúčastnili sa jej naši členovia
Rasťo Duchaj, Renátka Šajgalíková, Ľudo
Kubáni, Miro Kardoš, Tomáš Masár, Ivka
Šparcová a Ľudo Varecha. Navštívili Amatérsku jaskyňu.
Andrej Bendík s Jozefom Haránim absolvovali prednášku Jaskyne a jaskyniari v priestoroch ZŠ s materskou škôlkou v Turčianskych
Tepliciach pre 5. a 6. ročník.
Andrej Bendík sa zúčastnil na projekte
Turizmus v krase a kras v turizme (Európsky fond regionálneho rozvoja, Spoločne
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Oblastná skupina Uhrovec
V roku 2014 sa uskutočnilo 9 akcií. Z toho
bolo sedem pracovných, jedna prieskumná
a jedna spoločná v susednej lokalite (Opálená
skala) s členmi JK Strážovské vrchy. Najviac
sme pracovali v Jaskyni nad Stavaním (3 akcie), v Hraničnej (2), po 1 akcii v jaskyniach
Melková, Vlčia diera, Mramorová, Chobotnica,
Adamka, Žernová a Košútová.
Koniec roka poznačila smutná udalosť – dňa
23. decembra nás po dlhej a ťažkej chorobe
navždy opustil dlhoročný predseda našej oblastnej skupiny Ľubomír Hajšo (31. 1. 2015 by
sa bol dožil 60 rokov). Viedol OS Uhrovec po
jej zakladateľovi a prvom vedúcom skupiny
Štefanovi Čukanovi, ktorý zomrel roku 1996.
Jozef Kováčik, predseda OS

V závere roku 2014 zosnulý jaskyniar Ľubomír
Hajšo v jaskyni Melková počas jaskyniarskeho týždňa
v Strážovských vrchoch v roku 2003 s Petrom Kosom
z Brna

Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava
krajiny: Lai Chau, Muong Khuong, Cuc Phuong, Tam Dao, Khe
Bang a na ostrove Cat Ba v oblasti
známej Dračej zátoky (Ha Long).
Venovali sme sa tu výskumu jaskynnej fauny (najmä pavúkovce), zmapovali dve nové
priestranné jaskyne s riečkami (dlhé 380 m,
resp. 800 m) a navštívili tiež ohromnú jaskyňu
Hang En, 2 km dlhú a vraj jednu z najpriestrannejších na svete (chodby široké i vysoké
v priemere vyše 100 m), s unikátnym vtáčím
ekosystémom.
Vo významnejšej miere sme oživili naše mnohoročné úspešné jaskyniarske pôsobenie na
Balkáne. Niekoľko dní sme pobudli v Severnom Velebite (Chorvátsko), kde naši kamarátijaskyniari zo Záhrebu organizovali expedíciu
Rožanski kukovi 2014. Spoločne s nimi sme rekognoskovali nové divoké terény južnej periférie
rezervácie, opätovne navštívili obrovskú priepasť
Varnjača a dokonca i vstupné priestory Slovačky jamy (-1320 m), ktorú sme objavili v roku
1995. V priepasti Sirena, ktorej vchod sme našli
v roku 2001 a prebádali ju do hĺbky -281 m
v zime 2004, kolegovia Chorváti medzičasom
našli nové pokračovania a prehĺbili ju na -401 m,
čím sa stala deviatou najhlbšou v oblasti.

Jaskyňa Mesačný tieň v Tatrách
má po našich posledných prieskumoch dĺžku 32 182 m. Počas
šiestich tu zrealizovaných akcií
v trvaní dva až štyri dni sme v sektoroch Žufane, Bludisko, Metro, Volania Bielovodky, Južná
vetva a ich okolí objavili celkovo 807 m nových priestorov a zmapovali 1189 m. V jaskyni
sme zrealizovali stacionárny biospeleologický
výskum a odbery sedimentov, späté s meraniami klímy. Jedna akcia s kolegami geomorfológmi z Ostravskej univerzity priniesla nové
poznatky o neotektonike priľahlého okolia
systému a genéze gravitačných jaskýň. O osteologických zvyškoch medveďa sme prostredníctvom spolupracovníka z Prírodovedeckej
fakulty UK informovali na XX. International
Cave Bear Symposium v talianskej Corvare.
Oslávili sme už 10. výročie pôsobenia v Mesačnom tieni, jaskyňu sme objavili 26. júna 2004.
Niekoľko nových menších jaskýň sme lokalizovali a zmapovali v blízkych krasových terénoch Malých Karpát. Tu sa dlhodobo venujeme odbornej speleogenetickej problematike.
Podarilo sa nám uskutočniť už druhú expedíciu do Vietnamu. V marci sme počas troch
týždňov pôsobili v šiestich krasových rajónoch
Spravodaj SSS 1/2015
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špiritizovali o ich genéze, výplniach a možných
pokračovaniach.
Kratučko sme tiež navštívili jaskyniarsky
týždeň v Malužinej, na Speleomítingu SSS
sme prednášali o Vietname 2012. Do radov
speleoklubu sa hlásia noví šikovní záujemci,
študenti a dokonca i zo zahraničia.
V jaskyniach alebo krasovom teréne sme
v roku 2014 pôsobili 44 dní počas 28 zorganizovaných akcií. Širšie koncipovaná správa je
publikovaná na našich webových stránkach:
www.mesacnytien.sk
Braňo Šmída

V Čiernej hore a v málo prebádaných, ale
perspektívnych terénoch federatívnej republiky Bosna a Hercegovina sme začali pôsobiť
v niekoľkých jaskyniach a nadviazali tu tiež
početné priateľské vzťahy s miestnymi obyvateľmi.
Exkurzne sme si vyšli do slávnej zaľadnenej
jaskyne Eisriesenwelt na úpätí pohoria Tennengebirge (Rakúsko).
S priateľmi z Jaskyniarskeho klubu Varín
a Jaskyniarskej skupiny Aragonit sme si prezreli Jaskyňa nad vyvieračkou, Strateneckú priepasť a jaskyňu Ľudmila v Malej Fatre a po

Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika Košice
mi meraniami. Realizovali sa sondážne práce
na povrchu planiny a tiež stopovacie skúšky,
predbežne v štádiu výskumu. Pokročilo sa aj
v budovaní infraštruktúry. Pribudol kvalitný
antikorový rebrík pred Traverzom a na stupni
pod fosílnym meandrom.
Domica. K výskumu v jaskyni Domica sme
sa dostali prostredníctvom projektu APVV
„SPATIAL3D“, ktorý sme získali na Ústave geografie a ktorého podstatou je 3D skenovanie
povrchu a podzemia a pokročilé zobrazovanie
jaskynných priestorov. 3D mapovanie jaskyne Domica pomocou pozemného laserového
skenovania realizoval s našou pomocou John
Meneely z Queen‘s University Belfast, UK. Kľúčovým prístrojom bol malý pozemný skener
(lidar) Faro a tiež know-how Johna. Realizovali
sme aj vlastný mikroklimatický a hydrologický
výskum. V jaskyni sme rozmiestnili 18 datalogerov Comet, čiastočne rozmiestnených vo výškových profiloch. Vybudované 3 hydrologické
profily v oblasti zdrojníc Styxu v Čertovej diere sme osadili vlastnými tlakovými sondami
MARS4i. Práve pri transporte materiálu na
budovanie jedného z profilov došlo k pošmyknutiu a pádu Z. Hochmutha. Zaoberali sme
sa i revíziou mapovania časti sústavy Čertova
diera, mapu dosiaľ nezmapovaných častí sme
publikovali v Spravodaji SSS.
Silická ľadnica. Študent geografie a náš
člen Z. Ondrej po 3 roky monitoroval teplotné
pomery v jaskyni v oblasti ľadopádu a za pomoci ostatných členov skupiny sledoval jej de-

Aktivita členov speleoklubu vyjadrená počtom akcií bola jedna z najvyšších v histórii,
avšak poznačená mimoriadnymi nepriaznivými udalosťami. Bola to najmä havária členov
potápačskej skupiny Speleodiver a Speleoaquanaut dňa 9. 4. smerujúcej na akciu v Skalistom potoku, s následkami zranení a najmä smrťou nášho priateľa M. Honeša. Ďalej
to bolo ochorenie a absencia na prieskume
D. Hutňana a úraz Z. Hochmutha dňa 22.
8. v Domici-Čertovej diere. Skľúčilo nás tiež
vylúčenie nášho priateľa B. Šmídu z SSS.
Z týchto dôvodov prevažovalo budovanie infraštruktúry, servis pri potápačských akciách
a vedeckovýskumná činnosť, najmä monitorovanie vodných tokov, mikroklímy a sledovanie
recentných tektonických pohybov. Pracovalo
sa hlavne na týchto lokalitách:
Skalistý potok. Uskutočnil sa nebývalo vysoký počet potápačských akcií. 5 akcií Speleo
diveru a Speleoaquanautu smerovalo do sifónu 17.17. Žiaľ, nepodarilo sa prekonať balvan
na najnižšom mieste. V dolnej časti jaskyne
sa riešila úprava trasy s cieľom postupu na
tzv. priamom smere. V Jaskyni pokračovalo
meranie prietoku, obohatené o ďalší profil
v Kladnianskej chodbe a v jazere v dolných
častiach. P. Kandričák obhájil diplomovú prácu z problematiky hydrologického režimu
toku v tejto jaskyni a R. Dobrovič bakalársku
prácu s problematikou neotektoniky. Začali
sa práce na prerazení vchodu v oblasti Vrcholu 11, podporené pozitívnymi rádiomajákovýOrganizačné správy SSS
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Danko, ku kratším postupom došlo v Zrútenej
jaskyni nad Moldavskou jaskyňou a v oblasti
Líščích dier v severnej časti planiny. Spolupracujeme na rôznych aktivitách aj s OS Prešov.
Zahraničné aktivity: So skupinou spolupracoval nemecký speleológ Karsten Gessert,
ktorý sa podieľal na výskume Skalistého potoka, jaskyne Domica-Čertova diera a tiež zabezpečil exkurzie do jaskýň južného Nemecka
a Rakúska. Podobne sa niektorých najmä povrchových akcií zúčastnili maďarskí speleológovia a vedci.
Publikačná činnosť: Začiatkom roka vyšla v edícii SSS mapa jaskyne Skalistý potok,
publikovaná formou atlasu. Členka skupiny A. Petrvalská vydala monografiu (edícia
UPJŠ) Reliéf Jasovskej planiny v Slovenskom
krase. Členovia publikovali v Spravodaji SSS
(Hochmuth, Kandričák, Petrvalská), v časopise
Slovenský kras a vystúpili na konferencii ASG
v Snine.
Zdenko Hochmuth, predseda

tailnú morfológiu a dynamiku progresívnym
mapovaním totálnou geodetickou stanicou
Leica. Obhájil diplomovú prácu na túto tému.
V monitoringu sa naďalej pokračuje.
Kopytovská dolina na Branisku. Tu sme
dokončili mapovanie krasových kaňonov Voroblik a Chmeľová a spolu s mapami kratších,
dávnejšie zmapovaných jaskýň publikovali
v spoločnom príspevku s M. Pancurákovou
(OS Prešov) v Slovenskom krase. Opravili sme
chodník vedúci na lúku Chmeľovú a vybudovali tu prístrešok studničky.
Kysacká jaskyňa. V jaskyni sme tiež pokračovali v klimatologickom 3D monitoringu.
Študent Šupinský v jaskyni s našou pomocou realizoval 3D mapovanie originálnou polárnou metódou. V jaskyni sme pokračovali
v transporte napadaného materiálu na povrch
a estetickej úprave okolia jaskyne.
Drobnejšie perspektívne lokality na Jasovskej planine a Medzevskej pahorkatine skúmal
na cca 20 samostatných akciách Stanislav

Jaskyniarsky klub Varín
jímavý aj výskytom stylolitov. Našli
sme tu aj zvláštny krasový okruhliak, ktorého pôvod nám zatiaľ nie
je známy. Pre ďalší prieskum bude
nutné spracovať celú jaskyňu do
3D modelu. Ten by mohol napovedať aj o ďalšom smerovaní chodieb
v časti Valiace sa kamene. V Kukurišovej jaskyni sme sondovali v Sieni trosiek bez významného postupu. Jednu akciu
sme uskutočnili v Starej strateneckej jaskyni,
kde sme kopali v sonde Zaarmagedon. Na
niekoľkých akciách sme pokračovali v povrchovom prieskume masívu Stratenca.
Belská dolina. V roku 2014 sme začali pracovať na kompletnej dokumentácii krasových
javov v doline. Tomu bola podriadená prevažná časť akcií. Zameriavali sme jednotlivé
lokality s cieľom spracovať ich do komplexnej
mapy doliny. Otvorili sme aj nádejné pracovisko v masíve pod Kykulou. Práce v sonde
v blízkosti Belských vyvieračiek sme ukončili,
keďže tektonická porucha sa na konci neprielezne zužuje. V doline sme uskutočnili viacero

Činnosť nášho klubu sa v roku
2014 sústredila v krivánskej a čiastočne aj v lúčanskej časti Malej
Fatry. Prevažná časť akcií bola zameraná na krasovú oblasť Stratenca, Kurskej, Belskej a Vrátnej doliny a krasovej oblasti okolia Strečna.
Stratenec. V Strateneckej priepasti
sme sondovali v staronovej sonde v juhozápadnej časti Jánošíkovho dómu. Sonda
dostala priliehavý názov Valiace sa kamene.
Pomocou nainštalovaného reťazového vrátku
sme vyťahovali skalné bloky vážiace aj niekoľko stoviek kilogramov. Nakoniec sa nám
podarilo preniknúť cez vertikálnu chodbu do
menšieho dómu s pomerne stabilnými stenami a stropom. Priestor je výrazne poznačený
činnosťou vodného toku. Ďalšie pokračovanie
jaskyne by mohlo byť na dne vertikálnej pukliny, ktorú musíme ešte dôkladne preskúmať.
Veľmi nádejne sa javia aj krasové rúry na konci
dómu. Práve v jednej z nich sa nám v závere
roka podarilo postúpiť asi o 2 m ďalej s perspektívou ďalšieho pokračovania. Dóm je zauSpravodaj SSS 1/2015
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Prieskum Belskej doliny. Foto: P. Cvacho

povrchových prieskumných akcií, na ktorých
sme zaregistrovali niekoľko nie veľmi zaujímavých krasových dutín. V závere doliny na
pravej strane sme otvorili pracovisko na mieste
občasného výveru s výdatnosťou pri maximálnom prietoku cca 50 l/s. V okolí sa nachádza
ešte niekoľko menších výverov.
Strečno. V tejto krasovej oblasti sme sa
zamerali na Salamandrovú jaskyňu v masíve
skalného brala hradu Strečno. Ide o starú f luviokrasovú jaskyňu. Spolu s blízkou
Tunelovou jaskyňou boli súčasťou jedného
odvodňovacieho systému zrejme ponárajúcich sa vôd rieky Váh. V priebehu roka sme
pracovali na rozširovaní chodby na konci Salamandrovej jaskyne, keď sme kopali naplavené pieskové sedimenty. V koncových častiach sme zaregistrovali prievan. Strop je tu
pokrytý bielym sintrom. Koncom roka sme
obidve jaskyne zamerali a zdokumentovali.
Na opačnej strane masívu v Hradnej doline
sme zamerali rozsadlinovú jaskyňu Diera
v Krakove a blízky krasový ponor. Pracujeme
aj na dokumentácii ostatných krasových javov v hradnom brale.
Vrátna dolina. Vo Wratnuelle sme pracovali
v tektonickej poruche smerujúcej na severozápad a v jednom z prítokových kanálov. V spolupráci s SUK sme v jaskyni vykonali biospeleologický prieskum. V Jaskyni nad vyvieračkou
sme v rámci meracích prác zamerali pomocou
lavínového vyhľadávača jednu z chodieb smerom na povrch. Na povrchu sme na detegovanom mieste zaregistrovali výraznú tektonickú
anomáliu. Meranie nám potvrdil aj 3D model
zatiaľ ešte nedokončenej novej mapy jaskyne.
Organizačné správy SSS

Prieskum Belskej doliny. Foto: P. Cvacho

Stratenecká priepasť – Valiace sa kamene.. Foto: P. Cvacho

Pri katastrofálnej povodni v júli 2014 bola
jaskyňa kompletne zatopená a voda tryskala
cez vrchný otvor v uzávere. Jaskyňa ani uzáver
neboli poškodené. Je zaujímavé, že v blízkych
Medvedích jaskyniach sa prívalové vody nijako
výrazne neprejavili. Voda vytekala iba v suchej
vyvieračke pod Wratnuellou. Pri zimnom sledovaní klimatických pomerov v Sonde č. 9 sme
narazili na ďalšie výrazné prievanové miesto.
Ide o otvor s rozmermi 15 × 40 cm. Čo je zaujímavé, steny sú pokryté sintrom. Bude tu nutný
ďalší dôkladný prieskum.
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Ostatné. Pokračovali sme v povrchovom
prieskume Chotárnej a Bránice. Nadviazali
sme plodnú spoluprácu so Speleoklubom UK
Bratislava okrem iného aj v oblasti biospeleológie. Dve pracovné akcie sme venovali prieskumu krasových javov v oblasti Kojšovej.
Centrálne akcie. Zúčastnili sme sa Speleomítingu SSS. V rámci prednášok sme sa predstavili krátkym videopríspevkom. Naše pôsobenie v krase Malej Fatry sme prezentovali aj
fotografiami v rámci panelovej dokumentácie.
Časť členov bola na Jaskyniarskom týždni SSS

v Malužinej. V rámci podujatia sme navštívili Hybickú tiesňavu a jaskyne v nej. V súťaži
o najchudšieho jaskyniara sa náš člen P. Cvacho ml. preplazil cez 146-milimetrovú škáru.
Našu činnosť naďalej prezentujeme na vlastnej internetovej stránke a vo vývesnej skrinke
vo Varíne.
Zhrnutie. Celkovo sme uskutočnili 41 akcií
v teréne, z ktorých sme vyhotovili 7 technických
denníkov. Objavili, resp. postúpili sme 36 m.
Zamerali sme 47 m.
Pavol Cvacho, tajomník klubu

Oblastná skupina Veľká Fatra
častí. Zároveň sa nám podarilo vo
februári fyzicky prepojiť jaskyne
Medvedia a Javorina. Jaskyne sú
prepojené spojovacou chodbou
v dĺžke 9,5 m. Systém jaskýň
Medvedia-Javorina tak prekročil dĺžku 500 metrov. Ďalej pokračujeme v sondážnych prácach v závaloch
v nových častiach jaskyne, v závale Nádej vo
Veľkom dóme a v komíne Kĺzačka.
Suchá jaskyňa 1. Tu stále pokračujeme
v prácach v koncovom sifóne Rebrovej chodby.
Ďalšie sondážne práce pokračujú v Marošovej
priepasti. Zároveň sa prerobili kotviace body
na bezpečný zostup do priepasti.
V Suchej jaskyni 2 pokračujú sondážne
práce v sondách Postup a v sondách v Severnom dóme. Práce v priepasti sa momentálne
prerušili pre zúženie a zatápanie spodných
časti jaskyne.
V jaskyni D 7 – Javorinka aj naďalej pokračujeme s ťažením sedimentu. Zároveň odstraňujeme časť valu pred vchodom na zlepšenie
manipulácie s vyťaženým materiálom.
Ostatné jaskyne v Belianskom krase.
V Perlovej jaskyni pokračujeme v sonde v Zlomenom dóme. V Suchej jaskyni 5 pokračujeme vo výkopových prácach. Priebežne sa vykonáva aj prieskum okolia. V Žiarnej jaskyni
2 práce pokračujú rozrušovaním zaklinených
blokov závalu na dne Veľkonočnej priepasti.
Zával sa nachádza v smere tektonickej poruchy. Otvorila sa aj sonda na opačnej strane
závalu pod skokom.

Činnosť našej skupiny sa v roku
2014 sústredila predovšetkým
na časť Belianskeho krasu, kde
sa pracovalo v jaskyniach, v
ktorých sa výrazne postúpilo
v predošlom roku, no neobišli
sme ani iné krasové lokality Veľkej
Fatry. Venovali sme sa prieskumu Gaderskej
doliny, Blatnickej doliny, pohoriu Žiar – vrchu
Zniev. Z celkového počtu 49 akcií sme vyhotovili 41 technických denníkov. V tomto roku sa
nám podarilo fyzicky prepojiť jaskyne Medvedia a Javorina, čím sa zaradili medzi jaskynné
systémy.
Beliansky kras
Jaskyňa Javorina. Po prieniku do nových
priestorov v jaskyni Javorina v minulom roku
sme sa venovali prieskumu týchto nových

Mapovanie nových častí jaskyne Javorina. Foto: F. Vacek
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Blatnický a Gaderský kras
Tu sa pokračovalo v povrchovom prieskume
Vrátnej doliny, a to v jej horných častiach,
ako aj v sondážnych prácach v nových častiach jaskyne VR-3. Ďalší prieskum sme začali
v Juriášovej doline, kde sme zaznamenali zatiaľ
nevýrazné krasové javy.
Pohorie Žiar
Naďalej sa vykonával povrchový prieskum
vrchu Zniev a jeho okolia. Zároveň pokračujeme v prieskumno-sondážnych prácach
v jednotlivých zmapovaných jaskyniach.
Ochrana krasu
Tak ako každoročne sme vykonávali priebežne kontroly stavu uzáverov jednotlivých jaskýň
a ich údržbu. Keďže v teréne a jaskyniach pracujú nezávisle dve speleologické skupiny, stav
jaskýň je uspokojivý.

Spojovacia chodba jaskýň Javorina a Medvedia.
Foto: F. Vacek

zúčastnili Speleomítingu vo Svite. Z jednotlivých
akcií skupiny sa vyhotovujú technické denníky,
identifikačné karty a fotodokumentácia.

Ďalšia činnosť
Aj tento rok sme sa venovali propagácii speleológie v radoch mladšej generácie. Naďalej sa
venujeme výcviku jednolanovej techniky a voľného lezenia. Zúčastnili sme sa na akciách Ekodeň,
organizovanej členmi KŠP Hippocampus, a na
čistení a úprave okolia jazera v Rieke. Ďalšie
pracovné akcie sme aj v tomto roku uskutočnili
v spolupráci s JS Aragonit. Štyria členovia sa

Zhrnutie výsledkov
Naším najväčším úspechom v roku 2014
bolo fyzické spojenie Medvedej jaskyne a jaskyne Javorina. Vzniknutý jaskynný systém
v súčasnosti dosahuje dĺžku 538,5 m.
Ján Vacek, predseda OS

Žilinský jaskyniarsky klub
s čelovkou, sedacie úväzy, karabínky,
osmičky, brzdy, stopky a hlavne precvičiť viazanie uzlov. Aj tento rok
musím poďakovať Slovenskej speleologickej spoločnosti, ako aj Slovenskej správe jaskýň za poskytnutie
prezentačných materiálov, čo ocenili
hlavne menšie deti. Časť propagačných materiálov a brožúr sme financovali
z klubových prostriedkov. Plánujeme vytvoriť
aj ukážku zaujímavých minerálnych hornín
s popisom, preto aj touto formou chceme po
prosiť kolegov jaskyniarov, ak majú zaujímavé
minerály a horniny, aby nám pomohli. Môžu
ich poslať na našu adresu alebo po dohode ich
prevezmeme aj osobne.

Činnosť Žilinského jaskyniarskeho klubu nadviazala na rozbehnuté aktivity pri ochrane prírody
a ochrane jaskýň v lokalitách Lúčanskej Malej Fatry. Pre náš klub
sa stáva už tradíciou prezentácia
Slovenskej speleologickej spoločnosti v školských zariadeniach; tento
rok sme sa zúčastnili na siedmich akciách
v žilinských základných školách. Dve základné školy nás pozvali priamo na vyučovanie
prírodopisu, kde sme prednášali o ochrane
prírody a ochrane jaskýň, ako aj o ich vzniku
z hľadiska speleogenézy. Najviac oceňovanou
prednáškou je praktická ukážka speleologického výstroja, kde si žiaci môžu vyskúšať prilby
Organizačné správy SSS
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Medzi pravidelné akcie klubu patril aj 7. ročník podujatia Deň detí alebo Deň detí trochu
inak, ktorý organizuje Obecný úrad Divina; tu
sa klub prezentoval praktickými ukážkami pre
deti a rodičov. Spokojné boli deti aj ich rodičia,
ktorí sa tu schádzajú v pomerne hojnom počte. Na týchto akciách sa vo veľkej miere podieľali Tibor Pajtina, Branislav Valčuha, Eduard
Mušuka a Miroslava Pajtinová.
Na Speleomítingu 2014 sa zúčastnili T. Pajtina a E. Mušuka.
Ďalšou populárnou akciou, na ktorej sa
pravidelne zúčastňujú členovia Žilinského jaskyniarskeho klubu, je Jaskyniarsky týždeň SSS.
Ten vlaňajší v Malužinej zorganizovali členovia
speleologických klubov Červené vrchy, Nicolaus a Liptovský Mikuláš. Osobitné poďakovanie určite patrí členom občianskeho združenia
Salvátor z Vyšnej Boce a hlavne jej predsedovi
Mgr. Petrovi Laučíkovi, PhD., ktorý sa nás ujal
a previedol nás kusiskom krajiny, ale najmä
zaujímavou baníckou históriou Vyšnej a Nižnej Boce. Na 55. jaskyniarskom týždni v Malužinej sa zúčastnili T. Pajtina a E. Mušuka.
Počas domácich akcií v Lúčanskej Malej Fatre sme povrchovo zamerali a zdokumentovali
fluviokrasové Hoblíkové jaskyne H1, H2 a Púčkovu jaskyňu pod bralom. Prieskum severozápadnej strany vrchu Hoblík bol rozdelený do
dvoch úrovní, aby sa pokrylo čo najväčšie územie
v tejto lokalite. Hlavnú časť aktivít sme venovali
odstráneniu zavaleného vstupu Púčkovej jaskyne
pod bralom. Prekážku tvorili dva od seba nezávislé kmene stromu, ktoré boli uložené priečne
na sebe a bránili vstupu do jaskyne. Ďalší zával
tvoril prepadnutý strop a sutina zosypaná do
priestoru vstupnej časti. Museli sme odstrániť

množstvo sutiny vrátane rozbitých blokov vážiacich cca 100 kg, ktoré sme rozlámali na menšie
kusy a potom sme ich pomocou reťaze a kladky
vyťahovali von. Kmene stromov brániace vstupu
sme na mimoriadnej akcii, na ktorej sa zúčastnili
Juraj Fondrk, Tibor Pajtina a Emil Jelínek, pozdĺžne rozpílili a pred jaskyňou z nich vytvorili
dve lavičky na sedenie a prezliekanie; z menších
priemerov stromu sme vytvorili zábranu smerom
k potoku Hýrov. Okolie sme zarovnali, a tak
vznikol veľký nástupný priestor na ďalšie akcie.
Práce prebiehali aj na Bukovinského sonde,
kde sme odstránili poškodený zámok a budeme žiadať výmenu uzáveru za pomoci Správy
slovenských jaskýň. Na Stráňavskej jaskyni H1
sme opravili spúšťaciu kladku a plánujeme
vymeniť zničený drevený rebrík, aj keď v tomto
stave je prekážkou pre nežiaducich návštevníkov. V lokalite je o túto jaskyňu veľký záujem,
vnútorné steny sú popísané a začína sa tam
hromadiť odpad. Klub túto jaskyňu pravidelne kontroluje a čistí, ale nemôžeme zabrániť
tomu, aby sa v jaskyni niekomu niečo prihodilo. Určite by stálo za zváženie uzatvoriť túto
jaskyňu s finančnou pomocou SSJ.
Žilinský jaskyniarsky klub sa podieľal na
príprave ojedinelej publikácie o športových
kluboch v Žiline s názvom Almanach žilinských športových klubov a Juraj Fondrk a Tibor Pajtina sa zúčastnili na krste knihy.
Žilinský jaskyniarsky klub je stále aktívny
pri vypracovávaní grantov na čistenie studne
na Lietavskom hrade, pri získaní finančných
prostriedkov spolupracujeme so ZnZLH.
Viac informácií nájdete na stránkach klubu
www.jaskyniari.sk.
Tibor Pajtina, predseda klubu

T. Pajtina v plazivke jednej z jaskýň v Hoblíku

Púčkova jaskyňa, pred ňou T. Pajtina a E. Mušuka
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Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2014
P. č. skupina, klub
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

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

počet
akcií
40
66
78
107
59
22
134
145
37
115
62
17
8
23
112
82
20
44
55
29
120
47
12
26
20
55
57
12
202
90
50
17
9
40
65
9
28
106
41
49

2366

počet
objavy (m)
zamerané (m)
počet zaplatené
TD (doma / zahraničie) (doma / zahraničie) členov členské (%)
40
31
100
65
74
96
17
100
16
100
415
328
17
100
107
431
492
30
100
9
38
18
8
100
150
100
31
100
15
30
18
100
6
100
486/304
5032/703
23
100
37
10
7
100
175
50
14
100
22
100
9
100
30
11
100
8
12
92
23
108
108
19
100
38
6
100
20
100
6
100
30
10
100
14
100
8
100
5
40
41
300
300
8
100
47
8
100
120
345
505
33
100
20
100
29
100
17
100
20
17
100
8
100
14
164
25
100
231
56
6
100
61
753
642
42
100
6
100
0/6010
0/5750
10
100
177
189
27
100
85
43
100
37
60
13
100
96
20
100
12
6
9
12
100
4
3
13
100
40
39
63
12
100
65
46
30
100
6
100
807
1189/1180
5
60
106
55
197
13
100
7
36
47
8
100
41
10
10
100
11
100
9
100
9
948
5139/6314
9537/7633
830

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, prípadne sa nevykazujú.
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Prehľad hospodárenia SSS v roku 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015
PRÍJMY

PLNENIE
2013

NÁVRH
2014

PLNENIE
2014

NÁVRH
2015

členské príspevky

7 312,50

7 300,00

7 457,50

7 500,00

2 % z dane z príjmu

4 134,59

4 000,00

4 114,62

4 200,00

komisionálny predaj

324,00

500,00

481,40

500,00

Speleomíting

386,00

400,00

408,50

400,00

úroky banka

2,06

2,00

1,05

1,00

Speleofotografia

0,00

0,00

2 080,00

0,00

dary, reklama
grant SSJ, iné granty
SSJ 1/2 poplatky FSE, UIS
Kongres UIS, expedície
SPOLU
VÝDAVKY
Spravodaj

393,42

1 200,00

800,00

400,00

8 662,80

0,00

0,00

800,00
200,00

0,00

0,00

0,00

4 343,54

0,00

0,00

0,00

25 558,91

13 402,00

15 343,07

14 001,00

PLNENIE
2013

NÁVRH
2014

PLNENIE
2014

NÁVRH
2015

1 756,47

5 000,00

4 949,45

5 000,00

Speleomíting

231,24

300,00

297,45

300,00

Centrálne akcie (JT, LD, MK, SŠ)

500,00

500,00

504,00

500,00

dohody, mzda

3 747,48

3 750,00

3 747,48

3 750,00

2 % čerpanie – skupiny a kluby

1 879,10

2 000,00

2 441,65

2 400,00
100,00

kancelárske potreby

98,99

100,00

120,58

cestovné

1 526,03

400,00

79,68

100,00

poštovné

298,80

300,00

208,10

200,00

telefón Orange

347,24

400,00

215,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

webová stránka, doména

124,00

125,00

25,00

125,00

poplatky FSE, UIS

270,00

100,00

200,00

200,00

občerstvenie

25,30

100,00

38,74

50,00

poplatky banka a daň

53,43

50,00

78,93

100,00

overenie listín, kolky, reg. 2 %

55,20

60,00

179,26

100,00
50,00

energie

antivírový program

0,00

50,00

0,00

samolepky, odznaky

0,00

500,00

572,00

0,00

iné publikácie

2 011,80

3 200,00

3 176,45

1 000,00

grant SSJ, iné granty

8 236,66

0,00

0,00

0,00

200,00

100,00

1 269,00

0,00

Speleofotografia, ceny , katalóg

0,00

0,00

2 150,00

0,00

Príspevok rodine MH

0,00

0,00

500,00

0,00

publ. činnosť skupín/klubov

Kongres UIS, expedície
SPOLU

4343,54

0,00

0,00

0,00

25 705,28

17 035,00

20 752,88

13 975,00

Stav finančných prostriedkov SSS k 31. 12. 2014

14 957,08

Stav rezervného fondu k 31. 12. 2014

Spravodaj SSS 1/2015

8 615,50

93

Pozn.: Všetky sumy sú uvedené v €

Organizačné správy SSS

TABUĽKA NAJdlhŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU stav k 15. 3. 2015
Ján Tencer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Stratenská jaskyňa – Psie diery – Jaskyňa Duča, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier
Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina
Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina
Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie
Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze
Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry
Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie
Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra
Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina
Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina
Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry
Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče
Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier
Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát
Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry
Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie
Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina
Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra
Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina
Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné
Milada, Slovenský kras, Silická planina
Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov
Nová Michňová, M2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina
Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina
Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina
Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras
Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina
Jaskyňa Sedmička, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty
Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina
Malá Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy

40 453
31 540 /6 971*
23 245
20 939
14 746
11 738
11 231
8 123
7 554
5 565
5 034
4 502
3 865
3 829
3 531
3 242
3 216
3 138
3 070
3 036
2 811
2 653
2 360
2 322
1 915
1 890
1 818
1 813
1 764
1 755
1 658
1 642
1 570
1 558
1 550
1 541
1 536
1 525
1 510
1 483
1 460
1 420
1 338
1 308
1 276
1 245
1 238
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. *Za dĺžkovým údajom
jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného meračského polygónu.
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TABUĽKA NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU stav k 15. 3. 2015
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 – Jaskyňa Duča, 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 buková priepasť, 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. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina
30. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina
31. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
32. Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry
33. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá
34. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch
35. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj
36. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch
37. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze
38. Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch
39. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
40. Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina
41. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Mojtínsky kras
42. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá
43. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Borinský kras
44. Sedlákova diera, Vysoké Tatry, Belianske Tatry
45. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina
46. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch
47. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie
48. Nová Michňová, M2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina
49. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry
50. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
51. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch
52. Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Mojtínsky kras
53. Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy
54. Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina
55. Prievanová diera, Slovenský kras, Plešivecká planina
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
125
123
122
121
120
120
112
112
110
110
110
108,5
107
106
103
101
101
100
99
97,5
97
97
93
92
91
88
87
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Kapitán Horák večne živý

Spomienka na 70. výročie zrodu udalosti a legendy o Mesačnej jaskyni
Ján Ducár, Stanislav Pavlarčík
Možno niektorým čitateľom tento nadpis
pripomenie nesmrteľného vodcu svetového
proletariátu, ktorý zapálil pochodeň Veľkej
októbrovej socialistickej revolúcie a ukázal nové možnosti pre ľudstvo. V niečom
podobnom spočíva aj obrovská sila a idea
Mesačnej jaskyne.
Iní si zase spomenú na nesmrteľného
českého génia Járu Cimrmana, ktorý všade
bol, všetko videl, mnoho vecí objavil.
Pre členov neformálnej pátračskej skupiny Klub priateľov kapitána Horáka je
však toto heslo stále aktuálne a nerozlučne
sa spája s týmto neohrozeným objaviteľom
Mesačnej jaskyne.

času a chystá spísať všetky poznatky do ucelenej knihy.
Do činnosti KPKH sa postupne zapojili aj
ďalší významní slovenskí jaskyniari, spomeniem iba najaktívnejších: Martin Sluka, Edo
Piovarči, Milan Štéc, Peter Holúbek a iní. Ale
ako vyplýva zo samej podstaty našej činnosti,
mnohí iní členovia sú aktívni, ale nechcú byť
vymenovaní v zozname členov KPKH alebo ani
v zozname spolupracovníkov...
Okrem jaskyniarov sa hľadaním Mesačnej
jaskyne zaoberali aj záhadológovia, zo slovenských spomenieme najmä Miloša Jesenského,
ktorý spolu s poľským pátračom Robertom
Lesniakiewiczom splodili aj akúsi „horákovskú bibliu“ – knihu Tajemství měsíční jeskyně
a jiné záhadné úkazy (nakladatelství Alpress,
Frýdek-Místek, 2008); kniha existuje aj v poľskej mutácii. Z českých pátračov sú to Ivan
Mackerle, Michal Brumlík, Walter Pavliš, Ivo
Hlásenský a iní.

Klub priateľov kapitána Horáka
(KPKH)
Neformálna nezávislá pátračská skupina
vznikla spontánne na jednom zo Speleomítingov vo Svite. Dokopy nás dal spoločný záujem,
zvedavosť, chuť odhaliť jednu z najväčších
záhad na svete. Veď iste mnoho jaskyniarov
túži nájsť tajomnú Mesačnú jaskyňu, v ktorej
sa nachádza ešte tajomnejšia Mesačná šachta,
a i keď mnohí z nich celý prípad zľahčujú či
nebodaj odmietajú ako výmysel a spravodajskú
hru, v kútiku duše predsa by boli radi, keby
túto slávnu jaskyňu odhalili.
Členovia KPKH si jednomyseľne za svojho
prezidenta zvolili Stana Pavlarčíka, pretože sa
hľadaniu Mesačnej jaskyne venuje najdlhšie,
oficiálne už od roku 1981. Ako jediný sa môže
pochváliť, že sa pátraniu venoval 2 roky profesionálne ako pátrač platený ministerstvom
kultúry v rokoch 1981 – 1982 z postu múzejného pracovníka v Liptovskom Mikuláši. Pred
ním sa okolo Mesačnej jaskyne „obšmietal“
jeho kolega RNDr. Pavol Mitter z vtedajšieho
Múzea slovenského krasu v Liptovskom Mikuláši. A tak sa to po roku 1976 všetko začalo.
Do pátrania sa vtedy zapojili aj jaskyniari zo
Spišskej Belej.
Prezident Stano (niekedy na akciách KPKH
ho voláme aj Kapitán Horák) sa výskumu
venuje aj na dôchodku, a práve teraz má viac
Prieskum a výskum

Činnosť KPKH v roku 2014
Členovia KPKH sa stretli na Speleomítingu
2014 vo Svite, kde prebiehala klasická klubová
činnosť – konšpiratívne debaty, prehľad noviniek, ale aj plány do budúcnosti. Zhodnotili
rok 2013 ako ďalší rok, v ktorom pokračoval
trend úpadku záujmu o fenomén Mesačnej jaskyne. Preto bolo rozhodnuté, že práca KPKH
sa musí zintenzívniť a jeho členovia musia
byť aktívnejší. Jednotliví členovia sa zaviazali
konať v rámci svojich možností súkromné pátračské akcie, spoločné pátranie bolo prenesené
na jeseň.
Akcia 1. 11. 2014
Prvá väčšia pátračská akcia sa uskutočnila
v masíve vrchu Kurčínska Magura (severná
a vrcholová časť) nad obcou Legnava. Inšpiráciou bola aj kniha Legnava a jej monastier
od Františka Dancáka, kde sa na strane 77
výslovne uvádza „mesiačková jaskyňa“, ako aj
výskum Stana Pavlarčíka a jeho článok Zbojnícka jaskyňa v Kurčínskej Magure, uverejnený
v Spravodaji SSS č. 3/1983. Mladší zo spolu96

Spravodaj SSS 1/2015

20 metrov, má pomerne vysokú hlavnú chodbu
(až 4 metre), bolo v nej množstvo netopierov
(asi 30 podkovárov malých) a má perspektívu
pokračovania. Pri našej akcii sme nemali lano.
To by sa zišlo na konci hlavnej chodby vľavo,
kde je priepasť s otvorom cca 50 × 70 cm. Štíhly pátrač by mohol objaviť pokračovanie, ale
či objaví aj Mesačnú šachtu, to si netrúfame
predpovedať.

autorov tohto príspevku tam bol v 90. rokoch,
a tak chcel preveriť, či sa v jaskyni niečo zmenilo, pretože tá postupne degraduje a jej priestory už v čase jeho prvej návštevy nedosahovali
rozmery zamerané Stanom Pavlarčíkom v roku
1983. Na akcii sa okrem J. Ducára (Speleoklub
Šariš) zúčastnili aj čakatelia na členstvo v tomto klube Peter Eperješi a Branislav Gmitro.
Konštatovali sme, že v Zbojníckej jaskyni
chodbička vpravo na konci hlavného koridoru
je už neprielezná, ale vytiahnutím kamenných
blokov by sa dalo pokračovať, rovnako je to aj
v pukline po ľavej strane koridoru.
Ako „pikošku“ sme vzali hľadanie rytiny
nahej ženy, ktorú spomína Stano Pavlarčík
v článku z roku 1983. Už v 90. rokoch bola viditeľná iba veľmi nejasne. V sobotu 1. 11. 2014
boli viditeľné iba ryhy porastené machom,
a ani prieskum fotografie na monitore počítača nepriniesol výsledok. Potrebné je fyzicky
odstrániť vrstvu machov, pravda, ak sa niekto
o takéto umelecké diela mimoriadne zaujíma.
Vstup do Mesačnej jaskyne sme však nenašli.
V spomínanej knihe Františka Dancáka sa
na vrcholku Dubňanka v spojitosti so Zbojníckou jaskyňou spomína akási megalitická
stavba, tu však musíme konštatovať, že niektoré pseudokrasové objekty s prírodou vytvorenými kameňmi naozaj pripomínajú múry
a skalné pyramídy alebo zárubne do zasutinených podzemných priestorov. Sú to však
najčastejšie iba pravidelne usporiadané rovné
pieskovcové bloky, ktoré do seba zapadajú,
často akoby navzájom boli previazané ako stavby vytvorené človekom, ale je to iba výsledok
prírody; tá sa tam „vybláznila“, aby podnietila
fantáziu pozorovateľa.
Druhou megalitickou stavbou, dvojičkou
Dubňanky, mal byť megalitický komplex
v časti Skalky severovýchodne od Dubňanky,
blízko slovensko-poľskej hranice. Tento objekt
sme však nenašli. Otázka, či práve tu nie je
vstup do Mesačnej jaskyne, ostala nezodpovedaná.

Akcia 8. 11. 2014
Nosnou akciou roka bola dlho pripravovaná
akcia KPKH, zorganizovaná samým prezidentom, v spolupráci so šéfom internetového
portálu CEZ OKNO Yezidom. Tento portál
je zameraný na alternatívne informácie a uverejňuje články, reportáže a rozhovory, ktoré
nenájdu miesto v hlavnom prúde. Mesačná
jaskyňa patrí k žiadaným témam.
Stano Pavlarčík pripravil bohatý program,
v rámci ktorého sme sa popri dokumentácii
miest spojených s Mesačnou šachtou venovali
aj ucteniu si pamiatky obetí z roku 1944 počas
SNP.
Akcie sa zúčastnili za KPKH: Stano Pavlarčík a Martin Ferianc za JS Spišská Belá,
Ján Ducár za Speleoklub Šariš. (Akcie Klubu
priateľov kpt. Horáka sú individuálnou aktivitou každého člena a nemajú súvis s činnosťou
a zameraním jaskyniarskej skupiny, ku ktorej
patrí, preto uvedenie JS treba považovať iba
ako pomôcku.) Ostatní zúčastnení si neželajú
byť uvádzaní.
Akcia sa začala na Ľubovnianskom hrade,
odkiaľ vidno Levočské vrchy – klasickú oblasť,
kde sa hľadá Mesačná jaskyňa. V okolí sú
ďalšie podozrivé lokality, napríklad jaskyňa
v Hrubej klade, kameňolom Marmon alebo
šachta na mangánovú rudu pod Marmonom
nad osadou Podsadek. Je tu súvis s tajomným
Ernestom Hönigom, majiteľom píly v Mníšku
nad Popradom, ktorý cez deň spolupracoval
s Nemcami a v noci s partizánmi, a ktorý podľa
niektorých pátračov by mohol byť tajomným
kapitánom Horákom.
Presunuli sme sa do Jakubian, kde sú zakonzervované zvyšky najstaršej vysokej pece
na Slovensku. A spojitosť s kpt. Horákom
je v tom, že pri bojových potulkách po Levočských vrchoch si pravdepodobne všimol
sklovitý povrch kadlubu na odlievanie železa,

Nová jaskyňa
Dôkazom toho, že Mesačnú jaskyňu hľadať
treba, je fakt, že pri presune z Dubňanky na
Skalky sme vo svahovom odtrhu nad potokom
našli úplne novú jaskyňu. Jaskyňa s pracovným názvom Jaskyňa na odtrhu má dĺžku asi
Spravodaj SSS 1/2015
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výskume použil ťažkú techniku, ktorou rozbil
železobetónový skelet obslužných miestností
objektu, čím vytvoril jamu, nazvanú Jama K. Je
nebezpečná, pretože ak by tam niekto spadol,
tak má z hĺbky 3 – 4 metre problém z tejto
pasce vyliezť. Musel by odhádzať kusy betónu
v časti bývalého schodiska a musel by sa preplaziť v spleti železnej armatúry po „odbornej“
práci pátrača.

a to ho inšpirovalo pri opise zvláštnej horniny,
ktorú našiel v Mesačnej šachte. A podľa istého
naslovovzatého záhadológa sa tu údajne tavil
akýsi neznámy kov už kedysi v predhistorickej dobe, a to občanmi mimo našej planéty.
Ktovie? Určite to potvrdí stále prebiehajúci
nekompromisný a objektívny výskum.
Je tu ešte jedna spojitosť Jakubian s kpt.
Horákom: na jeseň 1944 prepadli partizáni tunajší kaštieľ významného rodu Probstnerovcov
a okrem potravín, alkoholu a iného materiálu
ukradli, resp. zrekvirovali (ako to vtedy bolo
zvykom) aj písací stroj a vzali ho do hôr. Načo
bol partizánom písací stroj? Potrebovali zaznamenať nejaké cenné informácie? Nebolo to na
priamu objednávku chytrého kpt. Horáka? Pre
členov KPKH je to ďalšia vďačná téma na konšpirácie, fantázii sa medze nekladú.
Prezident KPKH poňal akciu nielen ako pátračsko-dokumentačnú, ale aj ako spomienku
na obete SNP v roku 1944. Po položení kytice
a zapálení kahanca pri pomníku obetiam SNP
na Ľubovnianskom hrade sme si uctili pamiatku aj pri pamätníku obetiam SNP pri chate
Vinná, na ktorom sme objavili vysekané dva
symboly, ktoré mohol mať aj kapitán Horák:
automat typu Špagin a vojenskú prilbu.
Tretím miestom, kde sme si uctili pamiatku
obetiam vojny, bol pamätník SNP na križovatke ciest do Levočskej doliny a Ihlian a Záľubice.
Je tam aj vrtuľa lietadla Li-2, ktoré tu havarovalo. Je tu však rozpor s osudom vojakov kpt.
Horáka: kým o horákovcov po bitke sa miestni
domorodci (bača Slávek s dcérami, povstalecký
vojak Jurek) starali vzorne, v tomto prípade
občania obce Torysky obete leteckej katastrofy
okradli, vzali im oblečenie a obuv. Táto udalosť však nezapadá do scenára príbehu kpt.
Horáka.
Hlavným cieľom akcie 8. 11. 2014 bol však
objekt neznámeho určenia, ktorý sa nachádza juhovýchodne od kóty Javorina (1224,9 m),
ktorý figuruje ako Nemecký štábny bunker.
Pred akciou sme sa o objekte vyjadrovali s názvom Jama K, avšak po akcii bude výstižnejšie
volať ho Farma. Je to miesto, kde sa jeden pán
K. snaží objaviť Mesačnú jaskyňu. Pozemok
má v prenájme od vlastníka – mesta Levoča.
Tento pátrač však uveril aj chimére, že je tu
ukrytý vojenský archív nemeckej armády, a pod
ním má byť labyrint Mesačnej jaskyne. Pri
Prieskum a výskum

Farma (Maštaľ, Kravín, Mliekareň a pod...)
Farma sa skrýva v smrekovom lese asi 100
metrov od cesty. Je z kvalitného betónu, resp.
železobetónu, východný múr z pieskovcových
kameňov je vymurovaný veľmi precízne. Je to
umelá betónová plošina, zarastená stromami,
s rozmermi cca 15 × 40 m, v južnej časti je
spomínaná zničená, pravdepodobne obslužná
sekcia, azda kancelária, strojovňa, kotolňa,
sklad alebo niečo podobné.
Na ploche je v líniách množstvo štvorcových
otvorov do podzemia, do miestností s rozmermi asi 4 × 4 m, ktoré sú navzájom pospájané, takže pripomínajú vojenský bunker. Na
povrchu plošiny je sieť kanálikov, ktorými sa
pravdepodobne mal odvádzať moč do nižších
priestorov, ale možné je aj to, že v niektorých
miestnostiach sa malo uskladňovať nadojené
mlieko od oviec, resp. dobytka, ktoré tu boli
ustajnené. Na plošine je viacero betónových
kociek, ktoré s drevenými trámami by vytvorili
akési ustajňovacie boxy pre zvieratá.
Táto technická pamiatka – pravdepodobne
nedokončená, a to z dôvodu zriadenia Vojenského výcvikového priestoru Javorina – si
asi zaslúži lepší osud ako rozbíjanie ťažkou
technikou s vidinou objavenia tajného archívu.
Svoje o tom vedia jaskyniari okolo Eda Piovarčiho, ktorí boli pozvaní na jednu akciu spomínaného pána K. a dostali sa aj do hlavných
správ televízie. Určite existujú aj šetrnejšie
metódy výskumu. Odvolávať sa na výsledky
merania georadaru, a pritom ničiť technickú
pamiatku, to je barbarstvo. Takýmito zásahmi
sa časť objektu stala nebezpečnou pre náhodných návštevníkov a rovnako aj pre zver. Dúfame, že po zverejnení tohto článku sa prebudia
kompetentné orgány.
V spomínanú sobotu sme sa vybrali aj my
do tunajšieho podzemia, a to jedným z otvorov na povrchu plošiny. Otvorom štvorcového
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s hľadaním tejto jaskyne. Je to proces spojený s objavovaním iných jaskýň a tajných
objektov, ktoré zdanlivo nemajú nič spoločné
s jaskyniarstvom, ale naše poznanie posúvajú
dopredu.

pôdorysu (cca 60 × 60 cm) sme sa dostali do
betónových miestností, ale vchod do Mesačnej
jaskyne opisovaný kapitánom Horákom má
byť úplne iný.
V tajomne a dosť ponuro pôsobiacich priestoroch sa to však nezaobišlo bez zážitku. Počas
prehliadky sa samému prezidentovi na chvíľku
zdalo, že počul v hĺbke rachot uháňajúceho
nemeckého rýchlika z východného frontu do
Berlína. Ale prečo tak rýchlo a prečo tu nezastavil? To je zásadná otázka.

Priestor na osobné vyjadrenie samého
prezidenta KPKH
Veru je to tak. Ktosi významný povedal: Keď
súčasníci mlčia, vznikajú legendy. Legendy treba
nielen zachovať pre ďalšie generácie ako žiarivé
svedectvo, ale rozvíjať a živiť ich. A o to nám
išlo, ide a pôjde aj v budúcnosti. Osobnosť,
odkaz a prínos kpt. A. T. Horáka pre našu speleologickú vlasť je taký obrovský, že presahuje
štátne hranice, zaslúžil by si prijatie nielen za
člena Slovenskej speleologickej spoločnosti a...
in memoriam. A tiež nebolo by od veci založiť
aj Svetovú cenu speleológa kpt. A. T. Horáka
so sídlom napr. v Bruseli, a to na udržanie
jeho pamiatky a na podporu ďalšieho bádania v rozvinutej demokratickej spoločnosti,
v tvorivej nerozbornej spolupráci s ďalšími
zahraničnými jednotlivcami a inštitúciami
v duchu mierového spolunažívania.

Vodáreň
Nad Farmou asi 10 metrov vo svahu smerom
k ceste je objekt vodárne, v súčasnosti skrytý
spadnutým smrekom. Je to veľmi zachovaná,
precízne vybetónovaná stavba, ktorá má 2 zberné vodárenské nádrže vysoké asi 3 – 4 metre.
Nad prvou je betónová plošinka. Vstup do
obslužnej miestnosti je od plošiny (maštale).
Stano Pavlarčík spomínal, ako mu do spodnej
miestnosti vodárne pri predchádzajúcej obhliadke spadol fotoaparát a kolegovia ho potom
museli odtiaľ komplikovane vyťahovať.

Záver
Uznávame, že predkladaný príspevok ok- Dodatok
KPKH ako neformálna skupina pátračov
rem jaskyniarskych informácií obsahuje
prijme nových členov a tajných symaj informácie, ktoré nie sú bežné pre
patizantov. Hlásiť sa môžu mailom
jaskyniarske periodikum (hlavne
na adresy členov KPKH alebo
o objektoch farmy a vodárne),
osobne počas Speleomítingu
avšak súvisia s hľadaním báj2015 vo Svite. Naše konšpiranej Mesačnej jaskyne. Povatívne rokovania prebiehajú
žujeme za potrebné uverejv zadnej miestnosti reštauniť fakty o tejto poslednej
rácie Domu kultúry vo
vymyslenej infobubline,
Svite alebo v odľahlých záaby bola jaskyniarska obec
kutiach, pretože si to vyžainformovaná a nepodliedujú okolnosti, v ktorých
hala bájkam.
KPKH pracuje.
Na úplný záver dovoľte zhodnotenie roku 2014
Poďakovanie. Patrí Voz pohľadu Klubu priatejenským lesom a majetľov kpt. Horáka. Považukom, pracovisko Podolínec
jeme ho za úspešný, naše
za umožnenie prechodu
poznanie postúpilo dopredu
po cestných komunikáciách
a je úplne v duchu filozofie
v Levočských vrchoch, a PhDr.
Klubu, ktorá hlása, že nie je
D. Mikulíkovi, riaditeľovi Múzea
až také dôležité nájsť spomínav Starej Ľubovni, za možnosť nanú záhadnú Mesačnú jaskyňu
točiť zábery z Ľubovnianskeho
kapitána Horáka. Dôležitejšia
Pátrači po Mesačnej šachte
je cesta poznania, ktorá súvisí – Stano Pavlarčík a Ján Ducár hradu na Levočské vrchy.
Spravodaj SSS 1/2015
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Spoločenské správy
Jubilanti Jaskyniarskeho klubu
Liptovský Trnovec
Dušan Boroška st. sa
dožil úctyhodných
90 rokov
Bývalý dlhoročný
člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
a bývalý člen Oblastnej skupiny Liptovský Trnovec Dušan
Boroška st. v januári
2015 oslávil svoje úctyhodné deväťdesiate narodeniny. Začiatkom päťdesiatych rokov
minulého storočia bol za vtedajších neľahkých
podmienok spoluzakladateľom jaskyniarstva
v Liptovskom Trnovci. Je spoluobjaviteľom
Medvedej a Bielej jaskyne v Sypkých skalách
– Západné Tatry. Podľa neho je pomenovaná
ďalšia objavená jaskyňa – Boroškova jaskyňa.
Napriek vysokému veku sa vždy živo zaujímal
o svoju lásku – jaskyniarstvo v Liptovskom
Trnovci v „podaní“ už mladších generácií nasledovníkov, aj svojho syna Dušana.
Rudolf Radúch
osemdesiatročný
Dňa 9. septembra
2014 (charakteristicky, na Deň baníkov)
sa náš najstarší člen
a spoluzakladateľ
jaskyniarstva v Liptovskom
Trnovci
Rudolf Radúch dožil v zdraví a pracovnej aktivite 80 rokov.
Ešte pred 2. svetovou vojnou sa prví odvážlivci pokúšali preniknúť do tajov prírody
v podzemí trnoveckého chotára, avšak bez
väčších úspechov. Prelom nastal až v roku
1951, keď nastúpila skupina mladých ľudí,
medzi ktorými bol aj náš oslávenec. Inklinoval k prekrásnej prírode Liptova, s prstenSpoločenské správy

com hôr v okolí rodnej obce. Jaskyniarstvu
sa venoval už od šestnástich rokov. Viac ako
ročná práca v bani ešte umocnila jeho vzťah
k hľadaniu podzemných priestorov. Dodnes
sú pre neho nezabudnuteľné chvíle strávené
pri prieskume s už vtedy významným jaskyniarom Stanislavom Šrolom. Často spomína
aj svoje „strelmajsterské“ práce v jaskyniach,
ktorým sa priučil práve v bani. Vybavenie
technickými pomôckami bolo v tej dobe nedostatočné, ale mladícky elán, zapálenie sa
pre vec a nefalšované priateľstvo medzi jaskyniarmi boli základom vtedajších úspechov.
Hlavný prieskum sa zameral na podrobný
výskum odnepamäti známej jaskyne Dúpnica
(archeologické nálezisko). Neskôr podzemie
Sypkých skál vydalo prvý objav – Bielu jaskyňu
(podľa charakteristického sfarbenia výzdoby).
V júni 1953 bola objavená Medvedia jaskyňa
(nájdené kosti a lebky jaskynného medveďa).
Spoluobjaviteľom obidvoch jaskýň bol ani nie
19-ročný Rudolf Radúch. V roku 1953 sa spolu
so svojimi kamarátmi stáva členom Slovenskej
speleologickej spoločnosti a Liptovský Trnovec
je jednou z prvých jaskyniarskych skupín, tzv.
dedinských (ak nie prvou...) na Slovensku.
Spomína na prežité krásne, bezstarostné chvíle
mladosti, keď chodievali na „akcie“ v sobotu
k večeru a v nedeľu sa museli vracať domov.
Tzv. víkendy neexistovali a ťažká práca na poli
v agrárnej obci bola prvoradá povinnosť – koncom päťdesiatych rokov prišla kolektivizácia.
Spolu s Jankom Hollým, dlhoročným vedúcim
jaskyniarskej skupiny, ktorý už, žiaľ, nie je
medzi nami..., tvorili „jaskyniarske dvojčatá“,
veľmi si rozumeli a navzájom sa vhodne odborne dopĺňali. Spolu sa zúčastnili niekoľkých
jaskyniarskych týždňov, odborných školení
a iných akcií usporadúvaných Slovenskou speleologickou spoločnosťou (blízkosť sídla v Liptovskom Mikuláši).
Trnovecké jaskyniarstvo nikdy neprerušilo
svoju činnosť, ale predsa len roky 1954 – 1969
treba objektívne považovať za obdobie stagnácie. Práve spomenutý Janko Hollý aj s naším
oslávencom pevne verili, že v Liptovskom Trnovci predsa len vyrastú ich nasledovníci, noví,
mladí jaskyniari. Že sa nemýlili, im dali za
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pravdu budúce dve desaťročia, keď nastúpila
mladá generácia, ktorá sa skutočne posunula
svojou činnosťou vysoko. Niekedy však prílišný entuziazmus a tzv. hurá systém je dobrý
pri samotnom jaskyniarstve, výstavbe útulne,
ale rozhodne sa nevypláca pri práci s ľuďmi,
ktorí už niečo v minulosti urobili a dokázali.
Hlavne teraz, už starší – pomaly dôchodcovia
– si s výčitkami vo svedomí s trpkosťou spomíname, ako sme Rudka Radúcha chceli vtedy
z oblastnej skupiny vylúčiť pre nečinnosť (stavba domu, rodina a pod.). Neospravedlňuje nás
ani to, že sme tak nakoniec neurobili, a ani to,
že sme boli mladí, „nedocicaní“ („Keby mladosť vedela a staroba mohla...“).
Po stagnácii v skupine nastal hlavne v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého
storočia jej nebývalý rozmach – výstavba jaskyniarskej útulne na Omáleníku, bohatá činnosť
na území skupiny a mimo neho, usporiadanie
jaskyniarskeho týždňa na Trnoveckých lúkach
v spolupráci so skupinou Ružomberok v roku
1983, dokonca zahraničné cesty a iné aktivity.
Táto bohatá činnosť je spojená aj s menom
nášho oslávenca. Dnes s odstupom času sami
na sebe vidíme, že takéto chvíle sú prirodzenou
súčasťou tvrdého jaskyniarskeho života – raz
sme hore a raz dole. V súčasnosti by sme podľa
kritérií z obdobia rokov „vylučovania“ museli
vylúčiť tri štvrtiny členskej základne jaskyniarskeho klubu – pre nečinnosť...!
V máji t. r. postihla časť Západných Tatier
veterná smršť, ktorá sa mimoriadne ničivo
prejavila aj na našej jaskyniarskej útulni na
Omáleníku. Rudko Radúch napriek pokročilému veku neváhal a išiel stromami zavalenými
cestami, aby uvidel doslovnú skazu na vlastné
oči. Trápila ho však myšlienka, že už nemohol pomôcť pri zdolávaní následkov kalamity
a veľmi kriticky, ale oprávnene, hodnotil pasívny prístup ostatných členov klubu, keď všetka
ťarcha organizačných prác ležala na pleciach
dvoch-troch členov výboru.
V rámci svojich možností je oslávenec stále
aktívnym členom jaskyniarskeho klubu a je
dokonca členom výboru, kde svojimi odbornými radami a hlavne dlhoročnými skúsenosťami prispieva k ďalšiemu úspešnému smerovaniu jaskyniarstva v Liptovskom Trnovci. Medzi
jaskyniarmi požíva veľkú úctu a za dlhé roky
činnosti si vybudoval prirodzenú autoritu.
Spravodaj SSS 1/2015

Ján Záborský
60-ročný
Dlhoročný člen
Slovenskej speleologickej spoločnosti –
Jaskyniarskeho klubu
v Liptovskom Trnovci
Ing. Ján Záborský sa
dožil v októbri minulého roka významného životného jubilea. Jeho
hlavné aktivity boli pri výstavbe speleologickej
útulne na Omáleníku začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia, keď sa podieľal
na projekte útulne; sme mu vďační za veľmi
prezieravé rozhodnutia, ktoré oceňujeme teraz
– z odstupom rokov. Spolupripravoval Jaskyniarsky týždeň SSS v roku 1983 na Trnoveckých
lúkach a zúčastňoval sa pravidelne akcií usporadúvaných vtedajšou oblastnou skupinou.
V posledných rokoch z objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov stagnuje. Napriek tomu
si nevieme predstaviť výročné členské schôdze
klubu bez Janka v úlohe zapisovateľa, ktorý
zápisnice vypracováva pre neho charakteristicky
dôsledne a precízne.
Našim jubilantom srdečne blahoželáme
k vzácnym narodeninám. „Ujo“ Dušan, prajeme Vám dobré zdravie a ďalšie roky života
strávené medzi nami. Vám, ujo Rudko, prajeme
ešte veľa krásnych chvíľ strávených v milovaných horách, na našich pracovných lokalitách,
ako aj zdravie a spokojnosť do ďalších rokov
života. Janko Záborský, Ty by si nás potešil
opätovnou účasťou na akciách v teréne.
Výbor JK Liptovský Trnovec
a jednotliví členovia klubu
Ing. Dušan Hutka šesťdesiatnikom
Dušan sa narodil 22. 12. 1954 v Rožňave. Detstvo prežil v Revúcej, kde chodil do základnej
školy. Po absolvovaní stredoškolského štúdia na
SPŠT v Moldave nad Bodvou pokračoval v štúdiu na AF VŠP v Nitre, ktorú ukončil v roku
1981. Po skončení štúdií pracoval v Agrochemickom podniku v Rimavskej Sobote. V roku
1982 prichádza na vtedajšie JRD Tisovec, kde
pracoval ako agronóm. Od roku 1994 podniká.
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V roku 2002 sa stáva čakateľom a v roku 2004
riadnym členom Slovenskej
speleologickej spoločnosti
a Speleoklubu Tisovec. Od
samého začiatku jeho jaskyniarskej činnosti sa aktívne
zapájal do náročnej jaskyniarskej práce, čím značne
stúpla aktivita speleoklubu.
Podieľal sa na nových objavoch jaskýň Nová Michňová, Dvoch kamarátov, Suchodolskej, Silvie, Natálky,
Jazvečej, Malého Kostolíka
a mnohých ďalších. Inicioval rozsiahlu rekonštrukciu jaskyniarskej základne
v Suchých doloch, ktorej sa sám aktívne zúčastňuje. Organizuje každoročne Stretnutie
speleopotápačov, na ktorom je prezentovaná
činnosť speleopotápačov u nás i v zahraničí.
Svoje technické zručnosti využíva pri výrobe
technických pomôcok na ľahšie zdolávanie
náročných jaskynných priestorov a zabezpečovanie jaskýň.

Nezanedbateľná je jeho
publikačná činnosť, za
ktorú získal na Speleomítingu 2014 ocenenie za
článok Z histórie jaskynného potápania na Muránskej planine a ďalšie
príspevky.
Škála záujmov nášho
jubilanta je naozaj široká,
okrem jaskyniarstva sa
amatérsky venuje archeológii, regionálnej a miestnej
histórii, publikačnej činnosti. Je členom Asociácie
slovenského umenia. Umelecky stvárňuje prírodný
materiál drevo a kameň do
umeleckých a polyfunkčných diel, ktoré úspešne
prezentuje na výstavách.
Do ďalších rokov prajem jubilantovi pevné
zdravie, rodinnú pohodu, množstvo nápadov
a veľa elánu pri ich realizácii vo všetkých sférach jeho záujmov.
Za Speloklub Tisovec
Ivan Kubíni

Odišiel ďalší jaskyniar

stredí, v Rudňanoch. V blízkom okolí bolo
dosť starých opustených banských diel, ku
ktorým sa deti pri svojich hrách dostávali,
ktorých tajomné otvory ich lákali, sľubujúc
veľké chlapčenské dobrodružstvo. Neskôr ich
už cieľavedome vyhľadávali. Ponajprv so sviečkami či baterkami a neskoršie vyhrabali na
povalách staré karbidky, s ktorými fárali ešte
ich dedovia. Takto vystrojení preliezli prevažne
prieskumné, často spolovice zavalené štôlne.
Pri svojich potulkách sa dostali aj do neďalekého krasového územia a v ňom do krasových
jaskýň. Väčšinou to boli menšie diery v blízkom Poráčskom krase. Radi preliezali tajomné
a neznáme tmavé podzemné priestory a tešili
sa z každého kúska výzdoby.
Spoločné výpravy do jaskýň Mirovi pretrhlo
štúdium na chemickej priemyslovke vo Svite a potom na chemickotechnologickej vysokej
škole v Pardubiciach. Tu sa stal členom turistického oddielu zameraného na krasovú turistiku.
V rámci tohto oddielu navštívil jaskyne Českého

Veľmi nás prekvapila správa, že 15. februára
2015 zomrel dlhoročný člen Speleologického
klubu Slovenský raj, náš nerozlučný kamarát,
jaskyniar Ing. Miroslav Košík.
Ing. M. Košík sa narodil 9. 6. 1956 v Levoči.
Detstvo aj mladosť prežil v baníckom pro-

Mirov úsmev na vrchole Pienin
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a Moravského krasu a mnoho ďalších krasových oblastí Slovenska. Takto sa prvýkrát dostal
aj do Stratenskej jaskyne, ktorá svojou rozmanitosťou výzdoby a ohromnými priestormi prekonala u neho všetko, čo dovtedy spoznal.
Práca dobrovoľných jaskyniarov a bezprostredná návšteva Stratenskej jaskyne na neho
silno zapôsobili. Po skončení vysokej školy
nastúpil do zamestnania v Spišskej Novej Vsi.
V októbri 1981 požiadal o členstvo v SSS a stal
sa členom Speleologického klubu Slovenský
raj (vtedy Oblastná skupina č. 2 SSS, Spišská
Nová Ves). Tým sa mu splnil sen mať možnosť
pracovať spolu s jaskyniarmi v jaskyni, akou
je Stratenská jaskyňa. Získavali skúsenosti
a odborne rástli práve v tejto škole, v podmienkach, aké ponúkala práca v Stratenskej
jaskyni. Stal sa jedným z nás a plne využil svoje
sily, elán a nadobudnuté skúsenosti pri odhaľovaní ďalších tajov jaskýň Slovenského raja.
V tom čase prebiehal v Stratenskej jaskyni
rozsiahly speleologický prieskum a výskum,
do ktorého sa Miro intenzívne zapojil. Ako
vyštudovaný chemik sa veľmi významne zapísal analytickými prácami pevných vzoriek
a povrchových a podzemných krasových vôd,
pri mikroklimatických meraniach, obstaraním
termohydrografu, ale aj pri výkopových a mapovacích prácach. Jeho prínos pre poznanie
vývoja jaskyne je veľmi hodnotný. Za 33-ročnú
jaskyniarsku činnosť sa nemohol pochváliť
veľkými speleologickými objavmi, patril však
k členom klubu, ktorí svojou systematickou
prácou prispievajú významnou mierou k jeho
úspešným výsledkom. Patril medzi spoľahlivých členov pracovného kolektívu.
Svoju publikačnú činnosť orientoval hlavne
na využitie metód chemicko-fyzikálneho laboratórneho výskumu v speleológii a mineralogický výskum sadrovca v Stratenskej jaskyni
a aragonitu v Bystrianskej jaskyni.
V rokoch 1993 až 1995 pracoval vo výbore
Slovenskej speleologickej spoločnosti ako ekonóm. V čase, keď sa formovala v nových podmienkach SSS a nový funkcionársky aktív SSS,
významne prispel k úspešnej práci slovenského
dobrovoľného jaskyniarstva.
Svoj vzťah k jaskyniarstvu vyjadril v Spravodaji SSS z r. 1984 takto: „Jaskyniarom a nielen
ním, sa človek nestáva vypísaním či potvrdením prihlášky. Je to nekonečný proces forSpravodaj SSS 1/2015

movania ľudskej osobnosti, závislý od lásky
k prírode a túžby po jej poznaní.“
Milý Miro! Takto sme Ťa vždy volali!
Lúčim sa s Tebou v mene jaskyniarov, medzi
ktorými si prežil veľa pekných chvíľ. Bol si pre
nás vzorom neúnavnej činnosti a pracovného
elánu. Jaskyniarstvu si venoval veľa voľného
času. Vernosť tejto záľube si si zachoval až do
posledných dní života.
Tvojím odchodom strácame všestranného jaskyniara, veľkého priateľa, kamaráta a obdivovateľa podzemných krás prírody Slovenského raja.
V hlbokom smútku vzdávame vďaku a uznanie
Tvojej práci pre jaskyniarstvo, dobro celej spoločnosti a hlavne svojej milovanej rodiny.
Odchádzaš, no práca Tvojich rúk a umu tu
zostáva s nami ako dôkaz Tvojej veľkej lásky
k prírodným krásam, k životu a k ľuďom, pre
šťastie ktorých si žil a pracoval. Tvoje meno
zostane navždy zapísané v našich srdciach.
Ešte raz sa s Tebou lúčim v mene svojom
i v mene všetkých jaskyniarov. Budeš nám
chýbať.
Česť Tvojej pamiatke!
Nech Ti je rudnianska zem ľahká!
V mene členov Speleologického klubu
Slovenský raj Ing. Ján Tulis

V Stratenskej jaskyni
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Summary
The first issue of the bulletin in 2015 is almost completely devoted to the reports about the
activities of Slovak cavers at home and abroad. It begins with the balance of the Slovak Speleological Society (SSS) of the last year in the summary report written by the new chairman of the
SSS, Peter Holúbek. It deals with the activities of the organisation, events organised and results
achieved in each area of its operation. Detailed reports by individual caving clubs and groups
follow. They contain an overview of indicators of their activities and an overview of management
of the SSS for 2014. Further, the bulletin brings current rankings of the longest and deepest
caves and abysses in the Slovak Republic, compiled by J. Tencer. An article about the legendary
Mesačná Cave (Moon Cave) or Mesačná Shaft of Captain Horák and the activities of its seekers
including an informal association called The Club of Captain Horák’s Friends was written by
J. Ducár and S. Pavlarčík. In the final part of the Slovak cavers’ magazine its editors include
Social News.
Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman
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