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Aj v roku 2016 sa členom Sloven-
skej speleologickej spoločnosti da-
rilo aktívne pôsobiť v jaskyniach 
a krasových oblastiach doma aj 
v zahraničí, za čo im patrí vyslo-
viť srdečné poďakovanie. V našej 
spoločnosti bolo ku koncu roku 
2016 evidovaných 867 členov v 51 jas-
kyniarskych kluboch a skupinách, ako aj  8 
nezaradených členov. 

Výbor spoločnosti a kontrolná komisia
Počas roku boli tri zasadnutia výboru spo-

ločnosti (4. marca, 10. júna a 21. októbra), 
na ktorých sa riešili problémy, ktoré prinie-
sol život. Podporovali sme skupiny, ktoré 
prejavili ochotu zorganizovať celoslovenské 
podujatia, ako Speleomí-
ting, Jaskyniarsky týždeň 
či speleologickú školu. 
Rokovali sme so štátnym 
tajomníkom ministerstva 
životného prostredia B. 
Suskom o udelení povole-
nia na vstup do jaskýň na 
celom území Slovenska. Na 
základe tohto rokovania 
prebehlo niekoľko stret-
nutí s pracovníkmi Štátnej 
ochrany prírody a Správy 
slovenských jaskýň. Uvažo-
valo sa o začlenení SSS do 
štruktúr ŠOP SR, no pre 
legislatívne problémy ne-
bolo tento variant možné 
zrealizovať. Azda jediným 
bezproblémovým riešením pre nás je zmena 
zákona o životnom prostredí, v ktorom sa vy-
medzí činnosť našej spoločnosti. 

Na kontrolnú komisiu nebol v roku 2016 
doručený žiadny podnet.

Sekretariát
Mirka Strmenská aj v tomto roku pracovala 

na skrátený pracovný úväzok na našom sekre-
tariáte. Bola tu počas pracovného týždňa do-

stupná okrem štvrtka každý deň, dis-
tribuovala na skupiny a kluby štyri 
čísla Spravodaja SSS. Okrem toho 
zabezpečovala evidenciu a vybavo-
vanie pošty, aktualizáciu členskej 
základne, účtovnú agendu, kance-

lárske formality, archiváciu agendy 
SSS v SMOPaJ. Vystavila 46 členských 

preukazov. Na sekretariát bola v roku 2016 
doručená žiadosť o zaregistrovanie novej spe-
leologickej skupiny v Moldave nad Bodvou. 
Na zabezpečenie finančných zdrojov vybavila 
v roku 2016 formality nutné na splnenie krité-
rií, aby spoločnosť mohla poberať v roku 2017 
2 % z daní, ktoré na jej účet poukážu fyzické aj 
právnické osoby. Kontrolná komisia skontrolo-
vala finančné pohyby spoločnosti. 

Centrálne akcie
Dňa 1. apríla sa vo Svite uskutočnilo 18. val-

né zhromaždenie, ktorého delegáti odsúhla-
sili zmenu stanov. Bola tu prednesená správa 
o činnosti a správa o hospodárení SSS, ako aj 
správa kontrolnej komisie. Podľa vyjadrenia 
jej členov neboli zistené za rok 2015 žiadne 
výraznejšie nedostatky v práci vedenia SSS. Za 
dlhoročnú úspešnú jaskyniarsku činnosť boli 
na valnom zhromaždení ocenení J. Thuróczy, 

Organizačné správy SSS

SpráVa o čINNoStI SLoVeNSkej SpeLeoLogIckej  
SpoLočNoStI za rok 2016

peter Holúbek, predseda SSS

Účastníci 18. valného zhromaždenia vo Svite pri hlasovaní. Foto: P. Staník
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R. Košč, E. Piovarči a J. Stankovič. V sobotu 
2. apríla sa vo Svite uskutočnil Speleomíting 
za účasti okolo 180 jaskyniarov, odznelo tu 17 
prednášok a prezentácií.

Jaskyniari z JK Demänovská Dolina a SK 
Nicolaus zorganizovali v marci pracovné ak-
cie do krasu Demänovskej doliny a jej okolia 
s názvom Expedícia Demänová ´16.

V júni sa na Košariskách v Malých Karpa-
toch opäť konala speleologická škola s 22 
účastníkmi, ktorú zorganizovali jaskyniari 
z Trnavy a Bratislavy. Do prednášok pre začí-
najúcich jaskyniarov sa zapojili aktívne jasky-
niari z celého Slovenska.

Jaskyniari pôsobiaci v Strážovských vrchoch 
v júni zorganizovali už 6. ročník podujatia Ze-
lená modrá, na ktorom verejnosti predstavili 
Pružinskú Dúpnu jaskyňu a jeho súčasťou bol 
aj turistický pochod a country-folkový festival. 

V auguste sa uskutočnil na Borinke v Ma-
lých Karpatoch 57. jaskyniarsky týždeň, ktorý 
zorganizovali jaskyniari z Bratislavy. Zúčastni-
lo sa ho bez čestných hostí a organizátorov 115 
jaskyniarov najmä zo Slovenska a Česka.

Jaskyniari z Tisovca zorganizovali v októbri 
V. ročník Zrazu speleopotápačov. 

V spolupráci so Slovenským múzeom ochra-
ny prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Miku-
láši sme zorganizovali 18. ročník medzinárod-
nej fotografickej súťaže Speleofotografia, na 
ktorej sa zúčastnilo 54 fotografov zo 17 krajín 
s 327 fotografiami. 

Informovanosť členov a verejnosti
V kalendárnom roku vyšli 4 čísla nášho spra-

vodaja, na vydaní ktorých sa okrem autorov 
podieľali členovia redakčnej rady, Bohuslav 
Kortman ako redaktor a Ján Kasák ako grafik, 
za čo im patrí poďakovanie. Sumárny počet 
strán dosiahol 288, čo je porovnateľné s pred-
chádzajúcimi rokmi (2015 – 336 strán, 2014 
– 280 strán, 2013 – 272 strán). Ďalším zdrojom 
informácií pre našich členov bola internetová 
stránka, ktorú spravoval Michal Danko, za 
čo mu tiež patrí vďaka. Bežné organizačné 
informácie zabezpečoval prostredníctvom in-
ternetových obežníkov sekretariát spoločnosti.

Domáca činnosť a činnosť v zahraničí 
Z dostupných údajov zaslaných na sekreta-

riát SSS vyplýva, že v tomto roku bolo obja-

vených doma a v zahraničí 14 664,28 metrov,  
uskutočnilo sa minimálne 2273 akcií, na kto-
rých sa zameralo 18 431 metrov. Medzi úspechy 
v roku 2016 možno počítať objavy v Modrej 
jaskyni v Nízkych Tatrách, v jaskyniach Bo-
bačka a Stratený potok na Muránskej planine 
či objavy v Gombaseckej jaskyni v Slovenskom 
krase. Oceniť však treba aj ďalšie objavy, čiast-
kové postupy, aktivity a desiatky vykopaných 
metrov, z ktorých v budúcnosti určite niekto-
ré povedú k prieniku do nových jaskynných 
priestorov. 

Už tradične sa naši členovia zúčastnili Spe-
leofóra, stretnutia českých jaskyniarov v Mo-
ravskom krase. Slovenskí jaskyniari pôsobili 
okrem krasových oblastí Európy aj v Ameri-
ke, Afrike a Ázii. Potápači úspešne pracovali 
v tradičných lokalitách Mexika a Sardínie. 
Expedícia slovenských jaskyniarov na konci 
leta do krasových oblastí Macedónska pri-
niesla ďalší postup v podzemí krasovej pla-
niny Jakupica v priepasti Slovačka jama. Naši 
speleológovia tu objavili nové, kaskádovito 
klesajúce priestory a zastali pred voľným po-
kračovaním. 

Spolupráca 
Aj v roku 2016 členovia spoločnosti spolu-

pracovali pri praktickej starostlivosti o jasky-
ne so Správou slovenských jaskýň. V rámci 
ich projektu sa viac skupín zapojilo do uzat-
várania jaskynných vchodov po celom území 
Slovenska. Dobrá spolupráca bola aj so Slo-
venským múzeom ochrany prírody a jasky-
niarstva v Liptovskom Mikuláši, kde sa vedie 
Národná databáza jaskýň. Podstatou spo-
lupráce je najmä výmena a archivácia máp, 
dokumentov a informácií. Pracovníci múzea 
poskytli našim členom desiatky strán zo zdi-
gitalizovaného archívu Národnej databázy 
jaskýň. Užitočná bola spolupráca s Horskou 
záchrannou službou, ktorá pravidelne orga-
nizuje cvičenia v rôznych krasových terénoch 
na Slovensku za účasti aj členov Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. Pri týchto aktivi-
tách skúsení profesionálni pracovníci pomá-
hajú našim členom pri prácach potrebných 
pri prieskume podzemia a zabezpečujú aj 
konzultácie pre bezpečný pohyb v podze-
mí. Aktívne sa spolupracovalo s jaskyniarmi 
z okolitých krajín. 
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Stav spoločnosti
Aj v roku 2016 sa podarilo udržať štandard-

nú situáciu v spoločnosti, ktorá pretrváva už 
dlhé roky. Pracuje výbor, kontrolná komisia, 
organizujú sa celoslovenské podujatia, zabez-
pečené je financovanie našich centrálnych akti-
vít, funkčná je aj jaskyniarska záchranná služ-
ba. Niektoré veci ešte treba doriešiť, napríklad 
ešte sa úplne nedotiahlo poistenie členov spo-
ločnosti a stále nie je vydaná Ministerstvom ži-
votného prostredia SR v Bratislave celoplošná 
výnimka na prieskum jaskýň pre celú SSS. 

Možno opäť tvrdiť, že svojimi jaskyniarsky-
mi aktivitami plošne pokrývame podstatnú 
časť krasových území, ako aj nekrasových lo-
kalít Slovenska. Dobrý trend je v organizova-
ní speleologických výprav viacerými klubmi, 

čím sa lepšie a efektívnejšie dokáže zabezpečiť 
prieskum podzemia. Dobrým príkladom sú 
dlhoročne organizované výpravy do kraso-
vých oblastí Macedónska skupinou Červené 
vrchy. Naši členovia sa venujú aj aktivitám 
v starých banských dielach. Časť skupín odo-
vzdáva výsledky svojej práce na sekretariát 
formou technických denníkov, časť skupín 
svoje výsledky zverejňuje iba stručne vo výroč-
ných správach, niektorí svoje výsledky stále 
nezverejňujú. Je smutné, že medzi niektorý-
mi skupinami nepanujú priateľské vzťahy 
a pretrvávajú zbytočné ťahanice. No verím, že 
tieto spory sa v roku 2017 urovnajú a bude 
nás spájať záujem o prieskum, objavovanie 
a poznávanie jaskýň a krasových území doma 
aj v zahraničí. 

Podzemný svet. Snímka zo súťaže Speleofotografia 2016, autor Vladimír Škuta



7Spravodaj SSS 1/2017

Jaskyniarska skupina sa najviac ve-
novala Kryštálovej jaskyni. Pokra-
čovali sme v ťažení sutiny a blo-
kov z jaskyne vďaka Tomášovi 
Hamplovi, Štefanovi Muchovi, 
Kristiánovi Pacherovi, ktorí tu 
odpracovali najviac hodín. Ďalej 
by som sa im chcel poďakovať za 
prácu odvedenú v Sonde 9 vo Vrátnej. 
Je tu teraz dosť riskantné pokračovať bez 
výdrevy. Ja som tej zásady – objavujme, len aby 

sa nikomu nič nestalo. Čo by to bol 
za objav, keby niekto z nás zahynul, 

to nestojí za objav. Pri spomienke 
na Kryštálovú jaskyňu hovorím, 
že jaskyňa sa nám ukázala do 
tej miery, koľko sme si zaslúžili 

za vynaloženú námahu. Keď si 
zaslúžime, ukáže sa nám v plnej 

paráde, a preto treba radšej počkať, 
ako riskovať. 

Na Speleomítingu sa zúčastnili Ondrej Štef-
ko, Iveta Štefková, Milka Štefková, Tomáš 
Hampl, Ján Dubravay, Mária Dubravayová. 
Jaskyniarskeho týždňa sa zúčastnili Iveta Štef-
ková, Tomáš Hampl, Ján Muráň, Matej Muráň, 
Miluška Šišková, Jardo Šiška, Ján Dubravay, 
Mária Dubravayová. 

Ďalej by som chcel pripomenúť, že 22. 4. 
2016 nás vo veku 34 rokov náhle opustil náš 
člen Paľko Šupica mladší. Česť jeho pamiatke! 
Paľko, budeš nám chýbať. 

Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým 
našim sponzorom, ktorí nás podporujú po-
čas celého roka. A takisto vám chcem zaželať 
v tom novom roku hlavne veľa zdravíčka 
a jaskyniarskych objavov.

Ondrej Štefko, vedúci skupiny

Redakčný dôvetok. Na doplnenie správy 
uvádzame, že v dvojtýždenníku Terchová, č. 
5-6/2016 v rubrike Osobnosti Terchovej vyšiel 
článok Petra Cabadaja o predsedovi JS Adama 
Vallu Ondrejovi Štefkovi, terchovskom rodá-
kovi (20. 12. 1951), jaskyniarovi telom i dušou, 
ľudovom umelcovi a milovníkovi prírody. 

Organizačné správy SSS

jaSkyNIarSka SkupINa adama VaLLu V tercHoVej

čINNoSť jaSkyNIarSkycH SkupíN a kLuBoV  
V roku 2016

jaSkyNIarSka SkupINa aragoNIt

Jaskyniarska skupina Aragonit zorganizova-
la v roku 2016 celkove 56 celodenných pracov-
ných a prieskumných akcií v teréne, z ktorých 
bolo vyhotovených 50 technických denníkov. 
Väčšinu akcií (47) sme uskutočnili v lokalite PP 
Kraľoviansky meander a v lome Kraľovany II.  

Osem celodenných pracovných akcií sme usku-
točnili počas dvoch zahraničných ciest vo Vele-
bite a v krase na Istrii v Chorvátsku. Objavili 
a vykopali sme 33 m priestorov – 11,76 met-
ra priestorov sme vykopali a zamerali v Jaskyni 
nad diamantovým vŕtaním (čím jaskyňa do-
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siahla dĺžku 29,6 m), v sonde pod Udavačkou 
alias Jaskyni oravských drakov sme postúpili  
3 m. V jaskyni Vergotinská pečina na Istrii 
sme na hlavnom ťahu jaskyne postúpili 10 m.  
V priepasti Baredine II na Istrii sme klesli  
3,5 m do hĺbky a objavili sme 5 m vysoký komín. 

V Jaskyni Ľudmila sme uskutočnili 5 pries-
kumných a dokumentačných akcií, z toho 2 
mali viac-menej exkurzný charakter. Najväč-
šie penzum úsilia sme sústredili na prerážku 
v Jaskyni nad diamantovým vŕtaním. V nej 
sme odpracovali celkove 36 pracovných akcií. 
Keďže NDS neustále zľahčovala bonitu tejto 
krasovej lokality a snažila sa presadiť úžinový 
variant diaľničného úseku Turany Hubová, 
nesmeli sme ani v tomto roku ustať v našom 
úsilí prebiť sa k anomálii, ktorú pod Ľudmi-
lou nameralo opakovane už 2× ERT meranie. 
Práce v stále tvrdšom horninovom prostre-
dí postupovali pomerne pomalým tempom 
napriek pomoci, ktorej sa nám dostávalo od 
spriatelených jaskyniarskych skupín. Predchá-
dzajúce náročné speleosezóny v intenzívnom 
prieskume vyčerpali náš potenciál natoľko, 
že podpora našich aktivít v lome Kraľovany II 
v členskej základni poklesla, ale aktivizovali sa 
noví čakatelia na členstvo. 13. januára bratia 
Lukáš a Jozef Ridzoňovci spolu s priateľmi zo 
Zákamenného bratmi Boškajovcami, J. Ada-
mikom a R. Tisonom začali výkopové práce vo 
východnom svahu v bukovom lese južne nad 
sedielkom, kde sa pri terénnom prieskume 4. 
januára našiel pri holomrazoch veľký biely 
fľak srieňa, čo spôsoboval prienik teplého 
vlhkého vzduchu z krasových priestorov na 
povrch. Akcia zároveň prebiehala aj v Jaskyni 
nad diamantovým vŕtaním (T. Hulla, M. Hulla, 
E. Piovarči). Už 6. februára nám prichádzajú na 
pomoc jaskyniari z Moravského krasu zo ZO 
6-08 Dagmar – A. Pěkná, zo ZO 6-20 Moravský 
kras – L. Budík, D. Kucín. Chlapci zvádzali tvr-
dý boj s blokmi prekážajúcimi v ceste dopredu 
a odviedli na čelbe 10 m v masíve veľký kus 
práce. 

Väčšiu pracovnú akciu sme zorganizovali 
na jazere 12. marca. Na lokalitu nám prišli do 
Hlinenej steny pomôcť ružomberskí jaskyniari 
M. Jurečka, P. Jurečka, P. Sliačan, M. Kudla, 
L. Ivančík a M. Drobný. Akcie sa zúčastnilo 
spolu 22 ľudí. Guláš a všetko, čo k tomu 
patrilo, sponzoroval J. Ridzoň. Za Aragonit 

sa zúčastnili P. Kozoň, M. Hulla, E. Piovarči, 
M. Piovarčiová, P. Janoušek, T. Hulla, J. Ri-
dzoň, M. Božek, D. Staníková, S. Puškášová, 
A. Piovarčiová, za Hippocampus P. Lauko, 
M. Spiššák, M. Kanáš. Na akcii sme prvý raz 
testovali našu centrálu, ktorú do sedielka nad 
jazero vyviezol M. Hýll. V Hlinenej stene sme 
použili príklepovú vŕtačku, ktorú doviezli jas-
kyniari z OS Ružomberok. Rozšíril a zväčšil sa 
priestor na čelbe, pričom sme narazili na po-
ruchu a komínovitú dutinu smerujúcu nahor 
k Ľudmile. Na dne chodby sme odkryli úzku 
škáru, za ktorou bolo vidieť kúsok voľnejšieho 
priestoru. Na niekoľkých nasledujúcich akci-
ách sme škáru rozširovali, až sme nazreli do 
malého priestoru so stropným korytom. Za 
škárou boli opäť usadené mäkké vrstvičky jem-
ného sedimentu (tektonického ílu). Rozširujúc 
priestor sme 30. apríla narazili napravo od 
poruchy na ďalšiu vodou modelovanú dutinu, 
ktorej dno bolo opäť vyplnené jemným tekto-
nickým sedimentom. Po niekoľkých ďalších 
akciách sme sa kladivom doslova predrali po-
pod blok podobajúci sa na tlamu leva do ma-
lého priestoru za niekdajšou škárou, čím sme 
sa dostali v masíve na 13. meter prerážky. 29. 
mája sme zaznamenali smerom od Ľudmily 
prievan. Konečne máme potrebné vetranie.  
V sobotu 4. júna nám na jazero prišli opäť 
pomôcť jaskyniari z Moravského krasu. Akcie 
sa zúčastnili členovia ČSS ZO 6-08 Dagmar: A. 
Pěkná, M. Ryček, J. Šlimar, ČSS ZO 6-11 Králo-
vopolská: B. Musílek, ČSS ZO 6-26 Speleohis-
torický klub Brno: Z. Kvapilová. Za JS Aragonit 
sa zúčastnili E. Piovarči, M. Piovarčiová, M. 
Hulla, T. Hulla a P. Kozoň. Matouš Ryček si do-
viezol „nádobíčko“ a spravil niekoľko odpalov 
v blokoch pod Tlamou leva. (V Českej speleolo-
gickej spoločnosti majú už túto metódu práce 
riadne zákonne ošetrenú a legalizovanú!) Son-
da pekne odvetrávala. Rozširovali sme priestor 
za Tlamou leva. Priestor sa tu dvíha nahor. 
Zanesený vodou erodovaný kanál však smeruje 
dolu do masívu. Hornina výrazne zmenila cha-
rakter. Rozbitý blok mal tmavosivú až tmavú 
žilkovanú štruktúru. Ide zrejme o horninové 
rozhranie medzi vápencami gaderského typu 
a dolomitom. Na ďalších piatich akciách do 
23. júla rozoberáme bloky pod Tlamou leva. 
Začína tu vznikať nová šachta. Spodná časť 
blokov je silne erodovaná vodou. Pod blokmi 
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je meter hrubý nános jemného ílovitého se-
dimentu s úlomkami vodou modelovaných 
kusov vápenca. Jaskyňa dosiahla dĺžku 20 m. 
V sobotu 2. júla usporiadal na jazere Klub 
športových potápačov Hippocampus Martin 
tradičnú každoročnú akciu EKODEŇ, na kto-
rej sa zúčastnilo viac ako 40 ľudí vrátane 20 
jaskyniarov z OS Veľká Fatra, JS Aragonit  
a OS Ružomberok. Okrem čistenia jazera  
a jeho okolia a opravy móla sa konali aj jasky-
niarske akcie. M. Hulla a J. Ridzoň sondovali 
v Jaskyni oravských drakov pod Udavačkou. 
V Hlinenej stene pôsobila pracovná skupina 
v zložení P. Sliačan, E. Piovarči, F. Vacek, Z. 
Vaceková ml., D. Hric. Pokračovalo sa vo výko-
pových prácach na čelbe a v ťahaní sedimentov 
von z jaskyne. Akcie sa zúčastnili: za jaskynia-
rov z Aragonitu M. Piovarčiová, A. Piovarčiová, 
E. Piovarči, M. Hulla, T. Hulla, J. Ridzoň, za OS 
Ružomberok P. Sliačan, M. Jurečka a M. Valko-
vá, za OS Veľká Fatra F. Vacek, J. Vacek, V. Vace-
ková, A. Vaceková, M. Vacek, Z. Vaceková st., Z. 
Vaceková ml., D. Hric, D. Vaceková a J. Vacek.

Na ďalšej akcii v Jaskyni nad diamantovým 
vŕtaním 18. júla podkopávame posledný blok 
pred kanálom vyplneným ílom a padajúcim 
šikmo nadol. 

Niekoľko akcií sme venovali prácam na zais-
tení bezpečnosti v sonde pod Udavačkou. Bra-
tia Ridzoňovci dôkladne vyčistili dno sondy, 
čím odkryli sintrami vyliate dno posiate nízky-
mi pňami stalagmitov. Na akcii 9. júla (bratia 
Ridzoňovci, M. Hulla, P. Kozoň, E. Piovarči) 
objavili prieskumom pomocou inšpekčnej ka-
mery v šikmej poruche mumifikovanú volav-
ku, ktorú tu ako svoj úlovok zavliekli líšky. 
Porucha klesá do hĺbky viac ako 4 m. Jaskyňa 
po rozšírení prvej z úžin dosiahla dĺžku 7 m. 
V Úžine volaviek smerujúcej k Ľudmile sme 
v prievane namerali teplotu 7,4 °C. Bolo ve-
terno a polojasno s vonkajšou teplotou 20 °C. 

V ten istý deň sme začali sondovacie práce 
v bukovom lese na druhej strane hrebienka, 
kde cez jazvečiu noru nasáva systém vzduch 
a v zimných mesiacoch najmä pri holomra-
zoch je na týchto miestach výrazná námraza 
a v mrazivom vzduchu sa tu zráža vlhký teplý 
vzduch až na paru... 

Na niekoľkých akciách sme odkrývali druhý 
sutinový kužeľ na etáži severne od Diamanto-
vého vŕtania, na mieste, kde sa pri holomra-

zoch našla námraza, zatiaľ však bez adekvát-
neho výsledku.

V spolupráci z KŠP Hippocampus Martin 
usporiadala JS Aragonit v dňoch 21. júla až 
9. augusta zahraničnú akciu do Chorvátska, 
na ktorej sa zúčastnilo v troch turnusoch 
spolu 20 ľudí, z toho 11 členov a rodinných 
príslušníkov z Aragonitu a 9 členov z Hippo-
campu. Uskutočnili sme niekoľko pracovných 
a prieskumných akcií v oblasti Plitvíc, Velebi-
tu a pokračovali sme v exploračných prácach  
v istrijských jaskyniach Juránska pečina a Ver-
gotinská pečina v oblasti Pazinu a Poreča. 

Po návrate z Istrie sme 12. augusta sprevádza-
li Ľudmilou najúspešnejších a najšikovnejších 
mladých záchranárov z letného tábora Červe-
ného kríža, Územného spolku Martin. Prehliad-
ka bola sprostredkovaná Hippocampom ako 
odmena pre najlepších mladých zdravotníkov.  
18. 8. 2016 sme sa ako organizácia priamo 
prieskumne pôsobiaca na lokalite Prírodnej 
pamiatky Kraľoviansky meander opäť vyjadro-
vali k záverečnej Správe o hodnotení vplyvov 
navrhovanej činnosti diaľnice D1 Turany – Hu-
bová; v stanovisku sme zdôraznili, že výstavba 
údolného variantu je problematická nielen z po-
hľadu množstva biotopov a chránených území, ale 
i pre ochranu jaskýň a jaskynných systémov, ktoré 
ostali zachované v Prírodnej pamiatke Kraľoviansky 
meander napriek ich devastácii ťažbou dolomitu 
a patria medzi najvzácnejšie jaskyne v Malej Fatre.

V tomto malom krasovom území sa nachádza 
celkom 15 jaskýň, ktoré sú súčasne v intenzívnom 
prieskume jaskyniarskymi skupinami JS Aragonit 
a OS Orava. Celková súhrnná dĺžka krasových 
priestorov na lokalite činí 1440 m. Začiatkom roku 
2016 bola na lokalite v juhozápadnej časti mean-
dra jaskyniarmi z OS Orava objavená z hľadiska 
geomorfológie mimoriadne významná jaskyňa Biely 
dych, ktorej dĺžka v súčasnosti presiahla už 100 m  
a jej prieskum neustále intenzívne pokračuje. Praje-
me týmto jaskyniarom z OS Orava v speleologickom 
prieskume lokality veľa ďalších úspechov.

Prírodná pamiatka Kraľoviansky meander je 
v poslednej dobe známou krasovou lokalitou, v kto-
rej sa intenzívne rozbehol speleologický prieskum. 
Jaskyne sú tu veľmi vzácne práve svojím genetickým 
vývojom, morfológiou a hlavne bohatou a rozmani-
te vzácnou a jedinečnou krasovou výzdobou. 

Variant V1o, V1or prechádza tunelom Malá Fatra 
cez masív Prírodnej pamiatky Kraľoviansky mean-
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der, čím priamo poškodzujúco zasahuje do krasového 
reliéfu a do krasových priestorov jaskýň uvedenej 
lokality (najmä do jaskyne Ľudmila), tak ako sme 
to uviedli už v našej Správe zo speleologického pries-
kumu pre primerané posúdenie vplyvu zámeru na 
sústavu Natura 2000 Diaľnica D1 Turany – Hubo-
vá z novembra 2014.

Dôsledná ochrana jaskynných systémov Kra-
ľovianskeho meandra je o to dôležitejšia, že ich 
časť už bola v minulosti zničená ťažbou v lomoch 
Kraľovany I a Kraľovany II.

V prípade realizácie tunelovej varianty Korbel-
ka doporučujeme, aby bola stavba dozorovaná 
speleológmi SSS a SSJ v Liptovskom Mikuláši, tak 
aby mohli byť prípadné významnejšie jaskyne, na 
ktoré tunel narazí, opatrené prístupovými uzávermi 
a mohli byť zdokumentované a preskúmané spele-
ológmi a špecialistami zo SSJ v Liptovskom Mikulá-
ši, čo by prispelo k všeobecnému poznaniu geológie, 
morfológie a krasu v danej oblasti.

V zmysle hore uvedeného preto žiadame 
Ministerstvo životného prostredia SR, aby v zá-
verečnom stanovisku odporučilo iba realizáciu 
variantu V2 s ekoduktami v alternatíve 2 – objekt 
202-00 – ekodukt nad diaľnicou D1 šírky 250 m  
a objekt 216-02 – ekodukt nad cestou I/18 šírky 250 
m, alt. 2 SSÚD Švošov, alt. 1 vetranie cez vetraciu 
šachtu alebo alt. 2 odsávanie zo západného portálu 
tunela a alt. 2 niveleta nad hladinou podzemnej 
vody. A zároveň žiadame MŽP SR, aby zamietlo re-
alizáciu ostatných variantov, a to všetkých údolných 
variantov (t. j. aby zamietlo realizáciu variantov 
V1, V1o a V1or). 

Na základe odporučenia odborníkov z MŽP 
SR sa v druhej polovici roku 2016 NDS koneč-
ne priklonila k tunelovému variantu Korbeľ-
ka a upustila od presadzovania povrchového 
úžinového variantu, čo sme vnímali ako dobré 
znamenie a zároveň aj zadosťučinenie nášho 
dlhodobého speleologického snaženia na loka-
lite i úspech spoločného kolektívneho snaže-
nia všetkých zainteresovaných ochranárskych 
organizácií.

Koncom augusta 2016 sa v dotknutých ob-
ciach uskutočnili verejné prerokovania Správy 
o hodnotení navrhovanej činnosti daného úse-
ku diaľnice.

24. augusta sa zástupcovia JS Aragonit a KŠP 
Hippocampus Martin M. Hýll, E. Piovarči a M. 
Danč zúčastnili a vyjadrili svoje stanoviská 
na verejnom prerokovaní v Kraľovanoch. Ná-

sledne vznikli dve petičné akcie na podporu 
povrchového úžinového variantu a za tunelový 
variant Korbeľka. Petíciu za úžinový variant 
podpísalo 1200 obyvateľov okolitých dedín. 
Petíciu za Korbeľku podpísalo približne 3300 
ľudí.

Ešte 11. 7. 2016 sa vo veci diaľničného úseku 
Turany – Hubová listom obrátili na minis-
tra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR Romana Brecelyho Mgr. Miroslav Demko, 
riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti 
– Bird Life Slovensko, Ing. Ján Topercer, samo-
statný vedecký pracovník Botanickej záhrady 
UK Bratislava, a Eduard Piovarči, predseda 
Jaskyniarskej skupiny Aragonit pri Slovenskej 
speleologickej spoločnosti v Liptovskom Mi-
kuláši.

29. 11. sme dostali na náš podnet písomnú 
reakciu nového ministra dopravy, výstavby  
a regionálneho rozvoja Árpáda Érseka, v kto-
rom poďakoval za náš návrh a ocenil našu 
snahu prispieť k urýchleniu prípravy úseku 
diaľnice D1 Turany – Hubová a ocenil tiež 
ponuku na úzku súčinnosť v ďalšom procese 
prípravy stavby. V liste skonštatoval, že v zmys-
le výsledkov multikriteriálneho hodnotenia  
a Primeraného posúdenia vplyvov diaľničného 
úseku Turany – Hubová na území Natura 2000 
bol ako optimálne riešenie stanovený variant 
V2 z vedením nivelety tunela Korbeľka nad 
hladinou podzemných vôd, pri ktorom ne-
bol identifikovaný žiadny významný negatívny 
vplyv. Ďalej minister dopravy píše: Definitívne 
rozhodnutie o výslednom variante trasy diaľnice D1 
v úseku Turany – Hubová bude známe až po ukon-
čení procesu posudzovania vplyvov stavby podľa 
zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie...

Vážim si Váš záujem o spoluprácu a snahu prispieť 
Vašimi vedeckými a odbornými poznatkami ku 
kvalitnej a zodpovednej príprave predmetného úseku 
diaľnice. Pri riešení náročných environmentálnych 
otázok a taktiež pri návrhu opatrení na zmiernenie 
a elimináciu negatívnych vplyvov stavby a všetkých 
zainteresovaných organizácií tak, aby bolo možné 
zabezpečiť zosúladenie všetkých podmienok a požia-
daviek na realizáciu vybratého variantu diaľnice D1 
v úseku Turany – Hubová.

Dobudovanie plnohodnotného diaľničného pre-
pojenia D1 medzi mestami Bratislava – Košice,  
a teda aj výstavba chýbajúceho úseku diaľnice Tura-



11Spravodaj SSS 1/2017 Organizačné správy SSS

ny – Hubová, naďalej ostáva prioritou Ministerstva 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Ako vyplynulo z listu ministra, na roz-
hodnutie MŽP SR v tejto veci sa stále čaká.  
Na akcii 30. augusta Fero Vacek z OS Veľká 
Fatra v Hlinenej stene navŕtal niekoľko dier 
do tretieho bloku a rozrušil ho. Pri ťažení si 
opäť všímame horninové rozhranie badateľ-
né na rozlámanom balvane. Spodok bloku je 
opäť erodovaný vodou, sme už v tmavosivých 
gaderských vápencoch (F. Vacek, Z. Vaceková 
st., K. Vacek, E. Piovarči). V lome v ten deň 
pôsobili stroje spoločnosti C a V. Požiadal som 
šoféra jedného z nich, aby nám upravil cestu 
na plošinu k Jazernej jaskyni, pretože sa v nej 
plánuje cvičná záchranná akcia PO a tiež kvôli 
bezpečnosti a zachovaniu vchodu, ktorý ľudia 
sústavne zatarasujú, je nutné nad touto jasky-
ňou vybudovať uzáver.

Na ďalších troch akciách 1., 9. a 22. septem-
bra dvojica P. Kozoň, E. Piovarči ťaží v Jaskyni 
nad diamantovým vŕtaním sedimenty do ser-
visného priestoru. V sedimentoch sa nachádza 
čoraz viac vodou erodovaných kúskov vápenca. 
V jaskyni prvýkrát zaznamenávame dva pod-
kováre.

27. septembra až 2. októbra sme v spolupráci 
s moravskou jaskyniarskou skupinou Dagmar 
uskutočnili ďalšiu plánovanú jesennú zahra-
ničnú pracovnú akciu na Istrii. Členovia ZO 
6-08 sa zároveň po vzájomnej dohode skupín 
stali hosťujúcimi členmi Aragonitu. 16-členná 
výprava sa skladala zo 7 členov Aragonitu, 
8 členov ČSS ZO 6-08 Dagmar a 1 člena 
OS Ružomberok a bola mimoriadne úspeš-
ná. Prihliadnuc i k čiastočným a významným 
rýchlym postupom pri kopáčskych prácach 
v jaskyniach Vergotinská pečina a Baredine II, 
kde sú zrejme významné objavy už na dosah, 
v kolektíve vládla harmonická, mimoriadne 
priateľská a tvorivá atmosféra, akú sme na 
našich predchádzajúcich akciách dlho nezažili.

Nedeľa Každú ďalšiu akciu po jesennej expe-
dícii venujeme výhradne práci v Jaskyni nad 
diamantovým vŕtaním. Stereotypná robota. 
V dvojke P. Kozoň a E. Piovarči ťažíme 16. ok-
tóbra nahromadený materiál a ťaháme naštie-
panú horninu a sediment von z jaskyne. 28. 
októbra nám opäť prišlo na jazero vypomôcť 
8 Dagmarákov. Matouš Ryček uskutočnil na 
čelbe niekoľko odpalov, klesli sme viac ako  

o pol metra. Zo servisného priestoru sa vyťahal 
všetok nahromadený materiál, ktorý sa tam 
hromadil od konca leta. 

Kým sa pracovalo v Hlinenej stene, časť 
účastníkov akcie absolvovala prehliadku jasky-
ne Ľudmila, pričom sme odhalili prerážku cez 
ľavý okraj betonáže uzáveru. Samotný uzáver 
poškodený nebol a nezistili sme ani žiadne 
poškodenie výzdoby jaskyne. Otvor sme hneď 
provizórne založili veľkými blokmi tak, aby 
ich nebolo možné vytlačiť dovnútra. Ide už  
o druhý atak na uzáver tejto jaskyne.

Zázemie celej akcii poskytol na svojej chate 
pod Jedľovinou náš priateľ D. Kopták. Na 
akcii sa zúčastnilo celkove 12 jaskyniarov (E. 
Piovarči, P. Kozoň, M. Božek, D. Staníková, M. 
Ryček, J. Faksová, J. Riegl, J. Kapusta, A. Pěkná, 
J. Faksa, M. Lacina, J. Kadlubiec).

Popri všetkých našich pracovných speleolo-
gických akciách nad jazerom sme príležitostne 
a podľa potreby brigádovali na údržbe a úpra-
ve potápačskej základne.

Naša speleologická aktivita za posledných 
7 rokov vyprovokovala k činnosti na južnej 
strane Kraľovianskeho meandra aj jaskynia-
rov z OS Orava, ktorým sa na lokalite začína 
v posledných dvoch rokoch, čo sa týka objavov, 
dariť stále viac a viac. Na lokalite pribúdajú 
nové krasové priestory a ďalšie perspektívne 
jaskyne. Samozrejme sme tomu radi, pretože 
zvýšená aktivita a konkurencia speleológov tu 
bola napokon na úžitok, zatraktívnila lokalitu, 
zhodnotila toto územie, čím sme všetci prispeli 
k zvýšenému záujmu o ochranu lokality a na-
pokon istou mierou i k odborníkmi navrhova-
nému presadzovaniu tunelového variantu Kor-
beľka na úseku diaľnice D1 Turany – Hubová. 

Do konca roka sme spolu s Peťom Kozoňom 
uskutočnili v Hlinenej stene ešte 5 krátkych 
pracovných akcií, na ktorých sme sa prekopali 
do úzkeho zaneseného Vianočného kanála, vy-
biehajúceho z dna koncovej šachty vodorovne 
na severovýchod. 27. decembra sme 6 polygó-
novými ťahmi v celkovej dĺžke 13,16 m dome-
rali v tomto roku vybojované časti priestorov. 
Jaskyňa tak dosiahla celkovú dĺžku 29,6 m.  
Iba niekoľko akcií sme v roku 2016 venovali 
lokalitám mimo PP Kraľoviansky meander. 
Jednou z nich bola akcia 17. apríla v novo-
objavenej Jaskyni medzi šutrami v Hoblíku, 
nachádzajúcej sa v západnom svahu Hoblíka 



12Organizačné správy SSS Spravodaj SSS 1/2017

vo výške približne 620 m n. m. (M. Piovarčiová, 
M. Hulla, E. Piovarči). Jaskyňa je pozoruhodná 
silným pulzným chladným prievanom. 8 m  
v jaskyni sme našli zaveseného netopiera pod-
kovára. Jaskyňa je vytvorená v zosunutých blo-
koch, prielezná len po kolenách a správa sa ako 
spodný vchod.

Dve akcie sme venovali jaskyniam pod streč-
nianskym hradným bralom. 16. januára sme 
boli na obhliadke a dokumentácii Hradných 
jaskýň za účelom spísania hlásenky špeciali-
zovanej strážnej služby (E. Piovarči, M. Pio-
varčiová, M. Puškášová). Plánovala sa tu totiž 
výstavba betónového zastrešenia cesty, čím 
by mohol byť zamedzený prístup k jaskyniam 
Hradná I, Hradná II a Hradná III. Najmä jas-
kyňa Hradná II je zo speleologického hľadiska 
veľmi zaujímavá. Z tejto jaskyne v letných me-
siacoch doslovne fučí chladný prievan. V čase, 
keď sme tam robili GPS merania polôh vcho-
dov do jaskýň (7. 4. 2009) pre SMOPaJ, sme 
zistili, že správa ciest odťažila trávnaté násypy 
pod jaskyňami až po holú skalu a obnažila tak 
pod jaskyňou Hradná II pravdepodobne väčšiu 
a širokú poruchu, ktorú dôkladne zamurova-
li zrejme aj s prístupom do krasovej dutiny. 
Pod týmto murovaním sme našli zaujímavé 
škrapy a pod nimi erodované prisypané stropy 
väčšieho krasového kanálu, ktorým by bolo 
možné dostať sa pod murovaný bastión do 
predpokladaných krasových priestorov. Prav-
depodobne sa tu ponárali vody Váhu. Porucha 
nad zamurovaným bastiónom je v horných 
častiach začmudená starými sadzami. Stopy 
po ohniskách sme tu však ani v 80. rokoch 
minulého storočia, keď som tu robil prieskum 
(rozsiahle výkopové práce v ponore H5), ni-
kde nenašli. Zasadzenie ide z hĺbky poruchy  
a z masívu. Dá sa preto predpokladať, že pod 
skalným bralom by mohla byť jaskyňa, ktorá 
pravdepodobne mohla byť využívaná práve 
v historických dobách.

Navrhli sme zabezpečiť prístup k jaskyniam aj 
v prípade výstavby betónového zastrešenia štátnej 
cesty pod hradným bralom, aby neboli zabetónované 
a aby v nich mohol byť prevádzaný prieskum a tiež 
zistiť, z akých dôvodov bolo prevedené murovanie 
pod Jaskyňou Hradná II. V dôsledku nedostatku 
financií sa zastrešenie štátnej cesty pod hra-
dom Strečno napokon nerealizovalo. Nedosta-
li sme však ani žiadnu informáciu o dôvode 

vymurovania bastiónu pod jaskyňou Hradná 
II. Aké tajomstvo skrýva?

Odhodlali sme sa, že to zistíme, a 4. februára 
sme začali kopať pod škrapami tesne vpravo 
pod murovaním pod jaskyňou Hradná II a od-
kryli sme niekoľko pekne modelovaných hlta-
čov vody smerujúcich šikmo do hĺbky. Je to tu 
však na dlhšie a na ťažšie náradie (E. Piovarči, 
M. Hulla).

Na VZ SSS vo Svite bola vedúcemu Jaskyniar-
skej skupiny Aragonit 1. apríla 2016 udelená 
strieborná medaila za dlhoročnú prieskumnú, 
objaviteľskú, dokumentačnú, speleologickú, 
organizačnú a ochranársku činnosť. Aj touto 
cestou sa chcem všetkým kolegom jaskyniarom 
v Malej Fatre a v SSS poďakovať za dlhoročnú 
pomoc, spoluprácu a povzbudenie, bez kto-
rých by nič, čo sme spolu prežili, neexistovalo. 

6. 11. 2016 nás po tragickej nehode pri po-
tápaní v Egypte náhle navždy opustili Mgr. 
Sväťo Bumbala spolu s dcérou MVDr. Šárkou 
Kertészovou. Je to ťažká strata pre všetkých, 
čo sme Sväťa a Šárku poznali. Sväťo Bumbala 
bol veľkým priaznivcom a podporovateľom 
speleo lógie na lokalite. Motivoval a pomáhal 
nám vytvoriť tak potrebné zázemie, rovnako 
pomáhal pri akciách, radil, stmeľoval potápa-
čov a jaskyniarov aj ako organizátor pravidel-
ných akcií ľadových medveďov na jazere. Za 
to Ti, Sväťo, patrí naša veľká vďaka. Bolo nám 
všetkým cťou prežívať spolu s Tebou to nád-
herné dobrodružstvo.

Chcel by som záverom poďakovať všetkým 
členom, priaznivcom a spriateleným skupi-
nám, ktoré nám v roku 2016 pomáhali v prá-
cach na lokalite Prírodnej pamiatky Kraľovian-
sky meander. Ďakujem za pomoc a všestrannú 
podporu, aj tú priamu sponzorskú, bez ktorej 
by sa viacero našich akcií ani neuskutočnilo, 
predovšetkým J. Ridzoňovi zo SOS Bird Life 
Slovakia, F. Vacekovi a členom OS Veľká Fatra, 
M. Ryčekovi a členom ZO 6-08 Dagmar, P. 
Sliačanovi, M. Jurečkovi a členom OS Ružom-
berok, L. Budíkovi a členom ZO 6-20 Morav-
ský kras, mojim najbližším spolupracovníkom 
v Aragonite P. Kozoňovi, M. Hullovi a M. Pi-
ovarčiovej i našim priateľom z KŠP Hippo-
campus Martin M. Dancovi, P. Laukovi, K. La-
mošovej, P. Poláčkovi, M. Spiššákovi a ďalším 
za poskytnutie pre nás dôležitého oporného 
bodu – potápačskej základne na jazere. 
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Záverečná štatistika členov, čakateľov 
a priaznivcov JS Aragonit v účasti na akciách: 
M. Kanáš (1), P. Janoušek (1), P. Poláček (2), 
M. Spiššák (2), A. Piovarčiová (2), M. Hýll (2), 
M. Gašpar (3), M. Bielik (3), M. Danc (3), M. 
Jakubčíková (3), M. Puškášová (4), P. Boškaj 
(4), V. Višňovský (4), G. Vavrová (4), J. Riegl (5), 

J. Šlimar (5), J. Kapusta (5), J. Faksová (5), M. 
Božek (6), D. Staníková (6), M. Ryček (6), A. 
Pěkná (7), P. Lauko (7), P. Sliačan (7), L. Ri-
dzoň (10), Tomáš Hulla (10), J. Ridzoň (12), M. 
Piovarčiová (13), P. Kozoň (21), M. Hulla (26), 
E. Piovarči (51).

Eduard Piovarči, vedúci JS

Pracovnú činnosť sme zamerali na lo-
kalitu Julov ponor, kde sa uskutoč-
nili dve pracovné akcie. Začiatkom 
februára sme sa spolupodieľali na 
realizovaní turistického pochodu  
s názvom Spoznaj svoje okolie. V Ar-
dovskej jaskyni sme v 3. úrovni vy-
konali prieskum komína pomocou 
kotviacej techniky; dosiahli sme výšku 
do 30 m, kde sa črtá ďalšie pokračovanie. Na 
požiadanie Speleo Rožňava sme spolupracova-
li na uskutočnení Memoriálu Petra Herényiho. 

Naši členovia počas roka navštívili aj zahra-
ničné lokality. V máji J. Grego a G. Jakab nav-
štívili strednú Bosnu, masív Grmeč, planinu 

Milna. J. Grego podnikol aj ďalšie exkur-
zie, v máji exkurziu do jaskýň pohoria 

Padiş, Apuseni, Rumunsko. Jún/júl: 
prieskum krasových oblastí severné-
ho a stredného Albánska, Čiernej 
Hory a Kosova s výskumom fau-
ny mäkkýšov krasových prameňov 
a skalných stien. Pohoria Prokletije, 

Munela, Shent a Dajtit. Prieskum jas-
kýň, krasových prameňov a vyvieračiek severnej 
časti Kotorskej Boky v Čiernej Hore a okolia 
Mostaru v Bosne. 

Na Plešiveckej a Silickej planine sa uskutoč-
nilo viacero povrchových akcií.

Alexander Skokan, predseda SK

SpeLeokLuB BadIzer ardoVo

Albánsko, Prokletije pred Boga
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Členskú základňu Speleoklubu 
Banská Bystrica v uplynulom roku 
tvorilo 19 riadnych členov speleo-
klubu a súčasne členov Slovenskej 
speleologickej spoločnosti.

SK BB v r. 2016 vykonával túto 
speleologickú činnosť:

Tajovský kras. Jaskyňa Studenec – 
čistenie zanesenej chodby, postup o 2 m, 
(4 akcie, Libor Štubňa, Ivan Majer, Ľuboš 
Múka, odpracovaných 30 h).

Harmanecký kras. Vykonali sme jednu vy-
hľadávaciu akciu na lokalizáciu niektorých, 
nie všeobecne známych jaskýň v Lastovičej do-
line s čiastočným úspechom (1 akcia, 3 dni, 
18 h, Jozef Babjak, Štefan a Iveta Mlynári-
kovci), vykonali sme revízne návštevy Lastovi-
čej jaskyne, Hornej a Dolnej Túfnej (4 akcie,  
8 dní, 32 h, Štefan a Iveta Mlynárikovci). V Har-
maneckej jaskyni sme v uplynulom roku nevy-
konávali činnosť.

Ponický kras. Ťažiskovou lokalitou bola 
v minulom roku Ponická jaskyňa, kde sa sú-
stredila väčšina klubových pracovných akcií. 
V jaskyni sme vyčistili I. sifón od nánosov štr-
ku, lebo už bol neprielezný. Opevnili sme dno 
chodby v priestore pred ním prehrádzkami 
z banských pažníc, aby nedochádzalo k erózii 
dna a zanášaniu sifónu (3 akcie, 9 dní, 45 h, 
Štefan a Iveta Mlynárikovci, Peter Púpava, Pa-
vol Lovás, Marek Novotňák). 

V treťom vchode do Ponic-
kej jaskyne – Rudolfšachte – bol 
dobudovaný posledný úsek zapa-
ženia chodby do banskej výstuže 
s betónovou zakládkou. Vetracie 
potrubie v chodbe pod šachtou sa 

predĺžilo až k polosifónu a bolo za-
vesené pod strop chodby. Následne na 

ďalších akciách sa prekopával polosifón,  
avšak vyťažený materiál už nebolo kde v chod-
be ukladať (23 akcií, 56 dní, 236 h, Štefan 
a Iveta Mlynárikovci, Peter Púpava, Ľuboš 
Hraško, Pavol Lovás, Martin Budaj, Stacho 
Mudrák, Marek Novotňák, Martin Poliak). 
Keďže šachta aj chodba pod ňou boli perfekt-
ne zabezpečené a vystrojené, tak sme koncom 
roka zorganizovali v poradí tretiu veľkú ko-
páčsku akciu (predošlé boli v r. 2009 a 2010). 
V sobotu 5. 11. 2016 sa na akcii v Rudolf-
šachte zúčastnilo 28 jaskyniarov z Oblastnej 
skupiny SSS Brezno, Oblastnej skupiny SSS 
Orava, Speleoklubu Ďumbier, Speleoklubu 
Nicolaus a Speleoklubu Banská Bystrica. Po 
vyťažení blata z polosifónu a jeho transpor-
tovaní chodbou a šachtou na povrch bolo 
naše osemročné úsilie korunované úspechom 
a prenikli sme cez polosifón až na riečisko. 
Bola vybudovaná nová bezpečná zostupná 
trasa do jaskyne, až priamo za druhý sifón, 
čo nám umožní znova vykonávať prieskum 
a dokumentáciu tejto časti Ponickej jaskyne 

SpeLeokLuB BaNSká ByStrIca
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v akomkoľvek ročnom období a za akýchkoľ-
vek poveternostných a zrážkových podmienok 
a tiež za akéhokoľvek vodného stavu v po-
nore, v I. a II. sifóne i na aktívnom podzem-
nom toku, aj pri topení snehu a pri veľkých 
vodných stavoch, bez čerpania II. sifónu, bez 
rizika náhleho zatopenia I. sifónu, bez rizika 
uviaznutia jaskyniarov v podzemí pri náhlom 
odmäku alebo pri náhlych letných búrkach. 
Táto zostupová trasa skráti zostup do tejto 
časti jaskyne na niekoľko minút. Je to obrov-
ský úspech. (Na tejto mimoriadne náročnej 
akcii si „mákli“ Lubo Múka, Roman Magáň, 
Andrea Mydlová, Vlado Mikula, Miro Molík, 
Michal Zvara, Dano Zvara, Jožo Zubeľský, 
Majo Katreniak, Lubo Kubanda, Milan Štéc, 
Jano Vrana, Peter Holúbek, Naďa Holúbeková, 
Janko Naništa, Jano Vajs, Martin Budaj, Luboš 
Hraško, Marta Chladná, Ivan Majer, 
Iveta Mlynáriková, Števo Mlynárik, 
Stacho Mudrák, Marek Novotňák, 
Martin Poliak, Jaro Schwarz, Vlado 
Šišiak, Libor Štubňa, odpracovaných 
bolo 168 h, 1 akcia, 28 dní.)

Záchytná drenáž, ktorú sme v roku 
2015 vybudovali od Rudolfšachty 
smerom k ponoru do Ponickej jasky-
ne, perfektne funguje, územie okolo 
šachty nebolo v tomto roku ani raz 
zatopené.

V Slepúchovej jaskyni bol zame-
raný polygón, ktorý sme vytýčili na 
povrchu, pre priamu kontrolu priblí-
ženia sa čelby k prieskumnému vrtu 
s navŕtanou kavernou, smer je dobrý, 
k vrtu ostáva cca 20 m (1 akcia, 3 dni, 
odpracovaných 9 h, Ľuboš Hraško, 
Štefan a Iveta Mlynárikovci). 

Jedna nevšedná akcia sa vykona-
la na záchranu banského huntíka 
v opustenej prieskumnej štôlni ne-
ďaleko Poník. Takmer úplne zasy-
paný huntík bol po vyše 50 rokoch 
vykopaný zo sutiny, vytiahnutý pred 
štôlňu, spustený z haldy na lanách, 
naložený na vozík a odvezený do no-
vovznikajúceho hutníckeho skanzenu  
(1 akcia, 7 ľudí, 42 h, Štefan a Iveta 
Mlynárikovci, Martin Budaj, Marek 
Novotňák, Milan Štéc, Jano Vrana 
a Jano Múka). 

Starohorský kras. Môcovská jaskyňa – dve 
revízne návštevy Števo a Iveta Mlynárikovci, 
spolu 20 h.

Jelenecká jaskyňa – po veternej kalamite 
a odstránení vyvrátených stromov z cesty 
a z potoka bezprostredne pred vchodom do 
jaskyne sme vykonali jednu revíznu návštevu 
jaskyne (1 akcia, 2 dni, 6 h, Štefan a Iveta Mly-
nárikovci).

Jaskyňa strateného prsteňa – po vlaňajšom 
objave banskej štôlne, ktorá dostala toto zvlášt-
ne meno, tu intenzívne pracoval Pavol Huťka 
a podarilo sa mu vo vstupnej časti štôlne 
nájsť vchod do voľných jaskynných priesto-
rov. V prieskume pokračoval s rôznymi ľuďmi, 
z ktorých mnohí neboli členmi nášho klu-
bu. Postupnými prácami na rozširovaní úžin 
a závalov sa tu dostali do niekoľkých chodieb 

Veľká akcia v Rudolfšachte – Ponickej jaskyni. Foto: I. Mlynáriková

Záchrana banského huntíka. Foto: Š. Mlynárik
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a dómov, pričom dosiahli dĺžku 200 m (dĺžka 
polygónového ťahu 196 m) pri prevýšení 36 m; 
priestory boli zamerané a zdokumentované, 
mapu vytvoril Pavel Herich. 

Z jaskyne však došla aj jedna hrozná správa 
o obrovskom nešťastí. Pri prieskumných prá-
cach na akcii 14. 8. 2016 tragicky zahynul český 
speleológ Libor Faitl, pomôcť mu už nemohla 
ani veľká záchranná akcia. Vypadnutá veľká 
skala zo zdanlivo bezpečného, čerstvo rozobra-
tého a nezabezpečeného závalu mu v plazivke 
nedala šancu, v stiesnených priestoroch mu 
nedokázali napriek úsiliu pomôcť ani chlapi, 
ktorí tam boli s ním. Česť jeho pamiatke.

Na lokalite sa odpracovalo 21 akcií, 44 dní, 
264 h, Pavol Huťka, Libor Štubňa, Luboš 
Hraško, Ivan Majer, Libor Faitl, Ľubo Múka, 
Ľubo Múka ml., Mário Olšavský, Pavel Herich, 
Zdeno Jurík, Matúš Matejka, Peter Magdolen, 
Juraj Šurka a Maťo Ševčík. Vstup do jaskyne zo 
štôlne v tichosti uzavreli.

Lehôtsky kras. Lokalita závrty nad Drieky-
ňou, Libor Štubňa 1, akcia, 5 h.

Ostatné lokality. Jaskyňa mŕtvych netopie-
rov, dolezený komín v Južnom dóme, objav  
30 m, objav v Paralelkách nedolezené, neza-
merané, bez udania parametrov, čerpanie vody 
v Eurotuneli (Martin Budaj, Stacho Mudrák, Ive-
ta a Števo Mlynárikovci 12 akcií, 26 dní, 156 h). 

Na pracovných akciách organizovaných OS 

Brezno v Jaskyni pod Svibovou sa zúčastňoval 
Libor Štubňa (1 akcia, 5 h), Muránska planina 
– Vydria jaskyňa (Libor Štubňa, 1 akcia, 5 h), 
Jaskyňa vo Vŕškoch (Libor Štubňa, Ivan Majer, 
Pavol Huťka, 1 akcia, spolu 15 h).

So SK Červené vrchy sme spolupracovali na 
lokalite Ponory pod Kriváňom (Libor Štubňa, 
Ivan Majer 1 akcia, 10 h), Modrá jaskyňa (Libor 
Štubňa 1 akcia, 5 h).

Pavol Huťka sa zúčastnil s Bratislavčanmi na 
dvoch pracovných akciách v Sedlákovej diere 
vo Vysokých Tatrách.

Aj v tomto roku sme pokračovali v zameria-
vaní vchodov jaskýň pomocou GPS. 

Na Speleomítingu SSS sa zúčastnili Štefan 
Mlynárik, Iveta Mlynáriková, Martin Budaj 
a Pavol Huťka.

V rámci strážnej služby sa aj tento rok us-
kutočnilo množstvo revíznych akcií v jasky-
niach a na lokalitách Drienka, Pískavý Jano, 
Hanoška, Medená, Pri šachte, Starý Drienok, 
Feďova, Lovec medveďov, v Túfnych, Lasto-
vičia, Rozimova, Kraslica, Oravecké žriedlo,  
Kamenný mlyn, Líščia, Jelenská skala a iné 
(Iveta a Števo Mlynárikovci, 16 akcií, 32 dní, 
192 h), počas ktorých neboli zistené žiadne 
nové poškodenia uzáverov ani jaskýň. Uzáver 
Dolnej Túfnej je v havarijnom stave – pre 
rozpadajúci sa kamenný múr uzáveru je nevy-
hnutná jeho generálna oprava.

Účastníci akcie v Rudolfšachte – Ponickej jaskyni. Foto: M. Budaj
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Na TVS v Jakube sme 10. septembra varili 
tradičný jaskyniarsky guláš, podebatovať o ak-
ciách aj zaspomínať si na staré dobré časy prišli 
Iveta a Števo Mlynárikovci, Martin Budaj, Pa-
vol Lovás, Jaro Schwarz, Stacho, Erika, Katarí-
na, Zuzana a Mária Mudrákovci, Vlado Šišiak, 
Marta Chladná, pes Hugo, Ľubo Styk, Martin 
Poliak, Marek a Marek ml. Novotňákovci a sta-
rý pes Muro – Juraj Murgaš.

Na TVS Jakub vykonali bežné údržbárske 
práce Iveta a Štefan Mlynárikovci. 

Naši členovia Stacho Mudrák a Martin Budaj 
naďalej pokračovali vo vývoji jaskyniarskeho 
informačného systému therion (http://therion.
speleo.sk). Stacho Mudrák a Števo Mlynárik 
dokončili vývoj čelových svetiel LedNifka na 
li-iónové akumulátory, prvých 10 kusov sa do-
stalo členom klubu a úspešne sa používali na 
akciách – „bomba“ svetlo.

Zhrnutie. V roku 2016 zorganizovali čle-
novia klubu na svojom pracovnom území 66 
pracovných akcií, odpracovali vyše 1095 hodín 
a objavili 200 m chodieb; v JMN, na lokalitách 
OS Brezno a ďalších lokalitách mimo územia 
SKBB sa zúčastnili na 19 pracovných akciách, 
kde odpracovali 206 hodín. Spolu ide o 85 pra-
covných akcií, odpracovaných vyše 1300 hodín  
a objavených 230 m chodieb v jaskyniach. 

Uplynulý rok by sme mohli hodnotiť z po-
hľadu dosiahnutých objavov a postupov ako 
jeden z najlepších, ale bol najhorší. Zahynul 
u nás v jaskyni človek. Žiadna jaskyňa nestojí 
za to, aby v nej zomierali ľudia. Lebo keď raz 
zomrieš, už si celý život mŕtvy. 

Treba menej „kecať“, zodpovedne robiť, pre-
stať klamať a nerobiť podrazy, lebo tie každé-
ho raz dobehnú. 

Ing. Štefan Mlynárik, predseda speleoklubu

V roku 2016 sme prieskumnú aktivitu 
sústredili na Borinský jaskynný sys-
tém, kde sme zaznamenali najväčší 
objav – prítokovú vetvu s novými 
priestormi v dĺžke 83 m. Nové prie-
story sme našli aj v Silnického jas-
kyni. Druhou tradičnou oblasťou 
sú Vysoké a Belianske Tatry, kde sa 
za uplynulý rok nové chodby nenašli. 
Hlavnou udalosťou roka 2016 bol 57. jas-
kyniarsky týždeň v Borinskom krase, ktorý 
sme zdarne zorganizovali. Členovia, čakate-
lia a priaznivci Spelea Bratislava odpracovali  
v jaskyniach Borinského krasu, Devínskej Ko-
byly a nami skúmaného krasu v Tatrách v roku 
2016 spolu vyše 1400 hodín počas 109 akcií. 

práca na lokalitách Borinského krasu
Borinský jaskynný systém. V systéme sme 

odpracovali najviac akcií (42). Ešte v zime sme 
začali pracovať na rozširovaní pukliny za Mer-
kaptánovou, kde bolo počuť zvuk pritekajúcej 
vody. Koncom marca sa tu podaril prienik 
do väčšieho studňovitého priestoru, neskôr 
nazvaného Najstudňa. Do konca roku sa 
studňu podarilo vyliezť, prekonať v jej strope 
balvany a celkovo sa dostať do výšky 23,5 m  
od dna. Ďalšie objavy sme zaznamenali v prí-

tokovej chodbe v stene Najstudne, kde 
sme do konca roka prenikli najprv 

do siene Rum of Ghost a napokon 
až na Chivas policu. Objavy sme 
priebežne merali. V rámci prí-
prav na jaskyniarsky týždeň sme 
pripravili trasu exkurzie vchodom 

z Majkovej jaskyne a výstupom cez 
Starú gardu, kde sme porozširovali 

niektoré miesta a nainštalovali stúpačky 
a rebrík vo vstupe do Majkovej jaskyne. Kva-
litná fotodokumentácia sa uskutočnila vo 
väčších priestoroch Starej gardy a Jubilejnej 
jaskyne. Pred vchodom do Jubilejnej jaskyne 
sme umiestnili informačnú tabuľu.

Ananásová jaskyňa. V jaskyni sme urobili sto-
povaciu skúšku v mrazivom januárovom poča-
sí pomocou merkaptánu. Zápach sa objavil na 
druhý deň vo svahu asi 80 m povyše jaskyne 
na úrovni Hadej jaskyne. Jaskyňu sme dome-
rali, jej dĺžka dosiahla hodnotu 132 m. Pokusy 
o nahliadnutie za koncovú úžinu pomocou en-
doskopu či go-pro kamery neboli uspokojivé. 

Jaskyne Jazvečí hrad a Viktória. Prepojený 
systém sme domerali. Viacero akcií bolo ve-
novaných rozširovaniu spodného vchodu na 
prístup s fúrikom. Pokusne sa aj využil pri 
prehlbovaní chodby v strednej časti systému.

SpeLeo BratISLaVa
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Jaskyňa Sedmička. Najviac prác sme venova-
li spohodlňovaniu prechodu jaskyňou. Osadili 
sme stúpačky na hlavnej exkurznej trase, vystro-
jili sme Bahennú chodbu rebríkmi a rozšírili sme 
tu úzke miesta, ako aj v prechode do koncových 
partií Horného poschodia. Tu sme uskutočni-
li aj jednu prieskumnú akciu s minimálnym 
postupom. Viaceré charakteristické priestory 
boli nafotografované. Pokročili sme vo vytváraní 
mapy, keď sme pozakresľovali výplne a profily 
vo väčšine chodieb. V blízkosti vstupu sme pred 
jaskyňou nainštalovali informačnú tabuľu. 

Veľké Prepadlé. Fotodokumentácia prebehla 
v Hlavnej studni a priľahlých priestoroch. Pred 
jaskyniarskym týždňom sme vystrojili kratšie 
kolmé stupne stúpačkami. V jaskyni P-2 sme 
zreštaurovali kovový rebrík v druhej studni.

Riečna jaskyňa. Potápačská časť členskej zá-
kladne pokračovala v budovaní prístupu k vod-
nej hladine a v rozširovaní zatopenej chodby 
proti prúdu vodného toku. 

Jaskyňa Vlčie jamy a okolie. Na základe ob-
hliadky terénu pri stopovacej skúške v januári 
sme v ponorovej zóne južne od jaskyne našli 
tri závrty, ktoré by mohli súvisieť s podze-
mím. Oblasť sa podrobne geodeticky zamera-
la. Priamo v jaskyni Vlčie jamy bol rozšírený 
priechod do Veľkého dómu. 

Stredná garda. Pokračovali sme v kopaní  
v sonde založenej na ponore vodného toku 
nad jaskyňou Stará garda. Zvyčajnou technikou 
pomocou vedra, kladky a lana sme nepostupo-
vali do hĺbky, ale rozširovali sme priestor bližšie 
k vstupu, kde vidieť pokračovanie i cítiť prievan. 

Iné jaskyne. V Silnického jaskyni sa počas 
kopáčskej akcie podarilo objaviť 7 m nových 
priestorov v oblasti Nevycválanej siene. Jedna 
akcia bola v jaskyni P-5 s postupom 3 m v ko-
mínovej chodbe, ktorá smeruje na povrch. Ako 
aj v predchádzajúcom období, vyčistili sme Po-
nor trpaslíkov a vybudovali pred ním hrádzu. 
Oproti nemu sme čistili puklinu, ktorú ešte 
bude treba rozšíriť. V blízkosti Nezákonnej 
jaskyne sme zaregistrovali otvor s výdušným 
prievanom o teplote 3,5 °C pri vonkajšom 
mraze -2 °C. Trávnikova rodinná jaskyňa bola 
individuálnym pracoviskom O. Trávnika, kde 
postúpil o 4 m. V oblasti Devínskej Kobyly sme 
začali prieskumné práce v jaskyni v Štokerav-
skej vápenke, ktorá nesie súčasné pomenovanie 
jaskyňa Šumienka. Počas dvoch akcií sme vy-

čistili dno od smetí a kameňov a postúpili sme 
aj v bočnom výbežku s teplejším vzduchom. 

Vysoké a Belianske tatry
Do Tatier sme uskutočnili päť výjazdov, 

počas ktorých bolo 8 pracovných akcií. Hlav-
ným pracoviskom bola už tradične Sedlákova 
diera, kde sme však objav nezaznamenali. 
Jaskyňu sme vystrojili povrazovými rebrík-
mi a prekotvili niektoré úseky. Snažili sme 
sa trvalo znížiť hladinu v polosifóne pred 
Portlandským dómom, čo sa podarilo len 
čiastočne. Hlavné priestory za polosifónom 
sme zamerali. Podarilo sa lokalizovať Liečivú 
jaskyňu, neskôr ju aj zamerať. Jaskyňu sme 
vyčistili od skorodovaného a rozpadnutého 
materiálu. Získali sme presné súradnice vcho-
du. V masíve Úplazu sme sondovali na dvoch 
miestach na povrchu v blízkosti vchodu Ka-
menné oči, hlbšie do podzemia sme však ne-
prenikli. Vypracovali sme novú mapu Jaskyne 
v Novom vrchu č. 2.

Prieskum Najstudne v jaskyni Stará garda. Foto: M. Ševčík

Práce v jaskyni Šumienka na Devínskej Kobyle. 
Foto: L.Strelková
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činnosť na iných lokalitách 
Slovenskej republiky

Tradične sme sa zúčastňovali spoločných 
pracovných akcií s Jaskyniarmi Plavecké Pod-
hradie, so Speleoklubom Trnava a Nicolaus. 
Nechýbali sme na Speleofóre ani na Speleomí-
tingu. Naši speleopotápači spolu so skupinou 
Jána Majka zamerali a zdokumentovali prie-

chod zatopenými časťami Brestovskej vyvie-
račky a v spolupráci s oravskými jaskyniarmi 
zamerali aj sifóny na odtoku v Brestovskej 
jaskyni. Zúčastnili sa tiež na potápačskom 
prieskume v jaskyniach Teplica a Jazerná v kra-
se Muránskej planiny v spolupráci so Speleo-
klubom Tisovec. 

Iná činnosť
V dňoch 17. – 21. 8. sme usporiadali Jasky-

niarsky týždeň na Borinke-Košariskách. Orga-
nizáciu sme zdarne zvládli pri 115 registrova-
ných účastníkoch. Správa o JT je publikovaná 
v Spravodaji 3/2016. Spolu so Speleoklubom 
Trnava sme zorganizovali úspešný 5. ročník Spe-
leoškoly pre verejnosť. Uskutočnili sme Deň 
detí v Borinskom krase s viac než 40 detský-
mi účastníkmi, súčasťou bola návšteva jaskyne 
a športové aktivity na lane i povrazovom reb-
ríku. Pre Bratislavské regionálne ochranárske  
združenie (BROZ) sme uzavreli štôlňu v kameňo-
lome. Podieľali sme sa na monitoringu výskytu 
netopierov. 

Peter Magdolen, člen výboru

Zameriavanie Liečivej jaskyne v Belianskych Tatrách. 
Foto: M. Ševčík
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Speleologický klub na výroč-
nej členskej chôdzi zhodnotil 
činnosť svojich členov a do-
siahnuté úspechy celého klubu 
na jednotlivých speleologických lokalitách, pri 
exkurznej, ale aj brigádnickej činnosti. 

Speleologický klub Cassovia má v súčasnosti 
37 platiacich členov s rôznorodým stupňom ak-
tivity jednotlivých členov. Po odsúhlasení správy 
o činnosti za rok 2017 ju predkladáme výboru 
SSS, ako aj ostatným zainteresovaným orgánom.

Jaskyňa Mesačný tieň. 
Prieskumná a výskumná čin-
nosť na území TANAP-u sa 
realizovala na základe roz-

hodnutia OÚ Prešov, odboru starostlivosti 
o ŽP, ktoré bolo vydané v roku 2015. Plat-
nosť tohto rozhodnutia bola predĺžená do 
31. 12. 2017. Členovia klubu v priebehu roku 
2016 uskutočnili v tejto lokalite spolu 25 
povrchových a podzemných prieskumných 
akcií.

oBLaStNá SkupINa BrezNo

Počas roka 2016 sme našu činnosť 
vykonávali najviac v Hornolehot-
skom a Bystriansko-valaštianskom 
krase. Začiatkom roka sme na 
dvoch akciách osadili skruž z ro-
xorov do sondy Krumpľová jama 
a zamedzili zasýpaniu lokality. Dve 
pracovné akcie sme uskutočnili v Jas-
kyni vo Vŕškoch s postupom 10 m.  
V Bystrianskom závrte sme uskutočnili 4 me-
racie akcie v starých častiach jaskyne. Počas 
zimných mesiacov sme sa dvakrát zúčastnili 
na sčítaní netopierov s členmi Spoločnosti na 
ochranu netopierov (SON).

S príchodom jari sme pokračovali v pries-
kume Jaskyne pod Svibovou. Počas 16 akcií sa 
nám podarilo postúpiť prekopaním bahenné-
ho sifónu proti prúdu po ďalší polosifón cca 
40 m. Rozšírením komína za prvým sifónom 
sme objavili vo výške 13 m horizontálnu chod-
bu s bohatou výzdobou.

V chotári Valaskej sa venovali Sonde 
na hrádzi. Tu sme odpracovali 5 
akcií, pre silný prievan sa dá kopať 
v jaskyni len v lete. V Jaskyni na Ja-
mách sme boli kopať na 4 akciách. 
Na znovuotvorení Jaskyne v ponore 

sme odpracovali 5 akcií, na ktorých 
sme vykopali 12 m3 hliny a sutiny. 

V tejto jaskyni sa nám podarilo lokali-
zovať miesto s prievanom. V Konskej jaskyni 
najmladší členovia odpracovali 2 akcie a vyťažili 
3 m3 skál a hliny. Podarilo sa dokázať spojenie 
s prievanom s Jaskyňou vo Vŕškoch.

Zúčastňovali sme sa na akciách susediacich 
klubov Muránska planina a Banská Bystrica. Na 
Muránskej planine sa nám podaril v spolupráci 
so speleoklubmi Muránska planina, Tisovec 
a Banská Bystrica objav Vydrej jaskyne.

Celkovo sme v roku 2016 uskutočnili 47 
akcií.

Ľubomír Múka, predseda OS

Výzdoba v objavenej chodbe Jaskyne pod Svibovou

SpeLeokLuB caSSoVIa
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Do jaskynného systému Mesačný tieň sa 
uskutočnili dve viacdňové akcie, pričom spolu 
bolo odpracovaných 88 hodín. Počas prvej, 
dvojdňovej akcie sa v sektore „Only for strong 
men“ pokračovalo v lezení Vesmírnej šachty, 
kde v roku 2015 bola dosiahnutá výška 108 m.  
Šachta sa v tejto výške rozvetvuje, pričom v pra-
vej vetve sa dosiahla v exponovanom a zatiaľ 
neprieleznom mieste výška 141 m. V druhej 
vetve sa dosiahla výška 160 m. Všetky dosiaľ 
známe časti Vesmírnej šachty boli zamerané. 
Čistý čas venovaný na prieskum jaskyne do-
siahol 30 hodín. Druhá, trojdňová akcia bola 
venovaná fotodokumentácii Vesmírnej šachty 
a dolezeniu ďalších 30 m vertikálneho komína 
v ľavej vetve. 

Mesačný tieň je veľmi členitá a fyzicky ná-
ročná jaskyňa, preto už aj v predchádzajúcich 
rokoch sa vykonávali povrchové rekognoskač-
né akcie s cieľom nájsť druhý vchod do tohto 
jaskynného systému. Začiatkom roka Igor Pap 
našiel novú jaskyňu v Širokej doline, ktorá 
dostala názov turecká. Nachádza sa v blíz-
kosti jaskyne Kostolík, ktorá bola známa už aj 
v minulosti a je charakteristická svojou veľkou 
vstupnou sieňou a dobre badateľným prieva-
nom v koncovej chodbe. Práve tam sa reali-
zovali za veľmi ťažkých podmienok sondážne 
práce v závale. Na lokalite Kostolík sa odpra-
covalo celkove 15 jednodňových akcií, dosiahlo 
sa terajšie dno v hĺbke 43 m, s menším pod-
zemným jazerom s hĺbkou vody cca 2 m. Ďalšie 
sondážne práce sú veľmi obťažné vzhľadom na 
značne tektonicky a mrazovým zvetrávaním 
narušenú vstupnú šachtu. 

Do novoobjavenej jaskyne  
Turecká sa zorganizovalo cel-
kove 6 pracovných akcií na 
rozšírenie pravej a ľavej vetvy 
s cieľom preniknúť do pred-
pokladaných jaskynných pries-
torov. Jaskyňa bola zameraná, 
vyhotovila sa mapová a foto-
grafická dokumentácia. Dosiaľ 
známe časti tejto horizontálnej 
jaskyne dosiahli dĺžku 26 m. 

Počas povrchových akcií sa 
geodeticky zamerala poloha 
jaskýň Turecká, Kostolík, ako 
aj miesto výduchu, kde boli 
zachytené signály rádiomajáka. 

Tieto vchody sa zaniesli do mapy 1 : 10 000. Za-
merané súradnice boli určené v súradnicovom 
systéme JTSK a výškovom systéme Bpv. 

Travertínová jaskyňa. Prvé sondážne práce 
a čerpací pokus na tejto lokalite naši členovia 
uskutočnili ešte v roku 1983, ale bez dosia-
hnutia ďalšieho prieniku do predpokladaného 
jaskynného systému. Aktivita členov klubu 
sa presunula na perspektívnejšie lokality a až 
s odstupom viacerých rokov sa znova začalo 
intenzívne na lokalite pracovať. Na tejto lo-
kalite sa v priebehu roka organizovalo via-
cero jednodňových akcií na zníženie hladiny 
vody v sifóne a prípravu jaskyne na čerpací 
pokus. Uskutočnili sme dva čerpacie pokusy 
vo veľmi stiesnených jaskynných priestoroch. 
Rozšírením viacerých úžin sme dosiahli čias-
tkový úspech, prienik k druhému sifónu, ktorý 
chceme v budúcnosti vyčerpať. Dosiaľ známe 
priestory boli zamerané, celková dĺžka jaskyne 
je 56 m. 

Drienovská jaskyňa a oblasť okolo kóty 
Palanta. Do Drienovskej jaskyne sme uskutoč-
nili 6 pracovných akcií, na ktorých sa pokračo-
valo v prieskume komínov na aktívnom toku. 
Počas povrchových terénnych akcií sa priebež-
ne kontroloval stav uzáverov. Realizovali sme 
aj revízne mapovanie časti jaskyne v oblasti 
Kruhovej siene, Mesačného dómu a opravila sa 
mapa jaskyne.

Pod kótou Palanta ešte v minulom roku bola 
nájdená nová lokalita, ktorej sme dali pracovný 
názov Nádejná. Začiatkom roku sme tu usku-
točnili dve pracovné akcie. Boli vyťažené cca 2 m3

  

Partia z Travertínky. Foto: P. Kočiš
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Rok 2016 bol pre čachtickú ob-
lastnú skupinu rokom cenných 
objavov, nezabudnuteľných priateľ-
ských stretnutí a nových zážitkov. 

Aktivita skupiny sa rozbehla 
vďaka novej posile našej skupiny. 
Najviac prác sa v priebehu roka 
odpracovalo na lokalitách Čachtická 
jaskyňa, OMVJ, Svetluška, Jaskyňa na 
Landrovci a Medvedia jaskyňa. Celkovo skupi-
na odpracovala viac ako 100 akcií.

Doma 
Čachtická jaskyňa. Naše niekoľkoročné úsilie 

sa oplatilo a spoločne s jaskyniarmi z Tišnova 
sa nám podarilo v marci vyliezť komín a ob-
javiť nové pokračovanie v časti Jarine dómy. 
Na prvej akcii objavujeme 30 metrov voľných 
priestorov končiacich sa malou úžinou popod 
strop s citeľným prievanom. Na ďalšej akcii 
prenikáme po niekoľkohodinovom kopaní do 

krásne vyzdobenej časti, kde za 7 m 
dlhým sintropádom sa chodba kon-
čí. Pomedzi kamene vidieť voľné 
pokračovanie a tišnovská skupina  
postupuje cez zával do nových 
priestorov pár metrov. Usudzujeme, 
že to ďalej nepôjde, ale nasledujúca 

akcia opäť s tišnovskými jaskyniarmi 
nás presvedčuje o opaku. Darí sa nám 

dostať o niekoľko metrov ďalej a objavujeme 
dve nádejné miesta na postup. V jednom sa na 
ďalšej akcii dostávame do pekne vyzdobeného 
dómiku, kde je za kameňom vidieť tmu. 

V priebehu roka sa po dlhých prípravách na-
montoval nový traverz vo Veľkej pukline, čím 
sa uľahčil prechod jaskyňou. Koncom roka 
sme zaznamenali menší postup aj v časti okolo 
Fajčiara. Na pracovisku spred cca 5 rokov pre-
chádzame do komína, ktorý sa končí neprie-
leznou úžinou. V Malej kaplnke sa vybudovalo 
premostenie na lepší a bezpečnejší prechod. 

blokov kameňa a sutiny, nakoniec sonda na dne 
lokality dosiahla veľmi úzku puklinu, ktorá 
nám udávala predpokladaný smer postupu, ale 
práce boli dočasne prerušené. Geodeticky sa ur-
čili súradnice lokality a poloha bola vyznačená 
do mapy 1 : 10 000. 

Jasovská jaskyňa a Kunia priepasť. Pokra-
čovalo sa v mapovacích prácach nesprístupne-
ných častí Jasovskej jaskyne, ktoré sme v roku 
2015 nestihli dokončiť. Boli uskutočnené tri ak-
cie, pričom sa merali jaskynné priestory v okolí 
Blativého dómu. Celkove sa zameralo 500 m 
nových priestorov. Dosiaľ zamerané priestory 
dosiahli dĺžku 3900 m. Mapa Jasovskej jaskyne 
je vyhotovená v grafickom prostredí Therion, 
polygónové body sú určené v súradnicovom 
systéme JTSK a výškovom systéme Bpv. 

V Kunej priepasti prebehla jedna exkurz-
ná akcia, súčasne sa vykonala kontrola stavu 
osadených fixných lán a uzáveru vchodu do 
priepasti. 

Speleologické aktivity v iných krasových 
územiach. Člen nášho klubu Edo Kladiva 
spolupracoval s Gabom Lešinským pri súpise 

krasových javov Zádielskej planiny pre pripra-
vovanú publikáciu. 

Do údolia Malý Ružínok bola uskutočnená 
jedna povrchová rekognoskačná akcia a zá-
roveň sa spresnili postupy na ďalší sondážny 
prieskum vo Veľkej Ružínskej jaskyni, ktorý 
chceme uskutočniť v jarných mesiacoch. 

V spolupráci s Hájským klubom športovej 
speleológie sme uskutočnili prieskum priepas-
ti Veľká Bikfa na Silickej planine a Obrovskej 
priepasti na Dolnom vrchu. Správu z týchto 
akcií uverejní Hájsky klub. 

Spoločenské podujatia a exkurzná čin-
nosť. Člen nášho klubu Pavol Kočiš bol spo-
luorganizátorom 18. ročníka medzinárodnej 
fotografickej súťaže Speleofotografia a predse-
dom jej odbornej poroty.

Traja členovia sa zúčastnili jubilejného 10. 
ročníka Balkancampu v bulharskom meste 
Vratsa. Štyria členovia sa zúčastnili speleolo-
gického kongresu Rumunskej speleologickej 
federácie v meste Oraviţa. Dvaja členovia sa 
zúčastnili na kongrese jaskyniarov v Írsku.

Ing. Jozef Thuróczy, predseda SK

oBLaStNá SkupINa čacHtIce
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Jaskyňa OMVJ. Táto jaskyňa sa stala za po-
sledné roky najväčším pracoviskom našej sku-
piny. Prvé akcie od začiatku roka sústreďujeme 
na úpravy pre koľajnicovú lanovku ALVEG, 
bez ktorej by bola takmer bez šance ťažba 
kamenia a sutiny na povrch. Jaskyňa je už pod 
vstupom členitá a má vertikálny charakter, aj 
preto sme sa rozhodli osadiť pevné rebríky do 
hĺbky 17 metrov. Až do júla sa na všetkých ak-
ciách upravuje dráha. Rozširovanie, zváranie, 
kotvenie, až sa nám 5. 7. podarilo lanovku spo-
jazdniť. Na následných troch akciách sa nám 
vďaka nej darí vyťažiť na povrch takmer 400 
vedier hliny a kamenia. V dňoch 5. – 7. 8. 2016 
organizujeme priamo na OMVJ veľké stretnu-
tie jaskyniarov v Čachtickom krase, ktorého sa 
zúčastňuje 31 ľudí zo Slovenskej, Českej a Poľ-
skej republiky. Na akcii sa pracovalo do dlhých 
nočných hodín a na povrch sa vyťažilo viac ako 
1000 vedier. Počas akcie sa podarilo v sutine 
objaviť črepy, ktoré boli datované do mladšej 
železnej doby. Nádoby robené ručne bez kru-
hu, zle vypálené alebo nevypálené. Zaujímavos-
ťou je, že sme ich našli pod pár metrami sutiny 
a pochádzali z viacerých nádob. Do konca roka 
sa na lokalite odpracovalo ešte niekoľko akcií  
a na mieste pod rebríkom sme narazili na voľ-
nú a čistú sutinu, kde cez škáry prepadávajú 
voľné kamene. Komín, v ktorom ťažíme, sa tiež 
začal zužovať.

Svetluška. Práce na lokalite sa začali až kon-
com roka, keď sme na prvej akcii postúpili 
zhruba 1 meter a bola vybudovaná lávka na 
hrane závrtu. Na tretej akcii sa dostávame do 
hĺbky 3,5 metra, kde objavujeme lebku prav-
depodobne líšky a tri fľaše alkoholu, ktoré 
boli v sonde pochované 15 rokov. Následne sa 
do konca roka darí postúpiť ešte 1 m, kde sa 
kopaná puklina zužuje a cez dno je zaklinený 
balvan. (Na lokalite pracovala skupina pod 
vedením Ľuba Vinceho niekedy po roku 2000.)

Medvedia jaskyňa. Ide o novoobjavenú loka-
litu čachtickej skupiny, na ktorej majú hlavnú 
zásluhu Zdenko Otruba a Martin Hajdušek, 
naši noví členovia. V priebehu roka tu odpra-
covali šesť akcií. Jaskyňa má pekné riečne tvary 
a jej dĺžka je niečo viac ako 4 metre. Pri kopaní 
sa našli početné kosti a črepiny. Boli určené 
ako kosti jaskynného medveďa, ale našli sa 
aj kosti líšky, zajaca... Jaskyňu sme podrobne 
zdokumentovali. 

Landrovská jaskyňa. Pokračovali sme v pre-
kopávaní závalu východným smerom od Ma-
cejky. V priebehu roka sme tu vykonali 36 
pracovných akcií v zložení P. Pospíšil, P. Zá-
mečník a V. Zámečník. Na troch akciách nám 
pomohli aj ďalší chlapci zo skupiny. V jaskyni 
sme postúpili cez zával 10 metrov. V závale je 
pre stabilitu nainštalovaných 18 rozpierok. 
Odokryli sme aj úsek s peknou kvapľovou 
výzdobou. Pred jaskyňou bol nainštalovaný 
stôl a lavica. 

Bodovský ponor. Za pomoci moravských jas-
kyniarov sa nám v prvej polovici roka podarilo 
na konci jaskyne objaviť úzky meander, ktorý 
sa po šiestich metroch uzatváral neprieleznou 
puklinou. Naše nádeje po mnohohodinovom 
úsilí pohasli. Jaskyňou vanie intenzívny prie-
van a nakoniec sa rozhodujeme ešte pre jednu 
pracovnú akciu, na ktorej sa nám darí za úžinu 
vopchať fotoaparát; na naše počudovanie sa 
chodba hneď rozširuje a jej koniec je v nedo-
hľadne. 

Malá kamenná. V spolupráci so Správou 
slovenských Jaskýň sme v jaskyni osadili pasce 
na drobnú jaskynnú faunu. Výnimočnosť tejto 
lokality prezentuje nález nového živočícha pre 
faunu Slovenska – chvostoskoka Deuterapho-
rura rendsinae, ako aj výskyt vzácnej subterán-
nej populácie mnohonôžok Haasea flavescens  
a Archiboreoiulus pallidus. Čoskoro plánujeme  
v jaskyni podrobnejší speleologický prieskum.

zahraničie
Mexiko. Začiatkom roka sa zúčastňujeme 

expedície do Mexika na polostrov Yucatán na 
pomoc skupinám Speleodiver a Speleoaqua-
naut. Pri presekávaní sa hustým porastom sa 
nám darí objaviť niekoľko cenotov, ktoré ná-
sledne preskúmali potápači. 

Sardínia. Spolupráca so skupinami Speleo-
diver a Speleoaquanaut pokračuje aj na Sardí-
nii pri prácach v jaskyni BUKO, kde niekoľko 
dní intenzívne pracujeme na rozširovaní úžiny, 
za ktorou sú voľné a známe priestory. V jaskyni 
Bue Marino prebieha fotodokumentácia.

Česká republika. V početnej zostave sa zú-
častňujeme Speleofóra, počas ktorého navšte-
vujeme jaskyne Nový a Starý Lopač a jaskyne 
v okolí Holštejna. Pomáhame aj na pracovnej 
akcii v jaskyni Průvanová, na ktorej sa osádzal 
nový uzáver.
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osveta
Počas roka sme uskutočnili množstvo pred-

nášok v úzkej spolupráci s Trenčianskym 
osvetovým strediskom v Trenčíne. Prednášky 
sa uskutočnili v Bošáci, Čachticiach, 
na stredných školách v Novom Meste 
nad Váhom a Trenčíne. Takisto sme 
prednášali väzňom odsúdeným na 
doživotné tresty v Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody Leopoldov. 
Uskutočnili sme aj jednu povrchovú 
exkurziu pre študentov z Gymná-
zia v Novom Meste nad Váhom do 
Čachtického krasu, na ktorej sme 
ich oboznámili s Čachtickým krasom  
a jeho výskumom. Akcie sa zúčastnilo 
cca 60 študentov.

ostatné 
V priebehu roka sme uskutočni-

li viacero povrchových prieskumov  
v Čachtickom krase, Považskom Inov-
ci, Trenčianskych Bohuslaviciach... 
Koncom mája sme preskúmali (P. 
Pospíšil) otvor v skalnej stene nad bý-
valou železnicou v Tureckom vrchu 
medzi Novým Mestom nad Váhom 
a Trenčianskymi Bohuslavicami. Ide 
o bezvýznamnú dieru. Zúčastňujeme 
sa jaskyniarskeho Silvestra na Moj-
tíne a fotograficky dokumentujeme 
Májovú priepasť. Na Speleomítingu 
SSS vo Svite premietame historický 
film o Beckovskej jaskyni. Rekreač-
ne navštevujeme aj Jaskyňu mŕtvych 
netopierov. Začiatkom augusta sme 
boli prizvaní na fotodokumentáciu 
Jaskyne strateného prsteňa a fotí-
me pre Ivana Demoviča Modrovskú 
jaskyňu. Fotografie sa následne pou-
žili na výstave v Piešťanoch. Zúčast-
ňujeme sa aj jaskyniarskeho týždňa  
v Borinke a prechádzame jaskyne 
Majkova a Stará garda. V Jánskej do-
line fotografujeme jaskyne Stanišov-
ská a Sokolová. Piati prichádzame 
na pomoc Peťovi Holúbkovi na Slepé 
mosty, kde sa nám darí vyťažiť na 
povrch 406 vedier sedimentu. V okolí 
Brna sme sa zúčastnili montanistic-
kej akcie na fotografovanie starých 

banských diel. Skupina stihla odpracovať pri 
spomínaných aktivitách niekoľko desiatok 
akcií, ktoré by sme mohli opísať jedným 
slovom kopať.

Exkurzia pre gymnazistov po Čachtickom krase. Foto: OS Čachtice

Študenti po prieskume v Beckovskej jaskyni. Foto: OS Čachtice

Jaskyniarsky tábor – Skalní duchové. Foto: OS Čachtice
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Na starej základni, ktorá je 
umiestnená na strelnici v Čach-
tickom krase, prebehla „debor-
delizácia“ a odvezenie všetké-
ho nepotrebného. Základňa je 
stále v zálohe pripravená aj na 
ťažšie jaskyniarske akcie. 

Poďakovanie. Chcem sa na 
záver poďakovať celej našej 
skupine za aktívnu činnosť pri 
výskume v našich aj priateľ-
ských lokalitách. Veľkým spo-
jovateľom priateľstiev je aj dob-
re zabehnutá základňa našej 
skupiny, na ktorej to, verím, 

potiahneme ešte dlhé roky. 
Veľké ĎAKUJEME patrí Karo-
lovi a Barbore Kýškovcom. Ich 
pomoc našej skupine je neoce-
niteľná a veľmi si to vážime. 
Takisto ďakujem všetkým, kto-
rí prišli v priebehu roka „bo-
jovať“ do Čachtického krasu  
a zaslúžene vykopali každý je-
den meter. Priateľom z Moravy 
a Tišnova, poľským priateľom  
a vlastne všetkým, ktorí sa pri-
činili o to, aby čachtická skupi-
na žila ďalej.

Lukáš Kubičina, 
predseda OS

Bocianska dolina – malužiná
Začiatkom roka sme na jednom 

z viacerých ponorov riečky Bocian-
ky a Malužianky tesne nad dedinou 
Malužiná na pravej strane Bocian-
skej doliny prenikli do novej jaskyne. 
Postupne sme objavili takmer 700 m 
chodieb s nádhernou krasovou výzdo-
bou modrej, zelenej a bielej farby, mies-
tami sfarbenou do hneda. Jaskyňa dostala 
názov Modrá jaskyňa. V priebehu roka sme 
v okolí Malužinej objavili ďalšie jaskyne. Sú 
to Bocianska jaskyňa (cca 25 m, leží asi  
100 m nižšie od Modrej jaskyne, veľmi dobrý 
prievan), Jaskyňa drevorubača (15 m, asi  
240 m nad dedinou, 20 m nižšie aj miesto 
s veľmi dobrým prievanom, prepadnutý vchod 

– previs), jaskyňa Malužinské 
okno (10 m) a Meandrová jasky-
ňa (8 m). Asi 70 m od Malužinskej 
jaskyne sme zaevidovali aj prepad 

v zemi; tu sa v letnom období pre-
padol do diery ťažný kôň. Len pre 

zaujímavosť: vápence na ľavej strane 
nad Malužinskou jaskyňou a dedinou 

Malužiná stúpajú v dĺžke 3 – 4 km až na 
kótu 1220 m n. m., čo je vertikálne viac ako 
500 m masívu, z veľkej časti gutensteinského 
vápenca, a pokračujú smerom na Čierny Váh.

Účastníci: G. a F. Majerníčkové, M. Šušel,  
J. a S. Szunyogovci, M. Kardošová, Ľ. Halička, 
P. Imrich, Fiju-Fiju a jeho partia z Hýb, P. 
Staník, I. Karkošiak, L. Štubňa, I. Majer, M. 
Sluka, Š. Labuda, J. Šmoll a desiatky radiacich 
dedinčanov z Malužinej. Modrú jaskyňu si 
prišiel pozrieť aj predseda SSS Peter Holúbek 
a niekoľko ďalších jaskyniarov.

pod kriváňom – Vysoké tatry
Súbežne sme skúmali aj pod Kriváňom vo 

Vysokých Tatrách. Ešte v rokoch 1990 – 1991 
nám starý Rybanský v tejto oblasti ukázal su-
chý ponor. Roky sa tu nič podstatné nedialo 
a až v lete 2016 sme začali s intenzívnejším 
prieskumom (istý prieskum tu síce prebiehal, 
ale len ojedinelý). Objavujeme a zisťujeme, že 
sa tu v rozpätí 1 km ponárajú do podzemia 
4 potoky – potôčiky (na treťom potôčiku – 

SpeLeokLuB čerVeNé VrcHy

Medzinárodná akcia na OMVJ. 
Foto: OS Čachtice

Modrá jaskyňa. Foto: J. Šmoll
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ponore kopali asi r. 2013 cca 1 – 2 dni aj M. 
Rybanský s L. Vlčekom). Po riečku Belianku 
(pramení pod Kriváňom a v suchšom období 
sa asi na 3 miestach celá ponára do podzemia) 
skúmala ešte v rokoch 1972 – 1974 jaskyniar-
ska skupina z Východnej pod vedením Dr. Ko-
reňa. Ďalej smerom na bývalú Chatu kpt. Rašu 
bola oblasť speleologicky neznáma. Na prvý 
pohľad je to územie lesov a v letnom období 
raj hubárov, ale prieskumom sme zistili, že pod 
tenkou vrstvou zeme leží mohutná vápencová 
doska, ktorá môže stúpať až pod samotné Tat-
ry, kde je bezpochyby prikrytá rozpadajúcim 
sa žulovým materiálom. Naša istota prišla, keď 
sme začali kopať na dvoch aktívnych ponoroch 
a po cca 2 – 3 m sme narazili na vápencové 
steny – jaskynné chodby. V prípade prvého po-
noru sme sa dostali aj do jaskyne, do hĺbky cca 
10 – 11 m, dĺžka cca 16 m, avšak voda, ktorá sa 
tu ponára, padá priamo na jaskyniara a veľmi 

znepríjemňuje vstup a pohyb vo dvoch vstup-
ných priestoroch, -3 m a -4 m. Asi 6 m vedľa 
objavného ponoru leží ďalší, už suchý závrt, 
ktorým by sme sa chceli vyhnúť ponárajúcej sa 
vode. V druhom ponore sme sa pomocou kom-
binovanej výdrevy (drevo-železo-betón) dostali 
opäť na vápencové steny jaskyne. 

červené vrchy
Plánovanú speleopotápačskú akciu s poľ-

skými potápačmi z Varšavy, spojenú s čerpa-
ním sifónov v Občasnej vyvieračke v Červe-
ných vrchoch, sme pre zlé podmienky (časté 
dažde) neuskutočnili. 

zahraničie
Zorganizovali sme už tretiu akciu s cieľom 

spoznávania sprístupnených jaskýň a krasu 
v krajinách Balkánu. V Rumunsku sme po-
kračovali v strednej a južnej časti a tu sme 
navštívili viac ako 13 jaskýň a viacero prírod-
ných zaujímavostí (2014 – Slovinsko, 2015 – 
Rumunsko sever).

M. Sluka zorganizoval niekoľko výprav do 
Kosova a bol aj v Macedónsku a na Kube.

Účasť na veľmi úspešnej akcii v Macedón-
sku, kde partia pod vedením P. Pokrievku ml.  
a K. Kýšku našla ďalšiu cestu do hlbín v Slovač-
ke jame na Karadžici, tejto „top“ vysokohorskej 
jaskyni. K. Kýška a P. Malík sú prvými slo-
venskými speleopotápačmi, ktorí sa ponorili  
v sifóne v hĺbke viac ako 500 m. 

Kosovo – jaskyňa Radavc: výmena sondy na 
meranie výšky hladiny, pokračovanie prekopu 
obchádzky polosifónu, lokalizovanie ďalšej 
starej, fosílnej vyvieračky 700 m nad mestom 
Peje s pomocou miestnych obyvateľov. Od-
stránenie závalu a objav 56 m nových priesto-
rov tesne pod povrchom s veľmi zaujímavou 
výzdobou a kolóniami jaskynných kobyliek. 
Zmapované.

Kuba: pokračovanie dokumentácie viac ako 
30 km dlhého jaskynného systému v Sierra San 
Carlos s miestnymi jaskyniarmi. 

Iné
Vydali sme publikáciu Zrodil sa speleoalpiniz-

mus alebo aj Od Demänovskej doliny po Balkán.
V Malužinej sme začali s výstavbou nového 

speleodomca.
Ján Šmoll, predseda SK

Sonda pod Kriváňom na druhom ponore. 
Foto: G. Majerníčková
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Počas uplynulého roku 2016 sme tro-
chu netradične veľmi všestranne pôso-
bili v krase Demänovskej doliny. Okrem 
rozsiahlych kutacích prác, objavovania 
a mapovania novoobjavených aj starších 
známych priestorov sme pokračovali 
v komplexnej dokumentácii všetkých zná-
mych krasových javov doliny. Objavili sme 
tiež najstaršiu skamenelinu stavovca na Slo-
vensku a spojenie jaskyniarstva s archeológiou 
v priepasti na Jame prinieslo prvé zaujímavé 
výsledky. Spolupracovali sme i na viacerých 
výskumných úlohách iných organizácií. 

demänovská dolina
Krčahovo. V Brlohu a Meandri na Krčahove 

sme uskutočnili 32 akcií (celkovo tu už 55). 
9. januára sme objavili Sieň s koreňmi pod 
zemou a pokračujúcu klesajúcu chodbu. Tieto 
priestory sme po zvyšok roka vypratávali od au-
tochtónnych blokov a štrku, v koncovej sienke 
sme sa napokon zahĺbili asi 2,5 m vo veľkom 
profile kolmo dole, čo nám umožnil nový vyko-
paný vchod priamo v jej strope. Na konci roka 
sa objavila v sieni fluviálna modelácia, ktorá, 
ako dúfame, sa prejaví pokračovaním chodby 
šikmo nadol. Prievan nie je možné identifikovať 
pre silné prúdenie vzduchu medzi vchodmi 1,  
2 a 3. Jaskynné priestory sme precízne zame-
rali. P. Magdolen pomocou virgúľ sa pokúsil 
určiť pokračovanie jaskyne, výsledok bol veľmi 

zaujímavý, jaskyňa by mala pokračo-
vať a mierne sa zahlbovať do masívu. 
V masíve Krčahova sme počas 4 po-
vrchových akcií našli slabšie výduchy 
(vo výduchu od Machnatej dol. bola 
1 výkopová akcia, v decembri sa však 

výduch už neprejavoval) a menšie jas-
kyne, ktoré sme zamerali. 

Štefanová. Počas 12 akcií (jedna dvojdňová) 
sme v spolupráci ďalšími jaskyniarmi objavili 
rozsiahle priestory jaskyne (celkovo zameraných 
1811 m), a to hneď na štyroch miestach (Chodby 
s Perlou 635 m, Chodby do Siene talianskych 
básnikov 840 m, za Hadím meandrom 221 m 
a Eldorádo 115 m), s množstvom ďalších mož-
ných pokračovaní. 16. júla sme v strope chodby 
Eldoráda našli najstaršiu kostru stavovca na 
Slovensku, príslušníka rodu Pachypleurosaurus. 
V jaskyni sme odoberali vzorky vôd na chemické 
analýzy a určenie súvislostí vodných tokov jasky-
ne. Koncom roku sa D. Hutňan zanoril do odto-
kového sifónu jaskyne, vzdialeného len 55 m od 
Pekelného sifónu Chrámu slobody, pre poruchu 
automatiky nepostúpil ďalej, ale konštatoval, že 
chodba v hĺbke 20 m pokračuje veľkým profilom 
ďalej. Dočasný uzáver vchodu V2 bol poškode-
ný, uskutočnili sme práce na jeho zabezpečenie  
a úpravu okolia. Štefanová dosiahla k 31. 12. 
2016 dĺžku 16 651 m s deniveláciou 125 m.

Okno. Kopali sme na konci hlavného ťahu 
v sieni, postúpili asi 2 m vpred. V Meandroch 

Po krátkom objave na Krčahove 9. 1. 2016 (zľava M. Prokop, M. Staroň,  
D. Droppa, I. Šulek ml., I. Šulek st., F. Letovanec, P. Herich

jaSkyNIarSky kLuB demäNoVSká doLINa

Najstaršia fosília stavovca na Slo ven-
sku. Foto: S. Solarczyk
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boli uskutočnené dve kratšie výkopové akcie, 
postup tiež asi 2 m. Niekoľko výprav do Okna 
sa skončilo neúspešne pre problémy so zámkom 
na uzávere (v priebehu štyroch mesiacov sme 
museli vystriedať tri zámky). Problém vznikol, 
keď sa vo funkčnej zámke našiel ulomený kus 
správneho kľúča, ktorý nemal existovať. V rám-
ci výskumu paleoklímy pracovníkov SAV v BB 
a SMOPaJ sme dvakrát navštívili jaskyňu spo-
lu s taiwanskými výskumníkmi, ktorí odobrali 
vzorky na datovanie a predbežne ich určili. Vo 
výskume tu budeme pokračovať. Na konci roku 
sme sa na spoločenskú časť každoročných stret-
nutí „na Žikeša“ opäť po niekoľkých rokoch 
vrátili do portálu Okna, varili sme tu kapustni-
cu, preberali stav sveta a spomínali. 

Chrám slobody. Pokračovali sme v dome-
riavaní rozsiahlych priestorov jaskyne, počas 
roka sme tu na 4 akciách zamerali 650 m 
(Fialové chodby 131 m, staré Gombitove siene  
212 m, Štrkové šikminy v Hlbokom dóme 
130 m, Zázračné siene 177 m). Tri mesiace po 
skončení úvodného ceremoniálu majstrovstiev 
sveta v lyžovaní sme zvesili tri 8 metrov vysoké 
vlajky z Hlbokého dómu. 

Pustá. Rozšírili sme a spriechodnili nový 
vchod V3 do jaskyne, odoberali vzorky na ur-
čenie geológom, vyčistili sme Achátový dóm 
od odpadkov týždňových expedícií z osemde-
siatych rokov na dno Pustej. V Psích dierach sa 
uskutočnilo niekoľko výkopových akcií, postú-
pili sme asi 2,5 m vpred. Výkop vyzerá nádejne. 
Uskutočnili sme tiež tréningový prechod jasky-
ňou do Chrámu slobody s JZS HZS. 

Jaskyňa mieru. Dve akcie boli zamerané na 
vyčistenie a vynášku starého materiálu z jaskyne. 
V rámci úloh SSJ sme mapovali antropogénne 
zásahy pri sprístupňovacích prácach pre nastá-
vajúci projekt vyčistenia a sprístupnenia jaskyne. 

Veľká Čierna (ľadová) jaskyňa. Tri výpravy 
mali za cieľ doplniť staré mapy, zlepšiť ich 
kresbu a doplniť chýbajúce, nedomerané chod-
by. Celkovo sme zamerali v Kollárovom dóme 
212 m vrátane priestorov za hroznou úžinou, 
kde nám museli pomôcť členovia SK Nicolaus. 
V práci budeme pokračovať. Vykonali sme tu 
aj krátke klimatologické merania na určenie 
súvislosti s Teplou jaskyňou. Teplá jaskyňa sa 
správa ako horný vchod, teplý vzduch z jaskyne 
však zrejme nepochádza z blízkych priestorov 
Čiernej jaskyne. Klimatické merania sme vyko-

nali na základe rozdielnych postojov členov JK 
DD a správcov jaskyne k problematike ľadu po 
krátkej sondážnej akcii v Teplej jaskyni. 

Beníková. Tromi akciami sme opravili a do-
končili zameriavanie jaskyne (spolu 658 m). Po-
sledný nepreskúmaný priestor jaskyne je okno 
nad jazerom Kaskád. V jaskyni sme zdokumen-
tovali zvyšky paleontologických nálezov kedysi 
bohatej jaskyne. 

Studňa na Jame. Odpracovali sme tu cel-
kovo 7 dní, podrobná správa bola uverejnená 
v Spravodaji SSS. 

Jaskyňa pod cestou. Počas dvoch pokusov 
sme sa snažili čerpať vodu koncového sifónu, 
pre slabé vybavenie sme akciu odložili. Pokra-
čovanie môže byť veľmi zaujímavé, plánujeme 
sa jaskyni venovať ďalej. Jaskyňa pravdepodob-
ne predstavuje jedinú estavelu v doline. 

Blatník a Sokol. Uskutočnili sme tu 5 akcií, 
zamerali sme 8 nových jaskýň a jeden výver, 
kopali na dolnom poschodí Jaskyne vo Veľkom 
Sokole a vo svahovej vyvieračke pod Sokolmi. 

Iné jaskyne DD. Počas roka na vyše 30 vý-
pravách sme sa venovali komplexnému zame-
riavaniu a popisu jaskýň v rámci prác na Atlase 
Demänovských jaskýň a v nasledujúcom ruku 
budeme v tejto činnosti pokračovať. Zisťovali 
sme presné súradnice prístrojom Trimble Geo 
7X s Real-time korekciami. Výsledky však boli 
spočiatku veľmi premenlivé, od excelentných 
presností na cm až po chyby v desiatkach metrov 
(ojedinele v stovkách metrov!), súvisiace s veľmi 
náročným terénom a inými, dosiaľ nezistenými 
činiteľmi. GPS súradnicu meraním sme pripájali 
na stabilizovaný hliníkový nit vo vchode jaskyne, 
od ktorého sa vinie jej polygón. V rámci týchto 
činností sme bivakovali v Tunelovej jaskyni pod 
Beníkovou, zlaňovali Baštu. Krátko sme kopali vo 
výduchu na Kamenici. Našli sme viacero nových 
jaskýň, ktoré sme väčšinou hneď aj zamerali. 

Iné lokality 
Iľanovská dolina. Počas 4 akcií sme v spolu-

práci s OS Lipt. Mikuláš a SK Nicolaus pôsobili 
na Krakovej holi v území Iľanovskej doliny. Po-
stupne sme objavovali a zameriavali Liborovu 
studňu (173 m) a Iľanovský meander (30 m). 
Preskúmali a zamerali sme aj výduchy (jaskyne) 
v Iľanovskom sedle, kde dávnejšie pôsobila par-
tia okolo J. Šmolla. Jednu povrchovú akciu sme 
venovali východným svahom Dem. Poludnice, 
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našli a zamerali sme tu dve jaskyne bez ďalšieho 
možného pokračovania. Na pozvanie P. Huťku 
sme sa zúčastnili objavu Jaskyne strateného 
prsteňa, ktorý sme vzápätí zdokumentovali 
(125 m). O dva mesiace neskôr sme spolupraco-
vali pri záchrannej akcii v jaskyni, kde zahynul 
náš kamarát Libor Faitl. Lavínovými vyhľadá-
vačmi sme asistovali pri lokalizácii vchodu do 
Prosieckej jaskyne. Zúčastnili sme sa viacerých 
akcií SK Nicolaus na Slepé mosty, do Žeruchy, 
kde sme okrem povrchového polygónu zame-
rali Svarínsku jaskyňu, a Priepasti v Grúni. Na 
požiadanie J. Majzlana (Universität Jena – In-
stitut für Geowissenschaften) sme komplexne 
zamerali štôlňu Dorothea v Pukanci s dĺžkou 
320 m. Vo Francúzsku sme navštívili jaskyne 
Grotte de Choranche, Grotte de Bournillon 
a mimoriadny prírodno-kultúrny areál Minerve 
a odniesli si poznatok, že Demänovské jaskyne 
sú naozaj prekrásne a človek, ktorý sa v nich 
často pohybuje, niekedy zabúda dívať sa dosta-
točne vôkol seba. 

Vzdelávacia, vedecká a publikačná činnosť
Pre našich mladých čakateľov na vstup do 

klubu a ďalších záujemcov sme pripravili 
dve školenia a skúšky jednolanovej techniky 

v Machnatom. V Domici sme pre deti a mla-
dých študentov predvádzali hrnčiarske prá-
ce. Navštívil nás speleologický tábor Skalní 
duchové z Brna, počas 4 dní sme vytvárali 
program a venovali sa tiež spoločným pries-
kumným aktivitám. 

V rámci vedeckých úloh sme spolupraco-
vali na výskume paleoklimatických pomerov 
kvartéru (Ústav vied o zemi SAV BB, SMOPaJ, 
Národná Taiwanská univerzita – laboratórium 
HISPEC), geologickom výskume Demänov-
ského jaskynného systému (SSJ), paleontolo-
gickom výskume skameneliny zo Štefanovej 
(Štátny geologický ústav Dionýza Štúra BB, 
Ústav vied o Zemi SAV BB), na výskume che-
mizmu a súvislostí vodných tokov Štefanovej 
(Univerzita Karlova – Fakulta anorganickej 
chémie) a v rámci speleologicko-archeologic-
kých činností Na Jame so SMOPaJ a Krajským 
pamiatkovým úradom Žilina. 

Boli publikované tieto texty: Spravodaj 
1/2016: Výročná správa JK DD za rok 2015; 
2/2016: Expedícia Demänová ´16; 3/2016: 
O Veľkej a Malej Čiernej jaskyni alebo o ľade 
v Ľadovej jaskyni a rozlúčka s Liborom Fait-
lom; 4/2016: Expedícia Jama 2016. Aragonit 
2/20: Nové zameranie prehliadkového ok-

Novoobjavená Matyho sieň v Štefanovej. Foto: P. Herich



30Organizačné správy SSS Spravodaj SSS 1/2017

ruhu Demänovskej jaskyne mieru a nadvä-
zujúcej časti Chrámu slobody. V poľskom 
časopise Jaskynie vyšli správy o našej činnosti 
a spolupráci s poľskými jaskyniarmi. Na web-
stránke www.speleodd.sk sme formou devia-
tich ucelených textov priebežne informovali 
o dianí v jaskyniach Demänovskej doliny aj 
mimo nej.

Atlas Demänovských jaskýň. Počas roka 
sme intenzívne pracovali na spracovávaní na-
meraných údajov a textovej časti atlasu. Zo 
všetkej dostupnej literatúry bolo komplexne 
naštudovaných a opísaných prvých niekoľko 
desiatok malých a stredne veľkých jaskýň. Zá-
znam o jaskyniach obsahuje pôdorysnú si-
tuáciu, rozvinutý rez a priečne rezy, fotogra-
fie vchodov s viditeľným umiestnením bodu, 
možné pokračovania, predchádzajúce prolon-
gačné a dokumentačné aktivity, náčrt genézy 
a zaradenie do súvislostí, výskyt živočíchov či 
paleontologických a iných nálezov, historické 
využitie, dojem a podobne.

zhrnutie
Počas roka 2016 sme na 140 terénnych 

akciách objavili 2019 m nových jaskynných 
priestorov a zamerali 3987 m. DJS má k 31. 
12. 2016 dĺžku 41 463 m s nezmenenou deni-
veláciou 196 m. 

Zoznam členov klubu v roku 2016: Dali-
bor Benický, Lukáš Benický, Ján Dzúr, Pavel 
Herich, Ľuboš Holík, Bohuš Horvát, Zdenko 
Chrapčiak, Ján Kokavec, Ľubomír Kokavec, 
Martin Korček, Roman Krčula, Ján Matejička, 
Dušan Mičuch, Peter Okoličány, Pavol Osad-

ský, Ján Poliak, Martin Rybanský, Ľubomír 
Semelbauer, Milan Staroň, Peter Staroň, Ro-
man Staroň, Ivan Šulek st., Ivan Šulek ml., 
opätovne a novoprijatí členovia: Pavel Herich 
st., Ivan Kundis, Miloš Prokop (spolu 26);  
čakatelia: F. Letovanec, D. Droppa, M. Andro-
vič, F. Geib. 

Uplynulý rok sme spolupracovali s týmito 
speleologickými organizáciami: SK Nicolaus, 
STJ Krakow, OS Liptovský Mikuláš, OSS Ru-
žomberok, OS Čachtice, Speleo Bratislava, 
Speleoklub Tatrzański PTTK, Speleoklub Tr-
nava, ZO 1-04 Zlatý kůň, SK Chočské vrchy, 
OS Tribeč, JK Liptovský Trnovec, ZO 6-04 
Rudice, SK Banská Bystrica, ZO 1-10 Speleoa-
quanaut, ZO 6-16 Tartaros, Skalní duchové, JS 
Spišská Belá a s ďalšími členmi SSS; takisto 
nám výdatne pomáhalo mnoho nových zá-
ujemcov o speleológiu, okrem Slovenska aj  
z Francúzska, Talianska a Ruska. Viacero na-
šich činností súviselo s úlohami SSJ. Výborná 
spolupráca bola so SMOPaJ a ďalšími orga-
nizáciami: Jaskynná záchranná skupina HZS, 
Ústav vied o zemi SAV BB, Národná Taiwan-
ská univerzita (laboratórium HISPEC), Štátny 
geologický ústav Dionýza Štúra BB, Univerzita 
Karlova (Fakulta anorganickej chémie), Kraj-
ský pamiatkový úrad Žilina.

Chcel by som veľmi pekne poďakovať všet-
kým tým, s ktorými sme v uplynulom roku 
mali možnosť spolupracovať. Bol to príjemne 
strávený čas v jaskyniach i mimo nich a dú-
fam, že budeme v podobnom duchu pokračo-
vať i naďalej. 

Pavel Herich, predseda klubu

SpeLeo-detVa

V roku 2016 sme uskutočnili 31 ak-
cií, z toho 16 na Krakovej holi a 15 vo 
Francúzsku, na ktorých sa podieľala 
Marianka Jagerčíková. Pri prieskume 
jaskýň nám pomáhali jaskyniari Šte-
fan Ratkovský, Peter Orvoš a Lukáš 
Vlček, ktorý v rámci exkurzie sprevá-
dzal poľských a írskych jaskyniarov. 
Všetkým patrí moja vďaka.

Krakova hoľa. Vo Večnej robote 
začali chlapci pracovať na kompletnej rekon-
štrukcii zavaleného vchodu. Vyniesli z jaskyne 

staré prehnité výdrevy až po odbočku 
do Kúpeľov. V Starom hrade sa veno-
vali údržbe a výmene starých kotiev 
nad rebríkmi a exkurznej činnosti. 
V Okružnej chodbe rozširovali úžiny 
v dosiaľ slepej odbočke smerujúcej 
pod hrebeň. Na potulkách v teréne 
našli dve minijaskynky, ktoré zame-
rali (5 a 8 m). Zrejme ide o medvedie 
brlohy. 

Francúzsko. Na výskume jaskýň hlavne 
v oblasti Devoluy sa podieľala predovšetkým 
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prolongačné práce v Slovenskom 
krase

V Silicko-gombaseckom pono-
re na Silickej planine dosiahli hĺbku  
-26 m. Od roku 2007 na lokalite 
odpracovali už 190 akcií, z toho 7 
akcií v roku 2016. 

V novoobjavenom fluviokrasovom 
jaskynnom komplexe Veľká sieň-Pri-
krylove jaskyne na Dolnom vrchu po inten-
zívnych prolongačných prácach zostúpili prvý 
raz v histórii jaskyniarstva v Slovenskom krase 
pod úroveň eróznej bázy v Turnianskej kotline, 
a to cca 7 m pod súčasnú úroveň hladiny rieky 
Turňa. Spolu s priestormi 23., 24. a 25. sifónu 
jaskyne Skalistý potok (Jasovská planina) ide 
o najnižšie známe položené jaskynné priestory 
v Slovenskom krase s nadmorskou výškou cca 
165 m. Výškový rozdiel medzi najnižšími (Dol-
ný vrch) a najvyššími (Horný vrch) jaskynnými 
priestormi v Slovenskom krase tak dosiahol 
hodnotu na tunajšie podmienky neuveriteľ-

ných 735 m. Stratigrafický profil 
mocný takmer 17 m, ktorý prácami 
obnažili a ktorý obsahuje dôležité 
artefakty (napr. obrovské konkré-
cie zatiaľ nevyjasneného pôvodu, 
zachovanú a početnú starú mala-

kofaunu i úlomky veľmi špecifickej 
sintrovej výplne a pod.), patrí k naj-

mocnejším a najzachovalejším v Sloven-
skom krase. Dokumentuje dlhodobý lokálny 

jaskynný vývoj, dokonca i vývoj makroforiem, 
ako je planina Dolný vrch, resp. Turnianska 
kotlina. Profil sme detailne zdokumentovali. 
Vývoj ponorového jaskynného komplexu zatiaľ 
vzťahujeme k trom vyvieračkám na maďarskom 
území. V súvislosti s objavmi komunikujeme 
s maďarskými jaskyniarmi, a práve v čase inten-
zívnej prolongácie vo februári 2016 tu spadlo 
v priebehu jedného dňa takmer 50 mm zrážok. 
Obrovská prívalová vlna vyniesla z maďarskej 
vyvieračky Kastélykerti-forrás utopeného zimu-
júceho jazveca niekoľko metrov pred vchod 

Marianka Jagerčíková, ktorá v tejto oblasti 
uskutočnila až 15 akcií. V jaskyni Baume des 
Jalabres spolu s Marianom Jagerčíkom osadili 

2 fixné oceľové rebríky dlhé 2 a 9 m, prinesené 
zo Slovenska. 

Elena Hipmanová

Marianka Jagerčíková testuje slovenské rebríky. Foto: M. JagerčíkMontáž rebríka v jaskyni Baume des 
Jalabres, Francúzsko. Foto: M. Jagerčíková

SpeLeokLuB drIeNka
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tunajšej výverovej jaskyne, odkiaľ sa súčasnej 
generácii jaskyniarov dosiaľ nepodarilo pozo-
rovať výtok krasových vôd na povrch. Objav jas-
kynného komplexu Veľká sieň-Prikrylove jaskyne 

podľa nášho názoru dokazuje niekdajšie úplné 
uzavretie Turnianskej kotliny v istom štádiu jej 
vývoja a nasvedčuje tomu, že geomorfologicky 
fungovala ako polje, pričom ponorový jaskynný 
komplex odvádzal predchodcu rieky Turňa do 
podzemia Dolného vrchu, aby vzápätí opustil 
vápencový masív v starších výverových úrov-
niach už na území dnešného Maďarska. 

V západnej časti Dolného vrchu prolongo-
vali Brečtanovú priepasť i sondu na dne ne-
ďalekej tiesňavy. Zamerali Brečtanovú priepasť 
i Psiu priepasť a plány odovzdali českej jasky-
niarskej skupine ZO ČSS 1-11 Barrandien, 
ktorá pripravuje súhrnnú publikáciu o planine 
Dolný vrch/Alsó-hegy.

V južnej stráni Zádielskej planiny v Sloven-
skom krase, kde boli dosiaľ známe iba 2 jaskyne, 
výkopom objavili ďalšie 2 zaujímavé jaskyne: 
Čermeľ, zaujímavú senilnú jaskynnú chodbu 
s pravdepodobným fluviokrasovým vývojom 
(výverový typ), ktorú v značnej miere vypĺňajú 
podlahové sintre, čo mimoriadne kompliko-
valo prolongáciu. Jaskyňa sa nachádza len 
+10 m nad tektonickým rozhraním spodný/
stredný trias a je v nej relatívne výrazný prie-
van. Dosiahnutá dĺžka: 10 m/-3 m. Priepasť 
v Hradnej stráni vykopali v priebehu cca 2 
hodín z iniciálnej depresie nájdenej J. Baro-
šom v r. 2004. Na objave spolupracoval aj 
demänovský jaskyniar Ľuboš Holík z Hája. Na 
lokalite prebieha intenzívna prolongácia, v sú-
časnosti (január 2017) hĺbka jaskyne dosahuje 
13 m a dĺžka cca 25 m. V jaskynných 
priestoroch je celoročne vysoká teplota 
(pri -20° mrazoch až 12 °C). Vchod je 
situovaný cca 80 m nad tektonickým 
rozhraním spodný/stredný trias.

Speleologický prieskum
V Brázde na Silickej planine na 15 

akciách vykonávali dvaja členovia klu-
bu speleologický prieskum a mapo-
vanie. Vyliezli 9 komínov a okien. 
Objavili približne 300 m nových 
priestorov. Zameraných bolo celkovo  
800 m jaskynných priestorov. Sys-
tematický prieskum je zameraný na 

dôkladnú revíziu a zmapovanie všetkých 
okien a komínov v priepasti s cieľom nájsť 
jej nové vetvy. V prieskume Brázdy budeme 
naďalej pokračovať. 

Prieskum vykonávali aj v Milade, Bezo-
dnej ľadnici, na Dolnom vrchu v Obrovskej 
priepasti, takisto v Zvonivej diere a Diviačej 
priepasti na Plešiveckej planine.

Detailné povrchové prieskumy
Na Silickej planine detailne rekognoskovali 

okolie Brezovsko-kečovskej jaskynnej sústa-
vy a Silicko-gombaseckej jaskynnej sústavy 
s cieľom nájsť výduchy. Bolo nájdených viacero 
nádejných miest. Intenzívny povrchový prie-
skum sa vykonával aj na Zádielskej planine.

Muránska planina
Do jaskyne Stratený potok uskutočnili 10 

akcií. Časť roka boli nepriaznivé hydrologické 
pomery, ktoré neumožňovali činnosť v jaskyni. 
V hornej úrovni jaskyne, čiastočne objavenej 
ešte v roku 2015, sa J. Psotkovi a V. Papáčovi 
po navŕtaní jediného balvanu podarilo cez 
dlhý zával nájsť cestu do zatiaľ priestorovo 
najväčších chodieb jaskyne s odhadovanou 
dĺžkou 300 m. Ide o staré neaktívne riečne 
chodby miestami s bohatou výzdobou, ktoré 
sú vyvinuté v dvoch úrovniach. Predstavujú 
zatiaľ najvyššie položené priestory jaskyne. 
Pod vedením P. Imricha (Speleoklub Šariš) 
prebiehali meračské práce v nových objavoch, 
ale aj v starých častiach Severnej vetvy jaskyne. 
K premeraniu celej Severnej vetvy sme pristú-
pili po tom, čo nám B. Šmída neposlal údaje 
zo svojho merania z roku 2004, aj keď nám to 

Priepasť v Hradnej stráni, Zádielska planina. Foto: G. Lešinský, 2016
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sľúbil na Speleomítingu vo Svite. Mapu jasky-
ne od vchodu po zával v Južnej vetve nakreslil 
J. Szunyog. Ku koncu roka dosiahla jaskyňa 
zameranú dĺžku 2823 m, z toho v objavoch 
1403 m, v starých častiach 1420 m a denivelá-
ciu 36 m. Na niekoľkých akciách pomáhali P. 
Imrichovi v prácach v jaskyni Homoľa v časti 
Vodná cesta, kde je perspektíva na ďalší postup 
po aktívnom toku. 

rumunsko
Na jar uskutočnili povrchovú prieskumnú 

akciu do oblasti doliny Pietrele Roşii a masívu 
Faţa Plaiului nad dolinou Sighiştel. V uvedenej 
doline preskúmali ponory, ktoré boli pred-
metom stopovacích skúšok rumunských hy-
drogeológov, ale zdajú sa nám relatívne málo 
vyvinuté na to, aby sme tu začali so sondova-
ním. Do jaskyne Dracoaia pre nedostatok ko-
páčov (potrebných je aspoň 6 – 7 jaskyniarov) 
ne uskutočnili žiadnu akciu. V jaskyni ostali  
nepreskúmané dva sifóny v Kaňone, o ktoré 
má záujem skupina Speleodiver. 

Člen klubu P. Kubálek sa zúčastnil akcie 
ZO ČSS 6-22 Devon (v spolupráci s miestnym 
speleoklubom Exploratorii) v Aninských ho-

rách v Rumunsku. Cieľom akcie bol výskum 
v jaskyni Peştera de la Captare v údolí Miniš, 
ďalej obhliadka výveru Izvorul Bigar a návšte-
va jaskyne Peştera Buhui. Počas akcie objavili 
a zmapovali 123 m nových priestorov v jaskyni 
Peştera de la Captare. Spolu so ZO ČSS 6-22 
Devon sa zúčastnil národného speleologic-
kého kongresu (Congresul National de Spe-
leologie) v Oravici, kde prezentovali výsledky 
výskumu jaskyne P. de la Captare. Súčasťou 
pobytu bola návšteva jaskýň Peştera Plopa, 
Peştera Gaura cu Muscă a Peştera Ponicova. 
P. Kubálek sa zúčastnil aj dvoch akcií ZO 
6-19 Plánivy (v spolupráci s miestnym spele-
oklubom Gregora Žiberny z Divače) v Kačne 
jame v Slovinsku. Cieľom akcie bol výskum 
v jaskyni Kačna jama, ďalej v jaskyni Trhlovca, 
Košava jama, Jama na Brdi, Ponoru Studence 
a ďalších.

Iné aktivity
Dvaja členovia spolupracujú s Horskou služ-

bou ako členovia dobrovoľnej jaskyniarskej 
záchrannej služby, v rámci ktorej sa zúčastňujú 
na teoretickej príprave i na praktickom cvičení. 
Obaja členovia vykonávajú v rámci DJZS pravi-

Erňa, Zádielska planina. Foto: G. Lešinský/P. Kubálek, 2016
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JK Dubnica nad Váhom mal 
ku koncu roku 2016 25 členov. 
Na členskej schôdzi vo febru-
ári 2017 okrem Matúša Foltána 
z klubu vystúpil náš dlhoročný 
člen, vynikajúci jaskyniar Peter Ma-
sarovič, a tak vstupujeme do tohto roku s 23 
oficiálnymi členmi. 

Celkovo sa nám podarilo za rok 2016 vyko-
nať 63 akcií v krase a 20 na údržbe a budovaní 
klubovej základne na Mojtíne.

Aktívnejšia časť klubových kolegov vykoná-
vala nasledujúce činnosti:

•Peter Medzihradský, Ján Marek a Ondrej 
Novák sú členmi dobrovoľnej speleologickej 
záchrannej služby a v zmysle toho sa aj 
zúčastňovali v spolupráci s HZS na cvič-
ných a organizačných podujatiach.

•Pri povrchovom i podzemnom pries-
kume v Strážovských vrchoch a Bielych 
Karpatoch bolo uskutočnených množ-
stvo terénnych akcií. Boli zamerané nie-
len na GPS lokalizáciu známych i nových 
krasových javov, vyhľadávanie zaujíma-
vých lokalít, ale aj ochranu už známych 
jaskýň. Významným prínosom (a nielen 
v tejto oblasti) je činnosť našich stále 
najaktívnejších členov Milana Veliča, Mi-
loša Gregora a Petra Medzihradského.

•Okrem prieskumnej činnosti na zaují-
mavých nových lokalitách sa naša práca 
pod zemou sústredila v Mojtínskom kra-
se na jaskyne: Geofyzikov (Miloš Gre-
gor tu vykonal množstvo práce s nádej-
ným výsledkom), Nad vyvieračkou, Na 
rúbani, Májová priepasť (rozširovanie, 
čistenie, projektová činnosť a výroba 
vstupnej plošiny J. Obetkom), V ceste (roz-
širovanie, inštalácia lanovky a uzáveru),  
Mokrých očí, Pod odtrhom, V Strieľanej 
skale a v závrte na Zadných lúkach bol 
inštalovaný bezpečný uzáver.

• Mimo Mojtínskeho krasu sme 
prieskumnú činnosť sústredi-
li na Čičmiansku jaskyňu, kde 
sme vykonávali práce zamerané 

na ťaženie sutiny.
•Nezanedbateľný čas a energiu sme 

venovali klubovej základni na Mojtíne (bež-
ná údržbárska činnosť, pokračovanie v bu-
dovaní obytného podkrovia).

•Viacerí členovia sa zúčastnili na akciách 
nielen prehliadkového charakteru v loka-
litách iných jaskyniarskych klubov (napr. 
Čachtická jaskyňa, Demänovská dolina). 
V rámci úzkej spolupráce s blízkym jasky-
niarskym klubom Strážovské vrchy sme 

delný tréning. Jeden člen v spolupráci s rodin-
nými príslušníkmi kompletne vyčistil Vyvie-
račku pri Hradnom buku na Dolnom vrchu, 
a to až do vzdialenosti 20 m od výverového 
lokusu. V roku 2016 klub dosiahol 20-ročnicu 

od sformovania sa základu budúceho speleo-
klubu, ešte mimo štruktúr SSS. V roku 2017 
bude toto jubileum už oficiálne. 

Zostavili Jozef Hetesi, Gabriel Lešinský,  
Jozef Psotka, Pavel Kubálek 

jaSkyNIarSky kLuB duBNIca Nad VáHom

Jaskyňa s oknom. Foto: V. Ruček
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nainštalovali v j. Kortmanka nový rebrík 
do Bielej siene, lanovku na ťaženie sutiny 
zo sondy pod jazierkom a vykonali doku-
mentačnú činnosť tu i v Otcovej jaskyni. 
Zo spoločenských udalostí je nezabudnu-
teľný spoločný Jaskyniarsky Silvester na 
Mojtíne organizovaný Igorom Steinerom 
(10. ročník).

•V rámci zahraničných speleologických ak-
tivít sa Peter Medzihradský zúčastnil pries-
kumu jaskyne Andy Cave v Hallstatte v Ra-
kúsku.

V činnosti JK Dubnica bolo cítiť určitý útlm, 
spôsobený najmä veľkým profesionálnym vyťa-
žením viacerých členov, ale aj napriek tomu zo-
stalo po nás opäť množstvo práce, ktorá svedčí 
o tom, že jaskyniarstvo je v našom klube stále 
živé. Lídrom, ktorým sa darí udržať našu čin-
nosť na pomerne slušnej odbornej, spoločenskej 
a ochranárskej úrovni, patrí obrovská vďaka! 

Kolegovia jaskyniari, prajem Vám úspešný 
rok 2017, nech nám priateľstvá a metre pod 
zemou pribúdajú!

Milan Novák, podpredseda JK 

V roce 2016 se HKSS zaměřil na 
výzkum Slovenského krasu a po-
stupné obnovení Dobrovolné 
speleozáchranné služby. Bylo zor-
ganizováno 23 pracovních akcí. 
Klub se podílel na nácviku HZS 
– Cave Rescue na čtyřech cvičných 
akcích. HKSS zorganizoval 4. ročník 
Putovného poháru Eugena Hirka v tech-
nickom lezení na lane. Ve spolupráci s obcí 
Turňa nad Bodvou jsme organizovali výstavu 
fotografií ze Slovenského 
krasu. Jeden člen se zú-
častnil na lezeckých závo-
dech pořádaných v Silic-
ké ľadnici ve Slovenském 
krasu.

Drienovská jaskyňa 
– 6 pracovních akcí: le-
zení komínů, mapování 
a tipování nových míst 
pro další postup ve spo-
lupráci se Speleoklubem 
Cassovia.

Veľká Bikfa – 6 pracov-
ních akcí: lezení komínů  
a podrobnější doma-
pování. Letos jsme se ve 
Velké Bikfe opět zaměřili 
na tipování nových na-
dějných míst pro další 
postup, výměnu fixních 
lan a kotvení. Pro zvýšení 
bezpečnosti jsme pokra-
čovali v instalaci nového 

beznapěťového kotvení nerezovými 
kotvami o průměru 10 mm, které  
se současně dá použít pro pří-
padnou záchrannou akci. V Bikfe 
jsme měli malý vertikální objev 32 
metrů, čím jsme se s celkovou dél-

kou dostali na 937 metrů. Na této 
lokalitě je i nadále perspektiva posunu 

jak délkových, tak hloubkových metrů.
Obrovská priepasť (Oriáš) – 4 pracovní 

akce: ve spolupráci se Speleo Rožňava jsme 
v oblasti Galerie v jed-
nom z větších dómů 
vylezli komín do výšky 
35 metrů, který pokraču-
je dál. V Oriáši je zatím 
v roce 2016 objeveno mi-
nimálně dalších 20 met-
rů, které budeme v roce 
2017 mapovat a dále po-
kračovat ve výzkumu. 

Gombasecká jaskyňa 
– 1 pracovní akce na leze-
ní komínů ve spolupráci 
se Speleo Rožňava. 

Travertínová jaskyňa 
– 3 pracovní akce ve spo-
lupráci se Speleoklubem 
Cassovia.

Skalistý potok – dvě 
cviční potápěčské akce. 

Exkurzní činnost – 
Irsko, Rumunsko, Ma-
ďarsko, Česká republika,  
Polsko a Francie.

HájSky kLuB športoVej SpeLeoLógIe

Almási-zsomboly, Dolný vrch, Maďarsko
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HKSS prostřednict-
vím firmy MeanderPro  
s. r. o. sponzorsky pod-
poruje různé aktivity 
SSS včetně Speleomí-
tingu ve Svitu a Dobro-
volné speleozáchranné 
služby.

Tomáš Fussgänger, 
předseda klubu 

Cvičná akce HZS v Tunelovej 
jaskyni 

 V uplynulom roku sa členská zá-
kladňa jaskyniarskeho klubu nezme-
nila. V klube je stále evidovaných 12 
členov, ktorí sú aj členmi Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. Aktivita 
členov je slabá, s vekom prichádzajú 
zdravotné problémy, iní majú pra-
covné či rodinné povinnosti, a tak na 
činnosť v klube čas nezostane. Snáď 
aj to je dôvod neprísť na výročnú členskú 
schôdzu, pretože sa tam stretneme v malom 
počte a tí istí. Po mojom pracovnom úraze, po-
čas dlhej práceneschopnosti a rekonvalescencie 
nemal činnosť klubu kto organizovať. 

V Sklenianskom krase podpredseda skupiny 
v prvom štvrťroku kontroloval krasové jamy na 
Ráztočnianskych lazoch. Na jeseň sa predseda 
a podpredseda skupiny spoločne s pracovníkmi 
RTVS zúčastnili na filmovaní pre reláciu Televí-
kend „Viete o jaskyniach pri Handlovej“ (pozri 
na fotografiách). Akcia sa začala prechodom na 
vyhliadku Hájskej skaly, nasledovala exkurzia 
v jaskyni. Filmovanie prebiehalo aj v dolinke 
Pod skalou so sústavou jaskýň Cigánka. 

Rokošský kras. Vo Vestenickej medvedej jas-
kyni vykonal kontrolu jeden člen. Zistil, že po 
15 rokoch elektrické stĺpy, ktoré držia schody 
a podesty, už javia náznaky zhnitia. Možné je, 
že príde k ich zosuvu. Potrebné prerobenie 
schodiska.

Podklady na vypracovanie technických den-
níkov predsedovi skupiny neboli dodané.

V uplynulom roku sa nevykonávala speleo-
logická činnosť na území národnej prírodnej 

pamiatky ani v chránených areáloch 
v Prievidzskom okrese. Neobjavili 
sme žiadne nové jaskyne ani jaskynné 
priestory v známych jaskyniach. 

V mene výboru ďakujem čle-
nom, ktorí vlani prispeli aj malým 
podielom k činnosti jaskyniarske-

ho klubu. Dúfam, že činnosť klubu 
v tomto roku bude úspešnejšia.

Peter Strečanský, predseda JK 

jaSkyNIarSky kLuB HaNdLoVá

Filmovanie pre reláciu Televíkend na Hájskej skale  
a v jaskyni. Foto: P. Strečanský

Organizačné správy SSS
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V Speleoclube Chočské vrchy bolo  
v roku 2016 evidovaných 20 členov.

Tradične bola naša činnosť zame-
raná na Prosiecku jaskyňu. Hlavné 
ciele v roku 2016 boli: 

1. rozšírenie komína do 3. poscho-
dia,

2. mapovanie chodieb 3. poschodia 
objavených v roku 2015,

3. sprístupnenie priestorov za Plším jazerom 
nainštalovaním traverzu popri jazere,

4. práca na novom vchode do 3. poschodia. 

1. Rozšírenie komína do 3. poschodia pokračo-
valo začiatkom roka 2016. Podarilo sa mi tu 
urobiť 3 akcie (46 vrtov). Po objave koreňov 
a perspektívy na nový vchod do 3. poschodia 
sa stratila motivácia na ďalšie rozširovanie, 
hoci v pláne boli ešte tak 2 akcie. Celkovo som 
v komíne uskutočnil 10 akcií (130 vrtov), ktoré 
nám pomohli pri objavovaní 3. poschodia.

2. Mapovanie chodieb 3. poschodia objavených 
v roku 2015 prebiehalo na dvoch akciách  
v zimných mesiacoch. Mapovaním vratnej 
chodby od Bufetu III sme objavili 5. 2. 2016 
Chodbu ku koreňom, ktoré nám ukázali blíz-
kosť povrchu a potenciál vykopať nový vchod 
do Prosieckej jaskyne. Jesenné mapovanie 
nám prekazil zdravotný stav Slávky, a tak sme 
sa k mapovaniu dostali až na Vianoce, keď 
sme zmapovali Plšie jazero, Čierny a Oranžo-
vý kaňon. Celkovo sme v roku 2016 zamerali 
570 m. V mapovaní budeme pokračovať aj  
v roku 2017.

Jednu akciu sme venovali fotodokumentácii, 
keď sme fotili priestory 3. poschodia, aby sme 
mali na Speleomítingu čo premietať.

V lete sme uskutočnili povrchové meranie, 
kedy sme zamerali povrch od budúceho vcho-
du do 3. poschodia po Plšie jazero, ktorého 
začiatok sa nachádza 114 m pod povrchom.

3. Sprístupnenie priestorov za Plším jazerom 
nainštalovaním traverzu popri jazere som si zo-
bral na starosť ja, keď som na dvoch jarných 
akciách nainštaloval prevažnú časť traverzu 
a stúpadiel z roxorov. Chýbalo mi doinštalovať 
už len 2 metre, no zabránilo tomu „utopenie“ 

vŕtačky v jazere a najmä neskoršie bo-
lesti chrbtice, ktoré mi neumožnili 

vstúpiť do podzemia počas celého 
leta. Do jaskyne som sa dostal až po 
piatich mesiacoch, 17. 9. 2016, keď 
som dokončil traverz a rozšíril za-

sintrované miesto v Oranžovom ka-
ňone asi 80 m za jazerom. Následne sa 

podarilo objaviť ďalších 200 m priestorov 
po zatiaľ neprielezne zasedimentovaný sifón 
s prievanom. Na jeseň som na 5 akciách vytvo-
ril nový priechod cez dolomitové bloky pod 
zasintrovaným miestom v Oranžovom kaňone 
na uľahčenie trasy na koniec jaskyne.

4. Práca na novom vchode do 3. poschodia. Myš-
lienka na nový vchod prišla okamžite po zba-
daní koreňov stromov na konci Chodby ku ko-
reňom vzhľadom na náročný prechod druhým 
poschodím. Z merania sme zistili, že povrch je 
vzdialený 30 metrov, s čím sme sa neuspokojili 
a na presnejšie určenie polohy a vzdialenosti 
sme zavolali Peťa Holúbka. Ten prišiel aj s ka-
marátmi na konci Expedície Demänová 2016 
a s lavínovým prístrojom išiel so mnou ku ko-
reňom v jaskyni. Na povrchu ukázal lavínový 
prístroj Paľovi Herichovi 24 m na dvoch mies-
tach vzdialených od seba 10 m. Z nich sme si 
vytypovali miesto pod malou stienkou a 25. 3. 
2016 začali s odstraňovaním humusu, koreňov 
a skál. Ďalej už bolo potrebné vŕtať v pevnej 
skale popri centimetrovej pukline. Postupne 
sme sa preniesli z miesta určeného Paľom Heri-
chom asi 3 m nižšie vo svahu a zahĺbili sa 1,5 m.  
Po 20 akciách a 197 vyvŕtaných dierach to však 
veľmi nádejne nevyzeralo. Na jeseň sme sa preto 
presunuli asi 10 m južne, kde sú v skale vyero-
dované jamky, ktoré pokračujú neprielezne do 
hĺbky. Na tomto mieste s pracovným názvom 
Plší vchod sme urobili 6 akcií, 70 dier a dostali 
sa do hĺbky 1 m. 

Z klubu sa kopania zúčastnili Slávka Szunyo-
gová, Ľuboš Halička a Juraj Szunyog. Pomáhali 
aj nejaskyniari Ľudmila Gruchalová a Marek 
Orolín. 

Počet akcií v Prosieckej jaskyni (hlavne pri 
kopaní nového vchodu z povrchu) za rok 2016 
bol 25 (+ 21, keď rátame aj účasť jedného 
člena).

SpeLeocLuB cHočSké VrcHy
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V Ludrovskej jaskyni usku-
točnili František Hanes a Michal 
Pasch akciu zameranú na vyčis-
tenie jaskyne od odpadkov. Do 
Medvedej jaskyne vrátili zhru-
ba po 48 rokoch na pôvodné 
miesto stalagmit, ktorý sa našiel 
v rozvalinách domu po výbuchu 
propán-butánovej fľaše v Liptov-
skej Štiavnici v máji 2016.

V Jaskyni chladných očí zor-
ganizoval František Hanes 3 ak-
cie zamerané na čistenie Šušťavej 
sienky od napadanej sutiny.

V spolupráci so Speleoklu-
bom Červené vrchy sme pomá-
hali mapovať Modrú jaskyňu 

pri Malužinej a na troch akciách 
sme v nej spolu zamerali 192 m. 
Na jeseň sme sa zúčastnili výko-
pových prác v ponore pod Tro-
ma studničkami pod Kriváňom.

Slávka Szunyogová a Juraj Szu-
nyog sa zúčastnili v júni výletu 
„Po sprístupnených jaskyniach 
Rumunska II“ spolu s jaskyniar-
mi z Červených vrchov.

Na Speleomítingu 2016 vo 
Svite sme získali cenu SSS za 
rok 2015 za objavy v Prosieckej 
jaskyni a Juraj Szunyog ocene-
nie divákov za najhodnotnejší 
príspevok z domácich lokalít – 
3. poschodie Prosieckej jaskyne. 
Jaskyniarskeho týždňa na Borin-
ke sa zúčastnili Kardošovci.

Naša graficky vynovená inter-
netová stránka je uložená pod 
adresou http://schv.sk

V roku 2016 sme uskutočnili 
35 jaskyniarskych akcií (2 tech-
nické denníky). V Prosieckej jas-
kyni sme objavili 448 m a zame-
rali 570 m priestorov. Na konci 
roka dosiahla zameraná dĺžka 
jaskyne 2467 m. Denivelácia sa 
zvýšila o 1 meter na 91 m. Spolu 
s Modrou jaskyňou v Malužinej 
sme celkovo zamerali 762 m.
Juraj Szunyog, predseda speleoklubuVýročná schôdza SCHV. Foto: M. Szunyog

Modrá jaskyňa, mapovacia akcia. Foto: J. Szunyog

Prosiecka jaskyňa, traverz Plšieho jazera. Foto: J. Szunyog
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oBLaStNá SkupINa INoVec

Oblastná skupina Inovec, ktorá má aktuál-
ne 5 členov, dosiahla v uplynulom roku tieto 
výsledky:

pracovné akcie
Hlavnou pracovnou lokalitou bola Stará 

vyvieračka pri Čachticiach, kde sme usku-
točnili 60 akcií. Sústredili sme sa pritom na 
výkopové práce v JZ chodbe, z ktorej sme vy-
ťažili 31 m3 hlinených sedimentov. Postúpili 
sme pritom horizontálne 6 m až po záverečnú 
šikmú skalnú stenu, kde na generálnej pukli-
ne pokračuje vo vodorovnom smere iba sedi-
mentmi celkom vyplnený kanál s rozmermi 
35 × 120 cm. Chodba charakteru meandra 
teraz dosahuje v celej svojej dĺžke výšku 6 až  
7 m s komínom na konci stúpajúcim ešte 
o 4 m vyššie. Po vyprataní sedimentov z dna 
chodby sme v tomto koncovom úseku po-
stúpili do hĺbky 5 m, čím denivelácia jaskyne 
dosiahla 15 m. Na transport materiálu sme tu 
inštalovali lanovku. Tento prudko klesajúci 
úsek predstavuje pravdepodobne prítokový 
paleosifón v podobe rúrovitého kanála prie-
meru 1 – 1,2 m, ktorý strmo klesá s úklonom 
na sever. V Severnej vetve sme vo vodorovnom 
smere v prekopávaní zanesenej pukliny nepo-
kračovali, iba sme vyčistili klesajúci prístupo-
vý úsek od zosypanej hliny.

V Jaskyni pod Vrátnom sme odstránili sta-
rú drevenú plošinu, ktorá už nebola spoľahlivá, 
a vymerali sme kotevné body pre novú lanovku 
na transport závalového materiálu. Rozšírili 
sme vstupnú úžinu v hornej časti predtým 
objavenej studne, na dne (-14 m) ktorej sme 
rozbili a odpratali všetky väčšie balvany.

V Krahulčích vrchoch sme pri detailnom po-
vrchovom prieskume lokalizovali nenápadnú 
priehlbeň, v ktorej sme po vyhĺbení sondy pre-
nikli do novej jaskyne s pracovným označením 
KV-2. Jaskyňa od vchodu strmo klesá do hĺbky 
-7 m, kde pomedzi bloky a pevnú stenu pre-
padávajú vhodené úlomky o 10 – 15 m hlbšie. 
Objavený tu bol voľný, 3 m vysoký komín vy-
zdobený starými nátekovými sintrami. Sondu 
sme vyhĺbili aj v neďalekej depresii (KV-1), kde 
sme už v hĺbke 1,5 m narazili na voľné štrbiny 
medzi balvanmi. Zatiaľ sa však postup v jasky-
ni KV-2 javí ako perspektívnejší. 

V závrte M1 (Zlomisková priepasť) na plo-
šine Slopy sme začiatkom r. 2016 zmerali tep-
lotu vystupujúceho prievanu, ktorá dosiahla  
+9,1 °C pri vonkajšej teplote -10 °C.

povrchový prieskum
V Dobrovodskom krase sme pokračovali  

v registrácii a určovaní polohy menších závrtov 
pomocou GPS v oblasti Chtelnických Uhlísk, 
na Cínovci a na plošine Lesy. Na plošine Slopy 
sme zaregistrovali nádejnú depresiu označenú 
ako MK-2.

Biodetekčný prieskum (M. Vrábel) sme usku-
točnili v Považskom Inovci na novo zaregistro-
vaných lokalitách v oblasti Marhátu, Bieleného 
vrchu a Jeleních jám, pričom niektoré z lokalít 
sa javia ako veľmi nádejné.

ostatné aktivity
V rámci spolupráce s blízkymi jaskyniarsky-

mi skupinami sme sa zúčastnili na pracovnej 
akcii OS Čachtice na závrte OMVJ. Predseda 
OS vypomohol na akcii Trenčianskeho SK 
v jaskyni Tam za rohom (Slatinský kras), v au-
guste sa tiež zúčastnil na Jaskyniarskom týždni 
na Košariskách v Borinskom krase. 

Pri príležitosti 25. výročia objavu Modrovskej 
jaskyne sme 19. septembra 2016 v spolupráci 
s Mestskou knižnicou v Piešťanoch usporia-
dali v priestoroch Piešťanského informačného 
centra vernisáž výstavy fotografií pod názvom 
„Krásy pod zemou“, spojenú s prezentáciou 
ďalších fotografií a rozprávaním o histórii ob-
javu tejto jaskyne. Akcie sa okrem troch objavi-
teľov za SSS zúčastnil aj člen výboru Bohuslav 
Kortman, ktorý predniesol krátky príhovor. 
Podujatie sa stretlo so značným záujmom ve-
rejnosti, škoda, že prevažne len staršej vekovej 
kategórie.

Celkove sme uskutočnili 89 terénnych akcií, 
z toho 71 sondážnych akcií a 18 akcií zame-
raných na povrchový prieskum, meranie GPS 
súradníc lokalít a kontrolu už známych lokalít. 
Objavených bolo 17 m priestorov (z toho 5 m 
voľných priestorov, vykopaných 12 m). Odo-
vzdaných bolo 82 technických denníkov.

Ing. Ivan Demovič, 
predseda OS

Organizačné správy SSS
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Oblastná skupina Jána Majku 
môže bilancovať rok 2016 ako 
úspešný z pohľadu speleopotá-
pačskej aktivity, ktorú koordino-
vali Ján Blaho, Michal Ševeček 
a Zuzana Schusterová. V oblasti 
speleopotápania sa prezentovali 
na 5 akciách, kde explorovali, za-
meriavali, fotografovali a sprístupňovali 
známe i dosiaľ neznáme priestory. Ďalších 
18 akcií sa uskutočnilo v spolupráci so Spe-
leo Bratislava. Akcie prebiehali v spolupráci 
s členmi jaskyniarskych skupín, ktoré v tých-
to lokalitách vykonávajú svoju speleologickú 
činnosť. Išlo o Silickú planinu, kde bola uro-
bená fotodokumentácia prvého sifónu Kečov-
skej veľkej vyvieračky, ďalej Jasovskú planinu, 
kde v Gajdovej štôlni (Teplica 3) bol zameraný 
celý dosiaľ objavený úsek jaskyne pod vodou 
s videodokumentáciou a odberom vzoriek. 
V Brestovskej jaskyni boli zamerané a zdoku-
mentované priestory riečiska po odtokový si-
fón smerom k Brestovskej vyvieračke, fotodo-
kumentácia, zameranie vonkajšieho polygónu 
Brestovskej vyvieračky a Jaskyne v závrte, ma-
povanie sifónu za vstupom do Brestovskej 

jaskyne a mapovanie sifónu od vyvie-
račky do jazierka v závrte. 

Marek Kanaš nás informoval 
o ponoroch v jaskyni Molnár Já-
nos a zatopených jaskyniach Me-
xika. Členovia skupiny sa aktívnym 

spôsobom zúčastnili na V. ročníku 
Zrazu speleopotápačov v Tisovci, kde 

svojimi príspevkami tvorili hlavnú časť 
odbornej časti podujatia. Rovnako aktívne 
pôsobili na Speleoškole.

V činnosti našich tzv. suchých jaskyniarov 
v oblasti Slovenského krasu nastal výrazný 
útlm. Príčinou boli zmeny v pracovných po-
meroch členov a ich vyťaženie v rodinnom 
živote. Na vlastnú žiadosť odišiel z našej sku-
piny Jaroslav Skalský, ktorý vzhľadom na svoje 
pracovné povinnosti nevykonával žiadnu jas-
kyniarsku aktivitu. Špecializovaná speleologic-
ká strážna služba v rámci svojich pridelených 
lokalít vykonala iba 2 návštevy v NP Slovenský 
kras. Zo strany návštevníkov NP Slovenský 
kras sa nezistili priestupky vyžadujúce zhoto-
venie záznamu. 

MVDr. Zbyněk Valenta, 
predseda OS

oBLaStNá SkupINa jáNa majku

oBLaStNá SkupINa LIptoVSká tepLIčka

Jaskyniari z Liptovskej Tepličky v roku 2016 
nevykonávali žiadnu terénnu činnosť, iba po-
skytli informácie o podzemných lokalitách  

M. Sojákovi do pripravovanej publikácie o Lip-
tovskej Tepličke.

Vlastimil Knapp, vedúci oblastnej skupiny

V uplynulom roku členovia našej 
speleologickej skupiny spolupraco-
vali aj s inými klubmi pri objavo-
vaní nových jaskynných priestorov.

Na Krakovej holi pomáhali obja-
viť a preskúmať Liborovu studňu.  
V Liskovskej jaskyni sme pomáhali  
s čistením studne. Naši členovia Zdenko 
Jurík a Libor Faitl sa zúčastnili prieskumných 
prác na Starých horách v Jaskyni strateného 
prsteňa. Žiaľ, pre Libora sa táto akcia skončila 
tragicky. Vo Važeckom krase v jaskyni Múry 

pri čistení nánosov nám naopak prišli 
pomôcť jaskyniari z viacerých speleo-
klubov. Pracovalo sa aj v priepasti 
Škarkétka, kde sa zabezpečil bezpeč-
nejší zostup do priepasti. Priaznivé 
klimatické podmienky umožnili vo 

Svidovskej jaskyni č. 2 čistenie konco-
vého jazierka. V Jaskyni pod Brtkovicou 

sa čistil nános v Hornej chodbe.
Jeden náš člen sa zúčastnil stretnutia českých 

jaskyniarov v Bozkove a viacerí členovia sa zú-
častnili Jaskyniarskeho týždňa SSS v Borinke.

oBLaStNá SkupINa LIptoVSký mIkuLáš

Organizačné správy SSS
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Som rád, že sme prispeli pri objavovaní  
a prieskume desiatok jaskynných metrov na 
území Slovenska.

Alfréd Gresch, predseda OS

Vo februári a marci sa uskutoč-
nili 4 akcie nad Veľkonočnou vy-
vieračkou pod jaskyňou Dúpnica, 
zamerané na hĺbenie vertikálnej 
šachty popri stene. Momentálna 
hĺbka je 3,7 m. Museli sme osa-
diť oceľové paženie, aby sme za-
medzili zosuvu materiálu. Šachtu 
sme zabezpečili dreveným poklopom. 
V decembri nám tu Peter Magdolen z Bra-

tislavy s pomocou bagiet určil, že 
voľné priestory v tejto sonde by sa 
mali nachádzať v hĺbke 9 metrov, 
takže ešte nám treba 5 metrov 
vykopať. V novembri sme na pod-
net Milana Balla našli a zame-
rali súradnice diery s prievanom  

v lokalite Jamešovec v Suchej do-
line. Diera má puklinový charakter. 

Mohla by to byť perspektívna lokalita. 
Člen náš-

ho klubu 
Janko Kab-
zan chodí 
občas vypo-
máhať Jas-
k y n i a r ske -
mu klubu 
D e m ä n o v -
ská Dolina 
pri kopaní 
v ich rôz-
nych jasky-
n i a r s k y c h 
lokalitách.

Rastislav 
Hollý, 

predseda 
klubu

jaSkyNIarSky kLuB LIptoVSký trNoVec

Kostra veverice nájdená v Liborovej studni. 
Foto: P. Herich

Diera na lokalite Jamešovec a Peter Magdolen pri bagetovaní sondy nad Veľkonočnou vyvieračkou

Zdenko Jurík vo vchode do Liborovej studne. 
Foto: P. Holúbek
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Stav členskej základne oproti minulému 
roku zostal nezmenený. Menovite: Pavol Po-
krievka st., Ján Nereča, Štefan Nereča, Vladimír 
Čarnecký, Jozef Pokrievka, Zuzana Pokrievko-
vá, Veronika Pokrievková, Ján Pokrievka. Čaka-
telia: Juraj Matušek, Lucia Pokrievková.

Jaskyniarsku činnosť sme začali kopaním 
sondy v starom lome na Dubnej skale. Celkove 
sme tu odrobili 7 akcií v spolupráci s členmi 
skupiny Turiec. Sonda sa zabezpečila proti 
závalu železnou konštrukciou. Všetko je pri-
pravené na ďalšie možné pokračovanie prác. 
Ďalej sme sa zúčastnili 1 pracovnej akcie spo-
lu so skupinou Orava v lome v Kraľovanoch. 
Povrchové prieskumy Dubnej skaly, Šútova 
a Belianskej doliny nepriniesli žiadne nové 
poznatky. 

Ťažisko prác sa sústredilo do jaskyne Žiarna 
4 v Belianskej doline vo Veľkej Fatre. Celkove 
sa tu spravilo 15 kopacích a čistiacich akcií. 

Na začiatku roku sme robili spoločnú čistiacu 
brigádu spolu s blízkymi priaznivcami našej 
skupiny z Oravy a Turca. K dnešnému dátumu 
sme postúpili približne o 15 m hlavne v ľavej 
časti jaskyne. Ku koncu roku sme začali odkrý-
vať novú chodbu v smere vpravo od vchodu. 
V tuhých mrazoch išiel z týchto priestorov 
prievan. Hlavný sifón nám prívaly vôd v daž-
divom období roku celkom „zabetónovali“ 
hlinou a pieskom. Keďže už vlani sme zistili 
vyplavovanie materiálu presne spod balvana, 
ktorý nás zastavil v prieskume v smere prie-
vanu, je vysoká pravdepodobnosť, že došlo 

k dlho očakávané-
mu zosunutiu 
materiálu visiace-
ho nad výlezom 
zo sifónu. Pri 
silných mrazoch 
sme prvýkrát od-
vtedy, čo poznáme 
sifón, zaevidovali 
jeho samovoľné 
vyschnutie.
Pavol Pokrievka st., 

predseda speleoklubu 

SpeLeokLuB maLá Fatra

Údržba lanovky

Pracovné zátišie
Zatiaľ nepreskúmané pokračovanie chodby. 
Všetky fotografie sú zo Žiarnej 4, autor: P. Pokrievka st.

Nakopaný materiál
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SpeLeokLuB mIcHaLoVce

SpeLeokLuB mINotauruS

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Speleoklub MINOTAURUS v roku 2016 pô-
sobil hlavne v Silickej ľadnici a Ponore pri 
napájadlách. 

V Silickej ľadnici sme ukončili prieskum 
v sifónoch na aktívnom toku a presunuli sa 
do Severnej chodby za dómom Kazatelna, kde 
v ďalšom postupe bráni rozsiahly zával, ktorý 
prekopávame. Do konca roka sa nám do po-
kračovania jaskyne preniknúť nepodarilo. Do-
končili sme zameranie a mapovanie známych 
častí jaskyne. Mapu je potrebné ešte zdigitali-
zovať. Stopovací pokus v Dome Karina ukázal, 
že vody z bočného prítoku za Hurábovým dó-
mom pochádzajú aj z hlavného toku jaskyne. 
Ďalší prieskum sme tu preto ukončili.

Pokračovali sme v monitoringu klímy. Dva-
krát sme odčítali datalogery. Údaje sme po-
skytli Katedre geografie UPJŠ v Košiciach aj 
Správe slovenských jaskýň. Sú voľne dostupné 
pre každého, kto by sa chcel venovať klíme 
tejto jaskyne.

V Ponore pri napájadlách sme uskutoč-
nili iba 5 akcií zameraných na rozširovanie 
záverečnej pukliny. Bohužiaľ, tá sa zúžila na 
šírku iba 10 cm a ďalší prieskum je tu prob-
lematický.

V Krásnohorskej jaskyni sme v rámci pro-
jektu „KRAS cave“, zameraného na ochranu 
vodného zdroja, v spolupráci s ŠGÚDŠ odo-
berali vzorky vody a na bočnom riečisku za 
Heliktitovým dómom sme vybudovali merný 
priepad.

V Hučiacej vyvieračke sme odčítali údaje 
z datalogerov merajúcich výšku hladiny. Po-
tvrdili sa indície o prudkom vzostupe hladiny 
vody počas povodňových stavov. 11. 2. 2016 
vystúpala hladina vody v jaskyni za 12 hodín 
o vyše 5 metrov.

Koncom júla sme uskutočnili jaskyniarsky 
týždeň v Silici.

Jaroslav Stankovič, 
predseda speleoklubu

V roku 2016 sa členovia Spe-
leoklubu Muránska planina zú-
častnili na prieskume a prácach 
prevažne v týchto lokalitách:

Bobačka – 14 pracovných akcií. 
Hlavná činnosť sa zamerala na 
prieskum jaskyne v časti nad Strie-
borným jazerom, kde sa dosiaľ známe 
časti končili mohutným sintropádom. Pri jeho 
podrobnom prieskume v hornej časti bolo cítiť 
výrazný prievan. Dňa 22. mája sa prieskumnej 
skupine v zložení Ivan Rusnák, Milan Poprocký 
a Lukáš Vlček podarilo prekopať úzkou plaziv-
kou do nových prekrásnych priestorov s bohatou 
sintrovou a kvapľovou výzdobou. Ide o systém 
siení prepojených chodbami s modrozelenými 
jazierkami a bohatou výzdobou. Jednoznačne ide 
o najstaršie a najkrajšie časti jaskyne Bobačka. 
Ďalší veľký objav sa už spomínanej prieskumnej 

skupine podaril 14. septembra, 
keď sa cez archeologickú sondu 
z nových priestorov prekopali 
do Veľkého dómu, ktorého dno 
tvorí blokovisko veľkých balva-
nov. Dóm sa zvažuje po úpadnici 
a končí sa priepasťou, ktorá po 
zlanení odkrýva labyrint chodieb 

a viacerých terás. Všetky miesta, ktoré sú vhodné 
na pokračovanie, sú presintrené. Priestory boli 
podrobne preskúmané aj za pomoci poľských 
lezcov, ktorí nám vyliezli kritické komíny, žiaľ, 
slepé, bez pokračovania. Aj tieto nové priestory 
majú viditeľné pokračovanie na konci Keltskej 
chodby a na dne veľkého dómu, kde cez úzke 
štrbiny vidieť pokračovanie chodieb. Všetky no-
voobjavené časti sa zamerali a zmapovali, bol 
vytvorený 3D model jaskyne a k dnešnému dňu 
má Bobačka zameraných 4324 m. 

SpeLeokLuB muráNSka pLaNINa
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V tomto roku sa uskutočnil aj podrobný 
potápačský prieskum stredového a koncového 
sifónu, kde skupina Blaho, Schusterová, Ševe-
ček a spol. vytvorila kamerový záznam z týchto 
priestorov. Koncový sifón dal definitívnu od-
poveď o jeho nepriechodnosti mokrou cestou, 
keďže sa končí nepriechodným zúžením.

V jaskyni v časti nad vodopádom boli osa-
dené nové stúpačky, čím sa zvýšila bezpečnosť 
prechodu. Takisto sa osadili 3 rebríky, a to 
v časti vyskobovaného komína nad Striebor-
ným jazerom, v sitropáde vedúcom do nových 
priestorov, ako aj cestou ku Keltskej chodbe. 
Vzhľadom na náročnosť terénu boli v kritic-
kých miestach nainštalované laná. 

Vtáčia jaskyňa – 9 akcií. Po podrobnom 
prieskume okolia Mokrej poľany sa prieskum-
nému tímu v zložení Milan Poprocký a Lukáš 
Vlček 6. apríla podarilo prekopať do hlav-

nej siene s prekrásnou a bohatou výzdobou. 
Vzhľadom na výzdobu jaskyne a vstupné suti-
novisko sa vchod do jaskyne uzavrel železnou 
klietkou. Jaskyňa bola podrobne preskúmaná 
a zameraná – opis jaskyne a mapa boli uve-
rejnené v Spravodaji 4/2016. Celková dĺžka 
jaskyne dosiahla 206 m. Pri výskume sa zistil 
silný prievan z blokoviska pod hlavným vcho-
dom, takže predpokladáme jej pokračovanie 
v spodnej úrovni.

Studňa na Muránskom hrade – práce ne-
pokračovali vzhľadom na mokrý rok a rekon-
štrukciu hradu. Nijaká prieskumná činnosť 
sa neuskutočnila ani v Muránskej jaskyni 
a v jaskyni Ľahostajnica.

Z ostatných činností sa členovia speleo-
klubu zúčastnili viacerých pracovných ak-
cií v rámci tisovskej jaskyniarskej skupiny, 
kde pracovali v Revúckej a Moravskej sonde  

a vykonali viacero kontrol jas-
kýň na Muránskej planine. 
Sondážne práce sa uskutoč-
nili pri jaskyni Štrbavá lebka, 
kde je vysoký predpoklad jej 
pokračovania, a v Tunelovej 
sonde na Javorinách.

Prieskumné práce pokračo-
vali aj v Stratenom potoku, 
kde sa jaskyniarska skupina 
Drienka, ktorá sa dlhodobo 
venuje prieskumu tejto jasky-
ne, aktívne podieľala na ma-
povaní už objavených častí  
v severnej vetve. 

Ing. Ivan Rusnák, predseda 
speleoklubu 

Výzdoba v nových priestoroch jaskyne Bobačka. Foto: I. Rusnák
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jánska dolina
V Novej Stanišovskej jaskyni 

sme v zimnom období zafarbili 
vodný tok v nových častiach, ktorý 
o 28 hodín vytiekol vo vyvieračke 
Nadina studnička. Ďalší prieskum 
tu zastavili nepriaznivé hydrologic-
ké podmienky, ktoré znemožnili 
prístup na pracoviská. 

Pracovali sme v Stanišovskej dolinke na 
novom vchode do Novej Stanišovskej jaskyne,  
v lokalite pracovne nazvanej Stanišovské pre-
padanie. Za pomoci výdrevy sme dosiahli  
v kolmej šachte hĺbku vyše 2,5 m. V sutine na 
dne sondy sme našli drôtik s vybuchnutou 
rozbuškou z trhacích prác, ktoré boli vykoná-
vané pri stavbe cesty. Prievan v sonde zosilnel  
a v le  te pulzoval masívnymi návalmi studeného 
vzduchu. Stopy vedú horizontálnym smerom 
na Novú Stanišovskú jaskyňu, ale žiaľ, v smere 
priamo pod nespevnenú vozovku používanej 
lesnej cesty. Keďže sonda sa nachádzala len  
1 m pod cestou, nebolo možné v prácach ďalej 
pokračovať z bezpečnostných a technických 
dôvodov.

V Malej Stanišovskej jaskyni sme počítali 
netopiere a z iniciatívy I. Staníka kopali sondu 
s názvom Chodba vymrazených členkov. Vyko-
palo sa tu 525 vedier. Našli sa tu kosti (pale-
ontológ SMOPaJ T. Čeklovský určil, že patrili 
srncovi) a hydrotermálne kryštály, ktoré boli 
odovzdané M. Orvošovej do krasového múzea 
na analýzy.

V Zlomiskách sme v spolupráci s poľskými 
priateľmi kopali v najvyšších častiach pred Ja-

zernou chodbou. Prekopali sme asi 
3 metre, v ďalšom postupe kopaním 
tu bráni blato a presakujúca voda.

Sondovali sme v Kanálovej jas-
kyni s poľskými, českými jasky-
niarmi a priateľmi z Trenčína.

Nad Jaskyňou zlomísk sme  
v zimnom období hľadali Dieru na 
Zadných s cieľom zistiť prúdenie 

vzduchu, no neboli sme úspešní, lokalitu sme 
nenašli. Zaregistrovali sme tu novú jaskyňu 
Bublina a viac zaujímavých otvorov, ktoré sme 
doteraz nepreskúmali.

Na Ohništi sme jednu akciu sondovali na 
lokalite Komáří hrad, pracovali sme v jaskyni 
Rúra v Špatnej dolinke, no bez výraznejšieho 
postupu. Krátko sme sondovali aj v tunelo-
vej jaskyni pod Oknom, v kratšej odbočke  
s ozvenou a prievanom, no pre nedostatočné 
nástroje a vodný tok sme po pár vykopaných 
vaničkách sondu predčasne opustili. V jaskyni 
Kľúč sa nepodarilo zamerať objavené časti aj 
vinou daždivého počasia.

Na základe informácie J. Teplického sme  
s hybským horárom J. Pivkom vo Svidovskej 
doline navštívili starú zatopenú štôlňu. Je to 
pozoruhodná lokalita, pri prieskume ktorej 
by asi bolo dobré využiť skúsenosti speleopo-
tápačov.

V jaskyni Hlbokô sme začali revíziu výsled-
kov predošlých meračských prác v suchých čas-
tiach, spolu s novým meraním. Nové merania 
majú slúžiť ako podklad na čo najpresnejšie 
nadviazanie meračských údajov získaných pri 
speleopotápačských aktivitách.

Riešili sme tiež problém bývalého prepojenia 
Bielej sondy nad Novou Stanišovskou jasky-
ňou so zasypanou Priepasťou pod Havraňou 
skalou, v snahe zistiť, akým spôsobom sa do 
Bielej sondy dostal drevený rebrík.

V Bielej dolinke sme objavili a zamerali se-
nilný fragment staršieho systému, 5 m dlhú 
Jaskyňu u Vtáka v skalnom brale.

V masíve Petiny sme zamerali 6 m dlhú 
riečnu tunelovú dieru a zaevidovali pomerne 
veľký závrt v priestore pod Priepasťou v Petine.

V dolinke Záskočie sme zdokumentovali 
rozľahlý previs v bočnej Kostolníkovej do-
linke.

SpeLeokLuB NIcoLauS

Kryštály z Malej Stanišovskej jaskyne. Foto: I. Staník
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demänovská dolina s okolím
V spolupráci s jaskyniarmi z Demänovskej 

doliny sme sa podieľali na zimnom povr-
chovom prieskume karbonátového hrebeňa 
medzi Machnatým a Lúčkami. V rámci zimnej 
expedície sme kopali v Pustej, lokalizovali  
a dokumentovali jaskyne tatiana a Nikolaj,  
v jaskyni Štefanová sme zamerali 190 m no-
vých priestorov. Pomáhali sme pri lokalizovaní  
a zameriavaní lokalít s prievanmi v sedle me-
dzi Demänovskou a Iľanovskou dolinou a pri 
dokumentácii nových lokalít v dolinke Vyvie-
ranie. V sonde na Krčahove sme spriateleným 
jaskyniarom pomáhali pri postupe v sonde pod 
druhým vchodom.

V masíve Sinej sme sa neúspešne pokúšali 
lokalizovať Medvediu jaskyňu, v ktorej v mi-
nulosti kopal J. Šmoll.

V Demänovskej ľadovej jaskyni sme za úži-
nou zamerali 57 metrov nezdokumentovaných 
priestorov.

V Iľanovskej doline sme sa podieľali na pries-
kume novej lokality nazvanej po zosnulom 
jaskyniarovi Liborova priepasť. V jej okolí sa 

našiel fragment riečnej jaskyne s názvom Iľa-
novský meander.

Takisto sme boli demänovcov povzbudiť pri 
sondovacích prácach v Studni na Jame, v kto-
rej sa našli ľudské kosti.

zápoľná a lokality v jej okolí
V okolí Zápoľnej sme uskutočnili v zim-

ných podmienkach dva povrchové prieskumy. 
Hľadaný horný vchod do jaskyne sme nenašli, 
zaevidovali sme tu kratšiu previsovú lokalitu 
bez nádeje na ďalšie pokračovanie. V masíve 
Kotelnica na Čiernom Váhu sme neďaleko 
jaskyne Somar našli veľkú odtopenú plochu  
v snehu. Východne od lesnej škôlky Slepé mos-
ty nad cestou vedúcou na Ipolticu sme našli 
pod skalnou stenou prievan, ktorý roztápal 
snehovú pokrývku. Na lokalite Slepé mosty 
sme uskutočnili tri veľké akcie, na povrch sme 
tu vytiahli azda 10 m3 piesku. V susediacej lo-
kalite Slepé mosty II sme kopaním prenikli do 
8 m dlhého puklinového priestoru, kde sme 
sondovanie zastavili, pretože nevieme, kde  
a či vôbec postupovať ďalej. Umiestnili sme 
tu dataloger na meranie teploty a vlhkosti, 
po získaní údajov zo zimného obdobia sa roz-
hodneme, čo ďalej.

S amatérskym historikom Františkom Bizu-
bom z Kráľovej Lehoty sme navštívili krasové 
depresie na Vachtárovej. Z iniciatívy P. Vaňka 
sme po dohode so starostom Kráľovej Lehoty 
napísali kapitolu o jaskyniach do monografie 
o Kráľovej Lehote.

Sondovali sme v spolupráci so severomo-
ravskými priateľmi v jaskyniach vo Svarínskej 
doline. Podarilo sa nám tu na 5. raz objaviť cca  
250 m nových priestorov v Jaskyni v Žeru-
che. Ide o komplikovaný trojrozmerný labyrint 
chodieb si silným prievanom, ktorý sa javí ako 
spodný vchod. V jej okolí sme nenašli výduch 
teplého vzduchu, a tak máme teóriu, že lokalita 
Škarkétka v susednej Malužinskej doline gene-
ticky, hydrologicky a azda aj prievanovo súvisí  
s našou lokalitou. Počas povrchového pries-
kumu s D. Jančovičom a P. Vaňkom sme tu 
lokalizovali závrt a kratšiu Nevyužitú jaskyňu 

(dl. 6 m), kde sme v ostrohranných sedimentoch 
našli fragment kvapľa, ktorý svedčí o existencii 
starého krasovatenia v tejto oblasti.

Uskutočnili sme povrchový prieskum v do-
linke Nižný Chmelienec, z otvoru videného  

Previs v Kostolníkovej dolinke. Foto: P. Holúbek
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z auta sa ukázal bezvýznamný previs vytvorený 
v nekrasových horninách.

Na lokalite Štipcová sme sondovali v kratšej 
jaskyni, ktorej vchod našiel S. Votoupal ešte v r. 
2015; dosiahli sme tu čiastkový postup. Zlane-
ním skalného stupňa sme tu našli novú riečnu 
lokalitu, ktorá dosahuje dĺžku 8 m. Intenzívne 
sa tu sonduje v červenej hline, najmä z inicia-
tívy poľských kolegov z Krakova. Dostala pra-
covný názov Krakovská jaskyňa (Štipcová 3).

Pracovníci Štátnych lesov pri hasení požia-
ru v masíve Turkovej našli starú zabudnutú 
štôlňu. Zamerali sme ju v dĺžke 253 metrov. 
Nachádza sa tu podzemný priestor vzniknutý 
rútením a domnievame sa, že túto lokalitu 
môžeme pokladať za konsekvenčnú lokalitu. 
Aj tu sme našli pozoruhodnú hubu na noč-
ných motýľoch, ktorú sme dokumentovali  
s manželmi Kautmanovcami z Bratislavy.

V záreze Čiernovážskej železničky neďaleko 
doliny Benkovo sme zaregistrovali vďaka hra-
baniu jazveca novú tesnú riečnu lokalitu.

V dolinke Dikula sme skúmali z cesty vidi-
teľné biele skaly. Nič sme tu nezaregistrovali, 
ide o nekrasové horniny.

Na základe informácie J. Šmolla sme v spolu-
práci s J. Obuchom a T. Čeklovským vyzbierali 
na lokalite zvanej Malužinské okno kosti drob-
ných stavovcov z bývalého hniezda sovy. Na 
pozvanie jaskyniarov pôsobiacich v Malužinej 
sme navštívili aj novoobjavenú Modrú jaskyňu.

V Kozích chrbtoch v doline Bieleho Váhu 
v k. ú. Východná sme vykopali 5 m dlhú jas-
kyňu, ktorej sme dali názov Pobrežná. Ide  
o výverovú jaskyňu s riečnymi tvarmi, kde po 
ďalšom kopaní je možnosť preniknúť na ob-
časné riečisko.

Iné lokality
V dolinke Hôľno nad Trnoveckými lúkami 

v Západných Tatrách sme vykonali povrchový 
prieskum, našli sme zaujímavý erodovaný, ale 
úzky otvor, zrejme starý ponor toku v Hôľ-
nom. Sondovali sme tu v dvoch lokalitách. 
V tunelovej jaskyni sme ukončili sondovanie, 
ktoré už nemá zmysel. Kosti, ktoré sme tu 
našli, boli odovzdané paleontológovi na urče-
nie. Začali sme tu v malom otvore s kopaním, 
zatiaľ má lokalita dĺžku iba 2 metre.

V spolupráci s jaskyniarmi z Liptovského 
Trnovca sme zdokumentovali Jaskyňu pod 

Veľkou kopou v Huňovej doline s dĺžkou 14 
metrov. Našli sme tu pozoruhodnú bielu hmo-
tu, ktorú skúmajú laboratóriá SAV v Banskej 
Bystrici a geológovia v Krakove.

Zúčastnili sme sa bioindikačného výsku-
mu P. Magdolena v okolí občasnej vyvieračky  
v Suchej doline pod jaskyňou Dúpnica nad 
Liptovskými Matiašovcami.

Skúmali sme prievany v dolinke Mikov jarok 
v Jaloveckej doline, v masíve Mnícha sme za-
registrovali dve občasné vyvieračky a v masíve 
Sokola sme uvažovali s G. Chrobákom z Hýb 
a J. Teplickým o pôvode, veku a význame zná-
meho epigrafu.

Pod kótou Chochla v masíve Vápenice nad 
Liptovskou Porúbkou sme dokumentovali sto-
py novovekého osídlenia pred políciou unika-
júceho Martina Klimku v malých rozsadlino-
vých jaskyniach. Zamerali a zaevidovali sme tu 
novú 9-metrovú rozsadlinovú jaskyňu CH-5. 
V západných svahoch masívu Vápenice sme 
objavili a zamerali novú 5-metrovú jaskyňu 
Brlôžtek nad Porúbkou.

V Brtkovičnej dolinke sme po dlhých ro-
koch navštívili Jaskyňu spiaceho plcha  

s cieľom posúdiť možnosť obnovenia výkopo-
vých prác. Upravili sme prístup k Priepasti 
v Grúni, kde sme obnovili sondovanie, vy-
skúšali sme čerpanie jazera, ktoré plánujeme 
vyčerpať úplne a zamerať túto neúplne zdo-
kumentovanú a nedostatočne preskúmanú 
lokalitu.

S archeológom M. Sojákom sme navštívili 
lokality v okolí Liptovskej Tepličky a zamerali 
sme Jaskyňu v Murániku, ktorá dosahuje dĺž-
ku 85 m pri denivelácii 14 metrov. V jej okolí 
sme našli niekoľko menších lokalít.

So Zdenom Juríkom a M. Vrbičanom sme 
pomáhali pri sondovaní v ponorovom závrte 
na Muroch vo Važeckom krase.

V septembri sme si pripomenuli 50. výročie 
objavenia a zamerania Ponorovej priepasti pod 
Bukovicou Petrom Hipmanom. Udalosť sme 
si uctili zostupom do priepasti a zanechaním 
sviečky na dne.

Pomáhali sme jaskyniarom pôsobiacim  
v Prosieckej doline s hľadaním nového vchodu 
za pomoci lavínových vyhľadávačov; je to až 25 
metrov. V koncových častiach jaskyne sme naš-
li kryogénne kryštály, z ktorých sme odobrali 
vzorku na spracovanie odborníkmi.
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Spolupracovali sme aj s topoľčianskymi jas-
kyniarmi z JK Strážovské vrchy, pomáhali sme  
s výkopovými prácami na lokalite Brloh nad 
Cibajkami, navštívili a zamerali sme zemepisné  
súradnice piatich novoregistrovaných jaskýň 
v okolí Šimonovho vrchu a jaskyne v starom 
vápencovom kameňolome pri obci Klátova 
Nová Ves.

V novembri sme jaskyniarom z Banskej 
Bystrice pomohli štyria pri kopaní na prienik 
k riečisku v Ponickej jaskyni cez druhý vchod.

Vďaka ochote jaskyniarov z Rimavskej Sobo-
ty sme navštívili lokalitu Praslen v Drienčan-
skom krase.

V masíve Ostrej nad Blatnickou dolinou 
vo Veľkej Fatre sme jaskyniarom zo Záturčia 
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pomohli s kopaním v pozoruhodnej priepasti 
pod jej vrcholom.

V spolupráci s jaskyniarmi z Košíc sme son-
dovali na Travertínovej vyvieračke v Hájskej 
doline v Slovenskom krase.

V Slovenskom krase sme exkurzne navštívili 
Drienovskú a Krásnohorskú jaskyňu.

práca s deťmi
Navštívili sme s deťmi zo ZŠ v Liptovskom 

Jáne Dobšinskú ľadovú jaskyňu (21), Kostolní-
kovu dolinu v Bielom v Jánskej doline(3), jasky-
ňu Okno v Demänovskej doline (12), Jaskyňu 
mieru – slobody (18), Sokol v Demänovskej 
doline (19), baňu Ištván a Šarkanovu dieru na 
Poráči (30); spolu sme sa do tajov speleológie 
snažili zasvätiť 103, najmä detských záujemcov.

zahraničie
Zúčastnili sme sa podujatia Českej speleolo-

gickej spoločnosti Speleofórum v Moravskom 
krase a zorganizovali jaskyniarsku výpravu na 
ruský ostrov Sachalin. Jeden člen sa zúčastnil 
výpravy do macedónskej priepasti Slovač-
ka jama, počas ktorej sa vyčerpal polosifón  
a dosiahol sa výrazný postup smerom nadol. 
Jeden člen navštívil krasovú oblasť na Mada-
gaskare. 

Objavili sme 300 m nových priestorov, za-
merali v podzemí 571 metrov a zaevidovali na 
Slovensku do Národnej databázy jaskýň 12 
nových lokalít a napísali 131 denníkov zo 141 
akcií.

Zostavili a napísali 
Peter Holúbek, Peter Laučík

Na začiatku roka bol objav jasky-
ne Biely dych, zhruba 150 m dĺžky 
a 25 m hĺbky, kde sme prešli úz-
kou puklinou do systému. Ďalšie 
práce boli na objavovaní a meraní 
Bieleho dychu, ako aj na ostatných 
lokalitách Kraľovianskeho mean-
dra. So SSJ sme spolupracovali pri 
otváraní prvej sprístupnenej jaskyne na 
Orave – Brestovskej jaskyne. Tu sme vyčistili 
zával v priepasti a pokračovalo sa v prieskume  
a meraní nových chodieb; pokročilo sa o 40 m  
a jaskyňa tak presiahla dĺžku 2000 metrov. 
V Števkovskej vyvieračke sa pokračovalo  
v potápačskom prieskume pod vedením dvojice 
Ševeček, Šusterová. Spolupracovali s nimi po-

tápači z ČR (O. Belica) a Ružomberka 
(Klaučo). Vo vyvieračke sa podarilo 

sanovať merné zariadenie a riečisko 
od výveru už má pôvodný profil.  
V Roháčoch sme pracovali hlavne  
v Oraviciach, kde sa robil povrcho-

vý prieskum, a v Špirálovej jaskyni – 
vybudovali sme tu výdrevu a postúpilo 

sa 4 m do hĺbky. 
V rámci spolupráce so SK Banská Bystrica 

sme sa zúčastnili spoločnej akcie na Poni-
kách v Rudolfšachte, kde sa urobil prienik 
na riečisko. Ako stráž prírody sme riešili 
umiestňovanie geokešiek v oblasti Šípa a pri 
Brestovskej jaskyni. V Dierovej pod Šípom 
sa podarilo v spolupráci s keškármi vyčis-

oBLaStNá SkupINa oraVa

Kraľoviansky meander, otváranie nového objavu
Vyvieračka Brestová, zvyšky starého vodomerného  
zariadenia
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tiť okolie minerálneho prameňa. 
Na skanzene Oravskej dediny sme 
uskutočnili stretnutie s trenčian-
skymi potápačmi, ktorí ako prví 
prekonali hlavný sifón Brestovskej 
jaskyne. Stretnutie sa vydarilo, 
škoda, že naň neprišli všetci po-
zvaní; verím, že nebolo posledné.

Vladislav Mikula, predseda OS

Stretnutie s trenčianskymi 
potápačmi

Súhrnné zhodnotenie činnosti 
(oblasť prieskumu, výskumu, ochrany 
krasu a jaskýň)

Najväčšia aktivita činnosti ob-
čianskeho združenia Jaskyniari 
Plavecké Podhradie (ďalej len JPP, 
o. z.) sa sústredila na lokalitu  
Bubon – Prievanová (Výfuková) jas-
kyňa. Ide o novú lokalitu, v ktorej 
sme začali kopať sondu v júli 2016 po zra-
ze malokarpatských jaskyniarov. Na tomto 

podujatí sa za pomoci jaskyniarov 
z Bratislavy uskutočnila merkap-
tánová skúška v pukline na Po-
hanskej. Pri hľadaní „výfukových 
otvorov“ sa náhodne pri úpätí 
Bubna pod skalným masívom 
našli miesta s aktívnym prúde-

ním studeného vzduchu. Pôvodne 
to boli len malé otvory v skalnom 

sutinovisku, dnes je to už sonda s hĺbkou 
cca 5 m (merané od plošiny), s celkovou 

oBčIaNSke zdruŽeNIe jaSkyNIarI pLaVecké podHradIe
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hĺbkou cca 9 m. Postupné vyťahovanie a roz-
bíjanie materiálu si neskôr vyžiadalo za-
bezpečiť skalné bloky pred zrútením, preto 
sme pristúpili k paženiu sondy železnými 
rúrkami. Výfuková jaskyňa nás v roku 2016 
stála veľa času a síl, ale významnejší postup 
sme doteraz nedosiahli. Posmeľuje nás však 
intenzívne prúdenie vzduchu, ktoré sa naj-
viac prejavuje pri väčších letných teplotách 
a v zime pri silných mrazoch.

Novou lokalitou, kde sme v roku 2016 
uskutočnili sondážne práce, je Jaskyňa nad 
vyvieračkou v Kráľovej doline. Jaskyňa má 
široký vstupný portál, z veľkej časti zanesený 
hlinou a kamením. Pri kopaní sme sa za-
merali na zadnú časť jaskyne, pričom práce 
boli urýchlené po nainštalovaní jednoduchej 
lanovky, čo umožnilo ťahať materiál 
von z jaskyne. Jaskyni budeme veno-
vať pozornosť aj v roku 2017.

Ďalšou lokalitou, kde sa už tradič-
ne sústreďuje naša pozornosť, je jas-
kyňa Pec (resp. Nová pec). Aktívnou 
činnosťou Milana Bluska a Milana 
Herza a za pomoci ostatných členov 
sa snažíme preniknúť na perspektív-
nych miestach do nových priestorov. 
Pracovali sme hlavne v tzv. Jantárovej 
chodbe, v Dóme č. 2, v priestore pod 
novým vchodom a v časti zvanej Ja-
kuza. Významnejší postup sme dosiaľ 
nedosiahli.

Neustálu aktivitu vyvíja člen JPP, o. z.  
Ľubomír Jánoš v jaskynnom systéme 
Večerná – Čárka. Za občasnej pomo-
ci ostatných členov sa snaží rozšíriť 
a prehĺbiť dosiaľ najdlhšiu jaskyňu 
v Orešansko-kuchynskom krase.

Ostatné lokality, v ktorých sa usku-
točňoval speleologický prieskum:

• Šípková jaskyňa v Kráľovej doline,
• Puklina na Pohanskej,
• Ľubošova jaskyňa,
• PP1 a PP2,
• Brloh,
• Križovatka,
• Bubon – jaskyňa č. 3,
• Jaskyňa sv. Lenhartka v Doľanoch 

(na požiadanie starostu obce a so 
súhlasom Speleoklubu Trnava – 
územná pôsobnosť).

V rámci ochrany krasu a jaskýň v terito-
riálnej pôsobnosti JPP, o. z. sme vykonávali 
pravidelnú kontrolu neporušenosti kraso-
vých útvarov a uzáverov jaskýň. Neoddeliteľ-
nou súčasťou činnosti JPP, o. z. je spolupráca 
so SSS a inými oblastnými skupinami. Aj 
v roku 2016 sme na začiatku júla zorganizo-
vali podujatie Zraz malokarpatských jasky-
niarov. Podujatie malo pracovný charakter 
a zúčastnilo sa ho viac ako 30 jaskyniarov. 
Pracovalo sa predovšetkým na lokalite Pec, 
PP2, Jaskyňa nad vyvieračkou, Šípková jasky-
ňa a Bubon č. 1. 

ostatné speleologické aktivity:
• účasť na pracovnom zraze na Majdáne, 

ktorý organizuje Speleoklub Trnava,

Začiatky prác na lokalite Prievanová (17. 7. 2016 Bubon).  
Foto: M. Grúz

Pec, nová chodba s výzdobou. Foto: M. Grúz
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• účasť členov JPP, o. z. na celoslovenskom 
zraze SSS v Borinke,

• účasť členov na zraze speleopotápačov 
v Tisovci (Herz, Kovačič, Velšmid),

• účasť na Závere sezóny – spoločensko-pra-
covnom podujatí jaskyniarov zo skupiny 
Speleo Bratislava,

• Vlado Kovačič sa podieľal na sčítavaní neto-
pierov v Plaveckom krase a iných jaskyniach.

ostatné aktivity
Ďalšie mimopracovné aktivity:
• uskutočnenie Dňa otvorených dverí v Pla-

veckej jaskyni dňa 17. 9. 2016,
• účasť členov na brigáde zameranej na 

čistenie chotára obce Plavecké Podhradie,
• realizovanie prác v rámci II. etapy projektu 

Plavecký kras – stála expozícia.
JUDr. Marián Grúz, predseda 

oBLaStNá SkupINa prešoV

Prieskumná činnosť
Prieskum sme zamerali na výskum nových 

jaskynných otvorov v Kopytovskej doline nad 
tzv. lesnou škôlkou, asi 400 m južne od turis-
tického areálu Zlaté kopyto. Nedávno (2015) 
sme objavili niekoľko jaskynných dutín, kto-
rých vchody sme sa rozhodli rozšíriť a prípad-
ne vniknúť do podzemia. Aj v roku 2016 sme 
pokračovali v rozoberaní sutinového závalu 
v jaskyni Adamovo rebro. Na tomto mieste sme 
uskutočnili dve akcie, pričom asi po 4 metroch 
sme skonštatovali, že ďalší výskum v Adamo-
vom rebre je bezpredmetný. 

Neďaleko od jaskyne Adamovo rebro, 80 m  
západne v nadmorskej výške 684 m, sa nachá-
dza nádherný skalný previs, pod ktorým sú  
ďalšie 4 dutiny. Začali sme otvárať zatiaľ bez-
mennú jaskyňu, do ktorej sa dá aj bez kopa-
cích prác zaliezť cca 9 m. Smerom do masívu 
má jaskyňa klesajúci charakter. 
Vchod má šírku približne 2 m 
a smerom dole sa zužuje až do 
neprieleznej časti. Rozhodli sme 
sa, že veľké množstvo napadanej 
sutiny vyťažíme, a tak sa po-
hodlnejšie dostaneme do zadnej 
časti jaskyne. Na tomto mieste 
sme v jeseni uskutočnili 3 ak-
cie, pri ktorých sme premiestnili 
z jaskyne zatiaľ cca 4 kubíky 
materiálu. 

V júli 2016 partia jaskynia-
rov objavila pri povrchovom 
prieskume v Lačnovskom ka-
ňone pod Mojžišovým stĺpom 
neprieleznú dutinu. Do dutiny 
sme zasunuli trojmetrovú tyč 
a ukázalo sa, že smerom dnu sa 

priestor mierne rozširuje. Na túto lokalitu sa 
vrátime s lepšou kopáčskou výbavou. Dňa 26. 
12. 2016 F. Šatník uskutočnil povrchový pries-
kum pod známou jaskyňou Komín (Kopytov-
ská dolina). Približne 100 m pod spomínanou 
lokalitou objavil zaujímavý neveľký skalný 
masív, o ktorom sme za celé roky netušili. Pod 
týmto skalným masívom zaregistroval dutinu 
s dĺžkou 2,5 m, ktorú v budúcnosti tiež pod-
robne preskúmame. 

Dňa 30. 12. 2016 F. Šatník navštívil pseudo-
krasovú lokalitu cca 500 m severne od cinto-
rína nad obcou Lipovce, pod názvom Dukli-
novce. O tomto mieste sa už dlhšie povrávalo, 
že je tam niekoľkometrová jaskyňa. V týchto 
mrazivých dňoch vchod nejavil známky výdu-
chu a bol značne zasutinený. Túto lokalitu je 
možné navštíviť v letných mesiacoch, keď sa 
tam bude dať aj pokopať.

Bezmenná jaskyňa. Zľava Ľ. Blichár, R. Košč, F. Šatník, Marek. 
Foto: Ľ. Blichár
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Členovia OSS Rimavská Sobota pra-
covali počas uplynulého roka na 
týchto lokalitách:

Na lokalite na Koniarskej pla-
nine sme uskutočnili 1 pracovnú 
akciu, pri ktorej sme ťažili se-
diment pomocou jednoduchého 
vrátka skonštruovaného z navija-
ka. V Jaskyni pri Holom vrchu sme 
uskutočnili 1 akciu zameranú na rozšírenie 
vstupnej studne a meranie obsahu CO2. Takis-
to sa zamerala vzájomná vzdialenosť s jasky-

ňou Dunivá priepasť a zisťovali sa aj 
možnosti obnovenia ťaženia sedi-

mentu z tejto priepasti. V súvislosti 
s jaskynným systémom Podbaniš-
te sme na lokalite Medzikadlub 

uskutočnili 5 pracovných akcií, na 
ktorých sme prehlbovali vstupnú 

studňu v snahe preniknúť do pries-
torov nachádzajúcich sa za jaskyňou 

Kadlub. V koncovom závale v Jaskyni nad 
Kadlubom sme uskutočnili 2 pracovné akcie 
zamerané na kopanie závalu a jeho spevňova-

oBLaStNá SpeLeoLogIcká SkupINa rImaVSká SoBota

V tzv. Hornej chodbe v nesprístupne-
nej časti jaskyne Zlá diera sme odpraco-
vali 10 akcií na stabilizácii závalu. 

Vo februári a v decembri 2016 sme 
v jaskyni Zlá diera zorganizovali 2 ak-
cie s využitím malej kamery. Prvú 
akciu sme uskutočnili v tzv. Hornej 
chodbe, kde je mimoriadne nebezpeč-
ný zával. Pomocou štvormetrovej tyče 
s nainštalovanou kamerou a osvetle-
ním sme nafilmovali malé priestory, 
ktoré jednoznačne majú ďalšie pokra-
čovanie. Druhá filmovacia akcia bola 
v najnižších častiach jaskyne v tzv. la-
byrinte. Úzke priestory, do ktorých 
sme zaviedli kameru, sa ukázali ako 
úplne uzavreté sintrovými nátekmi. 

Exkurzná činnosť
V máji 2016 členovia F. Šatník, B. Šatníková 

a Ľ. Blichár v spolupráci s OS Šariš navštívili 
pseudokrasovú Jaskyňu pod Spišskou pri obci 
Brutovce v Levočských vrchoch. 

Členovia R. Košč a M. Pancuráková s M. Hu-
sovským (7 r.) navštívili Krásnohorskú jaskyňu. 
Ešte v ten deň stihli prehliadku aj jaskyne 
Domica. 

 Expedičná činnosť
B. Šatníková, J. Šatník, J. Šatník a M. Vavro 

(Bánovce nad Bebravou) uskutočnili expedí-
ciu do Gruzínska. Hlavným cieľom bolo zdo-
lať v pohorí Kaukaz vrch Kazbek. Vystúpili 
do výšky 5033 m. 

B. Šatníková navštívila v septembri Maroko. 
Tam vystúpila v pohorí Atlas na vrchol štítu 
Jebel Toubkal (4167 m n. m.). 

Besedy a prednášky
V roku 2016 sme zrealizovali prednášky na 

tému Peru, Bolívia, Chile a speleologická činnosť 
– UPJŠ Košice, Gymnázium sv. Moniky Prešov, 
ZŠ Raslavice, OA Polárna Košice, Mestský úrad 
Prešov (pre verejnosť), účasť 150 ľudí.

Iná činnosť
Aktívni členovia R. Košč, M. Koščová, M. Pan-

curáková, F. Šatník 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 

Povrchová akcia. Zľava R. Košč, Marek, F. Šatník. 
Foto: Ľ. Blichár
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nie výdrevou a 1 exkurznú akciu. V Špaňo-
poľskej jaskyni sme v spolupráci z AÚ SAV 
Nitra uskutočnili 2 pracovné akcie zamerané 
na archeologický prieskum, pri ktorých sme 
zaznamenali kolové jamy, pozostatky ohnísk 
a dva takmer kompletné stredoveké džbány. 
Nálezy sú predmetom výskumu AÚ SAV Nit-
ra. V Jaskyni v Hlavine sme uskutočnili 2 
pracovné akcie zamerané na rozšírenie vcho-
du a následný možný archeologický výskum, 
avšak prítomnosť jazvecov nám v priestoroch 

jaskyne nedovolila pokračovať. Pri obci Brus-
ník (okr. Veľký Krtíš) sme objavili Brusnícku 
jaskyňu vytvorenú v andezitoch, ktorej odha-
dovaná dĺžka je 6 m.

Z 15 pracovných akcií bolo vyhotovených 
11 technických denníkov. Členovia OSS RS 
uskutočnili 13 prednášok zameraných na 
environmentálnu výchovu a vo svojej pôsob-
nosti vykonávali kontrolu jaskýň a údržbu 
ich uzáverov.

Igor Balciar, tajomník OSS

Jaskyniarska skupina Speleo-Rož-
ňava sa v roku 2016 zamerala na 
výskum známych lokalít na Si-
lickej planine. Členovia skupiny 
pracovali na týchto lokalitách: vy-
vieračka pri Veľkej skale, Majkova 
jaskyňa, Nový Malinčiak, Divia-
čia priepasť, Gombasecká jaskyňa. 
V Gombaseckej jaskyni boli objavené 
nové priestory v celkovej dĺžke asi 500 m, ktoré 
sme začali aj mapovať. V Diviačej priepasti 

boli preskúmané neprístupné miesta za 
druhým jazerným dómom, bez mož-

nosti pokračovania jaskyne. V Po-
nore pri zemiačisku sme zorganizo-
vali niekoľko väčších akcií vrátane 
pyrotechnických cvičení s HZS. Ak-

cie sa zdokumentovali a boli vyho-
tovené aj technické denníky. 

Zúčastnili sme sa expedície v Čiernej 
Hore, kde sme mali možnosť pripojiť sa k vý-
skumu maďarských jaskyniarov. Počas expedí-

cie sme preskú-
mali niekoľko 
lokalít vrátane 
najhlbšej jas-
kyne v parku 
Lovćen, Jeges.  
O vydarenej 
expedícii sme 
natočili krátky 
dokumentárny 
film. 

Skupina sa  
vlani prezento-
vala už tradične 
na novoročnom 
výstupe na vr-
chol Volovca  
a zúčastnili  
sme sa i nie-
koľkých spolo-

SpeLeokLuB rokoš

SpeLeo roŽňaVa

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.

Jazerný dóm v Gombaseckej jaskyni. Foto: M. Šichula
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čenských akcií, ako Lečofest v Ardove, osadenie 
pamätnej tabule nášho tragicky zosnulého 
člena Attilu Bacsa na symbolickom cintoríne 
v Tatrách alebo koncoročný koncert v jaskyni 

Baradla. Zorganizovali sme me-
dzinárodné lezecké preteky Me-
moriál Petra Herényiho v Silickej 
ľadnici za účasti HZS. 

Niektorí členovia klubu sa 
aktívne podieľajú na vzniku 
dobrovoľnej jaskynnej záchrany 
v spolupráci s HZS a absolvovali 
niekoľko záchranárskych cvičení 
v Demänovskej doline.

Zúčastnili sme sa prieskumu 
v jaskyni Baradla, kde sa podari-
lo objaviť priestory vrchnej úrov-
ne jaskyne.

Zhrnutie: počet akcií 35, spo-
ločné akcie 5, objavených cca  

500 m; z akcií v teréne sme vyhotovili spolu 29 
technických denníkov.

Mikuláš Repaszký,  
zástupca predsedu skupiny

Oblastná skupina Ružom-
berok patrila v roku 2016  
k najaktívnejším skupinám  
v Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti. Dynamický mnohopočet-
ný kolektív prekonal očakávania akti-
vity a podarilo sa dobehnúť a predbehnúť 
plán stanovený pre rok 2016. Spolu členovia 
vykonali 162 povrchových a podzemných ak-
cií. Všetky akcie prebiehali vo voľnom čase, 
na vlastné náklady a mali neziskový charakter.

Uskutočnili sa dva zahranič-
né výjazdy do Ruska. Jeden do 

západnej a druhý do východnej 
časti Ruska. V tichomorskej ob-

lasti Sachalinu prebiehal výskum 
krasových foriem v spolupráci so Spe-

leoklubom Nicolaus.
Domáce aktivity prebiehali už tradične  

v oblasti Liptova a Liskovskej jaskyne. Spolu-
práca medzi jaskyniarskymi klubmi prebieha-
la s OS Trnovec, Liptovský Mikuláš, speleo-

oBLaStNá SpeLeoLogIcká SkupINa ruŽomBerok

Labyrint Liskovskej jaskyne a Camberova sonda

Herényiho memoriál
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klubom Aragonit, Nicolaus a Demänovská 
Dolina. Na domácej pôde prebehla aj poľská 
výprava z oblasti Poznane po baniach Liptova. 
Členovia skupiny sa zúčastnili na jaskyniar-
skom týždni na Borinke pri Bratislave.

Vedúci skupiny publikoval článok v regionál-
nej ročenke Jaskyniar 2016. Článok v krátkosti 
predstavil projekt OpenStreetMap a Freemap 
ako naozaj voľne dostupnú a slobodnú wi-
kimapu sveta. Načrtol dôvody jeho vzniku, 
históriu, základy fungovania a použitie v praxi. 
Predstavil mapu ako sieť, ktorá je vizualizovaná 
niekoľkými spôsobmi. Článok tiež v krátkosti 
ukázal možné nadstavby nad základnú mapu  
a poukázal na možnosti využitia v jaskyniar-
skom výskume a s tým súvisiace problémy pri 
navigácii v teréne.

Jaskyniarska skupina v Ružomberku spusti-
la štvrtú generáciu moderného internetového 
portálu www.speleork.sk, na ktorom on-line 
prezentuje svoju činnosť. 

V Liskovskej jaskyni sme odpracovali 27 
akcií, pričom sa práce sústredili už tradične 
hlavne na práce v Severnom závale. Pracovný 
tím tu zisťoval prievan a logické pokračovanie, 
následne učinil na lokalitu úplne nový pohľad, 
predovšetkým na ďalšie smerovanie priesku-
mu. Na základe nových poznatkov sa kopalo 
v závale smerom na sever a východ. V závale 
sme vykopali a postúpili v chodbe zvanej Pro-
siecka baňa o osem až deväť metrov. Celková 
dĺžka chodby v závale je viac ako 24 metrov. 
Od Camberovej sondy sa nachádzame necelých 
46 m a očakávame skoré napojenie na systém 
chodieb na východnej strane masívu Mnícha 
a Piesočnej. V závale už vidno čiernu dutinu, 
ktorá sľubuje skorý objavný postup. Väčšina 
akcií sa zameriavala na transport a kopanie 
materiálu. Prekopové dielo sa zabezpečovalo 
proti padajúcim kameňom. Pri tejto činnosti 
nám pomohli aj jaskyniari z OS Liptovský Mi-
kuláš. V prieskumných prácach sa neúnavne  
a s nadšením pokračuje.

Niekoľko akcií bolo ešte určených na kon-
trolu vchodov a dokumentáciu. Pri jednej 
z kontrol sa zistilo, že na hornom vchode 
Liskovskej jaskyne bol vylomený uzáver. Natia-
hnutý špagát naznačoval nelegálny prienik až 
do Západnej siene. Vylomenie vchodu sa však 
obišlo bez väčších škôd; napravili sme ich na 
vlastné náklady.

V Liskovskom kameňolome sme odpracovali 
tri akcie v sonde pri dvojke a v Ostrej skale.  
V Camberovej sonde sme odpracovali niekoľko 
akcií, pri ktorých sme hlavne zisťovali prievan 
a skúšali sme nájsť pokračovanie.

Štyri akcie sa sústredili na vysokohorský kras 
Malého Salatína. Prespávali sme na bivaku  
v Zbojníckej jaskyni. Cez deň sme pracovali  
v Sliačanskej jaskyni. Pri sondážnej práci sme 
našli väčšie množstvo kostí, ktoré identifikoval 
paleontológ SMOPaJ ako medveďa hnedého  
a zaujímavú kolóniu lumka (čeľaď Ichneumo-
nidae). Skala na zúženom konci jaskyne naďalej 
utešene padá do voľného priestoru a s hrmo-
tom končí v podzemnom jazere. Zlaňovaním  
a podrobným prieskumom trás sme preskúmali 
Fričovu skalu na Malom Salatíne. V jej masíve 
sme objavili dosiaľ neobjavený Fričov tunel, kto-
rý prechádza popod hrebeň tejto masívnej skaly. 

V Demänovskej doline sme sa zúčastnili na 
prieskumných prácach v jaskyni na Krčahove. 
Niekoľkokrát sme navštívili Jaskyňu slobody 
a Jaskyňu mieru. Exkurzne sme navštívili jas-
kyňu Dúpnica a Suchú vyvieračku na začiatku 
Suchej doliny v Západných Tatrách.

Na pozvanie JS Aragonit sme uskutočnili 
výskum v Šútovskom lome pri Kraľovanoch. 

Výročná schôdza OS Ružomberok 2016

Na akcii vo Fazolovni
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Edo Piovarči tu zorganizoval niekoľko regi-
onálnych jaskyniarskych zrazov, na ktorých 
sme pomáhali pri prieskume a výskume.

V Korbeľke pri Ľubochni sme zamerali viace-
ro menších vchodov. V Ludrovskej doline sme 
povrchovo skúmali skaly v masíve Brankova. 
Terén a jaskyne sme skúmali aj v oblasti Prav-
náča, Kopy, Smrekova, Hancínkova, Turíckej, 
Ľupčianskej a Lúčanskej Magury. Podrobne 
sme preskúmali aj oblasť Šiprúňa, Bystrého, 
Fedorky a Baby v Barborinej pri Korytnici. 
Obzvlášť podrobné a plošné mapovanie po-
vrchových krasových javov prebiehalo v Čut-
kovskej doline pri Černovej a aj v Kvačianskej 
doline, masíve Hrádkovej a Holice. Podrobne 
sme zamerali veľké závrty a zlomové štruktúry 
v sedle Machnatého pri Červenom grúni vo 
východnej strane Salatína v Nízkych Tatrách. 
V masíve Havranej na prelome Lúčanskej doli-
ny a Kalamickej doliny sme zamerali dve nové 
jaskyne na Varte.

Nemenej zaujímavý bol aj prieskum v pre-
došlom roku zaznamenanej jaskyne na Pred-
ných v masíve Šiprúňa. Zatiaľ sme sa dostali 
pätnásť metrov dopredu a osem metrov hl-
boko, ale jaskyňa pokračuje ďalej. V masíve 
Havrana nad Fedorovom sme našli viacero 
menších jaskýň a presnejšie sme zamerali lo-
kalizáciu prievanovej sondy pri Stankovanoch.  
V neďalekej Kamenistej doline pod Radiči-
nou a v Kečke na Bukovci sme našli niekoľko 
ďalších jaskýň. Náročný povrchový 
prieskum prebiehal aj v divočine Jaz-
večieho a Kňazovej pod Salatínom  
v Nízkych Tatrách.

Za zmienku v nespočetných povr-
chových akciách stojí ešte dlho plá-

nované zdigitalizovanie terénu a polohy jaskýň 
v masíve Sidorova priamo nad mestom Ru-
žomberok a Malinom Brde. Na niekoľkých ak-
ciách bola lokalizovaná jaskyňa nad Baničným, 
Jaskyne nad Gejdákom, Vlčí zub, Zákopová 
jaskyňa a jaskyňa v Jánovej doline. 

Na všetkých týchto akciách sa pokračovalo 
v digitálnom zameriavaní nových aj známych 
jaskýň do GPS. Celkovo za rok pribudlo za-
meraných 109 jaskýň, 31 štôlní a 22 závrtov. 
V roku 2016 sme sa venovali aj zameriavaniu 
vyvieračiek a prameňov, ktorých je 416.

Za pomoci GPS bolo zatiaľ celkovo lokalizo-
vaných a zameraných:

324 jaskýň (odkaz na databázu)  
http://liptov.oma.sk/priroda/jaskyna

158 štôlní (odkaz na databázu)  
http://liptov.oma.sk/turistika/stolna

49 závrtov (odkaz na databázu)  
http://liptov.oma.sk/priroda/prepadlina

Na štôlni v Krížskej doline sme robili za-
bezpečovacie práce. Opravili sa vstupné dvere, 
menšie závaly a prievaly prepojených chodieb 
celého banského systému. Staré podzemie 
sme skúmali v Ľubochnianskej doline, v do-
linke Krivé pri Donovaloch, Sestrčskej doline, 
na Ryšianke pod Chabencom a v Korytnici. 
Na Magurke a v Korytnici pod Prašivou sme 
zamerali trasu starého vodného systému na 
dopravu vody pre prevádzku banských stojov. 
Na Čiernom Váhu sme skúmali prieskumné 

štôlne na urán. V Boci sme začali 
zameriavanie banských diel. Navští-
vili sme štôlňu Salvátor a nadviazali 
sme spoluprácu v tejto montanis-
ticky zaujímavej lokalite na Liptove.

Miroslav Jurečka, predseda OS 

SpeLeokLuB SLoVakIa – ĎumBIer

Predseda speleoklubu dodal text, z kto-
rého redakčná rada vybrala časť týkajúcu 
sa činnosti skupiny v roku 2016. Celý text 
nájdete na webstránke SSS.

 

Naše posledné povrchové pracovisko na Laví-
ništi v lokalite Dolný Salaš (1240 m n. m.), po-
menované Hipmanovou formulkou „Posledná 
možnosť“, sa na potvoru nachádza len sedem 
metrov od frekventovaného turistického chod-

níka, a preto ide od samého začiatku výkopo-
vých prác o hotovú kalváriu. Práce sa tu začali 
v roku 2007 po útlme prieskumných prác  
v oveľa lukratívnejšej lokalite Horný Salaš 
(1358 m n. m.) v hĺbke 20 m dnes už otvoreného 
ponoru s objavenou Jaskyňou hučiacich vodo-
pádov. Jeho skrytá poloha v lese približne 40 m  
od turistického chodníka nám poskytovala 
azyl pred zástupmi turistov, no neznesiteľný 
ľadový prievan, úzke prestrieľané priestory, 
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Rez štruktúrou Trangoška

Idylický pohľad  na starú sondu počas jarných záplav 
z roku 2013

Pohľad na sondu v roku 2014 s hlbokou a nebez pečnou 
dierou v snehu

Osádzanie rúry počas záchrannej akcie

Výstavba zemľanky v roku 2015 kontrolovaná sliedičmi

Čakanie na signál „Ťahaaj!“ 
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ale predovšetkým obrovský zával oddeľujúci 
inváznu prítokovú vetvu od centrálnych častí 
JMN nás prinútil skúsiť šťastie inde. 

Po ničivej lavíne v roku 2014 zostalo naše 
pracovisko totálne zničené. Zo zdevastovaného 
lesného porastu sme postavili zemľanku chrá-
niacu pracovisko pred podobným živlom v bu-

dúcnosti, ale aj pred zvedavými očami sliedičov. 
Už počas výstavby zemľanky sme neušli ich 
pozornosti, lebo udavačstvo je sliedičom blízke, 
inak sa v živote presadiť nevedia. Nasledoval pro-
cesný kolotoč súhlasov na jej povolenie ako do-
časného pracoviska. Sonda nabrala úctyhodnú 
hĺbku 13 m a konečne dosiahla zatiaľ zasutinené 
časti jaskyne. Betonárske zabezpečovacie práce 
v nestabilnej pohyblivej hlušine niekoľkoročný 
postup spomaľovali. Keď sa konečne objavili 
pevné vápencové steny, skončila sa nezmyselná 
povolenka na prieskum. Pod Ďumbierom je leto 
krátke, a tak našou správou o činnosti za rok 
2016 je vybavovanie povolenia na ďalšie obdobie. 
Ako sledujeme okolie, asi len my ohrozujeme 
životné prostredie v chránenom území. Šľachta 
má v žraločej inštitúcii Štátnej ochrany prírody 
dvere poriadne otvorené, keď dokáže zlegalizovať 
megalomanské stavby boháčov, ba dokonca sprí-
stupňovať a prevádzkovať jaskyne. A tak nám, 
dobrovoľným jaskyniarom, zostáva šrolovský 
systém „vykopať, objaviť, preskúmať a zasypať“.

Milan Štéc, predseda SKAj takéto estetické megastavby boháčov tu možno vidieť

Plán lokality s bývalou starou sondou pod pyramídou s novou sondou v zemľanke
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Speleologický klub Slovenský raj má 
36 členov. Ich činnosť v r. 2016 bola 
zameraná na prieskum a evidenciu 
povrchových a podzemných kraso-
vých javov v Slovenskom raji. V plá-
ne činnosti klubu boli tieto akcie: 
prieskum a dokumentácia jaskýň 
Dobšinsko-stratenského jaskynného 
systému, prieskum, evidencia, doku-
mentácia a ochrana povrchových a pod-
zemných krasových javov v Slovenskom raji. 

Plánované úlohy sme splnili takto: 

prIeSkumNé práce
4. zimný pracovný zraz 

4. zimný zraz členov Speleologického klubu 
Slovenský raj sa uskutočnil v dňoch 5. 2. – 7. 2. 
2016 v penzióne Borovica v Stratenej. Zúčast-
nilo sa na ňom 21 členov klubu: Ing. Juraj Bal-
čák, Ľuboš Cibula, Peter Čížek, Viktor Daniel, 
Karolína Danielová, prof. RNDr. Matej Daniel, 
PhD., Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Hovorka, 
RNDr. Vladimír Košel, CSc., František Miháľ, 
Oľga Miháľová, Karel Molík, Pavel Molík, Otí-
lia Novotná, Ing. Peter Schuster, Matouš Sma-
tana, Ing. Peter Smatana, Ing. Branislav Tulis, 
Ing. Ján Tulis, Ing. Jozef Váš, Peter Vozárik. 
Prítomní boli aj 4 rodinní príslušníci.

Prví účastníci prišli v piatok 5. 2. okolo obe-
da, po nich ďalší až do večerných hodín.

Prvé dva dni boli oštítkované štyri jaskyne: 
Sokolica, Zrútená diera, Nad Zrútenou, Petina 
diera.

V nedeľu sedemčlenná skupina robila revíz-
ny prieskum v Kryštálovej chodbe Stratenskej 
jaskyne, ktorý nepriniesol nové skutočnosti. 
V rámci povrchového prieskumu planiny Duča 
bola navštívená Nádejná a Horcová jaskyňa, 
z ktorých sa vyhotovila fotodokumentácia a za-
merali súradnice vchodu. Objavená bola Voňavá 
jaskyňa s dĺžkou 10 m. 

6. 2. o 17.30 sa začala výročná členská schô-
dza s prezentáciou činnosti klubu za rok 2015 
a plánom na rok 2016. V správe bola zhodno-
tená celoročná práca členov klubu. Do plánu 
boli zaradené najnovšie ciele speleologického 
prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jaskyni 
Duča. V nasledujúcej bohatej diskusii sme pre-
brali mnohé problémy. 

Každý účastník dostal pred odcho-
dom zo zrazu 7. 2. diplom. Poďako-
vanie patrí všetkým za vytvorenie 
príjemného, kamarátskeho pro-
stredia a osobitne hlavnému or-
ganizátorovi Ing. Braňovi Tulisovi.

Systém Stratenskej jaskyne
Stratenská jaskyňa. V Stratenskej jas-

kyni bolo vykonaných 19 akcií, z toho 11 
pracovných, počas ktorých pokračovali sondova-
cie prieskumné práce v Chodbe reprezentantov 
a v odbočke z Priamej chodby. V Jazernej chodbe 
sa rozširovali komíny, cez ktoré do chodby prúdil 
dym počas skúšky a vzduch z jaskyne Duča. Vý-
sledky dymovej skúšky potvrdili spojenie Jazernej 
chodby v Stratenskej jaskyni s chodbou Spojka 
v jaskyni Duča. Na všetkých pracoviskách Stra-
tenskej jaskyne budeme pokračovať aj v ďalšom 
roku. Revízny prieskum, ktorý sa vykonal v Kryš-
tálovej chodbe, potvrdil už známe skutočnosti 
z predchádzajúceho prieskumu.

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnilo 8 ex-
kurzií občanov z Dobšinej a Čuntavy, pracov-
níkov Mestských lesov Dobšiná, jaskyniarov 
z Vroclavu, členov SSS a členov klubu a ich 
rodinných príslušníkov, spolu 52 exkurzistov.

Dĺžka Stratenskej jaskyne sa nezmenila:  
19 752 m. Celkove sa v jaskyni odpracovalo 49 
človekodní.

Jaskyňa Duča. Pokračovalo sondovanie 
v chodbe Spojka, ktorá smeruje na Jazernú 
chodbu Stratenskej jaskyne. Výsledky dymovej 
skúšky potvrdili naše predpoklady o možnom 
spojení Jazernej chodby Stratenskej jaskyne 
s chodbou Spojka jaskyne Duča. Dĺžka jasky-
ne Duča 1248 m sa nezmenila. 

K 1. 1. 20017 Dobšinsko-stratenský jaskynný 
systém má tento stav zameraných a vzájomne 
spojených samostatných jaskýň:

Systém Stratenskej jaskyne: Stratenská jas-
kyňa + Psie diery + Jaskyňa Duča: 19 752 m + 
2670 m + 1248 m = 23 670 m.

Dobšinská ľadová jaskyňa 1483 m
Vojenská jaskyňa 53 m
Zelená jaskyňa 31 m
Sintrová jaskyňa 17 m
Spolu Dobšinsko-stratenský jaskynný systém 

25 254 m. 

SpeLeoLogIcký kLuB SLoVeNSký raj
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49. jaskyniarsky týždeň SK Slovenský raj
V dňoch 30. 7. – 6. 8. 2016 sa uskutočnil klu-

bový jaskyniarsky týždeň v doline Tiesňavy v Slo-
venskom raji. Prví účastníci prišli už v piatok 29. 
7. dopoludnia do tábora v doline Tiesňavy. Poda-
rilo sa nám postaviť stany a začalo pršať. V tábore 
boli umiestnené 4 WECECKA. Večer sme strávili 
už pri táboráku pod nepremokavou plachtou. 

Týždňa sa zúčastnilo 19 členov klubu, 11 
hostí – rodinných príslušníkov členov klubu 
(manželky, deti...). Program bol zameraný na 
Dobšinsko-stratenský jaskynný systém a na 
južnú časť Slovenského raja.

V rámci pracovnej činnosti sa najväčšia po-
zornosť venovala jaskyni Duča, priestorom 
objaveným a preskúmaným v uplynulom roku. 
Sondovacími prácami v Spojke boli vytvorené 
podmienky na overenie prúdenia vzduchu zo 
Spojky do Jazernej chodby. Dymová skúška aj 
aróma plne potvrdili, že naše predpoklady boli 
správne. Ďalšie prieskumné práce v Jazernej 
chodbe tiež potvrdili vyššie uvedené skutoč-
nosti. Je len otázkou času, kedy sa nám podarí 
prechod z jaskyne Duča do Stratenskej jaskyne.

V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentan-
tov pokračovalo sondovanie pomocou vrtných 
prác. Práce pokračujú pomalým tempom. Do 
tejto jaskyne sa uskutočnili 3 exkurzie. Vchod – 
dóm Zlomísk: rozlúčková exkurzia členov klu-
bu – dôchodcov s foto- a videodokumentáciou. 
Vo vstupných častiach jaskyne sa urobila foto-
dokumentácia málo známych, ale zaujímavých 
morfologických a geologických tvarov.

Menší rozsah mali práce v Jaskyni pri čmelia-
kovi, kde je možné pokračovať v sifónovej časti.

V jaskyni Prepadlisko sa prekopali do voľné-
ho priestoru asi 5 × 5 m (pôdorys) s výškou 8 m.  
Strop tvoria zaklinené balvany. Prievan bol 
smerom do jaskyne. Objavené priestory sa za-
merali a zdokumentovali v dĺžke 8 m.

Do Okienkovej jaskyne boli vykonané dve 
neúspešné akcie, pri ktorých sa nepodarilo 
otvoriť dvere na jaskyni.

Každodenné zaistenie kvalitnej, pestrej, tep-
lej stravy a pitnej vody pre účastníkov mal na 
starosti Peter Čížek so svojimi pomocníkmi 
a pohotovostnou službou, technické zabezpe-
čenie týždňa Braňo Tulis. 

Výbor ďakuje veľkým aj malým účastníkom 
za vykonanú prácu, za vykopané kubíky v jas-
kyni Duča, v Stratenskej jaskyni a v Prepadlis-

ku, za plné hrnce dobrôt, za veselú náladu... 
všetkým za ochotu, ktorou prispeli k úspešné-
mu priebehu jaskyniarskeho týždňa. 

Členovia Speleologického klubu Slovenský 
raj – účastníci jaskyniarskeho týždňa: Pavol 
Balážik, Ing. Juraj Balčák, Peter Čížek, Prof. 
Matej Daniel, PhD., Viktor Daniel, Ing. Viktor 
Daniel, Karolína Danielová, Ing. Pavel Hovor-
ka, Ing. Peter Hovorka, Tomáš Hovorka, RNDr. 
Vladimír Košel, CSc., František Miháľ, Oľga 
Miháľová, Otília Novotná, Ing. Peter Smatana, 
Ing. Branislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tuli-
sová, Ing. Jozef Váš, spolu 19 členov.

 

Revízia a evidencia jaskýň a priepastí Slo-
venského raja 

Na území Slovenského raja sa uskutočnilo 
niekoľko povrchových prieskumných akcií, po-
čas ktorých bolo objavených a zaevidovaných 
niekoľkých jaskýň.

Pri povrchovom prieskume v území Lasto-
vičná sa pozorovali výduchy z Lastovičej jasky-
ne, ponoru 4a a vyvieračky pri potoku Zadnej 
doliny. Pri ďalšej akcii pri výkopových prácach 
v ponore 4a boli objavené jaskynné priesto-
ry dlhé 10 m; dostali názov Pod Špaldovou. 
Z uvedených objektov boli zamerané GPS sú-
radnice, fotodokumentácia vchodov a z obja-
venej jaskyne mapová dokumentácia.

Povrchový prieskum JV svahu planiny Duča 
priniesol objav Voňavej jaskyne s dĺžkou 10 m, 
z ktorej sa vyhotovila mapová dokumentácia. 
Okrem toho bola navštívená Nádejná a Hor-
cová jaskyňa. Z uvedených troch jaskýň boli 
zamerané GPS súradnice a urobila sa fotodo-
kumentácia vchodov. 

Pri návšteve Medvedej jaskyne sa skontrolo-
vala funkčnosť uzáveru. Povrchový prieskum 
medzi Medveďou jaskyňou a Zlatou dierou 
nepriniesol nové zistenia o jaskyniach.

Počas akcie v Prielome Hornádu boli navští-
vené Kláštorná jaskyňa, priepasť Lievik a jas-
kyňa Tunel. Objavená bola nová Jaskyňa pri 
Kláštornej asi 30 m od Kláštornej jaskyne. 
Jaskyňa predstavuje priechodný 5 m dlhý, 1 m  
široký a 1,2 m vysoký tunel s dvomi vchod-
mi, z ktorého južným smerom odbočujú dve 
prudko klesajúce chodby (západnejšia z nich 
predstavuje 3 m hlbokú priepasť), ktoré sa na 
dne spájajú v menšom dóme s klesajúcom su-
tinovým dnom. Pri meračskej dokumentácii sa 
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nameralo 10 m. Zo všetkých vyššie uvedených 
jaskýň bola vyhotovená fotodokumentácia 
vchodov a zamerané GPS súradnice.

Prieskum rokliny Kyseľ bol zameraný na foto-
dokumentáciu komína CAC (5 m) a dokumen-
táciu Pravého komína, ktorý sa nachádza asi 5 m 
napravo od komína CAC. Má výšku asi 8 m, šik-
mo stúpa s priemerom asi 0,7 × 1,0 m. Prieskum 
Okatého komína (nameraných 20 m) a Okatej 
jaskyne v jeho susedstve. Dokumentácia a foto-
dokumentácia Malej jaskyne a jaskyne Udiareň.

Počas povrchového prieskumu pravého (vý-
chodného) svahu tiesňavy Malý Sokol a blíz-
keho okolia bola objavená a zaevidovaná nová, 
15 m dlhá Jaskyňa za kužeľom, ktorá sa zdo-
kumentovala – odmerali sa súradnice vchodu, 
vyhotovila mapa jaskyne a fotodokumentácia. 
Návšteva Veľkej mločej jaskyne so zameraním 
GPS súradníc vchodu.

Počas prieskumu ľavého (severného) svahu rie-
ky Hnilec v oblasti Stratenského kaňona a blíz-
keho okolia bola objavená Znamienková jaskyňa, 
ktorá sa zdokumentovala – odmerané súradnice 
vchodu, vyhotovená mapa jaskyne a fotodoku-
mentácia. Vchod do jaskyne je široký 1,0 m, vyso-
ký 0,8 m a je situovaný na svahu bez výraznejších 
skál. Od vchodu jaskyňa najprv asi 3 m mierne 
klesá, na konci sa stáča vľavo a mierne stúpa. 
Výška chodby je 0,8 metra. Ide o jaskyňu korozív-
neho typu s celkovou dĺžkou 7 metrov. 

Ďalej sa zamerali súradnice vchodu jaskyne 
Západný tunel. 

Viac akcií sa vykonalo s cieľom kontroly sta-
vu vody v ponore Kešeľova diera. Vo vstupnom 
portáli je jazero, jeho hladina kolíše podľa prí-
toku, ale jazero zostáva. Je jasné, že pri veľkých 
zrážkach došlo k upchatiu sifónu a naplavený 
štrkový materiál vyplnil ústie. Voda presakuje 
cez sedimenty alebo má iné, nám neznáme ka-
nály, lebo hladina vody je viac-menej ustálená.

 Odber vzorky štrku nad ponorom. Odber 
vzorky štrkov sa vykonal aj v jaskyni Vajsova 
šanca. Obe vzorky sa následne vyčistili, urobila 
sa petrografická analýza a opracovanosť hru-
bej frakcie.

Prieskumná akcia v časti Šiance nepriniesla 
okrem drobných dier nové objavy jaskýň.

Pokračovala pracovná akcia s výkopovými prá-
cami nad krasovým prameňom Hansjakubová. 
Postupne sa popri skalnej stene zahĺbilo približ-
ne 1,5 m, čo predstavuje ešte asi 1 m nad výverom 

vody. V práci treba pokračovať aj na ďalších akci-
ách s cieľom dostať sa na úroveň vodného toku. 

Navštívené boli Tomášovská jaskyňa a prie-
pasť Studňa.

V uplynulom roku pokračovalo štítkovanie 
jaskýň. Okrem inštalácie štítkov s evidenčným 
číslom sa merali súradnice vchodov (pokiaľ 
to prírodné podmienky dovoľovali) a robila 
fotodokumentácia. Evidenčnými štítkami boli 
označené tieto jaskyne: Jaskyňa nad brehom, 
Sokolica, Zrútená diera, Nad Zrútenou dierou, 
Petina diera, Malé abri v Zejmarskej rokline 
(bez súradníc), Veľké abri v Zejmarskej rokline 
(bez súradníc), Diera nad Zejmarskou vyvierač-
kou. Pri týchto akciách sa objavila nová jasky-
ňa Balkón v brale (7 m), odmerali sa súradnice 
a urobila fotodokumentácia. 

Prezreli sa závrty na Pelci, v najvýchodnej-
šom je čerstvý prepad a otvára sa, je vidieť do 
hĺbky asi 1 m od dna závrtu.

Staré banské diela
Pokračovali sme vo fotodokumentácii a me-

raní súradníc vchodov starých banských diel 
– štôlní: št. Max, Nálepkovo (salamandry, bez 
výzdoby), št. Martin Gelnica (bohatý azurit, 
salamandry, mloky), št. Zora, Gelnica (náte-
ky kalcit, limonit, kratšie brčká). Št. August, 
Gelnica (farebné náteky, limonit), št. Roberti 
Gelnica (kalcit, limonit) pretekaná vodou, št. 
Mokré pole Wilhelm IV, Gelnica (bez výzdoby) 
pretekaná vodou, št. Pavol a Ištván, Poráčska 
dolina, št. Jozef stredná, Poráč (sinter, limonit), 
bezmenná št. Čučma, št. Rochus Rudňany, št. 
Legier Slovinky (sinter, limonit).

Návšteva malužinskej Modrej jaskyne (bo-
hatá modrá výzdoba – azurit a iné minerály). 

ocHraNa kraSoVýcH jaVoV  
a BezpečNoSť prI prácI

V rámci činnosti členov sa kontrolovali uzáve-
ry uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, 
Psie diery, Okienková a Duča) vrátane ich údrž-
by a jaskyne, ktoré sú ohrozované návštevníkmi.

Usporiadaná bola exkurzia na Hranovnické 
pleso pre 10 členov tábora ochrancov prírody. 
Predchádzajúca kalamita spôsobila, že nebolo 
možné navštíviť krasové pramene ani jednotlivé 
rozsadlinové jaskyne na krasovej kope Hincava. 

Okrem toho radoví členovia klubu vykonávali 
počas 56 terénnych speleologických akcií kon-
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trolnú ochranársku činnosť na vyše 100 speleolo-
gických objektoch. Naša činnosť bola zameraná 
aj na ochranu povrchových krasových javov.

V uplynulom roku nedošlo pri jaskyniarskej 
činnosti členov klubu k žiadnej mimoriadnej 
udalosti.

VýcHoVNé, INFormačNé  
a VzdeLáVacIe aktIVIty

Členovia klubu sa zúčastnili rôznych podu-
jatí organizovaných SSS, SSJ, SMOPaJ, ČSS a i. 
V multifunkčnom centre v Spišskej Novej Vsi  
7. 6. 2016 uskutočnili prednášku pre širokú ve-
rejnosť o jaskyniach a jaskyniarstve pod názvom 
Jaskyne Slovenského raja. Prednášajúci bol Fran-
tišek Miháľ. Priblížil slovom i obrazom niektoré 
jaskyne Slovenského raja. Súčasťou programu 
boli videoprezentácie Stratenskej jaskyne Fran-
tiška Miháľa a Medvedej jaskyne autorov Fran-
tiška Miháľa, Oľgy Miháľovej a Petra Hovorku.  
V diskusii vystúpil aj predseda Speleologického 
klubu Slovenský raj Ing. Ján Tulis. Z klubu sa na 
akcii zúčastnilo 5 členov: V. Daniel, K. Danielová, 
F. Miháľ, O. Miháľová, J. Tulis.

Na 18. valnom zhromaždení SSS náš klub 
zastupovali siedmi delegáti: Ing. J. Balčák, 
RNDr. V. Košel, CSc., F. Miháľ, O. Miháľová, 
Ing. P. Schuster, Ing. B. Tulis, Ing. J. Tulis. Or-
ganizačne akciu zaisťovala O. Miháľová. 

Na Speleomítingu SSS sa zúčastnilo 14 čle-
nov klubu. Aj túto akciu zaisťovala O. Mihá-
ľová (miesto konania, stravovanie a ubytovanie, 
pozvánky atď.), techniku obsluhovali Ing. Š. 
Skalský, Ing. P. Hovorka. Do programu prispel 
aj náš člen M. Soják prednáškou Archeologické 
výskumy jaskýň a ich prezentácia verejnosti.

Dvaja členovia klubu sa zúčastnili Speleofó-
ra ČSS. V rámci publikačnej činnosti v Spra-

vodaji SSS boli uverejnené príspevky O. Mi-
háľová: Speleomíting 2016, F. Miháľ: Jaskyne 
rokliny Kyseľ v NP Slovenský raj.

oStatNá čINNoSť
Klub kúpil dve maringotky, ktoré boli umiest-

nené na pozemku SSJ v Stratenej. Na pozemok 
však nie je prístup, preto sa klub rozhodol pre-
najať pozemok v Stratenej, na ktorom by ma-
ringotky zaparkoval. V súčasnosti klub rokuje 
so Železnicami Slovenskej republiky.

Záver
Členovia Speleologického klubu Slovenský 

raj sa v r. 2016 zúčastnili na 62 akciách, z toho 
56 terénnych, ktorých náplňou bol speleolo-
gický prieskum, dokumentácia a ochrana kra-
sových javov. Počas jaskyniarskych akcií sme 
odpracovali v teréne 227 dní. 

V Slovenskom raji bolo objavených a zaevi-
dovaných 6 nových jaskýň s celkovou dĺžkou 
54 m, zdokumentovalo sa 9 nových jaskýň 
s celkovou dĺžkou 87 m. 9 jaskýň bolo ozna-
čených evidenčnými kovovými štítkami, zo 7 
jaskýň sa v teréne zamerali súradnice pomocou 
navigátorov (GPS) a z 9 jaskýň sa vyhotovila 
fotodokumentácia vchodov. 

Pri porovnaní výsledkov s rokom 2015 sme 
v roku 2016 odpracovali o 83 dní menej, s prie-
merom 5,56 dňa na člena klubu. V minulom 
roku 36 % členov sa nezúčastnilo ani na jednej 
terénnej akcii (v roku 2015 to bolo 20 %). Vý-
sledky minulého roku ukázali pokles činnosti 
klubu.

Ďakujeme členom SK SR za prácu vykonanú 
v uplynulom roku a želáme úspešný jaskyniar-
sky rok 2017.

Ing. Ján Tulis, predseda klubu

SpeLeodIVer

Rok 2016 bol pre členov klubu Speleodiver 
opäť vcelku úspešný. Síce naša činnosť bola 
zameraná najmä na zahraničné potápačské lo-
kality, ale nevynechali sme ani prieskum jaskýň 
na Slovensku. 

V zahraničí sme v januári odštartovali zo 
studenej Európy a pristáli v Mekke speleopo-
tápania na Mexickom Yucatáne. Možno si 
niekto, kto bude čítať našu správu, pomyslí 

– zasa sa im jednoducho objavovalo, ale opak 
je pravdou. Sýte a dlhé ponory sú v týchto 
vodou zatopených jaskyniach nachádzajúcich 
sa v nepreniknuteľnej džungli plnej kadeja-
kých hnusôb od hadov, pavúkov a sem-tam 
aj Čechov a Slovákov. Logistika ponorov je 
najprv každodenné nosenie fliaš džungľou, 
potom vytúžený ponor a následne retransport 
fliaš. Večer prebieha dokumentácia a kreslenie 
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máp. Tentoraz prijal pozvanie aj 
„suchý“ jaskyniar Lukáš Kubiči-
na z čachtickej OS a okúsil strasti 
horúceho a vlhkého podnebia pri 
hľadaní a dokumentovaní jaskýň. 
Veď oháňať sa mačetou pri 35 °C 
nie je med lízať. Neustále vlhko 
a horúčava vyčerpá aj toho naj-
odolnejšieho dierolezca. A preto 
my speleovodníci aspoň osviežime 
svoje telá na niekoľko hodín v čí-
rych vodách mexického podsvetia. 
Tento rok sa nám podarilo objaviť a zdoku-
mentovať 6330 m vodou zatopených chodieb 
v systéme Paachil Nah (Za palapou). Celý sys-
tém tak dosiahol celkovú dĺžku 11 530 m.  
(Daniel Hutňan, Karol Kýška, Martin Abo 
Vrábel, Pavol Malík, Barbora Kýšková, Miroslav 
Manhart, Lukáš Kubičina, Martin Vacek)

Ďalšou destináciou nachádzajúcou sa vyso-
ko v rebríčku vynikajúcich potápačských a jas-
kyniarskych zážitkov je systém Bue Marino-Su 
Molente-Su Palu-Su Spiria na Sardínii. Tento 
rok sme navštívili túto lokalitu dvakrát. Prvá, 

júnová akcia mala byť o pokuse 
prepojiť Su Molente so Su Spiriou, 
čím sme sa mali zapísať do análov 
sardínskej speleológie, ale šťastie 
na anály prialo týždeň pred nami 
sardínskym kolegom, keď prepojili 
systém „zhora“, z jaskyne Su Spi-
ria. Kuriózne je, že k prepojeniu 
došlo náhodou, keď potápačovi 
plávajúcemu v jazere spadol bu-
bon do pukliny a keď poň išiel, 
doplával až na našu šnúru, ktorú 

tu zanechali Dano s Mírom dva roky predtým. 
Ale na jeho obhajobu musíme dodať, že my by 
sme do tej pukliny smerom hore asi nenapláva-
li. No čo už, 70 km dlhý systém si pripísali na 
svoje konto Sardínčania, ale to nič nemení na 
fakte, že jeho značnú časť objavili za 27 rokov 
pôsobenia českí a slovenskí jaskyniari. 

Nakoniec i tak v júni vyrazíme na ostrov. Päť 
Slovákov autom a jeden Poločech a jeden Čech 
lietadlom. Cieľ je jasný: treba zmapovať a presne 
lokalizovať prepojenie. Čo sa nám, aj keď s istý-
mi problémami, podarí. Táto veľmi dobre zor-
ganizovaná a rýchla akcia ukázala, že niekedy je 
menší, ale fyzicky zdatný tím (Karol Kýška, Dan 
Hutňan, Míra Manhart, Pavol Malík, Martin 
Abo Vrábel, Peter Ivančík a Marek Hluch) oveľa 
efektívnejší ako mnohočlenná výprava.

Druhá početná spoločná výprava na Sar-
díniu sa konala na jeseň a ako cieľ sme mali 
prekopať sa suchým vchodom do zadných častí 
Bue Marina cez úzku puklinu Buko. To sa síce 
nepodarilo, ale za výdatnej pomoci čachtických 
jaskyniarov sme sa aspoň opäť priblížili k vytú-
ženému cieľu. Ďalšou métou bol útok na se-
vernú vetvu Bue Marina. Čakali nás dve úlohy, 
prvá bola liezť komín za 20. sifónom. Podujali 
sa na to Karol s Paľom a podarilo sa im v neko-
nečnom komíne dosiahnuť výšku 50 m. Všetko 
dobre dopadlo a okrem utopenej vŕtačky pri 
transporte z jaskyne sa tešili z dosiahnutej 
výšky. Komín sa nepodarilo ani silným svetlom 
nasvietiť, takže zostáva ako výzva do budúcna.

Druhá dvojka Dano s Mírom zaútočili na 
koncové časti v severnej vetve a predĺžili jaskyňu 
o ďalších 400 m, z toho je 300 m v sifóne. Ne-
mali to jednoduché, pretože transport fliaš až 
na koniec a dlhé a hlboké sifóny vedia poriadne 
unaviť. Po 20 hodinách sa vrátili do základného 
tábora a mohli spokojne referovať o úspechu. Mexiko – Yucatán, cenot Mariposa. Foto: L. Kubičina
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Všetky tieto činnosti by neboli možné bez 
dokonalej spolupráce medzi chlapmi zo Spe-
leoaquanautu a Speleodiveru pri transporte 
nepredstaviteľného množstva materiálu me-
dzi jednotlivými sifónmi. Na tejto jesennej 
výprave sa zúčastnili Karol Kýška, Barbora 
Kýšková, Pavol Malík, Michal Plankenbuchler, 
Peter Ivančík, Lukáš Kubičina, Martin Macho, 
Zdenko Otruba, Silvia Rojková (a celý tím Spe-
leoaquanautu).

Cieľom ďalšej významnej výpravy bolo Ma-
cedónsko (Kýška, Malík, Vrábel). Tu sme sa 
zamerali na speleopotápačský prieskum v Slo-
vačke jame. Naplánovali sme všetko s Paľom 
Pokrievkom, schválil nám to Janko Šmoll 
a frflal nám do toho Martin Sluka. Výsledok 

je, že sme sa potápali 500 m hlboko, čo podľa 
Jana Šmolla je slovenský rekord. Podľa mňa, 
keďže som sa zanoril, hmatom naplával asi 
15 m a zapikoval hlavou do bahna, to rekord 
nie je. Podarilo sa však objaviť nové metre za 
polosifónom, ktorý sme s Paľom Malíkom 
prekonali a mladý Holúbek s mladým Pokriev-
kom vyčerpali: otcovia na nich môžu byť hrdí, 
podľa mňa toto je rekord, pretože dvaja aktívni 
synovia predtým aktívnych jaskyniarov sa na 
takejto výprave ešte tak hlboko nestretli. Sum-
ma summarum cca 500 m nových priestorov 
v Slovačke jame potešilo. 

V auguste sme operovali v Slovinsku v jas-
kyni Boka, kde sme po úmornom výstupe 
k výveru absolvovali ešte úmornejší ponor vo 
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vode „teplej“ 2 °C. Napriek nepriaznivým hyd-
rologickým podmienkam sa nám podarilo ob-
javiť a zamerať 150 m nových suchých priesto-
rov. Opäť tímová spolupráca Speleoaquanautu 
a Speleodiveru sa ukázala ako vysoko efektívna 
(Kýška, Kýšková, Malík, Vrábel, Hutňan, Man-
hart, Hluch, Holovič a Speloaquanaut).

Na Slovensku sme sa venovali už obľúbené-
mu Skalistému potoku, kde pod taktovkou 

Zdenka Hochmutha, ktorý na našu radosť 
už opäť poskakuje na oboch nohách, sme 
uskutočnili jednu akciu v sifóne 17.17. Tu 
sme mapovali priestory, ktoré boli objavené 
na predchádzajúcej akcii. Keďže dosiahnutá 
hĺbka bola 38 m a sifón je extrémne úzky, 
do konca roku sa nám nepodarilo obnoviť 
činnosť na tomto veľmi nádejnom mieste. 
Azda ročná prestávka nám dá dostatočne dlhý 
čas, aby sme zabudli na strasti v tomto sifó-
ne (Manhart, Kýška, Vrábel, Malík, Kýšková, 
Hluch, Ivančík).

Venovali sme sa aj jaskyniarsky inak prospešnej 
činnosti. V spolupráci s jaskyniarskou skupinou 
Skalní duchové pod vedením Báry Apelovej sme 
v júni spoluorganizovali jaskyniarsky tábor detí 
v Čachtickom krase. Tiež sa naše ratolesti zú-
častnili v auguste Bárou organizovaného tábora 
v Slovinsku v nádhernom prostredí Škocjan-
ských jaskýň. V novembri boli pre zmenu v De-
mänovskej doline, opäť so Skalnými duchmi, 
kde sa o nich výborne postaral okrem iných aj 
Paľo Herich. Úzko spolupracujeme aj s našou 
naj  spriatelenejšou oblastnou skupinou Čachtice, 
keď sme sa zúčastnili niekoľkých pracovných 
akcií v Čachtickom krase.

Keď zhrnieme rok 2016, tak v zahraničí sme 
objavili 7380 metrov nových jaskýň a zdoku-
mentovali sme 6880 metrov. Na Slovensku sme 
zdokumentovali iba 95 metrov. 

Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčast-
ňujú na našich akciách, že ešte majú chuť to 
s nami vydržať.

Karol Kýška, predseda klubu

Skalistý potok za sifónom 17.14. Foto: K. Kýška

Macedónsko. Foto: K Kýška
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Sekcia speleopotápania nemá presne vy-
medzené pracovné územie a jej činnosť sa 
predpokladá ako súčinnostná spolupráca so 
skupinami v rámci SSS pri objavovaní, pries-
kume, dokumentácii a mapovaní zatopených 
častí jaskýň a podzemných priestorov. Preto je 
postavená predovšetkým na základe oslovenia 
iných skupín a subjektov pri potrebe preskú-
mať podzemné priestory speleopotápačskou 
technikou.

V roku 2016 uskutočnila skupina 21 pra-
covných akcií. Predovšetkým sme sa sústredili 
na potápanie v zatopených častiach banského 
diela Slovenské opálové bane (20 pracovných 
akcií). Aj keď nejde o jaskynné prostredie, ale 
o potápanie v zatopených podzemných pries-
toroch, je to činnosť určená výlučne pre jasky-
niarske potápačské skupiny. V tomto našom 
najvýznamnejšom banskom diele a lokalite 

európskeho významu pracujeme na jeho sprí-
stupňovaní potápačskej jaskynnej komunite. 
Práce budú ďalej pokračovať. 

Uskutočnili sme jednu pracovnú akciu  
v Jazernej jaskyni s cieľom odobrať vzorky 
sedimentov a vody na chemické určenie ich 
pôvodu. Chemické analýzy vykonal a výsledky 
spracoval Mgr. Tomáš Lánczos, PhD., z Kated-
ry geochémie Prírodovedeckej fakulty UK. 

V roku 2016 pokračoval výcvik jaskynných 
potápačov. Celý rok sme zhodnotili a uzavreli 
15. 1. 2017 na členskej schôdzi v Stupave. Na 
rok 2017 máme naplánované práce v Slo-
venských opálových baniach. Operatívne sa 
prispôsobíme požiadavkám iných jaskyniar-
skych skupín v prípade, že budú mať potre-
bu vykonať prieskum zatopených častí jaskýň 
a iných podzemných priestorov. 

Peter Kubička, predseda sekcie 

SekcIa SpeLeopotápaNIa

Skupina za uplynulé obdobie usku-
točnila prieskum na 8 pracovných 
lokalitách. 

Prevažnú časť prieskumu veno-
vala Jaskyni Javorinka-Nádejná. Na 
prieskum jazierka Nad Chlievikom 
bolo potrebné zabezpečiť hadice na 
odčerpanie vody, pri transporte sa 
poškodili hadicové spojky, čím vznikol 
problém so zavzdušňovaním prečerpávacieho 
potrubia. Nasledujúcou akciou sa zistilo, že 
jazierko je bez vody, takže členovia vykopali 
sondu na konci jazierka a po siedmich met-
roch objavili ďalšie jazierko a bočnú chodbu 
v dĺžke 27 m. Pri nasledujúcej akcii bolo jazier-
ko znova zaplavené napriek tomu, že celkove 
v jaskyni bol nízky stav vody; to naznačuje, že 
táto časť sifónov má samostatný vodný režim, 
citlivý na prítok a odtok vody. Tieto stavy 
sa pozorovali v mesiacoch január až marec. 
Prieskumu priestorov na dne Marakany pred-
chádzal problém, keď sifón Cerberus v zim-
nom vchode bol do polovice zaplavený, hoci 
akcia bola vo februári. Vstup do jaskyne sa 
uskutočnil vchodom cez Nádejnú jaskyňu, no 
prieskum priestorov na dne Marakany po nie-

koľkých metroch musel byť ukonče-
ný pre nebezpečenstvo závalu. Jasky-
ňa Javorinka-Nádejná k 31. 12. 2016 
dosiahla dĺžku meraných chodieb  
11 936 m s deniveláciou 480 m. 

Počas jednej akcie skupina znova 
zopakovala pokus spojenia pomocou 
pipsov medzi Galériou v Belianskej 

jaskyni a Puklinami nad Belianskou jas-
kyňou. Skupina na Galérii vysielala signál 

a skupina na povrchu pri Puklinách nad Belian-
skou jaskyňou zabezpečovala príjem pomocou 
dvoch prijímačov. Signál bol zachytený dvakrát 
na vzdialenosť 89 m a 15 m, čo potvrdilo čias-
točne výsledky z predchádzajúcich pokusov. 

V Prievanovej jaskyni členovia skupiny pokra-
čovali v sondážnych prácach a zamerali 26,18 m  
nezameraných chodieb, čím táto jaskyňa do-
siahla celkovú dĺžku zameraných chodieb 53 m 
s deniveláciou 37 m. Zároveň sme lokalizovali 
Jaskyňu pri Kamzičej ľadovej jaskyni, ktorú sme 
čiastočne preskúmali v dĺžke cca 22 m. Povrcho-
vým prieskumom Širokej doliny sme kontrolo-
vali prieduchy a povrchové krasové javy. Spo-
luprácou s biospeleológom sa členovia skupiny 
zúčastnili sčítavania netopierov v Alabastrovej 

jaSkyNIarSka SkupINa SpIšSká BeLá

Organizačné správy SSS



68Organizačné správy SSS Spravodaj SSS 1/2017

jaskyni a v jaskyni Aksamitka. 
Na požiadanie starostu obce 
Sulín sme navštívili lokalitu 
Zbojnícka džura a postúpili ju 
na preskúmanie pracovníkovi 
SSJ. Ide o pseudokrasovú puk-
linovú jaskyňu. 

V rámci ochrany krasu dvaja 
členovia vykonávali jaskynnú 
strážnu službu na určených 
lokalitách. Počas roka sa 4 
členovia zúčastnili cvičení JZS  
v školiacom stredisku HZS. 
Pod patronátom jaskyniarskej 
skupiny pracuje speleokrúžok 
pre žiakov pri Základnej škole 
J. M. Petzvala v Spišskej Belej.  
V uplynulom roku sa do čin-
nosti krúžku zapojilo 22 
žiakov, ktorí získavali prvé 
skúsenosti na lezeckej ste-
ne Havran. Počas akcie „Noc 
v múzeu“ v Múzeu TANAP-u 
v Tatran skej Lomnici skupi-
na prezentovala výstavu foto-
grafií a prednášky o činnosti 
jaskyniarskej skupiny spre-
vádzané krátkymi videofilmami z činnosti 
skupiny. Skupina uskutočnila spomienkový 
jaskyniarsky večer venovaný 135. výročiu obja-
venia Belianskej jaskyne a jej spoluobjaviteľovi 
a zakladateľovi Tatranskej Kotliny Augustovi 
Kaltsteinovi. V rámci propagácie činnosti našej 
skupiny uskutočnil Igor Michlík prednášku 

spojenú s premietaním filmu na Cestovateľ-
skom seminári na Popradskom Plese.

Celkove skupina počas pracovných akcií 
objavila cca 51,5 m jaskynných priestorov 
a zdokumentovala 26,18 m meranej dĺžky 
priestorov. 

Vladimír Fudaly, predseda skupiny
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Výročná členská schôdza JK sa usku-
točnila 6. 2. 2016 v Pružine-Priedho-
rí, za nového člena bol prijatý M. 
Jakúbek, za čakateľov M. Florek, 
P. Grman, I. Legéň, K. Niková, T. 
Páczer, P. Peško, Z. Števková, J. a F. 
Vrábelovci. Na konci roka mal klub 
43 členov, v zložení výboru nenastali 
zmeny. Klub s vlastnou právnou subjekti-
vitou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slo-
venskej speleologickej spoločnosti, predseda 
klubu aj ako člen výboru SSS. 

Podľa 117 tech. denníkov a ostatnej evidencie 

sa za celý rok uskutočnilo 206 akcií (na porovna-
nie rok predtým 99 TD a 201 akcií). V niektoré 
dni sa konalo viac samostatných akcií, niekoľko 
akcií bolo viacdňových, ďalšie akcie sa neevidova-
li. Aspoň na 1 akcii sa zúčastnilo 34 členov (pred 
rokom ich bolo 29). Na pracovných akciách sa 
zúčastňovali aj nečlenovia JK s ambíciou stať sa 
členom, resp. čakateľom v klube alebo členovia 
iných jaskyniarskych skupín a klubov SSS i ČSS. 

V speleologickom prieskume krasu a jaskýň 
sme zaznamenali čiastkové úspechy; išlo len  

o menšie objavy a postupy. Činnosť 
v Strážovských vrchoch sa sústredila 
na jaskyne, resp. krasové lokality 
Dlhé skaly – sonda nad Jamami, 
Brcove diery, Jaskyňa (Priepasť) na 
Hrubej Kačke (postup asi 15 m), 

Priepasť medzi Kačkami – Kortman-
ka (výmena rebríka, konštrukcia nos-

níka, inštalácia lanovky), Rečica (najmä 
Jaskyňa pod kótou 821 m, dĺžka asi 20 m) 
a Skalná dolina (Skalná medvedia j., asi 10 m), 
Strážovská priepasť a Četníkova svadba. V Sú-
ľovských vrchoch to boli jaskyne na Veľkom 
Maníne, najmä Jaskyňa pod Černokňažníkom 
a Partizánska jaskyňa. V Tribeči Vápenný vrch 
– jaskyne Brloh, Kopanica a ďalšie, jaskyne Šim-
lov. Pracovalo sa aj v iných jaskyniach, ako Ho-
doň – Jazovčie, Jazvečia j., Matkina j. (Strážovské 
vrchy), Šatňa (Súľovské vrchy), J. v Dúpnej skale 
I (Lúčanská Malá Fatra) a Džimova spása (Po-
važský Inovec). Exkurzná a výskumná činnosť 
a iné aktivity počas roka boli ťažiskom akcií 
v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ). Poznávací, 
výcvikový, dokumentačný či kontrolný charak-
ter mali aj návštevy jaskýň na Strážove, Otcovej 
j., Temných jaskýň, Vápencovej j. a na iných 
lokalitách. V ďalších prípadoch išlo o účasť 
na pracovných akciách iných klubov SSS – JK 
Dubnica n. Váhom (Mojtínsky kras), JK Speleo 
Turiec (Belianska dolina vo Veľkej Fatre) a JK 
Dem. Dolina (Pustá j., Krčahovo), resp. na na-
šich prac. akciách inde (Tribeč – Dobrotínska j.). 

Náplňou akcií boli prevažne prieskumné son-
dovacie či kopáčske práce, transport materiálu, 
zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt, 
fotografická a iná dokumentácia jaskýň či účasť 
na ich výskume, povrchový prieskum. V PDJ 
vykonávali paleontologický výskum členovia 
ZO ČSS Býčí skála z Moravského zemského 
múzea v Brne; výskum sa začal už r. 2013 a bude 
pokračovať aj r. 2017). Náplňou viacerých akcií, 
a to aj v rámci speleologickej strážnej služby, 
bola ochrana jaskýň a starostlivosť o krasové 
javy (čistenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opra-
vy a údržba uzáverov jaskýň) i o bezpečnosť 
pohybu v jaskyniach a ich okolí. Vyhotovili  
a osadili sme tretiu reťaz a smerovník k Par-
tizánskej jaskyni na V. Maníne a vyznačkovali 
trasu k nej; žiaľ, smerovník aj informačnú ta-

jaSkyNIarSky kLuB StráŽoVSké VrcHy

Jaskyňa pod Černokňažníkom v Manínskej tiesňave. 
Foto: B. Kortman
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buľku pri vchode (osadená r. 2015) 
niekto odcudzil. Exkurzné návštevy 
(Dúpnej, Kortmanky, jaskýň na Strá-
žove, Otcovej a Matkinej j. a iných 
jaskýň u nás, ale aj počas Jaskyniar-
skeho týždňa SSS v Borinke v Ma-
lých Karpatoch) okrem spoznávania 
krasových javov poslúžili aj na získa-
vanie praktických skúseností a ove-
renie schopností najmä začínajúcich 
či nádejných jaskyniarov a jaskynia-
rok a prehlbovanie záujmu o jaskyne 
a jaskyniarstvo. 

Spolupráca s členmi iných skupín 
a klubov SSS a ČSS bola zameraná 
predovšetkým na praktickú speleolo-
gickú činnosť, ale aj iné aktivity. Naj-
viac sme sa stretávali na pracovných akciách 
a pri iných príležitostiach s členmi JK Dubnica 
nad Váhom i ďalších jaskyniarskych skupín od 
nás a z Moravy. 

V PDJ sme tak ako po iné roky zorganizovali 
viacero akcií pre širokú verejnosť. Sprístupnili 
sme ju v rámci 6. ročníka podujatia Zelená 
modrá (s osvetlením a organovým koncertom), 
resp. 8. ročníka Horomil festu; návštevníkom 
jaskyne sme poskytli lektorské a sprievodcovské 
služby s náučno-výchovným i ochranárskym za-
meraním. Dvojdňové podujatie Zelená modrá 
sme ku koncu júna pripravili v spolupráci s ob-
cami Čelkova Lehota, Pružina a ďalšími spolu-
organizátormi. Jeden i druhý deň sa na ňom 
zúčastnilo po cca 300 záujemcov. Jeho súčasťou 
boli tradične vystúpenia country a folkových 
hudobných skupín vrátane našich Kortmanov-
cov v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Leho-
te a 4. ročník turistického pochodu Čelkovská 

desiatka, vedúci odtiaľ k Priepasti medzi Kač-
kami a nazad, opäť s trasou aj pre cykloturistov. 
Začiatkom októbra sme zorganizovali v Dúpnej 
sprievodné podujatie Horomil festu – festivalu 
hôr a cestovania v Považskej Bystrici pre asi 60 
návštevníkov a v ten istý deň na Kortmanke  
4. stretnutie členov OZ Mikroregión Strážovské 
vrchy (členom OZ je aj JK Strážovské vrchy) 
a občanov okolitých obcí pod názvom Strážov-
ské vrcholenie za účasti 150 dospelých a detí; 
skoro 20 z nich sa dostalo do priepasti vďaka 
novému elektrickému vrátku s príslušenstvom. 
Príležitostne a po predchádzajúcej dohode sme 
vyšli v ústrety ďalším záujemcom o prehliadku 
PDJ: materské, základné a stredné školy z Pruži-
ny, Považskej Bystrice, Žiliny, Martina, Ružom-
berka, Bratislavy a Orlovej na Morave, deti a do-
spelí z letných táborov v RZ Priedhorie, turisti, 
jaskyniari a iní návštevníci od nás a z ČR. Medzi 
návštevníkmi boli aj hostia z ďalekých Filipín. 
Celkove si PDJ počas návštevných akcií prezrelo 
viac ako 1000 osôb, ďalší sa zúčastnili predná-
šok a besied s predsedom JK v Kúpeľoch Nim-
nica, na ZŠ SNP v Považskej Bystrici; viacerí sme 
predstavili našu činnosť v novembri na podujatí 
v KD Pružina, nechýbali sme ani na Ekologic-
kom jarmoku v Pov. Bystrici a na pružinskom 
salaši sme pripravili pre prítomných na jednej 
z tamojších akcií baraninu na mongolský spô-
sob. Jaskyniarske pesničky Kortmanovcov od-
zneli na prezentácii CD Diery do sveta na ZUŠ 
v P. Bystrici a v KD Veľké Uherce, keď predtým 
sme sa zúčastnili na prac. akcii v Dobrotínskej 
jaskyni v spolupráci so SK Tribeč a KST Veľké 

Stánok JK Strážovské vrchy na Ekologickom jarmoku 
v Považskej Bystrici

S moravskými jaskyniarmi pri Jaskyni na Hrubej Kačke
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V roku 2016 členovia Speleoklubu 
Šariš pokračovali v prieskume jas-
kýň na Slovensku i v zahraničí. 
Zúčastnili sa spoločných akcií or-
ganizovaných SSS. Naša aktivita je 
zhruba na úrovni minulých rokov, 
konštatujeme väčšiu pohodu v klube  
a radosť z našej práce.

Za rok 2016 sme uskutočnili približne 60 
akcií; tie boli čisto v našej réžii, avšak ako je 
u nás bežné, zúčastnili sme sa mnohých akcií 
iných klubov, resp. spoločných akcií viacerých 
klubov SSS. Okrem toho naši členovia jednot-
livo absolvovali asi 30 akcií. 

Vypracovali sme 39 technických denníkov, 
veľmi významná je činnosť našich členov P. 
Imricha a F. Majerníčkovej pri mapovaní jas-
kýň pri Telgárte a na iných lokalitách. Najak-

tívnejšími členmi sú Františka Majer-
níčková, Peter Imrich a Ján Jalakša, 
nasledujú Martin Hajduk, Vladimír 
Paľa, Juraj Timura st. a Ján Ducár.

Domáce krasové lokality
Naše členky, Peter Imrich a Vla-

do Paľa  pokračovali v prieskume jas-
kýň  Homoľa a Stratený potok na Muránskej 

planine spoločne so Speleoklubom Drienka. 
Môžeme s radosťou konštatovať nové objavy 
a nádejnú budúcnosť v tomto systéme jaskýň. 
Naši mapéri spoločne s členmi Speleoklubu 
Drienka v jaskyni  Homoľa namerali  15 m 
nových objavov a v Stratenom potoku 1703,85 
m nových chodieb. Práce pokračujú.

Pomáhali sme v krase okolo Malužinej, 
konkrétne v Malužinskej jaskyni, ale i v no-

Uherce. V októbri boli veľkouherskí turisti na 
výlete u nás, vybrali sme sa s nimi na Ostrú Ma-
lenicu a do Mojtínskej jaskyne.

Zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali 
v apríli na Speleomítingu SSS vo Svite a viacerí 
sme sa zúčastnili aj na Jaskyniarskom týždni 
SSS v Borinke a na Jaskyniarskom Silvestri na 
Mojtíne. O našej činnosti a jaskyniach alebo 
o iných aktivitách členov JK sa mohla široká 
verejnosť dozvedieť z regionálnych i celoslo-
venských médií: Považskobystrické novinky, 
MY Považské noviny, TV Považie, Slov. roz-
hlas (Rádiovíkend), TV Markíza. V Spravodaji 
SSS, ktorého formálnu a obsahovú stránku 
majú na starosti J. Kasák a B. Kortman, okrem 
niekoľkých fotografií, správy o našej činnosti 
v č. 1 a zdravice k životnému jubileu I. Stei-
nera v č. 4 vyšli kratšie články B. Kortmana  
o Zelenej modrej (č. 2) a ocenení, ktoré sme za 
ňu získali (č. 4), a o kreslenom jaskyniarskom 
humore. Vydali sme dva materiály o PDJ – v ree-
dícii skladačku Kráľovná Dúpna a v spolupráci 
s paleontológmi z Brna novú skladačku Jaskyňa 
pravekých šeliem; ich tlač financovala OOCR 
Región Horné Považie, ktorej sme pridruženým 
členom. Na našu prezentáciu sme si dali vyro-
biť odznaky Č10 a PDJ a vreckové kalendáriky. 
Naša klubová webová stránka vinou zanepráz-
dnenosti jej administrátora aj vlani „spala“; ten-

to problém by sa však mal už čoskoro vyriešiť. 
Slabinou je i nižšia účasť na klubových akciách, 
aj keď viacerým vo väčšej aktivite bránili pra-
covné alebo študijné povinnosti, starostlivosť 
o rodinu či zdravotné a iné dôvody. Tí, s kto-
rými sme sa po celý rok stretávali menej, by si 
mali vziať príklad z tých, ktorí hoci zatiaľ nie 
sú našimi členmi, aktívne sa zúčastňovali na 
pracovných akciách.

Všetkým členom a čakateľom, ale aj ostat-
ným účastníkom našich akcií a podujatí, ktorí 
si vedeli nájsť čas na jaskyne a na to, čo s nimi 
súvisí, vyslovujem uznanie a ďakujem im. 

Bohuslav Kortman, predseda JK

Štyria predsedovia klubov SSS na Jaskyniarskom 
Silvestri v januári 2016, Mojtín

SpeLeokLuB šarIš
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vom objave Modrá jaskyňa. V spolupráci so 
Speleoklubom Červené vrchy a Speleoklubom 
Chočské vrchy naši mapéri zamerali 250 m no-
vých priestorov v tejto jaskyni z celkovej dĺžky  
657 m. Veríme, že práca v tamojšom krase 
bude korunovaná úspechom. 

Naši členovia sa zúčastnili nových objavných 
prác na ponoroch na Podbanskom pri Troch 
studničkách vo Vysokých Tatrách.

Zahraničné krasové lokality
Minulý rok bol chudobnejší 

na zahraničné výpravy, naša člen-
ka Gabika Majerníčková sa spo-
ločne so Speleoklubom Červené 
vrchy a Speleoklubom Chočské 
vrchy zúčastnila poznávacej ex-
kurzie po sprístupnených jasky-
niach Rumunska.

Domáce nekrasové lokality
V našej najväčšej pýche – pseu-

dokrasovej Jaskyni pod Spiš-
skou – sme vymenili už znač-
ne prehnité drevené rebríky za 
nové železné, ktoré nám venoval  
a pomohol aj osadiť náš spon-
zor z obce Brezovica. Túto jas-

kyňu sme ukázali našim kolegom jaskyniarom 
z Prešova a majú o ňu záujem aj iní milovníci 
jaskýň.

V Slanských vrchoch dohliadame na Veternú 
dieru v Malej Zobranej, v roku 2016 sa nestala 
terčom vandalov. Terénny prieskum v pseudo-
krasových lokalitách Chmiňany a Chminianska 
Nová Ves (smer Ondrašovce) bol neúspešný.

V Zbojníckej diere nad Drienicou v poho-
rí  Čergov stále aktívne pôsobí náš čakateľ  
a má povzbudzujúce objavy. Jedna akcia bola 
v Levočských vrchoch pri obci Bajerovce, kde 
je Šenvížska skala. Ťažké zimné podmienky 
a veľké množstvo snehu neumožnili väčší 
povrchový prieskum v nádejnej oblasti. Iste 
sa tam ešte vrátime.  Rovnako aj povrchová 
akcia pri rekognoskácii posuvu na Branisku 

Džandžurova diera nad Sabinovom. Foto: J. Ducár

Jaskyňa pod Spišskou, inštalácia nových rebríkov. 
Foto: F. Majerníčková 

Veterná diera v Malej Zobranej. 
Foto: M. Hajduk 

Pamätná čutora kapitána Horáka 
nájdená v Mesačnej jaskyni v Le  voč-
ských vrchoch. 
Foto: J. Ducár
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neďaleko obce Poľanovce nepriniesla povzbu-
divé výsledky.

Historické podzemie
V marci 2016 sme boli na exkurzii v štôlňach  

a v banskom múzeu v Hnilčíku. Okrem podzem-
ných priestorov sme si prezreli aj technické pa-
miatky na spracovanie rudy. Podobné akcie majú 
veľký ohlas u našich členov a sympatizantov.

Naši členovia navštívili aj iné montanistické 
lokality (okrem klasických opálových baní) aj 

banícku osadu Magurka a limonitové štôlnič-
ky v údolí Starého potoka nad obcou Herma-
novce nad Topľou.

Iné aktivity
Tak ako po minulé roky, aj uplynulý rok sme 

sa zúčastnili Speleomítingu vo Svite a medzi 
účastníkmi jaskyniarskeho týždňa nechýbali 
dvaja naši členovia.

Martin Hajduk, 
predseda speleoklubu

Činnosť Speleoklubu Tisovec v roku 
2016 sa vykonávala vo vymedzenom 
území Tisovského krasu a časti Mu-
ránskej planiny na základe povolenej 
výnimky Krajského úradu životného 
prostredia v Banskej Bystrici a v zmysle 
plánu práce na toto obdobie.

Prieskumná činnosť
Dňa 21. 2. sa počas sondážnych prác v lo-

kalite Hlboký jarok podaril mimoriadny objav. 
Po odkopaní vrstvy zeminy a skál bola obja-
vená nová, 5 m hlboká puklinová jaskyňa (D. 
Hutka, M. Poprocký). 25. 2. bolo objavené po-
kračovanie v dĺžke 30 m (D. Hutka, M. Ryček)  
a 11. 3. v dĺžke 10 m (D. Hutka, J. Pavlík, I. Ku-
bíni, L. Vlček, M. Poprocký). V jaskyni sa našli 
kosti medveďa a iných zvierat. Niekoľko kostí 
bolo neskôr identifikovaných ako ľudských, 
pravdepodobne z praveku. Mimoriadny nález 
bol ohlásený SAV Nitra a AM SNM v Bratisla-
ve. Jaskyňa sa zabezpečila uzáverom, zatiaľ má 
dĺžku 45 m a nazvali sme ju Revúcka sonda.

V Moravskej jaskyni v spolupráci s morav-
skými jaskyniarmi bolo objavené pokračovanie 
v dĺžke 30 m. Neskôr L. Vlček, D. Hutka a jasky-
niari zo SK Muránska planina Milan a Martin 
Poprocký postúpili v jaskyni o ďalších 10 m;  
jaskyňa tak dosiahla celkovú dĺžku 103 m, vy-
hotovila sa a bola publikovaná mapa.

V Jazernej jaskyni pokračoval prieskum su-
chých častí a bolo objavené pokračovanie jas-
kyne, prvé od roku 1952. Po prekopaní šik-
mého zahlineného kanála sa M. Hecko a D. 
Hutka dostali k 4. jazeru, ktoré objavil v roku 
1969 T. Sasvári preplávaním sifónu. Na druhej 

strane jazera sa nachádzajú dva šikmé 
komíny smerujúce do masívu.

Ďalej sa pracovalo v jaskyni Hrado-
vá č. 31 a Biele vody.

D. Hutka, K. Hutková, M. Hecko 
a L. Vlček v rámci spolupráce so Spe-
leoklubom Muránska planina sa zú-

častnili vyše 50 spoločných akcií v ich 
lokalitách. Šlo najmä o objavné, pries-

kumné a dokumentačné akcie do Bobačky, 
Vtáčej jaskyne a ďalších.

V Tisovskom krase sa v roku 2016 uskutoč-
nilo päť potápačských akcií v Jazernej jaskyni 
a Teplici. Z našich jaskyniarov sa na nich zú-
častnili D. Hutka, M. Hecko, L. Vlček, T. Sasvá-
ri a potápači P. Kubička a v ďalších akciách Z. 
Schusterová, M. Ševeček, J. Blaho, M. Zverka. 
Ďalšími účastníkmi boli L. Strelková, T. Lán-
czos, V. Kovačič, J. Honzejk, L. Appelt.

Z akcií boli urobené kamerové záznamy, 
odobrali sa vzorky vody, zamerali sa zatopené 
priestory. 

V Jazernej jaskyni bola prekopaná skratka 
a na uľahčenie vstupu potápačov do vody sa 
zabudovali technické pomôcky. Do 4. jazera 
boli dopravené 2 člny.

Dokumentačná činnosť
Bola vyhotovená komplexná mapa Teplice, 

nové zamerania zatopených priestorov Jazernej 
jaskyne, vyhotovená fotodokumentácia a fil-
mové záznamy Teplice a Jazernej jaskyne.

Ochrana krasu
Priebežne sa kontrolovala Čertova jasky-

ňa, kde bol nainštalovaný kamerový systém. 

SpeLeokLuB tISoVec
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Kontrolovali sa uzávery jaskýň Teplica, Sucho-
dolská, Michňová a Nová Michňová, Kostolík  
a ďalšie jaskyne. 

Osvetová a propagačná činnosť
Jaskyniarska činnosť nášho speleoklubu bola 

prezentovaná v Tisovskom mesačníku, Spravo-
daji SSS, MAXimum 2016, Enigma, poľskom 
časopise Jaskinie, na rimava.sk, v rádiu Regina 
BB a televízii JOJ. Pre verejnosť a miestne školy 
v rámci zrazu speleopotápačov bola sprístup-
nená výstava fotografií Martina Strmisku, Pet-
ra Kubičku a Michala Ševečka zo zatopených 
priestorov jaskýň a opálových baní Dubník.

Jaskyniarska základňa Suché doly
Akcie boli zamerané na úpravu okolia a lik-

vidáciu zvyškov starej chatky. V interiéri bola 
dokončená betónová podlaha, pokračovalo 
zatepľovanie a obklad tatranským profilom. 
Vybudovalo sa vonkajšie zábradlie, ktoré spon-
zorsky zabezpečili Mestské lesy Tisovec (Ing. K. 
Kubíni). Zabudovala a obmurovala sa kozubo-
vá vložka. Materiál na dokončenie krbu spon-
zorsky zabezpečili MUDr. J. Dianiška, P. Vetrák 
a Ing. J. Hecko. Skupina poľských jaskyniarov 
pod vedením Róberta Pesta s L. Vlčekom spon-
zorsky nainštalovala solárne osvetlenie chatky.

Ostatné
Potápačskej akcie v jaskyni Bobačka sa zúčast-

nili L. Vlček, D. Hutka, M. Hecko, J. Brndiar.
D. Hutka zabezpečil čistenie a kosenie ži-

dovského cintorína, úpravu chodníka a od-
stránenie spadnutých stromov. Dňa 16. júla 
2016 bola v Symbolickom cintoríne odhalená 
pamätná tabuľa spoluobjaviteľovi Moravskej 
jaskyne J. Gregorovi. Autorom pamätnej tabule 
je Z. Nišponský.

Speleomítingu a valného zhromaždenia SSS 
vo Svite sa zúčastnili D. Hutka, L. Vlček, J. Pavlík 
a K. Hutková. D. Hutka, L. Vlček a K. Hutková 
boli účastníkmi 57. jaskyniarskeho týždňa v Bo-
rinke-Košariskách. V októbri 2016 sa uskutočnil 
tradičný, už 5. zraz speleopotápačov. Dopo-
ludňajší program v sobotu sa začal exkurziou 
v jaskyni Teplica. Poobede pokračoval program 
prednáškami a premietaním. V rámci programu 
bola otvorená výstava fotografií s jaskyniarskou 
a speleopotápačskou tematikou, doplnená vý-
stavou prírodnín a artefaktov z jaskýň a zatope-
ných priestorov. Nedeľný program pokračoval 
prehliadkou jaskyne Bobačka.

Člen nášho speleoklubu L. Vlček navští-
vil viaceré krasové oblasti Slovenska, Česka, 
Maďarska, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, 
Slovinska, Rakúska a Poľska. Spolupracoval 
s viacerými skupinami a klubmi na Slovensku, 
najmä SK Muránska planina (Bobačka, Vtáčia 
a ďalšie jaskyne), ale aj v zahraničí (Česko, 
Poľsko, Írsko). Publikoval v odborných jasky-
niarskych časopisoch, spolupracoval s televízi-
ou a rozhlasom formou vstupov o speleológii. 
Spoluorganizoval medzinárodnú fotografickú 
súťaž Speleofotografia 2016. Prednášal na rôz-
nych speleologických podujatiach.

Jazerná jaskyňa. Foto: D. Hutka Výročná schôdza JK Tisovec. Foto: D. Hutka



75Spravodaj SSS 1/2017 Organizačné správy SSS

Sponzori
Robert Pest – Speleoklub Brzeszcze a tím 

Exploromania z Poľska, MUDr. Ján Dianiška, 
Peter Vetrák, Ing. Jaroslav Hecko, Ing. Karol 
Kubíni (Mestské lesy Tisovec), Ing. Ivan Kriš-
ka (Lesné združenie Poľana), Urbár Tisovec, 
Ing. Zbižo Nišponský, Mgr. Lukáš Vlček, 

PhD. – Slovak Exploring Team, Mgr. Miroslav 
Hecko, Ing. Milan Poprocký, Peter Ferdinan-
dy, Ján Blaho, Katarína Hutková a žiaci SOŠ 
Tisovec.

Ďakujeme všetkým podporovateľom a priaz-
nivcom za podporu našej činnosti. 

Ivan Kubíni, predseda speleoklubu

treNčIaNSky SpeLeokLuB

Najviac pracovného úsilia sme vynaložili 
v jaskyni Tam za rohom. Ani v tomto roku 
nás v nej nečakal objav. Predĺžili sme ju o 2 m, 
čím jej dĺžka vzrástla na 35 m. Dokončili sme 
prieskum jaskynky na svahu Ukovca na mieste 
pracovne nazvanom Nad druhou borinou, 
ktorú sme vyhodnotili ako neperspektívnu. 
Jej dĺžku sme odhadli na 6 m. Začiatkom leta 
sme počas niekoľkých horúcich dní zisťovali 
prievany v skupine závrtov pri osade Maršal-
ková na Veľkých lúkach. Na základe nových 
poznatkov sme otvorili závrt č. 3. Objavili sme 

v ňom klesajúci meander dlhý 8 m s dobrými 
vyhliadkami na ďalší postup. Vykonali sme 
niekoľko povrchových prieskumov a revíznych 
návštev jaskýň (Ponorová jaskyňa na Kýš-
kach, Janovčie, Veľké lúky, Udrina) i kontrol 
uzáverov (Dupná diera, Viežka). Na pozva-
nie iných klubov sa niektorí z nás zúčastnili 
na pracovných akciách v Kanálovej jaskyni  
a Jaskyni zlomísk (Liptovský Ján) a v Dobro-
línskej jaskyni (Veľké Uherce). Dvaja členovia 
sa zúčastnili na 57. JT v Borinke. 

Miroslav Sova, vedúci klubu 

Čongy v zápale práce. Foto: M. Sova
Duševné rozpoloženie kopáča v jaskyni Tam za rohom.
Autor: M. Sova

Zabehnutý systém fungoval aj ten-
to rok a okrem pracovných akcií 
sme stihli aj niekoľko exkurzií. 
Rok sme začali prehliadkou bane 
Všechsvätých v Hodrušskej doline. 
Sprievodca nám, ako jaskyniarom 
a známym, prehliadkový okruh rozšíril, 
a tak sme videli aj to, čo bežní návštevníci 

neuvidia. Určite návštevu tejto bane-
odporúčame. 

Rok sa niesol v duchu dvoch 
veľkých zmien. Prvou bola zmena 
kľúčovej lokality a druhou kopa 

nových nádejných členov. Prestala 
nás už trochu baviť priepasť Müller, a tak 

sme sa rozhodli pre veľký návrat na Pílu. Via-

oBLaStNá SkupINa trIBeč
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cero akcií sme venovali práci na dne 
jaskyne. Máme však dosť problém 
s miestom. Zatiaľ vypĺňame dutinu 
nad priepasťou, ale je to len dočas-
né riešenie. Uvidíme, čo prinesie 
ďalší rok. V lete sa k nám pridal 
Maťov Strakov bratranec a napodiv 
nás všetkých to s nami vydržal až 
doteraz. V novembri zas nezávisle 
od seba pribudli ďalší traja kandi-
dáti, jeden z Ostrého Grúňa, druhý 
zo Žarnovice a tretí zo Šurian. Som 
zvedavá, či sa chalani chytia.

V apríli sme sa vybrali na podrob-
nejší prieskum do jaskyne na Kečke. 
Stále sme ju nemali celú prejdenú. Chlapi sa 
spustili dolu a zistili, že jaskyňa má dokopy 
cca 80 metrov. Po serióznom zameraní by tak 
mohla byť najdlhšou na Kečke. Jaskyňa je celá 
rútivá, tak sa nám tam veľmi nechce vracať. 
Ďalšia jarná akcia bola veľmi vydarená. Stretli 
sme sa na Dobrolíne s kolegami zo Strážova 
a Trenčína. Bolo nás tam ako maku, tak sme 
mohli ťahať materiál zo studne až von z jasky-
ne. Určite sa sem plánujeme vrátiť.

Druhé stretnutie so Strážovčanmi sme mali 
v lete, tentokrát na ich lokalite – na Kort-
manke. Bola to kombinovaná spoločensko- 
-jaskyniarska akcia. Okrem prehliadky Dúpnej 
jaskyne sme aj trochu pomohli pri prehlbovaní 
Jaskyne na Hrubej Kačke. Ďakujeme ešte raz za 
pozvanie a servis!

Juro Šurka aj naďalej spolupracoval so Spe-
leo Bratislava pri výskume jaskýň v Belian-
skych Tatrách. Tiež sa podieľa na výskume 

pozostatkov plaza z druhohôr nájdeného 
v Demänovskej doline.

Ku koncu roka sme spáchali ešte prieskum-
nú akciu na bicykloch. Mali sme tipy od turis-
tov, tak sme to šli prezrieť. Prepadnutá cesta na 
náučnom chodníku na hrad Žakýl (Štiavnické 
vrchy) otvorila dvojvetvovú puklinu s dĺžkou 
asi 8 metrov. Na Močiari je to už väčší priestor 
– diera má tak 15 metrov a dá sa tam aj popre-
chádzať. Obe pukliny sú nebezpečné, tak sme 
ich len pofotili a vchody zatarasili.

Záver roka sme mali na Štefana v Píle so 
všetkým, ako sa patrí. Na záver ešte moja veľká 
vďaka ľuďom, čo obetujú ten jeden deň víken-
du a prídu pomôcť.

Za speleoklub Zuza Kosejová

Jaskyňa Píla – práce na dne Jaskyňa na Kečke

Náš tím na jednej z terénnych akcií
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Rok 2016 sme začali pracovne v Jas-
kyni na Dlhom vrchu, nachádzajúcej 
sa SV od Orešanskej sondy (Ku-
chynsko-orešanský kras). Práce tu 
postupujú veľmi dobre, pretože 
sa ťaží predovšetkým humusovitá 
pôda, občas kamene. Jaskyňa bola 
zmapovaná a ku koncu roka dosa-
hovala 14 metrov. 

N. Filipčíková pomáhala začiatkom 
roka jaskyniarom zo Speleo Bratislava v jasky-
niach Sedmička a Viktória. Zároveň počas roka 
absolvovala viacero pracovných akcií (celkove 
6) v Demänovskej a Prosieckej doline, kde po-
máhala miestnym jaskyniarom pri speleologic-
kom výskume. 

V jarných mesiacoch sme sa podujali za 
pomoci okolitých jaskyniarskych skupín a ne-
skôr pomocou geofyzikálnych meraní nájsť 
zaniknutú jaskyňu na Píle (Cajlanský kras).
Podrobný článok bol publikovaný v Spravodaji 
SSS 2/2016. Začiatkom marca sme začali práce 

aj v Havranickej jaskyni (Plavecký kras), 
v najhlbšom mieste (cca -51 m), kde 

sme ťažili predovšetkým terra ros-
su a presintrené balvany, medzi 
ktorými sa z času na čas otvárajú 

voľnejšie dutinky. Začiatkom apríla 
sme pokusne otvorili jednu men-

šiu jaskynku v blízkosti Malej skaly. 
Už v minulosti nás na ňu upozornil 

nadšenec prírody M. Vaško. Jaskyňa 
je korozívneho pôvodu a má dĺžku asi 3 m. 
Do koncovej sienky sa dá naplaziť a postavia 
sa tu dvaja ľudia vedľa seba. Kopať by sa dalo 
do hĺbky. V polovici apríla sme uskutočnili aj 
jednu pracovnú akciu do Orešanskej sondy, 
ktorej cieľom bolo podbetónovať skruže a vy-
tvoriť akúsi terasku, ktorá by chránila kopáčov 
v hĺbke pred prípadným pádom kamenia. Vy-
nášky suchého betónu a následnej betonáže sa 
zúčastnilo 8 jaskyniarov. 

V priebehu mája a júna pokračovali intenzív-
ne práce v Havranickej jaskyni. Kope sa pomer-
ne dobre a nehrozia žiadne závaly. Začiatkom 
augusta sa konal na lúke Jágerka jaskyniar-
sky zraz organizovaný našou skupinou. Po-
môcť nám prišli jaskyniari zo Speleo Bratisla-
va a Plaveckého Podhradia. Počas zrazu sme 
sa sústredili na výkopové práce v Orešanskej 
sonde a náter infopanelov, ktoré spravujeme 
na Náučnom chodníku Majdán. V spolupráci 
s Lesmi SR, OZ Smolenice, Správou CHKO 
Malé Karpaty sme sa podujali zrevitalizovať 
tento náučný chodník a doplniť ho o nové za-
stávky a ďalšie zaujímavé informácie. Finančne 

SpeLeokLuB trNaVa

V najhlbšom mieste Havranickej jaskyne (-51 m). 
Foto: A. Lačný

Obnovené náučné tabule na Náučnom chodníku 
Majdán. Foto: A. Lačný
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Členovia klubu v roku 2016 usku-
točnili 57 pracovných akcií. Celko-
vo objavili doma 231 m priestorov, 
z toho sa zameralo 163 m. 

Malá Fatra
Začiatkom roka sme venovali 

najväčšie úsilie otváraniu novej son-
dy na Dubnej skale. Na základe výskytu 
úlomkov z jaskynných stien sme v sutinovom 
svahu vyhĺbili sondu. V sutine sme čoskoro 
narazili na pevnú skalnú stenu, pod ktorou 
sa objavil otvor. Pre značne nebezpečný 
svah sme museli vykopanú sondu zabezpečiť 

proti zasypaniu. Po skúsenostiach 
s provizórnymi zabezpečeniami 
sme sa rozhodli hneď zabezpečiť 
sondu „nafurt“; s odstupom času 
je zväčša problém prerábať a op-
ravovať poškodené staré výdrevy. 

Na lokalitu sme doviezli železné  
L-profily, z ktorých sme pozvárali 

konštrukciu. Na túto kostru sme násled-
ne navarili karisiete. Voľný priestor medzi 
svahom a konštrukciou sme vyplnili kame-
ním. Vstupný priestor za objaveným otvorom 
bol čiastočne voľný, v ďalšom postupe nás 
však zastavil nános nekrasového sedimentu. 

a materiálne prispeli Trnavský 
samosprávny kraj, obec Horné 
Orešany, Chemolak Smolenice, 
Translata a Naucnetabule.sk. Sláv-
nostné otvorenie NCH sa konalo  
17. 9. 2016 za účasti verejnosti, 
ktorá v tento deň dostala zaují-
mavý odborný výklad ku každej 
zastávke náučného chodníka. 

V jesenných a zimných mesia-
coch pokračovali práce v Havra-
nickej jaskyni. Okrem kopania 
sme museli dve pracovné akcie 
venovať aj betónovaniu závalu 
pred Objavnou sienkou, ktorý sa 
mierne dostal do pohybu. Počas novembra P. 
Zvonár a L. Brník uskutočnili pracovnú ak-
ciu do Trstínskej vodnej priepasti. Počas akcie 
bola pomerne nízka hladina vody. Na mieste 
sa zhodnotila možnosť vytvoriť lanový traverz 
nad severovýchodným jazerom a dostať tak 
jaskyniarov suchou cestou k miestu speleologic-
kých prác. Na konci roka stihol ešte M. Zvonár 
vykonať povrchový prieskum v okolí zaniknu-
tej priepasti v sedle medzi Čelom a Zárubami. 
Lokalita odtápa okolitý sneh a námrazu. Raz 
sa do nej možno pustíme... Niet pochýb, že ide 
o vchod do zaniknutej priepasti, kde pracoval 
I. Vajsabel okolo roku 1922 so svojou partiou. 

V tomto roku Speleoklub Trnava oslávil 
pätnáste výročie svojho vzniku. Časť členov 
starne (dozrieva) spolu s ním od jeho vzniku. 
V porovnaní s uplynulým rokom sa aktivita 

vo všetkých smeroch zvýšila. Stále však chýba 
nová generácia mladých jaskyniarov vo veku 17 
až 20 rokov. Práve tá by mohla byť určitým im-
pulzom na otváranie nových lokalít či postupy 
v už známych jaskyniach. Aj z tohto dôvodu 
bol realizovaný už piaty ročník Speleoškoly 
v Borinskom krase, ktorú organizujeme so 
Speleo Bratislava a Slovenskou speleologickou 
spoločnosťou. V tomto roku mala rekordný 
počet účastníkov (22). 

Ako po minulé roky, tak aj v r. 2016 sme in-
tenzívne spolupracovali s partiou okolo Juraja 
Halamu, keď sme si vzájomne vypomáhali na 
našich lokalitách. Vďaka za spoluprácu patrí 
aj jaskyniarom zo Speleo Bratislava a Jaskynia-
rom Plavecké Podhradie.

RNDr. Alexander Lačný, PhD.,  
predseda SPKTa

Výkopové práce pomocou elektrického vrátka na Orešanskej sonde. 
Foto: A. Lačný

jaSkyNIarSky kLuB SpeLeo turIec
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Po zahĺbení vstupného priestoru sme narazi-
li na úzky zanesený meander, smerujúci pria-
mo do masívu. Keďže meander bol úzky, roz-
hodli sme sa zahĺbiť do podložného ílovitého 
sedimentu. V tvrdých íloch sme postúpili  
3 m pozdĺž svahu. Strop vo výkope sa prud-
ko dvíhal, pričom sme nenarazili na dno ani 
bočné steny. Keď sme už kopali takmer na 
„stojáka“, uvedomili sme si, že sme sa vkopali 
do podložných ílov. Postup vo výkope sme 
zastavili a vrátili sme sa k úzkemu meandru, 
ktorým sa dá postupovať priamo do masívu. 
Podľa zloženia sedimentu v meandri pred-
pokladáme jeho pôvod z vôd Chrapového 
potoka, tečúceho z kryštalinika. 

Januárové mrazy sme využili na prieskum 
južných svahov Veľkého Kriváňa (1709 m n. 
m.), kde predpokladáme zbernú oblasť vôd 
Jaskyne nad vyvieračkou. Lokalizovali sme tu 
dve nové lokality. Prvá má dĺžku 3 m a sme-
ruje strmo dole v smere vrstiev vápencov. Je tu 
slabší prievan a postup ďalej uzatvára zúženie 
a zával. Druhá lokalita je dlhá 5 m. Za úzkym 
nenápadným vchodom sa nachádza pomerne 
rozmerná sienka. Ďalšie pokračovanie uzatvá-
ra zanesenie v plnom profile. 

Veľká Fatra
Belianska dolina. V krase Belianskej doliny 

sme pokračovali v prieskume dolinky Malcov. 
V jaskyni Horný Malcov sa podarilo prekonať 
zával a objaviť voľné pokračovanie. Za závalom 
pokračuje jaskyňa strmo hore 15 m. Tu sa na-
chádza vrch závalu, za ktorým jaskyňa začína 
klesať dole. Ďalší postup uzatvára zával s prie-
vanom. Jaskyňa sa správa ako spodný vchod.  
V blízkosti jaskyne sme na žiadne vytopené 
miesto nenarazili, čo môže naznačovať roz-
siahlejšie pokračovanie. Celkovo sa jaskyňa 
predĺžila o viac než 20 m. 

V Žiarnej dolinke sme otvorili novú sondu 
s názvom Motyčková. Zatiaľ dosahuje dĺžku 
8 m. Na niekoľkých akciách sme pomáhali pri 
prieskume jaskyne Žiarna 4. 

V Perlovej jaskyni sme v plazivkách v sieni 
Križovatka lokalizovali prievan už v decem-
bri 2014. Prievan vychádzal z jednej odbočky 
smerom von z masívu. K prieskumu sme sa 
však dostali až v tomto roku. Hneď na prvej 
akcii sme prekopali zanesené zníženie a dostali 
sme sa do voľného pokračovania s dĺžkou viac 
než 50 m. Na nasledujúcich akciách sa nám 
podarilo opätovne postúpiť ďalej. Celkovo sme 
objavili 108 m priestorov, ktoré sme aj zame-
rali. Ďalší postup predpokladáme po rozšírení 
klesajúcej úžiny s prievanom. Nové priestory 
sú bohaté na sintrovú výzdobu. Nachádza sa 
tu niekoľko jazierok, najväčšie je hlboké 1,5 m 
a široké 2 m. 

Preskúmali sme dolinku Bálov, pričom sme 
nelokalizovali žiadnu novú lokalitu. Spolupra-
covali sme pri počítaní netopierov so Správou 
národného parku Veľká Fatra v Suchej jaskyni 
1 a v jaskyni Javorina. 

Blatnický kras. Po tom, ako sme v Priepasti 
pod Ostrou objavili Novembrovú sienku, nebo-
lo celkom jasné, ktorým smerom postupovať. 
Na najnižšom mieste bolo dno vyplnené bah-
nom bez prievanu. Prievan sa nám za úzkym 
vstupom do sienky strácal. V južnej časti sienky 
uzatváral pokračovanie zával. Po odstránení 
menšieho závalu sa pred nami ukázala úzka 
puklina s prievanom. Prekonaním úžiny sme sa 
dostali do 4 m dlhého horizontu. Postupne sme 
sa dostali k ďalšej úžine, za ktorou sme objavili 
ďalšiu sienku s voľným pokračovaním kolmo 
dolu. Na dne priepastky sa jaskyňa rozdelila na 
dve časti. Smerom dole je pokračovanie zavalené 

Nová sonda na Dubnej skale
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balvanmi, ale bez prievanu. Prievan sa objavil 
v druhej, horizontálnej časti. Rozšírením úžiny 
s prievanom sme postúpili ďalej o niekoľko 
metrov, kde nás v postupe zatiaľ zastavila str-
mo klesajúca úžina s prievanom. Celkovo sme 
objavili 25 m priestorov, pričom hĺbka jaskyne 
dosahuje takmer 70 m. Pokračovali sme aj  
v povrchovom prieskume Tlstej.

Andrej Bendík zabezpečoval odborný pale-
ontologický výskum vo Veľkej Fatre. Vykonal 
fotodokumentáciu historických nápisov v jas-
kyni Lôm, ich zakreslenie a spôsob zakreslenia 
a vykonal výkopové práce v jaskynných sedimen-
toch, uskutočnil sondovanie v možných častiach 
postupu (článok bude publikovaný v pripravo-
vanom zborníku SNM Kmetianum XIV, 2017).  
V jaskyni M-1 odkopával vstupný zával a odo-
beral nájdené kostrové zvyšky. Uskutočnil po-
vrchové výskumy v závere ľavého brehu potoka  
v Gaderskej doline, časti Piesky, časť Úloh, v doline 
Vlkanová (Selenec), na začiatku Dedošovej doliny 
v oblasti Salaš, Plavá a Dedošová, pričom vykonal 
zameranie novoobjavených jaskýň (jaskyne Salaš 
1, dĺžka 9 m; Salaš 2, dĺžka 13,5 m) a vyhotovil 
fotodokumentáciu abiotických javov danej ob-
lasti (budú publikované v časopise Jaskyne a hory 

2016). Vykonal prieskum jaskyne Horná Túfna  
v Túfnej doline s cieľom zhodnotiť perspektívu 
možného výskumu. V Gaderskej doline bola 
zameraná nová Jaskyňa Vojena Ložeka s dĺžkou 
17,5 m (článok bude publikovaný v pripravova-
nom zb. SNM Kmetianum XIV, 2017). Vykonal 
sa povrchový prieskum v okolí obce Podhradie,  
v Hlavnej doline, doline Šindeľná a v oblasti kóty 
Viecha, kde bola zameraná dosiaľ neevidovaná 
jaskyňa (Jaskyňa pod Viechou, dĺžka 15 m). 
Bola vykonaná obhliadka jaskyne Remová vo 
východnom svahu Plešovice na zistenie skutko-
vého stavu zachovania historických nápisov zo 
17. storočia.

Zahraničie 
Tradične sme spolupracovali pri prieskume 

Slovačky jamy na Karadžici v Macedónsku. Tu 
sa nám po prekonaní polosifónu v hĺbke okolo 
500 m podarilo objaviť novú vetvu. Preskúmali 
sme okolo 500 m chodieb s ďalším voľným po-
kračovaním. Exkurzne sme navštívili jaskyne 
v Budapešti. Dvaja členovia navštívili jaskyňu 
Sura Mare v Rumunsku. Jeden člen aktívne 
pôsobí v Slovinsku v jaskyniarskom klube 
Železničar.

Perlová jaskyňa – Jazerná chodba

Organizačné správy SSS
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Iná činnosť
Traja členovia klubu ak-

tívne pôsobia v dobrovoľnej 
jaskynnej záchrannej službe. 
Pre moravských jaskyniarov 
z klubu Topas sme pripra-
vili víkendovú exkurziu vo 
Veľkej Fatre. Podieľali sme sa 
na podujatí Turčianske me-
dobranie a vodosláva, ktoré 
sa uskutočnilo v Necpaloch. 

Pavol Pokrievka ml., 
predseda JK
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V roku 2016 sme vykonali 9 akcií v našich 
lokalitách, kde sme sa venovali prieskumu jas-
kýň aj ich okolia, sondovaniu v nich, čisteniu 
a vynášaniu sutiny. V októbri v rámci akcie 
turistického klubu z Uhrovca navštívilo za na-

šej asistencie jaskyňu Melková takmer 70 osôb 
(rodičia s deťmi).

Technické denníky sa nevyhotovili, neboli 
objavené ani zamerané žiadne priestory.

Jozef Kováčik, predseda OS

oBLaStNá SkupINa uHroVec

SpeLeokLuB uNIVerzIty p. j. šaFárIka košIce

SpeLeokLuB uNIVerzIty komeNSkéHo BratISLaVa

Roku 2016 sme uskutočnili (ako organizátori) 
spolu 123 terénnych akcií, prevažne šlo o akcie 
v podzemí, zamerané na prieskum s cieľom ma-
povania a prolongácie známych častí. Okrem 
toho sme sa venovali intenzívnej vedeckovýskum-
nej činnosti v rámci projektov koordinovaných 
Ústavom geografie Univerzity P. J. Šafárika v Ko-
šiciach. Na územiach v zákonnej ochrane sme 
monitorovali narušovanie prírodného prostredia. 

činnosť na lokalitách a územiach
Jaskyňa Skalistý potok –  spolu 20 akcií. Iba 

jedna akcia bola speleopotápačská. Skupina Spe-
leodiver s podporou nášho klubu uskutočnila 
ďalší prieskum, postup a mapovanie v sifóne 
17.17. Bola dosiahnutá hĺbka -38 m a zamera-
ných ďalších 92,05 m. V jaskyni prebiehalo vylep-
šovanie infraštruktúry, osadili sme nové nehrdza-
vejúce lano na traverze. Štandardne každý mesiac 
prebehlo fotografické snímanie oboch dilato-
metrov a stiahnutie dát z profilov v Kladenskej 
chodbe, nad P31 a stav HPV v dolnom vchode. 
Pri dolnom vchode udržujeme v činnosti a sťa-
hujeme dáta zo zrážkomeru. V dolnom vchode 
sme inštalovali zábranu proti ničeniu prístrojov. 

Ostatné lokality Jasovskej planiny – 28 akcií, 
prevažne prolongačné práce v okolí Tvarohovej 
skaly, na lokalite Prievanová diera, ako aj Plšia 
jaskyňa a jaskyne v doline Miglinc. Boli dosiah-
nuté predĺženia v rámci niekoľkých metrov.. 

Lokality Medzevskej pahorkatiny. Prevaž-
ne šlo o práce v Zrútenej jaskyni v blízkosti 
Moldavskej jaskyne, 1 akcia spojená s umiest-
nením teplotných logerov prebehla v Moldav-
skej jaskyni v súvislosti s plánovaným sprístup-

nením a aktivitou M. Terraya. V oblasti Hatín 
a Debrade sa uskutočnilo po 1 akcii.

Ostatné časti Slovenského krasu. Po doho-
de s inými klubmi a inštitúciami ochrany prí-
rody sa uskutočnilo niekoľko akcií: 1 akcia na 
lokalizáciu Priepasti pri Soroške, 1 na Kukudi-
čovej skale, 1 akcia spolu s manž. Lackovcami 
v Zajačej bráne, na Hornom vrchu priepasť 
Lázkő, Verem a v Povalovej jaskyni.

Systém Domica-Čertova diera – 17 akcií. 
Na základe projektu APVV a zaradeniu do 
plánu hlavných úloh ŠOP – SSJ v systéme pre-
bieha monitoring vodných stavov v 4 profiloch 
vybudovaných v r. 2014 – 2015 a termických 
logerov. Logery sa umiestnili aj v jaskyni Líščia 
diera. Na povrchu udržujeme sieť 3 meteosta-
níc, monitorujúcich hlavne zrážky. Počas tých-
to akcií sme pokračovali v mapovaní systému. 
Čiastkové objavy nastali v oblasti severnej vetvy 
Čertovej diery (objav Klimentovej siene), v ob-
lasti ponoru od Smradľavého jazera a v boč-
ných chodbách Majkovej siene.

Silická ľadnica. V spolupráci so skupinou 
Minotaurus tu realizujeme 3D monitorovanie 
klímy a lidarové skenovania.

Kysacká jaskyňa – 21 evidovaných akcií. Naj-
častejšie sa akcií zúčastňoval člen o. s. Drienka Š. 
Kyšela (21 akcií) a J. Mikloš z nášho speleo klubu. 
Okrem toho viacero čakateľov a ostatných členov 
SK UPJŠ. Spolu sa z jaskyne vyťažilo 1750 vedier 
sutinového materiálu, ktorý z podstatnej časti 
pochádzal z umelého zásypu vchodu. Okrem 
toho sa sondovalo s cieľom prolongácie na via-
cerých miestach s výsledkom objavu 6 m dlhej 
Narodeninovej chodby. Prebiehali aj povrchové 

Do uzávierky nedodali správu o činnosti.
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práce cca 50 m JV od jaskyne v mieste iného bý-
valého lomu, dosiahnuté bolo prekopanie sa do 
previsu s problematickým pokračovaním.

publikácie
Členovia publikovali v domácich a zahra-

ničných periodikách, z problematiky 3D ma-
povania, objavov v Domici a hydrologického 
výskumu.

zahraničné expedície a exkurzie
Uskutočnila sa jedna exkurzia do maďar-

ských jaskýň. Dvaja členovia klubu v rámci 

spoločného projektu SR-Čína navštívili po-
čas 2 týždňov krasové oblasti južnej Číny 
v blízkosti mesta Guilin a v provincii Yun- 
-nan. Dvaja členovia skupiny sa zúčastnili 
ako jediní účastníci zo Slovenska význam-
nej medzinárodnej akcie Eurospeleo 2016 vo 
Veľkej Británii. Tí istí členovia pracujú aj na 
lokalitách v Nemecku v rámci akcií klubu 
HFGOK Ostalb-Kirchheim v jaskyniach Blau-
topf, Hausener Broller a Wulfbachquellhöhle 
v Švábskej Albe.

Zdenko Hochmuth, 
predseda 

Činnosť nášho klubu sa aj počas 
roku 2016 sústredila na území Kri-
vánskej a čiastočne aj Lúčanskej 
Malej Fatry. Akcie boli zamerané 
na naše tradičné lokality, ako sú 
Stratenec, Kurská, Belská a Vrátna 
dolina. V lúčanskej časti to bola 
krasová oblasť hradu Strečno. 

Stratenec a Kurská dolina. V Strate-
neckej priepasti sme sondovali v časti Valiace 
sa kamene v Sonde naháčov. Pokračovali sme 
v rozširovaní úzkeho prielezu s perspektívou 
postupu ďalej. Bude si to vyžadovať ešte ďalšie 
pracovné akcie. Viacero akcií sme uskutočnili 
v Kukurišovej jaskyni. Pracovali sme v pries-
kume severnej časti Vstupného dómu. Postup 
prác v odtokovom kanáli zastavil skalný blok. 
Ďalšie akcie budú zamerané na jeho odstráne-
nie. V Starej strateneckej jaskyni sme rozširova-
li niektoré úzke časti jaskyne pre lepší prístup 
do koncových častí. Plánujeme tu znovu obno-
viť prieskumnú činnosť. 

Belská dolina. Pokračovali sme v do-
kumentácii jednotlivých krasových 
javov v doline.

Strečno. V priebehu roka sme 
pracovali v Salamandrovej jaskyni. 
Rozširovali sme vstupnú chodbu 

pre lepší prístup do zadných častí 
jaskyne, pričom nám na spoločnej 

pracovnej akcii výdatne pomohli jas-
kyniari z Moravy. V rámci tejto akcie sme ab-
solvovali aj spoločnú akciu v banskej štôlni 
v asfaltovom lome pri Varíne. 

jaSkyNIarSky kLuB VaríN

◄▲Jaskyňa nad vyvieračkou. Foto: P. Cvacho
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V roku 2016 sa členovia OS 
Veľká Fatra venovali predovšet-
kým jaskyniam Belianskeho 
krasu.

V týchto jaskyniach máme 
rozpracované miesta, na ktorých 
sa vykonávajú sondážne práce už 
niekoľko rokov. Neobišli sme však ani iné 
krasové lokality Veľkej Fatry. Venovali sme sa 
prieskumu krasových lokalít Blatnickej, Ga-
derskej, Vrátnej, Dedošovej doliny a im priľah-
lých dolín. Naďalej pokračujeme v prieskume 
pohoria Žiar a vrchu Zniev. Členovia skupiny 
uskutočnili 52 akcií. Vypracovaných bolo 49 
technických denníkov.

Beliansky kras
Suchá jaskyňa 1. Po prekopa-

ní a vyčistení meandra v zadnej 
časti Rebrovej chodby sa rádi-
ovým meraním určil smer ďal-

ších sondážnych prác. Súčasne 
sme vykonávali aj sondážne práce 

v Nízkej chodbe a ďalších miestach jaskyne.
Suchá jaskyňa 2. Tu pokračujeme v sondáž-

nych prácach v nových častiach s názvom Náho-
da. Na dne priepasti sa pokračuje vo zväčšovaní 
zúženiny, ktorá bráni ďalšiemu postupu. Po 
osadení rebríka zväčšujeme prielez pod stropom 
chodby, za ktorým sa nachádza paralelná prie-
pasť. Tá bude predmetom ďalšieho prieskumu.

oBLaStNá SkupINa Veľká Fatra

Vrátna dolina. Na našej tradičnej lokalite vo 
Wratnuelle sme uskutočnili dve akcie bez vý-
znamného postupu. V Sonde č. 9 jednu ne-
pracovnú akciu na pozorovanie klimatických 
pomerov v sonde. V Jaskyni nad vyvieračkou sme 
sledovali počet zimujúcich netopierov.

Ostatné. Okrem prieskumu pod zemných 
krasových javov sme sa venovali aj prieskumu 
historického podzemia stredovekých hradov  
a kaštieľov. Naďalej pokračujeme aj v priesku-
me montanistických objektov v našom regi-
óne. Uskutočnili sme aj viacero povrchových 
akcií v okolí Krivánskej priepasti a hlavného 
malofatranského hrebeňa. 

Centrálne akcie. Zúčastnili sme sa Speleo-
mítingu SSS vo Svite, kde sme sa prezentovali 
videodokumentom o prieskume montanistic-
kých objektov v Malej Fatre. Činnosť nášho 
jaskyniarskeho klubu prezentujeme pre verej-
nosť vo vývesnej skrine vo Varíne, v miestnych 
periodikách a regionálnej televízii Severka i na 
našej webovej stránke www.speleovarin.sss.sk.

Zhrnutie. Celkovo sme zorganizovali 26 pra-
covných akcií, okrem toho sme uskutočnili  
5 povrchových prieskumných akcií v teréne;  
z akcií sme vyhotovili 7 technických denníkov. 
Objavili, resp. postúpili sme 3 m. 

Pavol Cvacho, tajomník klubu

Jaskyňa Žiarna 2. Foto: D. Hric Jaskyňa Žiarna 2. Foto: J. Vacek
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Perlová jaskyňa – DO-2. 
V tejto jaskyni sme sa zame-
rali na novú časť s názvom 
Zrútená sieň. Tu pracujeme 
na dvoch sondách. Jedna je 
na konci siene a druhá je 
v niekoľkometrovej úžine na 
dne siene.

Jaskyňa Javorina – D-6. 
V tejto jaskyni máme niekoľko 
pracovísk. Najväčšie úsilie sús-
treďujeme na nové časti jasky-
ne. Tu sa nám v zadnej časti 
siene podarilo vyliezť stenou 
do malého otvoru a prenik-
núť do komína vysokého 10 m 
s pôdorysom 7 × 2 m. Ďalšie 
práce sme začali v mohutnom 
závale, kde odstraňujeme na-
padanú sutinu.

V závere Suchej doliny sme obnovili práce 
v Suchých jaskyniach 8 a 5. V Suchej jaskyni 5 
sme sondážnou kamerou preskúmali malý ot-
vor, ktorý má dĺžku zatiaľ 6 m. Aj keď chodba 
pokračuje ďalej, limituje nás dosah kamery.

Jaskyňa D-7 – Javorinka. Tu už tradične po-
kračujeme v odstraňovaní mohutného nánosu 
sedimentov, avšak zatiaľ bez výrazných zmien.

Žiarna jaskyňa 2. Pokra-
čujeme v prácach v novoob-
javených častiach Bahnitej 
chodby, na dne Veľkonoč-
nej priepasti. Práce môže-
me vykonávať len v suchom 
období, keď chodba nie je 
zatopená. Na konci chodby 
sa nám podarilo po odťa-
žení materiálu otvoriť malý 
odvodňovací kanál.

Blatnický a Gaderský kras
Tu sme pokračovali v povr-

chovom prieskume skalných 
terás v Juriášovej doline, De-
došovej doline. Vo Vrátnej 
doline pokračujeme v pries-
kume pravej časti doliny. 
V Jaskyni vo Vrátnej 3 (VR 3) 

vykonávame práce v nových častiach a zároveň 
zväčšujeme priechod do týchto častí.

Vrch Zniev
Tu pokračujeme v sondážnych prácach v zná-

mych jaskyniach a v povrchovom prie skume.
Ján Vacek, 

predseda OS

Jaskyňa Javorina. Foto: F. Vacek

ŽILINSký jaSkyNIarSky kLuB

Rok 2016 pokračoval Žilinský 
jaskyniarsky klub v rozbehnu-
tých aktivitách. Klub zastúpe-
ný predsedom uskutočnil cel-
kovo 14 besiedok a prezentácií 
o jaskyniarstve a jaskyniarskom 
výstroji na žilinských základných 
školách. Mládež, ale aj učiteľky si 
mohli prakticky vyskúšať výstroj a výzbroj 
jaskyniara. Propagačné materiály sme si, ako 
sa stalo už zvykom, financovali z vlastných 
prostriedkov. Ako som už spomínal, možno 
je trochu na škodu, že kluby nemajú viac 
prezentačných materiálov, ktoré by sa použili 
pri prezentácii ich speleologickej činnosti aj 
činnosti SSS. 

V priebehu roka sme zorganizovali niekoľko 
prieskumných akcií v Stráňavskej a Višňovskej 
doline; aj keď stretnutie celej skupiny je pre 

pracovné povinnosti členov asi neusku-
točniteľné, pri stretnutiach je aspoň 
snaha sa dohodnúť na ďalšej akcii. 
Preto aj v našom klube uskutočňujú 
individuálne akcie aktívni jaskyniari, 

hlavne Eduard Mušuka. 
Klub po dohode so Združením Lie-

tavského hradu pokračoval v čistení stud-
ne na Lietavskom hrade, kde sa aktívne zapá-
jali Emil Jelínek a Pavol Jahôdka, ktorí celé 
čistenie studne aj organizovali. 

Žilinský jaskyniarsky klub uskutočnil cel-
kovo dvadsaťpäť besiedok a akcií zameraných 
na spoznávanie a ochranu prírody, prírod-
ných a kultúrnych pamiatok, najmä jaskýň 
v Lúčanskej Malej Fatre a studne na Lietav-
skom hrade. Smutným však ostáva, že členovia 
nespracovali ani jeden technický denník. 

Tibor Pajtina, predseda klubu 
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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.

prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2016

P. č. skupina, klub počet
akcií

počet
TD

objavy (m)
doma/v zahr. 

zamerané (m)
doma/v zahr.

počet 
členov

zaplatené 
členské (€)

zaplatené
členské (%)

1 Adama Vallu 13 13 38 328,00 100

2 Aragonit 56 50 33 11,7 18 0,00 0

3 Badizer Ardovo 18 180,00 100

4 Banská Bystrica 85 200 19 177,00 100

5 Bratislava 109 102 112 308 35 324,00 100

6 Brezno 47 50 8 80,00 100

7 Cassovia 44 28 125 625 37 344,00 100

8 Čachtice 101 19 157,00 100

9 Červené vrchy 116 700 120 5 50,00 100

10 Demänovská Dolina 140 2049 3987 24 240,00 100

11 Detva 31 31 15,2 15,2 7 50,50 100

12 Drienka 80 620 800 15 150,00 100

13 Dubnica nad Váhom 24 217,00 100

14 Ďumbier 13 130,00 100

15 Hájsky klub šport. spel. 23 52 18 180,00 100

16 Handlová 12 17,00 33

17 Chočské vrchy 35 2 488 762 20 180,50 100

18 Inovec 89 82 17 6 60,00 100

19 Jána Majku 23 22 220,00 100

20 Liptovská Teplička 6 60,00 100

21 Liptovský Mikuláš 15 50 11 110,00 100

22 Liptovský Trnovec 14 127,00 100

23 Malá Fatra 23 15 8 80,00 100

24 Michalovce 8 0,00 0

25 Minotaurus 7 70,00 100

26 Muránska planina 40 978,5 1494 8 80,00 100

27 Nicolaus 141 131 300 571 36 360,00 100

28 Orava 15 130,50 100

29 Plavecké Podhradie 67 67 45 33 264,50 100

30 Prešov 19 15 137,00 100

31 Rimavská Sobota 15 11 6 18 154,00 100

32 Rokoš 8 67,00 100

33 Rožňava 35 29 500 29 290,00 100

34 Ružomberok 162 9 7 70,00 100

35 Slovenský raj 62 62 54 87 39 268,00 98

36 Sekcia speleopotápania 21 5 50,00 100

37 Speleodiver 0/7380 95/6880 10 100,00 100

38 Spišská Belá 51,5 26,18 23 184,50 100

39 Strážovské vrchy 206 117 95 43 394,00 100

40 Šariš 90 39 1966 14 127,00 100

41 Tisovec 52 70 22 174,00 100

42 Trenčiansky speleoklub 17 8 13 11 100,00 100

43 Tribeč 16 7 2,5 11 103,50 100

44 Trnava 28 28 15 15 12 120,00 100

45 Turiec 57 231 163 24 227,00 100

46 Uhrovec 9 5 50,00 100

47 UK Bratislava 8 80,00 100

48 UPJŠ Košice 123 86 367,58 505,01 15 124,00 100

49 Varín 31 7 3 8 80,00 100

50 Veľká Fatra 52 49 17 0 13 130,00 100

51 Žilinský jaskyniarsky klub 10 100,00 100

Nezaradení členovia 9

Čestní členovia 9

Spolu 2273 949 7284,28/7380 11 551,09/6880 867 7497,00 93
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prehľad hospodárenia SSS v roku 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017

Stav finančných prostriedkov SSS k 31. 12. 2016 16 544,79

Pozn.: Všetky sumy sú uvedené v €Stav rezervného fondu k 31. 1. 2017  8 631,26

príjmy plnenie
2015

Návrh
2016

plnenie
2016

Návrh
2017

členské príspevky 7637,00 7600,00 7625,50 7600,00
2 % z dane z príjmu 5918,50 5600,00 6522,00 6000,00
komisionálny predaj 465,70 500,00 398,40 500,00
Speleomíting 459,00 400,00 415,00 500,00
úroky banka 0,94 1,00 0,40 1,00
Speleofotografia 0,00 2000,00 1822,29 0,00
dary, reklama 300,00 1100,00 800,00 1000,00
grant SSJ, iné granty 1166,00 1000,00 985,00 0,00
vrátenie zdravotného poistenia 2015 0,00 0,00 388,08 390,00
S p o L u 15 947,14 18 201,00 18 956,67 15 991,00

VýdaVky plnenie
2015

Návrh
2016

plnenie
2016

Návrh
2017

Spravodaj 6648,72 5000,00 4078,00 6300,00
Speleomíting 249,91 300,00 279,06 600,00
Centrálne akcie (JT, SŠ) 437,00 500,00 437,00 500,00
dohody, mzda 3747,48 3750,00 3858,36 3750,00
2 % čerpanie – skupiny a kluby 3355,30 3500,00 3913,19 4000,00
kancelárske potreby 128,40 100,00 37,61 50,00
cestovné 24,49 100,00 0,00 100,00
poštovné 216,20 200,00 204,99 200,00
kongres. poplatok 0,00 0,00 0,00 350,00
reprezentačné 53,00 50,00 0,00 50,00
webová stránka, doména 24,00 125,00 224,00 125,00
popl. FSE, UIS 295,00 200,00 100,00 200,00
občerstvenie 28,54 50,00 32,31 50,00
popl. banka a daň 92,66 100,00 85,64 100,00
overenie listín, kolky, registrácia 2 % 73,98 100,00 52,96 60,00
antivír. program 0,00 25,00 27,90 50,30
iné publikácie 0,00 1000,00 300,00 500,00
grant SSJ, iné granty 900,00 0,00 788,00 0,00
publikačná činnosť skupín/klubov 0,00 0,00 0,00 0,00
Speleofotografia, ceny, katalóg 0,00 2000,00 2622,40 0,00
S p o L u 16 274,68 17 100,00 17 041,42 16 985,30
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taBuľka NajdLHšícH jaSkýň Na SLoVeNSku stav k 1. 3. 2017

ján tencer
 1.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................  41 463
 2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ..........................................................................................  31 840 (7091)*
 3. Systém Stratenskej jaskyne, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ..................................................................  23 670

 4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier  ............................................................................................  21 042

 5. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ........................................................................................................  16 720
 6. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ................................................................................................................  11 936

 7.  Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................................  11 248

 8.  Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina .................................................................................................. 8 215
 9. Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..........................................................................  7 567

  10.  Domica-Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina  ...................................................................................  6 603
 11.  Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...............................................................................................  5 034

  12.  Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie  ....................................................  4 502

 13. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ......................................................................................  4 324
 14. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina  .........................................................................................  3 924
 15.  Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  ..................................................................................................................  3 865

 16.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  ..............................................................................................  3 829

 17. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  ....................................................................  3 531

 18. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................  3 241

 19. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra  ...................................................................................................... 3 216

 20. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .......................................................................... 3 189
 21.  Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...........................................................................................  3 138

 22. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina  ............................................................................  3 070

 23. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .....................................................................................................................  2 662

 24. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné  .......................................................................................................  2 467
 25. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ..........................................................................  2 360 

 26. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................................  2 322

 27. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina  ......................................................................................................  2 300

 28. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče  ........................................................................................................  2 026 

29. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ....................................................................  2 006
30. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát  .....................................................................................................  1 848

 31. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ...................................................................................................... 1 818 

 32.  Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry  ............................................................................  1 764

 33. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ................................................................................................  1 755

 34. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ...........................................................................  1 658

 35. Podbanište-Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie  ............................................  1 570

 36. Drienovská jaskyňa. Slovenský kras, Jasovská planina  ..........................................................................................  1 558 

 37. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ........................................................................................  1 550

 38. Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra  ..............................................................................................................  1 541

 39. Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ......................................................................................................  1 536

 40.  Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ..........................................................................................  1 525 

 41. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  .................................................................................................. 1 510

 42. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  .....................................................................  1 483

 43. Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...............................................................................................................  1 460

 44. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...............................................................................................  1 420

 45. Milada, Slovenský kras, Silická planina  .....................................................................................................................  1 308

 46. Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov  ............................................................................................................. 1 276

 47. Nová Michňová-M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ......................................................................  1 245

 48. Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ................................................................................  1 238

 49. Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ...................................................................  1 209

 50. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina  ...............................................................  1 189

 51. Brázda, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................................................................. 1 100
 52. Sedlákova diera, Vysoké Tatry, Belianske Tatry  .................................................................................................  1 034
 53. Jaskyňa Sedmička, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ..........................................................................................  1 025

 54. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina  .......................................................................... 1 010 

 55. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecký kras  ............................................................................................................ 936

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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 1. Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................  499

  2. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .....................................................................................................................  480

  3. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ............................................................................................................... 451

 4. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina  ....................................................................................................... 376

 5. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier  .................................................................................................  324

 6. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ....................................................................................................  313

  7. Jaskyňa v Záskočí-Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ........................................................................  284

  8. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .............................................................................  232

  9.  Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina  ......................................................................................................  203

 10. Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry  ................................................................................................ 201

 11. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................ 196

 12. Jaskynný systém Stratenskej jaskyne, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ....................................................... 194

 13. Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...................................................................................................................... 187

 14. Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch  ................................................................................................................... 186

 15. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy  ........................................................................................................... 183

 16. Brázda, Slovenský kras, Silická planina  ......................................................................................................................... 181

 17. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie  ................................................................................  174,5
 18. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  .................................................................................................. 168

 19. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy  ................................................................................................................ 165

 20. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...................................................................................................... 148

 21. Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina ............................................................................................................. 147

 22.  Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................................................................ 147

 23. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras  ....................................................................................................... 142

 24. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ......................................................................................... 138

 25 Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................................................... 135

 26. Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch  ...................................................................................................................... 130

 27. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ........................................................................................................  128

 28. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .....................................................................................................  125

 29. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .................................................................................................................  123

 30. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina ...............................................................................................  123

 31. Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry  .................................................................................................................. 121

 32. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá  .................................................................................................................  120

 33. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch  ............................................................................................................  120

 34. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina  .......................................................................................................... 117

 35. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ......................................................................... 112

 36. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  ........................................................................................................ 112

 37. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .........................................................................................................................  110

 38.  Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch  ................................................................................................................................  110

 39. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  ......................................................................................................................  110

 40. Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina  ...................................................................................................... 108,5
 41. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Mojtínsky kras  ........................................................................... 107

42. Sedlákova diera, Vysoké Tatry, Belianske Tatry  ........................................................................................................... 106 

 43. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá  ................................................................................................................ 106

 44. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ............................................................................... 103

 45. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina  ......................................................................................................  101

 46. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  .......................................................................................................... 100

 47. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie  ............................................................................. 99

 48. Nová Michňová-M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ............................................................................ 97,5
 49. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..................................................................................................................... 97

 50. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ................................................................................................ 97

 51. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch  ..................................................................................................... 93

 52 Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Mojtínsky kras  ................................................................................................. 92

 53. Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................................  91

 54. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné  .............................................................................................................  91
 55. Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina  .................................................................................... 88

Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny.

taBuľka NajHLBšícH jaSkýň Na SLoVeNSku stav k 1. 3. 2017

ján tencer
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zBIerka potápačSkej tecHNIky petra FerdINaNdyHo

dušan Hutka, Speleoklub tisovec

Dňa 23. februára 2017 sa uskutočnila v Ge-
mersko-malohontskom múzeu v Rimavskej 
Sobote vernisáž výstavy, na ktorej bola pred-
stavená zbierka potápačskej techniky potápača, 
inštruktora potápania, cestovateľa a zberateľa 
Petra Ferdinandyho. Je to prvá tohtoročná 
výstava v priestoroch tohto múzea a zároveň aj 
najnovšia akvizícia múzea. 

Gemersko-malohontské múzeum v Rimav-
skej Sobote získalo vďaka podpore z Fondu na 
podporu umenia na rok 2016 unikátnu zbierku 
historickej potápačskej techniky z druhej polo-
vice 20. storočia. Unikátna 504-kusová zbierka 
predstavuje najrozličnejšie časti potápačského 
výstroja z celej Európy, ale aj USA, štátov Ázie či 
Južnej Ameriky. Peter Ferdinandy sa budovaniu 
tejto zbierky venoval štyri desaťročia svojho 
života. Význam a hodnota zbierky spočíva pre-
dovšetkým v jej štruktúre a ucelenosti, ktorá 
poskytuje komplexný pohľad na problematiku 
potápačskej techniky, jej vývoj a sprostredko-
vane i na históriu potápania ako takého. Na 
výstave vidieť potápačskú techniku a výstroj, 
ktoré sa používali pri výcviku najmä v bývalom 
Československu. Okrem potápačských komple-
tov, potápačských masiek a plutiev, dýchacej 
automatiky a tlakových fliaš získalo múzeum 
aj množstvo potápačských doplnkov. Sú to pre-
dovšetkým potápačské nože, harpúny, svietidlá, 
hĺbkomery, kompasy, hodinky, vodotesné pu-
zdrá na fotoaparáty a kamery na fotografovanie 
a filmovanie pod vodou. 

Výstavu potápačskej techniky v múzeu do-
pĺňajú fotografie, ktoré zachytávajú jedinečný 
svet pod vodou. Zaujímavé sú predovšetkým 

fotografie živočíchov, vrakov a zá-
bery z potápania v rôznych lokali-
tách sveta. 

Zbierku Petra Ferdinandyho 
poznajú nielen záujemcovia o po-
tápanie, ale aj jaskyniari a speleo-
potápači. Jeho zbierka každoroč-
ne spestrila zraz speleopotápačov, 
ktorý sa koná v Tisovci od roku 
2012. V jednotlivých ročníkoch 
predstavil vždy inú časť svojej 

zbierky, ktorú si okrem pozvaných potápačov 
a jaskyniarov pozrela i široká verejnosť. Zbier-
ka obohatila zbierkový fond múzea a zrejme sa 
dočkáme aj stálej expozície. Najväčšie objavy 
na Muránskej planine dosiahli práve speleopo-
tápači a pokusy s potápaním tu prebiehali už 
od 50. rokov 20. storočia. Preto nás teší, že táto 
výnimočná zbierka zostala na Slovensku, a to 
práve v Gemersko-malohontskom múzeu.

Výstava podvodných boxov a fotoaparátov počas 
každoročného zrazu speleopotápačov v Tisovci. Zľava: 
Ing. Jaroslav Hecko, Vlado Manica, zberateľ Peter 
Ferdinandy a primátor Tisovca Ing. Peter Mináč, Dušan 
Čipka. Foto: M. Slabej

Zberateľ a potápač Peter Ferdinandy vysvetľuje skupine 
študentov použitie podvodných boxov. Foto: M. Slabej

Pozvánka na výstavu
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V decembri roku 2016 nás 
zastihla smutná správa. Vo 
veku 72 rokov nás predčasne 
po mozgovej príhode opustil 
Ing. Marcel Lalkovič, CSc. (27. 
1. 1944 – 20. 12. 2016), historik 
jaskyniarskych aktivít, banský 
merač, spisovateľ a múzejník, 
člen Slovenskej speleologickej 
spoločnosti od roku 1972. 

K speleológii sa dostal ako pracovník Múzea 
slovenského krasu (predchodca Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva) v Lip-
tovskom Mikuláši, kde nastúpil v roku 1970 
ako merač. V múzeu sa podieľal na vyhoto-
vení mapových podkladov nielen sprístup-
nených jaskýň, ale aj lokalít, ktoré mohli byť 
potenciálne sprístupnené (Čachtická a Stani-
šovská jaskyňa). Pracoval aj na sledovaní zmien 
v Dobšinskej ľadovej jaskyni a pri posudzovaní 
stability sprístupnených jaskýň na Slovensku. 
V rokoch 1972 – 1981 pracoval v múzeu ako 
vedúci Dokumentačného oddelenia a v jeho 
pracovnej náplni bola napríklad i organizácia 
jaskyniarskych týždňov SSS. Pri stretnutiach 
s jaskyniarmi a ich podzemným svetom sa ako 
vnímavá osobnosť dostal do bližšieho kon-
taktu s nimi, ale aj k materiálom, predme-
tom a dokumentom viažucim sa k speleológii 
a prieskumu krasu. Táto oblasť ľudskej činnos-
ti ho zaujala natoľko, že sa jej začal systematic-
ky venovať. Dlhé roky zbieral a zhromažďoval 
materiály a dokumenty viažuce sa k jaskyniar-
skym aktivitám. Z nich čerpal počas svojho 
života pri písaní takmer 500 prác o speleológii 
a jej histórii na Slovensku. Je autorom knižnej 
publikácie o významnom objaviteľovi Jánovi 
Majkovi a v závere svojho života pripravoval 
monografiu o zanietenom prírodovedcovi J. 
Volkovi-Starohorskom, ktorú, žiaľ, už nedo-
končil. Napísal aj biografický román o jasky-
niarovi Vojtechovi Košíkovi (1913 – 1998), na 
ktorý však nenašiel vydavateľa. Z jeho inicia-
tívy bola vydaná aj obsiahla, vyše 300-stranová 
bibliografia Spravodaja Slovenskej speleologic-

kej spoločnosti (1970 – 2009), 
ktorú sám zostavil. Vydal bás-
nické zbierky Svitanie jaskyne 
(1993), Disident lásky (1996), 
Jaskynná žena (1997), Potme 
cítim, dotýkam sa tmy (1997) 
a Kvapky ticha (2014), v kto-
rých je hlavným motívom svet 
podzemia, ale aj pomenovanie 
a kritika súčasných neduhov 
našej spoločnosti. Roku 2010 sa 
stal členom Spolku slovenských 
spisovateľov.

V rokoch 1973 – 1976 pôsobil M. Lalkovič 
ako tajomník Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti, podieľal sa na organizácii exkurzií 
6. medzinárodného speleologického kongresu 
v Olomouci. Od roku 1973 do roku 1991 
pracoval v predsedníctve SSS ako pokladník 
a predseda komisie pre speleologickú doku-
mentáciu. Bol členom medzinárodných komi-
sií UIS pre bibliografiu a topografiu. Aktívne 
pôsobil pri začiatku vydávania nášho Spravo-
daja Slovenskej speleologickej spoločnosti a od 
roku 1991 až do svojho odchodu na večnosť 
pracoval ako člen redakčnej rady zborníka 
a neskôr časopisu Slovenský kras. Spolu s J. 
Hlaváčom a M. Eliášom sa na začiatku 80. 
rokov podieľal na založení súťažnej prehliadky 
fotografických prác s názvom Speleofotogra-
fia. Podieľal sa na výstavách s jaskyniarskou 
tematikou a bol v kolektíve autorov, ktorí 
v roku 1994 realizovali expozíciu Kras a jas-
kyne Slovenska v budove múzea na ulici 1. 
mája. V rozmedzí rokov 1990 – 2001 zastával 
funkciu riaditeľa Slovenského múzea ochrany 
prírody a jaskyniarstva. V závere roku 2001 
odišiel z múzea a od roku 2002 do roku 2007 
pracoval ako odborný asistent na Katedre eko-
muzeológie Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici. 

M. Lalkovič bol veľmi činorodý, podstat-
nú časť svojho voľného času venoval histórii 
speleológie a muzeológii. Udivujúce boli jeho 
encyklopedické vedomosti o jaskyniach a osob-
nostiach, ktoré v nich pôsobili. V Biografickom 
lexikóne Slovenska spracoval heslá o 17 jasky-
niaroch (M. Bacúrik, L. Baffy, Š. Bakoš, D. Čun-

SpoLočeNSké SpráVy

odIšIeL HIStorIk jaSkýň 
marceL LaLkoVIč
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derlík, P. Droppa, J. Gaál, M. Gaál, P. Hipman, 
V. Holeček, A. Horák, J. Jirásek, F. Jirmer, S. 
Kámen, J. Klepáč, V. Košík, Z. Krupár, H. Kync-
lová). Azda nikdy som ho nepočul na položenú 
otázku vysloviť slová neviem alebo nepamätám. 
Mal výbornú pamäť a keď sme neúspešne hľa-
dali v múzeu fotografiu či dokumentačný ma-
teriál, tak sme dostali radu (napríklad „zelená 
zložka vysoko v polici“), podľa ktorej sa takmer 
vždy hľadané veci našli. Je veľkou stratou pre 
slovenské jaskyniarstvo, že nestihol premeniť 
na skutočnosť všetky svoje plány a predsavza-
tia, ktorých bolo ešte mnoho. Podstatnú časť 
obsahu jeho počítača a viac ako 60 debničiek 
písomného materiálu sme vďaka ochote jeho 
dcéry uložili v múzeu v Liptovskom Mikuláši. 
Tento materiál čaká jeho nasledovníka na ďalšie 
štúdium, spracovanie a doplnenie...

Počas svojho života dostal M. Lalkovič mno-
hé zaslúžené ocenenia: čestné uznanie Sloven-
skej speleologickej spoločnosti (1979), pamät-
ná medaila Správy slovenských jaskýň (1980), 
strieborná medaila Slovenskej speleologickej 
spoločnosti (1982, 2014), čestné uznanie Štát-
nej ochrany prírody (1988), pamätná medaila 
Slovenského národného múzea (1994), zlatá 
plaketa Policajného zboru SR (1995), pamätná 
medaila Trenčianskeho múzea (1997), pamät-

ná medaila Zväzu múzeí na Slovensku (1998), 
pamätná plaketa mesta Liptovský Mikuláš 
(2006), cena riaditeľa Správy jaskýň Českej 
republiky (2010) a cena primátora mesta Ru-
žomberok (2014).

Česť jeho pamiatke!
Peter Holúbek

SpomIeNky Na marceLa

Marcel – znie to takmer familiárne, avšak 
málokto by si trúfol takto osloviť Ing. Lalko-
viča, ktorého väčšina poznala ako seriózneho 
a prísneho pána v obleku a s kravatou. Aj ja 
iba v posledných rokoch, hoci nebol omno-
ho starší. V takmer celej mojej speleologickej 
dráhe sme sa stretávali a rôznym spôsobom 
komunikovali. Nie v jaskyni, ale skôr na po-
radách, konferenciách, komisiách. Často som 
spomínal na tieto stretnutia, niekedy som 
bol kritický k nemu, neskôr i k sebe. Ale čas 
zahladí všetky hrany. Bývalý dlhoročný riaditeľ 
múzea mal však k jaskyniarom blízko a možno 
nezaškodí niekoľko spomienok z dôb formo-
vania spoločnosti.

Existencia Ing. Lalkoviča v speleológii na Slo-
vensku má svoju históriu a ako mnohé iné 
zásadné zmeny smerovania (krížne cesty) je 

M. Lalkovič pri otvorení Jaskyniarskeho týždňa 1974. Archív SMOPaJ
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dielom náhody. Koncentrácia speleologických 
inštitúcií v Lipt. Mikuláši trvá dodnes. Zložky 
komerčná a vedecko-múzejná, ale i dobrovoľná 
medzi sebou vždy súperili. Múzeum (zjednodu-
šene ide o MSK, potom MVOP a dnes SMOPaJ) 
malo však silný hendikep. Jeho pracovníci po 
rozchode s Dr. Droppom nevedeli nakresliť 
poriadnu mapu. V intenciách doby sa rozhodli 
túto vec zveriť profesionálom a po krátkom 
pôsobení iných meračov (Ing. Krump, Ing. Sý-
kora) angažovali mladého banského merača, 
čerstvého absolventa baníckej fakulty z Košíc. 
Rodák z Kysaku sa totiž priženil do Ružomber-
ka a keďže tu bane zanikli už pred 500 rokmi, 
došlo na Múzeum. Teda viac-menej náhoda, do-
časné riešenie. Marcel dostal kanceláriu a začal 
nakupovať jemné prístroje, o ktorých sme my, 
praktickí jaskyniari, mali iba nejasné predstavy.

Avšak jaskyne neboli bane a my, vtedy 
18-roční maturanti (1968) a začínajúci vyso-
koškoláci, sme cítili, že nám nejaký baník 
nemôže toho veľa ukázať. A ani neukázal, keď 
mu meranie jedného ťahu teodolitom trvalo aj 
hodinu. Teda rýchlosť sa nezdala byť devízou 
banského mapovania, ale bolo nám vysvetlené, 
že keď sa to už zameria a kope sa podľa toho 
baňa, tak to stojí viac ako pár hodín navyše. 
Túto zásadnú otázku (rýchlosť či presnosť) 
vlastne riešime dodnes. Hoci si asi nikto ne-
pamätá, žeby Marcel podával vedrá či drmal 
s kameňom na čelbe, o zážitky a historky, mož-
no aj trocha pozmenené či vylepšené, s ním 
nebola núdza.

Čachtice
Počas môjho štúdia v Bratislave došlo na akti-

vitu „terénna prax“. Uvažoval som, že ma možno 
niekedy aj v Múzeu zamestnajú, a tak som sa 
ponúkol, že budem inžinierovi baníctva robiť 
figuranta. Šlo o mapovanie povrchu i podzemia 
Čachtického krasu. Zostava takmer hviezdna: 
Šrolovci Stano i Pivničný (Bohuš), Jožko Knap, 
Jaro Halaš, ja a priplietol sa tam aj akýsi domáci 
jaskyniar Martin Sluka. Na brehu Hrabutnice 
stál tábor, kde Stano vo voľnom čase vyrezával 
sochy. Ale Lalkovič nám dal poriadne zabrať. 
Dodnes nezabudnem na mapovanie „Pod Dra-
pľákom“. Ťahali sme tu azda 2 dni nivelačný 
ťah. Po uzavretí sa objavila chyba – okolo 2 m. 
V dnešnej dobe dista by to bol úspech, no vtedy 
sme sa dozvedeli, že aj 2 cm je veľa. Takže znova, 
v hroznej horúčave, v pichliačoch a kroví. Toto si 

pripomínam zakaždým, keď je chy-
ba priveľká. Zo zúfalstva sme sa na 
dedinskej zábave vo Višňovom pobili 
s miestnymi a vzhľadom na utŕže-
né rany sme vyjednávali deň voľna. 
Nič nepomáhalo, mapovalo sa ďalej. 
Ale v jaskyni sme už boli pánmi 
viac my, prírodní jaskyniari. Napriek 
veľkej snahe sa plazivky teodolitom 
síce darilo merať, ale tak pomaly, 
že dodnes je najlepšia mapa od A. 
Droppu, poctivo zameraná banským 
kompasom. Ing. Lalkovič potom (či 
predtým?) publikoval v Spravodaji 
SSS č. 4/72 „Základy meračských 
prác“, dodnes najlepšiu teoretickú 
prácu, ktorú všetkým adeptom me-
račstva odporúčam.

Jaskyňa mieru
Historku poznám iba z ústneho podania, 

ale stojí za to. Došlo totiž aj na profesionál-
ne mapovanie Demänovskej jaskyne mieru; 
múzejníkom sa totiž Droppove mapy zdali 
málo presné. Výhoda bola, že táto jaskyňa ne-
leží ďaleko od Mikuláša. Priestory na rozdiel 
od Čachtickej jaskyne veľké, pre teodolit ako 
stvorené. Na prácu figuranta (pomocníka pri 
meraní) nás už radšej neangažovali a došlo 
na Stana Šrola, spoluobjaviteľa tejto jaskyne, 
ktorý si o mapovaní teodolitom myslel to isté 
čo my, ale vyjadroval sa rýdzejšie. Marcelovi sa 
v akejsi veľkej sieni podarilo realizovať polygó-

M. Lalkovič na prednáške Dr. J. Bártu na Jaskyniarskom týždni 1974.  
Archív SMOPaJ
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nový ťah, zámeru, ktorá mala azda viac ako 50 
m. Sen banského merača. Stabilizoval prístroj, 
rektifikoval a robil iné úkony, Stano na druhej 
strane siene držal vztýčenú meračskú latu. 
Trvalo to vraj viac ako hodinu. Keď bolo všetko 
hotové, merač zakričal na Stana, aby sa pohol 
ďalej. Ale Stano sa neozýval, hoci latu v diaľke 
bolo vidieť. Tak sa Marcel pobral zistiť, čo sa 
stalo. Lata bola opretá o kvaple a tu sa nachá-
dzal aj papierik s textom „už ma to nebavilo, 
šiel som domov“. Stano vyšiel inou chodbou 
von a autobusom sa vrátil do Mikuláša. Keďže 
to bolo v pracovnom čase, mal poriadne neprí-
jemnosti za opustenie pracoviska, nedodržanie 
bezpečnosti a i. Ale pravdepodobne vykonáva-
teľ exekúcie, riaditeľ Chovan, sa iste v duchu 
chechtal.

Marcelova žumpa
Marcel – to bola téma pri táborových ohňoch 

na Krakovej holi u Hipmana. Hipman mal tiež 
o sebe ako meračovi dobrú mienku a debaty 
o tom, či je lepší teodolit alebo kompas, sa tu 
ani nesmeli viesť. Zdalo sa, že Marcel (vtedy bol 
už tajomníkom spoločnosti) priveľmi organi-
zuje jaskyniarstvo. Zaviedol technické denníky, 
chcel od nás identifikačné karty a dokonca 
naše mapy považoval za „poľné náčrty“. Šlo 
o to, ako mu to vrátiť. Keď sa už objavovanie 
Starého hradu dostalo do stagnačnej fázy, 
nádej sa upierala na jednu z posledných mož-
ností, akúsi nepríjemnú blativú dieru. Čerpalo 
sa tu hrozné bahno a výsledok bol nijaký. Na 
mape sa tu ocitol názov „Marcelova žumpa“. 
Pomocou špiónov, ktorých sme mali v Múzeu, 
sme zistili, že náš tajomník nenápadne prehľa-
dáva zoznamy jaskyniarov, či tam nie je ešte 
nejaký iný Marcel. Ale nebol.

Komisia pre speleologickú dokumentáciu
Marcel postupne stúpal v hierarchii Múzea 

i Spoločnosti. Nejakým uznesením sa stalo, že 
na nižšej úrovni majú zabezpečovať odbornú 
úroveň jaskyniarov komisie. Postupne dodnes 
odumierajú, avšak vtedy (80. roky) sa zdalo, že 
najdôležitejšia bude Komisia pre speleologic-
kú dokumentáciu. Schádzala sa na východe, 
čo bolo výhodné pre všetkých: Tulis došiel zo 
Spišskej Novej Vsi, ja z Prešova, Sýkora a Erdős 
boli domáci a Marcel docestoval, aby si v Koši-
ciach kadečo vybavil. Dlhé rokovania v pivnič-

ných priestoroch na Suvorovovej, kde sídlila 
pobočka Múzea. Naučili sme sa tu rokovať 
vecne i nevecne, rešpektovať názory iných, hoci 
to nebola vtedy doba, keď sa diskutovať dalo. 
Tu uzreli svetlo sveta dodnes používaná for-
ma technických denníkov, identifikačné karty; 
značkový kľúč sa rodil ťažko a ani si nespomí-
nam, ako to dopadlo. Ale vydali sme aspoň zá-
sady pre tvorbu názvov jaskýň a zorganizovali 
konferencie. Vtedy sme na rokovania nadávali 
(ale chodili na ne, lebo tu bola lepšia atmosféra 
ako v dusnej práci), dnes to chápem ako dobrú 
školu života.

Nová doba
Na čele Múzea bol aktérom odluky SSS, SSJ 

a SSS, traumy, ktorá postupne odumrie spolu  
s aktérmi. Sekretariát odišiel z Múzea. Spočiat-
ku sme to chápali ako krivdu, neskôr sa ukáza-
lo, že to bol efekt „vyhodenia mladej lastovičky 
z hniezda“. Dobrovoľné jaskyniarstvo vykročilo 
vlastnou cestou. Ďakujem. Marcel na čele inšti-
túcie dobre odolával šachovým partiám hráčov 
z hlavného mesta v rezorte ochrany prírody, 
keď pozmeňovaním názvov a organizačnými 
zmenami narastal sľubne počet úradníkov. Nie 
som si istý, či oni to dnes chápu, akú náma-
hu stálo budovanie a udržanie inštitúcie. Jeho 
vlastnosti, precíznosť (to sa na Slovensku neno-
sí), cieľavedomosť prispeli k udržaniu inštitúcie 
v ťažkých časoch. Je až neuveriteľné, že niektoré 
organizačné postupy či formy (napr. technic-
ké denníky) prežívajú úspešne dodnes a bez 
identifikačných kariet by sme mnohé jaskyne 
po rokoch ani nenašli. Ale v novej, začínajúcej 
sa eurofondovej dobe stál niekomu v ceste. 
Z múzea odišiel za poľutovaniahodných okol-
ností, podobne ako dávnejšie z Mikuláša odišiel 
objaviteľ Kráľ či priamo z Múzea A. Droppa  
a Benický. Žiaľ, nik sa z toho nepoučil a postu-
pujeme podobne aj dnes. Ale ani na nových pra-
coviskách a na dôchodku sa celkom neutiahol, 
na starých spolupracovníkov nezanevrel, stále 
bol aktívny v redakčnej rade Slovenského krasu, 
ktorý nevedno či brzdil alebo zachraňoval svoji-
mi príspevkami.

Koncom roka nás mnohých, i tých, ktorí 
mali odlišné názory, veľmi skormútila správa, 
že už nie je medzi nami. Bude nám chýbať, 
kým sa nestretneme na Večnosti.

Zdenko Hochmuth
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jozeF kuzmík
21. 9. 1946 – 30. 6. 2016

Vlani v lete navždy opustil rady tisovských 
jaskyniarov náš dlhoročný člen Jozef Kuzmík. 
V skupine pracoval od 70. ro-
kov minulého storočia do roku 
2005. Jožo mal vždy blízko 
k prírode, bolo preto celkom 
prirodzené, že vstúpil medzi 
jaskyniarov, aby poznal aj skry-
té podzemné krásy tisovskej 
prírody. Od samého začiatku 
sa aktívne zúčastňoval na pries-
kume podzemia a povrchových 
krasových javov v okolí Tisov-
ca a blízkej Muránskej planiny. 
Jeho poznatky z prírody ho pri-
viedli k objavu jaskyne Kášter 
138.

Bol technicky zdatný, čo vy-
užil okrem iného pri zabezpe-
čení vchodu do jaskyne Teplica, 

ktorý slúži dodnes. Keď sa začali vo väčšej 
miere používať banské svietidlá, zabezpečoval 
ich nabíjanie a údržbu. Bol dlhoročným po-
slancom mestského zastupiteľstva a na tomto 
fóre sa snažil presadzovať záujmy a potreby 

jaskyniarskej skupiny.
Jožo bol priamy človek, kto-

rý vždy otvorene povedal svoj 
názor. Bol spoločenský a pose-
denia pri táboráku v Suchých 
doloch sa neraz končili jeho 
obľúbenou Javorovou húžvou. 
Zažili sme spolu veľa príjem-
ných chvíľ pri jaskyniarskych 
akciách, na jaskyniarskych týž-
dňoch i na jeho chate v Rovni, 
ktorá bola často základňou na 
túry Muránskou planinou.

Tisovskí jaskyniari sa s Te-
bou lúčia posledným zbohom. 
Česť Tvojej pamiatke!

Za Speleoklub Tisovec 
Ivan Kubíni

Spoločenské správy 

Ing. oto StettNer (1942 – 2017), 
jaskyniar z Galmusu

Dakedy na začiatku 90. rokov prišiel na 
speleomíting do Svitu starší pán, ktorý ponú-
kol pre mladších záujemcov na jaskyniarsky 
prieskum krasové územie Galmusu. V spe-
leológii ide o oje-
dinelý akt, pretože 
máloktorý jaskyniar 
sa za svojho života 
dobrovoľne vzdáva 
teritória, v ktorom 
pôsobil. Prednáška 
bez doplňujúcich 
obrázkov bola zdan-
livo nudná, no pri 
pozornom počúvaní 
bolo jasné, že pán 
Stettner úprimne 
ponúka všetky svo-
je skúsenosti a vedomosti o pozoruhodnom 
krasovom území. Vtedy však akosi nejavil nik 
záujem o túto oblasť, a tak azda odišiel z náš-
ho podujatia sklamaný. Od tejto chvíle som 
o ňom už nepočul. 

V lete roku 2016 sme s deťmi z jaskyniarskeho 
krúžku navštívili Poráč. V bani na baryt sme tu 
navštívili prostredníctvom pána Macalu jeho 
vedenie. Pri rozhovore s vedúcim Tovarišstva 
poráčskeho baníctva J. Ďuršom sme okrajo-
vo spomenuli jaskyniarske aktivity slovinských 
speleológov. Tu sme sa dozvedeli, že ich ve-

dúci O. Stettner žije 
v Krompachoch, 
ale je vážne chorý, 
a dokonca sme zís-
kali na neho aj tele-
fónne číslo. Po náv-
števe pozoruhodnej 
Šarkanovej diery 
sme získali názor 
na krasové územia 
Galmusu a s ním aj 
bližší vzťah k nemu. 
V snahe zistiť čo naj-
viac o tomto teritó-

riu sme sa rozhodli pána Stettnera navštíviť. Po 
dlhšom hľadaní sme ho našli na Lesníckej ulici 
v rodinnom domčeku. Choroba vážne poznači-
la jeho zdravie, ale pokúsili sme sa ho v rozho-
vore preladiť na mladšie časy. Viditeľne oslabený 
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chorobou sa prekonal, ožil a snáď celú hodinu 
nám rozprával o svojom živote a jaskyniarskych 
aktivitách. 

Narodil sa roku 1942 v učiteľskej rodine 
v Prešove. Detstvo prežil pri Piešťanoch a jeho 
tvrdohlavosť ho priviedla na geologickú stred-
nú školu do Spišskej Novej Vsi. Po jej ukončení 
dostal umiestenku do bane v Slovinkách, kde 
sa ťažil chalkopyrit. Po odpracovaní dvoch 
rokov v podzemí si podal prihlášku na vyso-
kú banícku školu v Košiciach, kde bol prijatý 
a od zamestnávateľa dostal aj štipendium, no 
musel sa zaviazať, že odpracuje v Slovinkách 
10 rokov. Po ukončení vy-
sokej školy tu pracoval až 
do zrušenia ťažby v roku 
1993 v geologicko-me-
račskom oddelení. V okolí 
bane boli krasové útvary, 
ktoré ho ako vnímavého 
človeka zaujali, a osud ho 
priviedol k jaskyniarstvu. 
Starší kolegovia baníci 
ho nahovorili, aby sa stal 
predsedom novovzniknu-
tej Oblastnej skupiny SSS 
č. 24 Slovinky. V rámci 
možností skupina praco-
vala na závrtoch, čerpala 
vyvieračku, zostúpila do 
Lukáčovej priepasti, skú-
mala Homološovu a Šar-
kanovu dieru alebo výver 
vôd vo Svätojánskej doline 
či kopala v prievanovom 

mieste, ktoré sa objavilo pri hĺbení základov 
na chatu v Poráči. Skupina počas svojej exis-
tencie v 70. rokoch minulého storočia nedo-
siahla výraznejší postup. Čas pomaly uberal 
na ich nadšení a silách a po rokoch skončili 
úplnou pasivitou. Aj z tohto pohľadu je cenná 
snaha pána Stettnera, keď sa pokúsil svojím 
vystúpením medzi jaskyniarmi zvrátiť tento 
trend. Je škoda, že nedošlo ku kontinuite 
speleologického prieskumu v Galmuse a Fero 
Miháľ a ani košickí jaskyniari, ktorí tu pôso-
bili, neboli v bližšom kontakte s miestnymi 
prieskumníkmi. 

S pánom Stettnerom sa 
už bohužiaľ na tomto svete 
nikomu nepodarí stretnúť. 
Opustil nás po ťažkej cho-
robe dňa 7. januára roku 
2017. Po ňom a jeho kole-
goch ostali už iba miznúce 
spomienky, správy a tech-
nické denníky v múzeu 
a fotoalbum, v ktorom sú 
zachytené ich jaskyniarske 
aktivity. Je len otázkou 
času, kto týmto dokumen-
tom dá nový život... 

Za Vaše nadšenie a jasky-
niarske aktivity Vám, pán  
Stettner, patrí vďaka a ubez-
pečenie, že úsilie, ktoré ste 
s priateľmi v Galmuse vy-
naložili, nebolo zbytočné.

Pre Spravodaj SSS napísal 
Peter Holúbek

Spoločenské správy
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juBILaNtka 
aNNa dIaNIškoVá

Medzi čerstvých šesťdesiatnikov 
v Speleoklube Tisovec sa zaradila 
aj naša členka Anna Dianišková. 

Narodila sa 6. novembra 1956 
v Žiari nad Hronom. Po vycho-
dení základnej školy sa vyučila 
v miestnom závode za obrábačku 
kovov. Neskôr pracovala v závo-
de Sedita v Seredi a v súkromnom penzióne  
v Piešťanoch. V roku 2002 sa s manželom Šte-
fanom prisťahovali do Tisovca. Učarovali im 
hory a príroda Muránskej planiny. Ich spoloč-
ným koníčkom však boli najmä jaskyne. Pri 
ich objavovaní a prieskume pomáhali najskôr 

ako nadšenci a potom ako čle-
novia jaskyniarskej skupiny. Do 
Speleoklubu Tisovec boli spolu 
prijatí na mimoriadnej členskej 
schôdzi 24. júla 2010. Takmer na 
všetky akcie chodili spolu a ich 
pomoc sme pocítili najmä pri 
organizovaní a zabezpečení 52. 
jaskyniarskeho týždňa SSS v Ti-
sovci roku 2011. 

Počas svojich potuliek v odľah-
lých častiach Tisovského krasu znovu objavili 
niektoré lokality, na ktoré sa dávno zabudlo, 
ako stratené jaskyne Borišove včely, Dažďov-
nica, ale aj staré banské diela v okolí Kostolnej 
lúky a na Magnete. Pri svojich potulkách obja-
vili aj nové perspektívne lokality v tejto oblasti 

taký BoL Náš ľudo

RNDr. Ľudovít Kucha-
rič, CSc., sa narodil 8. 1. 1947 
v Spišskej Starej Vsi. Zákernej 
chorobe podľahol 15. 2. 2017. 
Vyštudoval geofyziku na UK 
v Bratislave a KU v Prahe. Od r. 
1973 pracoval ako geofyzik na 
Uránovom prieskume v Spišskej 
Novej Vsi. Tu už pôsobil Spe-
leologický klub Slovenský raj, 
ktorého sa stal členom. Bolo to obdobie naj-
významnejších objavov v Stratenskej jaskyni. 
Speleologickej činnosti sa venoval veľmi in-
tenzívne. Stal sa popredným predstaviteľom 
využitia geofyzikálnych metód v speleológii. 
Tieto metódy a skúsenosti sme využili pri 
speleologickom prieskume krasových javov 
na hornej nádrži pre-
čerpávacej elektrárne 
Čierny Váh. Pod jeho 
vedením sme pomo-
cou geofyziky riešili 
speleologické problé-
my medzi Dobšinskou 
ľadovou jaskyňou 
a Stratenskou jasky-
ňou. Vyriešili sme pa-
rametre podzemného 
ľadovca v Dobšinskej 
ľadovej jaskyni. 

Ľudo bol nielen motorom spe-
leologickej činnosti, popredný, vý-
konný jaskyniar, ale predovšetkým 
veľký kamarát. V jeho prítomnosti 
bolo vždy veselo, z jeho tváre sálal 
vždy úsmev a veselá nálada, patril 
medzi veľkých optimistov. 

Prežili sme s Ľudom najkrajšie 
a naj plodnejšie roky v doline Tiesňa-
vy a v Stratenskej jaskyni. Zanechal za 
sebou bohaté jaskyniarske výsledky.

Napriek tomu, že od r. 2000 pô-
sobil v Bratislave, udržiaval s nami kontakty, 
vždy sa zaujímal o naše výsledky v jaskyniar-
stve. Naposledy sme si potriasli ruky v lete 
2014 na jaskyniarskom týždni, na ktorom sme 
si pripomenuli 50 rokov činnosti klubu. 

Milý Ľudo, ťažko sa nám bude zvykať, že 
už nie si medzi nami. I keď si sa odsťahoval 

zo Spiša, vždy, i keď 
málo, sa našla príleži-
tosť stretnúť sa. Ale už 
je koniec. Zostali nám 
iba tie najkrajšie spo-
mienky na roky prežité 
v Tvojej prítomnosti. 
Budeme na Teba v spo-
mienkach myslieť. 

Nech Ti je zem ľahká.
Za členov Speleologického  

klubu Slovenský raj 
Ján TulisPosledný prípitok s Ľudom
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juBILaNtka 
kataríNa  
HutkoVá

V roku 2017 sa dožíva 
významného životného 
jubilea 60 rokov členka 
Speleoklubu Tisovec Mgr. 
Katka Hutková. 

Narodila sa 26. apríla 
1957 v Rožňave. V súčas-
nosti pôsobí na Strednej 
odbornej škole v Tisovci 
ako stredoškolský peda-
góg. Aj keď členkou Spe-
leoklubu Tisovec je iba 
od roku 2014, už niekoľko rokov sa stala 
súčasťou jednotlivých akcií, zdolávania jaskýň 
či brigád. Jej pomoc sme pocítili pri výstavbe 
jaskyniarskej chatky, ako aj pri organizácii 52. 
jaskyniarskeho týždňa, ktorý sa uskutočnil 
v Tisovci roku 2011. Pripravovala propagač-
ný materiál a pomohla pri exkurziách. Od 
roku 2012 pripravuje výstavy a pomáha or-
ganizovať a zabezpečovať zraz speleopotápa-

čov, ktorý sa každoročne 
uskutočňuje v Tisovci. 
Na škole založila jasky-
niarsky krúžok, ktorého 
členovia pomáhajú pri 
prieskume jaskýň a bri-
gádach organizovaných 
Speleoklubom Tisovec. 
Zdolala aj náročné jasky-
ne a môže sa pochváliť 
i objavom jaskyne Kata-
rínka. Je hrdá na to, že 
ako prvá žena absolvovala 
plavbu na člne v Jazernej 
jaskyni. Venuje sa písa-
niu jaskyniarskej kroniky  

a ako výtvarníčka citlivo vníma krásu jaskýň, 
ktorú sa snaží zachytiť fotoaparátom. 

Milá Katka, za všetkých jaskyniarov Ti pra-
jeme v ďalšej činnosti v Speleoklube Tisovec 
veľa síl a zdravia... a tešíme sa na ďalšie Tvoje 
„gulášiky“, „koláčiky“a niečo na uhasenie jas-
kyniarskeho smädu. 

Za Speleoklub Tisovec 
Ivan Kubíni

vrátane Diviačej jaskyne. Spolu sa podieľali 
na objave jaskyne Boženka v masíve Hradovej 
a Anna aj na objave jaskyne Malý Kostolík. 
Najviac práce však urobili pri objavovaní a ot-
váraní perspektívnej jaskyne Biele vody. Práce 
na tejto jaskyni však boli predčasne ukončené 
pre nečakanú smrť jej manžela Štefana. 

Napriek problémom, ktoré v jej živote nasta-
li, zostala Anna platnou členkou jaskyniarske-
ho klubu. Pri príležitosti významného život-
ného jubilea jej členovia Speleoklubu Tisovec 
prajú hodne zdravia a síl v ďalšom živote, ako 
aj v jaskyniarskej činnosti.

Za Speleoklub Tisovec Ing. Dušan Hutka 

peter martyNek 
– 50 rokov
Jaskyniarsky klub Varín

Ani sa mi nechce veriť, že  
1. 5. 2017 už aj Peter vstupu-
je do klubu päťdesiatnikov. 

Peter svoje detstvo pre-
žil v Terchovej, takže už od 
mladého veku mal blízko 
k horám. Tento vzťah po-
kračoval aj neskôr, keď sa 
presťahoval do Varína. Cez 
horskú turistiku a skalole-
zenie sa postupne prepra-

coval k jaskyniarstvu. Naj-
skôr ako amatéri spolu s J. 
Nemčekom, J. Bokom a M. 
Rybárom podnikali prvé 
jaskyniarske výpravy do 
Stratenca, ale aj do iných 
oblastí Slovenska. Neskor-
šie sa pripojili k organizo-
vaným jaskyniarom v Ma-
lej Fatre. Tu sme sa dali 
dokopy a vytvorili novú 
údernú zložku vo Varíne, 
ktorá znova oživila pries-
kum v 90. rokoch. Peter sa 
aktívne zapája do všetkých 
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projektov, ktoré rozbiehame v tomto období. 
V roku 2000 je jedným zo zakladajúcich čle-
nov Jaskyniarskeho klubu Varín. Aj v rámci 
novej skupiny je agilným členom a zúčastňuje 
sa na väčšine kľúčových akcií v Malej Fatre, či 
už sú to priepasti na Prostej alebo prieskum 
krasových oblastí Stratenca a Vrátnej doliny. 
Popri jaskyniarstve pracuje aj ako aktívny 
člen Horskej služby. Musím spomenúť, že je 
i autorom kresleného humoru s nielen jasky-

niarskou tematikou. Podľa možnosti sa zú-
častňuje centrálnych podujatí SSS, z ktorých 
máme veľa spoločných zážitkov. 

Aj v súčasnosti je Peter horlivým členom 
nášho klubu a nechýba na väčšine jeho pracov-
ných akcií. Dúfajme, že tento entuziazmus mu 
vydrží, lebo aj keď je ženatý, svojím spôsobom 
je stále mládencom. 

Peter, za všetkých členov Jaskyniarskeho klu-
bu Varín by som Ti chcel popriať hlavne veľa 
zdravia a šťastia v osobnom živote a veľa úspe-
chov pri našom spoločnom bádaní v podzemí 
Malej Fatry.

Pavol Cvacho
Foto: J. Nemček, kresby: P. Martynek

Spoločenské správy
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Summary

The first issue of the bulletin in 2017 is almost entirely devoted to the reports about the 
activities of Slovak cavers in their homeland and abroad. It begins with the balance of the Slovak 
Speleological Society (SSS) of the last year in the summary report written by the 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 their activity indicators and an overview of management and 
economy of the SSS for 2016. Further, the bulletin brings current rankings of the longest and 
deepest caves and abysses in the Slovak Republic, compiled by J. Tencer. D. Hutka in his article 
informs about an exhibition of historical diving equipment in Gemersko-malohontské Museum 
in Rimavská Sobota; the exhibited collection of Peter Ferdinandy contains more than 500 parts 
of diving equipmemt from all over Europe, but also Asia, the USA and South America. In the last 
part of the magazine of Slovak cavers the editors present Social News.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman 






