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Predovšetkým treba poďakovať 
všetkým našim členom a priazniv-
com za prácu a jaskyniarske aktivi-
ty v tomto období. Aktivity členov 
spoločnosti (v roku 2017 evidova-
ných 898) organizovaných v 52 ob-
lastných skupinách a kluboch ploš-
ne pokrývali nielen krasové oblasti po 
celom území Slovenska, ale pôsobili sme aj 
u susedov, v Európe i na iných kontinentoch. 

Výbor
V tomto období pracoval výbor spoločnosti 

(P. Holúbek, B. Kortman, P. Magdolen, Z. 
Hochmuth, P. Pokrievka ml., P. Herich, M. 
Jagerčík) a kontrolná komisia (P. Strečanský, I. 
Demovič, G. Majerníčková) na riadení života 
SSS. Výbor, ktorý je výkonným a riadiacim 
orgánom, sa v tomto období zišiel na sekre-
tariáte SSS v Liptovskom Mikuláši 13-krát. 
Riešili sa na ňom problémy, ktoré priniesol 
život. Vážnym rozhodnutím bolo v roku 2016 
zmeniť stanovy, na čo bolo nutné zvolať valné 
zhromaždenie. Výbor zabezpečil aj realizáciu 
uznesení z predsedníctiev a valného zhromaž-
denia. Roku 2015 podporil kandidatúru M. 
Držkovej na pozíciu generálnej sekretárky Eu-
rópskej speleologickej federácie (FSE). Škoda, 
že napriek jej sľubom nás vôbec neinformovala 
o dianí v tejto nadnárodnej jaskyniarskej orga-
nizácii. Vo funkcii ju v roku 2017 vystriedala, 
takisto s našou podporou, A. Gessert z Ko-
šíc, ktorá v Spravodaji 3/2017 už informovala 
o aktivitách FSE.

Sekretariát
Na sekretariáte pracovala na polovičný pra-

covný úväzok M. Strmenská, ktorá zabezpečo-
vala jeho chod. Spracovávala poštu, starala sa 
o evidenciu členov a príjem členského, viedla 
účtovníctvo a vykonávala schválené finančné 
operácie. Na centrálnych akciách vyberala 
vstupné a viedla evidenciu účastníkov Jasky-
niarskych týždňov. Distribuovala Spravodaj 
SSS a zabezpečovala všetky úkony na zabez-
pečenie 2 % z daní pre SSS. Treba tu kriticky 

poznamenať, že administratívnou 
chybou sa na rok 2018 nepodarilo 
SSS získať oprávnenie na pobera-
nie 2 %, ale operatívne sa táto chy-
ba napravila právnou dohodou 
s iným neziskovým subjektom, 

Združením priateľov obcí Krmeš, 
Vlašky, Vlachy.

Centrálne akcie
V tomto období boli zvolané tri zasadnu-

tia predsedníctva a jedno valné zhromaždenie. 
Uskutočnili sa štyri Speleomítingy, na ktorých 
sa bilancovala naša činnosť. V roku 2017 sa 
miesto ich konania z iniciatívy M. Trškovej pre-
sunulo zo Svitu do Liptovského Jána. V tomto 
období zorganizovali naši členovia štyri Jasky-
niarske týždne (Malužiná, 2014; Varín, 2015; 
Borinka-Košariská, 2016; Slovenský a Aggte-
lecký kras, 2017). V rokoch 2014 a 2016 sme 
spoluorganizovali 17. a 18. ročník podujatia 
Speleofotografia. Roku 2014 sa zorganizoval 
meračský kurz, kde sa jeho absolventi uči-
li zobrazovať podzemné priestory a následne 
spracovať namerané údaje v programe Therion. 
Pravidelne každý rok organizujú bratislavskí 
a trnavskí jaskyniari celoslovenskú speleolo-
gickú školu pre všetkých záujemcov. V Demä-
novskej doline sa v zimnom období organizuje 
expedícia, na ktorej sa stretávajú speleológovia 
z mnohých slovenských, českých a poľských 
jaskyniarskych klubov a riešia jaskyniarske 
problémy najmä v Demänovských vrchoch, ale 
napríklad aj v Kozích chrbtoch, Chočských vr-
choch či Veľkej Fatre. Horská záchranná služba 
školila v tomto období vybraných záujemcov 
z našich radov v jaskyniarskych záchranárskych 
technikách. Kultúrno-spoločenské aktivity pre-
zentovali jaskyniari zo Strážovských vrchov 
na hudobno-jaskyniarskom podujatí ZELENÁ 
MODRÁ. Jaskyniari z Tisovca už šesť rokov or-
ganizujú zraz speleopotápačov v Tisovci.

Informovanosť
Aktívna a funkčná bola naša webová stránka 

www.sss.sk, ktorú spravoval M. Danko, podob-

Organizačné správy SSS

Správa o čINNoStI SLoveNSkej SpeLeoLogIckej  
SpoLočNoStI v rokoch 2014 – 2017

peter holúbek, predseda SSS
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ne ako aj facebookové informovanie o našich 
aktivitách. Pravidelne vychádzalo naše perio-
dikum Spravodaj SSS, v roku 2017 vyšlo aj 
číslo určené pre medzinárodný speleologický 
kongres v Austrálii. Dôležitou činnosťou je 
informovanie verejnosti o našich aktivitách 
prostredníctvom médií. V televízii, rozhlase, 
na sociálnych sieťach a tlačových periodikách 
vyšli desiatky informácií o našej činnosti, ktoré 
formujú obraz verejnosti o našich cieľoch, zá-
meroch a aktivitách. Nezanedbateľná je práca 
s mládežou. Mnohé kluby a skupiny organizu-
jú prednášky na školách a vyvíjajú aktivity na 
oslovenie mladej generácie. Treba všetkým za 
tieto aktivity a ich ochotu podeliť sa s verej-
nosťou poďakovať.

Domáce aktivity
V rokoch 2014 – 2017 sa na Slovensku usku-

točnilo 5633 akcií, na ktorých sa objavilo 49,2 
kilometrov chodieb a zameralo 69,9 kilomet-
rov podzemných priestorov. Najvýznamnej-
šie objavy v tomto období na Slovensku boli 
ocenené na Speleo mítingoch. Na mnohých 
sondách jaskyniari premiestnili tony a kubíky 
materiálu. Ich úsilie vo veľa prípadoch v bu-
dúcnosti určite prinesie nové poznatky. 

Nie všetky úspechy sa však merajú objave-
nými či zameranými metrami. Vyzdvihnúť 

treba jaskyniarov, ktorí sú vnímaví a objavili 
pre vedu napríklad zub nosorožca (OS Čach-
tice), pozostatky po druhohornom plazovi 
(JK Demänovská Dolina) či hniezdo výra 
s početnými osteologickými nálezmi (SK Čer-
vené vrchy). Poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
zachránili pre archeológov materiál nájdený  
v jaskyniach. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, 
že SSS je organizácia, ktorá plošne skúma 
celé územie Slovenska, a preto skupiny, ktoré 
nepôsobia v príliš atraktívnych územiach, sú 
rovnako dôležité ako skupiny s najväčšími 
či najhlbšími lokalitami. Preto ďakujem aj 
jaskyniarom z Liptovskej Tepličky, Uhrovca, 
Šariša, Malej Fatry či Tribeča za ich aktivity 
a poctivú prácu, ktorou prispievajú k celo-
slovenskému uznaniu našej spoločnosti na 
verejnosti. Veď práve aj ich aktivity majú 
nezastupiteľnú úlohu pri rokovaní s úradmi, 
ktoré rozhodujú o našom pôsobení. Uznanie 
si zaslúžia jaskyniari, ktorí sú ochotní sa spá-
jať a riešiť spoločne veci, na ktoré nemá sily 
jedna skupina. Takéhoto charakteru sú akcie 
vo Vysokých a Belianskych Tatrách, Strážov-
ských vrchoch, Kameňanoch, na Muránskej 
planine, Jasovskej planine, Dolnom vrchu či 
napríklad výkopové práce v novembri roku 
2016 na Rudolfšachte v Ponickom krase. Na-
pĺňajú sa tak slová jaskyniara Petra Hipmana 

Účastníci 58. jaskyniarskeho týždňa SSS v Aggteleku pri prednáške 
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z roku 1999, ktorý nám odkázal, že sa musí-
me spájať, aby sme urobili veľký kus práce. 

Zahraničné aktivity
Asi najvýznamnejším zahraničným podu-

jatím, ktorého sme sa zúčastnili prostredníc-
tvom nášho delegáta Z. Hochmutha, bol 17. 
kongres Medzinárodnej speleologickej únie 
(UIS) v Austrálii. Naši jaskyniari sa angažovali 
nielen v susedných krajinách, ako Česká re-
publika, Poľsko, Maďarsko, ale aj v Slovinsku, 
Chorvátsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Iz-
raeli, Laose, Madagaskare, Mexiku, Nepále, 
Ruskej federácii, Thajsku...

Tradične sa členovia SSS zúčastňovali výprav 
do krasových oblastí Macedónska, Mexika, 
Rumunska a Kosova, kde máme dobré zázemie  
a uskutočnili sa tu významné postupy.

Spolupráca
Naši členovia spolupracovali s partnerskými 

organizáciami, ako je Česká speleologická spo-
ločnosť, Správa slovenských jaskýň alebo Slo-
venské múzeum ochrany prírody a jaskyniar-
stva. Veď 7292 jaskýň evidovaných v Národnej 
databáze jaskýň je aj výsledkom komunikácie 
medzi partnerskými organizáciami. Slovenská 
speleologická spoločnosť je členom Medzi-
národnej speleologickej únie (UIS), ako aj 
Európskej speleologickej federácie (FSE). Úzke 
vzťahy sme mali s českými, maďarskými, poľ-
skými, macedónskymi či ruskými jaskyniarmi.

Stav spoločnosti
Možno tvrdiť, že Slovenská speleologická 

spoločnosť je plne funkčná a svojimi aktivita-
mi pokrýva celé územie Slovenska. Vychádza 
spravodaj, žije internetová stránka, je funkčný 
sekretariát, pracuje výbor, kluby a skupiny sú 
aktívne, slovenské jaskyniarstvo žije. Po dlho-
ročnom úsilí sme v závere roku 2017 získali od 
Ministerstva životného prostredia celoplošnú 
výnimku, čo podľa môjho názoru posilni-
lo naše postavenie v slovenskej spoločnosti.  

Ale až budúcnosť ukáže, ako sa bude vyvíjať 
náš vzťah k štátnej moci. Verím však, že pri 
komunikácii s kompetentnými bude trecích 
plôch minimálne a naše aktivity budú pros-
pešné pre obe strany. 

V živote SSS sú však aj negatíva, na ktoré 
treba poukázať. Ide o nezmyselné vojny o loka-
lity, kde spravidla platí, že čím menšia jaskyňa, 
tým väčší svár. Je nepochopiteľné, keď uzávery 
jaskýň, ktoré ich majú chrániť pred devastáci-
ou, sú predmetom sporov medzi skupinami. 
Je paradoxné, že v Demänovskej doline či na 
Krakovej holi, kde sú naše najdlhšie a najhlbšie 
jaskyne, takýchto sporov niet. Jedna vec však 
stojí za zamyslenie a hlbšiu analýzu. Viac ako 
polovica skupín neodovzdáva technické denní-
ky a dá sa predpokladať, že ich asi ani nepíše. 
Do týchto aktivít skupiny a kluby nemôže nik 
nasilu nútiť, no treba si uvedomiť, že jaskyne 
sú unikátne a neopakovateľné prírodné vý-
tvory a každá informácia, ktorá sa o jaskyni 
zachová, má určite svoj význam a v budúcnosti 
bude hodnotným svedectvom o našej dobe. 
Nechcel by som a zrejme ani väčšina z nás, 
aby nasledujúce generácie mali ťažké srdce na 
nás za naše nezdokumentované aktivity. A pri-
tom stačí tak málo, ochota napísať pár slov. 
Nedostatočná je aj gramotnosť v lezeckých 
technikách. Na poslednom Jaskyniarskom týž-
dni napríklad jeden jaskyniar nezostúpil do 
Zvonice pre nezvládnutie jednolanovej techni-
ky. Našťastie sa to zaobišlo bez následkov, ale 
treba si uvedomiť, že každý pohyb po lane ale-
bo rebríku znamená v istom zmysle ohrozenie 
zdravia a života. Chcel by som apelovať na všet-
kých jaskyniarov, aby si túto skutočnosť plne 
uvedomovali a nedovolili neskúseným členom 
pohyb po vertikálach, kde je možné ohrozenie 
života. V našej komunite mi napríklad chýba 
diskusia o tom, čo je náš cieľ a čo všetko mô-
žeme urobiť pre to, aby sme ho dosiahli. Každý 
náš výkop, každý objav je do určitej miery de-
vastácia podzemia. Ak máme na to právo, tak 
kde sú naše hranice?

Rok Objavy (km)
doma/zahraničie

Zamerané (km)
doma/zahraničie TD akcie Spravodaj 

počet strán
Počet 
členov

Výber 
členského

2014 5,1/6,3 9,5/7,6 948 948 280 830 7457,5
2015 5,2/6,1 11,2/5,0 952 952 336 841 7637,0
2016 7,2/7,3 11,5/6,8 949 949 294 867 7625,5
2017 7,8/4,2 11,3/7,0 1170 2784 300 + 104 898 8098,5
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Jaskyniarska skupina sa najviac ve-
novala Kryštálovej jaskyni. Pokra-
čovali sme v ťažení sutiny a blo-
kov z jaskyne. Chcel by som sa 
poďakovať Tomášovi Hamplovi, 
Kristianovi Pacherovi, Martinovi 
Petrekovi, Ivanovi Haberekovi za 
ich nový objav v Jaskyni predáto-
ra. Na dvoch akciách sa posunuli 
o 64 m. Je to pekné a pat-
rí im veľká vďaka. Nový 
objav nazvali Sienka šty-
roch priateľov. Verím, že 
sa im podarí nájsť ten 
správny smer. Má to však 
jednu nevýhodu, že jas-
kyňa je ďaleko. Myslím, 
že to chlapci zvládnu a tá 
diaľka ich neodradí. Ďa-
lej by som sa chcel poďa-
kovať Štefanovi Muchovi, 
Jánovi Muráňovi, Jáno-
vi Cingeľovi, Tomášovi 
Hamplovi, Vincentovi Sy-
nákovi, Michalovi Šama-
jovi, ktorí namontovali 
zábradlie ku Kryštálovej 
jaskyni. Na zábradlie po-
užili reťaze a laná tak, aby 
to bolo 100 % bezpečné. 
Chcel by som sa takisto 

poďakovať Vladimírovi Lieskovcovi, 
Evke Bočkajovej za objav Jaskyn-

ky pri vodopáde pod Kryštál-
kou; ako prvý vošiel do jaskyne  
V. Lieskovec. Je to malá jaskyňa, 
ale musíme byť skromní. 

Na Speleomítingu sa zúčastni-
li Iveta Štefková, Milka Štefková, 

Tomáš Hampl, Ján Dubravay, Má-
ria Dubravayová, na 
Jaskyniarskom týždni 
Iveta Štefková, Mil-
ka Štefková, Helenka 
Štefková, Vladimír 
Turčan, Vladko Tur-
čan, Janka Chobotová, 
Mária Dubravayová, 
Ján Dubravay, Miluška 
Šišková a Jarda Šiška.

Nakoniec sa chcem 
poďakovať všetkým 
našim sponzorom, 
ktorí nás ochotne 
podporujú počas ce-
lého roka. A tiež vám 
chcem zaželať v tom 
novom roku hlavne 
veľa zdravíčka a jasky-
niarskych objavov.

Ondrej Štefko,  
vedúci skupiny

jaSkyNIarSka SkupINa adama vaLLu v terchovej

čINNoSť jaSkyNIarSkych SkupíN a kLuBov  
v roku 2017

moLdavSký jaSkyNIarSky kLuB adoNIS teN

Skalná ihla v Obšívanke. Foto: P. Holúbek

Zdravím celú jaskyniarsku komuni
tu. Mám rád toto slovo. Malo by to 
byť spoločenstvo alebo skupina 
ľudí, ktorí sú bez ohľadu na roz-
dielnosti schopní oceňovať roz-
dielnosti, čo im umožňuje účinne 
a otvorene komunikovať a spolu-
pracovať na dosiahnutí spoločných 
cieľov. Ruku na srdce, aký pocit je 
z takého víťazstva a slávy, keď ste ich 

dosiahli zašliapaním iných do blata? 
Časom sa aj tak všetko vracia nazad 

ako odhodený bumerang. 
Zriadenie nášho klubu má za 

úlohu priblížiť prírodu a prírod-
né krásy ľuďom, mládeži, ba aj 

deťom. Tvrdím, že každý človek 
má rád niekde v hĺbke duše jas-

kyne a krásnu prírodu. Každodenná 
práca, boj za nejaké peniaze nás len 
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jaSkyNIarSka SkupINa aragoNIt

Aj v roku 2017 bola činnosť JS Aragonit za-
meraná na lokalitu v okolí jazera, v lome Kra-
ľovany II, v oblasti PP Kraľoviansky meander. 
Celkovo Aragonit zorganizoval v roku 2017 52 
pracovných akcií. Z toho 32 výjazdov sme usku-
točnili do lokality lomu. Ostatných 20 akcií sme 
odpracovali na piatich zahraničných akciách  
v Istrijskom krase. Niekoľko vychádzok najmä  
v zimnom období sme venovali terénnemu 
prieskumu a hľadaniu výparov v oblasti lo-
mových stien. Celkove 8 akcií sme v jesennom 
období museli investovať do opravy a monito-
rovania vylomeného uzáveru jaskyne Ľudmila. 

Hneď po Novom roku 2. januára pricesto-
val na 6 dní na naše pozvanie na Slovensko 

z Chorvátska jaskyniar Silvio Legovič, člen 
porečského Proteusu s rodinou. Hosťovanie, 
ubytovanie a bohatý program a sprievod za-
bezpečovali M. Puškášová, M. Piovarčiová,  
E. Piovarči, M. Danč, M. Jakubčíková, M. Bielik 
a V. Nováková.

Iba 14 akcií sme uskutočnili v Jaskyni nad 
diamantovým vŕtaním pod Ľudmilou. V dru-
hej šachte sme klesli len o necelé dva metre 
do hĺbky, čo bolo zapríčinené poklesom ak-
tivity členskej základne po tom, ako sa dvaja 
naši aktívni členovia stali ešte v roku 2016 
členmi ŠKP Hippocampus Martin a následne 
sa venovali prevažne inej záujmovej činnosti. 
Akcie sa vykonávali z časových dôvodov s ma-

vzďaľuje od tohto bohatstva. Dneš-
né deti, česť výnimkám, skôr zostanú 
v pohodlí domova, kŕmia svoje oči ne-
živými vecami, ako sú filmy, počítačové 
virtuálne prostredie, hrami a interne-
tom. Ako ich dostať znova do prírody? 

Začali sme v malom. Čistili sme dáv-
no zanechané malé jaskyne v blízkosti 
Moldavy. 

Postupne sa k nám pridávali aj naši 
kamaráti, ich deti. Zväčša pomáha-
jú v blízkosti povrchu alebo zvonka 
vyťahujú vedrá a kamene či aspoň fo-
tografujú. Tak sme sa pustili aj do 
vyčistenia jaskyne Šmykňa. Je to zatiaľ 
malá fluviokrasová jaskynka v blízkos-
ti dediny Drienovec. Malý klenot na 
južnom úpätí Jasovskej planiny, ktorý očaruje 
svojou rôznorodosťou. Zámerom bolo prepojiť 
jaskyňu Šmykňu so susednou Vyhňou, ktorá 
má síce meno, ale stopy po návšteve už dávno 
nie. Vchod do nej je skoro úplne zasypaný. 
Nechali sme ho tak, aby zbytočne nejaké zviera 
nepriťahoval na zimný spánok. 

Do Šmykne sme sa dostali šmykom cez 
„okno“. Kopalo sa na začiatku naraz v troch 
smeroch. Jedna z nich je Imrova vetva, ktorú 
sme pomenovali po našom Csóró Csepej Im-
rovi. On totiž začal s kopaním v tom dobrom 
smere. Na akcii sme vyložili z jaskyne 110 ve-
dier hliny zmiešanej s kameňmi. Prehĺbením 
malého dómu sa zlepšil priechod k hlavnému 

vchodu, a tak väčšie kamene sme vyniesli už 
tade. Práca na ďalších akciách bola zhruba po-
dobná. Aby sme si ju spestrili, ako jahôdku na 
tortu sme počas Jaskyniarskeho týždňa navští-
vili Ardovskú jaskyňu. Touto cestou ďakujeme 
domácim z klubu Bazider Ardovo za privítanie 
a prezentáciu ich práce. Počas výletu pri Jad-
rane som navštívil jaskyňu Modrič neďaleko 
Zadaru. 

(Do jaskyne Vyhňa sme sa dostali zo Šmykne 
až v novom roku. Krajší darček na moje meni-
ny som ani nemohol dostať. Už sa tešíme na 
ďalšiu akciu, kde celý systém zameriame.) 

Attila Dobos a členovia  
Moldavského jaskyniarskeho klubu Adonis Ten

Pri jaskyni Šmykňa 
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lou efektivitou spravidla vo dvojici P. Kozoň, 
E. Piovarči. Peťo sa často ponáhľal domov, 
lebo poobede už vždy niečo mal. Takže keď 
sme dorazili k jazeru neskôr, už sme toho 
veľa nestíhali. 11. marca prišli do sondy výdat-
ne pomôcť bratia Jozef a Lukáš Ridzoňovci,  
2. apríla mi prišiel vypomôcť Peter Sliačan  
z OS Ružomberok, za čo mu aj touto cestou 
veľmi ďakujem. Na tejto akcii sa objavil aj Ma-
rián Hýll, ktorý nás dokázal mohutne povzbu-
diť predpoveďou, že naša snaha v tejto sonde 
je aj tak márna. 30. apríla mi v sonde pomohol 
Maťo Kanáš a 22. júna sa objavil na svojej 
vôbec prvej akcii v roku Maťo Hulla. V sonde 
sa to vtedy opäť poriadne pohlo dopredu, za 
čo mu rovnako patrí veľká vďaka. Dvakrát mi  
v sonde asistovala manželka Majka. Z pieskov 
v tektonike sme ťahali samé pekné vodou tva-
rované kusy vápenca, ktoré dokonca na poklep 
i sklovito zvonili.

Medzičasom sa podarilo po viacerých peri-
petiách už po 4 × predĺžiť našu výnimku na 
prieskum lokality do konca roku 2019 a 18. 5. 
Ministerstvo životného prostredia SR koneč-
ne vydalo záverečné stanovisko k variantom 
na diaľničnom úseku D1 Turany – Hubová,  
v ktorom uprednostňuje variant V2 s tunelom 
Korbeľka. Čo je pre našu prácu a snahu uchrá-
niť prírodu jaskyne a jedinečný ráz krajiny  
i samotné jazero veľkým zadosťučinením. Ešte 
však nenastal čas úspech oslavovať. Možnosť 
podania rozkladu proti tomuto rozhodnutiu  
v stanovenej lehote využilo niekoľko organizá-
cií a zainteresovaných obcí, a tak ešte nič nebo-
lo na 100 percent isté. Ale napriek tomu sme 
mali radosť aj dôvod trochu oddychovať po 
intenzívnom snažení predchádzajúcich rokov. 
Na jar sa však objavil problém s potápačskou 
základňou na jazere, voči ktorej malo výhrady 
obecné zastupiteľstvo Kraľovian. Nepáčilo sa 
im, kde základňa stojí, a jej osud bol neis-
tý. Preto sme poslali starostovi obce v tom-
to smere pre ŠKP Hippocampus podporné 
stanovisko, o ktoré nás ako partnerov potá-
pači požiadali. Samozrejme, urobili sme to  
i v našom vlastnom záujme. V ňom sme okrem 
iného uviedli, „...že obec Kraľovany by mala 
našu spoločnú činnosť podporiť a zazmluv
niť potápačom a jaskyniarom spoločne do 
bezplatného užívania pozemok pod už exis
tujúcou potápačskou základňou, ktorá plní 

dôležitú funkciu oporného bodu pre výcvik 
potápačov a viacerých záchranných zložiek 
a požiarnych zborov v Žilinskom kraji. Ok
rem spoločného prieskumu jaskýň dlhodobo 
spolupracujeme s ŠKP Hipocampus Martin 
pri likvidovaní a znižovaní enviromentálnej 
záťaže v okolí jazera. Už 8 rokov sa spolu  
s nimi snažíme jazero a jeho okolie udržovať 
v čistote čo je každoročne náročná a mno
hokrát nedocenená práca. Potápači nám po
máhajú v prieskume jaskýň aj tým, že nám 
poskytujú svoju potápačskú základňu ako 
východiskový bod, sklad náradia a útočište 
pri prieskume najmä v zimných mesiacoch 
za čo sme im veľmi vďační a čo v koneč
nom dôsledku speleologický prieskum loka
lity výrazne zefektívnilo. Zároveň chceme 
upozorniť na skutočnosť, že pre zatraktív
nenie a stabilizovanie prostredia lomu bude 
nevyhnutne potrebná jeho revitalizácia. Po 
príprave projektu práve tu vidíme možnosť 
pokúsiť sa pre tento zámer získať prostried
ky z fondou EU v spolupráci obce a našich 
neziskových organizácií aktívne pracujúcich 
a pôsobiacich na tejto lokalite. Navrhujeme 
preto spoločne pripraviť projekt revitalizácie 
a uchádzať sa ním o potrebné prostriedky 
čo by mohlo ekonomicky významne pomôcť 
tak obci Kraľovany ako i zainteresovaným 
neziskovým organizáciám a následne ďalšie
mu zefektívneniu speleologického prieskumu 
i úprave terénu okolo jazera, stabilizácii 
svahov lomových stien, prípadne vybudova
ním inej potrebnej infraštruktúry pre ko
merčné využitie pre letné sezóny na jazere. 
(Napr. v letnej sezóne na jazere akútne 
chýbajú najmä WC čo veľmi nepriaznivo 
zvyšuje hygienickú záťaž blízkeho okolia  
i samotného jazera.) Ako neziskové orga
nizácie môžeme obci Kraľovany ponúknuť 
dlhodobú a spoločensky užitočnú a výhodnú 
spoluprácu pri realizácii viacerých ekonomic
kých zámerov i vo funkčnosti a atraktívnosti 
výnimočného prostredia areálu akým jazero 
v lome rozhodne je a doteraz plní funkciu 
vyhľadávaného a obľúbeného športovo rekre
ačného miesta známeho v celom stredosloven
skom kraji, nielen športovým nadšencom, ale 
aj širokej verejnosti. Veríme že zastupiteľstvo 
obce docení doterajšie dlhodobé snaženie oboch 
našich organizácií o skvalitnenie a zhodnote
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nie daného územia a príme nami ponúkanú 
spoluprácu aj formou potrebného zazmluv
nenia už existujúcej športovej záchranárskej  
a výskumnej základne, ktorá sa stala potreb
nou a užitočnou súčasťou tohto rekreačného 
amfiteátra. Radi sa v prípade Vášho záujmu 
s Vami v tejto veci stretneme, prípadne aj  
s obecným zastupiteľstvom a prediskutujeme 
možnosti ako posunúť vyššie uvedenú proble
matiku po vecnej a formálnej stránke ďalej. 
S prianím všetkého dobrého a so srdečným 
pozdravom vedúci jaskyniarskej skupiny 
Aragonit...“ Dopredu poviem, že situáciu so 
základňou sa napokon podarilo stabilizovať 
po tom, čo sa potápači zaslúžili o prečistenie 
upchatého odtoku jazera.

 Jediná rozsahom väčšia spoločenská a pra-
covná akcia organizovaná Aragonitom v spo-
lupráci so slovenskými geocachermi a orav-
skými jaskyniarmi sa uskutočnila v sobotu 19. 
augusta 2017. Za Aragonit sa akcie zúčastnilo  
7 jaskyniarov, za OS Orava traja a za sloven-
ských geocacherov 17 ľudí. Celkove sa teda 
podujatia zúčastnilo úctyhodných 27 ľudí. 
Takú veľkú akcie sme na jazere už dlho nemali. 
Plánovali sme pôvodne väčšiu spoločnú akciu 
už skôr na letnom Ekodni, ale ten sa napo-
kon z neuvedených dôvodov po niekoľkých 
odkladoch organizátora ŠKP Hippocampus 
Martin nekonal, tak sme sa stretli s priateľmi 
z oravskej jaskyniarskej skupiny práve na tejto 
menšej akcii. Predpokladali sme, že ak sa usku-
toční jesenný Ekodeň na jazere, uskutočníme 
aj ďalšiu spoločnú akciu jaskyniarov z oboch 
jaskyniarskych skupín. Netušili sme však, že 
Hippocampus na jesenný Ekodeň už Jaskyniar-
sku skupinu Aragonit nepozve. 

Okrem niekoľkých exkurzných prehliadok 
jaskyne Ľudmila sa ťažila sutina zrútená do  
2,5 m hlbokého vchodu Jaskyne oravských 
drakov. Zároveň sa tu vykonal aj úspešný pries-
kum inšpekčnou kamerou. Optokábel kamery 
sa tentoraz podarilo pretlačiť do pomerne väč-
ších priestorov za Úžinou volaviek. Bude teda 
potrebné pustiť sa tu v budúcnosti do vŕtania  
a rozširovania úžiny, z ktorej fučí pomerne 
silný prievan a ktorá by nás mohla doviesť  
k novým priestorom.

Hore v malom lome tesne pod východným 
hrebeňom na úrovni piatej etáže sa zakopala 
poriadna ryha cez sutiny na mieste, kde sa za 

holomrazov nachádzala veľká plocha výparom 
zasrieneného lístia. Keď opäť prídu holomra-
zy, budeme sledovať, odkiaľ to fučí a dúcha. 
Pracovalo sa aj na potápačskej základni  
a odkopávala sa a odvážala vo fúrikoch zo-
sunutá hlina a zatvrdnutý brizolit okolo 
drevených stien budúcej sauny. Pri exkur-
zii v Ľudmile sme zistili, že uzáver jasky-
ne je vylomený. Platne a uholníky na ráme 
boli prerezané kotúčovou brúskou. Našťastie 
však výzdoba v jaskyni poškodená nebola. 
Po poriadnom pracovnom výkone bol na prog-
rame dobrý guláš s prídelom piva. Varil šéf 
Hippocampu Peťo Lauko spolu s Majkou Pi-
ovarčiovou z Aragonitu. Akciu sponzorovali 
a technicky zaisťovali Jozef Ridzoň a vedúci 
skupiny Aragonit. Ďakujem chalanom z OS 
Orava Danielovi Zvarovi, Jozefovi Zuberské-
mu a Štefanovi Poláčikovi za dobrú prácu 
odvedenú hore v sutinovisku a verím, že i táto 
akcia prispela k nadviazaniu ďalšej spolupráce 
medzi oboma skupinami na lokalite. Rovnako 
chcem poďakovať Mariánovi Hladkému a geo-
cacherom za kvantum dobre odvedenej práce 
(P. Kozoň, M. Piovarčiová, M. Hulla, J. Ridzoň, 
L. Ridzoň, P. Lauko, E. Piovarči).

Počas dvoch akcií v septembri monitoruje-
me a zabezpečujeme rozbitý uzáver Ľudmily 
najskôr silnou drôtenou pavučinou, ktorú 
uštrikovali J. Ridzoň a M. Hulla hneď na akcii 
s geocachermi a potom reťazou opatrenou 
novou zámkou (P. Kozoň, E. Piovarči, M. Pi-
ovarčiová, M. Hulla). Dokumentáciu rozbité-
ho uzáveru aj s hlásením posielam na SSJ do 
Liptovského Mikuláša, kde nám Paľo Staník 
vyšiel v ústrety a zabezpečil rýchle finančné 
prostriedky na opravu, za čo mu aj touto 
cestou veľmi ďakujem. Preto už na akcii 15. 
októbra prácne likvidujeme dobre uštrikovanú 
drôtenú košeľu z mreže, aby sme ju pripravili 
na zváranie. Popritom zisťujeme, že potápači 
na základni vymenili zámky, takže si nemô-
žeme vyzdvihnúť ani potrebné náradie, ktoré 
tam máme uskladnené. Emailom nám ozná-
mili, že kľúče od základne môžu mať už len 
členovia Hippocampu. Ale dvaja naši členovia 
ešte v roku 2016 vstúpili v rámci dohodnutej 
reciprocity do Hippocampu. Neskôr sa od nich 
dozvedám, že ani oni kľúče od základne nema-
jú. Roku 2017 vstúpili v rámci tejto reciprocity 
do Aragonitu potápači M. Kanáš a P. Lauko, 
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aby nastala v prieniku členstva v oboch orga-
nizáciách parita. To bola naša podmienka pri 
vstupe našich členov do ŠKP. Členské príspev-
ky, ktoré sú u nás 15 €, však platili do pokladne 
Hippocampu. Členské známky sme im kúpili 
na náklady Aragonitu a dostali ich vlepené do 
nových preukazov. No ani toto, ani to, že naši 
dvaja členovia sa stali členmi Hippocampu  
a platia do pokladne už druhý rok členské  
50 €, nám nepomohlo, aby nám kľúče od zá-
kladne mohli ostať a mohli sme ju aj naďalej 
používať ako oporný bod najmä pri práci 
v lome v náročných zimných podmienkach. 
Požadovalo sa od nás ďalšie členstvo, resp. 
ročný poplatok 50 € za základňu s tým, že nám 
predošlé 4 roky, čo sme základňu využívali, 
odpúšťajú.

A tak 21. októbra prichádzame do lomu 
autom Lukáša Ridzoňa, v ktorom si vezie-
me všetko potrebné náradie i našu klubovú 
centrálu, ktorá bola uskladnená na spoločné 
používanie 2 roky v priestoroch Hippocampu 
vo Vrútkach. Centrálu sme zakúpili z financií, 
ktoré sme dostali za prieskum a vyhotovenie 
výslednej správy, ktorú sme v roku 2014 vy-
pracovali pre Národnú diaľničnú spoločnosť  
a hodnotili sme v nej riziká možného poškode-
nia jaskýň pri realizácii úžinového variantu na 
úseku diaľnice D1 Turany – Hubová v oblasti 
lomu Kraľovany II.

Teda ani to, že centrála bola 2 roky v spo-
ločnom užívaní, nám nepomohlo, aby sme 
mohli ďalej bezplatne používať potápačskú 
základňu ako oporný bod pri našom pries-
kume, ktorý bol dobrý, keď šlo o záchranu 
jazera, naopak sme mali problém centrálu si 
z úložiska vôbec vyzdvihnúť. Argumentovalo 
sa najmä tým, že nie je vhodná na zváranie. 
Dostali sme sa k nej až po dosť nepríjemných 
peripetiách zo strany vedenia Hippocampu, 
ktoré napokon zapríčinili, že sa termín opra-
vy uzáveru musel zbytočne odkladať do hor-
šieho počasia. Náročnú akciu 21. októbra 
zaisťovali M. Piovarčiová, P. Kozoň, E. Piovar-
či, J. Ridzoň a L. Ridzoň, ktorý sa postaral  
o dopravu, materiál, náterové hmoty a uzá-
ver i zavaril a zosilnil jeho ochranné prvky. 
Všetok potrebný materiál sme v daždi tran-
sportovali zo sedielka k jaskyni. Celá akcia 
trvala 10 hodín. Náročné boli hlavne vynášky 
materiálu, náradia a centrály. V jaskyni sme 

museli dávať pozor, aby sa v chodbe nena-
hromadilo príliš veľa splodín zo zvárania, 
pretože jaskyňa slabo odvetrávala. Ešte pred 
dvoma dňami bol ťah dosť silný, no po zmene 
počasia a vyrovnaní teplôt medzi vnútorným 
a vonkajším prostredím prievan začal stagno-
vať, a tak som musel dávať dolu na Lukáša 
pozor, aby sa príliš nenadýchal splodín. Robili 
sme preto častejšie prestávky v práci, aby sa  
v oblasti uzáveru chodba vyvetrala. Po skon-
čení akcie putovala naša centrála vzhľadom 
na zhoršenú situáciu medzi organizáciami na 
nové dočasné úložisko.

V ďalších troch nasledujúcich akciách, 4., 
7. a 20. novembra, sme nanášali na konštruk-
ciu ďalšie dve vrstvy ochranného náteru  
a v okolí sme zabudovali fotopasce na mo-
nitorovanie nevítaných návštevníkov (P. Ko-
zoň, M. Piovarčiová, E. Piovarči). Uzáver 
sme potom pravidelne kontrolovali na ak-
ciách 28. novembra, 2., 5. a 17. decembra 
(P. Kozoň, M. Hulla, E. Piovarči). Keďže 
nám náradie na prácu v jaskyni uviazlo na 
potápačskej základni, vážnejšie dobývacie  
a kopáčske práce v jaskyniach sme i vzhľa-
dom na náš zimný otužovací program nedo-
kázali realizovať. Nejde to bez toho oporné-
ho bodu aj otužovať aj jaskyniarčiť, ak máme 
ostať aspoň v tom otužileckom Céčku. Veď 
predsa o naše zdravie ide predovšetkým.

Ministerstvo životného prostredia Sloven-
skej republiky 15. 12. 2017 zamietlo rozklad 
podaný vo veci výstavby tunela Korbeľka na 
diaľnici D1 v úseku Turany – Hubová obcami 
Turany, Krpeľany, Ratkovo, Nolčovo, Sloven-
skou priemyselnou a obchodnou komorou  
a Turčianskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. 
Voči tomuto rozhodnutiu sa už nemožno od-
volať, takže Korbeľka je už definitívna a jazero 
a jaskyne sú zachránené. Konečne sme sa doč-
kali. Ale vyvstal pre nás všetkých operujúcich 
na jazere ešte jeden malý problém. Lom Kra-
ľovany II je plánovaný ako jedno z najbližších 
úložísk vyťaženej horniny pri razení tunela 
Korbeľka. Jazeru by v takom prípade mohlo 
hroziť celé alebo čiastočné zasypanie. Možno 
ešte bude treba zabojovať a naša práca môže 
byť ešte potrebná.

V dôsledku vykázania z potápačskej zá-
kladne sme 28. 12. 2017 podali žiadosť na 
OZ Kraľovany o povolenie vybudovať pri ja-
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zere malú terénnu speleologickú základňu. 
V roku 2017 sme prijali do skupiny 10 no-
vých členov: J. Ridzoňa, P. Lauku, J. Riegela, 
M. Bielika, V. Novákovú, D. Staníkovú, M. 
Macáka, A. Piovarčiovú, M. Kanáša a M. Pi-
ovarčiovú, čím členská základňa vzrástla na 
24 členov.

Efektívnejší ako na jazere sme boli v roku 
2017 skôr na našich piatich zahraničných 
ak ciách na Istrii. Neorganizovali sa ľahko, 
ale všetky výjazdy boli efektívne. Akcií sa zú-
častnilo celkove 19 ľudí, viacerí z nich boli na  
akciách niekoľkokrát, dcéra Magda a ja sme 
absolvovali všetkých 5 výjazdov. Účasť na na-
šich akciách sme vždy podľa dohody ponúkali 
aj členom ŠKP Hippocampu Martin. Zúčastni-
li sa len dvaja členovia – M. Hulla a expredseda 
M. Danč.

Na prvej akcii 7. až 11. júna sa za Aragonit 
zúčastnili M. Puškášová, S. Srholcová, E. 
Piovarči, za OS Ružomberok P. Sliačan, M. 
Kudla a za ZO 6-08 Dagmar z Moravského 
krasu M. Ryček, H. Ryček, J. Faksová a A. Pěk-
ná; druhej akcie 5. až 9. júla M. Puškášová, J. 
Muráň, E. Piovarči; tretej akcie18. až 23. júla 
sa zúčastnilo 8 členov Aragonitu: M. Piovarči-
ová, A. Piovarčiová, S. Puškášová, M. Puškášo-
vá, P. Kozoň, M. Hulla, E. Piovarči, J. Muráň, 
J. Zjavka, M. Bielik, V. Nováková. M. Danč, 
M. Jakubčíková; štvrtej akcie 5. až 14. augusta 
sa zúčastnili M. Puškášová, E. Piovarči. D. 
Staníková, M. Božek, T. Dikoš, R. Muráň a J. 
Muráň; poslednej akcie 24. – 28. septembra 
M. Puškášová, E. Piovarči a S. Srholcová.

Hneď na prvej akcii na začiatku leta 
sa vyťažilo z Vergotinskej jaskyne 245 
prepraviek. Na ostatných 4 menších, ob-
ťažne pozliepaných akciách podporova-
ných zväčša len nejaskyniarmi, sa vyťa-
halo z Vergotinskej jaskyne dohromady 
334 nákladov terra rossy. Ťahalo sa už 
z väčšej vzdialenosti, v ťažkej viskozite 
a v mokrom prostredí. Teda dohromady 
na piatich akciách 600 prepraviek, čo je 
6 m3 vyťaženého materiálu vrátane 21 
prepraviek, ktoré sme vyťažili z jaskyne 
Juranska peć, ktorú sme i zamerali 7 
polygónovými ťahmi v dĺžke 91,6 m. Vo 
Vergotine sme sa prekopali na hlavnom 
ťahu 15 m dopredu a jaskyňa dosiahla 
dĺžku cca 100 m.

Celkom na záver chcem poďakovať všetkým, 
čo nám pomáhali a fandili v neľahkej a nepo-
pulárnej monotónnej práci vo vyprahnutých 
a zvetrávajúcich stenách lomu nad jazerom, 
i všetkým, ktorí nám pomáhali v pracovnom 
nasadení na Istrii, našim členom, čo ešte cho-
dia sporadicky na akcie, i tým, čo nám doma 
len tak podaromnici držia palce, ale i našim 
sponzorom M. Dančovi, M. Jakubčíkovej, J. 
Ridzoňovi, M. Puškášovej, M. Bielikovi a V. 
Novákovej.

Členovia Jaskyniarskej skupiny Aragonit 
v Lome Kraľovany II v Prírodnej pamiatke Kra-
ľoviansky meander za 10 rokov svojej činnosti 
objavili celkove 12 jaskýň. Spolu sme tu teda za 
túto dobu vykopali, objavili a zdokumentovali 
síce len 400 m krasových podzemných pries-
torov. Keď sme však do lomu v lete roku 2008 
prvý raz prišli, nebola v ňom známa žiadna 
jaskyňa.

Záverečná štatistika členov, čakateľov 
a priaznivcov JS Aragonit v účasti na akciách  
v roku 2017: M. Hýll (1), P. Lauko (1), R. Muráň 
(2), M. Danč (2), M. Jakubčíková (2), M. Bielik 
(2), V. Nováková (2), M. Kanáš (2), T. Dikoš 
(2), S. Puškášová (3), L. Ridzoň (3), J. Zjavko 
(3), N. Legovič (3), J. Ridzoň (3), A. Piovarčiová 
(4), J. Faksová (4), H. Ryček (4), M. Ryček (4), 
A. Pěkná (4), M. Kudla (4), J. Muráň (5), M. 
Božek (5), D. Staníková (5), P. Sliačan (5), K. 
Miculinič (5), S. Srholcová (6), M. Hulla (9), M. 
Puškášová (18), M. Piovarčiová (25), P. Kozoň 
(28), E. Piovarči (52).

Eduard Piovarči, vedúci JS

Istria 2017 – fantastický mančaft prvej veľmi produktívnej 
výpravy pred portálom jaskyne Juranska peć. Foto: M. Ryček



13Spravodaj SSS 1/2018 Organizačné správy SSS

Jaskyniarska skupina Arachnos – Slo-
venský kras si tohto roku vytvorila 
internetovú stránku: http://www.
arachnos.sss.sk/

Členovia skupiny v roku 2017 
vykonávali svoju činnosť pod zášti-
tou Hájskeho klubu športovej spe-
leológie. Zamerali sa prevažne na 
výskum a dokumentáciu krasových 
javov na Silickej planine. 

Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera – bola na-
ším hlavným pracoviskom. Po predsedníctve, 
kde nám fungovanie odobril RNDr. Jaroslav 
Stankovič, sme začali s prieskumom. Hlavným 
cieľom bolo prekonať koncový sifón. Po vyše 
30 rokoch sa to podarilo až nám a spoznali 
sme tak 55 metrov nových priestorov jasky-
ne; dostali sme sa k ďalšiemu polosifónu, na 
ktorého prekonaní momentálne pracujeme. 
Popri prieskumných prácach sa nám podarilo 
preliezť úžinu za Fontánou a na-
liezť do úzkeho komína v dĺžke  
25 metrov. Celkovo sme tak v JvPJJ 
objavili nových 80 metrov.

Gombasecká jaskyňa – mala byť 
naším hlavným pracoviskom, ale 
pre nezhody so správcom jaskyne 
sa nám v prieskume nedarilo, ako 
sme plánovali. Vyliezli sme nový 
aktívny komín s dĺžkou 25 metrov 
nad obchádzkou za Sieňou spe-
leológov, ktorého zával postupne 
rozoberáme. V priestoroch objave-

ných v roku 2016 sa nám zatiaľ podari-
lo objaviť v sieni Eufória na severnom 

konci horného poschodia nových 
50 metrov. 

Nový Malinčiak – cieľom v uply-
nulom roku bolo urobiť podrob-
ný nákres lokality na zachytenie 

súčasného stavu, čo sme aj splnili. 
Zatiaľ sa nám nepodarilo zosúladiť 

naše označenie pracovísk tejto lokality 
s názvami vedenými v SMOPaJ (kvôli presnej 
identifikácii), ale aspoň sme zamerali a spraco-
vali polohopis celej skupiny tzv. Malinčiakov. 
Keďže sme sa počas roka sústredili hlavne na 
JvPJJ, v ďalšom prehlbovaní tejto potenciálnej 
priepasti sme nepokročili.

V roku 2017 uskutočnili členovia 37 akcií, 
počas ktorých objavili 155 metrov a zamerali 
6,7 metra.

Ladislav Juhász, predseda skupiny

jaSkyNIarSka SkupINa arachNoS – SLoveNSký kraS

Arachnos pri vstupe do JvPJJ

Ing. Jozef Heteši pri prekonávaní koncového polosifónu

Všetci členovia skupiny
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Pracovnú činnosť sme zamerali na lo-
kalitu Julov ponor, kde sa uskutočnili 
2 pracovné akcie zamerané na mo-
nitoring vody s cieľom zistiť ďalšie 
pokračovanie. V spolupráci so Spe-
leo Rožňava sa G. Jakab zúčastnil 
9-krát výkopových prác na lokalite 
Vyvieračka pri cintoríne v Slavci 
a pracovných akcií raz na lokalite Di-
viačia priepasť a 2 razy 
vo Vápennej jaskyni. 

Ďalej sme spolupra-
covali na realizovaní 
Jaskyniarskeho týždna 
SSS 5. – 7. 7. 2017, kde 
členovia P. Papko, R. 
Varga, Ľ. Siman, Al. 
Skokan, Arp. Skokan 
a G. Jakab sprevádzali 
záujemcov do loka-
lít Ardovská jaskyňa 
a Zvonivá priepasť 
a Aggtelecká jaskyňa. 
P. Papko, R. Varga a G. 

Jakab sprevádzali japonského fotografa 
na lokalitách Ardovská, Gombasec-

ká, Ochtinská aragonitová jaskyňa 
a Domica; svoje fotografie z týchto 
jaskýň publikoval v japonskom ča-
sopise Caving Journal.

Jozef Grego vo februári usku-
točnil 4-týždňový speleologický 

a biospeleologický výskum v Laose 
na lokalitách Kham-
mouanský kras, jas-
kyne Tham Pha 
Soung (predĺžená 
na vyše 20 km, tre-
tia najdlhšia v Laose) 
a Tham Khon Dôn 
(42 zameraných km, 
najdlhšia v Laose, ob-
jav ďalších cca 3 km), 
Tham Dan Makhia 
(objav asi 950 m, cel-
ková dĺžka 1,6 km); 
prieskum niekoľkých 
vápencových masívov 

SpeLeokLuB BadIzer ardovo

Naplavené ulity Cyclophorus franzhuberti Thach, 2017, 
Slimačia chodba (Snail Passage) v jaskyni Tham Pha 
Soung, provincia Khammouane, Laos. Foto: M. Olšavský

Netopierí dóm v jaskyni Tham Khon Dôn, provincia Khammouane, Laos. Foto: O. Kameniar
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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. 2017 vykonával túto 
speleologickú činnosť:

Podkonický kras. Jaskyňa Lupčica 
(pod Podkonicami) – sondážne práce (1 
akcia, 10 h, Libor Štubňa, Ľuboš Múka).

Tajovský kras. Vyvieračka Albínka – čistenie 
zanesenej horizontálnej chodby, postup o 4 m 
po koncový sifón, v ktorom bol spozorovaný 
biely pstruh (3 akcie, 30 h, Libor Štubňa, F. 
Goliášová, Ľubo Múka, Pavol Huťka).

Harmanecký kras. Rakytovská vyvieračka 
– rozširovanie výtoku a znižovanie prahu vý-
veru (5 akcií, 55 h, Libor Štubňa, Ľubo Múka, 
Pavol Huťka, Lukáš Vlček). V doline Rakytovo 
sme uskutočnili s Jozefom Babjakom jednu 
vyhľadávaciu akciu na lokalizáciu niektorých 
nie všeobecne známych jaskýň s čiastočným 
úspechom (1 akcia, 4 dni, 24 h, Jozef Babjak, 
Štefan a Iveta Mlynárikovci, Libor Štubňa). 
Vykonali sme revízne návštevy Lastovičej jas-
kyne, Hornej a Dolnej Túfnej (4 akcie, 8 dní, 
32 h, Štefan a Iveta Mlynárikovci). V Harma-
neckej jaskyni sme v uplynulom roku činnosť 
nevykonávali. 

Kras Mokrej Driekyne. Občasný 
výver pod Farebným vrchom – son-
dážne práce, odvodňovací rigol, po-
stup 6 m (4 akcie, 9 dní, 60 h, Libor 
Štubňa, Ľubo Múka, Pavol Huťka, 
Ivan Majer). Farebný ponor – sonda 

hl. 2 m (1 akcia, 2 dni, 8 h, Libor 
Štubňa, Ivan Majer). 

Ponický kras. Hlavnou lokalitou bol aj 
v minulom roku systém Ponickej jaskyne. V po-
nore bola vykonaná kontrola stavu opevnenia 
dna pažnicami po veľkej vode v máji 2017, 
všetko v poriadku (1 akcia, 2 dni, 8 h, Štefan 
a Iveta Mlynárikovci). V treťom vchode do 
Ponickej jaskyne, v Rudolfšachte, bolo dobu-
dované vystrojenie stupňov drevenými rebríkmi 
a poplastovanými stúpačkami, sklz za polosi-
fónom bol vystrojený fixným lanom pre ľahší 
návrat z riečiska. Následne na ďalších akciách sa 
čistil priestor za polosifónom, rozširovaný sklz 
a chodba na riečisko, domeranie Rudolfšachty 
s napojením na riečisko. Nasledovali dve akcie 
na riečisko za druhý sifón a do Mamutieho 
dómu; väčšina zúčastnených tam bola prvý-
krát, užili si to (13 akcií, 56 dní, 200 h, Štefan  
a Iveta Mlynárikovci, Pavol Lovás, Martin Budaj, 
Stacho Mudrák, Marek Novotňák, Ľubo Styk). 
V Železnej šachte sa vykonala revízna návšteva, 
bude potrebné vyčistiť ju od napadanej hliny 

SpeLeokLuB BaNSká ByStrIca

v Bolikhamsayskom 
a Xaysombounskom 
krase. Návšteva kraso-
vých oblastí pri Luang 
Prabang a Vang Vieng. 
Opísaných 15 druhov 
sladkovodných jas-
kynných slimákov. 

Dvaja členovia spe-
leoklubu, J. Grego a G. 
Jakab, navštívili Bosnu 
a Hercegovinu, jaskyne 
a vyvieračky v poho-
rí Grmeč, Velika Di-
nara a Livansko Polje, 
v Chorvátstsku v doline Cetiny (objavené 4 
nové druhy pramenných slimákov). Prieskum 
jaskýň a vyvieračiek v Gruzínsku, vápencové 

časti Kaukazu medzi 
Mukhuri a Shatura, 
návšteva jaskýň Pro-
metheus, Sataplie, Sha-
reula, Maghara, Dzervi  
a jaskynného mesta 
Vardzia. Objavené 4 
nové druhy pramen-
ných slimákov.

Vo februári sme 
spolupracovali s OÚ 
Ardovo na realizovaní 
turistického pochodu 
názvom Spoznaj svoje 
okolie. Na Plešiveckej 

a Silickej planine sa uskutočnilo viacero po-
vrchových akcií.

Alexander Skokan, predseda speleoklubu

Kosce v nepomenovanej jaskyni pri Lak Sao v provincii 
Bolikhamsay, Laos. Foto: M. Olšavský
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a kameňov, odstrániť visiaci balvan, 
opraviť zapaženie okolo rúry, aby ne-
došlo k prievalu horniny popri rúre, 
a nájsť spojenie týchto priestorov 
s priestormi nad Druhým sifónom. 
Vytyčovali sme aj priebeh jaskyne na 
povrchu pomocou RTK, aby sme po-
znali jej priebeh a hĺbku pod povr-
chom. V zime sme hľadali výduchy zo 
systému, lebo ponor a Rudolfšachta 
intenzívne nasávajú. Zatiaľ sme však 
v okolí žiadne nenašli, jedine mohut-
nú sústavu výduchov nad Jaskyňou 
pri šachte, ale tie sú sakramentsky 
ďaleko (17 akcií, 34 dní, 180 h, Iveta 
a Števo Mlynárikovci). Tvoríme novú 
mapu v THERIONE, zatiaľ máme len hlavný 
polygónový ťah bez odbočiek a prepojení v dĺž-
ke 968 m, s prevýšením 30 m. 

Starohorský kras. Môcovská jaskyňa – jed-
na revízna návšteva, kontrola a vyčistenie uzá-
veru po veľkej vode v máji (spolu 8 h, Števo 
a Iveta Mlynárikovci). 

Jelenecká jaskyňa – vykonali sme jednu re-
víznu návštevu jaskyne (1 akcia, 6 dní, 12 h, 
Štefan, Iveta a Michaela Mlynárikovci, Andrej 
Antalík, Adriana a Miloš Miklošovci). 

Jaskyňa strateného prsteňa – postupnými 
prácami na rozširovaní úžin a závalov sa pries-
kumníci dostali do niekoľkých ďalších chodieb 
a siení, pričom objavili 148 m nových priesto-
rov; priestory sa zamerali a zdokumentovali, 
dĺžka polygónového ťahu je 348 m pri prevýšení 
50 m. 5. augusta sa na lokalite konala spo-
mienková akcia na Libora Faitla. Pri príležitosti 
1. výročia jeho tragického úmrtia českí a slo-
venskí účastníci akcie si uctili jeho pamiatku 
osadením pamätných tabuliek pri vchode do 
jaskyne aj na mieste nešťastia. Na lokalite bolo 
odpracovaných 14 akcií, spolu 352 hodín, na 
lokalite pracovali Pavol Huťka, Libor Štubňa, 
Maťo Ševčík, Peter Magdolen, Juraj Šurka, Ľubo  
a Juraj Míšaný, Csaba Igaz, Ľubo Múka, Miku-
láš Mikuš, Radek a Kristína Nevařilovci, Roman 
Antaloš, Pavol Tekel a ďalší.

Ostatné lokality. Jaskyňa mŕtvych netopie-
rov – na transport vykopaného materiálu zo 
sifónu sme v Eurotuneli vybudovali podvesnú 
drážku „ALWEG“, neskôr doplnený o ekolo-
gický batériový pohon na motor z bicykla. Na 
čerpanie vody z Eurotunela vytvoril Stacho 

jedinečný automatický čerpací systém (samo-
zrejme batériový), pozostávajúci z troch hadi-
cových čerpadiel v kombinácii s násoskou. Po-
kračovalo sa s výkopom v Eurotuneli (15 akcií, 
36 dní, 220 h, Martin Budaj, Stacho Mudrák, 
Iveta a Števo Mlynárikovci). 

Jaskyňa tajomného potoka – na dvoch pries-
kumných a meračských akciách v tejto novo 
sa prepadnutej jaskyne sa so Speleoklubom 
Ďumbier zúčastnil Martin Budaj (2 dni, 12 h).

Na pracovných akciách organizovaných OS 
Brezno sa zúčastňovali Libor Štubňa a Pavol 

Budovanie podvesnej drážky v Eurotuneli v JMN

Vodiaca koľajnica transportného zariadenia z Eurotunela
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Huťka (8 akcií, 64 h), na akciách s SK Červené 
vrchy v Malužinskej jaskyni spolupracovali Li-
bor Štubňa a Ivan Majer (1 akcia, 12 h).

Pavol Huťka sa s Bratislavčanmi zúčastnil na 
dvoch pracovných akciách v Sedlákovej diere 
a v Jaskyni starých objaviteľov vo Vysokých 
Tatrách, tu bol aj Libor Štubňa. 

Zúčastnili sme sa na vynikajúcom Jaskyniar-
skom týždni v maďarskom Aggteleku v zostave 
Iveta a Števo Mlynárikovci, Libor Štubňa, Soňa 
Zelinková a Ivan Majer. 

Libor Štubňa sa zúčastnil expedície Mace-
dónsko 2017.

Na jeseň sme sa v zložení Štefan a Iveta Mly-
nárikovci, Martin Budaj a Stacho Mudrák zú-
častnili jedinečnej akcie v Slovinsku s názvom 
Škocjan caves rock 2017. Cieľom akcie bolo čis-
tenie Škocjanskej jaskyne a ďalších miestnych 
jaskýň a kaňonu rieky Reky. My sme pôsobili 
v ponorovej jaskyni Mejame. Na akcii sa zú-
častnilo 169 jaskyniarov a vodákov z 8 krajín.

Štefan Mlynárik na seminári SAŽP v Hodru-
ši o využívaní 3D technológií na dokumentá-
ciu podzemných priestorov odprezentoval vy-
užitie technológie zberu údajov z podzemných 
priestorov s využitím DISTOX, PDA a Pocket 
Topo a následné využitie programu THERION 
na spracovanie máp, atlasov a modelov jaskýň. 

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

Na zasadnutí predsedníctva SSS v SMOPaJ 
sa zúčastnili Števo a Iveta Mlynárikovci, na 
Speleomítingu v Liptovskom Jáne Mlynárikov-
ci, Martin Budaj, Libor Štubňa, Soňa Zelinko-
vá a Pavol Huťka.

Ochrana jaskýň. V rámci strážnej služby sa 
aj tento rok uskutočnilo množstvo revíznych 

akcií v jaskyniach a na lokalitách Drienka, Pís-
kavý Jano, Medená, Pri šachte, Starý Drienok, 
Feďova, Lovec medveďov, v Túfnych, Lastovičia, 
Oravecké žriedlo, Kamenný mlyn a iných (10 
akcií, 20 dní, 110 h, Iveta a Števo Mlynárikovci), 
počas ktorých neboli zistené žiadne poškodenia 
uzáverov ani jaskýň. Uzáver Dolnej Túfnej je 
v havarijnom stave – pre rozpadajúci sa kamen-
ný múr uzáveru je nevyhnutná jeho generálna 
oprava. Bude treba pouvažovať aj o uzatvorení 
Starého Drienku, objavili ho „šutráci“.

Ostatné činnosti. Aj tento rok sme na TVS 
v Jakube v sobotu 12. 8. 2017 varili tradičný 
jaskyniarsky guláš; nezabudli prísť pomôcť 
variť, koštovať, niečo preliať a hlavne ho skon-
zumovať starí aj noví kamaráti z klubu: Mar-
tin Budaj, Pavol Lovás, Jaro Schwarz, Stacho, 
Erika, Zuzana a Mária Mudrákovci, Peťo a Sisa 
Púpavovci s Fatimom a Tynthiou, Ľubko Styk, 
Miro a Laura Hoferovci, Marek Novotňák, Ive-
ta a Števo Mlynárikovci a stará garda Juraj 
Mlynárik a Vraťo Zavadil. 

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

Naši členovia Stacho Mudrák a Martin Bu-
daj naďalej pokračovali vo vývoji jaskyniarske-
ho informačného systému THERION (http://
therion.speleo.sk). 

Stacho Mudrák a Števo Mlynárik vyrobili 
zopár ďalších kusov čelových svetiel LedNifka 
na li-iónové akumulátory, prvá várka sa mimo-
riadne osvedčila.

Zhrnutie. V roku 2017 zorganizovali členovia 
klubu 71 pracovných akcií na svojom pracov-
nom území, kde odpracovali vyše 1021 hodín 
a objavili 148 m chodieb; v JMN, na lokalitách 
OS Brezno a ďalších lokalitách mimo územia 
SK BB sa zúčastnili 21 akcií, kde odpracovali 
322 hodín. Spolu na 92 pracovných akciách 
odpracovali vyše 1341 hodín, pritom sa objavilo 
148 m chodieb v jaskyniach, zameralo sa doma 
242 m + 32 m JTP, spolu 274 m chodieb.

Aj v uplynulom roku sme nadviazali na boha-
tú činnosť z predošlých rokov množstvom akcií, 
odpracovaných hodín v podzemí, objavmi a za-
meranými metrami do máp jaskýň alebo inou 
činnosťou súvisiacou s klubom a jaskyňami. 

Ďakujem všetkým, ktorí si mazali ruky na 
akciách v našich jaskyniach. 

Ing. Štefan Mlynárik, predseda speleoklubu

Transport nakopaného materiálu z Eurotunela
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Rok 2017 patril aktivitou medzi naj-
produktívnejšie v novodobej histórii 
skupiny. Intenzívne sme pracovali 
v Borinskom krase i v krase Belian-
skych Tatier a v oboch územiach 
sme zaznamenali dôležité objavy. 
Členovia, čakatelia a priaznivci 
Spelea Bratislava odpracovali v jas-
kyniach Borinského krasu, Devínskej 
Kobyly a nami skúmaného krasu v Tatrách 
v roku 2017 spolu 2463 hodín počas 140 akcií.

 
Borinský kras. Hlavným pracoviskom sa 

stala jaskyňa Stredná garda. Po vyčistení dna 
vstupnej časti sme postupne odspodu budovali 
debnenie na čelnej stene a následne ho vypĺňali 
betónom. Takto sme zabezpečili závalovú časť 
medzi vstupnými skružami a dnom šachty 
v hĺbke -6,5 m počas 7 akcií. Potom sme po-
kračovali v sondovaní na dne, neskôr, keď dno 
prešlo do neprielezne úzkej pukliny, v bočnej 
kaverne. Na jeseň sme vysledovali prievan v inej 
kolmej pukline a tu postúpili sprvu horizon-

tálne, neskôr v klesajúcej chodbe odha-
dom 8 m. Pokračovanie je evidentné 

podľa silného prievanu a voľných 
úsekov vymytých vodou. Na lokali-
te sme uskutočnili najväčší objem 
prác – 24 akcií. 

Najvýznamnejší úspech v Borin-
skom krase sa dosiahol v Riečnej 

jaskyni. Po vyše dvojročnom úsilí sa 
podarilo prekonať sifón proti vodnému toku 

a nájsť nezaplavené priestory. Jaskyňa pokračuje 
ďalším sifónom, ktorý bol takisto preplávaný. 
Pokračovanie je voľné, naďalej treba potápať. 
Časť vodnej cesty je vyznačená vodiacou šnú-
rou. Celková dĺžka objavených chodieb je od-
hadnutá na 140 m. Zameralo sa tu 48 m. 

V Borinskom jaskynnom systéme sme za-
čiatkom roka ukončili postupové práce v stú-
pajúcej vetve za Najstudňou objavom menšej 
siene – Na druhom kilometri (10 m). Koncové 
časti sme tu zamerali, rovnako aj najvyššie 
partie Najstudne – Sieň trhanov (spolu 28 m). 
Pracovali sme v prítokovej chodbe smerujúcej 
na západ zo Siene strachu bez výraznejšieho 
úspechu. Dve akcie tu boli venované fotogra-
fovaniu priestorov s výnimočnou výzdobou. 
Uskutočnili sme aj prvý prechod z Jubilejnej 
jaskyne do Majkovej. Najvýznamnejším poči-
nom bola stopovacia skúška s merkaptánom, 
ktorá dokázala prepojenie s jaskyňou Sedmič-
ka, pričom stopovacia látka prešla vzdialenosť 
medzi jaskyňami za 21 hodín. V systéme dvoch 
spojených jaskýň Jazvečí hrad a Viktória sme 
pokračovali v odstraňovaní sedimentov z od-
bočiek i z dna siene Mars One. V dvoch odboč-
kách sme sumárne postúpili o 8 m. Zo systé-
mu sme vyhotovili mapu v programe Therion 
a publikovali ju v článku v Spravodaji. 

Niekoľko rokov známy Ponor trpaslíkov pri 
križovatke ciest z Bieleho Kríža a z Košarísk 
pri Sedmičke sme ešte v zime počas silných 
mrazov vyčistili až na skalné podložie v hĺbke 
2 m. Ďalej sme postupovali mierne sklonenou 
nízkou plazivkou v smere do masívu. Ponor 
sme zabezpečili lešením z rúrok a provizórne 
pažnicami a drevenými doskami. Vybudovaná 
hrádza pred ponorom sa nezdala byť dostatoč-
nou zábranou voči jarným vodám, preto sme 
vody potoka usmernili do ponoru P-5 povyše. 

SpeLeo BratISLava

Vstupná šachta do jaskyne Stredná garda. Foto: M. Mikuš
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Na jeseň sme tu práce obnovili a postúpili asi 
3 m v smere na jaskyňu Sedmička. 

Potápačská sekcia klubu sa v letných me-
siacoch zamerala na spriechodnenie jaskyne 
Limbašská vyvieračka a neskôr aj na ťažbu se-
dimentov z dna. Ako postupne klesala hladina 
vo vyvieračke, úzky puklinový vchod bol pri-
merane rozšírený a po ukázaní sa piesočného 
dna bola vybudovaná lanovka na vyťahovanie 
piesku. Za pomoci ďalších členov skupiny sme 
z dna vytiahli vyše 1 m3 piesku. Jaskyňu sme 
nanovo zamerali a vyhotovili therionovskú 
mapu (dĺžka 69 m, hĺbka 13 m). 

V jaskyni Veľké Prepadlé prebehla foto-
dokumentácia v Hlavnej studni a priľahlých 
priestoroch. Cieľom bolo čo najvernejšie zachy-
tiť aktívny vodopád. Vyskúšali sa pritom rôzne 
zdroje svetla a rôzna technika. V Silnického 
jaskyni sa podarilo prekonať zúženie v stúpa-
júcej odbočke z Nevycválanej siene a objaviť 
tak prítokovú Dračiu chodbu v odhadovanej 
dĺžke 22 m. Dve akcie v Ananásovej jaskyni 
boli zamerané na vypratanie skál z koncových 
partií i na postupové práce. V jaskyni Sed-
mička sme pracovali v najnižších častiach za 
Dómom emigrantov, kde sme v komíne s prie-
vanom postúpili 4 m dohora. V tejto jaskyni 
sa tiež pokračovalo vo fotodokumentácii. Dve 
akcie v Líščej jaskyni umožnili pohodlnejší 

prechod vstupnou časťou, kde sa za roky ne-
činnosti nahromadil napadaný materiál, a tiež 
sa začalo s postupovými prácami po prievane 
na jej konci. Vypratali sa sedimenty zo vstup-
nej siene jaskyne Eksplo, pričom sa tu ukazujú 
nové perspektívy. Trávnikova rodinná jaskyňa 
bola individuálnym pracoviskom O. Trávnika, 
kde odpracoval 20 akcií. 

Kras Devínskej Kobyly. V oblasti Devín-
skej Kobyly sme pokračovali v prieskumných 
prácach v jaskyni Šumienka (predtým Jaskyňa 
v Štokeravskej vápenke). Počas siedmich akcií 
sme osadili kotvy na lanovku, zakaždým ju 
nainštalovali a za pomoci bandasiek čistili dno 
od väčších blokov i menších kameňov. Postu-
pujeme smerom od konca ku vstupu a vzniká 
tu pohodlný rozmerný priestor s úzkym pukli-
novým pokračovaním na dne. 

Vysoké a Belianske Tatry. Do Tatier sme 
uskutočnili štyri výjazdy a počas nich 24 pra-
covných akcií. Hlavným pracoviskom boli jas-
kyne v Novom vrchu, tradične Sedlákova diera 
a tento rok Jaskyňa starých objaviteľov, kde sa 
konalo najviac akcií. Už v máji sme v Starých 
objaviteľoch postúpili na dne koncovej siene 
a v odbočkách Zostupnej chodby, pričom sme 
objavili 135 m nových priestorov, ktoré boli pri 
následných akciách zamerané. Vyznačili a vy-
čistili sme prístup k tejto jaskyni od lesníckeho 
chodníka. V okolí druhého vchodu (Balóno-
vá jaskyňa) sme zaregistrovali a zamerali dve 
krátke jaskyne – Tunelík (7 m) a Turbiditová 
(5 m). V Sedlákovej diere sme v lete zaistili 
stúpajúcu časť Portlandského dómu a vzápätí 
tieto priestory zamerali (71 m). Rozhodujúci 

Bobrie hniezdo v Mokrej diere. Foto: M. Vrbovský
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objav nastal 17. 11., keď 
sa v Portlandskom dóme 
podarilo vyliezť do po-
kračovania a postupne 
tu nájsť odhadom 250 m  
priestorov s voľným po-
kračovaním do hĺbky 
i do výšky, čo si však vy-
žaduje použitie lana. 

Venovali sme sa aj oko-
liu vyvieračky, ktorá od-
vodňuje Nový vrch; tu 
sme zaregistrovali a za-
merali Jaskyňu Ihličiaka 
(12 m) a tiež sondovali 
vo Fosílnej vyvieračke – 
zatiaľ bez úspechu. Na-
vštívili sme aj Liečivú jaskyňu, kde sme vyliezli 
komín v zadnej časti a jaskyňu domerali. Vo 
Vysokých Tatrách sme viac akcií venovali po-
vrchovému prieskumu masívu Úplazu, avšak 
bez výraznejších nálezov. Akcia do Jaskyne 
verných slúžila na vynesenie náradia a mate-
riálu z predchádzajúceho obdobia. Tri akcie 
sa uskutočnili v jaskyni Suchá diera, rozšírili 
sme pri nich vchod č. 9 a čiastočne aj priechod 
do Mokrej diery, kde sme zaznamenali živého 
bobra.

Činnosť na iných lokalitách Slovenskej  
republiky. Tradične sme sa zúčastňovali spo-
ločných pracovných akcií s Jaskyniarmi Pla-
vecké Podhradie (Plavecká jaskyňa, Plavecká 
priepasť, Ofrflané), so Speleoklubom Trnava 
(zabudnutá jaskyňa nad Pílou, jaskyňa Husí 
stok), OS Čachtice (Čachtická a Beckovská 
jaskyňa), Speleoklub Banská Bystrica (Jasky-
ňa strateného prsteňa) a Speleoklub Nicolaus 

(Jaskyňa na Grúni, Podhlavište v Jelšavskom 
krase). Zúčastnili sme sa aj expedície Demä-
nová v zimnom období. Nechýbali sme na 
Speleofóre, Speleomítingu, ani na Jaskyniar-
skom týždni a jeden člen sa zúčastňoval cvičení 
Jaskynnej záchrannej služby. 

Iná činnosť. Spolu so Speleoklubom Trnava 
sme zorganizovali úspešný 6. ročník Speleo-
školy pre verejnosť. Uskutočnili sme Deň detí 
v Borinskom krase s viac než 40 detskými 
účastníkmi, súčasťou bola návšteva jaskyne 
a športové aktivity na lane i povrazovom reb-
ríku. Viacero exkurzií sme urobili pre skautov, 
pre študentov i pedagógov Univerzity Komen-
ského. Pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť 
sme vyčistili kanálové rúry v priestore vyvierač-
ky Medené hámre, ktoré zabraňujú znečisteniu 
odberného miesta. Podieľali sme sa na monito-
ringu výskytu netopierov. 

Peter Magdolen, člen výboru

Účastníci Záveru sezóny 2017. Foto: M. Mikuš

oBLaStNá SkupINa BrezNo

Naša skupina počas roka 2017 po-
kračovala kontinuálne na praco-
viskách a lokalitách z predošlého 
obdobia v Bystriansko-valaštian-
skom krase. 

V Jaskyni vo Vŕškoch sme pokra-
čovali v prekopávaní zanesenej chod-
by v najnižšom mieste. Po prekopaní 
10 m klesajúcej chodby sa v hĺbke 4 m 

začal strop kopanej chodby pozvoľne 
dvíhať. Pri zvýšených zrážkach na 
povrchu počuť na čelbe tečúcu vodu. 
Pokračovať v tejto jaskyni budeme 
v jarných mesiacoch, predpokladá-
me, že jaskyňa obschne a bude sa 

dať ďalej pokračovať v prekopávaní 
zanesenej chodby. Pri prácach nám 

pomáhali aj jaskyniari z iných oblastných 
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skupín, za čo im ďakujeme. V Sonde pri hrádzi 
sme pokračovali v prekopávaní závalu s intenzív-
nym prievanom. Tohtoročný postup s nutným 
zaisťovaním blokov bol 2 m. Začiatkom roka 
chlapci s nebohým Dominikom Tekelom, ktorý 
bol naším členom, začali čistiť Konskú jaskyňu, 
kde odstraňovali zával. Dňa 23. 11. 2017 sme 
prenikli do krátkej a pekne modelovanej chod-
bičky. Cez zával vidieť ďalšie priestory, cez ktoré 

preletujú netopiere, jeden netopier sa dostal 
aj do Jaskyne vo Vŕškoch. 

Druhou oblasťou pôsobenia bol Hor-
nolehotský kras. Na jar sme sa vrátili do 
Jaskyne pod Svibovou, kde sme zamerali 
horné poschodie. Zatiaľ zameraná dĺžka 
jaskyne je 203 m. V smere proti prúdu 
vodného toku sa nám podarilo prekonať 
druhý sifón a objavili sme ďalšie voľné 
metre. Opäť nás zastavil sifón, tento je už 
oveľa hlbší ako predošlé. Je však dosť veľký 
pre potápačov. Po tomto zistení sme sa roz-
hodli skúsiť sa dostať do horných poschodí 
suchou cestou. V blízkosti jaskyne Zimné 
slnko sme začali kopať pod 30-centimetro-
vou klenbou. Predpokladali sme, že sa pre-
kopeme do najnižších častí jaskyne Zimné 
slnko. Po vykopaní prvých 4 m sme narazili 
na mohutný zával, za ktorým sa chodba 
otočila doprava. Po odstránení závalu sa 
nám odkrylo pokračovanie do hĺbky. Po-
pod strop vanie slabý prievan. Chodba je 
skoro úplne vyplnená hlinito-piesčitým ná-
plavom, aj keď sa jaskyňa nachádza cca 30 
m nad predpokladaným riečiskom Jaskyne 
pod Svibovou. Keďže sme sa neprekopali 
do jaskyne Zimné slnko, nazvali sme ju 
Letné slnko. Na Horehroní sme vo Vydrej 

jaskyni vyčistili vchod od napadaných skál a suti-
ny na uľahčenie ďalšieho prieskumu. 

Priebežne sme vykonávali kontrolu uzáverov 
jaskýň a kontrolovali stav jaskýň v našom okolí. 

Celkovo sme mali 64 akcií, okrem toho sme 
pomáhali iným skupinám pri ich činnosti. 

Ďakujem všetkým členom SSS, ako aj iným, 
ktorí nám pomohli v našej činnosti. 

Ľubomír Múka, predseda skupiny

Jaskyňa vo Vŕškoch, pohľad do chodby. Foto: L. Štubňa

Jaskyňa pod Svibovou. Foto: Ľ. MúkaPo akcii v Jaskyni vo Vŕškoch. Foto: L. Štubňa
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Speleologické činnosti čle-
novia SK Cassovia v NP Sloven-
ský kras vykonávali na základe 
platného povolenia vydaného 
OÚ Košice pod č. OU-KE-OSZP1-2014/010594 
a uzatvorenej dohody o speleologickom pô-
sobení medzi Speleoklubom Drienka Košice 
a Speleologickým klubom Cassovia. 

Výskum a prieskum jaskyne Mesačný tieň 
v masíve Javorinská Široká sa uskutočňovali na 
základe výnimky udelenej rozhodnutím OÚ 
Prešov, odborom starostlivosti o ŽP č. OU-PO-
OSZP1-2016/002736-010/SJ.

Výsledky našich speleologických aktivít boli 
zhodnotené a schválené na výročnej členskej 
chôdzi. Speleologický klub Cassovia eviduje 33 
platiacich členov.

Npr Bielovodská a javorová dolina  
na území taNap-u
Mesačný tieň

Už stabilná zostava bratia Šusterovci a Igor 
Pap uskutočnila v roku 2017 spolu 9 povr-

chových a podzemných prie-
skumných akcií zameraných 
na pokračovanie prieskumu 
a dokumentácie tohto vý-

znamného jaskynného systému. 
Každý zostup do jaskyne vyžaduje značnú 

fyzickú námahu, preto sa všetky akcie plánujú 
ako viacdňové. V roku 2017 bolo uskutočne-
ných 6 dvoj- až štvordňových akcií. Na jednot-
livých akciách sa dosiahli tieto výsledky:

V sektore Krvilačný meander sa preliezol 
dosiaľ nepreskúmaný 30 m komín, ktorého 
pokračovanie sa zatiaľ zužuje do úzkej puk-
liny cm šírky. Pracovalo sa aj pri rozoberaní 
závalu na dne meandra, kde bol citeľný prie-
van. Sondážne práce priniesli úspech, cesta do 
nových priestorov sa otvorila, ale zatiaľ len pre 
najštíhlejšieho člena skupiny. Úzkou puklinou 
prenikol do nových chodieb v dĺžke cca 200 m,  
ktoré bude potrebné podrobnejšie preskú-
mať a zamerať, ale hlavne rozšíriť vstupnú 
časť. Počas akcie sa pokračovalo aj v mapovaní 
nezdokumentovaných jaskynných priestorov.  

SpeLeokLuB caSSovIa

V jaskyni Erňa na Jasovskej planine
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Celkove tu bolo zameraných 360 metrov chodieb. 
Dve trojdňové akcie do sektora Žufane 

a Tauris sa sústredili hlavne na dokumentačné 
práce, zameranie chodieb a komínov v dĺžke 
380 m a opravu roztrhnutého traverzu v Ne-
beskej bráne, ako aj ďalší prieskum komínov. 

V sektore „Only for Strongmen“ bol vylezený 
nový 45 m komín, avšak bez ďalšieho pokračo-
vania. Jedna trojdňová akcia sa uskutočnila aj 
do sektora Dóm SNP, kde sa účastníci sústredili 
na prieskum riečiska proti prúdu podzemného 
toku. Rozoberaním závalu objavili ďalšie po-
kračovanie jaskyne priestrannou chodbou, kde 
ústia viaceré priepasti a šachty. Na prekonanie 
týchto úsekov bolo potrebné vybudovať bez-
pečný traverz. Pre nedostatok lana sa traverz 
vybudoval len na troch exponovaných úsekoch. 
Celková dĺžka novoobjavených chodieb je cca 
600 m a je reálna možnosť pokračovania. 

Čistý čas venovaný na prieskum jaskyne 
počas týchto viacdňových akcií dosiahol 259 
hodín, pričom bolo zameraných 1940 m no-
vých chodieb a komínov a objavených cca  
800 m dosiaľ neznámych priestorov. Samo-
zrejmosťou každej akcie je aj vypratanie bivaku, 
keď sa nepotrebný materiál postupne vyniesol 
na povrch a následne transportoval k autám. 

Na zvýšenie bezpečnosti jaskyniarov sa ešte 
v uplynulom roku začali montovať stúpačky do 
vstupnej priepasti. V týchto prácach sa pokračo-
valo aj v roku 2017 a počas dvoch jednodňových 
pracovných akcií sa ukotvilo 8 stúpačiek. 

V zimných mesiacoch sa uskutočnil povrcho-
vý rekognoskačný prieskum v Širokej doline, 
pri ktorom sa sledovali výduchy v kamenných 
puklinách a závaloch. Bolo zaregistrovaných 
10 omrznutých výduchov, z toho 6 je celkove 
nádejných ako nové pracovisko. Dlhoročným 
cieľom jaskyniarov je nájdenie druhého vcho-
du do jaskynného systému, čím by sa čiastočne 
zjednodušil prieskum. Azda sa to na jednej 
z týchto lokalít podarí. 

Np Slovenský kras
58. jaskyniarsky týždeň – Aggtelek 5. až 8. 
júla 2017

Po desaťročnom odstupe sa náš speleologický 
klub už štvrtýkrát podujal na organizovanie 
centrálnej akcie SSS – Jaskyniarskeho týždňa. 
Miesto táboriska sme zvolili z hľadiska kvalit-
ného ubytovania, hygienických a stravovacích 

možností v kempingu Baradla pri obci Agg-
telek v Maďarsku. Z miesta tábora boli ľahko 
dostupné viaceré významné jaskyne a priepasti 
Slovenského a Aggtelekského krasu. Spoluor-
ganizátormi podujatia boli skupiny a kluby 
pôsobiace v Slovenskom krase, a to Hájsky klub 
športovej speleológie, Oblastná skupina Jána 
Majku, Speleo Rožňava, Speleoklub Univerzi-
ty P. J. Šafárika Košice a Speleoklub Badizér 
Ardovo. Celá príprava a úspešné zabezpečenie 
podujatia si vyžiadali nemalé úsilie a úprim-
né poďakovanie patrí všetkým organizátorom  
a sprievodcom na jednotlivých akciách. 

Účastníci Jaskyniarskeho týždňa mali mož-
nosť navštíviť 7 priepastí, 8 významných ho-
rizontálnych jaskýň v Slovenskom a Aggte-
lekskom krase, zúčastniť sa prechodu krasovým 
územím na horských bicykloch, ale aj návštevy 
baníckeho múzea a zatopeného povrchového 
lomu v Rudabányi. Účastníci využili aj mož-
nosť návštevy okolitých sprístupnených jaskýň, 
prehliadku etnografického múzea a najväčšej 
knihy sveta, zapísanej v Guinnessovej knihe 
rekordov. Veľký záujem bol o premietanie 3D 
jaskynných fotografií maďarským fotografom 
a jaskyniarom Csabom Egrim. 

Viac sa o tomto podujatí dočítate v posled-
nom čísle Spravodaja SSS z roku 2017.

Travertínová jaskyňa 
Aj napriek nádejnosti lokality a čiastkovým 

úspechom v predchádzajúcom roku sa nepoda-
rilo skupine zorganizovať väčšiu pracovnú akciu. 
Uskutočnila sa len jedna akcia na lepšie sprístup-
nenie sifónu prehlbovaním odtokového kanála. 
Podarilo sa znížiť odtokový kanál o 30 cm, ale 
napriek tomu je ďalší postup veľmi komplikova-
ný a vyžaduje dôkladnú prípravu akcie. 

Neďaleko Travertínovej vyvieračky je ďalšia 
občasná vyvieračka, v ktorej sme už v minulos-
ti vykonávali sondážne práce, ale bez úspechu. 
V jesenných mesiacoch sme na tejto lokalite 
vykonali technické opatrenia na sledovanie 
vôd občasnej vyvieračky v jarných mesiacoch. 

Drienovská jaskyňa a iné krasové javy 
Jasovskej planiny

V Drienovskej jaskyni sa uskutočnili akcie 
s cieľom kontrolného merania polygónu vo 
vstupných častiach na horné poschodie. Dome-
rali sa dosiaľ nezamerané komíny a pravidelne 
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Čachtická jaskyňa. V Čachtic-
kej jaskyni sa nám podarilo počas 
roka uskutočniť 5 pracovných akcií 
v miestach Jarine dómy. Pracovali 
sme na rozširovaní úžin za ozvenou. 
Odmenou za ťažkú drinu bolo pár 
metrov s možným pokračovaním. 
V mieste objavu je cítiť prievan a za 
úžinou vidieť puklinu širších rozmerov. 
Takisto sme objavili prepojenie do novoobja-
vených častí, kde sme uskutočnili jednu akciu 

na prekopanie, čím vznikne oveľa jed-
noduchší prístup na pracovisko. 

OMVJ. V lokalite OMVJ sa nám 
podarilo odpracovať 11 akcií. Od 
začiatku roka sa postúpilo v studni 
cca 5 m do hĺbky, kde sa podarilo 
objaviť úzky kanál. Studňa, ktorú 

sme kopali na celý profil, sa rozdelila 
na tri užšie, čím sa nám o 2/3 zmenšil 

profil kopaného priestoru. V sutine sa nám 
darí nachádzať veľké množstvo črepín a arte-

sa kontroloval stav uzáveru jaskyne. Bol vymon-
tovaný mrežový uzáver vstupu na poschodie, 
ktorý už vyžadoval údržbu. Osadenie opravené-
ho uzáveru sa uskutoční vo februári 2018.

Dve pracovné akcie sa uskutočnili aj v jas-
kyni Erňa, kde sa už niekoľko rokov sonduje 
v Z časti vstupného dómu. Práce sú pomerne 
náročné a vyžadujú technické zabezpečenie.

Pri revíznom prieskume Anjelskej priepasti 
vo svahu Jasovskej planiny bol zaznamenaný 
slabý prievan, ktorý dáva znova nádej na po-
kračovanie v sondážnych prácach. 

Hačavská jaskyňa a krasové javy 
Zádielskej planiny

V Hačavskej jaskyni, ako aj v jej bezprostred-
nom okolí sa vykonalo geologické mapovanie 
a meranie tektoniky na získanie podrobnejších 
podkladov z daného územia. Podobné geolo-
gické merania sa realizovali aj v okolí Krulovej 
bane pri obci Hačava. 

Na Zádielskej planine počas terénnych re-
kognoskačných akcií sa vytypovala nádejná 
nová lokalita Dvojitý závrt. Počas troch pra-
covných akcií sa vykonávali sondážne práce, 
zatiaľ bez ďalších postupov. 

V rámci terénnej obchôdzky Zádielskej pla-
niny sa navštívili niektoré bývalé pracovné 
lokality. Ústie priepasti Kóta 601 je značne za-
rastené a nie je nijako zabezpečené proti pádu 
osôb a zveri, pritom leží v blízkosti turisticky 
značkovanej cesty. Po zostupe do priepasti sa 
zistilo, že je značne zasypaná sutinou z povr-
chu, možno v hrúbke až 6 – 8 m, čo v minulos-
ti zmarilo vynaložené úsilie jaskyniarov, hoci 
sa už schyľovalo k objavu. 

Jasovská jaskyňa a Kunia priepasť
Do Jasovskej jaskyne sa uskutočnila len jed-

na akcia na domapovanie niektorých nesprí-
stupnených častí a doplnenie mapy jaskyne. 
V rámci prípravy Jaskyniarskeho týždňa sa 
uskutočnila akcia do Kunej priepasti s cieľom 
vykonať kontrolu stavu osadených fixných lán, 
zabezpečenia niektorých kritických úsekov na 
bezpečný prechod jaskynným systémom. Počas 
Jaskyniarskeho týždňa sa uskutočnil jeden zo-
stup do priepasti. 

Spoločenské udalosti  
a exkurzná činnosť

Zo zármutkom sme prijali smutnú správu, 
že začiatkom novembra po zákernej chorobe 
nás vo veku 61 rokov navždy opustil RNDr. 
Edo Kladiva, CSc. Bol naším členom od roku 
1983 a v rokoch 1994 – 1997 zastával funkciu 
predseda klubu. Česť jeho pamiatke. 

V rámci exkurznej činnosti sme pre členov 
klubu zabezpečili návštevu jaskyne Štefanová 
v Demänovskej doline a Stanišovskej jaskyne 
v Jánskej doline.

Dvaja členovia klubu, L. Gagyi a a R. Kle-
ma, sa zúčastnili 11. Balkan caving campu pri 
gréckom meste Leonidio neďaleko pobrežia 
Krétskeho mora. Ďalší dvaja členovia klubu, E. 
Morocz a Š. Seman, uskutočnili krátku návšte-
vu Moravského krasu na pozvanie moravských 
jaskyniarov. 

Náš speleologický klub spoluorganizoval 5. 
ročník Hirkolezenia v Košiciach, kde bol hlav-
ným organizátorom Hájsky klub športovej 
speleológie. 

Ing. Jozef Thuróczy, predseda SK 

oBLaStNá SkupINa čachtIce
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faktov, ktoré boli konzultované so SMOPaJ 
v Liptovskom Mikuláši a budú neskôr zaslané 
na bližšiu expertízu. V letných mesiacoch sa na 
tejto lokalite uskutočnilo pracovné stretnutie 
jaskyniarov v Čachtickom krase, ktorého sa za 
5 dní zúčastnilo viac ako 40 jaskyniarov zo SR, 
ČR a PL. 

Hladový prameň. Na samom začiatku roka, 
a to 7. 1., organizujeme v spolupráci so skupi-
nou Speleodiver potápačskú akciu v koncovom 
jazere. Po ponore nás Karol Kýška informuje 
o možnom pokračovaní jazera za závalom, 
ktorý vznikol pri rozširovaní úzkej pukliny nad 
jazerom. V spolupráci so Správou slovenských 
jaskýň osádzame v jaskyni hladinomer a prí-
stroj na zaznamenávanie teplôt, tlaku... Na lo-
kalite sme registrovali viacnásobné poškodenie 
mreže, ktorá bola postupne opravovaná.

Jaskyňa na Landrovci. Začiatkom roka 
2017 sme v závalovej pukline dosiahli dĺžku 
10 m. Tu sa nám strop začal zvažovať smerom 
nadol. Ak sme chceli postupovať ďalej, museli 
sme uvažovať o vybudovaní lanovky. No keď-
že priebeh voľného priestoru mierne stúpal 
a miestami bol vysoký sotva 1 m, museli sme 
puklinu v celej dĺžke prehĺbiť v priemere o 1,8 
m, aby bol transport materiálu bezproblémový. 
To sa nám aj v priebehu roka podarilo a puk-
linu sme v celej dĺžke prehĺbili až po koncový 
zával už aj za pomoci vybudovanej lanovky.

V dňoch 30. 6. – 2. 7. sme za pomoci chlap-
cov zo skupiny zhotovili prístrešok pri vchode 
do jaskyne. Nosnú konštrukciu sme zvarili 
z oceľových rúrok, na ktoré sme položili hra-
noly, olatovali a pokryli vlnitým plechom. Na 
konštrukciu sme následne privarili aj bubon 
navijaka.

Pri májovom georadarovom meraní sme zis-
tili, že predpokladané priestory by sa mali na-
chádzať 3 – 4 m severne od 9-metrovej sondy, 
ktorú sme vyhĺbili v roku 2013 na horizonte 
nad Landrovskou jaskyňou. Dňa 8. 7. sondu 
opäť otvárame. Do jej ústia osádzame dve skru-
že a následne vyrábame jednostopový kovový 

Potápanie v Hladovom prameni. Foto: OS Čachtice Prístrešok Jaskyňa na Landrovci. Foto: OS Čachtice

Bára Appelová a Skalní duchové. Foto: OS Čachtice
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rebrík. V dňoch 15. – 17. 9. organizujeme skupi-
novú akciu s cieľom pokúsiť sa preraziť chodbu 
z dna sondy do predpokladaných priestorov. 
Na pomoc nám prichádzajú aj dve skupiny 
z Moravy. Podarilo sa nám vyraziť priestor 1,2 
m vysoký, 0,8 m široký a 1,3 m dlhý. 

Do konca roka sme plánovali sondu aj 
uzavrieť. Hoci materiál na uzáver sme mali 
pripravený už koncom leta, nepodarilo sa 
nám zohnať potrebnú skruž. Tú nám zakúpil 
starosta obce až začiatkom zimy. Hneď, ako 
to bude v jarných mesiacoch možné, tak ju na 
sondu osadíme. 

Svetluška. Skupina pod vedením Martina 
Macha odpracovala v priebehu roka na lo-
kalite 33 akcií. V prvej polovici roka v sonde 
odkopali puklinu, v ktorej následne práce po-
kračovali. V pukline dali výstuhy pre lepšiu 
bezpečnosť a betónovali základ na osadenie 
skruží. V sonde inštalovali „alweg“ na lepší 
transport materiálu. Pred koncom roka sa im 
podarilo osadiť tri betónové skruže a dokončiť 
práce na „alwegu“. 

Beckovská jaskyňa. Po dlhých rokoch sa tu 
rozbehol podrobnejší výskum. Sledovanie prie-
vanu nás doviedlo na dno jaskyne, kde sa v prie-
behu viacerých akcií podarilo postúpiť viac ako 
3 m v najhlbšom mieste jaskyne. Zaujímavé je, 
že na dne sondy je suchá hlina a pomedzi väčšie 
kamene vidieť voľné pukliny. V unimobunke sa 
osadili sadrokartónové dosky a niekoľko akcií 
sme venovali podrobnejšiemu prieskumu oko-
lia jaskyne so zaujímavými výsledkami. Podarilo 
sa nám lokalizovať viaceré miesta, kde sa nachá-
dzajú staré fosílne sintre, ktoré naznačujú silné 
skrasovatenie okolia jaskyne. 

Malá Kamenná. Z dôvodu nových výsku-
mov v jaskyni sa počas akcie OMVJ podarilo 
jaskyňu nanovo premapovať.

Jesenského duby III. Po dlhých rokoch nás 
zaujímalo, ako je na tom sonda JD3 (práce 
2000 – 2007). Po náročnom kopaní sa nám 
počas jednej akcie stále nepodarilo dostať na 
plech, pod ktorým sa má nachádzať pôvodný 
vstup. 

Špringerove jamy. V spolupráci s Ivanom 
Demovičom sme v jednom zo závrtov vyhĺbili 
prieskumnú sondu. Prvých pár desiatok centi-
metrov sa na dne ukazuje čierna diera; vidno, 
že sa končí na kamennej stene. V priebehu 
roka sme sa na lokalitu nevrátili.

Bodovský ponor. V letných mesiacoch sa 
pracovalo na rozšírení koncovej úžiny. Na dne 
je veľké množstvo materiálu, ktoré sa musí za 
pomoci viacerých ľudí transportovať až pod 
vstup do jaskyne. Práce sú tu veľmi náročné.

Povrchový prieskum. Najväčšie úsilie sme 
venovali okoliu obce Selec v Považskom Inovci. 
V prvej polovici roka sme pod kopcom Hradis-
ko objavili ponor, ktorý sme v priebehu roka 
počas viacerých akcií monitorovali. Cez zimné 
mesiace sme sa venovali hľadaniu výduchov 
na Hradisku, kde sme našli viacero vytopených 
miest. Prieskum sme vykonávali aj na viacerých 
krasových lokalitách v okolí Hradiska, kde sa 
nám podarilo lokalizovať v záreze cesty blo-
kovisko, v ktorom sú stopy po prúdení vody 
a prievane. Takisto sme našli nám neznáme 
závrty. V Čachtickom krase nás Peter Zámečník 
priviedol na miesto, ktoré sa nachádza nad 
jaskyňou Hladový prameň a mali na ňom v mi-
nulosti pracovať v pukline, kde mala tiecť voda. 

Účastníci akcie OMVJ 2017. Foto: OS Čachtice
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Iná činnosť. V polovici mája prebehlo 
v Čachtickom krase a v okolí Jaskyne na Lan-
drovci meranie za pomoci prístroja LOZA. 
Tak ako aj za posledné roky sme v spolupráci 
s Bárou Appelovou zorganizovali víkend pre 
mladých jaskyniarov zo skupiny Skalní ducho-
vé. Počas troch dní sme navštívili Čachtickú aj 
Beckovskú jaskyňu. 

Pri obci Kálnica sme sa venovali prieskumu 
pozostatkov baní po ťažbe uránu. Zúčastnili 
sme sa Speleofóra v Moravskom krase aj Speleo-
mítingu v Liptovskom Jáne, kde sme mali pred-
nášku i fotoprezentáciu. Peter Zámečník dostal 
od SSS čestné uznanie za celoživotné zásluhy. 

Demänovská dolina. V spolupráci so sku-
pinami Demänovská Dolina a Nicolaus sme 
zorganizovali už štvrtý ročník zimnej expedície 
Demänová. Počas 10 dní sa na akcii zúčastnilo 
viac ako 50 jaskyniarov. Hlavné pracovisko je 
jaskyňa Pustá, kde sa v priebehu roka pracova-
lo najviac. Práce pokračujú v sonde pod vstu-
pom do jaskyne. Pre neustále zosúvanie sutiny 
sme pred koncom roka v jaskyni na zhruba 
10-metrovom úseku zabezpečili svah proti sa-
movoľnému zosuvu. S cieľom fotografovania 
sme navštívili novoobjavenú jaskyňu Chladivý 
dych. Pomáhali sme pri sondážnych prácach 
v Ponore pod Krčahovom. 

Zahraničie. Česká republika. V spolupráci 
s tišnovskou skupinou sme pôsobili na jaskyn-
ných lokalitách Průvanová, Králova a Masný flek. 

Kosovo. Začiatkom mája sa Zdenko Otruba 
a Martin Hajdušek zúčastnili expedície do jas-
kyne Radavc, kde sa im podarilo obísť nebez-
pečný sifón, a tak sa vrchom dostať do častí 
Akustickej chodby. Do tejto jaskyne sme sa 
opäť vybrali koncom roka – vyliezli sme komín 
do výšky 40 m a následne sa nám podarilo ob-
javiť a zmapovať 165,4 m. 

Francúzsko. Do francúzskych jaskýň vyráža 
10-členná skupina a naše prvé kroky vedú do 
jaskýň v krasovej oblasti Vercors. Navštevujeme 
jaskyne Grotte Roche, Grotte de Bournillon... 
V oblasti Dévoluy sú to jaskyne Pit de Bans, 
Baumes des Jalabres a iné. 

Taliansko – Sardínia. Martin Macho sa zú-
častnil každoročnej expedície do jaskyne Bue 
Marino, kde sa pracovalo na rozširovaní úžiny 
v sonde Buko. 

Navštívili sme sprístupnené jaskyne v Slovin-
sku a Rakúsku. 

Chceme sa poďakovať všetkým členom, 
nečlenom a čakateľom našej skupiny za všet-
ku odpracovanú drinu nielen v Čachtickom 
krase. Skupinám ZO 6-07 ČSS Tišnovský 
kras, ZO ČSS 6-21 Myotis, jaskyniarskym 
klubom SSS Demänovská Dolina, Dubnica 
nad Váhom, OS Považský Inovec a Speleo-
diver.

Bolo toho viac, oveľa viac...
Lukáš Kubičina a Pavol Pospíšil

Uskutočňovali sme ďalšie priesku-
my v lokalitách v okolí dediny Ma-
lužiná. V letnom a jesennom období 
sme skúmali v lokalitách pod Kri-
váňom v chotároch obcí Hybe, Vý-
chodná a Važec. 

Na ľavej strane doliny riečky Hybica 
sme objavili v hĺbke 6 m nový podzemný 
tok s názvom Drnajka (starý názov obyvate-
ľov obce Východná – Drnci-Drnajci). V sonde 
č. 3 (Dr. Koreň tento ponor nazval Ponor v Ko-
niarke) sme presmerovali vodu a následne sme 
dosiahli hĺbku asi 9 m. Pekné erodované steny 
a „žuliaky“ aj vyše 100 kg. Niekoľko akcií sme 
sa venovali aj ponorovému závrtu č. 2 (skúma-
ný hlavne v roku 2016); leží asi 400 – 500 m  

od ponoru č. 3 a asi 100 m nižšie 
od ponoru č. 1 smerom k Vysokým 
Tatrám. Ponor sa vyznačuje prieva-
nom a v jarnom období aj ľadovou 
zátkou na dne (sonda v zime nasáva, 

čo znamená, že vápence sa tiahnu ešte 
vyššie, zrejme až pod úpätie samého 

Kriváňa, pritom ide o ponor). Koncom 
roka sme začali so skúmaním na tzv. stude-

nom prievane v Modrej jaskyni, kde sme postú-
pili asi 8 – 9 m. V Myšej jaskyni (leží asi 70 m 
nižšie od Modrej jaskyne) sme objavili cca 50 m. 
Je to ďalšia ponorová jaskyňa potoka Bocianka 
na tejto strane doliny.

Pri výdatných zrážkach (počas Speleomí-
tingu) sme v spodnej časti Bocianskej doliny 

SpeLeokLuB červeNé vrchy
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Uplynulý rok sme striedavo pracovali na 
rôznych lokalitách najmä v Demänovskej 
doline, jarné týždne sa niesli v znamení 
objavu Chladivého dychu, počas zimnej 
expedície sa uskutočnilo množstvo sa-
mostatných akcií najmä do Psích dier, 
pracovali sme na Krčahove – Červenom, 
v Štefanovej. Veľká jarná povodeň priniesla 
zaujímavé poznatky o hydrografii Demänov-
ských jaskýň a zapríčinila desiatky prieskum-
ných a následne i výkopových akcií. 

demänovská dolina
Pustá. V Psích dierach počas 17 akcií sa nám 

podarilo jednoznačne identifikovať prievan vo 
výkope popod dolinku Pustá. Boli sme nútení 
vybudovať výdrevu v úvodnej časti výkopu, jar-
ná povodeň i napriek tomu spôsobila zrútenie 
ľavej strany svahu. Na jeseň sme pomocou ro-
xorových tyčí, lanových spojok a dosiek zabez-
pečili obe strany výkopu. Dosiaľ sme za celkovo 
28 akcií prekopali 31 m a klesli o 15 m nadol. 

Čelba výkopu stále klesá a nachádza sa 
už tesne za dnom dolinky. Práce tu 
prebiehajú v spolupráci s OS Čach-
tice, akcií sa zúčastňujú mnohí ďalší 
jaskyniari z SSS, Poľska i ČR.

Počas roka sme na 3 akciách pokra-
čovali v kopaní skratky do Ivaninho 

dómiku (cez vchod V3, obchádzka Jazer-
nej chodby). Postúpili sme asi 2 m vpred. 

Chladivý dych. Zimné prieskumy priniesli ok-
rem iného objav novej jaskyne na Pustých. Počas 
23 akcií sme jaskyňu objavili, komplexne preskú-
mali a zamerali v dĺžke 606 m s deniveláciou 46 
m. Podrobná správa o výsledkoch bude publiko-
vaná v najbližšom čísle Slovenského krasu. 

Červené (Krčahovo). 13 výprav na hrebeň 
pod Krakovou hoľou sa nieslo v duchu výkopov 
na dne studne, ktorá na prelome rokov dosahuje 
hĺbku 7 m. Výkop, ktorý prudko klesá s voľnými, 
autochtónnymi kameňmi, blokmi a hlinou na 
dne, je nutné zabezpečovať výdrevou. Predpokla-
dáme, že studňa má kruhový profil, a uvažujeme 

zaevidovali 2 občasné vývery, ktoré by mohli 
odvodňovať čiastočne Modrú jaskyňu a masív 
Ohnišťa (Hradište).

V jeseni sme spolupracovali so Slovenskou 
televíziou pri výrobe reportáže o Modrej jasky-
ni uvedenej na STV1.

Pokračovali sme v poznávaní krasu Balkánu, 
Bulharsko – sever a Bosna a Hercegovina – zá-
pad. Dosiaľ sme od roku 2015 (začiatok týchto 
poznávacích akcií) videli už viac ako 60 sprí-
stupnených alebo ľahko dostupných jaskýň 
(Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Bosna a Her-
cegovina). Nadviazali sme aj kontakt s jasky-
niarmi z Banja Luky (Bosna a Hercegovina). 

Na sklonku roka pokračoval prieskum v jas-
kyni Radavc v Kosove pod vedením S. Votoupa-
la, kde „otcom“ tohto prieskumu a zameriava-
nia je M. Sluka.

Na prieskumoch sa zúčastňovali: G. Majer-
níčková, F. Majerníčková, S. Szunyogová, J. Szu-
nyog, M. Šušel s Natáliou, D. Teplický, J. Tep-
lický (Fiju), M. Piovarči, K. Kýška a B. Kýšková, 
P. Imrich, M. Vrbičan, J. Orfanus, D. Medla, L. 
Štubňa, I. Majer, Ľ. Očkaik, P. Staník a J. Šmoll.

Ján Šmoll, predseda SK Sonda v jednom z ponorov pod Kriváňom

jaSkyNIarSky kLuB demäNovSká doLINa
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nad jej kompletným vyčistením pomocou elek-
trického navijaka počas letnej, niekoľkodňovej 
výpravy, z dôvodu dlhodobej udržateľnosti pro-

jektu. Čiastočne vykopaný jaskynný systém s tro-
mi vchodmi (jeden novootvorený) má aktuálnu 
dĺžku 99 m s deniveláciou 24 m. Celkovo sa tu od 

roku 2014 uskutočnilo 68 akcií. 
Štefanová. Za celý rok sa tu uskutočni-

lo len 8 prieskumných a pracovných akcií. 
Dve smerovali do Novembrovej siene, kde 
sme plánovali výkop proti občasnému 
toku smerom k Zadnej vode. Počas dru-
hej, ktorá sa uskutočnila už po povodni, 
sme však zistili, že nízkou chodbou tečie 
veľký tok, ktorý sa nám dosiaľ nepodarilo 
zastaviť, a tak aj práce sme tu zastavili. 
Voda pochádza z nového, dosiaľ neza-
znamenaného veľkého ponoru na Zadnej 
vode. Tri výpravy smerovali do vrchných 
poschodí nad Sofiou, kde sa nám poda-
rilo objaviť a zamerať Zvonivú chodbu 
(376 m). Ide o najvyššiu úrovňovú chod-
bu jaskyne v nadm. výške 896 – 899 m. 
Ďalší potápačský pokus pod vedením D. 
Hutňana priniesol prv sklamanie, pretože 
zákal spôsobený prácami na Zadnej vode 
nedovolil nájsť pokračovanie sifónu sme-
rom k Chrámu slobody. Následná nočná 
akcia však priniesla objav pokračovania 
v dĺžke 33 m, do hĺbky 25 m. Cesta ďalej 
je zrejme možná, no problémy spôsobu-
je silný zákal sifónu. Podľa dostupných 
údajov sa koncový bod sifónu priblížil na 
35 m k Pekelnému sifónu, avšak odtiaľto 
chýbajú dáta od hĺbky 23 m. Skutočná 
vzdialenosť teda môže byť v lepšom prípa-
de aj o niečo menšia. Celkovo počas roka 
sme tu objavili a zamerali 409 m priesto-
rov, jaskyňa dosiahla k 31. 12. 2017 dĺžku 
17 060 m s deniveláciou 129 m.

Jaskyňa mieru. Akcia pod vedením 
čachtických jaskyniarov dosiahla postup 
v objavoch z roku 2014 – 2015 v Kompliko-
vanej polysieni, po prievane objavili menšiu 
sieň a vodopád s možnosťou kopania. 

Okno. Dve akcie sa uskutočnili na 
konci hlavného ťahu jaskyne, kopaním 
v žulovom piesku sa podarilo nájsť malú 
sienku, práce budú pokračovať. V Dol-
ných meandroch sme odpracovali po jed-
nej akcii v menšom i väčšom výkope. Vo 
väčšom sme vŕtaním overili, že strop je 
stále tvorený pevnou skalou. V súčasnosti 
tu neplánujeme v prácach ďalej pokra-

Dóm radosti v novoobjavenom Chladivom dychu. Foto: P. Herich

Transportné a potápačské družstvo pred ďalším objavným pries
kumom Štefanovej smerom na Chrám slobody; zľava: Mich. 
Staroň, P. Holúbek, M. Androvič, I. Šulek ml., M. Prokop, 
P. Herich, D. Droppa, M. Okoličány, dole M. Manhart a D. 
Hutňan
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čovať. Dve návštevy sa uskutočni-
li v rámci úlohy SSJ – geologický 
prieskum jaskyne. Počas návštev 
sme domerali výkopy v Dolných 
meandroch a komínové odbočky 
nad m. b. 486 a 502, spolu 78 m 
polygónu. Jaskyňa dosahuje dĺž-
ku 2740 m s deniveláciou 110 m. 
V nánosovej chodbe sme objavili  
12 cm veľkú skamenelinu nautilid-
ného hlavonožca.

Zimné povrchové prieskumy. 
Dve akcie sme venovali lokalite 
Červené, pričom sme našli jeden 
zaujímavý výduch, bude potrebné 
ho ďalej sledovať. Ďalšie výpravy 
smerovali na Uhlište, do Radovej dolinky a na 
Pustie. Spolu 6 akcií prinieslo okrem iného aj 
nájdenie vchodu Chladivého dychu. Koncom 
roku 2017 sme tiež začali sledovať teplotné 
pomery výduchov v sutinovisku pod Veľkým 
Sokolom. 

Veľká povodeň v Demänovej. Večer 28. ap-
ríla 2017 kulminovala povodňová hladina De-
mänovky, zanechajúc po sebe vyvrátené stromy, 
nové riečiská, zatopené chaty a strhnuté cesty. 
Dianie sa nám podarilo sledovať priamo na 
mieste napriek policajnej uzávere doliny, ná-
sledky povodne sme dokumentovali ešte aj 
niekoľko mesiacov po tejto udalosti (spolu asi 8 
akcií). Objavili sa nové, dosiaľ nezaznamenané 
ponory na Zadnej vode P14B a C, pričom po 
krátkych úpravách boli schopné hltať celý vod-
ný tok potoka a viesť ho do Novembrovej siene 
Štefanovej. V Červenom vysoká voda zotrela 
rastlinné a hlinité nánosy na nenápadnom bra-
le, v okolí ponoru P2 priamo vedľa riečiska, do 
výšky 1 m, pričom tu odhalila drobné korózne 
dutiny. Na naše prekvapenie z nich vanul stu-
dený prievan. Počas 17 akcií sme postúpili do 
masívu asi 7 m, klesli 3,5 m, na dne sa už objavil 
vodný tok (2 l/s) z riečiska Demänovky. Výkop 
je vedený v horninách bázy príkrovu, vrchná 
časť zbíjanej chodby je v dobre korodovateľ-
ných, pestrých vápencoch, spodná v mäkkých, 
ílovitých karbonátoch. 

Jaskyňa pod cestou. Povodeň zaniesla objavný 
vchod jaskyne natoľko, že na povrchu nič nena-
svedčovalo jeho existencii. Vzhľadom na jeho 
problematické obnovenie sme sa rozhodli vyko-
pať nový vchod. Vďaka existencii predchádza-

júcich meraní sme sa presne trafili do hlavnej 
chodby tejto krátkej jaskyne a obišli tak úzky 
vchod a nízku, zaplavovanú plazivku za ním. Ná-
sledne sa nám podarilo prekonať prítokový sifón 
a postupne objaviť asi 15 m nových priestorov, 
nachádzajúcich sa len 3 m pod povrchom. Cez 
sifón vanie silný prievan, loggerom treba overiť 
jeho pôvod a pokračovať v prácach ďalej. Celko-
vo sme v jaskyni odpracovali 5 akcií. 

Studňa na Jame. Počas leta sme tu uskutoč-
nili dve výpravy, spolu na plošine strávili 7 pra-
covných dní. Správa je publikovaná v Spravodaji 
č. 4/2017. 

Ďalšie aktivity v Demänovskej doline smerova-
li na Stodôlku, kde sme zamerali niekoľko dosiaľ 
nezdokumentovaných jaskýň (Kreutzerova roz-
sadlina, Mylná diera, Tri korózne vchody) a tiež 
dokončili dokumentáciu Portálovej jaskyne. 

mošnická dolina 
Počas roka naši mladší členovia zorgani-

zovali niekoľko prieskumno-pracovných akcií 
do Mošnickej jaskyne a okolia. V Augustovej 
priepasti sa pod vstupnou priepasťou podaril 
prienik 10 m vpred. Dosiahli zatiaľ len čiastko-
vé výsledky, otvorili nové pracovisko v strednej 
časti jaskyne. 

výskumné aktivity 
Na jeseň sme odobrali druhú sériu vzoriek 

vôd na chemické analýzy, výskum spojitosti 
vodných tokov Štefanovej realizujeme v spolu-
práci s partnermi z ČR – Katedra chémie UK 
v Prahe a Výzkumný ústav lesního hospodářství 
a myslivosti. Na ďalších úlohách sme spolupra-

Demänovka pred Objavným ponorom počas povodne 28. 4. 2017. 
Foto: P. Staník
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covali so SSJ, SMOPaJ, UMB v Banskej Bystrici, 
SAV v BB a ŠGÚDŠ. 

dokumentačná činnosť
Počas zimnej expedície sme testovali mobilný 

3D skener Zeb-1, s ktorým sme zdokumentovali 
priestory od Vodopádového dómu po Dukelský 
pomník a Veľký dóm. Počas roka sme pokračo-
vali v prácach na Atlase Demänovských jaskýň. 

publikačná a prednášková činnosť 
Počas roka sme zorganizovali dve prednášky 

na pôde UMB v BB o stave Demänovskej doliny 
a jej environmentálnych problémoch. V kaviar-
ni Pianko prebehla prezentácia jaskyniarskej 
činnosti za uplynulé roky. Na Speleomítin-
gu sme sa aktívne zúčastnili prostredníctvom 
dvoch prednášok a panelovej výstavy. Posterová 
prezentácia sa objavila aj na Medzinárodnom 
speleologickom kongrese v Sydney. Zorganizo-
vali sme tiež odborný seminár na tému Využí-
vanie 3D technológií na dokumentáciu pod-
zemných priestorov a v septembri vystúpili na 
konferencii Underground i Expo s prednáškou 
o programe Therion. Spoluorganizačne sme sa 
podieľali na Speleomítingu, ktorý sa po rokoch 
presunul zo Svitu do Liptovského Jána. 

V roku 2017 sme publikovali texty v Spravo-
daji SSS, Bulletine SSS a Aragonite. Na web-
stránke klubu sme uverejňovali priebežné sprá-
vy z prieskumu jaskýň. 

Spolupráca 
V Priepasti v Grúni sme spolupracovali pri 

kopaní a objavovaní, jaskyňu sme zamerali. 

V lete sme sa zúčastnili na viacdňovej akcii 
v Čachtickom krase – OMVJ. Navštívili sme aj 
Svidovskú 2 a aktívne sa zúčastnili silvestrovskej 
výpravy do Kamenian – na Podhlavište. Jasky-
ňu sme zamerali, objav pokračovania sa zatiaľ 
nepodaril. 

zahraničie
V septembri sme sa zúčastnili cesty po fran-

cúzskych krasových lokalitách, najmä Vercors 
a Dévoluy. Uvažujeme o aktívnom speleologic-
kom pôsobení v tejto krajine. 

Zhrnutie: v roku 2017 sme uskutočnili pri-
bližne 156 pracovných akcií. Objavili sme 
1059 m nových jaskynných priestorov, zamerali 
1389 m polygónu. 

Rok 2017 bol speleologicky veľmi pestrým 
a poučným obdobím; ďakujem členom klubu 
a tiež mnohým „cezpoľným“ jaskyniarom za 
príjemné chvíle i dosiahnuté výsledky. 

Zoznam členov klubu v roku 2017: Dalibor 
Benický, Lukáš Benický, David Droppa, Ján 
Dzúr, Pavel Herich st., Pavel Herich, Ľuboš 
Holík, Bohuš Horvát, Zdenko Chrapčiak, Ján 
Kokavec, Ľubomír Kokavec, Martin Korček, 
Roman Krčula, Ivan Kundis, Ján Matejička, 
Dušan Mičuch, Peter Okoličány, Pavol Osad-
ský, Ján Poliak, Miloš Prokop, Martin Ryban-
ský, Ľubomír Semelbauer, Milan Staroň, Peter 
Staroň, Roman Staroň, Ivan Šulek st., Ivan 
Šulek ml. (spolu 27); čakatelia: Filip Letova-
nec, Martin Androvič, Michal Staroň, Matej 
Okoličány. 

Pavel Herich, predseda jaskyniarskeho klubu

SpeLeo-detva

V roku 2017 sme uskutočnili 23 ak-
cií, z toho 12 na Krakovej holi, 10 vo 
Francúzsku, na ktorých sa podieľala 
Marianka Jagerčíková, a 1 na Murán-
skej planine – Malá Stožka. Pri pries-
kume a oprave niektorých častí jaskýň 
nám pomáhali jaskyniari Štefan Rat-
kovský, Peter Orvoš, Tomáš Mikeska 
a chlapci, ktorých doviedla Linda. 

Krakova hoľa. Vo Večnej robote 
sme pokračovali na kompletnej rekonštruk-
cii zavaleného vchodu, opravili sme vstupnú 

výdrevu. V Starom hrade prebiehala 
údržba a výmena rebríkov v 3. a 4. 
priepasti za antikorové, okrem toho 
sa osadili kotvenia na nové rebríky 
v Meandri ´79 a vo Veľkom kaňone 
pre lomený rebrík. V Meandri ´79 sme 
rozšírili úžinu pri bode 270 a objavili 
asi 15 m priestorov smerom na Speleo-
maturitu.

Francúzsko. Na výskume jaskýň 
hlavne v oblasti Dévoluy sa podieľala predo-
všetkým Marianka Jagerčíková. Okrem toho 
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sa zúčastnila aj vedeckej konferencie. Pri akci-
ách intenzívne spolupracovala s francúzskymi 
kolegami. Zúčastnila sa aj farbiacich pokusov 
v oblasti, kde pôsobí. V auguste Marián Jager-

čík s Martinom Hurtajom urobili fotodoku-
mentáciu turisticky sprístupnenej jaskyne na 
spôsob ferraty.

Marián Jagerčík

Účastníci prednášky vo Francúzsku. Foto: M. Jagerčíková

Montáž podpery pod lano v 4. priepasti v Starom hrade. 
Foto: M. Jagerčík

Montáž laniek do skruží v 3. priepasti. Foto: L. Mikesková
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Prieskumné a prolongačné práce 
v Slovenskom krase

V Silicko-gombaseckom ponore 
sme kvôli venovaniu sa iným loka-
litám vykonali len 2 pracovné akcie 
a pripravili sme uzáver na uzavretie 
vchodu.

V Brázde na Silickej planine na 
dvoch akciách vykonávali dvaja členovia 
klubu speleologický prieskum a mapovanie. 
Vyliezli jeden komín, ktorý sa končí slepo. Sys-
tematický prieskum je zameraný na dôkladnú 
revíziu a zmapovanie všetkých okien a komínov 
v priepasti s cieľom nájsť jej nové vetvy. V pries-
kume Brázdy budeme naďalej pokračovať.

Prieskum vykonávali aj v Hrušovskej jaskyni, 
Milade a Malej ľadnici.

V úzkej spolupráci s novovzniknutou skupi-
nou Arachnos – Slovenský kras vykonávali pries-
kum vo Zvonivej diere na Plešivskej planine, 
kde znova vyliezli do Attilovej galérie a následne 
do okna končiaceho sa 12-metrovou paralelnou 
šachtou, ktorá sa napája späť do veľkej galérie. 
Ďalej spolupracovali na prieskume v Gomba-
seckej jaskyni (prekopávanie vertikálneho ko-
mína v priestoroch pri „Obchádzke“) a v Jas-

kyni v ponore Jašteričieho jazera 
(úspešné prekonanie záverečného 
sifónu po 20 rokoch od ukončenia 
prieskumných prác v jaskyni).

Na Zádielskej planine objavili 
pri rekognoskácii Hradnej stráne 
menšiu (-6 m), dosiaľ neznámu 

otvorenú priepasť s extrémne úzkym 
ústím. Plánované sondovacie práce 

na troch lokalitách na Zádielskej planine  
v priebehu celého roka prakticky znemožnilo 
mimoriadne vysoké objemové percento CO2. 

Na Hornom vrchu sondovali v Priepasti 
pod klenom (-8 m), kde okrem zvieracích os-
teologických nálezov z rôzneho obdobia našli  
i muníciu z 2. svetovej vojny a úlomok pravekej 
keramiky (pravdepodobne kyjatická kultúra), 
ktorá dokazuje prítomnosť pravekého človeka 
i na tejto planine.

Na Plešivskej planine M. Gaško a J. Psot-
ka navštívili po dlhšom čase pracovisko na 
dne jaskyne Prievanová diera. Zhodnotili, že 
nemá význam ďalej pokračovať v rozširovaní 
neprielezného odtokového kanála bez prieva-
nu. Z dna jaskyne vyniesli bandasku a vedrá. 
Prieskum tu považujeme za ukončený. 

SpeLeokLuB drIeNka

D. Lešinský zlieza Machovú priepasť. Foto: G. Lešinský J. Baroš v Machovej priepasti. Foto: G. Lešinský
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Mapovacie práce, detailné povrchové 
prieskumy, iné

Na Silickej planine zamerali na 13 akciách 
Hrušovskú jaskyňu v celkovej dĺžke 1140 m. 
Vyliezli v nej okná a rozšírili úžinu, ktorá sa 
končí sifónom. Na Silickej planine detailne 
rekognoskovali okolie Jaskyne v ponore Jašte-
ričieho jazera, ďalej okolie Brezovsko-kečov-
skej jaskynnej sústavy a Silicko-gombaseckej 
jaskynnej sústavy s cieľom nájsť výduchy. Bolo 
nájdených zopár nádejných miest. Spolu s jas-
kyniarmi z viacerých klubov SSS sa na viace-
rých akciách podieľali na ťažení sutiny z lo-
kality Podhlavište (Kameniansky kras). Jeden 
člen spolupracuje s Horskou službou ako člen 
dobrovoľnej jaskyniarskej záchrannej služby, 
v rámci ktorej sa zúčastňuje na praktických 
cvičeniach. Člen klubu P. Kubálek sa zúčastnil 
prípravnej akcie ZO 6-19 Plánivy (v spolupráci 
s miestnym speleoklubom Gregora Žiberny 
z Divače) v Kačne jame v Slovinsku (4. – 8. 
5. 2017) a následnej veľkej akcie (12. – 24. 7. 
2017), na ktorej sa podieľalo asi 50 jaskyniarov 
zo štyroch krajín. Ako člen speleopotápačské-
ho podporného tímu sa zúčastnil medziná-
rodnej akcie v Škocjanských jaskyniach (24. 
– 25. 6. 2017), ktorú organizoval speleoklub 
Gregora Žiberny z Divače. Na akcii bolo asi 
50 jaskyniarov z niekoľkých krajín. Zúčastnil 
sa aj na rozsiahlej medzinárodnej akcii Rock 
the Pollution, ktorú usporiadal miestny speleo-
klub Gregora Žiberny z Divače v Škocjan-
ských jaskyniach (22. – 24. 9. 2017). Hlavným 
cieľom akcie bolo vyčiste-
nie povodia rieky Reky od 
hory Snežnik až po po-
sledný sifón v jaskyni. Ak-
cia so 190 účastníkmi z 9 
krajín mala medzinárod-
ný ohlas.

Muránska planina
Do jaskyne Strate-

ný potok uskutočnili 4 
akcie. Dve akcie boli na 
koniec Severnej vetvy 
(mapovanie a prieskum 
závalu), jedna akcia ma-
povanie starej časti S. vet-
vy a jedna akcia na vyčis-
tenie vstupnej plazivky od 

naplaveného piesku. V závale na konci hornej 
úrovne sa podarilo preniknúť do väčšej kaver-
ny v blokovisku so silným prievanom. Postup 
ďalej tu nebude jednoduchý. Jaskyňa po zame-
raní (P. Imrich – SK Šariš) dosiahla dĺžku 3233 
m pri denivelácii 40 m. 

Rumunsko
Už niekoľko rokov sa snažíme nájsť v Bi-

hore nové pôsobisko a zaujímavé jaskyniarske 
lokality, pretože z kopania v jaskyni Drăcoaia 
sme už unavení a nevieme dať dokopy 7 – 8 
jaskyniarov, aby sa tam vôbec dalo efektívne 
pracovať. V januári sme boli v oblasti Izvorul 
Crişului Negru. Pozreli sme si známe jaskyne, 
ako Porţile Bihorului, Peştera din Pereţii Cor-
latului. Oblasť je známa predovšetkým množ-
stvom opustených banských diel na polymeta-
lické rudy (Mo, W, Bi, Cu, Pb, Zn, B). Navštívili 
sme baňu Codreanu, v ktorej boli nafárané 
dve kratšie, ale mineralogicky významné jas-
kyne (Kryštálová jaskyňa a Jaskyňa s vodným 
tokom) a baňu Tony s jaskyňou Surpriza (dĺž-
ka 1,5 km), z ktorej sme prešli niekoľko sto 
metrov. Tieto jaskyne sú vytvorené v skarnoch, 
čo sú vápenaté a vápenato-horečnaté metaso-
maticky premenené horniny, ktoré vznikli na 
kontakte vápencov s granitoidnými intrúzia-
mi. Na jar sme boli v doline Sighiştel, kde sme 
po dlhom čase (naposledy v r. 2010) pracovali 
v jaskyni Peştera I. din faţa Ciumătcu na roz-
širovaní a prehlbovaní dna úzkej riečnej chod-
bičky s prievanom. Počas tejto akcie sme zašli 

Pavúčia jaskyňa, Rumunsko. Foto: P. Fencik 
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aj do oblasti Izvorul Crişului, kde sme prešli 
doliny Corlăţelul a Corlatu (ponory, menšie 
jaskyne a priepasť). 

V auguste sa v jaskyni Drăcoaia uskutoč-
nila potápačská akcia, počas ktorej dvojica 
D. Hutňan a K. Kýška (Speleodiver) preskú-
mala prítokový aj odtokový sifón v chodbe 
Kaňon. Prítokový sifón sa končí po pár 
metroch nepriechodne zanesený sediment-
mi a za odtokovým sifónom (20 m, -2,5 m)  
preskúmali 80 m dlhú chodbu na dne 
s množstvom bahna. Končí sa asi 5 m stup-
ňom, ktorý nezliezli, lebo nemali lano. Pri-
pojením zameraných priestorov dosiahla 
jaskyňa dĺžku 1963 m, denivelácia ostala  
112 m. Po akcii nás pred vchodom jaskyne 
čakal (vraj 8 hodín) ranger Národného par-
ku Apuseni, ktorého na nás poslal riaditeľ, 
aby nám dal vysokú pokutu (okolo 300 
eur na jedného), napriek tomu, že sme mu 
akciu riadne dopredu ohlásili a dostali sú-
hlas. Až po kontaktovaní tajomníčky klubu 
Speodava, ktorá potom zavolala riaditeľovi, 
nám ranger dal len písomné napomenutie. 
Neskôr sme sa dozvedeli, že vzťahy medzi 
jaskyniarmi a úradmi v NP Apuseni nie sú 
práve najlepšie, čoho dôkazom sú aj takéto 
nepríjemnosti. 

Na druhý deň sme už len s vedomím klubu 
Speodava začali pracovať v ponorovej jaskyni 
Peştera din Pereţii Corlatului, kde sme roz-
šírili asi 10 m dĺžky vrchnej suchej vetvy od-
tokového meandra. Jaskyňa patrí do hydrolo-
gického krasového systému vyvieračky Izvorul 
Crişului Negru, ktorá je od jaskyne vzdialená 
asi 750 m pri denivelácii cca 100 m. Po ceste 
domov sme sa zastavili v doline Dragoieştilor 
pri obci Cresuia, kde sa nachádza Peştera 
Cornilor (10 140 m, +112 m), objavená členmi 
Speodava Ştei v r. 1978. Po vybudovaní betó-
nového záchytu vody v r. 1982 sa do jaskyne 
už nedá vojsť. Motívom našej návštevy bolo 
nájsť vhodnú lokalitu na kopanie vo svahu 
nad vyvieračkou. Podarilo sa nám nájsť malú 
nenápadnú dieru s prievanom. Na jeseň sme 
tu uskutočnili dve viacdenné akcie (spolu s I. 
Balciarom z OS Rimavská Sobota, P. Imrichom 
a F. Majerníčkovou zo SK Šariš) a po 12 m dl-
hom výkope prenikli do novej jaskyne nazvanej 
Pavúčia. Jaskyňa má bohatú a neporušenú 
sintrovú výzdobu. Po prekonaní troch ľahších 
zúžení dosiahla dĺžku 100 m. Na konci jas-
kyne sme v sintroch rozpracovali malú dieru 
s prievanom a cez vytvorené okno bolo vidieť 
do pokračovania chodby, v ceste ďalej však ešte 
bránil stalagnát. 

Kopanie v Pavúčej jaskyni. Foto: P. Fencik
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Publikačná činnosť
V časopise Slovenský kras (55/2) vyšiel člá-

nok o jaskyni Prievanová diera na Plešivskej 
planine, samostatné číslo (53/1-2) bolo veno-
vané súpisu jaskýň Zádielskej planiny, v časo-
pise Sinter 25 vyšli články o nových objavoch 
na južnom svahu Zádielskej planiny v Sloven-
skom krase a o objavoch v jaskyni Stratený 
potok na Muránskej planine. Článok o obja-

voch v Stratenom potoku bol publikovaný aj 
v bulletine SSS vydanom pri príležitosti se-
demnásteho kongresu UIS v Austrálii. Výsled-
ky dlhoročného prieskumu jaskyne Drăcoaia 
v Rumunsku boli zhrnuté do článku, ktorý vy-
jde v knihe Romanian caves v edícii Cave and 
Karst Systems of the World vo vydavateľstve 
Springer Nature. 

J. Hetesi, G. Lešinský a J. Psotka 

Opäť je tu február, čas členskej 
klubovej schôdze, čas bilanco-
vania splnených i nesplnených 
úloh za rok 2017, čas plánova-
nia jaskyniarskych aktivít na rok 
2018. Už samotná členská schôdza 
JK Dubnica nad Váhom, ktorej sa zúčastnilo 
12 členov z 23, naznačila výkonnosť klubu za 
uplynulé obdobie, no pevne veríme, že nepred-
povedá aktivitu klubu na rok 2018.

Aj napriek väčšej či menšej aktivite 15 členov 
sa nám podarilo za rok 2017 vykonať spolu 
78 akcií, z toho bolo 52 v krase spadajúcom 
pod našu pôsobnosť a 10 mimo našej územnej 
pôsobnosti, 10 na údržbe a budovaní klubovej 
základne v Mojtíne, 3 akcie súviseli s nácvikom 
záchrany HZS a 3 zahraničné expedície.

Naši členovia Peter Medzihradský, Ján Ma-
rek a Ondrej Novák zložili skúšky na jaskyn-
nú záchrannú činnosť 30. 4. 2017 a sú tak 
plnohodnotnými dobrovoľnými členmi spe-
leologickej záchrannej služby patriacej pod 
HZS. V spolupráci s HZS sa podieľali na 
cvičných a organizačných podujatiach počas 
roka 2017.

V mojtínskom krasovom území (spadajú-
com pod našu pôsobnosť) najviac práce odvie-
dol už tradične Miloš Gregor (35 akcií). Jeho 
prieskumná činnosť prináša svoje úspechy 
i tým, že motivuje ďalších jaskyniarov k čin-
nosti aj na nových perspektívnych lokalitách. 
Zaujímavou sa tak stala napr. nádejná Jaskyňa 
mokrých očí so silným prievanom, kde začalo 
pracovať viac kolegov a plánujeme tam vyko-
nať viacero prieskumných akcií v roku 2018. 
Miloš má takisto významný podiel na objave, 
ktorý sa podaril v máji – Priepasť v smrečine 
na Čiernom vrchu (spolu cca 30 m).

Okrem prieskumnej činnosti 
na zaujímavých nových lokali-
tách sa naša práca pod zemou 
sústredila v Mojtínskom krase 

na už tradičné lokality, ako napr. 
Jaskyňa nad vyvieračkou, Jaskyňa na 

Rúbani, Mojtínska priepastná jaskyňa (Májová 
priepasť), a na novú Sondu železného muža 
(nad Mojtínskou j.).

Viacerí členovia sa zúčastnili na akciách 
nielen prehliadkového charakteru v lokali-
tách iných jaskyniarskych klubov, pôsobia-

jaSkyNIarSky kLuB duBNIca Nad váhom

Vchod Priepasti v smrečine
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cich v Čachtickej, Stanišovskej, Brestovskej 
jaskyni, v Jaskyni strateného prsteňa, Kort-
manke, Pružinskej Dúpnej j. a v jaskyniach  
v Demänovskej doline. 

V rámci zahraničných speleologických akti-
vít sa Peter Medzihradský zúčastnil prieskumu 
jaskýň v Macedónsku, Ondrej Novák v Kosove 
a Ján Marek s Ondrejom Novákom navštívili 
jaskyne vo Francúzsku. 

Zo spoločenských udalostí je nezabudnuteľ-
ným tradičný spoločný Jaskyniarsky Silvester 
na Mojtíne, organizovaný Igorom Steinerom 
(JK Strážovské vrchy).

Opäť bolo v činnosti JK Dubnica cítiť určitý 
útlm spôsobený najmä veľkým profesionál-
nym i súkromným vyťažením viacerých členov, 
ale aj napriek tomu zostalo po nás množstvo 
práce. Lídrom, ktorým sa darí udržať činnosť 

JK Dubnica na odbornej, spoločenskej a ochra-
nárskej úrovni, patrí obrovská vďaka! 

V pláne prác na rok 2018 zostávajú predo-
všetkým rozpracované lokality v Mojtínskom 
krase, a to najmä Jaskyňa mokrých očí, Sonda 
železného muža, Priepasť v smrečine, Jaskyňa 
na Rúbani, Májová priepasť, a samozrejme 
starostlivosť o našu základňu v obci Mojtín. 
Popri práci v „našom rajóne“ sa radi stretneme, 
rovnako ako v uplynulom roku, s našimi pria-
teľmi z iných jaskyniarskych klubov. Výzvou je 
úspešné spoločné zvládnutie budúceho Jasky-
niarskeho týždňa organizovaného spolu s JK 
Strážovské vrchy.

Kolegovia jaskyniari, prajem Vám úspešný 
rok 2018, nech nám priateľstvá a metre pod 
zemou pribúdajú!

Milan Novák, podpredseda JK

SpeLeokLuB ĎumBIer

Autor správy dodal text, z ktorého redakčná 
rada vybrala časť týkajúcu sa činnosti skupiny  
v roku 2017.

Okrem spoločných prieskumných a doku-
mentačných prác v Jaskyni mŕtvych netopierov 
so spriateleným Speleoklubom Banská Bys-
trica (správu podá SK BB) sa domáci veno-
vali najviac činnosti v novoobjavenej Jaskyni 
tajomného potoka v lokalite Krupová. Ešte 
počas zimnej sezóny jaskyniarom oznámili 
skialpinisti, že sa priamo na lesnej ceste križu-
júcej zjazdovky v stredisku Jasná-juh vytvorila 
hlboká prepadlina. Nestáva sa často, že jaskyňa 
sa objaví sama a navyše ešte bez povolenia 
ŠOP. (Na Horehroní naposledy v 70. rokoch 
20. storočia vo Valaskej, keď sa do podzemné-
ho krasového jazera prepadol kôň.) Prieskum 
sme uskutočnili hneď po skončení lyžiarskej 
sezóny. Ten potvrdil, že prepadlina ústi do 
zaujímavej jaskyne s aktívnym tokom v hĺbke 8 
metrov. Nazvali sme ju Jaskyňa tajomného po-
toka. Celková zameraná dĺžka 36 metrov určite 
nie je definitívna, lebo je tu reálna možnosť 
postupovať zatiaľ neprielezným pokračovaním 
v oboch smeroch. Keďže hrozilo samozavale-
nie vchodu a cestu používali lesníci pri ťažbe 
dreva, bolo našou prvoradou úlohou jaskyňu 
zabezpečiť. Náročné práce sme začali okamžite 
už pred schválením uvoľnenia financií mimo 

plánu ŠOP. Vchod bol skolaudovaný v októbri, 
tesne pred nástupom novej zimnej sezóny. 

M. Štéc k 30. 12. 2017 svoju vodcovskú služ-
bu v Jaskyni mŕtvych netopierov po 20 rokoch 
ukončil. Zároveň sa vzdal aj vedenia klubu, ktorý 
založil, a chystá sa do výsluhového dôchodku. 

Milan Štéc, expredseda SK

Dokončený vchod do Jaskyne tajomného potoka
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Stav členskej základne sa počas 
uplynulého roku nezmenil; v klube 
je evidovaných 12 členov, ktorí sú 
aj členmi Slovenskej speleologickej 
spoločnosti. Poniektorí vykonáva-
li kontrolnú činnosť v Sklenian-
skom a Rokošskom krase. Členovia 
navštívili lokality s cieľom kontroly  
a ochrany krasu. Začiatkom jari sme na 
Závrte č. 3 uskutočnili údržbu uzáveru. Pre-
behla kontrola všetkých krasových jám. V jed-
nej z nich bola nahádzaná kopa plastových 
f liaš. Na ich odstránenie pre iné povinnosti 
už nezostal čas. 

Krasové lokality nad obcou Ráz-
točno a na Remate navštívili jed-
notliví členovia počas vychádzok 
do prírody. 

V Rokošskom krase prebehla 
kontrola Vestenickej medvedej jas-

kyne a Jaskyne v dvorane, kontro-
la krasu doliny Hradištnica v rámci  

vychádzok. 
Za uplynulý rok technické denníky neboli 

spracované. 
Pre speleologickú strážnu službu boli vypra-

cované hlásenia o kontrolnej činnosti zo Skle-
nianskeho a Rokošského krasu.

jaSkyNIarSky kLuB haNdLová

V roce 2017 se HKSS zaměřil 
na výzkum Slovenského krasu  
a postupné obnovení dobrovol-
né speleozáchranné služby. Bylo 
zorganizováno 22 pracovních 
akcí. HKSS se podílel na nácviku 
HZS-Cave Rescue na dvou cvičných 
akcích.

HKSS zorganizoval 5. ročník Putovného 
poháru Eugena Hirka v technickém lezení 
na laně. Byl spoluorganizátorem 58. ročníku 
Jeskynářského týdne ve Slovenském a Aggte-
leckém krase.

Exkurzní činnost v roce 2017: Irsko, Ru-
munsko, Maďarsko, Česká republika, Polsko, 
Francie, Řecko, Nový Zéland.

Drienovská jaskyňa – 4 pracovní akce. 
Lezení komínů, mapování a typování no-
vých míst pro další postup a oprava uzávěru 
horních pater Drienovské jeskyně z důvodu 
špatného technického stavu a poškození zám-
ku uzávěru ve spolupráci se Speleoklubem 
Cassovia.

Veľká Bikfa – 8 pracovních akcí. Lezení ko-
mínů a sondážní práce na vytypovaných naděj-
ných místech. Letos jsme se ve Velké Bikfě opět 
zaměřili na typování nových nadějných míst 
pro další postup, výměnu fixních lan a kotvení.
Pro zvýšení bezpečnosti jsme pokračovali jako 
i v roce 2016 v instalaci nového beznapěťového 
kotvení nerezovými kotvami o průměru 10 mm,  

které se současně dají použít pro 
případnou záchrannou akci.Ve 
Velké Bikfě byl horizontální po-
stup, objev 48 metrů,čím jsme se 
s celkovou délkou dostali na 985 
metrů. Na této lokalitě je i nadále 

perspektiva posunu jak délkových, 
tak hloubkových metrů.

Obrovská priepasť (Oriáš) – 5 pracov-
ních akcí. V oblasti Galerie jsme postoupili  
v komíně o dalších 8 metrů. Dále jsme rozpra-
covali další nadějné místo s postupem cca 30 
metrů, které dál pokračuje. V roce 2017 bylo  
v Oriáši objeveno minimálně dalších 38 metrů, 
které budeme v roce 2018 mapovat a dále po-
kračovat ve výzkumu. 

Jiné lokality. V rámci spolupráce s JS Arach-
nos členové HKSS, kteří byli držiteli Dohody  
o spolupráci se SK Drienka, uskutečňovali vý-
zkum na lokalitách Gombasecká jaskyňa, Jas-
kyňa v ponore Jašteričieho jazera a na Novém 
Malinčiaku. Od 1. 1. 2018 působí JK Arachnos 
samostatně a HKSS už na lokalitách Gomba-
secká jaskyňa, Jaskyňa v ponore Jašteričieho 
jazera,Veľká skala a oblast Malinčiaky nebude 
působit.

Travertínová jaskyňa – 2 pracovní akce ve 
spolupráci se Speleoklubem CASSOVIA.

Skalistý potok – 2 cvičné potápěčské akce. 
Gajdova štôlňa – 1 ponor. 

Tomáš Fussgänger, předseda klubu 

hájSky kLuB športovej SpeLeoLógIe



39Spravodaj SSS 1/2018 Organizačné správy SSS

V Speleoclube Chočské vrchy bolo 
v roku 2017 evidovaných 20 členov. 
Tento rok patril v našom klube 
k tým najaktívnejším, hoci väč-
šinu aktivity v teréne vykonávali  
4 členovia.

Tradične bola naša činnosť zamera-
ná na Prosiecku jaskyňu, v ktorej hlavné 
ciele boli: 

1. Mapovanie chodieb 3. poschodia pokračova-
lo začiatkom roka 2017 za Plším jazerom a na 

konci jaskyne na dvoch akciách, keď 
sme zamerali 223 m. Jednu akciu sme 

venovali zameraniu Chodby starých 
sintrov od Murovanej sienky (142 
m), ktorá je v súčasnosti najvyšším 
priestorom jaskyne, a tak sme deni-

veláciu zvýšili z 91 m na 112 m.
Za Murovanou sienkou boli objave-

né aj Šikminy v 3. poschodí s dĺžkou cca 
150 m (zatiaľ nezamerané).

Domerali sme aj povrchový ťah nad jasky-
ňou (336 m). Lesný svah nad koncom jaskyne 

V uplynulom roku sa ne-
vykonávala speleologická 
činnosť na území národ-
nej prírodnej pamiatky ani  
v chránených areáloch v Prie-
vidzskom okrese. Takisto sme 
neobjavili žiadne nové jas-
kyne ani jaskynné priestory 
v známych jaskyniach. 

V mene výboru ďakujem 
členom, ktorí prispeli aj ma-
lým podielom k činnosti jas-
kyniarskeho klubu. Dúfam, 
že činnosť klubu v tomto 
roku bude úspešnejšia.

Peter Strečanský, predseda JK

Jaskyňa na Lazoch
Závrt č. 3.

SpeLeocLuB chočSké vrchy
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(Hučiaci sifón) je vo výške 1034 m n. m, takže 
sifón je pod povrchom 262 m.

2. Práca na novom vchode do 3. poschodia. Son-
da Plší vchod s vyerodovanými dierkami, ktorú 
sme kopali na jeseň 2016, sa nám neotvorila, 
a tak sme sa vrátili do sondy určenej lavínovým 
prístrojom. Prác sa aktívne zúčastnili Ľuboš 
Halička, Slávka Szunyogová, Juraj Szunyog 
a náš nový člen Michal Pasch. 2. 7. 2017 sa 
na spoločnej akcii zúčastnili navyše Alex Ju-
rík, Miriam Devečková, Miroslava Devečková, 
Iveta Brčíková a Nina Brčíková. Pomohla aj 
Lenka Jánošíková, František Hanes aj nejas-
kyniar Marek Orolín. Koncom roka 2017 sme 
konštatovali dĺžku vykopanej štôlne 5 m pod 
sklonom okolo 35° v kompaktnom vápenci  
a dolomite.

3. Začatie prác na prekopaní Hučiaceho sifónu 
na konci jaskyne. Hoci prvý výkop v koncovom 
sifóne uskutočnili Ľuboš s Michalom už 6. 
1. 2017, intenzívnejšie práce sme tu začali až 
na konci októbra 2017. Po troch akciách sme 
sa prekopali 2 m dopredu a po ďalších dvoch 
metroch už vidíme nádejné pokračovanie.

4. Čistenie jaskyne po záplavách. Koncom ap-
ríla bolo 1. poschodie Prosieckej jaskyne za-
topené. 29. apríla sme fotili pekný vodopád 
z Jaskyne O-2 a z Blatnačky. Záplavy zanechali 
v 1. poschodí nánosy bahna, ktoré sme pláno-
vali na hlavnej trase vyčistiť, no pre intenzívne 

práce na 2. vchode sme sa k tomu nedostali. 
V Chodbe na riečisko voda opäť vymyla dieru, 
ktorú sme po predchádzajúcich záplavách za-
hádzali hlinou.

Počet akcií v Prosieckej jaskyni (hlavne pri 
kopaní nového vchodu z povrchu) za rok 2017 
bol 36 (+13, keď rátame aj účasť jedného čle-
na). V jaskyni sme odpracovali najviac hodín za 
jeden rok od existencie klubu (716 h).

V Ludrovskej jaskyni sme pokračovali 
v sondovaní na konci jaskyne v Ovenkinej sien-
ke a transporte blata do Katkinej sienky: Sláv-
ka Szunyogová a Juraj Szunyog (10 kanistrov). 
František Hanes tu zorganizoval dvojdňovú 
akciu so spaním v portáli jaskyne + Michal 
Pasch, Danka Hatalová (7 kanistrov).

V Jaskyni chladných očí zorganizoval Fran-
tišek Hanes 2 zimné akcie zamerané na čistenie 
Šušťavej sienky od napadanej sutiny. Ďalšie 3 
akcie boli zamerané na prieskum okolia a za-
meranie Jaskyne pod jedličkami (8,5 m) a Uta-
jenej jaskyne II (8,1 m).

V spolupráci so Speleoklubom Červené vr-
chy sme sa v auguste a septembri zúčastnili 
na dvoch víkendových akciách pod Kriváňom 
(chata Krivánka) pri kopaní občasného výveru 
(Drnajka) v doline potoka Hybice a ponoru 
v doline potoka Belianky. Na Silvestra sme sa 
zúčastnili prehliadky a rozširovania v jaskyni 
Pivnica v údolí Čierneho Váhu.

Slávka Szunyogová a Juraj 
Szunyog sa zúčastnili koncom 
marca výletu za spoznávaním 
krasových lokalít Bosny okolo 
rieky Una spolu s jaskyniarmi 
z Červených vrchov a v júni vý-
letu po krasových lokalitách 
Srbska a Bulharska. Výlet sme 
zavŕšili turistikou v rumun-
skom pohorí Fagaraš.

Martin Szunyog pôsobil 
v JMN pri sprevádzaní turistov.

Jaskyniarskeho týždňa v Agg-
teleku sa zúčastnili Devečkov-
ci, Demianovci, Hanesovci  
a Szunyogovci. Počas vyda-
reného JT sme stihli 7 km 
prechod Baradlou z Aggtele-Po akcii v Prosieckej doline
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ku do Jósvafő, prehliadku Domi-
ce, návšte vu jaskýň Skalistý potok, 
Kossuth barlang, múzea veľkej kni-
hy v Szinpetri a kúpanie v jazere 
Rudabánya.

Michal Pasch úspešne absolvoval 
speleoškolu organizovanú speleo-
klubmi z Bratislavy a Trnavy na cha-
te Cementár.

Do Spravodaja SSS 2/2017 a an-
glického bulletinu SSS prispel Juraj 
Szunyog článkom 3. poschodie Pro-
sieckej jaskyne.

Naša aktívna internetová stránka 
je uložená pod adresou http://schv.sk

Martin Szunyog sa podujal urobiť 
návrh a zariadil výrobu klubových 
tričiek.

Zhrnutie. V roku 2017 sme usku-
točnili 52 jaskyniarskych akcií. Tech-
nické denníky sme nepísali. V Pro-
sieckej jaskyni sme objavili 150 m 
a zamerali 365 m priestorov. Na kon-
ci roka dosiahla zameraná dĺžka jas-
kyne 2831 m, denivelácia 112 m. Spo-
lu s malými jaskyňami sme v roku 
2017 zamerali 381 m a objavili 166 m 
jaskynných priestorov.

Juraj Szunyog, 
predseda speleoklubu

Na Jaskyniarskom týždni SSS v Aggteleku

Výročná schôdza Speleoclubu Chočské vrchy

oBLaStNá SkupINa INovec

Pracovné akcie
Prieskum pokračoval na Starej vyvieračke 

pri Čachticiach (76 pracovných akcií), kde 
sme v JZ chodbe vyprataním sedimentov po-
mocou lanovky postúpili v strmo klesajúcom 
kanáli do hĺbky 6 m. Tu sa oválny profil náhle 
zúžil do tesnej úžiny vyplnenej hlinenými 
sedimentmi, takže tam neostal dostatočný 
pracovný priestor. V prieskume sme pokračo-
vali v smere predpokladanej severovýchodnej 
vetvy, ktorú indikovali spevnené sedimenty 
v SV stene vstupnej šachty, ako aj bioindikač-
ný prieskum na povrchu (M. Vrábel). V spolu-
práci s OS Čachtice, Trenčianskym speleoklu-
bom a JK Strážovské vrchy sme tu odpratali 
sedimenty v objeme 80 m3, čím sme postupne 

uvoľnili chodbu širokú 1 – 2,5 m, vysokú až 5 
m,  spolu s odbočkami v celkovej dĺžke 23 m. 
Pritom sme v spevnených sedimentoch nara-
zili na dutinu s objemom 0,5 m3 a na voľný 4 
m vysoký komín smerujúci k povrchu, ako aj 
na fragment chodby s freaticky modelovaným 
stropom. V ďalšom prieskume sme sa pokú-
sili podkopať popod neprielezne úzky príto-
kový kanál, ale ani po šiestich metroch sme 
nenarazili na jeho pokračovanie a vykopaná 
chodba začala navyše smerovať von z masívu. 
Smerom na SV síce vetva pokračuje, v celom 
profile je však vyplnená sedimentmi. Na loka-
litu sme postupne dopravili takmer tonu štr-
ku a piesku potrebného na podbetónovanie 
miest ohrozených zrútením.
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V Jaskyni pod Vrátnom (Dobrovodský 
kras) sme prehlbovali druhú studňu, kde sme 
po rozdrvení väčších balvanov a odprataní 
sutiny postúpili o meter hlbšie. V zime sme 
zmerali teplotu vzduchu prúdiaceho z jas-
kyne. Pri vonkajšej teplote -12 °C dosiahla 
teplota 1,5 m pod úrovňou vchodu +10 °C. 

V Dobrovodskom krase sme na Cínov-
ci v zbernej oblasti vyvieračky Mariáš začali  
s prieskumom závrtu CN-7. Tu sme po odstrá-
není 5 m3 hlinitých sedimentov odkryli v hĺb-
ke 2 m otvor v pevnom masíve s rozmermi  
50 × 80 cm, ktorý pokračuje 1,5 m hlbokou 
šachtičkou, na dne uzavretou hlinou. Otvor 
sme dočasne prekryli brvnami a hlinené stup-
ne vo svahu nad otvorom sme prekryli nepre-
mokavou fóliou, aby následkom dažďa nedošlo  
k zosunutiu svahu.

Niekoľko akcií sa uskutočnilo v jaskyni 
KV-2 v Krahulčích vrchoch. Tu sa po zime 

čiastočne zrútila bočná sutinová stena, ktorú 
bude potrebné stabilizovať betónom. V son-
dovaní sme preto pokračovali v bočnom komí-
ne, ktorý sme prehĺbili o 1 m (celková hĺbka  
-7 m), vyťažené sedimenty a sutinu sme dočas-
ne ukladali vo vstupnej sienke.

Povrchový prieskum
V Dobrovodskom krase sme vykonali povr-

chový prieskum plošiny masívu Vrátna, kde 
sme zaregistrovali niekoľko nevýrazných dep-
resií s hĺbkou max. 0,5 m. Hľadanie výduchov 
v zimných podmienkach neprinieslo žiadne 
nové výsledky. Zimný prieskum sme usku-
točnili na V a JV úbočí Marhátu v Považskom 
Inovci, ale ani tu sme nezistili žiaden výduch. 
Pri povrchovom prieskume bočného hrebeňa 
Havrana (457 m n. m.) sme overili bioindi-
kačnou metódou niekoľko plytkých depresií 
(hĺbka 20 – 30 cm), pričom v jednej z nich 

boli zistené úlomky fosílnych sintrov. 
Bioindikačnou metódou sa vysledoval 
asi 300 m vzdialený dosiaľ neznámy 
osamelý závrt hlboký 1,5 metra s prie-
merom 3 × 4 m. Fosílne sintre sme lo-
kalizovali aj pri povrchovom priesku-
me hrebeňa vybiehajúceho z Jeleních 
jám na východ. Ich polohy sme určili 
pomocou GPS.

Biodetekčný prieskum (M. Vrábel) 
sme uskutočnili v Považskom Inov-
ci na novozaregistrovaných lokalitách  
v oblasti Marhátu, Bieleného vrchu  
a Jeleních jám, pričom niektoré z loka-
lít sa javia ako veľmi nádejné.

V rámci spolupráce s blízkymi jas-
kyniarskymi skupinami sme sa v júli 
zúčastnili na dvoch pracovných ak-
ciách OS Čachtice na závrte OMVJ 
v Čachtickom krase. Vypomohli sme 
aj na akcii Trenčianskeho speleo-
klubu v Slatinskom krase v závrte  
č. 3 na okraji Veľkých lúk. Predse-
da OS Inovec sa v marci zúčastnil 
na spoločnej akcii viacerých klubov 
a oblastných skupín v Dobrolínskej 
jaskyni (Tribeč). V auguste sa tiež 
zúčastnil na 58. jaskyniarskom týždni 
v Aggteleku. 

Ing. Ivan Demovič, 
predseda OSV severovýchodnej vetve Starej vyvieračky pri Čachticiach
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Členovia Oblastnej skupiny Jána 
Majku, ďalej len OSJM, sa zúčast-
nili 26 pracovných akcií. Svoje 
aktivity začali pracovnou akciou  
v Gajdovej štôlni (Teplica 3). Akciu 
viedol Ján Blaho a zapísala sa do 
análov jaskyniarstva prvým zmapo-
vaním podvodných priestorov tejto 
jaskyne Michalom Ševečkom a Zuza-
nou Schusterovou. Tieto priestory navštevovali 
mnohí potápači desiatky rokov, ale dosiaľ ne-
boli zdokumentované. Spomínaná potápačská 
dvojica prenikla až na súčasný koniec známych 
priestorov, kde sa mení pôvodne pomerne 
plytký ráz na extrémne zúženie s odklonom do 
hĺbky. Táto akcia mala veľký význam z hľadis-
ka objasňovania hydrologických pomerov na 
severovýchode Jasovskej planiny. 

V rovnakom čase prebehlo oboznamova-
nie nášho čakateľa Petra Jurička s priestormi 
Majkovej jaskyne na Silickej planine v sprie-
vode Ľubomíra Kuriana a Miroslava Vávru. 
V Majkovej jaskyni sa 20. 1. 2017 uskutočnilo 
potrebné dokončenie mapovania priestorov 
Paľom Herichom, Mirkou Konkoľovou a Mi-
rom Vávrom, ktoré je opísané v článku časopi-
su Aragonit 21/1-2. 

V nasledujúcom období nasledovalo množ-
stvo našich akcií v Borinskom krase pod záš-
titou Speleo Bratislava. Veľmi významným bol 
dátum 13. 5. 2017, keď sa v Riečnej jaskyni po-

daril najväčší speleopotápačský objav 
v Borinskom krase. Prvý potápačský 
prieskum tejto lokality tu 8. 6. 
1974 uskutočnil Ivan Waltzer a Ti-
bor Sasvári. Od roku 2014 tu čle-
novia OSJM uskutočnili desiatky 

akcií, počas ktorých spriechodnili 
pôvodný vstup do sifónu, zasypaný 

pri pokusoch obísť ho suchou cestou. Po 
rokoch predchádzajúcej nečinnosti a mnohých 
potápačských pokusoch slovenských speleopo-
tápačov im jaskyňa dovolila konečne postúpiť. 
Po prekopaní a prehĺbení štrkového dna sifó-
nu Michalom Ševečkom následne Ján Blaho 
prenikol vpred do neznámych zatopených i su-
chých častí jaskyne. Nasledovali ďalšie akcie, 
kde Michal Ševeček natiahol pod vodou ďalšie 
desiatky metrov. Prepotápať sa ich podarilo aj 
Zuzane Schusterovej a našej čakateľke Micha-
ele Stražanovej. Od septembra 2017 sa začalo 
mapovanie novoobjavených priestorov (Ševe-
ček, Blaho), ktoré bolo zastavené zákazom 
činnosti firmou BVS. 

Ďalším významným medzníkom bolo pred-
bežné predstavenie činnosti Periodickej vyvie-
račky, súvisiacej s Jazernou jaskyňou ležiacou 
v krase NP Muránska planina. Michal Ševeček 
po viacerých ponoroch a odberoch vzoriek 
v Jazernej jaskyni dokázal zostaviť model fun-
gujúci ako táto periodická vyvieračka. Vysoko 
špecifický sediment až koloidného charakte-

oBLaStNá SkupINa jáNa majku

Zuzana Schusterová pred ponorom v 1. sifóne Gajdovej štôlne, vpravo Zbyněk 
Valenta. Foto: M. Zverka

Zuzana Schusterová pred ponorom 
v Riečnej jaskyni. Foto: M. Zverka



44 Spravodaj SSS 1/2018

ru je jedným z fenoménov spoluvytvárajúcich 
tento špecifický jav. Úsilie venované Jazernej 
jaskyni z odbornej stránky z oblasti geológie 
zhodnotil v prezentácii počas zrazu speleopo-
tápačov v Tisovci Ing. Tibor Sasvári, člen Spe-
leoklubu Tisovec a jeden z prvých potápačov 
v roku 1968 v Jazernej jaskyni.

V Tisovskom krase Muránskej planiny sa 
našim členom podaril ešte významnejší po-
sun v prieskume jaskynných systémov. Jaskyňa 
Teplica, kde sa pred 45 rokmi začal na danú 
dobu skutočný potápačský prieskum, ktorý 
neskôr stál aj život potápača Miroslava Ne-
šveru, mala do 12. 8. 2017 koncový sifón dlhý 
120 m a končiaci dovtedy neprekonaným zúže-
ním. Zo sifónu do augusta 2016 existovali iba 
pamäťové náčrty a slovné opisy jeho 
charakteru od jednotlivých potápačov. 
Podrobne ho zamerala až potápač-
ská dvojica Michal Ševeček a Zuzana 
Schusterová. Na akcii v auguste 2017 
sa Michalovi Ševečkovi potvrdil jeho 
predpoklad a prekonal v klesajúcej 
chodbe v hĺbke 17 – 18 m štrkový zá-
val, ktorým za ním následne preplávala 
aj Zuzka. Klesli až do hĺbky 28 m, kde 
sifón zmenil charakter a začal stúpať 
až do priestorov s podvodným závalom 
z veľkých kamenných blokov, ktorý sa 
vďaka Michalovým skúsenostiam po-
darilo prekonať na prvý raz. Vynorili 
sa po 120 m od miesta prekonania 
závalu na hladine jazera s viditeľným 
prítokom. Tam Michal pokračoval po 

odložení potápačského výstroja aj v prieskume 
na suchu. Na ďalších akciách sa zatiaľ nepoda-
rilo tento sifón vinou nevhodných podmienok 
zmapovať. 

Toľko k významným objavom a akciám sku-
piny. Členovia skupiny sa zúčastnili aj na 
spoločenských akciách, ako bol Speleomíting 
a Zraz speleopotápačov v Tisovci, aktivitách 
HDS CZ a iných speleologických a potápač-
ských akciách a stretnutiach. Ján Blaho bol 
jedným z organizátorov Speleoškoly v Borin-
skom krase. 

Za odborné poradenstvo z oblasti geológie ďa-
kujeme Ing. Tiborovi Sasvárimu a Ing. Michalovi 
Zacharovovi. Za ústretovosť a významnú pomoc 
počas akcií v Tisovci ďakujeme Ing. Dušanovi 
Hutkovi zo Speleoklubu Tisovec.

Zbyněk Valenta, predseda OSJM

Účastníci akcie 12. 8. 2017 pred vchodom do jaskyne 
Teplica. Zľava: Lukáš Ševeček, Zbyněk Valenta, Zuzana 
Schusterová, Dušan Hutka, Ján Blaho, vpredu Lucia 
Strelková a Michal Ševeček. Foto: M. Zverka

Michal Ševeček a Zuzana Schusterová po prekonaní 
zúženia v koncovom sifóne a objavení nových priestorov 
v jaskyni Teplica 12. 8. 2017. Foto: M. Zverka

Ján Blaho po vyše trojhodinovom ponore v Riečnej jaskyni 30. 9. 2017. 
Dvojica Ján Blaho a Michal Ševeček tu uskutočnili ťažký ponor, ktorý 
trval vyše troch hodín. Počas ponoru vŕtali meracie body, mapovali, 
odstraňovali prekážajúci veľký kameň. Foto: M. Zverka
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V roku 2017 mala OS L. Teplička 
6 členov. Trend činnosti členov OS 
sa oproti posledným pár rokom 
dozadu nezmenil.

Dve akcie na lokalitu Zadný 
Ždiar boli zamerané na prehľadá-
vanie teraz už odlesneného terénu, 
kde by sa mala nachádzať jaskyňa, 
ktorú spomínajú starší obyvatelia 
obce. Vychádzky nepriniesli žiadaný 
úspech.

Jeden výjazd sme venovali lokalite 
Kurdelky v Benkove, kde sme pozreli 
puklinu v skalnom masíve, z ktorej 
výplňový materiál vyhrabala nejaká 
zver, s najväčšou pravdepodobnos-
ťou jazvec. Bez rozšírenia pukliny sa 
nedá jednoznačne povedať, či ďalej nasleduje 
väčší priestor alebo ide iba o zvieraciu noru.

Dva výjazdy boli venované jaskyni Hudákov-
ský ponor (na lokalite Hudákovo). V prítoko-
vom smere do ponorového závrtu sme v náno-
sovej sutine zaevidovali nový ponorový otvor.  
V krátkom čase po výdatných zrážkach bol 
opäť z veľkej časti zanesený náplavovým ma-
teriálom. Väčšinu roka do jaskyne tiekla voda.

Po jednej návšteve sme venovali Ždiarskej 
jaskyni v Opálenom a Jaskyni v Murániku.  
V Ždiarskej sme skontrolovali zostupové rebrí-
ky a pozbierali odpadky, v Jaskyni v Murániku 
bol v tom čase podľa stôp v snehu s najväčšou 
pravdepodobnosťou medveď, takže dovnútra 
sme nešli. Prezreli sme širší terén na lokalite  
v okolí jaskyne.

Vlastimil Knapp, predseda skupiny

oBLaStNá SkupINa LIptovSká tepLIčka

Pohľad z kóty Muránik týčiacej sa nad sútokom Čierneho Váhu  
a Ipoltice. V pozadí hlavný hrebeň Nízkych Tatier, Ohnište a Poludnica, 
v popredí krasový masív Kotelnice. Foto: P. Holúbek

Spolupráca medzi klubmi pri 
speleologickej činnosti je čo-
raz častejšia a prináša aj výsledky.  
V spolupráci s SK Nicolaus sme 
pokračovali v prieskume Prie-
pasti v Grúni. Akcie na čistenie  
a rozširovanie úžin prebiehali počas 
celého roka a priebežne sa zameriavali 
objavené priestory (publikované v Spravo-
daji 4/2017). Ďalšou jaskyňou, v ktorej sme 
počas roka pracovali, bola Svidovská jaskyňa č. 2.  
V priepasti pri sifóne sa inštaloval rebrík a čistil 
sa sifón, ale len za nízkeho stavu vody. Vo Važec-
kom krase v ponore Múry bola osadená rúra vo 
vstupnej časti kvôli bezpečnému vstupovaniu 
do priestorov jaskyne. Práce na čistení prebieha-
li len pri malom stave ponorného potoka.

Zúčastnili sme sa poznávacej expedície na 
Taiwane, kde sme navštívili pieskové útesy  

s jaskyňami Long Dong, bane Ping-
xi a Teroko Oldrail – mramorové 

údolie. V spolupráci s SK Červené  
vrchy sme pomáhali pri prie-
skume v Ponore pod Kriváňom  
a občasnej vyvieračke.
Povrchový prieskum sme urobi-

li v Iľanovskej doline, na Brtkovici  
a Michalovskej doline. Práce pokračovali 

aj v lokalite s pracovným názvom Lemit-
Larion (JvZ ČLŽ). Pri čistení nánosov na 
obidvoch stranách zárezu sa dosiahol postup 
2 + 2 m. Do priepasti Škarkétka sa vyniesol 
materiál na zabezpečenie zostupu z Mirovej 
studne do ďalších priestorov. Viacero členov 
oblastnej skupiny sa zúčastnilo na Expedícii 
Demänová 2017 a na Jaskyniarskom týždni 
SSS v Aggteleku.

Alfréd Gresch, predseda OS

oBLaStNá SkupINa LIptovSký mIkuLáš
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Hlavnou činnosťou skupiny bolo 
prepílenie chodníkov cez kalamitu 
k Medvedej a Bielej jaskyni. Nav-
štívila sa nová lokalita Jamešovec. 
Na Sonde nad Veľkonočnou vyvie-
račkou sa nepracovalo, po dohode 
s urbárom sa tam plánuje sondovať 

v roku 2018. Kontrolovali sa uzáve-
ry jaskýň, pozorovala sa hydroló-
gia Suchej doliny a pre tábor detí 
z Brna sme zorganizovali výlet do 
jaskyne Dúpnica. 

Rastislav Hollý, 
predseda JK

Transport nákladu k priepasti Škarkétka v novembri Závrt vo Važeckom krase

jaSkyNIarSky kLuB LIptovSký trNovec

Nepriechodný terén po kalamite v dolinke Hôľno Z jaskyne Dúpnica

SpeLeokLuB maLá Fatra

V tomto roku bola naša práca ovplyvnená 
viacerými negatívnymi technickými aj prírod-
nými javmi. Za technické javy môžeme označiť 
postupne prasknutie starej lanovky v jaskyni 
Žiarna 4, zhorenie elektrocentrály a poruchy 
elektrického čerpadla. Prírodné javy sú slabá 
zima a silné zrážky v lete. K tomu sa pridružil 
veľký zával (na ktorý sme už dlho čakali...) na 
hlavnom smere jaskyne.

Stav členskej základne klubu sa nezmenil. 
Máme 8 členov a jedného čakateľa, ktorý sa 
nechce fotiť, a tak ho nemáme ako spraviť 
členom spoločnosti. Potom máme ešte čaka-
teľku, ktorá chodí aj na akcie, ale tá má ešte 
len 13 rokov, a tak až čas ukáže, ako a čo ďalej.

Hlavným pracoviskom ostáva Žiarna jasky-
ňa 4. Zasekla sa na dĺžke cca 100 m a robí nám 
čoraz väčšie problémy. Na jar pri prívalových 
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vodách došlo k zrúteniu množstva 
skál, piesku a blata do hlavného sifó-
nu a celkom upchalo chodbu idúcu 
za prievanom dozadu. Na kraji sifónu 
sa následne vytvorili tekuté piesky. Pri 
pokuse odčerpať vodu nám zhorela 
elektrocentrála a poškodilo sa aj čer-
padlo. Hneď potom praskla lanovka. 
Aby toho nebolo málo, silný prítok 
vody nám pravidelne zatápal aj ľavú 
vetvu jaskyne. Tu sme zaznamenali 
pri natekaní vody „silné výbuchy“ 
pravdepodobne stlačeného vzduchu 
zo smeru, ktorým sme sa predtým 
nezaoberali. Do konca roku sa nám 
podarilo vymeniť lanovku za novú 
a založili sme aj novú pracovnú sondu na pra-
vej strane vstupného priestoru. Tu by mohlo 
existovať pokračovanie chodby prichádzajúcej 
zľava. Sonda dosiahla zatiaľ dĺžku asi 4 m. 
Výkopových akcií prebehlo zatiaľ 7.

Povrchové prieskumy prebiehali na lokalitách 
Dubná skala a Kraľoviansky meander. Exkurzne 
sme navštívili jaskyne v Jánskej doline a vedúci 
klubu sa zúčastnil aj prác na lokalite NT 5.

Pavol Pokrievka st., predseda speleoklubu

Vchod do jaskyne Žiarna 4

SpeLeokLuB mINotauruS

Speleoklub Minotaurus v roku 2017 pôsobil 
hlavne v Silickej ľadnici a Krásnohorskej jaskyni.

V Silickej ľadnici sme ukončili prieskum  
v Severnej chodbe za dómom Kazateľňa. Práce 
v rozsiahlom závale totiž prekročili akceptova-
teľné riziko. Navyše sme pokusom s prievanom 
v Ponore nad Gombasekom ukázali, že prievan 
z nášho pracoviska fučí z tejto sondy. Po otvo-
rení prievanových dverí v Rožňavskej chodbe sa 
prievan v sonde okamžite otočil smerom von. 
Toto pracovisko Speleoklubu Drienka je preto 
nutné považovať za súčasť klimatického systé-
mu Silickej ľadnice. Speleoklub Drienka sme 
požiadali o možnosť nainštalovať v sonde data-
loger, čo nám však nebolo umožnené. Ďalej sme 
zamerali priestory objavené na bočnom prítoku 
pod Hurábovým dómom, priestory za Jansovým 
polosifónom a odbočku južným smerom za 
dómom Karina. Vyliezli sme 30 m vysoký ko-
mín na ľavej strane za dómom Karina. Končí sa 
neprielezne. Dalo by sa tu pracovať.

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

V Ponore pri napájadlách sme uskutočnili 
iba 2 akcie zamerané na rozširovanie záverečnej 
pukliny. Došlo k porušeniu výdrevy vo vstup-
nej časti jaskyne, preto ďalší prieskum tu bude 
možný až po oprave výstuže.

V Krásnohorskej jaskyni sme v rámci pro-
jektu „KRAS cave“ zameraného na ochranu vod-
ného zdroja v spolupráci s ŠGÚDŠ odoberali 
vzorky vody z povrchových výverov a asistovali 
pri stopovacích skúškach. Udržiavali sme merací 
prístroj merného profilu za Heliktitovým dó-
mom. V Heliktitovom dóme sme objavili drobnú 
odbočku s dĺžkou 13 m. Končí sa slepo. V Kora-
litovom komíne sa nám podarilo počas letného 
režimu nájsť miesto s prievanom. Po rozšírení 
pukliny sme objavili paralelnú šachtu, ktorá sa 
končila na úrovni koncového sifónu. Vo výške 
12 m je neprielezná odbočka s prievanom, kto-
rého zimný režim však potvrdzuje komunikáciu 
s priestormi pred sifónom. Ďalší prieskum sme 
tu preto ukončili. Zamerali sme celý Koralitový 
komín aj s novoobjavenými priestormi.

Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera. Na 
zasadaní predsedníctva SSS 28. 4. 2017 bola 
do SSS prijatá nová jaskyniarska skupina 
Arachnos. Priamo tu ma jej členovia požiadali 
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o umožnenie prieskumu tejto jaskyne v rámci 
našej platnej výnimky. Keďže už roky hľadáme 
niekoho, s kým by sme mohli spolu pokračo-
vať na prieskume tejto jaskyne, veľmi ma ich 
záujem potešil a súhlasil som so spoluprácou. 
Poskytli sme im podrobný technologický po-
stup a informácie, ako prekonať záverečný sifón 
jaskyne. Čo sa im aj údajne nie celkom podarilo. 
Skupina Arachnos odsabotovala všetky pláno-
vané spoločné akcie, jaskyňu uzavrela a odmietli 
nás do jaskyne pustiť. Tým porušili nielen naše 
právo priority objaviteľov (Petr Kadlec, Jaroslav 
Stankovič a Tomáš Koza), ale aj našu platnú 
výnimku na prieskum tejto jaskyne. Takýto stav 
pretrváva aj potom, čo sme ich požiadali o kľúče 
k zámku jaskyne. Žiadnu správu o vykonaných 
prieskumoch nám neposkytli.

Vidovská vyvieračka doteraz nebola jaskyniar-
sky skúmaná hlavne preto, že tomu bráni odberný 
objekt a tiež rozsiahla svahová sutina. Malú nádej 
vzbudzovala iba možnosť, že voda priteká z hĺbky 
cez sifón, ktorý by sa dal potápačsky preskúmať. 
Na overenie tejto možnosti stačí vykopať krátku 
sondu smerom šikmo dolu. Preto sme požiadali 
Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť o sú-
hlas s vykopaním sondy. Bohužiaľ, k voľnej hla-
dine sme sa nedostali a po vykopaní sondy dlhej  
5 m sme prieskum vzdali. Vykopanú sutinu sme 
odtransportovali naspäť do sondy a okolie uvied-
li do pôvodného stavu.

Zvonivá priepasť pri Červenom kameni. 
Po vynesení polygónu Silickej ľadnice na po-
vrch a overení presnosti pomocou magnetickej 
metódy (manželia Ondrouchovci zo Speleo-
klubu Tartaros) sme zistili, že priestory tejto 
priepasti sa nachádzajú v bezprostrednej blíz-
kosti (10 – 15 m) od dómu Karina. Revízna 
návšteva priepasti však ukázala, že drevená 
výstuž je narušená a jaskyňa sa môže hocikedy 
zavaliť. Nedalo sa bezpečne zostúpiť ani na jej 
dno. Preto sme sa rozhodli urobiť novú výstuž, 
aby sme túto významnú lokalitu zachránili pre 
prípadný ďalší prieskum. Uskutočnili sme tu  
6 pracovných akcií, ale dokončiť opravu výstu-
že sa nám nepodarilo. Budeme v tom pokračo-
vať v roku 2018.

Jaroslav Stankovič, predseda speleoklubu

Hurábov dóm v Silickej ľadnici. Foto: J. Stankovič

Korality z Koralitového komína v Krásnohorskej jaskyni. 
Foto: J. Stankovič



49Spravodaj SSS 1/2018 Organizačné správy SSS

V roku 2017 sa členovia Spe-
leoklubu Muránska planina 
zúčastnili na prieskume a prá-
cach prevažne v nasledujúcich 
lokalitách:

Bobačka – 9 pracovných ak-
cií. Hlavná činnosť bola venova-
ná prieskumu jaskyne v časti Striebor-
ného jazera, kde sa podarilo zväčšiť blatnú 
úžinu a preniknúť za sifón. Priestory sa po 
niekoľkých metroch zužujú a žiaľ, končia 
sa neprielezne. Tiež neprielezne sa končí aj 
nádejná chodba za špinavým lanom, ktorú 
sme rozšírili, ale posunuli sa len o niekoľko 
metrov.

Ďalším pomerne veľkým objavom bol Jese-
nický dóm, ktorý bol objavený po prelezení 
sutinoviska v najvyššom bode Rútivého dómu. 
Vzhľadom na pomerne vysokú rizikovú ob-
lasť sa uskutočnilo len jeho zameranie a na-
priek možnému viditeľnému postupu v jednej 
časti neboli chodby domerané a preskúmané. 
Dôkladnejší prieskum by sa mal uskutočniť 
v roku 2018 so zaistením proti prípadnému 
zrúteniu stropu, resp. nájdením inej prístupo-
vej cesty.

V roku 2017 bola jaskyňa kompletne do-
meraná (Jesenický dóm – 211 m, Pax – 65 m,  
Mitroška komíny – 29 m, Piesková chodba 
– 38 m, vodopád, chodba nad Majdovým 
kotlom, chodba pod Smutnou vŕbou, komín 
nad Medúzou) a celková dĺžka Bobačky tak 
dosiahla 4653 m.

Štrbavá lebka – 10 akcií. Práce boli zame-
rané na čistenie ľavej a pravej vetvy jaskyne 

zanesenej sutinou a zeminou. 
V spodných častiach cítiť prie-
van, jaskyňa viditeľne pokračuje 
ďalej, len pre čistenie je nutné 
dať dokopy pomerne veľký po-
čet ľudí, resp. zostrojiť lanovku. 
Celková dĺžka jaskyne po zame-
raní dosahuje 43 m.

Studňa na Muránskom hrade – 2 akcie, vy-
čistený 1 hĺbkový meter. Práce boli obmedzené 
rekonštrukciou hradu a následne daždivým 
počasím. Aktuálna vyčistená hĺbka je 38 m.

Wesselényiho jaskyňa – 5 akcií zameraných 
na čistenie ľavej strany jaskyne. Celý priestor je 
zavalený kameňmi a vápencovým materiálom, 
ktorý pravdepodobne nepochádza z jaskyne 
a bol tam donesený z exteriéru.

SpeLeokLuB muráNSka pLaNINa

Vydria jaskyňa. Foto: L. Vlček Prienik za Strieborné jazero v Bobačke. Foto: I. Rusnák

Výzdoba v Jesenickom dóme, jaskyňa Bobačka. 
Foto: L. Vlček
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V roku 2017 bolo v SK Nicolaus 
evidovaných 40 členov. Celkovo 
uskutočnili 143 akcií, počas ktorých 
objavili 267 a zamerali 133 metrov.

jánska dolina
V Jaskyni zlomísk sme pôsobili 

na južnom konci, opatrne sa tu dá 
postupovať v závale. Jednu pracov-
nú akciu sme uskutočnili na tejto lokalite aj 
v Hučiacej chodbe.

V Kostolníkovej doline sme jednu akciu 
venovali fotografovaniu vodopádu v previse.

V Občasnej vyvieračke v Čiernej dolinke 
sme plánovali čerpací pokus, no v zimnom 
období tu nebola vypluhovaná cesta od sne-
hu, a tak sa pokus neuskutočnil. Vyčistili sme 
tu od skál najužšie miesta v podzemí.

Sondovali sme v Kanálovej jaskyni, kde 
máme nádej na postup smerom k Novej Sta-
nišovskej jaskyni.

V Medvedej jaskyni sme v marci so spolupra-
covníkmi zo SSJ a OS L. Mikuláš spočítavali 
netopiere.

Zabezpečili sme exkurzie pre účastníkov 
Speleomítingu do významnejších jaskýň Ján-
skej doliny.

V závere roka sme spracovávali dáta digitál-
neho modelu reliéfu Krakovej hole a Jánskej 
doliny získané leteckým skenovaním z Národ-
ného lesníckeho centra vo Zvolene. Ukazuje sa, 
že ide o doteraz najpresnejší model povrchu, 
ktorý keď sa v trojrozmernom vyjadrení usú-
vzťažní s podzemím, vznikne pôsobivý pod-
klad na terénne prieskumy aj na lepšie porozu-
menie časti krasu Jánskej doliny. 

Členovia speleoklubu sprevádzali v októbri 
paleontológov v Medvedej jaskyni počas me-
dzinárodného sympózia venovaného jaskyn-
ným medveďom.

V sprístupnenej Stanišovskej jaskyni sa z ini-

ciatívy Igora Staníka hĺbila sonda 
v hlavnej chodbe a naši členovia 
tu ako sprievodcovia šírili infor-
mácie o speleológii medzi pospoli-
tým ľudom. Treba však aj kriticky 
priznať, že časť členov kvôli týmto 
aktivitám má v prieskumných jas-
kyniarskych aktivitách útlm.

ohnište
Rok 2017 na Ohništi sa niesol v znamení 

nebývalých blízkych stretnutí s medveďovitými 
šelmami a z toho dôvodu aj k zníženiu inten-
zity terénnych výskumov. V lokalite Hradová 
sme sa pokúsili identifikovať staršie lokality, 
ktoré opisoval P. Mitter. Zamerali a zdoku-
mentovali sme niekoľko menších jaskýň, me-
dzi nimi napríklad jaskyňu Komora zbojníkov 
(10 m), ďalej Pytagorejskú jaskyňu (5 m), Go-
tickú puklinu (8 m), Plazivku (5 m), Jaskynný 
hrad 1, JH-1 (20 m) a niektoré ďalšie. 

V jaskyni Nikolajova sedmička sme po rozbi-
tí balvanu v úžine postúpili do strmo klesajú-
cej siene, ktorú sme podľa nálezu lebky vtáka 
(hlucháňa hôrneho) nazvali Holubí doom. 
Dno siene tvorí sutinový kužeľ, v ktorého 
najnižšom mieste cítiť prievan. Perspektíva 
pokračovania jaskyne teda je, ale v závale sme-
rom kolmo dole, čo vyžaduje sofistikované 
technické riešenie. Záhadou je nález viace-
rých kusov starých obhorených driev v značnej 
vzdialenosti od vchodu. Zostáva otázkou, či sa 
sem dostali samospádom z nejakého staršieho 
lesného požiaru alebo nejakým iným, dosiaľ 
nezisteným spôsobom. Jaskyňa má aktuálne 
hĺbku 10 m a dĺžku 17 m. 

Demänovská dolina
Zúčastnili sme sa expedície Demänovská 

dolina 2017, tu sme najviac pôsobili ako pra-
covná sila v Pustej na sondovaní v klesajúcej 

Z ostatných činností sa členovia speleoklubu 
zúčastnili viacerých pracovných akcií vo Vydrej 
jaskyni, v spolupráci so Speleoklubom Tiso-
vec pracovali v jaskyni Mangalica, Dižďovnica  
a vykonali viacero kontrol jaskýň na Muránskej 
planine.

Prieskumné práce pokračovali aj v jaskyni 
Stratený potok; zabezpečovala ich jaskyniarska 
skupina Drienka, ktorá sa dlhodobo venuje 
prieskumu tejto jaskyne.

Ing. Ivan Rusnák, 
predseda speleoklubu

SpeLeokLuB NIcoLauS
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chodbe v oblasti Psích dier, pomáhali sme pri 
sondovacích prácach v novej jaskyni Chladivý 
dych a v ponore na Lúčkach. Dvaja členovia sa 
zúčastnili na výkopových prácach v priepasťo-
vitej lokalite na Jame. Pôsobili sme aj v novej 
lokalite Chladivý dych, kde sme pomá-
hali pri rozširovaní tesných častí.

čierny váh
V zimnom období sme prešli po ľade 

kaňon Čierneho Váhu spod Benkova 
po Lesnú správu Čierny Váh. Žiadne 
krasové objekty sme tu nelokalizovali.

Najviac práce sa uskutočnilo v tejto 
oblasti v dolinke Žerucha. Neďaleko 
od ponoru sa začala na základe prie-
vanu kopať sonda. Dosiahla sa hĺbka 
6 metrov. V ďalšom postupe tu bráni 
zával. Sonda sa javí ako spodný vchod 
do jaskynného systému. V tejto oblas-
ti sme zamerali 6 metrov dlhú jasky-
ňu, ktorej sme dali názov Nevyužitá.

Dňa 9. 7. sme z iniciatívy D. Jančo-
viča navštívili depresie pod Veľkým 
bokom, kde je zaujímavý reliéf svedčia-
ci o podzemnom odvodňovaní svahov 
masívu Veľký bok.

Vo Svarínskej doline v bočnej dolin-
ke Skalná sme zaevidovali viac kratších 
lokalít.

Z lokality Slepé mosty sme vytiahli 
v spolupráci s poľskými a českými jas-
kyniarmi 350 vedier piesku.

V masíve Štipcovej nad tokom Čier-
neho Váhu sme sondovaním hľadali 
hniezdo sovy.

ostatné lokality
Značné aktivity sme v spolupráci  

s inými skupinami (Bratislava, De-
mänovská Dolina, Drienka, Dubnica 
nad Váhom, Rimavská Sobota, Ru-
žomberok, Šariš, Turiec) uskutočni-
li v Kameňanoch v Jelšavskom krase. 
Počas 28 dní sme tu vyčistili priepasť 
Podhlavište z hĺbky 9 metrov do hĺbky 
22,2 metrov. Jaskyňa dosahuje dĺžku 
34 metrov. Jednu akciu sme venovali aj 
sondovaniu v občasnom vývere Čurgó. 
V kompaktnom masíve sme zišli do 
hĺbky 3 metre. V postupe nás zastavila 

voda. Ďalší postup je tu možný kopaním a sú-
časným čerpaním vody.

Veľká časť podzemného úsilia sa venovala 
zabudnutej lokalite Priepasť v Grúni. V spo-
lupráci s viacerými skupinami (Turiec, Demä-

Práce na sonde pri Ponore v Žeruche

Účastníci výkopu v Kameňanoch dňa 31. 12. 2017

Účastníci výkopu na Slepých mostoch dňa 13. 8. 2017
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novská Dolina, Liptovský Mikuláš, Horská 
záchranná služba) sme tu dosiahli hĺbku 92 
metrov a objavili okolo 200 metrov nových 
chodieb; podrobný príspevok o postupe sme 
uverejnili v Spravodaji SSS 4/2017.

V závere roka sme v Diere v Dieli pri Podhra-
dí vo Veľkej Fatre v spolupráci s jaskyniarmi 
zo Záturčia objavili do 10 metrov dlhé pokra-
čovanie.

S jaskyniarmi zo Spelea Turiec sme niekoľko 
akcií uskutočnili v Priepasti pod Ostrou vo 
Veľkej Fatre. Podarilo sa nám tu preniknúť 
do menšieho priestoru (Zelená 70), na jednej 
kopáčskej akcii sme sa venovali lokalite NT 5 
na Tlstej.

Pri Kráľovej Lehote sme našli v masíve Rígľa 
jaskyňu, ktorú využívali v minulosti deti pri 
hraní.

Zúčastnili sme sa výkopových prác v závrte 
Na múroch vo Važci, ktoré organizovali jasky-
niari z OS Liptovský Mikuláš. 

Navštívili a zdokumentovali sme Nitriansku 
hradnú jaskyňu, na SSJ sme poslali správu o jej 
alarmujúcom stave.

Na požiadanie J. Šmolla sme zamerali zeme-
pisné súradnice ponorov a sond v Podtatran-
skej kotline pod Kriváňom.

Pomáhali sme jaskyniarom zo Spelea Turiec 
pri sondovaní v jaskyniach pod Veľkým Krivá-
ňom v Malej Fatre z martinskej strany.

Skúmali sme aj sufózne lokality pri Lip-
tovských Beharovciach a v Oslivčení pri salaši 
Pastierska v bobroveckom chotári.

V dňoch 27. – 28. 7. sme s P. Magdole-
nom, miestnym obyvateľom A. Hanuskom 
a rokošským jaskyniarom Ľ. Kubíčkom navští-
vili viaceré lokality v masíve kóty Rokoš pri 
Diviackej Novej Vsi. Zaevidovali sme tu nové, 
v Národnej databáze jaskýň doteraz neevido-
vané jaskynné lokality.

Dňa 5. 8. sme sa zúčastnili spomienkovej 
akcie do Jaskyne strateného prsteňa na Dono-
valoch. 

V Paliskach pri Podturni sme v spolupráci 
s J. Obuchom hľadali vo zvernici vývržky výra, 
lokalizovali sme tu kratšiu jaskyňu.

V masíve Mnícha a Babiek v Západných Tat-
rách sme hľadali prievany a jaskyne.

Na jednej akcii sme pomáhali jaskyniarom 
pôsobiacim v lokalitách v záreze čiernovážskej 
železničky pri Kráľovej Lehote.

V brale Čerenová nad Liptovskou Annou 
sme s pomocou rebríka preskúmali neprístup-
nú lokalitu.

V Liptovskom Hrádku sme pod Úpnou na 
základe informácií J. Šmolla zaevidovali 3 nové 
kratšie lokality.

Na Jaskyniarskom týždni sme sa zúčastnili 
prác na druhom vchode do Čertovej diery pri 
Domici.

Dve akcie sme uskutočnili v spolupráci s F. 
Miháľom na lokalite Vajsove šance pri Vernári. 
Zamerali sme tu 25 metrov chodieb a umiest-
nili na zimné obdobie dataloger merajúci vlh-
kosť a teplotu. Nafotili sme v tejto oblasti 
ponorovú Kešeľovu dieru, ktorá sa po povod-
niach zaniesla splaveným materiálom.

Jeden člen sa zaoberal prievanmi v Drienovskej 
jaskyni na Jasovskej planine v Slovenskom krase.

Tri členky nášho speleoklubu sa zaoberali 
exkurznou činnosťou po lokalitách spriatele-
ných skupín.

práca s deťmi
V zimnom období sme pre 4 deti zo Zá-

kladnej školy v Liptovskom Jáne uskutočnili 
výlet do previsu v Kostolníkovej doline v doli-
ne Bielo. V apríli sme pre 26 detí zo Základnej 

Prieskum brala Čerenová.
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28. januára 2018 sa v Dolnom Ku-
bíne uskutočnila výročná členská 
schôdza, na ktorej sa zúčastnilo 
10 členov, dvaja čestní členovia OS 
Orava – Ján Čajka a Štefan Andris 
a dvaja čakatelia. Z ďalších členov 
sa dvaja nezúčastnili pre chorobu  
a dvaja boli odcestovaní. Prebehla voľ-
ba nového výboru: bol zvolený nový pred-
seda Štefan Poláčik, za zástupcu a tajomníka 
Vladislav Mikula a vo funkcii hospodára ostal 
Miroslav Molík. 

Počas roka 2017 sa uskutočnilo celkovo 40 
akcií na viacerých lokalitách, na ktorých sa 
odpracovalo spolu 689 hodín. Začiatkom roka 
sa pracovalo najmä v lokalite Kraľovany, kde sa 
realizoval prieskum výduchov v južnom lome 
v okolí jaskyne Biely dych, a v lome pri tuneli, 

kde sa ďalej dočisťovala sonda Farebné 
piesky, ktorá už presiahla dĺžku 6 m 
a stále má klesajúci charakter se-
dimentov. Okrem toho sa vykona-
lo niekoľko akcií priamo v jaskyni 
Biely dych, kde sa objavila ďalšia 

chodba. Realizovali sa aj prípravné 
práce na zhotovenie a osadenie uzáve-

ru v Kraľovianskej hornej jaskyni v Sokole. 
Čistenie a kopanie prebiehalo aj v Borsučej 
jaskyni v Oraviciach, kde sa zatiaľ podarilo vy-
čistiť cca 15 m chodby, ktorá ďalej pokračuje. 
V tejto jaskyni bolo objavené veľké množstvo 
kostí jazvecov a iných malých zvierat. 

Niekoľko akcií sa vykonalo aj v Brestovskej 
jaskyni, kde sa odskúšal zapožičaný čln a v časti 
po prúde sme objavili veľkú zanesenú chodbu, 
v ktorej sa nám podarilo postúpiť cca 8 m. 

školy v Liptovskom Jáne uskutočnili výlet do 
Svätojánskej doliny v pohorí Galmus. V rámci 
tradičného podujatia pre deti s názvom Jasky-
niarske leto sme uskutočnili tieto cesty: 11. 7. 
Jaskyňa mieru v Demänovskej doline (26 detí), 
18. 7. Liskovská jaskyňa (20 detí), 25. 7. jaskyňa 
Okno v Demänovskej doline (27 detí), 15. 8. 
Ochtinská aragonitová jaskyňa a Podhlavište 
v Kameňanoch (37 detí).

Pre deti z Brna sme 1. 8. zorganizovali výlet 
pre 17 detí do jaskyne Dúpnica v Suchej doli-
ne v Západných Tatrách, 2. 8. pre 16 detí do 
Stanišovskej jaskyne a 3. 8. pre jedno dieťa do 
jaskyne Okno.

Dňa 7. 8. sme zabezpečili výlet pre 30 detí 
z tábora SMOPaJ.

V októbri sme na celoslovenskom skautskom 
zraze v Žiline mali prednášku o speleológii.

Počas prác v Priepasti pod Ostrou vo Veľkej 
Fatre sa našej 17-ročnej čakateľke D. Babnico-
vej mama pokúšala 23 × dovolať v panike, že 
sa jej niečo stalo. Volala aj záchranné zložky, 
no tie našťastie zachovali chladnú hlavu. Bol 
z toho mierny problém, ktorý sa našťastie po-
darilo v priebehu niekoľkých dní vyriešiť.

montanistika
V spolupráci s pracovníkom TANAP-u J. 

Šelengom sme nad Tromi studničkami pod 

tatranským Kriváňom zamerali 51 metrov 
dlhú štôlňu vytvorenú v kryštalických hor-
ninách. J. Vajs a M. Kováčik navštívili Tere-
ziánsku štôlňu pri Smolníku. J. Vajs navštívil 
v júni najväčšiu a najmodernejšiu baňu na 
železnú rudu v Kirune vo Švédsku. Naši čle-
novia pracovali ako sprievodcovia v Medvedej 
štôlni v Žiarskej doline a v Dome podzemia  
v Liptovskom Jáne.

zahraničie
V marci sme uskutočnili lyžiarsky, nejas-

kyniarsky výlet na Severný Ural a v októbri 
sme zorganizovali expedíciu na krasový masív 
Vajda na Sachaline. Jeden náš člen exkurzne 
navštívil krasové masívy a turistické jaskyne vo 
Vietname a ďalší dokumentoval rozsadlinovú 
jaskyňu vrchu Tara v masíve Annapurny v Ne-
pále. Silvestr Votoupal sa v roku 2017 zúčastnil 
troch výprav do jaskyne Radavac v Kosove, 
počas ktorých sa pracovalo na jej mapovaní, 
sprístupňovaní a dokumentovaní; podarilo sa 
preraziť skratku do priestorov za vodou. Naša 
členka M. Orvošová sa v letných mesiacoch 
zúčastnila medzinárodnej výpravy na Krym. 
V jaskyniach Emine Bojir Chasar a Mramorna-
ja spolupracovala pri ich vedeckom výskume. 

Z podkladov SK Nicolaus  
spracovali Peter Holúbek a Peter Laučík

oBLaStNá SkupINa orava
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Ďalej sa vykonal povrchový prieskum v lokalite 
Kamenné mlieko a Pálenica, kde sme preskú-
mali výmrazové jaskyne a portály a vykonala 
sa obhliadka už známych jaskýň v tejto oblasti, 
pričom sa objavilo aj niekoľko ďalších lokalít, 
kde bude potrebné realizovať prieskum. Po ka-
lamite nám čiastočne zavalilo vchod do jaskyne 
Skálie, a tak sa museli odstrániť vývraty a vyčis-
tiť vstupná štôlňa. Zároveň sa úpravou v okolí 
vchodu zabezpečilo odvodnenie štôlne na vstu-

pe do jaskyne. Ďalej sa uskutočnili prípravné 
práce na výstužiach závalu v štôlni a previezol sa 
materiál do Zuberca, kde je uskladnený. Pri po-
vrchovom prieskume sa overil stav Jaskyne v Jaz-
vinách a Kostrmanky v Choči a jaskýň na Trni-
nách, ako aj pseudokrasových jaskýň v lokalite  
Zábiedovo. 

V rámci spolupráce a udržovania dobrých 
vzájomných vzťahov s inými skupinami sme 
navštívili Perlovú jaskyňu a Javorinu vo Veľkej 
Fatre. V spolupráci s Oravským múzeom sa 
vykonalo aj niekoľko terénnych prieskumov pri 
dokumentácii banskej činnosti v oblasti Choča. 
Koncom roka Oravské múzeum usporiadalo vo 
Florinovom dome v Dolnom Kubíne výstavu 
Pozemné bohatstvo Oravy, na ktorú sme zapo-
žičali panelovú prezentáciu Brestovskej jaskyne, 
figurínu s jaskyniarskou výzbrojou a výstrojom, 
ako aj niekoľko desiatok vzoriek minerálov  
a hornín a kostrových nálezov z jaskýň na 
Orave. V lokalite pod Bielou skalou sa urobilo 
sanovanie závrtov po masív, kde sa odhalila 
erózna činnosť vody – vodou vyerodované hrnce Kraľoviansky meander, prieskum lokality Biely dych. 

Foto: Š. Poláčik

Kraľoviansky meander, lom č. 1, práce v sonde Farebné 
piesky. Foto: Š. Poláčik

Kraľoviansky meander, lom č. 1, sedimenty v sonde. 
Foto: Š. Poláčik

Brestovská jaskyňa, prieskum za polosifónom. 
Foto: Š. Poláčik

Brestovská jaskyňa, skúška člna, prechod cez polosifón. 
Foto: D. Zvara
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a dutiny vyplnené štrkovým materiálom rôznej 
veľkosti. Vlado Mikula sa zúčastnil stretnutia 
organizátorov Veľkého traverzu v Zádielskej 
doline, ktoré sa konalo po dvadsiatich rokoch 

od realizácie tohto projektu. Okrem toho sa 
niekoľko členov zúčastnilo aj Speleomítingu  
v Liptovskom Jáne.

Štefan Poláčik, predseda OS 

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

Najväčšia aktivita činnosti ob-
lastnej skupiny Jaskyniari Plavecké 
Podhradie (ďalej len JPP, o. z.) 
sa v roku 2017 sústredila na tieto 
hlavné lokality:
• Puklina na Pohanskej,
• Jaskyňa Amazonka na Vápennej,
• Výfuková jaskyňa na Bubne,
• Večerná – Čárka v Kuchyni,
• Plavecká jaskyňa (predovšetkým horné po-

schodie).

Puklina na Pohanskej. Na tejto lokalite sa 
pokračovalo v prácach, ktoré boli uskutoč-
nené v predchádzajúcich rokoch. Puklina je 
charakteristická svojím silným prievanom cez 
zimné obdobie. V roku 2017 sa tu uskutoč-
nilo 11 pracovných akcií v mesiacoch január 
až apríl (spolu 56 hodín na lokalite, podľa 
počtu zúčastnených jaskyniarov je to 146,5 
h). Celá činnosť bola zameraná na postupné 
rozširovanie a prehlbovanie pukliny smerom 
dolu. Postup je veľmi pomalý, pretože puklina 
je stále úzka (15 – 20 cm). Na uľahčenie prác 
a postupu bola na povrchu zhotovená dreve-
ná trojnožka s kladkou a v pukline sa osadili 
kotvy na závesný rebrík. V jaskyni prebehli 
neúspešné pokusy o videoprieskum za pomoci 
jednoduchého zariadenia (spustenie mobilné-
ho telefónu s osvetlením). Telefón sa dostal do 
hĺbky asi 14 m od dna pukliny, pri vyťahovaní 
sa však zariadenie zaseklo (puklina má teda 
momentálnu hĺbku meranú od povrchu asi 
24 – 25 m, pričom práce na rozširovaní boli 
ukončené v hĺbke asi 10 – 11 m). Výsledkom 
pracovných akcií na lokalite je postup asi 3 m 
v pukline smerom priamo nadol.

Jaskyňa Amazonka na Vápennej. Ide o malú 
jaskyňu na južných svahoch Vápennej v blíz-
kosti Roštúnskej priepasti. Sondážne práce 

sa tu uskutočnili v mesiacoch apríl 
až júl (11 pracovných akcií, počas 
ktorých sa zaznamenal postup cca  
8 m). Práce na lokalite sa v júli 
ukončili pre neperspektívnosť 
ďalšieho postupu. 

Výfuková jaskyňa na Bubne. Na 
lokalite sme začali kopať sondu v júli 

2016 po Zraze malokarpatských jasky-
niarov. V jaskyni registrujeme intenzívne prúde-
nie vzduchu, ktoré sa najviac prejavuje pri väčších 
letných teplotách a v zime pri silných mrazoch. 
V januári počas silnejších mrazov sme v jaskyni 
uskutočnili orientačnú dymovú skúšku, ktorá 
nám potvrdila intenzívne „nasávanie“ vzduchu 
v zimnom období. Pracovné akcie sa na tejto 
lokalite rozbehli naplno v letných mesiacoch 
(jún až september, počas celého roka sa v jasky-
ni uskutočnilo 11 pracovných akcií). Práce boli 
zamerané na prehlbovanie sondy popri pevnej 
skale priamo dolu a mierne vpravo pod hlavným 
vstupom. Niektoré časti sa zabezpečili proti za-
valeniu železnou výstužou, plechmi a pletivom. 
Sonda momentálne dosahuje hĺbku asi 10 m 
(merané od plošiny).

Večerná – Čárka v Kuchyni. Prieskumu na 
tejto lokalite sa venuje najmä Ľ. Jánoš. Za ob-
časnej pomoci ostatných členov sa snaží rozšíriť 

oBčIaNSke zdruŽeNIe jaSkyNIarI pLavecké podhradIe

Akcia 30. 1. 2017 – rozširovanie pukliny pri vchode do 
Večernej
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a prehĺbiť dosiaľ najdlhšiu jaskyňu v Kuchyn-
sko-orešanskom krase. V jaskyni sa uskutočnilo 
8 pracovných akcií, ktoré boli zamerané na 
kopanie a vyťahovanie materiálu a rozširovanie 
niektorých zúžených častí jaskyne. Kopala sa aj 
sonda v ústí pukliny, ktorá sa nachádza v tesnej 
blízkosti Večernej jaskyne.

Plavecká jaskyňa. V tejto najznámejšej 
jaskyni Plaveckého krasu sa začalo pra-
covať v septembri s pokračovaním až do 
konca roka 2017. Na lokalite sa v tomto 
období uskutočnilo 12 pracovných akcií 
za najaktívnejšej účasti M. Bluska a M. 
Herza. Svoju pozornosť zamerali na hor-
né poschodie jaskyne, kde rozširovaním 
niektorých komínov dosiahli v ťažkých 
podmienkach postup 25 metrov. Jedna 
pracovná akcia bola zameraná aj na rozo-
beranie závalu v studni vľavo za hlavným 
vchodom do jaskyne, kde sa podarilo 
postúpiť asi 5 m.

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

• PP2 (3 pracovné akcie),
• Jaskyňa sv. Leonarda v Doľanoch 

(na požiadanie starostu obce a so 
súhlasom Speleoklubu Trnava – 
územná pôsobnosť, na lokalite sa 
uskutočnili 3 pracovné akcie),

• v spolupráci s OZ Miniopterus sa 
26. 1. 2017 uskutočnilo zimné sčí-
tanie netopierov v Plaveckej jaskyni, 
v Jaskyni Pec a v PP2 (výsledky sú 
zaznamenané v technickom denní-
ku č. 10),

• Jaskyňa nad vyvieračkou v Kráľovej 
doline (1 pracovná akcia),

• Jaskyňa nad Čertovou dolinou (2 
pracovné akcie),

• Hajdúškove diery (2 pracovné akcie),
• Diera pod Roštúnom (1 pracovná 

akcia),
• Keaganova jaskyňa v Suchej doline 

(1 pracovná akcia),
• povrchový prieskum v krase zame-

raný na zistenie odtopených miest 
počas výskytu snehovej pokrývky 
(Čertova dolina, okolie Hajdúško-
vých dier, Vápenná, okolie jaskyne 
Haviareň, Bubon, Pohanská).

V roku 2017 sme strávili na jednotlivých lo-
kalitách spolu 394 hodín, pričom podľa poč-
tu zúčastnených jaskyniarov sa odpracovalo 
spolu 1080 hodín. Napriek vynaloženému 
úsiliu sa našej oblastnej skupine nepoda-
ril významnejší objav a postup v jaskynných 
priestoroch.

Akcia 14. 4. 2017 Amazonka 1

Akcia 26. 2. 2017 Puklina na Pohanskej

Akcia 23. 12. 2017 – sonda č. 5
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V rámci ochrany krasu a jaskýň v terito-
riálnej pôsobnosti JPP, o. z., sme vykonávali 
pravidelnú kontrolu neporušenosti krasových 
útvarov a uzáverov jaskýň. Neoddeliteľnou sú-
časťou našej činnosti je spolupráca so SSS 
a inými oblastnými skupinami. Aj v roku 2017 
sme v termíne 15. – 17. 9. zorganizovali Zraz 
malokarpatských jaskyniarov. Podujatie malo 
pracovný charakter a zúčastnilo sa ho viac ako 
20 jaskyniarov. Pracovalo sa predovšetkým na 
lokalite PP2, Výfuková na Bubne, Ofrflané 
a PP1, časť jaskyniarov vypomohla s prácami 
na klube (osádzanie novej podlahy).

Ostatné speleologické aktivity:
• v dňoch 5. – 9. 7. sa niektorí členovia oblast-

nej skupiny zúčastnili 58. jaskyniarskeho 
týždňa v Aggteleku (účasť – J., M. a J. Bu-
tašovci, D. Kravčuk, J. Míšaný, M. Herz, T. 
Kožuch, M. Velšmid, M. Hačo, V. Tencer); 
v rámci pobytu navštívili jaskyne Domi-
cu, Hrušovskú, Ardovskú, Diviačiu priepasť 
a jaskynný systém Baradla,

• 8. 5. sprevádzanie záujemcov o jaskyne 
v Haviarni,

• 6. 7. exkurzia do PP2, 23. 7. exkurzia do 
Hačovej jaskyne – sprevádzanie speleológov 
z Rakúska,

• 3. – 4. 8. exkurzia do jaskyne v Rakúsku 
– Schönberg-Höhlensystem (J. Butaš, M. 
Herz, D. Kravčuk a ďalší),

• 4. – 6. 8. účasť na pracovnom zraze na 
Majdáne, ktorý organizoval Speleoklub Tr-
nava (V. Tencer, M. Velšmid, F. Bartek, S. 
Kočíšek),

• 30. 9. sprevádzanie skupiny turistov z obce 
Doľany v jaskyni Haviareň,

• 14. 10. sprevádzanie skupiny turistov 
a jaskyniarov do PP1 a PP2 (B. Kortman 
a spol.).

Iné aktivity:
• zorganizovanie podujatia Deň otvorených 

dverí v Plaveckej jaskyni 30. 12.,
• účasť členov na brigáde zameranej na čiste-

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

Plavecký kras – stála expozícia.

JUDr. Marián Gúz, predseda

oBLaStNá SkupINa prešov

Prieskumná činnosť
Speleologický prieskum v našom domácom 

rajóne sme opäť sústredili na časť Kopytov-
skej doliny, Lačnovského kaňonu a jaskyne 
Zlá diera. Asi 400 m južne od 
turistického areálu Zlaté kopyto 
v nadmorskej výške 684 m v Ko-
pytovskej doline sa nachádza vý-
razný pekný skalný previs, ktorý 
„budeme“ nazývať Veľký oranžový 
previs (VOP). V tejto nadmorskej 
výške evidujeme niekoľko zasuti-
nených vchodov pravdepodobne 
menších mrazutvorných jaskýň, 
ktorých vstupné časti postupne 
otvárame. V roku 2017 sme asi 
15 m pod VOP otvorili a rozšírili 
vchod do tzv. Kandráčovej jaskyne 
(donedávna bezmenná jaskyňa). 
Počas štyroch akcií v tejto jaskyni 
sme transportovali cca 5 kubíkov 
materiálu. Po dvojročnej činnosti 

sme skonštatovali, že jaskyňa nemá ďalšie po-
kračovanie. Jej celková dĺžka je približne 9 m. 
Východne asi 50 m od VOP sme začali zatiaľ 
pri jednej akcii otvárať zasutinený vchod pod 

Kandráčova jaskyňa, zľava: F. Šatník, R. Košč, M. Blichárová, Ľ. 
Blichár. Foto: Ľ. Blichár
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skalnou stenou. Aj táto jaskyňa má klesajúci 
charakter. Toto pracovisko zatiaľ nemá meno. 

V zimných mesiacoch (november, december) 
sme počas 8 akcií pokračovali v Hornej chodbe 
v jaskyni Zlá diera. Keďže ide o nebezpečný 
prienik cez zával, aj postup je relatívne pomalý. 

Dňa 9. decembra 2017 sme sa zúčastni-
li pracovno-exkurznej akcie v Domici spolu 
so skupinou Z. Hochmutha. Podzemným 
koridorom sme sa dostali až do Maďarskej 
republiky do jaskyne Baradla. Na podzemný 
hraničný kameň sme postavili niekoľko f liaš  
a pri tejto príležitosti odznela slovenská hym-
na a iné národnostné pesničky. Pri ceste späť 
sme skúmali možnosti ďalších objavov a na 
úseku cca 50 m sme postupne skvalitnili prie-
chod koridorom. 

 
Exkurzná činnosť

Ľ. Blichár spolu s manželkou navštívi-
li Moravský kras (Punkevní jeskyně, Balcar-
ka, Výpustek a Kateřinská jeskyně). F. Šatník 
a manželkou navštívili jaskyne v Jánskej a De-
mänovskej doline.

Expedičná činnosť
V marci 2017 v zostave R. Košč, M. Pancurá-

ková, F. Košč a znalkyňa Indonézie Michala To-
manová sme navštívili túto krajinu. Poznávacia 
výprava trvala od 3. 3. do 29. 3. Prvých päť dní 
sme strávili na ostrove Jáva v meste Yogyakar-

ta (centrálna Jáva). Navštívili 
sme dve jaskyne (Portálová 
jaskyňa, jaskyňa Kamenné 
zrkadlo), aktívny vulkán Me-
rapi, oblasť fumarol Dieng, 
budhistický chrám Boro-
budur, sídlo sultánov atď. 
Neskôr sme sa premiestnili 
na ostrov Lombok a ďalej 
loďou na ostrovy Komodo 
a Flores. Podrobnejšia správa 
o tejto ceste bude uverejnená 
v spravodaji SSS. B. Šatníko-
vá sa v roku 2017 zúčastnila 
2 za hraničných poznávacích 
ciest: Filipíny a Argentína – 
Chile – Bolívia. 

Besedy a prednášky
Uskutočnili sme 3 pred-

nášky na tému speleológia a zahraničné pozná-
vacie výpravy za účasti cca 150 žiakov.

Voľba predsedu skupiny
Členská schôdza potvrdila naďalej vo funkcii 

predsedu OS Prešov Rudolfa Košča.
Rudolf Košč, predseda OS 

Kandráčova jaskyňa, zľava: J. Šatník, I. Hudačková, M. Pancuráková, R. Košč, 
T. Bukovská, F. Šatník, Ľ. Blichár. Foto: Ľ. Blichár

Jaskyňa Zlá diera, Horná chodba. Foto: Ľ. Blichár
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Členovia OSS Rimavská Sobota pra-
covali počas uplynulého roka na 
viacerých lokalitách.

Na podnet Petra Holúbeka 
a Gabiho Lešinského sme sa po 
viacročných úvahách spoloč-
nými silami pustili do kopacích 
aj rozširovacích prác na lokalite 
Podhlavište na Koniarskej planine. 
V spolupráci so Speleoklubmi Nicolaus 
a Drienka a Oblastnou skupinou Ružombe-
rok sme z jaskyne vyťažili sediment a skaly 
a z pôvodnej hĺbky 9 m sme jaskyňu prehĺbili 
na 22,2 m. Celková dĺžka jaskyne je toho času 
34 m a v kopacích a rozširovacích prácach 
plánujeme pokračovať v spolupráci so spomí-
nanými klubmi aj v nasledujúcom roku. Na 
lokalite bolo odpracovaných 28 dní, na 
ktorých sa zúčastnilo viac ako 30 ľudí 
z 8 jaskyniarskych skupín.

Na Koniarskej planine sme uskutoč-
nili 1 pracovnú akciu aj na lokalite, 
kde sme kopali už v predchádzajúcich 
rokoch, a pomenovali sme ju Kinkova 
päsť podľa bývalého člena OS Rimavská 
Sobota Štefana Kinku, ktorý nás na lo-
kalitu Rybník v minulosti priviedol. Po 
rekognoskácii v okolí sme objavili otvor 
vo veľkosti päste a po jeho rozšírení sme 
prenikli do priepasti. Počas pracovnej 
akcie sme priepasť prehĺbili o 0,5 m a na 
lokalite plánujeme pôsobiť aj v nasledu-
júcom roku. 

Počas 3 akcií sme zamerali Vrch-
nú špaňopoľskú sondu (hĺbka  

7,3 m) a Sondu vĺčat (hĺbka  
7,5 m), Brusnickú jaskyňu (dĺžka 
11 m) a Budinskú jaskyňu (dĺžka 
2,6 m) a Obručiansku rozsadli-

nu (dĺžka 25 m). Posledná spomí-
naná bola publikovaná v Aragonite 

21/1-2 v roku 2016. Po jednej akcii 
sa uskutočnilo na Novembrovej priepasti 

(vchod je zavalený), na jaskyni Pole Dúbravíc 
(zavalený vchod sme vykopali), na Pohanskom 
hrade (bez výraznejších výsledkov). Jeden člen 
sa zúčastnil na pracovnej akcii s SK Drienka 
a na pracovnej akcii v Pavúčej jaskyni v doline 
Dragoiestilor v Rumunsku.

Igor Balciar, tajomník OSS

Karol Ďurčík pri výkopových prácach na lokalite Podhlavište

Predseda speleoklubu Ľubo-
mír Kubíček sa v lete zúčastnil po-
vrchového terénneho prieskumu 
v okolí Diviackej Novej Vsi spolu  
s členmi Speleo Bratislava, Speleoklu-
bom Nicolaus a miestnym občanom 
A. Hanuskom. 

Viac sa o tejto akcii píše v správe SK 
Nicolaus na s. 52.

SpeLeokLuB rokoš

Horný vchod do 
priepasti Vahanka

oBLaStNá SpeLeoLogIcká SkupINa rImavSká SoBota
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Jaskyniarska skupina Speleo Rožňa-
va v hodnotenom období pracovala 
pod zmeneným vedením, keď čle-
na výboru Petra Szeleša vystrie-
dal Ferdinand Kinyik. Zo skupiny 
odišli štyria členovia a prijali sme 
päť nových členov; celkový počet 
členov je 31, z toho 28 platiacich 
a traja čestní členovia. 

Skupina vykonávala svoju činnosť počas 
roka 2017 v nižšie uvedených známych lokalitách 

Horného vrchu, Dolného vrchu, Silickej, Pleši-
veckej a Zádielskej planiny v NP Slovenský kras 
v zmysle Rozhodnutia Okresného úradu Košice, 
Odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-
KE-OSZP1-2014/010594 zo dňa 17. 3. 2014. 

prieskumná a výskumná činnosť
Jednou z najvýznamnejších činností bola 

akcia zameraná na prieskum vyvieračky pod 
Veľkou skalou, v Ponore pri Zemiačisku, Di-
viačej priepasti, Gombaseckej jaskyne, Vápen-
nej jaskyne. Spravili sme prieskum vyvieračiek 
v Slavci a vo Vidovej. Podaril sa nám objav 
v Čiernej hore, kde sme našli jaskyňu s mohut-
ným dómom s výškou viac ako 70 metrov.

Ďalšie dve akcie boli v Gombaseckej jas-
kyni, kde pracovali dve skupiny. Začali sme 
prieskum vytypovaných komínov v starej časti 
jaskyne. Druhá skupina sa vybrala skúmať ko-
míny od konca jaskyne. 

Vo Vápennej jaskyni sme ukotvili reb-
rík novou skrutkou a pre bezpečnosť 

pohybu v jaskyni sme osadili sedem 
kramlí: dve pri vstupnej šachte, tri 
pri priechode ponad ďalšiu šachtu 
a dve na strmej šmykľavej stene už 
blízko potoka. 

ostatná činnosť
Na školení dobrovoľných záchranárov 

HZS 26. – 30. 4. 2017 jeden náš člen získal 
odbornú spôsobilosť na jaskyn-
nú záchrannú činnosť. Počas 
školenia, ktoré sa uskutočnilo 
v Nízkych Tatrách – Demänov-
skej doline, sa záchranári zdoko-
naľovali v transportných tech-
nikách za pomoci statických 
lán v jaskynnom prostredí, vo 
vystrojovaní jaskyne pre postup 
záchranného družstva, starostli-
vosti o pacienta pred transpor-
tom a počas neho. 

SpeLeo roŽňava

Gombasecká jaskyňa, komín nad riečiskom. 
Foto: Á. Berentés

Cvičenie záchranárov, Jaskyňa mŕtvych netopierov. 
Foto: HZS
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Úvodom našej výročnej sprá-
vy treba spomenúť jej obsah 
a problémy, ktoré s tým súvisia. 
Prvý problém je, ak naše výskumy 
spomenuté vo výročných správach 
úplne ignorujú a v publikovaných člán-
koch sa premenovávajú nami dávno objave-
né jaskyne. Ďalší extrém nastáva, keď v našich 
často skrátených správach hľadajú ľudia smero-
dajné údaje o rozsahu dlhoročných výskumov  
a na základe pár pixelových obrázkov porovná-
vajú rozsah starých a nových výskumov. Nájdu 
sa dokonca aj články, v ktorých spomenuté dĺž-
ky jaskyne vynášajú do grafov a na ich základe 
dokonca prepočítajú zahustenie a priemernú 
dĺžku polygónu jaskyne. 

Rokom 2017 si pripomína-
me 25 rokov od začiatku no-

vodobého výskumu Liskovskej 
jaskyne (vtedy ešte pod krúžkom 

mladých speleológov pri OS Ružom-
berok) a 20 rokov prieskumno-zameria-

vacích prác. Výskumu Liskovskej jaskyne 
za tento čas naša skupina venovala tisíce akcií 
a venovali toľko času, ako asi nikto v jej dlhej 
histórii (ktorá trvala celé storočia). O nejakej re-
vízii nadväznosti starých výskumov a prepojení 
na starý päťdesiatročný výskum teda nemôže 
byť ani reči.

Aj tak sa vždy nájde niekto, kto už o objavenej 
jaskyni dávno vedel a objav dokonca už dlho 
predpokladal. Jaskyniarska skupina ide s dobou 

V termíne od 5. 7. do 9. 7. 2017 sme sa podie-
ľali na organizácii 58. jaskyniarskeho týždňa 
v Slovenskom a Aggtelekskom krase.

Na pozvanie starostu obce Hrhov sme v pia-
tok 25. 8. 2017 pripravili program v rámci dní 
obce. Spravili sme traverz pri futbalovom ihris-
ku medzi vŕbou a traktorom v dĺžke cca 25 až 

30 m, ktorý zaujal najmä deti. Na stanovisku 
sme predviedli ukážky uzlov, priblížili prá-
cu jaskyniarov, deti si mohli vyskúšať výstroj 
a spoznať druhy výzdoby jaskýň z obrázkov. 
Akcia prebehla v príjemnom prostredí a bola 
mimoriadne úspešná.

Mikuláš Repaszký, podpredseda skupiny

Čierna hora, jaskyňa Kamikadze. Foto: Á. Berentés

oBLaStNá SpeLeoLogIcká SkupINa ruŽomBerok
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a dlhodobo sa aktívne venuje digitalizácii jaskýň. 
Predovšetkým GPS lokalizácii jaskýň do projektu 
OSM. Naplnenie databáz po niekoľkých rokoch 
systematickej práce zameriavania a digitalizova-
nia prináša hmatateľné výsledky. Naši nasledov-
níci už nebudú musieť prácne hľadať jaskyne  
v teréne a prehrabávať sa v hromadách desiatky 
rokov starých neaktuálnych a často mätúcich 
zožltnutých popisov. Každá nová jaskyňa mimo 
databáz bude teda považovaná za nový objav. 
Projekt OSM nie sú len súradnice v mape. Je to 
predovšetkým databáza prístupu, dĺžky, hĺbky, 
odkazov na mapy, fotiek, vlastníka pozemku, 
literatúry a ochrany jaskyne. To všetko úplne 
zadarmo a v zmysle licencie OSM.

Dňa 2. 12. 2017 zasadol v duchu starých ban-
ských tradícií výbor a zišli sa aj jeho členovia 
na výročnej schôdzi. Výročná schôdza prebehla  
v Ľubeli na rodnom Liptove, v ktorom skupina 
pôsobí. 

Členovia skupiny uskutočnili 186 akcií, pri 
ktorých na všeobecné pohoršenie chodia do 
jaskyne v zašpinených kombinézach, ktoré keby 
prali, tak by im nestačili schnúť, a často pri 
vybitých čelovkách, ktoré sa nestíhajú nabíjať.

Skupina starcov ťahajúcich na štyridsiatku 
síce frflotajúc, ale neúnavne vychováva aj mla-
dú nádejnú generáciu, ktorá bude raz nadväzo-
vať na ich dlhoročnú prácu.

Úvodom výročnej schôdze preto predniesol 
svoju ďakovnú reč zaslúžilý člen Miroslav Kud-
la, ktorý je navrhnutý na bronzovú medailu 
Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Predseda skupiny je zároveň aj členom horole-
zeckého výboru Jamesu Ružomberok, s ktorým 
naša jaskyniarska skupina aktívne spolupracuje 
a koordinuje tréningové činnosti. Členovia sku-
piny sa zúčastnili viacerých zrazov organizova-
ných jaskyniarmi na Slovensku. Medzi význam-
nejšie treba spomenúť výpravu do Bieloruska, 
Jaskyniarsky týždeň v Maďarsku, Expedíciu 
Demänovská dolina, výpravu na Jamu v De-
mänovej, kopanie vyvieračky v Kameňanoch 
na kraji Slovenského krasu, Perlovú a Javorinu 
vo Veľkej Fatre, prieskum bane Salvator, jej ofi-
ciálne otvorenie na Vyšnej Boci a Ponický kras 
pri Banskej Bystrici, ktorý nás obzvlášť ohúril. 
Medzi kultúrne podujatia patrili speleovečery  
v SMOPaJ z rôznych jaskyniarskych expedícií  
a v oblasti progresívneho 3D mapovania. Neme-
nej zaujímavé boli akcie montainistického cha-

rakteru. Tie sa uskutočnili pri príležitosti päť-
storočnice založenia banskej obce Staré Hory. 
Každoročný Šachtág na sv. Klimenta v Španej 
Doline v spolupráci s banským bratstvom Her-
regrund zakončil úspešný rok, za ktorý sme sa 
takto poďakovali. 

Napriek vysokému nasadeniu naša činnosť ne-
prebiehala na základe žiadneho projektu a čisto 
na vlastné náklady, čo do vybavenia a výstroja, na 
ktoré štát neprispieva. V tejto súvislosti je čudné 
správanie rôznych návštevníkov profesionálne 
vedeckého zamerania. Na základe dobre zaplate-
ných projektov prídu na štátnom aute, štátnom 
benzíne, v štátnom vybavení a nemajú hanbu 
verejne kritizovať vybavenie Liskovskej jaskyne, 
ktoré je výlučne v súkromnom vlastníctve členov 
skupiny. Neuvedomujúc si skutočnosť, že štát na 
vybavenie a neustálu rekonštrukciu výstroja na 
účel výskumu už celé desaťročia neprispel žiad-
nym finančným príspevkom.

V Liskovskej jaskyni sa nadväzovalo na ne-
únavnú prácu v Severnom závale z minulé-
ho roka. Bola zameraná banská štôlňa, ktorá 
presiahla dĺžku tridsať metrov. Cez Prosiecku 
baňu sme sa postupne dostali do novej časti – 
Ponickej bane. Prievan sa podarilo lokalizovať 
a po počiatočnom stúpaní začala chodba znova 
klesať. Tu už banská chodba prekonala akokoľ-
vek vykopané projekty, ktoré sme videli napr. na 
Krakovej holi. Voľné bloky v závale boli prevŕta-
né, drenážované a zalepené chemickým lepom 
na horolezecké borháky. Na jej konci postupu-
jeme a každým vytiahnutým kameňom výrazne 
vybočujeme z pôdorysu smerom na sever.

Skúšali sme to opäť aj z povrchu po stopách 
starého Šrolovho výskumu na výparisku len nie-
koľko desiatok metrov od Camberovej sondy. 
Počas niekoľkých akcií sme rozširovali sondu na 
Krížovej ceste, vedúcej na vrchol Piesočnej. Po 
niekoľkých metroch v tvrdej hornine a silnom 
prievane sme sa zrejme dostali opäť pôdorysne 
nad koniec Camberovej sondy. Úzka puklina 
pokračuje strmo dole. Náš výskum z roku 2003 
naznačuje, že zrejme práve z pukliny Cambe-
rovej sondy fučí cez desiatky metrov vysokú 
puklinu silný prievan. Na niekoľkých akciách 
prebiehal aj výskum v Liskovskom kameňolo-
me. Jaskyne už boli raz vyhlásené za zničené 
a zaniknuté, preto boli zamerané GPS polohy 
jaskýň, aby sa dali nájsť aj po prípadnej stále 
prebiehajúcej povrchovej eróznej deštrukcii.
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Oblastná speleologická skupina Ru-
žomberok získala od vlastníkov urbárov 
a podzemkov ďalšie povolenky na vstup 
do dolín. Hlavne na vjazd na stovky 
kilometrov dovtedy neprístupných zváž-
nic v oblasti Choča a najdlhšej doliny na 
Slovensku. 

V tejto súvislosti sa podarilo loka-
lizovať a zamerať GPS polohu jaskýň  
v Perušíne, nad Bánikom pri Ľubochni, 
nad Gombášom. Prispelo to aj k pozna-
niu, že jaskyňa v Turni nad Hubovou 
už neexistuje a ustúpila stožiarom pri 
výstavbe trás VVN vedenia. Obzvlášť náročné 
bolo zameranie jaskýň v Strednom a Zadnom 
Choči. V náročnom teréne bola lokalizovaná 
Meandrová jaskyňa a Temný svit. 

Priepasť v Pravnáči sa nám nepodarilo nájsť 
ani napriek piatim akciám, ktoré prebiehali  
v metrovom snehu a teplotách pod -25 °C. 
Pri naozaj podrobnom prehľadaní sme však 
našli ďalšiu jaskyňu a niekoľko výparísk. Ob-
lasť zastihla v roku 2014 veľká lesná kalamita  
a priepasť už zrejme neexistuje. Je veľká škoda, 
že už skôr nebola presne zameraná. Nemusela 
byť nenávratne stratená. 

Takto bola v zimných mesiacoch preskúma-
ná aj oblasť Hláčova oproti Mošnickej doline. 
Krasové formy, vyvieračky a ponory boli zame-
rané a vynesené do máp OSM. Podobne sme 
preskúmali aj Klzkú horu pri Komjatnej, kde 
sme zamerali polohu dlho stratenej Kabínko-
vej jaskyne (je pri nej stará kabína lanovky na 
Malino Brdo) a priepasť v Klzkej hore na jej 
východných svahoch. Za zmienku stojí aj Kra-
sová a Macova jaskyňa vo svahoch Radičinej. Na 
druhej strane Komjatnej bola v Hlavačke zase 
lokalizovaná jaskyňa Rakytina, ktorú spomína 
aj Stanislav Šrol vo svojej dobovej správe 
o prieskume územia. Napriek opisom 
však neboli vôbec známe polohy týchto 
jaskýň. Podrobne bola zameraná každá 
skala, porucha a diera v masíve Mnícha 
nad Ružomberkom. Takto sa lokalizova-
la aj jaskyňa nad Likavkou. 

V podrobnom prieskume a povrcho-
vom zameraní sa nadväzovalo na skoršie 
zamerania v minulom roku v oblasti Žle-
bín v Hrabove, Meškova a Malina Brda. 
Doplnené boli Jaskyňa s miskou, J. pod 
Hubou, Dvojité okno a Chladná puklina. 

Obzvlášť podrobne bol preskúmaný západný 
svah Sidorova. Našla sa malá jaskynná nora  
v skalnej veži pod Veľkou skalou. V Hučiakoch 
pod Salatínom v Nízkych Tatrách boli lokalizo-
vané Maťkova a Suchá jaskyňa. Keďže poslednú 
mapu tu vyhotovil ešte Dr. Droppa, bola násled-
ne vyhotovená nová, podrobne aktualizovaná 
mapa pozície jaskýň v kaňone Hučiakov.

Z ďalších výskumov možno aspoň stručne 
spomenúť:

Pri prieskume Kvačianskej doliny sme našli 
Rastocký ponor pod Jóbovou Ráztokou, ktorý 
sme aj zafarbili. Na Malom Salatíne sa pokračo-
valo v sondovaní Sliačanskej jaskyne. Zamerali 
a preskúmali sme priepasť v Plieške, ktorú dlho 
nemohol nikto nájsť a o jej existencii sa dlho po-
chybovalo. Keby nedošlo k jej následnému GPS 
zameraniu, tak by ju znova dlho nikto nenašiel. 
V spolupráci s OS Liptovský Mikuláš sme natra-
fili vo svahoch Demänovskej hory na zaujímavú 
jaskyňu. Neboli v nej žiadne mer. body. Keďže 
jaskyniari aj napriek tomu, že v dnešnej všade prí-
tomnej sieťovej prepojenosti nemajú zjednotené 
informačne systémy o polohe jaskýň (asi ako je-
diná organizácia, ktorú poznáme), nie je jasné, či 

Miroslav Kudla zameriava GPS stratenú jaskyňu pri Ľubochni

Prieskumná akcia v jaskyni vo Vraženej pod Chabencom
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ide o novú jaskyňu alebo o dávno známu dieru. 
Začiatkom leta sme sondovali v jaskyni vo 

Vraženej. Táto zabudnutá jaskyňa v Nízkych 
Tatrách sa nachádza v Kľačianskej doline. Jej 
kilometer dlhý a asi 300 m široký pás vápencov 
naznačoval možnú perspektívu. Koniec jasky-
ne sme prečistili a nad očakávania sa odkryla 
úzka puklina. Chodba úzko pokračuje na šírku 
nohy. Voľne však pokračuje v smere vápencovej 
kryhy, ktorá padá do Ľubeľskej doliny. 

Medzi najvýznamnejšie zameriavania ban-
ských stavieb patrí nesporne domeranie Špa-
ňodolinského banského vodovodu v celkovej 
dĺžke 45 km. Toto jedinečné dielo svetového 
významu má vyše päťsto rokov. Zaujímavosťou 
je, že posledná mapa je z roku 1764 a digitálne 
zmapovanie sme ako prví zrealizovali po 253 
rokoch. Predchádzali tomu celé dni príprav, 
mapovania a plánovania. Nešlo o bezproblé-
mové mapovanie líniovej stavby a terén bolo 

treba viackrát obchádzať a nabehať desiatky 
kilometrov navyše. Vodovod je už len ryha  
v lese a v zložitom teréne sa dnes dá len veľmi 
ťažko rozpoznať, kadiaľ skutočne prechádzal. 
Na bystrickej strane je takmer spolovice zničený 
a prekrižovaný lesnými zvážnicami. Prechádza 
cez husté lesy, hrebene a až na mieste si človek 
uvedomí unikátnosť tejto historickej stavby. 
U nás, bohužiaľ, už sto rokov chátra. Podobne 
dopadol aj Richtárovský vodovod ponad Staré 
Hory, ktorý sme sčasti zamerali. Podrobne sme 
sa venovali haldám v Španej Doline, predovšet-
kým Pieskom, Richtárovej a Haliaru.

Pokiaľ ide o banské merania, tak veľká ma-
povacia revízia prebehla aj v baniach na Boci. 
V bocianskom revíri sa uskutočnilo niekoľko 
zameriavacích akcií v oblasti Ochimstalu, Je-
linskej a Bajerovej za spolupráce s občianskym 
združením Salvátor.

Miroslav Jurečka, predseda OS

Výročná schôdza OS Ružomberok za rok 2017Výskum Liskovskej jaskyne po 20 rokoch

Speleologický klub Slovenský raj 
mal k 1. 1. 2018 39 členov. Jeho 
činnosť v r. 2017 bola zameraná na 
prieskum a evidenciu povrchových 
a podzemných krasových javov  
v Slovenskom raji. Plánované úlo-
hy sme splnili takto: 

prieskumné práce
5. zimný pracovný zraz 

Aj v roku 2017 sme pokračovali v našich 
zimných zrazoch. 5. zimný zraz členov Spele-
ologického klubu Slovenský raj sa uskutočnil 
v dňoch 27. – 29. 1. v penzióne Borovica v Stra-
tenej. Zúčastnilo sa ho 22 členov klubu: Pavol 
Balážik, Ing. Peter Budický, Ľuboš Cibula, 

Peter Čížek, Viktor Daniel, Karolí-
na Danielová, Ing. Pavel Hovorka, 
František Miháľ, Oľga Miháľová, 
Karel Molík, Pavel Molík, Otília 
Novotná, Peter Pollág, Ing. Peter 
Schuster, Matouš Smatana, Ing. 
Peter Smatana, Ing. Branislav Tu-

lis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, 
Ing. Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik. 

Prítomní boli aj 4 rodinní príslušníci.
28. 1. prebehli dve povrchové akcie: povrcho-

vý prieskum planiny Pelc – hľadanie výduchov 
v snehu, druhá štvorčlenná skupina urobila 
povrchový prieskum ľavého svahu doliny Ties-
ňavy vo výške 940 – 950 m od Stratenej až po 
Jaskyňu pri čmeliakovi. Nebol súvislý snehový 

SpeLeoLogIcký kLuB SLoveNSký raj
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pokrov, preto bolo ťažké nájsť výduchy z jaskýň. 
Zistili iba dve jaskyne: Slnečnú dieru a 3 m dlhú 
neevidovanú jaskyňu.

O 16. hodine sa začala výročná členská schô-
dza SK Slovenský raj s prezentáciou činnosti klu-
bu za rok 2016 a plánom na rok 2017. V správe 
bola zhodnotená celoročná práca členov klubu. 
Do plánu boli zaradené najnovšie ciele speleolo-
gického prieskumu v Stratenskej jaskyni a v jas-
kyni Duča. V nasledujúcej bohatej diskusii sme 

prebrali mnohé problémy. Schválením uznesenia 
o činnosti v uplynulom roku a návrhmi a plánmi 
na budúci rok 2017 sa schôdza ukončila.

Dobšinsko-stratenský jaskynný systém 
V Stratenskej jaskyni bolo vykonaných 13 

akcií, z toho 8 pracovných, počas ktorých 
pokračovali sondovacie prieskumné práce 
v Chodbe reprezentantov a v Priamej chodbe. 
Podľa vzniknutej situácie v mieste sondovania 
je citeľný prievan a smeruje na východ. Per-
spektívne miesto sa zistilo v Priamej chodbe. 
V Jazernej chodbe Stratenskej jaskyne pokra-
čovali práce na rozšírení priechodu do Spojky 
jaskyne Duča. 

Do Stratenskej jaskyne sa uskutočnilo 5 ex-
kurzií pre študentov zo Slovenska a ČR, členov 
SSS a členov klubu a ich rodinných príslušní-
kov, spolu 37 exkurzistov.

Dĺžka Stratenskej jaskyne sa nezmenila:  
19 752 m. Celkove sa v jaskyni odpracovalo 35 
človekodní.

Dobšinsko-stratenský jaskynný systém má  
k 1. 1. 2018 tento stav zameraných a vzájomne 
spojených samostatných jaskýň:

Systém Stratenskej jaskyne: 
Stratenská jaskyňa + 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. 

50. jaskyniarsky týždeň SK Slovenský raj
V dňoch 22. 7. – 29. 7. 2017 bol zorganizo-

vaný v poradí už päťdesiaty klubový jaskyniar-
sky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie 
členov SK SR. Miesto konania akcie: dolina 
Tiesňavy v Slovenskom raji, v blízkosti Dobšin-
sko-stratenského jaskynného systému.

Týždňa sa zúčastnilo 23 členov klubu: Pavol 
Balážik, Peter Čížek, prof. RNDr. Matej Daniel, 
PhD., Viktor Daniel, Karolína Danielová, Ladi-
slav Dolejší, Ing. Pavel Hovorka, Ing. Peter Ho-
vorka, Tomáš Hovorka, Ing. Martin Konársky, 
RNDr. Vladimír Košel, CSc., František Miháľ, 
Oľga Miháľová, Karel Molík, Otília Novotná, 
Matouš Smatana, Ing. Peter Smatana, Ing. Bra-
nislav Tulis, Ing. Ján Tulis, Nikola Tulisová, Ing. 
Jozef Váš, Peter Váš, Peter Vozárik; 14 účastníci 
patrili k rodinným príslušníkom.

Už v prvý pracovný deň pokračovali sondova-
cie práce v Chodbe reprezentantov Stratenskej 
jaskyne. Celkove sa tu vykonalo 5 náročných 
pracovných akcií. Perspektívne miesto sa zistilo 
v Priamej chodbe Stratenskej jaskyne. V Jazer-
nej chodbe tejto jaskyne pokračovali práce na 
rozšírení priechodu do Spojky jaskyne Duča.

Zimný pracovný zraz. Krasová planina 
Pelc. Foto: V. Daniel

Zimný pracovný zraz. Povrchový prieskum na stráni krasovej planiny 
Duča. Foto: P. Smatana
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Revízna návšteva bola vykonaná v Kanálovej 
jaskyni č. 26 v Tiesňavách.

V Jaskyni pri čmeliakovi sa uskutočnilo pra-
covné posúdenie ďalšej činnosti. 

V južnej časti Veľkého meandra sa zaevido-
vala, zamerala a zdokumentovala 20 m dlhá 
Jarabinová jaskyňa.

V perspektívnej Jazvečej jaskyni sa po po-
súdení odporučilo vykonať v nej sondovacie 
práce.

Zameraná a zdokumentovaná bola Široká 
jaskyňa.

Historická štôlňa Samuel sa zamerala a zdo-
kumentovala v dĺžke 442 m s prevýšením 33 m.  
Štôlňa Samuel bola razená na prieskum ba-
ritovo-sideritovej mineralizácie s cinabaritom  
a Cu na južnom svahu Ondrejiska. Časť štôlne 
je vyrazená v krasových dutinách, v ktorých sú 
vyvinuté sekundárne krasové tvary. 

Povrchový prieskum sa vykonal medzi pre-
padliskom Duča a Veľkým meandrom.

Vo Vlčej jaskyni a v Psích dierach bol vykona-
ný zoologický výskum.

Do Stratenskej jaskyne sa zorganizovali tri 
exkurzie pre účastníkov týždňa.

Dvere na Okienkovej jaskyni sa po 
cudzom zásahu do systému nepoda-
rilo otvoriť.

Tento jaskyniarsky týždeň bol ju-
bilejný – 50. zorganizovaný členmi 
Speleologického klubu Slovenský raj. 
Svoje jubileum 70 rokov na týždni 
oslávila aj členka klubu Oľga Mihá-
ľová a 50 rokov Zdenka Molíková. 
Okrem tvrdej práce si účastníci týž-
dňa užili aj niekoľko príjemných a ve-
selých chvíľ. 

V sobotu v deň ukončenia poduja-
tia bolo krásne slnečné počasie, takže 

sme balili suché stany s vyhliadkou budúceho, 
už 51. jaskyniarskeho týždňa.

Prieskum, revízia a evidencia jaskýň 
a priepastí Slovenského raja 

Na území Slovenského raja sa uskutočni-
lo niekoľko povrchových prieskumných akcií, 
počas ktorých bolo objavených, zaevidovaných 
a zdokumentovaných niekoľkých jaskýň.

Jaskyňa v lome Olše má dĺžku asi 10 m. 
Dokumentácia a fotodokumentácia jaskýň – 

Troch sráčov, Besná, Raticová.
Zamerania súradníc vchodov a fotodoku-

mentácie šiestich známych jaskýň (Jelenia jas-
kyňa, Malá jelenia jaskyňa, Rebrová jaskyňa, 
Salamandria jaskyňa, Okrúhla jaskyňa a jasky-
ňa Izbička), Počas akcie bola zaevidovaná nová 
Jaskyňa pod jabloňou, dlhá 6 m.

Na Dráblovej boli objavené a zdokumento-
vané dve jaskyne: Jaskyňa pod Dráblovou č. 1, 
dĺžka 4 m, Jaskyňa pod Dráblovou č. 2, dĺžka 
5 m. 

Vo Veľkom Kyseli sa meračsky aj fotogra-
ficky zdokumentovala nová jaskyňa – Zuzkin 

labyrint, 35 m chodieb. Zaevidovaná 
Jaskyňa vo veži má dĺžku 5 m.

SV od Kláštoriska objavená 15 m 
dlhá Letanovská jaskyňa sa zmapo-
vala aj fotograficky zdokumentovala.

Vo Veľkom Sokole objavená jasky-
ňa Oko (6 m) a Jaskyňa pri Katkinej 
bráne (18 m) boli kompletne zdoku-
mentované.

Povrchový prieskum južných sva-
hov vrchu Marčeková priniesol objav 
dvoch jaskýň: jaskyňu Marčekov tunel 
(10 m) a Jaskyňu za hradbou (25 m).

Príprava na akciu v Stratenskej jaskyni. Foto: P. Smatana

V Chodbe reprezentantov Stratenskej jaskyne. Foto: P. Smatana
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Na krasovom prameni Hansjakubová pokra-
čovali výkopové práce. 

V jaskyni Vajsova šanca sa domerali a zdoku-
mentovali niektoré časti jaskyne. Celkove išlo 
asi o 30 m chodieb.

Na lokalite Šiance okrem povrchového pries-
kumu sa zmerali súradnice vchodov jaskyne 
Vajsova šanca, Deravý dóm a Ferova jaskyňa. 
Na tejto akcii bola objavená Bobákova jaskyňa, 
dlhá 10 m; zmerali sa súradnice jej vchodu, 
vyhotovila mapa a fotodokumentácia. 

Na severnom svahu planiny Duča bola ob-
javená Červíkova jaskyňa, dlhá 63 m. Jaskyňa 
sa zamerala, fotodokumentovala a zmerali sa 
jej súradnice.

Zaevidovaná bola Sámelova jaskyňa, dlhá 
12 m. Zmerali sa jej súradnice a vyhotovila sa 
fotodokumentácia.

V priepasťovitej Slnečnej diere sa začali  
a pokračovali výkopové práce. Celú jaskyňu 
sme na záver zamerali v dĺžke 11 m.

Nasledujúce tri jaskyne sa nachádzajú na JV 
svahu planiny Duča: Utajená jaskyňa dosahuje 
dĺžku 62 m, prevýšenie 7 m, Jaskyňa pod Uta-
jenou a Bukvicová jaskyňa majú dĺžku 8 m.

V areáli Ostrej skaly boli objavené dve jaskyne:
Ostrá skala č. 1, 7 m dlhá, horizontálna, ko-

rozívna, bez perspektívy pokračovania, a Ostrá 
skala č. 2, 26 m dlhá s prevýšením 4 m, korozív-
na, neperspektívna. Obidve jaskyne sa zamerali, 
zmerali sa ich súradnice a boli odfotografované.

Pri obhliadke Koniarovej jaskyne boli iden-
tifikované viaceré perspektívne miesta, kde by 
jaskyňa mohla pokračovať. 

Na ľavom svahu doliny Spišského potoka 
bola objavená Škrabancová jaskyňa a závrt 
Spiška. Jaskyňa sa zdokumentovala, boli od-
merané súradnice vchodu a vyhotovená foto-
dokumentácia. Ide o 31 m dlhú korozívno-ero-
zívnu jaskyňu, v ktorej sa našli kosti medveďa. 
Závrt Spiška sa nachádza v nadmorskej výške 
984 m na hranici vápencov a červených kre-
mencov, má kruhový tvar s priemerom 6 m 
a hĺbkou 4 m.

Zoologický výskum sa vykonal počas štyroch 
akcií v jaskyni Zlatá diera, Vlčia jaskyňa a Psie 
diery. 

Inštalácia evidenčných štítkov
Aj v roku 2017 pokračovalo označovanie jas-

kýň evidenčnými štítkami. 

V Prielome Hornádu boli štítkami označené 
tieto jaskyne: Sýkorčia diera, Teplá, Jaskyňa 
v tíšine, v Čertovom jarku Diera v Čertovom 
jarku, v kaňone Hnilca Jančalova 1, 2, 3, 4 
a v rokline Kyseľ Udiareň, Nad vodopádom 
Temnica, Komín CAC, Kráter.

Staré banské diela
Pokračovali sme vo fotodokumentácii a me-

raní súradníc vchodov starých banských diel 
– štôlní:

Štôlňa Vyšný Salvator, Vyšná Boca – jej 
cennosťou je bohatá aragonitová výzdoba. Na 
konci jednej rozrážky je vysekaný rok 1748. 
Štôlňu razili už v 16. storočí na prieskum  
a ťažbu zlatonosných žíl. 

Štôlňa Božia prozreteľnosť – druhotnú výz-
dobu tvoria kalcitové brčká, limonitové náteky 
a limonitové stalagmity.

Štôlňa Martinek, Vyšná Boca – štôlňa razená 
na prieskum Au zrudnenia. 

Jama Poráč – v súčasnosti sa v bani ťaží len 
barit. Zaujímavosťou je tvorba výzdoby v podobe 
kvapľov a nátekov kalcitu a zeleného zeiringitu. 

Mníšek nad Hnilcom, prieskum a ťažba 
medených rúd. Štôlňa Helena je bohato zdobe-
ná nátekmi limonitu, druhotnými minerálmi 
medi, aragonitom bielej a žltkasto-zelenkastej 
farby, tvoriacim náteky a malé kríčky, hojné 
náteky kalcitu tvoriaceho brčká a kvaple, na 
dne jaskynné perly. 

Štôlňa Gita – súradnice, tvoria sa limonitové 
a kalcitové náteky – brčká.

Slovinky, štôlňa Legier a Mária-Geburda. 
Pozreli sme priebeh sprístupňovania.

Štôlňa Samuel – razená na prieskum barito-
vo-sideritovej mineralizácie s cinabaritom a Cu 
na J svahu Ondrejiska. Štôlňa nafárala voľné 
jaskynné priestory s peknou výzdobou a má 
viacero horizontov, najvyššie smerujú na po-
vrchové dobývky. Časté sú brčká na strope, ale 
vzácnosťou je veľké množstvo jaskynných perál 
na dne chodieb. Štôlňu členovia SK SR zamerali 
a vyhotovili jej mapu v programe Therion. Dĺž-
ka chodieb je 442 m s prevýšením 33 m. 

Bezmenná štôlňa pri Závadke – razená na 
prieskum a ťažbu železných rúd s malým 
množstvom medi.

Stará Voda, Horná Rost štôlňa – výzdobu 
tvoria zriedkavé farebné náteky a kvaple limo-
nitu, zachované časti drevených korýtok. 
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Štôlňa Jozef – vyrazená ako dedičná odvod-
ňovacia štôlňa.

Dobšiná, štôlňa Rémenyi – všetky druhy pes-
trofarebnej druhotnej výzdoby, vzácnosťou je aj 
množstvo dobre zachovaných artefaktov, napr. 
drevené fúriky, rumpál, korýtka. Počas vojny 
vstupné časti štôlne slúžili ako muničný sklad.

Štôlňa Pavol, Mníšek nad Hnilcom – pries-
kumom overenie Sb zrudnenia (70. až 80. roky 
minulého storočia),

Štôlne Helcmanovce: Bezmenná č. 1 – krátka 
kutacia štôlňa s dĺžkou 5,5 m; Jerešova – stará, 
ručne razená štôlňa na žile Ivan; Bezmenná 
štôlňa na žile Margareta je ručne razená štôlňa. 
Všetky štôlne sa razili na prieskum a ťažbu Fe, 
Cu rúd a Sb.

ochrana krasových javov a bezpečnosť 
pri práci

V rámci činnosti členov sa kontrolovali uzá-
very uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stra-
tenská, Psie diery, Okienková a Duča) vrátane 
ich údržby a jaskyne, ktoré sú ohrozované 
návštevníkmi. Uzáver na Okienkovej jaskyni je 
poškodený a bude ho treba opraviť. 

Okrem toho radoví členovia klubu vykoná-
vali počas 60 terénnych speleologických akcií 
kontrolnú ochranársku činnosť na vyše 100 
speleologických objektoch. Naša činnosť bola 
zameraná aj na ochranu povrchových kraso-
vých javov.

Pri speleologickej činnosti 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 
bola 17. 1. 2017 vernisáž výstavy obrazov a foto-
grafií Františka Miháľa „Neznámy svet jaskýň“. 
Účasť okolo 30 návštevníkov, 5 členov klubu.

V rámci Medzinárodného dňa turistických 
sprievodcov prebiehali počas dvoch dní, 21.  
a 22. 2. 2017, prednášky Jaskyne Slovenského 
raja pre žiakov škôl a ďalších záujemcov. Na 
prednáškach sa vystriedalo 306 účastníkov, 
prevažne mládeže, prednášal František Miháľ. 
Akcia sa uskutočnila v multifunkčnom centre 
v Spišskej Novej Vsi.

Na Speleofóre ČSS 21. až 23. 4. v Sloupe 
v Moravskom krase sa zúčastnili B. a J. Tulisovci.

Na 27. speleomítingu SSS 29. 4. v Lip-
tovskom Jáne sa zúčastnilo 6 členov klubu. 
Odznela prednáška Ing. Jána Tulisa Aktuálny 
stav prieskumu a výskumu Dobšinsko-straten-
ského jaskynného systému. Na podujatí bolo 
Oľge Miháľovej udelené Čestné členstvo v SSS.

Na 58. jaskyniarskom týždni SSS 5. – 7. júla 
v Slovenskom a Aggtelekskom krase sa zúčast-
nili František a Oľga Miháľovci. 

Na 11. vedeckej konferencii Výskum, využí-
vanie a ochrana jaskýň 25. 10. v Liptovskom 
Mikuláši J. Tulis predniesol prezentáciu Spô-
sob vzniku a závislosť riečnych koridorov 4. 
vývojovej úrovne Dobšinsko-stratenského jas-
kynného systému od geologicko-tektonickej 
stavby.

V rámci publikačnej činnosti v zborníku Slo-
venský kras bol publikovaný článok autorov 
František Miháľ, Peter Holúbek: Jaskyňa Vajso-
va šanca v masíve Šiance pri Vernári v NP Slo-
venský raj. V Bulletine SSS 2017 pre svetový spe-
leologický kongres v Austrálii vyšiel príspevok J. 
Tulisa Dobšinsko-stratenský jaskynný systém.

ostatná činnosť
20. 9. 2017, Branislav Tulis, Ján Tulis, Stra-

tená. Presťahovanie dvoch maringotiek pomo-
cou traktora. Kosenie trávy a buriny na parko-
visku v Stratenej okolo maringotiek.

Záver
Členovia Speleologického klubu Slovenský 

raj sa v roku 2017 zúčastnili na 69 akciách, 
z toho 60 terénnych, ktorých náplňou bol spe-
leologický prieskum, dokumentácia a ochrana 
krasových javov. Počas jaskyniarskych akcií 
sme odpracovali v teréne 268 dní. 

V Slovenskom raji bolo objavených a zaevi-
dovaných 20 nových jaskýň s celkovou dĺžkou 
377 m, zdokumentovalo sa 21 jaskýň s celko-
vou dĺžkou 416 m, 12 jaskýň bolo označených 
evidenčnými kovovými štítkami, z 25 jaskýň 
boli v teréne zamerané súradnice pomocou 
navigátorov (GPS) a z 25 jaskýň vyhotovená 
fotodokumentácia vchodov. 

Ďakujeme člnom SK SR za prácu vykonanú 
v uplynulom roku a želáme úspešný jaskyniar-
sky rok 2018. 

 Ján Tulis, predseda klubu
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Ako zvyčajne aj tento rok sme 
pôsobili najmä vo vode. Nie je, 
samozrejme, čomu sa čudovať, veď 
sme Speleodiver „podvodníci“. 

Z tých zahraničných podvodno- 
-podzemných akcií sa začína náš 
„podvodnícky“ rok v Mexiku. Na 
Yucatáne sme sa opäť zamerali 
na prieskum oblasti za dedinkou 
Akumal v jaskynnom systéme Sak 
Kay, v ktorom objavujeme od roku 
2014. Sak Kay má momentálne 
po našich tohtoročných objavoch (2180 m) 
celkovú dĺžku 13,3 km. V oblasti Akumal sme 
dohromady objavili doteraz 18 km jaskýň. 
Náš záujem sa obrátil na pripojenie tohto 
systému k jaskyni Cangrejo, ktorá je ďalej na 
juhu v oblasti, ktorú sme skúmali pred rokom 
2014. Posun nastal, ale nie až taký, ako by sme 
si predstavovali. Venovali sme sa aj hľadaniu 
nových cenotov v oblasti. Úspech sa dostavil, 
ale v podobe suchej jaskyne v celkovej zamera-
nej dĺžke cca 340 m. Pomenovali sme ju Kap el 
Chich (dvaja vtáci), ale z iného dôvodu, ako si 

myslíte. Tiež sme sa venovali foto-
dokumentácii vodou zatopených 
priestorov (Kýška, Hutňan, Malík, 
Manhart). 

V júni a v októbri sme boli opäť 
na Sardínii. V júni v slabšej, ale 
zato veľmi výkonnej zostave (Kýš-
ka, Hutňan, Malík, Vrábel) lezieme 
nekonečný komín v severnej časti 
Bue Marina. Komín sa nachádza 
ďaleko za sifónmi, konkrétne za 
20. sifónom. Predstavy o nejakom 

úraze treba vytesniť z hlavy, šup vŕtačka do 
ruky a lezie sa šachta hore. V októbri sa ve-
nujeme opäť tomuto problému a dosiahneme 
výšku cca 70 m. Ale chlapci zo Speleoaquanau-
tu sú zvedaví, a tak vypúšťajú kameru na baló-
noch naplnených héliom hore do komína. Pad-
ne nám sánka, keď zisťujeme, že dosiahnutá 
výška je 270 m. No čo už, aspoň máme čo robiť. 
Z videozáznamu však badať vo výške cca 135 m 
meander. To je aspoň trochu povzbudivejšie. 

Ďalšia časť výpravy sa vydala posunúť ďa-
lej v smere severnej vetvy a počas náročnej 

SpeLeodIver

Bue Marino, Ramo Nord, nekonečný komín. Foto: K. Kýška
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akcie objavujú nových 240 m jaskyne v sifó-
ne, pokračuje to ďalej. V jaskyni Su Molente 
mapujeme pre Sardov nové objavy cca 1000 
m, ale poctivo sa točíme na konci ich šnúry 
a nejdeme ďalej. Tiež sme nevynechali Buko, 
v ktorom sa už štvrtý rok snažíme prekopať 
do južnej vetvy Bue Marína. Októbrový silný 
tím bol v zložení Speleoaquanaut (2× Hutňan, 
Manhart, Teichman, Zetek, Ptáček, Krzevsky) 
a Speleodiver (Kýška, 3× Kýšková, Malík, Ho-
lovič, Rojková, Macho).

V auguste sme sa vybrali na pozvanie Petra 
Imricha do jaskyne Dracoaia v Rumunsku. 
Karol s Danom berú svoj minimalizovaný po-
tápačský výstroj a poďho do podzemných krás 
rumunskej jaskyne. O tom, že to nebudú až 
také krásy a že náš výstroj je aj tak veľmi veľký, 
sme sa presvedčili hneď po prekonaní vstup-

ných častí jaskyne. Predo mnou sa črtá otvor 
(asi kalibračný), cez ktorý sa mám pretlačiť. 
Neverím, že tade prejdem, ale to bola ešte 
jedna z tých väčších úžin. Všetci sa trápime 
s batohmi úzkymi meandrami, ale nejako to, 
aj keď pomaly, ide dopredu. Opis sifónov, 
ktoré sa majú nachádzať v nejakom kaňone, 
nás ženie dopredu. Do kaňonu sa zlaňuje 
z úzkeho meandra. Dano len konštatuje, že 
taký „veľký“ kaňon ešte nevidel. Chlapi nám 
pomáhajú pri prezliekaní a Dano sa zanára 
do prítokového sifónu, ktorý vyzerá lákavo. 
Ale po chvíli je späť a iba sucho konštatuje, že 
naozaj štyri 3 l fľaše sme sem brať nemuseli. Ja 
sa presúvam k nevábne vyzerajúcemu odtoko-
vému sifónu a zanáram sa do blatka, ktoré ako 
mrak postupuje rýchlo predo mnou, ale cca po 
20 m sa vynáram na druhej strane a chodba 

ide ďalej. Vraciam sa po Dana 
a spolu preplávame na druhú 
stranu. Postupujeme cca 100 m 
dopredu a zastaví nás až stupeň, 
ktorý sa nedá bez lana preko-
nať. Smerom naspäť mapujeme 
a sme spokojní aspoň so 100 
metrami. Aj východniari sú úpl-
ne spokojní. Zbytočne sa netran-
sportovalo a jaskyňa pokračuje. 
Na akcii sa v plnom nasadení 
zúčastnili Martin Gaško, Jozef 
Psotka, Františka Majerčíková, 
Peter Imrich, Denis Majoroš, Ka-
rol Kýška a Dan Hutňan.

Macedónsko sme v roku 2017 
tiež nevynechali. Na konci au-
gusta v početnom zložení sa 
stretávame v Skopje so Žežom. 
Cieľ je jaskyňa Slovačka jama. 
Hneď na úvod sa musím priznať, 
že tento rok som bol v úlohe šta-
tistu a zúčastnil som sa iba tá-
borových posedení a nejakej tej 
povrchovky. Paľko Pokrievka sa 
k tomu však postavil zodpoved-
ne a hybaj dole do bivaku. Láka 
ho minuloročný objav, ktorý po-
kračuje ďalej. S ním idú dolu aj 
Peťo Imrich, Martin Kočkovský, 
Peter Ivančík, Marek Hluch, Pe-
ter Medzihradský, Libor Štubňa 
a Kamila Matejíčková. Napredu-

Bue Marino, Ramo Nord medzi 19. – 20. sifónom. Foto: K. Kýška

Nau Tucha, Mexiko. Foto: K. Kýška
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jú dole, ale zastavuje ich nešťastný Liborov pád 
a rozbitá vŕtačka. Takže z objavov nič nie je. 
Peťo Imrich aspoň mapuje. Po dvoch dňoch sa 
postupne všetci vracajú na povrch. Ale smola 
sa nám naďalej lepí na päty. V neprehľadnom 
teréne sa v podvečer stráca Martin Kočkovský 
a niet ho celú noc. V noci navyše silne pršalo, 
takže naše obavy sa ešte viac prehĺbili. Ráno sa 
ho vyberáme hľadať a šťastne ho aj v pohode 
nájdeme. Noc prečkal na salaši spolu s albán-
skymi honelníkmi. Čo im ponúkol za preno-
covanie, sme radšej neskúmali. Na akcii boli: 
Paľo Pokrievka, Kamila Matejíčková, Barbora 
Kýšková, Karol Kýška, Martin Kočkovský, Pe-
ter Imrich, Libor Štubňa, Peter Ivančík, Marek 
Hluch, Peter Medzihradský.

Na Slovensku sme ani tento rok nevynechali 
Skalistý potok. V januári dve akcie. Stav vody 
nás láka a vyrážame s novými 3 l fľašami na 
hlavný smer. Voda v 22. sifóne je však stále 
veľmi vysoko, takže fľaše priväzujeme o kva-
peľ a ideme späť. Ale ako to býva, v hlave sa 
nám zrodil nápad. So Zdenkom sa dohová-
rame hneď na ďalší víkend. Od Moravanov 
si požičiavame rádiomaják. Všetko balíme do 
suchých transportných obalov a v trojici sa 
vydávame pred 22. sifón. Tu rozkladáme ciev-
ku. Na povrchu zatiaľ Zdenko čaká na signál 
z vysielačky, alebo v stanovený čas začne me-

rať. Našťastie vysielačky fungujú a nemusíme 
hodinu navyše čakať. Meranie rádiomajákom 
sme urobili 2 ×. Posunuli sme cievku v pod-
zemí cca o 5 m ďalej. Po meraní sa vraciame 
späť cez 21 sifónov. Cieľom merania bolo zistiť 
možnosť prerazenia vchodu medzi sifóny. Vý-
razne by sa tým zjednodušil ďalší prieskum. 
Do Skalistého potoka sa vraciame v júli, ale 
hladina sifónu 22 je opäť veľmi vysoká. Späť 
sme znovu v novembri, keď sa nám s Paľom 
Malíkom darí prekonať 22. sifón a prenesieme 
si fľaše tesne pred 23. sifón. Postupne dostro-
jujeme nebezpečné stupne rep šnúrami. S opti-
mizmom sa vynárame pri vchode a myslíme 
si, že o dva týždne zaútočíme až k 25. sifónu. 
Ale počasie nám opäť prekazí plány. Nič to, aj 
tak je asi lepšie zabudnúť na útrapy dlhej cesty 
jaskyňou. Na akciách sa zúčastnili Pavol Malík, 
Karol Kýška, Martin Vrábel (ABO) a výkonní 
a stále silní dôchodcovia Zdenko Hochmuth, 
Jožko Kovalik a Jožko Mikloš (Mufi).

Tiež sme pomáhali so speleotábormi Barbo-
re Appelovej z Moravského krasu a ich Skal-
ným duchom. Prednášali sme na Speleomítin-
gu a na Speleofóre. 

V skratke: roku 2017 sme v zahraničí objavili 
2420 m nových jaskynných priestorov a zdo-
kumentovali 3520 m. 

Karol Kýška, predseda klubu

SekcIa SpeLeopotápaNIa

V roku 2017 nenastali zmeny vo ve-
dení skupiny ani v kontaktných úda-
joch. Aktualizovaný zoznam členov 
skupiny: Peter Kubička, predseda, 
František Ondruš, František On-
druš ml., Tomáš Valo. 

Sekcia speleopotápania nemá presne 
vymedzené pracovné územie a jej činnosť 
sa predpokladá ako súčinnostná spolupráca 
so skupinami v rámci SSS, a to pri objavovaní, 
prieskume, dokumentácii a mapovaní zato-
pených častí jaskýň a podzemných priestorov. 
Preto pri plánovaní a vykonávaní tejto činnosti 
sa postupuje na základe oslovenia iných skupín 
a subjektov s požiadavkou preskúmať podzem-
né priestory speleopotápačskou technikou. 

Za rok 2017 uskutočnila skupina 26 pracov-
ných akcií. Sústredili sme sa predovšetkým na 

potápanie v zatopených častiach ban-
ského diela Slovenské opálové bane. Aj 
keď nejde o jaskynné prostredie, je to 
práca určená výlučne pre jaskyniar-
ske potápačské skupiny. V tomto na-
šom najvýznamnejšom banskom diele  

a lokalite európskeho významu pracu-
jeme na jeho sprístupňovaní potápačskej 

jaskynnej komunite. Práce budú ďalej pokračo-
vať. Pracovné akcie sa zameriavajú na prieskum 
nových priestorov zatopenej bane, ich vylane-
nie, zabezpečenie, mapovanie, dokumentáciu 
a sprievodcovskú činnosť. Roku 2017 sme za-
znamenali veľký záujem zo zahraničia a celkovo 
sme v bani sprevádzali jaskynných a banských 
potápačov 18 krajín z celého sveta. 

Roku 2017 pokračoval aj výcvik jaskynných 
potápačov. 
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Skupina za uplynulé obdobie usku-
točnila prieskum na 5 pracovných 
lokalitách. 

Prevažnú časť prieskumu venovala 
jaskyni Javorinka-Nádejná jaskyňa. 
Pri prieskume priestorov Medvedieho 
dómu bolo objavených nových 40 m 
chodieb. Po prieskume Obrovského 
dómu, Tretieho vodopádu až po Dóm 
s ozvenou, kde sa skupina pokúšala prekonať 
kolmú stenu, zatiaľ bez úspechu. Jaskyňa Javo-
rinka-Nádejná jaskyňa k 31. 12. 2017 zostala 
na dĺžke zameraných chodieb 11 936 m s deni-
veláciou 480 m. 

Následne skupina uskutočnila v zimnom 
období povrchový prieskum Úplazu na sle-
dovanie prieduchov. Počas akcie v Belianskej 
jaskyni skupina objavila nových cca 100 m 
chodieb v priepasti Peklo, čím skupina prispe-
la k obohateniu objavov v tejto sprístupnenej 
jaskyni. 

Členovia skupiny neobišli ani lokalitu Prie-
vanová jaskyňa, kde pokračovali v sondáž-
nych prácach, pričom postúpili o 0,5 m. 
Povrchovým prieskumom v Doline Svišťo-
viek na zistenie prievanov sa uskutočnila 
kontrola priepastí A1, A2 a A5. Podobný 
povrchový prieskum zameraný na kontrolu 
prieduchov sme uskutočnili aj v Širokej do-

line. Počas stretnutia s geológmi  
z Katedry geológie a paleontológie 
Prírodovedeckej fakulty Univerzity 
Komenského z Bratislavy členovia 
skupiny uskutočnili kontrolný deň 
na lokalite Ľadová jaskyňa v Os-
trých skalkách. Cieľom návštevy 
Havranej priepasti bola kontrola 

stavu a získanie záznamu GPS súrad-
níc vchodu. Vzhľadom na rozdielne údaje 

bude potrebné uskutočniť nové meranie.
V rámci ochrany krasu dvaja členovia vyko-

návali jaskynnú strážnu službu na určených 
lokalitách. Počas roka sa 4 členovia zúčastnili 
cvičení JZČ v školiacom stredisku HZS, 3 čle-
novia získali spôsobilosť pre záchranu v jasky-
niach. Pod patronátom jaskyniarskej skupiny 
pracuje speleokrúžok pre žiakov pri Základnej 
škole J. M. Petzvala v Spišskej Belej. V uplynu-
lom roku sa krúžku zúčastnilo 18 žiakov, ktorí 
získavali prvé skúsenosti na lezeckej stene 
Havran. Počas akcie Noc múzeí a galérií v Mú-
zeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici skupina 
prezentovala výstavu fotografií a prednášky 
o činnosti jaskyniarskej skupiny, sprevádzané 
krátkymi videofilmami z činnosti skupiny. 

Celkove skupina počas pracovných akcií 
objavila cca 140 m jaskynných priestorov. 

Vladimír Fudaly, predseda skupiny

jaSkyNIarSka SkupINa SpIšSká BeLá

Celý rok sme 
zhodnotili a uzatvo-
rili na členskej schô-
dzi v Prešove 17. 2. 
2018. Na rok 2018 
máme opäť naplá-
nované práce v Slo-
venských opálových 
baniach. Operatív-
ne sa prispôsobíme 
požiadavkám iných 
jaskyniarskych sku-
pín v prípade, že 
budú potrebovať 
preskúmať zatope-
né časti. 

Peter Kubička, 
predseda sekcie Potápanie v opálových baniach. Foto: M. Strmisko
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Výročná členská schôdza JK sa usku-
točnila 4. 2. 2017 v Pružine-Priedhorí, 
za nových členov boli prijatí Ľubo-
slav Čičkán, Alessio Drago, Martin 
Florek, Igor Legéň, Katarína Niková, 
Peter Peško, Vladimír Ruček, Zuzana 
Števková, Jozef Vrábel, za čakateľov 
Milan Mikula, Soňa Móciková. Členstvo 
sme zrušili M. Uričovi a prerušili N. Jan-
ceovej. V decembri zomrel L. Bajzík. Na konci 
roka mal klub 49 členov. V zložení výboru nena-
stali zmeny. Klub s vlastnou právnou subjektivi-
tou naďalej pôsobil ako kolektívny člen Sloven-
skej speleologickej spoločnosti, predseda klubu  
aj ako člen výboru SSS. 

Podľa 172 technických denníkov a ostatnej 
evidencie sa za celý rok uskutočnilo 232 akcií 
(na porovnanie rok predtým 117 TD a 206 
akcií). V niektoré dni sa konalo viac samostat-
ných akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. 
Najviac akcií sa uskutočnilo v auguste (32), 
najmenej v marci (7). Aspoň na 1 akcii sa 
zúčastnilo 40 členov (pred rokom ich bolo 
34). 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. 
Náplňou akcií bola praktická speleologická 
činnosť v teréne, ale aj exkurzné a iné aktivity 
vyplývajúce z poslania SSS. Značný podiel mali 
akcie organizované pre verejnosť. 

V speleologickom prieskume krasu (pseudo-
krasu) a jaskýň sme zaznamenali čiastkové 
úspechy; išlo len o ob-
javy viacerých menších 
jaskýň a postupy v nich 
alebo v už známych jas-
kyniach. V Strážovských 
a Súľovských vrchoch to 
bolo dovedna vyše 60 m 
(napr. 4 jaskyne na Svrči-
novci a na H. Kačke, 5 na 
Veľkom Maníne), v Tri-
beči a Považskom Inovci 
niekoľko metrov. 

Pracovné úsilie v Strá-
žovských vrchoch sa sú-
stredilo na jaskyne, resp. 
krasové lokality Priepasť 

medzi Kačkami (Kortmanka) 15 akcií, 
Strážovská priepasť 14 akcií (v no-
vembri sa konečne podarilo obno-
viť spojenie s Četníkovou svadbou), 
Dlhé skaly – sonda nad Jamami 
11 akcií, Jaskyňa na Hrubej Kačke 

8 akcií, Jaskyňa ťažkej hlavy 5 ak-
cií. V Súľovských vrchoch – jaskyne na 

Veľkom Maníne, najmä J. pod Černokňaž-
níkom 27 akcií a Partizánska j. a jaskyne pri 
nej 21 akcií, ale aj Temné jaskyne 8 akcií. V Tri-
beči Skrýšna diera 14 akcií, Brloh 11 akcií, v P. 
Inovci Džimova spása 13 akcií a Opálená skala 
5 akcií. Pracovalo sa aj na ďalších „domácich“ 
lokalitách, výnimočne sa navštívili jaskyne 
v Bielych Karpatoch, Malej Fatre a Kysuckých 
Beskydách. Exkurzná a výskumná činnosť  
a iné aktivity počas roka boli ťažiskom spolu 
36 akcií v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ). Po-
znávací, výcvikový, dokumentačný či kontrolný 
charakter mali aj návštevy jaskýň na Strážove, 
Kortmanke, V. Maníne, Temných jaskýň, Zvis-
lej jaskyne na Žibrici a iných lokalít. V ďalších 
prípadoch išlo o účasť na pracovných akciách 
iných klubov SSS – SK Trnava, OS Čachtice, 
OS Inovec, JK Dubnica n. Váhom, JK Speleo 
Turiec, JS A. Vallu Terchová, JK Dem. Dolina, 
a ČSS – skupina Dagmar, resp. na našich prac. 
akciách inde (Tribeč – Dobrolínska j.). 

Akcie sa sústredili prevažne na prieskumné 
sondovacie či kopáčske práce, transport mate-
riálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie 
teplôt, fotografickú a inú dokumentáciu jas-

jaSkyNIarSky kLuB StráŽovSké vrchy

Pred jednou z jaskýň na Veľkom Maníne. Foto: B. Kortman
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kýň či účasť na ich výskume, povrchový pries-
kum. V PDJ pokračovali v paleontologickom 
výskume členovia ZO ČSS Býčí skála z Morav-
ského zemského múzea v Brne (júl; výskum sa 
začal už r. 2013 a bude pokračovať aj r. 2018). 
Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci spele-
ologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň 
a starostlivosť o krasové javy (čistenie jaskýň 
a ich okolia, kontroly, opravy a údržba uzáve-
rov jaskýň – PDJ, Kortmanka, Džimova spá-
sa, Zvislá jaskyňa na Žibrici) i o bezpečnosť 
pohybu v jaskyniach a ich okolí. Vyhotovili  
a osadili sme stúpačky v Strážovskej priepasti, 
novú informačnú tabuľu pri Malej temnej 
jaskyni, tabuľku pri J. pod Černokňažníkom, 
smerovník k Partizánskej jaskyni na V. Ma-
níne a informačné tabuľky pri nej; žiaľ, sme-
rovník aj tabuľky pri vchode niekto opätovne 
odcudzil. Obnovili sme vitríny v ATC Manín-
ska Tiesňava. Exkurzné návštevy (Dúpnej, 
Kortmanky, jaskýň na Strážove, Beckovskej j. 
a iných jaskýň u nás, ale aj v zahraničí, a to 
i počas Jaskyniarskeho týždňa SSS) okrem 
spoznávania krasových javov poslúžili aj na 
získavanie praktických skúseností a overenie 
schopností najmä začínajúcich či nádejných 
jaskyniarov a jaskyniarok a prehlbovanie zá-
ujmu o jaskyne a jaskyniarstvo. 

Spolupráca s členmi iných skupín a klubov 
SSS a ČSS bola zameraná predovšetkým na 
praktickú speleologickú činnosť, ale aj iné ak-
tivity. Osobitne treba spomenúť účasť našich 
zástupcov na Expedícii Demänová 2017. 

V Pružinskej Dúpnej jaskyni 
sme tak ako po iné roky zorga-
nizovali viacero akcií pre širo-
kú verejnosť. Sprístupnili sme 
ju v rámci 7. ročníka podujatia 
Zelená modrá, resp. 9. ročníka 
Horomil festu (s el. osvetlením 
a koncertom sláčikového kvar-
teta a dychového kvinteta); náv-
števníkom jaskyne sme poskytli 
lektorské a sprievodcovské služ-
by s náučno-výchovným i ochra-
nárskym zameraním. Dvojdňové 
podujatie Zelená modrá sme za-
čiatkom júla pripravili v spolu-
práci s obcami Čelkova Lehota, 
Pružina a ďalšími spoluorgani-
zátormi. Zúčastnilo sa na ňom 

skoro 900 záujemcov. Jeho súčasťou boli tra-
dične vystúpenia country a folkových hudob-
ných skupín vrátane našich Kortmanovcov 
v areáli futbalového ihriska v Čelkovej Lehote 
a 5. ročník turistického pochodu Čelkovská 
desiatka, vedúci odtiaľ k Priepasti medzi 
Kačkami a nazad, opäť aj s trasou aj pre cyk-
loturistov. Začiatkom októbra sme zorganizo-
vali v Dúpnej sprievodné podujatie Horomil 
festu – festivalu hôr a cestovania v Považskej 
Bystrici pre asi 200 návštevníkov a v ten istý 
deň na Kortmanke 5. stretnutie členov OZ 
Mikroregión Strážovské vrchy (členom OZ je 
aj JK Strážovské vrchy) a občanov okolitých 
obcí pod názvom Strážovské vrcholenie za 
účasti najmenej 180 dospelých a detí; polstov-
ka z nich sa dostala do priepasti vďaka no-
vému elektrickému vrátku s príslušenstvom. 
Príležitostne a po predchádzajúcej dohode 
sme vyšli v ústrety ďalším záujemcom o pre-
hliadku PDJ: materské, základné a stredné 
školy z Považskej Bystrice, Púchova, Bytče, 
Žiliny, Ružomberka, Bratislavy, deti a dospelí 
z letných táborov v RZ Priedhorie a Podska-
lie, turisti, jaskyniari, skauti, vojaci, záchra-
nári, pracovníci verejnej správy, Železničného 
staviteľstva Brno a iní návštevníci od nás  
a z ČR. Celkove si Dúpnu počas návštevných 
akcií prezrelo viac ako 1700 osôb, ďalší sa 
zúčastnili prednášok a besied s predsedom JK 
v Kúpeľoch Nimnica, v MŠ Nižná na Orave, 
v penzióne Javorina v Čičmanoch a na festi-
vale Slnko na skalách pri Raj. Tepliciach, s P. 

Otvárka závrtu Kamenný dážď na Hrubej Kačke. Foto: J. Kapusta
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Peškom na ZŠ v Nových Zámkoch a detskom 
tábore vo Svodíne. Peter prezentoval svoje 
fotografie z jaskýň na výstave v N. Zámkoch 
a našu činnosť sme predstavili na Ekolo-
gickom jarmoku v P. Bystrici. Jaskyniarske 
pesničky Kortmanovcov odzneli v DK ŽSR 
na podujatí Klubu železničných cestovateľov, 
členov tohto klubu sme sprevádzali v PDJ, na 
Podskalskom Roháči a Temných jaskyniach. 
Turisti z Veľkých Uheriec sa o nás postarali 
počas akcie v Dobrolínskej jaskyni, potom 
sme s nimi boli na výlete v Plaveckom krase 
Malých Karpát, navštívili sme Plaveckú jasky-
ňu, Plaveckú priepasť a j. Pec. Spolupracovali 
sme aj s KOCR Trenčín región. 

Zástupcovia JK Strážovské vrchy nechýbali 
v apríli na Speleomítingu SSS v Liptovskom 
Jáne a viacerí sme sa zúčastnili aj na Jaskyniar-
skom týždni SSS v Aggteleku a na Jaskyniar-
skom Silvestri na Mojtíne. O našej činnosti 
a jaskyniach alebo o iných aktivitách členov 
JK sa mohla široká verejnosť dozvedieť z regi-
onálnych i celoslovenských médií: Považsko-
bystrické novinky, MY noviny, RTVS (rádio 
Regina, relácie Rádiovíkend, Televíkend, Cyk-
lopotulky), TV Markíza, soc. sieť Facebook;  
webová stránka www.speleostrazov.sk sa ešte 
stále neaktualizovala. V Spravodaji SSS, kto-
rého formálnu a obsahovú stránku majú na 
starosti J. Kasák a B. Kortman, okrem nie-
koľkých fotografií, správy o našej činnosti v č. 
1, zdravice k živ. jubileu J. Kasáka v č. 3 vyšiel 
v tom istom čísle článok J. Habrúnovej o ce-
notoch v Mexiku a B. Kortmana venovaný K. 
Brančíkovi a našim podujatiam; v č. 4, ktoré 
vyšlo vo februári 2018, je nekrológ k úmrtiu L. 

Bajzíka a správa o ocenení S. Chmelu. Na náš 
návrh dostal S. Chmela pri príležitosti životné-
ho jubilea 85 rokov Cenu ŽSK za celoživotné 
výsledky v oblasti horolezectva, jaskyniarstva, 
amatérskej filmovej tvorby. Svojpomocne sme 
vyhotovili a osadili informačnú tabuľu so sto-
janom pri Malej Temnej jaskyni (jej tlač finan-
covala OOCR Región Horné Považie, ktorej 
sme pridruženým členom). Na našu prezen-
táciu sme si dali vyrobiť odznaky Č10 a PDJ  
a vreckové kalendáriky. 

Na záver vyslovujem uznanie a ďakujem 
všetkým členom a čakateľom JK, ale aj os-
tatným účastníkom našich akcií a podujatí, 
ktorí si vedeli nájsť čas na jaskyne a na všetko, 
čo s nimi súvisí. Verím, že tí, s ktorými sme 
sa stretávali menej, si v novom roku vezmú 
príklad z tých, ktorí hoci zatiaľ nie sú našimi 
členmi, aktívne sa zúčastňovali na pracovných 
akciách.

Bohuslav Kortman, predseda JK

Vyhodnotenie činnosti Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy na schôdzi v Priedhorí. Foto: P. Chmela

Úžina v jaskyni Plazivka, Veľký Manín. Foto: J. Ftorek
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V roku 2017 zorganizoval Speleo-
klub Šariš 60 akcií, z ktorých bolo 
vypracovaných 32 technických den-
níkov. Väčšina akcií sa týkala jaskýň 
na Slovensku, ale naši členovia sa 
zúčastnili aj akcií v zahraničí, ktoré 
boli usporiadané za súčinnosti čle-
nov viacerých jaskyniarskych klubov. 
Okrem vážnejších akcií (z ktorých sú technic-
ké denníky) to boli akcie turisticko-poznáva-
cieho charakteru a akcie, pri ktorých sme iba 
kontrolovali stav jaskyne (napríklad vstupné 
partie, kontrola uzáveru a pod.).

Významnou činnosťou našej skupiny je ma-
povanie jaskýň, v tejto činnosti sú najaktívnejší 
Peter Imrich a Tina Majerníčková (v jaskyni 
Stratený potok zamerali 409 m), v Rumunsku 
spolu s SK Drienka a Speleodiver zamerali 100 
m v jaskyni Dracoaia. Na požiadanie starostu 
obce Kamenica vykonali Tina Majerníčková  
a Ján Ducár kontrolné premeranie troch jas-
kýň v bradle Spiaci mních pri Kamenici, suma 
dĺžok troch jaskýň dosiahla 100 m (presne 
99,95 m). Peter Imrich bol pri meraní jasky-

ne Slovačka jama v Macedónsku, kde 
zmapoval 264 m nových priestorov. 

Naši najaktívnejší členovia sú 
Františka Majerníčková, Peter Im-
rich, Gabika Majerníčková, nasle-
dujú Martin Hajduk, Vladimír Paľa  

a Ján Ducár. 

Domáce krasové lokality
Jaskyne v okolí Telgártu, teda Homoľa  

a Stratený potok, skúmali naši členovia spolu 
s členmi Speleoklubu Drienka aj v roku 2017. 
Okrem známych explorerov sa akcií zúčastnili 
ďalší naši členovia. V prácach mienime pokra-
čovať aj v roku 2018.

Spolu s členmi Speleoklubu Červené vrchy 
sme v okolí Malužinej okrem prác v Malužin-
skej jaskyni a Modrej jaskyni vykopali novú 
sondu pri občasnej vyvieračke.

V doline Čierneho Váhu sme spolupracovali 
v prieskume Pivničnej jaskyne a naši členovia 
pomáhali v prácach i na dvoch ponoroch v ob-
lasti Tri studničky (ponor Drnajka a ponor 
pod Kriváňom).

Novou nádejnou lokalitou je Klenutá jasky-
ňa vo Volovských vrchoch v oblasti obce Opát-
ka. Na náročných akciách pri ťažbe sedimentov 
sa zúčastnilo pomerne veľa našich členov. 

Pravidelne monitorujeme jaskyne v masíve 
Braniska – ponor a vyvieračku Diablovej diery. 
Môžeme len smutne konštatovať, že stav vyvie-
račky je prakticky bez zmeny, trochu sa otvára 
iba južná vetva vyvieračky, ale do známych 
priestorov sa nedá vstúpiť.

SpeLeokLuB šarIš

Gabika Majerníčková v jaskyni Rušova (Gradežniška j.) 
pri poznávacej akcii v Bulharsku. Foto: F. Majerníčková

Peter Imrich v novoobjavenej Pavúčej jaskyni v Rumun
sku. Foto: F. Majerníčková
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Ján Ducár ukázal členom menšie jaskynky 
v oblasti Lysej hory pri obci Čičava. Akcia po-
kračovala obhliadkou hradu Čičva, kde je však 
iba niekoľko menších puklín a previsov. Väčšie 
priestory budú azda objavené počas prebieha-
júcich prác na konzervácii zrúcaniny. Boli sme 
aj v jaskyniach v masíve Sivca a v okolí Terne 
(Vápenícka jaskyňa). 

Zahraničné krasové lokality
V zahraničí bol najväčším úspechom objav 

novej rumunskej jaskyne – Pavúčej jaskyne 
s mimoriadnou kvapľovou výzdobou. Jaskyňa 
sa nachádza v župe Bihor, za obcou Cresuia. 
Tento úspech je spoločným dielom nášho 
klubu a klubu Drienka, výskum bude istotne 
pokračovať, pretože všetko napovedá tomu, že 
tu možno očakávať nové väčšie pokračovania 
jaskyne. 

Naši členovia boli na poznávacej akcii po 
jaskyniach Srbska, Bulharska a Rumunska, 
takisto v jaskyniach Pestera Portile Bihorolui, 
Pestera Corlatul, Izvorul Crisului, a v bani 
Tony a Codreanu. Bane sú spojené s jaskyňami. 

V auguste bol náš člen Peter Imrich v Mace-
dónsku spolu s členmi iných slovenských klu-
bov v jaskyni Slovačka jama; momentálne má 
jaskyňa hĺbku 629 m a voľne pokračuje ďalej. 

Domáce nekrasové lokality
V Jaskyni pod Spišskou sme vykonávali iba 

kontrolnú činnosť, tu sme mali peknú akciu 
– oslavu 50-ky nášho aktívneho člena Vlada 
Paľu. 

Sme znepokojení stavom v Židovej jaskyni, 
kam chodia výrastkovia z okolitých dedín, pre-
to sme sa rozhodli, že Židovu jaskyňu v roku 
2018 z bezpečnostných dôvodov uzavrieme. 
Okrem toho Martin Hajduk kontroloval ostat-
né jaskyne v Levočských vrchoch, možno bude 
potrebné uzavrieť aj iné jaskyne.

V pohorí Čergov náš člen aktívne zväčšuje 
priestory v Zbojníckej diere nad obcou Drieni-
ca, kde je povzbudivý prievan, ktorý sa ukázal 
po odstránení zaklineného bloku. Je potrebné 
preskúmať širšie okolie tejto jaskyne, pretože 
svahový odtrh je rozsiahly.

V pohorí Slanské vrchy bola jedna akcia na 
Malej Sobranej a niekoľko turistických pozná-
vacích akcií na hlavnom hrebeni. Jedna lokali-
ta veľmi zaujíma netopierarov.

Zahraničné nekrasové lokality
Ján Ducár bol spolu s naším sympatizan-

tom Petrom Eperješim v Poľsku v Zbojeckej 
jaskyni nad Hutou Wysowskou, kde sa snažili 
s jedným miestnym jaskyniarskym sympati-
zantom uvoľniť zával v hornom vchode do 
jaskyne.

 
Historické podzemie
V júli sme boli v rozsiahlych pivniciach 

nad obcou Zámutov, ktoré sú vysekané v tu-
foch. Táto lokalita na Výhone je však ob-
klopená tajomstvom, netušíme účel týchto 
podzemných priestorov (sklad vína alebo 
úkryt?).

Ján Ducár vykonal kontrolu zábrany v Hor-
nom Karolovi v opálových baniach banského 
revíru Libanka, aby nikto neprepadol do cca 
20 m hlbokej šachty; zábrana z dreva je stále 
funkčná.

Naši členovia Ján Ducár a Vlado Vaník 
sa dali zlákať do útrob kopca pri obci Mar-
kušovce, v lokalite Stožky. Jeden kopec má 
z troch strán tvar pyramídy, boli sme tam 
na dvoch obhliadkach. V tejto lokalite (Kóta 
Zulu 664) nad priemyselným areálom býva-
lého banského spracovateľského závodu je 
aj 230 m dlhá prieskumná štôlňa. Merania-
mi sa zistila hodnota 2 milióny záporných  
iónov, preto túto chodbu nazvali Iónový 
tunel. Štôlňa je vo wettersteinskom a guten-
steinskom vápenci, s jedným závalovým 
miestom, kde sú vrstvy limonitu. Ján Ducár 
prešiel na prvej akcii aj vrchol kopca tvaru 
pyramídy a konštatoval, že ide o krasovú lo-
kalitu so škrapami na odkrytých kameňoch 
a na lúke za vrcholom je veľká jama, pripo-
mínajúca závrt. Túto lokalitu dávame do 
pozornosti aj jaskyniarskej verejnosti. Bude 
istotne zaujímavé sledovať, ako sa vyvinie 
situácia okolo tejto prírodnej pyramídy… 

Iné aktivity
Okrem tradičných jaskyniarskych udalostí, 

ako Speleomíting v Liptovskom Jáne a 58. 
jaskyniarsky týždeň, sme mali niekoľko klu-
bových stmeľovacích spoločenských akcií, 
na ktorých sme sa stretli s bývalými členmi  
a sympatizantmi, ale aj s novými záujemcami  
o činnosť v jaskyniach a podzemí.

Peter Hurný, predseda speleoklubu 
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Členská základňa: 22 členov, vedenie 
speleoklubu: Ivan Kubíni, predseda, 
Ing. Dušan Hutka, zástupca, Dušan 
Čipka, člen.

Speleoklub vykonával svoju čin-
nosť na území Tisovského krasu 
a časti Muránskej planiny na základe 
povolenej výnimky a podľa plánu prá-
ce na toto obdobie.

Prieskumná činnosť
V spolupráci s poľskými jaskyniarmi bola v ap-

ríli 2017 objavená v Brezovom závrte v lokalite 
Teplica nová jaskyňa v odhadovanej dĺžke cca 
500 m, nazvaná Mangalica, a počas spoločnej ak-
cie s moravskými jaskyniarmi v Hlbokom jarku 
nová jaskyňa nazvaná Pasca. V auguste 2017 sa 
podaril prelomový objav v zatopených priesto-
roch jaskyne Teplica. Speleopotápači Michal Še-
veček a Zuzka Schusterová objavili pokračovanie 
zatopených častí jaskyne, ktoré prechádzajú do 
neznámych suchých častí. Dĺžka doteraz objave-
ných priestorov sa odhaduje na 150 m. V jaskyni 
Prekvapenie sa pracovalo spolu s moravskými 
jaskyniarmi, pričom bol dosiahnutý celkový po-
stup 35 m. Pokračovali prieskumné práce v Čer-
tovej jaskyni, Michňovej, Natálke, Hradová č. 31, 
Biele vody, Jarná, Dažďovnica, T2 a Jaskyňa Svä-
topluka Kámena. V Jazernej jaskyni pokračovali 
sondážne práce a prieskum v hlinenej chodbe, 
pričom pri jazere boli osadené ďalšie technické 
pomôcky.

Spoluprácu s moravskými a poľský-
mi jaskyniarmi koordinovali D. Hut-
ka a L. Vlček. Sondážne práce na 
novej lokalite – v Jaskyni Svätopluka 
Kámena – zabezpečoval Ivan Kámen.

Náš člen Lukáš Vlček spolupra-
coval s viacerými skupinami na Slo-

vensku a v zahraničí, hlavne so Speleo-
klubom Muránska planina. Venoval sa 

publikačnej činnosti (Spravodaj SSS, Krásy 
Slovenska, Jaskinie a ďalšie), prednášal na via-
cerých jaskyniarskych podujatiach na Sloven-
sku a v zahraničí. Pracoval v jaskyni Martinco-
va III, Dažďovnica, Mramorová a v jaskyniach 
v oblasti Suchých dolov. Na lokalite Magnet sa 
zúčastnil prieskumu a dokumentácie starých 
banských diel.

Dokumentačná činnosť
Zdokumentovaná a zameraná bola jaskyňa 

Dažďovnica 2, Pasca a čiastočne jaskyňa Man-
galica. Priebežne sa robí fotodokumentácia  
a meranie objavených priestorov a jaskýň.

Činnosť v zahraničí
Exkurzne sa navštívilo viacero lokalít doma 

i v zahraničí. V rámci medzinárodnej expedície 
do severnej Afriky sa objavili a zdokumentovali 
dve desiatky jaskýň. Najdlhšia preskúmaná 
jaskyňa Tigmi n Dou Akal s dĺžkou viac než 
1,5 km a hĺbkou cez 130 m patrí medzi 15 naj-
dlhších jaskýň Maroka a má potenciál na tu-

ristické sprístupnenie. Jaskyňu treba 
zamerať a podrobne speleologicky 
zdokumentovať, čomu sa bude veno-
vať nasledujúca výprava, plánovaná 
na rok 2018.

Osvetová činnosť
Počas VI. zrazu speleopotápačov 

bola pre širokú verejnosť pripravená 
výstavka a prednášky spojené s pre-
mietaním. Činnosť členov speleo-
klubu a nové objavy sa pravidelne 
prezentujú v tlači a televízii.

Jaskyniarska základňa Suché doly
Pokračovalo sa v dokončievaní in-

teriéru. Bola osadená krbová vlož-

SpeLeokLuB tISovec

Mangalica: Robert Pest – Ziro premýšľa nad novým objavom na dne 
Brezového závrtu
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ka a dokončila sa úprava kozubu. 
V podkroví bola položená plávajúca 
podlaha. Odviezla sa časť nepotreb-
ného materiálu. Na rekonštrukcii 
sa podieľali najmä naši členovia Ja-
roslav Hecko, Dušan Hutka, Dušan 
Čipka, Vlado Manica, Peter Vetrák 
a Lukáš Vlček, ako aj členovia mo-
ravských a poľských jaskyniarskych 
skupín.

Ostatné
V jaskyni Michňová bola na 

symbolickom cintoríne osadená 
pamätná tabuľa od autora Zbiža 
Nišponského venovaná nášmu zo-
snulému členovi Jozefovi Kuzmí-
kovi. Na celoslovenských akciách 
Speleomíting v Liptovskom Jáne 
a Jaskyniarsky týždeň v Aggteleku 
sa zúčastnili traja členovia speleo-
klubu – Dušan Hutka, Katarína 
Hutková a Lukáš Vlček. V MsKS 
v Tisovci sa uskutočnil VI. roč-
ník Zrazu speleopotápačov, počas 
ktorého boli pripravené prednáš-
ky a premietanie filmov, výstavka 
potápačských hodiniek, exkurzie, 
občerstvenie a tradičný guláš. Akciu 
organizačne zabezpečovali členovia 
Speleoklubu Tisovec, prípravu sály 
a prezentáciu zabezpečila Katarína 
Hutková s členmi speleokrúžku pri 
SOŠ Tisovec.

Prehľad akcií
Počet akcií 55
Počet zúčastnených 48
Počet odpracovaných hodín 660 
Dĺžka novoobjavených priestorov 
570 m

Našu činnosť sponzorovali: 
MUDr. Ján Dianiška, Peter Vetrák, 
Ing. Jaroslav Hecko, Vladimír Ma-
nica, Ing. Pavel Cibuliak, Ing. Milan 
Poprocký, Róbert Pest – Ziro, Peter 
Ferdinandy, Mgr. Katarína Hutková, 
Ing. Katarína Tormová. Všetkým za 
ich pomoc ďakujeme.

Ivan Kubíni, predseda speleoklubu

Skupina jaskyniarov a potápačov pred vstupom do jaskyne Teplica

Potápači Michal Ševeček a Zuzana Schusterová vstupujú do kon
cového sifónu jaskyne Teplica

Sondážne práce v Jaskyni Svätopluka Kámena
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treNčIaNSky SpeLeokLuB

Po šestnástich rokoch sme obnovili pries-
kum jaskyne Dupná diera pri Slatinke nad 
Bebravou. Tentoraz sme sa pokúsili prekonať 
sintrom spevnený zával na hornom konci jas-
kyne, kde už kedysi sondovali naši predchodco-
via. Zával nepustil, náš postup bol minimálny.

O niečo úspešnejší sme boli v Závrte č. 3 
na Veľkých lúkach. Dno jeho meandra sme 
rozšírili a prehĺbili o 1,5 m, pričom sme obja-
vili neprieleznú prítokovú vetvu s prievanom. 
Prievan sme zaregistrovali aj na zasedimento-
vanom odtoku. 

Predseda klubu sa zúčastnil aj na pracovných 
akciách iných klubov (v Dobrolínskej jaskyni,  
v OMVJ a v Starej vyvieračke pri Čachticiach) 
a na 58. jaskyniarskom týždni v Aggteleku. 

Miroslav Sova, vedúci klubu 

V roku 2017 sme trošku stag-
novali, ale pár (slovom dve) pra-
covných akcií sa uskutočnilo. 
V jaskyni Píla sme sa venovali 
kopaniu na dne. Pozitívne je, že 
stále púšťa, negatívne, že nevieme, 
kam s materiálom. Hneď začiatkom roka 
2018 ideme osadiť výdrevu, aby bolo kam ma-
teriál premiestniť.

Asi najväčšiu akciu sme spáchali tento rok 
na Dobrolíne. Ako Miro Sova navrhol, budeme 
túto akciu volať Dobrovíkend a na jar nás čaká 
už tretí ročník. Na tomto druhom sa zúčastnila 
kopa ľudí zo Strážovských vrchov, Tribča, Miro 
z Trenčína, Ivan z Piešťan, kolegovia z Mora-
vy, sympatizanti a turisti. Poskladali sme reťaz 
z dna až von a ťahali bandasky ako diví. Dno 

jaskyne je veľké na plochu, takže sme 
odkopali na pohľad málo, ale veľa 
na objem. Turisti sa o nás večer 
parádne postarali a navarili nám 

zabíjačkovú špecialitu... Ďakujeme!

oBLaStNá SkupINa trIBeč

M. Bakita a P. Mikula v tábore pri jaskyni

M. Vrábel, I. Demovič a lejak

M. Sova a P. Mikula počas prestávky pred jaskyňou

Pred Dobrolínskou jaskyňou



83Spravodaj SSS 1/2018 Organizačné správy SSS

Cez leto sme sa boli pozrieť na jaskyňu pri 
Hronskom Beňadiku. Nevedeli sme totiž, čo tá 
známa značka na mape znamená v skutočnosti. 
Dostať sa tam dá lesnou cestou cez Tekovskú 
Breznicu. Keď sme prišli na lokalitu, zistili sme, 
že ide o starú pivnicu. Obzreli sme teda ešte 
povrchové lomy v blízkosti a niekoľko skalných 
brál po starej ceste na Psiare. Bolo tu pár prepad-
lín, ale ani jedna sa nám nezdala perspektívna.

Záverečnú akciu sme neuskutočnili, keďže 
koniec decembra bol v našich končinách dosť 
depresívny, čo sa týka počasia.

Prajeme vám všetkým úspešný rok 2018.
Za speleoklub Zuza Kosejová 

Z jaskyne Píla. Foto: J. Šurka

Povrchový prieskum. 
Foto: J. Šurka

Jaskyniari počas roka 2017 uskutočnili 
celkovo 43 pracovných akcií. Sústre-
dené boli do viacerých krasových 
celkov Malých Karpát. 

Prvá pracovná akcia sa usku-
točnila koncom januára, keď sme 
spolu so starostom Píly Radovanom 
Mičunekom pochodili s termokame-
rou možné miesta v blízkosti zanik-
nutého lomu a sondážnych jám, kde 
by sa mala nachádzať zaniknutá jaskyňa. Ďal-
šiu pracovnú akciu sme sústredili do jaskyne 
Husí stok 1 (Kuchynsko-orešanský kras), kde 
sme zasondovali v spodných častiach jaskyne. 
V Havranickej jaskyni (Plavecký kras) sme po-
čas februára uskutočnili pracovnú akciu takis-
to zameranú na výkopové práce v najhlbšom 
mieste. Ťažila sa predovšetkým terra rossa bez 

výskytu väčších kameňov. Partia okolo J. 
Halamu pokračovala vo výkopových 

prácach v Zbojníckej jaskyni (Dob-
rovodský kras). Okrem technicky 
ladených prác sa vykonávali najmä 

výkopové práce. Práce boli sústre-
dené počas celého roka do konco-

vých častí jaskyne tak v západnom, 
ako aj vo východnom smere. V sú-

časnosti je v jaskyni zameraných 180 
metrov a jaskyňa sa stala najdlhšou jaskyňou 
v Dobrovodskom krase. Vybrané fotografie  
z jaskyne, hlavne z pracovných akcií, sú súčas-
ťou expozície v Chtelnickom kaštieli.

Dňa 8. 4. 2017 sme sa po predchádzajúcom 
prieskume pomocou termokamery vrátili do 
oblasti Píly. Akcie sa zúčastnili členovia spria-
telených skupín Speleo Bratislava, Jaskynia-

SpeLeokLuB trNava
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ri Plav. Podhradie, 
Libor Budík (ČSS) 
a Karol Pukančík – 
montanista z Modry. 
Práce sme sústredi-
li do pravej strany 
opusteného lomu se-
verozápadne od kóty 
Stará skala (456 m). 
Po asi pol metri sme 
však narazili na pev-
né dno, čo naznaču-
je, že sa tu zaniknutá 
jaskyňa nenachádza. 
Po zhodnotení loka-
lity sme upustili od 
ďalších výkopových 
prác. Vtedy nám K. 
Pukančík ponúkol, 
že by sme sa mohli 
presunúť do Modry, kde by nám exkurzne 
ukázal Dvojitú štôlňu na Kočistane. Zároveň 
navrhol, že by sme mohli preskúmať aj za-
valenú Jozef štôlňu na Kočistane, keďže sme 
disponovali dostatočným počtom ľudí vrátane 
potrebného náradia. Po príchode na lokalitu 
sme začali výkopové práce nad prepadnutým 
miestom nad baňou. Ťažili sme predovšetkým 
sutinu. Okolo 16:00 sme narazili na pevnú 
stenu tvorenú piesčitou horninou. Neskôr sme 
kopírovali túto stenu, až sme sa dostali k mies-
tu, kde M. Ševčík pomocou pajsra a kladiva 
prerazil do voľných priestorov. Okolo 17:00 
bol priestor rozšírený a my sme mohli prenik-
núť po niekoľkých desaťročiach do Jozef štôl-
ne. Baňa je ručne kresaná a dosahuje cca 100 
m. Po úpadnici pokračuje ďalším obzorom. 
Na prieskum bolo potrebné lano, preto sa M. 
Kočkovský vrátil poň do auta a za pomoci M. 
Ševčíka a K. Pukančíka preskúmal i tieto časti. 
Výskum bol ukončený okolo 20:00.

V rámci jaskyniarskeho zrazu konaného tra-
dične na Majdáne prvý augustový víkend sme 
pracovali na troch lokalitách. Pomôcť nám 
prišli jaskyniari zo Speleo Bratislava a Plavec-
kého Podhradia. V jaskyni Husí stok pokra-
čovali výkopové práce a následný transport 
materiálu až na povrch. Ďalšia skupina po-
kračovala vo výkopových prácach v Zbojníckej 
jaskyni. Asi najväčšia časť členov sa vybrala na 
sondovaciu akciu do plytkej priehlbiny v sed-

le medzi Čelom a Zárubami (Plavecký kras). 
Už na tejto prvej akcii sme medzi balvanmi 
zacítili chladný vzduch. Lokalite sa začíname 
intenzívne venovať aj na ďalších pracovných 
akciách. Postupne sme obnažili pevné časti 
dolomiticko-vápencového masívu. V hĺbke asi 
4 m sme narazili na pôvodnú výdrevu a neskôr 
na kladivo, reťaz, kramľu či smaltované vedro. 
To všetko po prvých prieskumníkoch tejto 
priepasti – I. Vajsáblovi a J. Baničovi. Stalo sa 
tak počas pracovnej akcie 19. 8. 2017. Nálezy sú 
dôkazom toho, že pracujeme v priepasti, ktorú 
opísal Š. Jastrabík či A. Droppa. Začiatkom 
októbra prišlo k objavu voľných častí v dĺžke 
asi 7 m. Puklina podchádza pod pevný strop 
severozápadným smerom k plytkým závrtom 
na plošinke, čo je dobrý znak. Zároveň vid-
no spod skál dopredu. V súčasnosti nevieme 

Geofyzikálny výskum na Komberku Jozef štôlňa na Kočistane

Paženie vo Vajsáblovej priepasti
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povedať, či sa prví prieskum-
níci dostali až sem, pretože 
sa tu nenachádzajú zadymené 
časti od karbidových lámp. 
V každom prípade objavom 
voľných častí v hĺbke už mož-
no hovoriť o jaskyni, resp. 
priepasti. Na počesť jedného 
z prvých prieskumníkov bola 
lokalita pomenovaná ako Vaj-
sáblova priepasť. Práce na lo-
kalite pokračujú aj naďalej. 
Začiatkom novembra 2017 
bol osadený na jaskyňu uzá-
ver, keďže v blízkosti vedie 
turistický chodník. Výziev do 
budúcnosti je stále veľa. Aj 
keď aktuálne má priepasť iba 
asi 15 metrov, neuberá to na 
perspektívnosti lokality. Prakticky na konci 
objavených priestorov sme ešte ani nezačali 
pracovať, pretože všetko dôkladne zabezpeču-
jeme. Čiastočne objavujeme voľné dutinky aj 
pri hĺbení vertikálnych častí. Zaujímavé tiež 
je, že časti stien priepasti sú už prepracované 
krasovou činnosťou.

Nové informácie priniesol aj geofyzikálny 
výskum na krasovej plošine Komperek (Ku-
chynsko-orešanský kras). Metódou elektrickej 
rezistivitnej tomografie sme vyhotovili 4 pro-
fily okolo zaniknutej jaskyne v závrte Strapek, 
ktorú v minulosti opísal P. Nemček. Geofyzi-
kálny výskum viedli pracovníci Katedry apli-
kovanej a environmentálnej geofyziky PríFUK 
R. Putiška a I. Dostál.Výskum potvrdil prítom-
nosť voľných dutín severným smerom k tzv. 
Čiernej dolinke.

T. Lánczos a M. Jánošík sa zúčastnili kon-
com februára na pracovnej akcii pod názvom 
Expedícia Demänová 2017. Naši členovia po-
máhali pri výkopových prácach v Hornom 
vchode jaskyne Pustá.

V spolupráci so Speleo Bratislava sme upro-
stred júna zrealizovali v Borinskom krase už 
šiesty ročník Speleoškoly. Zúčastnilo sa ho 
17 frekventantov. Aj tohtoročnú Speleoškolu 
možno hodnotiť z viacerých aspektov pozi-
tívne. Jedným z nich je aktívna spolupráca so 
štyrmi frekventantmi (E. Mikulášová, H. Had-
vigová, M. Vrbovský, V. Lukačovič) pri priesku-
me na našich lokalitách.

Takisto sme za zúčastnili Zrazu malokarpat-
ských jaskyniarov, organizovaného plaveckou 
jaskyniarskou skupinou. M. Vaško šiel počas 
zrazu pomôcť do Plaveckej priepasti (PP2) s vy-
značovaním chodníka, transportom oceľového 
materiálu a následnými sondážnymi prácami. 
A. Lačný pomáhal jaskyniarom na jaskyniar-
skej základni s brúsením drevených trámov. 

Dňa 25. 8. až 3. 9. 2017 sa M. Kočkovský zú-
častnil na jaskyniarskej expedícii do Macedón-
ska pod záštitou jaskyniarskych klubov Speleo-
diver a Speleo Turiec a domácich jaskyniarov 
zo Speleoklubu Peony. Prieskumné práce pre-
biehali v jaskyni Slovačka jama na Karadžici. 
Jaskyňa stále pokračuje do neznáma, ale pre 
rozbitú vŕtačku sa nedalo pokračovať v pries-
kume ďalej. M. Kočkovský sa v spolupráci so 
Speleo Turiec zúčastnil začiatkom februára aj 
dvojdňovej pracovnej akcie do masívu Tlstej.

T. Lánczos sa v dňoch 23. až 29. 7. 2017 
zúčastnil medzinárodného speleologického 
kongresu Speleo 2017 v Austrálii, v Sydney. Po 
skončení kongresu sa zúčastnil aj na pokon-
gresovej exkurzii v Cliefdenskom krase, ktorá 
trvala do 7. augusta.

Po tejto pestrej plejáde akcií možno jedno-
značne napísať, že činnosť v klube po miernej 
stagnácii opäť naberá na obrátkach. Dôvodom 
sú samozrejme ľudia, či už starší členovia, ale 
najmä tí noví, ktorí prinášajú nový vietor do 
plachát speleoklubu.

RNDr. Alexander Lačný, PhD., predseda SPKTa

Spoločná fotka účastníkov akcie do Vajsáblovej priepasti
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Malá Fatra
Na južnom svahu Veľkého Kri-

váňa (1709 m n. m.), kde sme lo-
kalizovali minulý rok dve nové lo-
kality, sme začali s prieskumom. 
V lokalite VK (Veľký Kriváň) 1 sme 
postúpili dopredu asi 1,5 m. Je tu 
slabší prievan, v postupe bráni zúženie 
a zával. V lokalite VK 2 nás zastavilo zane-
senie v plnom profile. Zatiaľ sa na postup javí 
lepšie lokalita VK 1. Treba sa tu však venovať aj 
povrchovému prieskumu. 

veľká Fatra
Beliansky kras
Najväčšie úsilie sme 

venovali prieskumu 
Perlovej jaskyne. Pokra-
čovali sme v prieskume 
novoobjavených častí. 
Pracovali sme v úzkej 
priepastke za Trnavskou 
sieňou. Podarilo sa nám 
prekonať úžinu, no za-
stavila nás ďalšia, ešte 
tesnejšia úžina. Rozhodli 
sme sa tu práce ukončiť. 
V Novoobjavených čas-
tiach sme mali vytypo-
vané ešte jedno miesto. 
Hoci to tu vyzeralo ne-
vábne, po chvíli práce sa 
nám podarilo objaviť voľné pokračovanie. Do-
stali sme sa do spleti chodieb, ktorých ústrednú 
časť tvorí sieň s výškou 8 m. Pomenovali sme ju 
Mostová sieň, keďže priestor je predelený skal-
ným mostom. Celkovo sme tu postúpili 87 m  
(z toho je zameraných 70 m). Všetky priestory, 
ktoré sme tu objavili, však smerujú von z masí-
vu, smerom k malým jaskynkám vedľa vchodu 
do jaskyne. Skúsili sme preto začať s priesku-
mom smerom do masívu. Vytypovali sme si 
miesto v zasintrovanom závale pri meračskom 
bode č. 57. Po prekonaní asi 2 m dlhej úžiny 
sa dostávame do voľných priestorov, značne 
poznačených závalom. Neskôr zisťujeme, že sa 
nachádzame nad závalom v Zlomenom dóme. 
Celkovo sme tu postúpili o 51 m. Koncom roka 
sme začali pracovať v Zlomenom dóme. Preko-

paním 5 m dlhého zasintrovaného 
závalu sme sa dostali do plazivky  
s kompaktnými stenami. Objavil sa 
tu prievan. Koniec zatiaľ uzatvára 
zával. Okrem prác v koncových čas-
tiach jaskyne sme začali aj s prácami 

na dne vo Volejbalovom dóme. 
Celkovo sme v Perlovej jaskyni za 

dva roky objavili viac než 250 m priestorov. 
V tejto jaskyni a jaskyni Javorina sme spolu-
pracovali pri počítaní netopierov so Správou 
národného parku Veľká Fatra. Pri počítaní 

netopierov sme vo Veľkom dóme v Javorine 
objavili nenápadný otvor. Po jeho rozšírení sa 
nám podarilo objaviť malú sienku s komínom. 
Po zdolaní komína sme postúpili do sienky  
s jazierkom. Celkovo sme tu objavili 12 m. 

Blatnický kras
Začiatkom roka sme sa venovali prieskumu 

Priepasti pod Ostrou. Pokračovali sme v rozši-
rovaní úžiny s prievanom. Po rozšírení asi 6 m 
sa nám podarilo dostať do 10 m dlhej sienky 
nazvanej Zelená sedemdesiat. Tento priestor pri-
šiel v poslednej chvíli, keďže už začínal byť prob-
lém s materiálom. Hĺbka priepasti tu presiahla  
70 metrov a ďalší postup zatiaľ uzatvára zával. 
Nie je však jasné, kde mizne prievan. Ďalšie prá-
ce budú pokračovať po lokalizovaní prievanu.

jaSkyNIarSky kLuB SpeLeo turIec

P. Herčút vo vchode do lokality VK 1 Foto: M. Brežný
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V masíve Tlstej sme sa venovali po-
vrchovému prieskumu predovšetkým 
v Ľubenej dolinke a v okolí Zadného 
vrcholu Tlstej (1414 m n. m.). V jas-
kynke Ľubená 4 nás v ďalšom postu-
pe zastavilo neperspektívne zúženie. 
Prieskum sme tu ukončili. Sústredili 
sme sa na práce v jaskyni NT 5, kto-
rá je najvyššie položenou jaskyňou  
v masíve Tlstej – 1370 m n. m. Jas-
kyňa je výrazne modelovaná vodou 
a sedimentárna výplň obsahuje ne-
krasový materiál. Na konci jaskyne 
sa nám podarilo prejsť popod zával. 
Strop jaskyne sme museli vydreviť. Za 
závalom sme narazili na kompaktné 
steny, popri ktorých sme sa dostali  
o 3 m nižšie. Na dne sa otvorila 
úžina, ktorá momentálne bráni  
v ďalšom postupe.

Andrej Bendík roku 2017 pokračo-
val v komplexnom prieskume Hlav-
nej doliny pri Podhradí, pri ktorom 
bol lokalizovaný pravdepodobný 
stredoveký kameňolom na lámanie 
kameňa na stavbu hrádku nad ob-
cou Podhradie a povrchové krasové 
javy (skalné abri, veže, bralá, škrapy)  
v severných svahoch Grúňa, Pále-
nice a Rúbane. V roku 2018 rátame  
s finalizáciou prieskumu. Pokračoval 
revízny paleontologický výskum jas-
kyne Lôm, pričom sa nanovo zameral skúmaný 
priestor a rozvrhol na segmenty s perspektívou 
prieskumných výkopov.

Spolupráca
Na podnet Peťa Holúbeka sme preskúmali 

spoločne jaskynku pri Podhradí (pri Martine), 
o ktorej sa dozvedel od miestnych obyvateľov. 
Podarilo sa nám v nej aj postúpiť o 8 metrov, 
ale priestory idú blízko povrchu a zrejme nemá 
väčší význam tu pokračovať v prieskume.

Speleoklubu Nicolaus sme pomohli pri 
prieskume Priepasti v Grúni a pri prieskume 
sondy nad vyvieračkou pri obci Kameňany. 

Zahraničie
V Macedónsku sme pokračovali v priesku-

me Slovačky jamy. Nadviazali sme na postup 
z minulého roku. Jaskyňa pokračuje voľne ďa-

lej, no žiaľ, pre nehodu, pri ktorej sa rozbila 
vŕtačka, sme museli akciu prerušiť. Priestory 
sme zamerali; momentálne dosahuje jaskyňa 
dĺžku 3238,4 m a hĺbku 628,6 m. Aj keď sme 
v prieskume nemohli pokračovať, podarilo sa 
nám ešte od posledného meračského bodu 
zlaniť nižšie a následne bočnými kanálmi 
obliezť ďalšiu priepasť. Momentálne je na 
konci jaskyňa rozvetvená. Riečisko sa končí 
priepasťou a v suchých častiach nás takisto 
zastavila priepasť. 

Zúčastnili sme sa na výprave do jaskýň Sa-
chalinu, ktorú organizoval P. Holúbek. Dva 
týždne sme tu skúmali jaskyne v masíve kopca 
Vajda. 

V termíne od 19. do 21. 5. 2017 sme navštívili 
jaskyne Moravského krasu spolu s členmi jas-
kyniarskej skupiny Topas. 

Pavol Pokrievka ml., predseda JK

Pohľad do vykopanej studne v Priepasti pod Ostrou. Foto: P. Pokrievka

Ťažké podmienky v jaskyni NT 5 na Tlstej
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Branislav Šmída, ktorý nie je čle
nom SSS, lebo sme ho roku 2014 na 
valnom zhromaždení z SSS vylúči
li, poslal do nášho periodika svoju 
správu o činnosti Speleoklubu UK 
Bratislava za rok 2017. V snahe priblížiť aktivity tej
to skupiny našim členom a zachovať tieto informácie 
do budúcnosti správu uverejňujeme. Trváme však 
na stanovisku, že Braňo hrubo porušil dobré vzťahy  
v našej spoločnosti a jeho konanie bolo nezlučiteľné 
s dobrými mravmi a bohužiaľ bez jeho účinnej ľú
tosti nie je možný jeho návrat medzi nás so všetkými 
dôsledkami.

Peter Holúbek, predseda SSS

Našou nosnou domácou lokalitou je už 13 ro-
kov rozsiahla vysokohorská jaskyňa Mesačný tieň 
v masíve Javorinská Široká (Tatry), v ktorej sme 
v uplynulom roku zrealizovali 5 akcií v rozsahu 
2 – 4-dňových bivakov (celkovo 17 dní strávených 
v podzemí). Počas nich sme sa venovali najmä jej 
mapovaniu. Toho cieľom a želaným výsledkom 
je postupne vytváraný kompletný mapový atlas 
jaskyne a súbor dát s prieskumníckymi grafický-
mi nákresmi. V stredových horizontoch, niekto-
rých komínoch, početných priepastiach a najmä 
v rôznych menších či i väčších prepojoch medzi 
etážami sa nám podarilo natiahnuť 872 m po-
lygónového ťahu v už prevažne známych, no do-

teraz nevykreslených priestoroch  
(v bezprostrednom okolí siene 
Nikam a za priepasťou P36 m 
Žižkovo oko). Popritom sme bez 
väčšieho úsilia objavili nových 

približne 500 m systému, z ktorých sme zma-
povali zatiaľ 332 m (chodba Slíž, Praskanica, 
siene Zmohnutá a Fajnzem, labyrint oválnych 
chodieb Klikyháky). Zdokumentovaný rozsah 
jaskyne tak prekročil hranicu tridsiatich troch 
kilometrov: aktuálna dĺžka jaskynného systému 
Mesačný tieň je 33 211 m. Avšak ešte stále tu 
zostáva zmapovať alebo premapovať niektoré 
dlhodobo obchádzané úseky alebo tie, z ktorých 
nedisponujeme z rôznych dôvodov primeranou 
mapou. Dĺžka systému v budúcnosti ešte naras-
tie. No žiadny z posledných postupov či objavov 
nás zatiaľ výraznejšie nepustil mimo už známeho 
pôdorysného rozsahu jaskyne, tak ako tomu 
bolo v prípade tiahlych úrovní Žufane či Zelený 
pes (2007) a Západná vetva (2009). Bude zároveň 
potrebné priebežne rekonštruovať súčasti našich 
statických podzemných táborov (bivakov), kde 
na niektorých spacích vakoch už definitívne 
„odišli“ (zadrhli sa z vlhkosti a korózie) zipsy, sú 
potrhané, preležané alebo vlhké karimatky alebo 
dokonca celkom zaplesnel jeden zo stále použi-
teľných stanov, kde komusi zhnil ľadvinový pás 
z organického materiálu.

oBLaStNá SkupINa uhrovec

Výkop v jaskyni Melková

V roku 2017 uskutočnili jaskyniari z Uhrov-
ca 9 akcií. 

V januári sme vzhľadom na priaznivé po-
veternostné podmienky hľadali výduchy na 
vopred vytypovaných miestach v oblasti Fod-
rovej skaly v časti Čierneho vrchu. Na jar sme 
robili povrchový prieskum v okolí Závady 
pod Čiernym vrchom. Sondovacie a kopáčske 
práce prebiehali v jaskyniach Melková, Cho-
botnica a Mramorová. Ostatné návštevy jas-
kýň Čerešňová, Hradná, Adamka, Vlčia diera, 
Hraničná v Holom vrchu mali skôr kontrolný 
charakter.

Jozef Kováčik, predseda OS

SpeLeokLuB uNIverzIty komeNSkého BratISLava
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Dve povrchové akcie venované prieskumu bra-
lísk a kosodreviny v okolí vchodu Mesačného tie-
ňa a v geneticky k nemu priľahlej Širokej doliny 
priniesli nález 6 nových jaskýň s dĺžkou 5 – 38 
m, z ktorých dve sa javia perspektívne. Počas 
výskumov v hlbokom podzemí MT sa pomerne 
dosť času venovalo aj geologicko-štruktúrnym 
meraniam, niekoľkým odberom vzoriek hornín 
na mikrofaciálnu analýzu a paleonáplavy (pies-
koílu) či drobných osteologických zvyškov (kos-
tičky netopierov a kún) na precíznejšie datovanie 
jednotlivých úrovní systému. Dobre poslúžia zá-
roveň pri tafocenologicky zameranom výskume 
vedúceho speleoklubu, ktorý začal riešiť na Ka-
tedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej 
fakulty UK. V niekoľkých vytypovaných úsekoch 
jaskyne tiež dlhodobo už niekoľko rokov sleduje-
me (datalogermi) teploty a v najvrchnejších i úpl-
ne najspodnejších partiách systému (v hĺbkach 
-400 m) sme osadili a následne po niekoľkých 
mesiacoch aj vybrali drobné biospeleologické 
pasce, ktorých materiál vyhodnocujeme v labora-
tóriu na Prírodovedeckej fakulte UK. 

Vo viacerých krasových územiach Malých 
Karpát sme sa venovali v nadväznosti na 
rozsiahlu odbornú štúdiu o Plaveckom krase 
(2010, 221 str.) speleogenetickému výskumu 

a dokumentácii krasových javov, najmä málo 
známych jaskýň. Niekoľko rekognoskačných 
akcií sme uskutočnili v Hačovej jaskyni a pri-
ľahlých masívoch Veterlína, Kršlenice, Čiernej 
skaly a Starého plášťa. Pozorne sme sledo-
vali aj vývoj niektorých závrtov v Dobrovod-
skom a Čachtickom krase. V roku 2018 sa 
v M. Karpatoch chceme znovu pustiť už aj do 
sondážnych prác, sústredene na max. dvoch 
lokalitách. (Viac za rok jedna skupina reálne či 
účinne stihnúť ani nemôže, tiež nemá zmysel 
sa rozptyľovať.) Možno nadviažeme na tie, 
ktoré sme už v minulosti otvorili, systematicky 
na nich kopávali, no bez výsledku, hoci naďalej 
zostávajú zaujímavé.

Drobná odnož členov našej skupiny pôsobí 
už niekoľko rokov aj vo východnej časti Silickej 
planiny.

Prakticky celomesačnú speleologickú výpravu 
sme urobili vo februári do tropického Laosu. 
Počas nej sme 21 dní pôsobili v teréne. 8 dní 
sme spoločne s piatimi nemeckými a francúz-
skymi, niekoľkými domácimi laoskými a jed-
ným americkým jaskyniarom štyria pôsobili 
v známej oblasti Khammouane, ktorej rozoklané 
a nesmierne skrasovatené perm-karbónske vá-
pence sa rozkladajú na ohromnej ploche 290 

Autor správy pri ojedinelých, vôbec 
najväčších kvapľoch v jaskyni Mesačný 
tieň neďaleko tzv. Nebeskej brány za kon
covými časťami významnej vetvy Žufane. 
Sintrovina je v týchto partiách špecifickej 
kalnej štruktúry, od žltkavej cez punčovú 
až po hrdzavé farby.

Najväčší priestor v tiahlej vetve Zelený pes – sieň Červený Indián. 
Jaskyňa Mesačný tieň, Tatry. Načervenalosť priestoru (dna siene) 
je spôsobená vrstvou lokálne nepriepustného podložia – červeno
zelenkavými ílovcami. Steny siene sú zo pseudohľuznatých a nad tým 
krinoidových vápencov. Foto: B. Šmída
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× 40 km a prechádzajú cez hranicu 
kontinuálne do obdobne rozsiahleho 
vápencového pohoria Phong Nha-Ke 
Bang vo Vietname. (Kde sme výskumne 
pôsobili už počas akcií v rokoch 2012 
a 2014, pozn.) Pomery v Khammouane 
sú obdobné: množstvo veľkých jaskýň 
a rozorvané, prakticky nedostupné 
planiny. Rozdiel je azda iba v klíme: 
kým vietnamskej strane panujú pra-
lesy a humídne, monzúnové počasie, 
z laoskej strany je dolu v kotlinách buš 
a vládli tu počas expedície horúce, tak-
mer aridné podmienky. Vyskytuje sa 
tu (aj v jaskyniach!) plno jedovatých 
hadov. Z miestnej osady Ban Na, kde 
nám jej obyvatelia zabezpečili príjemné 
ubytovanie v ich budhistickom chráme 
a úžasný každodenný servis v podobe 
raňajok i výdatnej večere, sme denne 
vyrážali do jaskýň, do lesa alebo k vy-
vieračkám. Spoločne s pánom Valena-
som, vedúcim výpravy, sme najviac času 
strávili pri prieskume, lezení a mapovej 
dokumentácii v rozsiahlom subhori-
zontálnom systéme Pha Soung, ktorý 
je vyvinutý v relatívne izolovanom ma-
síve asi 2 × 4 km. Po našej akcii sa táto 
lokalita stala svojou dĺžkou 20 442 m 
už 3. najdlhšou jaskyňou v Laose, pri-
čom stále ešte sú tu možnosti na ďalší 
prieskum a prepojenie s novými, zatiaľ 
lepšie neprebádanými jaskyňami. Prog-
res okolo 800 nových metrov sa potom 
počas výpravy podaril aj v ďalšej blízkej 
jaskyni Tham Dam Makhia, ktorá má 
aktuálne 1304 m a končí sa zatiaľ hl-
bokým priestranným sifónom. Celkovo 
sa počas tejto výpravy podarilo objaviť 
6300 m a presne zmapovať 5574,7 m 
chodieb. 

V rovnakom území sme si spoločne 
so skúsenou a dlhoročnou francúz-
skou dvojicou C. Mouret a J.-F. Vacqu-
ié zaskúmali a pomapovali tiež v roz-
siahlom jaskynnom systéme Khoun 
Dôn-Houay Saî, ktorý je zároveň naj-

V chodbách systému Pha Soung (Khammouane, stredný Laos). 
Foto: O. Kameniar

Vo vrchnom vchode najdlhšej jaskyne Laosu, 42 km dlhom systéme 
Khoun DônHouay Saî, pohorie Khammouane, stredný Laos. 
Priamo naproti cez údolie sa črtá masív Pha Soung s aktuálne 
viac ako 20 km dlhým rovnomenným jaskynným systémom, ktorý 
sme všestranne skúmali a dokumentovali počas našej februárovej 
výpravy. Foto: O. Kameniar

Zostava expedície Laos / Pha Soung 2017: zľava Nemec Franz Lindenmayr, náčelník osady Ban Na pán Khampeng 
(Kham) Seitavie, pani Maliwan Valenas a jej manžel a vedúci výpravy Liviu Valenas, Američan Peter Lenahan, 
Ondro Kameniar, v strednom rade zľava Jožo Grego, Francúz Claude Mouret a Braňo Šmída, dolu čupia Francúz 
JeanFrançois Vacquié a domáci Khamlex Khomxayxana. Na fotografii chýba jej autor Mário Olšavský
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dlhšou jaskyňou Laosu (42 km / +210 m) 
s obrovskými dómami (napr. sála Khamsone 
190 × 150 × 40 m). Pracovali sme tu v ďalekých 
sektoroch v SZ cípe systému, kde sa nám po-
darilo nájsť ďalšie voľné, možno 1 km aj viac 
dlhé pokračovanie v podobe mohutnej, kamsi 
stúpajúcej chodby s tiahlou ozvenou, ktorá 

nebola pre nedostatok času a extrémnu odľah-
losť ani len dôjdená do konca.

Úplne nové jaskyne sme prebádali v La-
ose v krasových celkoch mimo Kham-
mouanu, nazvaných pracovne ako Pľac-
ka a Kras troch pruhov. V prvom z území 
sme lokalizovali niekoľko záplavových 
ponorov, ktoré v podobe jaskýň bežne  
v tunelovitom profile 2 × 2 m i viac pokra-
čujú po niekoľkých desiatkach metrov do 
masívu voľne ďalej, ale aj výverovú jaskyňu, 
ktorá sa začína ohromným dómom asi 100 
× 40 m a pokračuje sieňovito asi 250 m proti 
prúdu až k rozsiahlym jazerám. V druhom 
z území celkom priestranná jaskyňa s dĺžkou 
300 m v sedle pri osade Ban Nahat predsta-
vuje zrejme fosílny ponor a je pozoruhodná  
i výskytom paleobrekcií, unikátnych mramo-
rizovaných sintrov a vzácnej troglobiontnej 
fauny. V ďalšom rozsiahlom krasovom území 
v provincii Bolikhamxay sme povedľa mohut-
nej travertínovej vyvieračky našli jej bočný 
prítok v podobe 230 m dlhej kľukatiacej sa 
jaskyne s aktívnym tokom, začínajúcej 15 m 
hlbokou priepasťou. Stále však nejde o nález 

Pri sifonálnej zóne, jazerách jaskyne Tham Khoun Dôn (Khammouane, stredný Laos). Foto: O. Kameniar, nasvetľujú 
B. Šmída a M. Olšavský

Slovenská zostava (štvorka) prírodovedcov a jasky niarov 
expedície Laos 2017: spredu doprava geológ Mário 
Olšavský, za ním zoológ Ondrej Kameniar, vzadu mala
kozoológ Jozef Grego a vedľa neho geológ a speleobiológ 
Branislav Šmída; selfie
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hlavného koridoru odvodňovania príslušného 
masívu, na to je potrebné v území zotrvať dlhší 
čas a pohľadať precíznejšie. Z jaskýň sme po-
odoberali vzorky ich fauny, a to najmä pavúky 
(Araneae), kosce (Opiliones) a vodné roztoče 
(Acari), mnohonôžky (Diplopoda), jaskynné 
ráčiky i kraby (Decapoda) a ryby (Pisces), s ná-
lezom unikátnych troglobiontných bzdôch 
(Hemiptera) a parazitických bezkrídlych dvoj-
krídlovcov, tzv. netopierích bĺch (Hippobos-
coidea). Kolega zo Speleoklubu Badizer sa 
venoval zase početným odberom drobných 
pramenných ulitníkov (Gastropoda) zo všet-
kých výverov, ktoré sme mali na trase presu-
nov. Viaceré z týchto živočíchov budú nové 
druhy pre vedu. S cieľom speleobiologického 
i povrchového zoologického výskumu sme 
navštívili aj celkovo už známejšie krasové celky 
a v nich niekoľko jaskýň (aj sprístupnenú) pri 
Vang Vieng-u, Luang Prabang a tiež umelo 
vytesanú jaskynnú svätyňu vo vulkanitoch pri 
tzv. Planine džbánov (Phonsavan). 

V Bosne a Hercegovine sme na našej v po-
radí už štvrtej expedícii zmapovali v lete 2016 
nami novoobjavenú priestrannú jaskyňu 

v pohorí Grmeč, nazvanú podľa obľúbenej 
členky ako Jama Martinka. Jaskyňa má zatiaľ 
dĺžku 450 m a možnosť pokračovania. Tvorí 
ju 30 m hlboká zvonovitá priepasť, ktorá 
nadväzuje na dómovitú, strmo spadajúcu 
chodbu s profilom až 25 × 15 m. Jaskyňa ďalej 
pokračuje mohutným klesajúcim meandrom 
s výškou chodieb 8 – 15 m. Niektoré jej časti 
sú vyzdobené pitoreskne poskrúcanými tzv. 
povrazcovitými kvapľami s dĺžkou až 2 – 3 m.  
V Grmeči sme sa venovali aj vyhľadávaniu 
nových jaskynných otvorov v ďalších jeho 
podcelkoch a na neprehľadne zarastených 
planinách s veľkými závrtmi. Výsledkom je 
aj nález mohutnej, šikmo klesajúcej dómovi-
tej paleojaskyne s veľkým portálom a dĺžkou 
okolo 80 – 100 m. Vo viacerých jaskyniach se-
verozápadnej a strednej Bosny sme sa zároveň 
venovali biospeleologickému výskumu a zbe-
rom zaujímavej troglo biontnej a stygobiont-
nej fauny. Problémom pri výskumoch sú tu 
stále samozrejme míny.

O jaskynnej faune (Coleoptera, Crustacea, 
slepé ryby atď.) sme prednášali v rámci pred-
metu Ekológia subteránnych živočíchov štu-

Vstupná priepasť novoobjavenej jaskyne Jama Martinka 
v severozápadnej Bosne a Hercegovine, pohorie Grmeč. 
Foto: B. Šmída

Na ťahu subhorizontálnej hlavnej chodby jaskyne Jama 
Martinka. 
Foto: B. Šmída
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dentom vyšších ročníkov magisterského prog-
ramu Zoológie na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave. Dve prednášky (Laos a Bosna  
a Hercegovina) sme odprezentovali aj na Spe-
leomítingu v L. Jáne. Teraz už členka nášho 
klubu Martina Dršková v lete úspešne zavŕšila 
svoje aktívne dvojročné pôsobenie ako tajom-
níčka FSE (Európskej speleologickej federá-
cie) a túto dôležitú pozíciu sa opäť podarilo 
posunúť ďalšej slovenskej zástupkyni Alene 
Gessert zo spriazneného Speleoklubu UPJŠ. 
Zúčastnili sme sa i Jaskyniarskeho týždňa 
pri Baradle a boli sa tam podívať exkurzne 

s kamarátmi v Ardovskej jaskyni a Čertovej 
diere pri Domici. V poslednom období už 
opäť máme čas plniť staršími i aktuálnymi 
príspevkami aj našu klubovú webovú stránku 
(www.mesacnytien.sk).

V krasovom teréne a v jaskyniach či pri ich 
vyhľadávaní, bádaní a mapovaní sme strávili 
z roku celkovo 50 dní počas 13 domácich akcií 
a 2 zahraničných expedícií. Tešíme sa už na 
ďalšiu sezónu, ktorá bude azda ešte vydarenej-
šia než tá posledná!

Branislav Šmída, 
vedúci speleoklubu

SpeLeokLuB uNIverzIty p. j. šaFárIka košIce

domáce aktivity
V uplynulom roku sme pracovali na tradič-

ných lokalitách, prevažne na území Sloven-
ského krasu. Vzhľadom na zastúpenie členov 
na akciách i zloženia členov klubu prevládalo 
smerovanie k vedeckovýskumnej činnosti. Šlo 
o budovania a udržovania rozsiahlej monito-
rovacej siete v jaskyniach Skalistý potok, sys-
tému Čertova diera-Domica, v Silickej ľadnici  
a v Drienovskej jaskyni. Praktický speleologic-
ký výskum a mapovanie tvorili iba časť aktivi-
ty. Spolu sa uskutočnilo 178 akcií, časť z toho 
mala charakter budovania infraštruktúry a po-
vrchového prieskumu. Priebežne sa mapovali 
objavené priestory v systéme Domice. Novú 
technológiu (skenovanie stanicou TLS) sme 
realizovali v rámci podielu na vedeckovýskum-
nej aktivite Ústavu geografie Prírodovedeckej 
fakulty UPJŠ v Košiciach. Realizovalo sa viac 
ako 500 skenovacích pozícií.

V jaskyni Skalistý potok sa uskutočni-
lo 17 akcií. Praktický speleologický pries-
kum sa obmedzil na speleopotápačské akcie, 
a to výlučne v tzv. priamom smere. Dve ak-
cie sme uskutočnili v spolupráci so skupi-
nou Speleodiver, tri akcie vlastnými silami. 
Akcie nepriniesli nové skutočnosti, pozitív-
na bola skúška rádiotestom na spresnenie 
polohy častí za 21. sifónom vzhľadom na 
povrch v oblasti na úpätí planiny. Prebehla 
výmena vystrojenia časti „Traverzu“ a „Ces-
ty nadol“ za spolupráce s maďarskými spe-
leológmi. V jaskyni sme viedli 2 exkurzie 
v rámci Jaskyniarskeho týždňa. V jaskyni pre-

bieha 1× mesačne odčítanie 2 dilatometrov  
(v horných častiach a štôlni na úpätí), sle-
dovanie 3 tlakových sond MARS v 2 hydro-
logických profiloch a 1 hladiny podzemnej 
vody (nad P31 a Kladenská chodba), 1 logera  
COMET a meteostanice so zrážkomerom.

V systéme Čertova diera-Domica prebieha 
na základe súhlasu Správy slovenských jaskýň 
a dohody s Prírodovedeckou fakultou Univer-
zity P. J. Šafárika od r. 2013 prieskum, 3D 
mapovanie a výskum modelovania klimato-
logických a hydrologických parametrov. V sú-
vise s týmito aktivitami prebieha sledovanie  
3 povrchových zrážkomerov a 4 tlakových sond, 
z toho 3 na hydrologických profiloch v časti 
sústavy Čertova diera-Domica, ako aj expedič-
né odčítanie termologerov Comet. Praktický 
speleo logický prieskum prebehol na prítoku 
Styxu v oblasti „Za rúrou“ s čiastkovým postu-
pom cca 10 m a lezenie komína „Za rúrou“ po-
mocou lezeckého stĺpa. Klasickými metódami 
sme uskutočnili 3 mapovacie akcie, výsledkom 
čoho je predĺženie systému o 279 m. Mapovalo 
sa: kontrolný ťah v meandri smerom k ponoru 
Smradľavého jazierka, v Majkovej sieni objav 
Chodby VŠT, v oblasti Blúdivého dómu, ko-
mína „Za rúrou“. Skenovanie skenerom Riegl 
VZ-1000: skenovali sme 1. a 2. plavbu v stave 
s nízkym stavom vody a kaňon až po hranicu 
s Maďarskom. Cieľom aktivity je vytvoriť úplný 
3D model, takže skenujeme aj ťažko prístupné 
časti Čertovej diery. Informácie o interaktívnom 
modeli a jeho používaní sú v príspevku J. Šupin-
ského v Spravodaji SSS 4/2017.
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V Silickej ľadnici prebieha zásluhou štu-
dentov a doktorandov PF UPJŠ výskum dyna-
miky mikroklímy v 3D prostredí, v spoluprá-
ci so skupinou Minotaurus, v rámci rôznych 
projektov (VEGA, APVV). V jaskyni sme od  
r. 2014 inštalovali spolu už 20 logerov Comet. 
Skenovanie TLS sa uskutočnilo už 4 × a jeho 
cieľom je zistiť dynamiku pohybu a distribúcie 
ľadovej výplne.

V Drienovskej jaskyni (pôvodný ľudový 
názov „Piťkó“) na základe žiadosti dr. Bries-
tenského z AVČR a so súhlasom Speleoklubu 
Cassovia prebieha od r. 2013 fotografické sní-
manie dilatometra nad riečiskom v blízkos-
ti povrchového umelého vchodu. Z pôvodnej 
požiadavky na 12 akcií ročne sme redukovali 
sledovanie na 4 – 5 akcií s ohľadom na aktivitu 
chiropterofauny.

V Moldavskej jaskyni sme uskutočnili 
upratovanie vo vchode, odhrdzavenie a nový 
náter uzáveru. V tejto jaskyni, žiaľ, speleolo-
gický prieskum aktuálne neprebieha. Na zá-
klade žiadosti vedeckovýskumného oddelenia 

Správy slovenských jaskýň sme sprevádzali 
pri geomorfologickej pochôdzke, pri zavedení 
tlakovej sondy MARS do Slukovej studne (doc. 
Bella, dr. Haviarová). 

Okrem toho sme realizovali povrchový prie-
skum a sondovacie práce vo viacerých krátkych 
jaskyniach Jasovskej planiny: Tvarohová skala, 
Vianočná jaskyňa, v Medzevskej pahorkatine: 
Zrútená jaskyňa, v Zádielskej doline: j. Fajka, 
Lôžková, Guánová, v spolupráci so Š. Matisom 
sa podieľali sa na sčítaní netopierov. Viedli sme 
5 exkurzií v rámci Jaskyniarskeho týždňa SSS  
(1 povrchový výkop pod Líščou dierou, 2 × kom-
pletný prechod systémom Domice, 2 × Skalistý 
potok). Pri týchto aktivitách sa spolupracovalo 
s členmi skupiny Adonis. V roku 2017 sa vý-
skum Kysackej jaskyne značne obmedzil z dôvo-
du presunu aktivít na iné lokality. 1 externý člen 
skupiny pracoval v oblasti Vysokých Tatier (kras 
Javorinskej Širokej), jeho aktivity sú uvedené 
v správe príslušnej skupiny.

Časť skupiny vynaložila značnú energiu na 
budovanie terénnej základne a infraštruktúry 
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Naša činnosť v roku 2017 bola sú-
stredená na krasové lokality Kri-
vánskej a Lúčanskej Malej Fat-
ry. Venovali sme sa prieskumu 
v oblasti Vrátnej, Belskej, Kurskej 
doliny, Stratenca a okolia hradu 
Strečno.

Strečno. Počas roka sme uskutoč-
nili niekoľko pracovných akcií v Sala-
mandrovej jaskyni a Hradnej 1. V Salaman-
drovej sme pokračovali v rozširovaní Vstupnej 
chodby. V Hradnej 1 sme na konci hlavného 
ťahu kopali piesčité sedimenty s cieľom po-
stúpiť ďalej. Práce sme museli prerušiť pre 
budovanie oporných pilierov pred vchodom 
do jaskyne firmou Geotechnika. Jednu ak-
ciu sme uskutočnili v Ponorovej jaskyni, kde 
sme kopali naplavené sedimenty. Na spoloč-
nej akcii s P. Herichom sa podarilo zame-
rať a zdokumentovať Jaskyňu pod kaplnkou 
a Kleskeňovu jaskyňu. Vchody následne firma 

Geotechnika zasitovala oceľovým ple-
tivom proti padaniu voľných skál  

a ďalší prieskum tu už nie je mož-
ný. Ostatné jaskyne v tejto oblasti 
sme navštívili len za účelom do-
kumentácie a sledovania klimatic-

kých pomerov. 
Vrátna dolina. Jednu prieskumnú 

akciu sme uskutočnili vo Wratnuelle, 
Šupicovej jaskyni a priepastke WC-1. Exkurzne 

sme zostúpili do Sondy č. 9. Pokračovali sme 
v meračských prácach v Jaskyni nad vyvierač-
kou. V teréne sme uskutočnili štyri povrchové 
prieskumné akcie. 

Belská dolina. V tejto lokalite sme pokračo-
vali v dokumentácii krasových javov ako súčasti 
komplexného spracovania celej doliny. 

Stratenec a Kurská dolina. V Stratenec-
kej priepasti sme uskutočnili dve pracovné 
akcie, ktoré však nepriniesli postup ďalej. 
V Starej strateneckej jaskyni sme sondovali 

v Lačnovskom kaňone na Branisku, kde rea-
lizuje tiež hydrologický výskum (stopovacie 
skúšky, meranie prietoku v 2 profiloch).

zahraničné aktivity
Dvaja členovia (Z. Hochmuth, V. Hochmuth-

ová) sa zúčastnili 17. kongresu UIS v Austrálii. 
Okrem aktívnej účasti na vedeckej časti kon-
gresu absolvovali exkurziu do Jenolan caves 
v Blue Mts. V severnej časti kontinentu navští-
vili oblasť jaskynných previsov Nabiru so skal-
nými kresbami domorodcov. 1 člen navštívil 
Luray caverns v NP Shenandoah v blízkosti 
Washingtonu D.C. (USA).

Člen skupiny S. Danko s priateľmi realizoval 
exkurzné aktivity v blízkych krajinách. V jasky-
ni Fekete barlang (Bükk) sa spolu s miestnymi 
jaskyniarmi podieľal na praktickom prieskume 
(rozširovacie práce), v Ternopilskej oblasti na 
Ukrajine navštívil jaskyňu Ozernaja (dĺžka 150 
km) a jaskyňu Mlynky (50 km), v Rumunsku 
najdlhšiu jaskyňu Pestera Vantului a okolie (aj 
S. Danko, N. Danko), v Slovinsku kras v okolí 
Škocjanských jaskýň.

Člen skupiny K. Gessert sa zúčastnil viace-
rých výskumných akcií v Nemecku, zamera-

ných na speleologický prieskum v jaskyniach: 
systém jaskyne Blauhöhle, Hausener Bröller, 
Wimsener Höhle. Od 28. 7. do 19. 8. 2017 vy-
hľadávali Alena a Karsten Gessertovci v teréne 
na sopečných ostrovoch Lanzarote a Fuerte-
ventura otvorené hornitos a vstupy do lávo-
vých jaskýň. 17. až 19. 9. 2017 sa spolu zúčast-
nili na Eurospeleu 2017 v belgickom Ferrières 
a zasadaní Európskej speleologickej federácie 
vo Ferrières a v priestoroch sprístupnenej jas-
kyne Han-sur-Lesse. Sprevádzali sme skupinu 
čínskych výskumníkov z inštitútu pre výskum 
krasu z Guilinu v niektorých jaskyniach u nás 
(Skalistý potok, Domica, Silická ľadnica, De-
mänovský jaskynný systém).

Na obdobie 2017 – 2021 sa naša členka dr. A. 
Gessert stala generálnou sekretárkou Európ-
skej speleologickej federácie (FSE).

publikácie
Členovia klubu sa zúčastnili aktívne vedec-

kých a odborných podujatí, publikovali v do-
mácich časopisoch (Spravodaj SSS, Slovenský 
kras) i v zahraničných renomovaných periodi-
kách a zborníkoch.

Zdenko Hochmuth, vedúci speleoklubu 

jaSkyNIarSky kLuB varíN
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v časti Suché piesky. V Kukurišovej jaskyni 
sme kopali vo Vstupnom dóme v rozpraco-
vanej sonde. V oblasti Prostej sme vykonali 
povrchový prieskum, v rámci ktorého sme 
kontrolne navštívili aj jednotlivé doteraz 
známe lokality. 

Centrálne a ostatné 
akcie. Zúčastnili sme sa 
Speleomítingu, kde sme 
sa prezentovali videofil-
mom o krasových javoch 
v okolí hradu Strečno. 
Na podujatí organizova-
nom Národným parkom 
Malá Fatra pri príleži-
tosti polstoročia profe-
sionálnej ochrany prí-
rody v Malej Fatre sme 
vystúpili s prednáškou 
a videofilmom o Jaskyni 
nad vyvieračkou. Našu 
činnosť naďalej prezen-
tujeme vo vývesnej skrin-
ke vo Varíne, oblastných 
periodikách a na webo-
vej stránke www.speleo-
varin.sss.sk. 

Zhrnutie. Celkovo sme zorganizovali 28 
pracovných akcií a 10 povrchových prieskum-
ných akcií v teréne. Z akcií sme vyhotovili 11 
technických denníkov. Objavili, resp. postúpili 
sme 12 metrov a zamerali 22 metrov.

Pavol Cvacho, tajomník klubu

Jaskyňa nad vyvieračkou Stará stratenecká jaskyňa

Kukurišova jaskyňa
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Členovia oblastnej skupiny 
pracovali počas uplynulého 
roka na lokalitách Belianske-
ho krasu, Blatnického a Ga-
derského krasu a vrchu Zniev 
– Sokol. Zároveň sme v tomto 
roku prehodnotili prieskum vykoná-
vaný v rokoch 2003 – 2004 v oblastiach Skla-
binského Podzámku a Podhradia a rozhodli 
sme sa pre ich opätovný prieskum. Celkovo 
sme uskutočnili 55 akcií, z ktorých sa vypra-
covalo 52 technických denníkov. V oblasti 
už spomínaného Sklabinského Podzámku 
sme prieskum zamerali na Kantorskú dolinu, 
vrch Dedkov, Prieložnicu a jej priľahlé časti.  
V oblasti Podhradia sme uskutočnili pries-
kum vrchu Kopec, Hradskej doliny a Hlavnej 
doliny.

prieskumná činnosť
Beliansky kras
V Suchej jaskyni 1 pokračujeme 

v prieskume Nízkej chodby a v pre-
kopávaní nádejného pokračovania  
v Rebrovej chodbe. 

V Suchej jaskyni 2 sme vykonávali 
sondážne práce na rôznych miestach 
jaskyne. Zároveň sme pokračovali  
v práci v časti Náhoda, kde sme zväč-
šili prielez do paralelnej priepasti,  
a aj naďalej tu pokračujeme vo výko-
pových prácach. 

V Perlovej jaskyni sme pracovali  
v zadných partiách novoobjavenej čas-
ti Zrútená sieň – pokračovanie Zlo-
meného domu, zatiaľ neuvedeného 
na mape. Sústredili sme sa na práce  
v mohutnom závale, ktoré sme ukon-
čili z dôvodu možnosti ďalšieho po-
stupu kolegov z vedľajšej skupiny vo 
vyšších partiách zúžených časti jasky-
ne – možnosť porovnania na mape po 
dokreslení časti Zrútená sieň. 

V systéme jaskýň Medvedia-Javorina 
sme venovali najväčšie úsilie v nových 
častiach. Vykonali sme tu sondážne 
práce na rozličných miestach, no mo-
mentálne sa zameriavame na veľký 
kužeľový zával. Zároveň prebiehajú 

sondážne práce v časti Medvedia  
a takisto sa vymenil lanový reb-
rík v prepojení. 

Jaskyňa D 7 – Javorinka. Tu 
pokračujeme v odstraňovaní 

nánosu. V neďalekej jaskyni D 8 
sa vykonávajú sondážne práce a spo-

radicky sme obnovili výkopové práce v Suchej 
jaskyni 5.

V Žiarnej jaskyni 2 pokračujeme vo výkopo-
vých prácach v Bahennej chodbe, kde po ot-
vorení odvodňovacieho kanálika prestalo túto 
časť jaskyne zatápať. Naďalej prekopávame 
túto zabahnenú časť chodby. 

Blatnický a Gaderský kras
Tu pokračujeme vo výkopových prácach  

v jaskyni VR 3 vo Vrátnej doline a v povrcho-
vom prieskume ďalších skalných partií Vrátnej 
doliny. Robíme povrchový prieskum skalných 
terás v spodnej časti Juriášovej doliny. 

Suchá jaskyňa 1. Foto: F. Vacek

Suchá jaskyňa 2. Foto: D. Hric

oBLaStNá SkupINa veľká Fatra
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Žiar, Sokol
Vrch Zniev – tu 

pokračujeme v povr-
chovom prieskume  
a prieskume skal-
ných terás.

ochrana krasu
Tak ako každý rok 

sa venujeme ochra-
ne jaskýň, ich okolia  
a údržbe uzáverov. 
Vykonávajú sa aj 
kontroly jaskýň men-
šieho významu. 

Ďalšia činnosť
Aj naďalej sa sna-

žíme propagovať 
speleológiu a ochra-
nu prírody v radoch 
mladšej i staršej ge-
nerácie. Speleomítin-
gu v Liptovskom Jáne 
sa zúčastnili 4 členo-
via. Priebežne sa vy-
konávajú precvičenia 
jednolanovej techni-
ky, záchranných prác 
a voľného lezenia. 

Zuzana Vaceková ml.

Činnosť Žilinského jaskyniarske-
ho klubu pokračuje v rozbehnu-
tých aktivitách – ochrana príro-
dy a ochrana jaskýň v lokalitách 
Lúčanskej Malej Fatry, prezentácia 
klubu, pokračovanie prieskumných 
prác na Lietavskom hrade. 

Akcie sa uskutočňujú hlavne v Lúčan-
skej Malej Fatre, prieskumné akcie v Stráňav-
skej doline sú realizované na vrchoch Hoblík  
a Polom. Účelom týchto akcií je prieskum se-
verozápadnej strany Hoblíka a krasových javov  
v priestoroch lokality. Prieskum bol rozdelený 
do viacerých samostatných akcií, aby sa pokrylo 
čo najväčšie územie. Lokalitu naďalej doku-
mentujeme, zatiaľ bez väčších objavov. 

Edo s Tiborom naďalej pracujú pri odstrá-
není zavaleného vstupu Pučkovej jaskyne. 
Zával tvoria dva od seba nezávislé kmene 
stromu, ktoré sú uložené priečne na sebe 
a bránia vstupu do jaskyne. Ďalší zával 
tvorí prepadnutie stropu a zosypanie 
sutiny do priestoru. Práce na závale po-
kračujú pomaly aj preto, lebo akcií sa 
zúčastňuje malé množstvo jaskyniarov. 

Pravidlom sa stalo, že Žilinský jasky-
niarsky klub na pozvanie základných škôl 
prednáša o poslaní a činnosti Slovenskej 
speleologickej spoločnosti, ale aj o svojej 
činnosti v rámci akcií „Jaskyniarstvo ne-
známe, príď a spoznaj“ na základných 
školách v Žiline. Pri prednáškach nechý-

ba ani ochrana prírody, speleologická 
technika, viazanie uzlov a používa-
nie bezpečnostných a istiacich prv-
kov. Klub spolu s deťmi sa zapája 
aj do podujatia Naša Žilina, pri 
čistení a ochrane prírody v Žiline. 
Emil a Pavol sa aktívne venujú 

prieskumným akciám na Lietavskom 
hrade, kde v minulom roku odpracova-

li viac ako tridsať dní. V súčasnosti mapujú 
a dokumentujú pozemné priestory Lietavské-
ho hradu, ktorý je unikátny aj z hľadiska sta-
vebno-historického, keď každý vyčistený meter 
prispieva k poznaniu vlastnej histórie hradu. 
Viac informácií nájdete na stránkach klubu 
www.jaskyniari.sk.

Tibor Pajtina, predseda klubu

Pri čistení studne Lietavskom hrade

ŽILINSký jaSkyNIarSky kLuB

Perlová jaskyňa. Foto: D. Hric
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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 2017

P.č. Skupina, klub Počet 
akcií

Počet 
TD

Objavy (m)
doma/zahr.

Zamerané (m)
doma/zahr.

Počet 
členov

Zaplatené 
členské(€)

Zaplatené 
členské (%)

1 Adama Vallu 64 35 291,50 100
2 Adonis Ten 11 11 6 60,00 100
3 Aragonit 52 –/15 –/91,6 24 214,00 100
4 Arachnos 37 17 155 6,7 5 50,00 100
5 Badizer Ardovo 14 140,00 100
6 Banská Bystrica 92 148 274 19 177,00 100
7 Bratislava 140 140 624 310 38 354,00 100
8 Brezno 64 8 45 104 8 80,00 100
9 Cassovia 25 14 800 1940 37 304,00 100
10 Čachtice 138 30/138 20 148,00 100
11 Červené vrchy 120 6 60,00 100
12 Demänovská Dolina 156 1059 1389 26 260,00 100
13 Detva 23 23 15 7 50,50 100
14 Drienka 80 15/100 1140 14 140,00 100
15 Dubnica nad Váhom 78 22 197,00 100
16 Ďumbier 10 3,50 10
17 Hájsky klub šport. spel. 22 86 26 260,00 100
18 Handlová 8 34,50 100
19 Chočské vrchy 52 52 166 381 20 187,00 100
20 Inovec 121 109 24 5 43,50 100
21 Jána Majku 26 120/140 21 210,00 100
22 Liptovská Teplička 8 6 60,00 100
23 Liptovský Mikuláš 85 206 15 150,00 100
24 Liptovský Trnovec 6 14 120,50 100
25 Malá Fatra 16 8 80,00 100
26 Minotaurus 10 100,00 100
27 Muránska planina 42 326 758 11 110,00 100
28 Nicolaus 143 143 267/20 133/44 38 380,00 100
29 Orava 40 15 18 160,50 100
30 Plavecké Podhradie 77 77 53 33 274,50 100
31 Prešov 13 15 137,00 100
32 Rimavská Sobota 16 38,6 38,6 21 177,50 100
33 Rokoš 1 10 93,50 100
34 Rožňava 34 19 300 23 223,50 100
35 Ružomberok 186 12 120,00 100
36 Slovenský raj 69 69 377 416 37 292,00 100
37 Sekcia speleopotápania 26 5 0 0
38 Speleodiver -/2420 -3520 10 100,00 100
39 Spišská Belá 140 21 171,00 100
40 Strážovské vrchy 232 172 60 49 457,50 100
41 Šariš 60 32 509 364 15 130,50 100
42 Tisovec 55 570 22 168,00 100
43 Trenčiansky speleoklub 9 4 2 10 90,00 100
44 Tribeč 4 2 0,5 13 117,00 100
45 Trnava 43 8,5 17 170,00 100
46 Turiec 62 182,5/100 168/250 28 260,50 100
47 Uhrovec 9 5 50,00 100
48 UK Bratislava 50 590/1294 3650/3150 8 80,00 100
49 UPJŠ Košice 178 60 180 293 15 124,00 100
50 Varín 28 11 12 22 8 40,00 50
51 Veľká Fatra 55 52 9,5 13 130,00 100
52 Žilinský jaskyniarsky klub 9 90,00 100

Nezaradení členovia 8
Čestní členovia 8

spolu 2784 1170 7051,4/4207 11 387,3/7055,6 898 7922,00
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prehľad hospodárenia SSS v roku 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018

PRÍJMY Plnenie
2016

Návrh
2017

Plnenie
2017

Návrh 
2018

členské príspevky 7625,50 7600,00 8098,50 8900
2 % z dane z príjmu 6522,00 6000,00 8665,26 6000
komisionálny predaj 398,40 500,00 52,00 200
Speleomíting 415,00 500,00 397,00 500
úroky banka 0,40 1,00 0,00 0
Speleofotografia 1822,29 0,00 0,00 0
dary, reklama 800,00 1000,00 670,00 1000
grant SSJ, iné granty 985,00 0,00 3 585,00 1000
vrátenie zdravotného poistenia 2016 388,08 390,00 393,96 400
SPOLU 18 956,67 15 991,00 21 861,72 18 000

VÝDAVKY Plnenie
2016

Návrh
2017

Plnenie
2017

Návrh 
2018

Spravodaj 4078,00 6300,00 6367,84 6000
Speleomíting 279,06 600,00 400,00 400
Centrálne akcie (JT, SŠ) 437,00 500,00 369,00 500
dohody, mzda 3858,36 3750,00 3747,48 3750
2 % čerpanie – skupiny a kluby 3913,19 4000,00 6296,76 5000
kancelárske potreby 37,61 50,00 110,21 100
cestovné 0,00 100,00 126,63 100
poštovné 204,99 200,00 71,10 150
kongres poplatok 0,00 350,00 320,43
reprezentačné 0,00 50,00 13,20 30
webová stránka, doména 224,00 125,00 119,92 120
poplatok FSE, UIS 100,00 200,00 200,00 200
občerstvenie 32,31 50,00 18,92 50
poplatky banka a daň 85,64 100,00 111,9 120
overenie listín, kolky, registrácia 2 % 52,96 60,00 0 80
antivírusový program 27,90 50,30 50,30 0
školenie pracovníkov 0,00 60,00
iné publikácie 300,00 500,00 0
grant SSJ, iné granty 788,00 0,00 2456,72 900
publikačná činnosť skupín/klubov 0,00 0,00 0
Speleofotografia, ceny, katalóg 2622,40 0,00 0 0
SPOLU 17 041,42 16 985,30 20 840,41 17 500

Stav finančných prostriedkov SSS k 31. 12. 2017 17 566,10

Stav rezervného fondu k 22. 11. 2017 8 631,26 

Cenné papiere k 31. 12. 2017 6 760,85 
Poznámka: 
Všetky sumy sú uvedené v €
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taBuľka NajdLhších jaSkýň Na SLoveNSku stav k 31. 3. 2018

ján tencer
 1.  Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ................................................ 41 540
 2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .................................................................... 31 840 (9031)*
 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  ......................................................................................  17 381
 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 ...............................................................  6 882
 11.  Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...........................................................................  5 034
 12. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ......................................................................  4 653
 13.  Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie  ................................  4 502
 14.  Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  ........................................................................ 3 957
 15. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina  ...........................................................................  3 924
 16.  Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  ..............................................................................................  3 865
 17. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  ................................................. 3 531
 18. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...........................................................  3 241
 19. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ..........................................................  3 233
 20. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné  ......................................................................................  3 232
 21. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra  .................................................................................. 3 216
 22.  Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ......................................................................  3 138
 23. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina  .......................................................  3 070
 24. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................................  2 756
 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. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty ...................................................... 2 174
 29. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče .........................................................................................  2 026
 30. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ...................................................................  1 938 
  31. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát  ................................................................................  1 848
 32. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ................................................................................. 1 818 
 33.  Systém Suchej a Mokrej diery, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ........................................................  1 764
 34. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ...........................................................................  1 755
 35. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .......................................................  1 658
 36.  Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie  .....................  1 570
 37. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina ......................................................................  1 558 
 38.  Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ....................................................................  1 550
 39. Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra  ........................................................................................... 1 541
 40. Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .................................................................................  1 536
 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  ............................................  1 212
 50. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina ...........................................  1 189
 51. Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  .......................................................................  1 139
 52. Sedlákova diera, Belianske Tatry, Vysoké Tatry  ................................................................................. 1 105
 53. Brázda, Slovenský kras, Silická planina .................................................................................................  1 100
 54.  Jaskyňa Sedmička, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ......................................................................  1 025
 55. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina ...................................................... 1 010 
 
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 stabilizované
ho meračského polygónu.
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 1.  Hipmanove jaskyne, 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.  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. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .......................................................................................................  129 
 28.  Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ...............................................................................................  128
 29.  Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................................  125
 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. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné  .....................................................................................................  115
 36.  Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ................................................................  112
 37.  Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  ...............................................................................................  112
 38.  Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................................................  110
 39.  Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch  .......................................................................................................................  110
 40.  Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  .............................................................................................................  110
 41. Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina  .............................................................................................  108,5
 42. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Mojtínsky kras ..................................................................  107
 43. Sedlákova diera, Vysoké Tatry, Belianske Tatry  ................................................................................................    106 
 44. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ...................................................................  107
 45. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá  ......................................................................................................  106
 46. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina  ............................................................................................   101
 47. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  .................................................................................................  100
 48. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie  ....................................................................  99
 49. Nová Michňová, M 2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .................................................................   97,5
 50. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................................................  97
 51. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .......................................................................................  97
 52. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch  ............................................................................................  93
 53. Priepasť v Grúni, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...........................................................................................  92
 54.  Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov  ......................................................................................................  92
 55.  Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...................................................................................  91
 56.  Nová muflónia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina  ...........................................................................  88
 57. Prievanová diera, Slovenský kras, Plešivecká planina .........................................................................................  87
 Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny. 

taBuľka NajhLBších jaSkýň Na SLoveNSku stav k 31. 3. 2018

ján tencer
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Rozhodnutie zaradiť výberový predmet Spe-
leológia do vyučovacieho procesu malo viacero 
dôvodov. Jedným z hlavných bola možnosť 
predstaviť speleológiu ako multidisciplinárnu 
vedu a zároveň predstaviť všetky možnosti spe-
leológie. Tomu sme nastavili aj schému pred-
nášok. Poslucháči vďaka nim majú možnosť 
získať informácie o vzniku krasu, výplniach 
jaskýň, ale aj o biospeleológii, paleontológii, 
hydrogeológii či geofyzike. Na svoje si prídu 
študenti aj pri prednáškach o archeológii alebo 
terénnych cvičeniach v krasových oblastiach 
Malých Karpát. Pestrosť prednášok odzrkad-
ľuje aj záujem poslucháčov z iných odborov.  
Okrem študentov geovied možno na prednáš-
kach stretnúť biológov, chemikov, environmen-
talistov či učiteľov v rôznych kombináciách.

V minulom roku absolvovalo Speleológiu 52 
študentov bakalárskeho štúdia. V tomto roku 
sa počet ustálil na 54 študentoch. Štúdium 
zabezpečuje Katedra geológie a paleontoló-
gie v kooperácii s inými katedrami geologickej 
sekcie. Takisto spolupracujeme aj s inými od-
borníkmi, ktorí sa podieľajú na výučbe. 

Po úspešnom prvom roku sme nasadili no-
vinku v podobe výberového predmetu Speleo-
lógia 2 pre magisterský stupeň. V tomto roku 
sa nám naň prihlásilo 13 študentov magister-
ského stupňa. Speleológia 2 
je v porovnaní s bakalárskym 
stupňom viac zameraná už 
na konkrétne procesy, ktoré 
sa podieľajú pri vzniku krasu. 
Samozrejme, nebudú chýbať 
ani praktické ukážky v krase 
a v jaskyniach samotných.

Veríme, že sa nám podarí 
vzbudiť u študentov záujem 
o speleológiu. A možno raz 
doplnia rady vedcov, pre kto-
rých sú jaskyne cenným la-
boratóriom. Prípadne sa ich 
záujem pretaví do praktické-
ho poznávania jaskýň so všet-
kým, čo k tomu patrí. Zároveň 

chcem poďakovať všetkým, ktorí sa podieľajú 
na výučbe predmetu. 

 
Zoznam prednášok
• Úvod do speleológie  

(prof. Aubrecht, Dr. Lačný, Dr. Lánczos)
• Geologické a geomorfologické aspekty 

vzniku jaskýň (doc. Bella)
• Výplne jaskýň (Dr. Sliva, Dr. Lačný)
• Biospeleológia (doc. Mock)
• Jaskyne na Slovensku (doc. Magdolen)
• Jaskyne v nekarbonátovom prostredí  

(Dr. Lánczos)
• Praktický speleologický výskum  

(Dr. Lačný, Mgr. Csibri)
• Hydrogeológia a geochémia jaskýň  

(Dr. Lánczos, Mgr. Filipčíková)
• Geofyzikálne metódy využívané  

pri prieskume jaskýň  
(Dr. Putiška, Dr. Kušnirák, Dr. Dostál)

• Význam paleontológie v jaskynnom  
prostredí (doc. Sabol)

• Význam archeológie v jaskynnom prostredí 
(Ing. Neruda)

• Paleoklíma a kryogénne javy v jaskyniach 
(Mgr. Luhová)

• Terénne cvičenie  
(Mgr. Filipčíková, Mgr. Csibri)

Na prírodovedeckej FakuLte uk Sa uŽ druhý 
rok úSpešNe vyučuje výBerový predmet  

SpeLeoLógIa
alexander Lačný

Na prednáške z predmetu Speleológia. Foto: T. Lánczos
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Tam dole odpočítavají kapky rozdílnými hlasy  
s úzkostnou přesností čas a pro nikoho. Přebírají mi
nuty a vteřiny, ale na hladinách podzemních jezer 
spí odlesk věčnosti.

Rudolf Těsnohlídek, Demänová, 1921

Širokým úvodom
Na krste novej knižky Elenky Hipmanovej 

ma premkol pocit, že s podobnou témou som 
sa už kedysi stretol. Namiesto doliny Štiavnice, 
dnes nazývanej Jánskou, tu na prvom mieste 
figurovala jej sesterská dolina – Demänovská. 
Bola to práve rozprávková kniha česko-morav-
ského spisovateľa, básnika, dramatika, novi-
nára, prekladateľa a neúnavného propagátora 
krás slovenskej prírody a najmä Demänovskej 
doliny a jej jaskynného podzemia, ktoré si 
tak veľmi obľúbil, Rudolfa Těsnohlídka (7. 
6. 1882 Čáslav – 12. 1. 1928 Brno). Príbeh, 
ktorý dnes už pozná len málokto, pretože 
sa nestal kultovou záležitosťou ako napr. iná 
Těsnohlídkova kniha, Liška Bystrouška, zhu-
dobnená, zdramatizovaná v opere i stvárnená  
v rozhlasovej adaptácii, by mohli poznať najmä 
tí najstarší jaskyniari. Príbeh o mocnom, no 
nerozvážnom kráľovi Ďumbierovi, vladárovi 
Gápľovi, rytieroch Chopkovi a Bôrovi, uhliarovi 
Ludárovi, krásnej kráľovnej Štiavnici a prin-
ceznej Lúčanke, jej sestre Štiavničke a krásavici 
Demänovej s názvom O zakleté Lúčance, je prav-
depodobne prvou rozprávkovou podobou prí-
behu o vzniku jaskýň vôbec. Spisovateľ Rudolf 
Těsno hlídek ani ilustrátor Eduard Milén nie sú 
vo svete literatúry neznámymi menami. Milén  
v rozmedzí tridsiatych až šesťdesiatych rokov 
ilustroval desiatky kníh a na poli nielen kniž-
ných ilustrácií, malieb a grafiky, ale aj scéno-
grafie a dizajnu sa napriek svojmu strohému 
vyjadrovaciemu štýlu stal skutočným pojmom. 
Těsnohlídek bol osobnosťou omnoho kompli-
kovanejšou, svojou škandinávskou melanchóli-
ou, životným pesimizmom so zdôrazňovaním 
tragických udalostí, inotajnou kritikou spoloč-
nosti a nezlomnou vierou v uzdravenie sveta 
bol akýmsi Oscarom Wildeom československej 
literatúry. Jindřich Uher ho nazval Argonautom 

z Moravy. Jeho životný príbeh bol trpký a plný 
sklamaní. Liek na neduhy spoločnosti, ktorý 
hľadal v prírode, našiel v podzemí Demänovskej 
doliny. Kto bol tento dnes už mnohými zabud-
nutý autor, ktorého meno nesie jazero spájajúce 
demänovský Chrám slobody s Jaskyňou mieru?

Kto bol Rudolf Těsnohlídek?
Největší krystaly jsme vybraly, léta a léta jsme je 

sbíraly, celou horu jsme je snášely, abychom tě nevi
děly zarmoucenou.

R. Těsnohlídek, O zakleté Lúčance, 1927

Těsnohlídek sa narodil roku 1882 v rodine 
šarhu (čes. pohodného), z čoho možno prame-
nil jeho pocit vydedenosti, sprevádzajúci ho už 
od detstva. Po škole v rodnej Čáslave pokračuje 
v štúdiu na gymnáziu v Hradci Králové a na fi-
lozofickej fakulte v Prahe. Učí sa škandinávske 
jazyky a prekladá prozaické diela z nórštiny. 

o zakLeté LúčaNce a demäNová 
demäNovSké podzemIe perom rudoLFa těSNohLídka

Lukáš vlček

Obálka prvej knihy o zakliatej Lúčanke symbolizuje stret 
pozemského a podzemného sveta
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Po nečakanej smrti man-
želky, ktorá sa nešťastnou 
náhodou zastrelila počas 
svadobnej cesty v Nórsku, 
sa sťahuje do Brna. Píše 
sa rok 1906 a v nasledujú-
cich rokoch Těsnohlídek 
chytá druhý dych. Lidové 
noviny si nemožno pred-
staviť bez jeho súdničiek. 
Prejavuje sa ako citlivý  
lyrik ovplyvnený impre-
sionizmom. Svoju druhú 
manželku nachádza na 
vidieku – v Bíloviciach nad Svitavou, kde 
žije napr. aj S. K. Neumann, s ktorým sa 
poznali už z pražského štúdia. Les v okolí 
dediny mu prináša inšpiráciu do ďalšej tvor-
by. V zime roku 1919 tu spolu s priateľmi 
nájdu odložené sedemnásťmesačné dievčat-
ko – Lidušku, ktorej zachránia život. Ten-
to moment nie je len impulzom k Těsno-
hlídkovým aktivitám vyúsťujúcim do stavania 
vianočných stromov republiky so zbierkou na 
pomoc deťom bez domova a do založenia 
detského domova Dagmar v Brne-Žabovřes-
koch, ale je aj štartom Těsnohlídkovej tvorby 
rozprávkových kníh pre deti a mládež, ako  
i jednej vydarenej 
paródie na fantastic-
ké romány. Druhé 
manželstvo nevydrží 
dlho a po tretí raz sa 
žení roku 1924. Je 
to presne tri roky po 
tom, ako začal na-
vštevovať demänov-
ské podzemie, ktoré 
mu učarovalo svojou 
čistotou a pokojom. 
Manželka Olga je 
umelcovými očami  
i prs tami. Slabnúci 
zrak spôsobuje, že 
Těsnohlídek pre-
stáva čítať i písať  
a na sklonku života 
svoje úvahy už len 
diktuje Olge, kto-
rá ich prepisuje na 
papier. Frustrovaný  

z vývoja spoločnosti i zo svojho hendikepu 
roku 1928 v redakcii Lidových novín ukončuje 
svoj život samovraždou.

Těsnohlídkova Demänová
Není možné psáti báseň o básni.
Rudolf Těsnohlídek, Demänová, 1921

Medzi rokmi 1921 a 1926 vzniká kniha 
Demänová. Autor mohol zhrnúť svoje popula-
rizačné články opisujúce jednotlivé výpravy do 
demänovského podzemia a vydať ich spoločne 
v jednej publikácii, ale celú knihu píše nanovo. 
Je knihou úvah a rozsiahlych opisov lyrizujú-

Portál Zbojníckej jaskyne v rozprávke a v skutočnosti (fotografia z knihy Demänová)

Krásna Demänová, dcéra pastiera Demäna pasie svoju obľúbenú ovečku na stráni 
tatranských dolín – obálka druhého vydania těsnohlídkovej knihy; zatúlaná ovečka sa  
v demänovskom podzemí pasie dodnes (fotografia z knihy Demänová)
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cich podzemie, s fotografiami akademického 
maliara L. Trávníka a resumé jaskynného obja-
viteľa Aloisa Krála. Spolu s kolegami z brnian-
skej redakcie Leošom Janáčkom a Eduardom 
Milénom opakovane navštevujú Demänovskú 
dolinu. Jaskynné bludisko Chrámu slobody 
charakterizujú ako perlu slovenských jaskýň. 
Napriek svojej typickej skepse Těsnohlídek 
prejavuje nádeje a na Liptov pozerá ako na zem 
zasľúbenú veľkej budúcnosti. Svojím opisom pod-
zemných krás vyráža dych čitateľom všetkých 
troch tisícov výtlačkov dvestostranovej knižky, 
vydanej ako brožovanej až po kvalitnú koženú 
väzbu. V úvahách sa vracia nielen k Hviezdo-
slavovi či B. Němcovej, k veľkej svätej sloven-

skej zemi, ale siaha podstatne 
ďalej a personifikáciou ponornej 
bystriny antropomorfizuje rieku. 
Lúčanka, Demänovka i Palúčan-
ka sú dodnes zakliatymi devami 
nízkotatranského podzemia.

O zakleté Lúčance
Těsnohlídkova snaha o zjem-

nenie a poľud štenie spoločnosti 
ústi do tvorby viacerých diel roz-
právkovej poézie i prózy. Kniha  
O zakleté Lú čance vzniká z jeho 
textov až roku 1937, deväť ro-
kov po autorovej predčasnej smrti, 
pričom roku 1958 sa dočká svoj-
ho druhého vydania. Pôvodne šlo  

o rozprávkové spracovanie osudu Těsnohlíd-
kom milovaných Demänovských jaskýň, ktoré 
spolu s kresbami Eduarda Miléna vychádzalo 
v Detskom kútiku Lidových novín od 3. júla 
1927 do 18. augusta 1927. Príbeh sa začína 
pred dávnymi vekmi, keď zem ešte vyzerala 
inak ako dnes. Na svahoch hôr šumelo more  
a slnko sa nakláňalo nad jeho vlny. Bytosti  
v ňom ešte nemali hmotné telo a svetu vládol 
mocný kráľ Ďumbier... Dej načrtáva vznik dneš-
ných vrchov, ale aj ložísk kovov v nich, uvádza do 
sveta horských škriatkov i tajomného bludiska 
podzemných siení. V závere vzniká demänovské  
podzemie so svojimi jaskyňami, ponormi i vy-
vieračkou. Mimoriadne zaujímavým momen-

Podzemný svet očami Eduarda Miléna

Na vyhliadke nad dolinou stojí rozprávková Demänová i Rudolf Těsnohlídek na začiatku 20. rokov
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tom je časopriestorová inverzia, v ktorej nie 
ľudia objavujú podzemnú rieku, ale zakliata 
Lúčanka odkrýva ľudský svet na povrchu prete-
saním sa z útrob zeme.

Tehdy před dávnými věky počala zakletá řeka se 
svími sestřičkami i skřítky budovati oslnivý svět hlubo
ko pod zemí, aby člověk znovu uvěřil, že pohádkám 
není konce a že budou žíti na zemi věky a věky.

Rudolf Těsnohlídek, O zakleté Lúčance, 1927

Záverom
Dnes, presne 90 rokov po smrti veľkého 

propagátora slovenského podzemia, filantropa 
a milovníka prírody, no predovšetkým človeka 
s veľkým a širokým srdcom, stojí za zamyslenie 
otázka, čo sa za ten čas zmenilo. Či Těsnohlíd-
kov svet taký, aký spôsoboval umelcovi radosti 
i muky, zmenil podobu, alebo beží ďalej v sta-
rých koľajach. Prieskumníkov podzemia tešia 
tie isté momenty a trápia rovnaké problémy. 
Východiskom je len zapálenosť a odhodlanie 
pre dobrú vec. Východiskom sú ľudia, ktorí in-
špirovaní čistým podzemím neprestávajú veriť 
v rozprávkové zázraky.

V dolině na povrchu zaznamenala země skalní
mi vrstvami, portály a odumřelými řečišti rozma

nité letopočty, otevřela zapomenutý deník svých 
dívčích let před zrakem lidského zvědavce, dovolila 
mu, aby luštil radosti a vzdechy jejího dětství,  
dospívání a zralého věku. Pozorujeme je jako kru
hy let na pni stromu, jejž přeřízli. Pochopíme pak, 
že blouznila, milovala a plakala jako my, kteříž 
jsme byli obdařeni rozumem jen snad proto, aby
chom si uvědomili, že život je krůpěj.

Rudolf Těsnohlídek, Demänová, 1926
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rNdr. eduard kLadIva, cSc., 
1956 – 2017

V živote sú chvíle, o ktorých vieme, že prí-
du, a predsa nás ich príchod prekvapí. Vedeli 
sme o zdravotných problémoch, ktoré nášho 
priateľa, jaskyniara a vzácneho človeka trá-
pili, ale nepoddával sa, chlapsky sa s nimi 
pasoval. Mal dobrú náladu aj pri našom 
poslednom spoločnom stretnutí v kruhu 
jaskyniarov-organizátorov Veľkého traverzu 
(lanového premostenia Zádielskej tiesňavy 
v Slovenskom krase), od ktorého práve vtedy 
uplynulo 20 rokov. Pod Turnianskym hradom 
sme spomínali na ťažkosti, ale aj úspechy 
pri organizačnom a technickom zabezpeče-
ní tohto jedinečného podujatia. Rozchádzali 
sme sa v dobrej nálade a už sme dúfali, že to 
najhoršie má za sebou. Bolestne sa nás preto 
dotkla smutná správa, že 3. novembra 2017 
zákerná choroba bola silnejšia ako jeho vôľa, 
premohla ho a zabránila mu vrátiť sa medzi 
nás jaskyniarov. 

Edo pochádzal z južnej Moravy, narodil sa 
v Brne-Líšni 30. 9. 1956. Po skončení stredo-
školských štúdií na elektrotechnickej priemy-
slovke v Brne absolvoval vysokoškolské štú-
dium v Odese a na Univerzite J. E. Purkyně 
v Brne, v odbore fyzika. Rozhodol sa venovať 
vede v oblasti teoretickej fyziky. Nasledovalo 
tak ďalšie, postgraduálne štúdium v Rusku, 
ktoré ukončil obhajobou dizertačnej práce na 
Ústave jadrového výskumu v Dubne.

Podstatnú časť svojej vedeckej kariéry pôso-
bil v Košiciach. Ako pracovník Ústavu expe-
rimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied 

v Košiciach sa podieľal na výskumnom prog-
rame v Európskom laboratóriu pre časticovú 
fyziku CERN pri Ženeve, kde je v prevádzke 
najväčší urýchľovač častíc sveta. Pre popula-
rizáciu vedy v Košiciach bol spoluorganizá-
torom vedeckej show „Noc výskumníkov“, 
ako aj rozličných výstav, zameraných na účasť 
slovenských vedcov vo fyzikálnom výskume. 
Takisto je známa jeho rozsiahla činnosť blo-
gera, zameraná na popularizáciu významných 
výsledkov výskumu Ústavu experimentálnej 
fyziky SAV Košice.

Edov záujem o jaskyne sa prejavil už počas 
študentských rokov v Brne. Blízky Morav-
ský kras poskytoval na jaskyniarčenie množ-
stvo príležitostí. Počas vysokoškolských štúdií  
v Rusku sa kontaktoval s miestnymi jaskyniar-
mi a pokračoval vo svojej záľube. Na vštívil via-
ceré jaskyne na Kaukaze, Kryme a viackrát sa 
zúčastnil prieskumných akcií do sadrovcových 
jaskýň Optimističeskaja, Zoluška, Atlantída, 
Mlynky na Ukrajine. Po návrate do Českoslo-
venska sa s manželkou usadili v Košiciach a od 
roku 1983 sa stal členom Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti, oblastnej skupiny Košice-
Jasov. Edovou srdcovou záležitosťou bol Slo-
venský kras. Najviac sa venoval jeho východnej 
časti, Zádielskej a Jasovskej planine. Prieskumu 
a dokumentácii najmä podzemných krasových 
javov týchto planín venoval mnoho rokov. Bol 
aktívnym členom skupiny, zúčastňoval sa via-
cerých pracovných akcií, ale najväčší kus práce 
vykonal hlavne pri súpise a dokumentácii kra-
sových javov v našom pracovnom rajóne. Žiaľ, 
už sa nedožil vydania komplexného súpisu jas-
kýň Zádielskej planiny, kde je aj spoluautorom 
(Slovenský kras, ročník 53, číslo 1,2). 

V rokoch 1991 – 1995 bol predsedom kon-
trolnej komisie SSS a v rokoch 1993 – 2003 
členom výboru SSS. V rokoch 1993 – 1997 za-
stával funk ciu predsedu Speleologického klu-
bu Cassovia. Inicioval založenie neinvestič-
ného fondu Heliktit, ktorého poslaním bola 
podpora starostlivosti o jaskyne Slovenského 
krasu ako súčasti Svetového prírodného de-
dičstva UNESCO a podpora jaskyniarstva na 
Slovensku. Už v roku 1995 (vtedy málokto 
vedel čo je internet) založil prvý webový 

SpoLočeNSké Správy
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dvaja juBILaNtI medzI 
ŽILINSkýmI jaSkyNIarmI

V minulom roku sa dožili 60 rokov 
dvaja jaskyniari zo Žilinského jaskyniar-
skeho klubu. 

Emil Jelínek, stále aktívny a optimis-
ticky naladený člen klubu, sa narodil 
19. 8. 1957 v Handlovej. Už od mladíc-
kych čias prejavoval záujem o tajomno 
vo všetkých jeho podobách, no najmä  
o históriu Slovenska. Učarila mu krása 
prírody hlavne v spojitosti s tajomstva-
mi histórie a archeológie. Počas štú-
dia na chemickej škole v Novákoch sa  
okrem prírody začal venovať aj rybár-
stvu, ktoré je tiež úzko spojené práve 
s prírodou. Po vojenskej službe v Boroch  
u Tachova sa presťahoval za svojou láskou 
do Žiliny a zostal tu nastálo. V Žiline sa jeho 
záľuby prejavili ešte viac a spolu s Dušanom 
Púčkom sa začal zaoberať rezbárstvom, navšte-
vovať rezbárskych majstrov v Terchovej. Popri 
týchto činnostiach práve v Terchovej sa začal 
venovať aj jaskyniarstvu, ktorému obetoval 
skoro všetok voľný čas. Členom JS Adama 
Vallu a Slovenskej speleologickej spoločnosti 
sa stal v roku 1999. Emil Jelínek bol pri vzniku 
Žilinského jaskyniarskeho klubu ako zakla-
dajúci člen, po smrti Dušana Púčka sa stal aj 
predsedom klubu. 

Emil je príkladom aktívneho človeka, ktorý 
skĺbil históriu, tajomno a jaskyniarstvo do jed-
nej činnosti. Na Lietavskom hrade pozná všet-
ky zákutia, aktívne sa podieľal na odkrývaní 
archeologických nálezov a spolupráca s arche-
ológmi patrí k jeho srdcovým záležitostiam. Aj 
tu sa ukázal ako inovátor a konštruktér strojov 
a zariadení, ktoré zhotovoval pre našu bezpeč-
nosť. Nebál sa ani zostúpiť do hradnej studne 
a tvrdo pracovať a aj v súčasnosti sa zapája 
do prieskumu a dokumentovania pozemných 
priestorov na Lietavskom hrade. 

Ako jaskyniar telom aj dušou trávi veľa času 
v prírode. Jeho túžba po poznaní podzemného 
sveta sa vyplatila, keď sa mu podarilo spolu 
s Paľkom Jahôdkom po päťdesiatich rokoch ob-
javiť dlho hľadanú Bukovinského sondu pod Po-
lomom. Patrí k spoluobjaviteľom jaskyne Ľud-
mila. Jaskyniari z ostatných klubov a skupín ho 
poznajú hlavne ako pracovitého človeka, osvedčil 
sa pri osádzaní jaskynných uzáverov, ktoré sám 
navrhol a vyrobil. Patrí medzi tých, ktorí akciu 
naplánujú aj zorganizujú, dovezú aj odvezú jej 
účastníkov a po akcii pozvú na poldeci. 

Emil, prajeme Ti pevné zdravie a životný 
optimizmus, aby si v plnej sile ešte veľa rokov 
skúmal a objavoval naše jaskyne!

Druhý jubilant, Vladimír Klimek, sa narodil 
7. 12. 1957 v Žiline. Už odmalička ho fascino-
vala slovenská príroda, často sa potuloval po 
okolitých kopcoch, hlavne vo Višňovskej a Strá-
ňavskej doline. Počas štúdia na banskej škole 
v Havířove sa stal členom turistického oddielu, 
ktorý sa venoval ochrane prírodných a kultúr-
nych pamiatok. Pravidelne sa zúčastňoval akcií 
ako 100 jarných alebo 50 jesenných kilometrov. 
Počas vojenčiny na Šumave spolu s partiou  

Emil Jelínek

server o jaskyniach na Slovensku. Aktívny 
bol aj v publikačnej činnosti, prispieval do 
Spravodaja SSS, ale aj iných prírodovedných 
a populárno-vedeckých časopisov. Organizo-
val prednášky a besedy pre mladých záujem-
cov o speleológiu. 

Edo, ďakujeme Ti za všetko, čo si vykonal 
vo svojom plodnom živote pri napĺňaní našich 
spoločných cieľov v oblasti jaskyniarstva. 

Česť tvojej pamiatke!
Za členov Speleologického klubu Cassovia 

Jozef Thuróczy
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števo pohoreLSký 
šeSťdeSIatNIkom

Začiatkom roka rozšíril 
rady šesťdesiatnikov v Spe-
leoklube Tisovec Števo Po-
horelský. Patrí medzi našich 
najstarších členov, do klubu, 
vtedajšej Oblastnej skupiny  
č. 6 Tisovec, prišiel koncom 
sedemdesiatych rokov.

Už vtedy dobre poznal jas-
kyňu Kostolík a krasové javy 
Hlbokého jarku, Červenej  
a Suchých dolov, lebo mladé 
roky trávil na blízkej samote 
v doline Jaslište. Do týchto 
lokalít sme s ním už ako chlapci radi chodili, 
pretože nás povodil po zaujímavých miestach, 
o ktorých sme buď ani nevedeli, alebo sme 
o nich len počuli.

Narodil sa 8. januára 1958. Po skončení zá-
kladnej školy sa vyučil za obrábača kovov – fré-
zara a nastúpil pracovať do vtedajších Závodov 
ťažkého strojárstva v Tisovci. Neskôr vystriedal 

rôzne zamestnania. Keď sa na 
roľníckom družstve venoval 
strihaniu oviec, prischla mu 
prezývka „Kaderník“. Najviac 
mu však vyhovovala práca 
s drevom – pílenie reziva, ako 
aj pri ťažbe v lese. 

Ako technicky zručný vyrá-
bal doma vo svojej dielničke 
potrebné súčasti pre jaskynné 
uzávery či výstroj a osvetle-
nie. Istý čas udržiaval starý 
GAZ 69, ktorý kedysi klub 
vlastnil, v prevádzkyschop-
nom stave. 

V osemdesiatych rokoch 
minulého storočia bola čin-

nosť klubu zameraná na potápačský prieskum 
jaskyne Teplica, kde sa uskutočnilo niekoľko 
desiatok akcií. Števo, ktorému nebola cudzia 
žiadna fyzická práca, takmer na každej vypo-
máhal s transportom potápačského materiálu. 
Pri tragickej nehode v tejto jaskyni, keď zahy-
nul český potápač Miroslav Nešvera, pomáhal 
spolu s ostatnými zabezpečovať priebeh zá-

nadšencov utvorili turistický oddiel, ktorý pra-
videlne organizoval turistické pochody na Že-
leznú Rudu, Lipensko, Stožecko a Prachaticko. 
Po návrate z vojenčiny sa vrátil do Havířova, 
no láska k prírode mu stále zostala hlavne ako 
relax po namáhavej práci v banskom podzemí. 
Po príchode do Žiliny sa stretol s Dušanom 

Púčkom a pridal sa k JS Adama Vallu 
v Terchovej, kde bol od roku 1999 organi-
zovaný ako člen SSS. 

Vlado je jedným zo zakladajúcich čle-
nov Žilinského jaskyniarskeho klubu, 
kde dodnes zastáva funkciu revízora klu-
bu. Aktívne sa podieľa na prieskume ob-
javenej Bukovinského sondy, ako aj na jej 
uzavretí. S Dušanom patril k prvým, čo 
začali kopať v Púčkovej jaskyni. Zúčast-
ňuje sa na Jaskyniarskych týždňoch SSS. 
Aktívne sa zapájal do čistenia studne na 
Lietavskom hrade a podieľal na odkrý-
vaní archeo logických nálezov. Pri čistení 
studne pracoval hlavne na dne. 

Vladovým veľkým snom je vyrobiť si 
vlastnú fujaru a zahrať si na nej priamo 

v prírode. K jeho šesťdesiatinám mu prajeme 
veľa šťastia a zdravia v osobnom živote, ale aj 
toho jaskyniarskeho elánu a chuti do ďalšej 
jaskyniarskej činnosti. A hlavne nech už začne 
pracovať na svojej vysnenej fujare!

Za Žilinský jaskyniarsky klub 
Tibor Pajtina

Vladimír Klimek
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chranných prác budovaním táboriska v Tepli-
ci. Po objave jaskyne Rysie hniezdo, najväčšej 
jaskyne v masíve Hradovej, sme jej priesku-
mu venovali mnoho času. Pretože je relatívne 
dobre dostupná, v tých časoch sme tam boli 
takmer denne. Števo tu vypomáhal pri pries-
kumných prácach, neskôr pri meraní a fotodo-
kumentácii. Musím spomenúť i jeho pomoc 
pri meraní ďalších jaskýň v masíve Hradovej, 
Káštera, v Suchých doloch a v začiatkoch aj na 
Muránskej planine, pri zabezpečovaní Jasky-
niarskych týždňov v Tisovci, budovaní táborov, 
ako aj sprievodcovskej činnosti. 

Osožné práce vykonával ako vodič GAZ-u 
pri doprave materiálu a ľudí do terénu a vôbec 
ako obsluha strojných zariadení, napr. kom-
presora a elektrocentrály. Hodne pomohol  
v začiatkoch pri rekonštrukcii chaty – výskum-
nej terénnej stanice v Suchých doloch.

My, čo sme s ním začínali, ho poznáme 
ako priameho chlapa so zmyslom pre humor 
a ochotou vždy pomôcť, a to aj v súkromí. 
Spomíname si na spoločné akcie s ním na 
chate pri varení guláša alebo posedení pri 
ohni, keď sme si pri poháriku aj zaspievali. 
Vždy nás pobavili jeho trefné poznámky a pri-
rovnania. 

Števo, ak som nespomenul niečo dôležité, čo 
som mal, prepáč. Človek za tých bezmála šty-
ridsať rokov už všeličo pozabúda. Teraz, keď ti 
zdravotný stav veľmi nedovolí s nami chodiť 
do terénu, vidíme, ako nám chýbaš. Už sa 
nevráti to, čo bolo, musíme sa s tým vyrovnať 
a spomínať len na to pekné.

Všetci ti prajeme do ďalších rokov, aby už 
nebolo horšie, aby sme si ešte mohli posedieť 
v našej novej chate v Suchých doloch...

Za Speleoklub Tisovec Dušan Čipka

jáN Nemček – 
50 rokov

Do nášho klubu pribu-
dol tento rok, presnejšie 
12. marca, ďalší päťdesiat-
nik. Ani sa tomu nechce 
veriť, že je to už takmer 30 
rokov, čo sme začali spoloč-
ne spoznávať krasové pod-
zemie v Malej Fatre. 

Jano začal podnikať prvé 
výpravy do jaskýň spo-
lu P. Martynekom, J. Bo-
kom a M. Rybárom ako 
amatérska skupina BAT. 
Začiatkom 90. rokov už 
pod hlavičkou Slovenskej 
speleologickej spoločnosti. 
Utvorili sme vtedy vo Varíne tvrdé jadro, ktoré 
v rámci vtedajšieho Speleoklubu Malá Fatra 
znovu oživilo činnosť v jaskyniach. Jano ako 
výborný fotograf už od začiatku dokumento-
val naše speleologické pôsobenie. Vďaka jeho 
fotografiám a diapozitívom sú naše aktivity 
na krasových lokalitách veľmi detailne za-
chytené. Musím spomenúť aj jeho precízne 
vedenú kroniku, vďaka ktorej nie je problém 
zistiť, čo sa dialo na jednotlivých akciách aj 
pred 20 rokmi. V dobách, keď ešte neboli 

bežne dostupné grafické 
služby, Jano vyrábal doma 
potlače na tričká, klubo-
vé vlajky, logá a PF-ky.  
Potom, ako sme osadili 
jaskyniarsku vývesnú skrin-
ku vo Varíne, venuje sa jej 
údržbe a výmene jej obsa-
hu. Jeho stavebnú prax sme 
ocenili pri rekonštrukcii 
vchodu do Jaskyne nad vy-
vieračkou, ale aj pri údržbe 
našej klubovne vo Varíne. 

V roku 2000, keď bol za-
ložený Jaskyniarsky klub 
Varín, zvolili sme Jana za 
predsedu. V tomto našom 
zlatom období patril k líd-
rom prieskumu na Prostej, 

Stratenci, vo Vrátnej, pod Suchým a na ďal-
ších lokalitách v Malej Fatre. Aj v súčasnosti 
je aktívnym členom. Keď treba vyniesť do 
jaskyne či priepasti centrálu, lano, kladkostroj 
a pod., je to väčšinou on, kto to bez reptania 
spraví. To isté platí aj v podzemí, keď treba 
ťahať naložené bandasky a skalné bloky. 

Jano, za členov Jaskyniarskeho klubu Varín 
Ti prajem veľa zdravia a šťastia nielen v jasky-
niach, ale aj v osobnom živote.

 Pavol Cvacho
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Summary

The first issue of the bulletin in 2018 informs in detail in both verbal and visual ways about the 
activities of cavers in Slovakia and abroad. It opens with the balance of the Slovak Speleological 
Society (SSS) between the years 2014 – 2017 in a summary report of the SSS chairman Peter 
Holúbek. In the report, he writes about the activities of the organisation, events realised and 
results achieved in individual areas of its operation. Detailed reports of individual caving clubs and 
groups follow, bringing information concerning the overview of indicators of their functioning. 
Afterwards, the overview of the SSS economy in 2017 is presented. The bulletin also brings  
up-to-date charts of the longest and deepest caves and chasms in the Slovak Republic, compiled 
by J. Tencer. Caver and university teacher A. Lačný summarizes the first experiences after 
scheduling a new subject Speleology into the curriculum of the Faculty of Natural Science of 
the Comenius University in Bratislava. L. Vlček writes about Rudolf Těsnohlídek (1882 – 1928), 
a Czech writer, poet, playwright, journalist, translator and tireless promoter of the beauties 
of Slovak nature, especially of Demänovská Valley with its caves, at the occasion of the 90th 
anniversary of his death. In the last part of the bulletin the editorial staff included Social News, 
the usual part of the magazine.

Compiled by Bohuslav Kortman
Translated by Dobroslav Kortman 






