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Na úvod minuloročnej bilancie dobrovoľného 
jaskyniarstva na Slovensku treba pripomenúť, že to 
bol rok 55. výročia vzniku Slovenskej speleologickej 
spoločnosti. Aj preto je potešiteľné, že SSS ostala 
verná svojim tradíciám a naďalej jej patrí nezastu-
piteľné miesto medzi organizáciami starajúcimi sa 
o prírodu a životné prostredie u nás. 

Činnosť riadiacich, výkonných a kontrol-
ných orgánov SSS 

Predsednictvo SSS rokovalo na svojom riadnom 
zasadnutí 23. 4. vo Svite, zasadnutia výboru za 
účasti kontrolnej komisie sa uskutočnili 2. 4., 24. 9. 
a 10. 12. v Liptovskom Mikuláši. V priebehu roka 
sa vzdal funkcie člena výboru Gabriel Lešinský. 
Dôležitou náplňou výborových schôdzí boli úlohy, 
kterých plnením zaviazalo výbor predsedníctvo, ale 
aj aktuálne otázky pôsobenia organizácie, jej orga-
nizačných zložiek a jednotlivých členov, 

Po skončení platnosti poistnej zmluvy so Sloven-
skou poisťovňou prebehli viaceré rokovania s pois-
ťovňami, stále sa však nepodarilo uzavrieť novú 
zmluvu zaručujúcu kolektívne, prípadne individuál-
ne poistenie členov za prijateľných finančných pod-
mienok (právo člena na úrazové poistenie vyplýva 
z našich stanov). 

Po rokovaniach s pracovníkmi MŽP SR a niekto-
rých krajských úradov životného prostredia sa uka-
zuje východisko z komplikácií súvisiacich s uplat-
ňovaním, resp. dodržiavaním platnej legislatívy 
vzťahujúcej sa na praktickú činnosť dobrovoľných 
jaskyniarov na Slovensku. Možnosti riešenia tre-
ba hľadať aj vnútri SSS – koordináciou podávania 
žiadosti oblastných skupín a klubov o výnimku na 
vykonávanie speleologického výskumu a priesku-
mu na území v pôsobnosti príslušných krajských 
úradov. 

Dohoda so Správou slovenských jaskýň sa re-
alizovala najma v oblasti speleologickej strážnej 
služby a inej kontrolnej činnosti v jaskyniach a 

krase, pri uzatváraní vchodov a údržbe uzáverov 
jaskýň, Postupne sa ju darí napĺňať v ďalších okru-
hoch vzájomnej spolupráce pri ochrane a praktic-
kej starostlivosti o jaskyne (výskumná, dokumen-
tačná a edičná činnosť, environmentálna výcho-
va, účasť na odborných podujatiach), čo platí aj  
o pomoci pri dopĺňaní centrálnej evidencie jaskýň 
a inej spolupráci vyplývajúcej zo zmluvy so Slo-
venským múzeom ochrany prírody a jaskyniar-
stva. V júni sa podpísala dohoda o spolupráci  
s Horskou záchrannou službou (bola uverejnená  
v Spravodaji SSS 2/2004). 

Na programe bolí aj príprava a hodnotenie 
centrálnych podujatí – zasadnutia predsedníctva, 
Speleomítingu vo Svite, jaskyniarskeho týždňa  
v Moravskom krase, lezeckých dní v Strážovských 
vrchoch a mapovacieho kurzu v Slovenskom 
krase. Na konci roka sa zaregistrovala interneto-
vá stránka www.sss.sk a dohodol sa postup prác, 
aby sa zabezpečila jej tvorba a prevádzka. SSS 
bola zastúpená na medzinárodnom sympóziu  
o pseudokrase a vedeckom kolokviu k 50. výro-
čiu objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne na 
Teplom vrchu, na otvorení výstavy o spolupráci 
slovenských a českých speleológov v Slovenskom 
národnom múzeu v Bratislave, národnom speleo-
logickom kongrese a valnom zhromaždení Českej 
speleologickej spoločnosti v Moravskom krase, 
ako aj na ďalších jaskyniarskych podujatiach u nás 
i v zahraničí. 

Vedenie spoločnosti sa pravidelne zaoberalo čin-
nosťou sekretariátu SSS, venovalo sa hospodárskej 
a členskej agende. Nepodarilo sa obsadiť sekreta-
riát pracovníkom v stálom pracovnom pomere, od 
začiatku nového roka vykonáva sekretárka práce 
v rámci vlastnej živnosti. Zabezpečila sa opätovná 
registrácia SSS ako možného príjemcu 2 % dane  
z príjmu fyzických a právnických osob za rok 2004; 
vlani nám daňové úrady poukázali 137 000 Sk a ten
to zdroj príjmov sa stal jedným z hlavných v našej 

Správa o činnosti Slovenskej speleologickej spoločnosti 
v roku 2004 

Bohuslav Kortman, predseda SSS 
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organizácii. K nim patrili aj členské príspev-
ky vo výške 134820 Sk (o 4000 viac ako v roku 
2003) a dotácia 49150 Sk z MŽP SR na financo-
vanie schválených environmentálnych projek-
tov. Najväčšie výdavky sa týkali edičnej činnosti  
(129940 Sk), náklady na mzdy a dohody dosiahli 
sumu 43600 Sk. 

Ku koncu roka 2004 sme evidovali 755 členov,  
z toho 27 nezaradených a 11 čestných členov. Počas 
roka sme prijali 58 nových členov; 3 členovia 
zomrelí, viacerí zanechali činnosť v SSS alebo ich 
základné organizačné zložky vylúčili. Oproti roku 
2003 sa celkový počet členov SSS zvýšil o 25. Počet 
oblastných skupin a klubov (45) zostal nezmenený, 
hoci speleokluby Leopoldov a Neandertal boli 
zrušené. Odčlenením z OS Prešov a JS Adama Vallu 
totiž vznikli dve nové skupiny – Šariš a Aragonit; 
prijatie druhej z nich predsedníctvo SSS podmienilo 
usporiadaním vzťahov s pôvodnou jaskyniarskou 
skupinou. 

Činnosť organizačných zložiek 
Činnosť jaskyniarskych skupín a klubov 

Jaskyniarska skupina Adama Vallu 

Podľa technických denníkov skupina uskutočnila 
43 akcií v teréne. Pracovalo sa najmä v sonde za 
Kravarským (Jaskyňa v prepadliskách) a v Kryštálovej 
jaskyni, a to aj v spoluprácii s JK Varín. V jaskyniach 
sa dosiahli čiastkové postupy. V rámci speleologickej 
strážnej služby členovia kontrolovali priebežne 
uzávery jaskýň. 

JK bol spoluorganizátorom lezeckých dní  
v PružinePriedhorí, osmi členovia sa zúčastnili 
Speleomítingu vo Svite, traja na jaskyniarskom 
týždni v Moravskom krase, dvaja na seminári 
speleologickej strážnej služby. 

Ondrej Štefko, predseda JK 

Speleoklub Badizer

Klub nedodal správu o činnosti. 

Speleoklub Banská Bystrica 
V uplynulom roku tvorilo členskú základňu 

19 riadnych členov speleoklubu a súčasne členov 
Slovenskej speleologickej spoločnosti. 

V Harmaneckom krase pokračovali sondážne 
práce v priepasti Trojka (objav 20 m), pod 
Fudžijamou (postup 3 m) a v okolí Lastovičej 
jaskyne (videoprieskum vyvieračky, odmínovanie). 
Znovulokalizovaná bola jaskyňa Rakytovo a pod 
ňou sa našli 4 nové jaskyne. Povrchový prieskum 
prebiehal aj v lokalite pod Kelnerovou – boli 
nájdené 4 jaskyne s dĺžkou do 5 m. 

V jaskyni Tajovka (Tajovský kras) sa uskutočnil 
pokus o odčerpanie koncového polosifónu, avšak 
pre technické problémy sa vodnú hladinu nepodarilo 
dostatočne znížiť. V okolí Jeleneckej jaskyne 
(Starohorský kras) bola pri povrchovom prieskume 
lokalizovaná nová vyvieračka a jedna menšia 
jaskyňa. Na Môcovskej jaskyni bol v spolupráci so 
SSJ zhotovený nový uzáver. Nad touto jaskyňou 
bola lokalizovaná jedna nová jaskyňa s dĺžkou 
okolo 7 m. Sondážne práce intenzívne pokračovali 
aj v jaskyniach Horné a Dolné Súkové (Ponický 
kras) a v závale nad Oraveckou vyvieračkou. 

V JMN pokračoval prieskum hlavne v novoobja-
vených častiach na dne jaskyne. Celkovo sa tu obja-
vilo okolo 800 m, pričom bolo zmapovaných 702 m  
doteraz neznámych priestorov. Naši členovia tu ob-
javili 360 metrov a zmapovali 589 m. V Hráškovej 
jaskyni a ponore P2 sa vykonal videoprieskum, av-
šak výrazne väčšie priestory sa za zúženými miesta-
mi lokalizovať nepodarilo. Po nových objavoch na 
dne dosiahla JMN dĺžku 19001,14 m pri prevýšení  
319 m. 

Naďalej pokračoval vývoj informačného systému 
therion na komplexné spracovanie mapovej do-
kumentácie. V novembri sme v Moravskom krase  
v spolupráci s ČSS zorganizovali seminár veno-
vaný spracovaniu mapovej dokumentácie v tomto 
systéme. Na internete boli priebežne aktualizované  
www stránky (www.speleo.sk, therion.speleo.sk). 
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Dohromady členovia speleoklubu zorganizovali 
približne 100 akcií, pričom objavili cca 380 m a 
zamerali 589 m nových jaskynných priestorov. 
V rámci strážnej služby sa uskutočnilo množstvo 
revíznych akcií, počas ktorých neboli zistené 
žiadne závažnejšie zmeny a poškodenia jaskýň. Na 
Speleomítingu sa zúčastnilo 7 členov, jaskyniarskeho 
týždňa ani lezeckých dní sa nezúčastnil nikto. 

Stacho Mudrák, predseda speleoklubu 

Speleo Bratislava 

V Borinskom krase členovia klubu pracovali najma 
na troch hlavných pracoviskách – jaskyňa Stará gar-
da, Veľké Prepadlé a Staré Hájne. V jaskyni Stará gar-
da sa na dne rozširoval úzky odtokový kanál. Podarilo 
sa tu postúpiť o 1,5 m dopredu s využitím rôznej vŕta-
cej techniky. Začali sa ťažobné práce v bočnej vetve 
(fragment meandra) s postupom o 6 m dopredu. Či-
astkový postup sa realizoval v Pukline za kvapľom, 
kde sme prenikli do 6 m nových priestorov (kaverny). 
Najviac akcií sa venovalo lokalite Veľké Prepadlé. V 
jaskyni J1 sme začali revízne meranie odbočiek. Pri 
tejto činnosti sme postupne prenikli do spleti nových 
chodieb v celkovej dĺžke vyše 230 m. Nové pries-
tory sme zamerali – spolu so staršími odbočkami 
presiahla dĺžka jaskyne 1000 m, teda stala sa prvou 
kilometrovou jaskyňou v Borinskom krase. Pracovali 
sme aj v jaskyni P2, hlavne v Prítokovom sifóne, no  
i na úplnom konci a na poschodí pod prvým rebrí-
kom, všetko s cieľom prepojiť sa s jaskyňou J1, no 
zatiaľ neúspešne. Na Starom Hájnom sme opustili 
pôvodnú sondu a začali hĺbiť novú – Staré Hájne II. 
Dosiahli sme tu hĺbku asi 6 m, zaregistrované mik-
rokaverny nasvedčujú možnému pokračovaniu. Son-
du sme zapažili lešenárskymí rúrkami a železnými 
dielcami. K menej frekventovaným lokalitám patrila 
jaskyňa Sedmička, kde sme na konci Bahennej chod-
by vypratávali piesčité sedimenty v nízkej chodbe  
s postupom asi 1 m a tiež sme tu citlivo upravi-
li prístup do Veľkého dómu. V Jubilejnej jaskyni 
sme upravili vchod, aby sa včbec dalo dostať dnu.  

V Riečnej jaskyni sme dočasne uzavreli vstup pre ne-
povolaných potápačov a pokračovalo sa v predlžova-
ní Trávnikovej rodinnej jaskyne. Celkovo evidujeme 
v Borinskom krase 60 pracovných akcií. 

Vo Vysokých Tatrách bola hlavným pracovis-
kom Jaskyňa verných. Pracovali sme tu výhradne  
v chodbe Košický poklad s postupom o 15 m. 
Pri hľadaní Malej jaskyne, ktorá sa nachádza nad  
J. verných sme zaregistrovali novú jaskyňu, ktorú 
sme pomenovali Padnuté sánky. V tejto jaskyni sme 
sa neskôr prekopali do klesajúcej 15 m dlhej chod-
by. V Belianskych Tatrách sme pracovali v jasky-
ni Nová éra, kde sme postúpili v meandri Volanie 
diaľav o 2 m. Zopár akcií bolo venovaných sytému 
Čiernohorských jaskýň a jaskyni v Novom vrchu 
č. 3, avšak bez výraznejšieho postupu. Spolu sme  
v Tatrách realizovali 16 akcií. 

Tradične sme sa zúčastňovali spoločných pra-
covných akcií so spriatelenými skupinami OS Pla-
vecké Podhradie, OS Inovec a OS Tribeč na ich 
pracoviskách. Viac sme sa venovali exkurziám,  
v Moravskom krase sme navštívili pracoviská ZO 
Plánivy. V júni sa dvaja naši členovia zúčastnili pra-
covného výjazdu na planinu ČatyrDag na Kryme 
(Ukrajina). V auguste sme sa vypravili na pozná-
vaciu cestu do oblasti Matienzo v severnom Špa-
nielsku. Jeden člen sa zúčastnil expedičnej akcie do 
Macedónska a v závere roka sme navštívili Jánsku 
dolinu. 

Časť aktivity sme venovali údržbe a správnemu 
chodu základne na Košariskách v Borinskom krase. 
Udržiavame internetovú stránku skupiny, realizuje-
me speleologickú strážnu službu a podieľame sa na 
monitoringu výskytu netopierov. 

Peter Magdolen, predseda SK 

Oblastná skupina Brezno 
V zimných mesiacoch nového roku členovia 

skupiny pracovali v Líščej jaskyni, ktorej nové 
priestory pokračujú v smere vodného toku. 
Pokračovali sme v natáčaní dokumentárneho 
filmu o jaskyniach Vajskovského potoka, ktorý bol 
prezentovaný na Speleomítingu vo Svite. Pracovali 
sme v sondách U diery (Jaskyňa v ponore), kde sme 
dosiahli hĺbku 39 m a občasný vodný tok, ďalej 
v sondách v Jasení – Lomnistej doline, kde bola 
objavená jaskyňa Lomnistá s dĺžkou 26,3 m, tiež  
v sonde nad Lomnistou, čo je perspektívna lokalita 
s intenzívnym prievanom. V Hrončianskom krase sa 
pracovalo v sonde nad chatkami. V Dolnolehotskom 
krase sme v spolupráci so SSJ uzatvorili Líščiu 
jaskyňu, v Bystrianskovalaskom krase sme vyčistili 
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Starú jaskyňu a opravili uzáver, ako aj osadili infor-
mačnú tabuľu NPP. V chatke nad jaskyňou Udiery 
sme vybudovali železobetónovú platňu na ochranu 
vchodu do jaskyne, pretože chatka nie je vo vlast-
níctve jaskyniarov ani SSJ a dochádzalo k poškodzo-
vaniu výzdoby jaskyne. Zároveň sme opravili bočný 
vchod do tejto jaskyne. V rámci speleologickej stráž-
nej služby sme monitorovali uzávery Hrončianskej 
jaskyne, Líščej jaskyne, jaskyňu Pieskového poto-
ka, Udiery, Jaskyňu v ponore (dolná Udiera), Stará 
Bystrá, Bystriansky závrt a stav jaskýň Márniková, 
Hrebeňová jaskyňa a jaskyňa v kameňolome Potoč-
ky. Povrchové akcie sa uskutočnili na Horehroní, 
ako aj v doline Zlatnica. Ku koncu roka sme začali s 
revíznym zameriavaním Bystrianskej jaskyne, Starej 
Bystrej, Pekla. Štyria členovia sa zúčastnili na Spe-
leomítingu vo Svite, traja na seminári speleologickej 
strážnej služby v PružinePriedhorí. Publikovali sme 
v miestnych novinách a v Spravodaji SSS. Celkovo 
bolo vykonaných 64 terénnych akcií. 

Matúš Matejka, tajomník OS 

Speleoklub Cassovia 

V roku 2004 skupina vyvíjala prieskumnú činnosť 
na lokalitách, v ktorých sa už v minulosti vykonáva-
la jaskyniarska činnosť. Na Jasovskej planine sa pra-
covalo pri záchrannom archeologickom prieskume  
v jaskyni Kamenná tvár v spolupráci s Archeologic-
kým ústavom SAV v Košiciach. Sondážne práce sa 
vykonávali v Keglevičovej jaskyni, vyvieračke pod 
Čertovým mostom, Brezovom ponore. Celkovo sa 
objavilo cca 25 m nových chodieb. 

Temná jaskyňa pod Spišským hradom sa uzatvo-
rila a pokračovalo sa v prieskume. Objavilo sa cca 
20 m nových chodieb. 

V Javorovej doline sa v spolupráci s jaskyniar-
skymi klubmi z Bratislavy a Plaveckého Podhradia 
pokračovalo v niekoľkoročných speleologických ak-
tivitách. 

V Poloninách v Ďakovej jaskyni skupina prešov-
ských, liptovských a košických jaskyniarov našla 
ďalšie pokračovanie, jaskyňa sa zamerala a vyho-
tovila sa fotodokumentácia. Dĺžka polygónového 
ťahu je 126 m. 

Skupina má vyškolených dvoch strážcov prírody, 
ktorí pravidelne monitorovali stav uzáverov a do-

držiavanie zásad ochrany prírody vo vytypovaných 
jaskyniach nášho rajónu. 

V rámci exkurznej činnosti sa vykonali dve vý-
pravy do Rumunska, jeden člen sa zúčastnil výpra-
vy na Krym, do Macedónska, Moravského krasu a 
Maďarska. V súťaži Speleofotografia získal P. Ko-
čiš cenu primátora mesta L. Mikuláš. 

Jozef Thuróczy, predseda klubu 

Oblastná skupina Čachtice 
Podstatnú časť prieskumnej činnosti realizovali 

členovia skupiny na lokalitách Jaskyňa Landrovec, 
Čachtická a Beckovská jaskyňa. Pokračovali aj  
v sondážnych prácach v Prepadlom, Belákovecsvet-
lušky a v Sonde komsomolcov. 

V Čachtickej jaskyni prebiehal prieskum hlav-
ne v oblasti Rotundy, vykonávalo sa čistenie jas-
kyne. Mladší jaskyniari sa zamerali na práce  
v prieskumných sondách, v sonde Jesenského duby 
dosiahli hĺbku 10,3 m. V Beckovskej jaskyni sa po-
darilo preniknúť do menšieho priestoru s bohatou 
sintrovou výplňou. Postup prác v jaskyni sťažujú 
úzke priestory a hĺbka, z ktorej treba vyťažený ma-
teriál dopravovať až do Majkovho dómu. V jaskyni 
Landrovec sa pracovalo na konci Starej chodby, po-
tom v ústí Mlokárne, kde sa podarilo postúpiť o 5 m.  
Po obnovení prác v Starej chodbe sa objavila asi  
5 m dlhá puklina so závalom na konci a s prievanom. 
Uskutočnila sa skúška s použitím merkaptánu. 

Traja členovia skupiny s Dr. M. Slukom sa zú-
častnili na rokovaní iniciovanom starostkou obce 
Čachtice so zámerom posúdiť možnosti sprístup-
nenia Čachtickej jaskyne. Z rokovania jednoznačne 
vyplynulo, že Čachtická jaskyňa v súčasne známej 
podobe nie je na sprístupnenie vhodná. 

V spolupráci s Katedrou geodetických základov 
Stavebnej fakulty STU Bratislava bolí dohodnuté 
gravimetrické merania s cieľom zistiť prípadné du-
tiny pod povrchom. Pre tieto merania vytýčili čle-
novia skupiny štvorcovú sieť na lokalite Štepnica, 
zachytávajúcu oba závrty. Nadväzne sa polohovo 
a výškovo zameralo územie s výmerou 2 ha s ná-
sledným pripojením zameraných bodov na poloho-
pisnú sieť S – JTSK a výškovú sieť BpV, čo dáva 
predpoklad domapovať lokality Čachtického krasu. 
Výsledky meraní sa t. č. spracúvajú. 

Z ostatných aktivít treba spomenúť účasť členov 
OS na prieskumných prácach v Jaskyni mŕtvych ne-
topierov, ako aj na povrchovom prieskume v loka-
litách Černajov háj, Žadine pri Menšiciach a obce 
Hrušové. V Spravodaji SSS publikovali svoje prí-
spevky. 
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Skupina v r. 2004 zorganizovala 87 pracovných 
akcií zdokumentovaných technickými denníkmi, 
na kterých sa odpracovalo spolu 2282 hodín. Pri 
prieskumných a sondážnych prácach bolo vyťa-
žených 39,3 m3 materiálu a dosiahol sa postup  
26,7 m. 

Ján Rajčany, tajomník OS 

Speleoklub Červené vrchy Slovakia 

Činnosť SK bola zameraná najma na výskum 
jaskyne Nová Kresanica, pokračovali sme v prá-
cach v závale na dne jaskyne (hĺbka 85 m), spod-
nú časť sme zabezpečili výdrevou. Prerazili sme 
druhú suchú cestu cez tento zával a nakoniec pria-
mo nad závalom sme nainštalovali veľkú celtu, 
ktorá zabráni nestálemu prítoku asi z 20 m vyso-
kého komína do závalu a do miesta, kde sa javí 
ďalšie pokračovanie. 

V októbri sme zaevidovali a počas dvoch akcií 
objavili novú jaskyňu s dĺžkou asi 10 m a s inten-
zívnym prievanom na južnej strane Malolačniaka  
v nadm. výške 2005 m asi 100 m západne od Lyži-
cového závrtu. Začali sme s rozširovaním Lyžico-
vého závrtu pod Malolačniakom. 

Koncom roka postihla tatranskú oblasť veterná 
smršť, Tichá dolina bola zasiahnutá tiež a skoro  
2 mesiace neprejazdná. 

Na začiatku roka sme v Demänovskej doline 
objavili novú jaskyňu, ktorá dostala názov Demä-
novská medvedia jaskyňa; dĺžka asi 1,4 km, zatiaľ 
zameraných 1230 m. Okrem samotného objavu 
sme takmer 20 akcií pracovali na prerazení skrat-
ky, ktorá obchádza úzke miesta hneď na začiatku 
jaskyne. 

Uskutočnili sme 2 akcie do Macedónska, prvú 
poznávaciu cyklistickú a na jeseň prieskumnú do 
pohoria Jakupica, kde sme okrem iných priepastí 
objavili vo výške 2350 m n. m. mohutnú priepasť 
Solunská hlava a nadviazali dobré kontakty s domá-
cími speleológmi zo Skopje. 

Speleoklub má 5 členov, celkový počet akcií:  
v Červených vrchoch 10, v Demänovske] doline asi 
50, v zahraničí 2. 

Ján Šmoll, predseda SK 

Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina 

Jaskyniari z Demänovskej 
doliny v roku 2004 pracova-
li v dvoch podskupinách. 

Prvá pod vedením Z. 
Chrapčiaka intenzívne pra-
covala v Pustej jaskyni na 
prekonaní závalu pod Šach-
tou. Dňa 6. marca sa poda-
rilo tento zával prekonať  
a zostúpiť klesajúcou mean-
drovou chodbou do mohut-
ného priestoru nazvaného 
Žikešov dóm. 

Cez objavené priestory s dĺžkou 300 metrov 
preteká prítok Demänovky. Zasolením vody  
v odtokovom sifóne Žikešovho dómu bola do-
kázaná hydrologická spojitosť s Achátovým 
dómom. Člen I. Matocha vykonal základný po-
tápačský prieskum prítokového sifónu (Sifón reš-
pektu), ktorý smeruje priamo na juh. Pri zanore-
ní zostúpil do hĺbky 6 m, odkiaľ oválna chodba 
pokračuje klesajúc pod 45° uhlom. Zatopením 
Klausovho sifónu v apríli sa celá prieskumná čin-
nosť sústredila na ventarolu v Machnatej dolinke. 
Tu sa po prekonaní vstupnej úžiny predpokladá 
výskyt priestorov smerujúcich za Sifón rešpektu. 
Koncom roku sa opatovne vyčerpal Klausov sifón  
a prieskumné práce sú smerované do Chodby po-
kazených karbidiek, kde sa pokračuje v rozširo-
vaní cesty k povrchu. 

Druhá podskupina vedená Ľubomírom Holí-
kom pokračovala v prieskume v Brichtovej sieni 
Spojovacej chodby, kde bol vylezený 35metrový 
komín s perspektívou ďalšieho pokračovania. Pri 
povrchovom prieskume objavili v masíve Ostred-
ka 20 metrov dlhú jaskyňu (Vysoká na Ostredku, 
1150 m n. m.) s riečnou modeláciou. Následne 
pracovali v Jaskyni 27, kde postúpili 20 metrov 
v závale. 

Čiastkové postupy sa zaznamenali v Štefanovej 
jaskyni a na ponoroch Zadnej vody. 

Dĺžka Demänovského jaskynného systému sa po-
sunula na 34 395 metrov s deniveláciou 201 m. 

Ján Dzúr, 
predseda JK 
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Speleo-Detva

Jaskyniarska sezóna 
2004 na Krakovej holi sa 
niesla v znamení neatrak-
tívnych údržbárskych prác. 
Okrem domácích jasky-
niarov sa na akciách po-
dieľali aj členovia klubov  
Nicolaus, Trenčianske Tep-
lice a Ružomberok. 

V SHJ – Starý hrad sme vymenili fixné oceľové 
rebríky v celkovej dĺžke 95 m (II. priepasť, Studňa 
radosti, Sieň prieskumníkov, Nad riečiskom). Keďže 
sme chceli zachrániť duralové priečky, museli sme 
poškodené rebríky prácne rozoberať. Údržba elek-
trárne – pokazený generátor a turbínu sme vyniesli 
von z jaskyne a po oprave opať namontovali. Ďalej 
sme intenzívne pokračovali v rozširovaní úžiny Po-
sledná možnosť v hĺbke 465 m. Podarilo sa nám 
rozšíriť úzku puklinu v dĺžke asi 5 m až do sien ky 
so silným vodným prítokom, z ktorej pokračuje tesná 
dolomitická chodba s aktívnym tokom. Končí sa po 
25 m polosifónom. V tejto nízkej chodbe sme zabe-
tónovali hrádzku s dvoma 8 m hadicami, ale jesenný 
príval vody nám ich spláchol nevedno kam. Tesnú 
chodbu sme začali rozširovať. Dĺžka tunelu Posledná 
možnosť je 53 m. Ďalšie betonárske práce bolí pod 
Veľkým závalom – prechod do Večnej roboty. Po 
vybetónovaní hrádze sme zviedli riečku Krakovku 
do plastových rúr v dĺžke 4,6 m – priemer 160 mm  
a zabezpečili tak suchý priechod do Večnej roboty. 

V SHJ – Večná robota sme začali rozoberať stropný 
zával stúpajúcej puklinovej chodby za sifónom Kúpe-
le. V sifóne sme zabetónovali hrádzu na rýchlejšie 
vypúšťanie vody. Predpokladáme, že v tejto najvyššie 
položenej chodbe by sme sa mohli dostať vyššie ako 
vchod. Zatiaľ sa nám podarilo postúpiť asi o 7 m do-
hora, čiže do výšky úrovne vchodu. Zamerali sme aj 
komín nad Petrovou túžbou – vetva „U“. S pomocou 
duralového stĺpa a klasického nitovania sme začali s 
prieskumom stúpajúcej vetvy nad Jarovou cestou a 
objavili sme Jazernú studňu s vodopádom, ktorú sme 
vyliezli asi do výšky 18 m. Celková predpokladaná 
výška studne je 25 – 30 m. Touto vetvou sme zatiaľ 
postúpili z dna Petrovej túžby (320 m) asi 55 m. 

V Mrazivej diere sme sa prehrabali závalom v 
dĺžke asi 11 m k zavalenému komínu s ďalším prie-
vanom. Oba prievany sa spájajú a miznú medzi voľ-
nými blokmi smerom dole. V Mrazivej diere sme v 
tomto roku po prvýkrát zaznamenali celoročný ľad. 
Na zimu sme vchod zapchali vrecom čačiny. 

V Jaskyni Záskočie – Prednie sme uvoľnili zava-
lený vchod a vyhádzali prehnitú výdrevu. Na ďalšej 
výmene výdrevy budeme pokračovať. V priebehu 
roka sme demontovali a opravili 3 uzávery jaskýň 
(Starý hrad, dolný a horný vchod Jaskyne v Záskočí). 

Členky klubu navštívili aj krasové oblasti a jasky-
ne Rumunska – Cetatile Ponorului, jaskyňu Focul 
viu, jaskyňu Cucului de Fier, jaskyňu Caput a kra-
sové oblasti Francúzska. 

Rok 2004 v skratke: 8 členov, 20 akcií, 18 technic-
kých denníkov, objavených 65 m, zameraných 158 m. 

Elena Hipmanová, vedúca klubu 

Oblastná skupina Dolné Orešany 

Členovia skupiny na začiatku roka robili výskum 
v oblasti Havranej skaly (Lačniakove škáry – spod-
ný meander); na tejto lokalite pracujeme už niekoľ-
ko rokov, no bez väčších úspechov. Pokúsili sme sa 
nájsť legendárnu Havranickú jaskyňu. Prvý pokus, 
keď nám I. Fillo (Speleo Bratislava) ukázal nezná-
my jaskynný otvor nad Smolenickým zámkom, ne-
vyšiel, na lokalitu sa však určite vrátime. Druhý po-
kus na popud M. Hača na začiatku jesene bol úspeš-
ný, „stratenú“ Havranickú jaskyňu, ktorá sa hľadala 
dlhé roky, sme objavili. Jaskyňa má v súčasnosti 
dĺžku 67 m a je zakončená väčším dómom s dĺžkou 
20 m, výškou 9 m a peknou kvapľovou výzdobou. 
Podľa všetkých predpokladov jaskyňa má pokračo-
vanie. Koncom roka sme sa sústredili na závrt nad 
Rybárňou neďaleko občasnej vyvieračky. Zatiaľ 
sme sa dostali do hĺbky 4,5 m s perspektívou ďal-
šieho postupu. 

Na konci roka sme v spolupráci so SSJ oplotili prie-
pasť Veterlínska sonda, kde každoročne dochádzalo  
k úhynu zveri a hrozilo nebezpečenstvo aj pre ľudí. 

Alexander Lačný, predseda OS 

Speleoklub Drienka Košice 

V roku 2004 pracovalo 7 aktívnych členov najma 
na planinách Dolný vrch, Silická, Plešivecká a Ko-
niarska, ako aj v severovýchodnom výbežku Mu-
ránskej planiny. 
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Na Dolnom vrchu sa činnosť sústredila predo-
všetkým na náročnú prolongáciu Psej priepasti  
(21 m) spolu s priateľmi z Moravy, kde sa dostali 
na úroveň nivy Turne a Malej Jablonej vyvierač-
ky (8 m). V nej postupne prekonávajú zaplavenú 
úžinu. Na lokalite Zabudnutá (7,5 m) pokračovali  
v rozširovaní vertikálnej pukliny. Prolongačné prá-
ce bez väčšieho úspechu sa uskutočnili aj v Šikmej 
jaskyni, Skalnatej priepasti a Vyvieračke Sv. Andró-
da. Po dlhšom čase sa opať podarilo spriechodniť 
spojovaciu chodbu do Červenej sienky vo Veľko-
nočnej jaskyni, ktorú zahrabal jazvec. Zamerané 
boli svahové jaskyne Prielezná (10,3 m), Nábojová 
(6,2 m) a Milá (3,3 m). Prácne vyčistenú Jaskyňu 
Kunčieho prameňa zabetónovali poľovníci a ďal-
šiemu prieskumu v nami objavenej priepasti Poroňa 
zabránil niekto vhodením odpadu. Navštívili Trati-
vodnú jaskyňu, jaskyňu nad Paklánom, priepasť 
Hlinoš a iné. 

Na Silickej planine sústredili prolongačné 
práce predovšetkým do Mlynskej jaskyne, kde 
spriechodnili úžinu do nových priestorov malého 
rozsahu. Pri Galejníckej priepasti tiež prenikli do 
neveľkých priestorov, ktoré sú pravdepodobne jej 
súčasťou. V Majkovej jaskyni pokračovali v pre-
kopávaní zanesených častí v Západnej chodbe  
a Červenej sieni. Výkopové práce sa realizovali aj 
v novoobjavenom ponore Vyšný Méneš, kde zostú-
pili na úroveň masívu v hĺbke 6 m. Po dvoch ho-
dinách práce objavili významnú jaskyňu tektonic-
kého pôvodu Ardóčka-Mikov s dĺžkou cca 200 m. 
Prolongovali aj stále perspektívnu jaskyňu Drien-
ka a ďalšie dve nádejné lokality. Prolongáciou od-
kryli aj priestory novej priepasti Povyše Kôrovníka  
(5 m). Pri rekognoskácii svahu objavili nové 
menšie jaskyne: Bielezver (4 m), lhla (4 m), Fes-
tivalová (4 m), Fosílna (7 m) a Malá Krútňava  
(6 m). Exkurzne navštívili klenoty Silickej plani-
ny: Domicu, Čertovu dieru a Líščiu dieru, ďalej 
Srnčiu priepasť, Bezodnú ľadnicu a iné. 

V spolupráci so Z. Jergom (SK Minotaurus) 
pokračovali v ďalšom prieskume na Koniarskej 
planine. Začali sondovacie práce nad vyvieračkou 
Päťročnica v Gemerskej Hôrke, kde pod skalnou 
stenou postúpili 14 m výkopom v blokovisku. Vy-
čerpaním umelo zdvihnutej hladiny vstupného sifó-
nu vyvieračky prenikli do Výverovej jaskyne, kam 
sa počas 2. svetovej vojny dostal J. Seneš, Priestory 
jaskyne zamerali a povrchovým ťahom prepojili so 
sondou. Vo vrcholovej častí planinky Hôrka lokali-
zovali neznámu Priepasť na Hôrke, kde po preko-
paní závalu zostúpili do hĺbky 8,5 m. 

Priepasť je vyplnená žltohnedými hlinami  
a starou sintrovou výzdobou. Vykonali viacero 
povrchových prieskumov v jednotlivých častiach 
planiny. 

Na Plešiveckej planine objavili a preskúmali ne-
známe priestory vo Veľkej Peňažnici (PP07). V Je-
lenej priepasti (PP 17) pracovali v perspektívnom 
komíne s prievanom. Na dvoch akciách vyčistili od 
odpadkov nahádzaných poľovníkmi (2 m3) Výstre-
lovú priepasť (PP22). 

Na Muránskej planine v Ladzianskeho jas-
kyni pokračovali v prieskumných a mapovacích 
prácach v nových objavoch z roku 2003. Vyliezli 
Tichý komín s výškou 35 m. Nové častí dosiahli 
po zameraní 323 m, pričom dĺžka jaskyne vzrást-
la na 909 m. Prieskumné práce neboli ukončené.  
V masíve južne od Červenej skaly po preseka-
ní úžiny objavili klesajúcu jaskyňu Semafor (cca 
20 m) s výskytom plastického sintra. Objavili a 
zdokumentovali jaskyne Oblúková v Stračaníku  
(5 m) a Skrytá na Župkovej Magure (5 m). V masí-
ve Župkovho vrchu prenikli do jaskyne ponorného 
charakteru s celkovou dĺžkou 35 m. Jaskyňu zame-
rali a podľa charakteristického sedimentu pomeno-
vali Pieskovisko. V Župkovej Magure po zavalení 
sondy Prievanové blokovisko otvorili novú sondu 
s prievanom – P. B. II. 

Vo Svätojánskej jaskyni na planine Galmus ob-
javili pokračovanie v dĺžke cca 20 m. V celku Vo-
lovské vrchy, v masíve Murovanej skaly v údolí 
Zlatník, preskúmali 3 menšie jaskyne (Trojuhol-
níková, Pod suchým vodopádom, Myšia). V Čier-
nej hore lokalizovali a zamerali Malú sokoľskú 
jaskyňu (Jaskynka pod Bielou skalou Dr. Bártu). 
Dve pracovné akcie uskutočnili na Medzevskej 
pahorkatine. 

V Nízkych Tatrách sa zúčastnili po jednej akcii 
v Pustej jaskyni a Občasnej vyvieračke. Navštívili 
Demänovské jaskyne mieru a slobody. 

Dvaja členovia sa zúčastnili expedícií Dolný 
vrch 2004 a Alsóhegy 2004 v Maďarsku, ktoré 
organizovali jaskyniari zo ZO ČSS 111 Barran-
dien. Jeden člen sa zúčastnil expedície na planinu 
ČatyrDag na Ukrajine organizovanú P. Holúbe-
kom a P. Magdolenom (SSS). Spolupracovali so 
SMOPaJ Liptovský Mikuláš – Košice, SK SSS 
Nicolaus, Minotaurus, Cassovia a viacerými 
sympatizantmi, ktorí sa neboja roboty. Zúčastnili 
sa na Speleomítingu vo Svite. Zo 111 akcií vy-
hotovili 77 technických denníkov, objavy 495 m, 
zamerané 443,84 m. 

Gabriel Lešinský, Tibor Máté, Martin Horčík 
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Jaskyniarsky klub Dubnica nad Váhom 

Činnosť JK Dubnica nad Váhom sa i v roku 2004 
sústredila na Mojtínsky kras, ktorý je jej hlavným 
pracoviskom. V Mojtínskej priepastnej jaskyni sa 
podarilo postúpiť za Blatnicou o 5 m, nasleduje 
opať zúženie a ďalší sifón. V tejto jaskyni sme 
vyčistili vstupnú 39 m hlbokú stupňovitú priepasť  
i jej dno a zrekonštruovali uzáver jaskyne, V Jas-
kyni na Rúbani sme po dlhých rokoch opať zača-
li pracovať na prítokovom sifóne a v chodbe nad 
ním. Vymenili sme starý uzáver jaskyne za nový. 
Na Bauxitovej jame sa zhotovilo ohradenie. Tieto 
tri lokality bolí v roku 2004 zahrnuté do projektov 
SSJ a speleologickej strážnej služby, na ktorej sa 
JK podieľa. 

Členovia JK pracovali aj na iných lokalitách: 
závrt na Zadných lúkach, Poschodová priepasť, 
Jaskyňa v Strieľanej skale, jaskyňa Ovečka, Malá 
jaskyňa a i. 

JK vykonal v roku 2004 spolu 48 pracovných 
akcií, z toho 25 akcií v rámci speleologickej stráž-
nej služby v lokalitách dohodnutých so Správou 
slovenských jaskýň. Veľkú časť roka sme venovali 
úpravám a rekonštrukcii našej jaskyniarskej zá-
kIadne na Mojtíne, kde sa odpracovalo viac ako 
700 hodín. 

Jozef Obetko, predseda JK 

Jaskyniarsky klub Handlová 

Začiatkom roku sme navštívili Muchovu dieru v 
Havranej skale pri Fačkovskom sedle s cieľom foto-
grafovania excentrickej ľadovej výzdoby. 

Druhou takou akciou bol prieskum Priepasti na 
Tepličkách. Následne sa naša činnosť zamerala na 
sústavu jaskýň Cigánky. Hlavným pracoviskom 
bola jaskyňa Cigánka 3. V jaskyni sa uskutočnilo 
9 akcií, robili sme prieskumné sondy v priestoroch 
pod rebríkom v hĺbke 4 – 5 m, v priepasti medzi 
stenou jaskyne a kamenným blokom, ktorý sa na-
chádza v strede medzi bodmi č. 14 – 15. Pre malú 
účasť členov sa nespravil uzáver jaskyne. 

Nepodarilo sa zamerať všetky závrty v Sklenian-
skom krase. Na 4 akciách sa kontrolovali závrty 
a vchody do jaskýň. Na základe zmluvy s SSJ sa 
uskutočnili 3 kontrolné akcie do Prepoštskej jasky-
ne; jaskyňu sme vyčistili od odpadkov a osadili štát-
ny znak. V rámci akcií sa vykonávala speleologická 
strážna služba, za celý rok sa uskutečnilo 24 akcií. 

Speleologický prieskum Vestenickej medvedej 
jaskyne bol vykonávaný len sporadicky, pretože 
vlastník a nájomca nám zakázali vstup na pozemky 
súvisiace s výskumom. Pri vybavovaní súhlasných 
stanovísk žiadali predložiť návrh na trvalé usklad-
nenie sutiny vyťaženej z jaskyne. V marci 2003 
Krajský úrad v Trenčíne vydal rozhodnutie, v kto-
rom vydal súhlas na vstup a práce v tejto jaskyni a 
zároveň na výskumné a prieskumné speleologické 
práce v Sklenianskom krase, ktoré platí do roku 
2007. Práce v spomenutej jaskyni sú veľmi nároč-
né a podmienené účasťou viacerých členov, Har-
monogram prác, ktorý sme vypracovali na základe 
stretnutia s vlastníkom a nájomcom, sa dodržiaval. 
Sondovalo sa v Sieni pod Inšpiráciou, kde bol mož-
ný prípadný zosuv. Sutina ostávala v jaskyni, veľké 
kamenné bloky sa rozbíjali na menšie kusy na sta-
vanie oporného múru. Následne až po vyčistení na 
pevnú stenu sme budovali kamennú hrádzu a za ňu 
sa sypala zemina. Spolu sa vo Vestenickej medvedej 
jaskyni urobilo 34 akcií. 

Z celkového počtu 58 akcií sa spracoval rovnaký 
počet technických denníkov, odpracovalo sa viac 
ako 1350 hodín. 

Z ďalších akcií sme uskutečnili návštevu Dobšin-
skej ľadovej jaskyne. V rámci trojdňovej exkurzie do 
nesprístupnených jaskýň Jánskej a Demänovskej doli-
ny sme navštívili Malú stanišovskú jaskyňu a jaskyňu 
Beníková a boli sme aj vo Važeckej jaskyni. 

Na Jaskyniarskom týždni a Lezeckých dňoch 
sme sa nezúčastnili. Na 4. seminári speleologickej 
strážnej služby v PružinePriedhorí sa zúčastnili 
Strečanský a Miške. 

Činnosť skupiny prezentoval predseda skupiny 
vo výveske na Námestí baníkov v Handlovej. 

Peter Strečanský, predseda JK 
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Speleoclub Chočské vrchy 

Členovia SCHV pracovali na svojich tradičných 
lokalitách v Chočských vrchoch a Nízkych Tatrách. 

V zime sme navštívili Jaskyňu pod Liptovským 
Starhradom č. 1, kde sme sondovali v Hlavnej sien-
ke. V Jaskyni chladných očí sme pracovali na vy-
nášaní sutiny zo Šušťavej sienky. Sondovali sme 
v závrte Váhanka pri Liptovskej Osade, kde sme 
urobili aj drevené oplotenie. Skúmali sme jaskyne 
v Kohúte pri Ludrovej. 

Hlavná činnosť sa tento rok orientovala na dve 
významné lokality, kde sa uskutočnilo aj najviac pra-
covných akcií. Bola to Ludrovská jaskyňa v tiesňave 
Hučiaky a Jaskyňa O3 v Prosieckej doline. V Lud-
rovskej jaskyni sme pracovali v Lúžňanskej chodbe 
na vynášaní sedimentov do Hlavnej siene a zazname-
nali sme v nej postup 2 m smerom do masívu. V tejto 
lokalite sme zorganizovali aj dvojdňovú pracovnú 
akciu, celkovo 6 akcií. V jaskyni O3 sme vynáša-
li sedimenty z Bludného dómu a prehlbovali sondu 
Prievan zdola na konci jaskyne, kde bol postup 2 m. 

V spolupráci s OS SlovakiaBystrá a OS B. Bys-
trica sme boli 3. júla pri objave na dne JMN, keď 
sa našiel Ludrovský a Chočský dóm, v ktorých sme 
zamerali 338 m. Po zlezení 17 m priepasti najnižšie 
miesto Zrkadlového hája zväčšilo deniveláciu JMN 
na 319 m. 

Juraj Szunyog, predseda SK 

Oblastná skupina Inovec
Hlavným pracoviskom skupiny bota aj v r. 2004 

jaskyňa HV1. Už na prvej akcii sa tu s pomocou 
jaskyniarov Trenčianskeho speleoklubu podarilo 
objaviť voľné pokračovanie severnou vetvou, ktorá 
v Soninej sieni klesá do hĺbky 30 m. Nové priesto-
ry boli zamerané s výnimkou ťažšie prístupnej 
južnej vetvy. Jaskyňa dosiahla dĺžku 65 m, z toho 
nezameraných ostalo cca 20 m. Za účasti jaskynia-
rov Speleo Bratislava a Trenčianskeho SK sa son-
dovalo v koncovej úžine, kde sme postúpili o 2 m 
hlbšie, do tesnej horizontálnej kaverny bez voľného 
pokračovania. Labilné balvany v stene sondy sme 

počas troch akcií stabilizovali betónovou zmesou. 
Koncom zimy bola v jaskyni meraná teplota, ktorá 
sa v priebehu zimy nemení, čo nasvedčuje tomu, že 
prievan prúdi z priestorov väčších rozmerov. 

V Jaskyni pod Holým kameňom sa uskutočnili 
predovšetkým konzervačné práce na výmene a na-
tieraní nosných trámov pracovných plošín. Vyťa-
žený tu bol sutinový materiál uvoľnený mrazovým 
zvetrávaním vstupnej šachty. 

V zimnom období sme uskutočnili niekoľko 
povrchových prieskumných akcií v Dobrovod-
skom krase a v. Považskom Inovci, zameraných 
na vyhľadávanie výduchov teplejšieho vzduchu z 
predpokladaných priestorov, Výsledkom je lokali-
zácia niekoľkých nádejných miest, ktoré čakajú na 
ďalší prieskum. V jednom z výduchov sme v lete 
v spolupráci s Trenčianskym SK objavili jaskyňu 
s pracovným názvom SS1 (7 m, dĺžka 12 m), s 
intenzívnym prievanom, ktorá sa však zatiaľ končí 
závalom. V masíve Smutného vŕšku bola zaregis-
trovaná menšia jaskynka s dĺžkou 2,5 m s možnos-
ťou pokračovania po výkopových prácach. 

V lete vedúci OS uskutočnil merania teploty a vlh-
kosti prievanov vo vchodoch menších jaskýň (jasky-
ňa na Dlhej lúke, jaskyňa Gl0), ktoré potvrdilo, že ide 
o prúdenie vzduchu na väčšie vzdialenosti a jaskyne 
sa teda javia perspektívne pre ďalší prieskum. 

Pre členov Trenčianskeho SK bota zorganizova-
ná exkurzná akcia do Modrovskej jaskyne. Počas 
nej sa podarilo nájsť v blokovom závale prepojenie 
dvoch častí jaskyne a v priestoroch Labyrintu sa po-
darilo preniknúť o 5 m ďalej (M. Sova), s možnos-
ťou postupu do ďalšieho pokračovania. 

Vedúci skupiny sa zúčastnil na niekoľkých pra-
covných akciách na Rumpálovom závrte, na zim-
ných povrchových prieskumoch na bežkách po Sla-
tinskom krase, sondovaní v jaskyni BP1, v závrte 
Pri kríži na plošine Jamy a exkurznej akcie v južnej 
častí Slatinského krasu, ktoré organizoval Trenčian-
sky SK. V rámci spolupráce so Speleo Bratisla-
va sa vedúci OS zúčastnil na väčšej jesennej akcii  
v Borinskom krase (Veľké Prepadlé, J2). Jeden 
člen skupiny spolupracoval so Speleo Bratislava pri 
prieskume a výskume Borinského krasu (jaskyňa 
Veľké Prepadlé, jaskyňa Stará garda a lokalita Sta-
ré hájne) a v Belianskych Tatrách (Jaskyňa verných  
a jaskyňa Nová éra). Zúčastnili sme sa (2) tradičného 
pracovného stretnutia malokarpatských jaskyniarov 
na Amonovej lúke v Plaveckom krase, Lezeckých 
dní a mapovacieho kurzu SSS (1). 

Celkove sa za celý rok, okrem akcií organizo-
vaných inými skupinami, uskutočnilo 26 akcií, 
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z toho 9 akcií malo charakter povrchového priesku-
mu s vyhľadávaním prievanových lokalít a overo-
vaním teploty prievanov. Výsledky prieskumu boli 
okrem iného dosiahnuté aj vďaka spolupráci s blíz-
kymi jaskyniarskymi klubmi. 

Ivan Demovič, predseda OS 

Oblastná skupina Jána Majku 
Hlavná činnosť skupiny, ktorej členskú základ-

ňu tvorí 15 členov, z toho 6 aktívnych, bola v roku 
2004 zameraná na oblasť Horného vrchu, kde sa 
uskutočnilo 36 akcií, prevažne prieskumného a do-
kumentačného charakteru. Ďalších 9 akcií sa konalo 
na Silickej planine, kde pokračovali práce v Klen-
bovej priepasti a v Jaskyni pod vodopádom, kde sa 
podarilo prekonať vstupné úžiny. Oblasť Dolného 
vrchu sa sledovala v rámci spolupráce so ŠOP a SSJ 
pri ochrane krasových javov tohto jedinečného úze-
mia. 

R. Čonka a R. Orlovský nakrútili dokument zao-
berajúci sa históriou speleologického výskumu Si-
lickej a Plešiveckej planiny. 

Pri návšteve zahraničných krasových oblastí skú-
mali členovia OS holokras planín pod Mt. Canin  
a Mt. Rombon v Slovinsku. 

Zbyněk Valenta, predseda OS 

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš 

Skupina pracovala na viacerých lokalitách Ján-
skeho krasu, a to hlavne v oblasti Slemä a Brtkovi-
ca. Vzhľadom na daždivé leto bol výkon slabší ako 
v iných rokoch. 

V Malej stanišovskej jaskyni v sonde č. 2 sa od-
straňovali nánosy, ale po zaplavení dna sondy vodou 
sa nedalo ďalej postupovať. Zával sme sa pokúšali 
odstrániť aj v Priepasti v Grúni, ale bez výraznejšie-
ho postupu. 

Povrchový prieskum na Poludnici, Slemäne  
a v doline Šindliarka sa orientoval najmä na zame-
ranie jaskýň, ktorí opísali naši predchodcovia, ale 
mapy z nich neboli vyhotovené. V Jaskyni pod ra-
dom okrem zamerania bola vyčistená bočná chod-
bička v dĺžke 2 m. Predpokladá sa tu ďalší postup. 

V Partizánskej jaskyni pokračujeme v čistení náno-
sov na mieste, kde začali naši predchodcovia. 

Navštívili sme viaceré krasové územia na Slo-
vensku a Slovinsku. Pripravili sme štyri prednášky 
o jaskyniach a netopieroch pre deti a pedagógov Ži-
linského kraja. 

Alfréd Gresch, predseda OS 

Oblastná skupina Liptovská Teplička 
V prvých mesiacoch roka skupina uskutočnila  

v teréne 9 pracovných akcií, z nich osem na lo-
kalite Ždiarska II, jednu v sonde Holičná. Všetky 
akcie boli zamerané na vyberanie sutiny v konco-
vých častiach, v jaskyni Ždiarska II sa postúpilo 
o 6 m. 

Zvyšok roka sme čakali na udelenie výnimky na 
prieskumné speleologické práce, pričom v rámci 
udržania korektných vzťahov s ochranármi a úradmi 
ŽP sme jaskyniarsku činnosť na našich najexpono-
vanejších lokalitách až do konečného rozhodnutia 
KÚ ŽP takmer zastavili. Výnimku na vykonávanie 
výskumu na území NAPANTu, kde sa nachádza 
prevažná časť našich lokalít, sme napokon po mno-
hých prieťahoch dostali. 

Vlastimil Knapp, predseda OS 

Jaskyniarsky klub Liptovský Trnovec 

Klub má 20 členov, vedenie klubu ostalo nezme-
nené. Pre pracovnú a súkromnú zaneprázdnenosť 
aktívnych členov nezaznamenali počas roka 2004  
v teréne významnejšiu činnosť. 

Imrich Bugyi, predseda JK 

Speleoklub Malá Fatra 
Za uplynulý rok sa odpracovalo 27 akcií na Dubnej 
skale. Okrem štyroch sond v priestore južnej steny 
starého lomu sa ťažiskom prác stali Sonda č. 1  
a Jazvečia (Plazivá) jaskyňa. Chodba v Jazvečej 
jaskyni dosiahla 60 m, prvý raz sa tu objavil prievan. 

Priepasť na Javorine. V januári sa uskutočnila 
prieskumná akcia s cieľom zistiť smer prievanov, 
po nej ďalšie tri výkopové akcie. V Textorisovej
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jaskyni sme intenzívne pracovali hlavne v jarných 
mesiacoch. Podarilo sa postúpiť v koncovom záva-
le, práce sa však pozastavili pre paleontologický vý-
skum na lokalite. Sonda na Chlme: po pozorovaní 
lokality a prieskume virguľou sa v novembri začali 
výkopové práce. 
V Belianskej doline sa pracovalo pri Žiarnych jas-
kyniach. Vo svahu pod Žiarnou 3 sme sa prekopa-
li do voľného priestoru s pokračovaním, spravila 
sa sonda pri Žiarnej 3. Sondovalo sa aj v dolinke 
pri Perlovej jaskyni. Na Tlstej v priestore dolinky 
Ľubená sme našli zaujímavú 15metrovú dutinu  
s kryštálmi. Prieskum sme prerušili najma pre ťaž-
kosti s ochranou lokality. 

V júni sme uskutočnili poznávací zájazd do Slo-
vinska s cieľom nadviazať kontakty s miestnymi 
jaskyniarmi a spoznať najznámejšie slovinské jas-
kyne. Navštívili sme Postojnú, Predjamsky grad, 
Jamu Pekel, Škocjanske jaskyne, oblasť Triglavu  
a Cobaridu. Na Slovensku sme navštívili j. Četníko-
va svadba, niektorí Liskovskú j. a jaskyne v Jánskej 
doline. Zúčastnili sme sa na jaskyniarskom týždni  
v Moravskom krase, 3 členovia a čakateľka pokra-
čovali v exkurzii v Českom krase (Koněpruské jas-
kyne a Amerika). 

Pripravili sme exkurziu po našich lokalitách 
pre pracovníkov Národného parku Malá Fatra, pri 
ktorej sa oboznámili s jaskyňami a zamerali si ich 
vchody systémom GPS. V zime sme im pomohli pri 
sčítavaní netopierov. 

Klub pokračuje v príprave dorastu, mládež ak-
tívne pracuje hlavne v priestore Dubnej skaly. M. 
Horňák navštevuje Speleoškolu v Ľubľani. 

Pavel Pokrievka, predseda SK 

Speleoklub Minotaurus 
V priebehu roka sme pracovali na tradičných 

lokalitách na Plešiveckej a Silickej planine. Prvý 
polrok sme sa venovali hlavne dokončovaniu pub-
likácie Viliam Rozložník a jeho jaskyne, ktorá aj 
vyšla, bohužiaľ, pre chybnú väzbu sme museli 
celý náklad (800 výtlačkov) vrátiť. V rámci tejto 
činnosti sme zamerali Zvonivú priepasť pri Čer-
venom kameni a jaskyňu Žedem. Ďalej sme robi-
li hydrologickú pozorovania vo Farárovej jame a 
Červenom údolí. 

Využili sme suché obdobie a odčerpali sme sifón 
v Šingliarovej priepasti, ktorý však viedol do ne-
prieleznej úžiny bez prievanu. Ďalej sme pracovali 
v jaskyni Hučiaca vyvieračka, kde sme organizo-
vali pracovný týždeň spolu s tetínskymi jaskyniar-
mi. Navštívili sme všetky známe jaskyne, ktoré by 

mohli byť potenciálnymi cestami do silickogom-
baseckého jaskynného systému. Začali sme spolu  
s jaskyniarmi z Rimavskej Soboty pracovať na reví-
zii poznatkov o silickobrezovskokečovskom jas-
kynnom systéme. V súvislosti s tým sme zamerali 
Bezodnú ľadnicu. 

V rámci speleologickej strážnej služby sme sa 
venovali praktickej starostlivosti o zverené loka-
lity. Vyčistili sme Šingliarovu priepasť a Dvojitú 
priepasť pri Silici. Urobili sme overovaciu sondu 
do znečistenia Zvonivej diery pri Silici. Uzavreli 
sme Ardovskú jaskyňu a Šingliarovu priepasť. Tie-
to aktivity sme prezentovali aj v médiách. V týchto 
aktivitách budeme pokračovať aj v budúcom roku. 

V spolupráci so skupinou na ochranu netopierov 
sme sa venovali monitoringu netopierov vo vybra-
ných priepastiach Slovenského krasu. Zabezpečo-
vali sme aj technicky biospeleologický prieskum 
niektorých priepastí. 

V novembri sme sa stali partnermi Regionálnej 
rozvojovej agentúry z Rožňavy v projekte zamera-
nom na prezentáciu svetového prírodného dedič-
stva. 15. 12. 2004 sme spolu s RRA zorganizovali 
úvodný seminár k projektu za účasti 50 odborníkov 
z partnerských organizácií. 

SK má 8 členov. Celkovo v roku 2004 uskutočnili 
asi 130 akcií, z ktorých sme vyhotovili 127 technic-
kých denníkov. Objavili sme 5 m nových priestorov 
a zamerali 232 m. 

Jaroslav Stankovič, predseda SK 

Speleoklub Muránska planina 

Členovia speleoklubu pracovali hlavne na Mu-
ránskej planine. Pokračovali v kopaní v 2. suchom 
ponore v Stračaníku. Otvorili sondu na Mokrej 
Poľane a na Bielych Vodách. Vykonávali pravi-
delnú kontrolu a údržbu jaskynných uzáverov. 
Zúčastnili sa každoročného sčítania netopierov  
v jaskyniach Bobačka, Homoľa, Husleho, Kosto-
lík, Ladzianskeho, Márnikova, Michňová, Osis-
ko, Prandlovo, Šarkanica, Tatričky, Veľká a Malá 
drienčanská, Zlatnica, štôlne v okolí Lovinobane, 
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štôlne v Rákoši, v Kraľovianskom tuneli a v tu-
neli pod Dielikom. V povrchovom prieskume sa 
zamerali na Mokrú Poľanu, Poludnicu, Biele Vody 
a Hradnú vyvieračku. Na podnet Správy NP MP 
vykonali exkurzné návštevy Bobačky s odbornými 
pracovníkmi a so zahraničnými jaskyniarmi. Po-
kračovali v práci s mládežou a v propagácii jas-
kyniarstva a ochrany jaskýň formou nástenky v 
miestnom supermarkete. 

Peter Mikuš, predseda SK 

Speleoklub Nicolaus 

Ťažiskom práce členov speleoklubu bola Jánska 
dolina (Občasná vyvieračka, Kryptokomunistická 
sonda, Jaskyňa zlomísk) a masív Ohnišťa (Svahová 
depresia, sonda Smrekovica, Beskydská rozsadlina, 
Závrt pod Kališťom – Lešinského závrt). Do no-
vých priestorov sa tu preniknúť nepodarilo aj na-
priek rozsiahlym sondážnym prácam. V spolupráci 
s jaskyniarmi z Demänovskej doliny zameriavali 
novoobjavené priestory v Pustej jaskyni, spolu s 
jaskyniarmi z Červených vrchov pracovali v jasky-
ni Nová Kresanica a v Závrte pod Malolačniakom, 
ako aj na prieskume a zameriavaní novoobjavenej 
Demänovskej medvedej jaskyne. V Demänovskej 
doline zameriavali aj priestory v jaskyni Kľukatý 
kanál a v Ľadovej jaskyni, meračsky pripojili Jas-
kyňu č. 15 k Jaskyni slobody. V kaňone Hybice za-
registrovali novú perspektívnu lokalitu. Nad Kva-
čianskou dolinou zaregistrovali prievanové miesto 
(spodný vchod do podzemia), kde z iniciatívy S. 
Šrola sondovali jaskyniari niekedy v 70. rokoch mi-
nulého storočia. Vo Važeckom krase sa pričinili o 
vyčistenie závrtov a poloslepého ponorného údolia 
Priepadlé od komunálneho odpadu. Zo Stanišovskej 
jaskyne vyniesli prehnité drevá a zrekonštruovali 
poškodený uzáver v Novej Stanišovskej jaskyni. 
Spolupracovali s OS Šariš pri objave nových loka-
lít v Poloninách (Rupa a Ďakova jaskyňa) a s SK 
Drienka pri výkopových prácach v jaskyni č. 119 na 
Dolnom vrchu. Členovia speleoklubu sa zúčastnili 

aj pracovných akcií na Jasovskej planine, Krakovej 
holi a v Plaveckom krase. V zimnom období na-
vštívili spolu so Speleo Detva pseudokrasové javy  
v Gáborovom sedle v Západných Tatrách. Exkurzne 
navštívili aj jaskyne Zádielskej planiny v Sloven-
skom krase. 

Členovia SK Nicolaus sa zúčastnili dvoch vý-
prav na Ukrajinu. Na polostrove Krym na planine 
ČatyrDag na viacerých miestach sondovali. S pod-
porou prezidenta republiky R. Schustera obnovili 
památník padlým slovenským vojakom na Kryme. 
Na Slovensku zamerali 2510 metrov podzemných 
priestorov a uskutočnili 97 akcií, z ktorých napísali 
87 technických denníkov. 

Peter Holúbek, predseda SK 

Oblastná skupina Orava 
V roku 2004 získala skupina právnu subjektivi-

tu. Jej činnosť sa sústredila najma na kras Západ-
ných Tatier, ale i Chočských vrchov. Z celkové-
ho počtu 19 akcií sa najviac uskutočnilo v Bres-
tovskej jaskyni. Ich ťažiskom bolo dokončenie 
uzáveru tejto jaskyne, odstránil sa vývrat nad jej 
vchodom. Pokračovali prieskumné práce v ďal-
ších jaskyniach a priepastiach (Bezodná priepasť v 
Osobitej, Priepasť v Okolíku, Kraľovianska horná 
a dolná j. v Sokole, Kostrmanka a i.). V OS pracu-
jú dvaja členovia stráže prírody – speleologickej 
strážnej služby, skupina spolupracuje so zložkami 
ochrany prírody. 

Vladislav Mikula, predseda OS 

Oblastná skupina Plavecké Podhradie

Členovia skupiny pracovali najma v Plaveckom 
krase. Najviac akcií sa uskutočnilo v Líščej priepas-
ti (15), v Hačovej jaskyni a v Občasnej vyvieračke 
pod Tmavou skalou (po 10 akcií), v Plaveckej jas-
kyni (8) aj. Haviareň (7). Zorganizovali sa aj spo-
ločné akcie so skupinou Speleo Bratislava. 

Naši členovia sa zúčastnili expedície na Ukraji-
ne, vo Vysokých Tatrách a na centrálnych akciách 
SSS. 
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V roku 2004 sme zorganizovali Malokarpatský jas-
kyniarsky zraz za účasti aj iných oblastných skupin. 

Jozef Kovárik, predseda OS 

Oblastná skupina Prešov 
OS Prešov mala v roku 2004 13 členov, z nich 

dvaja sú dlhodobo v zahraničí. 
Prieskumné akcie sme vykonávali tak v domá-

com prostredí (pohorie Bachureň), ako aj v iných 
lokalitách po dohode s kolegami z iných skupín. 
Išlo hlavne o Jasovskú planinu. 

V pohorí Branisko – sever sme vykonali 4 povr-
chové akcie, pri ktorých bolo zaregistrovaných asi 8 
menších jaskýň. Jedna z nich je vhodná na podrobnej-
ší výskum. Na 5 pracovných akciách v jaskyni Chme-
ľová sme objavili približne 8 m nových chodieb. 
Jaskyňa má aj naďalej perspektívu ďalších objavov, 
no vzhľadom na problémy s Urbárskou spoločnosťou 
Lačnov sa výskum na tejto lokalite dočasne prerušil. 
Ďalších 13 pracovných akcií sme vykonali s komisiou 
pre speleopotápanie na Jasovskej planine. Tieto akcie 
sú opísané v ich správe o činnosti. 

Päť členov OS sa zúčastnilo na Speleomítingu. 
V Bardejovských kúpeľoch sme vyše roka mali 
inštalovanú veľkoplošnú výstavu so speleologic-
kou tematikou (autor snímok Ervín Nemethy).  
V areáli jaskyne Zlá diera v Lipovciach sme usku-
točnili množstvo besied so žiakmi hlavne základ-
ných škol. Cieľom besied bola propagácia speleoló-
gie a ochrany životného prostredia. 

V roku 2004 bolo vyrobených niekoľko vyvíja-
čov acetylénu (karbidiek – typ Košč). 

Rudolf Košč, predseda OS 

Oblastná skupina Rimavská Sobota 
Na základe ročného plánu schváleného na výroč-

nej schôdzi OS 21. 1. 2005 sa pracovalo na týchto 
lokalitách: 

Podbanište: v závale na konci Suchej vetvy sa 
počas 3 akcií pokračovalo v odkrývačských prácach, 
postup o cca 0,5 m. V jaskyni Kadlub bolo 5 spe-
leopotápačských akcií. M. Megelovi a G. Saminovi 
sa podarilo sa preniknúť do poslednej sály, ktorá je 
vlastne posledným známym miestom v tejto jaskyni. 
Pokračovanie jaskyne je otázne pre náročnosť kopáč-
skych prác pod vodnou hladinou. Spolu sa lokalite 
odpracovalo 18 hodin. Špaňopoľský systém: Pokra-
čovalo sa v odkrývačských prácach vo vykopaných 
sondách. Na podnet J. Rešetára bola odkrytá nová 
sonda tesne nad prameňom Pod skalou, ktorá sa uká-
zala tiež ako perspektívna cesta do podzemia. Počas 
2 akcií odpracovaných 13 hodin. Stĺpová jaskyňa: 

jedna uskutočnená akcia (odpracovaných 7 hodin) 
nepriniesla nové poznatky o možnom prepojení s 
Dvojvchodovou rozsadlinou. K. Nagypál objavil 
novú pseudokrasovú jaskyňu v pohorí Burda na juž-
nom Slovensku. Jaskyňa s dĺžkou 12 m dostala ná-
zov Nori. Odpracované 3 hodiny. Jaskyňa v mare: 
objavená nová jaskyňa pri obci Pinciná. Nádej: nová 
perspektívna lokalita v Tuhárskom krase, je potreb-
né pokračovať v kopáčskych prácach. Morské oko 
pri Tornali: M. Megela a G. Samin tu uskutočnili 
niekoľko desiatok potápačských akcií zameraných 
na nácvik speleopotápačskej techniky. V jaskyni sa 
zaregistrovalo čiastočné zrútenie stropu a tiež drobné 
chrobáky, ktoré budú determinované neskôr, Bezo-
dná ľadnica: v sifóne bola vyviazaná nová vodiaca 
šnúra a podarilo sa preniknúť do nových zavodne-
ných priestorov. Mapka sa vyhotoví na ďalších ak-
ciách. Nyáryho jaskyňa – Šurický úkryt: uskutoč-
nený biospeleologický výskum. Gemersko-teplická 
jaskyňa: uskutočnila sa jedna akcia, počas ktorej sa 
podarilo preniknúť ku konečnému sifónu a bol vyko-
naný krátky zánor na nádych. Nad Divínom, Zvo-
nová diera, Mučínska jaskyňa: uskutočnené odkrý-
vačské akcie. Kečovská vyvieračka: boli odstránené 
nečistoty zo sifónu a prehĺbené dno. Podarilo sa nájsť 
starú vodiacu šnúru a postupne preniknúť ku koncu 
známych častí. 

Skupina úzko spolupracuje so Správou sloven-
ských jaskýň hlavne pri kontrolných a výskumných 
činnostiach. Spolu sa uskutočnilo 27 väčších akcií, 
na ktorých sa odpracovalo 358 hodin a vyhotovili 
sa z nich aj technické denníky. Viaceré menšie kon-
trolné akcie nepriniesli výraznejšie úspechy. 

Ladislav Iždinský, tajomnik OS 

Speleoklub Rokoš 
Počas roka 2004 členovia speleoklubu pracova-

li prakticky na jedinej lokalite – na prehlbovaní a 
predlžovaní jaskyne Vahanka na Haringovej skale. 
Oproti predošlému roku sme chodili do terénu čas-
tejšie a hlavne záver roka bol v znamení intenzív-
nejších prác. Práce však pre malú početnosť účast-
níkov akcií napredujú pomalšie. 

Ako po iné roky aj v r. 2004 sme navštívili Mo-
ravský kras a JT SSS v Jedovniciach. 

Ľubomir Kubíček, predseda SK 



17

Speleo Rožňava

Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava v roku 2004 
zorganizovala spolu 44 akcií v teréne, v rámci ktorých 
sa odpracovalo 229 hodín. Akcie boli zamerané na vý-
skum a prieskum v lokalitách, na ktoré mala Speleo 
Rožňava povolenú činnosť. Okrem domácich jasky-
niarov sa na akciách zúčastnili aj jaskyniari z maďar-
ských jaskyniarskych skupín z Budapešti – 6 spoloč-
ných akcií, členovia Českej speleologickej spoločnosti 
– 2 spoločné akcie, tiež potápači a zoológovia. Z akcií 
bolo vypracovaných 39 technických denníkov. Nové 
významnejšie objavy sa nezaznamenali, na jednotli-
vých lokalitách sa však podarilo objaviť, resp. preko-
pať nové priestory v celkovej dĺžke 24 m. 

V júli sa uskutočnila malá expedícia do rumun-
ských hôr v oblasti pohoria Retezat, na juh Rumun-
ska v okolí mesta Orsova a do oblasti Prolaz, kde 
bola objavená nová jaskyňa v dĺžke 36 m. Planiny 
v oblasti Prolazu sú zo speleologického pohľadu 
veľmi zaujímavým miestom s množstvom málo 
preskúmaných jaskýň. 

Skupina mala v roku 2004 25 členov, členská 
schôdza 17. 1. 2005 rozšírila svojím uznesením ve-
denie skupiny o ďalších 2 členov (Juhász, Ing. Šichu-
la) takže súčasný výbor tvoria: Ing. Ondrej Bolaček – 
vedúci, Bartolomej Šturmann – zástupca, Peter Seles, 
Ing. Miroslav Šichula, Ladislav Juhász – členovia. 

V súčasnosti je nutné vybaviť pre skupinu nové 
povolenia na speleologický výskum a prieskum  
v lokalitách Slovenského krasu. 

Hodnotenie výskumu a prieskumu národných 
prírodných pamiatok nachádzajúcich sa na území 
národného parku Slovenský kras je samostatnou 
časťou správy. 

Ondrej Bolaček, vedúci skupiny 

Oblastná skupina Ružomberok 

V roku 2004 sa členovia OS zúčastnili na 81 ak-
ciách a vypracovali 74 technických denníkov. Naj-
viac sa pracovalo v Liskovskej jaskyni. Zameralo 

sa celkovo 111 m, z toho 60 m nových priestorov. 
Celková dĺžka jaskyne sa zväčšila na 4145 m s 
prevýšením vyše 74 m. Sondovalo sa na viacerých 
miestach. V Pieskových chodbách sme postúpili 
o 10 m v priamom smere. Na Západnom konci sa 
pri postupe v koncovom komíne objavilo 50 m, pri 
bode 506 sa postúpilo o 1 m, v Západnej sieni v 
sťažených podmienkach o 2 m. V oblasti Veľkej sie-
ne neďaleko rebríkov sme postúpili a objavili 10 m  
nových priestorov. Niekoľko povrchových akcií 
bolo zameraných na zisťovanie odparov v závr-
toch a kontrolu vchodu do jaskyne. Na východnom 
vchode bola niekoľkokrát vylomená zámka, uzáver 
sa preto spevnil a vymenila sa zámka. 

Niekoľko ráz sme navštívili a čistili Jaskyňu 
zdochlín. Neďaleko sme pri kameňolome nad regu-
lačnou stanicou plynu odkopali a zamerali Jaskyňu 
vínového črepu s dĺžkou 4 m. Na Martinčeku bola 
pri stavbe domu objavená jaskyňa, ktorú sme pre-
skúmali a zamerali v dĺžke 22 m. Ďalšie aktivity  
v oblasti Hrboltovej, Šípa, Šiprúňa, Maďarova a Kríž-
skej doliny súviseli tiež s povrchovým prieskumom. 

V oblasti Čebraťa sme navštívili Jaskyňu veľ-
kých puklín, no pre nebezpečenstvo zosuvu uvoľ-
nených blokov sme prierkumné práce prerušili. Na 
Jaziercach v oblasti nad Bukovinou sme zamerali 
niekoľko jaskyniek do troch metrov, které dostali 
názov Jaskyne v Bukovine a boli sme aj v neďale-
kej Bunkrovej jaskyni. Na Podsuchej v oblasti Niž-
ných Matejkových sme pátrali po stopách banskej 
činnosti. Našli sme dve banské diela dlhé do 20 m. 
Kontrolovali sme stav Jaskyne chladných očí, kde 
niekto podkopal výdrevu a ťažko vykopaná sonda 
sa postupne zavaľuje. V máji sme na lokalite Smre-
kov nad Lúčkami kopali v koncovom sifóne. Pri 
prieskume okolia sme našli dve nové jaskyne – Zlo-
mová j. má 22 m a J. nad tunelom 10 m. 

Z iných krasových lokalít sme navštívili Jaskyňu 
zlomísk, Čiernu vyvieračku aj Starý hrad. Na náv-
števe u nás boli jaskyniari z USA, Belgicka, Českej 
republiky a viacerí slovenskí speleológovia. Počas 
roka sme vybavovali povolenia na speleologickú 
sprievodcovskú činnosť v Liskovskej jaskyni. Pre 
byrokratické prieťahy sa nám to zatiaľ nepodarilo. 

Miroslav Jurečka, predseda OS 

Speleoklub Slovakia-Bystrá
Činnosť speleoklubu sa v mesiacoch január – ma-

rec sústredila na pokračovanie výkopových prác v 
„Eurotuneli“ na úrovni 1520. V letnej sezóne bol 
prieskum zameraný na lokalitu Halašova jama, 
Horný salaš a Jaskyňu studeného vetra. 
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V rámci strážnej služby sa vykonávala pravidelná 
obhliadka krasových javov Ďumbierskeho vysoko 
horského krasu, najma v jeho vrcholovej časti pri cha-
te M. R. Štefánika. Nájdené odpadky boli znesené do 
kontajnera na Trangoške. Pravidelne sa čistili cestné 
odrážky na turistickom chodníku z Trangošky po Ha-
lašovu jamu, čím sa úplne eliminovala erózia chodní-
ka najmä pri letných búrkach a jarnom topení snehu. 

Na objednávku SSJ sa v r. 2004 uzatvorili Jas-
kyňa v Halašovej jame a Jaskyňa studeného vetra. 
Stavebným zásahom bol zmenený vstup do Jaskyne 
mŕtvych netopierov vo vchode č. 7 z dôvodu po-
žiadavky Štátneho zdravotného ústavu ako ochrana 
pred škodlivým rádioaktívnym žiarením. 

Na prieskume a výskume sa podieľali títo členovia 
a čakatelia speleoklubu: Štéc, Štécová, Jirmer, Hoger, 
Miháľovci, Šterba, Šteller, Fillo. Prieskumných akcií 
sa zúčastňovali aj jaskyniari z iných speleoklubov 
SSS: B. Bystrica, Čachtice, Chočské vrchy, Handlová/
Tribeč a členovia Českej speleologickej spoločnosti. 

Súčasná zameraná dĺžka JMN je 19 km s prevý-
šením 320 m. Túto sprístupnenú jaskyňu v r. 2004 
navštívilo 2813 platiacich návštevníkov. Zameraná 
dĺžka JSV je 1,7 km s prevýšením 120 m. 

Milan Štéc, predseda SK 

Speleologický klub Slovenský raj

Speleologický klub Slovenský raj má 30 členov, 
ktorí sa r. 2004 venovali objavovaniu, prieskumu, 
dokumentácii, ochrane, evidencii a registrácii pod-
zemných krasových javov na území Slovenského 
raja, Dreveníka, Levočských vrchov a Dúbravy 
(Kozie chrbty). 

Do Stratenskej jaskyne bolo zorganizovaných 
8 akcií. Počas dvoch dní prebiehalo cvičenie HS 
pre jaskyne. Prieskumné sondovacie práce sa 
vykonávali v chodbe pri Rozprávkovom dóme  
a v Meandrovom dóme. Počas piatich akcií sa štu-
dovali morfologické tvary georeliéfu jaskynných 
priestorov a robila sa fotodokumentácia. V jaskyni 
sa uskutočnili exkurzie pre jaskyniarov z Poľska, 
Francúzska, ČR a strážcov NP Slovenský raj. Dĺž-
ka Stratenskej jaskyne sa nezmenila: 19 317 m + 
Psie diery 2 670 m = 21 987 m. 

V Psích dierach bol preskúmaný komín a jz. od 
Objavnej priepasti chodba s možným ďalším pokra-
čovaním. 

V krasovej planine Duča a Pelc bolo sa objavilo 
a zmapovalo 5 jaskýň. Vo Vlčej jaskyni bola vy-
hĺbená sonda na výskum jaskynných sedimentov  
a odber vzoriek. 

V dňoch 14. – 21. augusta sa uskutočnil v doline 
Tiesňavy XXXVII. klubový jaskyniarsky týždeň za 
účasti 15 členov klubu. Počas neho sa pracovalo na 
týchto lokalitách: Stratenská jaskyňa, Psie diery, 
Chladná studňa, Vlčia jaskyňa. Vykonával sa tu spe-
leologický prieskum, geologický, geomorfologický 
a zoologický výskum. Objavených a zmapovaných 
bolo 10 jaskýň (59 m). Vykonaný bol geologický 
prieskum na Duči. Odpracovalo sa spolu 94 dní. 

Povrchový prieskum bol zameraný na územie 
medzi Kláštornou a Zelenou roklinou, Kamenná 
cesta – Matka Božia, Za Hornádom + Hlboká dolka, 
plošina Pelc, okolie prepadliska Duča. 

Najväčší rozsah prác sa vykonal v západnej časti 
Slovenského raja – vo vernárskom príkrove. Celko-
ve sa tu uskutočnilo 8 speleologických akcií. Ob-
javené a zamerané boli tieto jaskyne: Priechodná 
južná (4 m), Poschodová (36 m), Severná (9 m), 
Vernárka (29 m), Pri ohnisku (9 m), spolu 5 jaskýň 
v dĺžke 87 m. Zadokumentované boli už známe jas-
kyne: Suchá diera pri Vernári (10 m) a Severné abri 
(2 m), spolu 12 m. V niektorých jaskyniach (Vernár-
ka, Pri ohnisku, Jaskyňa pod Barbolicou č. 1) bol 
vykonaný archeologický prieskum a fotodokumen-
tácia. Archeologický výskum sa robil aj v previsoch 
pri Hranovnickom plese. Navštívili a kontrolovali 
sa Kešelova diera, Šiancová č. 1 a Pueblo, ako aj 
Koniarova a Skrytá jaskyňa; v ich blízkosti sa našli 
tri menšie jaskyne. 

Archeologický výskum s fotodokumentáciou bol 
vykonaný v niektorých jaskyniach v prielome Hor-
nádu (Jaskyňa pod Zelenou horou, Pavúčia, Mni-
chova). Okrem toho tu boli preskúmané dve jaskyne 
dlhé do 10 m. Archeologický výskum s fotodoku-
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mentáciou pokračoval v Kláštornej jaskyni, Pod 
Kláštornou, Nad vodopádom, Ružovej, Volekovej a 
Partizánskej jaskyni. Volekova jaskyňa (20 m) sa aj 
zadokumentovala. 

V oblasti Dobšinskej Ladovej Jaskyne, vo Veľ-
kom meandri doliny Hnilca a na planine Duča bola 
vykonaná geologická rekognoskácia s odberom 
vzoriek hornín na analýzy a zistením reliktov pale-
ogénnych hornín. 

Na Dreveníku sa uskutočnilo geologické a geo-
morfologické mapovanie s lokalizáciou známych 
jaskýň a fotodokumentácía krasových, geologic-
kých a morfologických prvkov. 

V geomorfologickom podcelku Dúbrava bola v Lu-
čivjanskej jaskyni č. 2 vykonaná fotodokumentácia. 

Na jednej akcii sa robil prieskum rozsadlinových 
jaskýň (Jaskyne pod Jankovcom) v Levočských vr-
choch. 

V rámci činnosti členov speleologickej strážnej 
služby sa kontrolovali uzávery zamknutých jas-
kýň (Medvedia, Okienková, Stratenská, Psie diery)  
a jaskyne ohrozované návštevníkmi. Sú to jaskyne 
– archeologické lokality v okolí Vernára, Koniarova 
a Skrytá jaskyňa, v Prielome Hornádu, Partizánska 
jaskyňa, niektoré jaskyne v Dúbrave. V jaskyni 
Psie diery sa rekonštruoval uzáver. Jaskyňa je riad-
ne uzamknutá. Okrem toho radoví členovia klubu 
vykonávali počas 46 speleologických akcií kontrol-
nú činnosť na vyše 40 speleologických objektoch. 
Naša činnosť bola zameraná aj na ochranu povrcho-
vých krasových javov. 

Členovia klubu sa zúčastnili podujatí organizo-
vaných SSS a SSJ. Na Speleomítingu okrem or-
ganizačného zaistenia (O. Miháľová) sa zúčastnilo 
ďalších 9 členov klubu. Svoju tvorbu a posledné vý-
sledky prieskumu Stratenskej jaskyne prezentoval 
F. Miháľ. Vystavená bola mapová dokumentácia, 
tvorba Ing. J. Balčáka k 40. výročiu založenia SK 
SR. Chod techniky zaisťoval Ing. Š. Skalský. Je-
den člen klubu sa zúčastnil na vedeckej konferencii  
Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. 

Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku nedo-
šlo k žiadnym úrazom ani mimoriadnym udalostiam. 

V r. 2004 sa členovia SK Slovenský raj zúčastnili 
na 48 akciách, z toho 46 terénnych, ktorých náplňou 
bol speleologický prieskum, dokumentácia a ochra-
na krasových javov. Počas jaskyniarskych akcií sme 
odpracovali v teréne 170 dní. Objavených bolo 15 
jaskýň s dĺžkou 146 m jaskynných priestorov, za-
meraných a zmapovaných 20 jaskýň s dĺžkou 178 m  
podzemných priestorov. 

Ján Tulis, predseda SK 

Jaskyniarska skupina Spišská Belá

K 31.12. 2004 mala skupina 20 členov a 3 čaka-
teľov. Celkove skupina uskutočnila 41 akcií na 15 
lokalitách, pričom zamerala 683, 12 m dĺžky jas-
kynných priestorov, z toho 663 m objavila. 

V jaskyni Javorinka, najvýznamnejšej lokalite, 
prístupnej len v zimných mesiacoch, napriek zlým 
poveternostným podmienkam (keď aj vo februári 
bola zaplavená) uskutočnila skupina 13 akcií. Na 
akcii začiatkom roka sa preskúmal a zameral komín 
v Ziburovom dóme. Po zdokumentovaní v meranej 
dĺžke 101,45 m dostal názov Matúšova chodba. Na-
sledujúca akcia bola venovaná odberu vzoriek sedi-
mentov na paleomagnetické datovanie. Plánovaná 
akcia na preskúmanie a vystrojenie Obrovského 
dómu bola prerušená, keď pri zdolávaní Spojova-
cieho komína v Perlovej chodbe si M. Vitkovský 
kyvadlovým zošmyknutím narazil pravé rameno. 
Po zabezpečení prvej pomoci sme akciu prerušili a 
začali transport raneného von z jaskyne. Transport 
až do chaty trval 4 hodiny 55 minút, postihnutý bol 
následne odvezený na pohotovosť na ošetrenie. Po 
oteplení vo februári sa zaplavila vstupná priepasť 
a prieskum jaskyne sme museli obmedziť. Na ďal-
šej akcii sme zabezpečili vystrojenie Obrovského 
dómu, jeho preskúmanie a zdokumentovanie s dĺž-
kou 66,85 m a deniveláciou 59,09 m, čím jaskyňa 
dosiahla celkovú dĺžku 8219 m. Preskúmala sa aj 
puklinová chodba spájajúca chodbu k Polnočnému 
dómu s Tesným komínom v dĺžke cca 60 m. V po-
lovici marca sa pri prieskume Vlčích dier našlo pre-
pojenie so Spojovacou chodbou. Prieskumom pod 
Slepým komínom sa podarilo objaviť pokračovanie 
v dĺžke cca 49 m, s názvom Otvorená. Na jeseň za-
meriavame povrchový polygónový ťah od vchodu 
k najvyššiemu bodu v Heliktitovej chodbe, rozdiel 
výšky bodu od povrchu je cca 11 m. O týždeň už 
bola jaskyňa zaplavená. Nasledoval povrchový 
prieskum v častí posledného povrchového zameria-
vania a vytopené miesto potvrdilo naše predpokla-
dy. Po dvoch týždňoch je jaskyňa znova otvorená a 
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prieskumom nachádzame spojenie Perlovej chodby 
do Vlčích dier a prieskumom pod Hlineným koňom 
sa nachádza väčšia vodná plocha. 

Celkovo bolo objavených 225 m a zameraných 
168,39 m, čím celková dĺžka polygónovej siete  
v jaskyni dosiahla 8219 m. 

Belianska jaskyňa – v rámci spolupráce s SSJ sa 
uskutočnila V. etapa dokumentácie neprístupných 
častí jaskyne. Zameraním priestorov za Druhý dóm 
– Priepasť s úžinou (šikmo meraná dĺžka 70,76 m  
a denivelácia 32,56 m) a bočnej časti Bieleho 
dómu (6 polygónov šikmo meranej dĺžky 65,97 m 
s deniveláciou 10,97 m) boli predbežne dokončené 
meracie práce v nesprístupnených častiach jaskyne. 
Celkove sa uskutočnili 4 akcie, okrem merania sa 
uskutočnil prieskum zameriavaných i susediacich 
priestorov. RNDr. S. Pavlarčík zhodnotil geolo-
gické a geomorfologické pomery preskúmaných 
časti a C. Plučinský vyhotovil mapové podklady 
v mierkach 1:500, rezy 1:200. Počas prieskumu sa 
zistil sekundárny fosfátový minerál karbonát – hyd-
roxylapatit. Jednu akciu sme venovali demontáži  
a vyneseniu snímačov a starej kabeláže z priestorov 
od Stĺpového dómu po Pisanskú vežu. 

V rámci skupinového jaskyniarskeho týždňa v 
Svišťovej dolinke pokračovali sondážne práce v 
Prievanovej jaskyni, „kde počas 5 akcií bota vy-
hĺbená sonda do hĺbky cca 3,5 m a postúpili sme 
10,5 m, zároveň sme zamerali Kovalovu priepasť 
s dĺžkou 17,5 m a deniveláciou 15,86 m. Priepasť 
je z časti zaľadnená a na dne nepriechodná. Počas 
povrchovej exkurzie sme navštívili Svištiu špáru, 
ktorú v roku 2003 lokalizoval S. Pavlarčík. Po krát-
kej sondáži a vyčistení otvoru sme vybrali niekoľko 
väčších balvanov až po zúženú časť, práce sme za-
tiaľ prerušili. 

Pri rekognoskácii terénu steny Košiara sme lo-
kalizovali menšie jaskyne nad Konským žľabom 
č.1 – 4 a za Konským žľabom jaskyne č. 6 – 7. Zá-
roveň sme navštívili Medvediu jaskyňu, kde sme 
potvrdili prepojenie s Tesnou jaskyňou. Skupina 
taktiež venovala pozornosť jaskyni Pod Úplazom, 
kde sme zatiaľ v ďalšom postupe nepokročili, ale v 
budúcnosti tu budeme pokračovať. Výrazne sa po-
kročilo v prieskume Loveckej jaskyne, lokalizova-
nej v roku 2003. Prieskumom Hornej a Dolnej vet-
vy bolo zameraných 83,16 m polygónového ťahu. 
Meandrovité chodby riečneho charakteru potvrdili 
nálezy kremenného pieskovca a žuly. Po objave-
ní priestorov Slepého dómu a Prasačej chodby až 
po Dvojspitový komín bolo zameraných ďalších 
80,53 m polygónového ťahu. 

Prieskum Dvojspitového komína s náročným le-
zením priniesol ďalšie objavy. Celkove sa počas 8 
akcií objavilo 253,5 m a zameralo 357,S m polygó-
nového ťahu. 

V rámci speleologickej strážnej služby členo-
via navštívili Bielovodskú dolinu a Spišmichalovu 
dolinu, kde bola lokalizovaná menšia jaskyňa č. 1, 
novoobjavená jaskyňa Mesačný tieň a táborisko. 
Skupina venovala pozornosť aj bližším lokalitám. V 
jaskyni Ponor II pokračoval prieskum bočnej chod-
by, kde sme objavili 9 m chodieb a pozorovali zimo-
visko 12 ks netopierov. V doline Suchého potoka v 
Dlhej stene bola lokalizovaná menšia jaskyňa (cca 7 
m) a jedno abri. V Kurej doline sa lokalizovala jas-
kyňa Pod vežou (cca 8 m) a niekoľko menších dier. 
V súvislosti s požiadavkou SSJ navrhnúť jaskyne 
vhodné na vyhlásenie za verejnosti voľne prístupné 
sme navštívili Jaskyňu v Čube a sondu pod Čubou. 

Členovia skupiny zabezpečovali strážnu službu 
na vybraných lokalitách v Belianskych Tatrách (Be-
lianska jaskyňa, Alabastrová jaskyňa a Ľadová piv-
nica), Vysokých Tatrách (Muránska jaskyňa, Čier-
nohorský systém, Javorinka) a Pieninách (Aksamit-
ka), pričom uskutočnili 38 kontrolných návštev. 

V rámci inej činnosti sa 7 členovia zúčastnili Spe-
leomítingu vo Svite, kde sa I. Michlík prezentoval 
videozáznamom „Malá jaskyňa – Kamenné oči“. 
Na zasadnutí predsedníctva SSS sa zúčastnil pred-
seda skupiny. V rámci propagácie činnosti skupiny 
sa na verejnom priestranstve v Spišskej Belej usku-
točnilo premietanie videonahrávok „Jaskyňa Javo-
rinka“, „Ponor II“ a „Jaskyňa pod Úplazom“, ktoré 
priebežne sledovalo asi 200 občanov mesta. 

Vladimír Fudaly, predseda JS 

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy 

Na výročnej členskej schôdzi 1. februára 2004 
sa zúčastnilo 20 členov klubu. Za nových členov 
boli prijatí Jarmila Krajčírová, Igor Haviar a Anton 
Kardoš. Zloženie výboru sa nezmenilo. JK mal na 
konci roka 31 členov, členské príspevky za r. 2004 
uhradili všetci. 
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Podľa technických denníkov a ostatnej dostupnej 
evidencie sa za celý rok uskutočnilo 126 akcií, o 20 
viac ako rok predtým. Vykonávali sa na nich prevaž-
ne prieskumné sondovacie práce a práce súvisiace s 
poznávaním, dokumentáciou a ochranou jaskýň. Pra-
covné úsilie sa sústredilo do dvoch lokalít Strážov-
ských vrchov a jednej v Považskom Inovci. Boli to 
Pružinská Dúpna jaskyňa (28 akcií, 82 hodín), Četní-
kova svadba (24 akcií, najviac – 120 hodín) a jaskyňa 
Džimova spása vo vrchu Vinište pri Podhradí v okre-
se Topoľčany (25 akcií, 84 hodín). Nasledujú jaskyne 
na vrchu Kozol v Lúčanskej Malej Fatre a Jánošíko-
va jaskyňa na Strážove, z ďalších lokalít Otcova jas-
kyňa, Skalná jaskyňa, Diamami, jaskyňa na Jamách, 
na Košiarke, Beňovská priepasť a iné. Povrchový 
prieskum bol prevažujúcou náplňou viacerých akcií 
v Strážovských vrchoch (Skalná a Václavova dolina, 
Malá a Veľká hlava), Lúčanskej Malej Fatre (Kozol, 
Porubská dolina Lučivná), Súľovských vrchoch a v 
Považskom Inovci (Vinište, Holé brehy). Pritom sa 
zaregistrovalo niekoľko jaskýň, okrem iných aj jas-
kyňa Džimova spása, kde sa dosiahli najväčšie po-
stupy (vlani vyše 20 m, tento rok sa postúpilo ešte 
ďalej, jaskyňa už má viac ako 120 m). Čiastkové po-
stupy sa dosiahli v komíne Vodopádového dómu v j. 
Četníkova svadba, v ktorej sa pokračovalo v sondo-
vaní a rozširovaní viacerých úzkych miest. V sonde 
na konci Dúpnej sa podarilo dostať do nízkej záva-
lovej sienky a postúpilo sa o niekoľko metrov ďalej; 
tieto priestory sa aj zamerali. Niekoľkí členovia sa 
zúčastnili na prac. akciách v rajónoch iných klubov 
SSS: v novoobjavenej j. Stratený potok na Muránskej 
planine, Buková 30 na Jasovskej planine, v Rumpá-
lovom závrte (pracovisko Trenčianskeho speleoklu-
bu), ďalší sa oboznámili s niektorými jaskyňami vo 
Vrátnej doline, v Mojtínskom krase a navštívili Jas-
kyňu mŕtvych netopierov. Jeden z nás spolupracoval 
s členmi ČSS v Českom krase. 

Osobitne sa teba zmieniť o aktivitách JK pri za-
bezpečovaní ochrany jaskýň a starostlivosti o ne. 
Vlani sa uzavrela ďalšia jaskyňa na Strážove – po 
Četníkovej svadbe sa vyrobil a osadil uzáver Jáno-
šíkovej jaskyne. Financovanie zabezpečila Správa 
slovenských jaskýň, s ktorou sa podpísala nová 
dohoda o spolupráci pri vykonávaní speleologickej 
strážnej služby. V rámci nej sme sa starali aj o udr-
žiavanie poriadku v jaskyniach a ich okolí. 

Niektoré návštevy krasových lokalít v pôsobnosti 
klubu mali prevažne charakter exkurzií a prehlia-
dok jaskýň. Tie sa zahrnuli napríklad aj do progra-
mu celoslovenských jaskyniarskych podujatí pod 
hlavičkou SSS, resp. SSJ, ktoré sa uskutočnili na 

Priedhorí a ktoré sme pomáhali zorganizovať. Boli 
to Lezecké dni, pripravené spoločne s JS Adama 
Vallu z Terchovej, a seminár speleologickej strážnej 
služby. Členovia JK mali podiel na organizačnom 
zabezpečení Jaskyniarskeho týždňa SSS v Morav-
skom krase. Traja z nás na pozvanie poľských jas-
kyniarov navštívili poľské Beskydy a prezreli si tam 
dve najdlhšie poľské pseudokrasové jaskyne. 

Zástupcovia JK nechýbali ani na zasadnutí pred-
sedníctva SSS a na Speleomítingu v apríli vo Svi-
te. V SMOPaJ v L. Mikuláši sa na ďalšom ročníku 
súťažnej prehliadky jaskyniarskej fotografie Spele-
ofotografia predstavili so svojimi prácami naši spo-
lupracovníci I. Pohanka a Z. Haspra; ten sa zaradil 
medzi najúspešnejších autorov, keď získal jednu 
z cien. Úspešní sme boli aj v grantovej súťaži ma-
lých environmentálnych projektov MŽP SR Zelený 
projekt 2004 s projektom náučného panela Prírodná 
pamiatka Pružinská Dúpna jaskyňa, na ktorý sme 
získali dotáciu. Náučný panel s informačnou tabuľou 
ako súčasť pripravovaného náučného chodníka sme 
umiestnili pri vchode do tejto známej jaskyne. 

Ďalšie aktivity jednotlivých členov klubu sa týkali 
prezentácie činnosti JK na verejnosti a jaskyniarskej 
osvety. U skutočnili sa viaceré prednášky a besedy 
predovšetkým pre deti a mládež, o našej činnosti sa 
mohla široká verejnosť dozvedieť aj z regionálnych  
a celoslovenských médií alebo z vývesných skriniek 
v Zliechove a Manínskej Tiesňave. Niekoľko prí-
spevkov vyšlo v Spravodaji SSS. 

Bohuslav Kortman, predseda JK 

Speleoklub Tisovec 

SK Tisovec, 
ktorý mal k 31. 
12. 2004 celkove 
16 členov, vyvíjal 
svoju činnosť na 
základe povole-
ných výnimiek z 
platných zákonov 
o ochrane príro-
dy v oblasti Ti-
sovského krasu a 
časti Muránskej 
planiny. 

Prieskumná činnosť klubu bola zameraná na 
lokality Hradová, Suché doly,Teplica, Hlboký ja-
rok, Dielik. Pokračovali sondovacie práce v jaskyni 
Hradová č. 31, Daxner, Netopierov, Pastiereň, Tep-
lica, Čertova a v menších jaskyniach na Dieliku. 
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V jaskyni Daxner sa podarilo objaviť spolu 40 m 
chodieb, Jaskyňa bola zmapovaná v celkovej dĺžke 
200 m. V jaskyni Teplica bolo prepojených niekoľko 
známych úsekov a potvrdený paleontologický nález 
v Medvedej chodbe. Pri fotoexpedícii v jaskyni Die-
lik L.Vlček a J. Pavlík objavili fosíliu Megalodonta 
case. Preskúmaných a zaregistrovaných bolo niekoľ-
ko menších jaskýň v dolinke Teplica, vo vrcholových 
partiách Šajby a Hlbokého jarku. Uskutočnilo sa 
zameranie pseudokrasovej jaskyne Medvedia skala 
vytvorenej v ortorulách v k. ú. Pohronská Polhora. 

Povrchový prieskum sa uskutočnil v lokalite 
Čipkove jamy, Májový závrt s cieľom prieniku do 
systému Suché doly – Teplica. Aktívne pokračova-
li výkopové práce v jaskyni Hradová č. 31, pričom 
bolo vykopaných 35 m3 zeminy s postupom 20 m. 
L. Vlček spolupracoval hlavne so Speleo Detva, OS 
Tribeč, Brezno a L. Mikuláš. 

Prehľad speleologickej činnosti 
Počet akcií 38 
Počet účastníkov 7 
Zamerané jaskyne 1 
Dĺžka zameraných chodieb 200 
Dĺžka novoobjavených priestorov 60 
Odpracované hodiny 796

 
Ochrana krasu. Speleoklub spolupracuje pri 

ochrane krasu aktívne so Správou slovenských jas-
kýň a Správou NP Muránska planina. Dvaja členo-
via speleologickej strážnej služby vykonávajú pra-
videlnú činnosť pri ochrane krasu a krasových javov 
vo vymedzenom území SK Tisovec. Okrem údržby 
uzáveru Jazernej jaskyne sa dokončili a sfunkčnili 
uzávery jaskýň Čertova a Teplica. Členovia strážnej 
služby sa zúčastnili odborného seminára organizo-
vaného SSJ. 

Strážna služba: počet akcií 41, hodin 276. 

Stav uzatvorených jaskýň k 31. 12. 2004
Č. Jaskyňa Stav Poznámka 
1. Michňová uzatvorená uzáver funkčný 
2. Kostolík uzatvorená uzáver funkčný 
3. Jazerná uzatvorená uzáver funkčný 
4. Hradová č. 31 uzatvorená uzáver funkčný 
5. Čertova uzatvorená uzáver funkčnv 
6. Teplica uzatvorená uzáver funkčný 

Osvetová činnosť. Členovia SK L. Vlček a J. Pav-
lík sa na Speleomítingu vo Svite prezentovali pred-
náškou o jaskyni Dielik. Spolu sa podieľali na sérii 

článkov v miestnych novinách a Spravodaji SSS. J. 
Pavlík vyhotovil fotodokumentáciu jaskýň Tisov-
ského krasu. L. Vlček uskutočnil niekoľko predná-
šok o geológii krasu. 

Na podnet a za aktívnej účasti Ing. Z. Nišpon-
ského bola odhalená památná tabuľa na nádvorí 
Mestského úradu v Tisovci speleopotápačovi Miro-
slavovi Nešverovi pri príležitosti 10. výročia jeho 
tragickej smrti v jaskyni Teplica. Pri tejto príleži-
tosti mu udelil primátor mesta Cenu primátora in 
memoriam. 

Speleoklub uskutočnil v rámci Dní mesta Tiso-
vec výstavu fotografií o Tisovskom krase pre širokú 
verejnosť. 

Ivan Kubíni, predseda SK 

Trenčiansky speleoklub 
(bývalá OS Trenčianske Teplice) 

Klub vykonal prieskum doliny Jamy pri Slatinke 
nad Bebravou a zdokumentoval tamojšiu sústavu 
závrtov. Preskúmal neďalekú jaskynku BP 1 (4 m) a 
vyhodnotil ju ako neperspektívnu. 

Na Rumpálovom závrte členovia obnovili dreve-
nú plošinu a hĺbku zvýšili na 16 m. Pokúšali sa do-
siahnuť prepojenie medzi Novou jaskyňou a Bielou 
jaskyňou, avšak bezvýsledne. 

Úspešné neboli ani sondovania v ponore na Ilav-
skej rovni, vo výklenku pri Líščej diere, vedľa cesty 
nad Mokrým Bzovíkom a v Závrte pri „kríži“ na 
Jamách. 

Spoločné akcie s OS Inovec v jaskyni HV 1 
(Považský Inovec) priniesli objav 16 m voľných 
priestorov a jej prehĺbenie na 30 m. 

Dvaja členovia klubu sa zúčastnili na expedícii 
Krym 2004, traja na 45. jaskyniarskom týždni a je-
den ako inštruktor na lezeckých dňoch. 

Miroslav Sova, predseda SK 

Oblastná skupina Tribeč

Najviac akcií sa už tradične uskutočnilo vo Veľ-
kopoľskouhereckom krase. Výkopové práce sa 
začali na novej lokalite v priepasti Müller, kde sa 
postúpilo o 2 metre. V jaskyni Píla sa v spolupráci 
so Speleo Bratislava urobila akcia spojená s rozši-
rovaním najužších miest v jaskyni. Tým sa umož-
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nil transport materiálu do vyšších miest v jaskyni 
a mohlo sa pokračovať vo výkopových prácach na 
dne jaskyne. Bol zameraný povrchový ťah medzi 
jaskyňami Píla a Oblúk. Uskutočnilo sa niekoľko 
povrchových akcií na lokalitách Müller, Dobrolín a 
v Sklenoteplickom krase. 

Štyria členovia skupiny sa podieľali na niekoľ-
kých akciách v Jaskyni mŕtvych netopierov. Jeden 
člen spolupracoval so Speleo Bratislava a zúčastnil 
sa s nimi na viacerých akciách v Belianskych Tat-
rách a na Borinke. Spolu s M. Gregorom z JK Dub-
nica nad Váhom sa podaril postup v jaskyni Ovečka 
v Mojtínskom krase. 

Spolu spravili 23 akcií a z nich vyhotovili 15 
technických denníkov. 

Juraj Šurka, tajomník OS 

Oblastná skupina Uhrovec
V roku 2004 členovia skupiny zorganizovali 8 

akcií. Ich činnosť sa od začiatku roka sústredila 
na dve hlavné lokality – jaskyne Melková a Vlčia 
diera, v jarných mesiacoch bola dočasne prerušená: 
v j. Melková pre sťažené pokračovanie po zúžení 
priestorov a vo Vlčej diere po vydaní zákazu čin-
nosti od archeológov. 

Ďalšia činnosť skupiny bola zameraná hlavne 
na prieskumné akcie v oblasti Studničnej doliny  
v Uhrovskom Podhradí a začalo sa pracovať v 
Mramorovej jaskyni. V jej blízkosti bola objavená 
zatiaľ neevidovaná malá jaskyňa s dĺžkou 5 – 6 
metrov. 

Problémy v skupine: slabá aktivita, nedostatok 
financií, neustále poškodzovanie uzáverov jaskýň 
(j. Melková). 

Jozef Kováčik, zástupca vedúceho OS 

Speleoklub Univerzity Komenského 
Bratislava 

Uplynulý rok bol jeden z najúspešnejších v histórii 
skupiny. Objavom roka je jednoznačne pozoruhodná 
jaskyňa Mesačný tieň (masív Širokej, Vysoké Tatry). 
Jej vchod našli 26. júna 2004 dvaja členovia sku-
piny, I. Pap a B. Šmída. V priebehu leta sa nám tu 
vo vlastnej réžii a s E. Kapucianom podarilo z 25 m 
hlbokej šachty preniknúť úžinami do 100 m dlhej a 
52 m hlbokej meandrovitej jaskyne, odkiaľ sme sa 
potom, už aj v spolupráci s prizvanými záujemcami 
zo spriatelených skupín SSS, dostali do rozsiahleho 
trojrozmerného labyrintu veľkých strmých galé-
rií, siení, meandrov a priepastí. Známych je zatiaľ 
asi 2,5 km tejto vysokohorskej jaskyne, zmapova-
li sme tu 1820 m chodieb, prevýšenie systému je v 

súčasnosti 142 m. Novoobjavená jaskyňa sa stala 
za veľmi krátky čas 3. najdlhšou v slovenskej čas-
ti Tatier. Na vlastné náklady sme ju uzavreli a v jej 
výskume budeme pokračovať. Lokalita má veľmi 
zaujímavý hĺbkový potenciál. Jej objav mal znač-
ný ohlas v médiách. V priľahlých karoch, svahoch  
a stenách sme rekognoskovali poľskými jaskyniar-
mi dávnejšie objavené lokality a našli aj niekoľ-
ko nových menších jaskyniek či dier s dĺžkou pár 
metrov, z nich za zmienku stojí Komín Košiarový,  
s prevýšením +20 m. 

Začiatkom roka sme pokračovali v intenzívnej ex-
plorácii ďalšej známej, v úplnom závere r. 2003 obja-
venej jaskyne Stratený potok (Dlhý vrch, Muránska 
planina). Objavili sme v nej asi 250 m chodieb, ktoré 
boli zmapované. Súčasný rozsah jaskyne je 1642 m. 
Uskutočnili sme tu všestranný odborný prieskum, za-
ujímavé sú najma poznatky z hydrologického režimu 
jej tokov (farbiace pokusy). Vstup do tejto genetic-
ky významnej výverovej jaskyne sme uzatvorili. V 
priľahlom masíve sme z opačnej strany intenzívne 
zapracovali na ponoroch Stračaníka; vyhĺbená sonda 
má už 11 m. V závere roka sme v tejto oblasti otvori-
li aj ďalší výrazný ponorný závrt. Zahĺbili sme sa tiež 
do fosílneho výtoku významnej vyvieračky Havraník 
(3 m, zatiaľ bez objavov). V odľahlíku masívu Čer-
vená skala sme objavili novú gravitačnotektonickú 
jaskyňu, dlhú asi 100 m a hlbokú 30 m. 

V Malých Karpatoch v Plaveckom krase sme v 
spolupráci s M. Hačom objavili pokračovanie Ha-
čovej jaskyne (masív Veterlína), v dĺžke asi 100 m. 
Jaskyňa má v súčasnosti rozsah 660 m a je najdlhšou 
v oblasti. Náš člen inicioval znovuotvorenie estave-
lového výveru v Mokrej doline, v práci tu neskôr 
pokračovali jaskyniari z OS Plavecké Podhradie a T. 
Ďurka s rodinou. Naše úsilie sa potom sústredilo na 
jaskyňu Tmavá skala, kde sme znovu otvorili vlastnú 
sondu spred dvoch, resp. dvanástich rokov a kde sme 
momentálne, po 10 akciách, zahĺbení v piesčitých 
sedimentoch asi 14/8 m. V Plaveckom krase sme 
ďalej otvárali aj ponorný závrt na Hurtovci a na zá-
klade prizvania zmapovali „znovuobjavenú“ Havra-
nickú jaskyňu. V Dobrovodskom krase sme konečne 
zmapovali ponornú jaskyňu V Chráščí, kde sme cez 
náročnú úžinu po prvý raz prenikli ešte ako chlapci  
v roku 1989. Lokalita je zaujímavá výskytom 
hrubých vrstiev len niekoľkoročných NPKsintrov  
a nedostatkom vzduchu. Pri masíve Vysoká (Ku-
chynskoorešanský kras) sme objavili dve rozmerné 
tunelovité jaskynné brány a v rovnakom krasovom 
celku zhodnotili tiež perspektívy Sovej j. 1 a závrto-
vej jaskyne Priehyba, ktoré boli zmapované. 
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V Slovenskom raji sme pracovali v koncovom 
závale vlani naším členom I. Papom objavenej jas-
kyne Diera v streche (planina Pelc) a našli tu tiež 
niekoľko neznámych menších jaskyniek. 

Veľmi úspešne sa rozbehla spolupráca s juho-
americkými jaskyniarmi (Venezuela). Na základe 
našich výsledkov z expedície Roraima 2003 nám 
ponúkli možnosť podieľať sa na výskume novo-
objavenej Cueva Charles Brewer, najväčšej kvar-
citovej jaskyne sveta, na stolovej hore Chimantá. 
Dostali sme za úlohu zmapovať ju, nafotografovať 
a prezentovať vo svetových periodikách. Počas ex-
pedície, ktorej speleologickú časť sme v podstate 
viedli a usmerňovali ju (B. Šmída) a uskutočnila 
sa na prelome máj a a júna 2004, sme tu objavili 
ďalšie asi 2 km mamutích galérií a superdómov 
(najväčší z nich má okolo 400000 m3), zmapovali  
4482 m/+110 m, vyhotovili kolekciu špičkových 
snímok z podzemia a rozbehli vedecký výskum 
tejto lokality, ktorá nemá vo svete vo svojej ka-
tegórii obdoby. Objav vyvolal mimoriadnu pozor-
nosť odbornej i speleologickej verejnosti a mate-
riály z expedície a o jaskyni prebrali aj najreno-
movanejšie speleomagazíny sveta, ako Spelunca 
 / FRA, NSS News / USA, Descent / UK, Regards 
/ Belg. či Journal of SSS / Sydney, Austrália.  
V príprave je monografia o výsledkoch výskumu, 
v závere roku finišovali prípravy na ďalšiu veľkú 
výpravu, spojenú s tvorbou filmu. 

Aktivity sme rozbehli po dlhšom čase znovu aj 
v pohorí Velebit (Chorvátsko). V priebehu nároč-
nej januárovej speleoexpedície (v poradí už 12
tej) sme prehĺbili v roku 2001 tu nami nájdenú 
priepasť. Siréna na 281 m, s obrovitou šachtou 
James Bond (P120) a sľubnými perspektívami, 
a vyhotovili zimnú fotodokumentáciu krasového 
reliéfu. 

E. Kapucian sa aktívne podieľal na dvoch výpra-
vách liptovských jaskyniarov do pohoria Jakupica 
(Macedónsko), kde vystrojoval gigantickú šachtu 
priepasti Solúnska jama, fyzicky spoznanú do zatiaľ 
asi 200 m, no s veľmi hlbokým voľným pokračo-
vaním. 

Naše za tento rok nemalé výsledky a speleolo-
gické objavy sme široko prezentovali, ako na pred-
náškach, postermi, nástenkami, príspevkami v tlači, 
rozhlase, časopisoch, na internete, publikovaním 
v Spravodaji SSS, Speleofóre, Krásach Slovenska 
atď. Zúčastnili sme sa Speleomítingu, jeden člen 
pracoval aktívne vo výbore SSS. 

Branislav Šmída, 
predseda SK 

Jaskyniarsky klub Varín 

Činnosť klubu bola zameraná na speleologický 
prieskum v krase Malej Fatry. Prevažná časť akcií 
sa uskutočnila v krase Vrátnej doliny a Malého Roz-
sutca. V spolupráci s JS Adama Vallu sme pracovali 
na veľmi zaujímavej sonde v Zakraviarskom (za 
Kravarským, J. v prepadliskách). Spolu s touto sku-
pinou sme sa zúčastňovali aj na pracovných akciách 
v známej Kryštálovej jaskyni. 

Vo Vrátnej doline sme sa venovali tradičným lo-
kalitám Medvedia jaskyňa II, Jaskyňa nad vyvierač-
kou, Sonda č. 8. Čiastočne sme postúpili v Jaskyni 
nad vyvieračkou. 

Začiatkom roka sme zorganizovali tri pracovné 
akcie v krasovej oblasti Suchého, spojené s terén-
nym prieskumom okolia. 

V Belskej doline sa uskutočnilo niekoľko akcií 
zameraných na nácvik jednolanovej techniky a kla-
sické lezenie. Na tradičnom Speleovečere sa pre-
zentovali diapozitívy a videofilm s jaskyniarskou 
tematikou. O našej činnosti sme verejnosť informo-
vali vo vývesnej skrinke vo Varíne. 

Celkovo sme v teréne zorganizovali 31 akcií, z 
ktorých sme vyhotovili 6 technických denníkov. 

Pavol Cvacho, tajomník JK 

Oblastná skupina Veľká Fatra 
Členovia oblastnej skupiny sa venovali priesku-

mu Belianskeho a Blatnického krasu vo Veľkej 
Fatre. Sondovalo sa v jaskyniach Suchá č. 1, Su-
chá č. 5, v Jaskyni na Vôdkach, robil sa povrchový 
prieskum hrebeňa medzi Necpalskou a Belianskou 
dolinou. Prieskumné a výkopové práce nepriniesli 
výraznejšie objavy. Z pracovných akcií spracovali 
12 technických denníkov, priebežne sa vykonávala 
fotodokumentácia. 

Členovia OS sa podieľali na akciách 2 členov 
skupiny, ktorí vykonávajú činnosť stráže prírody 
zameranej na ochranu jaskýň. Uzatvorili jaskyňu 
Javorina a zúčastnili sa na spočítavaní netopierov 
zimujúcich v jaskyniach Belianskej doliny. Na Spe-
leomítingu sa zúčastnili 2 členovia OS, takisto na 
seminári speleologickej strážnej služby. 

Ivan Mažári, 
tajomnik OS 
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Pracovná skupina Východ  
Komisie pre potápanie 

V priebehu roka 2004 členovia pôsobiaci v Prešo-
ve v spolupráci s OS Prešov realizovali ukončenie 
povrchového meračského ťahu v priestore Lačnov-
ského kaňonu a dokumentáciu niektorých kratších 
jaskýň. Na Branisku uskutočnili farbiaci pokus  
v ponore a vyvieračke Diablovej diery a nevyhnut-
né povrchové práce (spolu so SK Šariš) v blízkosti 
vyvieračky tejto jaskynnej sústavy. Pomáhali OS 
Prešov pri niektorých prácach v oblasti Chmeľovej 
a Zlej diery. 

V Slovenskom krase uskutočnili väčší počet ak-
cií zameraných na nájdenie povrchového spojenia 
s vyššími časťami jaskynného systému Skalistého 
potoka, ktoré však doposiaľ neboli úspešne zavŕše-
né. Vedúci skupiny realizoval tiež povrchové ma-
povania v súvise s grantovou úlohou VEGA zame-
ranou na štúdium transformácie krajinnej štruktúry 
Slovenského krasu. Spolu uskutočnili 33 speleolo-
gických akcií v dĺžke 41 pracovných dní. Skupina 
bola ochromená nehodou J. Mikloša (zlomenina 
nohy počas akcie 21. 1. 2004). 

Časť členstva sídliaca v Moldave n. B. pracovala 
na niektorých lokalitách Medzevskej pahorkatiny 
a Jasovskej planiny. Hlavné úsilie sa sústredilo na 
jaskyňu Helena. Jaskyňu sme vďaka nízkemu vod-
nému stavu znova zamerali a vyhotovili mapu. Son-
dovalo sa v občasnej vyvieračke Korsocsk, ako aj  
v novej lokalite oproti Hatinám. V sonde na Miglin-
ci sme odpracovali 1 akciu s 0,5 m hĺbkovým postu-
pom. Počas roka táto časť skupiny zamerala spolu 
418 m. Objavili 283 m. Počet akcií: 54. 

Členovia skupiny publikovali výsledky svojej 
činnosti v Spravodaji SSS, aktívne sa zúčastnili Jas-
kyniarskeho týždňa a organizačne pripravili mapo-
vací kurz SSS. 

Zdenko Hochmuth, vedúci skupiny 

Jaskyniarska skupina Aragonit 
Skupina zorganizovala v roku 2004 v speleolo-

gických lokalitách Malej Fatry 30 pracovných ak-
cií, z ktorých bolo vyhotovených 23 technických 
denníkov. 

Najväčšie úsilie sme venovali Pyritovej sonde 
pod lampášom v Štefanovej. Po šestnástich akciách 
a 200 odpaloch dosiahla sonda dĺžku 7 m a hĺbku 2 
m. Náplňou dvoch akcií na Dubnej skale boli práce 
v sonde Nad jazerami. Na jar krásne zelené jaze-
rá sa systematicky zavážali hlušinou a betónovým 
odpadom, medzi ktorým sme zaregistrovali aj zne-
čisťujúci komunálny odpad. Skutočnosť sme doku-
mentovali a zaznamenali v hlásení speleologickej 
strážnej služby Správe slovenských jaskýň. 

Vo februári sme sprevádzali pracovníčku Národ-
ného parku Malá Fatra pri sčítaní netopierov v Jas-
kyni Medvedia II, v druhej polovici mája hydroló-
gov a pracovníkov SSJ do Jaskyne nad vyvieračkou 
vo Vrátnej doline, kde sme urobili revízne meranie 
niekoľkých polygónových ťahov. Sedem akcií sme 
venovali povrchovému prieskumu Belskej doliny v 
oblasti pod Kykulou a nad Belskými vyvieračkami 
a 2 prieskumné akcie v Stratenci. 

Naši členovia sa na niekoľkých akciách zúčastni-
li spolu s OS Ružomberok i prieskumu Liskovskej 
jaskyne. Traja členovia sa zúčastnili 4. seminára 
speleologickej strážnej služby v PružinePriedhorí. 

V závere roka náš zaslúžilý člen pôsobiaci na 
Morave Peter Chmela získal na Medzinárodnom 
festivale UNICA (11. ročník SENIORFÓRA) zlatú 
medailu za film Pod betónovými sintrami. Na medzi-
národnom festivale outdoorových filmov v októbri 
v Ostrave bratia Peter a Slavomír Chmelovci získali 
za film Tajomstvo Amatérskej jaskyne druhú cenu v 
kategórii dobrodružných a extrémnych športových 
filmov. Porota súťaže, zložená prevažne z odborných 
pracovníkov ČT Ostrava a aktívnych účastníkov ho-
rolezeckých a jaskyniarskych výprav, prihliadla pri 
hodnotení filmu odkrývajúceho históriu výskumu 
najdlhšieho jaskynného systému v Českej republike 
k profesionálnemu spracovaniu tematiky. 

Eduard Piovarči, predseda JS 

Činnosť odborných komisií 

Komisia pre ochranu jaskýň 
Komisia bola spolu s JK Strážovské vrchy a Dub-

nica nad Váhom nápomocná Správe slovenských 
jaskýň pri organizácii 4. seminára členov spele-
ologickej strážnej služby, ktorý sa uskutočnil 12.  
a 13. 11. 2004 v PružinePriedhorí v Strážovských vr-
choch. Zúčastnilo sa na ňom 51 strážcov z tridsiatich 
skupín a klubov SSS. (O seminári sa píše podrobnej-
šie v Spravodaji 4/2004.) Členovia komisie odborne 
usmerňovali dobrovoľných jaskyniarov pri ochrane 
krasu a jaskýň v ich praktickej speleologickej čin-
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nosti. Zaoberali sa prípadmi poškodenia uzáverov 
jaskýň a jaskynnej výplne alebo inými porušeniami 
zákona o ochrane prírody a krajiny, spôsobmi lega-
lizácie speleologického prieskumu a výskumu, ako 
aj návrhmi na vyhlásenie jaskýň voľne prístupných 
verejnosti podľa § 47 zák. č. 543/2002 z. z. 

Komisia pre potápanie 
Vzhľadom na vekové obmedzenia a pracovnú 

zaneprázdnenosť činnosť komisie stagnovala. Pre 
nevhodnosť hydrologických pomerov sa nepodarilo 
zorganizovať každoročnú akciu na Skalistom poto-
ku v spolupráci s D. Hutňanom a členmi ČSS. Na-
priek tomu komisia aspoň registrovala aktivity po-
tápačov na Slovensku (Šmída, Gliviak, Megela a i.)  
a v zahraničí a poskytovala konzultácie záujemcom 
o problematiku speleopotápania. 

Z. Hochmuth, predseda komisie 

Dobrovoľná záchranná služba SSS 
Len výnimočne sa v technických denníkoch  

a v správach o činnosti jednotlivých skupín a klubov 
uvádzajú ojedinelé prípady ľahších úrazov v jasky-
niach, napr. v Javorinke (JS Spišská Belá) alebo Rum-
pálovom závrte (Trenčiansky speleoklub). V týchto 
ani v iných prípadoch nebol počas roka potrebný zásah 
DZS. Úloha prehodnotiť jej pôsobenie a funkčnosť 
zostáva aktuálna aj so zreteľom na to, že v súčasnos-
ti je bez náčelníka. Istým riešením sa ukazuje užšia 
spolupráca s Horskou záchrannou službou (HZS) na 
základe uzavretej dohody. V súlade s ňou sa po Jas-
kyni mŕtvych netopierov uskutočnil výcvik jaskynnej 
záchrannej skupiny HZS v Stratenskej jaskyni a na se-
minári speleologickej strážnej služby prednáška lekára 
HZS o úrazoch a prvej pomoci v jaskyniach. 

Centrálne podujatia SSS  
a iné domáce akcie 

Speleomíting
Na trinástom ročníku tradičného podujatia SSS 

vo Svite sa 24. apríla zúčastnilo okolo 250 jaskynia-
rov a priaznivcov jaskyniarstva. Na programe bolo 
17 zaujímavých prednášok a referátov prevažne  
o pôsobení našich speleológov doma i vo svete s 
využitím audiovizuálnej techniky, panelovej doku-
mentácie a s výstavou. 

Lezecké dni
sa uskutočnili koncom júna po ročnej pre-

stávke tentoraz pri PružinePriedhorí v Strá-
žovských vrchoch za účasti 27 jaskyniarov zo  
6 skupín a klubov SSS. Spoločne ich zorganizovali 
JK Strážovské vrchy a JS Adama Vallu. 

Jaskyniarsky týždeň SSS. 
V poradí 45. jaskyniarsky týždeň sa konal na 

prelome júla a augusta po vyše polstoročí opäť  
v Moravskom krase v ČR za účasti 70 jaskyniarov, 
ich rodinných príslušníkov a priaznivcov. O bohatý 
program a dobrú organizáciu tohto tradičného pod-
ujatia sa výraznou mierou zaslúžili viacerí domácí 
jaskyniari z ČSS. 

O týchto centrálnych podujatiach sa píše podrob-
nejšie v Spravodaji 2 a 3/2004. 

Mapovací kurz SSS 
Uskutočnil sa 28. – 30. decembra na základ-

ni Speleodomec speleoklubu Cassovia v obci Háj 
(Slovenský kras). Aktívne sa na ňom zúčastnilo 9 
frekventantov z rôznych oblastných skupín. Počas 
kurzu boli jeho účastníci oboznámení so základmi 
mapovacích prác i najnovšími trendmi v mapovaní 
s využitim GPS, formami zobrazovania, výpočtov a 
s výpočtovou technikou. Po teoretickom bloku na-
sledovalo praktické mapovanie na povrchu a v jas-
kyni (Moldavská jaskyňa). Ukazuje sa, že základňa 
aj termín boli vybrané optimálne a počet frekven-
tantov do 10 je tiež vhodný na intenzívne školenie. 

Zdenko Hochmuth 
Iné akcie 

Viaceré speleologické skupiny a kluby pokračo-
vali v tradícii organizovania spoločných pracovných 
akcií, ako sú napríklad stretnutie malokarpatských 
jaskyniarov na Ámonovej lúke alebo klubový jas-
kyniarsky týždeň SK Slovenský raj. SSS, jej orga-
nizačné zložky a členovia boli spoluorganizátormi 
a účastníkmi medzinárodného sympózia o pseudo-
krase, vedeckého kolokvia k 50. výročiu objavenia 
Ochtinskej aragonitovej jaskyne, odborného seminá-
ra pre pracovníkov sprístupnených jaskýň a 4. semi-
nára speleologickej strážnej služby, ktorých hlavným 
organizátorom bola Správa slovenských jaskýň. To 
isté možno povedať aj o súťaži Speleofotografia  
a ďalších podujatiach organizovaných Slovenským 
múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva. S pracov-
níkmi týchto organizácií, ako aj so zamestnancami 
ŠOP spolupracovali na pracovných a iných akciách 
niektoré jaskyniarske skupiny a kluby SSS. Jeden  
z nich, Minotaurus, sa spolu s Regionálnou rozvo-
jovou agentúrou v Rožňave podieľal na úvodnom 
seminári k projektu zameranému na prezentáciu sve-
tového prírodného dedičstva, ktorého súčasťou je aj 
Krásnohorská jaskyňa v Slovenskom krase. Tá sa po 
Jaskyni mŕtvych netopierov v Ďumbierskom krase  
a Zlej diere v krase Braniska stala vlani treťou jasky-
ňou, ktorú prevádzkujú členovia SSS.  
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Vedeckovýskumná 
a dokumentačná činnosť 

Veľká väčšina skupín a klubov SSS dbá na 
dokumentáciu svojej speleologickej činnos-
ti pro stredníetvom technických denníkov, ktoré 
sa sústreďujú na sekretariáte spoločnosti, máp  
a rozličných materiálov a publikácií, ako aj na jej 
prezentáciu na verejnosti. Niekoľko ich má vlastnú 
internetovú stránku (Banská Bystrica, Bratislava, 
Ružomberok, Rožňava) a koncom roka sa koneč-
ne urobili potrebné kroky smerujúce k vytvoreniu 
a vedeniu vlastnej www. stránky SSS. Profesijne 
erudovaní členovia viacerých OS a K i nezarade-
ní členovia SSS sa venujú odbornej a vedeckový-
skumnej práci. Výsledky tejto činnosti publikovali 
v odborných zborníkoch a časopisoch, ako Sloven-
ský kras, Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 
Aragonit, Sinter a inde, ale aj v Spravodaji SSS 
(v roku 2004 vyšli 4 čísla tohto nášho periodika) 
alebo v populárnonáučnej forme v časopise Krá-
sy Slovenska a iných médiách. Niekoľkí členovia 
SSS predniesli referáty na domácich i zahranič-
ných odborných podujatiach, napríklad u nás na 
8. medzinárodnom sympóziu o pseudokrase, na  
3. národnom speleologickom kongrese v ČR  
a inde. Predseda OS Rimavská Sobota Ľ. Gaál sa 
stal novým predsedom Komisie Medzinárodnej 
speleologickej únie (UIS) pre pseudokras. 

Vo verejnosti neprístupných i v sprístupne-
ných jaskyniach sa popri prieskume vykonáva 
výskumná činnosť, na ktorej sa zúčastňujú aj 
dobrovoľní jaskyniari. Napríklad v spolupráci  
s SSJ pokračovala dokumentácia nesprístupne-
ných častí Belianskej jaskyne a začalo sa revízne 
zameriavanie Bystrianskej jaskyne. Pracovalo sa 
na vývoji informačných systémov na spracova-
nie máp jaskýň a ich digitalizáciu; v spolupráci  
s ČSS sa pripravil seminár týkajúci sa komplexné-
ho spracovania mapovej dokumentácie v systéme 
therion. Prebiehal systematický vedecký výskum 
Stratenskej jaskyne a ďalších jaskýň a krasu Slo-
venského raja. Niektoré skupiny spolupracovali 
pri monitoringu netopierov, biospeleologickom, 
geologickom, geomorfologickom, paleontolo-
gickom, archeologickom a iných výskumoch  
v krasových (pseudokrasových) územiach a jas-
kyniach, prípadne sa venovali aj prieskumu  
a dokumentácii historického podzemia a ban-
ských diel. Podrobnejšie údaje o týchto i ďalších 
aktivitách sú v správach o činnosti jednotlivých 
organizačných zložiek SSS. 

Ochrana krasu a jaskýň 
Speleologická strážna služba sa u nás vykonáva 

na základe zmlúv alebo dohod o vykonaní práce 
medzi Správou slovenských jaskýň a 29 skupinami 
a klubmi SSS: Adama Vallu, Aragonit, Banská Bys-
trica, Speleo Bratislava, Brezno, Cassovia, Čach-
tice, Demänovská Dolina, SpeleoDetva, Dolné. 
Orešany, Dubnica nad Váhom, Handlová, Chočské 
vrchy, Inovec, Jána Majku, Minotaurus, Muránska 
planina, Nicolaus, Orava, Plavecké Podhradie, Ri-
mavská Sobota, Slovakia – Bystrá, Slovenský raj, 
Spišská Belá, Strážovské vrchy, Tisovec, Trenčian-
sky speleoklub, Tribeč a Veľká Fatra. Pritom spe-
leologická strážna činnosť slúži ako jedna z foriem 
zabezpečenia ochrany jaskýň a starostlivosti o ne, 
keď súčasťou dohod je i realizácia praktických 
ochranárskych opatrení vrátane uzatvárania jas-
kýň. Skupiny a kluby SSS v r. 2004 v súčinnosti 
s SSJ alebo samostatne zabezpečili vyhotovenie  
a osadenie 16 nových uzáverov a opravu 13 uzáve-
rov jaskýň, kontrolovali jaskyne a jaskynné uzávery 
a zúčastnili sa na čistení mnohých jaskýň, priepastí 
a závrtov, 

Nové uzávery jaskýň: Ardovská, Brestovská, Ha-
lašova jama, Jánošíkova, Javorinská medvedia, Jas-
kyňa č. 27, J. studeného vetra, Líščia, Mesačný tieň, 
Môcovská, Nová stanišovská, Priepadlá, Stratený 
potok, Šingliarova priepasť, Temná j. pod Spišským 
hradom, Žiarna 2. 

Opravy a údržba uzáverov, iné zabezpečenie: 
Bauxitová jama, Burda, Čertova, J. na Rúbani, 

Ľadová jama na Muráni, Liskovská, Liskovská – 
východný vchod, Mojtínska priepastná, Psie diery, 
Starý hrad, Teplica, Točište 15, U diery, závrt Vá-
hanka, Veterlínska sonda, Vlčie jamy, Záskočie – 
dolný a horný vchod. 

Na týchto aktivitách sa okrem členov komisie 
pre ochranu jaskýň a speleologickej strážnej služby 
podieľajú aj ďalší dobrovoľní jaskyniari z jednot-
livých OS a K SSS. Ich pôsobenie v krase je záro-
veň účinnou preventívnou ochranárskou činnosťou. 
Rovnako sem patrí ich zapájanie sa do rozličných 
aktivít v rámci jaskyniarskej a environmentálnej vý-
chovy, vzdelávania a osvety. Na tento cieľ je určená 
aj farebná skladačka Čo je speleológia a informačná 
tabuľa PP Pružinská Dúpna jaskyňa, ktoré boli reali-
zované s podporou MŽP SR v rámci súťaže malých 
environmentálnych projektov Zelený projekt 2004. 
Svoje poslanie v tomto smere plní i Spravodaj SSS, 
viaceré jaskyniarske dokumentárne videofilmy  
a najnovšie aj vlastné internetové stránky. 
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Zahraničné aktivity SSS 
V zahraničí tak ako po iné roky pôsobilo nie-

koľko jednotlivcov, skupín a klubov SSS, a to sa-
mostatne alebo častejšie spoločne. Už v januári sa 
dvaja naši jaskyniari v rámci medzinárodnej expe-
dície potápali v cenotoch na území Mexika (Yuca-
tán), ďalší navštívili charvátsky Velebit. Predseda 
Speleoklubu UK Bratislava B. Šmída bol ako jeden  
z československej dvojice speleológov účastníkom 
úspešnej venezuelskej expedície do Cueva Charles 
Brewer, v súčasnosti najväčšej kvarcitovej jaskyne 
na svete. Členovia SK Červené vrchy a ďalších OS 
a K sa zúčastnili na dvoch prieskumných výpravách 
do pohoria Jakupica v Macedónsku. Až 11 sloven-
ských jaskyniarov bolo na prieskumnej výprave na 
krasovej planine ČatyrDag na Kryme; pri predchá-
dzajúcej návšteve Ukrajiny členovia SK Nicolaus  
s podporou prezidenta SR obnovili pamatník pad-
lým slovenským vojakom na Kryme. 

Viacero skupín a klubov navštívilo krasové  
i pseudokrasové lokality v okolitých krajinách. 
Najviac ich pôsobilo u susedov v Moravskom 
krase, kde sa konal aj Jaskyniarsky týždeň SSS,  
a v Českom krase. Členovia SK Šariš boli na 
stretnutí jaskyniarov v Poľsku a Maďarsku, spolu-
prácu s maďarskými speleológmi rozvíjala Speleo 
Rožňava a ďalšie skupiny a kluby. Viacerí členo-
via SSS sa zúčastnili poznávacích ciest do Poľ-
ska, Slovinska, Rumunska, Francúzska, Španiel-
ska alebo sa v rámci pracovnej cesty oboznámili  
s krasom a jaskyňami v Austrálii. Naopak, mnohí 
zahraniční speleológovia z Česka, Maďarska, Poľ-
ska, ale aj ďalších krajín boli vlani na Slovensku 
hosťami našich jaskyniarov. 

Zhrnutie 
Z histórie slovenskej speleológie vieme, že dob-

rovoľní jaskyniari na Slovensku si vedeli poradiť  
s prekážkami, ktoré im do cesty za objavmi a hlbším 
poznaním kládla príroda alebo človek. Pri spätnom 
pohľade na celoročnú bilanciu činnosti Slovenskej 
speleologickej spoločnosti vidíme, že zásluhou 
aktívnych jaskyniarov, členov jej základných or-
ganizačných zložiek sa máme opäť čím pochváliť. 
A netýka sa to len kvantitatívnych ukazovateľov 
(podrobnejšie údaje sú v nasledujúcej prehľadnej 
tabuľke). 

Ak som v minuloročnej správe konštatoval, že 
dĺžka Demänovských jaskýň sa priblížila k 34 ki-

lometrom, dnes to už nie je pravda – náš v súčas-
nosti najdlhší jaskynný systém meral ku koncu roka 
2004 už 34 395 m s deniveláciou 201 m. Pričinili sa  
o to najma jaskyniari z Dem. Doliny v Pustej jas-
kyni, pričom sa možnosti prolongácie celého sys-
tému ani zďaleka nevyčerpali. Naznačujú to objavy  
a postupy v ďalších jaskyniach Demänovskej do-
liny, napríklad v novoobjavenej Demänovskej 
medvedej jaskyni. Výrazné postupy sa dosiah-
li aj v iných jaskyniach a krasových územiach 
na Slovensku – v Jaskyni mŕtvych netopierov  
v Nízkych Tatrách (jaskyňa meria už viac ako 19 km 
s prevýšením 319 m), Stratený potok a Ladzianske-
ho jaskyňa na Muránskej planine, Veľké Prepadlé  
v Borinskom krase, Javorinka vo Vysokých Tatrách 
atď. Práve vo Vysokých Tatrách sa dobrovoľným 
jaskyniarom v júni podarilo objaviť novú význam-
nú jaskyňu Mesačný tieň a preskúmať ju zatiaľ  
v dĺžke asi 2,5 km. Za dôležité možno pokladať aj 
objavy viacerých pseudokrasových jaskýň, napr. 
Ďakovej j. v Poloninách či Jaskyne pod Spišskou 
v Levočských vrchoch, ktorá sa stala najdlhšou 
pseudokrasovou jaskyňou u nás (403 m). V za-
hraničí si zaslúži osobitnú pozornosť účasť našich 
speleológov na objavoch (3580 m) a dokumentácii  
(2406 m) zatopených jaskýň na Yucatáne v Mexiku 
a na prieskume Jaskyne Charlesa Brewera vo Vene-
zuele (4482 m, +110 m). 

O týchto i ďalších úspechoch slovenských jas-
kyniarov doma i za hranicami sa píše podrobnejšie 
v Spravodaji SSS; z príspevkov v našom periodiku 
a v iných publikáciách, ale predovšetkým zo správ 
jaskyniarskych skupín a klubov vyplýva, že sa po-
kročilo i vo výskume krasu a jaskýň, prezentácii 
odborných poznatkov, v praktickej ochrane kra-
sových javov a jaskyniarskej osvete. K pozitívam 
patrí aj uskutočnenie všetkých tradičných podujatí 
SSS, naopak nemôžeme byť spokojní s nedosta-
točnou prezentáciou Slovenskej speleologickej 
spoločnosti na internete ani schvaľovať počínanie 
niektorých jedincov povyšujúcich vlastné ciele  
a ambície, hoci aj podopreté ich schopnosťami 
alebo zásluhami, nad platné zákony, stanovy SSS  
i nepísané jaskyniarske pravidlá. Ani tento kritický 
hlas nasmerovaný do vlastných radov však nič ne-
mení na skutočnosti, že členovia Slovenskej spe-
leologickej spoločnosti aj v 55. roku jej existencie 
vykonali kus náročnej, zmysluplnej a užitočnej 
roboty. 
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Číslo Skupina, klub Počet 
akcií 

Počet 
TD 

Objavy 
(m) 

Zamerané 
(m) 

Počet 
členov 

Zaplatené 
členské (%) 

1 Adama Vallu 43 43 14 - 26 100 
2 Badizer - - - - 15 - 
3 Banská Bystrica 100 - 380 589 19 100 
4 Bratislava 78 78 293 620 33 100 
5 Brezno 64 9 - - 11 100 
6 Cassovia 12 - 20 20 34 90 
7 Čachtice 87 87 27 - 22 86 
8 Červené vrchv 60 - 1410 + 160 - 5 100 
9 Demänovská Dolina 49 38 320 500 20 100 

10 Detva 20 18 65 158 8 100 
11 Dolné Orešanv 34 34 74 67 8 100 
12 Drienka 111 77 495 444 8 100 
13 Dubnica n. Váhom 48 23 12 - 26 100 
14 Handlová 58 58 - - 14 100 
15 Chočské vrchy 21 3 300 114 19 100 
16 Inovec 26 26 35 45 4 100 
17 Jána Majku 45 19 - - 15 100 
18 Liptovská Teplička 9 8 6 - 5 100 
19 Liptovský Mikuláš 10 6 3 36 14 100 
20 Liptovský Trnovec - - - - 20 100 
21 Malá Fatra 30 - 80 100 20 80 
22 Minotaurus 130 127 5 232 8 88 
23 Muránska planina 18 27 - 457 11 100 
24 Nicolaus 97 87 - 2510 18 100 
25 Orava 19 - - - 15 100 
26 Plavecké Podhradie 94 28 151 355 24 100 
27 Prešov 40 27 - - l3 92 
28 Rimavská Sobota 27 27 - - 15 73 
29 Rokoš 10 10 7 - 8 100 
30 Rožňava 44 39 24 - 25 88 
31 Ružomberok 81 74 104 137 12 60 
32 Slovakia – Bystrá 50 - - - 14 86 
33 Slovenský raj 48 48 146 178 30 97 
34 Snišská Belá 41 41 663 683 20 100 
35 Strážovské vrchy 126 126 83 26 31 100 
36 Šariš 80 45 910 804 21 100 
37 Tisovec 38 - 60 200 16 63 
38 Trenčín 32 15 4 16 8 100 
39 Tribeč 23 15 - - 10 100 
40 Uhrovec 8 8 5 - 6 100 
41 UK Bratislava 74 - 3005 + 2281 2100 + 4763 8 88 
42 Varín 31 6 - - 9 100 
43 Veľká Fatra 12 12 - - 14 100 
44 Východ – SPK 87 283 418 14 100 
45 Aragonit 30 23 - - 21 100 

Nezaradení členovia 27 59 
Čestní členovia 11 

Spolu 2145 1312 8 984 + 2 441 10809 + 4763 755 92,5 

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 2004

V tabuľke nie sú uvedené údaje týkajúce sa prieskumu banských diel a historického podzemia. 
Číslo za znamienkom + označuje objavy, resp. zamerané m v zahraničí. 
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Po dlhšom období objavovania menších jaskýň, 
keď bez kopania a rozpracovávania závalov by sme 
sa ďalej ani nepohli, sa nám konečne podarilo obja-
viť jaskyňu prakticky bez zdvihnutia čo len jediného 
kamienka, či vyťaženia čo len jedného vedra hliny. 

Aj keď každý skúsený jaskyniar vie, že objaviť  
v pseudokrase 100 m jaskyňu je úspech, táto jasky-
ňa však prekonala všetky naše očakávania. 

Lokalizácia, geológia oblasti 
Územie, kde sa jaskyňa nachádza patrí geogra-

ficky k Levočským vrchom. Jaskyňa sa nachádza 
na južnom svahu kóty Spišská (1056 m n. m.) cca 
2 km od obce Brutovce v nadmorskej výške okolo  
1020 m n. m. 

Po stránke geologickej patrí oblasť k flyšovým  
sedimentom vnútorných Karpát (tzv. centrálnokar-
patský paleogén). Blízke okolie jaskyne je budova-
né sedimentami paleogénu podtatranskej skupiny, 
a to bielopotockým súvrstvím oligocénneho veku. 
Niekoľko desiatok metrov na S a SZ od kóty Spiš-
ská je na geologickej mape naznačená predpokla-
daná tektonická línia smeru JZSV, ktorá oddeľu-
je pieskovce bielopotockého súvrstvia od poloh 
konglomerátového flyšu [1]. Na strmých južných 
svahoch Spišskej sú tiež naznačené zosuvy a sutiny 
veku pleistocén až holocén. 

Charakterisktickým rysom bielopotockého súvrs-
tvia je prevaha homogénnych pieskovcov. Jedná sa 
o monotónne niekoľko desiatok a stoviek metrov 
hrubé prevažne pieskovcové súvrstvie miestami 
prerušované polohami flyšu a zlepencov. Ílovce sú 
v pomere k pieskovcom zriedkavé. Pieskovce toh-
to súvrstvia vytvárajú lavice hrúbky 50 – 300 cm, 

budia dojem veľkej homogénnosti, vrstevnatosť 
je lepšie pozorovateľná až po navetraní horniny.  
V hrubých laviciach pieskovcov sa bežne nachádza-
jú závalky (intraklasty) ílovcov, siltovcov a pelo-
karbonátov. Na rozhraní fácií sa vyskytujú erozívne 
rozmyvy. Bielopotocké súvrstvie je morfologicky 
výrazné, prejavuje sa zostrmením terénu, piesčitými 
pôdami s lesným porastom a pasienkami. 

Na vytvorení jaskyne sa výrazne podieľala tektoni-
ka. Hlavnou líniou jaskyne je hrana rozsiahleho odtrhu 
približného smeru JVSZ, pozdĺž tejto hrany sú vyvi-
nuté najrozsiahlejšie priestory jaskyne. Na povrchu sa 
to prejavuje depresiou sledujúcou túto hlavnú líniu. 

Prakticky všetky výrazné odbočky a pokračova-
nia jaskyne vyvinuté na priečnych puklinách smeru-
jú potom na južnú stranu smerom k strmým svahom 
Spišskej do oblasti, kde sú na geologickej mape na-
značené štvrtohorné sutiny a zosuvy. 

Okolnosti objavu 
V jedno júnové dopoludnie sa jeden náš kolega 

jaskyniar Valent Timko vybral z Nižného Slavkova 
cez Striebornú horu na Olšavickej planine naprieč 
Levočskými vrchmi na vrch Spišskej (1056 m n. m.). 
Postupoval podľa klasického pravidla jaskyniara  
t. j. išiel po fialovej turistickej značke (ktorú na žiad-
nej mape nenájdete). Podľa depresie zbadal najprv 
menšiu jaskynku a idúc pozdĺž nej neďaleko cesty 
na kraji lúky zočil akúsi prepadlinu, či skôr priepasť 
ohradenú plotom (to kvôli dobytku, ktorý tu zvykli 
pásť gazdovia z neďalekej dediny, aby si snáď nejaká 
krava nezmyslela skočiť dolu). 

Podišiel bližšie a zbadal úzky otvor priepasti, 
zrejme dosť hlbokej, odhadoval ju tak na 10 m. Ako 

JASKYŇA POD SPIŠSKOU 
- NOVÁ PSEUDOKRASOVÁ JASKYŇA NA SLOVENSKU 
Františka Majerníčková – Gabriela Majerníčková – Peter Imrich 

The large non-carstic cave was discovered in Levočské vrchy mountains. The cave is situated near Brutovce village. 
With the length 402,9 m this cave becomes to be the largest non-carstic cave in Slovakia. Formed in the Oligocene 
massive sandstones of Biely Potok Formation on the slape detaching the cave represents unique structure presenting 
the large galleries of maximum width more then 6 m and height 10 m and lateral narrow structures with (lat ceilings 
and smooth walls. The reconnaissance and mapping of the cave will continue with assumed length more then 500 m.
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sa nakláňal cez ohradu ponad priepasť, spadla mu 
dole mapa. Keďže nemal so sebou ani kúsok lana, 
či niečoho podobného, po čom by sa spustil dole, 
nechal mapu mapou a rozhodol sa, že o svojom „ob-
jave“ porozpráva v klube. 

Spočiatku kvôli zaneprázdneniu inými jaskyňa-
mi, akosi nevyšiel čas ísť sa pozrieť na Spišskú. 
Nakoniec sme sa rozhodli, že predsa len by už bolo 
načase (a po Valentovom neoblomnom úsilí pre-
svedčiť nás, že práve toto za niečo stojí) omrknúť tú 
„dieru“ pod Spišskou. 

Podľa údajov starostu obce, pána Sakmára, prvé 
poznatky o jaskyni siahajú do obdobia spred cca 
15 rokov, kedy sa pravdepodobne po dlhšom obdo-
bí dažďa začala na niekoľkých miestach prepadá-
vať cesta a na jednom mieste sa dokonca vytvorila 
bezodná jama. Po zasypaní jám na ceste sa táto pre-
stala prepadávať, ale jedna jama na okraji cesty sa 
ešte zväčšila, Nakoniec, keď tam pastierovi spadlo 
jahňa (kosti sme v jaskyni našli), tak tú jamu oplo-
tili (momentálne vchod do jaskyne). Taktiež miestni 
gazdovia si pri orbe všimli, že traktor sa na niekto-
rých miestach zabáral príliš hlboko, a na tom mieste 
ostávala jama, ktorá sa časom zarovnala hlinou. 

Najskôr na Spišskú vyrazili Ďuri Timura s Janom 
Vykoupilom. Zistili, že priepasť je to perspektívna, 
akurát lano, čo si vzali so sebou, bolo krátke a tak 
z prieskumu nebolo nič. Rozhodli sa, že to skúsia 
nabudúce, ale tentokrát s dlhším lanom. 

A nastal deň „D“ 
Keďže v sobotu 13.11.2004 bol každý zaneprázd-

nený pracovnými povinnosťami, rozhodli sme sa 

urobiť len jednodňovku v nedeľu. Ráno 14. 11. 
2004 sme vyrazili z Prešova piati (J.Vykoupil, P. 
Imrich, F. Majerníčková, O. Majerníčková, J. Baki-
čová). Zrána trochu primŕzalo, keď sme dorazili do 
Brutoviec. Poľná cesta za dedinou nás doviedla pod 
kopec Spišskej. Tam sme odparkovali auto a kúsok 
lesom sme peši vyšli až hore k priepasti. Všade na-
okolo sa už belel prvý sneh. 

Najskôr sme pripravili malý ohník, aby sme sa 
trochu zohriali a Jano šiel medzitým pripraviť vstup 
do priepasti. Potom tam aj prvý zlanil. Za ním Ga-
bika a neskôr Peťo. Keďže ja som ešte doliečovala 
chrípku a sľúbila som, že do žiadnej diery nepôj-
dem, zostala som radšej hore, kým ostatní urobia 
prieskum. „Mamča“ takisto kvôli zdravotným prob-
lémom zostala radšej na povrchu. Prešla dobrá pol-
hodina (a možno aj hodina), čakám, kričím dolu. 

Nikto nič... a dosť dlho... Aký to bol Janov údiv a 
nadšenie z toho, čo sa im zrazu naskytlo – tak roz-
ľahlá a ešte neprebádaná jaskyňa... znova mal chuť 
objavovať. Medzitým spolu s Gabikou a Peťom sa 
dali do explorovania spleti chodieb a rozľahlých 
priestorov novej jaskyne, miestami aj 10 m vyso-
kých a 56 m širokých. Peťo podotkol, že by bolo 
predsa len dobré zavolať dolu aj mňa, veď takéto 
dačo som ešte nevidela. Kým sa Peťo vrátil pod 
priepasť, Jano s Gabikou sa tak pustili do objavova-
nia, že ich nemohol zastaviť. Zrazu počujem Peťa, 
ako kričí z priepasti: „Diera ako sviňa! Choď sa pri-
praviť a zlez dolu!“ 

Chrípkanechrípka, sľubnesľub, keď sa môžem 
zablatiť v poriadne veľkej diere, už ma nič nemôže 
zastaviť (tušila som, že nakoniec predsa len do tej 

Brčková chodba Foto: P. Imrich 
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jaskyne pôjdem). O pár minút už zlaňujem dolu. Po 
zlanení som ešte navrhla, že by bolo dobré jaskyňu 
hneď aj zamerať. 

No naša snaha o mapovanie veľmi rýchlo skon-
čila, keď sme zistili, aká je tá jaskyňa veľká. Mali 
sme čo robiť, aby sme ju aspoň trochu preskúmali 
a to nám trvalo skoro 5 hodín. Aj tak sme všetko 
prejsť nestihli. Naše nadšenie a radosť z objavu ne-
mali konca kraja. 

Dohodli sme sa, že najbližšie urobíme dvojdňov-
ku a jaskyňu zmapujeme. 

V tomto období jaskyňa nasávala, vonku bolo 
mierne pod nulou a v jaskyni vo vzdialenejších 
chodbách bolo vcelku príjemných 7 – 8 °C. V jas-
kyni nie je žiaden vodný tok, značná vlhkosť je skôr 
spojená s priesakom povrchových vod, na mnohých 
miestach kvapká zo stropu voda. V jaskyni sme spo-
zorovali 3 druhy netopierov, jednotlivo i v skupi-
nách (netopier obyčajný, n. brvitý, podkovár malý). 
Ich celkové množstvo je niekoľko desiatok kusov. 
Na niektorých miestach sme našli kostry menších 
hlodavcov, iných obyvateľov jaskyne sme zatiaľ 
nespozorovali. 

Mapovanie, popis jaskyne 
Asi tak o 2 týždne (presnejšie 27. – 28. 11. 2004) 

sme bolí opať pod Spišskou. Vlado Vaník nás od-
viezol za Brutovce. Ďalej sa autom nedalo, snehu 

už riadne napadalo. A tak skoro v tradičnej zostave 
(J.Vykoupil, P. Imrich, F. Majerníčková, O. Majer-
níčková, J. Timura st.) sme opať vyrazili do kopca  
k jaskyni. Takmer 2 hodiny šliapania v snehu po ko-
lená dali riadne zabrať. Najskôr sme pripravili tábor 
a po vystrojení priepasti, tentoraz lanovým rebríkom 
a pomocným lanom, zostúpil dolu ako prvý Jano, 
za ním mapovacia skupina (Peťo, Gabika, Tina). 
Vstup je úzky, priepasťovitý s hĺbkou 10,8 m.  
Hlavný koridor jaskyne sme rozdelili na Spišskú  
a Brutovskú vetvu, nazvané podľa smeru, ktorým 
vetvy vedú od vstupnej priepasti. Po úzkom začiat-
ku sa vstupná priepasť zvonovite otvára asi 3 m nad 
dnom do priestrannej chodby. Naľavo od priepasti 
začína Spišská vetva a chodba mierne klesá. Steny 
sú vysoké aj 8 m, šírka chodby je cca 3 m. Túto 
časť sme nazvali Jedáleň, počas mapovania sme sa 
tu chodili najesť. Dno je tvorené sutinou, steny sú 
rovné, tvorené masívnymi polohami pieskovcov.  
V strope je vidieť intraklasty iných hornín. 

Charakteristickým rysom jaskyne sú rovné stro-
py vo väčšine chodieb, vznik ktorých by sa dal vy-
svetliť tenkými polohami ílovcov prítomných práve 
na rozhraní stropu, po ktorých sa mohutné lavice 
pieskovca šmýkali ako po mydle. Vrstevnatosť po-
lôh pieskovcov je nevýrazná a polohy pieskovcov 
budia často dojem kompaktnej masívnej horniny. 
Sklon vrstiev je často blízky horizontálnej polohe. 

Pohľad z Jedálne smerom do vyššej úrovne Foto: S. Popovič
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Za Jedálňou chodba mieme stúpa, rozširuje sa do 
väčšej siene so skalným stupňom. Za ňou nasleduje 
najmohutnejšia chodba Spišskej vetvy so zatiaľ naj-
dlhším zámerom polygónu nazvaná Timurov dóm, 
kto pozná nášho Ďuriho, pochopí prečo... Dno dómu 
je tvorené výrazným blokoviskom, kto uvidí rozmery 
dómu a opať rovný hladký strop, musí v údive as-
poň na chvíľku zastať. Z Timurovho dómu smerom 
doľava vybieha krátka úzka chodba končiaca záva-
lom. Pokračovaním hlavného ťahu smerom doprava 
a po prekonaní pár skalných blokov sa dostaneme do 
rozľahlého priestoru pomenovaného ako „Mamči-
na“ galéria. To, aby „mamča“, ktorá v jaskyni zatiaľ 
nebola, mala motiváciu prejsť celou jaskyňou až na 
koniec. Pred koncom je odbočka na vyššiu úroveň, 
ktorá sa napája komínmi na hlavný ťah. Jano na 
chvíľu vyšiel von, aby pomohol Ďurovi pri chysta-
ní dreva. Ďuro vyrobil „ostervu“ (rebrík z vrcholca 
stromu) potrebnú na lepší prechod do Brutovskej 
vetvy. Brutovská vetva začína napravo od vstupnej 
priepasti úzkou chodbou, v ktorej bolí nájdené divia-
čie kože a zbytky zvierat, ktoré tu nahádzali pytliaci 
alebo sem spadli. Podľa toho dostala názov – Divia-
čia chodba. Medzitým mapovacia skupina zmapova-
la nižšiu úroveň na začiatku Spišskej vetvy, ktorá sa 
napája na Brutovskú vetvu za prechodom. Steny sú 
tu miestami vysoké až 10 m a chodby široké 1,5 až 
2 m. Z Diviačej chodby po prekonaní skalného stup-
ňa, kde nám na prechod do ďalšej časti veľmi dobre 

poslúžila Ďurova osterva, sme sa dostali do veľkej 
siene s veľkými skalnými blokmi. Odtiaľ smerom 
doľava vybieha úzka chodba cez skalný stupeň, kde 
mala Gabika pri mapovaní menší problém vrátiť sa 
spať – Gabikine trápenie. Chodba je úzka asi 0,30 m 
a vychádza pod skalným skokom vysokým asi 4 m, 
ktorý sme prvýkrát prekonávali voľným zliezaním 
skalných blokov z hlavnej chodby. Za skalným sko-
kom je azda najvlhkejšie miesto v celej jaskyni. Voda 
tu steká z povrchu, neustále tu „prší“. Miesto sme na-
zvali „Dižďovica“. Opať je to miesto vyvolávajúce 
úctu svojimi rozmermi, maximálna výška i 10 m, šír-
ka aj cez 6 m, na dne mohutné blokovisko zo stropu 
trčiace mohutné rovné dosky pieskovca, na stenách 
vľavo erózne rozmyvy, taktiež intraklasty rôznych 
hornín, voštiny po vypadaných intraklastoch, to všet-
ko tvoriace s hornou úrovňou chodby jeden obrovský 
ementál. Krátke odbočky a okruhy s úzkymi prielez-
mi sme pri mapovaní pre krátkosť času vynechali. 
Jano vyliezol do vrchnej úrovne chodby, z ktorej na 
troch miestach bolo vidieť na spodnú chodbu. Úro-
veň bola zmapovaná a nazvaná po objaviteľovi – Va-
lentova galéria. Na konci, tesne pred lomenou chod-
bou, zo stropov viselo niekoľko skupín brčiek dĺžky 
aj do 10 cm – Brčková chodba. Domapovali sme do 
koncového postupného závalu v Jazierkovej chodbe, 
v ktorom vidieť doďaleka pozdĺž rovného hladkého 
stropu, len sa nejako už nikomu nechcelo objavovať. 
Tento zával sa po rozpracovaní zdá byť perspektívny. 
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Jano mal dosť a definitivne vyšiel von asi okolo 
21:15 hod. My ostatní, hoci sme už od únavy ledva 
prepletali nohami, vedeli sme, že jaskyňa je naozaj 
veľká. Po predbežnom prepočte nameraných met-
rov (keď sme zistili, že máme asi 220 m), ešte sme 
chceli domerať aspoň do 300 m. Tušili sme, že tu 
to padnúť musí. A tak po krátkom oddychu pokra-
čujeme. Z vyššej úrovne Spišskej vetvy tesne pred 
„Mamčinou“ galériou smerom nadol klesá rovná 
vysoká úzka chodba – Faraónova chodba. Človek 
má pocit, akoby bol v hrobke nejakého faraóna. 
Vysoké rovné steny, masívny kompaktný pieskovec  
a typický hladký rovný strop. Odtiaľ sa smerom 
nadol dostávame do Geometrickej chodby – rovnej 
úzkej lomenej chodby končiacej závalom, názov 
hovorí sám za seba. Smerom doprava pokračuje 
chodbou, keď tu zrazu sa dostávame na Križovat-
ku štyroch chodieb. Smerom doprava prechádza do 
„Lemáku“ – zatiaľ nezmapovanej časti. Na tomto 
mieste mal Peťo trochu problém s prelezením. Jas-
kyniari so širším, vypracovaným hrudníkom toto 
miesto len sťažka prelezú. Naľavo z Križovatky na 
SZ vybiehajú ďalšie dve chodby. Jedna z nich na-
zvaná „Šľimači šlisk“ je pokrytá blatom z rozpúšťa-
júcej sa vrstvy ílovcov nielen na dne, ale aj po ste-
nách. Chodba vysoká aj 5 m má hladké rovné steny  
v masívnom pieskovci, rovné dno tvorené pieskom  

a ílom a rovný strop. Pod stropom je badateľná tenká 
vrstva ílovca, ktorý produkuje po rozrušení blatistý 
povlak na stenách. Nie je problém sa tu zašpiniť. 
Treba skúsiť... Chodba sa zužuje a ide do stratena, 
nikto nezistil kam. Dalo by sa, ale... asi máme dosť. 
Z Križovatky smerom na SSZ sa chodba napája na 
hlavný koridor. Pri mapovaní sme sa tak rozbehli, 
že posledný vyšiel (či skôr vypotácal sa) z jaskyne 
o 1:00 hod v noci. Po doplnení kalórií a pri varenom 
víne počítame nahrubo namerané metre. Predbežný 
výsledok je 360 m. 

Len sa tuším už nevládzeme ani radovať. 
Noc bola mrazivá, spoločnosť nám robilo iba 

zopár vlkov, ktori sa obšmietali okolo tábora, čo 
sme zistili ráno podľa ich stôp okolo stanu. Nabra-
li sme nové sily a pri rannom ohníčku po nočnej 
eufórii z objavu a po spočítaní metrov nám ostat-
ným Gabika oznámila, koľko sme to vlastne na-
merali. Výsledok náš prvotný opatrný odhad, ne-
jakých 300 m, v mnohom prekonal. No... 402,9 m 
s deniveláciou 28 m..., tak to už je teda riadna 
pseudokrasová jaskyňa. 

Po zbalení a uprataní tábora sme v miestnej bru-
tovskej krčme oslávili slovenský rekord (?). Najviac 
zo všetkých sa tešil Ďuro. Miestni obyvatelia sa  
v krčme dozvedeli, že majú najdlhšiu pseudokra-
sovú jaskyňu na Slovensku. A samozrejme, museli 
sme to ísť oznámiť aj objaviteľovi do jeho mater-
skej krčmy U Mery v Malom Šariši. 

Akcia to bola vcelku vydarená, pre domapova-
nie a ďalší prieskum jaskyne sme sa rozhodli buď  
v zime, alebo skoro na jar. 

Čo dodať na záver... ? 
Podľa dostupných údajov je táto jaskyňa svojou 

dĺžkou najdlhšou nekrasovou jaskyňou na Sloven-
sku. Svojou rozmernosťou a morfológiou podzem-
ných priestorov je určite na Slovensku unikátna.  
A to ešte nie je koniec. Nezmapovaná časť spod-
nej úrovne, kratšie odbočky a okruhy, ktoré sme už 
zmapovať nestihli, dávajú predpoklad ďalších vyše 
100 m bez akýchkoľvek technických prác, s hĺbkou 
ďalších niekoľkých metrov. Už sa tešime, kedy tam 
opať začneme pracovať a azda začneme uvažovať, 
kedy padne prvý kilometer? 

Literatúra: 
GROSS, P. et al., 1999: Geologická mapa Poprad-

skej kotliny, Hornádskej kotliny, Levočských vr-
chov, Spišskošarišského medzihoria, Bachurne 
a Šarišskej vrchoviny. Regionálne geologické 
mapy SR 1:50 000, GÚDŠ Bratislava 

Typické rovné steny v jaskyni Foto: S. Popovič 
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O nových objavoch v J.M.N. už informoval Juraj 
Szunyog v krátkom príspevku v Spravodaja SSS. V 
polovici decembra sa nám podarilo objavené časti 
domerať a dosiahnuť dĺžku 19,06 km s deniveláciou 
320 m. Jaskyňa si takto upevnila svoju dávnejšiu 
pozíciu v poradí tretej najhlbšej a tretej najdlhšej 
jaskyne Slovenska. Týmto chceme poďakovať Hip-
manovcom za objaviteľský výkon, v ktorom spo-
jením dvoch významných jaskýň v Krakovej holi 
vyradili priepasť Večná robota z tabuľky. 

Napriek postupu do hĺbky o smiešnych dvadsať 
metrov ide o objav hlavného koridoru významného 
západného pokračovania smerujúceho k nášmu pra-
covisku Horný salaš (1390), k estavele Bystrá (1240) 
a vyvieračke Trangoška (1125). Miesto objavu po-
važovali Brezňania za jediné perspektívne miesto 
na dne jaskyne od r. 1982, keď sem v zostave Kor-
manský, Štéc, Mlynárik prvý krát zostúpili. Nádejný 
koncový zával sa nepodarilo prekonať ani odstrelom 
v r. 1998, keď toto miesto dostalo prívlastok „bez-
nádejný zával“. Nové objavy v Krakovej holi nás 
prinútili po rokoch dávne rozhodnutie prehodnotiť. 
Preštudovanie starých technických denníkov prinie-
sol poznatok Jana Kormanského o možnosti podliezť 
strednú časť závalu hlbšie v najužšom profile chodby. 
Nasledoval zastup k poslednému meračskému bodu. 
Tu si najstarší jaskyniari zaspomínali na svoje mla-
dé časy, keď cez úžiny voľakedy prekĺzli ako úhory. 
Dôkladná obhliadka v zimných mesiacoch potvrdila 
možnosti presekať sa cez dnové kamenné bloky proti 
prievanu v inak šesť metrov vysokej chodbe. Čias-
točnú bezpečnosť zaručovala pevná stena, o ktorú sa 
opierali zrútené bloky. Tá bola zároveň aj vodítkom 
postupu. No chýbala trhacia technika. V ďaka tero-
ristom a mafistom sa distribúcia trhavín v priemysle 
sprísnila, čím sa skomplikovala táto zaužívaná mož-
nosť, lebo medzi jaskyniarmi na Slovensku už vari 
nik nevlastní platný streľmajstrovský preukaz. Vyna-
liezaví jaskyniari našli východisko z tejto šlamastiky 
a začali používať pyropatróny. Chce to ale odvahu 
a potom získané skúsenosti. Nakoľko ani jednu 
uvedenú vlastnosť nemáme, oslovili sme viacerých 
„odstreľovačovpatronárov“. Juraj Szunyog naše 
pozvanie prijal. Objavné miesto v dĺžke asi dvadsať 
metrov bolo potrebné na niekoľkých miestach rozší-
riť na prielezný profil. Napriek tomu si vyslúžil ná-
zov „Pôrodnica“. Tu si každý jaskyniar niekoľkokrát 
zopakuje svoje prvé predieranie sa veľmi tesným 

otvorom na tento nevľúdny svet. Azda len vtedy pla-
tilo, že kade prejde hlava, prejde aj ostatná časť tela. 
S pribúdajúcimi rokmi to ale prestáva fungovať, ba 
dokonca aj nová kalibrácia s prilbou naším ostatným 
častiam tela nevyhovuje. 

Objav Szunyogovcov v dĺžke 500 m predčil naše 
očakávania o genéze budúcich priestorov. Predpo-
kladali sme s pribúdajúcou hĺbkou užšie chodby 
podobné Pôrodnici alebo Halašovej jame. Objavi-
telia ale vystúpili do rozmerných priestorov. Po bal-
vanoch vystúpili spať o dvadsať metrov na úroveň 
1420 m a novoobjavenými priestormi Ludrovským 
a Chočským dómom prenikli k hrdlu rozmernej 
dvadsať metrov hlbokej priepasti. Tú sa podarilo 
zdolať počas nasledujúcej akcie a objaviť oveľa 
mohutnejšie priestory s výškou 15 m a maximál-
nou šírkou l0 m. Chodba Tektonických zrkadiel má 
zrútené, balvanité dno s veľmi členitým povrchom, 
na oboch stranách ukončené závalom. Posledný 
polygón najspodnejšej úrovne 1390 v najzápadnej-

Rebrlk v 17 m priepasti za Chočským dómom 
Foto: Juraj Szunyog

Významné objavy v Jaskyni mŕtvych netopierov 
Milan Štéc – Martin Budaj 



36



37

šej časti jaskyne sa nachádza už pod 
turistickým chodníkom v dolinkc, 
ohraničujúcej svah Kozích chrbtov. 
Jaskynné chodby konečne opustili 
masív Kozích chrbtov a jaskyniarov 
čaká ďalšie objavovanie už v doli-
ne, iba dvadsať metrov pod nohami 
turistov smerujúcich na Ďumbier. 
Vzdušnou vzdialenosťou sme od pô-
vodného známeho miesta zvaného 
Dno, dnes „Pôrodnica“ približne 200 
m, čo je presne pol cesty k otvorené-
mu aktívnemu ponoru Horný salaš. 
(obr. 1, 2) 

Chodba Tektonických zrkadiel je 
založená na poruche ZV smeru uk-
lonenej 45 stupňov na sever. Súhlas-
ného smeru je aj vrstevnatosť avšak 
jej sklon je subvertikálny. Na obráz-
ku 3 je zobrazený združený profil do-
liny Trangoška, Mlynná a Štiavnica 
s vyznačeným profilom chodby Tektonických zrka-
diel pred koncovým závalom a Halašovou jamou 
(profil CC), Horným salašom (DD). 

Profil BB pre ilustráciu prechádza vrcholom Ko-
zích chrbtov a horskou chatou M.R.Štefánika. Pri 
porovnaní má určitú podobnosť s protiťahlou do-
linou Štiavnica na severných svahoch ústredného 
hrebeňa Nízkych Tatier. Nebezpečná vzdialenosť 
chodby od povrchu a poloha prepadliny Horného sa-
laša naznačuje počiatočné zánikové štádium. (obr. 3)  
Spojenie s J.M.N. dokazuje prúdenie vzduchu v po-
nore ako spodný otvor. Na štvrtom obrázku je vyzna-
čená kvázi terasa s korytovitou prepadlinovou ryhou, 
z ktorej tiež v letných mesiacoch prúdi studený prie-
van. Domnievame sa, že tu ide o bezstropnú jaskyňu, 
kde bolo zánikové štádiu završené zrútením sa stro-
pu, do približne rovnakého jaskynného profilu, akým 
je chodba pod dolinou Trangoška. Pôvodný materiál 
pochádzajúci zo stropnej škrupiny je prekrytý mlad-
šími odvalovými sedimentami zo strmého svahu 
ľadovcového trógu, v týchto miestach so stenami 
20 m vysokými. V lete z deravej výplne dna terasy 
prúdi chladný vzduch. Môže tu ísť o sutinový prie-
van, vďaka prevýšeniu kamenného mora asi 20 m.  
Objav Jaskyne studeného vetra ale potvrdil, že sla-
bučký prievan prúdil z jaskynných priestorov zasu-
tineným otvorom. V rovnakej nadmorskej výške sa 
nachádza aj ďalšia perspektívna lokalita Granátovej 
jaskyne. Tu sa slabé prúdenie ešte upchatého prie-
duchu správa v rovnakom ročnom období opačne. 
Predpokladáme tu objavy smerujúce do známych 

častí J.M.N. alebo do jej zrútených, okrajových čas-
tí v doline Štiavnica. Uvedená kvázi terasa, alebo 
ak chcete prepadlinová ryha či bezstropná jaskyňa 
má svoju hranu pevnej severnej steny v nadmorskej 
výške 1640 m. Tejto výške zodpovedá úroveň 1620 
v J.M.N. zastúpená Januárovou chodbou, preto pô-
vodné jaskynné dno v predpokladanej bezstropnej 
jaskyni s riečnymi sedimentami môžeme predpokla-
dať v hĺbke 1020 m. 

Obrázok 3 naznačuje nami predpokladaný po-
zdĺžny rez prepadlinou doplnený aj priečnyrni 
rezmi. Plná čiara vyznačuje okrajovú hranu, ver-
tikálne šípky letné výduchy chladného vzduchu. 
Závrt vpravo naznačuje možnosť prieniku do pred-
pokladaných voľných priestorov J.M.N. na úrovni 
1620 smerom pod Kozie chrbty. Druhý priečny rez 
naznačuje bočné jaskynné priestori smerujúce pod 
kótu Králičky podobne ako systém J.S.V. Odtiaľ 
môže pochádzať aj prúdenie chladného vzduchu. 

Prítomnosť Slovenskej bezstropnej jaskyne sa 
pravdepodobne nepodarí dokázať, nakoľko sa uve-
dená lokalita nachádza v NPP Ďumbier v piatom 
ochrannom stupni neochvejne bránenom správou 
NAPANTu pred devastačnou čatou jaskyniarov. 
Prieskumnú šachtu nachádzajúcu sa len 10 m od tu-
ristického chodníka by ochrancovia iste nedokázali 
stráviť. Ale nezúfajme. Možno raz budú na Správe 
Národného parku pracovať skutoční bádatelia, hľa-
dajúci odpovede na zatiaľ nezodpovedané otázky 
na tému Nízkych Tatier, a nahradia ľudí, ktorí toho 
veľa nevedia, ale na všetko poznajú odpoveď.

Riečna terasa pred koncovým závalom 
Foto: Juraj Szunyog 
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Staré Hájne je nová lokalita v Borinskom krase. 
Povrchový dokumentačný prieskum smetu vykonali 
v zložení Igor Fillo a Lea Hrdličková dňa 13. 3. 
2003. Borinský kras má pomerne zvláštne vápence, 
ktoré je obtiažnejšie prirovnať k iným vápencom na 
iných lokalitách. No najprv trochu popíšem ako to 
vlastne bolo. 

So skupinou Speleo Bratislava som sa spojil tak, že 
som si kúpil mapu Malých Karpát v okolí Bratislavy 
(1:25 000) a zbadal som tam jaskyňu Stará Garda. 
Podľa popisu to mala byť nejaká puklinová jaskyňa 
vedúca do hĺbky. Povedal som si, že sa pocvičím v 
orientácii v teréne a pokúsim sa ju násť a pozrieť 
sa, čo je to za puklinu v skale. Na moje prekvapenie 
našiel som uzatvorený vchod spevnený skružami a 
na vchode číslo na Petra Magdolena. V ten istý deň 
som už bol na schôdzi Speleo Bratislava. S radosťou 
som prijal ponuku zúčastniť sa na akcii práve v tejto 
jaskyni nasledujúci víkend. 

Na moje prekvapenie jaskyňa bola veľmi 
hlboká, skoro 90 metrov vertikálne do hĺbky a 
doma mi vŕtala v hlave jej spojitosť s geológiou 
daného územia. Doma som našiel geologickú 
mapu okolia Bratislavy a vytvoril som si názor, 
že v Borinskom krase platí asi pravidlo, že hlbšie 
položené, teda staršie vápence sú asi kvalitnejšie a 
teda vhodnejšie pre kras. Tiež som si všimol, že v 
literatúre spornínané jaskyne Borinského krasu sú 

často pomrne blízko kontaktu vápencov a žulového 
masívu, ktorý sa tiahne od Rače. Miestni jaskyniari 
objavili spolu s plaveckými jaskyniarmi Plaveckú 
priepasť, ktorá je v bloku vápenca pod Plaveckým 
hradom. Z návštevy Moravského krasu som si 
urobil predstavu, že vo veľkom bloku vápencov 
môžu vzniknúť veľké jaskyne. Kde by asi tak v 
Borinskom krase mohol byť veľký blok vápenca? 
Taký čo je relatívne málo poškodený tektonickými 
pohybmi, ktoré zrejme vznikli na kontakte so žulou. 
No každému, kto tu niekedy bol, je hneď jasné, kde 
je najväčší blok vápenca. Je to opustený kameňolom 
za Medenými Hámrami, ktorý sa v minulom storočí 
zahryzol do miestnych kopcov, až kým ťažba 
nebola zastavená. Dnes opustený lom tvorí aj 
80 metrov vysoké steny. Vyzerá to akoby nejaký 
kaňon. Neskúsené dieťa by si mohlo myslieť, že je 
to kaňon ako v Amerike. No svahy kopcov siahali 
až po asfaltovú cestu, ale boli odťažené. Dnes tvoria 
strmé zrázy tažko zdolateľné bez lanovej techniky. 

Cesta z Borinky na Košariská vedie najprv na 
východ a pri Dračom hrádku sa zvrtne na sever 
a roznymi zákrutami vedie až na Košariská. Pri 
tejto ceste sa nachádzajú jaskyne a krasové javy, 
napríklad vyvieračka, Riečna jaskyňa, Zbojnícka 
jaskyňa, jaskyňa Trojuholník, Sovia jaskyňa, jaskyňa 
Notre Dame a jaskyňa Sedmička. Neďaleko týchto 
krasových javov sa nachádza žulový masív. Myslím 

Ponorný závrt na lokalite Staré Hájne pred začatím výkopových prác
Foto: Igor Fillo 2003

Staré Hájne 
Igor Fillo – Speleo Bratislava 
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tým niekoľko sto metrovú vzdialenosť obyčajne na 
východ. Povedal som si, že voda zrejme nemože 
tiecť týmto smerom a preto tu vyráža na povrch. A 
čo sa nachádza smerom na západ od asfaltovej cesty? 
Je to obrovský blok vápencov, ktorý pretína niekoľko 
údolí. Tieto údolia sú podľa mňa štyri. Položil som 
si otázku, že prečo tam nie sú známe jaskyne. Je to 
predsa obrovská masa vápenca tiahnuca sa až po hrad 
Pajštún. V okolí Stupavy sú vápence vystriedané 
treťohomými štrkmi a pieskami. 

Vlastne možno som mal začať rozprávanie od 
Stupavy. Je to známa hubárska lokalita. Často som 
sem chodil na hríby. Niekedy tu rastú rozmanité 
druhy húb, veľmi zaujímavé z mykologického 
hľadiska. Moja hríbárska a prírodovedecká záľuba 
ma ťahala stále viac hore do kopcov. Až som 
prechodil územie nad kameňolomom a v konečnom 
dôsledku som si uvedomil, že toto nie je normálny 
kopec na ktorý som zvyknutý v Malých Karpatoch. 

Môj výškomer na hodinkách stále ukazoval okolo 

500 metrov nad morom, hoci som chodil krížom 
krážom po danom území. Skôr ako názov kopec sa 
pre dané územie hodí označenie ako akási náhorná 
plošina. 

Dané územie pretínajú štyri údolia. Najsevernejšie 
je oproti Sedmičke, tu niekde má Ondrej Trávník 
svoju lokalitu. Potom údolie pri Pod Rajtom. Potom 
nasleduje údolie lokality Staré Hájne a ďalšie 
údolie, ktoré vyúsťuje na asfaltovú cestu v blízkosti 
vyvieračky. 

Z daných údolí sa mi javilo ako najsľubnejšie 
údolie lokality Staré Hájne. Sklon údolia je nesmierne 
mierny. Na zhruba 700 metroch nadmorská výška 
klesne približne o 40 metrov, čo je klesanie menej 
ako 6 percent. (Pre porovnanie, dopravná značka pre 
vodičov na cestách upozorňuje na sklon 12 percent.) 
Potom údolie klesá strmšie a končí strmou stenou 
kameňolomu, pred ktorou je ešte malá plošina, kde 
mizne malý potôčik z Hrantovskej studničky. (Peter 
Magdolen neskôr našiel na fakulte akúsi diplomovú 
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prácu, kde sa uvádza, že údolie sa nazývalo Hrantový 
jarok a spodná časť daného údolia bola odťažená  
v závere ťažby a že voľakedy tam bol skalný most. 
V údolí sa nachádza studnička. Je na nej názov  
v betóne „Hrantovská“.) Územie je tak izolované  
a opustené, že sem nechodí hádam ani horár. Je tu  
v blízkosti jedna osamotená chatka, ktorá je občasne 
používaná. V strede údolia sa tiahne rad závrtov  
a depresii, ku ktorým sa z juhu pripája menšie údolie. 

Dané územie som preskúmal s Leou Hrdličkovou 
a na požiadavku Tomáša Ďurku sme náš prieskum 
zdokumentovali na videokameru, aby členovia 
klubu vedeli v posúdiť či sa to skôr podobá na závrty, 
alebo na vápenné jamy, či na jamy po bombardovní. 
Nakoniec sa z toho vykľula lokalita, kde sa Peter 
Magdolen aj Tomáš Ďurka zhodli na tom, že by tam 
mohlo niečo byť. Bolo tam v ponore lístie, pod ním 
hlina a kamene. Najvrchnejšia depresia vlasne nie je 
závrt, ale starý ponor. Ale na plošine vo výške okolo 
485 metrov nad morom (čo je vyššie ako Čachtická 
jaskyňa hádam aj o sto metrov). Vyvieračka je 
vo výške približne 300 metrov nad morom, teda 
výškový potenciál jaskyne je okolo 180 metrov. Na 
Malé Karpaty je to dosť. Pri prácach sme pozorovali 
ako zdnuka vyletovali netopiere a v závrte boli žaby 
a salamandre. Dobré znaky toho, že je tam jaskyňa 
a že odtiaľ vanie teplý vzduch. 

V hĺbke 3 metre bol malý dómik vysoký asi 2 
metre. Z neho sme šli kolmo dolu popri obrovskom 
škrapovitom bloku asi 4 metre. Potom sme odbočili 
a kľučkami sme sa dostali do dómiku veľkého asi 
5 × 8 × l,5 metra. Je to puklina široká 1 až dva 
metre, vysoká 6 až 8 metrov a dlhá 5 až 6 metrov. 
Najmenej tretina je zahádzaná materiálom z hlbších 

častí. Vyskytujú sa tu biele kvaple, ktoré kontrastujú 
s tmavým vápencom. Dómik je prvý priestor, ktorý 
sme nemuseli odkopať. Z neho vedie studňa nadol 
na akési riečište. V riečišti boli dokonca valúny 
veľkosti päste. Toto akési vysoko položené riečište 
smeruje ďalej puklinami, kde sme zatiaľ ukončili 
práce pre veľký balvan. Členovia klubu zamerali 
jaskyňu, ako aj jej vzťah ku povrchu. Merania 
ukázali, že sme kdesi v tretine cesty ku blízkemu 
závrtu. Jaskyňa má dĺžku zatiaľ okolo 35 metrov  
a hĺbku okolo 17,5 metra. 

V blízkom závrte začali členovia klubu v roku 
2004 nové výkopové práce. Podľa mňa to nie je 
rozumné, lebo starý ponor je zrejme oveľa viac 
prečistený vodou ako neďaleký závrt. Podľa môjho 
názoru sa potvrdzuje teória, že jaskynný systém 
vznikol na obrovskom zlome, ktorý prebieha  
v smere od severozápadu na juhovýchod. Údolie 
zrejme stúpalo smerom ku Stupave, avšak z druhej 
strany sa neskôr vyvinulo iné údolie na tom istom 
zlome, ktoré systémom riečneho pirátstva zabralo 
zbernú oblasť pôvodného ponoru. Dnes sa tu 
nachádza vyvieračka zvaná Vápenný prameň na 
opačnej strane pohoria. Zatiaľ nie je isté, kam voda 
ktorá dopadne na plošinu v okolí Starého Hájneho 
tečie. Zrejme tečie do vyvieračky nad Medenými 
Hámrami, ale nie je vylúčená ani možnosť, že 
voda tečie do Vápenného prameňa, ktorý tečie do 
Stupavy. 

Šachty pod sienkou a v puklinovom dómiku sú 
vystužené lešenárskymi trubkami. Ponorný závrt 
bol priedyšný do hĺbky a obsahoval kanáliky pre 
vodu. Balvany a hlinu sme vyniesli von. Sienka 
obsahovala kamene a hlínu. Šachta pod sienkou je 
vyrazená medzi dvoma blokmi vápenca, stredná časť 
bola oddelená od oboch stien asi 20 centimetrovými 
puklinami. Miestami sa v puklinách vyskytuje 
belavá výzdoba. Pukliny medzi šachtou pod sienkou 
a puklinovým dómikom sú mierne rozšírené. Inak 
je tu množstvo užších puklín. Spojnica medzi 
puklinovým dómikom a riečiskom bola mierne 
rozšírená. Bolo by potrebné urobiť reťaz ľudí a 
kamene z puklinového dómiku vyhádzať na povrch. 
Je možné, že puklinový dómik vedie až celkom 
blízko ku povrchu, preto, lebo z hľadiska pôdorysu 
sa nachádza stále v danej ponornej depresii. Jama, 
ktorú sme vykopali, nepokrýva celé dno depresie. 
My sme sa do dómiku dostali puklinami zboku. Na 
lokalite pracovali najmä: Peter Magdolen, Tomáš 
Ďurka, Peter Čarný, Igor Fillo, Pavol Červeň, 
Radko Nevařil a iní. 
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Burda je neveľkým pohorím na južnom Sloven-
sku západne od Podunajskej nížiny. Je samostatným 
geomorfologickým celkom, ktorý patrí do Matran-
skoslanskej oblasti. Ide vlastne o západný výbežok 
sopečného pohoria Börzsöny z Maďarska, ktorý je 
od neho odrezaný riekami Ipeľ a Dunaj. Najvyššie 
kóty pohoria sú Burda (388 m n. m.) a Kráľova hora 
(373 m n. m.). Najatraktívnejšie bralnaté časti poho-
ria sú chránené v dvoch rezerváciách: Kováčovské 
kopce juh (pri Dunaji) a Kováčovské kopce sever 
(pri lpli). Na okrajoch pohoria sa nachádzajú obce 
Leľa, Bajtava, Kamenica nad Hronom a Chľaba  
v okrese Nové Zámky. 

Pohorie je geologicky tvorené andezitovými 
brekciami, zlepencami a pieskovcami, ktoré sa 
usadili v plytkom morskom prostredí v strednom 
miocéne. V podobe podmorských brekciových prú-
dov a sklzov boli sopečné horniny transportované a 
akumulované na morskom dne, pričom sa zmiešali 
s tufovými pieskovcami a zlepencami. Preto je hor-
nina aj v súčasnosti veľmi rozpadavá a náchylná na 
zvetrávanie. Následkom tohto zvetrávania sa vytvo-
rili aj preskúmané jaskyne v tejto oblasti. 

Pretože sa v speleologickej literatúre o týchto jasky-
niach nachádzajú len veľmi strohé zmienky, rozhodli 
sme sa ich preskúmať. V „Zozname jaskýň na Sloven-
sku“ (P. Bella – P. Holúbek a kol. 1999) je uvedených 
5 jaskýň v katastrálnom území obce Kamenica nad 
Hronom. V dokumentácii Slovenského múzea ochra-
ny prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši 
sme zistili, že k týmto jaskyniam existujú aj náčrty a 
krátke opisy od autora Pétera Szilvayho z Maďarska, 
ktorý pri prieskume pseudokrasových jaskýň v poho-
rí Borzsony dňa 22. apríla 1995 vykonal prieskum aj 
na Burde. Výsledky tohto prieskumu zaslal maďarský 
vulkanospeleológ István Eszterhás na SMOPaJ listom 
zo dňa 19. 12. 1995. 

Najviac jaskýň sa nachádza v mohutných bralách 
pri ceste medzi Kamenicou nad Hronom a Chľabou, 
neďaleko od železničnej stanice. Bralá a strmé bral-
naté svahy pozostávajú z brekcií a tufov a sú navyše 
prestúpené tektonickými, možno aj gravitačnými 
poruchami. Vyvetrávaním sypkého tufového mate-
riálu po týchto poruchách dochádza potom k vzniku 
menších podzemných priestorov. Ide o nasledujúce 
jaskyne, preskúmané P. Szilvayom (v zátvorke sú 
uvedené ním udané názvy): Otvor jaskyne Nori. 

Skalná ihla v pohori Burda. 

Pseudokrasové jaskyne v pohorí Burda na južnom Slovensku 
Karol Nagypál 

Oblastná skupina Rimavská Sobota 
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Trhlina pri stanici 
(Állomásihasadék) 

Nachádza sa východne od výraznej 
skalnej ihly v západnom svahu bralna-
tého hrebeňa vo výške okolo 12 metrov. 
Má tvar trhliny s dĺžkou 2,4 m a s výš-
kou 2 – 2,3 m, ku koncu sa však priestor 
zužuje a znižuje a končí zaklínenými 
balvanmi. Šírka vchodu je 38 cm. Dno 
pokrýva zvetralina a drobná sutina. 

Líščia diera pri stanici 
(Állomásirókalyuk) 

Nachádza sa v úpatí brál pri stanici. 
Vytvorila sa vo svetlejších jemnozrnných 
tufitoch vyvetrávaním po tektonickej po-
ruche. Rozmery vchodu sú 1,1 m (výška) 
× 0,4 m (šírka). Strop sa ku koncu po-
stupne znižuje na 40 cm. Dĺžka priestoru 
je 2,4 m. Dno pokrýva zvetralina. 

Trhlina za skalnou ihlou 
(Sziklatűmögöttihasadék) 

Nachádza sa na západnej strane skal-
nej ihly, vo výške asi 10 m od úpatía. Je 
typickou rozsadlinovou jaskyňou, vytvo-
renou odklonom blokovej častí skalnej 
ihly. Rozsadlina je dlhá 3,1 m, je oboj-
stranne prístupná, ale prechod cezeň je 
obťažný pre zaklinené balvany v pros-
trednej úžine. Výška trhliny je pri vchode 
2,3 m so šírkou 65 cm. Pred severozápad-
ným otvorom sa nachádza malá skalná 
terasa. Dno vypĺňa sutina. 

Jaskyňa za skalnou ihlou 
(Sziklatűmögöttibarlang) 

Ďalšia rozsadlinová jaskyňa je v tesnej 
blízkosti predchádzajúcej (1,5 m od nej). 
Vytvorila sa na troch úzkych rozsadli-
nách, ktoré sú viditeľné na strope. Roz-
mery vchodu sú 0,55 m (výška) × 0,7 m 
(šírka). Dĺžka jaskyne je 2,4 m. Úlomka-
mi pokryté dno mierne klesá, strop však 
zostáva vodorovný. Končí sa neprielezne 
zúžením rozsadliny. 

Rekreačná jaskyňa 
(Üdülőibarlangocska)

Táto jaskyňa sa nachádza ďalej od pred-
chádzajúcich, pri rekreačných chatkách 
východne od Kamenice nad Hronom. 
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Nad chatkami sa taktiež nachádzajú skal-
né bralá. V úpatí strednej častí východne 
ležiaceho brala je otvor popísanej jasky-
ne s výškou 2 m a šírkou 1 m. Vytvori-
la sa pravdepodobne vyvetrávaním po 
tektonickej poruche. Puklinovitá chodba 
je dlhá 4,7 m, ku koncu sa však zužuje a 
končí sa zaklinenými balvanmi. Dno po-
krýva piesčitá zvetralina. 

Pri prieskume popísaných jaskýň dňa 
7. 2. 2004 sme spolu s Norou Mészáro-
sovou (terajšou Nagypálovou) narazili 
na ďalšiu jaskyňu, Asi 500 m od skalnej 
ihly na východ sme medzi skalnými bra-
lami pozorovali gravitačnými puklinami 
porušenú zónu, po ktorej sa mohla vy-
tvoriť jaskyňa, vzhľadom na intenzívne 
zvetrávajúcu horninu. Preto som obišiel 
strmšie častí skalných hrál a dostal som 
sa nad poruchu. Tu som ukotvil lano  
o strom a spustil som sa dole. Keď som sa 
dostal k spomínanej trhline, zbadal som 
otvor jaskyne. Koniec lana dosahoval až 
dole, tak som presvedčil aj manželku, aby 
vyliezla hore. Nakoniec premohla strach, 
podala úctyhodný horolezecký výkon  
a spoločne sme vychutnávali kásny vý-
hľad na Dunaj a na ostrihomskú katedrá-
lu. Ako spomienku na túto chvíľu dostala 
jaskyňa aj názov. Otvor jaskyne nie je 
viditeľný zdola, preto nebola doteraz zná-
ma, ani v literatúre opísaná. 

Jaskyňa Nori 
Otvor jaskyne je v bralnatej stráni asi 

25 – 30 m od úpatia kopca východne 
od výraznej skalnej ihly pri železničnej 
stanici medzi Kamenicou nad Hronom  
a Chľabou. Je vytvorená na gravitačnej 
trhline vyvetrávaním sypkej tufovej horni-
ny. Trojuholníkovitý vchod je 1 m široký  
a 2 m vysoký. Podzemná chodba približne 
s podobným profilom pokračuje aj ďalej, 
na konci sa však rozširuje okolo zakline-
ného balvana. Dno mierne stúpa stupňo-
vite nahor a je pokryté jemnozrnnou zvet-
ralinou, uprostred chodby aj kamenitou 
sutinou. Celková dĺžka jaskyne je 12 m. 

Literatúra: 
Bella P. – Holúbek P. a kol. 1999: Zoznam jaskýň na Slovensku. MŽP SR Bratislava. 
Szilvay P. 1995: A Helembairög és barlangjai. Rukopis, archív SMOPaJ Liptovský Mikuláš.
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O Sklenianskom krase nachádzajúcom sa v po-
horí Žiar bolo písaných mnoho článkov v Spravo-
dajoch od autorov Ing. Martin Lutonského a autora 
tohto článku, kde približovali širokej jaskyniarskej 
verejnosti jaskyne, históriu výskumov a činnosť 
handlovských jaskyniarov (pozri Spravodaj SSS  
č. 2/2002). 

Záujem o jaskyne v Handlovej vznikol na podnet 
jaskyniarov z OS Demänovská dolina a OS Uhro-
vec a založením skupiny v Handlovej v roku 1985. 
Počas 20tich rokov (v apríli 2005 bude 20. Výročie 
založenia OS Handlová) sa vystriedalo mnoho ľudí 
so záujmom o jaskyne. V niektorých prípadoch išlo 
len o zvedavcov, ale skalní jaskyniari ostali. Tí skal-
ní pokračujú v činnosti dodnes. 

V období začiatkoch činnosti skupiny bol náš 
výskum zameraný na mnoho lokalít. Spomeniem 
niektoré zaujímavé: Ráztočianska vyvie-
račka, sústava jaskýň Cigánka a Májová. 
Pri sondovaní v spomínaných jaskyniach 
šlo nám hlavne o preniknutie do systému 
podzemia nachádzajúcom sa pod planinou 
Rovne (Ráztočianske lazy). Po neúspechu 
v spomínaných jaskyniach nás zaujali lo-
kality ako Jaskyňa Na lazoch (Egrešovka), 
jaskyne na Tepličkách s dvomi vchodmi 
cez 10 m priepasti a napokon Závrt č. 3 
(jaskyňa Trojka) a neskoršie znova sústava 
jaskýň Cigánka.

História výskumu na Závrte č.3 
Koncom rokov 80tich z otvoru na dne 

krasovej jamy fúkal silný prievan. Počas 
nasledujúcich rokov bolo naše hlavné 
pracovisko. Tu sú naše úspechy v poďo-
be objavenia nových priestorov. Nami 
dosiahnutá hĺbka 35 m so 135 m dĺžkou 
na tomto pracovisku znamenala pre nás 
veľa, práve v tejto hĺbke boli veľmi drs-
né podmienky v poďobe vody a riedkym, 
ílovitým blatom sťažujúcim podmienky 
sondovania. Tu v sifóne boli už kompakt-
né vápence. Za sifónom možno snáď nové 
väčšie priestory. Práve toto mimoriadne 
náročné pracovisko odradilo niektorých 
veľmi zanietených členov. Po neúspe-
choch aj úspechoch nám pribudli rôčky, 
niektorí máme o 15 rokov viac. Zdravie 

možno už nalomené a teraz pre nás starších je zdra-
vie prvoradé. V tom období nám to nevadilo v bla-
tivom a mokrom prostredí, hoci naša práca pozostá-
vala v dobrom oblečení. Neraz dve podkombinézy, 
pod tým termotielko a klasická červená kombinéza. 
Tie drsné podmienky a možno ubúdanie síl nás pri-
pravilo o možný prienik ďalej. Sifónom s riedkym 
bahnom nebolo možné preniknutie. Nad sifónom 
pokračovala veľmi úzka, neprielezná puklinka. Po 
tomto neúspechu ďalšie sondovanie bolo nami na 
čas zastavené. Časť členov sa sústredila na jaskyne 
a priepasť na Tepličkách. Na lokalitu Trojka bolo 
zrazu málo členov ochotných pracovať v drsných 
podmienkach. Koncom roku 89 nastal v z dreva 
zhotovenej výdrevy šachty Závrtu prvý zával. Po 
nachystaní dreva v 90tom roku cez zimu bol nami 
prebraný zával. Ďalej rok 1991 s novými objavmi 

Čo nové v jaskyniach Sklenianskeho krasu 
Peter Strečanský 
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cez pomenované priestory ako Feriho hrôza, puk-
lina Balneoterapia, Splachovač a Škótske striky.  
V polovici 93 ho roku Martin vybavil betónové 
skruže, následne časť členov pracovala na zákla-
doch a zabudovaní skruží. Postupne po zabudovaní 
poslednej skruže bol nami vymurovaný priestor pod 
vstupnou šachtou pomenovaný Pod Gilotínou a to 
urobením klenby. Následne príprava železného uzá-
veru na šachtu a v roku 1997 bol namontovaný. Ne-
skoršie zostup do podzemia na prieskum. Nič nové 
všetko po starom, sifón stále zaplavený. Posledný 
pokus cez úzku puklinu nad sifónom. Prešiel len 
najútlejší, po rozšírení puklinky ďalší objemnejší 
prieskumníci neprešli i keď sa tam doslova nasi-
lu pchali. Juro teda prešiel, nové priestory v dĺžke  
5 m naľavo so závalom a vpredu prítokovým kaná-
likom s veľmi úzkou puklinou. To je snáď koniec a 
posledná šanca v roku 1977 s cieľom preniknutia do 
podzemia na Ráztočianskych lazoch. 

Po skončení prác na jaskyne Trojka sa zaujímame 
o suché jaskyne a neznáme jaskyne v prievidzskom 
okrese. Koncom rokov 90tich sa dozvedáme o jas-
kyni Medvedia nad dolinou Hradištnica v južnej 
častí Rokoša. Medvedích jaskýň je na Slovensku 
veľa a priliehavejší bol názov Vestenická Medvedia 
jaskyňa. Ale o nej v samostatnom článku. 

Skalní jaskyniari ostávajú a pokračujú v začatej 
práci aj na iných lokalitách. Z viac ako 20 člen-

nej skupiny, najsilnejšej skupiny v rokoch 90tich, 
zostali len 2–3 najskalnejší na prácu v zložitom 
systéme Sklenianskeho krasu ale aj v južnej častí 
Rokoša. Časť členskej základne z Dolných Vestenic 
pracuje vo Vestenickej Medvedej jaskyni a česť ich 
statočnej práci. Spoločne sa stretávame na akciách 
v doline Hradištnica a spoločnými silami sa zno-
va vraciame do Priepasti na Tepličkách. V ďalšom 
roku aj k sústave jaskýň Cigánka. 

Sústava jaskýň Cigánky 
Konečne na Cigánkach. Dlho nebola nami poria-

daná akcia. Začíname v spodnej jaskyni Cigánka 1. 
Bez úspechu, dno je samý kameň a puklina na kon-
ci veľmi úzka a neprielezná. Skúšame sondovanie  
v Cigánka 3. Najprv zhotovujeme lanovku a na-
montujeme cez vstupný otvor. Pod meračským 
bodom 14 (v roku 1985 zameral Ing. Martin Lu-
tonský), prehlbujeme dno a prenikneme za spome-
nutým bodom do úzkej plazivky s šedobielou až 
čiernou výzdobou. Veľmi úzke a ďalej neprielezné. 
Od merač. b. č. 14 pod skalným stupňom naľavo  
v smere merania pokračovala úzka puklina. V tých-
to rniestach sa sústreďujú naše sondovacie práce. 
Prehlbujeme dno až skončíme na obrovskom ka-
mennom bloku. Práve na tomto kamennom bloku 
po prehĺbení dna objavujeme nálezy v podobe kos-
tí, zuby, keramiku a starý zhrdzavený kľúč, starú 
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kovanú skobu. (Nález bol objavený pod rebríkom, 
na pláne jaskyne označený hviezdičkou). Z tohto 
bloku pokračujeme smerom hore do Bielej siene, 
prehlbujeme dno na lepšie prelezenie. Rozbíjame 
veľké kamene. Následne od vchodu č.4 smerom 
dolu cez Bielu sieň sťahujeme zeminu a nafúkané 
lístie. Zisťujeme, že dno je celé pevné a zasintro-
vané. Tu teda nemáme úspech. Vraciame sa teda 
na kamenný blok, kde sondovanie je zamerané na 
sypkú zeminu vedľa bloku a skalnej steny. Neskor-
šie pri prehlbovaní dna naľavo od rebríka v smere 
postupu, vedľa steny a kamenného bloku v hĺbke 

3 m nachádzame ďalšie nálezy. Časť zadnej a časť 
prednej lebky s čelusťami a zubami, kosti medve-
ďa. Ďalej nachádzame keramiku a malý paroh. Naše 
sondovanie je zamerané na objavenie nejakej zasy-
panej pukliny smerujúcej do masívu planiny Rovne. 
Po prehlbovaní dna sa objavujeme úzku puklinku, 
ktorá smeruje popod rebrík smerom ku prekládke 
k bodu č.14. Ďalej prehlbujeme dno v malej sienke, 
ku ktorej sa plazením dostaneme od bodu č. 15. Aj 
tu nachádzame kosti a úlomky keramiky s uškami. 
Na sondovanie v týchto priestorov sa tešíme, preto-
že vždy objavíme niečo nové. 

Príbeh 
Kedysi dávno, v dobách kamenných, žil v jaskyni pračlovek – známy to popredný slovenský jaskyniar: 

Možno býval v každej jaskyni, ale v Sklenianskom krase v sústave jaskýň Cigánka žil možno istotne.  
S presnosťou to nevieme kedy. Možno mal za ženu peknú cigánku. Býval v jaskyni Cigánka 3, pekné 
pomenovanie domu a k tomu aj očíslované. Tam určite spal, varil a snáď možno pil. Možno aj sondoval v 
jaskyni, rozširoval si svoi príbytok: A keď odchádzal na lov von do prírody, svoj príbytok zamykal. Ako? 
Nuž mal jaskynné dvere čiže uzáver. Keďže ku jaskyni nemal prístupový chodník, používal jednolanovú 
techniku, (nájdený starý zhrdzavený kľúč a stará kovaná skoba). Priroda mu dopriala všetko, žil z toho čo 
mu dala. K svojmu žitiu potreboval veľké misy či džbány na jedlo a pitie. Vypracoval ich z ílovitej hliny 
vyťaženej z jaskyne pri sondovaní (rozširovanie svoijho príbytku). Vonku v prírode rástli bobule, možno 
chutné ako víno. Pračlovekovi veťmi chutili. Po sondovaní v jaskyni dal si oddych, s chuťou ziedol bobule. 
Keďže chutili ako víno a zjedol ich veľa, zaspal ako omámený. Tvrdo a dlho spal. Nepočul, že do jeho 
príbytku sa niekto dobýja. To starý medveď búchal na dvere, ktoré boli zamknuté. Cítil sladkú chuť bobúľ, 
ktoré aj jemu chutili. Búchal a búchal do dverí až uzáver vyvalil. V jaskyni zostali bobule, ktoré pračlovek 
nezjedol. Medveďovi chutili a pojedol všetky. Omámený sladkou chuťou zaspal a v spánku sa skotúľal do 
priepasti. Možno sa zranil, von už nemohol. Pračlovek sa zobudil, hlava ho veľmi bolela. Konečne sa mu 
rozjasnilo a vidí v priepasti medveďa. Šťuchal palicou a medveď nič. No tak ho pokrájal a upiekol a z veľkej 
hlinenej misy zjedol. Mal veľkú hostinu, a ako správny pračlovek – jaskyniar mal v džbánoch hojnú zásobu 
bobúľ. K tomu ešte víno, dlhoročne uskladnené v priepasti na dne, správne zakopané. Hodoval. Veľmi sa 
opil a možno v opitosti porozbíjal všetky hlinené misy a džbány a po medveďovi ostali len kosti. Možno 
zaspal naveky, sladkým spánkom... Po ňom zastali len črepiny, kosti, lebka a zuby medveďa (nájdené na 
dne). A čo pračlovek, čo sa stalo s ním? To sa presne nevie. Možno jeho kosti ležia niekde hlbšie na dne pod 
nálezmi medveďa a črepín. Možno nájdeme aj tie.... 

Peter Strečanský
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Chimantá 2005, Roraima 2005 
krátke oficiálne komuniké 

Po prichode z Caracasu domov sme si potrebovali ešte máličko, po tak náročnej akcii a dlhom 
návrate, oddýchnuť, dohodnúť konečné názvy novoobjavených jaskýň, ako aj nazrieť do zápisnikov a 
porátať aspoň približne parametre objavených lokalít... Pán Charles Brewer-Carías, spoločne s ktorým 
sme pripravili aj zrealizovali výpravu Chimantá 2005, nás poveril, aby sme svet začali informovať 
o výsledkoch. V nasledujúcich riadkoch vám teda konečne prinášame prvú krátku oficiálnu správu 
(zaslanú na www.speleork.sk, www.speleo.cz a http://kota1000.speleo.cz/aktuality), z ktorej sa môžete 
dozvedieť čo-to viac o mimoriadne úspešnych speleologických expedíciách Chimantá 2005 a Roraima 
2005, ktoré realizovala medzinárodná, venezuelsko-slovensko-česká skupina popredných speleológov 
a vedcov na venezuelských stolových horách (tepuy) v čase od 6. februára do 27. februára 2005:

Chimantá 2005 
Hlavnými cieľmi tejto multidisciplinárnej výpra-

vy, na jednom z čiastkových plató masívu, vysokého 
cez 2600 m a rozlohou asi ako 2 × naše Tatry, boli 
nájsť logické genetické pokračovania v marci 2004 
objavenej gigantickej kvarcitovej jaskyne, najväč-
šej v daných horninách na svete, pomenovanej ako 
Cueva Charles Brewer, ktorá bola na prelome 
mája a júna 2004 predĺžená malým, no nesmierne 
efektívnym 7členým týmom (medzi inými aj B. 
Šmída a M. Audy) na 4.482 m dĺžky, resp. 110 m  
denivelácie, jej podrobnejší geo a biovedný odbor-
ný výskum, a film. Výsledky akcie, na ktorej sa 
podieľal 25členný tým (14 Venezuelčanov, 9 Slo-
vákov a 2 Česi), vedený známym prírodovedcom 
Ch. Brewerom Caríasom, ďaleko prekonali aj tie 
najsmelšie očakávania: 

Trojicou B. Šmída, M. Griflík a P. Barabáš bola 
už na tretí deň celkovo 12 dní trvajúcich explorá-
cií jednej z mesiet masívu Chimantá nájdená nová 
obria jaskyňa, pomenovaná ako Cueva del Diablo 
(Pekelná diera) a dlhá zatiaľ cca 2,3 km Jej mohut-
né tunelovité chodby dosahujú priemerne 30 – 50 m 
šírku a 10 – 20 m na výšku. Niekoľko vchodov toh-
to systému sa nachádza pri dne rozložitého kolap-
su asi 80 × 200 m, hlbokého cca 80 m, preteká tu 
výdatná podzemná rieka a nachádzajú sa unikátne, 
tzv. „prašivé“ speleotémy, ktoré mozu vyvolať ne-
bezpečné stavy otravy, boli tu ale nájdené aj fosílne, 
tzv. „šampiňóny“, a tiež robustné tzv. „guácharos“ 
závesové kvaple (zatiaľ nie celkom jednoznačnej 

genézy). Súčasťou jaskyne sú aj komplikované, a 
zatiaľ plne nedoskúmané spodné závalové etáže a 
aktívne meandre, rovnako rozmerné pokračovanie 
jaskyne je absolútne voľné... Najväčším priestorom 
je rotundovitý dóm asi 60 × 80 m, s výškou okolo 
50 – 60 m. 

Úsilie časti venezuelského týmu (najma Mesa, 
BrewerCapriles, Godayol, Mayoral a spol.) bolo 
zamerané na prieskum priepasťovitého kolapsu 50 × 
80 m na tzv. 1plató, ktorý nasvedčoval o pokračova-
ní mamutej chodby Gran Galería de los Guácharos 
z Cueva Charles Brewer ďalej a hlbšie do masívu. 
Prepojiť obe lokality sa ale nakoniec podarilo dvojici 
slovenských prieskumníkov E. Kapucian a J. Pavlík, 
pričom bolo objavených najmenej 200 m priestorov. 
(Spojovacia trasa sa neskôr výhodne používala na 
presuny z basecampu na 1plató, priamo jaskyňou.). 

Prepojiť jaskyne Cueva Charles Brewer a Cue-
va del Diablo do jednoho spoločného systému sa 
napriek sústredenej snahe a akiste bezprostrednej 
blízkosti záverov nepodarilo, no ak by sa tak stalo 
(z Cueva del Diablo sme videli zospodu 2 mohutné 
vchody...), vznikal by jeden spoločný systém s dĺž-
kou cez 7 km. 

Istý pokrok sme zaznamenali aj v závere samot-
nej Cueva Charles Brewer, kde E. Kapucian, Z. 
Hochmuth, L. A. Carnicero a s nimi ďalší dvaja Ve-
nezuelčania postúpili celkovo asi 100 m, za konco-
vý zával na rieke hlavnej galérie jaskyne. 

Zhruba v polovici expedície sa časť prieskumní-
kov vrátila domov a na plató ďalej pokračovala vo 
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výskumoch 8 dní skupina 5 Slovákov, 2 Česi a 1 
Venezuelčan: 

V jednom z helikoptérového priebežného letu 
zistenom kolapse s priemerom asi 80 m a s hĺbkou 
cez 130 m bolaobjavená a explorovaná (E. Kapu-
cian, J. Mesa, M. Majerčák) nová mohutná jasky-
ňa, nazvaná ako Cueva del Cańon Verde (Zelený 
kaňon), dlhá najmenej 800 m. Jej hlavná rozmerná 
galéria dosahuje až 30 m na šírku a spodný záver 
jaskyne sa veľmi blíži ku periférii Cueva del Diab-
lo. Pokiaľ by sa všetky tri jaskyne podarilo fyzicky 
prepojiť, spoločný systém Cueva Charles Brewer 
by dosiahol skoro až 8 km dĺžky!! 

Ďalšiu veľkú jaskynnú lokalitu počas 3,5 dňového 
výsadku na tzv. 2plató planiny prebádala trojica M. 
Griflík, B. Šmída a P. Barabáš: Sima Noreste (Seve-
rovýchodná priepasť) dosahuje zatiaľ fyzicky zdola-
ných -130 m hĺbky, avšak bolo tu zaevidované roz-
merné hĺbkové pokračovanie, najmenej do 170 m  
(na ďalší prieskum chýbali laná). Otvor tejto loka-
lity má charakter ohromného kolapsu – griety asi 
400 × 60 m. Predpokladáme, že ide o zdrojnicovú 
lokalitu hlavnej podzemnej rieky v Cueva Charles 
Brewer, lokality sú od seba vzdialené vzdušnou čia-
rou asi 2 km. 

Počas expedície sa veľmi veľa času venovalo aj 
odborným výskumom: mikrobiológia (V. Marcano; 
nájdené a analyzované nové druhy a zaevidovaný 
prvý prípad sofistikovanej jaskynnej biosymbiózy 
lišajnikov a Cyanobacteria, ktoré formujú hríbovité 
speleotémy „šampiňóny“), klimatológia a zber jas-
kynnej fauny (Ch. BrewerCarías, B. Šmída; nový 
druh škorpióna, Diptera, lsopoda, chvostoskoky, 
pavúkovce, jaskynné červy, mimoriadne dôležitý 
je najma nález troglobiontných, absolútne bielych 
pijavíc, dlhých okolo 1 cm, zhodou okolností veľ-
mi podobných tým z velebitských priepastí!), povr-
chová flóra (F. Delascio; nové druhy), herpetofauna  
(C. Barrio; endemický druh žaby), hmyz na po-
vrchu (H. Biord), podrobné geologické profilovanie 
a morfogenéza jaskyne (B. Šmída, Z. Hochmuth). 
Bolo odobratých obrovské množstvo vzoriek prí-
rodnin, ktoré sa v tomto čase už ďalej spracovávajú 
v laboratóriách. 

Špičkový slovenský kameraman a režisér P. Bara-
báš natočil za pomoci najnovšej HDVtechnológie 
rozsiahly filmový materiál s pracovným názvom 
„JASKYŇA“ a M. Audy s R. Boudom sa zase in-
tenzívne venovali fotodokumentácii podzemia i po-
vrchu, pričom získali množstvo unikátnych záberov 
(časť z nich môžete nájsť na http://audy.speleo.cz/
cave/Brewer/index.html) 

Vysokorozpočtová expedícia hola uhradená výluč-
ne z privátnych zdrojov, t.j. pomerne z prostriedkov 
všetkých jej účastníkov. Hlavnú nákladovú položku 
tvorila letecká preprava, za pomoci menších strojov 
typu Cessna a väčšieho Antonova (pričom nemalú 
pomoc investovali do projektu aj viacerí priatelia, 
venezuelski piloti), a potom najma veľký počet he-
likoptérových letov (prieskumné, transportné, výsad-
kové), bez ktorých by však v podobných pomeroch 
expedíciu zrealizovať vôbec nešlo. Lety zabezpečila 
súkromná spoločnosť HeliForce, za pomoci ľahkého 
amerického stroja a veľké poďakovanie patrí na tom-
to mieste pilotovi B. Williamsovi, ktorý transporty 
materiálu i ľudí zvládal v enormnom nasadení, neraz 
pritom doslova hazardujúc s vlastnou bezpečnosťou. 

Celá expedícia tiež hola vďaka dôkladnosti a 
svedomitej príprave jej vedúceho, pána Charlesa 
BreweraCaríasa, ktorý ju spoločne s nami pripra-
voval niekoľko mesiacov, vynikajúco materiálne 
zabezpečená (2 × elektrocentrály na filmovanie i 
do tábora, satelitný telefón, počítač, dokonalé ku-
chynské vybavenie, kuchár, proviantný, servisní 
pomocníci), logisticky takmer dokonale zvládnutá 
(perfektné nadvazovanie prepravných letov). Čo sa 
týka stravovania, v „sklade“ nám nechýbalo abso-
lútne nič a mohli sme papkať, čo nám srdce ráčilo, 
aj koľko. Venezuelčania (hlavne Federico a Javier) 
pre nás pripravovali každé ráno i večer výdatné ra-
ňajky aj večeru. 

Na expedicii nebola núdze o riskantné situácie  
a eventy (hady, závaly, enormný oder lán, neoča-
kávaná povodeň v jaskyni, problematické, ak nie  
nebezpečné bakteriálne bioovzdušie v niektorých 
jaskyniach, extrémne terény – hlboké griety, preska-
kovanie, nepreniknuteľná džungľa, mačetovanie,  
neprehľadný terén, neraz jedine GPS a intuícia, ris-
kantný výsadok na tzv. 2plató, kde nebolo vôbec 
jasné, či sa nám podarí z neho zostúpiť... ap.), na-
priek tomu, všetci účastníci akcie sú zdraví a úra-
zy a incidenty bolí len drobné (narazené rameno, 
stratenie sa, nejaké tie bruchabolenia a hnačky, či 
otrava). Fyzická a mentálna odolnosť účastníkov 
týmu, kondícia, pripravenosť, skúsenosti, ako aj 
plné zvládnutie neočakávaných situácií prevážili. 

Zhrnutie: 
Expedícia Chimantá objavila a veľmi precízne  

a kvalifikovane zdokumentovala na rovnomennom, 
málo prebádanom masíve tepuy takmer 4 km no-
vých, obrovských jaskyných priestorov. Perspek-
tívy do budúcnosti sú nesmierne a chystá sa už ďal-
šia podobná výprava. Získané vedecké poznatky sú 
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ojedinelé. V príprave sú monografie a film. (pozn.: 
Ťažiskové články o objave systému Cueva Charles 
Brewer, ako aj o májovej expedícii 2004 boli už 
publikované v renomovaných svetových speleo-
periodikách, ako Spelunca, Descent, NSS News či 
Regards, atď. Informácie o objave jaskyne, ako aj 
jej predchádzajúcich výskumoch môžete nájsť na: 
http://audy.speleo.cz/Chimanta/ECZ/CUEVA_B 
REVER0l.html) 

Roraima 2005 
Hlavným cieľom tria slovenských prieskumníkov 

(B. Šmída, E. Kapucian a M. Majerčák) bolo hneď 
po ukončení explorácií na Chimantá pokračovať  
v prieskumoch terénov a jaskýň, objavených na sto-
lovej bore Roraima na hraniciach Venezuely, Guay-
any a Brazílie dvojicou M. Audy a Z. Ágh už v roku 
2002 a v roku 2003 nami v 5člennom slovensko-
českom týme komplexne prebádaných. Výsledky 
sú pozoruhodné: 

Z roku 2003 2,4 km dlhú jaskyňu Cueva Ojos 
de Cristal (Kryštálové oči) sa nám podarilo zhruba  
150 m dlhým traktom nízkych, zapieskovaných cho-
dieb až plaziviek prepojiť s jaskyňou Cueva del Ho-
tel Guácharos (600 m dlhá), čím spoločný systém, 
nazvaný ako Cueva Ojos de Cristal, dosahuje naj-
menej 3,2 km (presnejší údaj po vynesení zámerov  
a vyhotovení kompletnej mapy). (pozn. Dĺžkové 
údaje venezuelských jaskyniarov zo SVE, ktorí jas-
kyňu medzičasom reexplorovali, vraj na až 6 km, sa 
teda ukázali ako prehnané.) 

V inej novej jaskyni, nazvanej ako Cueva de los 
Pemones (Jaskyňa Pemónov, na počesť miestnych 
indiánov) bolo precizne zmapovaných asi 1,8 km 
rozmerných chodieb a okolo 200 m orientačne prej-
dených, no dá sa predpokladať, že v periférii hlav-
ného traktu jaskyne, s niekedy výdatnou podzem-
nou riečkou (až do 100 l/sec), je vyvinutých ešte 
minimálne 0,5 km postranných galérií, prítokov  
a prepojok, čím by mohol systém dosiahnuť prinaj-
menej 2,5 km. Chodby tejto lokality sú miestami 
mohutné, lineárnejšie a ešte priestrannejšie, než  
v Cueva Ojos de Cristal, dosahujú bežne až 15 –  
20 m na šírku a 5 – 8 m vo výškovom profile. Je tu aj 
niekoľko dómov s pôdorysom okolo 20 × 30 m. Jas-
kyňa má niekoľko vchodov, 2 priamo v 400 met-
rovej vertikálnej stene Roraimy (jeden z nich tam 
vytvára úžasný, 30 m široký emblematický amfiteá-
ter, s veľkým počtom neznámych rastlinných ende-
mitov), ďalších 6 vchodov tvoria tzv. „pokemony“ 
(čiže do jaskýň prepadnuté trhlinové kolapsy), hl-

boké 20 – 30 m. Náš prieskum bol sústredený na 
dokumentáciu hlavného traktu okolo rieky a potom 
pritokové vetvy. Existuje aj eventualita prepojenia 
Cueva de los Pemones a Cueva Ojos de Cristal do 
jednoho systému. 

V jaskyniach boli pozorované prechodné a ini-
ciálne štádiá speleotém, zistených na Chimantá, 
hola v detaile študovaná ich morfogenéza (nové 
poznatky). 

V komornom, no efektívnom minitýme sa nám 
podarilo ďalej nájsť a zmapovať tiež pokračovania 
jaskyne Cueva de Gilberto, s dĺžkou viac než 350 m  
(systém má čosi cez 650 m), rovnako ako Cueva 
Asfixiadora (Dusivá) či Fragmento Marginal (obe 
predĺžené na okolo 100 m). Jaskyne končia zatiaľ 
nezdolanými šachtami, v ktorých sa v čase výsku-
mu formovali silné vodopády. O prienik sme sa po-
kúšali tiež v ponornej zóne tzv. Cueva Hipotética, 
tu sa nám podarilo prejsť cez závaly alebo griety do 
niekoľkých, síce vcelku rozmerných, no iba frag-
mentálnych jaskýň, dlhých 100 – 200 m. Niekoľko 
nových jaskýň s dĺžkou 80 – 150 m sme objavili aj 
v iných sektoroch Roraimy. 

Prieskumným aktivitám na Roraime sme veno-
vali 8 dní, pričom na presun tam boli opať využi-
té služby helikoptéry a späť sme z hôr zostúpili po 
vlastných. Návrat na Slovensko: 5. marca. 

Celkové zhrnutie oboch expedícií: 
Počas takmer 1mesačného trvania oboch výprav 

sa podarilo vďaka výnimočnému nasadeniu, odvahe 
a zanieteniu pre vec objaviť alebo zdokumentovať v 
kvarcitoch venezuelských stolových hôr tepuy cel-
kovo okolo 7 km (!) jaskynných priestorov, čo robí 
túto akciu v istom smere najúspešnejšou v dejinách 
kvarcitovej speleológie. 

Hold všetkým účastníkom: 
Charles BrewerCarías (vedúci expedície, Ve-

nezuela), Braňo Šmída, Erik Kapucian, Marián 
Majerčák, Marcel Griflík, Pavol Barabáš, Zdenko 
Hochmuth, Ján Pavlík (Slovensko), Marek Audy, 
Richard Bouda (Česko), Javier Mesa, Charles 
BrewerCapriles, Federico Mayoral, Luis Alberto 
Carnicero, Vicente Marcano, John Brewer M., Ce-
sar Barrio, Francisco Delascio, Hernán Biord, Juan 
Carlos Godayol, Vicente Capriles, Roberto Brewer-
Martinez, Roberto BrewerMendoza, Cristobal 
BrewerMendoza a Rafael Eraso (Venezuela). 

vypracoval: B. Šmída, 9. marca 2005 
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Cenoty Yucatanu 
Daniel Hutňan, komisia pre potápanie SSS

Do zaplavených jaskynných systémov mexické-
ho štátu Quintana Roo na Yucatanskom polostrove 
zamierila skupina českých a slovenských speleopo-
tápačov už po štvrtýkrát. Desiatky vstupov (ceno-
tov) do podzemného kráľovstva s krásnou kvapľo-
vou výzdobou sme za posledné tri roky našli, pre-
skúmali a zmapovali. 

Cieľom tohtoročnej akcie bolo objaviť nové ce-
noty v oblasti Chemuyil neďaleko mestečka Tu-
lum a pokúsiť sa o spojenie v predošlých rokoch 
objavených jaskýň do jedného systému. Ako 3,5 
km dlhý systém Joolis, s piatimi vstupmi do pod-
zemia, tak i systémy Cangrejo (1035 m), leh Kin  
(1020 m), Koox Baal (3750 m), Nai Bosh (200 
m), sú v jednej oblasti, delí ich od seba niekoľko 
stoviek, ba desiatok metrov. Správna cesta sa však  
v bludisku vápencového ementálu hľadá veľmi ťaž-
ko. V pláne máme taktiež pokračovať v podrobnom 
mapovaní a fotodokumentácii nových priestorov. 

Po náročnom zariadení povolenia k prieskumu 
od vlastníkov pozemkov sa konečne vydávame do 
džungle. 15 km poľnou cestou dáva našej Toyote 
poriadne zabrať, ďalšie dva kilometre s fľašami na 
chrbte precvičili fyzičku. Už prvý ponor v cenote Nai 
Bosh však znamenal veľký úspech. Po tristometro-
vom prieniku sa Radek a Zdenál dostávajú do mo-
hutného, na niektorých miestach až 30 m širokého 
centrálneho tunelu Robim Schmitnerom objavenej 
jaskyne leh Kin. Pri ďalších ponoroch mapujeme 
bočné chodby a fotografujeme grandióznu čiernu vý-
zdobu, ktorej pôvod je nám nejasný. 

Celodenné blúdenie v džungli končí ďalší deň ob-
javom krásneho cenotu Zebra. Tvorí ho jazero takmer 
40 m dlhé a 8 m široké, z jednej strany chránené 
skalným previsom, z druhej rozsiahlou lagúnou, kto-
rá vznikla na skolabovanom strope jaskyne. Úvodný 
ponor v cenote končí fantastickým zistením, že sa 
jedná o vstup do monumentálnej chodby s krásnou 
výzdobou. Rozhodujeme sa venovať podstatnú časť 
energie prieskumu nového systému. Čaká nás náročný 
transport kompletnej potápačskej techniky pre štyroch 
potápačov, kompresoru, základného vybavenia na po-
byt v džungli. Celých 10 dní sme odhaľovali tajomstvá 
podzemných katakomb cenotu Zebra. Ponory dlhé 
viac ako dve hodiny nás donútili použiť ďalšie postu-
pové fľaše – stage, aby sme sa dostali až na koniec 
preskúmaných chodieb. Výsledkom bolo objavenie  
a zmapovanie 2 500 m dlhého systému siení, chodieb  
i širokých nízkych plaziviek, v ktorých sa striedali 

útvary tvorené rozožraným vápencom, s nádhernou 
spleťou stalagnátov a ďalších krasových foriem. 

Neúspešný pokus o prepojenie systému Joolis  
s jaskyňou Koox Baal v posledných dňoch pobytu 
prekonávame dvoma perspektívnymi ponormi v ce-
notoch Cangrejo a leh Kin. V oboch prípadoch nás 
zastavil len nedostatok vodiacej šnúry i keď skúma-
né chodby pokračovali ďalej. 

Výsledkom trojtýždňového bádania v Yucatan-
skej džungli bol objav štyroch nových cenotov  
a preskúmanie a zmapovanie viac ako 3 000 m za-
plavených podzemných priestorov. Tohtoročná ex-
pedícia hola však i plná ďalších dojmov. Stretnutie s 
krokodílmi a hadmi patrilo k tým menej príjemným, 
potešil nás naopak častý kontakt s menej nebezpeč-
nými obyvateľmi mexickej džungle. 

Podmienky pre ďalší prieskum sú pripravené  
a mi sa tešíme na opatovné stretnutie s Xibalbou – 
podzemným svetom starých Mayov. Naše snaženie 
je i vďaka veľmi dobrým kontaktom podporované 
domorodcami. Za výraznú pomoc pri komunikácii 
s miestnym obyvateľstvom vďačíme Aneke a Ro-
bimu Schmitnerovi. Chcem poďakovať i Rome-
covi s Matesom, Ondrovi a Zuzke, ktorí pomohli  
s transportom materiálu k cenotom. Na akcii sa tak 
ako každý rok zúčastnili Michal Megela, Radek Hu-
sák, Daniel Hutňan a Zdeněk Motyčka. 
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Priepasť Solúnska jama 
Macedónsko, pohorie Jakupica, október 2004 

Ján Šmoll – Juraj Szunyog 

Za účasti: Ľubomír Očkaik, Ľubomír Rybanský, Ján Šmoll   SK Červené vrchy 
 Martin Hurtaj, Peter Vaněk   SK Nicolaus
 Juraj Szunyog   SK Chočské vrchy
 Erik Kapucian   SK Univ. Komenského Bratislava
 Martin Kučera   Speleo Bratislava

Úlohou tejto expedície nebolo čo najhlbšie zlaniť 
do nejakej novej priepasti, ale nadviazať kontakty 
s poznaním doterajších výskumov, uskutočniť po-
vrchový prieskum s možnosťou ďalších postupov  
a dať základný kameň pre ďalšie úspešné pôsobenie 
našich speleológov na Balkáne. Expedícia nadvazo-
vala na prvú prieskumnú akciu z roku 1992 a z júna 
2004. 

Dňa 5. októbra 2004 vyrážame v skorých ranných 
hodinách zo Slovenska, aby sme boli na macedón-
skej ambasáde v Budapešti o 10:00, kde musíme 
žiadať o víza. Naše rozčarovanie spčsobil oznam 
na dverách: Ambasáda je dnes otvorená od 16:00 
do 17:00. Preto sa ideme poprechádzať na blízky 
Margitin dvor, kde sme pri spievajúcej fontáne do-
spali prebdenú noc. Vybavenie víz po 18 dolárov 
potom už prebehlo ľahko a podvečer sa vydávame 
na cestu cez Maďarsko a Srbsko, kde na parkovisku 
prespávame prvú noc. Nikde na hraniciach nečaká-
me a tak 6. 10. 2004 na obed prichádza na dvoch 
autách (Citroen Berlingo a Ford Focus combi) do 
hlavného mesta Macedónska Skopje 8 slovenských 
jaskyniarov: Ľubomír Očkaik, Ľubomír Rybanský, 

Martin Hurtaj, Peter Vaněk, Ján Šmoll, Erik Kapu-
cian, Martin Kučera, Juraj Szunyog. V Skopje s pes-
trou moslimskou časťou s mešitami a pravoslávnou 
časťou, nad ktorou dominuje vysvietený oceľový 
kríž na kopci za mestom sme sa prvý krát stretli  
s macedónskymi jaskyniarmi z klubu Peoni a s jeho 
predsedom Ivanom Žežovským s ktorým nás skon-
taktoval pán Zajkovský, žijúci na Slovensku. Peoni 
nám ukázali svoj klub na okraji mesta a potom nás 
zaviedli za mesto do kaňonu Matka, kde majú pri 
priehrade svoj planinársky dom. Tu nás ubytovali  
a pozvali na večeru, kde sme si začali vymieňať jas-
kyniarske poznatky. Dozvedeli sme sa, že Peoni sú 
v Macedónsku jediný jaskyniarsky klub s celoma-
cedónskou pôsobnosťou. 

Najskôr sme ale chceli pár dní pobudnúť v kaňo-
ne Matka, čo je aj časť výverovej oblasti z planiny 
Jakupica, no v jesennom suchom období sa vyvie-
račky neprejavovali a ich výtoky sú pod hladinou 
umelej priehrady (cca 330 m n. m.). Niekoľko jas-
kýň vo svahu kaňonu je možné navštíviť len pomo-
cou člna a tak sme sa spojili romantické člnkovanie  
s návštevou jaskyne Kryštálna, ktorá bola kedysi 

Prednáška o slovenských iaskyniach, druhý sprava Ivan Žežovský, predseda 
Macedónskei speleológie  Foto J. Szunyog 
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sprístupnená pre turistov. Mreža vo vchode 
jaskyne bola zasutená z vonkajšej strany 
padajúcimi kameňmi od kameňolomu nad 
jaskyňou. Dnu sme sa dostali priepasťovi-
tým vchodom za pomoci lana. Veľká sieň 
s množstvom netopierov a peknou bielou 
výzdobou končila jazerom, za ktorým bolo 
počuť hukot vody, ktorý sa vraj ozýva 
niekde spoza steny. Okrem toho sme ešte 
navštívili pri meste Gostivar riečnu vý-
tokovú jaskyňu Ďonovica, ktorú miestni 
obyvatelia nazývajú Ubavica (krásavica). 
Suchou chodbou sme sa dostali na pekné 
vyzdobené riečisko, ktoré po 400 m konči 
sienkou so 7 m vysokým vodopádom. Za 
vodopádom je sifón, ktorý sa dá za nízke-
ho stavu vody prekonať, za tuto prekážkou 
pokračuje jaskyňa ešte 600 m. 

9. 10. 2004 konečne balíme náš výstroj 
do vertikálnych jaskýň a spolu s macedón-
skymi jaskyniarmi, ktorí cestou vybavili 
povolenie u policajtov, vyrážame na plani-
nu Jakupica. Prašnú a štrkovú cestu pre te-
rénne vozidla zdolávajú naše autá bez po-
sádky asi za 5 hodín s občasným potlače-
ním do výšky 2250 m n. m., kde sme autá 
odparkovali v sedla pod Solúnskou glavou. 
Domáci jaskyniari ešte pred odchodom  
z planiny na planinársku chatu Karadžica, 
nám čo najviac vysvetľujú svoj dočasný 
prieskum na tejto planine. Za súmraku sme 
si našli vo výške 2150 m n. m. prázdny 
salaš z poukladaných skál a so strechou  
z plechových vrchnákov zo sudov. Tu sme 
prvú noc nepotrebovali a tak sme si polí-
hali okolo salaša s výhľadom na padajúce 
hviezdy a Solúnsku glavu. 

Rozdelení na dve skupiny sme začali s 
prieskumom a okrem lokalizovania veľ-
kých otvorov označených na vojenskej 
mape, ktoré sme volali podľa macedón-
skeho názvu golem – veľký, sme skúmali 
a zameriavali každú objavenú priepasť 
alebo jaskyňu. 

Počas štyroch dní sme postupne objavi-
li a preskúmali asi 10 priepastí a jaskýň,  
z toho sme 7 zamerali. Výskum sme pre 
zlé počasie ukončili predčasne, dážď pre-
chádzajúci do sneženia, ktoré nás zastih-
lo, nám mohlo v tejto výške spôsobiť veľ-
ké problémy, hlavne s návratom našich 
áut z planiny. 

Náš tábor pod Solúnskou Glavou (2540 m n. m.) 
    Foto J. Šmoll 

Pohľad do kaňonu rieky Treska, zľava spdajú svahy  
z náhornej planiny   Foto J. Šmoll 

Opis pohoria Jakupica a jeho doterajší výskum 
Pohorie Jakupica leží južne od hlavného mesta SKOPJE  

a skladá sa zo štyroch stretávajúcich sa pohorí: Jakupica, 
Karadžica, Golešnica a Torbešija. Východnú časť ohraničuje 
diaľnica smerujúca do Grécka a rieka Vardar s prítokom rieč-
ky Babuna, vytekajúca z vyvieračky na južnej strane rovna-
kého názvu. Južnú stranu ohraničuje mesto Prilep a západnú 
stranu rieka Treska, ktorá vytvorila niekoľko desiatok km dlhú 
skalnú tiesňavu, ukončenú umelým jazerom Matka, vzdialené 
asi 6 km od mesta Skopje. 

Podľa informácii, ktoré sme dostali, takmer celé odvodňo-
vanie je práve v údolí rieky Treska, vo vyvieračke Gorna Be-
lica asi 550 m n. m. a v samotnom jazere Matka a malá časť 
vo vyvieračke Babuna. Nie však vylúčené, že existujú ďal-
šie menšie vyvieračky. Priehrada Matka dlhá asi 10 km bola 
vytvorená niekedy v 30 – 40 rokoch 20. storočia a prakticky 
všetky podzemné priestory do výšky hladiny boli zaplavené, 
ako keby bola do výšky 40 – 50 m zaplavená Demänovská do-
lina. Kaňon rieky Treska nie však typickou dolinou, ktorá spa-
dá priamo z pohoria. Je to údolie, kde voda prenikla pomedzi 
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dve pohoria a spád je tu veľmi malý. Na 50 – 60 km  
klesá len necelých 250 – 300 m a vytvára strmý, 
zväčšia skalnatý kaňon, prehradený asi 3 umelými 
priehradami. 

Samotná náhorná krasová planina leží vo výške 
2000 – 2540 m n. m. (Solúnska Glava 2540 m n. 
m.), a skladá sa zo Suva planina – severná nižšia 
časť a planina Karadžica – južná vyššia časť. Naj-
širšia je pri Solúnskej Glave, skoro 10 km a jej dĺž-
ka dosahuje 35 – 40 km. 

Smerom na západ a severozápad spadajú vápence 
ďalej smerom k rieke Treska a tak toto územie je 
oveľa väčšie, planina sa mení na množstvo skalných 
klesajúcich dolín. 

Výskum tejto náhomej planiny bol vykonaný po-
čas jednej veľkej akcie v roku 1980, skupina Peoni 
zo Skopje, ktorá združovala horolezcov, turistov a v 

poslednej dlobe jaskyniarov, zdolala práve tie dlve 
priepasti, ktoré sme sa chystali na jeseň zliezť. Prie-
pasť Ledenika 150 m, celá zaľadnená (nevediac  
o tom sme ju pomenovali Liptovské hrdlo) a prie-
pasť Solúnska Glava 5, najhlbšia v Macedónsku, 
hlboká -450 m. 200 m hlboká vertikála o priemere 
10 – 30 m naväzujúca na 250 m hlboký dóm o šírke 
75 m a dĺžke 270 m. Celý tento priestor je ukonče-
ný obrovskou ľadovou výplňou uzatvárajúcou ďalší 
postup. Ďalší prieskum uskutočnili až v posledných 
2 – 3 rokoch, ale našli iba niekoľko priepastí kon-
čiacich v hĺbke 20 – 30 m. 

Je zaujímavé, že slovenskí jaskyniari sa v priebe-
hu 90tych rokoch náhlili zdolať priepasť Provatina 
v Grécku a pri ceste cez Macedónsko nechali celé 
toto mohutné pohorie pred sebou bez povšimnutia. 
V posledných dvoch rokoch navštívili toto územie 
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už aj belgickí a francúzski speleopotápači, vo vy-
vieračke Babuna (asi 1200 m n. m.) preplávali 16 m  
dlhý sifón a objavili horizontálnu chodbu sme-
rujúcu do masívu o šírke 30 – 40 m a výške cez  
100 m. Ani silné podvodné lampy nedosvietili na 
strop. Ďalší výskum uskutočnili v priehrade Mat-
ka, kde na jednom mieste po intenzívnych zráž-
kach alebo jarnom topené snehu vzniká na hladine 

priehrady viditeľný výver. Otvorom, ktorý je iba 
niekoľko metrov pod hladinou vnikli do veľmi roz-
ľahlých priestorov, dosiahli hĺbku 60 m a a ešte 20 –  
30 m dosvietili bez náznaku dna. 

Aj keď tu nechceme hneď odhadovať prevýšenia 
medzi možnými hornými vchodmi a spodnými vý-
vermi, veď len výskum ukáže ako to vlastne je, tak 
tieto prevýšenia sa pohybujú okolo 2 km. 
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Zoznam nami zameraných priepastí: 
Priepasť Solúnska Jama 

Otvor o priemere takmer 40 m sa nachádza vo výške 2350 m 
n. m., je označený vo vojenskej mape ako golem. Domácí jas-
kyniari predpokladali že je ukončený ľadovou zápchou. Nám sa 
podarilo ľahko zlaniť cez hrubú asi 30 m ľadovú výplň a vstúpiť 
do veľkej priepasti. (najhlbšie Kapucian a Kučera asi 160, za-
meraná do hĺbky 54 m). Priepasť sa ďalej menila na veľký zvon 
kde dopad skaly nebolo počuť. Je zaujímavé a hlavne povzbu-
dzujúce, že v ľadovej zápche sú od prievanu vymodelované  
2 – 3 potrubia, ktorými sa dá vojsť do priepasti. 
Priepasť Solúnske oči 

Dvojitý otvor vo výške 2350 m n. m., označený ako golem s 
prievanom a závalom, hĺbka 30 m, dĺžka 61 m. 
Priepasť Slnečný golem 

Otvor o priemere asi 12 m končil po 15 m v snehovom ku-
želi, odkiaľ vybiehala horizontálna chodba dlhá 30 m na konci 
zasutinená 
Snežná jama 

Otvor o priemere 20 m s hĺbkou 50 m, ukončená množstvom 
ľadu a snehu. 
Priepasti č. 1, 2, 3, 4 

Priepasti vo výškach cca 2200 m n. m., vstupné otvory o prie-
mere 3 – 5 m s hĺbkou do 30 m, končia závalmi, zamerané. 

Okrem toho sme v strednej častí planiny zaregistrovali a čias-
točne preskúmali 3 golemy a niekoľko malých otvorov. Keď 
sa pozrieme na mapu tak, náš prieskum v tejto krasovej oblasti 
zasiahol len nepatme a na nás toho ešte veľa čaká. 
Literatúra: Spravodaj SSS 3/2004 

Golem Dvojité oči 
  Foto J  Šmoll
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Matienzo je pomeme malá horská obec, nachá-
dzajúca sa na severe Španielska v provincii Can-
tabria. Blízkosť mora (30 km) a veľkého mesta 
(Santander) pravdepodobne ovplyvnili jej význam 
v minulosti. V súčasnosti je mnoho domov opuste-
ných a krajina má typický farmársky charakter. 

Z krasového hľadiska Matienzo predstavuje 
uzavretú depresiu o ploche 26 km2. Voda sa obja-
vuje v početných vyvieračkách a odteká smerom na 
sever ponornou jaskyňou (Cueva del Agua). 

Internetová stránka http://www.geography.lancs.
ac.uk/Matienzo/page1.htm sa odvoláva na cca 2200 
nie nevýznamných krasových javov. Napríklad The 
Four Valleys System (43,4 km), Cueva Vallína (32,1 
km) a South Vega System (30,2 km). V septembri 
2004 bol súčet zameraných chodieb cca 252,8 km. 
Britský „Matienzo caving club“, ktorý združuje jas-
kyniarov bez rozdielu „členského pôvodu“, vyko-
náva prieskum už vyše 30 rokov na základe povole-
nia Cantabrijskej samosprávy. 

Hlavným iniciátorom našej cesty je britský jasky-
niar a umelec, Ian Ellis Chandler, momentálne pôso-
biaci príamo v Matienzo. S Ianom sme sa zoznámili 
pred pár rokmi, keď pôsobil na Slovensku ako asso-
ciated professor na STU. Navštívil vtedy na Sloven-
sku niekoľko významnejších jaskýň a spoznal pri-
tom svojrázne špecifiká viacerých našich jaskyniar-
skych klubov. Myslím že na slovenských jaskynia-
rov nezabudol a s viacerými je dodnes v kontakte. 
Asi pred 2 rokmi sa presťahoval do Matienzo, kde 
si zrekonštruoval starý farmársky domček. Splnil si 
tak svoj jaskyniarsky sen – bývať niekde uprostred 
jaskýň, mimo rušnej veľkomestskej civilizácie.  
O Matienzo sa zmieňoval už pri návštevách na Slo-
vensku, a nahováral nás na uskutočnenie výpravy 
po boku britských jaskyniarov. Naskytla sa nám 
možnosť, že by sme mohli bývať u neho, čomu som 
už nedokázal odolať, informáciu som jedného veče-
ra prezentoval u nás v klube (SPELEO Bratislava). 
(Ešte raz mu chcem aj touto cestou poďakovať za 

Matienzo 2004 
Cantabria, Španielsko – krasová turistika 

Pavol Červeň 

Termín konania aj s cestou: 7. 8. – 21.8. 2004  
Účastníci: Jana Ančáková, Jana Červeňová, Jozef Ančák (Yeti), Peter Čarný (Čaro), Pavol Červeň

Niekde v Cueva de Coventosa  Foto: Pavol Červeň 
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pohostinnosť). Postupne sa okresalo komorné zlo-
ženie a 7.8. v sobotu popoludní sme sa piati tlačiac 
sa s množstvom batožiny v dvoch autách stretli pri 
botanickej záhrade. Začala sa 2400 km dlhá cesta. 
Vďaka programu autorout ale hlavne Yetiho auto-
atlasu sme po 2,5 dňoch dorazili až pred Santander. 
Podľa autoatlasu už nebolo možné pokračovať ďa-
lej, lebo Matienzo tam nebolo. Našťastie mi Ian ma-
ilom poslal podrobný popis cesty a našli sme všetky 
potrebné odbočky. (Zemepisné názvy sa pamatajú 
pomerne ľahko – Riba, Hazas de Cesto, Alto de Je-
sús del Monte...) Matienzo sme prvý krát uzreli z 
priesmyku Fuente las Varas. Neznalí pomerov sme 
sa na privítanie nezastavili v krčme, ale zvedaví 
sme sa pustili dole serpentínami do Matienzo. Už  
v dedine sme presne podľa popisu prešli popri 
krčme German‘s Bar, potom most cez Rio Clarin 
a prvou odbočkou doľava. Stál tam pomerne novo 
vyzerajúci dom. Všade okolo bolo cítiť kravský 
hnoj. Zahli sme doprava po úzkej asfaltovej ceste. 
Podľa popisu Janov dom mal byť niekde naľavo od 
cesty. Kedysi tam stáli tri domy. Prvý mal už prednú 
stenu zrútenú. Druhý mal spoločnú stenu s niečím, 
čo už veľmi dom nepripomínalo a tretí mal drevený 
balkón, na ktorý by som sa asi neodvážil postaviť. 
Pokračovali sme preto ďalej. Dostali sme sa opať na 

hlavnú cestu, a zneisteli sme. Našťastie z úst mojej 
manželky vyšiel veľmi užitočný návrh – aby sme 
sa opýtali v krčme German‘s Bar. Za krčmou mali 
jaskyniari stanový tábor, ten bol však cez deň skoro 
prázdny. Yeti obetavo vykročil voči prvej dievčine 
ktorú v stanovom tábore uvidel, a pokúsil sa zis-
tiť kde Ian býva. Kombinácia nemčiny, taliančiny 
a angličtiny bola dievčine ťažko zrozumiteľná, tak 
sme hľadali niekoho ďalšieho. Zo slovami „ahá, 
umelec...“ nás nakoniec zorientovala manželka jed-
ného z jaskyniarov. Vrátili sme sak domu, ktorý sme 
predtým prehliadli, že to nemôže byť ono, a boli 
sme veľmi milo prekvapeni, keď sme vo dverách 
našli odkaz od Iana na privitanie. Kým bol preč mali 
sme vojsť, urobiť si pohodlie a počkať ho. 

Ako prekvapenie sme niesli sud piva, ktorý zúfalo 
potreboval vychladiť. Zaniesli sme ho teda s Čarom 
do Rio Clarin vychladiť. Extra sme si dali záležať, 
aby sud nebol hneď pri kraji a aby bol schovaný. 
Zvítanie s Ianom bolo srdečné. Podľa miestnych 
zvyklostí sme večer vyrazili do German‘s Baru. 
Cestou sme chceli vytiahnuť sud z potoka. Na naše 
nemilé prekvapenie bol sud preč a sním aj naše pre-
kvapenie. Sklamaní sme došli do krčmy, kde sme 
ešte chvíľu bezvýsledne pátrali po sude. Nakoniec 
ho moja manželka náhodou objavila, vynímal sa 
medzi ostatnými tvarom a nalepeným blatom z po-
toka. Vraj deti našli sud v potoku, a prišli ho vrátiť 
do krčmy. Nakoniec sa teda čapovalo a zoznamova-
lo pri teplom a peniacom pive. 

Na druhý deň sme vyrazili s lanom na obhliadku 
„teritória“, Z jaskyniarskeho pohľadu ma zaujalo 
údolie riečky Ason, začínajúce pri mestečku Are-
dondo (ktoré samo seba považuje za hlavné mesto 
sveta – citát z informačnej tabule na jednom dome) 
V závere údolia je asi 50 m vysoká kolmá stena po 
ktorej steká vodopád z neďalekej vyvieračky. Vy-
vieračka v čase našej návštevy mala prietok cca  
5 l/s a z tesnej škárky nad hladinou vanul osviežu-
júci chlad. 

V masíve nad vyvieračkou sú údajne šachty hl-
boké cez 300 m. V danej oblasti majú povolenie na 
prieskum francúzski jaskyniari. 

Na záver dennej exkurzie sme navštívili jaskyňu, 
ktorá má významné postavenie v Matienzo – od-
vodňuje celú depresiu. Jaskyňa je známa pod· via-
cerými menami Malino cave (Jaskyňa pri mlyne), 
Cueva del Agua (Vodná jaskyňa). V závislosti na 
množstve zrážok v nej hladina kolíše v rozmedzi 3 
m. My sme jaskyňu navštívili počas sucha, ale aj tak 
sme sa brodeniu po pás nevyhli. Prešli sme asi 200 m  
až po vetvenie Rio Tuerto inlet. Ian nás presvedčil, 

Vodopád pod vyvieračkou pri Puerto de Ason 
Foto: Pavol Červeň 
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že na cestu hlbšie treba neoprén, a niektoré úseky 
sa prekonávajú plávaním, tak sme sa vrátili. Voda 
nebola veľmi studená, bolo by sa dalo ísť aj ďalej. 

Večer nás čakalo nezvyčajné prekvapenie. Ma-
jiteľ krčmy – Pablo German udržiava s jaskyniar-
mi nadštandardné vzťahy. V zadnej časti krčmy je 
expedičná centrála, mapy, server... Práve keď nám 
Bill Booth ukazoval „riadiace stredisko“, prišiel nás 
zavolať jeden z jaskyniarov, aby sme opustili krč-
mu. Práve zomrel starý pán krčmár – Pablov otec, 
a krčmu na pár dní zavrú. Zobrali sme ešte pár flíaš 
na večer a presťahovali sme sa do stanového tábora. 
Ián nám starom krčmárovi rozprával že už má 97 

rokov, a občas príde „robiť poriadky“ v krčme. Vte-
dy som si spomenul, že cestou do zadnej časti krč-
my som videl spať v kresle nejakého starého pána. 
Nevyzeral najlepšie... 

11. 8. – dohodli sme si prehliadku jaskyne Cueva  
Vallina. Pôvodne sme mali zlanovať horným vcho-
dom, a výjsť spodným vchodom. Mala ísť s nami 
Jenny Corrin – Juanova dcéra. (Juan je expedičný 
„predseda“ v Matienzo). Nechcelo sa nám čakať, 
kým sa vráti z pláže, tak sme sa pridali k inej skupine,  
a viedol nás Ali Neill. Je to profesionálny sprievodca, 
najprv nás previedol vstupným labyrintom, upozornil 
nás na orientačné body, potom sme museli dokázať, že 

Mapa jaskyneCueva del Agua

Cueva Vallina Foto: John Forder 
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sami trafime von. Keď sme sa naučili trasu labyrin-
tom, mohli sme ísť ďalej sami do veľkých chodieb. 
Prešli sme jednu vetvu v dĺžke cca 3 km končiacu vo 
vyzdobenom dóme s priepasťou. Výzdoba bola chu-
dobnejšia pre nedostatok vody. Chodby boli mohutné, 
riečneho pôvodu (viď foto na predchádzajúcej strane). 

12.8. – oddychový deň pri mori 

13.8.  – pomáhame dokumentovať jaskyňu Sumi-
dero de Cobadal. Ide s nami Juan Corrin, nakladá-
me do áut aj kameru a tri akumulátory s halogéno-
vými lampami (12 V/ 50W). Vchod do jaskyne sa 
nachádza z druhej strany S hrebeňa okolo Matienzo. 
Jaskyňa bola objavená len v lete 2003. V chádza sa 
starým ponorom (po španielsky sumidero), ktorý 
bol Hilti patrónkami rozšírený na prieleznú šírku. 
Celková dĺžka jaskyne je 6 km. S možnosťou pre-
pojenia s inými väčšími systémami – North Vega 
System. (pozri mapu komplexu jaskýň) 

Podľa mapy sú viaceré jaskyne v jednej linii od-
vodňované jedným podzemným riečiskom. Sumi-
dero de Cobadal je zatiaľ najbližšie k dosiahnutiu 
spodnej riečnej úrovne a preto sa tam intenzívne 
pracuje. Chodby sú vo vstupných častiach užšie s 

množstvom balvanov, ktoré treba obliezať. Doku-
mentácia spočívala v tom, že Juan nás filmoval ako 
prechádzame vybrané reprezentatívne úseky jasky-
ne. Určité ťažkosti sme mali pri transporte akumulá-
torov v úzkom komíne (Climb up rift), kde postupne 
neprešli Yeti a neskór to vzdala aj Jana Ančáková, 
len kúsok pred rebríkom do Pinnacle passsage, kde 
už začali pohodlné chodby. Juan zdokumentoval s 
našou pomocou chodby až po Rat Junction. Cestou 
nazad sme pozbierali čakajúcu Janu, a znovu sme 
preliezali úzkym meandrom spolu s akumulátormi. 
Yeti už bol dávno vonku, pričom došlo k nedorozu-
meniu ohľadne transportu akumulátorov, a jeden sme 
zahudli našťastie až za úzkym meandrom. Zistili sme 
to až pri balení vecí do auta, a tak Juanovi nezastalo 
iné, ako sa znovu navliecť do kombinézy a vrátiť sa 
pre akumulátor. Naspať do Matienzo sme sa zastavili 
v priesmyku Fuente las Varas na pivo, kde sme stre-
tli ďalších jaskyniarov po akcii. Ďalšie pivo sme si 
dali u Juana pozerajúc výsledky našej dokumentácie. 
Bolo to asi 15 minút zaujímavých záberov. Krátke 
strihy je možné stiahnuť z Matienzo web stránky. 
Juan nechal dokonca pôvodnú zvukovú stopu, takže 
počuť aj náš „komentár“ v slovenčine. http://www.
geography.lancs.ac.uk/Matienzo/descrip/1930.htm 
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15. 8. – Ráno sme sa zobudili do hmly, ktorá 
vypĺňala celú depresiu. Sado) som rýchlo do auta 
a spolu so ženou sme urobili pár záberov z Fuen-
te las Varas na zahmlené Matienzo. Na programe 
bola pracovná akcia do lokality 489 známej aj ako 
Billy‘s Vision. Zaujímavosťou je fakt, že Bill mal 
sen kde videl, kadiaľ jaskyňa pokračuje. Tri roky 
trvalo, kým presvedčil ďalších, aby rozšírili ne-
patrný otvor, za ktorým bol naozaj väčší priestor. 
Prerazená úžina opať poslúžila ako vstupný filter,  
a Yeti sa nedostal ďalej. Ostatní sme v sprievode 
Billa Bootha, Petra Eagana a Tonyho Brockleban-
ka, zašli až na koniec a kopali sme v úzkej plazivke. 
Povrch pokrývala asi 4 cm hrubá sintrová platňa. 
Štrbinou bolo vidno 3 m dopredu. Stále tá istá sin-
trová platňa porastená drobnými stalagmitmi. Pod 
korou bola vrstva kopateľnej hliny. Čaro si vyslúžil 

titul najlepšieho kopáča. S jeho pomocou sa podari-
lo v plazivke postúpiť asi o 2 m. 

16. 8. – Britskí jaskyniari pre nás pripravili pre-
kvapenie Cueva de Coventosa. – jaskyňa sprístup-
nená vodcovskou službou. Podľa miestnej tradície 
nie je možné prísť do Matienzo a nepozrieť si Cue-
va de Coventosa. Ako jaskyniari sme mohli ísť bez 
sprievodcu. Takéto tabuľky (foto) fungujú priamo 
na mieste ako reklama. Jaskyňa nie je uzavretá. Vo 
vchode nás privítal silný prievan, ktorý zhasínal 
karbidky. Pre jaskyňu sú typické rozmerné chodby 
vysoké miestami aj 10 m a široké 5 m. Výzdoba je 
bohatá, a napriek tomu, že jaskyňa nie je uzavre-
tá, poškodenie je nepatrné. „Domácí“ mali trochu 
orientačné problémy v jaskyni, ale nakoniec sme sa 
dostali „kam sme chceli“ a porobili pár fotiek na 
pamiatku. 

Reklamné tabule pod vchodom do Cueva de Coventosa      Foto: Jana Červeňová



63

Za zmienku stojí že exkurzia pre jedného turis-
tu stojí od 20 do 30 EUR s plným vybavením. Na 
španielskych speleológov sme natrafili náhodou  
v mestečku Ramales v informačnom stredisku. Pri 
prejavení záujmu o jaskyne sa nás okamžite snažili 
zlákať na exkurziu. 

Večer nás čakal rozlúčkový „obed“ v neďalekej 
dedine. Na naše pomery bol nezvyčajne neskoro za-
čiatok. Do krčmy sme prišli niečo po deviatej. Boli 
tam voľné len dva stoly, a zatiaľ som nechápal, ako 
sa tam cca 15 ľudí chce zmestiť. Zrazu sa otvorili 
dvere, a dostali sme sa do oveľa väčšej miestnos-
ti, kde bolo veľa prestretých stolov. V priebehu 15 
min sa to celé zaplnilo a večerať v túto neskorú ho-
dinu prišla dokonca aj rodina s malými deťmi. Za  
15 EUR sme sa slušne najedli, pitie bol o v cene. 

17. 8. – Povrchová akcia – Pri návšteve lokality 489 
– Billy‘s vision sme prešli popod zaujímavý skrasova-
tený hrebeň – Muela (795 m n. m.). Z druhej strany sa 
vraj nachádza mohutná krasová jama s hĺbkou 200 m 
a šírkou 500 m. Vyfasovali sme mapu a išli sme sa po-
zrieť. Napriek oblakom bolo dosť teplo a cestou hore 
strmým trávnatým svahom som bol úplne morký. Aj 
v takto strmých oblastiach sa všade pásli kravy a divé 
kone. Megadepresia je pravdepodobne v okolí jedniný 
zdroj vody pre dobytok. čo naznačujú aj nekoordino-
vane rozryté chodníky smerujúce dole k vode. 

Hustota krasových javov je tu vysoká, ešte stále 
sú niektoré zdokumentované zatiaľ len polohou! Je 
to raj pre milovníkov malých priepastí a zberateľov 
kravských lebiek. Jedna z nich dokonca blokovala 
vchod do úzkej diery, z ktorej vanul príjemný chlad. 
Pre krátkosť času zastalo len pri povrchovej ex
kurzii. 

19. 8. – cestou domov sme sa zastavili v pútnic-
kom mieste – Lourdes (Francúzsko). Priamo pod 
katedrálou sa nachádza malá jaskynka s prameňom 
posvätnej vody. Práve v tých miestach sa roku 1858 
chudobnej 14 ročnej dievčine zjavila Panna Mária. 
Dnes miesto navštevuje enormné množstvo ľudí. Je 
to asi najnavštevovanejšia jaskyňa na svete. Voda  
z prameňa má uzdravujúce účinky. 

21. 8. – neskoro v noci prechádzame konečne hra-
nice Slovenska a končíme tak našu cestu. 

Záver 
Akcia mala predovšetkým poznávací charakter. 

Perspektívne je tu možnosť pracovať po dohade aj 
na ešte nedotknutej lokalite. Najvhodnejší čas je 
prvá polovica augusta. Bývať je možné vo vlast-
nom stane v „campsite“ za symbolický poplatok. 
Campsite má základné vybavenie a je hneď za krč-
mou, čo ocenia hlavne abstinenti. 

Krasová jama, pohľad z Muely     Foto: Pavol Červeň 
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Účastníci: P. Staník, J. Šmoll – SK Červené vrchy 
M. Jagerčíková – Speleo Detva  
M. Hurtaj – SK Nicolaus  
D. Medla – JK Demanovská dolina  
K. Kýška, O. Holovič – Speleoklub

   Univ. Komenského  
M. Kučera – Speleo Bratislava  
I. Poláček – OS Čachtice 

Takmer po roku a pol sme opať pokračovali  
v prieskume jaskyne Veliká klisura, dóvodom tejto 
prestávky bol náš výskum pohoria Jakupica v Ma-
cedónsku. 

Na dvoch autách sme sa nezávisle presunuli do 
Kosovského mesta Peč, ktoré je východiskom do 
skalnej tiesňavy Rugovská klisura a samotnej jas-
kyne. Cestou nám zavolali naši nový speleologickí 
priatelia z Macedónska zo skupiny Peoni a tak tes-
ne pri meste Niš sme sa v nočných hodinách stretli. 
Odovzdali sme im speleologický materiál od firmy 
Meander, ktorý si u nás objednali a potvrdili sme 
navzájom plánovanú spoločnú jesennú expedíciu do 
pohoria Jakupica, do priepasti Solúnska jama. 

Po privítaní našim priateľom Afrimom a ubytova-
ní v meste Peč, kde teplota klesala až na 20 stupňov 
(boli dobré prievany), sme v pondelok začali so sa-
motným prieskumom. 

Jedným z cieľov bolo postúpiť v stúpajúcej vetve 
Medzibrodie. Úzky nepríjemný komín s výrazným 
prievanom končil vo výške asi +240 m od vchodu 
jaskyne sintrovým útvarom. Dvojica Jagerčíková, 
Hurtaj kvapeľ odstrelila a postúpila ďalších 30 m 
smerom hore, kde ich zastavil ďalší podobný útvar. 

Cieľom štvorice Staník, Medla, Kučera a Smoll 
bolo skúmanie komínov v poschodí Zlomísk; kto-
ré ležia niekde nad posledným známym riečištom 
podzemného toku jaskyne. Vylezenie niekoľkých 
komínov neprinieslo požadovaný efekt, za zmien-
ku stoji len opätovné vylezenie komína smerujú-
ceho do poschodia Svalnatá, kde sme vo vyšších 
časti objavili niekoľko malých chodieb ukonče-
ných polosifónom s prievanom a pomenované ako 
Borinský ťah. 

Staník, Medla a Šmoll, uskutočnili lezecký 
prieskum komínov na hlavnom ťahu tesne za ráz-
cestím. Vylezením jedného komína sa podarilo pre-
skúmať ďalšie dva, ktorými sme zlanili. Za zmien-
ku stojí vyskúšanie pádového faktoru priemysel-
ných nitov o priemere 8 mm, Staník pri odleze od 
posledného nitu sa zaistil o zle držiaci blok a pri 
vrtaní nitu sa aj s Paľom odtrhol. 6 m pád do previsu 
ukotvený nit perfektne vydržal. Používame ich vša-
de, pri lezení, ukotvení celty a pri kotvení lán nad 
priepasťami, stoja len 17 Sk. 

Trojica speleológov Kýška, Holovič a Poláček 
začala s prieskumom poschodia smerujúce od ráz-
cestia po Medvedí dóm. Vyliezli jeden komín, avšak 
pre zlú orientácia a neznalosť jaskyne nedokázali 
uskutočniť kvalitný prieskum. 

Štvrtok nám priniesol veľmi dobré poznatky: 
Kýška, Holovič a Poláček uskutočnili lezecký 
prieskum komína v poschodí Horolezcov (+300 
m). Diera, z ktorej pri väčších zrážkach vytekala 
voda, končila už po niekoľkých metroch, ale pri 
návrate cez puklinu vo Svalnatej zacítili prievan, 

VELIKA KLISURA- február 2005: 10 km? 
PROKLETIJE – KOSOVO

Ján Šmoll SK Červené vrchy 

Marianka si prezerá Maťove foto 
Foto: Ján Šmoll

Počas prechádzky po meste Peč. zľava: Staník, Afrim, 
Medla a Hurtajovci  Foto: Ján Šmoll 
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ktorý nesmeroval smerom do poschodia Horolez-
cov, ale niekde hore. Zvyšná skupina okrem od-
dychu a nakupovania vecí stretla Afrima, ktorý 
sa ponáhľal na schódzku s horolezcom Máriom, 
Talianom pracujúcim v organizácii na pomoc pre 
postihnuté deti. Presne nad jaskyňou Velika klisura 
sa týči asi 550 m vysoká skalná veža a vo výš-
ke 200 m od vchodu jaskyne vidieť v kolmej ste-
ne otvor. Hoci sme už niekoľko rokov uvažovali  
o vylezení k tomuto otvoru, nikdy nebol na to čas 
a tento Talian to vyliezol za nás. 

Spolu so svojím Kosovským priateľom Hákom, 
Kosovčanom, ktorý pred troma rokmi bol s nami pri 
lezení komína Pečovských kúpeľov, za niekoľko dní 
vyliezli priamo k otvoru . Podľa rozprávania Talia-
na je otvor rozmerov 20 × 20 m a mohutná chodba 
pokračuje dnu. Je horolezcom a diera ho nezaujíma, 
jeho cieľom je pokračovať v lezení ďalej na vežu. 
Dohodli sme sa, že nám nechá fixné lana, ktoré sú 
doposiaľ ukotvené (130 m fixných lán) asi 10 – 15 m  
pod vchodom a prístup je znemožnený miernou 
trávnatou, v zime zaľadnenou strminou. 

Krasová výzdoba v poschodí Zlomísk 
Foto: J. Šmoll

Lezenie komína v poschodí Zlomísk 
Foto: J. Šmoll 
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V piatok vo štvorici, Jagerčí-
ková, Hurtaj, Staník a Šmoll, sme 
začali skúmať poschodie Svalnatá. 
Nachádzame 2 mohutné komíny, 
na ktoré sme zahudli a na pred-
chádzajúcich expedíciách sa nedali 
liezť pre neustály prítok. Cestou 
spať v stúpajúcej pukline lezením 
traverzujeme asi 35 – 40 m, puk-
lina sa značné rozširuje smerom 
hore, dole a aj dopredu. Silná ozve-
na dáva tušiť niečo veľké, ale to až 
na budúce. 

V sobotu ráno vystupujeme 
asi 300 m do protisvahu jaskyne  
a v skalných stenách sa snažíme nájsť 
ďalšie otvory, ktorým sme doposiaľ 
nevenovali pozornosť. Asi 300 m 
nad dolinou a niečo cez 500 – 600 m  
od jaskyne Velika klisura objavuje-
me ďalšie veľké okno v skalnej ste-
ne, podobné tomu nad jaskyňou. 

Už teraz poznáme v jaskyni Ve-
líka klisura 4 evidentné poschodia 
v rozmedzí 300 výškových metrov, 
je viac ako isté, že počet týchto 
poschodí sa ďalším prieskumom 
zvýší a výrazne tomu prispeje aj 
prieskum otvorov v skalných ste-
nách, niektoré viditeľné 300 až 
1000 m nad vchodom jaskyne. 

Jaskyňa Velika klisura mala pred 
touto akciou zameraných niečo pod 
10 km, nám sa malými lezeckými 
postupmi počas prvých 3 – 4 dní 
sa podarilo objaviť 300 – 400 m  
chodieb, ktoré sme však nezame-
rali. Ani pri najlepšej snahe sme 
neboli schopní sa pripojiť na body, 
ktoré v jaskyni nie sú stabilizované 
alebo iným spôsobom označené. 
Myslíme si, že mapa ktorú zhoto-
vil B.Šmída je vzhľadom na rých-
losť merania dobrá, ale pri ďalšom 
prieskume a výmene ľudí je nedo-
stačujúca, chýbajú hlavne stabili-
zované a označené body. Doposiaľ 
preskúmané priestory v jaskyni 
Velika klisura pri presnom meraní, 
ktoré plánujeme v ďalšom období 
uskutočniť, ďaleko presiahnu dĺž-
ku 10 km. 

Spodná časť 550 m vysokej skalnej veže nad jaskyňou V. klisura, asi 200 m nad 
vchodom vidieť otvor o priemere 20 × 20 m, ktorý pokračuje chodbou rovnaké-
ho priemeru, podľa rozprávania talianskeho horolezca Mária
  Foto: J Šmoll 

Asi 40 m traverzom vo Veľkej pukline sme sa dostali do niečoho väčšieho,  
vidieť prvých 15 – 20 m  Foto: J Šmoll 
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Medvedia jaskyňa II. Zaujíma svojou dĺžkou 
a výzdobou popredné miesto v Krivánskej časti 
Malej Fatry. Dlhé obdobie od jej objavu v roku 
1981 bola jaskyňa otvorená. O uzavretí jaskyne 
sa veľa diskutovalo, ale vždy to zostalo v štádiu 
„bolo by treba“. Až barbarské vylámanie výzdoby 
Kryštálovej jaskyne iniciovalo urýchlené uzavretie 
jaskyne. 

Po skúsenostiach s rekonštrukciou vchodu s uzá-
verom Jaskyne nad vyvieračkou, začal náš klub pra-
covať na uzávere Medvedej jaskyne II. V spoluprá-
ci so Správou slovenských jaskýň sa nám podarilo 
jaskyňu v roku 2003 uzavrieť. Samotnému zhotove-
niu a osadeniu uzáveru predchádzal výber a úprava 
profilu chodby v jaskyni. Dôvodom bol bezproblé-
mový prelet netopierov a v konečnom dôsledku aj 
bezpečné a jednoduché osadenie uzáveru. Správno-
sť nášho výberu potvrdil aj zvýšený výskyt netopie-
rov v jaskyni v priebehu celého roka a ich druhová 
skladba. Je to celkom príjemné konštatovanie. 

Jaskyňa zo speleologického hľadiska isto ešte nie 
je na konci so svojimi možnosťami. Ďalšie možné 
postupy sú reálne na viacerých miestach. Momen-
tálne síce naša činnosť bola sústredená na iné loka-
lity, ale nie je vylúčené, že sa naša činnosť v blízkej 
dobe zameria aj na túto peknú a zaujímavú jaskyňu. 

Uzáver Medvedia jaskyňa II 
Foto: P Cvacho 

Biela chodba. Medvedia jaskyňa II 
Foto: P Cvacho

Uzavretie Medvedej jaskyne II 
Pavol Cvacho 

Jaskyniarsky klub Varín
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„Niečo vám poviem o našej spáse...“ spieva sa 
v pesničke skupiny Horkýže slíže. Mohol by som 
pokračovať: „...a tu sa maká ako na páse.“ Nemys-
lím tým akúsi Šanghaikolu, ale našu lokalitku  
s názvom Džimova spása. Ako člen klubu Strážov-
ské vrchy to mám na Strážov dosť ďaleko (napriek 
tomu Četníčka je a zostane mojou srdcovkou),  
a tak som si na voľné chvíle spolu s priateľmi 
hľadal zábavku podstatne bližšie – v Považskom 
Inovci. Moji priatelia si tu v 80. a 90. rokoch ešte 
pod krídlami OS Uhrovec odmakali svoje pri obci 
Podhradie na lokalitách Opálená skala a Beňovská 

priepasť. Pretože Opálená skala (mimochodom 
prehĺbili ju z pôvodných 19,5 m na vyše 70 m) ne-
mala asi nikdy prievan, vrhli sme sa na Beňovskú, 
kde kedysi prievan bol. Žiaľ, iba bol. Naše mnohé 
pokusy dostať sa opať naň boli bezúspešné. A tak 
sme hľadali niečo nové. 

Keď som 20. júla 2004 čupel na konci novej 6 
metrovej jaskyne so zasuteným dnom a prievan mi 
kýval suchým listom v ruke strčenej v koncovej 
škáre, vedel som, že tu nejakú chvíľu pobudneme. 
Prievan naznačoval, že ide o spodný vchod, hoci 
jaskynka pokračovala do masívu smerom  dolu. 

Dvadsať rokov s jaskyniarmi 
Ľubomír Semelbauer

Džimova spása 
Miloslav Lisý, JK Strážovské vrchy 

My jaskyniari sme zvláštní ľudia. Mnohí si  
o nás myslia, že sme divní. Rozmýšľajú asi takto: 
Hľadajú poklad! alebo im v dobrom zmysle tro-
chu preskočilo, takú drinu za pár metrov diery atď. 
Ale málokto z nich vie, že jaskyniarstvo je hlavne 
o priateľstve, odvahe a objavovaní, niečo, čo po-
chopíme len my. Ustavične snívame o nejakom čo  
i len malom objave. Zas a zas sa vraciame na to 
isté miesto s nádejou, že sa dostaneme o kus ďalej. 
Časté sú sklamania, no bývajú chvíle, keď to vyjde,  
a potom všetko stojí za to. 

Už dvadsať rokov chodím so zasnenou hlavou,  
s túžbou v srdci medzi tých, ktorí sú pre mňa akoby 
rodina. Začalo sa to v roku 1985, keď prechádzka 
okolo jaskyne Opálená skala v Považskom Inovci 
ma priviedla do nej a k ľuďom, ktorí mi učarovali 
svojou láskavosťou a dobrotou. Bol to už zosnulý 
Štefan Čukan, ktorý s úsmevom na tvári povedal: 

„Pripoj sa k nám!“ – a ja som tak aj urobil. Odvte-
dy sa môj život zmenil. Ako čakateľ som netrpezli-
vo vyčkával, kým sa zaradím medzi jaskyniarov. A 
vtedy som začal snívať. Za tie roky som zažil veľa 
krásnych chviľ na stretnutíach pracovných i zábav-

ných. Spoznal som sa s mnohými jaskyniarmi a po-
chopil som, v čom spočíva jaskyniarstvo. Aj teraz, 
keď píšem tieto riadky, myslím na môjho jaskyniar-
skeho učiteľa Čukana. Pamatajme na všetkých, kto-
rí zasvätili časť svojho života jaskyniam. Spájajme 
ich mená s našimi objavmi, aby boli vždy prítomní 
v našich srdciach. 

Tento rok budem mať 40 rokov. Čas neúprosne 
beží, pribúda nových poznatkov i zážitkov. Ale 
nie je nič krajšie, ako keď má človek priateľov, na 
ktorých sa môže vždy a všade spoľahnúť. A preto 
buďme radi, že sme jaskyniari. Prosím všetkých, 
zahoďme za hlavu hádky a boje o lokality, otvor-
me oči a buďme ako jedna veľká rodina. Potvrďme,  
o čom vlastne jaskyniarstvo je! 

Nakoniec by som chcel poďakovať všetkým, kto-
rí za obrovského úsilia a driny pri nekonečnom ko-
paní v jaskyni Džimova spása v Považskom Inovci 
dosiahli na pomery tohto pohoria veľký úspech 
125 metrov jaskynných priestorov s očarujúcou vý-
zdobou. Prajem každému takú odmenu. Verím, že 
to, čo sme zažívali pri objave, sa v tejto jaskyni ešte 
zopakuje. Držte nám palce! 
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V nádeji, že po metridvoch zahne hore do voľ-
ných priestorov, sme začali kopať. A tak sme počas 
19 akcií z jaskyne vynosili stovky a stovky plných 
vedier. 

Zo začiatku sa mi celý masív nezdal nejako 
zvlášť perspektívny, chcel som len vedieť, čo za 
komínik to pôjde k povrchu a hlavne kam, preto-
že nad jaskyňou som bol v zime viackrát, ale nikde 
som nenašiel žiaden výduch. Po prvých možno ani 
nie dvoch metroch začal byť strop obrastený prie-
vanovými pizolitmi (?), v sutine sme nachádzali 
rózne kosti, množstvo netopierích kostičiek, dokon-
ca akési črepy (našťastie sa ukázalo, že to bol pre 
archeológov neveľmi významný, asi 3000 rokov 
starý halštat, akých je vraj v Inovci požehnane), 
ba vyhrabali sme aj mumifikovaného plcha. Vtedy 
som začal chvíľami dúfať, že by to nemusela byť 
iba „kondičná“ záležitosť. Pizolity rýchlo prešli do 
suchých sintrových nátekov, ktoré postupne hrubli, 
a pribúdali aj brčká a kvaplíky. Prievan sa stále tvá-
ril ako spodný vchod, no občas zavial aj opačne. To 
som sa už začínal nádejať, že medzi blokmi môže 
byť nejaká dutina a vidina, že si tu vykopeme jas-
kyňu, kde budeme chodiť hrávať karty, by sa mohla 
stať skutočnosťou. Po predĺžení jaskyne na 13 met-
rov (stále sme klesali akoby k hornému vchodu) ko-
nečne prišiel prvý úspech. Na ľavej strane čelby sa 
zdalo, že výklenok s hromadou kvapľov a brčiek sa 
nemusí končiť slepo. Hlavný prievan šiel síce stá-
le priamo dole, ale spoza brčiek sa ozývala slabá 
ozvena. A tak sme sa dve akcie pokúšali kladivom a 
 sekáčom obísť výzdobu. Oplatilo sa – na jubilejnej 
20 akcii sme sa pretlačili do dvoch menších sienok, 
kde sa pre výzdobu takmer nedalo hýbať. 

Nejaskyniarčim síce dlho, zopár objavov (aj väč-
ších ako týchto 7 m) som už zažil, ale tento ma v 
dobrom zmysle slova dorazil. V úžase zastali aj moji 
dvaja spoluobjavitelia, budúci čakatelia nášho klubu. 
Jeden z nich zahlásil: „Ak aj tu už nič iné neobjaví-
me, tak sme sa tu nečičrali zbytočne.“ Pravda, vedeli 
sme, že tak skoro sa tu čičrať neprestaneme. Trochu 
ma však mrzelo, že v ten deň s nami nebol „večný 
čakateľ“ Vlado Lieskovec, ktorý bol väčšinu času 
hnacím motorom aj za mňa (ja som to fakt bral najmä 
ako kondičnú záležitosť), ani manželia Haršaníkovci 
zo skupiny Šariš, ktorých pracovné povinnosti pri-
viali do Topoľčian a zanechali u nás aj na Strážove 
hlbokú jaskyniarsku stopu. Budeme si dlho pamätať, 
ako Dominik vychádzal zo suchého a prašného výko-
pu v kombinéze, ktorá sa dala žmýkať, a ako Mirka 
pri vynášaní vedier podávala výkony, nad ktorými 
ešte aj dnes krútim hlavou. Našťastie hlavný prievan 

skutočne ide mimo vyzdobeného objavu, ktorý do-
stal názov Sienky našich lások, a tak pri našom ďal-
šom snažení nemusíme ničiť výzdobu. 

Jaskyňu sme orientačne zamerali minikompasom 
so sklonomerom zn. Meopta od D. Haršaníka. Jej 
dĺžka je 20,3 m a denivelácia 7,5 m. A prečo do-
stala názov názov Džimova spása? Náš priateľ Dži-
mo nám o lokalite rozprával už dlhšie, ale vždy sa 
vyhol tomu, aby nám ju šiel ukázať. A tak sme si 
s Vladom po dvoch náročných a neúspešných hľa-
daniach podľa Džimovho opisu sľúbili, že ak nám 
ju najbližšie nepojde ukázať, tak ho zahlušíme. No 
a on to zrejme vytušil (alebo sme vyzerali naozaj 
vražedne?) a po kratšom prehováraní sa napokon 
vybral s nami, a tak si možno spasil život. Preto ná-
zov jaskyne Džimova spása. 

A dôvody napísania tohto článku? 
1. Skúsenosť, že aj lokalita, ktorá sprvu vyzerá 

ako trenažér, môže príjemne prekvapiť. 2. Fotky sa 
celkom vydarili (môžete posúdiť). 3. Pri návšteve 
múzea v Mikuláši mi Peťo Holúbek pri prezeraní fo-
tografií naznačil, že článok o novej jaskyni nemôže 
škodiť. 

Na záver si dovoľujem spomenúť mená ľudí, vďa-
ka ktorým od Jeta 2004 do konca roka kubíky mate-
riálu zmenili pozíciu: Vladimír Lieskovec, Dominik 
a Miroslava Haršaníkovci, Ján Bajzík, Lukáš Bajzík, 
Šimon Lieskovec, Robert Novotný, Martin Macko, 
David Semelbauer, Ľubomír Semelbauer – Džimo a 
moja maličkosť. A aby som nezabudol, azda najväčší 
výkon (keď sa to preráta na vek) podal Dominik Har-
šaník jr. so svojím malým vedierkom. 

Poznámka: Na prelome rokov 2004/2005 sa  
v Džimovej spáse doslahol výrazný postup. K 5. 2. 
2005, v poradí po 39 akcii, je v teito jaskyni zame-
raných už 127,5 metra.

Sintrová výzdoba v jaskyni Džimova spása 
Foto M. Lisý
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Podľa historických údajov aspoň od 18. storočia 
človek sporadicky navštevoval niektoré jaskyne  
v Slovenskom raji ako je Zlatá diera, Tunel, Komín, 
Vlčia jaskyňa, Kláštorná a Ružová jaskyňa (Košel, 
2004, Novotný, 1984). 

E. Ruffiny, objaviteľ Dobšinskej ľadovej jasky-
ne sa podpísal vo Vlčej jaskyni roku 1864 (1867?). 
Výsledkom takéhoto neorganizovaného záujmu bol 
veľkolepý objav Dobšinskej ľadovej jaskyne v r. 
1870, ktorý je zároveň aj začiatkom systematického 
výskumu jaskýň nielen v Slovenskom raji. Súčasne v 
Slovenskom raji a v iných krasových územiach Spiša 
sa objavuje osobnosť Samuela Rótha, prvého sloven-
ského speleoarcheológa. 

V priepasťovitej jaskyni Jatky na Geravách bol  
v r. 1881 vykonaný paleontologický výskum (Šim-
ko, 1964).

Za Rakúska – Uhorska hola v Karpatskom spol-
ku vytvorená Komisia pre výskum jaskýň. Činnosť 
členov spolku na území Slovenského raja trvala od 
konca XIX. storočia do 30 tych rokov dvadsiateho 
storočia. Celé pracovné úsilie odboru konvergova-
lo na Dobšinskú ľadovú jaskyňu, niektoré jaskyne 
Slovenského raja (severný okraj) a Galmusu. Pra-
covná skupina odboru bola vytvorená aj v Spišskej 
Novej Vsi. Odbor bol vedený Vojtechom Hajtsom á 
potom Karolom Piovarcsim a bol veľmi agilný. Za-
znamenali v Slovenskom raji niekoľko pozoruhod-
ných úspechov. Po smrti V. Hajtsa v r. 1926 záujem 
o jaskyne upadol (Lalkovič, 1994). 

V r. 1923 – 1924 prekopali a sprístupnili priepasť 
Lievik na Ihríku. V období 1924 – 1925 preskúmali 
jaskyne: Tunel, Strecha (Michalova diera) v okolí Lud-
mianky. V priebehu roku 1925 pracovali okrem iných  
v nepomenovaných jaskyniach pod Kláštoriskom,  
v Čertovej diere, Ružovej jaskyni a Zlatej diere (l. c.). 

Paťčlenná skupina v dňoch 9. – 10. mája 1925 pre-
skúmala asi 30 dutín v Sokolích dierach a na Havranej 
skale a asi 20 dutín na Haniseji a na svahoch Duče. 

V roku 1927 odborné oddelenie pre jaskyniar-
stvo skončilo svoju činnosť. Celý vtedajší pricskum 
smeroval k archeologickým a paleontologickým 
prácam. Speleologický prieskum pokračoval znovu 
krátko až v r. 1933 na Čertovej sihoti. 

Mnohé jaskyne však boli okolitému obyvateľstvu 
známe a navštevované. Svedčia o tom stopy po ko-
paní a zbere mäkkého sintra (Jaskyňa troch sráčov, 
Besná, Koniarova jaskyňa) a množstvo starých ná-
pisov hlavne z prvej polovice dvadsiateho storočia 

(napr. v Koniarovej jaskyni z roku 1905, v jaskyni 
Psie diery z medzivojnového obdobia a i.). 

Organizovaný speleologický prieskum sa začal 
vykonávať až po druhej svetovej vojne. Členovia 
novozaloženej Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti pracovali v južnej časti Slovenského raja. V r. 
1947 objavili nezaľadnené častí Dobšinskej ľadovej 
jaskyne. Nadšenie jaskyniarov a pracovný elán bol 
korunovaný v r. 1952 úspešným objavom Medvedej 
jaskyne na východnom svahu planiny Glac. Postup-
ne však činnosť členov Slovenskej speleologickej 
spoločnosti na území Slovenského raja upadla. 

Až rok 1964 sa stal významným medzníkom, keď 
na území Slovenského raja začal pracovať Speleolo-
gický klub Slovenský raj zo Spišskej Novej Vsi. To 
bol začiatok obdobia nepretržitého a systematického 
prieskumu, výskumu a ochrany krasu Slovenského 
raja, predovšetkým jeho podzemného fenoménu. 

Klub založili v marci 1964 Ing. Ján Gríger, La-
dislav Novotný, p.g. Emanuel Šváb a Ing. Ján Tulis. 
Prvá akcia sa uskutočnila 31.3.1964 do Čertovej 
diery. Za 40 rokov bolo členmi klubu 113 ľudí, v 
súčasnosti má klub 30 členov. 

Prvým predsedom do roku 1965 bol p. g. Ema-
nuel Šváb, po ňom Ing. Ján Gríger do roku 1968. 
Od roku 1969 úspešne organizačne a odborne riadi 
činnosť klubu predseda Ing. Ján Tulis. 

Pracovným územím Speleologického klubu je 
Slovenský raj. 

Hlavnou náplňou práce klubu bol a je prieskum 
a výskum krasových javov, ich dokumentácia, evi-
dencia a ochrana. 

Začiatky činnosti klubu sa zamerali na povrcho-
vý prieskum v hlavných roklinách, dolinách a na 
planine Glac. Súčasne sa zoznamovali s jaskyňami: 
Čertovou, Čertovou dierou, Vtáčou, Zlatou dierou 
a Medveďou jaskyňou. Zlatá diera hola prvou na-
šou zadokumentovanou jaskyňou (4.5.12.1964). 
Intenzívny prieskum v Medvedej jaskyni priniesol 
v roku 1970 objav prekrásnej Siene slovenských 
jaskyniarov. Nasledoval pokus o prienik (do hĺbky 
13 m) do podzemia cez závrt na plošine Glac, na 
základe predchádzajúceho geofyzikálneho priesku-
mu, kde sme predpokladali prepojenie s Medveďou 
jaskyňou. Okrem toho sme skúmali aj ďalšie jas-
kyne: Partizánsku, Ružovú, Kláštornú, Tomášovskú 
(v paleogénnych zlepencoch a pieskovcoch), Kas-
kádovú, Líščiu priepasť a celý rad menších jaskýň 
na severnom okraji Slovenského raja. Na krasových 

40 rokov činnosti Speleologického klubu Slovenský raj 
Ján Tulis 
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plošinách Glac a Geravy sa dlhodobo vykonávalo 
pozorovanie závrtov, na Geravách prameňov, po-
norov a ich mapovanie. V rokline Veľký Sokol bol 
urobený pokus o otvorenie vyvieračky. V Malom 
Sokole okrem povrchového prieskumu boli zado-
kumentované Krátka a Dlhá jaskyňa, 

Ďalšim medzníkom v živote klubu bol záver roku 
1972 a s ním objav Stratenskej jaskyne. Začal a po-
kračoval neobyčajne náročný prieskum, prekopáva-
nie, zliezanie, meračské, mapovacie, fotografické 
práce rozsiahlych a komplikovaných priestorov. 
Pozorovaním jaskynných fenoménov sme poznali, 
že len odborný multidisciplinárny výskum môže pri-
niesť doteraz neznáme poznatky o vývoji tejto jas-
kyne a v zápätí aj jaskynného systému po poznaní, 
že geneticky má jaskyňa súvis s Dobšinskou ľado-
vou jaskyňou a Psími dierami. V značnom rozsahu 
sa vykonávali geologické, špeciálne genetické, se-
dimentologické, hydrogeologické, mikroklimatické, 
biologické a iné pozorovania, rozbory a analýzy. 
Vyvrcholením tohoto úsilia bolo spracovanie a za 
pomoci Slovenskej speleologickej spoločnosti vyda-
nie monografie s atlasom máp o jaskynnom systéme 
Stratenskej jaskyne v roku 1989. 

Intenzívny prieskum však v systéme pokračoval. 
Jaskyňa Psie diery z pôvodnej 170 m dĺžky (Droppa 
A., 1971) po revíznom prieskume (1985) a násled-
nom objave pokračovania jaskyne v roku 1988, až 
po prepojenie do Stratenskej jaskyne v roku 1994, 
dosiahla dĺžku 2670 m (hĺbka 83 m). Stratenská 
jaskyňa má teraz dĺžku 19317 m (hĺbka 194 m)  
a teda spolu so Psími dierami predstavuje dĺžku  
21987 m. Do geneticky súvisiaceho systému ešte pat-
ria: Dobšinská ľadová jaskyňa ( 1483 m), Jaskyňa Duča  
(136 m), Vojenská (53 m), Zelená (31 m) a Sintrová 
jaskyňa (17 m). Celý systém má dĺžku 23707 m. 

Napriek takmer vyše 30 ročnému záujmu o sys-
tém Stratenskej jaskyne, pokračoval povrchový  
i podzemný prieskum takmer v celej krasovej oblasti. 
Početné objavy jaskýň boli v priestore planin Duča, 
Pelc, v prirodných rezerváciách Stratená, Sokol, 
Prielom Hornádu, Piecky (v rámci inventarizačných 
prieskumov pre Správu národného parku). V iných 
častiach Slovenského raja hola preskúmaná a zmapo-
vaná riečna Koniarova jaskyňa (327 m), povrchový  
a podzemný kras v travertínoch Hranovnického 
plesa, povrchový kras na sadrovcoch na južnom 
okraji územia, objav skoro 400 m dlhej Okienkovej 
jaskyne. V posledných rokoch to boli nové poznat-
ky o krase východných úbočí Kráľovej hole, objav  
a dokumentácia v okolí Koniarovej jaskyne a vyše 20 
jaskýň v masíve Šiance a Barbolica pri Vernári. 

Za 40 rokov speleologickej práce v teréne sa zhro-
maždilo množstvo nových údajov o krasových javoch. 
Zatiaľ čo do roku 1973 (Droppa, 1973) bol o tu zná-
mych 45 jaskýň a priepastí, v roku 2005 klub evidu-
je 377 jaskýň s celkovou dĺžkou 30226 m a priepastí  
s celkovou hĺbkou 132 m. 264 (70%) jaskýň je zame-
raných s grafickou dokumentáciou, pre ostatné je vy-
hotovená písomná dokumentácia. Všetky sú vyznače-
né v základnej mape M 1:10000. Speleologický klub 
Slovenský raj má vypracovanú databázu s osobitným 
formulárom pre každý podzemný krasový jav, ktorý 
obsahuje základné lokalizačné a odborné údaje. 

Pracovné jaskyniarske týždne sa stali jednou  
z osvedčených aktivit klubu. Doteraz sa uskutočnili 
37 krát, z toho 7 krát zamerané na prácu v Medvedej 
jaskyni a v závrtoch na Glaci (od roku 1966). Po roku 
1973 boli takmer plne zamerané na systém Stratenskej 
jaskyne a v r. 1999 už na kras vernárskeho pruhu. 

Od roku 1969 sa členovia klubu aktívne zúčastňo-
vali celoslovenských jaskyniarskych týždňov SSS  
a iných akcií usporiadaných SSS ako jaskyniarskej 
školy, lezeckých dní, odborných serninárov, konfe-
rencií a valných zhromaždení. Počas Jaskyniarskeho 
týždňa SSS v roku 1970 členovia klubu iba čiastočne 
zabezpečovali priebeh na území Slovenského raja, av-
šak v r. 1977 a 2000 zaisťovali priebeh týždňa v plnom 
rozsahu pri Dobšinskej ľadovej jaskyni a na Podlesku 
s prednáškami a exkurziami po povrchu, Stratenskej, 
Medvedej a Dobšinskej ľadovej jaskyne. 

Intenzívne sa rozvinula spolupráca s inými jasky-
niarskymi skupinami a klubmi, hlavne pri priesku-
me Stratenskej jaskyne. 

Počas činnosti klubu členovia vykonávali apli-
kovaný výskum a prieskum a tiež akcie súvisiace  
s krasovou a nadväznou problematikou. Boli to: geo
fyzikálny prieskum od závrtových polí Glacu po 
Medvediu jaskyňu, na povrchu medzi Stratenskou  
a Dobšinskou ľadovou jaskyňou, georadarový 
prieskum medzi Sintrovou a Stratenskou jaskyňou, 
georadarový prieskum hrúbok ľadovej výplne v Dob-
šinskej ľadovej jaskyni, geologickotektonický výskum 
Dobšinskej ľadovej jaskyne a iné. Mimo Slovenský 
raj významný bol 3 ročný (1977 – 1979) geologicko 
geo fyzikálny a speleologický prieskum hornej nádrže 
vodnej elektrárne Čierny Váh. Pre národný park Slo-
venský raj bol vykonaný inventarizačný geologický, 
geomorfologický a speleologický prieskum 12 prí-
rodných rezervácií. Prispeli k spracovaniu Územného 
priemetu ochrany prírody, vypracovali nominačný 
projekt pre MŽP pre zápis roklín Slovenského raja  
a Dobšinskej ľadovej jaskyne do zoznamu svetového 
prírodného dedičstva a krasové doliny Slovenska. 
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Za významnú súčasť našej práce sme vždy pova-
žovali ochranu prírody v súčinnosti so Správou NP 
Slovenský raj. Železnými dverami sme uzavreli jas-
kyne: Medvediu, Stratenskú, Okienkovú a Psie diery. 

Rozsiahla bola osvetová, odborná a výstavnícká 
činnosť členov klubu pri propagácii jaskyniarstva, 
odborné vystúpenia o výsledkoch a poznatkoch na 
seminároch, konferenciách aj v zahraničí. Nemalá 
bola propagácia v rozhlase a televízii. Významné 
boli účasti na domácích a zahraničných výstavách 
jaskyniarskej fotografie. F. Miháľ svojím umeleckým 
stvárnením (maľovaním) a účasťou na domácich  
a medzinárodných výstavách úspešne reprezentuje 
nielen náš klub, ale celú Slovenskú speleologickú 
spoločnosť a Slovensko. Členovia klubu sa zúčast-
niliviacdenných a viactýždňových študijných ciest, 
exkurzií aj expedícií do zahraničia. Cieľom bolo zís-
kavanie poznatkov, skúseností a spolupráca s jasky-
niarmi iných krajín. Od roku 1973 sa na väčšine spe-
leologických európskych konferenciách a svetových 
kongresoch zúčastňovali zástupcovia nášho klubu  
a väčšinou s odbornými príspevkami. 

Dôležitou prácou bola publikačná činnosť. Vy-
vrcholením je monografia o 14 ročnom výskume  
a prieskume „Jaskynný systém Stratenskej jasky-
ne“. Prispeli sme odbornými poznatkami do mno-
hých zborníkov konferencií, do periodika Sloven-
ský kras, Spravodaja SSS, periodikách Sinter, Ara-
gonit, Speleofórum, Krásy Slovenska,Geologický 
průzkum, Mineralia Slovaca, zahraničných publiká-
cií a časopisov, jaskyniarskymi fotografiami do re-
gionálnych a celoslovenských publikácií. Podieľali 
sme sa na zostavení monografie národného parku 
a turistického sprievodcu Slovenský raj. Výsledky 
40 ročného prieskumu a výskumu Slovenského raja 
členini klubu predstavujeme v súbornom diele – 
Kras Slovenského raja (v tlači). 

Niektorí členovia klubu organizujú nielen vlastnú 
činnosť, ale boli a sú členmi predsedníctva a výboru 
SSS a Ing. J. Tulis bol v rokoch 1991 
– 1999 predsedom Slovenskej speleo
logickej spoločnosti a naďalej je jej 
čestným predsedom. O. Miháľová už 
14 krát organizuje Speleomíting. 

lba stručný prierez činnosti členov 
klubu nemôže ukázať čo všetko sa 
skrýva za každou jaskyniarskou ak-
ciou počas uplynulých 40 rokov. Za 
tento čas  členovia klubu uskutočni-
li 1774 akcií (priemerne 44 za rok), 
pričom strávili v jaskyniarskej práci 
8588 dní (priemerne 215 dní za rok). 

V tom však nie je zahrnutý čas a práce venované 
spracovávaniu dokumentácie, plánov a máp, vyhod-
nocovaniu vzoriek, geofyzikálnych meraní, fotodo-
kumentácie, administratívnej, organizačnej činnosti 
a pod. 

Schopnosti členov a ich výsledky za už historic-
kých 40 rokov postavili tento klub na čelné pozície 
v rámci SSS. Predsedníctvo Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti a Správa slovenských jaskýň 
ocenilo túto prácu čestnými uznaniami a inými vy-
znamenaniami jednotlivcov i celého klubu. 

Všetkým, ktorý sa zaslúžili o tieto výsledky, tým, 
ktorí pokračujú v diele načatom pred 40 rokmi, ale  
i tým, ktorý z róznych dóvodov nemohli pokračovať  
v práci klubu, a tiež tým, ktorí sa nedožili týchto chvíľ, 
patrí naše úprimné poďakovanie a hlboká poklona. 
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Résumé 
Le prémier numéro de Spravodaj de cet année commence comme d’habitude par Le raport de l’activité 

de Société spéléologique Slovaque de l’année 2004 etablit par le Président de la société. La conclusion 
de ce raport est que les membres de la Société ont découvert 8 km de couloires en Slovaquie et 2,4 km  
a l’étranger. Nous pouvons dire que la découverte la plus important est la découverte de La grotte de l’ombre 
du mois dans les Hauts Tatras, qui est ainsi la 3 eme la plus longue grotte en Slovaquie. Cet année urie 
expédition, organisée par le Speleoclub de l’ Université de Komenský de Bratislava, a eu lieu a Venezuela.
Elie a levré la plus grande grotte du quartzite au monde. Nous éspérons que les membres de cet équipe ne 
seront pas dégoutés par la discrimination ou l’epulsion de la société. Par rapport a leur succes,la plupart 
d’autres équipes ne peut que faire l’éloge de la surveillance de grottes et de la femeture de leurs entrées. 

L’article le plus intérresant est peut – etre celui d’un novel éuipe Šariš de Prešov, qui décrit leur nouvelle 
découverte de la grotte la plus longue en gres en Slovaquie, qui se trouve en Levočské vrchy. 

II y aviat aussi Je déplacement dans le tableu des grottes les plus longues et les plus profondes de la 
Slovaquie,parce que Grotte de chauvessouris mortes a agrandit sa dénivélation a 320 m. Nou rappellons 
aussi de rémarquer les articles parlant des grottes plus courtes comme: l’article de I. Fillo sur les traveau 
en grotte Staré Hájne pres de Bratislava, l’article Nagypál sur une grotte dans Je massifvoulcanique Burda 
qui se trouve au confluent des fleuves Hron et Danube, et l’article rétrospectif de P. Strečanský sur les 
découvertes de Skleniansky karst. 

La plus importante expédition en étranger a été une nouvelle expédition a Venezuela (7 membres de SSS, 
février – mars 2005). Nos spéléologues ont continué en exploitation du plateaux Chimantá et Roraima. Ils 
ont découvert plus que 7 km de couloires. Une expedition spéléo – plongeur a Méxique a été organisé par 
Dušan Hutňan. Dans ce numéro il n’y a que des sommaires de ces expéditions, les article plus vastes nous 
apportons dans un de prochaines numéros. Les activités de spéléologues de Liptov regroupés autour de Ján 
Šmoll et Balkéne sont aussi tres intérresantes. Une expédition a eu lieu a Kosovo (Serbie) a la grotte Velika 
klisura, qui a été découverte par nos membres avant la guerre. Celle ci a dépassée 10 km de longeuer. Le 
meme équipe déroulle une autre exploitation en Macedonie au massif Jakupica. Une expédition en Espagne 
a Calabrie au région de la grotte Cueto Coventosa, organisée par les spéléologues de Bratislava, a eu le 
character spéléotouristique. Sur Je meme endroit s’est passée déja une expédition de nos spéléologues en 
1981. 

Spravodaj fini par la rubrique „Faits divers“. Nous avons publié les souvenirs de spéléologues de leurs 
débutset des fermétures d’entrées ainsi que la revue de 40 années d’activité de Speleoklub Slovenský raj. 

Zdenko Hochmuth 

Oprava chybných údajov v Spravodaji 4/2004 
V článku Ing. Ondrej Bolaček – paťdesiatnik uverejnenom na str. 45 nemá byť veta: V r. 1979 sa zúčastnil 

expedície Gouffre Berger vo Francúzsku a v r. 1981 v španielskej Sima GESM. Autor článku sa osprave-
dlňuje jubilantovi a čitateľom. 

Chybou sadzača v poslednej fáze výroby sa stalo, že prvý odstavec príspevku T. Mátého – M. Horčíka“ 
Nové objavy a poznatky v Ladzianskeho jaskyni... na str. 6 sa dostal ako posledný k príspevku J. Dzúra: 
Jaskyňa Pustá – objav Žikešovho dómu na str. 5. Nevšimol si to výkonný redaktor, všimli si to všetci zain-
teresovaní autori a asi aj viacerí čitatelia nechápali nelogickosť posledného odstavca. Realizátor sadzby sa 
týmto sa týmto obidvom poškodeným hlboko ospravedlňuje.

Zdenko Hochmuth 
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