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Činnosť Predsedníctva a výboru
Výbor SSS sa v priebehu roka 2000 stretol na

riadnych schôdzach 3x: 12.2., 10.6.a 3.11. 2000,
neformálne sa väčšina členov výboru stretla aj na
Jaskyniarskom týždni v Slovenskom raji. Zasadnutie
Predsedníctva SSS sa konalo dňa 7.4.2000.

Výbor riešil problematiku fungovania sekretariá-
tu v zmenených podmienkach. Po abdikácii ekonó-
ma prevzal túto funkciu s mandátom Predsedníctva
Ing. J. Thuróczy, ktorý zabezpečuje i časť agendy.
Sekretariát v Lipt. Mikuláši ostal naďalej neob-
sadený z ekonomických i subjektívnych dôvodov
(nedostatok financií, vcelku malý objem prác tu rea-
lizovaný, čo súvisí aj so skutočnosťou, že nateraz vo
výbore ani v Kontrolnej komisii nie je ani jeden člen
z Liptova. Hľadanie vhodného riešenia pokračuje).

Výbor na svojich zasadnutiach riešil okrem toho
problematiku: záchrannej služby, edičnej činnosti,
ekonomického zabezpečenia, vodcovskej služby,
novej oblastnej skupiny, ktorá sa oddelila zo Speleo
Rožňava, problematikou ochrany krasu a krasovej
prírody.

Zasadnutie Predsedníctva SSS 7.4. vo Svite pre-
rokovalo s pripomienkami správu o činnosti za rok
1999, v diskusii sa riešila problematika záchrannej
služby, ochrany krasových javov, znaku SSS,
finančného zabezpečenia edičnej činnosti, spolu-
práce s príbuznými organizíciami a i.

Stav členskej základne: ku koncu roka 2000 sme
evidovali 725 členov (v roku 1999 spolu 708), z toho
nezaradených bolo 31, čestných členov 13. Počet
jaskyniarskych skupín 43. Z jaskyniarskych skupín
sú dlhšie neaktívne 2, za rok 2000 nezaslali správu
spolu 4 jaskyniarske skupiny. V roku 2000 vstúpilo
do SSS spolu 50 členov, 3 členovia zomreli. Platenie
členských príspevkov za rok 2000 napriek zvýšeniu
dosiahlo úroveň.94 %.

Činnosť jaskyniarskych skupín
Jaskyniarska skupina Adama Vallu

Jaskyniarska skupina pracovala výlučne
v krasových územiach Malej Fatry.

V Jaskyni na Polygóne spevňovali výdrevu,
viacero terénnych akcií bolo venovaných prieskumu
v Sokolí, za Polkovú v oblasti Rozsutcov a pod
Veľkým Kriváňom. Sondážne práce začali v jednom
zo závrtov v Medzirozsutí. V priepastke č.19
(Jaskyňa paroháčov) našli kostru jeleňa.

Najviac úsilia venovali prácam na Dubnej skale.
Pátrali po jaskyni Oko a pracovali na odkrytí
“závažkového tunela”, do ktorého napokon vnikli
a zamerali ho v dĺžke 42m. Prekopali a preskúmali
tiež “Falošnú jaskyňu Oko” (Tulácka jaskyňa)
a vedľa nej pracovnú sondu “Očko” (6m). Celkove
v tomto starom lome premiestnili cca 120m3

horniny.
V Štefanovej pracovali v sonde “Pod lampášom”

(Rozlámaná jaskyňa). Lokalita je charakteristická
nálezmi amonitov. Sonda je v súčasnosti dlhá 9m.
Nad sondou otvorili ďalšie pracovisko – Fondrkovu
sondu. Na lokalite “Za Polkovou” v Tiesňavách
preskúmali kalcitovú žilu.

Noví čakatelia skupiny, na základe konzultácie so
Slavomírom Chmelom v Priepastnej jaskyni III nad
Rajeckými Teplicami po prekopaní 3,5m plazivky
objavili pokračovanie v dl. 60m, čím jaskyňa do-
siahla dĺžku 114m.

Členovia jaskyniarskej skupiny sa aktívne
podieľali na rôznych spoločenských akciách.
Zbierali podpisy pod petíciu proti zasypaniu sondy
č.9 vo Vrátnej, sponzorovali publikáciu “Podzemné
Everesty”, usporiadali viacero popularizačných
prednášok, spolupracovali so skautskou org anizá-
ciou, publikovali viacero príspevkov v Spravodaji.

Uzavreli oba vchody do jaskyne Medvedia II.

Správa o činnosti SSS v roku 2000
Na základe správ o činnosti a technických denníkov jaskyniarskych skupín

vypracoval a predkladá
Zdenko Hochmuth
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Speleoklub Badizer Plešivec

Členovia speleoklubu vykonávali prieskumnú
činnosť ponajviac v krase Silickej planiny, čiastočne
aj na iných lokalitách. Pokračovali v explorácii
jaskyne Garlika, ktorú sa podarilo počas 12 akcií
prehĺbiť o ďalších 20m. Najviac- 17 akcií venovali
prieskumu Jaskyne v úbočí Mál (Mál lyuk). Počas
náročného sondovania (použitá lanovka) preh ĺbili
jaskyňu na nádejnom mieste “Bublina”. Okrem toho
otvorili nové pracovisko – Starý ardovský ponor
v blízkosti Ardovskej jaskyne (3m), ďalšia nová
sonda sa volá Ifa (Ifa lyuk). So zvýšeným úsilím
pokračovali v Ponore pri čerešni, kde počas 12 akcií
postúpili do hĺbky 8m. S ďalších nových lokalít
uvádzajú Julov ponor, novú jaskyňu Zorge (pri M.
Žomboji).

V spolupráci členov ekologických organizácií
Brontosaurus (Brno, Ostrava) uskutočnili pracovný
týždeň na Hučiacej vyvieračke, ktorého výsledkom
bolo znovuotvorenie zavalenej jaskyne.

V Čachtickom krase sa zaoberali ďalšími práca-
mi v ponore Trúba v spolupráci s jaskyniarmi z UK
Bratislavy, Leopoldova, Piešťan, postup dosiahol
hĺbku 9,5m. 3 akcie uskutočnili v Čachtickej jaskyni
skúmajúc komín v blízkosti Krtkovho dómu.

Popri pracovných akciách uskutočnili tiež povr-
chový prieskum, entomospeleologické výskumy na
Slovensku i v zahraničí.

Obzvlášť bohatá bola exkurzná činnosť.
V Slovenskom krase viedli okolo 60 exkurzií pre
domácich, českých, poľských a francúzskych jasky-
niarov. 4 členovia sa zúčastnili poznávacej akcie do
Francúzska (Ardéche), niekoľkokrát navštívili kras
Maďarska.

Speleoklub Banská Bystrica
Pracovali najmä v krase Veľkej Fatry,

Starohorských vrchov, ale aj Nízkych Tatier
a v Ponickom krase. Uskutočnili niekoľko son-
dovacích akcií do priepasti Peklo (Harmanecký
kras), v Tajovskom krase do Dedkovských dier.
Revízne akcie uskutočnili v Môcovskej jaskyni.
V jaskyni Pískavého Jana (Lehôtsky kras) konštato-

vali odcudzenie uzáveru. V tomto území sondovali
tiež v ponore v Brezí. V Ponickom krase sa podarilo
otvoriť tretí vchod do jaskyne a pokračovať v zame-
riavaní, takže táto jaskyňa dosiahla dĺžku 416m.

Tradične pracovali v Ďumbierskom vysoko-
horskom krase a to na viacerých miestach. V Jaskyni
mŕtvych netopierov pokračovali v prieskume
v oblasti Paraleliek, vyliezli obrovský komín vo
Veľkonočnom dóme a tu objavili tiež nový horizont.
V Jaskyni studeného vetra intenzívne pracovali na
hľadaní spojenia s Jaskyňou mŕtvych netopierov.
Objavili tu 174m priestorov, ale k zásadnejšiemu
prielomu nedošlo. V tomto krase zamerali Pieskovňu
a Pizolitovú jaskyňu. V celej oblasti koordinujú povr-
chové i podzemné geodetické merania.

Spolupracovali aj v iných krasových územiach
(Bobačka), organizovali tiež doprovod pri exkur-
ziách jaskyniarov z Walesu a Maďarska v JMN.

Skupina má vlastnú stránku na internete,
( h t tp : / / t he r ion .hom e pa ge . c om /pr o t r a c t o r
http://st.fmph.uniba.sk/~6budaj/jmn.html).Zaoberali
sa vývojom nového informačného systému, skupina
vlastní a využíva prístroj GPS.

Speleo Bratislava
Členovia skupiny pracovali v dvoch vzdialených

oblastiach: Borinskom krase a krase Vysokých
a Belianskych Tatier. Vo Veľkom Prepadlom,
v Ponorovej jaskyni (P-2) uskutočnili 21 pracovných
akcií, ktoré súviseli s objavom nových priestorov po
povodni v roku 1999. V jaskyni objavili a zamerali
asi 30m nových priestorov, uskutočnili lokálny far-
biaci pokus. Vo Veľkom Prepadlom objavili novú
jaskyňu J-2, ktorá po sondovaní dosiahla d ĺžku 12m.
Prievanovou skúškou overili spojenie medzi
jaskyňami Líščia a Jubilejná.

Prieskumná činnosť v Tatrách sa uskutočnila za
spolupráce s jaskyniarmi z Plaveckého podhradia,
Košíc a Lipt. Mikuláša (Nicolaus) v masíve Úplazu,
Nového a v Javorovej doline. Najväčším úspechom
bolo spojenie jaskýň Suchá a Mokrá diera do jed-
ného systému o dĺžke 1544m. Potápačský prieskum
sifónu v Mokrej diere poľskými potápačmi
(v spolupráci menovaných skupín a skupiny Sp.
Belá) dosiahol jeho dĺžku 220 m (pôvodne
J.Kucharovič 195m). Po domeraní jaskyne v Novom
č.3 dosiahla jej dĺžka viac ako 650m.. V Jaskyni
Nová ň Éra sa dosiahli iba čiastkové postupy.

Opravili poškodené uzávery na jaskyniach
Sedmička a Silnického jaskyňa. Nový železo-
betónový uzáver v spolupráci so SAŽP vyhotovili na
Medzivrstevnej jaskyni. Venovali sa tiež moni-
toringu výskytu netopierov.
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Oblastná skupina Brezno
Napriek problémom s pasivitou časti členskej

základne, členovia skupiny uskutočnili v priebehu
roka 57 akcií. V Bystriansko – Valaštianskom krase
otvorili perspektívnu sondu “Kolkáreň, je tu silný
prievan, zatiaľ dosiahnutá hĺbka je 5m. V krase
Vajskového potoka (Vajsková dolina) objavili
jaskyňu Pieskový potok. Ide o významnú jaskyňu
s vodným tokom a sifónom. Jej odhadovaná d ĺžka je
zatiaľ 400m. V Hornolehotskom krase objavili
Jaskyňu Slnečného lúča, prekopali sa tu v sonde do
hĺbky 13m.

V spolupráci so SAŽP uzatvorili Hrončiansku
jaskyňu pri Chvatimechu.

Speleoklub Cassovia
Pracovné územie Speleoklubu tvorila po pod-

statnú časť roka Jasovská planina. V JZ svahu
planiny pracovali v jaskyni Hmlistá, kde postúpili
27m. Pracovali tiež v jaskyni Kamenná tvár
a v prepadlisku Koľaci drut. V Drienovskej jaskyni
sa uskutočnil čerpací pokus v bočnom prítokovom
sifóne. V Kunej priepasti sa uskutočnilo niekoľko
exkurzií. V Gajdovej štôlni sa uskutočnil potápačský
pokus (bez postupu) a pracovalo sa na dokončení
mapovej dokumentácie Jasovskej jaskyne.

Na Plešivskej planine sa v Obchádzkovej
jaskyni dosiahlo 17,3m, v Zrútenom systéme 6,5m
a v Dvojvchodovej jaskyni 7m. Lokality boli zdoku-
mentované.

Podieľali sa na medziskupinovom prieskume
v Tatrách, koordinovanom skupinou Speleo
Bratislava, kde sa zaslúžili o potápačský prieskum
poľskými potápačmi, podieľali sa tiež na spojení
jaskýň Suchá a Mokrá diera.

3 členovia skupiny sa zúčastnili na vulkanolo-
gickej expedícii na Sicíliu, zúčastnili sa speleomítin-
gu, lezeckých dní, Jaskyniarskeho týždňa. Člen
skupiny P.Kočiš získal v súťaži Speleofotografia
cenu riaditeľa SMOPaJ.

Oblastná skupina Čachtice
Členovia skupiny pracovali na viacerých

tradičných lokalitách v okolí sídla skupiny.
V Landroveckej jaskyni rozobrali zával v Hornej
chodbe, pokračovali v prácach v Sintrovej pukline
a osadili meračské body. V Beckovskej jaskyni pre-
hĺbili sondu pod Majkovým dómom o cca 3m.
V Bodovskom ponore vyčistili pracovisko, inštalo-
vali kladkostroj a pripravili ju k obnoveniu prác.
V Čachtickej jaskyni konštatovali poškodený uzáver

jaskyne a vykonávanie nekontrolovateľnej činnosti
inými skupinami i neorganizovanými jaskyniarmi.
Orientačne sondovali aj na viacerých iných
lokalitách v Čachtickom krase.

Zaoberali sa tiež ochranárskou problematikou,
Mgr. Švacho pracoval na náučnom chodníku
Čachtickým krasom, publikovali v regionálnej tlači.
Uskutočnili do Beckovskej jaskyne exkurziu
a opravovali maringotku. Dosiahli istú dohodu
s vedením lomu “Zongor” a riešili podnet proti CK
Tulák, kde sa dosiahla dohoda.

Speleoklub Červené vrchy
Venovali sa takmer výlučne speleoalpinizmu.

Dve lezecké akcie uskutočnili v Jaskyni mŕtvych
netopierov. Nad Bystrickým dómom vyliezli spolu
asi 80m, v priepasti Zadný úplaz (Červené vrchy)
vyliezli komín priamo po výstupe zo závalu asi 10m,
bez pokračovania. Začali liezť komín v studni SPS,
zatiaľ vyliezli asi 30m. V Zápoľnej jaskyni vyliezli 3
komíny, č.1- 20m, č.2 asi 15m a č.3 asi 25m.

Vyliezli opäť komín v Jaskyni mieru kvôli
domeraniu systému. Podieľali sa na akciách
v Demänovskej doline.

Uskutočnili 3 výjazdy do Rumunska na planinu
Padiš. Zúčastnili sa cvičenia jaskynnej záchrannej
služby v spolupráci s Horskou službou.

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina
Činnosť členov

Speleoklubu sa sú-
stredila najmä na
prekonanie Klau-
sovho sifónu v Pustej
jaskyni. Za tým
účelom zorganizovali
10 akcií, na dvoj-
dňovej akcii 28-30.
januára sa tento
pieskovo – štrkový
sifón (pracuje sa tu
s prestávkami viac
ako 30 rokov!)
konečne podarilo
prekonať. Dĺžka
objavených priestorov bola po zameraní 53 m.
Pokračovanie rozširovaním plaziviek s prievanom
bolo náročné a skončilo sa predbežne zaplavením
sifónu. Dĺžka zameraných priestorov je spolu 111m

1 člen skupiny sa podieľal na výskume
Speleoklubu Nicolaus v Zápoľnej jaskyni (lezenie
komínov), Mošnickej jaskyni a Brestovskej jaskyni.
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Speleo Detva
Pracovali najmä na tra-

dičných pracoviskách na
Krakovej holi. V priepasti
Večná robota sa im podarilo
lokalizovať hlavný prievan
vanúci do (zo) Starého hradu.
Na základe toho sa im podarilo
v Čiarkovej sieni správne
lokalizovať sondu a následne sa
prekopať do 168m chodieb.
V tejto novej vetve (pozri príspe-

vok v tomto čísle) klesli už 8m pod pôvodné dno.
V Jaskyni Starý hrad pokračovali v prácach na

mieste “Posledná možnosť”, tu postúpili ďalších 5m.
V tejto jaskyni však objavili a zamerali 89m dlhú
chodbu Li-On. V Javorovej priepasti na jar zopako-
vali farbiaci pokus. Tentoraz použili 6l fluoresceínu
vyliateho v Haďom kanáli, žiaľ opäť s negatívnym
výsledkom vo všetkých vyvieračkách Jánskej
doliny. Prekopávali zával tiež v Mrazivej diere (pri
Slnečnom lúči)

Okrem krasu Krakovej hole uskutočnili
niekoľko akcií aj v krase Muránskej planiny.
V sonde Polomčanov (Veľ. Stožka) dosiahli dĺžku
10m, v prievanovej diere nad sedlom Randavica
dosiahli 8m.

Okrem týchto akcií spolupracovali tiež s viacerý-
mi o.s. v krase JMN, Dem. a Jánskej doliny, zaobera-
li sa údržbou trás v jaskyniach Krakovej hole, usku-
točnili viacero prednášok, publikovali v Spravodaji
a zaslúžili sa o vydanie knihy “Podzemné Everesty”.

Oblastná skupina Dolné Orešany
Skupina správu o činnosti v termíne nezaslala.

Speleoklub Drienka

Členovia SK Drienka
pracovali v rôznych
krasových územiach,
najviac však v Sloven-
skom krase. Na Silickej
planine okrem mnohých
povrchových a lezeckých
akcií objavili, preskú-
mali, zamerali, faunis-
ticky monitorovali, pro-
longovali a zdokumen-
tovali tieto lokality: Jergušova j. , Priep. Troch,
Priep. pri okrúhlych bukoch II., Priep. Zajačia brána,
Priep. Maruš, Nová Bikfa, Priep. Čisté buky, Veľký
Malinčiak, Malý Malinčiak, Lúčny ponor , prep. pri

červenej, Jaskyňa Drienka, Prep. pri magistrále,
Priep. Maroš, Priep. pri Troch hroboch, Jaskyňa
Klenieb, Klenutá j., Priep. Pavlova skala, prep.
Pavlova skala, Priep. Tri brezy, Hrušovská j.,
Vápenná j., J. v zákutí, Zaoblená j. V novoobjavenej
senilnej ponorovej jaskyni Drienka zamerali 320 m,
pri denivelácii 84 m. Novoobjavená senilnejúca
ponorová j. Klenieb má zatiaľ cca 25 m pri
denivelácii 8 m.

Na Dolnom vrchu okrem viacerých povrchových
a lezeckých akcií: Obria priep., J. Krížnych ciest,
Ľubomírova j., Viliamova priep., Prikrylova diera,
vyv. za sadom, vyv. na lúke sihliačika, Plšia priep.,
Priep. Zuzana, Hlinoš, Lácova priep., Hlinoš II.
(nové priest.), Kunčia vyv./j., Priep. medzi dubmi I.
a II.. V Priep. Hlinoš objavili cca 50 m nových
mohutných priestorov a dosiahli  hĺbku -110 m,
pričom prekopali pravdepodobne jej druhý vchod.
V Lácovej priep. sa dostali do nových priestorov
paralelnej šachty.

V spolupráci s novovznikajúcou skupinou
v Rožňave (Minotaurus) pokračovali v prieskume
a dokumentácii krasových javov Plešivskej
a Koniarskej planiny. Výsledkom niekoľkých desia-
tok akcií na Plešiveckej planine bolo objavenie tých-
to nových lokalít: Zakliata priepasť (-72,3 m),
Priepasť Žumpa (-19,4 m) a 15 svahových jaskýň.
V dvoch starších lokalitách, v Novej Muflónej
priepasti (cca –86 m) a Jašteričej priepasti (-51,5 m,
dĺžka 203 m) sa podarilo objaviť nové, významné
pokračovania. Novoobjavené jaskyne boli preskú-
mané, všetky zamerané a pripojené do zoznamu
krasových javov. Dokumentácia krasových javov
územia Plešiveckej planiny bola úspešne dokončená
a podklady sú pripravené na publikovanie. K 1. 2.
2001 je na planine evidovaných 222 lokalít. Na
Koniarskej planine zamerali väčšiu časť doposiaľ
najvýznamnejšej Gemerskoteplickej jaskyne (zatiaľ
bolo zameraných 408 m). V prieskume pokračovali
aj na iných lokalitách tejto planiny (Blatná jaskyňa
a svahové lokality), pripravuje sa tiež podrobná
dokumentácia planiny (k 1. 2. 2001 je evidovaných
43 lokalít).

Na Jasovskej planine pomáhali dokumentovať
krasové objekty pre SMOPaJ. Objavili a zdokumen-
tovali Vypadanú j., nádejný Košiarsky ponor a zin-
ventarizovali všetky pramene tiesňavy Miglinc
(90% doteraz nezaregistrovaných).

Na Zádielskej planine pomáhali dokumentovať
krasové objekty pre SMOPaJ. Objavili tu J.
Novinárov a zamerali nové parametre sčasti
zavalenej Priep. na kóte.
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Na Hornom vrchu (kde?) zostúpili počas zo-
znamovacej akcie predbežne do -135 m, pričom tam
vykonávali chiropterologický monitoring a preskú-
mali i zame-rali 2 nové jaskyne.

V Čiernej hore preskúmali viacero známych
jaskýň (Krížová, Previsová, Hadia, Zákrutová,
Priep. na Turniskách, Veľká Ružínska j. ap.) a za-
merali 15 m j. Daniská v košickej ZOO. Prehodnotili
možnosť vyčistenia Kavečanskej jaskyne od
odpadu.

Vo Vihorlatských vrchoch pomáhali dokumen-
tovať krasové i klastokrasové jaskyne pre SMOPaJ
a znovuotvorili priepasťovitý vchod do Hornej
jaskyne. Na Muránskej planine exkurzne navštívili
1 jaskyňu. V Slovenskom raji objavili 2 nové jaskyne
na Ostrej skale. V Slovenskom rudohorí pomáhali
pri chiropterologickom monitoringu v štôlňach pri
Nálepkove-Peklisku. V spolupráci s STV nakrútili
filmový dokument “Až na dno priepasti”, s ktorým
sa zúčastnili na 18. Medzinárodnom filmovom festi-
vale horských a dobrodružných filmov v Torello v Špa-
nielsku. Zúčastnili sa odbornej konferencie (100 výr.
* J. Majka), kde vystúpili s dvomi prednáškami.
Vykonali prednášku a náučnú exkurziu pre
zahraničných študentov z európskych krajín na
Dolnom vrchu. Vytvorili a prevádzkujú vlastnú
www stránku (http://www.drienka.host.sk).
Publikovali v Spravodaji a propagovali jaskyne v mé-
diách. Spolupracovali s SK Minotaurus, SK
Cassovia, SEO Bambi, o.z. SOSNA, ČSS.
spracovali Gabriel Lešinský a Tibor Máté (krátené)

Jaskyniarsky klub
Dubnica nad Váhom

Členovia jaskyniarskeho klubu pracovali najmä
v krasovom území v okolí obce Mojtín
v Strážovských vrchoch. V Jaskyni na Rúbani pra-
covali na možnosti prieniku v prítokovom sifóne za
Kuchynkou, a tiež v Riečnej chodbe, uskutočnili tu
v spolupráci so Speleo UK potápačský pokus.
V Mojtínskej priepastnej jaskyni inštalovali nový
17m rebrík. Ďalšie akcie vykonali v jaskyniach Stará
Mojtínska, v Strieľanej skale, otvárali závrt Na zad-
ných lúkach a na Líščích dierach. Povrchový
prieskum bol zameraný na Prejtskú dolinu, Ostrú
Málenicu. V obci Mojtín zriadili trenažér jed-

nolanovej techniky. Skúmali tiež Vršatecké bradlá.
Nemálo pracovných akcií vykonali na údržbe

a opravách základne na Mojtíne, ako aj monitoringu
netopierov.

Uskutočnili exkurzie do Otcovej jaskyne,
Babirátka, Dúpna, Líščie diery, Čachtická jaskyňa,
Četníkova svatba, Stratenská jaskyňa, v Slovenskom
krase priepastí Bezedná, Zvonivá a Ardovská
jaskyňa, v Moravskom krase Macocha, Rudické
propadání, Hluboký závrt, 13 C a jeden člen priepasť
Vrtiglavica a Skalarjevo Brezno v Slovinsku.
Podieľali sa na vzniku filmu Človek a jaskyne.

Skupina má nového vedúceho, po členskej
schôdzi sa ním stal Jozef Obetko

Vypracoval Peter Medzihradský, upravené

OS Handlová
Členovia skupiny i jej noví členovia z Vesteníc

uskutočňovali intenzívnu činnosť hlavne v jaskyni
Vestenická Medvedia. Podarilo sa im získať povolenie
KÚ na speleologický prieskum v CHKO Ponitria
a Strážovské vrchy. Na základe súhlasu biskupského
úradu v Nitre legalizovali chatku pri Vestenickej med-
vedej jaskyni. Obidva vchody do jaskyne uzavreli.

V Sklenianskom krase uskutočnili povrchové
akcie, sondovanie v jaskyni Cigánky (Skalná diera)
a Závrte č.3. Spracovali identifikačnú kartu Ráztoč-
nianskej vyvieračky.

Spolupracovali s rôznymi organizáciami a vy-
konávali rôzne iné aktivity – SZOPaK, Fotosalón,
EKO trh, Ochranárskych večeroch. Zúčastnili sa
všetkých centrálnych podujatí SSS, svoju činnosť
prezentujú vo vývesnej skrinke i v periodiku
Spravodaj.

Speleoclub Chočské vrchy

Členovia Speleoclubu pracovali v krasových
územiach Chočských vrchov, Liptovskej kotliny,
Nízkych Tatier a Veľkej Fatry, v spádovej oblasti
Ružomberka. Objavili Šachtu pod Sidorovom

(-10m), Čutkovskú jaskyňu (41m), sondovali
v Jaskyni pod lohyňou v Prednom Choči.
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V Hučiakoch (Ludrovská dolina) sondovali
v Ludrovskej jaskyni. V Ludrovej tiež preskúmali
a zamerali tzv. studňu pod kostolom s polosifónom.
V blízkosti Ludrovej tiež preskúmali 4 jaskyne pod
Kohútom, z nich Jaskyňa v Kohúte má 38m. Skúmali
tiež jaskyne pri Stankovanoch, Prievanovú rúru.
Mierny postup bol tiež v Jaskyni chladných očí, ktorá
dosiahla dl. 102m. Postup bol v Prosieckej doline
v jaskyni O-3 (Prievanová sienka), jaskyňa dosiahla
dĺžku 85m. Znovu zamerali niektoré ďalšie jaskyne
v tejto doline a podarilo sa im lokalizovať
Polhôrnu jaskyňu v Košútovom žlebe (uvádzanú
J.V.Starohorským) s dl. 42m. V tejto oblasti preskú-
mali tiež “Jaskyňu s rebríkmi” a Previs pod Čereňou.

V Liskovskej jaskyni revidovali staršie zamera-
nia a toto doplnili o 1115 m polygónového ťahu.
Z toho objavili 445 m.

Spolupracovali s inými jaskyniarskymi skupina-
mi, konkrétne pri zameriavaní JMN a v Starom
hrade. a v Brestovskej jaskyni. Absolvovali cen-
trálne podujatia SSS, publikovali v Spravodaji.
Uzavreli hlavný vchod Liskovskej jaskyne.

Oblastná skupina Inovec
Členovia oblastnej skupiny sa počas roka zaobe-

rali najmä výskumu jaskyne Pod Holým kameňom.
Inštalovali tu dvojitú lanovku, a ťažili sutinu z hĺbky
22m. Na jeseň však došlo k poškodeniu lanovky. Na
akciách sa podieľali aj členovia iných skupín (Trenč.
Teplice) a podobne sa vedúci skupiny zúčastnil na
viacerých akciách iných skupín v relatívne blízkom
krase, ako aj centrálnych akcií SSS. Zistili pokus
o vniknutie do Modrovskej jaskyne. Skupina
v súčasnosti trpí nedostatkom členov, ktorí navyše
zápasia s ťažkými ekonomickými problémami.

Skupina Jána Majku
Pracovné akcie v priebehu roka boli zamerané

hlavne na lokality Horného vrchu v Slovenskom
krase, ale aj na Silickú planinu a Dolný vrch. Novou
aktivitou boli speleopotápačské akcie Valentovcov.
Cieľom terénnych akcií bolo hlavne stále dokonalej-
šie spoznávanie planín so zreteľom na systematické
dokumentovanie krasových javov a to hlavne na
Hornom vrchu. Pokračovalo sa aj v kopaní na niek-
torých stálych pracoviskách skupiny, hlavne na
lokalitách Jaskyňa za Kečovom (spolu 21 ľudí,
172,5 hodín), ďalej v Meračskom závrte (spolu 17
ľudí, 116 hodín), kde bola práca odmenená aj
dielčím objavom. Ďalšie terénne akcie smerovali do
lokalít: Jaskyňa pri žltej značke, Jaskyňa nad chatou
v Zádielskej doline, Jaskyňa 102 na Dolnom vrchu,
Monikina priepasť, Okrajová priepasť, Nad

Petrovým lazom, Šalviová priepasť, Jaskyňa Bielych
pavúkov.

Speleopotápačské akcie sa uskutočnili v lo-
kalitách: Bezodná studňa, Vápenná jaskyňa, Jaskyňa
pod splavom v Hájskej doline, Gajdova štôlňa a Maj-
kova jaskyňa.

Správu vypracoval Gustáv Stibrányi

Speleoklub Leopoldov
Členovia Speleoklubu pracovali v rôznych

krasových územiach Slovenska. Sondovali na via-
cerých miestach v Čachtickej jaskyni, s čiastkovými
postupmi (Krtkov dóm a i.) V závrte Trúba dosiahli
už hĺbku 12m, pracovisko zabezpečili výdrevou.
V Čachtickom krase otvárali Hrncový závrt (podľa
starých hrncov v ňom), sondovali v “Závrte pri
ceste”, vo Višňovskej prehlbovali sondu v závrte č.6.

V spolupráci s inými o.s. objavili 25 m v Dúpnej
jaskyni, v Mojtínskom krase za zúčastnili na viace-
rých pracovných akciách (J.na Rúbani, Zbojníckej,
Četníkovej svatbe a i.).

Exkurzne navštívili jaskyne Beckovskú,
Bobačku, Domicu, Bezodnú ľadnicu, Ardovskú
jaskyňu, Brázdu, Malú Žomboj, spolupracovali so
speleoklubom Badizer na lokalite Garlika.

Zorganizovali prednášku o jaskyniach. Skupine sa
podarilo získať základňu, na ktorej údržbe pracovali.

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Členovia oblastnej skupiny, ktorá trpí ne-

dostatkom členov i ťažkými ekonomickými pod-
mienkami, napriek tomu pracovali v krasových
oblastiach najmä v povodí Čierneho Váhu. Obohatili
našu terminológiu “administratívneho jaskyniara”.
Uskutočnili väčšiu akciu v Ždiarskej jaskyni II
v Opálenom. Pokračujú vo vyčisťovaní pukliny
a ťažení materiálu na povrch v kanvách, vyskytujú
sa tu kusy sintra. Viacero akcií uskutočnili do
ponorov v Zatračanom, sledovali tu hydrologické
javy v Hudákovom ponore. Najviac akcií uskutočnili
vo fosílnom ponore Holičná. V ponore sa už takmer
dosiahol objav, no rulový balvan a následná povode ň
čiastočne poškodili doteraz vykonané dielo najmä
vedúceho skupiny. Napriek tomu považujú praco-
visko za perspektívne a chcú v prácach pokračovať
i v r. 2001.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
Členovia oblastnej skupiny pracovali najmä

v krasových územiach horného Liptova. Uskutočnili
povrchové akcie v Jánskej doline. V masíve vrchu
Slemä (Jánska dolina) zaregistrovali veľký previs.
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Viac sa zamerali na Važecký kras. Navštívili
priepasť Krieslo za účelom zamerania a potom pra-
covali na ďalšom postupe v tejto perspektívnej
priepasti. Na sondu vyhotovili príklop proti padaniu
zveri. Pracovali tiež v iných závrtoch v okolí.

Okrem toho v okolí Liptovského Hrádku objavili
“Dieru pod previsom” a Hrádockú jaskyňu č.3.
s priestrannou sieňou a 2 vchodmi.

Oblastná skupina Liptovský Trnovec
Skupina sa venovala najmä neodkladným prácam

v teréne pri údržbe základne ako aj lúke na
Omáleníku. Vykonaná bola tiež úprava cesty a vod-
ného zdroja. Uskutočnili 4 kontrolné akcie a 12 pra-
covných. Zaoberali sa tiež podnetom organizácie
VLK vo veci rekonštrukcie kôlne. Uskutočnili brigá-
du pri sadení stromčekov Urbariátu Lipt. Trnovec
Členovia skupiny sa zúčastňujú centrálnych podujatí
SSS.

Speleoklub Malá Fatra
Vo Veľkej Fatre v oblasti Tlstej vykonali

prieskum v Jaskyni nádeje, v oblasti Muráňa (Tlstá)
uskutočnili povrchový prieskum, objavili previso-
vitú jaskyňu a v dolnej časti žľabu obrovský portál.
Sondovali v jednom z portálov. Viacero akcií usku-
točnili do Mažarnej jaskyne. Zaregistrovali tu prítok
vody, objavili sienku dl. 4m a tiež archeologické
nálezy. Ďalej tu objavili úzke priestory o dl. cca 16m
so sintrovým jazierkom. V oblasti Veľkej Fatry
uskutočnili akciu v Kantorskej doline, sondovali tiež
v Žiarnej jaskyni.

V Malej Fatre uskutočnili čerpaciu akciu v
Jaskyni nad vyvieračkou.

Uskutočnili niekoľko akcií do Stanišovských
jaskýň. V závere Stanišovskej chodby v Novej
Stanišovskej jaskyni postúpili o 4m, pracovali tiež
v Malej Stanišovskej jaskyni.

OS Martin
Správu o činnosti v stanovenom termíne nezaslali.

Speleoklub Muránska planina
Členovia speleoklubu najviac času venovali

prieskumu jaskyne Bobačka a Homoľa. V Bobačke
sa 26.2. podaril prienik do vyššieho poschodia,
v spolupráci s inými skupinami tieto časti aj zame-
rali. Postupne tu došlo k ďalším objavom. Podstatne
sa tak zväčšila dĺžka jaskyne. Priestory majú zaují-
mavú výzdobu.

Okrem toho členovia speleoklubu usporiadali
potápačský prieskum vyvieračky “Pod hradom”,
návštevu Krásnohorskej jaskyne, prieskum Mokrej
poľany, sondovanie v Jaskyni pod vežou a v jaskyni
na Javorinách, povrchový prieskum Strateníka,
sústredenie v oblasti Havraníka, navštívili opustené
banské diela v okolí Nálepkova, navštívili Husleho
jaskyňu Biospeleologický prieskum vykonali
v Bobačke.

V rámci exkurzie navštívili niektoré jaskyne vo
Francúzsku.

Z ochranárskych aktivít je dôležité zamrežovanie
Mošnickej jaskyne (N.Tatry)

Speleoklub si zvolil novú vedúcu - Marianu
Pašiaková.

Speleologický klub Neandertal
Aj v roku 2000 pracovali členovia klubu na

lokalitách nachádzajúcich sa na území Slovenského
krasu a Medzevskej pahorkatiny. Jedná sa o lokality:
vyvieračka Helena, Jaskyňa nad Helenou, Jaskyňa
nad plotom, Hadia jaskyňa, Zrútená jaskyňa,
Jaskyňa pod zrútenou, Suchá studňa, Slimáčia
jaskyňa, Líščia diera, Jaskyňa nad Mníchovou,
Mníchova diera.

Najväčšie pracovné úsilie bolo vynaložené
v jaskyni Mníchova diera, kde boli zamerané
čiastkové postupy a ďalej sa pracuje na možnom
prepojení s Moldavskou jaskyňou. Tiež sa aktívne
zapájajú do spolupráce v prieskumných a me-
račských prácach v Moldavskej jaskyni.

SK sa aj v roku 2000 aktívne zapojil do všetkých
centrálnych podujatí usporiadaných SSS a tiež
podujatí medzinárodného charakteru (jaskyniarsky
týždeň Agtelek, lezecké dni Agtelek, Kongres ČSS,
Speleofórum a iné).

SK za celý rok odpracoval na predmetných
lokalitách spolu 320 hodín, pričom boli objavené
nové perspektívne lokality o celkovej d ĺžke 80m.
V rámci dobrých vzťahov so speleologickými klub-
mi v Maďarsku, Taliansku, Českej republike a v Ru-
munsku sme uskutočnili aj tohto roku študijné
speleologické pobyty v predmetných lokalitách
dohodnutých obidvoma stranami. SK aj počas tohto
roka zorganizoval odborné prednášky, výstavu na
tému Jaskyne a jaskyniari pre žiakov ZŠ na ČSA
a CVČ v Moldave nad Bodvou, ktoé sa tešia dobré-
mu ohlasu.

Správu vypracoval Kamil Bukovský
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Speleoklub Nicolaus
Členovia Speleo-

klubu Nicolaus praco-
vali najmä na prieskume
jaskýň v Nízkych Tat-
rách a Kozích chrbtoch.
V Jánskej doline sa im
podarilo objaviť 100
metrov v Občasnej
vyvieračke v Medzi-
brodí, podobne aj v
Sokolovej jaskyni, kde
sa objavilo 100 metrov tesných priestorov. V dolinke
Šindliarka sa zaregistrovala perspektívna riečna
jaskyňa Hrozienko. Na Ohništi sa dosiahli čiastkové
postupy v lokalitách Havran a Sedielko, sondovalo
sa v Starej vretenici a jaskyni Balkónik.
V Demänovskej doline sa zameralo takmer 4 km
doposiaľ nezdokumentovaných priestorov. V Zá-
poľnej sa sprístupnila trasa a skúmali sa horolezec-
kou technikou neprístupné komíny.

Štyria členovia speleoklubu sa zúčastnili expedí-
cie do oblasti Stredosibírskej náhornej plošiny, kde
sa nachádza najdlhšia ruská jaskyňa.

Správu vypracoval Peter Holúbek

Oblastná skupina Orava
Správu o činnosti v stanovenom termíne nezaslali.

Oblastná skupina Plavecké podhradie
Previedli sondážne práce v jaskyni V-6 v kat.

obce Rohožník. Pokúsili sa prenikať do podzemia
v závrte na Kršlanici, zamerali jaskyňu P-2
v spolupráci so Speleo-Bratislava, na základe mapo-
vania pracovali na možnosti spojenia s Plaveckou
jaskyňou (vzdial. cca 70m).

Zorganizovali 25. stretnutie Malokarpatských
jaskyniarov na Ámonovej lúke. Počas neho praco-
vali na lokalitách Pohanská, Plavecká jaskyňa, P-2
a Galbové diery. Niektoré členovia skupiny sa
zúčastnili na spoločných akciách so speleoklubom
Bratislava v Borinke a Belanských Tatrách.
Zúčastnili sa tiež jaskyniarskeho týždňa SSS.
Uskutočnili “Deň otvorených dverí v Plaveckej
jaskyni” a tiež akcie pre verejnosť v jaskyni Hevírna.

Počas roka sa v rámci ochranárskej činnosti
zaoberali kontrolou uzáverov v jaskyniach Tmavá
skala, Hevírna, Plavecká jaskyňa. V jask. Tmavá
skala konštatovali poškodenie uzáveru.
S príspevkom ŠFŽP vybudovali nový uzáver na
jaskyni Pohanská.

Oblastná skupina Prešov
Členovia skupiny sa venovali najmä prieskumu

na klasických územiach pohorí Bachureň
a Branisko. V Jaskyni Zlá diera pokračujú vo výkope
v oblasti Veronikinej sienky. V jaskyni Panny
Orleánskej usúdili, že ďalšie výkopy tu nie sú per-
spektívne. V jaskyni L-4 došlo počas sondážnych
prác k archeologickým nálezom z doby bronzovej.
Bola privolaná odborná pomoc a archeologického
odd. múzea v Prešove. Na Branisku obnovili povr-
chový prieskum v Kopytovskej doline, 4 akcie
vykonali v jaskyni Chmeľová (sondovanie).

V spolupráci najmä so skupinou Východ Komisie
pre potápanie uskutočnili akcie v Moldavskej
jaskyni, sondovaní v okolí Fľaškového stromu
(Jasovská planina) a v Jánskej doline.

Skupina prijala viacero nových členov a podarilo
sa jej oživiť aj starších, člen skupiny M.Kuzma tra-
gicky zahynul.

Jaskyniarsky klub SMOPaJ,
Rimavská Sobota

Členovia tohto klubu, ktorý vznikol zlú čením
OS Rim. Sobota a Speleoklubu SMOPaJ, vykoná-
vali činnosť najmä v krasových územiach severne od
Rimavskej Soboty. V Drienčanskom krase v jaskyni
Podbanište uskutočnili 7 akcií na domeranie spojo-
vacieho úseku, čím dĺžka systému Podbanište – Nad
Kadlubom vzrástla na 1570m. Preskúmali a zame-
rali archeologicky zaujímavú Kosťovú jaskyňu,
prieskum robili v jaskyni pri Holom vrchu
a Lomovej jaskyni. Pokračovali v prehlbovaní
Ragáčskej studne. Pracovali v Rižinskej diere. V Chva-
lovskej jaskyni sa základe starších informácií
vykopali a zamerali nižšiu úroveň tejto jaskyne.
Kratšiu jaskynku preskúmali v Kyjaticiach. Okrem
toho pracovali na lokalitách Knapovka, Posledná
diera (Drienčanský kras), kratšie pseudokrasové
jaskyne preskúmali na Krupinskej planine a na
Ostrôžkach. Čiastočne sa zaoberali i historickými
banskými dielami (Koprovnická vodná štôlňa, štôlňa
pod Lyscom, Tatárske pivnice).

Speleo Rožňava

Členovia skupiny pracovali v Mramorovej studni
v Gombaseckej jaskyni, kde postúpili v smere prí-
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toku asi 1,5m, ďalší postup bol nemožný pre vysoký
stav vody. V spolupráci so skupinou ČSS Tartaros
opätovne prekonali zával v Bábskej diere na Silickej
planine, pokračovali to v sondovacích prácach.
Severne od priepasti Katka objavili ďalšiu 15m
hlbokú priepasť. Pokračovali v prácach v Hradnej
vyvieračke, a v povrchovom prieskume v severnej
časti Plešivskej planiny.

V skupine došlo k závažným organizačným
zmenám. Vedúci skupiny RNDr. J. Stankovič
odstúpil a založil novú skupinu Minotaurus, novým
vedúcim skupiny sa stal Ing. L.Herénymi, ktorý
29.4.2000 náhle zomrel. Vyostril sa spor
o využívanie Krásnohorskej jaskyne speleologickou
vodcovskou službou. Od tých čias je vedúcim Ing.
O.Bolaček. Členovia skupiny sa zúčastnili na cen-
trálnych akciách SSS.

Oblastná skupina Ružomberok
Správu nezaslala a na výzvy výboru nereaguje.

Speleo klub Slovakia - Bystrá

Členovia speleoklubu pôsobili v Ďumbierskom
vysokohorskom krase. V Jaskyni mŕtvych neto-
pierov pôsobili v oblasti “Eurotunelu” v horizonte
1520m, kde dosiahli vzdialenosť 20m a hĺbku 12m.
V letnom období pôsobili vo východnej časti
Ďumbierskeho krasu. Pokračovali v prieskume
Jaskyne studeného vetra. V jaskyni konštatovali
vytváranie trvalej ľadovej výplne. V sonde Veterná
v Mlynnej doline sa stretli s námatkovou kontrolou
prac. NAPANT a práce zastavili.  Na jeseň pracovali
v lokalite Horný salaš (P-2) v doline Trangoška.
Dosiahli tu hĺbku 15m, uskutočnili tiež farbiaci
pokus v ponore P-2, pričom sa potvrdil výver vody
na Trangoške i na lavíništi 1 km východne.

V Jaskyni mŕtvych netopierov sa počas mapo-
vacích prác objavili ďalšie priestory, v oblasti
Bystrického dómu a Paraleliek. Jaskyňu si v rámci
vodcovskej služby pozrelo 2700 platiacich
návštevníkov. Speleoklub (resp. jeho vedúci M.
Štéc) vydal Sprievodcu Ďumbierskym vysoko-
horským krasom, ktorá patrí medzi ojedinelé edičné
tituly v poslednom období u nás.

Speleoklub Slovenský raj
Členovia klubu pracovali počas roka na

prieskume a evidencii jaskýň Slovenského raja.
V Stratenskej jaskyni uskutočnili sondovacie práce
v Meandrovom dóme a v Bruchatej chodbe.
Odobrali vzorky pre určovanie paleomagnetizmu
a spolupracovali pri spočítavaní netopierov.
Podobne spočítavali netopiere v Psích dierach.
V Sintrovej jaskyni prekopávali zasypanú chodbu
a zamerali tu 17m. V Dobšinskej ľadovej jaskyni
zamerali kvapľovú časť jaskyne o dĺžke 634m (dl.
polygónov 805m) a mapovaná bola autochtónna
i alochtónna výplň.

Skupina zorganizovala klubový jaskyniarsky
týždeň v dobe od 5. do 12.8. v Tiesňavách, pracovali
počas neho v rôznych jaskyniach a inštalovali evi-
denčné štítky vo vchodoch jaskýň.

Uskutočnili povrchové prieskumy a revíziu
krasových javov západnej časti Slovenského raja,
kde objavili a zamerali viacero jaskýň (Šiancová 1,
2, Pueblo, Pri starej skobe, V žľabe, a Mlynica).
Pokúsili sa o postup v Kešelovej diere. V prielome
Hornádu zaevidovali a zamerali jaskyne Troch
sráčov, Besná a Raticová, Jaskyne č.1, 2 a 3.
Uskutočnili exkurzie do Medvedej jaskyne, odber
vzoriek uskutočnili v Zlatej diere. Z ostatných
lokalít zaevidovali a zamerali: Jaskyňu pri Zlatej
diere, Jaskyňu nad Psími dierami), Škrapovú
jaskyňu, pracovali v paleoponore Vášhovorka.
Okrem toho uskutočnili viacero povrchových
prieskumných akcií, ako aj exkurzných akcií pre iné
kluby.

Kontrolovali uzávery uzamknutých vchodov
jaskýň, zistili otvorenie Medvedej jaskyne cudzími
návštevníkmi.

Zúčastnili sa aktívne celoslovenských podujatí,
publikovali príspevky v Spravodaji SSS a Sloven-
skom krase. Udržiavali terénnu stanicu Stratená.
Zorganizovali celoslovenský jaskyniarsky týždeň
SSS.

Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Pracovali v krase Vysokých a belanských Tatier,

z čoho vyplýva potreba dodržiavania režimu odsú-
hlaseného správou TANAP-u a Št. lesov TANAP-u.
Čiastočne sa venovali tiež pseudokrasu Vysokých
Tatier a Levočských vrchov.

Pokračovali vo výskume jaskyne Javorinka.
Zamerali tu priestory nad Maďarským komínom,
a súčasne tu objavili 80m nových priestorov.
Objavili a zamerali tiež priestory za 3. vodopádom
v dĺžke 137m. Z ďalších prác treba spomenúť vyčer-
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panie jazierka “Vaňa” dôležité pre transport potá-
pačskej výstroje. Vyniesli a inštalovali nové rebríky
a zabezpečili niektoré premostenia v jaskyni.
Celková dĺžka jaskyne k 31.12.2000 predstavovala
6976m pri denivelácii 358,44m.

V masíve Javorinskej Širokej prenikli ďalej
v Medvedej diere, zdokumentovali priepasť
v Svišťovej dolinke, pokračovali v prieskume
v Prievanovej jaskyne a navštívili aj Ľadovú
jaskyňu v Spismichalovej doline. Zamerali aj nie-
ktoré dávnejšie preskúmané jaskyne. Na žiadosť SSJ
robili tiež prieskum v Belanskej jaskyni, kde preskú-
mali a zamerali priestory nad Vysokým dómom.
Navštívili Alabastrovú jaskyňu.

Preskúmali a zdokumentovali jaskyne v Rakúskej
Turni, Jaskyňu nad javorom, Jaskyňu Komora,
Jaskyňu Škára a Michaľákova diera. V pseudokrase
Levočských vrchov realizovali prepojenie v jaskyni
v Prednej Kohútovej.

Skupina zorganizovala VIII speleovečer, zúčast-
nili sa Speleomítingu vo Svite, vykonali brigádnické
akcie v TANAPe .

V dôsledku tragického úmrtia skupinu opustil
čestný člen F.Kaňa.

Skupina má nového vedúceho, stal sa ním
Vladimír Fudaly.

Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy
Členovia skupiny pracovali najmä v krasových

územiach Strážovských
vrchov. Najviac pracov-
ných akcií (11) usku-
točnili v Četníkovej svad-
be, tu zamerali dovtedy
známe priestory jaskyne
(106,5m), ďalej Jánoší-
kovej (Veľkej) jaskyni na
Strážove, v Pružinskej,
Novej Závadskej
a Priepasti medzi Kačkami (Kortmanka), tu vyťažili
36 japoniek a robili výdrevu. Niekoľko akcií usku-
točnili v jaskyniach Otcova, Veľká závadská,
v Skalkách nad Raj. Teplicami, pri povrchovom
prieskume zamerali 15 ďalších kratších jaskýň.
Vypomohli na prac. akcii OS Trenč. Teplice, viacero
členov iných OS hosťovalo na akciách skupiny.

Pracovali na pripravovanom náučnom chodníku
k Pružinskej jaskyni, spolupracovali tu s miestnym
ObÚ, urobili mostík pri Čičmanoch a údržbu zá-
kladne pri Priepasti medzi Kačkami.

Z ostatných aktivít: usporiadali Speleofutbal
s nadäzným podujatím v Pružinskej jaskyni (200
účastníkov), publikovali v Spravodaji SSS, v regio-

nálnej tlači, podieľali sa na príprave a vydaní pub-
likácie Podzemné Everesty, uskutočnili viaceré
prednášky, a zúčastnili sa na všetkých podujaiach
SSS.

Speleoklub Tisovec
Pracovali v Muránsko – Tisoveckom krase,

najmä v oblasti Suché doly –
Teplica. Tu pracovali v Má-
jovom závrte, kde už vlani
prenikli do priestorov na-
zvaných Nišponského jas-
kyňa. Počas roka došlo
k zaplaveniu priestorov bah-
nom. Robili povrchový
prieskum v Suchých doloch,
pod Goštánovou a na Hra-
dovej. V jaskyni Fučiaca
diera skúmali termody-
namiku. V závere roka objavili menšiu jaskyňu
v okolí Hlbokého jarku. Člen skupiny L.Vlček
spolupracoval s klubmi Speleo Detva, Speleoklub
Nicolaus, Speleoklub Chočské vrchy, a pracoval tiež
na iných lokalitách. V Čertovej doline objavil a za-
meral niekoľko jaskýň, publikovaných v Spravodaji
SSS č., 2 a 4/2000.

Uskutočnili fotodokumentačné akcie do Jaskyne
Teplica, uskutočnili ochranárske akcie, konštatujúc
poškodenie uzáverov jaskýň Teplica, Kostolík,
Jazerná. Uskutočnili tiež niekoľko exkurzií pre
rôznych záujemcov o kras, besedy v školách,
a zúčastnili sa vernisáže výstavy Z.Nišponského
Zaoberali sa tiež brigádnickou činnosťou, najmä na
základni Suché doly.

OS Trenčianske Teplice
Skupina pokračovala v prieskume Rumpálového

závrtu na Veľkých lúkach, kde dosiahla hĺbku 16m
bez voľných priestorov. Vo výduchu na Klepáči na
mieste starej sondy vykopali rozsadlinovú priepasť
hlbokú 5,4m. Prácu zastavili kvôli extrémnemu
zúženiu priestoru. Vo Veľkej jaskyni v Hustom pri
Šípkove vykopali novú vetvu v d ĺžke 9m, ktorá sa
napokon ukázala ako neperspektívna. V Dúpnej
diere ďalej prolongovali Hrncovú chodbu, avšak
postup bol pre mimoriadne sťažené podmienky
veľmi pomalý. Zmapovali 11 menších jaskýň v okolí
Čiernej lehoty a orientačne zamerali 2 skupiny závr-
tov v okolí Trenč. Teplíc. V Novej jaskyni vykonali
dymovú skúšku a v jaskyni Remať spočítali zimu-
júce netopiere.

Správu vypracoval Miroslav Sova
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Oblastná skupina Tríbeč
Pracovali najmä vo Veľkopoľsko – Uhereckom

krase v pohorí Tríbeč. Najviac akcií urobili v jaskyni
Píla. Jaskyňu domerali a potom sa snažili o prienik
do nových častí. Tento sa napokon podaril, dnešná
dĺžka jaskyne je 104m. Na jaskyni vybudovali nový
uzáver (po predchádzajúcom zničení pôvodného).
V okolí vykonávali tiež povrchový prieskum,
vykonali premeranie jaskyne Oblúk, nepodarilo sa
zlanenie do jaskyne, ktorá sa nachádza pod ňou.
Vykonali tiež prieskum v Sklenoteplickom krase,
urobili prieskum v jaskyni Prvá krasová a zamerali
kratšiu jaskynku v blízkosti. Objavili menšiu
jaskynku v oblasti Vrchy - Lukavica časť Žarnovica.
Spolupracovali pri biologickom výskume jaskýň
a tiež zo skupinami Dubnica n.V., Nicolaus,
Trenčianske Teplice. Zúčastnili sa Speleomítingu
a Jaskyniarskeho týždňa SSS.

Oblastná skupina Uhrovec
Ako po ostatné roky, členovia skupiny pracovali

hlavne v jaskyni Melková a Vlčí dol. V jaskyni
Melková postúpili niekoľko m. Veľké problémy robí
poškodzovanie uzáverov, ktoré vyžadovali údržbu.

Dobré výsledky dosiahli v spolupráci s OS
Trenčianske Teplice, konkrétne jej vedúcim M.
Sovom, keď spoločne zamerali jaskyne Osičie
a Dúpna skala v Čiernej Lehote a tiež aj jaskyňu
Melková, ktorá od posledného merania 1979 zmeni-
la svoj charakter. Plánujú aj ďalšie spoločné akcie.
Skupina zorganizovala exkurziu pre deti z pio-
nierskeho tábora. V skupine pretrvávajú ekonomické
problémy väčšiny členov, napriek tomu počas roka
vykonali 19 akcií.

Speleoklub
Univerzity Komenského Bratislava

Hlavné ťažisko sondážnej činnosti bolo sústre-
dené na sondu Trúba (Čachtický kras). Dosiahli
hĺbku -9 m. Tu tiež sondovali v závrte Lavórová
jama, zmapovali viaceré línie a zoskupenia
krasových jám a pri povrchovom prieskume masívu
Kačiš objavili dve menšie jaskynky.

Významný úspech sa podaril v jaskyni Bobačka
(Muránska planina). V spolupráci s členmi
Speleoklubu Muránska planina a členmi iných
klubov sa objavilo celkovo 857 m nových priestorov
s perspektívami ďalších postupov. V severných sva-
hoch Muránskej planiny, v masíve Kľaku
v náročných skalných terénoch amfiteátrov nad
vyvieračkou Klátna objavili celkovo 25 nových
jaskýň a priepastí, s celkovou dĺžkou asi 200 m,
z nich najdlhšia je Pochopova jaskyňa, dlhá 100 m.

Na Muránskej planine sme rekognoskovali aj iné
povrchové terény a jaskyne. V Prielome Hornádu
(Slovenský raj) bolo objavených ďalších 25 nových
menších jaskýň a abri v celkovej dĺžke asi 100 m.
Jednou akciou sme vypomohli jaskyniarom zo
Speleoklubu Slovenský raj pri sondovaní v Kešelo-
vej diere (Vernár). V Krásnohorskej jaskyni (Silická
planina) sme ukončili podrobné mapovanie a geo-
morfologický výskum.

V okolí Zobora pri Nitre sme realizovali rekog-
noskačný povrchový prieskum. V Kuchynsko -
orešanskom krase boli nami rekognoskované a zma-
pované Mesačné jaskyne 1 – 6 v celkovej dĺžke 96
m (najdlhšia z jaskýň má 45 m).

V JMN (kras Kozích chrbtov) sme sa zúčastnili
objavovania a mapovania niekoľkých desiatok
metrov nových priestorov v oblasti tzv. Patogénnej
zóny.

Rekognoskačný speleopotápačský prieskum sme
realizovali v Zlatej diere (Slovenský raj). Pri druhej
z akcií sme s vedúcim KSV mapovali jej priestory za
I. sifónom. Dva potápačské pokusy sme realizovali
v záverečnom sifóne jaskyne Bobačka, zatiaľ sa
však ďalej postúpiť nepodarilo. Dve orientačné
akcie, spojené s logistickou prípravou a zánorom asi
-20 m sme uskutočnili v Jazernej jaskyni (Tisovský
kras). Potápali sme tiež v Bielej vyvieračke pod
Muránskou planinou (úžiny pod vodou) a Mari-
kinom jazere v Krásnohorskej jaskyni (úvodný
pokus). Pokus s potápačským výstrojom v prí-
tokovom sifóne v jaskyni Na rúbani (Mojtínsky
kras) dokázal jeho neprieleznosť.

Zrealizovali sme tréningovú záchrannú akciu
v jaskyni Bobačka.

Publikovali sme v Spravodaji SSS, zúčastnili sa
Speleomítingu a Jaskyniarskeho týždňa.

Jaskyniarsky klub Varín

Členovia skupiny pracovali v krase Malej Fatry.
Vo Vrátnej pracovali v občasnom vývere neďaleko
Jaskyne nad vyvieračkou, vo vchode tejto jaskyne
pokračovali v starej A.Vallovej sonde, kde predpo-
kladajú spojenie s Pichľavou chodbou.
Pracovali v jaskyni Veľká trhlina, kde práce pre-
rušili pre nebezpečie závalu. Zamerali Sondu č.9,
žiaľ, táto sonda bola v priebehu roka členmi inej
skupiny zasypaná, čím práca vyšla nazmar.
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V Kukurišovej jaskyni v Stratenci osadili
drenážne rúry, čím vyriešili problém s odtekajúcou
vodou z polosifónu. Potrubie zasypali sedimentami
zo sondy Odpustite a Lexov únik. V Lexovom úniku
postúpili 5m, v časti Vraháreň 2m, pričom je
viditeľná možnosť ďalšieho prieniku. V jaskyni
Prostá pokračovali v budovaní základne a rekon-
štrukcii technického zariadenia. V Krivánskej
priepasti otvorili novú sondu a postúpili asi 5m.
Pracovali tiež v závrte č.3 na Javorine.

Z iných podujatí je potrebné spomenúť
spoluprácu s JK A.Vallu na Dubnej skale, zúčastnili
sa tiež centrálnych podujatí SSS. Vykonali
rekonštrukčné práce v klubovni vo Varíne.

Osadili mrežový uzáver na 2 vchodoch Medvedej
jaskyne II.

Východ – pracovná skupina komisie
pre speleopotápanie SSS

V priebehu roka členovia skupiny pokračovali
v objavovaní a zameriavaní Moldavskej jaskyne.
Najmä na juhovýchodnom konci jaskyne sa podarilo
preniknúť z pôvodného pôdorysu jaskyne a objaviť
tu chodby generálne smerujúce na JZ. Chodby sú
ťažko prielezné, avšak čiastočne sa nachádzajú aj
sienky s kvapľovou výzdobou. Na tejto lokalite
spolupracuje skupina so Speleoklubom Neandertal
(Dankovci), ktorým sa podaril objav zaujímavej
siene. Pokračovanie prác je tu veľmi náročné. Počas
roka bolo tu objavených a zameraných 396m
chodieb, čím dĺžka jaskyne dosiahla k 31.12. spolu
2961m chodieb. Členovia skupiny sa angažovali tiež
v Kysackej jaskyni (revízne mapovanie ) a jasky-
niach kopca Humenec (čiastkové postupy).

K oživeniu došlo v prieskume jaskyne Skalistý
potok. Danielovi Hutňanovi spolu s priateľmi
s Českej speleologickej spoločnosti v zimných me-
siacoch sa podarilo objaviť 280m a zamerať 350m
chodieb hornom konci jaskyne, už pod povrchom
Jasovskej planiny. Hlavným impulzom na ďalšie
výskumy boli mimoriadne klimatické podmienky,
(suchá jar a leto), vďaka čomu bolo možné usku-
točniť pokus o prienik 22. sifónom v priamom
smere. Za sifónom objavili suchú chodbu dlhú mini-
málne 1100m, z nej do konca roka a stúpnutia

hladiny bolo zameraných 607 m. Výrazne sa
postúpilo tiež v oblasti ”Vrchola 91” (75 m) kde sa
podarilo vystúpiť asi 30m výškových a značne sa
priblížiť k povrchu, čím sa zlepšujú šance na otvore-
nie “horného vchodu”.

Vedúci skupiny spolu s B. Šmídom obnovili
prieskum Zlatej diery v Slovenskom raji mapovaním
častí za sifónom.

Ochrana krasu a jaskýň,
budovanie a oprava uzáverov

Jednotlivé organizačné zložky riešili prob-
lematiku ochrany krasových javov vo vlastnej kom-
petencii. Popri rôznych iných ochranárskych aktivi-
tách sa zaslúžili sa o opravu, údržbu a budovanie
nových uzáverov jaskynných vchodov. Po čas roka
boli vybudované tieto uzávery:
Skupiny A. Vallu a JK Varín: uzavreli oba vchody

do jaskyne Medvedia II.
Speleo Bratislava: opravili poškodené uzávery na

jaskyniach Sedmička a Silnického jaskyňa.
Nový železobetónový uzáver v spolupráci so
SAŽP vyhotovili na Medzivrstevnej jaskyni.

OS Brezno: uzavreli v spolupráci so SAŽP
Hrončiansku jaskyňu pri Chvatimechu

OS Handlová: uzavreli 2 vchody na Jaskyni
Vestenická medvedia

Speleoclub Chočské vrchy: uzavreli hlavný vchod
Liskovskej jaskyne

OS Lipt. Mikuláš: na priepasť Krieslo vyhotovili
príklop proti padaniu zveri.

SK Muránska planina: zamrežovanie Mošnickej
jaskyne (N.Tatry)

OS Plavecké podhradie: vybudovali nový uzáver na
jaskyni Pohanská

OS Tríbeč: jaskyňa Píla. Vybudovali nový uzáver
(po predchádzajúcom zničení pôvodného).

Speleoklub SMOPaJ Rimavská Sobota: Vyčistili
a ohradili vchod priepasti Krulova baňa,
uzavreli jaskyňu Horná Mašianska.

S-CHKO Sl. Kras, Minotaurus: Nový uzáver vybu-
dovaný na jaskyni Skalistého potoka.

Činosť odborných komisií
Po dlhom období sa podarilo zaktivizovať

Komisiu pre ochranu krasu, ktorej činnosť je
kľúčová z dôvodu bezkonfliktnej činnosti našich
členov v zmysle zákona o ochrane prírody. V revi-
talizovanej komisii pod vedením B.Kortmana praco-
vali Ľ.Gaál, P.Holúbek, E.Piovarči, M.Uhrin,
R.Lehotský. Komisia sa sústredila na zakladanie
špecializovaných stráží prírody z radov SSS, za
predpokladu získania dotácie na túto aktivitu usku-
točnia v r. 2001 školenie.  Podieľali sa na uzatvorení
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jaskýň Horná Mašianska, Medzivrstevná, Hronecká,
a Liskovská a na vyčistení jaskýň Medzivtrstevná
a Krulova Baňa. Dr.Ľ. Gaál metodicky pracoval na
materiáli pre vodcoskú činnosť v jaskyniach.

Technická komisia: Jej predseda poskytoval
konzultačnú činnosť jednotlivým členom a organi-
začným zložkám SSS, komisia sa sčasti podieľala na
organizovaní lezeckých dní, avšak jej podiel nebol
taký výrazný, ako po minulé roky

Komisia pre jaskynné potápanie: aktivity jej čle-
nov sú opísané pri správe o činnosti pracovnej
skupiny Východ. V súčasnosti na Slovensku síce
existuje viacero jednotlivcov a centier potápania
(Cassovisa, OS J.Majku, Speleo UK Bratislava,
neorganizovaní) koordinačná činnosť sa však zhorši-
la. Väčší podiel majú potápači z českej speleolo-
gickej spoločnosti pod vedením člena našej komisie
D.Hutňana.

Z komisie pre fyzikálno – chemický výskum
krasu pracuje v tejto oblasti najmä jej vedúci RNDr.
S.Pavlarčík.

Centrálne akcie
Z plánovaných 4 centrálnych akcií sa uskutočnili

3. Mapovací kurz sa nekonal z dôvodov malého zá-
ujmu zo strany jask. skupín a pracovného vyťaženia
vedúceho.

Speleomíting´2000 sa uskutočnil 8.4.2000 vo
Svite za účasti cca 150 jaskyniarov a záujemcov
o speleologickú problematiku. Na mítingu odznelo
19 prednášok, sprevádzaných premietaním diapo-
zitívov a videofilmov, resp. počítačovou projekciou.
Súčasťou Speleomítingu bola aj výstava máp, predaj
speleologickej literatúry. Podrobnejšie informácie
boli publikované v Spravodaji 2/2001.

41. Jaskyniarsky týždeň SSS sa uskutočnil 26. –
30.7. v Slovenskom raji za účasť 119 účastníkov,
z toho 78 členov SSS z 25 jaskyniarskych skupín.
Podrobnejšie informácie boli publikované v Spra-
vodaji 3/2001.

Lezecké dni sa uskutočnili na Ostrej a Tupej
skale pri Vyšnom Kubíne v dňoch 28.6-2.7. Akciu
organizovala OS Orava a Technická komisia SSS.
Lezeckých dní sa zúčastnilo viacero jaskyniarov,
avšak dodnes nepredložili ani nepublikovali správu
o tejto tradičnej akcii.

Edičná činnosť
Rok 2000 predstavoval jeden z vrcholov edičnej

činnosti SSS. Vyšli tradične 4 čísla Spravodaja, ich
spoločný rozsah 316 strán, čo je 52 autorských
hárkov (vlani 37), je doteraz najvyšší v histórii jeho

vydávania. Okrem toho SSS vydala zborník referá-
tov z odborno – historického seminára “50 rokov
Slovenskej speleologickej spoločnosti” a mono-
grafiu “Problémy speleologického výskumu vod-
ných tokov na Slovensku”. S ekonomickou a morál-
nou podporou SSS vyšla farebná publikácia
P.Hipmana – E.Hipmanovej “Podzemné Eve-
resty”, tiež knižka P.Holúbeka ”V krajine Džingis-
chána”, publikáciu o Jaskyni mŕtvych netopierov
vydal M.Štéc.

Spravodaj je distribuovaný všetkým členom SSS
a recipročne sa dostáva aj všetkým jaskyniarskym
skupinám Českej speleologickej spoločnosti.
O Spravodaj je záujem aj v ostatných okolitých štá-
toch, podarilo sa v obmedzenom rozsahu zorganizo-
vať výmenu s poľskými Jaskyňami. Spravodaj
dostáva tiež Správa Národných parkov SR, Agentúra
životného prostredia (Štátna ochrana prírody),
Ministerstvo životného prostredia SR a samozrejme
tiež Správa slovenských jaskýň a Slovenské
múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva.

Dobrovoľná záchranná služba SSS
Konštituovanie záchrannej služby je proces,

ktorý neprebieha uspokojivo. Počas roka sa usku-
točnilo viacero cvičných záchranných akcií z aktivi-
ty členov. Preukázala sa akcieschopnosť záchran-
ných družstiev v podmienkach Slovenského krasu
i Západného Slovenska, ktoré doposiaľ nebolo dobre
pokryté záchrannými družstvami. Aktivity, vedúce
k spolupráci s požiarnikmi zatiaľ nedospeli ku
konkrétnym výsledkom. Záujemci o záchranu skôr
trénujú a píšu, ako organizujú. Problém v súčasnosti
je najmä v koordinácii a v skutočnosti, že vhodní
kandidáti odmietajú funkciu náčelníka, ktorá je na-
teraz neobsadená.

Dokumentačná činnosť
Dokumentačná činnosť členov SSS je na rôznej

kvalitatívnej i kvantitatívnej úrovni v rôznych jasky-
niarskych skupinách. Kvalitu dokumentačnej práce
je možné priebežne sledovať na stránkach Spravo-
daja, kde väčšina aktívnych skupín publikuje. Spolu
22 skupín v roku 2000 mapovalo, čo je porovnateľný
stav, ako v roku 1999 (23). Ako vidno z tabuľky, je
porovnateľná aj dĺžka zameraných chodieb.

Obdivuhodná je skutočnosť, že jaskyniarske
skupiny v naprostej väčšine vedú technické denníky.
Táto forma dokumentácie, snáď ojedinelá v celosve-
tovom merítku, má dokonca stúpajúci trend. V roku
2000 bolo vypracovaných a odovzdaných výboru
SSS spolu 11129 technických denníkov. Technické
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denníky spolu s príspevkami v Spravodaji tvoria
primárny dokumentačný materiál zatiaľ nedocenenej
hodnoty.

Spolupráca so SMOPaJ a SSJ
Uvedené organizácie sú charakterom svojej čin-

nosti najbližšie SSS. Členovia SSS využívali
knižnicu Múzea, spolupracovali ako autori
príspevkov a recenzenti do zborníka Slovenský kras
a Sinter. Najvýznamnejším podujatím SMOPaJ
v roku 2000 bola konferencia “Človek a jaskyne”,
kde SSS figurovala ako spoluorganizátor. Zna čnú
časť príspevkov na uvedenej konferencii, ktorá sa
konala 11.-13. 10. 2000 boli práve členovia našej
spoločnosti. Podobne sa naši členovia zúčastnili na
výstave “Speleofotografia”. Žiaľ, nepodarilo sa
doposiaľ vyriešiť problematiku odovzdávania tech-
nických denníkov do archívu SMOPaJ za primeranú
protihodnotu.

V budove Správy slovenských jaskýň sídli sekre-
tariát SSS. Aj keď je miestnosť v súčasnosti
využívaná iba sporadicky, je dôležitým spojivkom
medzi našimi organizáciami. V spolupráci so SSJ
mnohé jaskyniarske skupiny uskutočňujú aktivity
dokumentačného, mapovacieho a vedeckého charak-
teru. SSJ pripravuje na rok 2001 vedeckú konferen-
ciu, kde tiež figuruje SSS ako spoluorganizátor.

Spolupráca so zahraničím
Spolupráca so zahraničím sa uskutočňovala viac

- menej na úrovni organizačných zložiek, ak nepočí-
tame Českú republiku, kde sa českí jaskynari
pravidelne zúčastňujú akcií SSS, časté sú aj vzájom-
né stretnutia členov vedení. Došlo k zlepšeniu vo
výmene literatúry so zahraničím.

Z dôvodu krízového vývoja na Balkáne sa
tradičné akcie do tejto oblasti nekonali. Z klubových
výjazdov treba spomenúť výpravu speleoklubu
Nicolaus do Ruska, do oblasti Stredosibírskej
náhornej plošiny, kde sa nachádza najdlhšia ruská
jaskyňa Botovskaja.

Speleoklub Nicolaus uskutočnil spoločné akcie
so speleologickými klubmi v Maďarsku, Taliansku,
Českej republike a v Rumunsku, podobne Badizer
navštívili viacerí speleológovia a uskutočnila sa aj
recipročná návšteva Francúzska, oblasti Ardéche.

Členovia speleoklubu Cassovia uskutočnili
vulkanologickú akciu na Sicíliu. Krasové oblasti
v Rumunsku navštívilo viacero klubov. Uskutočnil

sa výjazd na filmový festival v Španielsku
(Drienka) a tiež do priepastí v Slovinsku (Dubnica
n.V.). Tradične dobrá je spolupráca s poľskými
jaskyniarmi, kde popri spoločenských kontaktoch s
klubom v Krakove sa uskutočnili aj akcie poľských
potápačov v Javorovej doline.

Ekonomické zabezpečenie organizácie
Ekonomická situácia spoločnosti nedovoľuje
zabezpečovať centrálne iné aktivity, ako edičnú čin-
nosť a náklady nevyhnutné na udržiavanie sekretar-
iátu a vedenie agendy. Podstatná časť ekonomickej
aktivity preto spočíva na jej organizačných jed-
notkách, ktoré majú právnu subjektivitu.
Príjmy spoločnosti boli tvorené členskými
príspevkami (120,4 tis. Sk) a dotáciou zo Štátneho
fondu životného prostredia (150 tis.Sk), v roku 2000
sme už nedostali obvyklú dotáciu z Ministerstva
životného prostredia, nahradila ju spomínaná dotácia
ŠFŽP, určená na podporu edičnej činnosti. Výdaje
spoločnosti tvorili najmä edičná činnosť (4 čísla
Spravodaja, 2 samostatné publikácie, poistka, ces-
tovné výboru, výdaje spojené s edičnou činnosťou,
poštovné, telefónne poplatky a nájomné sekretariátu.
Podrobnejšia štruktúra hospodárenia bude podaná na
schôdzi Predsedníctva.

Záver
Ako vyplynulo zo spracovania správ organiza-

čných zložiek spoločnosti, je možné konštatovať, že
členovia SSS vykonávajú intenzívnu a kvalitnú
speleologickú činnosť prakticky vo všetkých
krasových územiach Slovenskej republiky.
Prieskumnou činnosť jaskyniarov bolo v roku 2000
objavených 8441m podzemných priestorov, ktoré
boli z podstatnej časti aj zdokumentované a výsled-
ky publikované. Jaskyniari SSS uskutočnili v priebe-
hu roka minimálne 1594 terénnych akcií.

Významná je ochranárska aktivita našich členov.
Na jaskyniach bolo vybudovaných spolu 12 nových
uzáverov, poškodené uzávery boli opravené. Avšak
najcennejšia je priama aktivita členov spoločnosti
v teréne, kde, ako sa potvrdzuje ich prítomnosť vplý-
va nielen na ochranu samotných krasových javov,
ale aj na širšie okolie preventívnym spôsobom.

Slovenská speleologická spoločnosť ako voľné zdru-
ženie speleologických klubov  a jednotlivcov predsta-
vuje konsolidovanú organizáciu, pokrývajúcu celú prob-
lematiku dobrovoľného jaskyniarstva na Slovensku.
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Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 2000

číslo skupina, klub Počet akcií Počet TD objavy
(m)

zamerané
(m)

počet
členov

zapl.
čl.%

1 Adama Vallu 112 112 75 - 25 100
2 Badizer 79 29 66 - 13 100
3 Banská Bystrica 45 - 1020 1050 20 100
4 Bratislava 56 56 52 52 23 100
5 Brezno 57 9 413 - 19 84
6 Cassovia 26 26 50 23 29 100
7 Čachtice 24 24 10 - 23 74
8 Červené vrchy 7 - 180 - 5 100
9 Demänovská dolina 10 10 111 111 17 100
10 Detva 32 27 318 293 7 100
11 Dolné Orešany - - - - 7 0
12 Drienka 170 156 841 974 12 83
13 Dubnica n. V. 16 16 10 - 28 100
14 Handlová 68 41 4 - 11 100
15 Chočské vrchy 119 92 642 1414 18 100
16 Inovec 13 7 - - 5 100
17 Jána Majku 46 46 + - 24 100
18 Leopoldov 50 - 37 25 18 56
19 Liptovská Teplička 21 4 - - 6 100
20 Liptovský Mikuláš 16 7 37 82 10 80
21 Liptovský Trnovec - - - - 23 100
22 Malá Fatra 14 14 24 - 17 82
23 Martin - - - - 14 86
24 Muránska planina 24 24 900 1358 15 100
25 Neandertal * - - - 28 54
26 Nicolaus 143 113 470 4138 16 100
27 Orava - - - - 16 100
28 Plavecké Podhradie * - - - 18 100
29 Prešov 13 13 15 - 10 90
30 Rimavská Sobota 33 33 - 369 9 100
31 Rožňava * - - - 25 92
32 Ružomberok - - - - 10 0
33 Slovakia – Bystrá * - 200 - 9 67
34 Slovenský raj 77 77 188 855 35 100
35 Spišská Belá 33 30 262 777 20 100
36 Strážovské vrchy 45 45 50 106 20 100
37 Tisovec 27 - 37 37 19 68
38 Trenčianske Teplice 40 28 24 140 9 100
39 Tríbeč 33 33 35 110 7 100
40 Uhrovec 19 - 7 7 100
41 UK Bratislava 42 - 750 2540 10 90
42 Varín 40 13 20 6 10 100
43 Východ – SPK 44 44 1600 1032 13 69

Nezaradení členovia - - - - 34 75
Čestní členovia - - - - 12 neplatia
 S p o l u 1594 1129 8441 15499 726 89

*  pozn.: z predloženej správy nie je možné určiť počet akcií
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TABUĽKA NAJDLHŠÍCH A NAJDLHŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
Stav ku 17.2.2000

Ján Tencer

Najdlhšie jaskyne 2001 2000
1. Demänovský jaskynný systém 30983 27897
2. Stratenská jaskyňa - Psie diery 21737 21737
3. Jaskyňa mŕtvych netopierov 16815 16080
4. Jaskyňa zlomísk 10421 10371
5. Jaskyňa Javorinka 7015 6797
6. Domica-Čertova diera 5261 5261
7. Starý hrad 5257 5168
8. Jaskyňa v Záskočí 5034 5034
9. Jaskyňa Skalistého potoka 4895 4172
l0. Čachtická jaskyňa 4050 4050
l1. Liskovská jaskyňa 3301 2324
l2. Bobačka 3036 2221
l3. Moldavská jaskyňa 2969 2565
l4. Jasovská jaskyňa 2811 2811
l5. Harmanecká jaskyňa 2763 2763
l6. Stanišovská jaskyňa 2752 2752
l7. Nová Stanišovská jaskyňa 2334 2334
18. Systém Čiernohorských jaskýň 2316 2316
l9. Javorová priepasť 2249 2218
20. Belianska jaskyňa 2230 1752
21. Systém Suchá a Mokrá diera 1764 1086
22. Zápoľná jaskyňa 1721 1593
23. Jaskyňa studeného vetra 1710 1518
24. Sokolová jaskyňa 1460 1308
25. Podbanište-jaskyňa nad Kadlubom 1554 1531
26. Ardovská jaskyňa 1550 1550
27. Suchá jaskyňa 1541 1541
28. Gombasecká jaskyňa 1525 1525
29. Štefanová jaskyňa 1521 1521
30. Brestovská jaskyňa 1450 1450
31. Medvedia jaskyňa 1420 1420
32. Dobšinská ľadová jaskyňa 1232 1232
33. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera 1189 1189
34. Večná robota 1180 1012
35. Krásnohorská jaskyňa 1100 1100
36. Silická ľadnica 1100 1100
37. Drienovská jaskyňa 1073 1073
38. Jaskyňa Homola 1053 1053
39. Jaskyňa na Kečovských lúkach 1010 1010
40. Bystrianska jaskyňa cca1000 1000
41. Okno 930 930
42. Kunia priepasť 813 813
43. Milada 800 800
44. Hrušovská jaskyňa 780 780
45. Hučiaca vyvieračka 768 768
46. Suchá jaskyňa 703 703
47. Driny 680 680
48. Jaskyňa v Novom č.3 674 530
49. Veľké Prepadlé 638 638
50. Jaskyňa nad vyvieračkou 620 620
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Najhlbšie jaskyne

1. Starý hrad 432 m
2. Javorinka 360 m
3. Javorová riepasť 313 m
4. J.M.N. 300 m
5. Jaskyňa Skalistého potoka 295 m
6. Jaskyňa v Záskočí 284 m
7. Systém Čiernohorských jaskýň 232 m
8. Večná robota 224 m
9. Kunia priepasť 203 m
l0. Tristarská priepasť 201 m
l1. Stratenská jaskyňa 194 m
l2. Havran 187 m
l3. Čertova priepasť 186 m
l4. Brázda 181 m
l5. Systém Demänovských jaskýň 174 m
l6. Zadný Úplaz 165 m
17. Bystriansky závrt 164 m
18. Belianska jaskyňa 160 m
19. Jaskyňa zlomísk 147 m
20. Bobačka 142 m
21. Malá elezná riepasť 141 m
22. Veľká Buková priepasť 140 m
23. Ponorná riepasť 135 m
24. Jaskyňa studeného vetra 129 m
25. Ľadová priepasť 125 m
26. Diviačia priepasť 123 m
27. Nová Éra 121 m
28. Bezodná priepasť 120 m
29. Veterná priepasť 120 m
30. Jaskyňa Slnečného lúča 113 m
31. Dobšinská ľadová jaskyňa 112 m
32. Natrhnutá priepasť 112 m
33. Nová Kresanica 110 m
34. Silická ľadnica 110 m
35. Attilova priepasť 108.5 m
36. Priepasť v Okolíku 106 m
37. Hlinoš 105.5 m
38. Michňová 105 m
39. Mojtínska priepastná jaskyňa 104 m
40. Čachtická jaskyňa 102 m
41. Zvonivá jama 101 m
42. Obrovská priepasť 100 m
43. Kosienky 97 m
44. Jaskyňa pod Úplazom 97 m
45. Priepasť na Sivom vrchu 93 m
46. Bystrianska jaskyňa 92 m
47. Jaskyňa na Rúbani 92 m
48. Štefanová č.1 91 m
49. Jaskyňa za Bukovicou 91 m
50. Muflónia priepasť 88 m
51.  Štepnica 85 m
52. Jaskyňa Drienka 84 m
53. Majkove ponory/Stará garda/ 81 m
54. Veľká Artajama 80 m
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Českí jaskyniari snemovali
Bohuslav Kortman

V poradí 6. valné zhromaždenie Českej speleo-
logickej spoločnosti sa konalo 18. – 19. novembra
2000 v Moravskom krase za účasti viac ako 40
delegátov, členov predsedníctva a hostí. Medzi nimi
bol aj jediný zahraničný účastník, podpredseda SSS
B. Kortman. Program zahŕňal bilanciu činnosti ČSS
za štvorročné obdobie, ocenenie jednotlivcov
spomedzi 1100 členov v 67 základných organizá-
ciách a diskusiu k stanovám, organizačnému poriad-
ku, edičnej činnosti a poisteniu členov. Valné zhro-
maždenie schválilo zvýšenie členského príspevku na
250 Kč + 50 Kč na Speleologickú záchrannú službu
a zvolilo nové predsedníctvo ČSS, dozorný zbor
a delegátov na 13. medzinárodný speleologický kon-
gres v Brazílii. Staronovým predsedom ČSS sa stal
M. Piškula, podpredsedom je Z. Motyčka,
hospodárom M. Záviška, členmi predsedníctva sú
ďalej P. Bosák, O. Štos ml., R. Tásler a J. Vít. Veľký
záujem účastníkov zhromaždenia vzbudila kniha P.
Hipmana a E. Hipmanovej Podzemné everesty
v českej verzii.

“ ad výhovorky”
Vážení priatelia jaskyniari!
Ako je už dávno známe, pri organizovaní pracov-

ných akcií sa vždy, alebo vo väčšine prípadov
vyskytnú nejaké problémy či už technického, alebo
iného rázu. Niekedy sa stane, že brzdnou časťou sa
stáva človek. Či už sa mu nechce, alebo v sku-
točnosti nemôže, v takom prípade ste svedkami
niekedy skutočne unikátnych výhovoriek.

V Spravodaji č. 1/98 uviedol t. č. už zosnulý výz-
namný jaskyniar Petr Hipman niekoľko používaných
výhovoriek ak napr. chová svine, bol silný protivietor
(chlap mal prísť na dohodnuté miesto na bicykli),
odpadol som (39 roč.lesný inžinier). Mňa ako určite veľa
daľších jaskyniarov tíeto “ výhovorky “ zaujali a preto
som sa rozhodol pokračavať v zbieraní takýchto
výhovoriek. Pokiaľ ste boli svedkami, alebo sú vám také-
to prípady známe, bol by som vd’ačný, keby ste mi tieto
zaslali. Po zozbieraní dostatočnéha množstva
“výhovoriek”, tieto budú uverejnené v niektorom z budú-
cich čísiel Spravodaja. Pokiaľ vlastníte mobilný tetefón,
tieto výhovorky mi môžete zaslat fornou SMS správy.

Adresa :
Čongrady Daniel, Karpatská 44, Trenčín 911 01
Tel. čísl. mobil 0903/ 018 552

Speleoklub Drienka na internete
Martin Horčík

Od septembra 2000 majú svoje zastúpenie na
svetovej sieti aj Drienkovci. Stránka poskytuje zá-

kladné informácie o klube, jeho činnosti a výsled-
koch. Obsahuje stručnú históriu, fotografie a plány
jaskýň (prevažne z vlastných lokalít), články pub-
likované v Spravodaji SSS, výročné správy, kontak-
ty a zopár odkazov na iné jaskyniarske stránky.
Samozrejmosťou sú informácie o Drieni obyčajnom
(Cornus mas), podľa plodu ktorého sa klub nazýva.
Nechýbajú novinky a prehľad aktualizácií. Všetky
materiály sa budú priebežne dopĺňať. Pôvodná strán-
ka bola umiestnená na serveri home.sk, no kvôli
problémom bola od januára 2001 premiestnená na
server host.sk. Terajšia adresa je:www.drienka.host.sk
resp. drienka.host.sk a host.sk/drienka.

5 rokov Speleoklubu Drienka
Gabriel Lešinský

13. apríl 1996 je dátum, kedy bolo akciou
novopečeného múzejníka G. Lešinského a †Mariána
Chovanca na Dolný vrch počaté “dieťa” - zoskupe-
nie prevažne mladých milovníkov jaskýň a prírody
z Košíc. Krehký zárodok s príchodom bratov
Martina a Františka Horčíkovcov pribral na váhe
a stal sa životaschopnejším. Boli sme bytosť bez
mena, ale bytosť existujúca a samostatná, ktorá sa
sama pýtala na svet. Organizmus nám silnel v Slo-
venskom krase a v pivničnej “maternici” SMOPaJ
na Mäsiarskej 63 podrástol vďaka Ing. Jurajovi
Sýkorovi, Ing. Darine Vackovej a ďalším, vtedy
veľmi krátko a dnes už nejaskyniarčiacim ľuďom.
Začiatkom roka 1997 prišiel náš čas. Pôrodnou
babou, ktorá nás nasmerovala tým správnym
smerom - do SSS, bol Ing. Peter Holúbek. Narodili
sme sa na pôde SMOPaJ v Košiciach, 15. februára
1997. Otec - SSS - prijal dieťa za svoje 4. apríla
1997 vo Svite a nenamietal ani proti menu, ktoré si
dalo novorodeňa samo - Speleoklub Drienka. Dnes
žijeme obohatení o Róberta Staňa, Tibora Máté,
Dušana Vacka, Martina Podolinského, Martina
Gaška, Jozefa Psotku, Vladimíra Papáča a máme už
za sebou aj všetky trápenia päťročných. Naše dets-
vo je krásne a prežívame ho naplno. Ďakujeme
rodičom Drienky a všetkým, ktorí nás čo i len trochu
podporili, povzbudili alebo pomohli nám.

LITERATÚRA:
LEŠINSKÝ, G. et LEŠKO, M. /eds./ (1997): Bulletin

Speleoklubu Košice pri SMOPaJ, január 1997,
Košice, rozmnož.

LEŠINSKÝ, G. (1998): Keď múzeum je matkou, SSS
otcom a Dolný vrch učiteľom. Sinter 6/98,
SMOPaJ Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš,
pp. 14-15
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Sólo prienik 22. sifónom Skalistého potoka a orien-
tačné zameranie takmer 400 m nových priestorov
D. Hutňanom 11.11. 2000, nás hnalo k ďalšiemu
pokusu o exploráciu v priamom smere tejto prapodi-
vnej jaskyne.

8.12. sme opäť na Speleodomci v Háji a spolu so
Z. Hochmuthom pripravujeme plán dvojitého úderu
na koncové časti podzemia.

O 8,30 sa zanára do 1. sifónu dvojica M. Honeš,
M. Dvořáček, naložená rádiomajákom a meracou
súpravou, aby v priestoroch nad sieňou 91 previedla
presnejšie meranie častí objavených v októbri 2000
a inštalovala rádiomaják v sienke, najviac sa pri-
bližujúcej k povrchu. Vo veľmi krátkom čase
prekonávajú sifóny i vertikálne studne a už o 13,00
spúšťajú rádiomaják. Opäť sa potvrdila úžasná
úderná sila dobre pripraveného dvojčlenného
družstva v zložitých podmienkach Skalistého poto-
ka. Martin s Mílou sa pokúšajú komunikovať s povr-
chom pomocou vysielačky. Na začiatku sa darí len
jednostranný prenos z jaskyne na povrch, spre-
vádzaný Zdenkovými nadávkami na technické
zmätky, neskor prebieha spojenie obojstranné a je

použitá i “presnejšia” metóda pre lokalizáciu
najkratšieho spojenia z jaskyne na povrch - klep-
kanie na všetko, do čoho je možné na povrchu mlátiť
kladivom. Je nutné poznamenať, že údery sú
v jaskyni počuteľné tak zreteľne, akoby ste mlátili
z druhej strany 20 cm steny. Po dvojhodinovom
vysielaní a opätovnom zameraní priestorov nad
sieňou 91 sa Martin s Mílou vydávajú na spiatočnú
cestu. Potápanie v zakalených sifónoch prinieslo
jednu z klasických krizoviek, keď sa Míla vynoril
v 130 m sifóne 17.8 v jednej z jeho odbočiek. Než sa
s Martinom v sifóne znovu stretol, ten musel pri jeho
hľadaní prekonať nepríjemný úsek 3x. Dvojica
ukončila akciu o 18,30 hod.

Druhý úder je mierený na priestory za 22.
sifónom. Z pôvodne plánovaného trojčlenného
družstva vypadol T. Fussgänger, ktorému zapadol
báger. D. Hutňan s M. Novákom sa zanorili pol
hodiny po prvej dvojici a o 11,05 prekonali 21. sifón.
Po skúsenostiach s extrémnym prehriatím organiz-
mu na lezeckých úsekoch medzi 21. a 22. sifónom
prevádzame špeciálne úpravy pri ktorých polovy-
zlečený suchý neoprén musíme dostať do overalu
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Skalistý potok smeruje do krčmy
Daniel Hutňan
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tak, aby umožňoval pohodlný pohyb, dostato čnú
tepelnú izoláciu i odvetrávanie pri lezení. Do speleo-
vaku si každý z dvojice ukladá jednu potápačskú
fľašu z rozloženého dvojčaťa a k nej kompletné
technické vybavenie pre preplávanie 22. sifónu. Viac
ako hodinu sa plahočíme 500 m úsekom s lezeckými
a plazivkovými vložkami, prekonávame 5 piesoč-
ných sifónov i záverečný “Vývrtkový komín”.
Ustrojenie sa vo vode po kolená a predklone je rých-
le, komplikovaný je však prechod sifónom so zle
vyviazanou vodiacou šnúrou. Daniel sa snaží
ukotviť voľnú šnúru na dne sifónu v hĺbke 2,5 m, ale
spleť britov zo stropu v zakalenej vode si vyberá
svoju obeť vo forme Michalom stratenej plutvy. Jej
hľadanie nechávame na spiatočnú cestu, predpo-
kladáme že dôjde k čiastočnému zlepšeniu
viditeľnosti. Nasleduje podobná úprava výstroje,
akú sme použili pri prekonávaní suchého úseku
medzi 21. a 22. sifónom a o 13,00 hod. začíname
s mapovaním pred mesiacom objavených chodieb.
Po zameraní priestorov, opísaných v Spravodaji
4/2000, ktorých dĺžka je takmer 400 m, sme pre-
kvapení zmenou smeru chodieb do planiny, na sever,
veľmi peknou výzdobou i dokonalým štrkovým
sifónom. Jaskyňa mení svoj tunelový profil len
v suchých sifónoch, keď sa strop znižuje až na 0,7
m, za sifónmi, evidentne plnými vody při vyšších
stavoch, sú naopak dosť priestorné siene. Mapujeme
ďalších 200 m a jaskyňa sa opäť stáča do smeru
kopírujúceho hranu planiny. V porad í 7. pieskový
sifón je v puklinovej chodbe a končí kolmou stenou.
V jeho dne sa doprava objavuje neprielezne nízka
(0,2 m) klesajúca chodba, ktorá sa po prenesení úda-
jov do počítača stane doteraz najnižším miestom
jaskyne. Nad nami sa do výšky cca 10 m týči pukli-
na široká takmer 1 m. Je to jediná cesta vpred, čas
nás však núti pokračovať bez mapovacej súpravy.

Zatiaľ čo sa Daniel snaží dať dohromady doteraj-
šie údaje z mapovania, Michal voľným lezením puk-
linu zdoláva a konštatuje ďalšie voľné pokračo-
vanie. Po zdolaní pukliny klesáme znovu na úroveň
dna posledného pieskového sifónu a pokra čujeme
priestorným tunelom ďalej. Po 130 m sa k svojmu
úžasu nachádzame v sieni, ktorej dĺžka je cca 60m,
šírka a výška sa pohybuje okolo 10m, zaplnenej
ohromnými balvanmi. Na jej konci nás čaká opäť
klasický tunel prierezu 3x3 m, ale cesta k nemu
vedie skalnatou kĺzačkou, dlhou takmer 5 m.
Nedokážeme si predstaviť, ako ju budeme zdolávať
pri spiatočnej ceste, preto Michal ostáva ako poist-
ka na skale a ďalej pokračuje Daniel sám. Po pok-
lusom a rýchlou chodzou prekonaných 300 m
priestorných chodieb sa o 17,00 otáča, i keď cesta
ďalej je voľná. Tlačí nás čas a musíme počítať i s ob-
medzenou kapacitou svetiel. K 22. sifónu
prichádzame o18,00. Plutvu sa nám nájsť nepoda-
rilo a cestou k 21.sifónu prichádzame o posledné
zbytky svetiel, používaných na suchu. Našťastie
máme k dispozícii každý zdvojené osvetlenie do
vody, ktoré nám na cestu z jaskyne stačí. O 19,45
sa vnárame do 21. sifónu. Daniel s jednou plutvou
a Michal, ktorý v jaskynnom potápaní zatiaľ zberá
cenné skúsenosti, sa vynárajú za 1 hod. a 45 min.
vo vstupe do jaskyne.

Po zadaní údajov do počítača zisťujeme, že spolu
s 25 m dlhým 22. sifónom sme zamerali 607 m
chodieb, ďalších 600m sme objavili. Dĺžka jaskyne
Skalistý potok sa priblížila hranici 5000 m a po za-
meraní klesajúcej chodby v 7. pieskovom sifóne
predpokladáme prekonanie denivelácie 300 m.
Všetko nasvedčuje tomu, že jaskyňa kopíruje ďalej
hranu Jasovskej planiny. Možno sa splnia slová
Zdenka Hochmutha a objavitelia raz vylezú
v Hájskej krčme.
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Priemet jaskyne Skalistý potok s južnou časťou Jasovskej planiny na rovinu Z - V, prevýšenie 2x
Autor Z.Hochmuth
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Pomaly nadobúdam pocit, že nie len robota vo
Večnej robote je večná, lež aj písanie o tejto jaskyni.
Ale čo robiť, keď chodby pribúdajú. Všetko je však
relatívne a nie je chodba ako chodba.

Keď sme koncom novembra minulého roku
navštívili s Petrom Holúbekom Mierku v De-
mänovskej doline, Peťo sa na konci akýchsi úzkych
chodieb spýtal: “ Kde chcete ísť robiť? Tamto dole je
pieskom zanesený sifón, ktorý je potrebné prehrabať
a tu naľavo treba rozbiť nejaké sintre. V oboch prí-
padoch chodba pokračuje ďalej.” Vybrala som si
piesok a po 15 minútach sme sa s Lindou prehrabali
do klesajúcej chodby - d ĺžka asi 60 m. Holúbek
s Ratkovským presekali sintre a tiež sa preplazili 40
m, ktoré hneď zamerali. Čiže dokopy okolo 100 m
nových chodieb. Pre 30 km jaskyňu, ako keď do
mora pľuvne.

Vo Večnej robote sme po úspešnom merkap-
tanovom pokuse ( Spravodaj 3/00 ) kone čne našli
prievan zo Starého hradu. Vydúval spod steny vedľa
Čiarkovej siene v hĺbke 138 m. Kopať, či nekopať,
vŕtala mi v hlave až do jari hamletovská otázka,
pretože najhlbšie miesto jaskyne je -224 m a merkap-
tan sa pri pokuse tlačil aj odtiaľ. Predstava, že sa
možno budeme prebíjať vertikálne závalmi takmer
100 m nebola veľmi lákavá a pri minimálnom počte
práceschopných jaskyniarov sa mrhanie energiou
rovná zločinu. Nebola som sama, koho trápili podob-
né pochybnosti. “ Tak ukáž, kde to chceš kopať, ”
šomral znechutene jaskyniar strednej generácie
a vymenoval mi všetky možné aj nemožné alter-
natívy správania sa blokov zaklinených nad dutinou,
(čiže nad našimi hlavami), v ktorej sme mali kopať.
Uznala som, že má pravdu, ale prievan je prievan
a dnes dokonca tvrdím, že prievan je istota.

Po niekoľkých akciách kopania a ťahania skál sa
na dne sondy objavila diera a ešte v ten večer zlanil
Ondrík asi 6 m do neveľkej sienky. Nad hlavou mal
síce nepríjemný zával, ale steny sa zdali pevné.
O deň neskôr preliezol do diery Marián a stačili dve
hodiny špárania sa v prievane, aby sme vzápätí
vychutnali radosť z veľkého priestoru, v ktorom sme
sa tak nečakane ocitli. Pomerne pohodlnými pukli-
nami v čiernom vápenci sme sa dostali do dómu
s výškou asi 10 m ( Hodovná sieň ). Dno zaváľané
napadanými balvanmi, prievan nikde. Napokon sme
ho predsa našli. Vychádzal z úzkej štrbiny pomedzi
bloky. Na ďalšej akcii sa podarilo štrbinu rozšíriť
a prevliekli sme sa do dutín pod závalom. Samé
skaly, balvany s ostrými hranami a pod nohami
prievan. Ako dažďovky sme sa súkali tesnou pukli-
nou, čo trhala kombinézy, až sme sa konečne dostali
do pevnej horniny a po chvíli sekania nad ústie

neznámej priepasti. Z čierňavy pod nami vyletel
netopier. Od prekvapenia vlietol Linde priamo do
tváre. Možno to bol zakliaty princ, a tak sme
priepasť nazvali “ Pusinka “. Vhodená skala dopad-
la na akúsi platňu, chvíľu sa kotúľala, vzápätí treskla
o dno. Vzrušenie, radosť, návrat do bivaku a hneď
ďalšia akcia. Spočiatku sa nám zdalo, že steny nad
priepasťou sú kompaktné, ale prvé osadzovanie
nitov nás ihneď vyviedlo z omylu. To isté platí pre
celú priepasť Pusinku. Na prvý pohľad pevne zras-
tené škrapy sa pri dotyku s hrmotom rúcajú dole. Nie
je to veľmi príjemný pocit. Priepasť má hĺbku 20 m,
dno vypĺňajú bloky a smerom na východ stúpa
pekná sintorvá chodba. Žiaľ, končí puklinami
v strope. Prievan sa tlačil zdola. Odhodili sme
niekoľko kameňov, prešuchli sa pomedzi balvany
nad ďalšiu 18 m priepasť. Zdalo sa, že pod ňou
jaskyňa definitívne končí.

Nové priestory sme trochu sprístupnili a zame-
rali. Dno poslednej priepasti pod Pusinkou je v h ĺbke
218 m. Pôdorysne sa jaskyňa k Starému hradu nepri-
blížila. Všetky nové priestory sa špirálovite krútia
pod sebou, ale od posledného bodu dno klesá pod
východnú stenu priepasti. Spod výklenku poriadne
vydúva. V priaznivejšom smere by už ani nemohlo..
Okamžite sme začali za výdatnej pomoci
Dankovcov z Moldavy hĺbiť sondu. Dno výkopu už
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... a opäť o Večnej robote
Elena Hipmanová

foto:  Vŕtanie nitov nad priepasťou Pusinka
foto E. Hipmanová
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prekročilo starú hĺbku Večnej roboty, ale na ďalšie
objavy si asi budme musieť nejaký čas počkať.

Dĺžka nových zameraných chodieb je 160 m,
prevýšenie 80 m. Všetko je relatívne. Keby som tak

mohla premiestniť tých bezvýznamných 100 m
z odľahlých kútov j. Mieru do našej jaskyne, tak
onedlho vylezieme z Večnej roboty vchodom
Starého hradu.
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Priepasť na hrane (PP-81)
Táto, pôvodne 7 m hlboká priepasť

sa nachádza na západnom okraji
planiny, asi 350 m na JJZ od vyústenia
kunovo-teplického úvozu. Hranaté
ústie 2 x 2,5 m je situované v SZ
svahu väčšieho, plytkého závrtu, asi
40 m od hrany planiny, resp. 200 m na
SSV od kóty 551 m. Nadmorská
výška: 552 m n. m.

Priepasť objavili v roku 1984 dr.
Liška a Dr. Mitter. Ešte v tom istom
roku ju preskúmal a zdokumentoval
P. Mitter (1985, 1988).

My sme ju prvýkrát lokalizovali
a preskúmali dňa 2. 1. 1998. Pod stenu
klesajúce, zasutené dno v hĺbke –7 m
sa nám javilo celkom perspektívne.
Na akcii dňa 15. 9. 1999 pod vedením
S. Mátého sme toto miesto prekopali
a cez plzivku postúpili 6 m do malej
sienky s komínom a hlinitým dnom.
Z množstva kostí a lebiek (tiež paro-
hov) vyskytujúcich sa na tomto mieste
vyplýva, že v priepasti skončilo svoj
život niekoľko divých zvierat (azda
zasutením závalu v prístupovej
plazivke).

Priepasť Komín (PP-192)
Lokalitu zaregistroval A. Jerg dňa

28. 12. 1997 v závrte, len niekoľko
metrov povyše Dymovej jaskyne (PP-
87). V zime 1999 si tu S. Máté všimol
výduch, ktorý bol rozhodujúci pri
zahájení prác na tejto lokalite. Mysleli
sme si, že medzi jaskyňou a nádejnou
depresiou by mohol byť nejaký
priestor. Toto sa potvrdilo dňa 11. 4.
1999 vykopaním metrovej sondy
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NOVÉ OBJAVY NA PLEŠIVECKEJ PLANINE
Zoltán JERG – Attila JERG (SK Minotaurs) – Tibor MÁTÉ (SK Drienka)

Týmto príspevkom chceme nadviazať na naše predchádzajúce články, kde sme popisovali nové lokality
Plešiveckej planiny. V rokoch 1998 – 2000 sme sa intenzívne venovali o. i. aj aktualizácii Základnej mapy
1 : 10 000, kde sme dokreslili chýbajúce cesty, závrty a samozrejme všetky lokality. Zakreslili sme sem aj
novú hranicu gombaseckého kameňolomu, keďže sa za posledných cca. 10 rokov hranica dobývacieho
priestoru posunula smerom do vnútrozemia planiny o 150 až 200 m a v sú časnosti sa tu ťažia dokonca už aj
závrty !!! Takáto obnovená mapa bude súčasťou aj pripravovaného Atlasu jaskýň Plešiveckej planiny. Na
niektorých povrchových akciách sme boli poriadne prekvapení, keď v známych a v minulostiach už viackrát
preskúmaných oblastiach sme natrafili na ďalšie nové lokality...

Do tohto príspevku sme zaradili sedem lokalít, objavených v rokoch 1999 – 2000 a jednu staršiu lokali-
tu, kde sme prenikli do nového priestoru.
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v škrapovitom ústí budúcej priepasti.
Ústie osmičkového tvaru 1 x 0,45

m sa nachádza v oválne vymytom
škrape (jedno z najkrajších ústí na pla-
nine) asi 6 m nad Dymovou jaskyňou.
Jaskyňa sa nachádza v severnom
svahu skalnatej dolinky, tvorenej
troma závrtmi, približne 300 m na JZ
od Zákrutovej priepasti (PP-49).
Nadmorská výška: 563 m n. m.

Úzka 5 m hlboká vstupná puklina
(SV – JZ) sa smerom na JV rozširuje
do menšej siene s rozmermi 1,5 x 3 x
3 m. Mierne klesajúce dno pokrýva
hlina a napadané kamene. Výzdobu
tvoria hrubé náteky bieleho plastic-
kého sintra a zopár stalaktitov. Komín
v strope sienky vedie až k povrchu.
Celková hĺbka je –7 m. Je neprielezne
prepojená s Dymovou jaskyňou.

Okienková jaskyňa (PP-198)
Jaskyňa sa nachádza 100 m

západne od frekventovanej lesnej
cesty, vedúcej od vidovského úvozu
na lúku Veľká Vasbánya, resp. na lúku
Hatoskút (Šesť studní). Nenápadný
vchod 0,5 x 1 m je situovaný na
južnom úpätí 2 m hlbokého
prepadliska 9 x 7 m, ktoré sa nachádza
v SZ svahu závrtovej dolinky, 230 m
na SSZ od kóty 532 m. Nadmorská
výška: 528 m n. m.

Jaskyňu tvorí nízka, mierne stúpa-
júca plazivkovitá chodba, ktorá sa po
4,5 m zúži na 0,45 m a po 7 m končí
v závale prepadliska. Výrazný prepad
v južnej časti prepadliska presne
kopíruje priebeh jaskyne pod ním. Od
prepadliska je oddelená 1 m mocnou
vrstvou závalu. Ide o prípad, keď sa
strop krasovej dutiny vyúsťujúcej na
povrch chodbou pozd ĺž generálnej
pukliny prepadol a vznikol tak akýsi
priechod medzi závalom. V jaskyni sa
vyskytujú pavúky – hlavne križiaky
z rodu Meta. (Gulička 1975).

Zabudnutá jaskyňa (PP-199)
Aj napriek tomu, že sa jedná

o malú bezvýznamnú lokalitu, jej
história je veľmi zaujímavá. Pri
vchode je ešte stále dobre viditeľné
staré červené číslo 32 (číslovanie V.
Lysenka z Krasovej sekcie SNM
Praha), z čoho vyplýva, že bola
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objavená v druhej polovici šesťdesia-
tych rokov. Poloha tejto jaskynky je
zaznačená aj na povrchovej mape
J. Procházku z roku 1976, avšak bez
čísla a názvu. Neskôr sa na túto lokali-
tu akosi pozabudlo, pretože nefiguruje
ani v jednom zo súpisov M. Erdősa,
ani J. Grega. Pritom leží v tesnej
blízkosti frekventovanej žltej turis-
tickej značky.

Lokalitu sme znovu-objavili
a zdokumentovali v roku 1999.
Nachádza sa 660 m južne od
Lastovičej diery (PP-05), resp. 215 m
na ZJZ od kóty 663 m. Vchod 1,5 x
0,5 m je situovaný pod 2 m vysokou
skalnou stenou, tesne pod SSZ hranou
mohutného lúčnatého závrtu, asi 30 m
východne od žltej turistickej značky.
Nadmorská výška: 656 m n. m.

Vchod vedie do nízkej, mierne kle-
sajúcej plazivkovitej chodby, ktorá po
3,5 m končí. Dno tvorí lístie a humus.
Je bez výzdoby.

Priepasť bratrancov (PP-200)
Počas povrchového prieskumu

(v rámci dokumentačnej akcie)
východnej časti planiny bola dňa 28.
10. 1999 T. Mátém lokalizovaná úzka
puklina s nevyjasneným pokračo-
vaním do hĺbky, situovaná v severnej
strane menšieho závrtu. O tri dni nato,
dňa 31. 10. 1999 sme pred neprie-
lezným vchodom pukliny vykopali
cca 1,5 m hlbokú sondu. Odkryli sme
tak pokračovanie pukliny, ktorá
v týchto miestach je široká len asi
0,35 m. Vchod novej priepasti sme
pomocou sekáča a kladiva rozšírili
v rohu tejto pukliny.

Priepasť sa nachádza tesne nad
dnom plochého, v dolnej časti lúč-
natého závrtu asi 250 m na SV od
Priepasti pod čerešňou (PP-51), resp.
150 m na SZ od kóty 674 m vo
východnej časti planiny (“nad
Brzotínom”). Nadmorská výška: 664
m n. m.

Extrémne úzka vstupná puklina
vyúsťuje z boku do 12 m hlbokého
stupňa. V hornej časti značne úzke
(0,4 m) a kompaktné steny dutiny sa
smerom nadol rozširujú (3 m) do
podzemnej siene predĺženej v smere
hlavnej pukliny V – Z, kde smerom
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dohora stúpa hlinou vyplnená chodba,
ku koncu s rozrušenými stenami
a krátkym výbežkom k JV. Dno tu
tvoria väčšie balvany zrútené zo
stropu na krížení smerov tektonických
porúch. Na opačnú stranu dno siene
strmo klesá a cez 4 m stupeň padá na
šikmé dno koncovej puklinovej chod-
by v hĺbke –21,2 m. Dno tvorí zával.
Výzdoba sa v priepasti vyskytuje len
ojedinele, podobe nátekov a menších
stalaktitov. Keďže smer generálnej
poruchy je kolmý na sklon svahu
závrtu, možno predpokladať, že pri
vzniku zohralo významnú úlohu gra-
vitačné “odsadnutie” závrtu.

Priepasť Humus (PP-201)
Otvorený vchod tejto lokality bol

nájdený T. Mátém dňa 23. 10. 1999.
Pri prieskume bol neskôr Z. Jergom
prekopaný prechod hlbšie, za neprí-
jemnú vstupnú plazivku.

Nachádza sa v SV stene veľkého
závrtu (na dne s kótou 517 m) južnej
časti planiny, cca 200 m na SV od
Zbojníckej priepasťovitej jaskyne
(PP-20). Depresia s lokalitou je umiest-
nená asi v strede závrtu na okraji
mohutných škrapov. Nadmorská
výška: 536 m n. m.

Priepasťovitá jaskyňa predstavuje
šikmo uklonenú poruchu (sklon 40°)
v úvode so vstupnou plazivkou, ktorá
je vysoká len 0,35 m. Dno je vyplnené
výkalmi neznámeho zvieraťa (názov
jaskyne vznikol práve pri plazení sa
týmito časťami). Plazivka vyúsťuje
v strope asi 3 m vysokej sienky
s rozmermi 2,5 x 4 m. Na stenách sa
nachádzajú sintrové kôry hnedej farby
a tiež zvláštny kvapľový útvar (nátek)
bielej farby podobný dutým útvarom
v priepasti Zombor (PP-04). Dno dva
metre hlbokého stupňa v rohu sienky
pokračuje do neprieleznej, perspek-
tívnej plazivky záveru jaskyne.

Nakopené kamene pred vchodom
jaskyne svedčia o tom, že sa tu v mi-
nulosti už pokúšal niekto sondovať.

Priepasť Žumpa (PP-205)
Dňa 27. 2. 2000 bola A. Jergom

objavená v južnej časti planiny iniciál-
na depresia s priemerom 4 m a hĺbkou
–1,5 m. Výduchy v snehu na dne
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depresie len podporili ďalší prieskum tejto zaují-
mavej lokality, ktorej polohu sme doteraz akosi
prehliadli, keďže sa nachádza v tesnej blízkosti
lesnej cesty pri vidovskom závoze. Objaviteľ
v priebehu dvoch akcií (dňa 5. 3. a 7. 3. 2000) depre-
siu prekopal a tým pripravil na prieskum dňa 9. 3.
2000. Dôsledkom silného topenia sa snehu v priebe-
hu prieskumnej akcie, blato v priepasti doslova tiek-
lo, takže sme názov “Žumpa” jednoznačne odsú-
hlasili.

Úzke puklinovité ústie sa otvára na dne
lievikovitej depresie, 130 m na Z od vyústenia
vidovského úvozu na planinu. Nachádza sa pri dol-
nom konci asi 100 m dlhej závrtovej doliny, resp. asi
10 m od západnej hrany závrtu. Tesne vedľa vchodu
je plošina (milier) na pálenie uhlia, z ktorej nánosy
sa vyskytujú tak v depresii, ako aj na dne priepasti.
Či s týmto milierom súvisí aj zachovalá keramická
nádoba nájdená v hĺbke 0,3 m pod zemou v sonde
priepasti, nevieme. Nadmorská výška ústia je 492 m
n. m., čím je táto priepasť druhou najnižšie
položenou lokalitou na povrchu planiny.

Priepasť pozostáva z jednej puklinovitej šachty,
ktorej úvodné časti sú extrémne úzke. Smerom dole
sa priepasť mierne rozširuje a cez dve malé hlinené
plošinky padá až na dno v h ĺbke –19,4 m. Silné
nánosy hliny na stenách ako aj na dne sa priplavili
z dolinky, v ktorej je priepasť centricky umiestnená.
Má korózny charakter.

Storočné prepadlisko (PP-208)
Lokalita bola objavená a hneď aj zdokumento-

vaná T. Mátém a Z. Jergom 24. 4. 2000 počas povr-
chového prieskumu. Nachádza sa v strednej časti
planiny, juhozápadne od Babičovej poľovníckej
chaty (nad cisternou), resp. 200 m na JV od Ľudskej
priepasti (PP-143). Nachádza sa na SZ hrane (už vo
svahu plytkej vyvýšeniny medzi závrtmi) menšieho
závrtu, vo veľmi hustom, nepriehľadnom kro-

vinatom poraste. Na J okraji prepadliska rastie divá
hruška. Nadmorská výška: 697 m n. m.

Prepadlisko má zhruba obdĺžnikovitý pôdorys
s rozmermi 5 x 3 m a jeho ohraničenie tvoria 2 – 3
m vysoké skalné stienky (silne rozrušené) a z južnej
strany plytký suťový svah. Dno tvorí balvanovitý
zával. Ide o perspektívnu lokalitu, ktorá však
vyžaduje náročné sondovanie. Okolie prepadliska je
zarastené hustým krovím (hlavne drienka, lieska,
borievky a pod.), preto sa ťažko lokalizuje.
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História objavu
Je krátka a “história” je vari i príliš vznešeným

slovkom. Pred cca štvrťstoročím si dobrý znalec
okolitého terénu hrhovčan p. Emil Mihálik, s ktorým
nás zoznámil strarosta obce Hrhov Tibor Izsák, vši-
mol akúsi dieru priamo v masíve Holubej skaly,
ktorá by nás, reku, mohla zaujímať. A tak, 21. 1.
2001, keď sme si na odporúčanie oboch pánov
obzreli podľa pôvodnej dohody jedno zaujímavé
miesto vo svahu planiny, vybrali sme sa k impozant-
nej Holubej skale oživiť spomienky p. Mihálika.
Keď sme si o 950 zastali oddýchnuť na plateau pod
Holubou, vyriekol som vetu, po ktorej Bäbä (Maťo
Gaško) vyvrátil oči k nebu, lebo zvyčajne zaváňala
objavom: “Idem na povrchovku”. Už o 955 som
zaručal smerom k nemu i Jožovi Psotkovi, aby
dobehli aj s čelovkou. Našiel som novú dieru! Za pár
minút som jej aj dal meno - Holubia priepasť.
Objavná perforácia v stene žľabu mala rozmery 0,15
x 0,1 m a ledva sa tam vopchala päsť s kameňom,
ktorý padal nehlboko, ale padal a čelovka ukazovala
neznáme priestory. Ručne sme spolu s Bäbäm, a
Jožim odvalili časti zvetranej steny a puklinu zväšili
na 0,3 x 0,1 m. Otvor bol neprielezný - situácia
vyžadovala náradie. 27. 1. 2001 som bol v časovej
tiesni, ale vďaka spoluobjaviteľskému tímu: Bäbä
Gaško, Ferä Horčík, Vladmän Papáč, JožäČar
Psotka a p. Emil Mihálik, s ktorými sme sa vyslovene
vrhli na dieru, som si mohol o 1150 vychutnať prvo-
zlez a o 1206 už trieliť dolu žľabom, aby som za 15
minút dobehol na autobus pri Hrhovských rybníkoch.
V diere zatiaľ pracoval [knieža] Vlad, ktorý
rozširoval dovtedy neprielezné pokračovanie, aby ho
vzápätí, ako prvý, pokoril. Objavili sme celkom
pozoruhodnú jaskynku. 8. 2. 2001 na lokalitu
nabehla klasická dokumentačná partia: autor tohto
článku a Máťa Horčík, ktorí jaskyňu zamerali,
zdokumentovali, prepojili vstupnú šachtičku
zavalenú zvetralinami s dómovitou sieňou a konšta-
tovali sklamanie pokiaľ ide o perspektivitu jaskyne.

Mimochodom, dieru p. Mihálika sme na 1. akcii
(21. 1.) nenašli, aj keď sme preliezli celú ním
označenú časť Holubej skaly a skromný Bäbä,
“fujurás, resp. hegyi-tóth” a expert na voľné lezenie,
povestný opakovaním výroku “daj cucnuť”, sa trúsil
až do značne exponovaných partií tohto mohutného
vápencového útesu, odkiaľ si, podľa povesti, vojaci
uhorského kráľa Bela IV. naznášali vajec skalných
holubov (IZSÁK in verb.).

Poznámky ku administratíve,
geológii a geomorfológii okolia

priepasti

Lokalita spadá do cca centra katastrálneho
územia obce Hrhov (ZM 10 37-41-11) v okrese
Rožňava v Košickom kraji.

Priepasť sa vytvorila v masívnych svetlosivých
wettersteinských vápencoch ladinsko-kordevol-
ského veku v rifovom komplexe centrálnej časti
planiny Horný vrch (auct. MELLO 1996). Lokalita je
situovaná v nadmorskej výške A2*/510 m n. m., v cca
hornej tretine južného svahu planiny, resp., sensu
LIŠKA (1990, pp. 50, 51): v strmej, erózno-
denudačnej vápencovej stráni so sklonom vyše 30°,
ktorá tvorí transportný úsek s výstupom materskej
horniny. Samotný objaviteľský lokus bol nájdený
v sčasti deštruovanej stene žľabu.

Žľaby podľa LIŠKU (1990, p. 51) rozčleňujú tieto
stráne a samotné sú najčastejšími cestami transportu
sutí z vyšších polôh. Ich vek je kvartérny; pod ľa
LOžEKA (in LIŠKA 1990, p. 62) sa vytvárali v stred-
nom pleistocéne na tektonicky predisponovaných
miestach. Nakoľko plnia/plnili žľaby hydrologickú
funkciu, je otázne, ale niektoré minimálne sezónne
koncentrujú/koncentrovali vody počas meteorolog-
icko-hydrologických maxím (napr. topenie snehu,
prietrže mračien, dlhodobé výdatné zrážky), čo bolo
už napokon viackrát v Slovenskom krase re-
gistrované. Takéto sezónne toky mohli, mimo-
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HOLUBIA PRIEPASŤ (Horný vrch) VO VZŤAHU
K SVAHOVÝM VERTIKÁLAM V SLOVENSKOM KRASE

Gabriel Lešinský, Speleoklub DRIENKA
http://www.drienka.host.sk

V roku 1997 sme sa s Máťom Horčíkom v Hrhovskej krčme dopočuli o zabudnutých zaujímavých lokalitách
na Hornom vrchu. Bližších informácií okrem nejasnej lokalizácie však nebolo a tak sme sa venovali iným
podcelkom v krase. Keď sa začalo stmievať nad Dolným vrchom a Veľkým Paklánom, a hrozila búrka vy-
hlásením tzv. chráneného ložiskového územia, čo by znamenalo rozsudok smrti nad týmito skvostami
v Turnianskej kotline, stretli sa naše cesty s obetavými Hrhovčanmi, ktorí si spomenuli na viacero jasky-
niarsky zaujímavých miest na južnom svahu Horného vrchu. Holubia priepas ť sa pritrafila nečakane pri ich
preverovaní a príjemne nás všetkých prekvapila.
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chodom, ovplyvniť speleogenézu jaskýň vo svahoch
i keď v prípade Holubej priepasti to nepredpo-
kladám.

Výskyt priepastí vo svahoch planín je abun-
dančne, v pomere k známym vertikálam v Sloven-

skom krase, veľmi nízky, nehovoriac už o polohách
v žľaboch. Priepastí sa pravdepodobne v svahoch
vyvíja menej, hoci treba zdôrazniť, že svahy planín
sú najmenej preskúmané a že ústia mnohých sva-
hových vertikál môžu byť prekryté suťovými
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plášťami - predovšetkým práve v žľaboch. Pokiaľ
ide o Horný vrch sensu stricto (vyjmúc masív
Drieňovca, Borčiansku planinu a Borčiansku bráz-
du), podľa mojich vedomostí sa v južnom svahu
planiny nachádza 7 a v jej severnom svahu 4 ver-
tikálne jaskyne; spolu teda 11.
*A2: nadm výška odčítaná zo ZM 10.

Morfológia a výplň priepasti
Jaskyňu tvorí rozmerovo málo presvetlená, v sme-

re SV/JZ pretiahnutá priepasťovitá kaverna s mean-
drovitým zvlnením stien, ktorá sa približne kolmo na
žľab ukláňa do širšej bázy Holubej skaly.

Umelo rozšírený, vchod má v náryse tvar rovno-
ramenného trojuholníka s parametrami 0,7 x 0,25 m
(v x š) a prechádza do vstupnej šachtičky, cca 2,8 m
hlbokej, ktorá po odstránení závalu M. Horčíkom
komunikuje s nižšie položenými priestormi. Pri
strope úzkej (0,3 - 0,5 m) dominantnej poruchy je
možné prejsť k zasintrovanej prepážke, ktorou je
puklina, v týchto miestach extrémne zúžená, prede-
lená. Severovýchodnejší otvor bol umelo rozšírený
na 0,2 m no napriek tomu je stále extrémne úzky
a môže spôsobovať problémy. Pozdĺž predisponu-
júcej poruchy sa ním dá zostúpiť do dominanty
priepasti - relatívne vysokej uzavretej siene s roz-
mermi (1,2 /š/ x 3 /d/ x 4,5 m /v/).

Výplň - dno - tvorí sčasti odkorodovaná suť
rôznej frakcie, od kamenistej, cez balvanitú (zasin-
trovanú) na dne a drobnozrnný viac-menej suchý
hlinitý sediment. Chemogénnu výplň reprezentujú
hojné dobre vyvinuté pizolitické formy na stenách
v celej priepasti, stalaktity (až 0,3 m), sintrové
náteky a záclony - všetko v odtieni hnede a okru.
Jaskyňa je vlhká, avšak nie mokrá. Bez výraznej
cirkulácie vzduchu. Priepasť je klasicky zleziteľná.

Polygónový ťah dosiahol dĺžku 15,32 m pri
denivelácii 5,93 m.

Náčrt predpokladanej genézy
priepasti

Vznik jaskyne predisponovala nevýrazná ver-
tikálna porucha smeru 210°/30°, ktorá má charakter
rozsadliny vytvorenej horizontálnym gravitačným
posunom svahovej kryhy, pričom vo svojom priebe-
hu preráža, resp. napája sa na svahový žľab. Na

povrchu je vysledovateľná aj niekoľko desiatok
metrov opačným smerom. Celkový habitus
priepasti modelovali dominantne korózne procesy
v dôsledku pôsobenia vertikálne cirkulujúcich
atmosferických vôd, ktoré výrazne rozšírili sva-
hovú diskontinuitu, procesy rútenia i akumlácie
rezíduí rútenia. V čase zameriavanie jaskyne bola roz-
topená v širokom okolí snehová pokrývka a z mno-
hých puklín v jaskyni kvapkala voda prestupujúca
masívom. V zmysle BELLU (1994) Považujem
jaskyňu za korózny genetický typ jaskynných
priestorov.

V tejto súvislosti by som rád nepriamo citoval
výrok Peťa Holúbeka v jednom našom rozhovore
(24. 1. 2001), že teórie [genézy jaskýň] majú síce
svoj zmysel, ale jedinečnosť a zložitosť týchto pro-
cesov i okolností hovoria, aby sme sa na vznik jaskýň
pozerali skôr srdcom. Cítim to takisto, i keď
vyššienapísané riadky svedčia o neustálej snahe
človeka hľadať vysvetlenia, vyslovovať predpokla-
dy, hoci s rizikom, že ich raz zmetie zo stola čas, či
ľudia. K pravdám sa ale často dá dostať vyvrátením
predpokladov. V tomto zmysle považujem úvahy
o speleogenéze za zmysluplné a inšpirujúce.

Záver
Holubia priepasť je ďalšou z veľmi mála plani-

nových svahových vertikálnych jaskýň v Sloven-
skom krase. Obohacuje monotónny svah planiny
minimálne svojou atypickou expozíciou a nenápad-
nou, skromnou krásou.
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Úvod
Priepasť Krulova baňa bola donedávna známa

viac- menej len historikom, najmä vďaka hromadnej
exkurzii Uhorského karpatského spolku v roku
1880, keď lokalitu navštívil aj Karl Siegmeth, vte-
dajší predseda Komisie pre výskum jaskýň Uhorskej
geologickej spoločnosti (K. Siegmeth, 1887, 1891,
Ľ. Gaál - M. Lalkovič 1999). Zmienil sa však o nej
aj Albert Scholtz (1888), ktorý dobre poznal a
popísal niekoľko krasových javov v širšom okolí
Turne. V súpise krasových javov v CHKO
Slovenský kras ju Mikuláš Erdős (1990) spomína
pod názvom Psia diera.

Krulova baňa sa znovu dostala do pozornosti
speleológov v roku 1998, keď dňa 24. júla Roman
Mlejnek ohlásil mimoriadne silné znečistenie jej
dna. Po niekoľkých kontrolných pochôdzkach aj so
zástupcami odboru životného prostredia okresného
úradu Košice-okolie a po získaní potrebných
finančných prostriedkov zo Štátneho fondu život-
ného prostredia, jaskyňa bola vyčistená v dňoch 19-
24. októbra 2000. Čistenie realizovala firma
FAGUS-SIL s.r.o. z Rimavskej Soboty v spolupráci
so speleológmi Jaskyniarskeho klubu SMOPaJ
Rimavská Sobota. Pre zaujímavosť uvádzame, že
z priepasti bolo vytransportovaných 1416 kg
domového odpadu a 305 kg kovového šrotu. Z

hľadiska ochrany vodného zdroja (priepasť leží
v pásme 2. stupňa hygienickej ochrany vodného
zdroja) najnebezpečnejšie znečistenie predstavovali
zvyšky hovädzieho dobytka (5 úplných kostier), 2
ovcí a 4 sliepok v štádiu rozpadu, ale aj ďalšie
pozostatky hydiny, zajacov, mačiek, kôz, líšky
a psov ako aj rôzne lieky, farby, igelitové obaly po
vý-bušinách a po umelých hnojivách. Priepas ť
Krulova baňa bola niekoľko desiatok rokov využitá
ako obecná skládka odpadov. Súčasťou prác bolo aj
oplotenie vchodu priepasti dreveným plotom a
označenie lokality štátnym znakom a textovou
tabuľou. Po vyčistení bola priepasť zameraná dňa
24. 10. 2000.

Lokalizácia
Krulova baňa sa nachádza na strmom, západne

orientovanom svahu kóty 902 východne od obce
Hačava, v uzávere Hájskej doliny. Hoci je v tesnej
blízkosti Slovenského krasu, neleží ani na území
CHKO, ani v rovnomennom orografickom celku.
Podľa geomorfologického členenia Slovenska je
v rámci oblasti Slovenského rudohoria zaradená do
celku Volovské vrchy a do podcelku Pipítka.
Administratívne patrí do katastrálneho územia obce
Hačava v okrese Košice-okolie. Ku vchodu sa
najľahšie dostaneme poľnou cestou v úzkej bočnej
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Krulova baňa vo Volovských vrchoch
Ľudovít Gaál - Ladislav Iždinský

Čistenie Krulovej bane
Foto Ľ.Gaál

Otvor priepasti Krulova baňa
Foto Ľ.Gaál
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dolinke oproti dedinskej krčme, kde asi 100 m od
posledných domov na ľavom svahu doliny v lesnom
poraste narazíme na otvor.

Popis priepasti
Priepasť je prístupná impozantným vertikálnym

vchodom s rozmermi 3,9 x 3,5 m. Na jej stenách,
najmä na východnej strane, sa nachádzajú staré
odumreté náteky, sintropády, miestami aj so stalak-
titmi. Má hĺbku 13,5 m. Je založená na vertikálnej
poruche smeru 10-190°, ktorá sa smerom ku dnu

zvonovite rozširuje. Priepasť vyúsťuje do priestran-
nej sály s pôdorysnými rozmermi 10 m x 12 m.
Odumretá výzdoba vo forme nátekov a stalaktitov sa
nachádza aj na výbežkami členitej južnej stene sály
(priepasti). Mladšia výzdoba so stalaktitmi a nátek-
mi sa vyskytuje v 2-2,5 m vysokom bočnom
výbežku severnej steny, asi 3 m odo dna.

Na dne priepasti sa nachádza mohutný násypový
kužeľ, zložený z hlinitej, nižšie aj hlinito-kamenitej
sutiny, humusu a organických zvyškov. Hrubo-
úlomkovitá kamenitá výplň je rozšírená najmä na
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okrajoch kužeľa. V západnej časti spodnej sály, asi
od jej polovice, je v 2-3 metrovej výške vyvinutý
zaujímavý zarovnaný strop, pokrytý jemným
povlakom spevneného bieleho sintra. Pretože
vápenec materskej horniny nie je vrstevnatý, nie je
pravdepodobný mechanický pôvod vytvorenia tejto
časti stropu cestou zrútenia a nie je tu sledovateľná
ani horizontálna tektonická porucha. Preto sa dom-
nievame, že ide o korózny plochý zarovnaný strop,
vytvorený v prostredí stagnujúcej vody v minulosti
(v zahraničnej literatúre označený ako bevels,
laugdecken).

Z dna priepasti vybieha ďalších 6 krátkych
výbežkov. V južnom výbežku priepasť dosiahuje
najväčšiu známu hĺbku 17,2 m. Ďalší výbežok na
východnej strane priestoru je vo výške 2 m odo dna
a prechádza do 7-8 m vysokého komína. Zo speleo-
logického hľadiska je najvýznamnejší severný
výbežok, ktorý je založený na markantnej tektonick-
ej poruche v pokračovaní vstupnej priepasti. Dno tu
prudko klesá na sever až do hĺbky 16,6 m (od
otvoru). Pokračovanie priepasti sa očakáva vo vodou
vymývanej pukline, ktorá smeruje do h ĺbky, je však
zatarasená napadanými balvanmi.

Celková dĺžka meračských ťahov v jaskyni je
41,4 m, hĺbka 17,2 m.

Priepasť Krulova baňa sa vytvorila vo svetlých
kryštalických vápencoch (mramoroch) strednotria-
sového (aniského) veku príkrovu Bôrky. Spolu s
glauakofanitmi a v menšej miere aj s chloriticko-
sericitickými fylitmi tu tvoria metamorfované tek-
tonické podložie silického príkrovu. Spravidla
vytvárajú morfologicky ostro vystupujúce kopce,
následkom čoho tu vznikla svojrázne členitá krajina,
odlišná od vápencových planín Slovenského krasu.
Svetlé kryštalické vápence sú stratigraficky zaradené

do dúbravského súvrstvia (J. Mello a kol. 1997).
Krulova baňa geneticky reprezentuje starú (snáď

pliocénnu) koróznu priepasť, ktorá sa vytvorila na
výraznej vertikálnej tektonickej poruche smeru 10-
190°. Sú v nej však rozoznateľné aj ďalšie poruchy
smeru 165-345°, alebo 50-230°. Po ďalšom poklese
hladiny krasovej vody neskoršie došlo k upchatiu
a k vysokému vyplneniu puklinovitých priestorov
priepasti. Voľne prístupnou zostala len súčasná
priestranná sála, ktorá bola zrejme korózne rozšírená
stagnujúcou vodou v minulosti.

Krulovu baňu v súčasnosti preto považujeme za
veľmi významnú najmä z geomorfologického
hľadiska, ktorá poskytuje informácie o etapovitom
pohybe zemskej kôry v mladších geologických
dobách, ale je hodnotná aj z hľadiska historického
a po vyčistení je nádejnou a impozantnou speleolo-
gickou lokalitou.
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Koľko je na Slovensku jaskýň?
Peter HOLÚBEK

Na začiatku februára roku 2001 v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom
Mikuláši evidujeme 4234 jaskýň a priepastí spĺňajúcich kritériá pre podzemné priestory. V priebehu roku
2000 pribudlo na Slovensku viac ako 100 nových lokalít. Vä čšinu z nich objavili, preskúmali a zdokumen-
tovali členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti. Medzi posledné zaevidované lokality patrí 14 metrov
dlhá Kamzíčia jaskyňa v Demänovskej doline (informácia Ing. I. Kráľ) a Jaskyňa Fľaškového stromu
v Slovenskom krase na Jasovskej planine (informácia dr. Z. Hochmuth). Najviac, 662 jaskýň je evidovaných
Slovenskom krase, ďalej nasledujú Nízke Tatry s 549 lokalitami a Spišsko-gemerský kras so 489 známymi
jaskyňami a priepasťami. Potom nasleduje Veľká Fatra s 335 lokalitami. Tatry majú spolu so Strážovskými
vrchmi rovnaký počet, 287 evidovaných podzemných krasových javov, Malé Karpaty 245 jaský ň a priepastí.
V Malej Fatre sa eviduje 119 a v Revúckej vrchovine 101 podzemných lokalít.
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Na Slovensku evidujeme 66 jaskýň a priepastí s vý-
skytom ľadu, z toho s celoročným výskytom
pevného skupenstva vody označovaných ako
ľadové, evidujeme 40 (Bella 1995). Mnohé sú svo-
jou rozlohou či objemom firnu a ľadu málo zaují-
mavé, niektoré sa tešia celosvetovej pozornosti,
najmä Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská
ľadová jaskyňa a Silická ľadnica. V súčasnej nepriaz-
nivej globálnej klíme zaznamenávame neustále sa
zvyšujúce priemerné ročné teploty, čo spôsobuje
úbytok ľadovej hmoty na zemeguli. Ročne ubudne
asi 6% arktického ľadu, a v roku 1999 bolo dokonca
možné na severný pól doplávať člnom. Ústup
horských ľadovcov je známy už z konca 18. storočia
(Kettner 1940) a neustále pokračuje. Aj keď sú
ľadové jaskyne do značnej miery izolované od
vonkajšej atmosféry , v mnohých prípadoch aj tu
možno pozorovať úbytok ľadovej hmoty (Halaš
1983, 84, 89). Priaznivú bilanciu nárastu ľadu má
azda len Dobšinská ľadová jaskyňa. Časť ľadu ale
sublimuje, časť sa pod vlastným tlakom v podloží
roztopí, čím vzniká rovnovážny stav. Atraktívna
Demännovská ľadová jaskyňa bez každoročného
umelého zaľadňovania by pravdepodobne ľadovou
už nebola a rapídny úbytok skromnej ľadovej hmoty
v Silickej ľadnici nemôže zastaviť ani UNESCO.

Nové objavy v Ďumbierskom vysokohorskom
krase (Štéc 1999) dokazujú, že napriek nepriaz-
nivým klimatickým zmenám môžu vznikať aj dnes
nové ľadové jaskyne. Jaskyňa studeného vetra bola
objavená koncom augusta 1998 za trochu dramatic-
kých podmienok, nakoľko sa jej objavný vchod
nachádza v ŠPR - Ďumbier. Prvotný klimatologický
prieskum potvrdil nízke teploty zhodné s J.M.N.
(Jaskyňa Mŕtvych netopierov) príznačné pre
vysokohorské jaskyne s hodnotami 3,2 až 3,6 oC.
Holé steny a strop v jaskyni a ľadovcom modelovaná
dolina Štiavnica dávala jaskyniarom tušiť, že bola v mi-
nulosti zaľadnená. Zosun sutiny na povrchu uzavrel
ponorné hrdlo priepasti, čím zamedzil atmosferické-
mu vzduchu v chladnom ročnom období ochladzo-
vať jaskyňu a zásobovať ju snehom. Možno po
tisícročiach mohlo dôjsť pri ďalšom zosuve k zno-
vuotvoreniu priepasti, no človek napomohol prírode
a otvoril ju vďaka objaviteľskému zápalu.
Mikroklimatické podmienky sa zmenili a do jaskyn-
ných priestorov začal prenikať studený vysoko-
horský vzduch a množstvo snehu. Presne o rok, kon-
com augusta 1999 prieskumníkov prekvapila na dne

priepasti firnová čiapka 2m vysoká s objemom 4 m3.
Po horúcom auguste teplota vzduchu prudko klesá,
a v noci sa objavujú prvé mrazíky. Ďalšie topenie
firnu sa preto v jaskyni zastavuje, a začiatkom
novembra nastáva počiatok zimného ochladzovania
s prírastkom snehu v podzemí. Záujem speleológov
o túto  lokalitu dnes už 1700 m dlhú a 130 m hlboku
vzrástol aj s klimatologického hľadiska. Jaskyniari
uskutočnili podrobné izotermické merania teplôt
a prúdenia vzduchu v zaľadňovanej časti jaskyne.
Ešte koncom júna bol objavný vchod uzavretý pod
firnoviskom s mocnosťou 5 m. Nasledovná obhliad-
ka v júli upozornila na prírastok firnu po dno vstup-
nej časti priepasti. Podrobné mikroklimatické mera-
nia vykonali M.Štéc a M.Šteller koncom augusta
2000. Prírastok firnu dosiahol 37 m 3 a jeho hrúbka
presahovala 3,5 m.

Izotermické meranie prinieslo zaujímavé prvotné
poznatky o vznikajúcej ľadovej jaskyni v Nízkych
Tatrách. Pri vonkajšej teplote 11,2 - 7,6 oC počas
merania povieval cyklicky slabý vetrík o sile 1-2
m/s, pričom ovplyvňoval prúdenie vzduchu vo
vchode z rýchlosti výduchu 1m/s do rýchlosti nasá-
vania 0,5 m/s. Jaskyňa teda dýchala , čo spôsobova-
lo častú zmenu teploty (v najužšom mieste)v hrdle
priepasti v rozsahu 3,5 -5,6 oC.Vo vstupnej vertikále
teplota klesla na 2,7 oC a na jej dne v hľbke 6m
dosahovala len +0,3 oC. Tu sa nachádzalo horné čelo
firnoviska s mocnosťou 0,5 m pričom strmo uklo-
nené klesalo do hľbky 20 m. Ľavý okraj firnoviska
tvorí súvislá vrstva krištalického snehu pokrytého
vrstvičkou čiernej zeminy splavenej z po-vrchu v let-
nom období s množstvom egutačných jám od
skvapovej vody. Pravý okraj je nesúvislý a v dru-hej
priepasti 8m hlbokej prechádza do kaňonu az po dno
priepasti. Tu končí mohutným 3,5 vysokým čelom,
kde možno pozorovať prvotnú vrstevnatosť starého
a nového firnu ohraničeného humusovou vrstvičkou.
Klasická stropná ľadová výzdoba v prie-pasti
absentuje, no bohaté zastúpenie v strednej časti (
hĺbka 8-12 m) má stropná inoväť. Najnižšia teplota
bola  nameraná pod druhou priepas ťou s hodno-
tou -1,0oC. Dno priepasti je ohrievané teplejším
vzduchom prúdiacim z horných častí jaskyne na
hodnotu -0,4oC. Výrazné znaky po turbulencii prú-
diaceho vzduchu z vnútra jaskyne sú viditeľné na
mnohých miestach firnoviska najmä v Ľa-dovom
kaňone s viacerými tunelmi kruhového prierezu
vytvorenými naprieč firnoviska.
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Nepochybne ide o ojedinelý klimatologický jav
prirodzeného zaľadňovania jaskyne  vďaka špeci-
fickým geografickým dannostiam, ktoré určujú tepel-
nú bilanciu v jaskyni ovplyvňovanej expozícíou
úbočia a vchodu jaskyne vzhľadom na svetové strany
ako aj nadmorskou výškou 1640 m. Vzhľadom na
horeuvedené špecifiká si Jaskyňa studeného vetra iste
zaslúži podrobnejší  klimatologický výskum. O zatiaľ
nedostatočnom prechladení horninového plášťa
svedčia hlboké egutačné jamky vo firne až na skalné
podložie spôsobené skvapom ,,teplej,, vody zo stropu.
Naopak o začínajúcom premŕzaní horninového plášťa
upozorňuje celoročný výskyt stropnej inoväte v stred-
nej časti priepasti. Ak zvážime, že premena kvapal-
ného skupenstva vody na pevné pri nezmenenej
teplote 0 oC spotrebuje toľko energie ako jej ohrev
z 0 oC na 100 oC, potom si veľmi ľahko uvedomíme
aký ťažký súboj prebieha medzi neustále ohrievanou
materskou horninou a studeným vetrom prúdiacim do
útrob zeme. Zvýšenú pozornosť si zaslúži najmä
meranie ochladzovania horninového plášťa a jeho
ovplyvňovanie infiltrovanými vodami vďaka priazni-
vo ukloneného súvrstvia a tektonickej narušenosti
vápencového masívu Kozích chrbtov a Králičky.
Samotný nález klasickej ľadovej výzdoby v podobe

stalaktitov a stalagmitov bude znamenať začiatok
skutočného režimu ľadovej jaskyne s dostatočnou
energiou na výrobu autochtónnej ľadovej výzdoby
ako je tomu napríklad v Dobšinskej ľadovej jaskyni.
Domnievame sa preto, že ľadové jaskyne nemusia
byť priamym dedičstvom štvrtohorného zaľadnenia,
ale ich klimatickú zmenu mohla spôsobiť aj náhla
zmena v ich morfológii, a následný prienik sne-
hových más do podzemia za veľmi priaznivých kli-
matických podmienok. Akumulácia snehu a firnu
takto vytvorila mohutný akumulátor chladu pôsobiaci
na jaskynné prostredie, ale aj na horninový plášť, čo
spôsobovalo spomalenie jeho ohriatia v teplejšom
období. Z histórie vieme, že pokusy s umelým
zaľadnením jaskynných priestorov len na báze
ochladzovania prúdiacim vzduchom neboli úspešné
(Belanská jaskyňa). Veľa informácií do tejto prob-
lematiky môže vniesť len systematické pozorovanie
v novoobjavenej Jaskyni studeného vetra.

Tektonicky podťatá lavica vápencového súvrstvia
tvoriaca južnú stenu vchodu do jaskyne je každoročne
posúvaná ľadovým klinom o 5 cm, čo spôsobí jej zrúte-
nie a zasypanie objav-ného vchodu. V dôsledku toho
nastane zmena klimatických pomerov s následkom opä-
tovneho zániku vznikajúcej ľadovej hmoty.
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Počas 40. jaskyniarskeho týždňa SSS v De-
mänovskej doline sme našli severne od brala Sokol
priestrannú tunelovú jaskyňu so stopami osídlenia.
V speleologickej literatúre a materiáloch z Demä-
novskej doliny o nej nebola známa žiadna zmienka.
Z tohoto dôvodu sme ju podrobnejšie preskúmali a za-
merali. Vchod do tejto jaskyne, nami nazvanej
Tunelová, sa nachádza v nadmorskej výške 867
metrov pod nevýrazným bralom situovaným vo
východnom úpätí Sokola, severne od dolinky Nižný
Blatník. Polygónový ťah má dĺžku 25 metrov. Ide
o horizontálny fragment rozsiahlej riečnej jaskyne
s profilom 2 x 4 m (v x š), ktorá azda v minulosti
súvisela s dnešnými fragmentami tunelovitých
chodieb zachovaných v brale Sokol. Východný
vchod jaskyne je tvorený umelou skalnou stenou,
ktorá prípadných návštevníkov chráni pred nepriaz-
ňou počasia. Hlbšie v jaskyni sú ešte zachované
stopy po dvoch rozpadnutých múrikoch. V komíne
pri západnom vchode do jaskyne sa nachádzajú
tesné priestory ukončené závalom. Cítiť tu prievan,
ale je to len krátka komunikácia s povrchom.
Západný vchod je zaujímavý jazierkom, ktoré mohlo
v minulosti slúžiť ako zdroj pitnej vody. V jeho
blízkosti sme našli črepy minimálne z dvoch hli-
nených nádob. V tejto oblasti je aj plytká depresia,

ktorá je možno staršia amatérska archeologická
sonda. Pod vedením V. Struhára z Liptovského
múzea v Ružomberku tu bola v oblasti západného
vchodu vykopaná prieskumná archeologická sonda.
Podľa nájdených črepov bola jaskyňa pravdepodob-
ne osídlená v staršej dobe železnej alebo v neskoršej
lužickej kultúre. Iné nájdené črepy sú mladšieho
dáta. Sú vytáčané na hrnčiarskom kruhu a môžeme
ich zaradiť do 14. - 15. storočia.

Približne 25 metrov južnejšie od Tunelovej
jaskyne sa nachádza v nadmorskej výške 869 metrov
Jaskyňa č. 8. (pokračovanie číslovanie v zmysle
príspevku I. Kráľ - P. Holúbek, 1998). Ide o frag-
ment riečnej jaskyne, kde v ďalšom postupe bráni
suť spevnená sintrom. V nenápadnom vchode
s rozmermi 0,4 x 2 m (š x v) bolo cítiť slabší studený
prievan, ale v podzemí nebolo možné jeho zdroj
identifikovať. Azda výkopové práce by mohli
priniesť ďalšie poznatky o tejto lokalite. V jaskyni
medzi m. b. 1 a 2 je zaujímavý násyp svedčiaci o
tom, že v minulosti tu mohol niekto niečo zakopať.
Jej zameraná dĺžka je 4,16 metra.

Od predchádzajúcej lokality je 10 metrov
južnejšie otvor do Jaskyne č. 9. Jej pohodlný vchod
s rozmermi 4 x 2,5 m (š x v) sa nachádza v rovnakej
nadmorskej výške ako vchod do Tunelovej jaskyne.
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Nové jaskyne v Sokole v Demänovskej doline
Peter Holúbek, Ivan Kráľ a Ján Vajs
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O jej eróznom pôvode svedčia dva tesné neprielezné
kanáliky vybiehajúce na severozápad a juhozápad.
Dnešná jaskyňa so zameranou dĺžkou 6,4 m je
výsledkom mrazového zvetrávania, ktoré postupo-
valo v smere tesných eróznych chodbičiek. Tento
jaskynný priestor je pre svoj charakter ideálne
miesto na úkryt pred nečasom.

Asi 10 metrov južne od tejto lokality sa nachádza
väčší kryogénny previs nespĺňajúci kritéria pre
podzemné priestory. Aj tu sa nachádzajú tesné
neprielezné erózne kanáliky, ktoré sú charakteris-
tické pre celé bralo Blatník. Archeologická sonda
vykopaná aj pod týmto previsom by azda mohla
priniesť zaujímavé poznatky.

Začiatkom roku 2001 sme sa rozhodli zdoku-
mentovať dve lokality nad Jaskyňou v Blatníku.
Boli objavené pri hľadaní miesta na zlanenie brala
Sokol za účelom prieskumu otvorov v jeho
stenách. Prvá sa nachádza v nadmorskej výške
1059 metrov. Ide asi o dva metre hlbokú sondu
medzi blokmi skál v nevýraznom sedielku.
Výraznejší prievan sme tu nezaregistrovali. Dali
sme jej pracovný názov Sonda.

Pod ňou sa v nadmorskej výške 1041 metrov
nachádza nenápadný vchod v nevysokom skalnom
brale do 14 metrov dlhej riečnej, horizontálnej
jaskyne. Jej stredný profil je 80 x 80 centimetrov.
Končí zahlineným závalom niekde pod vyššie
uvádzanou Sondou. Výraznejší prievan sme tu
nezaregistrovali. Vyskytuje sa tu biely plastický sin-
ter, v koncovej sienke sa nachádza brloh neznámej
šelmy, dokonca na stenách sú stopy po jej pazúroch.
Nepredpokladáme tu jednoduchý prienik do ďalších
jaskynných priestorov. Dali sme jej názov Kamzíčia
jaskyňa, podľa kamzíka potulujúceho sa okolo nej
v deň zamerania.

V nadmorskej výške 1079 metrov, priamo nad

obidvomi lokalitami sme našli pod nevýrazným
skalným stupňom nenápadný vchod s rozmermi 80 x
40 cm. Vystupoval z neho teplý prievan. Po pre-
plazení sa cez tento otvor sme boli príjemne pre-
kvapení. Ocitli sme sa v tri metre vysokej meandru-
júcej chodbe. Tak takéto niečo sme tu veru
nečakali. Prešli sme tu azda 30 metrov. Pre
krátkosť času a nedostatočnú výstroj sme sa otočili
spred úplne voľného pokračovania. Po troch dňoch
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sme tu opäť. Od vchodu začíname jaskyňu podrobne
skúmať a zameriavať. S napätím čakáme na miesto
spred ktorého sme sa minule vrátili. Za ním sme
žiaľbohu postúpili už iba niekoľko metrov.
V ďalšom postupe nás zastavilo zasutené miesto.
Ešte smutnejšie však bolo vyhodnotenie name-
raných údajov. Zaujímavá meandrujúca chodba
ukončená nelákavou prekážkou pri m. b. 11 smeruje
von z masívu, kolmo na svah pri jaskyni. Jaskyňa
Hámrik, ako sme ju neskoršie nazvali podľa
strateného kladiva, takto stratila svoj náboj tajom-
stva, ktorý si udržala iba niekoľko dní. Je dlhá 39
metrov, vyskytuje sa tu hojne biely plastický sinter.
Je využívaná azda líškou ako prechodný úkryt.
V podlahovom sintri sú zachovalé kosti drobných
stavovcov. Nezaregistrovali sme tu žiadne stopy po
predchádzajúcich prieskumníkoch. Podľa dnešných
poznatkov sú jaskyne Hámrik a Kamzíčia jaskyňa
najvyššie položenými horizontálnymi riečnymi
jaskyňami Demänovskej doliny.

Žiadna zo šiestich horeuvedených lokalít nebola
doteraz spomínaná v literatúre a neboli o nich známe
ani akékoľvek ďalšie bližšie informácie. Aj tieto
nové lokality potvrdili, že nepriaznivý sklon vápen-

cových vrstiev v západných svahoch Sinnej (1560 m
n.m.) spôsobuje smerovanie doteraz známych
podzemných priestorov viac k povrchu ako priamo
do masívu. Avšak aj toto krasové územie nemá povr-
chové odvodňovanie a tak je jasné, že atmosferická
voda musí prúdiť k pomerne silným vyvieračkám
popod zem. Či na svojej púti narazí aj na rozsiahlej-
šie jaskynné priestory je otázka, ktorá zaujíma už
viac generácii jaskyniarov.

Literatúra:
Archív SMOPaJ
BELLA, P. – HOLÚBEK, P., 1993: Jaskyne

v Malom Sokole v Demänovskej doline.
Spravodaj SSS, 24, 4, Liptovský Mikuláš, 11-13.

DROPPA, A., 1957: Demänovské jaskyne.
Bratislava

KRÁĽ, I. – HOLÚBEK, P., 1998: Jaskyňa v dolinke
Nižný Blatník v Sokole a speleologická situácia
v jej okolí. Spravodaj SSS, 29, 3, Liptovský
Mikuláš, 21-25.

Td25-1999 Speleoklubu Nicolaus
Td04-2001 Speleoklubu Nicolaus
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HISTÓRIA
Štôlňa bola vyhĺbená okolo roku 1903 (Sladký

1962) za účelom dobývania železnej rudy infil-
tračného pôvodu, ťaženej v minulom období na
viacerých miestach v okolí Veľkého Choča. “Ruda
v nej nie je, len pri konci preniká vrstvička hliny od
chloridu železitého (FeCl3)”, píše Sladký (l.c). Nad
touto štôlňou sa nachádzali ešte dve, jedna z nich –
zrejme baňa Josephi, bola baňou na železnú rudu,
ktorá roku 1819 patrila oravskému panstvu (Prikryl
1964) a bola neskôr (r. 1906) znovu vzmáhaná.
Napriek tomu, že ju možno lokalizovať, dnes už nie
je prí-stupná.

Z týchto pozorovaní je zrejmé že ide
o hospodársky bezvýznamné výskyty nekvalitnej
železnej rudy, ako povedal pán profesor Mišík “dnes
by po tom ani pes neštekol”. Mňa ale práve zaujala
oná “vrstvička hliny pri konci”, ktorá mimochodom
vznikla alteráciou pôvodnej horniny – tufitu. Zobral
som zopár vzoriek a keď som ich ukázal spomínané-

mu pánu profesorovi, tento vzácny človek ma hneď
usmernil a zároveň pripomenul, že by bolo dobre
mať aj materskú horninu. Tak sa stalo, že som túto
starú štôlňu navštívil ako študent ešte niekoľko krát.

GEOLÓGIA
Širšie okolie lokality je budované dvomi

príkrovovými jednotkami. Spodný Krížňanský
príkrov (ďalej K. p.) tu vystupuje v podobe spod-
nokriedových slienitých vápencov (neokóm).
Miestami na ňom spočíva tiež strednokriedové
porubské súvrstvie, na ňom leží Chočský príkrov
(ďalej CH. p.). Tektonická troska Veľkého Choča je
svojou stavbou značne komplikovaná. Pozostáva
z troch na sebe ležiacich subhorizontálne uložených
doskovitých telies s opakovaním stratigrafických
sledov (Gross et. al 1993). Opisovaná lokalita sa
nachádza v najspodnejšej tektonickej šupine Ch. p.

Ako možno vidieť z tabuľky, materskou horninou
tufitov inak tiež špeciálne nazývaných ”pietra verde”
(petra - skala, verdum - zelený) sú Reiflingské
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Špecialitka z CHOČSKÝCH VRCHOV
Mário Olšavský

ÚVOD
Možno tak trochu nadviažem na článok môjho kolegu z minulého čísla, preto nebudem upozorňovať na

zaujímavosti nejaskynných podzemných priestorov. Veď stačí keď je človek vnímavý....
Vnímavý aspoň tak ako Štefan Sitek, ktorý ma hneď po mojom príchode na ktorúsi výročku vo Valaskej

Dubovej upovedomil o nejakých zelených kameňoch tam hore v starej štôlni. Lokalita nebola ďaleko, tak po
malom občerstvení sme vyšli do doliny.

Samotnou lokalitou je vlastne štôlňa nachádzajúca sa na pravej strane dolinky Lomisko odbočujúcej z tu-
ristického chodníka na Veľký Choč v nadmorskej výške 1010 m. Kamenné suťovisko (niekdajšia halda)
dávalo tušiť jej blízkosť. Vchod do nej je už čiastočne zasypaný a prekrytý kmeňom stromu.
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vápence: vrstevnaté, lavicovité od 5-20 cm, sivej
farby vyvetrávajú do biela. Rohovce sú prítomné
len zriedka, tvoria telieska čiernej farby od
milimetrovej veľkosti do 3 cm. Na stenách štôlne sú
už vylúhované krasovou vodou a majú béžovú
farbu. Na niektorých miestach je pozorovateľná
hľuznatosť vápencov.

Samotné tufity vytvárajú medzivložky v rei-
flingských vápencoch, veľkosti od 1 – 20 cm. Sú to
ílovité horniny zelenej farby, miestami s Fe okrami
pochádzajúcich z oxidácie sekundárneho pyritu.
Menšie polohy, do 5 cm sú alterované na blatistú,
ílovitú hmotu. Rovnako premenená je a vrchná časť
(5 cm) najmocnejšej 20 cm polohy. Táto je na konci
štôlne, vykliňuje do 5 cm mocnosti. Puklinky sú
vyhojené kalcitom a vytvárajú žilky. Všetky
odobraté vzorky pochádzajú z bazálnej, najmocnej-
šej polohy, pretože boli kompaktné a preto najvhod-
nejšie na zhotovenie výbrusov a ďalšie štúdium. Na
čerstvom lome sú voľným okom pozorovateľné
drobné kryštáliky pyritu. Pohľad do mikroskopu
toho síce veľa neprezrádzal, no možno konštatovať,
že študovaný materiál je tvorený v podstatnom
množstve ílovými minerálmi, základná hmota je
kalcifikovaná. Ďalej sa dá identifikovať pôvodný,
rekryštalizovaný, vitroklastický materiál (vulka-
nické sklo). Je dôležité pripomenúť, že v štu-

dovanom materiáli na rozdiel od materských hornín
úplne chýbajú fosílie.

Vek týchto hornín sme určili podľa mikrofosílií
na illýr-fassan čo predstavuje asi 230 mil. rokov.
Treba si uvedomiť, že tento sediment bol uložený
v panvovom prostredí, v h ĺbke cca 300-350 m.

V tomto čase, niekoľko stoviek km od pôvodného
miesta sedimentácie sa odohrával neutíchajúci
prírodný živel – vulkanizmus. Jeho vysokoex-
plozívny charakter zabezpečil značné množstvo
vyvrženín ako sopečné bomby, lapily a vulkanický
popol. Posledný spomínaný materiál bol ukladaný
najďalej od pôvodného zdroja spolu s vápencovými
sedimentami a tento nález patrí zrejme medzi najex-
ternejšie uložené. Spôsob sedimentácie však ne-
vieme presne identifikovať. Tento jemný materiál
mohol byť unášaný trakčnými morskými prúdmi na
veľké vzdialenosti, nevylučuje sa aj distribúcia aeric-
kou cestou, bezprostredne po ich vyvrhnutí. Z profilu
štôlne (obr č.2) je zrejmá určitá cyklicita, resp.
pulznosť vulkanizmu. Len pre zaujímavosť sedimen-
tácia dosahovala podľa Masaryka (1993) 10-15 mm
za 1000 rokov, čo by pri pohľade na profil znamena-
lo asi 0,8 mil. rokov.

Relikty pôvodných vulkanickýchických centier
dnes možno nájsť najmä v Juhoalp-ských vápencových
sukcesiách (oblasť Bolzano, Klagenfurt), ale aj v ma-
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Profil štôlne s vyobrazením tufitických vrstiev “pietra verde”.
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ďarskom pohorí Bükk. Mimo vulkanických hornín
sa takmer vo všetkých strednotriasových hlbokovod-
ných sedimentoch v alpsko-karpatských sukcesiách
vyskytujú tufity identického charakteru.

ZÁVER
Že sa teda jedná o špecialitku dokladá to, že ide

o prvý nález v tektonickej jednotke hronikum na
našom území. Podobné sedimenty boli tiež nájdené
v siliciku a turnaiku na juhu Slovenska. Tieto nálezy
dokresľujú paleogeografickú spätosť s juhoalpskými
jednotkami počas ich vzniku v strednom triase
Tehýdneho oceánu.
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Napriek rozsiahlemu a dlhodobému výskumu
v Stratenskej jaskyni jeden problém zostával dlho
akosi bokom. Sú to netopiere. Sami sme sa necítili
dosť odborne fundovaní a profesionáli sa im tiež
nevenovali. Obrat nastal až v posledných rokoch.

Netopiere sme vnímali a vnímame ako súčasť
prírodného jaskynného prostredia a snažili sme sa
svojou činnosťou nezasahovať do ich biotopu.

Napriek tomuto nášmu nezáujmu, spozorovali
sme u nich v ich chovaní niektoré zaujímavosti.

Tak ako do iných jaskýň, aj do Stratenskej
jaskyne sa na prezimovanie  sťahujú každoročne
netopiere (podľa posledných výskumov niekoľko sto
jedincov 11 druhov). Počas zimy sme nič zvláštne
nepozorovali. Až koncom zimy a začiatkom jari
(marec, apríl, máj) sa zobudené netopiere začínajú
sústreďovať pred výletom z jaskyne vo vstupnej
časti Chodby netopierov (asi 50 m od vchodu), kde
vytvárajú dočasnú kolóniu niekoľko 100 jedincov.
V týchto miestach je v strope asi 2 m vysoký a 2-3
m široký komín. V chodbe je intenzívne prúdenie
vzduchu (pravda v jarnom období menej intenzívne

hlavne cez deň, v noci viac, závisí to od rozdielu
teplôt v jaskyni a na povrchu) preto sa sústreďujú
v komíne v “závetrí”, kde sú jemne ovetrávané. Tu
prečkajú niekoľko dní a naraz zo dňa na deň sú
všetky netopiere vonku.

Ich cesta z jaskyne prebieha v dvoch etapách.
V prvej etape, keď im ich biologické hodiny už

tikajú na koniec zimného spánku, začínajú sa

sťahovať ku vchodu. Sústreďujú sa v komíne
Chodby netopierov v rôznych zoskupeniach (väčši-
nou, niekedy v prísnych útvaroch, napr. v trojstupe
/či v trojvise/ v počte 33 kusov). Treba však pove-
dať, že takto sa nesústreďujú všetky druhy neto-
pierov zimujúcich v jaskyni, ale ide predovšetkým len
asi o netopiera obecného (tieto údaje sú iba orien-
tačné). Vo výškach okolo 1000 m, kde sa vchod
jaskyne nachádza, sú ešte klimatické podmienky
drsnejšie, tak ešte pár dní prečkajú. Až sa vonku
oteplí nastupuje druhá etapa počas ktorej vo veľmi
krátkom časovom intervale jaskyňu opustia.

Toto sústreďovanie pri vchode je časove každý
rok iné. Závisí od vonkajších klimatických pod-
mienok. Ako príklad uvádzame rok 1985 a 2000:

15.III.1985: 45 ks
30.III.1985: 63 ks
6.IV.1985: okolo 130 ks
2.V.1985: okolo 100 ks
1.VI.1985: 0 ks
10.IV.2000: okolo 100 ks
1.V.2000: 7 ks.
Tak ako na povrchu prílet sťahovavých vtákov

zvestuje nastupujúcu jar, nám v podzemí toto ročné
obdobie ohlasujú netopiere. Vnímame ich tu ako
poslov jari, ako symbol nastupujúceho života a pre
záhradkárov začiatok jarnej sezóny.

S ustupujúcou zimou netrpezlivo očakávame
sústredenie netopierov, pre mnohých nepocho-
piteľne odstrašujúcich zvieratiek, ale pre nás jasky-
niarov milých spoločníkov v útrobách jaskýň.

Netopiere v Stratenskej jaskyni
Ján Tulis

Usporiadanie netopierov v “trojvise” v Chodbe netopierov Stratenske jaskyne.
Foto: J. Tulis
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NAJHLBŠIA PRIEPASŤ SVETA JE V ABCHÁZII !
Pre Spravodaj SSS 1/2001 napísal:

Bulat Mavlyudov
Priepasť Voronja (Krubera) sa nachádza na mieste zvanom Ortobalagan v krasovom masíve Arabika

v Abcházii (odštiepenecká republika od Gruzínska). Toto územie je budované jurskými a kriedovými vápen-
cami. Vchod sa nachádza v nadmorskej výške 2250 metrov. Priepasť je zatiaľ hlboká 1710 metrov. Objavená
bola začiatkom 60. rokov a preskúmaná do h ĺbky 130 metrov. V 90. rokoch bola rozšírená koncová úžina
a podarilo sa dostať do hĺbky 350 metrov. V auguste 200 sa dosiahla h ĺbka 1210 m a v septembri 1400 m.
V januári 2001 skupina jaskyniarov z Ukrajiny spolu s ruskými kolegami prenikli až do rekordnej h ĺbky
1710 metrov. Dno jaskyne tvorí rozsiahly zával. Voronja je takmer vertikálna, len s minimom horizontálnych
častí. Najväčšia hĺbka šachty je 160 metrov. V hĺbkach okolo 1300 - 1700 metrov je tu vytvorená bohatá
kvapľová výzdoba. V jaskyni sú vybudované v h ĺbkach 500 a 1200 metrov dva podzemné tábory.
Predpokladá sa, že vody z priepasti vytekajú vo vyvieračkách na úrovni mora.

NAJDLHŠIE A NAJHLBŠIE JASKYNE BULHARSKA
Peter Holúbek

V období pred rokom 1989 bolo Bulharsko pom erne často navštevované slovenskými speleológmi. Avšak
po rozpade socialistického tábora sa kontakty prerušili a žiadna naša významnejšia jaskyniarska výprava do
tejto krajiny nesmerovala. Kras je tu dobre vyvinutý na rozsiahlych plochách a jaskyne a prie pasti patria k
veľmi zaujímavým s možnosťami rozsiahlych objavov. Bulharská speleologická spoločnosť bola založená
už v roku 1929. V súčasnosti má viac ako 600 členov a archivuje údaje o viac ako 4500 bulharských jasky-
niach. Okrem prieskumných akcií v domácich krasových lokalitách, bulharskí speleológovia aktívne pracu-
jú najmä na prieskume krasu v Albánsku. Ďalej zorganizovali výpravy za jaskyňami do Číny, Vietnamu,
Kuby, Sýrie, Grécka a na Papuu Novú Guineu. V spolupráci s bulharským jaskyniarom P. Del čevom
sa zostavila aktuálna tabuľka najdlhších a najhlbších jaskýň Bulharska, ktoré sú prístupné aj na internete.
Známych, preskúmaných a zdokumentovaných jaskýň nad 1 km je v Bulharsku 62 a 52 lokalít je hlbších ako
100 metrov.

Najdlhšie jaskyne Bulharska:
a.Duchlata 17 600 m 
b.Barkite 14 356 m
c.Orlova čuka 13 437 m
d.Imamova dupka 8 501 m
e.Vreloto 5 280 m
f.Goljamata Balabanova 4 800 m
g.Prikazna 4 782 m
h.Boninskata 4 530 m
i.Temnata dupka 4 500 m

Najhlbšie jaskyne Bulharska:
a.Rajčova dupka 387 m 
b.Jamata na Kipilovo 350 m
c.Tizoin 320 m
d.Beljar 282 m
e.Drangaleškata dupka 255 m 
f.Lednika 242 m
g.Malkata jama 232 m
h.Muglivijat snjag 230 m 
i.Muglivata 220 m 
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Minulý rok v lete vznikal v spolupráci STV a Spe-
leoklubu Drienka filmový dokument “Až na dno
priepasti”, ktorý bolo možné vzhliadnuť na STV1
začiatkom jesene 2000. Krátky dokument z prostredia
vertikálnych jaskýň, ale i prepadlísk Slovenského
krasu (J. Drienka, Drienkovská priep., Kamenistá
priep. a Priep. Márnica) podľa námetu autora tohto
príspevku scenáristicky a režijne pripravila redaktor-
ka STV Lea Gallová a výrobu dokumentu spolu so
štábom košickej STV i zabezpečila. Pri kamere stál
odvážny Marek Mikolaj. Nakrúcanie sa nieslo v zna-
menitom počasí a obojstrannej pohode. Účinkujúci-
ch T. Máté, M. Gaška a moju maličkosť však ani vo
sne nenapadlo, že pani Lea ponúkne film na 18.
medzinárodný festival horských filmov v španiel-
skom Torelló neďaleko Barcelony, ktorý sa mal
konať od 10. - 11. novembra 2000. Film do nominá-

cie prijali a stal sa jedným zo 44  dokumentov, ktoré
na tomto festivale súťažili vo viacerých kategóriách.
Kedže sme obidvaja s pani Leou vycestovali na poz-
vanie organizátorov do Španielska, môžem
sprostredkovať odtiaľ niektoré svoje dojmy.

Na festivale dominovali, samozrejme, filmy s ho-
rolezeckou tematikou. Nedá mi, a tak spomeniem tri.
Inak, bolo ich neúrekom a v kvalite, ktorá sa dá
vyjadriť superlatívmi. Nás zaujal vynikajúci slovinský
lezec Tomas Humar v chorvátskej snímke Dhaulagiri
Express Stipe Bozica. Film hovorí o 11-dňovom
sólovom a extrémne nebezpečnom lezení v 4 000 m
vysokej južnej stene tejto mohutnej hory, ktorá sa
považuje za jednu z najnebezpečnejších na svete.

Dojímavý bol francúzsky dokument Petra
Firstbrooka o nájdení pozostatkov (1999) George
Malloryho, ktorý sa zúčastnil britskej expedície na
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Slovenský kras na festivale v Španielsku
Gabriel Lešinský, Speleoklub DRIENKA

Botovská jaskyňa
Peter Holúbek

Od 10. do 24. februára 2001strávili jaskyniari z irkutského speleoklubu Arabika v Botovskej jaskyni.
Počas výpravy sa opäť objavili a preskúmali nové chodby, d ĺžka jaskyne dosiahla 55 300 metrov. Desiatky
koridorov však voľne pokračujú ďalej! Ťažisko výskumu prebiehalo z nového podzemného tábora
Zamorskaja, ktorý bol vybudovaný v severozápadnej časti jaskyne. V jaskyni prebiehal aj vedecký výskum,
vykopala sa 2,7 metrov hlboká sonda za účolom štúdia sedimentov, odobrali sa mnohé vzorky, merala teplota
a radón. Ruskí speleológovia predpokladajú, že už na najbližšej akcii prekoná Botovská jasky ňa dĺžku 60
kilometrov.

HÖLLOCH
Peter Holúbek

Od zástupcu našej speleológie vo Švajčiarsku dr. P. Magdolena sa na Slovensko dostala publikácia
zostavená U. Möcklim, Hölloch – Naturwunder im Muotatal, ktorá bola vydaná v roku 2000 vo vyda-
vateľstve AS Verlag & Buchkonzept AG, Zürich. Kniha je venovaná najrozsiahlejšej švajčiarskej jaskyni
Hölloch objavenej v roku 1875 Aloisom Ulrichom (1840-1911). Na prvý poh ľad zaujme kvalitným spraco-
vaním. Z pohľadu praktického speleológa sa v nej dá nájsť prakticky všetko. Pútavé povrchové zábery, geo-
logická situácia, vysvetlenie krasového procesu, prieskum, jaskynná záchrana, fauna… Značná časť knihy
venovaná histórii je doplnená 62 dobovými čiernobielymi fotografiami. V publikácii je aj kapitola venovaná
jaskynnému meraniu. Objavujú sa tu aj originálne meračské zápisníky, ktoré asi potešia každého, kto si
v podzemí niekedy robil poznámky. Srdce knihy však tvorí vložená mapová príloha. Je to letecká fotografia
okolia Höllochu s priemetom jaskynných priestorov v grafickej mierke približne 1:13700. Umož ňuje uce-
lený pohľad na oblasť tejto zaujímavej jaskyne, ktorá v čase redakčnej uzávierky dosahovala dĺžku 184,026
km. Knihe, vydanej v nemčine, možno vytknúť, že nemá žiadne cuzdojazyčné resumé. Podľa môjho názoru
mohol mať zostavovateľ aj prísnejšie kritériá pri výbere farebných fotografí. Kniha je však v každom prí-
pade inšpirujúca a stojí každému jaskyniarovi aspoň za prelistovanie.
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Mt. Everest v roku 1921 a spolu spriateľom Irvinom
zahynul neďaleko vrcholu najvyššej hory sveta.
Výborne zakonzervované telo tohto odvážneho
mladého učiteľa, jeho, napriek podmienkam
výborne čitateľné poznámky a list najbližším patrili
k silným momentom jedného z premietacích dní.

Vynikajúci bol i film Sebastiána Alvara
španielskej produkcie o osobnej podpore Maurice
Herzoga - 1. dobyvateľa vrcholu Annapurny -
horolezcovi Juanovi Oyarzabalovi v jeho úsilí do-
siahnuť svoju 14 osemtisícovku, čím by sa stal
šiestym človekom sveta, komu to Annapurna dovo-
lila...Osobné posolstvo M. Herzoga všetkým s touto
snahou odvial z ponúkajúcej ruky Juana priamo na
vrchole Annapurny závan vetra do nekonečného
priestoru.

Ďalšie kategórie sa venovali ostatným horským
športom (kaňoningu, ľadovcovému horolezectvu,
lyžovaniu, padákovému lietaniu i prírode hôr a nie-
ktoré snímky boli mimoriadne pozoruhodné.

Jaskyniarska tematika bez zvláštnej kategorizácie
bola najmenej obsadená, ale paradoxne, pestrá.
Reprezentovali ju tri filmy. Francúzska snímka
Pierra F. Degeorgesa predstavila krásu ľadovcových
priepastí Grónska. Členovia štábu navštívili mohut-
nú, hlbokú vertikálu vo vnútrozemí tohto
najväčšieho ostrova na svete. Prieskum vykonávali
jednolanovou technikou a bolo to vskutku zaujímavé
pozeranie.

Predseda SSS a ďalší jaskyniari holdujúci
extrémnemu speleopotápaniu by si zgustli na
španielskom filme Josepa Ma Castellví, ktorý v pl-
nej kráse prezentoval jaskyný labyrint Cueva del
Agua v Sierra de Cartagena, ktorý ešte nikto
neprekonal. Film zdôrazňoval systematickú vedeckú
prácu niekoľkých osobností v tomto mohutnom
komplexe zatopených jaskynných priestorov, ktorý
roky pokračuje a stále bude. Vo fime sa venovali
podrobne náročnej metodike mapovania zatopených
jaskýň (vo veľkých sieňach použili metódu pavúčej
siete), ale i geologického a sedimentologického
výskumu. Zobrazili i plán doteraz zameraných
chodieb v tomto prekrásnom bludisku mohutných
chodieb s krištáľovočistou vodou. Organizačne sú
tieto expedície veľmi náročné a to už v prípravnej
fáze. Ako úplnému laikovi, pokiaľ ide o speleopotá-
panie, mi dal film jasnú predstavu o čom také

speleopotápanie je (pomery v zakalených vodách
niektorých našich jaskýň si ťažko predstaviť).
Prosto, klobúk dole pred všetkými, čo v týchto pod-
mienkach pracujú.

Do tretice, 11. 11. 2000 o 16:45 začala projekcia
našej desaťminútovky. Tu sa zdržím komentára; film
je možné vidieť v rámci prezentácií na Speleomítin-
gu 2001. Akurát pripomeniem, že film bol premiéro-
vo uvedený v cykle STV “Prírodné unikáty” a mal
byť zaujímavou oddychovkou bez nároku na zdôraz-
nenie práce, metód, či cieľov jaskyniarov a to pre
bežných smrteľníkov, ktorí jaskyne vzhliadli hádam
len v telke.

Nakoniec hádam toľko, že okrem našej snímky sa
festivalu zúčastnil aj ďalší Slovák - výborný Pavol
Barabáš so svojim filmom Za hranicami tmy a že
prvú cenu festivalu si odniesla výborná rekonštrukcia
dramatických okamihov dvoch mladých horolezcov
Das Drama in der Eiger Nordwand. Gerharda Baura
z Nemecka, ktorý sa, mimochodom, ešte pre nejaké
tie ceny na javisko vrátil.

Novembrové, studené Španielsko sme videli len
z vlaku a z dvoch exkurzií, keďže filmový maratón
bežal v kuse niekoľko dní; často i niekoľko hodín.
Mozgy nám pracovali taktiež naplno, aby sme kon-
textu filmov so simutánnym španielskym prekladom
porozumeli. Zhliadli sme prakticky všetky snímky,
ktoré premietali od 16. novembra, t. j. okolo 30 fil-
mov, čo sa aj výrazne podpísalo na únave našich očí.
Organizátori boli milí, všetko okrem leteniek nám
uhradili. Urobili z nás V.I.P-ákov, čo nám
dovoľovalo vzhliadnuť všetko zdarma, zatiaľ čo
bežní návštevníci poctivo cvakali v pokladni Teatre
Cirvianum v Torelló. Každý deň bolo veľké, mo-
derné kino nabité do prasknutia až do polnoci a hlav-
ne mladí ľudia veľmi emotívne prežívali toto
veľkolepé filmové divadlo. Úspechy, odvahu,
neúspechy, pády i krásu. Stálo to za to.

Rád by som poďakoval Lee Gallovej i celému
štábu STV za super atmosféru, chlapcom z Drienky
Tibimu a Bäbämu, ktorí si nakrúcanie v kuse v troj-
dňovom kolotoči tvrdo odmakali (boli sme zároveň
osvetľovačmi a zvukármi; Bäbä dokonca musel
zvládnuť celú mixáž i nahrávanie v podzemí s tyčou,
“psom” i mixážnym pultom). Osobne ďakujem svoj-
mu otcovi a Dr. Evke Leškovej z firmy KREDIT,
ktorí mi nie lacnú letenku “zatiahli”.
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Jeskynní systém Emine Bojir Chasar Nižnij a pla-
to Čatyr Dag v Krymském krasu byly již popsány ve
sborníku Slovenský kras XXI. Pro ty co materiál
nečetli, krátké shrnutí. Krymský kras, který je
součástí hor lemující jižní krymské pobřeží, tvoří
řada krasových planin-plat, která jsou od sebe od-
dělena. hluboko zařezanými údolími protékanými
vodními toky. Nejznámějším platem s nejrozvi-
nutějšími povrchovými i podzemními krasovými
formami je plato Čatyr Dag, které se vypíná nad
hlavním městem Krymu Simferopolem. Je tvořeno
dvěma platy. Horním s prúměrnou výškou 1500
m.n.m. a Dolním ,ležícím ve výšce okolo 1000
m.n.m. Celková rozloha krasového rajonu je 43 km 2

a je zde známo více jak 150 jeskyní a propastí.
Geologická stavba Čatyr Dagu je složitá. Tvoří ji

dvě strukturní vrstvy. Vrchní, složenou z vápenců
vzniklých z usazenin na dně teplých moří v období
svrchní jury o mocnosti 1000 metru a spodní, před-
stavovanou staršími triasovými a shodné jurskými
vrstvami tavričské série pískovců a slepenců.
Nejhlubší propastí plata je Tah koném (-213 m)
a největším systémem je jeskyně Emine Bojir
Chasar, která byla hlavním cílem expedice.

Jeskynní systém Emine Bojir Chasar, leží na se-
verním okraji plata a jeho vstup tvoří dvacetimetro-
vá řícená propast, která přechází ve stupňovité kle-
sající rozsáhlý dóm. Jeskyně vznikla jako výsledek
pohlcení povrchového toku. Zánikem některých
napájecích zdrojnic byl porušen stejnosměrný odtok
podzemních vod a dochází k akumulaci sintrových
sutí a zvětralinových uloženin a tím rozdělení
jeskyně na řadu izolovaných galerií. V celém systé-
mu je množství utržených a prasklých stalagmitů
a stalaktitů ořích rozměrů. Jedná se o výsledky řady
zemětřesení, která také měla často vliv na změny
hydrologických režimů, pozorovaných i v dalších
jeskyní Krymského poloostrova.

Z historie Emine Bojir Chasar. Jeskynní systém
je znám od nepaměti, ale v roce 1970 se podařilo
simferopolským speleologům rozšířit nepatrnou
puklinu a proniknout do spodních partií systému,
nazvaných později “ Nižnij”. Po zjišténí, že nové
objevené partie ukrývají unikátní krystalickou vý-
zdobu v nevídaném množství, byl vstup členy
Simferopolského speleologického klubu pod vede-
ním Sáši Kozlova, neprodyšné uzavřen a o existenci
jeskyně vědělo pouze několik speleologů. Až v roce
1981 byl vstup otev řen pro společnou expedici
bohumínských a simferopolských speleologů,
které se kromě dokumentace jeskyně podařilo obje-

vit i další pokračování systému. Po skončení
výpravy byla jeskyně opět uzavřena a to až do září
roku 2000, kdy po několika odkladech byla nabíd-
nuta bohumínským speleologům nová výprava s jed-
iným hlavním cílem - provést co nejkvalitnější foto-
grafickou a filmovou dokumentaci jeskyně a před-
stavit tuto jeskyni světu. Za těch dvacet let, kdy byla
jeskyně uzavřena však došlo na Ukrajině a tedy i na
Krymu k mnohým změnám. V politice i ve spele-
ologii. Z velikého počtu speleologických klubů na
Krymském poloostrově dne nezbyl žádný a spele-
ologie je zde mnohdy prováděna na divoko.
Simferopolský speleologický klub p řetransformoval
jeho předseda Sáša Kozlov na prosperující soukro-
mou firmu - turistické centrum Onyx, které dnes
zaměstnává skoro stovku bývalých speleologů a je-
jich příznivců. Hlavní činností Onyxu je dnes provo-
zování dvou jeskyní na hřebenu Čatyr Dag, které
sama firma se svými speleology velmi citlivě turi-
sticky zpřístupnila. Není bez zajímavosti, že obě
jeskyně se staly na Krymu opravdovou turistickou
atrakcí. I přes poměrně vysoké vstupné se v letní
sezóně čeká na vstup i čtyři hodiny.

Sáša Kozlov, který je dnes vlastně majitelem
jeskyní Emine Bojir Chasar a jeskyně Mramornaja,
patřil vždy k přísným ochráncům přírody a krasu
vůbec a je také zde na jeho území znát. Je rozdíl
navštívit velmi známou krymskou jeskyni Kizil
Koba, kterou zpřístupnila jiná skupina “ pod-
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Emine Bojir Chasar Nižnij
Josef Wagner, ORCUS Bohumín, ČSS

Krystalové formy v Dómě krystalů
Foto  J. Wagner
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nikatelů” a na jejímž okolí i podzemí znát také jiný
přístup k přírodě. Jak sám Kozlov říká, dnes kdy je
Emine Bojir Chasar v našich rukách mohu dát světu
znát i o tom, co ukrývá jeho Nižní část.

Proto v září minulého roku dostalo dvanáct členů
naší výpravy (včetně profesionálního a rychle spe-
leoalpinisticky vyškoleného kameramana) deset dní
na to, abychom jeskyni filmově a fotograficky zdo-
kumentovali. Ti, kdo byli v naší výpravě poprvé, tak
rozšířili počet speleologů, kteří mohli v jeskyni
Emine Bojir Chasar Nižnij na 40 osob. Po skončení
výpravy byla jeskyně opět na mnoho let uzavřena.
Důvod takové ochrany je prostý. Miliardy krystalů
aragonitu, kalcitu a ankeritu.

Dlouhé až dvacet centimetrů, tenké jako jehly
i jako vlas, sněhově bílé, medové i červené,
neskutečné krásné a křehké. Pokrývají vše. Stěny,
stropy, krápníkové formy i dno. Stovky heliktit ů,
dlouhých až jeden metr. Největší prostorou je sál
Nokturno, dlouhý okolo 80 metrů, široký až 60
metrů a vysoký 25 metrů. Krystalická výzdoba je
zde nejbohatší. Sloupy vytvo řené drúzami kalci-
tových krystalů dosahují výšky více jak 10 metrů
a místy tvoří neprůchodný krystalový les. Stěny
pokrývají koberce z aragonitových krystalů mocné až
20 centimetrů. Popsat to, co jeskyně ukrývá, nelze.
Snad se to podaří v připravované knize a filmu.

Kromě dokumentace odebrala výprava i sadu
vzorků krystalových agregátů k jejich přesné
analýze. Rentgenová analýza potvrdila tři typy krys-
talů: kalcit, aragonit a ankerit. Kalcitové krystaly
pokrývají nátěkové a krápníkové formy nebo

vytvářejí drůzy krystalů v různě vysokých
sloupovitých útvarech ve všech částech jeskyně.
Koberce sněhobílých stébelnatých a jehlicových
krystalů aragonitu a ankeritu silné až dvacet cen-
timetrů pokrývají hlavně velké plochy stěn i dna
dómu Nokturno. Nejmocnější vrstvy byly vytvořeny
na převislých stěnách nad kontaktem ze dnem
jeskyně.

Jeskyně je složitým hydrogeologickým sys-
témem. Do jeskyně kromě hlavní vstupní propasti,
která byla původně mohutným ponorem, ústí řada
komínů, které se nacházejí pod četnými závrty na
povrchu. V jeskyních dómech je několik dnes
nefunkčních a sedimenty vyplněných ponorů,
svědčících o ještě nižších partiích systému. Na se-
verních sklonech plata jsou dnes známy ještě dva
obdobné jeskynní systémy. Jeskyně Mramornaja
a Simferopolskaja (ta byla také po objevu uzavřena
a je tomu tak dodnes). Jejich geomorfologická stav-
ba je obdobná jako Emine Bojir Chasar. I v těchto
jeskyních jsou bohaté a různorodé sekundární formy
avšak krystalické formy jako u výše popsané jeskyně
zde nebyly nalezeny. Není bez zajímavosti, že
v žádné jeskyní na platu Čatyr Dag nebyl dosud
zastižen aktivní povrchový tok, i když v údolí pod
platem je několik poměrné vydatných vodních
vývěrů.

Systém Emine Bojir Chasar Nižnij byl po
skončení expedice opět uzavřen. Další výzkumy
budou nyní pokračovat v okolních závrtech a čet-
ných zatím slepých propastech.
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Krystalické formy v Mléčné chodbě
Foto  J. Wagner
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Patricia Guerreiro zo Cinema Centro Brazil (ci-
nemacentro@cinemacentro.com.br), ktorý organiza-
čne zabezpečuje tohtoročný festival multimediálnych
diel s jaskyniarskou tématikou SPELEOMEDIA 2001,
mi poslala e-mail s propozíciami festivalu.

Pravidlá účasti:
Medzinárodný festival filmov a videofilmov

SPELEOMEDIA 2001 sa už tradične uskutoční
počas Medzinárodného speleologického kongresu,
tentoraz v Brazílii. Prezentované diela (filmy, vide-
ofilmy, iné multimediálne projekty) musia mať
dátum vzniku medzi decembrom 1997 a februárom
2001. Organizátori nestanovujú žiadne obmedzenie
na dĺžku filmu ani typ filmu (dokumetárny, vedecký,
hraný, atď.) ale nosná téma filmu musí súvisieť
s jaskyňami.

Akceptované budú všetky prihlášky doručené
organizátorom do 25. 4. 2001. Kópie diel k prezen-
tácii musia byť doručené do 15. júna 2001 a musia
spĺňať nasledujúce podmienky:
- formát BetaCam alebo VHS v NTSC norme (amer-

ická norma!!!),
- jazyk filmu: portugalsky, anglicky, francúzsky,

španielsky, taliansky,
- filmy v inom ako anglickom jazyku môžu byť

doplnené titulkami v angličtine,
- film môže byť doplnený 2 fotografiami alebo

plagátmi,
- prihláška musí obsahovať abstrakt filmu a zoznam

tvorcov.
Poplatok za účasť na festivale a registrácia:
1) účastník Medzinárodného speleologického kon-

gresu: prvý film zdarma, druhý film 15 USD a 10
USD za tretí a každý ďalší film.

2) účastník festivalu Speleomedia, ktorý sa
nezúčastňuje Kongresu: prvý film 25 USD, druhý
film 20 USD a 15 USD za tretí a každý ďalší film.
Platbu možno realizovať VISA kartou (číslo karty,

expiráciu a podpísaný súhlas na realizáciu platby
v prospech festivalu zaslať organizátorom) alebo
bankovým prevodom na meno SBE/Congresso, banka
Banco do Brasil (001), Agency 1515-6, účet 2001-x.
Jednu kópiu potvrdenky o platbe treba zaslať
Generálnemu sekretariátu:

CECAVEd. Sede IBAMA-SAIN
Av.L4 Norte it.8-BI A-38
CEP: 70800-200
Brasilia - DF
Brasil
a druhú organizátorom festivalu (kam sa posielajú aj
súťažné kópie diel):

Cinemacentro/DocFilmes
A/C: Speleomedia 2001
R.Geraldo Flausino Gomes, 78 - 6o andar -
conj.63/64
CEP: 04575-060
Sao Paulo-Brasil

Kontakt na organizátorov pre vyjasnenie
sporných otázok:
Tel: 0055 11 5507.2077
Fax: 0055 11 5507.2088
e-mail: cinemacentro@cinemacentro.com.br
kontaktné osoby: Enzo Barone, Carlos Sperry,
Patrícia Guerreiro.

Samotná registrácia môže byť urobená 3 spôsob-
mi (do 25.4.2001):
1) vyplnením registračného formulára na WWW

stránke 13. Medzinárodného speleologického
kongresu (http://speleobrazil2001.org.br),

2) zaslaním registračného formulára faxom,
3) odoslaním registračného formulára klasickou poštou.

Registrácia je platná až po obdržaní potvrdenia
o platbe. Registračný formulár vo formáte MS Word
je k dispozícii aj u mňa (kladiva@saske.sk).

Projekcia:
Všetky prihlásené a zaregistrované filmy budú

premietnuté počas 13. Medzinárodného speleolog-
ického kongresu v Pavilóne Speleomedia, projekcie
budú volne prístupné verejnosti. Porota bude
zložená z profesionálov pracujúcich vo filmovom
priemysle a vybraných účastníkov Kongresu. Porota
vyberie najlepšie snímky do finále. Projekcia
finálových snímkov sa uskutoční v kvalite BetaCam.

Vyhodnotené a odmenené budú najlepšie snímky
v týchto oblastiach: najlepší film o prieskume
jaskýň, najlepší vedecký film, najlepší film na
akúkoľvek tému súvisiacu s jaskyňami, najlepšia
produkcia, najlepší režisér, najlepší strih, najlepší
kamera, najlepší film brazilskej produkcie a najlepší
film festivalu. Porota môže vytvoriť aj iné kategórie
v závislosti na počte prihlásených filmov, napríklad
najlepší experimentálny film, najlepší film o špor-
tovom jaskyniarstve. Porota má právo neudeliť titul
v niektorej katogérii vôbec.

Všeobecné informácie:
Všetky prihlásené diela budú uschované v ar-

chívoch Brazílskej speleologickej spoločnosti bez
nároku na akúkoľvek odmenu producentom filmu.

Zásielka s filmami musí byť označená a dekla-
rovaná ako výstavná projekcia 13. Medz. speleolo-
gického kongresu, ktorá nemá komerčnú hodnotu.
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V niektorej jaskyni sa povedzme prihodí ťažší
úraz alebo nehoda. Poskytnutie prvej pomoci, lokál-
ny presun zraneného z miesta ho ohrozujúceho,
zabezpečenie teplotného komfortu, psychickej opory
či priebežného udržiavania životných funkcií až po
príchod lekára alebo transport zraneného z jaskyne
von, to všetko leží na pleciach priamych účastníkov
nehody. Potenciálne kohokoľvek z vás.

K ťažkej nehode či problémovému incidentu sú
zvyčajne privolávané aj rôzne iné zložky záchrany,
napr. požiarnici, polícia, rýchla zdravotnícka pomoc.
Na povrchu už potom teda zvyčajne nie je (najmä
v podmienkach našich hôr) núdza o rýchly presun
zraneného na ošetrenie.

Speleozáchranári fungujú niekde medzi tým. Od
momentu, kedy sú zalarmovaní (často mnoho hodín
po samotnej nehode), by mali operatívne riadiť
prípravy záchrannej akcie (hoci i počas presunu
k lokalite), mobilizovať tím a na mieste zvoliť opti-
málnu realizačnú variantu zachraňovania v podzemí.
Dôležitá je tu teda koordinácia akcie.

Priamo v podzemí ich potom čaká mimo
súbežných činností (napr. doošetrenie zraneného,
v zložitej jaskyni vystrojenie trasy, sprievod kvali-
fikovaného zdravotníka) najmä retransport zra-
neného v nosidlách (nespisovne nosítka) na povrch.

Nehoda sa stáva zvyčajne tam a vtedy, kde a keď
to nikto nečaká. Koordinácia záchranky je teda vždy
iná a vysoko invenčná, kedy sa nedá vopred
pripraviť na ideálny variant, skôr len priblížiť sa
k nemu. Vhodným materiálnym zabezpečením, zain-
teresovaním schopných, symetricky istý región obý-
vajúcich jaskyniarov do problematiky záchranár-
stva, optimálnou štruktúrou spelozáchranky, dopra-
covaním schémy základného poplachového plánu a je-
ho oboznámením čím možno väčšou skupinou
jaskyniarov.

Retransport zraneného v jaskyni sa však namo-
delovať dá – tréningovou akciou. Mnohé úkony sú
pritom podobné a zachraňujúci si ich počtom zreali-
zovaných akcií zafixuje. Kým nie je celkom
doriešené postavenie záchranárov v rámci SSS a hie-
rarchia JZS, akcieschopnosť formujúceho sa zápa-
doslovenského družstva sme sa rozhodli preverovať

priebežne aspoň po praktickej stránke – naposledy 2.
septembra 2000, v jaskyni Bobačka, retransportom
dospelého chlapa zabaleného v nosidlách od kon-
cového sifónu.

Na voľbu tejto lokality sme mali niekoľko
dôvodov. V systéme na úpätí Muránskej planiny,
dlhom dnes viac ako 3 km (Spravodaj 2/2000) totiž
s partiou práve pracujeme a prieskum spočíva najmä
v nie práve bezpečnom rozoberaní závalov, lezení,
strieľaní a potápaní.

Na rozdiel od poslednej akcie v Čachtickej
jaskyni však tentoraz minimálne polovica pri-
zvaných záujemcov o záchranársku problematiku
poznala trasu slabšie a niektorí vôbec nie. Analýza
akcie v prostredí jaskyne s aktívnym tokom zároveň
sľubovala nové postrehy a ďalší porovnávací etalón.
Nakoniec, Bobačka je exkurzne často navštevovaná
a získané skúsenosti by tu raz mohol niekto zo slabo
vystrojených a neskúsených ceprov aj celkom
oceniť.

Koncový sifón je v jaskyni vzdialený od jej
horného vchodu jaskyne asi 650 m. Znalcovi
pomerov trvá zdolanie tejto trasy v rýchlejšom
tempe asi 30 minút. Transport s nosidlami
s človekom zabral v opačnom smere nášmu zosku-
peniu 3 hodiny.

Na trase boli ešte počas transportu prázdnych
nosidiel a materiálu (laná, spity, 2 vŕtačky) ku mies-
tu so “zraneným” vybudované samostatnou trojicou
technicky veľmi zdatných jaskyniarov dva traverzy.
Jeden (6 m) popri stene v priepasti s vodopádom do
odtokového sifónu (v strednej časti jaskyne), druhý,
dvakrát zalomený lanovými deviátormi (celkovo asi
15 m) nad meandrovitým zahĺbením s vodou cez
prsia (v záverečnej časti hlavného ťahu).

Po príchode ku záverečnému sifónu nám MUDr.
Sedlačko poskytol praktickú inštruktáž základov
záchrany života a zdravia postihnutého v jaskyni
a poukazoval tiež zdravotnícke vybavenie, ktorým
by mala skupina disponovať. Veľmi podnetné!

Potom sme do nosidiel zabalili chlapa a začali
s transportom. “Zraneného” sme tentoraz presvedčili
s uschovaním rúk do nosítok, s úmyslom poznania
jeho neskorších pocitov.
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Transport prebiehal plynulo a bez väčších zdržaní
(prakticky len na traverzoch). Dva menšie, asi 4 m
vysoké stupne boli zdolané vyťahovaním, resp.
spustom nosidiel. (Zdolávať takto drobné stupne je
všeobecne hrubou silou efektívnejšie, no musia byť
zabezpečené istením zvrchu a jaskyniari, manipulu-
júci s nosidlami, musia mať dobrú oporu na stupy či
telo. Nosítka nie sú v takom prípade viac-menej ani
ťahané či spúšťané – vhodne rozostavení jaskyniari
si ich skôr akoby podávajú).

Presun v sintrom zatečenej chodbe s profilom
kľúčovej dierky (v strede jaskyne), kde by nosidlá
mohli mať na báze priechodu problémy aj na boku
a hrozilo oškretie tváre “zraneného”, sme zvládali
štandardne. Znovu sme využili “dopravníkový”
princíp, uplatnený už v Čachtickej jaskyni
(Spravodaj 2/2000) – dvaja jaskyniari bezprostredne
za sebou si kľakli na kolená a po ich chrbtoch sa
nosidlá širším profilom celkom ľahko pretiahli.

Ďalšie kritické miesto bolo tesne pred odtokovým
sifónom pri vodopáde (v strede jaskyne). Hlbšia
voda v riečisku (asi do polovice stehien) sa tu nad-
chádza traverzovaním (čo by však s nosidlami nešlo)
a o kúsok ďalej obchádza po vykorodovanej tenkej
skalnej rímse v previse. Rímsa jedného, či dvoch
ľudí samozrejme unesie, no záťaž šiestich plus chlap
v nosidlách by vydržať nemusela. Jej možný odtrh aj
s celou transportnou skupinou sme riskovať
nechceli, no na druhej strane, vybudovať tu dlhší
traverz vyzeralo na poriadne časové zdržanie.
Priebežný čas bol však výborný a tak traja z partie
nakoniec vošli do vody a nosítka sa s priisťovaním
spredu i zozadu presunuli po ich rukách a chrbtoch.

Nesenie nosidiel dá zabrať aj v relatívne fyzicky
nenáročnej, horizontálnej jaskyni, akou je Bobačka.
Z hľadiska počtu účastníkov sa ukázalo, že 15
záchranárov (plus “zranený” a fotografka) nemusí
byť nadbytkom. Na manipuláciu s nosidlami v po-
merne jednoduchej chodbe, kde sa dá vzpriamene
kráčať, sa ukázal byť ideálnym počet 7 ľudí (traja po
oboch stranách nosidiel, s tým, že štyria na rohoch

nosidiel kontrolujú aj ich horizontálnu pozíciu, dvaja
pomáhajú v nadľahčovaní, jeden usmerňuje ťažné
lano). Chodby hlavného ťahu v Bobačke sú na šírku
optimálne pre pochod jedného jaskyniara, dvoch
jaskyniarov zboku tu však už nosidlá miestami aj
pritláčajú k stene. Pochod s nosíidlmi teda nebol
úplne kontinuálny, ale akýmsi presúvaním, kedy sú
miestami na jednej strane nosidiel napríklad len
dvaja. To sa, samozrejme, neobíde bez rôzneho
pokrikovania typu: Sem! Nevládzem! Chyť to tu!
Prestávka, položíme! Kde si? Počkajte, drví mi to tu
ruku! No, môžeme! Hej – rup! Raz, dva – tri! Takúto
či podobnú verbálnu gestikuláciu však možno len
odporučiť.

Tak ako pri predchádzajúcom tréningu v Čach-
tickej jaskyni, aj teraz sa ukázala ako veľmi výhod-
ná skupinka v závese za transportnou skupinou,
ktorá odstrojovala technické úseky, zberala použitý
(alebo aj zabudnutý) materiál do vakov a niesla
náhradný materiál pre transportujúcich (karbid,
potraviny).

Veľmi dôležitou z hľadiska poznania trvania
samotného transportu (od naloženia do nosidiel po
výstup z jaskyne) sa ukazuje akási geometrická po-
stupnosť časovej závislosti medzi rýchlosťou pre-
sunu na určitej trase v jaskyni naľahko a časom
transportu nosidiel na rovnakom úseku so zraneným.
V menej členitej Bobačke trval transport nosidiel so
“zraneným” asi 6-násobok presunu naľahko, v tech-
nicky náročnejšej a komplikovanej Čachtickej
jaskyni podobnému tímu približne 12-násobok.

Trasa trvajúca naľahko v málo členitej jaskyni 1
hodinu môže preto znamenať aj alternatívu 6-hodi-
novej záchranky (vrátane operatívy, príprav a pre-
sunov záchranárov je potom minimálne celodňovou
záležitosťou!). Trasa trvajúca v zložitej jaskyni 2
hodiny však môže byť aj podzemnou 24-hodinov-
kou! Tak dlho a bez problémov záchranár v plnom
výkone nevydrží, treba ho úplne vystriedať (o to viac
ľudí je potrebných). Pre zaujímavosť a svoje dobro,
skúste si zanalyzovať, v ktorých jaskyniach (vrátane
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priepasťových systémov) vám kde trvá po ktoré
miesto jednoduchý presun! Dvojdňová, či dokonca
dlhšia záchranka je už pomerne zložitá vec, ako na
organizáciu akcie, tak i pracovný tím. Ani sa preto
nečudujme, keď trvá záchranka v hlbokých alpských
systémoch hoci i týždeň a aj tak to v mnohých prí-
padoch dobre nedopadne…

Z našich doterajších skúseností to vyzerá tak, že
najlepším je zohratý záchranársky tím, hoci s mies-
tom bydliska jeho členov i vo väčšej vzdialenosti od
miesta záchranky (najmä v prípade veľkých, či tech-
nicky zložitých jaskýň). Maximum schopných
miestnych jaskyniarov, asistujúcich pri akcii, je len
k dobru veci.

Z ďalších poznatkov:
1. Smer otočenia nosidiel voči smeru transportu

je v určitých situáciách sporný. Pri postupe hlavou
zachraňovaného dopredu nemôže tento kontrolovať
situáciu pocitovo. Pri rýchlom postupe v horizontál-
nych chodbách, či pred vstupom do úžin je teda
vhodné postupovať dopredu nohami zachraňo-
vaného. Na druhej strane, z väčšiny našich jaskýň
“hrozí” pri záchranke výstup, resp. vyťahuje sa a za-
chraňovaný musí byť teda hore hlavou.

2. Pri záchranke je nepremokavý overal ďaleko
vhodnejší, rukavice a spoľahlivé osvetlenie sú nevy-
hnutnosťou.

3. V jaskyni s vodným tokom je transport omno-
ho náročnejší ako v suchých chodbách (nosidlá so
zraneným sa nemôžu len tak hocikde položiť a zá-
chranári ich teda nesú bez prestávky na dlhších
úsekoch).

4. V neskoršej fáze transportu nastáva
“povoľovanie” síl záchranárov, čo sa prejavuje nad-
mernou záťažou na tých nesúcich nosidlá, ktorým

ešte zostali, o to viac (sú preto potrebné častejšie
prestávky).

5. Vo veľkých, studených systémoch či jasky-
niach s vodou, kde je možné predpokladať mnoho
hodín transportu, je potrebné udržiavať nie príliš
rýchle tempo transportu, skôr vedome spomalené
a poriadnu dávku obozretnosti. Taktiež tu netreba
hneď naskákať do vody. Faktor prílišného prehriatia,
prirýchlej únavy či premočenia tu totiž môže byť
závažnou príčinou problémov aj u samotných
záchranárov.

6. Pri cvičnej, ale i ostrej záchranke je potrebné
mať na zreteli estetické úseky jaskyne (kvapľové
zátišia, biele sintrové náteky, brčká, dnové sintrové
kaskádky) a snahu tieto miesta obísť, alebo v ich
bezprostrednej blízkosti retransport usmerniť tak,
aby sa predišlo ich znehodnoteniu.

7. Najvhodnejším spôsobom, ako si uchovať
v jaskyniach zdravie, je – zbytočne neriskovať.

Účastníci akcie: F. Černý, E. Kapucian, K.
Kýška, B. Lešická, B. Šmída (Speleoklub Univerzity
Komenského Bratislava), M. Uhlík (Speleoklub
Leopoldov), A. Holovič (Speleoklub Badizer), J.
Ondruška (Speleoklub Strážovské vrchy), V. Kóňa,
J. Stankovič (Speleoklub Minotaurus), M. Sedlačko
(Záchranný systém Slovakia, Speleoklub Cassovia),
D. Kotlarčík, M. Mikuš, P. Mikuš, M. Pašiak (OS
Muránska planina-Revúca) a najmä obetavý K.
Spaček, ktorý sa nám odhodlane zveril do rúk a robil
“mŕtvolu” v nosidlách.

Poďakovanie patrí na tomto mieste Dr. M.
Uhrinovi, kamarátovi a riaditeľovi NP Muránska
planina, za promptnú pomoc pri zabezpečení ubyto-
vania našej skupiny na poľovníckej chate pri sedle
Javoriny.

p.s.nosítka na nosidlá som opravil 26x. zh.
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Činnosť Dobrovoľnej jaskyniarskej záchrannej
služby v Slovenskom krase v priebehu roka 2000
nedosiahla rozsah, ktorý je potrebný pre udržiavanie
aspoň základnej akcieschopnosti. Viacero pláno-
vaných akcií sa neuskutočnilo. Na druhej strane sa
celkom dobre rozbehli ľudia združení okolo Braňa
Šmídu, ktorí sú schopní efektívne zasahovať na
území západného Slovenska. Hlavné oblasti, kde je
najpravdepodobnejší výskyt ostrých záchranárskych
akcií, sú však stále Slovenský kras a oblasť Liptova.
Tento aspekt sa ešte prehĺbil po začatí činnosti
Speleologickej vodcovskej služby Slovenský kras.

V Slovenskom krase bol poverený organizáciou
záchrannej činnosti Kamil Bukovský. Jeho dobrá
snaha bola však zmarená pretrvávajúcimi zdravotný-
mi problémami. Mladá generácia rožňavských
jaskyniarov po rokoch znova prejavila záujem
zaoberať sa záchranárskymi činnosťami v jaskyni-
ach. Jednak asi vnútorne začali pociťovať, že rozsah
ich aktivít vyžaduje aj istú záruku v podobe fungu-
júcej záchranky, jednak dosiahli takú technickú
úroveň, že sú schopní zapojiť sa do nácviku
zložitých záchranárskych techník. Preto sme sa
rozhodli koncom júna uskutočniť nácvik záchran-
ných činností v Krásnohorskej jaskyni.

V Krásnohorskej jaskyni sa v súčasnosti vykoná-
va vodcovská služba, čo vedie k zvýšenému riziku
výskytu úrazu v tejto jaskyni. Preto bol aj nácvik
zameraný tak, aby sme v prípade potreby zvládli
transport zraneného v nosidlách z tejto jaskyne
s využitím prehliadkovej trasy. Na prehliadkovej
trase sa vyskytujú dva lanové traverzy ponad jazerá,
dva rebríky s dĺžkou 5 a 13 m a drevené lavičky
v dĺžke asi 300 m.

Po zbalení potrebného materiálu v sklade SVS
sme sa presunuli do Abonyiho dómu, kde sme sa
rozhodli začať nácvik. Nešťastníka (Milan Fabián)
sme s problémami uložili do nosidiel, ktoré sme mali
požičané od Braňa. Tieto nosidlá špeciálne vyrobené
pre JZS sú už vo veľmi zlom stave. Drevené výstuhy
sa dajú len s problémami nasúkať do tunelov
v podložnej časti nosidiel. Bolo by potrebné pre čin-
nosť DJZS vyrobiť nové nosidlá, alebo aspoň tieto
opraviť. Zdržanie, ktoré môže tento problém spôso-
biť pri ostrej akcii, by bolo kritické.

Začali sme transportom zraneného ponad jazero
s využitím existujúceho lanového traverzu. Nosidlá
sme presunuli na lávku v nástupe lanového traverzu
a pomocou troch kladiek sme ich zavesili na horné
lano traverzu. Presun nosidiel za traverz prebiehal
s menšími problémami na medzikotvení traverzu.

Pre spätný presun sme sa rozhodli urobiť klasický
lanový traverz, aby sme si precvičili aj túto činnosť.

Za traverzom sme presunuli obeť po krátkom
úseku chodníka k 13 m dlhému rebríku, ktorým sa
vystupuje ku Kvapľu rožňavských jaskyniarov.
Tento rebrík sa skladá z dvoch častí, ktoré na seba
nadväzujú pod uhlom asi 30°. Nad rebríkom sme
zriadili kladkostroj a istiace stanovište. V lomení
rebríka bolo potrebné ťažné a istiace lano usmerniť
pomocou deviátoru. Nosidlá sme vyťahovali tak, že
sa kĺzali po rebríku, ktorý ich smerovo stabilizoval.
Na lomení sme akurát prepli deviátor a pokračovali
vo vyťahovaní až na plošinu nad rebríkom. Túto čin-
nosť zvládli bez problémov traja ľudia. Rebrík
veľmi dobre nahradil nosné lano, ktoré by bolo
potrebné v tomto šikmom a členitom úseku inštalo-
vať. Následne sme nosidlá spustili tou istou cestou
na drevený chodník.

Pre spätný presun nosidiel za jazero sme nain-
štalovali horizontálne napnuté vodiace lano. Na jed-
nej strane sme využili prírodné kotvenie a na druhej
kotvu z lanového premostenia jazera. Lano sme
napli kladkostrojom a na kotvu upevnili pomocou
“vianočky”, aby sme ho mohli následne ľahko
povoliť. Konečné napnutie lana sme dosiahli pomo-
cou dvoch bočných vypnutí. Nosidlá sme zapli
pomocou troch kladiek a istili ich do horného lana
premostenia. Na presun nosidiel cez traverz a preko-
nanie bočných napinákov sme použili premostenie
z prehliadkovej trasy. Nácvik sme ukončili zase na
dne Abonyiho dómu.

Cvičná akcia ukázala, že v prípade nehody
v Krásnohorskej jaskyni nebude problém vytran-
sportovať zraneného v nosidlách za menej ako dve
hodiny z jaskyne, k čomu je možné výhodne použiť
technické prvky prehliadkovej trasy. Nedoriešené
zostalo iba prekonanie úžiny v závale Puklinovej
chodby, kde bude potrebné inštalovať horizontálne
premostenie dĺžky asi 20 m. Cvičná akcia len
potvrdila overenú pravdu, že najlepšími záchranca-
mi v jaskyniach sú stále jaskyniari. Členovia
speleoklubu MINOTAURUS dokázali, že aktívni
jaskyniari si veľmi rýchlo osvojujú aj náročnejšie
technické postupy nutné pre úspešné zvládnutie
záchrannej akcie. Je však potrebné sa venovať
nácviku aspoň niekoľkokrát ročne. Otázna však
zostáva ich psychická odolnosť a znalosti z poskyto-
vania prvej pomoci. Na ostrú záchranársku akciu je
najlepšie urýchlene zaangažovať MUDr. Marcela
Sedlačka, ktorý je asi jediný schopný podať kvali-
fikovanú prvú pomoc v jaskyni.
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Nácvik záchrannej akcie v Krásnohorskej jaskyni
Jaroslav Stankovič

Speleoklub MINOTAURUS
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Na záver ešte jeden podnet na technické vybave-
nie DJZS. S horizontálnou evakuáciou budú pri
použití speleologických lán stále problémy. Zvlášť
v členitom a miestami nízkom priestore. Problém
by bolo možné riešiť použitím oceľového lanka
s priemerom 8 mm, ktoré by na jednom konci malo
napinák s okom pripraveným na okamžitú inštalá-
ciu na kotvu. Druhá strana by bola pripravená na
montáž oka na ľubovoľnom mieste lana. Po na-
stavení potrebnej dĺžky, dotiahnutí svoriek a na-

pnutí napinákom by bol traverz pripravený na
použitie. V prípade, že by sa kotvy osadzovali
pomocou akumulátorovej vŕtačky, by inštalácia
takéhoto traverzu dvojici záchranárov nemala trvať
viac ako 10 minút.

Nácviku sa zúčastnili členovia Speleoklubu
MINOTAURUS: Milan Fabián, Attila Jerg, Zoltán
Jerg, Vladimír Kóňa, Filip Perháč a Jaroslav
Stankovič. Radi by sme uskutočnili aj ďalšie cvičné
akcie, chýbajú nám však potrebné nosidlá.
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Detail traverzu Foto Jaroslav Stankovi č

21 rokov JZS SSS – záchranného družstva
Liptovský Mikuláš

Jozef Knap
Snaha pomáhať a ak ide ešte o život či zdravie, je

veľmi ušľachtilá. Záchranár by mal byť vždy na
správnom mieste a schopný konať. Toto je ale iba
vrchol ľadovca, pod vodou sa skrýva dlhodobá cieľave-
domá práca. Skúsme sa zamyslieť nad vývojom
Jaskyniarskej záchrannej služby Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti (JZS SSS). Bola tu v určitej dobe,
mala určité možnosti a plnila pre Vás určité úlohy.

Na začiatku sedemdesiatych rokov sa veľmi
dynamicky v Amerike a Európe rozvíjal speleo-
alpinizmus. Zostrojili a zlepšovali sa rôzne šplhadlá,
zlanovávacie pomôcky. Vylepšovali sa metódy ich
použitia aj za prispenia zvyšujúcej sa kvality lán..
Zdolávanie prevýšení sa zrazu dalo robiť rýchlo
a nebolo na to treba veľa ľudí. Pre speleológiu sa
črtali nové, fantastické možnosti.

Vtedajší kompetentní veľmi rýchlo postrehli aj
riziká tohto rozmachu. V prípade krízových situácií
je pomoc veľmi náročná.

SSS už v roku 1973 zriadila Komisiu pre jasky-

niarsku záchrannú službu, ktorá pracovala v zložení:
Ing Cebecauer, Ing Erdös, RNDr. P.Mitter. Jej úlo-
hou bolo vytvoriť predpoklady pre vznik a fungo-
vanie JZS. Hľadal sa vhodný model, kalkulovalo sa
s nákladmi a požadovanou akcieschopnosťou. Za
vzor sa brali JZS Belgicka a Francúzka. Návrh pred-
pokladal zriadenie troch centier: Rožňava, Lipt.
Mikuláš, Bratislava, neskôr sa hovorilo o Trenčíne.
(Centrá Bratislava či Trenčín neboli realizované).

JZS bola predsedníctvom SSS ustanovená v roku
1978 ako amatérska skupina. Riadila sa stanovami
SSS, štatútom JZS a všeobecným poplachovým
plánom. Za jej náčelníka vymenovali RNDr. Mittera
CSc. Následne boli založené Záchranné družstvá
/ZD/ v Rožňave  s pôsobením od spojnice Muránska
planina - Belianske Tatry na východ. Od tejto spoj-
nice na západ bolo teritórium ZD v Lipt. Mikuláši.
Členskú základňu tvorili šiesti v každom družstve
s perspektívou dobudovania na 10 akcieschopných
záchranárov.
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Hneď po vzniku sme vstúpili do Medzinárodnej
speleologickej únie – medzinárodnej komisie pre
speleozáchranu.

Prvé spoločné cvičenie JZS SSS sa uskutočnilo
28.4.1979. (Spoločné cvičenia JZS a cvičenia ZD –
L.Mikuláš sú zachytené v prílohách). Už na prvých
akciách sa zistilo, akým dôležitým je vhodný mate-
riál, súhra pri akciách, budovanie stanovísk, zdolá-
vanie vertikál, prekonávanie úzkych úsekov, ale aj
improvizovanie, rýchle a správne rozhodovanie. Od
začiatku sa dôraz kládol na bezpečnosť postihnutého
a záchrancu. Neadekvátnym počinom sa nebezpečie
neúmerne zväčšuje, čím sa zbytočne ohrozuje postih-
nutý aj ostatní účastníci akcie. Pri cvičeniach bývali
nosidlá vždy plné. Záchranári si na vlastnej koži
odskúšali, akí sú v nich bezmocní a odkázaní na
pomoc iných.

V dňoch 1. - 6.10.1979 sa traja členovia JZS SSS
zúčastnili 5.medzinárodnej konferencie JZS
v Zakopanom. Akreditovalo sa na nej 16 krajín.

Na najbližšom spoločnom cvičení sme získané
poznatky rozobrali a určili aj nosné úlohy pre náš
ďalší rozvoj:
1.materiálne vybavenie a zvládnutie jeho využívania.
2. zdravoveda.

Napĺňanie týchto zásad sa začalo už v roku 1980.
Z domácej výroby sa zakúpili sady bogibsov, trans-
portné vaky, prilby a popruhy na seda čky. Uve-
domovali sme si kompromis, ale na domácky zho-
tovených pomôckach liezol vtedy skoro každý
speleoalpinista (samozrejme z východného bloku).

Veľmi seriózne sa zdravovedy ujal Dr.Moyš.
Neskôr to bol Dr. Zatkalík a nakoniec Dr. Sedlačko.
Bolo jasné, že rovnako dôležité, ako postihnutého
dostať na povrch, je poskytnúť mu náležitú zdravot-
nú pomoc.

Rok 1981 bol rokom ďalšej konsolidácie.
Zrealizoval sa nákup pomôcok od firmy Petzl.
Osobná výstroj bola doplnená o Poigné, Crol, Shunt,
piesozapaľovanie, sedačku, kladky a karabíny. Sklad
ZD bol vybavený lanami PA 11 mm, Horskou
záchranou súpravou a materiálom na zhotovovanie
kladkostrojov. Zo zdravotného materiálu to bola
prenosná lekárnička, dlahy a obväzový materiál.
Doplnili sme ho aj o rôzne pajsre, sekáče, kladivá.
Osobná výstroj (Poigne, Crol, Shunt, sedačka) pre
aktívnych členov bola obnovená až v roku 1991,
vybavenie skladu okrem lán a obväzového materiálu
už nie. Použiť prestárly materiál na záchranu sa
donedávna považovalo za neetické, nebezpečné.

Na túto dobu to bola solídna výstroj, s ktorou bolo
radosť pracovať. Veľa pozornosti si vynútila aj Horská
záchranná súprava. Oceľové lanko bolo čo do pevnos-
ti predimenzované, no stačila nesprávna manipulácia
a už sa na ňom spravila slučka, ktorá ho mohla zlomiť.
Bolo veľa vecí, ktoré sa bežne nepoužívali, a preto sa
muselo cvičenie často opakovať.

Prácu jednotlivých členov a ZD posudzoval
náčelník, ktorý im nakoniec ponúkol členstvo v JZS
(akési samoetablovanie). Po podpísaní sľubu
záchranára a prevzatí preukazu s odznakom  dňa
14.6.1981 sme sa stali plnoprávnymi členmi so
všetkými právami a povinnosťami.

Pre ďalšie dopĺňanie členov boli určené pravidlá:
1. Čakateľov mali navrhovať ZD z radov špičkových
jaskyniarov.
2. Dôležitým aspektom bola výkonnosť a perspektíva
dlhodobého zotrvania v jaskyniarskych radoch a jeho
dosiahnuteľnosť v prípade akcie.
3. Čakateľská doba bola určená na minimum 1 rok.
4. Jej ukončenie predpokladalo úspešné skúšky.
Okruhy otázok boli z teoretickej a praktickej časti,
tiež zdravovedy. Každú otázku hodnotili členovia
komisie (vyhovel, nevyhovel). Ak bol hodnotený
viac ako 1/3 známok nevyhovel, skúšky opakoval
v nasledujúcom termíne.
5. Ak prospel, bol predsedníctvom SSS vyradený za
člena.

V tomto období už ZD boli funkčné. Spoločné
akcie boli cielené na výmenu skúseností, výcvik
čakateľov, zlaďovanie postupov, zoznámenie sa
s frekventovanými lokalitami. V roku 1982 nám
bolo pridelené vozidlo Avia 30, ktoré plnilo úlohy aj
pre SSS a MSK. V roku 1983 sme naň už nemali
šoféra, vrátili sme ho spoločnosti .

SSS znova zriadilo komisiu pre JZS, ktorá
potvrdila pôvodné zámery a rozšírila ich o vydanie
“Náučných textov pre záchranárov.” Žiaľ, tento
zámer sa nikdy neuskutočnil, vypracovali sme si
interné otázky pre čakateľov, podľa ktorých sa adep-
ti pripravovali na skúšky.

V roku 1983 išlo o zintenzívnenie práce JZS.
Skúšali sme to aj s atraktívnymi akciami, ako bol
zostup do našej najhlbšej priepasti Starý hrad.
Jaskyňu sme prešli včítane Speleomaturity a rov-
nakou cestou aj späť.

V októbri 1983 sa 8 našich členov zúčastnilo na
6.medzinárodnej konferencie JZS v Agteleku. Vo
svete sa už využívali elektrické prenosné agregáty
a do popredia sa tlačila spojovacia technika. Otvoril
sa závažný problém, ako dostať lekára až k posti-
hnutému do jaskyne. Apelovalo sa hlavne na vy-
chovávanie lekárov záchranárov.

Jednou z najdôležitejších úloh JZS SSS bolo
dlhodobo udržať aktivitu členov. Ostrých akcií bolo
málo. Uvedomovali sme si, že príprava záchranára je
proces dlhodobý, ale neaktívny je v podstate ne-
použiteľný. Preto sme v niektorých prípadoch stiah-
li aj osobnú výstroj v prospech aktívnejších
čakateľov. Skúšali sme vniesť do ZD zdravú rivalitu.

Dňa 16.12.84 sme boli vyzvaní na záchrannú
akciu do Dem.j.slobody. Bol nezvestný Vlado Žikeš,
ktorý sa potápal v Pekelnom sifóne. Do akcie boli
prizvaní aj potápači z Trenčína. Už po prvom
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ponorení potápač Kuchárovič našiel a vytiahol bez-
duché telo, ktoré sme následne vyniesli v nosidlách na
povrch. Akcia sa pre nás skončila stiahnutím a vyčis-
tením záchranného materiálu. Potom nasledovala
analýza a boli prijaté opatrenia:
1. Bola podpísaná dohoda o využívaní niektor ých

vozidiel ÚŠOP na ostré akcie JZS.
2. Prejavili sa problémy v nedosiahnuteľnosti čle-

nov. Snažili sme sa vybaviť telefóny.
3. Vyriešilo sa núdzové otváranie pohotovostného

skladu JZS náhradným kľúčom.
4. Zaktualizovali sme poplachové smernice ZD Lipt.

Mikuláš.
Už 15.-16.6.85 sme sa od 330 hod zúčastnili

ďalšej záchrannej akcie. Pri prechode z Dem. j.
Pustá do Dem.j.slobody voda uzavrela postup po
tom, čo postihnutý Walter Brichta ešte stihol prejsť
cez polosifón, ostatní ostali pred ním. Najprv bolo
potrebné dôkladne preskúmať priľahlé priestory
s cieľom nájsť nezvestného a poskytnúť mu pomoc.
Pri prehliadke časti priestorov D.j.Pustá došlo k úrazu
nášho člena RNDr. J.Halaša (vykĺbenie ramena).
Psychický tlak pri ostrých akciách je veľký a môže sa
to stať aj skúsenému harcovníkovi. Kolegovi sme
pomohli s presunom na povrch, zabezpečili transport
na ošetrenie do nemocnice a ostatní pokračovali
v akcii.

Oblasť, kde sa mohol postihnutý nachádzať sa
zúžila na známu úzku klesajúcu chodbu, ktorá
končila malým dómom – vtedy zatopeným.
Potápači sa cez zúženú chodbu nedostali. Preto bolo
rozhodnuté vodu odčerpať. Po riskantnom -
provizórnom zapojení čerpadla sa úspech nedostavil.
Akcia bola prerušená. Muselo sa zabezpečiť výkon-
nejšie čerpadlo, zapojenie vykonať v súlade s pred-
pismi a nechať ľudí oddýchnnuť. Šance postih-
nutého na prežitie už neboli skoro žiadne. Na druhý
deň s podstatne menším rizikom sa akcia dokončila.
Po vyčerpaní vody bolo vytiahnuté bezduché telo,
ktoré sme vytransportovali na povrch. Na tejto akcii
sa zúčastnilo cez 30 ľudí. Táto tragická udalosť
v plnej nahote ukázala, aké “ kruté a nevypoči-
tateľné “ môže byť podzemie. Ale tiež, ako sú chrá-
není – poistení  účastníci záchranných akcií.
Veľakrát aj neskôr sme sa pokúšali s kompetentnými
nájsť riešenie, no bezúspešne. Poisťovne si uvedo-
movali riziko a preto chceli vysoké platby.

V dňoch 24.-27.10.1985 sa v Moravskom krase
uskutočnilo 1. stretnutie JZS socialistických štátov.
Bola to obdoba Medzinárodnej konferencie JZS,
ktoré z hľadiska nákladov, boli pre nás zväčša
nedosiahnuteľné. Zúčastnili sa na ňom zástupcovia
Čiech, Moravy, MĽR, DDR a Slovenska. Program
bol zložený z ukážok záchranných akcií, prednášok
a prehliadky Rudického prepadania a Amatérskej
jaskyne. Stretnutia tohto typu sa do budúcna neujali.

V roku 1986 aktivita klesala. Ľudia zrazu začali

mať “iné problémy”, ťažko ich bolo vyburcovať
k väčšej spolupráci.

V roku 1987 sa hľadali nové možnosti na skva-
litnenie našej práce. Chceli sme vytvoriť podmienky,
aby pôsobenie v JZS bolo atraktívne aj pre nových,
kvalitných ľudí a nútilo našich členov k udržiavaniu
sa v dobrej forme. Rozhodli sme sa ísť cestou
Hospodárskej činnosti  (ďalej HČ) a organizovaním
zahraničných akcií.

Využili sme dobré kontakty náčelníka na
zahraničie a nasmerovali náš záujem na Gruzínsko –
priepasť Panťuchina a Ukrajinu – Podoľsko –
bukovinský sadrovcový kras.

V roku 1988 bolo dôležité zladiť HČ, zahraničné
akcie a naše záchranárske poslanie. Po zapracovaní
pripomienok boli pre nás ušité nosidla. Sú už sklada-
cie a z umelohmotnej celtoviny.

Zahraničné cesty boli realizované spôsobom
bezdevízových výmenných akcií. Štyria jaskyniari
z Tarnopoľu a Tbilisi boli týždeň u nás, v jeseni naši
vybraní členovia boli zasa u nich. Akcie boli dobre
pripravená a zrealizovaná. Ukázalo sa, že spoluprá-
ca s Gruzínskom má perspektívu. Pre jaskyniarov
z Tarnopoľa to bolo na hraniciach ich možností.

V dňoch 18.-28.10.88 sa Knap zúčastnil 1. medzi-
národnej školy pre záchranu v jaskyniach –
Bulharsko. Bol to tiež jeden z pokusov, ktorý sa neu-
jal. Jedným z hlavných problémov bola rečová ba-
riéra a rôznorodosť pomôcok a postupov jed-
notlivých JZS.

V roku 1989 okrem cvičných akcií a HČ nás
čakali dve cesty do zahraničia. Zámerom bolo, aby
sa ich zúčastnili aj nádejní  adepti JZS SSS.

Termín I. slovenskej výpravy do Abchádzka bol
26.6.-23.7.89. Organizovali sme ju v spolupráci
s Inštitútom geografie v Tbilisi. Hlavným cieľom bol
zostup do najhlbšej jaskyne oblasti – Priepasť
Panťuchina s vtedajšou hĺbkou 1430 m. Zlé
povetrnostné podmienky a smrteľný úraz (jaskyniar
z domácej skupiny, ktorá v jaskyni pracovala
nezávisle od nás) nedovolili výraznejší prienik.
Zúčastnili sme sa na transporte postihnutého na
povrch cez náročné úzke vchodové partie. Aj
napriek tomu výprava bola hodnotená ako ú spešná.
Navštívili sa iné zaujímavé lokality, získali sa po-
znatky a dokumentácia záujmového územia, načrtli
sa smery ochrany regiónu. Bola to veľmi perspektív-
na oblasť a chceli sme v spolupráci pokračovať. Žiaľ
nepokoje a celková politická klíma v tejto oblasti
naše snahy zmarila.

Druhou akciou mal byť zostup do poľskej
Snežnej, ktorý sa nakoniec teraz neuskutočnil.

V rámci dobudovania výstroje nám bol pridelený
elektrický naftový agregát. Závažným problémom
záchranných skupín, je únosný (rentabilný) rozsah
vybavenia. Aj my sme hľadali možnosti zmluvného
zabezpečenia výkonných čerpadiel, agregátov, spo-
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jovacieho materiálu... Okrem armády a Horskej
služby sme nepochodili. Na druhej strane sme sa
snažili náš materiál zapájať aj do akcií SSS.

Dňa 20.8.89 (v nedeľu ráno o 145 hod) sme boli
prizvaní na záchrannú akciu do Liskovskej jaskyne –
z prehliadky labyrintu chodieb sa nevrátili dvaja
miestni občania. O 5 30 hod. boli už obaja postihnutí
na povrchu v miernom šoku, podchladení, ale
šťastní.

V roku 1990 zasa dochádza k útlmu činnosti.
Naši členovia absolvovali okrem cvičení aj jednu
zahraničnú cestu do Belgicka a Rakúska.

V dňoch 10.-11.3.91 ZD L.Mikuláš bolo vyzvané
na záchrannú akciu do jaskyne Javorinka. Keď sa 11
jaskyniarov nevrátilo z prieskumnej akcie
v stanovený čas, ich kolegovia začali po nich pátrať.
Zvýšenie vodnej hladiny vo vchodových častiach im
odrezalo cestu na povrch. V jaskyni boli od 9.3.91.
Nevedelo sa, v akom sú stave, ale priame nebezpečie
zatopením im nehrozilo. Do akcie sa prizvali potá-
pači z Prešova, ktorí postihnutých dosť riskantne
previedli cez zatopenú časť v potápačských ob-
lekoch s prístrojmi. Boli už zabezpečené čerpadlá
a elektrický agregát – ako ďalšie riešenie.

V roku 1992 bol presťahovaný sklad ZD Lipt.
Mikuláš, zúčastnili sme sa na Lezeckých dňoch.
Absolvovala sa aj cesta do Rakúska,Talianska,
Slovinska a Čiernej hory. Po zablokovaní ciest na
Bzybský chrbát (Gruzínsko) sme sa začali oriento-
vať na juh Európy.

Naše aktivity smerovali aj do oblasti vytvárania
perspektív. Boli sme jedným zo zakladajúcich čle-
nov Asociácie záchranných služieb a systémov
Slovenska (14.12.1992). Jej hlavnou úlohou bolo
vytvoriť právny rámec a zdôvodnenie potreby jed-
notlivých záchranných skupín a ich efektívnej
spolupráce. Ťažko je hľadať spoluprácu Goliáša
s trpaslíkom, keď sú obaja hladní. Musí sa priznať,
že snaha od oboch tu bola. Tohto roku zomrel náčel-
ník RNDr. P. Mitter CSc. Bol osobnosťou, ktorá
v začiatkoch rozbehla a neskôr usmerňovala rast
záchranárov a zabezpečovala financie na činnosť
JZS. Bol to náčelník “par excelent”. Novým náčel-
níkom bol vymenovaný RNDr. Ivan Račko.

V roku 1993 sa činnosť mierne zintenzívnila.
Okrem pravidelných cvičení sa naši členovia zúčast-
nili akcie “Snežná 93” a cesty na Ukrajinu.
Náčelníkom bola vypracovaná a nami odsúhlasená
Koncepcia rozvoja JZS SSS. Vyslovill sa tu názor,
ako by mala vyzerať JZS vo vyspelej krajine s vy-
spelou speleologickou tradíciou.

V dňoch 14.-18.9.93 sa Knap zúčastnil cvičenia
poľských speleozáchranárov v Olzcyne. Sú organi-
zovaní v GOPRi – obdoba našej Horskej služby.
Majú profesionálnych a dobrovoľných členov. Na
konci školenia boli skúšky, zhruba v rozsahu ako to
robíme aj my. Ale čo bolo na pohľad iné, bolo ich

materiálne vybavenie a disciplína – ochota sa naučiť.
Tých niekoľko profesionálov vytvorilo takú atmos-
féru, že ostatní sa prekonávali.

V dňoch 16.1.-19.1.94 sme sa zúčastnili rozsiah-
lej záchrannej akcie v Teplici (Tisovec), do ktorej sa
zapojilo cez 50 ľudí. Mali sme na nej aktívne 10
členov. Hľadali sme potápača Miroslava Nešveru.
Najväčšia záťaž ležala na potápačoch (bola tu
hádam celá československá potápačská špička ). No
aj ostatní sa snažili podriadiť všetko spoločnému
cieľu. Aj preto sa tragédia nestala ešte väčšou. Po
troch dňoch sa z jaskyne vynieslo mŕtve telo
nezvestného.

SSS reagovala na zvýšenie úrazovosti vo vode
zriadením Potápačského záchranného družstva.
V plnom rozsahu si uvedomujeme zodpovednosť,
ktorú na seba zobrali. Zodpovednosť voči tým, ktorí
s ich pomocou rátajú a môžu byť na ňu odkázaní už
dnes, alebo zajtra.

Dňa 10.4.94 zasadala Komisia pre otázky kon-
cepcie a rozvoja JZS. K nami vypracovanému
návrhu rozvoja sa vyjadrila negatívne. Budúcnosť
zachraňovania v jaskyniach videla cez požiarnikov,
ktorí musia zo zákona zasiahnuť a môžu prizvať aj
JZS. Skutočnosť, že nám akútne hrozil kolaps (keď
nebudeme cvičiť, nemôžme zvládnuť ostrú akciu)
akosi unikla pozornosti.

V dňoch 9.-18.9.94 sme zorganizovali cestu do
oblasti Hochgantu – Švajčiarsko. So speleológmi
z Bernu sme sa zúčastnili prieskumu tohto zaují-
mavého a perspektívneho územia.

Tohto roku sme prišli o generátor a sklad, ktoré
sme na požiadanie vrátili SMOPaJ. Od roku 1995
sme sklad mali v budove SSJ L.Mikuláš, ktorá nám
neúčtovala nájomné, ale figurovali sme v jej popla-
chových plánoch.

Činnosť v JZS stagnovala. Oživiť sme ju chceli aj
prostredníctvom Vodcovskej služby (od júna 1995).
Členovia (ktorí sa rozhodli túto činnosť vykonávať)
prichádzali do styku s klientmi, čo ich nútilo praco-
vať na sebe. Výstroj si zakúpili z vlastných pro-
striedkov, JZS ju v prípade potreby od nich mohla
zapožičať. Ochranárom sme dokázali, že sa dá táto
činnosť robiť aj bez újmy na jaskyni, v súlade
s dohodnutými pravidlami a oni nám dokázali, že aj
tak nám môžu riadne znepríjemniť život. Táto čin-
nosť môže byť ľahko problémová, ale pokým sa robí
seriózne, môže skupinám pomôcť.

V rámci zviditeľňovania sme chceli založiť tradí-
ciu:“Dni starostlivosti o jaskyne Demänovskej doliny”.
Do akcie sme aktívne zapojili aj ďalšie ochranárske
a speleologické zložky. Ukázalo sa, že ľahšie sa o ochra-
ne hovorí ako koná. Nakoniec ju JZS už iba láskavo
dovolili robiť. Začala sa vážne rozbiehať spolupráca
s HS.V roku 1997 o spoluprácu požiadal aj Odbor civilnej
ochrany obyvateľstva v Žiline a B. Bystrici. Ale naše
problémy prežitia ich už nezaujímali.
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Dňa 8.8.1998 sme v Zuberci na požiadanie uspo-
riadateľov JT predviedli nenáročnú záchrannú akciu,
ktorú by mohli jaskyniari vykonať so svojím lezec-
kým materiálom. Pokračovalo sa diskusiou, smeru-
júcou k prevencii úrazov.

Tiež sa uskutočnilo stretnutie JZS so zástupcami
SSS v Rožňave. Prijalo sa 9 bodov na ozdravenie čin-
nosti.

V roku 1999 JZS už nemala funkčnú výstroj,
finančné zdroje ZD L.Mikuláš niekoľko rokov tvo-
rili iba železnú zásobu (10 000 Sk) pre ostrú akciu.
Morálna podpora zo strany SSS tiež bola rozpačitá.
V HS už bola zriadená sekcia pre speleozáchranu. Za
takýchto okolností prebiehalo pre JZS 13. valné
zhromaždenie SSS. To síce ocenilo prácu RNDr. P.
Mittera CSc. in memoriam aj za pôsobenie v JZS a

to isté zhromaždenie o niekoľko minút tú istú
záchrannú službu zrušilo.

Pôsobenie ZD JZS L.Mikuláš sa ukončilo trochu
nostalgicky. Pri guľáši a poháriku sme zaspomínali
na uplynulé roky. Väčšina sa rozhodla,že vstúpi do
HS – speleosekcie, kde vidíme perspektívu hlavne
do budúcnosti. Bol zvolený nový ved úci nového
záchranného družstva. Jeho hlavnou úlohou je
zabezpečiť akcieschopnosť a obnoviť spoluprácu
s jaskyniarmi.

Na záver sa natíska otázka : “Akí sme vlastne
boli?” Asi takí, aké sme mali podmienky - malé
možnosti, veľká zodpovednosť. Trochu zakríknutí, ale
s mnohými nadšencami sme boli schopní pomôcť.

...už roku 1973 kompetentní vedeli ... a hľadali
možnosti. Prajeme SSS, aby ich čo najskôr našla,

aby nebolo neskoro!

59

Členovia a čakatelia JZS SSS
P.č. Meno a priezvisko Čakateľ Člen Zánik člen. Funkcia Zar.do ZD
1 RNDr Pavol Mitter CSc 1979 14.6.1981 1992 náčelník JZS SSS L. Mikuláš
2 Peter Fedor 1979 14.6.1981 1999 člen L. Mikuláš
3 Jozef Knap 1979 14.6.1981 1999 veliteľ ZD L.Mikuláš L. Mikuláš
4 František Bernadovič 1979 14.6.1981 1989 člen L. Mikuláš
5 RNDr Jaroslav Halaš 1979 14.6.1981 1987 člen L. Mikuláš
6 Jozef Veteška 1979 14.6.1981 1983 člen L. Mikuláš
7 Ľubomír Piaček 1979 1980 člen L. Mikuláš
8 Pavol Vozárik 1981 26.5.1984 1999 člen L. Mikuláš
9 Milan Valaštiak 1981 26.5.1984 1999 člen L. Mikuláš
10 Matúš Peško 1981 1985 čakateľ L. Mikuláš
11 Paľo Staroň 1983 1987 čakateľ L. Mikuláš
12 Ján Šmol 1985 29.4.1989 1999 člen L. Mikuláš
13 RNDr I.Račko 1983 9.5.1988 1999 člen,od 92 náčelník L. Mikuláš
14 Ľubomír Rybánsky 1988 31.3.1990 1999 člen L. Mikuláš
15 Ivan Chovan 1987 1992 čakateľ L. Mikuláš
16 Paľo Herich 1987 29.4.1989 1999 člen L. Mikuláš
17 Ing.Michal Lopčiansky 1987 29.4.1989 1999 člen L. Mikuláš
18 Ing.Ivan Kráľ 1987 19.4.1999 1999 člen L. Mikuláš
19 Václav Voclon 1991 7.3.1993 1999 člen L. Mikuláš
20 Ing.Peter Holúbek 1991 7.3.1993 1999 člen L. Mikuláš
21 Roman Hlavna 1996 19.4.1999 1999 člen L. Mikuláš
22 Milan Staroň 1996 19.4.1999 1999 člen L. Mikuláš
23 MUDr. Marcel Sedlačko 1998 19.4.1999 1999 člen L. Mikuláš
24 Pavol Staník 1996 19.4.1999 1999 člen L. Mikuláš
25 Tomáš Lazár 1979 14.6.1981 1999 člen,od 87veliteľ ZD Rožňava
26 Miroslav Hujdič 1979 15.6.1981 1999 veliteľ ZD ,od 87člen Rožňava
27 Ing L.Herényi 1979 16.6.1981 1999 člen Rožňava
28 Robert Boroš 1979 17.6.1981 1999 člen Rožňava
29 Jozef Nagy 1979 18.6.1981 1999 člen Rožňava
30 Šaňo Buzinkay 1979 19.6.1981 1999 člen Rožňava
31 Ing J.Ščuka 1981 Rožňava
32 Ing G.Homola 1981 Rožňava
33 Ing O.Boláček 1981 26.5.1984 1999 člen Rožňava
34 Viktor Kliment 1982 26.5.1984 1999 člen Rožňava
35 Dr.J.Stankovič 1987 29.4.1989 1999 člen Rožňava
36 Milan Kankula 1989 Rožňava
37 Karol Cselény 1990 Rožňava
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Spoločné cvičenia JZS SSS

P. č. Dátum Lokalita, hlavné ciele Zdrav. Schôdza Skúšky

1 28. 4. 1979 Psie diery, Dem. dolina. Transport od ústia 
Hlavnej priepasti. áno

2 19. – 21. 10. 1979 Hrušovská jaskyňa. Transport v horizontálnych 
priestoroch. áno

3 16. – 18. 5. 1980 DĽJ, Dem. dolina. Transport za pomoci lanoviek. Dr. Moyš áno

4 21. – 23. 11. 1980 Bystriansky závrt. Transport z dna úzkymi vert. 
priestormi. Dr. Moyš áno

5 12. – 14. 6. 1981 Pri Gombaseckej jas. Os. výstroj, Horská 
záchr. súprava. Dr. Moyš áno

6 19. – 21. 11. 1981 Liskovská j. Akcia v horizontálnej jas. s 
použitím premostení. Dr. Moyš áno

7 21. – 23. 5. 1982 Oriáš, Silická ľadnica. Os. výstroj, 
kladkostroje, H. z. súprava. Dr. Moyš áno

8 29. – 31. 10. 1982 Veľká a Malá Bikfa. Jednolanová technika, 
záchrana post. na lane. Dr. Moyš áno

9 16. – 18. 9. 1983 Silická planina. Budovanie výdrevy. Dr. Moyš áno

10 12. – 13. 5. 1984 Machnaté. Práca s Horskou záchranou súpravou. Dr. Moyš áno áno

11 24. – 26. 5. 1985 Stratenská jaskyňa. Cvičná záchr. akcia, 
prehliadka jaskyne. Dr. Moyš áno

12 25. – 27. 4. 1986 Diviačia priepasť. Cvičná akcia z jej dna. Dr. Moyš áno

13 16. 5. 1987 Jaskyňa mŕtvych netopierov. Cvičná akcia,  
problém poistenia. Dr. Moyš áno

14 6. – 9. 5. 1988 Krásnohorská j. Cvičná a. v Diviačej priepasti, 
H. z. súprava Dr. Moyš áno áno

15 28. – 30. 4. 1989 Dem. j. mieru. Cvičná akcia v prevažne 
horizontálnej jaskyni Dr. Moyš áno áno

16 16. – 18. 11. 1990 Červené vrchy. Akcia v tvrdých zimných 
podmienkach, áno

17 28. 3. 1992 Kunia priepasť. Akcia v extrémnych podmienkách. nie

18 5. – 7. 3. 1993 Stratenská jaskyňa. Cvičná záchranná akcia. áno áno

19 8. – 9. 12. 1995 D. j. pustá. Transport z Pieskového dómu. Dr. Zatkalík áno

Preventívne bezpečnostné prehliadky jaskýň

P. č. Dátum Názov jaskyne Hodnotenie Opatrenia

1 1985 Jaskyňa mŕtvych netopierov Nedostatky v ukotvení rebríkov Dodané nity.

2 7. 12. 1985 Priepasť v Sivom vrchu V optimálnoms tave

3 16. 5. 1987 Jaskyňa mrtvých netopierov Nedostatky pretrvavajú. 

4 1988 3 jaskyne v Belianskej doline Nedostatky nezistené. 

5 1989 Nová stanišovská jaskyňa Problémové vstupné časti

6 1989 Medvedia j. v Záp. Tatrách V optimálnomstave

7 1989 Priepasť na Kosienkach V optimálnomstave
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Cvičenia ZD Lipt. Mikuláš JZS SSS
P. č. Dátum Lokalita,  hlavné ciele Zdravot. Schôdza

1 7. – 8. 11. 81 DĽJ Cvičenie s osobnou výstrojou, cvičná akcia. áno áno

2 1982 Pri DĽJ. Horská zách. súprava, poplachový plán ZD L. Mikuláš. áno

3 11. 12. 1982 Pri DĽJ. Jed. technika, kladkostroje, záchrana post. z lana. áno áno

4 25. 4. 1983 Pri DĽJ. Jednolanová technika, práca s osobnou výstrojou. áno

5 12. 12. 1983 Pustá - Spust a vytiahnutie lekára z dna Hlavnej priepasti. áno

6 4. 1984 Machnaté. Práca s Horskou zách. súpravou. áno áno

7 8. – 9. 12. 84 Pri DĽJ. Jednolanová technika, požívanie rebríkov a lanoviek. áno áno

8 3. 1985 Pri DĽJ. Jednolanová technika, práca s osobnou výstrojou. áno áno

9 7. 1985 DĽJ, Osobná výstroj, nácvik záchrannej akcie na JT SSS. áno áno

10 6. – 8. 12. 85 Omaleník – Cvičná akcia v Priepasti na Sivomvrchu. áno áno

11 19. – 20. 4. 86 Pri DĽJ. Jednolanová technika, príprava čakateľov na skúšky. áno áno

12 12. – 13. 12. 87 D. j. slobody, Trenažér, záchrana post. na lane. áno áno

13 16. – 17. 4. 88 Dem. j. slobody – Príprava čakateľov na skúšky áno áno

14 11. – 12. 3. 89 Dem. j. mieru. Cvičná akcia - príprava na spoločné cvičenie. áno áno

15 25. 11. 1989 D. j. pustá. Vyťahovanie postihnutého za pomoci protizávažia. áno áno

16 4. – 5. 5. 90 DĽJ Trenažér, osobná výstroj áno áno

17 7. 3. 1992 DĽJ , Osobná výstroj, lanovky, cvičná akcia. áno áno

18 1. 12. 1993 Dem. ľad. j. Osobná výstroj, premostenie, lanovky. áno áno

19 29. 1. 1994 D. j. pustá. Cvičná akcia, aj záujemcovia výpravy Slovinsko 94 áno áno

20 11. 2. 1995 D. j. pustá  Cvičná akcia. áno áno

21 10. 2. 1996 Prechod systémom Demänovských jaskýň s cvičnou akciou. áno

22 18. – 19. 1. 97 Cvičenie s Horskou službou. áno áno

23 15. 3. 1997 Cvičná akcia v Stanišovskej jaskyni, prehliadka Novej st. 
jaskyne. áno áno

24 24. – 25. 4. 98 Cvičná akcia v D. j. pustá áno áno

25 11. – 12. 12. 98 D. j. pustá. Cvičná akcia od Vodnej pukliny. áno

26 17. 1. 1999 Jarné cvičenie HS, zvoz na lyžiach, zachraňovanie v lavínach. áno áno

27 23. – 24. 4. 99 Skúšky čakateľov, cvičná akcia v Zápoľnej. áno áno

Hospodárska činnosť ZD Lipt. Mikuláš
P. č. Názov akcie Počet odpr. h. Dátum

1 Úprava internátu OSP v Lipt. Mikuláši 547 1987
2 Rámovanie portálu pri Dem. ľad. j. a natretie zábradlia 406 1988
3 Krasová oblasť v okolí železničnej trate JV od Šumiaca. 140 1988
4 Náter strechy budovy SMOPaJ 624 1989
5 Rámovanie portálu pri Dem. ľad. j. 278 1990
6 Stavebné a betonárske práce v Dem. ľad. j. 1712 1991
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Niektorí z nás sú poriadne zcestovaní za podzem-
nými krásami, no nie každý vie, čo by mal pod-
niknúť v ranných prípravách svojej cesty. Svet sa
zmenšuje. Presnejšie povedané, vďaka technickému
pokroku sa pre cestovateľov a dobrodruhov sa stá-
vajú pomerne veľmi ľahko dostupné aj také zákutia,
o ktorých naši pamätníci nemali ani potuchy.

Ako na to ?
Pred plánovaným odchodom do zahraničia, a hlavne

keď váš cieľ expedície je na inom kontinente, u ľudí
s inou kultúrou a stravovacími návykmi, navštívte
lekára, ktorý sa zaoberá cestovnou medicínou. Čím
skôr to urobíte, tým lepšie pre vás. Ideálna je doba
aspoň troch mesiacov pred nástupom na cestu. Lekár
má dosť času na posúdenie vášho zdravotného stavu,
vyliečiť prípadné onemocnenie, u chronicky cho-
rých zrevidovať a upraviť liečbu a samozrejme tiež
určiť, proti ktorým infekčným ochoreniam by ste
mali byť zaočkovaní. Pri očkovaní berte v úvahu
dĺžku pobytu, možné kontakty v meste aj na dedine,
váš vek a celkový zdravotný stav, možné prejavy
alergie a chronické onemocnenia, ktoré by mohli byť
očkovaním nepriaznivo ovplyvnené.

Proti čomu sa očkuje?
Žltá zimnica

Je to vírusové onemocnenie, ktorého prenášačom
v tropickej Afrike a tropickej Amerike sú niektoré
druhy komárov.
Príznaky: horúčka, zožltnutie, krvácavé stavy,
poruchy mozgovej činnosti a srdcové problémy.
Ochrana: pred komármi a očkovanie, ktoré niektoré
štáty pri príchode vyžadujú.

Hepatitída A
Je to vírusový zápal pečene typ A. Dochádza k nemu
po požití kontaminovaných potravín alebo pití kon-
taminovanej vody, prenesením do úst špinavými
rukami.
Príznaky: zvýšená teplota, únava, bolesti svalov
a kĺbov, zažívacie problémy, tmavý moč, svetlá
stolica, žltá koža a očné bielko.
Ochrana: očkovanie a dodržovanie hygienických
zásad.

Hepatitída B
K vírusovému zápalu pečene typu B prichádza pri
použití nesterilných ihiel a striekačiek, pri chirur-
gických a zubných zákrokoch s použitím nesteril-
ných nástrojov, pri akupunktúre a pri nechránenom
pohlavnom styku.
Príznaky: podobné ako pri hepatitíde A, niekedy
môže dôjsť k trvalému poškodeniu pečene a k úmr-
tiu.
Ochrana: očkovanie.

Cholera
Onemocnenie vyvoláva baktéria Vibrio cholerae,
ktorá sa šíri hlavne na miestach s hygienickými
nedostatkami.
Príznaky: hnačky, vodnatá stolica, nevoľnosť a zvra-
canie. Môže končiť smrteľne.
Ochrana: vakcíny chránia len krátkodobo.
V každom prípade je nutné dodržovať zásady
hygienického stravovania.

Besnota
Vírusové onemocnenie, ktoré hrozí po pohryzení
besnými zvieratami, najčastejšie psami.
Príznaky: horúčka, bolesti hlavy, kŕče a ochrnutie
končatín. Charakteristický je tiež veľký smäd.
Nákaza je vždy smrteľná.
Ochrana: očkovanie.

Meningokoková meningitída
Epidemický zápal mozgových blán spôsobuje
meningokok, ktorý sa vyskytuje po celom svete.
K samotnej nákaze môže dôjsť pri styku s nemoc-
ným alebo s bacilonosičom kvapôčkovou infekciou.
Príznaky: vysoké horúčky, silné bolesti hlavy, stuh-
nutie šije, krvácanie pokožky. Môžu sa dostaviť
stavy šokového charakteru, ktoré môžu mať smrtiaci
priebeh.
Ochrana: očkovanie.

Kliešťová encefalitída
Zápal mozgových blán. Človek sa nakazí pri prisatí
infikovaného kliešťa. Nebezpečie hrozí hlavne
v lesnatých oblastiach strednej Európy.
Príznaky: horúčka, únava, bolesti svalov. Priebeh
onemocnenia je vo dvoch fázach, pri druhom vr-
chole teploty sa už prejavuje postihnutie centrálneho
nervového systému.
Ochrana: očkovanie a ochrana pred kliešťom insek-
ticídmi a repelentom.

Brušný týfus
V trópoch bežné ochorenie, ktoré vyvoláva bak-

téria Salmonella typhi po požití kontaminovaných
potravín a vody, po pridaní ľadu do nápojov, po
styku s nemocným alebo s bacilonosičom.
Príznaky: horúčka, bolesti hlavy, niekedy aj poruchy
vedomia. Komplikáciou je krvácanie do čriev a ich
možná perforácia a zápal pobrušnice, ktorý môže
končiť až smrťou.
Ochrana: očkovanie a dodržovanie hygienických
zásad

Na záver len toľko: každý, kto sa už na pevno
rozhodol podniknúť vážnu cestu, má mať na zreteli
práve aspoň tieto, síce stručné, ale zato vecné infor-
mácie, ktoré môžu úplne zmeniť charakter vašej
cesty, ak ich podceníte.
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Exotika môže byť niekedy nebezpečná
Kamil Bukovský
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Územie Šariša nie je obzvlášť bohaté na zaují-
mavé a rozsiahle jaskynné priestory. Preto objav
kvapľovej jaskyne v Kysaku, ktorého deväťdesiate
výročie si v tomto roku pripomenieme, vzbudil
pomerne veľkú pozornosť. Na začiatku, ako to už
býva, bola náhoda. Počas jesenných prác v roku
1911 objavili lesní robotníci neďaleko obce vchod
do podzemia, ktorý vznikol zrejme ako dôsledok
intenzívneho používania výbušnín v blízkom
kameňolome. Podľa prvých správ, ktoré si však
navzájom dosť odporovali, jaskyňa mala mať
pomerne veľké rozmery. Jej dĺžka údajne dosaho-
vala až 500 metrov (max. 511 m ). Okrem zaují-
mavej kvapľovej výzdoby mala mať aj početné
bočné chodby. Seriózne však jaskyňu mala preskú-
mať a zhotoviť jej plánik skupina členov prešovskej
pobočky Uhorského Karpatského spolku, ktorí svoj
zámer prezentovali aj v tlači. Ako určitý “predkrm”
bol pre záujemcov v redakcii novín Eperjesi Lapok
k dispozícii kúsok z kvapľovej výzdoby jaskyne.

O tom, že novoobjavené tajomné podzemné
priestory skutočne vyvolali značný záujem svedčí aj
fakt, že v rekordne krátkom čase sa plánovaná
výprava aj uskutočnila. Do týždňa bola potom pub-
likovaná aj správa o prieskume z ktorej vyberáme :

“Viacerí členovia prešovskej pobočky Uhorského
Karpatského spolku (UKS), pod vedením Fridricha
Szutorisa, vyhľadali 1.októbra 1911 jaskyňu, aby ju
preskúmali. Expedícia bola vystrojená acetylénový-
mi lampami, povrazmi, meracími a fotografickým
prístrojom. Z Prešova bol stanovený odchod desa ť
minút pred ôsmou hodinou. Ranným vlakom odces-
tovali do Obišoviec. Zo stanice sa im po krátkej,
štvrťhodinovej túre, podarilo cez dedinu Kysak a
okolo miestneho kameňolomu, doraziť ku vchodu
do jaskyne.

Podľa vykonaných meraní celková dĺžka jaskyne
je 60-70 metrov. Pozostáva z dvoch väčších siení,
ktoré spája šesť metrov dlhá, úzka chodba. Prvá sieň
bola pomenovaná “Dvorana”. Je približne 12
metrov dlhá a zhruba desať vysoká. Na jej zadnej
stene sa nachádza veľmi pekná, na vodopád sa
podobajúca kvapľová výzdoba. Z Dvorany sa otvára
aj menší bočný priestor. Podľa kvapľových útvarov

pripomínajúcich oponu,
ho výskumníci nazvali
“Divadlo”.

Druhý väčší priestor
v jaskyni dostal svoje
meno”Ottova sieň”podľa
prof. Otta Ludmanna,
ktorý v nej robil rôzne
merania. Je to 15 metrov
dlhý a miestami až osem
metrov široký priestor,
v ktorom sa nachádza
veľmi pekný kvapľový
stĺp. Jednohlasne bol naz-
vaný “Babylonská veža”.
Aj z tejto siene sa otvára

menší výklenok, pomenovaný “Kostnica”.
Kvaple v jaskyni sú veľmi pekné a čisté. Veľa

z nich je však už polámaných a porozhadzovaných
po dlážke. Zlomy sú staršieho dáta a je zrejmé, že
ničenie kvapľov má na svedomí práca, resp. výbuchy
trhavín v blízkom kameňolome. Teraz sa však k tomu
pripája aj vandalizmus návštevníkov a najmä kysac-
kých sedliackych mládencov. Najmä posledne meno-
vaným spôsobuje veľkú radosť rozbíjanie
kvapľových útvarov. Vedenie prešovskej pobo čky
(UKS) preto už začalo jednania s obcou Kysak
v snahe získať jaskyňu do večného prenájmu. Ak sa
podarí celú vec úspešne ukončiť, potom členovia
pobočky jaskyňu uzavrú a kľúč pre prípadných záu-
jemcov o prehliadku uložia v obišovskom staničnom
hostinci. Dovtedy by mala aspoň stoličná správa,
v tomto prípade najmä energický vrchný slúžny
lemešanského obvodu Dezider Piller, urobiť potreb-
né kroky na ochranu tejto prírodnej zvláštnosti.”

Už na najbližšej schôdzke prešovskej pobočky
(UKS) 25.októbra, ktorej predsedal Matiáš Uhlarik,
bola prednesená podrobná správa o výprave (jej
podstatnú časť sme už uviedli), vedúcim “epedície”
Fridrichom Szutorisom. Jeho príspevok je cenný
najmä tým, že obsahuje informácie o ďalších osu-
doch jaskyne po jej prvom prieskume a zameraní.
Prvoradou starosťou členov pobočky bolo, vchod
do jaskyne dôkladne uzavrieť. Celú akciu financo-
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K 90. výročiu objavenia jaskyne v Kysaku.
Patrik Derfiňák

Znak uhorského
karpatského spolku
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vali z vlastných prostriedkov. No starosta obce,
ktorý osobne pomáhal pri prácach, dal vzápätí rozo-
brať kamene a odstrániť zátaras.

Vedenie prešovskej pobočky (UKS) sa snažilo
dohodnúť aj so správou verejnej spoločnosti. Tá ako
vlastník kameňolomu mala obmedziť práce aspoň
natoľko, aby sa prírodná pamiatka ďalej neničila
a jaskyňa mohla byť sprístupnená verejnosti. Okrem
toho žiadosti o podporu boli odoslané slúžnovkému
úradu lemešanského obvodu a obvodnému notariátu
v Kysaku. Slúžnovský úrad hneď na to zabezpečil,
aby prestala v kameňolome práca s trhavinami a aby
jaskyňa bola strážená. Podobné opatrenia nariadil aj
Uhorský kráľovský lesný úrad. Na základe ich
spolupráce bola práca v kameňolome zastavená
úplne a jaskyňa sa opäť uzavrela.

Tento stav žiaľ vydržal len štyri dni. Potom
starosta dal opäť obnoviť ťažbu v kameňolome a ne-
chal otvoriť aj jaskyňu, do ktorej bol voľný vstup.
To sa síce úradníci jednotlivých zainteresovaných
úradov dozvedeli, no nepodnikli ni č. Jediný kto sa
z nich zaujímal o riešenie celej záležitosti bol
pomocný notár S. Gräutzer z Kysaku. Len vďaka
jeho upozorneniu sa mohli traja členovia vedenia
prešovskej pobočky zúčastniť na schôdzi, ktorá mala
riešiť problém spravovania tohto obecného majetku.
Celé rokovanie 14.októbra 1911 v Kysaku však
nakoniec stroskotalo na nedôverčivosti tamojších
gazdov a najmä starostu. Odmietli pomerne
veľkorysú ponuku spolku, no prisľúbili, že sa v obci o

celej záležitosti ešte poradia. Bolo dohodnuté aj
nové stretnutie, kde sa vec mala definitívne doriešiť.
Starosta sa zaviazal, že až do konečného rozhodnutia
dá podzemné priestory uzavrieť. To však neuro-
bil a navyše ešte zintenzívnil ťažbu v kameňolome.

21.októbra 1911 bolo nové, už rozhodujúce
zhromaždenie gazdov, ktoré po zd ĺhavom
presviedčaní nakoniec rozhodlo, že kameňolom sa
uzavrie a jaskyňa s pomocou prešovskej pobočky
(UKS) bude sprístupnená verejnosti. Prítomní
preto okamžite zabezpečili opätovné zatarasenie
vchodu. Ich snaha však bola zbytočná. Vchod bol
na druhý deň ráno opäť otvorený. Neznámi
páchatelia ním vnikli do jaskyne a samozrejme
zostala po nich spúšť. To len zvýraznilo škody,
ktoré spôsobili od polovice septembra 1911 po-
stupne robotníci pracujúci pre starostu, cestujúci
čakajúci na vlak, prešovskí a košickí výletníci i sed-
liaci z okolia. Všetci, často aj násilne, vnikali do
jaskyne a rozbíjali a brali všetko, čo sa len na
“pamiatku” zobrať dalo.

Vedenie prešovskej pobočky(UKS) si určite za
svoju snahu zaslúži uznanie. No napriek podpore
štátnych orgánov sa im nepodarilo zvíťaziť v zápase
s ľudskou ziskuchtivosťou. Koncom októbra 1911,
teda len niečo viac ako mesiac po objavení jaskyne
už mohli len konštatovať, že “jedna veľmi pekná
prírodná pamiatka je zlými ľuďmi zničená”.
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Konečne do akcie, duša radostne plesá!
Zas cítiť vôňu lesa.
V jaskynnej vôni zeme
neznámo objaviť chceme.
V kruhu spriaznených duší
nič zlé ťa nevyruší
a všedné starosti na chvíľu von z hlavy.
Pár dobrých priateľov náladu ti spraví.

Dátum a čas je známy,
no zatiaľ sme tu sami.
Ja a na nebi slnko, čakáme spolu.
Ja tu hrám podradnú rolu.
Minúty bežia, slniečko hreje,
o cudzej dochvíľnosti mysliac si svoje.
Niektorí zvádzajú doma boje
s matkou, manželkou,
- so sebou samým pri prázdnej fľaške...
Asi to majú ťažké.
Všetko je v nás!
Meditáciou o žití krátim si čas,
o strarostiach, čo máme všetci.
Dosť bolo úvah, nech sa vyjasnia veci!

Prechádzkou kolo auta naberám správny smer,
kopnem do pneumatík, kanada hustomer,
a už sa aj zberám,
pozvanie osobne doručiť až k dverám.
Otvoriť príde jaskyniar,
nevidím v jeho očiach žiar.
Za ním je jeho levica,
bledosť mu sadá na líca.
A hoc nevydá ani hlásky,
odpoveď poznám bez otázky.
Nedá mi nepodráždiť mačku,
ukážem si na zlanovačku,
“Ideme, ber si svoju hračku!”
“Kde zase !?”
Myslím, že vypadnúť je načase!
Ruka mi vkĺzne na dno vrecka
a vravím s nevinnosťou decka
“Do lesa...kopať..., máme zraz...,
čaká nás vápencový kras.”

S úsmevom naprávam si vestu,
mysliac na ústupovú cestu.
V očiach jej vidím bežať film
-a tuším je to dráma.
V nej hlavnou hrdinkou je sama
Veľkú šancu mi nedáva,
ja som záporná postava.
Tragicky povie: “Nikam nejde!”
Chuť na úsmev ma rýchlo prejde.
Ako jej vlastný rozum vraví,
tak ďalej páli bez prípravy:
“Kým iní domy zbudovali,
vy časť síl ste premrhali.
Nadarmo sa drieť ako muly,
budete existenčné nuly!
Roboty tu má vyše hlavy
kto to za neho všetko spraví?”
Zlostný plameň jej z očí svieti:
“Keď ide, nech si berie deti!”

Na podlahe si malý kreslí,
na izbe zlostne dvere tresli.
Tu povie so zastretým hlasom
“Dnes nejdem s vami, snáď neskôr, časom...
Gazdovanie mi lepšie sluší,
pri ňom musíš mať hore uši.
Ja už ti nemám toľlo času,
venovať sa len vášmu krasu.
Roboty Ti mám vyše práva
a neviem kde mi stojí hlava.
Zemiaky, sená, kosba a orba,
život je nenormálna borba...”
A nezabudne ešte pridať:
“Aj hnoj by bolo treba kydať...”

Ako svedok Jehovov stojím
pred prahom dverí a pozvaním svojim,
no nie tak neodbytne drzý,
To extempore ma tu mrzí.
Nieto viac slov, vidím to jasne,
tu jaskyniarske svetlo hasne.
Tak teda ahoj, čo viac už dodať?
V mysli mi bude celý deň hlodať
povestná cez rozpočet čiara.

Práve sme prišli o jaskyniara.
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MAŽARNÁ
Miroslav Brežný

Speleoklub Malá Fatra

Po chodníku sa blížia piati. V červených kombinézach, s prilbami na hlavách, unavení a
spotení vnárajú sa do tmy. Záblesky ich svetiel odkrývajú krásu podzemia, podzemia, ktoré skrý-
va dávne príbehy.

Tak ho tam našli, samého v bielom rúchu, v tichu podzemia - SKAMENELÉHO ANJELA.

Plachtil nízko nad hladinou. Koncami krídel ob čas pohladil spenené chrbty vĺn, ktoré sa vzdú-
vali ako prsia spiacej ženy. V hlave mu vírili zmätené myšlienky. Myšlienky, ktoré mu nedali
spávať. Myšlienky, ktorým sa nedokázal brániť.

S vetrom v tvári sa blížil k tomu miestu,  kde ho to ťahalo odvtedy, ako ju tam z výšky uvidel.
Pomaly sa zniesol k zemi a bosými nohami rozh ŕňal rannú rosu v tráve. Schoval sa v tieni skál
a v tichosti čakal, či príde. Prišla. Jej telo vkĺzlo do vĺn a už sa nechala unášať príbojom. Jej zlaté
vlasy sa tiahli za ňou, ako ohnivý chvost za kométou. Stál tam v nemom úžase, s vedomím, že
robí niečo zlé, niečo, čo má zakázané. On predsa nepatrí sem, na  Zem, on patrí na nebo. Tam je
jeho miesto .

Doplávala k brehu. Váhavo vyšla z dobiedzajúcich v ĺn a obzerajúc sa, akoby cítila niečí
pohľad, ponáhľala sa, zahalená len do zvyškov morskej peny, k tým obrovským roz ďaveným
kamenným ústam.

Jej postava sa stratila v tme. Cítil, ako sa  mu okolo srdca rozlieva zvláštne teplo. Teplo,  ktoré
doteraz nepoznal. Cítil, ako ho niečo láka dnu. Dnu, do tej tmy. Pomaly sa vkradne do toho
tmavého a chladného otvoru, snažiac sa očami zachytiť niečo, čo tak dobre pozná. Nevidí nič, ale
o chvíľu si jeho oči, zvyknuté len na denné svetlo, ohmatávajú jej postavu zvýraznenú mihotavý-
mi zábleskami horiaceho ohňa. Pristúpi bližšie. Chce sa jej dotknúť, tých vlasov, ktoré práve
rozčesáva hrebeňom z kostí. Natiahne ruku. Ešte kúsok… Objala ho tma. Stisla ho svojím stu-
deným objatím, zakryla mu oči svojou ťažkou dlaňou. Až teraz počuje ten obrovský rachot za
svojím chrbtom. Zamrazí ho. Kamenné pery sa zavreli. Nevydržali milióny rokov trvajúce údery
morských vĺn, ktoré sa svojimi modrými telami vrhali proti nim.

Zostal sám. Jeho myseľ zamestnáva len jedno. Musí sa dostať von. Von na slobodu, na vzduch.
Bez svetla zahynie. Musí nájsť cestu von aj pre ňu. Vrhá sa do tmy, hľadajúc jej telo. Tu niekde
musí predsa byť. Všade cíti len chladný kameň. Rozpína krídla a pokúša sa vzniesť.

Kamenné ústa sú dnes znovu otvorené, len more je niekde na severe alebo na juhu. Už tam nie je.
Ich skalné pery občas šeptajú jeho vzlyky a náreky. Ktovie, ko ľko času odvtedy ubehlo. Asi

veľa. Musel veľa trpieť. Jeho slzy, padajúce z výšky, slané a horúce, derúce sa niekde do stredu
zeme, zanechali svoju pečať na kameni pod ním.

… po chodníku kráčajú šiesti. V červených kombinézach, s prilbou na hlave, unavení a
spotení, len jeden je v bielom…
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Aby sme nezabudli blahoželať.....
Ako sme zistili pri revízii evidenčných kariet,

viacerí naši kolegovia sa v prvej polovici roku
2001 dožívajú okrúhlych jubileí. Pre prípadných
gratulantov si dovoľujeme upozorniť, že naši pria-
telia oslavujú:

50 rokov
RNDr.Otakar Kúdela, OS Plav. Podhradie, 14.3.
Miroslav Staščík, OS Plav. Podhradie, 27.3.
Vladimír Kámen, OS Tisovec,13.4.
František Venger, Speleo Detva, 14.4.
RNDr.Jozef Klinda, MŽP, nezarad. 5.5.
Jiří Audy, OS Plav.Podhradie,ČSS, 14.5.
RNDr. Ján Obuch (nezaradený) 23.5.
Gustáv Stibrányi, OS J.Majka, 5.7.
65 rokov
Ing. Jozef Kaifer, CSc. nezarad. 8.3
Ján Hollý , OS Lipt.Trnovec, 20.5.
70 rokov
Jarmila Jirmerová, čest. čl. 1.6.

67

SKOK NA DRUHÝ BREH...
Aktívny, intenzívne žijúci človek ako Fero Venger, si

ubiehajúce roky nestačí uvedomiť. Len retrospektívne zrkad-
lo nastavené v správnom uhle vyťahuje z pamäti spomienky
na priateľov,  na staré výpravy do hlbokých jaskýň a pribúda-
júce chodby v podzemnom bludisku sa stávajú akýmisi
časovými medzníkmi, môžbyť aj historickými letopočtami  v
živote jaskyniara.
1973 prieskum v Gigantickom dóme - j. Záskočie,
1975 objavenie Perlového dómu - j. Záskočie, 1976 preko-

panie sa cez Prednie do Záskočia,
1978 prvé zlanenie Studňou radosti - j. Starý hrad, 1983 do-

siahnutie hĺbky 424 m v Starom hrade. ) A ďalšie jaskyne,
nové chodby a roky pribúdajú ako kamene na skládke pred
Večnou robotou.
Kedysi som sa Petra pýtala, ako sa zoznámil s Ferom.

V sedemdesiatom druhom ho priviedol Roľko. Robili
exkurziu do priepasti na Ohništi. Venger celý čas čušal. Keď
ostali na snehovom kuželi sami, len Fero a Petr, chcel s ním
nadpriasť dáku debatu. On nič. Dačo sa opýtal, Fero nezrozu-
miteľne odšomral. Len čo ich vytiahli hore, šiel Petr za Roľkom: “ Ty, počuj, čo je s Ferom? Dáky je našt-
vatý. S nikým sa nebaví.” “ Fero, on je taký, nerozpráva.”

Vtáka vraj poznáš po perí a človeka po reči. Alebo nereči. Ferka Vengera poznajú takmer všetci jasky-
niari. Nikdy toho veľa nenavraví, ale na Krakovej holi zaňho hovorí kus poriadnej roboty. A ve čer v bivaku,
keď sa gumené čižmy sušia nad pecou a na panvici rozvoniava haruľa, kadečo sa pospomína:

“ ... žabice pripomeňte Ferkovi, ” uškrnul sa raz Slančík. Pri prieskume akejsi chodby v Záskočí Ferovi
zlyhala karbidka a ostal sám v jaskynnej tme. “ Ako si sa vrátil, ” vyzvedali chlapi. “ Našiel som dáke žabice
a kresal o seba. Keď skočila iskra, trochu som videl...”

( Poučenie pre mladých jaskyniarov: ak nenosíte náhradný zdroj svetla, noste aspoň skaly po vreckách.)
“ ...pamätáte ako Fero na jaskyniarskom týždni zlaňoval v spodkách a gumenom plášti Javorovou? Iba

pred jaskyňou zistil, že si v tábore zabudol kombinézu...” Nuž čo, nemusí byť každý jaskyniar ako
z katalógu.

... a Vengerove sifóny? “ Feri, čo si robil, keď ťa prikvačila voda v Plynovej komore?”
“ Čakal,” mykol lakonicky plecom. Myslím však, že vtedy nemal ve ľkú chuť na cigaretku.
Fero Venger sa za takmer tridsať rokov jaskyniarčenia stal doslova pojmom a historky s ním spojené kolu-

jú ústnym podaním dodnes. Pamäť je však nespoľahlivá. Vynecháva, mení, pridáva aj uberá. Ešte, že máme
podrobnú kroniku a písmo nepustí. Bol pri všetkých významných objavoch na Krakovej holi, pri
kopáčských prácach sa s Petrom predháňali, kto bude na čelbe a počas expedícií do hlbokých jaskýň bol
ťahúňom, na ktorého sa dalo spoľahnúť.

Ferko, práve si preskočil na druhý breh širokej rieky, Možno si si trošičku päty zmáčal, ale nevadí. Do
ďalšej pädesiatky Ti želáme pevné zdravie a veľa nezabudnuteľných zážitkov medzi jaskyniarmi a v jasky-
niach.

Kamaráti z Krakovej hole
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Summary
The first issue of our Bulletin in 2001, according to the habit, brings a summary report about

the activities of the society written by the head of the Slovak Speleological Society. In the year
2000, Slovak cavers worked in 42 speleological groups with 752 members. During the year they
achieved many interesting results – they discovered 8452 m and documented 11042 m of passages
in the karst regions of Slovakia. They succeeded to do so during more than 1400 individual
actions. Overcoming of the margin 30 km in the cave system of Demänovská dolina valley and
successes in the Skalistý potok cave reaching 50 km belong to the most interesting ones. What
concerns newly discovered caves, Pieskový potok (Sand creek) cave in the Low Tatra Mts. can be
considered as a very interesting one. Our society issued two independent publications, participat-
ed to the issuing of the two other publications and issued four numbers of the magazine Bulletin
SSS.

This report is followed, traditionally, by the contribution of J. Tencer, giving an overview of
the longest and deepest caves of Slovakia. The information is completed by the overview of P.
Holúbek about the total number of registered caves in Slovakia.

A part ”Research and Exploration” brings a contribution of D. Hut ňan about the continuation
of the successful investigation of the Skalistý potok cave in the Slovak Karst (more than 1000 m
of the new passages have been documented) and a contribution of E. Hipmanová about the devel-
opment of the explorations in the Večná robota cave (Endless work) in the massive of the Krakova
hoľa Mt. (the Low Tatra Mts.). At the latter locality, speleologists make a great effort to connect
to the deepest Slovak cave Starý hrad (- 432m), what would substantially increase the total depth
of the system.

The members of the Drienka group write about several interesting caves at the Plešivec and
Horný vrch plateau in the Slovak Karst. The head of the commission for protection, Dr. Ľ. Gaál,
gives an interesting information about the cave Krulova ba ňa. M. Štéc writes about the proceed-
ing ice-creation in the newly discovered Cave of Cold Wind (Jasky ňa Studeného vetra), P.
Holúbek with friends describes several new caves at the left slope of the Demänovská dolina val-
ley. Our Bulletin was enriched by the contribution of M. Olšovský about a geological study con-
cerning explorations of an unknown mines with ”Pietra vede” in Chočské vrchy Mts. and by the
contribution of J. Tulis about bats in the Stratenská jaskyňa cave in Slovenský raj (the Slovak
Paradise).

Reports from abroad tell us about the deepest cave of the world located in Abchazia (Georgia),
about the caves in Bulgary, about the Botovska cave in Russia (more than 50 km) and about the
Hölloch cave in Switzerland. An interesting contribution about the visit and investigations in the
cave Emine Bojir Chasar Ni_nyj (Ukraina) was written by the Moravian speleologists.

Two contributions describe two training rescue actions. The contribution of J. Knap brings a
historical overview of the activities of the rescue group from Liptovský Mikuláš. Contribution of
K. Bukovský about the potential danger during the travels to abroad partly concerns the problem
of security and health

From the shorter reports one has to notice a contribution about the history of the discovery of
the cave in Kysak (90 years ago), a poem of V. Knap and information about the Drienka group
celebrating the 5th anniversary of its foundation. Information about the life anniversaries of spele-
ologists can be found among social reports.

The fist number of Bulletin will be, according to the tradition, distributed at the Speleomeeting
in Svit.

Translated by Lívia Ludhová
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