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Činnosť Predsedníctva a výboru SSS
Výbor SSS sa v priebehu roka 2002 stretol na

riadnych schôdzach v mieste sekretariátu 22.2., 4.9.
a na Jaskyniarskom týždni v Malých Karpatoch
27.7., ako aj na zasadnutí Predsedníctva SSS dňa
12.4.2002 vo Svite. Okrem toho členovia výboru
viackrát rokovali na neformálnych stretnutiach
počas speleologických akcií a akcií organizovaných
za spolupráce Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Lip-
tovskom Mikuláši.Výbor spoločnosti riešil okrem
bežnej agendy najmä:
- Problematiku aplikácie novely zákona o ochrane
prírody vo vzťahu k praktickému speleologickému
prieskumu a výskumu členov SSS.
- V súvislosti s tým bola viackrát prerokovaná na
úrovni výboru SSS a vedenia Správy slovenských
jaskýň nová dohoda o spolupráci, ktorú podpísali
Ing. J. Hlaváč a Doc. Zdenko Hochmuth dňa
23.1.2003.
- Náväzná dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní
strážnej služby je v štádiu rokovania.

Výbor sa zaoberal tiež problematikou
Dobrovoľnej záchrannej služby SSS, edičnej činnos-
ti, a operatívneho zabezpečenia činnosti sekretariátu.
V priebehu roka došlo k oživeniu profesionálneho
obsadenia sekretariátu v Lipt. Mikuláši prijatím na
čiastkový úväzok sekretárky p. Gregorovej. Výbor
sa zaoberal tiež prípravou Speleomítingu,
Lezeckých dní, mapovacieho kurzu a Valného zhro-
maždenia SSS.

Predsedníctvo SSS, ktoré zasadalo 12.4.2002 vo
Svite, prerokovalo a schválilo správu o činnosti
a správu Kontrolnej komisie, v diskusii sa riešila
problematika legislatívneho zabezpečenia speleo-
logického prieskumu a výskumu, ako aj ochrany
jaskýň, stráže prírody, zákona o ochrane prírody
a centrálnych akcií SSS.

Stav členskej základne: ku koncu roka 2002
sme evidovali 774 členov, z toho nezaradených bolo
32, čestných členov 10. Počet jaskyniarskych skupín
bol 45. V roku 2002 sme prijali 60 nových členov,
niektorí členovia zanechali činnosť v SSS alebo boli
organizačnými jednotkami vylúčení a 2 členovia
zomreli. Konštatujeme nárast o 41 členov.

Speleologická činnosť
jaskyniarskych skupín

Jaskyniarska skupina Adama Vallu
Pracovné nasadenie JS A. Vallu sa v roku 2002

sústredilo predovšetkým na dve lokality. V pracov-
nej sonde v Tiesňavách pod Vencovou oproti Ťave
(Junácka pasovačka), kde členovia prevažne
z Terchovej uskutočnili 40 akcií. Sonda s výraznými
prievanmi bola opatrená výdrevou a dosiahla d ĺžku
18 m s deniveláciou –6 m. Na Dubnej skale
(Pevnosť permonov) sme uskutočnili 52 akcií.
Telestetickým prieskumom bola najskôr na 13
akciách zmapovaná sieť signálov na ploche takmer 2
km štvorcových, ktorá tvorí reálny systém ponárajú-
cich sa vôd Chrapového potoka po tektonikách
a vrstevnatosti do travertínovej kopy na severový-
chod, ale i na juhozápad po celej dĺžke prietoku
potoka krasovým podložím pod strednotriasové
a jurské vápence a vápenné íly a travertíny krasu
Pliešky. Meranie a stopovanie signálov v teréne
odhalilo v jarných mesiacoch i 3 krasové vyvieračky
a existenciu niekoľko desiatok krasových ponorov
na viac ako polkilometrovom úseku potoka,
o ktorých sa doposiaľ nevedelo. Odhalilo tiež
mohutný a geologicky významný zlom, ktorý pretí-
na starý lom a kras Pliešky z juhu na sever. Práve na
tomto zlome kovová virgula signalizovala najväčšie
priestory v tomto travertínovom masíve. Dôsledný
terénny prieskum postupne odhalil aj dve miesta so
zimnými prievanmi. Na 39 akciách sa prevádzali
sondovacie práce vo vytipovanom sektore Rutkayov
zlom poblíž pracovnej sondy 1922. Pod 4 m vrstvou
sutín bol odkrytý zasadzený skalný komín z ktorého
bol v letných mesiacoch vytláčaný chladný vzduch.
Sonda dostala meno Opálená skala. Pokusy strieľať
v travertínovej hornine komína pyropatrónmi boli
márne. Výkop sme opatrili výdrevou. V okolí sme
kopali viaceré geologické sondy. V sonde č. 7. bola
odkryté geologicky vzácne viditeľné rozhranie
medzi travertínmi a jurskými vápencami. Práve
v sonde Opálená skala a v okolí sa koncom roka
v mrazivom počasí objavili výpary teplého vzduchu
– neklamný znak toho, že telestézia, pomocou ktorej
sme miesto výkopu určili, by predsa len mohla byť
zaujímavým doplnkom prieskumu.
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Správa o činnosti SSS v roku 2002
Vypracované na základe správ o činnosti jaskyniarskych skupín

Zdenko Hochmuth, predseda SSS



Skupina uskutočnila pracovný zraz na
Medzirozsutí, kde sa pokračovalo na práci
v hlavnom závrte, ktorý dosiahol h ĺbku 11 m a bol
opatrený dreveným uzáverom. Pracovalo sa aj na
sondách Za Polkovou a v Úsypoch.

V jaskyni v Hoblíku sa pomocou streleckých prác
podarilo rozšíriť úžinu a preniknúť do 6 m plazivky.
Pri terénnom prieskume bola v lokalite objavená
nová 6m dlhá jaskyňa H-1. V lokalite Skálie bola
objavená priepastka Pod bukom – 4 m. Na lokalite sa
sondovalo aj v Jaskyni nádeje.

Slavomír Chmela s podporou členskej základne
natočil v Liskovskej jaskyni krátky dokumentárny
film, ktorý na súťaži Tatranský kamzík získal 1 cenu
a na medzinárodnej súťaži JUNIOR v Kroměříži
Čestné uznanie.

S Ružomberskými jaskyniarmi sme spoločne na
20-tich akciách pracovali na Camberovej sonde,
ktorá dosiahla hĺbku 12 m. V spolupráci s JK Varín
sme v priepasti Javorina II po prestrieľaní úžiny
dosiahli hĺbku 26 m. Člen skupiny Peter Jančiak sa
podieľal na objave Vodopádového dómu v jaskyni
Četníkova svadba. Skupina previedla viacero
exkurzných akcií v jaskyniach nielen v Krivánskej
ale i Lúčanskej Malej Fatre, vo Višňovskej jaskyni,
Turskej doline – priepasť v Kováčovej skale. Člen-
ovia skupiny sa zúčastnili Meracieho kurzu a škole-
nia anorganikov – strážcov prírody a krasu na
Teplom vrchu pri Rimavskej sobote.

Eduard Piovarči, podpredseda JS A. Vallu

Na pracovných akciách sa striedavo zúčastňovali
členovia klubu organizovaní v SSS, čakatelia na
členstvo a ďalší slovenskí a českí jaskyniari. Čle-
novia speleoklubu v priepasti Garlika pokračovali
sme v explorácii priepasti. Spriechodnili sme vo
veľmi zložitých podmienkach niekoľko úžin
a dostali sme sa už do hĺbky cca 80 m, z toho cca
50 metrov ešte nie je zmapovaných. V priebehu roka
sme postúpili asi 21m nadol.

V Trójskom ponore uskutočnili 5 akcií – (včítane
pracovného týždňa v spolupráci s príslušníkmi eko-
logického hnutia Brontosaurus z Brna a Ostravy).
Pokračovaním výkopových a zabezpečovacích prác
sme celkovo postúpili ďalších 5 m nadol, celková
hĺbka priepasťovitej jaskyne je 13 metrov.

V lokalite Jožiho jama (Jozsi Lyuk) sme obnovili
sondážne a výkopové práce v dlhšie známej lokalite.
Po vyčistení vchodu sme rýchle postupovali a ku koncu
roka bolo dno pracoviska v hĺbke 13 m pri dĺžke

jaskyne 15 m. Začali sme výkopové práce na celkom
novej lokalite Kozia jama (Kecske Lyuk). Ako
tradične v tejto časti Sl. krasu bol počiatočný postup
pomerne rýchly až do hĺbky 9m, potom sme
niekoľko pracovných akcií venovali budovaniu
výdrevy na zabránenie zosuvu hrozivo vyzerajúcej
skalnej šute.

Na zabudnutej lokalite Julov ponor sa začiatkom
jari samovoľne otvoril priesak vody niekoľko
metrov od miesta kde sme bezvýsledne pracovali
v minulosti. Postúpili sme 3 m pri súčasnej výstavbe
zabezpečovacej výdrevy.

V priebehu roka 2002 sme na území Slovenského
krasu uskutočnili 49 pracovných terénnych akcií
vrátane 1 pracovného týždňa. Celkovo sme postúpili
51m v podľa nás perspektívnych lokalitách.  Okrem
toho sme uskutočnili 14 povrchových prieskumných
a kontrolných akcií s cieľom vytipovať prípadné
vhodné lokality na začatie výskumu a monitorovať
stavy vody v niekoľkých ponoroch a vyvieračkách.
Ďalej sme viedli takmer 50 exkurzných návštev
v horizontálnych aj vertikálnych jaskyniach pre
domácich, českých a poľských jaskyniarov často
spojených s precvičovaním 1-lanovej techniky
lezenia. Za zmienku stojí účasť troch členov klubu
(M. Kankula, R. Kupec, A. Skokan) na záchrannej
akcii v Maďarsku v Rákóczi barlang, kde uviazol
speleopotápač.

Kapitolou samou o sebe bol pokus o zorganizo-
vanie Lezeckých dní SSS 2002 na Veľkom vrchu
v Strážovských vrchoch v dňoch 28.-30.6. Lezecké
dni sa uskutočnili, ale z pohľadu SSS by som to celé
nazval fiaskom. Jaskyniarov pripravených naučiť
základy lezenia (niektorí aj s bohatými skúsenos-
ťami z pôsobenia vo Velebite v Chorvátsku) bolo
viac ako adeptov na výcvik !!! Príčinou nebola nein-
formovanosť speleologickej pospolitosti na
Slovensku, ale zrejme ad1) objektívne dané mizerné
počasie, keď celý weekend pršalo a ad2) pravde-
podobne nevhodný termín, lebo 28.6. dostávali žiaci
a študenti vysvedčenia a asi mysleli na iné veci. Za
pomoc a spoluprácu chcem poďakovať Karolovi
a Barbare Kýškovcom, Andrejovi Holovičovi
a Erikovi Kapucianovi zo SK UK Bratislava.
Zaliezli sme si do sýta a o perfektnú zábavu nebola
núdza v krásnom prostredí termálnych kúpeľov
Chalmová, kde bol hlavný stan.

Čo sa týka pozície klubu v okolitom regióne,
nemali sme žiadne problémy a nevyskytol sa ani
jeden incident s poľovníkmi, pohraničnou strážou
alebo so strážou prírody, ako sa to v minulosti občas
stalo. Viazne však súčinnosť s inými organizáciami,
ktoré majú čo povedať do speleológie, mám na mysli
zamkýnanie jaskýň bez toho, aby boli miestni jasky-
niari informovaní a aby im bolo umožnené tieto
jaskyne kontrolovať a chrániť.

Juraj Kankula predseda SK Badizer
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Speleoklub Banská Bystrica
Členovia speleoklubu pracovali v rôznych kraso-

vých územiach v blízkosti Banskej Bystrice. V Har-
maneckom krase v priepasti Peklo sa konali 3 pra-
covné akcie.

V Tajovskom krase v blízkosti obce Kordíky bola
objavená a zameraná nám neznáma jaskyňa
Kraslica, v ktorej sa našiel zápis o návšteve z roku
1938. Uskutočnilo sa tu 5 pracovných akcií. V Breč-
tanovej jaskyni prieskum a sondážne práce pokračo-
vali počas 20-tich akcií. Revíznych akcie sa usku-
točnili aj v Dedkovských dierach, kde bol zazname-
naný pokus o násilné prekonanie uzáveru jaskyne.

Počas jednej akcie bola znovu otvorená a ná-
sledne hneď aj uzavretá Jelenecká jaskyňa (Staro-
horský kras), v ktorej sa neskôr vykonali dve
fotodokumentačné akcie. Jedna meračská a foto-
dokumentačná akcia sa uskutočnila aj v jaskyni
Podšturec.

V Môcovskej jaskyni sa uskutočnila 1 revízna
akcia, počas ktorej neboli zistené žiadne nové
poškodenia uzáveru jaskyne.

Lehôtsky kras: Aj tu sa uskutočnilo niekoľko
revíznych akcií, počas ktorých bolo zistené vážne
poškodzovanie krasovej výzdoby v Jaskyni
pískavého Jana. Po tomto zistení a zapožičaní novej
výkonnej elektrocentrály bol na jaskyni inštalovaný
dočasný uzáver. V jaskyni Drienka sa uskutočnili
dve revízne akcie, počas ktorých nebolo zistené
poškodenie uzáveru. Povrchový prieskum sa
vykonával aj na polji Pôlč. V auguste sa začal
prekopávať a vystužovať závrt na Brezí. V ponore
vedľa ponoru UDS sa podaril prienik do 20 m
jaskyne, ktorá však pri najbližšom prívale vody bola
opäť zanesená sedimentami.

Ďumbiersky vysokohorský kras: Prieskum
pokračoval aktívne v priebehu celého roka. Našim
hlavným pôsobiskom bola časť jaskyne pod
Tridsiatkou. Skúmali a mapovali sa priestory v okolí
Hrozného kameňolomu, Pieskovej chodby,
Evženovej priepasti a Výstupnej chodby. Bolo
objavených približne 400 m chodieb, ktoré však
väčšinou skončili v už známych častiach alebo
neprielezných závaloch. Zameralo sa 374 m
priestorov, čím systém Jaskyne Mŕtvych Netopierov
dosiahol dĺžku 17 492 m.

M. Budaj spolu s M. Slukom (z Geo – Speleo
Praha) sa na jeseň zúčastnil na zahraničnej exkurzii
v Anglicku, ktorej hlavným cieľom bolo nadviazať
spoluprácu z miestnymi jaskyniarmi pri vývoji
speleologického informačného systému therion. Na
niekoľkých akciách v podzemí tu s úspechom pred-
viedli naše metódy zameriavania podzemných
priestorov. P. Púpava sa zúčastnil exkurzie
v Kosove. Na záver roka zorganizovali naši členovia
expedíciu do Švajčiarska, ktorej cieľom bolo

pokračovanie prieskumu v oblasti, ktorú navštívili
už pred dvoma rokmi. Pre anglických jaskyniarov
sme zorganizovali exkurznú návštevu JMN.

Na internete boli priebežne aktualizované www
stránky týkajúce sa niektorých našich činností.
(www.therion.sk, www.jmn.sk).

Speleomítingu sa zúčastnili 4 členovia, jasky-
niarskeho týždňa ani lezeckých dní sa nezúčastnil
nikto.

Ako už bolo spomínané vyššie, na Jaskyni
pískavého Jana bolo zistené vážne poškodenie vý-
zdoby (olámané a zablatené biele stalaktity).
Jaskyňu sa našťastie podarilo onedlho po tomto zis-
tení uzavrieť. Takisto aj v jaskyni Dedkovské diery
bol za-znamenaný neúspešný pokus o násilné preko-
nanie uzáveru. Tento rok sa uskutočnilo aj niekoľko
ďalších revíznych akcií, počas ktorých našťastie
neboli zistené iné závažnejšie skutočnosti.
Vedecko – výskumná činnosť:

Ako po minulé roky, aj tento rok bola táto čin-
nosť zameraná hlavne na spracovanie meračských
a mapových podkladov. Naďalej pokračoval vývoj
informačného systému therion na komplexné spra-
covanie krasových javov. V súčastnosti v ňom už
úspešne prebieha prvé spracovanie máp
z niekoľkých našich jaskýň. Pomocou digitálneho
fotoaparátu sa začala vyhotovovať systematická
fotodokumentácia jaskýň v okolí Banskej Bystrice.
Stacho Mudrák, predseda speleoklubu

Hlavným pracoviskom v Borinskom krase bola
jaskyňa Stará garda. Kvôli spohodlneniu prác na
dne jaskyne sa povyše vchodu vybudovala hrádza
a voda zviedla v 40 m dlhom potrubí mimo jaskyňu.
Na dne jaskyne bola vybudovaná lanovka a postúpi-
lo sa 5m dopredu a 2 m do hĺbky. V prítokovej
chodbe pri lanovke bolo objavené 10m dlhé
pokračovanie. Vo vstupe bol osadený oceľový
rebrík. V Zbojníckej jaskyni jaskyniari pokračovali v
ťažení sedimentov v zanesenej klesajúcej chodbe a
postúpili tu o 2m. Práce v jaskyni Veľké Prepadlé P-
2 sa sústredili na postup v prítokovom sifóne.
Využijúc suché obdobie, postúpilo sa 1m do h ĺbky,
kde sa ukázala chodba so silným prievanom.
Zvýšenie hladiny v sifóne potom znemožnilo ďalšie
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práce. V jaskyni Sedmička sa rozširovala úžina na
konci Bahennej chodby a upravili sa oblasť vchodu,
ktorá bola čiastočne zavalená následkom ťažby
dreva. Začiatkom roku skupina zaregistrovala novú
lokalitu - Pištova diera. Jednalo sa o prepadnutý
závrt hlboký 4m. Prepadlisko členovia skupiny pre-
hĺbili o 1m a vybudovali okolo neho ochranné
drevené zábradlie. V jaskyni Vlčie jamy sa
rekonštruoval odvodňovací systém. Vo Veľkom
Prepadlom J-1 sa v rámci príprav na exkurziu pre JT
vykonala údržba kotvení. V Jubilejnej jaskyni sa
kopalo v hornej časti v smere na Líščiu jaskyňu,
vykopaná chodba bola zameraná v dĺžke 7 m. V ob-
lasti jaskyne Notre Dame členovia skupiny zmapo-
vali povrch, zrevidovali a detailne preskúmali malé
jaskyne, pričom zaregistrovali dve nové jaskyne -
Nezákonnú a J. Zuzku štvordierkovú - gombíkovú,
vyhotovili ich mapy, ako aj ďalších dosiaľ nezmapo-
vaných jaskýň Explo a Lajova puklina. Pokračovalo
sa v predlžovaní Trávnikovej rodinnej jaskyne,
Ondrej Trávnik so synmi tu uskutočnil 20 akcií a po-
stúpil o 10m. V extraviláne mestskej časti Záhorská
Bystrica sa v starom kameňolome vyčistila doteraz
neznámu jaskyňa od napadaného a nanoseného
materiálu. Celková dĺžka Jaskyne pod Holým
vrchom takto dosiahla 8 m.

Vo Vysokých Tatrách v spolupráci s jaskyniarmi
z Plaveckého Podhradia a Košíc sa päť akcií veno-
valo povrchovému prieskumu, jedna z nich priniesla
významný úspech v podobe zaregistrovania otvoru
so silným prievanom. Sondážnymi prácami sa
podarilo preniknúť do novej jaskyne - jaskyne
Verných. Na akcii v novembri sa našlo rozsiahlejšie
pokračovanie jaskyne. Neskôr bola zameraná v cel-
kovej dĺžke 337 m.

Tradične sa jaskyniari Spelea Bratislava
zúčastňovali spoločných pracovných akcií s OS
Plavecké Podhradie v Plaveckom krase na lokalitách
Tmavá skala, Plavecká jaskyňa a PP-2. V PP-2 sa
zúčastnili objavných akcií, kedy sa našli rozmerné
priestory s unikátnou výzdobou. Jaskyňa bola zame-
raná. Jaskyniarom z Plaveckého Podhradia sa
vypomáhalo i pri organizovaní jaskyniarskeho
týždňa.

Skupina udržuje základňu na Košariskách v Bo-rin-
skom krase a internetovú stránku www.speleobratisla-
va.host.sk, kde informuje verejnosť o svojej činnosti.

Celkovo členovia a čakatelia Spelea Bratislava
odpracovali spolu 834 hodín počas 80 akcií.
Peter  Magdolen, vedúci SK

Oblastná skupina Brezno
Členovia skupiny pracovali hlavne v krasových

územiach v blízkom okolí Brezna. Začiatkom roka
2002 sa venovali povrchovému prieskumu
Hornolehotskému krasu, hlavne v okolí Svíbovej.
V sonde “Veverica” dosiahli hĺbku –6,5m, pokračo-

vali v kopacích prácach v jaskyni Zimné slnko, ktorú
zamerali a zdokumentovali (dĺžka 40,2m, hĺbka –
5,13m). Zúčastnili sa na Speleomítingu vo Svite.
Niekoľko pracovných akcii odpracovali v doline
Stračaník, v sonde so silným prievanom dosiahli
hĺbku 2,4m. Po rokoch obnovili práce v sonde
Udiery vo Valaskej v ktorej postúpili 5m.Venovali sa
povrchovému prieskumu Horných Lazov, kde obja-
vili dve menšie jaskyne. Sondovali vo vyvieračke
v doline Suchého potoka. Otvorili novú sondu pod
Hrončianskou jaskyňou dĺžka 4m. V Bystrianskom
závrte sa venovali dokumentovaniu a domeraniu
novoobjavených častí, bohužiaľ činnosť im prekazil
rozsiahly zával vstupnej časti. Popri likvidácii
závalu, pracovali aj na stavbe prístrešku pri vchode
do Bystrianskeho závrtu. V sonde “nad kolkárňou”
dosiahli hĺbku –7m. V “starej Bystrianskej jaskyni”
čistili priestor pod vstupnou priepasťou. V jaskyni
Pieskový potok sa pokúsili o otvorenie druhého
vchodu v časti za sifónmi. Uskutočnili ochranárske
akcie, kde zistili poškodenie uzáveru v “starej
Jaskyni” na Bystrej, devastovanie a ničenie výzdoby
v niekoľkých jaskyniach v Dolnej Lehote. Členská
základňa skupiny sa zmenšila kvôli pasivite nie-
ktorých členov.

Anton Bučko, tajomník OS Brezno

V Drienovskej jaskyni sa uskutočnili akcie za-
merané na prieskum komínov v celej dĺžke aktívne-
ho toku, pričom sa zameriavali výšky za účelom
vyhotovenia pozdĺžného profilu jaskyňou. V rámci
ochrany tejto významnej krasovej lokality sa
priebežne kontroloval stav uzáveru. Pokračovalo sa
v sondážnych prácach v Stupákovej jaskyni, kde sa
dosiahla celková hĺbka jaskyne –7,5 m. Na tejto
lokalite sa ukončili práce, pre malú perspektívu
v ďalšom pokračovaní. V jaskyni Kamenná tvár sa
vykonali sondážne práce vo vstupnej časti a na dne
jaskyne. Pri týchto prácach sa našla keramika z doby
bronzovej, ktorá bola odovzdaná do archeologic-
kého ústavu Východoslovenského múzea v Koši-
ciach. V Keglovičovej jaskyni sa vykonali štyri pra-
covné akcie s miernym postupom. Výkopové práce
sa realizovali v priateľne zahlinenej chodbe
s výrazným prievanom. V prácach sa plánuje aj v bu-
dúcnosti pokračovať. Nová lokalita sa otvárala v SZ
časti Jasovskej planiny pod názvom Brezový ponor.
Tu sa odpracovali tri pracovné akcie, dosiahla sa
hĺbka – 5 m a je nádejná na pokračovanie. Vykonali
sa aj povrchové rekognoskačné akcie na Jasovskej
a Zádielskej planine. Boli nájdené nové krasová
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dutiny zatiaľ bez názvov a ďalších prieskumov.
Kompletizoval sa zoznam krasových javov
Zádielskej planiny.

Na Plešiveckej planine sa pracovalo v jaskyni
Zrútený systém bez väčšieho úspechu.

V priebehu roka v spolupráci z jaskyniarmi
z Bratislavy a Plaveckého Podhradia sa uskutočnili
pracovné akcie do Vysokých Tatier - Javorovej
doliny, kde okrem prieskumu v doterajších známych
jaskyniach Černohorského jaskynného systému sa
pracovalo pri odkrytí úplne novej lokality pod
názvom Jaskyňa Verných. Po vykopaní vchodu sa
postupne objavilo a zdokumentovalo 360 m stúpajú-
cich jaskynných priestorov. Vyhotovila sa mapa
jaskyne spolu s foto a video dokumentáciou.

Do ružínskeho krasu sa konali len sporadické
povrchové akcie revízneho charakteru.

V letných mesiacoch sa vykonala exkurzia do
krasovej oblasti Rumunska - Munti Padurea
Craiului, kde sa navštívili jaskyne Meziad, Csiur
Izbuck a Csiur Ponor. Z výpravy sa natočil krátky
dokumentárny film, ktorý bol uverejnený aj v lokál-
nej televízii.

Záchrannej akcie v susednom Maďarsku
v jaskyni “Esztrámosi Rákóczi barlang”, kde ostal
118 hodín uväznený maďarský potápač sa zúčastnili
dvaja členovia nášho klubu.

Pre verejnosť a školy sa vykonalo niekoľko pred-
nášok s premietaním diapozitívov s jaskyniarskou
tematikou.
Jozerf Thuróczy, predseda speleoklubu

Oblastná skupina Čachtice
Členovia skupiny svoju praktickú činnosť reali-

zovali hlavne na lokalitách Landrovec, Čachtická
jaskyňa, Beckovská jaskyňa, sonda nad prameňom
Ignác a Bodovský ponor.

V Čachtickej jaskyni sa zamerali na opravu
pôvodného uzáveru jaskyne a na zhotovenie nového
uzáveru vo vstupných priestoroch jaskyne. Po mno-
hých ťažkostiach s presunom materiálu k jaskyni a ne-
konečnom prispôsobovaní nového uzáveru sa tieto
práce podarilo ukončiť v septembri 2002. Zostáva
iba veriť, že vynaložené úsilie nebolo márne a oba
uzávery budú slúžiť svojmu účelu a nebudú poško-
dzované činnosťou iných záujmových skupín. V spo-
lupráci s hasičským zborom SR zorganizovali akciu
pre člena tohto zboru zaoberajúceho sa záchranársk-
ou činnosťou v neprístupných terénoch na ktorej ho
oboznámili s priestormi Čachtickej jaskyne ako aj s
činnosťou vykonávanou pri prieskume tejto lokality.

Na lokalite Landrovec sa stále nedarí prekonať
hranicu 300 m dĺžky jaskyne, od tejto dĺžky ich stále
delí len niekoľko metrov. V spolupráci s RNDr.
Petrom Magdolenom PhD. vykonali v priestoroch
jaskyne Landrovec dymovú skúšku prúdenia
vzduchu za pomoci dymových trubičiek s cieľom

lokalizovať prievan, ktorý je v priestoroch citeľný.
Aj napriek negatívnemu výsledku skúška poskytla
ďalšie možnosti smerovania prieskumu lokality.

Podstatnú časť práce v sonde nad prameňom
Ignác venovali razeniu štôlne a sondážnym prácam
s úmyslom preniknúť na predpokladaný vodný tok.
Sondážne práce boli spojené s osadením nového
navíjacieho zariadenia, obtokových rúr a zho-
tovením ochranných oporných múrov, ktoré dosiahli
výšku dvoch metrov. Za účelom zistenia pôvodu
krasových vôd v tomto prameni vykonali farbiacu
skúšku, ktorá nepriniesla nové skutočnosti o pôvode
vôd v prameni.

Pri vykonávaní sondážnych a prieskumných
prác na lokalitách Bodovský ponor, Beckovská
jaskyňa, Landrovec, Jesenského duby, prameň Ignác
dosiahli postup 32 m. Pri závrte Štepnica stabilizo-
vali pevný výškový bod za účelom vytvoriť
pozorovací systém bezpečnostného dozoru na vysle-
dovanie pohybu oceľového a betónového paženia
závrtu. V pohoriach Považského Inovca a Bielych
Karpát vykonali rekognoskačný prieskum pri
ktorom lokalizovali väčšie množstvo závrtov a nie-
koľko menších jaskýň. Pre žiakov základných škôl
a dôchodcov zorganizovali prednáškové exkurzie
v Čachtickom a Beckovskom krase o povrchových
a hlbinných krasových javoch nachádzajúcich sa na
týchto lokalitách.
Ján Rajčany, tajomník OS Čachtice

Oblastná skupina Červené Vrchy
Začiatkom januára sme po druhýkrát vyčerpali 2

sifóny v jaskyni Občasná vyvieračka a začali s čer-
paním 4. sifónu, keď sa podarilo asi za 1,5 hod.
znížiť hladinu o 3 cm. Hlavná činnosť však pre-
biehala  na dne závalu v jaskyni Nová Kresania, kde
sa nám na jeseň podarilo preniknúť do nových ver-
tikálnych častí a dosiahnuť hĺbku 183m, prebiehal
a prebieha aj lezecký výskum, pretraverzovanie
ponad Čiernu priepasť a ďalšie 2 priepasti vedúce do
dvojitého dómu, celý traverz v kolmej stene dlhý asi
70m a začatie lezenia v komíne nad Čiernou
priepasťou. Začali sme aj práce v závale na dne
Čiernej priepasti a postúpili asi 20m

Koncom roka sa začalo s vynášaním materiálu
pre vybudovanie bivaku priamo v jaskyni.

O októbri zorganizovala skupina výpravu do
jaskyne Velika Klisura, hoci nás zastihli dosť nepriaz-
nivé podmienky, podarilo sa nám nájsť dôležité
pokračovanie a na konci jaskyne (nad Pečovskými
kúpeľmi) dosiahnuť výšku asi 220m na dne ďalšieho
stúpajúceho komína. Skúmali sme aj komíny
v poschodí Horolezcov (+ 300m) ale nedorozumenie
zastavilo ďalší prieskum. Za povšimnutie stojí čer-
panie sifónu, keď 12 ľudí za dva dni vyčerpalo pri-
bližne 50-60 kubíkov vody. Nadviazali sme s miest-
nymi začínajúcimi jaskyniarmi prvé kontakty .

7



Uskutočnili sme aj niekoľko desiatok malých
akcii v Demänovskej doline (I.Pap, J.Šmoll) čoho
výsledkom bola objavená jaskyňa (jaskyňa pri
Kamennej chate) pretekaná podzemným tokom
s predpokladanou dĺžkou cca 500-600m.
Ján Šmoll, vedúci oblastnej skupiny

Speleoklub Demänovská dolina

nachádzajúcou sa na západnom hrebeni masívu
Pustých. S maximálnym úsilím sa podarilo prekopať
40 metrov dlhý hlinený sifón v Meandrovej chodbe
a následne objaviť 500 metrov nových chodieb
s dómom Starcov s rozmermi 30x30x15 metrov a 40
metrov hlbokou studňou. Po zaplavení Klausovho
sifónu presunuli svoju pozornosť na Trojkráľovú
sondu, kde po odstránení napadaných blokov
zostúpili do 10 metrovej hĺbky. V jaskyni č.27
(jaskyňa Trosiek – súčasť Demänovského jaskyn-
ného systému) objavili v blízkosti dómu Sarajevo
a Kyklopovej chodby 110 metrové pokračovanie.
V oblasti Stodôlky otvorili novú sondu pod
Striebornou jaskyňou, kde zostúpili do 1,5 metrovej
hĺbky. K 31.decembru 2002 dosiahla dĺžka zame-
raných častí Demänovského jaskynného systému
32.900 metrov s deniveláciou 194,5 metra.
Ján Dzúr, predseda klubu

na konci neprieleznej úžiny, ktorú sme postupne
rozšírili. Za úžinou sme začali rozoberať zával,
v ktorom cítiť prievan.

Vo večnej robote sme sprístupňovali zostupovú
trasu drevenými rebríkmi, nad priepasťou Olovko

sme osadili oceľovú plošinu a v Zóne nepokojných
skál upravili priechod medzi uvoľnenými skalami.
Na najhlbšom mieste –307m sme zaznamenali hukot
vodného toku (pravdepodobne potok pretekajúci
Starým hradom) a následne začali hĺbiť sondu. Z dna
sondy duje silný prievan.

Spoločne s klubom Nicolaus sme rozširovali
úzky kanál Občasnej vyvieračky pred Čiernou
dolinkou a postúpili 5m.

Na jaskyňu Slnečného lúča sne zhotovili uzáver
a v sonde Mrazivá diera (dolný vchod) sme pokračo-
vali v rozoberaní koncového závalu.

V krasovom území Muránska planina – Malá
Stožka sme aj v tomto roku rozoberali zával v pukli-
novej jaskynke Randavica, postúpili dopredu 4m
a posledný úsek vyztužili výdrevou.

V priebehu roka sme sa zúčastnili aj niekoľkých
pracovných akcií iných jaskyniarskych skupín.
Elena Hipmanová, vedúca klubu

Oblastná skupina Dolné Orešany
V priebehu roka došlo k zlúčeniu skupiny s člen-

mi pôvodne mimo SSS stojacej skupiny Speleo
Trnava a ich vstupu do tejto skupiny. Preto tu
uvádzame aktivity týchto členov. Pracovali na
lokalitách: Hačova jaskyňa, Jaskyňa pri kríži,
Lačniakove špáry, Čahojova sonda, Jaskyňa Driny ,
Masné fleky. Celkový počet akcii: 31, z toho 28
akcii s kopaním, pri ktorom bolo vyťažené: 21 m3.
V lete roku 2001 a 2002 bolo trénované lezenie
jaskyniarskou technikou. V decembri 2002 bola
preskúmaná Jazerná jaskyňa pri Tisovci v spoluprá-
ci s OS Tisovec.

Uskutočnili exkurzie do jaskýň Malá skala,
Hačova jaskyňa, Jaskyňa Driny.

Počas uplynulého roka aktívne pracovalo sedem
členov speleoklubu Drienka hlavne na planinách
Slovenského krasu a Muránskej planine.

Na Silickej planine pracovali na lokalitách
Mlynská j. - objav 9 m pokračovania vertikálno-ho-
rizontálneho charakteru, Mutiho diera - objav
jaskyne Jasenie (-10 m/15 m), Klen-Szalayova j.
(pôvodne Korytná priep.) - objav horizontálneho
pokračovania (dóm SNP s pôdorysom cca 12 x 6 m).
V menšej miere sa pracovalo v Hrebienkovej priep.
(Tina), priepasti Okrúhle buky I. (Bukovecká priepasť
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Pokračovali sme v prie-
skume Južnej vetvy a Mean-
drovej chodby v Pustej jas-
kyni. Vzhľadom na sústavné
zaplavovanie Klausovho sifó-
nu a následné zanesenie sedi-
mentmi,  hľadali možnosť ob-
javenia druhého vchodu za
sifón. Merkaptanovou skúšk-
ou bola dokázaná súvislosť
medzi priestormi Južnej
vetvy a Trojkráľovou sondou,

Najviac pracovných akcií
sme už tradične sústredili na
Krakovu hoľu. V jaskyni Starý
hrad sme v Poslednej možnosti
(hĺbka –400m) pokračovali
v rozširovaní pukliny. Poradilo
sa nám dostať za Slívov prielez
a postúpiť tak dopredu asi o
8m. Po odrazení vodného toku
do pôvodného riečiska sme
začali pracovať v Koleňákoch



I.), priepasti Maroš, j. Klenieb a Priepasti pri Márnej.
Objavili Pustú priepasť. (-14,3 m/61 m)
a Gombaseckú Planú jamu. (-3 m/6 m).
Rekognoskovali svah planiny nad vyvieračkou Veľká
skala, kde objavili Bratovu j. (6 m).

Na Dolnom vrchu pracovali na lokalitách:
Zabudnutá, Plšia priepasť (-4,5 m), depresia pri
hranici (-4 m), Malá Jablonia vyvieračka a Psia
priepasť (-13 m). V spolupráci s jaskyniarmi zo SK
Nicolaus sa konečne podarilo preniknúť do priepasti
Zuzana (prac. názov) s hĺbkou 34,4 m a dĺžkou 60 m.
Predpokladané voľné spojenie s priepasťou Hlinoš
sa nepotvrdilo. V spolupráci s archeológmi z AÚ
SAV Košice skúmali j. Prastarý výver a Obriu
priepasť.

Na Borčianskej planine v rámci dokumentácie
krasových javov zdokumentovali lokality: Malá
Marciho jaskyňa (5 m) a Poľovnícka jaskyňa (3 m).

V spolupráci so SK Minotaurus pokračovali
v prieskumných a dokumentačných prácach v západ-
nej časti Slovenského krasu. Na Koniarskej planine
po dvojročnom úsilí domerali Gemerskoteplickú
jaskyňu (606,6 m). Zahájili tiež práce na pripravo-
vanej publikácii o krasových javoch Koniarskej
planiny, v rámci čoho zmapovali Priepasť pod
Veterníkom a zrevidovali tiež niekoľko menších
jaskýň v centrálnej časti planiny. Objavili
Februárovú priepasť (-21,3 m). Preskúmali
Hucínsku jaskyňu v kameňolome. Pracovali tiež na
vyvieračke Rybník pri obci Nováčany, kde postúpili
na podzemný tok (miesto, kde sa dostali jaskyniari
z OS Šafárikovo v r. 1979). Vyhotovili zoznam
speleologických objektov ako základ dokumentácie.
Číslovanie vychádza z chronologického sledu naj-
staršej zmienky, resp. dátumu objavenia jednotlivej
lokality. K 31.12. 2002 je na Koniarskej planine evi-
dovaných 45 lokalít. V Zakliatej priepasti (PP203)
na Plešiveckej planine, takisto v spolupráci s SK
Minotaurus, sa podarilo preniknúť do nových, vý-
znamných priestorov s dĺžkou 80 m. V Motýlej
priepasti (PP089) objavili pokračovanie (pôvodne -
6, v súčasnosti -26,5 m). Zúčastnili sa prác na
revíznom premeriavaní Šingliarovej jaskyne,
Diviačej priepasti a Zvonivej diery, ktoré sa radia
medzi najväčšie jaskyne na planine. Ich aktuálne
dĺžky vzrástli o dvojnásobok starších údajov.
Sondážne práce zahájili na starom dne Jašteričej
priepasti (PP019). K 31. 12. 2002 je na Plešiveckej
planine evidovaných 226 lokalít.

V krasovom území SV výbežku Muránskej
planiny (Župkovej Magury) objavili, resp. zdoku-
mentovali jaskyne: Reova (6 m), Baďova diera (7
m), Nad Baďovou (3 m), Garáž (4 m), Brloh (8 m)
a Babôčková (13,6 m). Okrem hlavného ponoru tra-
tivodného údolia Stračaníka tu zaznamenali veľmi
sľubný ponor so silným prievanom v bočnom údolí.

Pri skúmaní miestnych hydrologických pomerov
spolupracovali s členmi Speleoklubu UK Bratislava
a SK Muránska planina. Väčšiu časť pracovných
akcií na tomto území sústredili na prieskum
Ladzianskeho jaskyne, v ktorej sa podarilo objaviť
zatiaľ najvrchnejšiu úroveň. Z dôvodu chýbajúceho
pozdĺžneho rezu, ako aj pribúdajúcich novoob-
javených častí tejto významnej jaskyne, začali
s novým zameriavaním priestorov.

Niekoľko akcií uskutočnili v Moldavskej jaskyni
(Medzevská pahorkatina), kde sa im vo vetve Iljičov
omyl podarilo postúpiť o 9 m.

Na Jasovskej planine sa zúčastnili niekoľkých
akcií SK Cassovia v Brezovom ponore.

Uskutočnili dve výpravy do krasu Rumunska. V jas-
kyni Dracoaia prekopávali a rozširovali prievanovú
úžinu. Objavili 7 m pokračovanie, v ďalšom postupe
bráni neprielezný meander (intenzívny prievan
a žblnkot vody).

V spolupráci s pracovníkmi katedry zoológie
UPJŠ uskutočnili odchyt bezstavovcov v jaskyni
Drienka na Silickej planine. V rámci pôsobnosti
monitorovali výskyt chiropterofauny.

Exkurzne navštívili jaskyňu Homoľa (Muránska
planina) a Hrušovskú jaskyňu (Slovenský kras).

Zúčastnili sa Speleomítingu vo Svite. Uskutočnili
prednášky pre žiakov základných a stredných škôl
v Košiciach a Moldave n./Bodvou. Publikovali
v Spravodaji, Slovenskom krase a Sintri.
Prevádzkujú vlastnú internetovú stránku
(www.drienka.host.sk).
Martin Horčík, predseda Spelekokubu

Práca JK Dubnica nad Váhom sa v roku 2002 sa
zamerala na prácu v Mojtínskom krase. Svoju čin-
nosť sme sústredili na jaskyne: Na Rúbani,
Mojtínska priepastná, Poschodová priepasť, Jaskyňa
Ovečka, Medzivrštie, Zadné lúky, Sonda nad vyvier-
ačkou, Šibeničný termín, Vlčia jaskyňa, Nočná diera
a Jaskyňa v Hluchej. Objavené boli štyri nové
jaskyne.

Celkove bolo uskutočnených 31 akcií a pred-
bežná dĺžka novoobjavených pristorov v závislosti
na forme krasu bolo 138 m.

Z domácich akcií to bola akcia v jaskyni Čet-
níkova svadba a v ČR návšteva Amatérskej jaskyne.

Na zahraničných akciach sa zúčatnil jeden člen
klubu, expedícia Slovinsko, Kréta -Gorgothakas.
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Oblastná skupina Handlová
V Sklenianskom krase hlavným pracoviskom

v minulom roku bola sústava jaskýň Cigánky.
Sondovanie hlavne v Bielej Sieni bolo neúspešné.
Prehlbovanie dna v Bielej Sieni od vchodu Cigánka
4 smerom dolu k vchodu č.3 neprinieslo očakávané
výsledky. Po odstránení humusovitej zeminy kde bol
nami predpoklad sondovania smerom do hĺbky sa
objavilo zasintrované dno v celej dĺžke. Prehl-
bovanie dna smerom od prekládky dolu k meračské-
mu bodu č.2 pod Bielou Sieňou tiež neprinieslo
žiadne výsledky, pretože sa objavili obrovské
kamenné bloky smerujúce do hĺbky. Okrem son-
dovania v menovanej jaskyne boli urobené drevené
schody od prekládky smerom dolu k meračskému
bodu č.2. Ďalšie sondovanie v sústave Cigánok
nebolo nami vykonávané z dôvodu, že väčšia časť
akcií bola uskutočnená vo Vestenickej Medvedej
jaskyni. Okrem sondovania v sústave Cigánok bolo
nami a Krčíkom z firmy Hydrotunel uskutočnené
meranie prístrojom Rádiodetekcion na overenie
spojitosti s celou sústavou vchodov jaskýň Cigánok.
Ďalej boli nami osadené bezpečnostné reťaze na
skale nad vchodom č.3 .

Bola uskutočnená jedna povrchová akcia za
účelom kontroly závrtov, vchodov jaskýň, na ktorej
bolo nami zistené, že na šachte Závrtu č.3 vandali
odsunuli poslednú osadenú betónovú skruž,
poškodili uzáver a vypáčili. Táto skruž nebola obsy-
paná zeminou. Následne na ďalšej akcii bol nami
uzáver na šachte Závrtu č.3 opravený aj s údržbou,
posledná skruž bola obsypaná zeminou a kameňmi.

Vo Vestenickej Medvedia jaskyňni prehlbovanie
dna v Sieni bolo veľmi náročné. Dno je tvorené
zeminou a štrkom, kde sa nachádzali veľké kamenné
bloky, ktoré boli nami rozbíjané kladivom na drobné
kúsky. Dno bolo prehĺbené o 5 m. Okrem sondova-
nia v tejto jaskyne boli osadené bezpečnostné reťaze
pri schodoch i na 1 plošine. Nad touto plošinou nav ŕ-
taná diera do skaly a nainštalovaný kladkostroj na
ťažbu zeminy z dna Siene. V apríli bola zhotovená 2.
plošina pred vstupom do Hradištskej chodby
a osadené drevené schody s bezpečnostnými
reťazami. Z 2 plošiny sa schádza na dno Siene
železnými rebríkmi, ktoré sú tam zatiaľ provizórne
inštalované. Sondovanie v menovanej jaskyni bolo
korunované úspechom. V druhej polovici januára pri
prehlbovaní dna pod 2 plošinou v Sieni bol v stene
objavený výklenok s krásnou bohatou výzdobou
všetkých foriem, neskoršie pomenovaný
INŠPIRÁCIA. Okrem Vestenickej Medvedej jaskyni
bolo sondované aj vo Dvorane, kde neskoršie bolo
uskutočnené aj zameranie jaskyne s dĺžkou 6 m. Pri
príležitosti pochodu chodníkom Fraňa Madvu bola
uskutočnená akcia za účelom osvetlenia Brložnej
jaskyne. Dokumentačná činnosť: filmovanie

videokamerou vo Vestenickej Medvedej jaskyne
v jaskyni Cigánka v Sklenianskom krase.

V mesiaci jún bola naplánovaná akcia do
Demänovských jaskýň. Akcie sa zúčastnilo 12 čle-
nov i nečlenov a rodinných príslušníkov. Navštívili
sme sekretariát SSS, ďalej návšteva vernisáže výs-
tavy z príležitosti úmrtia 3 známych jaskyniaroch.
Bola uskutočnená nočná exkurzia do Demä-
novských jaskýň cez jaskyňu Vyvieranie do jaskyne
Mieru. V sobotu uskutočnená exkurzia po sprístup-
nených jaskýň Demänovského krasu.

Člen skupiny sa zúčastnil 43. Jaskyniarskeho
týždňa poriadaného v Plaveckom Podhradí.
Uskutočnili exkurzie do jaskýň Haviareň, navštívili
Roštúnsku priepasť. Ďalej v Borinskom krase
jaskyňu Prepadlé a sprístupnenú jaskyňu Driny.
Večer prednášky o krase.

Čakatelia s Hornej Vsi uskutočnili dve akcie do
jaskyne Mŕtvych netopierov. Okrem exkurzie po
jaskyni sa uskutočnilo aj sondovanie v jaskyni.
Akciu v jaskyni Mŕtvych netopierov si vykonal aj
jeden člen skupiny z Dolných Vesteníc.

Uskutočnil sa povrchový a speleologický
prieskum pohoria Vtáčnik a Tríbeč pre čakateľov
z Hornej Vsi v okolí osady Muller, tam bola zare-
gistrovaná jedna jaskyňa, ďalej povrchová akcia
okolia Doblolínských skál s prehliadkou jaskyne
v menovanej skale. Jaskyňa má dĺžku 30 m. Okrem
toho navštívili na Jazvečom hrade Pílsku jaskyňu.

Na Spelomítingu vo Svite sa zúčastnili 3 čle-
novia. Koncom mesiaca november bola Správou
slovenských jaskýň uskutočnená akcia Stráže
prírody v Teplom vrchu v stredisku SAŽP Drieňok,
na ktorej sa zúčastnil Strečanský a Miške. Menovaní
sa zúčastnili aj exkurzie po Drienčanskom krase
s prehliadkou Veľkej a Malej Drienčanskej jaskyne.

Spolupráca so ZO SZOPK A Kmeťa: V uplynu-
lom roku bola spolupráca na slabšej úrovni ako po
iné roky, popri tom boli poriadané ochranárske
večery i autobusové zájazdy.
Peter Strečanský, vedúci skupiny

Členovia Speleoclubu pracovali v krasových
územiach Chočských vrchov a Nízkych Tatier v spá-
dovej oblasti Ružomberka.

V Jaskyni pod Liptovským starhradom č.1
prehlbovali dno v Hlavnej sienke a v Bahennej
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plazivke. V Prosieckej doline v Jaskyni O-3
rozširovali vertikálnu puklinu tzv. Prievan zdola, kde
postúpili o 0,5 m. V Jaskyni Chladných očí son-
dovali v Šušťavej sienke. Pri Liptovskej Osade son-
dovali v Závrte Váhanka. Na Magure objavili
Náhodnú jaskyňu (18 m) a Štrbinovú priepasť (25
m). V kaňone Hučiaky objavili Jaskyňu Drístalka
(15 m), Jaskyňu medvedieho sna (8 m), Jaskyňu
biela úžina (15 m) a Machovú roklinu. Pracovali
v Ludrovskej jaskyni, kde prekopali prepojku d o
Katkinej sienky.
Juraj Szunyog, predseda speleoklubu

Oblastná skupina Inovec
Najviac akcií (6) sa uskutočnilo za spoluúčasti

členov blízkych jaskyniarskych skupín v Jaskyni
pod Holým kameňom. Z jaskyne boli z hĺbky 23m
vyťažené na povrch 2,5 m3 sutinovej výplne bez
efektívneho postupu do h ĺbky.

Dve akcie boli zamerané na povrchové mapo-
vanie závrtových skupín v Dobrovodskom krase,
kde sme vykonali aj revízne mapovanie jaskyne
Slopy. V spolupráci s OS Trenčianske Teplice sme
začali s čistením 6 m hlbokého komína Jaskyne na
Chlme v Považskom Inovci, umele zahádzaného
povrchovým vápencovým materiálom. Ďalšie
pokračovanie je však zahlinené a neprielezne úzke.

V lete sme v spolupráci s OS Trenčianske Teplice
sondovaním v paleoponorových otvoroch v sedle
pod Hrabutným vrchom (Považský Inovec) vykopali
novú jaskynku (Brečtanová j.), zatiaľ s dĺžkou 3 m.

Členovia skupiny sa zúčastnili niekoľkých
spoločných akcií na lokalitách spolupracujúcich
jaskyniarskych skupín (Speleo Bratislava, OS Trenč.
Teplice) a na Jaskyniarskom týždni v Plaveckom
krase.
Ivan Demovič, vedúci OS

Oblastná skupina Jána Majku
Členská základňa uskutočnila v priebehu roka 43

pracovných akcií v lokalitách Horný vrch, Dolný
vrch a Silická planina. Jednalo sa o akcie zamerané
na povrchový prieskum a výkopové práce na
nových lokalitách. Významné úspechy sme nazazna-
menali. Účastníkom speleopotápačskej akcie sa
nepodarilo prekonať zanesený sifón vo freatickej
chodbe jaskyne Helena. Úspešná bola medzinárodná
súťaž v jaskyniarskej zručnosti Lukács Kupa, ktorá
sa uskutočnila v priepasti Čertova diera a jej okolí na
Hornom vrchu. Jej usporiadanie na vysokej úrovni
sa uskutočnilo najmä vďaka úsiliu a skúsenostiam
G. Stibrányiho. Rovnako významne pomohol pri
koordinácii práce jaskyniarov pri úspešných
záchranných akciách v Maďarsku a Rumunsku.
Zbyněk Valenta, vedúci skupiny

Speleoklub Leopoldov
Skupina do termínu uzávierky Spravodaja správu
nezaslala

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Skupina pokračovala v sondážnych prácach

s vyberaním materiálu na dvoch lokalitách.
V Ždiarskej II odpracovali zúčastnení 2 akcie, ale

k výraznejšiemu úspechu sa nedopracovali.
Prehlbovalo sa dno jaskyne pozd ĺž sintrových
nátekov na stenách.

Väčšinu práce venovala skupiny fosílnemu závr-
tu v Holičnej. Podarilo sa rozbiť a vybrať vypadnutý
dolomitový blok na dne sondy. Premostili závrt
plošinou a sutinu vyťahovali kladkostrojom.
Sondovaním sa tu zatiaľ postúpilo do 8m dlhej puk-
linovej plazivky. Okrem spomenutých hlavných pra-
covných akcií členovia skupiny v priebehu roka
viackrát navštívili ostatné krasové lokality vo svo-
jom rajóne.
Vlastimil Knapp, vedúci oblastnej skupiny

Skupina počas roka pracovali členovia na via-
cerých lokalitách súčasne, preto boli dosiahnuté iba
čiastkové výsledky, alebo len slabý postup.

Najviac sa pracovalo v Jánskej doline a to son-
dovacími prácami v okolí Novej stanišovskej
jaskyne a aj priamo v jaskyni, ale bez väčšieho po-
stupu. V Partizánskej jaskyni ako aj v jej blízkosti
boli urobené výkopové práce ale postup bol mi-
nimálny. V masíve Ohnišťa sme navštívili jaskyne,
kde sa pracovalo pred 20 – 30 rokmi a vybrali sme
najperspektívnejšie lokality na pokračovanie
v prieskume. Za Liptovskou Porúbkou v Grúni sa
objavila Jaskyňa pod stenou dlhá 4m.

Pracovalo sa aj vo Važeckom krase, kde
v priepasti Krieslo bolo vyťažené asi 1m3 materiálu.

V PIENAP-e sa pokračovalo v prieskumných
prácach hlavne na povrchu. Preskúmala a zmapovala
sa Malá jaskyňa č.2, dlhá 9m.

Pri príležitosti 50. výročia objavenia Jaskyne
mieru našimi členmi Petrom Droppom, Stanislavom
Šrolom a Pavlom Revajom sme si túto udalosť
pripomenuli viacerými prednáškami. V deň výročia
objavenia jaskyne celá naša skupina prešla Jaskyňou
mieru, aby aj mladší členovia videli, čo objavili ich
predchodcovia.

Alfréd Gresch, vedúci skupiny
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Oblastná skupina Lipt.Trnovec
Rok 2002 bol pre našu skupinu jeden z najchu-

dobnejších. Odpracovali sme iba dve akcie v jaskyni
Dúpnica. Prvá akcia bola kopacia spojená s vyťaho-
vaním väčších kameňov zo závalu. Postup bol asi
1,5m. Druhá bola zameraná zadymovaniu a sledova-
niu prievanu. V ostatných jaskyniach sme previedli
iba zbežnú kontrolu.Ochudobnenie aktivity spôsobi-
la aj strata nášho najaktívnejšieho člena, vedúceho
skupiny Janka Hollého. Rozlúčili sme sa s ním
v júni. Česť jeho pamiatke
Imrich Bugyi, vedúci skupiny

Speleoklub Malá Fatra
Členovia skupiny pracovali v rôznych krasových

územiach. V Malej Fatre na Dubnej skale sa zamer-
ali na jaskyňu Tunel (25m) a sondu nad Jazvečou
jaskyňou.

V krase Veľkej Fatry pracovali v jaskyni
Mažarnej, kde postúpili o 15m a činnosť tu kvôli
voľným blokom ukončili. Jednu akciu vykonali do
Pražskej jaskyne. V Textorisovej jaskyni objavili
20m voľných priestorov. Pracovali tiež na lokalite
“Muráň”. Pracovali tiež na Bielej skale vo Veľkej
Fatre, kde sledovali na snehu vytopené miesta.

V Krase Jánskej doliny pracovali v Novej
Stanišovskej jaskyni na možnosti spojenia s Malou
Stanišovskou jaskyňou, pracovali tiež v tzv.
“Jaskyniach hluchých netopierov”.

Zahraničnej akcie do Maďarska sa zúčastnili 3
členovia.

Členovia skupiny sa zaoberali výchovou mladých
jaskyniarov v Speleologickom krúžku pri Dome
Kamarát.

Speleoklub Minotaurus
V priebehu roka 2002 sme sa venovali prieskumu

a dokumentácii krasových javov hlavne v centrálnej
časti Slovenského krasu.

V spolupráci so SAŽP sme v rámci projektu
o nesprístupnených jaskyniach Slovenského krasu
vytvorili nové mapy Diviačej priepasti, Zvonice.
Doplnili a skompletizovali sme novú mapu
Hrušovskej jaskyne. Zamerali sme podrobne vstup-
ný dóm Silickej ľadnice a vytvorili kolekciu asi 120
diapozitívov z reprezentatívnych lokalít Svetového
prírodného dedičstva. Celkove sme v týchto jaskyni-
ach zamerali 1286 m.

Pokračovali sme v prieskumnej a dokumentačnej
činnosti na Plešiveckej planine kde sme uskutočnili
93 akcií a objavili 263 m nových priestorov a zam-
erali sme 409 m priestorov.

Na Silickej planine sme sa v jarnom období ven-
ovali spresňovaniu povrchovej mapy a dokumentácii
zameranej na kompletizáciu podkladov pre Atlas
jaskýň. Skompletizovali a doplnili sme mapu

Krásnohorskej jaskyne včítane pozdĺžneho rezu
a niekoľkých priečnych rezov. Spolu sme na Silickej
planine odpracovali 55 akcií, pričom sme objavili 92
m nových priestorov a zamerali sme spolu 407 m.

Na Koniarskej planine sme spresňovali povr-
chovú mapu a venovali sme sa prieskumu a doku-
mentácii s cieľom postupne pripraviť podklady pre
Atlas jaskýň. Celkove sme tu uskutočnili 29 pracov-
ných akcií.

V priebehu celého roka sme vyvíjali veľmi inten-
zívnu činnosť. Celkovo sme objavili 375 m nových
priestorov a zamerali sme 2202 m priestorov. Usku-
točnili sme 205 pracovných akcií z ktorých sme vyho-
tovili 185 pracovných denníkov. Na našej činnosti sa
výraznou mierou podieľal aj T. Máté z SK Drienka.
Zoltán Jerg

Speleoklub Muránska planina
Členovia speleoklubu pracovali najmä v krase

Muránskej planiny. Opravili uzáver na jaskyni
Bobačka (starý vchod), po poškodení neznámym
páchateľom. Uskutočnili povrchový prieskum
Vrbjarky, Hrdzavej doliny a Havraníka. Kopali
v jaskyni Bobačka v Pieskovej chodbe. Zúčastnili sa
sčítania netopierov na Slovensku a v Bulharsku.
Zamerali Márnikovú jaskyňu. Vykonávali sondážne
práce na Javorinách. V Ladzianskeho jaskyni vyčer-
pali jazierko a vykonali podrobný prieskum.
V Stračaníku uskutočnili prieskum a odklonenie toku
mimo aktívny ponor. Zúčastnili sa speleomítingu.
Peter Mikuš, vedúci speleoklubu

Speleologický klub Neandertal
Do termínu uzávierky Spravodaja správu nezaslali.

Aj v roku 2002 aktívne pracovalo 15 členov
speleoklubu Nicolaus v krasových oblastiach
Slovenska. Počas roku uskutočnili 129 akcií
z ktorých napísali 109 technických denníkov.
Hlavným miestom pôsobenia bola Jánska dolina
v Nízkych Tatrách, kde sa pracovalo na tradičných
lokalitách. Objavili tu 60 metrov nových chodieb v
Občasnej vyvieračke v Medzibrodí a 50 metrov
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v Stanišovskej jaskyni. Spolu zamerali 1448 metrov
nezdokumentovaných priestorov v Pustej jaskyni,
v Občasnej vyvieračke v Medzibrodí, Demänovskej
ľadovej jaskyni, jaskyni Driny a nových lokalitách
na Ohništi. Spolupracovali pri prieskume priepasti
Nová Kresanica v Červených vrchoch v Západných
Tatrách, Demänovskej doline, Krakovej hole,
Malých Karpatoch, Veľkej Fatre a Slovenskom
krase. V priebehu roku 2002 členovia SK Nicolaus
exkurzne navštívili jaskyňu Domica, Hranickú
priepasť, Macochu, Holštejnskú jaskyňu
a Amatérsku jaskyňu v Moravskom krase. Traja
členovia speleoklubu sa zúčastnili záchrannej akcie
v Rákociho jaskyni v Maďarsku, kde zachránili
zablúdeného potápača. V letných mesiacoch 4 čle-
novia speleoklubu uskutočnili cestu do krasových
oblastí Mongolska s názvom AGUJ-AÃÓÉ 2002.
V roku 2002 členovia Speleoklubu Nicolaus usku-
točnili 161 kontrol vchodov do jaskýň pri ktorých
bolo zistené násilné vniknutie do Národnej prírodnej
pamiatky Jaskyňa zlomísk.
Peter Holúbek, vedúci speoeklubu

Oblastná skupina Orava
Vzhľadom k tomu, že OS ORAVA od 1.januára

2002 do dnešného dňa nedisponujeme platným po-
volením na výskum a prieskum jaskýň na území
Oravy, sa členovia OS Orava nezúčastňovali pláno-
vaných akcií na spomínanom území. Štyria členovia
sa zúčastnili jaskyniarskeho týždňa a dvaja členovia
školenia stráže prírody. Niektorí členovia sa zúčast-
nili spoločných akcii s OS Brezno a SK Slovakia-
Bystrá.

Zároveň sa ospravedlňujeme za omeškanie zasla-
nia správy o činnosti OS Orava za rok 2002.
Milan Demian, vedúci OS Orava

Členovia skupiny pracovali najmä v Plaveckom
krase. Spoločné akcie so skupinami Bratislava a UK
Bratislava zorganizovali do jaskyne Tmavá skala,
kde postúpili asi o 4,5m. Viacero prieskumných
a akcií sa konalo v Hačovej jaskyni s čiastkovým
postupom 7,6m. V jaskyni Haviareň pracovali
v závale, vybudovali tu lanovku, ťažili materiál
závalu a jaskyňu vyčistili od nepotrebného mater-
iálu. V mesiaci máji usporiadali do tejto jaskyne

“deň otvorených dverí”.
Na sonde “tajomný hrad v Karpatoch”, neskôr

premenovanej na Hubekovú jaskyňu, uskutočnili
niekoľko akcií, a objavili voľné priestory. Jaskyňu
uzavreli a zamerali. Jej dĺžka je 57m.

K najväčšiemu objavu došlo v jaskyni PP2
(Plavecká priepasť). Prekopali zával, ktorý vyústil
do hornej časti obrovského vstupného dómu
dlhého114m s na Slovensku ojedinelou palicovitou
sintrovou výzdobou a jazerom. Za zameraní je
jaskyňa dlhá 335m a hlboká 70m. Tiež na tejto
jaskyni vybudovali uzáver

Skupina bola organizátorom 43. jaskyniarskeho
týždňa SSS, ktorého táborisko bolo na Ámonovej
lúke. Uskutočnili sa exkurzie do Roštúnskej prie-
pasti, Haviarne, Hačovej jaskyne, Malej skaly
a jaskyne Driny ako aj Deravá a tmavá skala a do
Borinského krasu. Vydali bulletin k tejto akcii.

Členovia skupiny sa podieľali na akciách iných
skupín, najmä Speleo Bratislava, pracovali vo
Vysokých Tatrách, zúčastnili sa Speleomítingu, kde
získali 1. cenu

Oblastná skupina Prešov
V krasovom území Lipovce – Vyšný Slavkov

vykonali 7 povrchových akcií, pri ktorých objavili 5
menších jaskýň (do 5m). Započali so sondovacími
prácami vo Fosílnom ponore v Malinkovej doline
povyše Vyšného Slavkova. Počas spoločnej akcie
s komisiou pre potápanie SSS overili možnosti prác
vo vyvieračke v Markušovej doline. V spolupráci
s vyššie uvedenou komisiou uskutočnili sa tiež povr-
chové merania v okolí jaskyne Zlá diera a tiež sondy
v bezmennej dolinke v blízkosti tejto jaskyne, kde
vyťažili cca 15m3 materiálu. Jedna akcia sa konala
v jaskyni Chmeľová, kde z jaskyne vytransportovali
cca 2m3 materiálu.

Traja členovia skupiny sa zúčastnili jaskyniarske-
ho týždňa SSS. Jeden člen sa zúčastnil záchrannej
akcie v Maďarsku. Jeden člen (J. Vykoupil) sa
zúčastnil expedície do Kosova. Skupina uskutočnila
viacero propagačných prednášok a 1 výstavu
fotografií v centre mesta Prešov.

Oblastná skupina Rimavská Sobota
Na základe ročného plánu schváleného na

výročnej schôdzi Oblastnej skupiny konanej dňa 11.
januára 2002 sa pracovalo na nasledovných
lokalitách.
Podbanište: Na lokalite sa uskutočnili dve akcie,
odpracovaných bolo 96 hodín. Počas prvej akcie sa
v spolupráci s NP Bükk v Maďarsku nakrúcali
jaskynné živočíchy najmä bezstavovce do filmu
o ochrane jaskýň. Úlohou druhej akcie bol transport
nakopaného materiálu von z jaskyne.
Stĺpová jaskyňa: Uskutočnila sa tu jedena akcia za
účelom prieskumu a zhodnotenia možného spojenia
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s Dvojvchodovou rozsadlinou. Sú tu ďalšie
možnosti, ktoré by bolo potrebné ale riadne preskúmať.
Nové jaskyne na vrchu Drienok: Tu sme zamerali
a zdokumentovali dve nové jaskyne – Hádzanú
s dĺžkou 6,52 m a Nevídaný portál s d ĺžkou 5,08 m.
Odpracovaných bolo 8 hodín.
Voňačka: Jaskyňa bola zdokumentovaná a zame-
raná v dĺžke 10,5 m, bola určená aj genéza jej vzniku
(v súčasnosti reprezentuje 5. jaskyňu vytvorenú
vyvetraním kmeňa stromu z miocénnych neovulka-
nitov). Odpracovaných bolo 28 hodín.
Petruska: Jaskyňa bola zdokumentovaná a zame-
raná. Odpracované 4 hodiny.
Morháčová jaskyňa: Je to nová jaskyňa
v Tuhárskom krase. V jaskyni je potrebné ešte usku-
točniť kopačské práce, jaskyňa je už predbežne
zameraná. Odpracovaných bolo 82 hodín.
Novembrová priepasť: Na tejto lokalite bola usku-
točnená jedna veľká kopačská akcia počas
predĺženého jaskyniarskeho víkendu. Priepasť
hlboká 7.2 m dávala tušenie ďalšieho postupu. Po
niekoľkých hodinách odkrývania pseudodna sme
objavili ďalších vyše 50 m chodieb. Jaskyňu sme
zamerali v dĺžke 60,5 m. Odpracovaných bolo 43
hodín.
Závrt Kňazievka: Vytipované miesto na okraji
závrtu ako najperspektívnejšie na objav vchodu do
jaskynného systému sa ukázalo ako stará pec na
pálenie vápna. Lokalitu sme opustili.
Odpracovaných bolo 15 hodín.
Mučínska jaskyňa: Nová pravdepodobne
“jaskyňa” v pseudokrase Cerovej vrchoviny. Bola
predbežne zameraná v dĺžke 12 m. Odpracovaných
bolo 24 hodín.
Stratenská jaskyňa: V spolupráci s Speleoklubom
Slovenský Raj a s maďarskými jaskyniarmi sme
uskutočnili exkurznú akciu do Stratenskej jaskyne.
Trpaslíčia jaskyňa a jaskyňa Pecna: Jaskyne sme
navštívili za účelom predstaviť ich nezvyčajnú
genézu japonskému geológovi Kensakuovi Urata
(Tokyo, Japonsko).

Tento rok si skupina pripomenula 30. výročie od
svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa uskutočnila
výstava, seminár a pestrý program pre deti zo ZŠ
Rimavskej Soboty.
Vypracoval Ladislav Iždinský, tajomník skupiny

Členovia speleoklubu Rokoš v priebehu roka
2002 pracovali na mapovaní krasových javov
v speleologicky zatiaľ pomerne málo známych
Nitrických vrchoch (Rokoš a Drieňov vrch).

Zaregistrovaných bolo 9 nových jaskýň, ktoré sa
priebežne mapujú. Ďalej napr. 5 nových krasových
jám a 3 vyvieračky. Priebežne sa vyhotovuje
fotodokumentácia jaskýň, jaskynných vchodov
a určenie polohy vchodov pomocou GPS
a fotodokumentácia ďalších krasových javov.
Hlavná pozornosť sa venovala prolongácii Jaskyne
na Haringovej skale (Vahanka). Tu sa uskutočnilo 15
akcií z toho 1 spoločná so ZO ČSS 6-21 Myotis
z Moravského krasu. Členovia uvedenej skupiny sa
zároveň podieľali na mapovaní krasových javov
našej záujmovej oblasti V auguste sme na pozvanie
ZO ČSS 6-21 Myotis navštívili Moravský kras, kde
sme absolvovali exkurzie do jaskyne Rudické
propadání, Stará a Nová Amatérska jaskyňa, Jaskyňa
Nová Rasovna, priepasťovitej Harbešskej jaskyne
v závrte Společňák a Hodvábnu jaskyňu
v Meislovom závrte. S miestnou skupinou sme sa
zúčastnili pracovných akcií na prolongácii novoob-
javenej Jaskyne v Člupku a jaskyne v Žďárskom
ponore.

V septembri sme navštívili Liskovskú jaskyňu
a jaskyňu Zlomísk, kde sme sa s miestnymi speleo-
klubmi zúčastňovali na pracovných akciách. Dvaja
členovia sa zúčastnili meračského kurzu organizo-
vaného SSS. Členovia speleoklubu sa zúčastnili aj
na Speleofóre v Rudici v Mor. krase.
Ľubomír Kubíček, predseda SK

Speleo Rožňava
Rok 2002 možno z pohľadu jaskyniarskej

skupiny Speleo Rožňava hodnotiť ako rok stabilizá-
cie činnosti a návratu k bežnej jaskyniarskej činnos-
ti. Okrem domácich aktivít v rámci povolení na
území Slovenského krasu sa členovia skupiny
podieľali na akciách v zahraničí (Maďarsko,
Taliansko) a to zvlášť v Maďarsku. V priebehu hod-
noteného obdobia boli zaznamenané tieto význam-
nejšie akcie :

- účasť na záchrane maďarského jaskyniara
v Rákocziho jaskyni

- účasť na akcii “Barlang nap” v Aggteleku
v dňoch 12.-14.7.2002

- účasť a pomoc pri zabezpečení medzinárodnej
súťaže “Lukács kupa” v Bôrke v dňoch

23.-25.8.2002
- organizačné zabezpečenie jaskyniarskej školy

z Budapešti a účasť na tomto školení nalokalitách
v rámci kompetencie skupiny v priebehu mesiacov
august – november

- účasť na medzinárodnej expedícii v Taliansku
s jaskyniarmi z Budapešti

- spolupôsobenie na lokalitách Slovenského
krasu s jaskyniarmi z Prahy a Liberca

- aprílový objav novej jaskyne na Dolnom vrchu
nazvanej “Náhodná”

- novembrová expedícia skupiny v počte 11 ľudí
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v Maďarsku do jaskýň v podzemí Budapešti
- skupina sa prezentovala na speleomítingu vo

Svite videozáznamom PHMr. Štefan Roda spomína
Okrem uvedených akcií v rámci bežného pôsobe-

nia sme pracovali na povolených lokalitách s nasle-
dovným výsledkom:

- v Gombaseckej jaskyni pre vysoký stav vody sa
podarilo v rámci jednej akcie opätovne prečistiť
sifón v Mramorovej studni, odŕvtať a použiť
CEVAMIT k ďalšiemu postupu, ktorého však výsle-
dok pre vysoký stav vody sme doteraz posúdiť
nevedeli

- v Krásnohorskej jaskyni Buzgó okrem bežného
monitoringu pohybu sme vymenili plesňou a hni-
lobou poškodený rebrík za kovový, robili sme
fotodokumentáciu a sledovaní pohybu netopierov
v tejto jaskyni a upravili sme časť chodníkov
zničených pri veľkých povodňových vlnách v tejto
jaskyni. Podarilo sa zaregistrovať nové heliktity
v skôr známych častiach tejto jaskyne

- práce sa sústredili predovšetkým na sondáže
v Hradnej jaskyni, na mapovanie v novoobjavenej
Náhodnej jaskyni a prolongáciu v tejto jaskyni,
pokračovalo sa vo fotodokumentácii na ostatných
lokalitách v spojitosti aj s ich ďalším prieskumom.

Celkove na prácach v teréne sa odpracovalo viac
ako 300 hodín s tým, že okrem územia Slovenského
krasu sa robil aj prieskum v minulom roku objavenej
novej jaskyni na lokalite Radzim.

V rámci udržiavania majetku skupiny v pre-
vádzkyschopnom stave sa natrela strecha speleozá-
kladne pri jaskyni Buzgó a zabezpečili sa vchodové
dvere mrežami. Členovia skupiny sa zúčastnili na
hľadaní zablúdeného občana Maďarskej republiky
v oblasti Dolného vrchu a boli pripravení aj na

zásah pri záchrane maďarského jaskyniara
v Rumunsku. Autori publikácie “118 hodín pod
zemou” o záchrane potápača v Rákocziho jaskyni p.
Adamko a Hegedüs na slávnostnom stretnutí v hoteli
Kras odovzdali túto publikáciu prostredníctvom
našej skupiny všetkým zúčastneným jaskyniarom
z bývalého Československa.

Rožňavskí jaskyniari za účasť na záchrane
maďarského potápača okrem udelenia ceny primá-
torom mesta Rožňavy a ďakovného listu starostu
z Edelényi boli odmenení aj ministrom vnútra
Maďarskej republiky a pričinili sa o získanie ocene-
nia cez slovenský červený kríž pre SSS za pôsobenie
na tejto mimoriadnej medzinárodnej akcii.

Nepomerne veľa energie bolo treba venovať aj na
opätovné získanie povolení pre skupinu na činnosť
v rámci NPP a PP na území národného parku
Slovenský kras.

Skupina v priebehu roka sponzorsky získala na
činnosť viac ako 70 tis. Sk, čo následne pretvorila na
materiálno-technické zabezpečenie svojej činnosti.
Ondrej Bolaček vedúci SPELEO Rožňava

Oblastná speleologická skupina Ružomberok sa
stala v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskor-
ších predpisov dobrovoľným združením občanov,
ktorého predmetom činnosti je záujem o kras a spe-
leológiu.

Tohto roku členovia vypracovali 91 technických
denníkov a celkovo sa zúčastnili na 98 akciách.
Práca v skupine sa vykonávala na všetkých
lokalitách s výnimkou Prosieckej doliny.

Najväčší počet akcií sa odpracoval v Liskovskej
jaskyni. Celkovo sme v tejto jaskyni za tento rok
zamerali 206,09 m nových priestorov, pričom na
povrchu pribudlo viac ako 360 m nového ťahu.
Podarilo sa nám tak zväčšiť jej celkovú dĺžku na
3915 m s prevýšením 74,372 m. (stav k 31. 12.
2002)

V Liskovej sa otvorilo viacero sond. Medzi
najvýznamnejšie patria: Sonda v Pieskových chod-
bách nad Studňou (postup 8 m), sonda v Zan-
vitových chodbách (postup 2 m), a sonda v Západnej
sieni (postup 6m). Na posledne menovanej sonde sa
postavila trojnožka a kladka na lepšie vyťahovanie.
Toto sondovanie prinieslo na niektorých miestach
postupy a to predovšetkým v Malom labyrinte (32
m), v Čertovej jame (30 m) a nové postupy v Ka-
menných chodbách (45 m). V tejto súvislosti treba
spomenúť aj Camberovu sondu, kde sa vyvinulo
azda najväčšie úsilie o preniknutie do nových
priestorov. V spolupráci s jaskyniarskou skupinou
Adama Vallu sa tu za pomoci pyropatrón postúpilo
o niekoľko metrov hlbšie, pričom sonda už dosahu-
je dĺžku takmer 18 m a prevýšenie činí 11 m. Silný
prievan stále neustáva a tak sa bude v práci určite
pokračovať.

V samotnej Liskovskej jaskyni sa v tomto roku za
pomoci sponzorov preinvestovalo desiatky tisíc
korún. Nemalou mierou sa na tom podieľal aj kom-
petentný orgán poverený ochranou jaskýň. V hlav-
nom vchode sa vybudoval vyhovujúci a pevný
uzáver. V záujme jej ochrany a ďalšieho využitia
bolo ponad archeologickú lokalitu vybudované pre-
mostenie a vyznačené nové trasy pre pohyb v jas-
kyni. Na trasách sa vybudovali pevné rebríky a in-
štalovali sa bezpečnostné laná. Mnohé naše úpravy
z minulých rokov (vyzbieranie odpadu, celkové
uzatvorenie) prispeli k tomu, že do jaskyne sa začal
vracať život v podobe zväčšenia stavu netopierov
a iného živočíšstva. V konečnom dôsledku sa pre-
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stali drancovať aj archeologické náleziská a ich
ochrana sa za pomoci archeológa bezpečne zakon-
zervovala. V blízkosti jaskyne je vápencový lom,
ktorý niektorí členovia skúmali. Po dlhšom období
tu výskum priniesol aj novú dokumentáciu z tejto
lokality. Členom sa tu podarilo nájsť a zdokumento-
vať niektoré jaskyne, pričom najväčšia z nich je
Zabudnutá jaskyňa v lome č. 1 s dĺžkou 25 m. Z tejto
činnosti bola vykonaná aj podrobná fotodokumentá-
cia vchodov do jaskýň, ktorú previedol Dušan
Mydlo. Niekoľko akcií bolo zamerané na prieskum
Salatína a jeho krasových oblastí, kde skupina pre-
viedla povrchový prieskum pričom má v záujme
aktívnejšie sondovať v tejto oblasti. V oblasti Meš-
kova (Veľká Fatra) prebehlo niekoľko akcii a otvo-
rila sa nová sonda na dne najväčšej Meškovskej
priepasti. Na Tlstej hore sa pracovalo v Jalovej
priepasti. Po prekopaní závalu sme sa dostali do
dvoch vertikálnych pokračovaní, ktoré voľne
pokračujú ďalej. Priepasť bude pred ďalším výsku-
mom potrebné zabezpečiť proti padajúcemu kame-
niu. Niekoľko nových jaskýň sa podarilo zaregistro-
vať v oblasti nad Hrboltovou (Šípska Fatra), ktorá je
mestskou častou Ružomberka. Tu sa podarilo
objaviť Jaskyňu so skobou (12,73 m), Priepasť v Bô-
rovej hore (8 m) a Prievanovú jaskyňu (12,17 m).

V Kalamenskej doline a priľahlých oblastiach sa
vykonával povrchový výskum, v rámci ktorého sa
zamerala aj jaskyňa v Lúčanskom vodopáde (25 m).

Zaujímavé exkurzie sa uskutočnili v Nízkych
Tatrách na Magurke, kde sa nachádza starý, 40 kilo-
metrov dlhý systém baní na zlato a antimón. Niektoré
vchody a chodby sa podarilo zdokumentovať. V spo-
lupráci so Slavomírom Chmelom a JS Adama Vallu
pracovali členovia klubu na dokončení filmu o Lis-
kovskej jaskyni, ktorý získal niekoľko ocenení.

V apríli členovia skupiny zostavili a aktivovali
internetový projekt s názvom Ružomberský jasky-
niarsky server. Nájdete ho na adrese www.spele-
ork.sk. Počet prístupov ku koncu roku 2002 presia-
hol počet 3000 pričom v novembrovej tabuľke TOP
100 www stránok sa tento projekt umiestnil na
druhom mieste.

V spolupráci s Liptovským múzeom v Ru-
žomberku a firmou Ahold Slovakia sme pomáhali
pri archeologickom výskume v kaštieli sv. Žofie.
Pracovali sme na kopaní studne na centrálnom
námestí kaštieľa. Podarilo sa vykopať 9 metrov a na-
raziť tak na podzemnú vodu podmienenú blízkosťou
rieky Váh. 

Výjazdové akcie sa sústredili hlavne na oblasti
Vrútky - Dubná skala (s OS Adama Vallu), Krakova
hoľa – Starý hrad (speleo Detva), Jánska dolina –
Zlomiská, Stanišovo (speleo Nicolaus). Počas
výpravy na Ohnište v novembri sondovali v jaskyni
Dita, kde členovia uskutočnili prekopaním závalu
menší postup.

Členovia skupiny vymenili a osadili informačné
tabule na Jánošíkovej pästi a na Krkavej skale. Na
Krkavej skale zrekonštruovali pomník významného
geológa J. Sladkého.
Miroslav Jurečka, predseda oblastnej skupiny

Speleoklub Slovakia - Bystrá

Speleoklub Slovakia absolvoval nie ve ľmi
úspešný rok v speleologickom prieskume. Veľmi
daždivé počasie a opakujúce sa administratívne
problémy ovplyvnili prieskum v Ďumbierskom
vysokohorskom krase. V zimných mesiacoch už tra-
dične jaskyniari pracovali v sifóne ,,Eurotunel,,
v J.M.N. Pri jarnom topení snehu zatopenie praco-
viska znemožnilo výkopové práce až do decembra.
Prieskum nebol možný ani v ďalšej perspektívnej
lokalite - Jaskyňa studeného vetra vďaka pozastave-
niu rozhodnutia MŽP o výnimke zo zákazu. Napriek
získanému povoleniu na prieskum v rezervácii
Ďumbier na dobu troch rokov bola naša činnosť
pozastavená z dôvodu porušenia ústavy zo strany
štátnej správy voči vlastníkom pôdy. Ako náhradný
program sa v priebehu roka vykonal hydrologický
prieskum a stopovacie skúšky Trangošskej syn-
klinály, počas ktorých bol objavený krasový prameň
,,Bystrá,, s výdatnosťou max Q 60 l/s-1. S príchodom
zimných mesiacov sa krasový prameň mení na ponor
s hltnosťou Q 2l/s-1. Jaskyniari pod vedením
Miroslava Múku vylezením 30 m komína v bludisku
pod Tridsiadkou objavili cca 200 m nových chodieb.
Časť novoobjavených priestorov sa v spolupráci
s OS Banská Bystrica podarilo aj zamerať.
Čiastkové výsledky priniesol aj lezecký prieskum
nad Bystrickým dómom. Pre úraz R. Magáňa ďalšie
lezecké akcie už neboli realizované. Ďalší úraz utr-
pel Peter Medveď pri páde do priepasti. Pri speleo-
logickom prieskume jaskyniari odpracovali 450
hodín počas 16 akcií v podzemí. Pri hydrologickom
prieskume na povrchu ale aj v JMN strávili
približdne120 hodín.

Podieľali sa aj na výstavbe náučného chodníka
,,Ďumbiersky vysokohorský kras”.

V rámci speleologickej vodcovskej služby jasky-
niari pracovali na rekonštrukcii 40 m dlhého pre-
mostenia ,,Veľký kaňon,, a údržbe exkurzného chod-
níka. Jaskyniari zvládli aj náročnú investičnú akciu
stavby vstupného objektu pre návštevníkov JMN.
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Jaskyňu navštívilo 2.884 plat iacich návštevníkov
a niekoľko speleologických klubov SSS a z Česka.

Vedúci klubu sa zúčastnil školenia stráže prírody.
Milan Štéc, vedúci klubu

V uplynulom roku členovia klubu pracovali na
objavovaní, prieskume, dokumentácii, ochrane, evi-
dencii a registrácii podzemných krasových javov na
území Slovenského raja.

Prieskumné práce v Stratenskej jaskyni boli za-
merané na Čertovu chodbu, kde prekopávaním zane-
senej chodby bolo objavených a zameraných 44,6 m
priestorov. V práci tu treba pokračovať aj v nasledu-
júcom období. Posledné meračské údaje posunuli
dĺžku Stratenskej jaskyne na 19 146 m + Psie diery
2 670 m = 21 816 m.

Na svahu pod Dobšinskou ľadovou jaskyňou boli
zistené jaskynné riečne štrky, ktoré indikujú ponorný
koridor paleo – Hnilca do Dobšinskej ľadovej
jaskyne. Jaskyňa bola pripojená na trigonometrické
body.

V prepadlisku Duča bola vykonaná geologická
dokumentácia so získavaním údajov o litológii
hornín  a štruktúrno – tektonických prvkov.

Pri povrchovom prieskume územia Dráblová –
Jabloň - Turník bola objavená a zameraná jaskyňa
Skalné okno v Turníku (7 m).

V Zejmarskej rokline bolo zaevidované a zame-
rané abri s dĺžkou 2 m.

Dokončené bolo zameriavanie Okienkovej
jaskyne. Dĺžka polygónu je 123,9 m. Jaskyňa bola
v celej dostupnej dĺžke (395 m) zmapovaná geolo-
gicky a spelologicky.

Výkopové práce pokračovali v Jaskyni nad
vyvieračkou.

Objavená a zameraná bola Jaskyňa mraznica,
(10,5 m), Jaskyňa neviem (35 m).

V Koniarovej jaskyni boli odobraté vzorky
riečnych štrkov. Podobné štrky boli nájdené na
povrchu aj v priľahlom území.

Povrchový prieskum bol robený na niekoľkých
územiach Slovenského raja: Kolísky – Lesnica,
Geravy, Čingov, Duča. Počas prieskumu neboli zis-
tené podzemné krasové javy.

V Medvedej jaskyni bolo vykonaných 13 kon-

trolných akcií a počas 12 akcií sa uskutočnilo  sčíta-
vanie netopierov.

Mimo územia Slovenského raja sa uskutočnil
speleologický prieskum na Dreveníku. Zameraná
a zmapovaná bola Ľadová jaskyňa v dĺžke 215 m,
objavených bolo 135 m. V Puklinovej jaskyni bolo
objavených 120 m a zmapovaných 220 m. Členovia
klubu sa zúčastnili spočítavania netopierov
v Puklinovej, Šikmej, Ľadovej, Veľkej a Medúzovej
jaskyni. Tiež asistovali pri archeologickom
prieskume v Jaskyni strecha a pri posudzovaní
vplyvu ťažby travertínu na krasové javy a flóru.

Vyčistený bol vchod jaskyne v Rysovci a zistená
bola neprielezná jaskynka.

Geomorfologické a geologické mapovanie po-
kračovalo na Dubnici - Matke Božej, Kopaneckých
lúkách a Javorine, v Zejmarskej rokline, v prielome
Dunajca, Prosieckej, Kvačianskej, Jánskej,
Gaderskej a Blatnickej doline.

Na území Slovenského raja sú členmi klubu
uzamknuté 4 jaskyne (Medvedia, Okienková,
Stratenská, Psie diery). Počas celého roka boli tieto
uzávery kontrolované a všetky sú funkčné.

Okrem toho sme počas 64 kontrolných akcií
priebežne kontrolovali viac ako 30 speleologických
objektov. Naša činnosť bola zameraná aj na ochranu
povrchových krasových javov.

Členovia klubu sa zúčastnili posudzovania agro-
turistiky na Geravách z hľadiska ochrany podzem-
ných krasových vôd.

Členovia klubu sa zúčastnili rôznych podujatí
organizovaných SSS, ČSS, SSJ. Na Speleomítingu
SSS okrem organizačného zaistenia (O. Miháľová)
sa zúčastnili ďalší členovia klubu, obrazy vystavoval
F. Miháľ. Dvaja členovia sa zúčastnili školenia
Stráže prírody.

Publikovali sme príspevky v Spravodaji SSS,
v Mineralii Slovaca a v zborníku Slovenský kras.

Zorganizovaný bol klubový jaskyniarsky týždeň,
na ktorom sa zúčastnilo 15 členov klubu.

Pri speleologickej činnosti v uplynulom roku
nedošlo k žiadnym úrazom ani mimoriadnym
udalostiam.
Ján Tulis, predseda speleoklubu

Jaskyniarska skupina Spišská Belá
Jaskyňa Javorinka svojim významom určila

nosný program skupiny. Počas 11 akcií boli zame-
rané nové aj skôr objavené priestory “Komín pred
spojovacou chodbou”, “Lanový komín”, “Panenské
chodby”, “Iljičova chodba” kde bolo celkové zamer-
aných 542,48m chodieb z toho bolo objavených 161
m. Jaskyňa tým dosiahla celkovú dĺžku 7620 m.
Počas meracích prác skupina dokončila osadenie
premostenia úseku “Nad chujovou vodou” čím sa
zlepšil priechod jaskyňou. Počas rokov poveternost-
nými podmienkami bola narušená kompaktnosť
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vchodu ktorý potreboval údržbu, skupina získaním
grantu od MŽP SR materiálne zabezpečila náklady
na opravu vchodu. Vyčistené škáry v okolí vchodu
boli zabetónované a zároveň boli zabezpečené bloky
pod vchodom. Pracovníci SSJ za spolupráce nášho
člena osadili pri vchode jaskyne tabuľu označujúcu
jaskyňu ako Národnú prírodnú pamiatku (NPP) .

Ďalšou významnou aktivitou bola III. etapa
dokumentácie neprístupných časti Belianskej
jaskyne. Zameraním priestorov nad “Vstupnou
chodbou”, pod “Gazdovskou chodbou”, a priestory
medzi “Hlbokým dómom” a “Hudobnou sieňou”
bolo zameraných 564,39 m chodieb čím Belianska
jaskyňa dosiahla celkovú dĺžku zameraných
chodieb 3354 m. Počas 8 akcii bol uskutočnený
popri meracích prác aj ďalší prieskum susediacich
priestorov a boli zhodnotené geologické a geomor-
fologické pomery zameraných časti jaskyne.

Skupina pokračovala v sondážnych prácach
v Jaskyni pod Úplazom, kde sa podarilo čiastočne
rozšíriť úzku puklinu na konci jaskyne, ale ešte sa
nepodarilo dostať do ďalších priestorov.

Speleopotápačským prieskumom v jaskyni
Mokrá diera chceli speleopotápači z Bratislavy po-
tvrdiť doterajšie výsledky výskumu ale záverečnú
správu zatiaľ nedodali. V “Suchej jaskyni” pri
Belianskej jaskyni skupina zisťovala výskyt
sekundárnych minerálov a merali tektonické puk-
liny kde v rámci prieskumu uskutočnili sondážne
práce vo vedľajšom komíne zamerali 8m chodby
z toho 2m vykopali a 4,5 m objavili.
Rekognoskáciou krasu skupina podľa informácii
chcela lokalizovať “Priepasť pod jedľami” a
“Priepasť na Štefanovi” ale s negatívnym výsled-
kom. Taktiež skupina navštívila “Haligovské skaly”
a “Jaskyňu Aksamitka” kde s pracovníkmi SSJ
konzultovali vyhotovenie nového uzáveru na túto
jaskyňu.

V rámci osvetovej činnosti sa 9 členov zúčastni-
lo Speleomítingu vo Svite kde sa RNDr. S. Pavlarčík
a Ľ. Plučinský prezentovali prednáškou o dokumen-
tácii v Belianskej jaskyni a RNDr.Pavlarčík uviedol
prednášku o jaskyniach v Ostrých skalkách pri
Litmanovej a Ľ.Plučinský prezentoval skupinu
videom o nácviku záchrannej akcie v Jaskyni
Javorinka v spolupráci HS TANAPu a Polskej HS
TOPRu, ktorá bola aj ocenená v súťaži
Speleomítingu.

K 120.výročiu sprístupnenia Belianskej jaskyne
mesto Sp.Belá a JS pripravili speleovečer
v zasadačke Mestkého úradu v Spišskej Belej pre
verejnosť venovaný tomuto výročiu, kde odzneli
prednášky o histórii sprístupnenia jaskyne od Ing.
M. Lalkoviča ktorú odprednášal RNDr. S. Pavlarčík.
Speleovečer pokračoval hodnotnou prednáškou
RNDr.P.Bellu o genéze jaskyne. Krátkym zhod-
notením činnosti skupiny za posledných 45 rokov

v Belianskej jaskyni a diskusiou ukončil predseda
skupiny V.Fudaly speleovečer, ktorého sa zúčastnilo
32 účastníkov.

Celkove skupina uskutočnila 36 pracovných
akcií na 11 lokalitách. Skupina na uvedených
lokalitách zamerala 1115 m jaskynných priestorov
z toho 165,5 m objavila.

Vladimír Fudaly, predseda jaskyniarskej skupiny

Podľa technických denníkov a ostatnej evidencie
má v roku 2002 25-členný klub na svojom konte 80
pracovných akcií. V jaskyniach išlo prevažne o prie-
skumné sondovacie práce a práce súvisiace s pozná-
vaním, dokumentáciou a ochranou krasových javov.
Najčastejším pracoviskom boli jaskyne na Strážove
- Četníkova svadba (29 akcií, viac ako 130 hodín),
Jánošíkova jaskyňa (7) a Jaskyňa v Uhliskách (1).
Ďalšie pracovné akcie uskutočnili v Pružinskej
Dúpnej jaskyni, sondách na Hrubej Kačke a pri
vodopáde v  Kováčovej doline, v jaskyni Diamami
a Závadských jaskyniach, v Jaskyni v Medvedisku,
sonde a jaskyni Tora-Bora v Drevenej doline.
Povrchový prieskum bol náplňou alebo súčasťou 18
akcií v teréne. Pracovali v krase Slnečných skál nad
Rajeckými Teplicami, Kamenného dielu pri
Ďurčinej, v oblasti Kľačna a Gápla, v okolí
Pružinskej Dúpnej jaskyne, na Strážove, Kačkách
a Sokolí. Zaregistrovali pritom niekoľko menších
jaskýň a  zamerali jaskyne Kačka I, Sokolie I a v Ja-
mách, čiastočne aj novoobjavený priestor v jaskyni
Četníkova svadba.

Za “objav roka” označili prienik do
Vodopádového dómu v jaskyni Četníkova svadba
25. mája prekonaním puklinovej plazivky na konci
Suchej chodby. Po zameraní pôdorysu dómu a orien-
tačnom odmeraní jeho výšky sa predĺžil polygónový
ťah v jaskyni o 28 m na 615 m a denivelácia jaskyne
sa zväčšila približne na 65 m (pozri v Spravodaji
SSS 4/2002).

Mnohé návštevy jaskýň, resp. krasových lokalít
v pôsobnosti JK mali charakter exkurzií. Tie
smerovali predovšetkým do jaskyne Četníkova
svadba a Pružinskej Dúpnej jaskyne, ale aj do
Priepasti medzi Kačkami. Niekoľkí jaskyniari
navštívili niektoré sprístupnené i nesprístupnené
jaskyne v Slovenskom krase, ďalší na náučnom
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chodníku v Drienčanskom krase alebo boli v Ha-
čovej jaskyni (Plavecký kras).

Zástupcovia klubu nechýbali ani na celosloven-
ských podujatiach SSS. Zúčastnili sa na zasadnutí
jej predsedníctva vo Svite a na následnom
Speleomítingu, kde hudobná skupina Kortmanovci
získala ocenenie za umelecké stvárnenie jasky-
niarstva. V máji zorganizovali mapovací kurz
v Pružine-Priedhorí, na ktorom sa zúčastnili 3 čle-
novia klubu. Boli aj na jaskyniarskom týždni v Ma-
lých Karpatoch (5 členov) a na školení stráže
prírody špecializovanej na jaskyne pri Rim. Sobote
(2 členovia). V rámci činnosti Komisie pre ochranu
jaskýň sa predseda klubu zapojil aj do prípravy
dohody o spolupráci so SSJ, okrem toho sa podie ľal
na príprave a hodnotení celoslovenskej súťaže o naj-
lepšiu jaskyniarsku poviedku a zúčastnil sa na
Stretnutí jaskynných umelcov v Lipt. Mikuláši.

Mnohé aktivity sa týkali prezentácie JK na ve-
rejnosti a jaskyniarskej osvety. O činnosti klubu
hovorili, resp. písali v regionálnych i celosloven-
ských médiách a v Spravodaji SSS. Uskutočnilo sa
okolo 15 prednášok a besied predovšetkým pre deti
a mládež. Boli spojené s premietaním diapozitívov
a videofilmov, niektoré s návštevou Dúpnej jaskyne.
K výveske v Zliechove pribudli ďalšie dve vývesné
skrinky s informáciami o jaskyniach a JK v au-
tokempingu Manínska Tiesňava. Klub sa môže
pochváliť novými samolepkami a inými propa-
gačnými materiálmi.

Od polroka má klub v prenájme lesnícky barak
v Pružine-Priedhorí, ktorý po jeho úprave a za-
riadení bude využívať ako svoju základňu, ale mal
by slúžiť aj na informovanie verejnosti o krase a jas-
kyniach Strážovských vrchov a o výsledkoch práce
jaskyniarov. Nemožno vynechať ani aktivity členov,
čakateľov a ostatných návštevníkov klubovej jasky-
niarskej základne na Kortmanke, spojené so
zabezpečovaním jej prevádzky a údržby.
Bohuslav Kortman, vedúci speleoklubu

Vchod do Jazernej jaskyne bol opatrený novým
mrežovým uzáverom.

Povrchový prieskum sa uskutočnil v zimnom

období v JZ svahoch masívu Hradová za účelom
lokalizácie niektorých známych jaskýň, pričom bola
objavená nová jaskyňa s dĺžkou cca 9m končiaca
závalom.

Povrchový prieskum sa uskutočnil tiež v oblasti
Kučelachu a Striebornej, pričom boli zaregistrované
dve jaskyne v Striebornej.

Prieskum pokračoval v Čertovej jaskyni.
Zameraných bolo nových 65m chodieb a bola zaktu-
alizovaná mapa jaskyne. V rámci prieskumu boli
skúmané ďalšie menšie jaskyne a ponory v Čertovej
doline.

V strednom úseku Furmaneckej doliny (Tesná
skala) bolo lokalizovaných 6 menších jaskýň
a ďalších výrazných krasových javov.

Dve jaskyne boli zamerané vo svahoch Kerešky
v doline Teplica.

Na Dieliku boli lokalizované a zamerané
jaskyne Husieho II. III, IV. V a jaskyňa č. 110.

Uskutočnil sa prieskum Javorníčkovej doliny,
pri ktorej boli zamerané 3 jaskyne.

V spolupráci so SK UK Bratislava a SK
Muránska planina bol uskutočnený prieskum
v oblasti Stračaníka, Ladzianskeho jaskyni,
Márnikovej jaskyni, Veľkého závrtu na Dlhej lúke,
v Hrdzavej doline, na lokalite Brestová, v jaskyni
Líščia diera II a Vlčia diera na Pasekách.

V spolupráci SPELEO Detva bolo zameraných
11 jaskýň v masíve Malá Stožka a navštívené boli
v minulosti objavené jaskyne v tejto lokalite.

Člen SK Tisovec Lukáš Vlček spolupracoval so
SK UK Bratislava, SPELEO Detva, SK Muránska
planina. Navštívil krasové územie v pohorí Biokovo
v Chorvátsku.

Publikoval dva články v Spravodaji č. 3/2002
a jeden článok v Zborníku NP Muránska planina
zameraný na podzemné krasové javy v Čertovej
doline. V spolupráci so SK UK Bratislava a OS 6-17
Topas sa aktívne zúčastňoval príprav na expedíciu
“TEPUY 2003” do Venezuely.

V rámci spolupráce s jaskyniarmi OS Brezno
bola v decembri uskutočnená návšteva jaskyne
Teplica a predbežne dohodnutá spolupráca pri spele-
ologickej činnosti oboch jaskyniarskych skupín.

V spolupráci so Správou slovenských jaskýň bol
vypracovaný projekt rekonštrukcie uzáveru vchodu
Čertovej jaskyne a postup prác v roku 2003.
Súčastný stav uzáveru je pre ochranu jaskyne nevy-
hovujúci.

Traja členovia sa zúčastnili školenia členov
stráže prírody, ktoré bolo zamerané na ochranu
jaskýň a krasu. Obnovené boli dva uzávery na jasky-
niach Jazerná a Hradová I č.31. Členovia stráže
prírody jaskyniari ako aj ostatní členovia SK pri svo-
jej práci v teréne sa aktívne zaoberajú ochranou
povrchových a podzemných krasových javov.
Ivan Kubíni, predseda speleoklubu
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Prieskumná činnosť v te-
réne bola uskutočnená v lo-
kalitách Hradová, Suché doly,
Teplica, Čertova dolina, Fur-
manecká dolina, Malá Stožka,
Dielik, Javorníčkova dolina.
V jaskyni č. 31 – Hradová I, bol
odstraňovaný navozený odpad
a odkopávané suťovisko na hli-
nené naplaveniny. Jaskyňa bola
následovne uzavretá novým
mrežovým uzáverom.



Oblastná skupina Trenčianske Teplice
Členovia sa opäť prednostne zamerali na

prieskum Bielej jaskyne pri Omšení. Prekopali do
nej nový pracovný vchod a starší, už nepoužívaný,
uzavreli. V jaskyni postúpili o 5 m. Úzkou chodbou
dolného poschodia s nádejou na Ďalšie pokračovanie
do hĺbky. Druhou významnou lokalitou bol
Rumpálový závrt. Pri sondovacích prácach v jeho
hlavnej šachte prekročili jedenásty meter hĺbky.
Merkaptanovým pokusom overovali prievanové
spojenie medzi jaskyňami Michalová a Pareniská,
ležiacimi za Omšenskou Babou. Spojenie sa nepo-
tvrdilo. Jaskyňu Michalová zamerali.

Bez postupu sondovali v jaskyni na Kamennej
pri Timoradzi, revízne zamerali jaskyňu Nad cestou
pri Skalke pri Trenčíne, spočítali zimujúce netopiere
v jaskyni Remať a o Dúpnej diere natočili krátky
videodokument. Vykonali niekoľko povrchových
prieskumov, tie však nič zaujímavé nepriniesli. So
susednými skupinami podnikli niekoľko spoločných
akcií - v jaskyni Holý Kameň v Paleoponore pod
Hrabutným vrchom, v jaskyni Na Chlme a v Do-
brovodských z vrtoch s I. Demovičom, v jaskyni
Melková s OS Uhrovec, v jaskyniach na Strážove
s JK Strážovské vrchy a v Čachtickej jaskyni s OS
Čachtice.

Dvaja členovia sa zúčastnili na mapovacom
kurze a jeden člen absolvoval školenie Stráže
ochrany prírody pre jaskyne.
Miroslav Sova, vedúci o.s.

Ako po ostatné roky, členovia oblastnej skupiny pra-
covali najmä vo Veľkopoľsko - uhereckom krase
v pohorí Tríbeč.Znovu najviac pracovných akcii uro-
bili v jaskyni Píla. Výkopové práce sa robili na
najnižšom mieste v jaskyni, pričom dnešná denivelá-
cia je cez 45 metrov. Niekoľko akcii venovali úprave
chodníka k jaskyni. V spolupráci so speleo Detva
urobili prieskum výduchov a pseudokrasových
jaskýň v ryolitovom lome nad Hliníkom nad
Hronom. Povrchový prieskum urobili na ľavej strane
doliny Píľanského potoka. V jaskyni Oblúk vyčistili
archeologickú sondu a pokračovali v jej hĺbení.
V časti Vrchy – Lukavica časť Žarnovica, preskú-
mali staré banské dielo a urobili prieskum
pseudokrasovej Kňazovej jaskyne. Na záver roku sa
podarilo objaviť 3 menšie jaskyne naďaleko jaskyne
Píla. Jeden člen skupiny spolupracoval so skupinami
speleo Bratislava, JK Dubnica nad Váhom a speleo

Detva. Zúčastnili sa centrálnych akcii SSS. Na
výročnej členskej schôdzi sa prijali traja noví čle-
novia a bol zvolený nový tajomník skupiny J. Šurka.
Juraj Šurka, tajomník OS

Oblastná skupina Uhrovec
Uplynulý rok nebol vzhľadom na dosiahnuté

výsledky príliš úspešný. Vyznačoval sa nízkym poč-
tom akcií a slabou účasťou členov skupiny na nich.
Sústredili sme sa s výnimkou jednej akcie na činnosť
v jaskyni Melková a prieskum v jej blízkom okolí,
kde bolo odpracovaných 11 akcií, z toho jedna
spoločná s členmi PS Trenčianskej Teplice.

Jedna akcia bola zameraná na prieskum v okolí
jaskyne Vlčí dol, kde bol aj opravený poškodený
uzáver jaskyne.

Speleoklub Univerzity Komenského Bratislava
Desať aktívnych členov pracovalo vo viacerých

krasových územiach Slovenska (najmä Muránska
planina a Malé Karpaty) i v zahraničí (Kosovo,
Chorvátsko, Venezuela).

Značné úsilie bolo venované otváraniu aktívneho
ponoru Stračaníka v masíve Dlhý vrch (Muránska
planina). Za pomoci členov SK Muránska planina
a SK Drienka sa tu vybudovala pozoruhodná hrádza,
s odstavením vôd do nižšieho, zátopového ponoru.
V sonde ponoru sa postúpilo pomedzi veľké bloky
do hĺbky -4 m, avšak neskoršie búrkové prívaly
hrádzu zničili a ponor sa opäť zanáša náplavom
a haluzím. Overili sa sondážne možnosti vo vývere
tohto hydrosystému.

V bezprostredne susediacom masíve Župkovej
Magury bola objavená a zmapovaná Vlnková
jaskyňa (25 m), zmapovaná jaskyňa Koreňovica (25
m) a nájdené a zdokumentované menšie lokality:
Hronský paleoponor, Abri ŽM a Budulínkov ponor
(publikované v Spravodaji). V divokom bralnom
kaňone doliny Sviniarka na severovýchode planiny
zaregistrovali a zdokumentovali pri náročnom povr-
chovom prieskume zatiaľ 10 menších jaskyniek,
skalných dier a abri; z nich Sintrová plazivka má
dĺžku 17 m a Kolenačkový previs vnútornú plochu 6
x 7 m. V Javorníčkovej doline na juhozápade
planiny zaregistrovali 4 nové menšie jaskyne (pub-
likované v Spravodaji). Rekognoskáciu terénu usku-
točnili v okolí Brestovej jaskyne v Hrdzavej doline.
Venovali sa aj prieskumu Šumiackeho krasu v ju-
hovýchodnom predpolí Nízkych Tatier. Zmapovali
tu jaskyňu Márnikova diera pri Zlatne, v dĺžke 487
m. V náväznosti na povrchový prieskum okolia
posúdili aj možnosti pokračovania jaskyne: Aktívny
ponor sa nachádza už len asi 50 m od jej koncových
partií, no aktívne riečisko, súvisiace s neďalekou
vyvieračkou, zatiaľ známe nie je.
Pri Červenej skale zmapovali ponorný systémik
jaskyne Grúň (60 m/-5 m), súvisiaci s jaskynnou
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vyvieračkou (12 m) pri toku Hrona a vyhotovili
novú, podrobnejšiu mapu málo známej, no celkom
rozsiahlej jaskyne Dielik (188 m/-23 m) pod sedlom
medzi Tisovcom a Muráňom. Okrem toho zdoku-
mentovali ešte Líščiu dieru II (7 m).

V Plaveckom krase (Malé Karpaty) v prvej
polovici roka pokračovali (v spolupráci s OS Pl.
Podhradie) v intenzívnej sondáži v záverečnej sonde
jaskyne Tmavá skala (v Mokrej doline). Pôvodnú,
v roku 1991 objavenú koncovú plazivku sa podarilo
po mnohých akciách v počte priemerne 7 –10 ľudí
zväčšiť na chodbu, zlepšiť tak podmienky transportu
a v závere roka sa zahĺbiť do náplavov piesku do
hĺbky -4 m a vzdialenosti 5 m. Práce sú perspektívne
a budú pokračovať. Do jaskyne sprevádzali nemec-
kého profesora, svetového špecialistu na kosti jaskyn-
ných medveďov a odborníkov z Prírodovedeckej
fakulty UK, s ktorými tu prekonzultovali sondážne
práce i osteologickú problematiku.

Niekoľkými akciami vypomohli kolegom z OS
Pl. Podhradie v sondovaní v štrkom zanesenej
Hubekovej jaskyni (Tajomný hrad), ktorú zmapovali
v dĺžke 50 m. V priľahlej Malej Kamenistej dolinke
zdokumentovali tiež ďalšie menšie jaskynky
v dĺžkach 3, 6 a 8 m.  Dĺžku 70 m zistli pri mapovaní
Ľubošovej jaskyne vo svahu Vápennej (za účelom
zistenia súvisu záverečných častí s povrchom).

V novoobjavenej jaskyni PP-2 (Plavecká
priepasť) zistili pri speleopotápačskom prieskume
záverečného jazera hĺbku -3,5 m, sifón je však
neprielezne zanesený guánom. Z rovnakej jaskyne
a ešte z Haviarne vyhotovili bohatú a kvalitnú
fotodokumentáciu a zaoberali sa tu analýzou ich
vývoja, plus palicovitých foriem stalagmitov.
V rámci JT na Amone vypomohli sprievodom po
Hačovej jaskyni, Haviarni, PP-2 a uskutočnili tu
geologickú prednášku.

Tri akcie venovali rozširovaniu koncových úžin
v Hačovej jaskyni, avšak len s krátkymi postupmi.
V masíve Vajarskej uskutočnili podrobnejší povr-
chový prieskum. Sondovali v Jaklovej jaskyni.
Zmapovali Zelinové jaskyne (21 m) s tromi vchod-
mi a Meander neandertálca (4,5 m) v masíve Starý
plášť. Merali teplotu a po silných dažďoch rekog-
noskovali stav prietoku vo viacerých vyvieračkách
a ponoroch územia.

V masíve Veterlína otvorili v závere roka spolu
s M. Hačom veľmi perspektívny mastný fľak.

V Dobrovodskom krase zakreslili zoskupenie 4
málo známych, no dobre vyvinutých závrtov pri
Bachráčke a zistili tiež niektoré osamotené krasové
jamy medzi Jablonicou a Mariášom. V Čachtickom
krase pokračovali v rozstreľovaní úžiny a masívu
v Osom závrte (Vinceho závrt). Domapovali tu tiež
líniu závrtov od Agáčin po Dymový závrt.

Podrobne zmapovali a morfogenetickej analýze
podrobili komplex niekoľkých desiatok depresií

podobných závrtom v oblasti zavrásneného vápen-
cového pruhu pod Tromi jazdcami (Cajlanský kras),
ich prirodzený krasový pôvod je však zatia ľ
neurčitý. V Kuchynsko-orešanskom krase zmapo-
vali jaskyňu Husí stok a venovali sa prieskumu k nej
priľahlému masívu.

V Slovenskom raji rekognoskovali masív Skala,
kde v SZ cípe lokalizovali dve nové menšie
jaskynky.

Niektorí členovia sa v spolupráci s OS Červené
vrchy podieľali na objavných prienikoch v jaskyni
Nová Kresanica a čerpaní sifónov v Občasnej
vyvieračke. Iní podobne spolupracovali na ďalšom
prieskume JMN a JSV v Kozích chrbtoch (N. Tatry).

Pomerne intenzívna je činnosť v jaskyniach sa
potápajúcich členov skupiny. Na Plešiveckej planine
uskutočnili v spolupráci so SK Minotaurus potá-
pačský pokus v najnižšom z jazier Šingliarovej
priepasti, kde dosiahli 7 m vzdialenosť a -4 m hĺbku.
Sifón je v záverečnom kolene neprielezne znížený
zatvrdnutým ílovitým nánosom, no je možné ho
odčerpať. Istý progres (5 m) dosiahli pri potápaní
v Riečnej jaskyni (Borinský kras). Spolupracovali
tiež s technickým potápačom, ktorý so svojou
skupinou pokračoval v rekognoskácii záverečného
sifónu v Novej Brzotínskej jaskyni (Plešivecká pla-
nina), a dosiahol značný progres, cez 200 m dĺžky
v sifóne Mokrej diery (Vysoké Tatry). Ide o najdlhší
sifón a potápanie v ňom na Slovensku vôbec

Jeden člen klubu potápal intenzívne v jaskyniach
v Chorvátsku. V kaňone Zrmanja bol ním prepotá-
paný v spolupráci s chorv. speleopotápačmi okolo
200 m dlhý a -50 m hlboký sifón, za ktorým bolo
objavených cca 1 km chodieb. Rekognoskáciu usku-
točnil v sifónoch jaskyne Panjkova špilja. Vo vyvier-
ačke Sinjac (Plitvické jazerá) dosiahol značnú hĺbku,
okolo -100 m.

Traja členovia sa zúčastnili jesennej výpravy do
jaskyne Velika klisura v Kosove, kde najmä domapová-
vali niektoré málo známe úseky, vyhľadávali nové
možnosti pokračovania a vyhotovili fotodokumentáciu
jaskyne. Na lokalite bol nájdený veľmi pravdepodobne
nový druh jaskynného chrobáka.

Iný člen skupiny spoluorganizoval pred-výpravu
do Venezuely, ktorej cieľom boli kvarcitové stolové
hory Guaynskej vysočiny. Bola tu objavená rozsi-
ahla jaskyňa s tokom, prejdená v dĺžke asi 500 m
a viaceré iné otvory. Viacerí členovia skupiny potom
pripravovali v priebehu roka projekt ďalšej speleoo-
logickej výpravy do tejto oblasti. Tá sa nakoniec aj
uskutočnila, tohto roku a s významnými objavmi.

7 členov klubu sa značnou mierou podieľalo na
úspešnej záchrannej akcii v Rákócziho jaskyni.

Výsledky členov Speleoklubu UK boli prezento-
vané na Speleomítingu i v rámci viacerých článkov
v Spravodaji SSS.
Branislav Šmída, vedúci speleoklubu
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Členovia klubu vykonávali speleologický
prieskum v krase Malej Fatry. Väčšinu akcií sme
uskutočnili v krasovej oblasti Suchého. Pokračovali
sme na tradičnej lokalite “priepasť pána Caloina”.
Pomocou pyropatrón sa podarilo rozšíriť úžinu
a postúpiť do hĺbky 25m. Začali sme so systema-
tickým povrchovým prieskumom tejto oblasti.
Objavili sme 5 menších jaskýň a 2 prievanové mies-
ta. V jednom z prievanov sme otvorili sondu,
v ktorej sme postúpili 3m s možnosťou ďalšieho
pokračovania. Sondovali sme aj v jednej z jaskyniek,
kde sme dosiahli dĺžku 8m s ďalším možným po-
stupom. Všetky nové lokality sme zamerali. Celkovo
sme v krasovej oblasti Suchého zorganizovali 27
akcií.

Jednu akciu sme venovali priepastí Prostá II, kde
sme zaznamenali postup 2m.

Vo Vrátnej doline sme pracovali na známych
lokalitách Medvedia jaskyňa, Jaskyňa nad vyvie-
račkou a v jaskyni Veľká trhlina. V Medvedej
jaskyni sme zorganizovali 6 pracovných akcií, kde
sme v náročných podmienkach postúpili o 2m.
V ostatných sme nezaznamenali výrazný postup.

Sondovali sme aj v dvoch krasových vyvie-
račkách v Kurskej doline.

Zúčastnili sme sa na spoločných pracovných
akciách JK Adama Vallu na Dubnej skale.

Exkurzne sme navštívili Liskovskú jaskyňu, kde
sme simulovali záchrannú akciu v jaskyni.

Zúčastnili sme sa Speleomítingu. Svoju činnosť
sme prezentovali vo vývesnej skrinke vo Varíne.
Pavol Cvacho, tajomník JK

Oblastná skupina č. 23 Veľká Fatra
Členovia skupiny sa venovali prevažne priesku-

mu Belianskeho a Blatnického krasu. Prieskumné
a výkopové práce nepriniesli výraznejšie objavy.
V Belianskom krase sa uskutočnili výkopové práce
v jaskyni Suchá č. 3 a povrchový prieskum dolinky
Čičiareň. V Blatnickom krase vykonali povrchový
prieskum a lokalizovanie jaskýň Plešovice a tiež
povrchový prieskum krasu v blízkosti obce Rakša

Fotodokumentácia krasových javov a prieskum-
nej činnosti skupiny bola vykonávaná priebežne
počas pracovných akcií. V oblasti mapovania bola
opätovne premeraná vzájomná poloha vchodov
jaskýň Suchá č. 1 a Suchá č. 2, a premeraná jaskyňa
Tunel v Necpalskej doline.

V Suchej jaskyni č. 1 bol opravený poškodený
uzáver, z previsu S-8 boli odnesené odpadky po
neznámych návštevníkoch (turisti, miestni oby-

vatelia). V jaskyni Žiarna č. 2 bolo zistené poškode-
nie uzáveru. V spolupráci so SSJ bola Perlová
jaskyňa označená ako NPP a uzáver jaskyne bol
opravený.

Na akciách organizovaných SSS a SSJ sa zúčast-
nili 2 členovia mapovacieho kurzu, 2 Speleomítingu,
školenia stráže prírody špecializovanej na ochranu
jaskýň 2 členovia Speleofotografie 1 člen.

Ing. I. Mažári

Pracovná skupina Východ, komisia pre
speleopotápanie

Najvýznamnejšou lokalitou skupiny bola jaskyňa
Skalistý potok a aktivity súvisiace s hľadaním
nového vchodu. Členovi skupiny D.Hutňan
v spolupráci s potápačmi ČSS za priaznivej hydro-
logickej situácie začiatkom roka 2002 sa podarilo
v tzv. “priamom smere” postúpiť o 250 m a zamerať
790m chodieb, čím sa jaskyňa dostala na 3. miesto
v rebríčku najhlbších jaskýň Slovenska a stala sa
najdlhšou v Slovenskom krase. Hydrologické
pomery zatiaľ nedovolili pokračovať v tomto smere.

Členovia skupiny sa intenzívne venovali v teréne
nad jaskyňou Skalistý potok spojeniu s povrchom.
Intenzívne snaženie zatiaľ neprináša výsledok.

Speleopotápačská aktivita skupiny postupne slab-
ne a nedarí sa prekonať generačný problém, takže
časť potápačských aktivít na Slovensku sa uskutočňu-
je mimo koordinácie s komisiou pre potápanie.

V Moldavskej jaskyni v roku 2002 boli dosiah-
nuté iba kratšie postupy, avšak mapovaním
v labyrintoch sa podarilo zamerať ešte 101m a pre-
kročiť hranicu 3 km. Sekcia v Moldave n.B. usku-
točnila  povrchové akcie na Jasovskej planine a Me-
dzevskej pahorkatine. Pracovalo sa hlavne v týchto
lokalitách: Moldavská jaskyňa, Jaskyňa v Sliv-
kovom sade, Matejova jaskyňa. Zamerali a vyho-
tovili mapu jaskyne Šmykňa (24 m), zamerali
a vyhotovili mapu Siene Dankovcov v Moldavskej
jaskyni (29,5) m, objavili a pokračovali v meraní
v Matejovej jaskyni (40 m). Zúčastnili na medzi-
národnom jaskyniarskom preteku Lukács kupa, 1
člen sa zúčastnil záchrannej akcie maďarského
jaskyniara v Rumunsku.

V spolupráci s o.s. Prešov sa intenzívnejšie začali
venovať krasu Braniska, kde pomáhajú pri povr-
chových meraniach a lokalizácii jaskýň. Členovia
skupiny sa aktívne podieľali na záchrane potápača
v maďarskej jaskyni Rákóci Bárláng.

22



Centrálne podujatia SSS
Jaskyniarsky týždeň SSS

43. Jaskyniarsky týždeň SSS sa konal v Malých
Karpatoch s táboriskom na Amonovej lúke. Účastní-
ci mali hodnotný program s návštevou novoob-
javenej Plaveckej priepasti, Hačovej jaskyne
a jaskýň Borinského krasu
Lezecké dni SSS 2002 sa uskutočnili na Veľkom
vrchu v Strážovských vrchoch v dňoch 28.-30.6.
a organizáciou bol poverený Speleoklub Badizer.
Žiaľ účasť adeptov lezenia bola pomerne nízka.
Príčinou asi nebude termín (konajú sa každoročne
v tomto termíne ) ale zlá informovanosť – onesko-
rené zasielanie obežníka, objektívne tiež zlé počasie
a pomerne nezvyklé miesto, zväčša speleologóm
neznáma lokalita.
Mapovací kurz

Užitočné pedagogické podujatie sa konalo
netradične v prostredí krasu Strážovských vrchov
v dňoch 2. – 5.5. s ubytovaním v Pružine, časť
Priedhorie, okr. Považská Bystrica. Výsledkom
kurzu je popri nadobudnutí meračskej praxe 11
absolventov aj hodnotná mapa Pružinskej jaskyne.
Speleomíting

Spelomíting patrí n k najnavštevovanejš ím
akciám SSS. 13. ročníka, ktorý sa uskutočnil
tradične vo Svite sa zúčastnilo viac ako 230 členov
a hostí. Na podujatí, ktoré sa konalo 13.4. po zasad-
nutí predsedníctva, odznelo 21 prednášok a referátov
spojených s premietaním a výstavou.

Činnosť odborných komisií:
Komisia pre ochranu jaskýň

Komisia bola spoluorganizátorom 2. školenia
stráže prírody pre jaskyne - speleologickej strážnej
služby, ktoré sa konalo v dňoch 22. - 23. 11. 2002 v cen-
tre environmentálnej výchovy SAŽP na Teplom Vrchu
pri Rimavskej Sobote. Školenie absolvovalo 32
členov SSS.

Členovia komisie sa podieľali na odbornom
usmernení uzatvárania alebo opráv uzáverov týchto
jaskýň v spolupráci s oblastnými skupinami, resp.
klubmi: Liskovská jaskyňa (OS Ružomberok),
Perlová a Suchá jaskyňa (OS Veľká Fatra), Jaskyňa
slnečného lúča (Speleo Detva), Hrušovská a Nová
brzotínska jaskyňa (Speleoklub Minotaurus).
Ochrana krasu a uzávery vchodov významných
jaskýň

Prakticky všetky skupiny pohybom v teréne
a jaskyniach vykonávali preventívnu ochranársku
činnosť v rozsahu, ktorý je inými prostriedkami
nedosiahnuteľný – počet týchto akcií sa priblížil
číslu 2000. Usmerňovali a vychovávali najmä
dobrým príkladom k ochrane prírody aj iných
návštevníkov a využívateľov prírody. Starali sa

o údržbu základní, chodníkov a uzáverov vchodov.
Poškodenia spravidla likvidovali vlastnými
prostriedkami a silami.
Uzávery vchodov
B.Bystrica: V Dedkovských dierach bol zazname-
naný pokus o násilné prekonanie uzáveru jaskyne.
K poškodzovanie krasovej výzdoby došlo v Jaskyni
pískavého Jana. Po tomto zistení a zapožičaní novej
výkonnej elektrocentrály bol na jaskyni inštalovaný
dočasný uzáver.
Brezno: zistili poškodenie uzáveru v “starej
Jaskyni” na Bystrej, devastovanie a ničenie výzdoby
v niekoľkých jaskyniach v Dolnej Lehote.
Detva: Na jaskyňu Slnečného lúča zhotovili uzáver.
Muránska planina: Po poškodení neznámym
páchateľom opravili uzáver na jaskyni Bobačka.
Speleoklub Nicolaus: uskutočnili 161 kontrol
vchodov do jaskýň pri ktorých bolo zistené násilné
vniknutie do Národnej prírodnej pamiatky Jaskyňa
zlomísk.
Plavecké podhradie:
Vyhotovili uzáver na Hubekovej jaskyni.
Vyhotovili a osadili nový uzáver na PP2 (Plavecká
priepasť).
Konštatovali poškodenie uzáveru na jaskyni Tmavá
skala.
Rožňava: Na jaskyni Buzgó sa zabezpečili sa
vchodové dvere mrežami.
Ružomberok: V hlavnom vchode Liskovskej
jaskyne sa vybudoval vyhovujúci a pevný uzáver.
Slovenský raj: Na území Slovenského raja sú člen-
mi klubu uzamknuté 4 jaskyne (Medvedia,
Okienková, Stratenská, Psie diery). Počas celého
roka boli tieto uzávery kontrolované a všetky sú
funkčné.
Tisovec: Vchod do Jazernej jaskyne bol opatrený
novým mrežovým uzáveroma podobne nový uzáver
bol inštalovaný na vchode jaskyne Hradová I č.31.
Uhrovec: V jaskyni Vlčí dol bol opravený poško-
dený uzáver jaskyne.
Veľká Fatra: V Suchej jaskyni č. 1 bol opravený
poškodený uzáver, z previsu S-8 boli odnesené
odpadky po neznámych návštevníkoch (turisti,
miestni obyvatelia). V jaskyni Žiarna č. 2 bolo zis-
tené poškodenie uzáveru. V spolupráci so SSJ bola
Perlová jaskyňa označená ako NPP a uzáver jaskyne
bol opravený.
Handlová: Uzáver na šachte Závrtu č.3 opravený aj
s údržbou, posledná skruž bola obsypaná zeminou
a kameňmi.

Komisia pre potápanie
Ani mobilizácia väčšiny členov komisie pri

záchrannej akcii v Maďarsku neoživila jej slabú
aktivitu. Pracovná skupina Východ uskutočnila
v spolupráci s ČSS veľkú akciu v jaskyni Skalistý
potok, pričom došlo k jej predĺženiu i prehĺbeniu.
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Aktivitu vo viacerých skupinách (UK Bratislava,
J.Majku) čiastočne poradenskou službou koordino-
val predseda komisie. Z úspechov týchto potápačov
je potrebné spomenúť ďalší postup (J.Gliviak)
v Mokrej diere (Javorová dolina).

V roku 2002 došlo v našom i blízkom
zahraničnom speleologickom prostredí k viacerým
pomerne závažným nehodám, ktoré iba potvrdili
opodstatnenosť diskusie o smerovaní záchrannej
služby silami členov SSS.

V jaskyni Večná robota došlo 13.1. pri zosune
horniny k úrazu členia skupiny Speleo-Detva
O.Ratkovského. Výstup na povrch prebehol vlastný-
mi silami skupiny, transport za pomoci členov DJZS
a Horskej služby. Bez aktívneho prístupu jasky-
niarov by akcia mala asi ďaleko horšie následky.

Vážny úraz utrpel Peter Medveď zo Speleoklubu
Slovakia - Bystrá, keď vlastným zavinením nezais-
tený spadol do priepasti v Jaskyni mŕtvych
netopierov (J.M.N.). Pri páde si poranil hlavu a je-
ho zranenie si vyžiadalo transport do nemocnice za
asistencie Horskej služby. V tejto skupine došlo i ku
komplikovanej zlomenine nohy Romana Magáňa pri
zimnom zjazde z Kozích chrbtov.

Na požiadanie maďarských speleológov sa čle-
novia SSS podieľali na záchrane maďarského
speleopotápača v jaskyni Rákóci Barlang v doline
Bodvy neďaleko od našich hraníc. Mali zásadný
podiel na úspešnom priebehu záchrany. Akcie sa
rôznym spôsobom priamo podieľalo 36 členov SSS.

Hľadania strateného maďarského jaskyniara na
Dolnom vrchu sa zúčastnili jaskyniari zo skupín
o.s.J.Majku, Drienka a Speleo Rožňava.

Niekoľko členov sa zúčastnilo aj záchrannej
akcie maďarského jaskyniara v Rumunsku.

Vedecko- výskumná a dokumentačná činnosť
V skupinách, kde k tomu existujú predpoklady,

dosahujú sa aj výsledky aj charakteru vysoko
odbornej ale až vedecko – výskumnej činnosti.
Dobrovoľná spoločnosť v súčasnej podobe však
nemôže tieto výsledky centrálne usmerňovať či
riadiť. V minulosti sa o to snažila komisia pre
fyzikálno – chemický výskum krasu. Dnes členovia
skupín či nezaradení členovia, ktorí pracujú
v odborných organizáciách napr. ochrany prírody,
aplikovaného geovedného výskumu či na univer-
zitách, produkujú popri cennej prieskumnej činnos-
ti aj vedecko – výskumné uzávery, ktoré publikujú

priebežne v periodikách Slovenský kras, Geo-
grafický časopis, Aragonit, Sinter a čiastočne aj
v Spravodaji SSS, vystupujú na konferenciách
doma i v zahraničí. Avšak aj drobná prieskumná
a dokumentačná činnosť má význam pri neskorších
syntézach či teoretických uzáveroch o formovaní
krasu.

Snáď ešte cennejšia je dokumentačná činnosť
členov SSS. Prakticky všetky významné nové sku-
točnosti sú podchytené v technických denníkoch,
ktoré centralizuje sekretariát SSS. Prakticky všetky
nové objavy sa vzápätí mapujú a publikáciou
prevažne na stránkach Spravodaja sa zabezpečuje
autorstvo a priorita objavu. V poslednom desaťročí
došlo prakticky úplne k zdokumentovaniu starších
nedostatočne alebo úplne nezdokumentovaných
jaskýň.

Kontakty so zahraničím
Uskutočňujú sa najmä prostredníctvom klubov

alebo združením viacerých subjektov.
Členovia Speleoklubu B.Bystrica uskutočnili

expedíciu do Švajčiarska, tiež prijali návštevu spele-
ológov z Anglicka. M. Budaj spolu s M. Slukom sa
zúčastnili na zahraničnej exkurzii v Anglicku,

Speleoklub Nicolaus uskutočnil expedíciu do
Mongolska a Ruska.

Hlavným organizátorom obnovenia prieskumnej
činnosti v Kosove, skupine Červené vrchy sa poda-
rilo usporiadať tu expedíciu.

Prípravná expedícia sa uskutočnila aj do kvarci-
tového pseudokrasu Venezuely.

Jeden člen klubu Dubnica n.Váhom sa zúčastnil
expedície Slovinsko, Kréta - Gorgothakas.

Viacero skupín uskutočnilo exkurzie do krasu
Maďarska, Rumunska, Talainska (Drienka, o.s.Malá
Fatra, Speleo Rožňava.

Japonského speleológa K.Urata prijalo viacero
skupín SSS.

Záver
Výsledky členov slovenskej speleologickej

spoločnosti v uplynulom roku je možné charakter-
izovať ďalším nárastom počtu dokumen-
tovateľných akcií, ktorý sa približuje číslu 2000,
z nich podstatná časť je dokumentovaná technick-
ými denníkmi. Výsledky prieskumu odrážajú
kolísajúcu sa aktivitu v jednotlivých skupinách.
Napriek tomu, že v uplynulom roku nedošlo
k obzvlášť významnému objavu a zamerať dlhšiu
známu jaskyňu už nie je možné, pretože prakticky
všetky sú dostatočne zdokumentované, počet
5779m objavených a 10370m zameraných chodieb
je úctyhodný. Nie menej dôležitá je praktická
ochrana jaskýň, ktorú dodnes takmer výhradne
zabezpečujú členovia Slovenskej speleologickej
spoločnosti.
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Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v r. 2002
číslo skupina, klub Počet akcií Počet

TD
objavy
(m)

zamerané
(m)

počet
členov

zapl.
čl.%

1 Adama Vallu 132 132 - - 34 100
2 Badizer 113 - 51 - 14 100
3 Banská Bystrica 78 - 650 430 18 100
4 Bratislava 80 56 395 363 24 88
5 Brezno 32 32 32 40 10 80
6 Cassovia 43 - 65 65 33 100
7 Čachtice 59 59 31 - 24 100
8 Červené vrchy 55 - 163 163 5 100
9 Demänovská dolina 16 9 610 434 *hol? 17 100
10 Detva 35 24 - - 8 100
11 Dolné Orešany 31 - - - 7 100
12 Drienka 77 62 366 713 10 100
13 Dubnica n. V. 31 - 138 - 24 92
14 Handlová 79 79 - - 14 100
15 Chočské vrchy 24 18 84 ? 15 100
16 Inovec 13 9 3 - 5 80
17 Jána  Majku 43 - * * 23 70
18 Leopoldov - - - - 17 18
19 Liptovská Teplička 8 8 8 - 7 71
20 Liptovský Mikuláš 5 5 13 9 13 92
21 Liptovský Trnovec 2 2 1,5 - 18 100
22 Malá Fatra * - 60 - 21 48
23 Minotaurus 205 185 375 2202 5 100
24 Muránska planina * 4 - - 20 95
25 Neandertal - - - - 22 9
26 Nicolaus 129 109 110 1448 17 100
27 Orava - - - - 16 100
28 Plavecké Podhradie 75 24 360 395 20 100
29 Prešov 7 - 30 - 23 83
30 Rimavská Sobota 26 26 84 94 13 100
31 Rokoš 15 19 60 6 8 100
32 Rožňava 38 - 27 27 30 80
33 Ružomberok 98 91 218 270 10 100
34 Slovakia – Bystrá 16 - - - 15 67
35 Slovenský raj 75 75 345 929 36 78
36 Spišská Belá 36 35 165 1115 21 90
37 Strážovské vrchy 80 80 28 28 25 100
38 Tisovec 19 12 65 145 16 69
39 Trenčianske Teplice 50 36 14 112 9 100
40 Tríbeč 28 24 5 - 7 86
41 Uhrovec 12 12 2 - 7 100
42 UK Bratislava 80 - 926 888 12 58
43 Varín 41 7 25 25 10 100
44 Veľká Fatra 15 12 20 - 15 80
45 Východ – SPK 63 63 250 903 14 64

Nezaradení členovia - - - - 10
Čestní členovia - - - - 32
S p o l u 2064 1309 5779 10370 774 85

*  pozn.: podľa predloženej správy nie je možné určiť počet akcií, objavených či zameraných chodieb
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1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 32 962 m
2. Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 21 779 m
3. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier 18 006 m
4. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 10 445 m
5. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry 8031 m
6. Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina 5689 m
7. Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina 5368 m
8. Starý hrad, NízkeTatry, Demänovské vrchy 5257 m
9. Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 5034 m

10. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze 4050 m
11. Liskovská jaskyňa – jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina 4004 m
12. Belianská jaskyňa, Východné Tatry, Belanské Tatry 3354 m
13. Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 3111 m
14. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina 3070 m
15. Bobačka, Spišsko-gemerský kras,Muránska planina 3036 m
16. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina 2811 m
17. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra 2763 m
18. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry ,Demänovské vrchy 2334 m
19. Systém Čiernohorských jaskýň,Východné Tatry, Vysoké Tatry 2316m
20. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 2249 m
21. Systém Suchej a Mokrej diery, Vysoké Tatry, Východné Tatry 1764 m
22. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát 1721 m
23. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier 1710 m
24. Podbanište-jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie 1570 m
25. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 1550 m
26. Suchá jaskyňa,Veľká Fatra, Hôľna Fatra 1541 m
27. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 1525 m
28. Štefanová č.1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1521 m
29. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 1491 m
30. Sokolová jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vchy 1460 m
31. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče 1450 m
32. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1420 m
33. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 1355 m
34. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina 1348 m
35. Večná robota, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 1337 m
36. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina 1189 m
37. Silická ladnica, Slovenský kras, Silická planina 1100 m
38. Jaskyňa Homola, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina 1058 m
39. Jaskyňa na Kečovských lúkach, Slovenský kras, Silická planina 1010 m
40. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie 1000 m
41. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 930 m
42. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina 813 m
43. Milada, Slovenský kras, Silická planina 800 m
44. Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina 780 m
45. Hučiaca vyvieračka, Slovenský kras, Plešivecká planina 768 m
46. Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 705 m
47. Driny, Male Karpaty, Smolenická vrchovina 680 m
48. Jaskyňa v Novom č.3, Belanské Tatry, Východné Tatry 674m
49. Nová Kresanica, Červené vrchy, 640 m
50. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty 638 m

TABUĽKA NAJDLHŠÍCH A NAJHLBŠÍCH JASKÝŇ NA SLOVENSKU
stav k 20. 3. 2003

Ján Tencer
Najdlhšie jaskyne  dĺžka

Legenda:
Hrubšie vytlačené sú tie lokality, na ktorých sa udiali nejaké zmeny, či už dĺžkové, alebo hĺbkové.
Podčiarknuté sú lokality, kde je možné predpokladať upresnenie, prípadne zreálnenie ich dĺžok alebo hĺbok.
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1. Starý hrad, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 432 m
2. Javorinka,Východné Tatry, Vysoké Tatry 360 m
3. Jaskyňa Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina 317 m
4. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 313 m
5. Večná robota, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 307 m
6. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier 300 m
7. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 284 m
8. Systém Čiernohorských jaskýň, Východné Tatry, Vysoké Tatry 232 m
9. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina 203 m

10. Tristárska priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry 201 m
11. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 195 m
12. Stratenská jaskyňa – Psie diery, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 194 m
13. Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 187 m
14. Čertova priepasť, Slovenský kras, Horný vrch 186 m
15. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy 183 m
16. Brázda, Slovenský kras, Silická planina 181 m
17. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podolie 174,5 m
18. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy 165 m
19. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry 160 m
20. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 147 m
21. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránsky kras 142 m
22. Malá Železná priepasť, Slovenský kras, Silická planina 141 m
23. Veľká Buková priepas, Slovenský kras, Silická planina 140 m
24. Ponorná priepasť, Slovenský kras, Silická planina 135 m
25. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier 129 m
26. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 125 m
27. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina 123 m
28. Nová Éra, Východné Tatry, Belianske Tatry 121 m
29. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá 120 m
30. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch 120 m
31. Jaskyňa Slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 113 m
32. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj 112 m
33. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch 112 m
34. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina 110 m
35. Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch 110 m
36. Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina 108,5 m
37. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá 106 m
38. Michňová, Spišsko – gemerský kras.Muránska planina 105 m
39. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov 104 m
40. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze 102 m
41. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina 101 m
42. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch 100 m
43. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 97 m
44. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry 97 m
45. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch 93 m
46. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podolie 92 m
47. Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov 92 m
48. Štefanová č.1, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 91 m
49. Jaskyňa za Bukovicou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy 91 m
50. Nová Muflonia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina 88 m

Najhlbšie jaskyne  hĺbka / denivelácia
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Podpísanie dohody o spolupráci so Správou slovenských jaskýň
Členovia Slovenskej speleologickej spoločnosti pri svojej činnosti spolupracujú tiež s profesionálnymi orga-
nizáciami pôsobiacimi v krase Slovenskej republiky. Preto udržiavanie korektných vu ťahov s nimi patrí
k dôležitým predpokladom našej činnosti. SSS má podpísané dohody s MŽP a SMOPaJ, dávejšie podpísaná
dohoda so Správou slovenských jaskýň bola už vo viacerých bodoch neaktuálna. Preto v uplynulom roku
vedenie SSS a SSJ po niekoľkých spoločných rokovaniach vypracovali novú dohodu, ktorá ur čite prispeje
k obojstrannej spolupráci najmä pri prieskume a ochrane krasových javov Slovenska. Pre informovanos ť
speleologickej obce ju uverejňujeme v plnom znení:

DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI
PRI OCHRANE A PRAKTICKEJ STAROSTLIVOSTI O JASKYNE

uzavretá medzi

Správa slovenských jaskýň, v zastúpení: Ing. Jozef Hlaváč, riaditeľ
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 681 792

Slovenská speleologická spoločnosť, v zastúpení: Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., predseda
Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:178 098

I.

Predmet dohody
Predmetom dohody je vzájomná spolupráca pri zabezpečovaní ochrany a praktickej starostlivosti o jas-

kyne v Slovenskej republike. Zahŕňa aktivity týkajúce sa prípravy a realizácie ochranárskych opatrení, spele-
ologickej strážnej služby, ako aj speleologického prieskumu, výskumu, monitorovania a dokumentácie
jaskýň alebo iných krasových javov pre potreby ochrany prírody.

II.

Okruhy a formy vzájomnej spolupráce
V zmysle predmetu tejto dohody (čl. I.) bude vzájomná spolupráca zameraná na:
a) uzatváranie vchodov do jaskýň a ich udržiavanie v dobrom technickom stave,
b) vykonávanie speleologickej strážnej služby a inej kontrolnej činnosti v jaskyniach,
c) vykonávanie speleologického prieskumu vo vz ťahu k spoznávaniu prírodných hodnôt prírodných pamia-

tok – jaskýň, objasňovaniu ich genézy a iných vývojových súvislostí v rámci vybraných krasových
území,

d) geologický, geomorfologický a iný geovedný výskum krasu a jaský ň, speleoklimatický a hydrologický
monitoring vo vybraných jaskyniach, monitorovanie a ochranu chiropterofauny (v spolupráci s člen-
mi Slovenskej speleologickej spoločnosti, ktorí majú potrebné odborné predpoklady túto činnosť
vykonávať),

e) budovanie dokumentácie jaskýň pre potreby ochrany prírody (lokalizácia vchodov do jaskýň, meračská
dokumentácia jaskýň, dokumentácia zistených negatívnych antropogénnych zásahov a pod.),

f) osvetovú prácu a environmentálnu výchovu zameranú na ochranu krasu a jaský ň (prednášková činnosť,
náučné exkurzie a pod.),

g) účasť na odborných a iných podujatiach usporadúvaných druhou zmluvnou stranou, organizovanie
spoločných podujatí zameraných na prezentáciu výsledkov speleologického výskumu a prieskumu
jaskýň a na výchovu členskej základne Slovenskej speleologickej spoločnosti,

e) edičnú činnosť zahrňujúcu vydávanie odborných a náučno-populárnych titulov speleologickej literatúry,
výmenu literatúry, propagačných a iných materiálov vydávaných zmluvnými stranami.
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III.

Bezpečnosť pri speleologickej činnosti
1. V prípade vykonávania speleologickej činnosti v sprístupnených jaskyniach v zmysle predmetu tejto

dohody (čl. I.) jej vykonávatelia:
a) v súlade s § 0110, ods. 3 Bezpečnostného predpisu pre jaskyne č. 3000/1975 SBÚ nesmú nič meniť na

prevádzkových a bezpečnostných zariadeniach jaskyne bez súhlasu Správy slovenských jaskýň,
b) musia byť primerane oboznámení s ustanoveniami havarijných plánov jednotlivých jaský ň.
2. Za prípadný úraz pri speleologickej činnosti v nesprístupnených jaskyniach a nesprístupnených častiach

sprístupnených jaskýň v zmysle predmetu tejto dohody (čl. I.) alebo v dôsledku porušenia pod-
mienok 1. a) a b) čl. III. tejto dohody nenesie Správa slovenských jaskýň zodpovednosť.

IV.

Platnosť dohody a ročné vykonávacie plány
1. Dohoda je uzavretá na dobu neurčitú.
2. Dohodu možno zrušiť na základe písomného súhlasu obidvoch zmluvných strán. Možno ju vypoveda ť aj

písomne jednou zo zmluvných strán, pričom výpovedná lehota je šesť mesiacov.
3. Konkretizáciu úloh na jednotlivé roky určujú ročné vykonávacie plány, ktoré sa na základe písomne pred-

ložených návrhov prerokujú za účasti obidvoch zmluvných strán najneskôr do konca novembra
každého roku a uzavrú do jedného mesiaca po schválení Plánu hlavných úloh Správy slovenských
jaskýň Ministerstvom životného prostredia SR.

4. V rámci plnenia úloh v zmysle predmetu tejto dohody (čl. I.) Správa slovenských jaskýň uzatvára zmlu-
vy na zabezpečenie čiastkových úloh s vybranými speleologickými skupinami a klubmi alebo člen-
mi Slovenskej speleologickej spoločnosti

V.

Záverečné ustanovenia
1. Dohoda je vyhotovená v štyroch exemplároch. Obe zmluvné strany dostanú po dva exempláre.
2. Zmeny a dodatky k tejto dohode musia byť vyhotovené  písomnou formou a podpísané obidvoma stranami.
3. Dohoda nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

Liptovský Mikuláš, 23. 1. 2003

Ing. Jozef Hlaváč Doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.
Správa slovenských jaskýň Slovenská speleologická spolo čnosť

Podpisovanie dohody v Lipt.Mikuláši dňa 23.1.2003 Foto P.Bella



27.8.2002. Po roku a necelom mesiaci som opäť
v oblasti, kde sa okrem hojného výskytu smrekov
obžratých kôrovcom nachádzajú aj jaskyne. Vrch
Úplaz – Vysoké Tatry. Som rád, že neprší, ako keď
som tu bol naposledy, kedy kvapkalo šesť dní v kuse...
Vzhľadom na počet účastníkov dnešnej akcie (1),
rozhodujem sa pre dlhodobo odkladaný povrchový
prieskum okolia jaskyne Pod Čiernohorským úpla-
zom. Prezerám terén nad ňou. Postupne vykráčam až

na “kosovkovú pláň”. Vrchná tretina Úplazu je po-
rastená hustou kosodrevinou. Tu sa snažím nájsť
nejaké miesto, ktoré by mohlo byť horným vstupom
prievanu do jaskyne Pod Čiernohorským úplazom.
Prieskum v kosovke po poldruhahodine kon čím
rozdrapením gumáku. Nič zaujímavé nenachádzam,
akurát zopár škrapov, ináč samá kosovka ... Účinný
prieskum “kosovkových plání” bude možný až po
ich spasení krížencom kamzíka a bizóna, ktorého
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Jaskyňa Verných
Peter Čarný

V poslednom augustovom týždni roku 2002 bola v masíve Úplazu (Vysoké Tatry) objavená jasky ňa. Dostala
meno: Jaskyňa Verných. Jej názov má byť poďakovaním všetkým jaskyniarom, ktorí sa podieľali na prácach
v Čiernohorskom systéme jaskýň, v jaskyniach Suchá a Mokrá diera a v jaskyniach Nového vrchu.



genetici naučia žrať kosovku. Primerané stádo kam-
bizov by Úplaz odkosovkovalo za rok ...Som celkom
rád, keď sa mi podarí vymotať sa zo zatiaľ nespa-
senej kosovky ... Obchádzam skalky medzi jaskyňou
Pod Čiernohorským úplazom a žľabom. Nachádzam
previs “tak pre šesť kamzíkov”. Je vidieť na vrch
Košiar, čiže aj z Košiara naň, takže je zrejme
známy. Výšku má cez dva meter, šírku cca. 2 m,
dĺžku 5-6 m. A sú v ňom kamzíčí trus ... Do masívu
však cesta z neho nevedie. Obzerám si skalky nad
previsom vľavo, potom vpravo. Zasa je tu kosovka,
ktorá však nemá parametre ako tá hore na “pláni”.
Som uťahaný, sadám si na trávu odfukovať. Vedľa
miesta, kde zhadzujem batoh je mach a v ňom
zašitá diera tak 15 x 15 cm. No fúka z nej vietor ako
z ventilátora. Ťukám si do čela, či to nie sú vysoko-
horské halucinácie, ale nie sú – prievan ako hrom,
studený ako z vchodu do Veternej jaskyne ! Šklbem
mach okolo otvoru, hrabem hlinu a vyberám
kamene. Po pätnástich minútach prestávam, treba
dáku motyku. Prievan fúka trochu menej, do otvoru
mi pri jeho zväčšovaní popadali kamene. Jamka má
40 cm. Pchám do nej ruku a vyberám, čo dočiah-
nem, aby fúkalo viac ... Po chvíli to nechávam tak,
fučííí... Studený jaskynný vzduch do letného dňa...
Dôkladne si obzerám okolie, aby sa nestalo to, že by
som toto perspektívne, ba viac, ako perspektívne
miestečko nenašiel. Orientačné zmysly pracujú
naplno, no aj tak špekulujem, či nedám pre istotu na
blízky smrek dáku nápadnú handru. Ale, aby som
nebol terčom prípadných  posmeškov, tak to zavrhu-
jem. Na ďalší povrchový prieskum nemyslím, jedna
budúca jaskyňa na deň je až, až. Opatrne schádzam
nižšie, pri odbočke do kosovky nechávam fľašu mi-
nerálky s vrchnákom otočeným k nálezu. Ostrov
pokladov...Schádzam okolo “previsu pre šesť
kamzíkov”, postupne až k chodníku v Javorovej
doline. Idem do Javoriny na pivo. V bývalom
Informačnom centre Tanapu je obchod – potraviny.
Skôr by sa hodil názov – alkohol. Je tu totiž úplne
dominantnou potravinou...Poliaci vystupujú z do-
dávky (“bus do sklepa”) a kupujú colne povolené
množstvo pijatiky ... Infocentrum Tanapu sa ukázalo
ako zbytočné a ekonomicky nezaujímavé. Chľast ho
odtiaľto vypudil ... Dopijem pivo a idem na
Podspády. Pekný deň.

29.8.2002. Po raňajkách sa v trojčlennej zostave
(P. Magdolen, J. Tencer, P. Čarný) presúvame do
javorinskej Tuje - bufetu pri vleku, kde chví ľu
debatujeme pri pive. Na Úplaz vyrážame pred
obedom. Po krátkom hľadaní nachádzam nádejné
miesto s prievanom . (Peter s Janom aj fľašu mi-
nerálky, ktorá nás mala k nemu priviesť). Prievan
sa od predvčera nestratil. Dávame si ľahký obed a za-
číname zväčšovať otvor . Fučíí ... Striedame sa,
jama sa zväčšuje, a motyka uvoľňuje. Jano strúha
klinok do motyky, opravujeme ju, ale po chvíli je

opäť uvolnená. Ako klinok použijeme tvrdú sloven-
skú korunu, motyka drží ... Postupne vzniká riadna
jama. Haldu priebežne planírujeme do roviny, aby
sa dalo ďalej kopať. Studený vietor poháňa kopáča,
ostatní odfukujú. Vzniká zárez do svahu hlboký dva
metre, široký tak 60 – 70 cm. Na spodku zárezu sa
ukazuje diera, ktorú motykou zväčšujeme na
prielezný rozmer. Najtenší Peter Magdolen sa
prešmykne do vnútra a z druhej strany nám ozna-
muje, že sa tam zmestíme. Trochu ešte z vnútra
rozšíri vstup motykou, aby sme sa prepchali aj s Ja-
nom dnu. Obliekame sa rýchlo do kombinéz a lezie-
me za ním. Po 1 m dlhom prekopanom vstupe sa
ukazuje voľný priestor šírky cca. 3 m. Je to chodba
dlhá približne 25 m, široká 2 – 4 m, 1 až 2,5 m
výšky. Asi v polovici sa stáča do prava. Na jej konci
nachádzame zával, z ktorého cítiť prievan. Po pol-
hodine sa podarí zával prekonať. Ďalej sa dá ísť
cca. 7 m dlhým stúpajúcim pokračovaním chodby.
V jej pravej časti sa nachádza jaskynný komín,
vysoký približne 8 m. Komín sa však zužuje.
Chodba končí závalom, ktorý je v hornej časti dosť
exponovaný. No v jeho spodnej časti, sa odobratí
niekoľkých skál, objavil opäť výrazný prievan.
Vzniká tak priestor medzi dvoma blokmi dlhý 1,5 m,
ktorý však bude potrebné pred ďalším sondovaním
bezpečne zapažiť. Jaskyňa nás nepustila naraz viac –
ale sme spokojní, objav sa predsa konal ! Ideme von.
Do vchodu svieti zapadajúce slnko. Jano s Petrom
oberajú brusnice a ja špekulujem nad názvom.
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Navrhnem: jaskyňa Verných. Ostatní neprotestujú.
Názov má byť poďakovaním všetkým jaskyniarom,
ktorí sa podieľali a podieľajú na činnosti klubu vo
Vysokých a Belanských Tatrách. Ešte chvíľu po-
zeráme na panorámu Košiara a Baboša. Schádzame.
J. Tencer s P. Magdolen nachádzajú dobrý chodník,
ktorý nám lesáci prešlapali skoro k jaskyni. Po
večeri si pripijeme na novú jaskyňu – jaskyňu
Verných. Pekný deň.

10.10.2002 Samotnej činnosti v jaskyni pred-
chádzal transport lešenárskych trubiek a spojek. Pri
horárni Pod Muráňom si siedmi (S. Kočíšek, M.
Hačo, L. Hipmanová, J. Šurka, P. Magdolen, Ľ.
Sliva, P. Čarný) delíme okolo 100 kg železa.
Pomalším krokom sa za dve a pol hodiny vydria-
peme k jaskyni. Tu  sa rozdelíme na dve skupiny. Ľ.
Sliva a P. Magdolen merajú jaskyňu po komín (35
m). Ostatní v spodnej časti koncového závalu spo-
zorovali medzi blokmi voľný priestor. Zapažili sme
balvany, ktoré by sa mohli skotúľať na spodok
závalu. Potom sme vyhĺbili 3/4 m hlbokú sondu,
ktorou sa tenší jedinci dostali do voľného priestoru
pod ňou. Je vidieť chodbičku šírky cca. 50 cm,
dĺžky asi 3 m s prekážajúcimi kameňmi. Jej výška
klesá od sondy, kde má tak 1,5 m. Na konci len 20
cm. Na dne chodbičky sú kamene pokryté vrstvou

bieleho prachu. Prievan fúka ponad ne. Smer zatiaľ
nepriechodnej cesty ďalej je (asi) tu. Akciu tak po
dvoch hodinách prác v jaskyni končíme a schá-
dzame do Javoriny.

11.10.2002 Opäť vyrážame hore k jaskyni. Dnes
naľahko, všetci nesú len po 2 – 3 dosky na
zabezpečenie vstupu jaskyne. Opäť sa rozdeľujeme
na dve pracovné čaty. Prvá (J. a V. Tencer, B.
Stařičný, M. Blusk a P. Čarný) pažíme vstup.
Zväčšujeme priestor vchodu odkopaním bočných
stien zárezu vo svahu. Potom pažíme vstupný otvor
– vzniká drevená stena a rám na zastrešenie vstup-
ného otvoru. Keď nám došiel materiál, lezieme do
jaskyne, kde ostatní (S. Kočíšek, M. Hačo, L.
Hipmanová, J.Šurka, P. Magdolen, Ľ. Sliva) pre-
hlbujú sondu resp. rozširujú chodbičku. Materiál
transportujú 10 – 15 metrov, do širšej časti chodby.
Tesnú sondu sa podarilo rozšíriť a prehĺbiť na dvoj-
metrovú jamu, v ktorej sa dá pohodlne hýbať.
Prístup do chodbičky s prievanom je široký
natoľko, že nebude problém kopať ďalej. Počas štyri
a pol hodiny sa presunulo tak 1/2 m3 kameňov.

16.11.2002. Okolo desiatej opúšťame našu zá-
kladňu – ubytovací hostinec Goral v Ždiari, v kto-
rom však stále nečapujú, lebo majiteľ prerába
krčmu. Presúvame sa na Podspády. Tu sa zastavu-
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jeme pre náradie a dosky na dobudovanie vstupu do
j.Verných. Na Úplaz kráčame v netradične teplom
počasí (min. +15°C ) . A to je 16 – ty november.
Lesák Marcel ide do pol cesty s nami. Chce
pozisťovať škody spôsobené silným vetrom. Pri j.
Verných sme okolo jednej. Fúka silný vietor, batohy
si priväzujeme o kosovku, nech ich nemusíme
hľadať niekde v doline ... J. Tencer a J. Thuróczy
zostávajú dokončovať vstup do jaskyne. Zostáva
dobudovať strechu. Ostatní (M. Šiba, Rasťo, B.
Stařičný, P. Magdolen, P. Čarný) idú do jaskyne k zá-
valu. Rozširujeme otvor do šachty z boku. Vzniká
priestor na pohodlný transport materiálu z chod-
bičky, ktorú treba rozširovať. Nad bočným otvorom
do šachty zostáva zapretý jediný kamenný blok –
Strážca. Okolo tretej prichádzajú aj Jano a Jožo.
Vchod dokončili. Cez nový otvor pod Strážcom sa
transportujú skaly z chodbičky. Vďaka 15 m dlhé-
mu presunu kameňov nie je nikomu zima. Vypratali
sme tak 1 m3 skál. Okolo piatej odchádza J.
Thuróczy a B. Stařičný do Javoriny a potom domov.
Rozhodujeme sa, že ešte zostaneme tak hodinku
sondovať. No akcia prekvapujúco nekončí – po
vybratí poslednej naplánovanej skaly sa otvor na
konci chodbičky zväčší natoľko, že sa dá preliezť
ďalej. Peter Magdolen prelezie a z druhej strany
otvor rozšíri prielez. Postupne lezieme za ním všetci
štyria. Preliezame do pokračovania chodby pre-
rušenej závalom. Ďaľšie priestory majú charakter
stúpajúceho meandra šírky 1 – 4 m a podobnej
výšky. Tešíme sa – netreba sa plaziť a chodba ide
ďalej ! Sú v nej pekné sintrové náteky. Po asi 60 m
je odbočka na pravo - Klesajúca chodba (I) dlhá 30
m. Ďalšia o 20 m ďalej na pravo (II). Po ďalších 30-
40 m sa charakter stúpajúceho meandra mení.

Pribúda výrazná sintrová výzdoba. Rozširuje na pri-
bližne na 7 m, a rozvetvuje na tri chodby. Dve stú-
pajúce cca. 25 m (III) a 10 m (pravdepodobné
pokračovanie centrálneho meandra ) a klesajúcu
dĺžky cca. 20 m (IV). Všetky končia závalmi. V chod-
be III sú na konci bridlice. Bude to Bridlicová chod-
ba. Ideme späť a naliezame do odbočky z meandra
(II). Preliezame chodbou šírky 60-100 cm, výšky
100 -200 cm (najskôr klesajúcou - v d ĺžke cca 20
m k mini jazierku), potom strmo stúpajúcou v d ĺžke
cca. 45 m. Chodba pokračuje plazivkou, no nechá-
vame si ju na budúce. Pre charaktreristické biele sin-
trové mlieko, ktoré sa v chodbe II nachádza, dostá-
va názov Mliečna dráha. V objaviteľskej eufórii sa
nám všetko zdá o tretinu väčšie. (Pozn.: V príspevku
uvádzam dĺžky jednotlivých chodieb po zameraní).
Večer oslavujú všetci Tí, čo nezaspia, ako autor
článku ... Pekný objav.

14.12.2002 Všetkých nás zaujíma, ako bude vy-
zerať mapa objavov z 16.11.2002. Hlavnou úlohou
akcie je zameranie nových častí. Ľ. Sliva a P.Čarný
vŕtajú diery a osádzajú meračské body s číslami. J.
Thuróczy, B. Stařičný a M. Hačo merajú hlavný ťah
jaskyňou. P. Magdolen a J. Tencer merajú bočné chod-
by. Po osadení bodov sa k ním pridajú aj Ľ. Sliva a P.
Čarný. S. Kočíšek filmuje jaskyňu a hlavnú postavu
mu robí V. Tencer. Filmuje aj M. Hačo, ale jeho kam-
era často neposlúcha. Neskôr S. Kočíšek a V. Tencer
začnú rozširovať koniec meandera. Akcia je ukončená
preplazením osem metrov dlhého koncového zúženia
(B. Stařičný), s perspektívou ďalšieho postupu. Po
rozšírení ďalšieho zúženia ... Akcia trvá 6 hodín.

15.12.2002 Zostáva zamerať chodbu Mliečna
dráha. V trojčlennej zostave (Ľ. Sliva, P. Čarný a P.
Magdolen) osádzame body a meriame túto úzku,

Z výstupu k jaskyni. Foto Benno Stařičný
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vlhkú a slizkú  (ale i tak peknú) časť jaskyne. Má 64
m. Akcia trvá 3 hodiny.

25.2.2003 nám cesta k jaskyni v snehu trvá tri
hodiny. Hodnotný športový výkon podáva hlavný

predšlapávač zasneženého chodníka Juraj Šurka.
Cieľom akcie je  (okrem fotenia) rozšíriť zúženie
v predpokladanom pokračovaní meandra a sprie-
chodniť zával na konci Mliečnej dráhy. Po foto-
grafickom začiatku akcie sa rozdeľujeme na dve
skupiny. P. Magdolen, J. Šurka a B. Sta řičný rozširu-
jú úžinu na konci meandra. Ľ. Sliva, P. Čarný a J.
Tencer idú do Mliečnej dráhy rozšíriť koncovú
plazivku. Najvyššia postava J. Tencera sa však ne-
dostane cez užšiu časť Mliečnej dráhy na jej koniec.
Preto sa  zostáva venovať aj s Ľ. Slivom jej rozšíre-
niu. Zatiaľ prehlbujem koncové zúženie. Tak po
hodine ma strieda Ľ. Sliva. J. Tencer ide po náhradu
za seba, lebo sa mu ani po hodine rozširovania nepo-
darí prepasírovať cez užšie miesto na pracovisko. Ľ.
Sliva počuje zrazu dáky hlas. Predpokladá, že sa
blíži náhradník za J. Tencera, ale hlas je na poču-
dovanie počuť z miest, kam sa prekopávame. Na
druhej strane chodbičky sú P. Magdolen a B.
Stařičný v novoobjavenom pokračovaní meandra.
Vytiahnu na svoju stranu zopár kameňov a pre-
liezame k nim. Mliečna dráha ústí do pokračovania
meandra! Spoločne sa ideme pozrieť na pokračo-
vanie meandra nad vyústením Mliečnej dráhy.
Chodba pokračuje asi 15 metrov a končí závalom.
Potom sa vraciame čerstvým objavom - pokračo-
vaním meandra (chodba 2 – 4 m široká, výšky 1 –
5 m, dĺžky cca. 35 m). V tejto časti jaskyne sa
nachádza pekná sintrová výzdoba ako aj jazierko na
dne 5 – 6 m vysokej studne. Nachádzame aj pravde-
podobné miesto pokračovania jaskyne – zával na
dne chodby so zreteľným prievanom. Ten si nechá-
vame na ďalšiu akciu. Objav si ide pozrierť aj J.
Šurka. Rozširujeme miesta, cez ktoré prenikli do
objavu P. Magdolen a B. Stařičný. Dokončovať sa to
bude nabudúce. B. Stařičný ešte fotí pár záberov
z nových objavov. Vraciame sa k J. Tencerovi,
ktorý nás vyše hodiny čakal pri mieste prieniku do
nových častí, kam sa mu napriek snahe nepodarilo
pretlačiť. Akcia trvala 6 hodín.

Zameraná časť jaskyne Verných má dĺžku 337 m
a prevýšenie 40 m. Objav z 25.1.2003 má d ĺžku pri-
bližne 50 m, čiže celková známa dĺžka jaskyne je
približne 380 m.

Podarí sa prepojiť Čiernohorský systém s jas-
kyňou Verných ?

Literatúra:
Magdolen, P., Tencer, J.1994: Jaskynný systém

strednej časti Úplazu vo Vysokých Tatrách,
Spravodaj SSS č. 4/1994 str. 4-9.

Magdolen, P., Tencer, J.1998: Čiernohorský systém
– donosené spojenie, Spravodaj SSS č. 1/1998
str. 15-20.

P. Magdolen, P. Čarný: Popis jednotlivých pracov-
ných akcií, Kniha činnosti Speleo Bratislava.
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Vy čo ste tam už boli, viete o
čo sa jedná, vy čo sa tam ešte len
chystáte, čítajte pozorne, aby ste
sa niečo nové o tejto lokalite
dozvedeli.

Vchod do jaskyne sa nachádza
v severo - západnom svahu hrad-
ného brala, na ktorom sa vypína
zrúcanina Plaveckého hradu.
Z tejto strany sa tu nachádza
niekoľko jaskýň: j. Pec, kde robil
v osemdesiatych rokoch prieskum
pán Dr. Bárta a pred ním pán Dr.
Pavlík, ďaľšia je Stenlyho jaskyňa
a najznámejšia je Plavecká
jaskyňa. PP-1. Plavecká jaskyňa
je známa svojou históriou a po-
vesťami, ktoré sa o nej ústne
tradujú aj v širokej verejnosti. Pre
jaskyniarov v Plaveckom krase je
akýmsi symbolom počiatku jasky-
niarstva. Čo sa týka veľkosti s 536
metrami je na druhom mieste.
Ako prvá dominuje Hačova
jaskyňa, ktorá meria 548 metrov.

Plavecká priepasť, inak známa
terajšej generácii jaskyniarov ako
Kábelová jaskyňa, zaujala jasky-
niarov už začiatkom 70-tych
rokov. Návštevníkov lákal najmä
veľký priepasťovitý vchod,
ktorým sa dá zostúpiť na dno
jaskyne dvoma cestami. Prvá
pohodlnejšia - prelezieme cez
malý otvor do miestnosti, odkiaľ
pokračujeme plazivkou cez zával
asi 7 m do malej sienky. Druhou
cestou - zostúpime lanovým
rebríkom alebo sa spustíme po
lane do asi 9 m hlbokej priepasti
cez krátku spojovaciu chodbu sa
dostávame do sienky kde sa obe
cesty stretávajú. Práve odtiaľto
začali čistiť naši predchodcovia
chodbu na šírku 1m a asi 1,2m na
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výšku. Motiváciou bola povesť, ktorá rozprávala
o tom, že na sklonku roku 1945 počas druhej sve-
tovej vojny nemecká jednotka priviezla časť archívu
do tejto jaskyne, tam ho skryla a vchod odstrelila. Pri
čistení našli v suti drôty,  ktoré sa podobali tým čo sa
používajú na odpaľovanie rozbušiek pri trhacích
prácach. Toto dodalo jaskyniarom na chuti a akcie sa
stali ešte zaujímavejšie. No roky pribúdali a z očaká-
vaného objavu nič nebolo. Akcie boli náročné, suť sa
väčšinou transportovala vlastnými rukami a pri
vstupnej šachte lanom cez kladku. Sklamanie
narastalo a akcií bolo čoraz menej. Koncom 70-tych
rokov ostáva lokalita úplne opustená. Výsledkom
takmer desaťročného snaženia zostala vyčistená
15m dlhá chodba a komín vysoký cca 4m s pomerne
slušnou výzdobou. Príčinou opustenia pracoviska
bolo aj zasintrené dno chodby a žiadny prievan.

K lokalite sme sa vrátili v roku 1997 na pracov-
nom stretnutí Malokarpatských jaskyniarov.

Sondu sme začali hĺbiť hneď pod komínom. Po
niekoľkých akciách sme nemali kam dávať materiál
a skonštruovali sme lanovku asi 25m dlhú. Opäť sa
nám začínalo dariť. V asi 2-metrovej hĺbke
zisťujeme prievan, čo bolo dobré znamenie, ale tak-
tiež narážame na pevnú skalu, čo nepridalo jasky-
niarom na nálade. Preto sme zmenili smer razenia
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v závale a razili sme asi 2 metrovú chodbu s pro-
filom 60 cm x 100 cm. Po pravej ruke bola pevná
skala. Kamene boli zaliate do sintra. Zdá sa nám to
neprekonateľné, ale prievan nás ženie stále dopredu.
Asi po metri a pol sa objavili medzi skalou a záva-
lom diery a miestami bolo vidieť smerom nadol aj
dva metre. Naskytuje sa otázka, ako postupovať v
závale a ako hlboko pôjdeme? Zával riešime - šach-
tu vystužíme konštrukciou z lešenárskych rúr. Práca
je to zdĺhavá. Nikdy presne nevieme kde aká dĺžka
bude dobrá a preto musíme rúry rezať na mieste.
Zastavujeme sa v 4 metrovej hĺbke, ale to už je jar
2002. Predsedníctvom SSS sme boli poverení orga-
nizovaním jaskyniarskeho týždňa a voľný čas sme
viacej začali venovať prípravám. Na akcii 7.7.2002
sme zostali stáť kvôli obrovskému kameňu v hĺbke
5,5 metra. Medzi ním a pevnou skalou bola malá
dierka, cez ktorú sa podarilo hodiť kameň. Kameň
letel asi tri sekundy ale nič sa nedeje. Nevenujeme
tomu pozornosť, zrazu druhá rana aj s ozvenou.
Pokus sme opakovali niekoľkokrát, kamene padali
do veľkého priestoru. Pokúšame sa otvor pomocou
pyropatrón rozšíriť na prielezný, ale vŕtačka je už
vybitá a mlátenie kladiva do sekáča neúčinné.
Navyše sa za každým úderom kladiva otriasol celý
zával. Pred jaskyniarskym týždňom by to bola
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bomba. Dňa 13 .7.sa vraciame s plnou výbavou,
dokončujeme paženie až tesne nad balvan a poma-
ly z neho odstreľujeme. Pokúšam sa s lešenárskou
rúrou vyraziť zakliesnený kameň. Nepodarilo sa,
rúra sa mi vyšmykla a s obrovským rachotom
mizne v hlbinách pod nami. Až v tej chvíli si uve-
domujeme čo môže byť pod nami a prvý sa začína
istiť. Ešte pár odstrelov a cesta je voľná. Všetci čo
máme speleoalpinistickú výstroj, sa obliekame.
Cez úzky otvor sa spúšťame do dómu podobnému
v jaskyni Hevírni. Na dne zisťujeme že nový dóm
je asi o 10m širší. Pomaly zostupujeme miernym
svahom a žasneme nad obrovským priestorom. Asi
po 50-tich metroch sa strop zníži cca 4m a za pre-
visom opäť stúpa do výšky asi 15 m. Zrazu sa pred
nami objavuje jazero s krásnou kryštáľovou
vodou, keď doňho zasvietime vidíme až na dno.
Na okraji jazierka stojí na skalnom brale hrad.
Jeho veža sa podobá veži na Smolenickom zámku.
Vraciame sa späť po ceste, kde míňame krásne sta-
lagmity o priemere cca 10 cm a rôznych výšok od
0,5 do1,5m.

Z miesta, kde sme odopli zlaňovaciu brzdu, sa
vydávame opačným smerom. Tu strop klesá o niečo
prudšie asi po 20-tich metroch klesne do podobnej
výšky ako pri jazere za previsom. Všetci sme
očarení, pred nami stojí nádherný stalagmitový nie
les, ale prales. Stalagmity sú do priemeru približne
rovnaké, čo sa týka výšky v priemere 1-2m.
Najvyšší z nich dosahuje výšku asi 5m a do sta-
lagnátu mu chýba cca 30 cm. Potom si sadáme
a mlčky hľadíme na tú krásu, čo vytvorila príroda.
Pri návrate späť prezeráme otvor cez ktorý sme pre-
razili. Je to puklina asi 6m dlhá a 1,5-2m široká. V
nej sú do seba zaklinené dva obrovské kamene na
ktorých visí niekoľko stoviek ton sute. Rýchlo cez
malé okienko von a poďme sa tešiť, lebo ”tá dzíra
nemá obdoby na ceuém Suovensku”.

Záverom by som chcel poďakovať v mene OS-31
Plavecké Podhradie všetkým, ktorí sa podieľali na
odhalení tohto krásneho tajomstva. Vymenovať
všetkých nevieme, ale s istotou vieme, že zoznam by
bol veľmi dlhý a mohol by som niekoho zabudnúť,
preto Vám z celého srdca povedať,, ďakujeme.”
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Keď som sa dopočul o perspektívnej lokalite,
ktorá sa nachádza v línii krasových závrtov,
rozhodol som sa uskutočniť svoj sen.

Na prechádzke 11.2.2001 po Malej Kamenistej
som robil menší povrchový prieskum. Našiel som
puklinu, o ktorej som si myslel, že by niečo mohla
znamenať. Troška som ju preskúmal, ale keďže som
nemal so sebou žiadne nástroje, musel som sa vrátiť
domov. Puklina mi nedala pokoj, tak som o svojom
objave povedal bratovi Peťovi a 12.4.2001 sme sa
vybrali na cestu k ”diere”. Vchod sme vyčistili od
napadaného lístia a kameňov. Po vyčistení sme sa
preplazili do miestnosti, ktorá bola od stropu voľná
asi 40 cm. Ostatné tvorili naplaveniny. Vyčistenie
tejto miestnosti nám trvalo skoro rok. V hline sme
nachádzali zaguľatené kremencové kamene, čo
potvrdzuje teóriu, že to môže byť spojené so závrt-
mi. Nekrasový masív je vzdialený asi 1 km vzduš-
nou čiarou smerom na JV.

Po ročnej práci sme dňa 18.4.2002 začali kopať
smerom do masívu. Práca bola pre dvoch náročná,
preto sa k nám pripojil aj Jiří Audy. Pomaly sa
odkrývali steny, ktoré boli zrejme zaoblené tokom
vody, ktorá tu prúdila v minulosti. Po približne 1,5 m
sme objavili ďalšie priestory. Na konci tejto miest-
nosti sa zdalo, že chodba pokračuje. Pokračovali
sme v kopaní. Objavili sme ďalšiu miestnosť, do
ktorej sa zmestil iba jeden. Po pravej strane je diera
a smeruje dolu pod asi 450? uhlom. Zeminu sme
vyvážali v 25 litrovej bandaske, ktorú sme na boku
rozrezali, tak slúžila ako vozík. Všetko sme sypali k
vchodu.

Po prekopaní prielezu sa Peter doslova napchal
do poslednej miestnosti. Zistil, že jaskyňa stále
pokračuje, ale kvôli prekážkam v podobe veľkých
hrúd sa už ďalej nedostal. Prekopávali sme chodbu
aby sme sa ľahšie dostali do zadnej miestnosti. Práca
išla ľahšie, lebo tu je sypká zemina.

26.4.2002 sme sa vrátili a rozširovali sme vstup-
ný vchod aby sme mohli osadiť uzáver pred cudími
návštevníkmi.

Po mesiaci 27.5.2002 sme sa všetci traja (Ja,
Peter Hubek a Jirka Audy) rozhodli zamerať zatiaľ
vykopané priestory. Zistili sme, že sa prekopalo asi
20 m jaskyne a spočítali sme, že sa vytiahlo asi 144
vedier nánosu za akciu.

6.6.2002 sme stále pokračovali v čistení chodby
čo už bolo 231 vedier za akciu. Kompasom sme
zamerali smer chodby. Je to presný smer na juh.
Nakoniec sme sa prekopali k malému prielezu do
ďalšej miestnosi, ktorá smeruje kolmo na chodbu

a je asi 4 m dlhá a 1 meter široká. Pri stene sme našli
dieru do ktorej sa nedalo nazrieť. Metrovým drôtom
som zistil, že je tam nejaký priestor. Vyčistili sme
ďalší meter chodby, potom sme skopali breh až
k diere. Po prekopaní sme zistili, že jaskyňa
pokračuje ďalšou chodbou, ktorá je asi 2-3 m široká,
ale zaplavená zeminou asi 30 cm od stropu.
Rozhodli sme sa , že sa cez zaplavenú miestnosť
aspoň preryjeme. Po 2 hodinách rýpania sa a pla-
zenia som sa dostal až na koniec chodby. Videl som,
že sa chodba zväčšuje a že sa tam dá aj pohybovať.
Prielez som trocha zväčšil aby sa tadiaľ dalo ľahšie
preliezť. Išli sme prehľadať nové priestory. Nová
chodba je asi 3 m vysoká a 1 m široká. Steny sú vyz-
dobené krasovou výzdobou. Asi po 15 metroch
jaskyňa v priamom smere končí, ale vpravo má
pokračovanie. Chodba je tu užšia, museli sme
prekopať prielez, ktorý sme nazvali ”Presýpacie
hodiny”. Krasová výzdoba tu pokračuje. V jednej
malej sienke je náznak jazierka, ale bolo vyschnuté
(v daždivom období sa napĺňa). Postupne tu mizne
krasová výzdoba a zdá sa, že to tu končí. Našli sme
kosti a lebku zvieraťa, takže predpokladáme, že
niekde bude ešte jeden vchod.

21.7.2002 sme si Ja, Peťo, Jirka a Erika určili cieľ
- osadiť uzáver. Materiál spolu s uzáverom sme
priviezli autom až pod kopec. Odtiaľ sme všetko
vyniesli k jaskyni, čo nám trvalo pomerne dlho. Po
chvíli oddychu a obhliadke jaskyne sa začalo
betónovať. Všetko sa nám vydarilo, takže teraz
môžeme kľudnejšie spávať a nemusíme sa báť
rôznych vandalov. Čistiace práce sme znova začali
pri vchode, odkiaľ sme vyvážali navozenú zeminu
z priestorov jaskyne.

8.9.2002 sa k nám pripojili Milan Blusk, Miloš
Hačo a Braňo Šmída. Pri sondovaní v koncovom
bode sme pokročili o ďalších 5 metrov. Tu sa zdá, že
sme sa dostali do sifónu. Strop klesá a štrbina medzi
stropom a zeminou sa zmenšuje. Z Braňovho za-
merania vyšlo, že jaskyňa smeruje zväčša na juh a na
konci sa stáča na juhozápad a meria 65 metrov.

Na výkopovej hrane sifónu sú zreteľné rôzne
vrstvy zeminy. Vrstvy štrku sa striedajú s ílovitým
pieskom.

6.10.2002 sa prišli pozrieť na jaskyňu Stano
Leskovský a Boris Staštík. Dnes sme zistili, že sifón
postupne prestal klesať a potom stúpol asi 1 meter.
Podľa nánosov za sifónom , ktoré sú tvorené zväčša
jemnými nánosmi sa dá usúdiť, že to je odtok. Takže
prítok musí byť niekde inde. Možno pod
”Vyplazeným jazykom” – krasový útvar. Za sifónom
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jaskyňa pokračuje chodbou, ktorá je zatiaľ
neprielezná. Chodbou sme sa prekopali asi o 2
metre ďalej a našli sme malú dieru, ktorá je vym-
letá od vody. Bohužial sa ďalej už nedostaneme,
pretože nemáme kam dávať materiál. Prielezy sú

dosť úzke na to aby sme tadiaľ mohli ťahať vedrá.
Dúfam, že sa nám podarí čo najskôr niečo vymys-
lieť alebo inšpirovať ďalších ľudí, ktorí by nám
pomáhali v našej práci. Veríme, že Malá Kamenistá
nám odkryje svoje tajomstvá.
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Na úvod môjho príspevku do Spravodaja chcem
reagovať na článok o objave “ Koreňovej jaskyne”
uverejnenom v Spravodaji č. 2/2002. Mojím
príspevkom chcem poopraviť uvedenú informáciu
o objave “Koreňovej jaskyne” a všetko uviesť na
poriadok. Bolo by pekné keby sme sa medzi sebou
informovali o svojich aktivitách mimo svojho
rajónu, aby sa každý jaskyniar pri príchode do cud-
zej lokality najprv ohlásil v oblastnej skupine, ktorá
tam už niekoľko desiatok rokov pôsobí.
V Hornolehotskom krase pôsobíme aktívne od r.
l995. Pracovali sme na viacerých lokalitách nad
Chalupkovou jaskyňou, v ponore pri Suchom
potoku. Postupne sme otvárali ďalšie sondy, v kto-
rých neboli perspektívy objavu. Boli to však len
malé jaskyne. O spomínanej jaskyni sme infor-
movali na speleomítingu vo Svite. Tam nám vytýkali
aby naša jaskyňa Slnečného lúča bola premenovaná,
lebo takáto už existuje na Krakovej holi. Tak údajná
“ Koreňová jaskyňa” sa už pár rokov volá jaskyňa
Zimného slnka.

Lokalizácia
Jaskyňa sa nachádza v Hornolehotskom krase,

v doline Suchého potoka , a to v náprotivnom svahu
Chalupkovej jaskyne. Spomínaná autorka uvádza

výskyt smreka a duba, čo sa však nezhoduje so sku-
točnosťou. V tejto lokalite sa vyskytujú zmiešané
porasty smreka, jedle, buka a hrabu.

Vchod je na úpätí 5 m vysokej skalnej steny.

História objavenia a prieskumu
Na začiatku roka 1999 sme pracovali v inej

lokalite tejto doliny. Keďže perspektíva objavu bola
mizivá, rozhodli sme sa preskúmať aj ostatné časti
tejto doliny, a to v zimných mesiacoch. V zime
spomínaného roku urobil povrchový prieskum jeden
náš člen skupiny, Peter Molčányi. Pri spomínanom
prieskume objavil v brale oproti Chalupkovej
jaskyne diery so srieňom. V decembri sa tam vrátil
a urobil fotodokumentáciu, ktorá bola prezentovaná
na výročnej členskej schôdzi počas Vianoc toho
roku. Na schôdzi sme dospeli k názoru, že ide o per-
spektívnu lokalitu, na ktorej by sme mali pracovať,
a dohodli sme sa na ďalšej akcii, ale až po
Vianociach. To znamená, že sme na spomínanej
lokalite pracovali až v roku 2000.

5.1.2000- akcie sa zúčastňujeme už vo dvojici
objaviteľ - P.Molčányi a M.Matejka. Vybavení
objaviteľským elánom, motykou a lopatou, ale hneď
na začiatku sme zistili že naše nástroje sú nevyhovu-
júce, lebo zem bola zamrznutá. Motyku sme zlomili,
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ale podarilo sa nám nazrieť dovnútra. Keby jaskyňu
objavil niekto pred rokom alebo dva pred nami,
určite by sme sa dostali dnu už na prvej akcii, ale
jaskyňa odolala.

20.1.2000-akcia prekopanie vchodu. Po sklamaní
z predchádzajúcej akcie sme boli lepšie pripravení,
krompáč vystriedal motyku, lopata a najlepší nástroj
tejto akcie - hrable. Tak ako minule sme museli
odkopať kužeľ hliny a skál pred vchodom, aby sme
mohli vojsť dnu. Keď sa nám to podarilo, nastal
ďalší problém. Jaskyňu obývali zvery lesa, ktoré si
ju vystlali lístím a konármi. Vtedy sme použili už
spomínaný nástroj na vyťahovanie lístia a konárov.
Po viac ako 8 hodinách práce sme boli dnu. Prvý
išiel Peter a objavil sienku, kde sa dalo postaviť. Tak
sa radoval a kričal, že stojí. To ma prinútilo ísť za
ním, aj keď sa bolo treba plaziť v plazivke pozostá-
vajúcej z hliny, lístia a výkalov jazveca. Keď sme
boli v sienke, našli sme pokračovanie smerom do
masívu, ale nepokračovali sme ďalej pre úzky profil
a možnosť stretnúť jazveca. Urobili sme prieskum
zvyšku jaskyne, kde sme objavili chodbu vedúcu
smerom von, ako sme neskôr zistili jedná sa o veľký
portál vyplnený sedimentom . Pri návrate do
plazivky sme našli ešte jednu odbočku, ktorú sme
museli zväčšiť. Potom sme sa tam išli pozrieť. Pre
nás nič zaujímavé, bolo to blízko povrchu.
Nasvedčovali tomu korene v strope jaskyne, žiadne
pokračovanie tam nebolo. Jaskyňu sme pomenovali
Jaskyňa slnečného lúča, lebo v čase keď sme tam
boli (január) v zime, svieti slnko až do jaskyne.

5.2.2000-akcie sa zúčastňuje náš predseda Ľubo
Múka a P.M .Ľubo po prezretí lokality a umiestnenia
konštatuje perspektívu ďalšieho postupu smerom do
masívu a k blízkej vyvieračke. Toto svoje tvrdenie si
preveruje prútikom, pri prútikovaní našiel ďalšie
miesta možné na sondu.

Ďalšie akcie už len v číslach, bolo ich presne 29,

na každej bolo priemerne odpracované 7 hodín.
Významné boli len niektoré, ktoré presne opisu-

jem.
1.4.2000– Vytipované miesto sondy pri stene-

“prútikom”, otvorenie nového vchodu pre lepší
transport materiálu.

9.8.2001- Kontrola stavu jaskyne. Dohovor
o možnosti paleontologických vykopávok, potvr-
dené kosti – Ursus Speleus(jaskynný medveď)
Martin Sabol UK Bratislava.

42

Sieň objaviteľov, s prekopanou plazivkou.
Foto autor príspevku



13.2.2002- Ľubo, Peter a Roman pokračovali
v postupe dopredu.

17.2.2002- Peter, Ľubo, Roman a ja sme prehlbo-
vali profil pri starom vchode.

24.2.2002- Prehlbovanie profilu pri vchode. Od
tejto akcie sa na lokalite pracuje len sporadicky, vše-
tok čas sa pracuje na iných lokalitách. Akcií sa
zúčastňovali naši členovia Ľ.Múka, P.Molčányi,
M.Matejka, J.Múka, A.Bučko, L.Mora,
I.Schwarzbacher, ale aj členovia Speleoklubu Bystrá
R.Magáň a L.Lackovičová na pomoc prišli aj
nejaskyniari Mikuláš Molčányi. V terajšom období
sa v jaskyni nepracuje, čakáme na začiatok archeo-
logického a paleontologického výskumu p. Sabol
z UK Bratislava a p. Struhár z Liptovského múzea.

Spomínaná autorka uvádza dátum objavu 30. 12.
2002, ale to neznamená, že neznámi ľudia tam už
nepracujú, a že o ďalších priestoroch nevedia. To, čo
autorka uvádza, že 10 minút kopali, bola naša
upchávka pred prúdením vzduchu. Ako sa dá dočítať
z akcií, tak za 10 minút roboty by tam nik veľa
nenašiel. Boli tam odrobené desiatky hodín.

Opis jaskynných priestorov
Jaskyňa bola vytvorená v gutensteinských vápen-

coch. Podľa uloženia sedimentov v sondách je jasné,
že sa jedná o paleovýver. Vstupná plazivka sa časom
zmenila na chodbu, ktorou prejde fúrik. Je bez vý-
zdoby, znečistená sedimentom. Zo siene objaviteľov
m. b. 5 sa stala sieň odbočiek, lebo sa prepojila
schodbou jazveca m. b. 3 a sondou pri stene m. b. 6.

Je bez kvapľovej výzdoby, ale pekne vidno lavi-
covitú odlučnosť vápenca. Sonda pri stene m. b. 6 je

pekný meander modelovaný vodou. Je bez sedimen-
tov, má pevné dno. Pokračuje vertikálou na dne,
ktorej je štrk. Tvorí sa tam malé jazierko. Kvapľová
výzdoba je o niečo bohatšia, tvoria ju brčká a náteky.
Vchodbe jazveca m. b. 3 – 4, sú pozostatky starej
výzdoby, objavujú sa už aj brčká a náteky. Sienka pri
plazivke m. b. 2 je vyzdobená spomínanými koreň-
mi a plastickým sintrom. Sienku sme premenovali
na koreňovú.

Jaskyňa je vyplnená sedimentom obsahujúcim
štrky rôznej veľkosti, od červených pieskovcov až
po stredne veľké okruhliaky žuly a ruly. Spomínané
červené pieskovce sa v doline nenachádzajú,
pochádzajú s najväčšou pravdepodobnosťou
z ponorov vzdialených niekoľko kilometrov
odtiaľto. Keramiku a kosti sme nachádzali v určitej
vrstve sedimentu. V chodbe jazveca m. b. 4 sme
našli aj lebky malých predátorov kuny a pod. Keďže
jaskyňa je bez prievanu, má iba cirkuláciu vzduchu
medzi starým a novým vchodom. Má aj stálych oby-
vateľov, sú to malé myšky požierajúce naše
odložené sviečky, ale aj pavúky a cez zimu komáre,
pozorované boli aj netopiere.

Záver
V spomínanom článku č. 2/2002 bol náš objav

označený ako “Koreňová jaskyňa”, ale podľa úda-
jov uvedených v mojom príspevku je zrejmé, že sa
jedná o jaskyňu Zimného slnka.

Na záver by som rád poradil všetkým záujemcom
o naše lokality, že je lepšie kontaktovať našu oblastnú
skupinu a tým zabránime podobným nedorozumeniam.

Lokalita krasu v okolí Hornej Lehoty je veľmi
zaujímavá tým, že tuj ešte nebola nájdená väčšia
jaskyňa. Podzemné priestory tam určite sú, potvrdil
nám to už párkrát miestny potok, keď sa v priebehu
roka dva razy celý prepadol. Ďalšie prievany sú na
Svibovej, kde je zachovaná terasa Hrona. V zime
2002 boli objavené horné prievany, na ktorých sa
v terajšom období intenzívne pracuje, to však
budeme publikovať v inom článku.

Na lokalitu sa budeme vždy vracať, lebo je tam
mnoho nevysvetleného. Na Hrádku pri Hornej
Lehote bolo osídlenie Keltmi v halštatskej dobe, čo
potvrdili archeologické nálezy.

O tejto lokalite sme nechceli písať z dôvodu
ochrany paleontologickej lokality , ktorá ešte nebola
kompletne preskúmaná.

Na ďalšiu spoluprácu sa teší oblastná skupina
Brezno a jej členovia.

Literatúra:
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Mohutná Revúcka dolina vytvorená riekou
Revúca začína pri ústí do Váhu v Ružomberku.
Pokračuje do Liptovskej Osady, kde sa stáča do
Liptovských Revúc. Tu sa v závere delí na niekoľko
dolín. Samotná dolina tvorí prirodzenú hranicu
medzi Nízkymi Tatrami a Veľkou Fatrou. Po oboch
stranách doliny sa nachádza viacero jaskýň.
Usilovnou prácou speleológov sa tu postupne doku-
mentovali a dokumentujú ďalšie jaskyne
(Podsuchá, Nad Patočinami, Liptovské Revúce).
Ďalšiu pozoruhodnú jaskyňu našiel miestny horár
z Liptovských Revúc. S lokalitou oboznámil Jána
Brodániho a tak sme sa po dlhšom plánovaní
dohodli jaskyňu podrobnejšie preskúmať a za-
merať.

Na prieskumnú akciu som sa vybral spolu s pria-
teľmi Tiborom Kubekom a Jánom Brodánim dňa
15. 10. 2000. Na konečnej zastávke v Liptovských
Revúcach vystupujeme z autobusu pri schátranej
budove bývalej kráľovskej pošty. Tá nasvedčuje
tomu, že tadiaľto viedla dôležitá cesta z Horehronia
cez Šturec na Liptov. Dnes je hlavný ťah cesty
odklonený cez horský priechod Donovaly. Z cesty
sa stala lesná zvážnica, po ktorej pokračujeme
smerom do sedla Veľkého Šturca. Čoskoro po ľavej
strane odbočujeme do Veľkej Suteckej doliny, ktorá
ústi pod vrcholom Zvolena. Ďalej postupujeme cez
spomínanú Suteckú dolinu. Keď narazíme na ústie
Tesnej dolinky, vystupujeme jej dnom skoro až k jej
záveru (Motyčská hoľa).

Spočiatku sme stúpali horskou dolinkou s po-
tôčikom a po prekonaní výrazného prevýšenia sme sa
dostali na skalné dolomitové rady. Odtiaľ sme ešte
chvíľu stúpali a odbočili sme na hrebienok, kde sa
prechádzalo do susednej dolinky. Tu sa zrazu pred
nami objavil pompézny portál, ktorý svojím vzhľadom
a veľkosťou pripomína zábery zo slávnych westernov.
Jaskyňa je vytvorená v svetlosivom dolomitickom
vápenci. Jej ohromný portál vysoký 8 m a široký prak-
ticky 12 m si udržuje svoju veľkosť po celej svojej
dĺžke. Vo svojej finálnej časti sa nachádzajú dva
komínové otvory, ktoré ústia na blízky povrch.

Ide pravdepodobne o fragment niekdajšej väčšej
jaskyne, ktorú narušila voda stekajúca do strmých
dolín. Nie je vylúčená ani teória prepadnutého
stropu a následné ďalšie pokračovanie na konci
jaskyne, nakoľko tento nesie známky prepadnutia.
Jaskyňa tak mohla pokračovať ďalej do masívu vo
svojom mohutnom profile.

Po rozložení potrebnej meracej techniky sme sa
kolektívne pustili do merania. V jaskyni sme nainš-
talovali bodovú sieť reprezentovanú olovkami
Ružomberského typu. Tie sme označili farbou a štít-
kami. Celkovo sme zamerali hlavnú chodbu s vy-
ústením na povrch a obidva komíny, takisto vedúce
takmer zvislo na povrch. Celková dĺžka jaskynných
priestoriv dosahuje 38 metrov.

Jaskyňa v Tesnom je nesporne zaujímavá lokali-
ta, ktorú pri skúmaní krasových javov v tejto oblasti
nemožno prehliadnuť.
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Pravú, teda východnú stranu Jánskej doliny sme
si začali viac všímať po zistení P. Magdolena z júla
roku 1995, že hlavný ponorný tok pravdepodobne
netečie pod Jaskyňou zlomísk, ale niekde pod
západnými svahmi masívov Slemä a Ohnišťa.
Urobili sme tu dôkladný povrchový prieskum. S M.
Marušinom sa nám podarilo v zime na začiatku roku
1997 objaviť v nadmorskej výške 875 metrov
vytopené miesto južne od Temnej dolinky. Neskoršie
sa tu preniklo do krátkej, 4 metre dlhej jaskyne naz-
vanej Klesajúci kanál, kde nás však v postupe zas-
tavili úžiny. Zaujal nás aj vytopený fľak pod
nevýrazným bralom v ústí Temnej dolinky. Začali
sme tu s výkopovými prácami, ale táto sonda (hl. 2,5
metra), neskôr nazvaná Šinova nás zatiaľ nikde
nedoviedla. Pracuje sa tu najmä s množstvom povr-
chovej sute, ale najväčšia prekážka je jarný príval
vôd pochádzajúci z občasnej vyvieračky, ktorý
v jarných mesiacoch zanáša výkop. Jej odhadovaný
prietok je do 70 l.s-1. V mieste občasného výtoku
vody nachádzajúceho sa v nadmorskej výške 867
metrov, v ľavej strane Temnej dolinky, v sutinovisku
pod skalným bralom sa pokúšali kopať jaskyniari
združení okolo S. Šrola niekedy v 70. rokoch 20.
storočia. Avšak bez náročného výkopu vedeného bez
ťažkej mechanizácie bol ich pokus odsúdený na
neúspech. Podľa rád znalca Jánskej doliny D.
Jančoviča sme navštívili aj bralá v bočnej dolinke
Temná. Niekde tu sa mala nachádzať jaskyňa Orlie
hniezdo. Po kratšom hľadaní sme tu tri jaskyne
v nadmorských výškach od 931 do 934 metrov sku-
točne našli. Dĺžka najzaujímavejšej, strednej bola
síce iba okolo 8 metrov, ale hneď nás zaujala
riečnym, freaticky tvarovaným profilom. Jaskyniari
združení okolo S. Šrola sa tu pokúšali sondova ť, ale
nepostúpili ďaleko. V hornej jaskyni, ktorá má dĺžku
22,5 metra a ku ktorej sa dá dostať iba po rebríku,
alebo ťažším lezením, rozšírili naši predchodcovia
úžinu, ale dostali sa iba do zahlinenej plazivky.
Najmenšia lokalita, len 2 metre dlhý, tesný freatický
a zahlinený kanál sa nachádza asi 4 metre pod
hornou jaskyňou. Takto sme našli túto lokalitu
niekedy v roku 1997. Hneď sme tu začali (P.
Holúbek, P. Vaněk) s výkopovými prácami. Práca
spočiatku išla veľmi dobre. Od sedimentov sme
úplne čistili riečnu chodbu s priemerom 150 cm. Za
akciu sme postúpili dopredu aj o 2 metre. Prvé voľné
priestory sa objavili 25. mája 1997, keď sa trojici
kopáčov (S. Votoupal, P. Vaněk a P. Holúbek) poda-
rilo za m. b. 4 preniknúť do tesnej plazivky
s neurčitým zakončením. V ďalšom postupe nás

brzdil transport materiálu na dĺžke 17 metrov. Až po
nainštalovaní lanovky Z. Hochmuthom a J.
Miklošom sa práce urýchlili. Ďalšie výkopové práce
odkryli chodbu s dĺžkou 10 metrov. Pre hrubé
presintrované platne sa postup značne spomalil.
V tomto období jaskyňu pracovne navštevovali už
len P. Procházka s M. Dankom. S vŕtačkou im občas
vypomohol aj M. Sova z Trenčína, ale postup bol
žalostný. Až po dostatočnom zvládnutí modernej
technológie s využitím nastreľovacích patróniek sa
tu výkopové práce obnovili. Postúpili sme dopredu
asi 4 metre. Až 15. 6. 2002 sa pri kopaní podarilo zo
zasintrovaného stropu vylúpiť skalu. Z nepatrnej
dierky sa začal valiť citeľný prievan. Samozrejme že
pracovné nasadenie sa zintenzívnilo. Kopaná chodba
síce smerovala k hornej jaskyni, ale bola tu nádej, že
sa môže prudko otočiť a pokračovať do masívu pod
neďalekú, viac než zaujímavú Židovskú jaskyňu.
Konečne 23. 6. 2002 prenikli S. Votoupal, P.
Procházka a P. Holúbek do menšej sienky, kde sa dá
otočiť. Našli sme tu drobné kvaplíky a pozostatky po
žlne šedej (Picus canus), ktorú tu azda zavliekla
drobná šelma. Tento nález určil odborník, J. Obuch
z Botanickej záhrady Univerzity Komenského
v Blatnici. Zo sienky vybiehajú dva náznaky
chodieb. Jedna priamo do masívu a druhá
k neďalekej hornej jaskyni. Návštevníci oboch
lokalít môžu medzi sebou cez úžinu komunikovať
hlasom. Očakávaná chodba do masívu, motor celého
snaženia na tejto lokalite, síce existuje, ale je
zaplnená starými kryštalickými sintrami. Je pravde-
podobné, že tadiaľto existuje cesta ďalej, ale bojovať
s týmto húževnatým materiálom a zároveň ho vláčiť
takmer 30 metrov na povrch sa zatiaľ nikomu
nechce. Azda sa do toho raz niekto pustí, veď frea-
ticky modelovaný kanál určite len tak nekončí.
Doteraz si však nevieme dať odpoveď na otázku či
je vykopanie zanesenej chodby v dĺžke 23 metrov,
vynesenie približne 15 m3 materiálu a objav sienky
s kvapľami kde sa dá otočiť po takmer 6. rokoch
kopania úspech či sklamanie? Profil v našej sonde
však už úspešne využil známy geológ z Prahy, J.
Kadlec na odber vzoriek pre rozsiahly medziná-
rodný projekt, ktorého cieľom je paleomagnetický
výskum sedimentov jaskýň Demänovských vrchov.
Tieto jaskyne sú aj ukážkou ako je to s ich premeno-
vávaním. S. Šrol, ktorý tu kopal, nezanechal žiadnu
dokumentáciu. Keď sme tieto miesta navštívili po
prvý krát, tak sme si mysleli že sa jedná o Orlie
hniezdo D. Jančoviča a niekoľko rokov sme
používali tento názov. Potom sme zistili, že Orlie
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hniezdo je vlastne iná lokalita a začali sme používať
opisný názov Jaskyne v Temnej dolinke. Pri kopaní
sa však ustálil názov Hlinená sonda a tak
odporúčame tento názov pre tri zaujímavé jaskyne
nachádzajúce sa v pravej časti Temnej dolinky.
Výkopových prác sa tu zúčastnili najmä: M. Danko,
Z. Hochmuth, A. Holúbek, P. Holúbek, Michal
Hurtaj, J. Kabzan, M. Kováčik, L. Krčmárik, M.
Lakoštík, M. Marušin, J. Mikloš, P. Procházka, M.
Sova, J. Sýkora, J. Vajs, P. Vaněk a S. Votoupal.
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Pri prieskumnej zimnej akcii do Važeckého krasu
(P. Holúbek, S. Votoupal, J. Pospíšil a Z. Jurík) na
začiatku nového roku 2003 sme zažili viac pre-
kvapení. Najskôr sme za účelom pozorovania
prievanov na okraji ponorovej depresie navštívili
známy ponor Priepadlé. Potom sme išli po línii závr-
tov k Líščím dieram. Zaujímalo nás, či niekde neob-
javíme vytopené miesto, ktoré by mohlo svedčiť
o výskyte jaskynných priestorov. Zaregistrovali
sme tu v závrte vykopanú priepasť s hĺbkou 5
metrov, avšak ani tu sme nezistili motivujúce prúde-
nie teplého vzduchu. Samozrejme že sme navštívili
aj Líščie diery, kde si S. Votoupal s J. Pospíšilom
spomenuli na svoje rozsiahle kopáčske aktivity z ro-
kov 1984-87. Na ich veľké prekvapenie niekto tu pri
vchode do podzemia vo výške asi 4 metre nad
zemou umiestnil nenápadný kovový krížik s ukri-
žovaným Kristom. Bolo by zaujímavé vedieť, čo
neznámeho viedlo k tomu, aby v lese, v neprístup-
nom hustom poraste, ďaleko od ľudských sídiel,
cesty alebo chodníka, vysoko na skale osadil tento
náboženský motív a ako súvisí s jaskyňou. V okolí
Líščích dier sme zaregistrovali dve nové zaujímavé

jaskyne (Omyl, dl. 3 m, Líščia, dl. 2 m), ktoré neboli
uvedené v Zozname jaskýň z roku 1999. Potom
sme sa sústredili na hľadanie priepasti Konská diera.
Po krátkom úsilí sme ju našli v lesnom poraste.
Niekto tu odsunul panel, ktorý roky zakrýval jej
ústie a tak sa možno dostať do jej ústia. Súčasná
hĺbka, pôvodne až 16 metrovej priepasti, je len asi
meter, celá je totiž zasypaná najmä odpadom z ne-
známych chemikálií zelenej, ružovej a bielej farby.
Sú tu však aj sklenené fľaše, plechovky, kostra
neznámeho väčšieho stavovca a iný odpad. Podľa
poznatkov S. Votoupala sa na dne priepasti
nachádzajú aj konzervy, ktoré sa tu po roku 1961
ocitli neznámo ako, a azda preto, že už boli po
záručnej lehote. Vynaliezaví Rómovia zo Štrby však
do podzemia Konskej diery spúšťali deti, ktoré boli
ľahké a konzervy s ich pomocou vyťahovali von.
Dobré konzumovali ľudia a vydutými skrmovali
domáce zvieratá. Zostup na dno Konskej priepasti
hlbokej 16 metrov bol nebezpečný a aj s odstupom
času si Emil Lacko zo Štrby spomenul niekedy v ro-
koch 1984-7 na dobrodružstvá pri prekonávaní ná-
strah spojených s vyťahovaním konzerv. Na

48

Prekvapenia vo Važci,
alebo jedna časovaná ekologická mína



prelome 80. a 90. rokov 20. storočia inicioval
vyšetrovanie zasypania priepasti J. Vajs. Prostred-
níctvom vtedajšieho tajomníka Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti J. Hlaváča sa ako radový jasky-
niar obrátil na kompetentné inštitúcie. O prípad sa
vtedy zaujímala aj Košická televízia, ale vo vtedaj-
ších revolučných dobách nebola vôľa na riešenie
ekologickej problematiky. Azda dnes, po odkrytí
panelu a zmenenom prístupe ku krajine, nastal čas
na činy. Z chemikálií nachádzajúcich sa v Konskej
priepasti Z. Jurík odobral vzorku, ktorá bola odov-
zdaná kompetentným pracovníkom Správy sloven-
ských jaskýň. Teraz už je na nich, aby zabezpečili
jej analýzu a potom prípadné ďalšie kroky ako
vyčistenie priepasti alebo monitoring podzemných
vôd. Podľa J. Vajsa, odborníka na poľnohospodársku
problematiku, by nemala byť Konská priepasť zasy-
paná umelým hnojivom, ktorým sa vtedy vo veľkom
plytvalo. Podľa nášho názoru predstavuje neznámy
odpad v Konskej priepasti časovanú mínu, ktorá
môže hocikedy vybuchnúť, veď práve kras je na
takéto znečistenie veľmi citlivý. V blízkej budúc-
nosti by bolo dobré urobiť analýzu vody z vyvie-
račky Teplica, ktorá pravdepodobne odvodňuje
ohrozenú krasovú oblasť. Najnovšie informácie
o kvalite jej vôd sú len nepriame z roku 2001.

Vtedy bol v nej vykonávaný výskum bezstavovcov
s kladným výsledkom, čo už však v budúcnosti
môže byť inak. Z mapy dr. Droppu z roku 1961
sme vypočítali, že v podzemí sa nachádza okolo
200 m3 materiálu, ktorý tu rozhodne nepatrí.
Jednoduchou úvahou zohľadňujúcou ekonomiku sa
dá predpokladať, že náklady na odstránenie tejto
ekologickej záťaže Važeckého krasu sa budú pohy-
bovať v astronomických čiastkach.
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Koľko je na Slovensku jaskýň?
Peter Holúbek

Na konci januára roku 2003 evidujeme v
Slovenskom múzeu ochrany prírody a jasky-
niarstva v Liptovskom Mikuláši 4449 jaskýň a prie-
pastí, čiže za posledných 12 mesiacov pribudlo
112 nových lokalít. Informácie do evidencie sa
opäť dostávali z technických denníkov členov
Slovenskej speleologickej spoločnosti, literatúry,
osobných kontaktov s jaskyniarmi a pracovník-
mi Správy slovenských jaskýň. Medzi najväčšie
prírastky patrí Jaskyňa pri Kamennej chate, evi-
dovaná pod číslom 4386, ktorú objavili v lete
jaskyniari z Červených vrchov v Demänovskej
doline. Zaujímavý je aj najnovší objav bra-
tislavských jaskyniarov – tatranská Jaskyňa
verných, ktorú evidujeme pod číslom 4400. Už
tradične k najväčšiemu počtu prírastkov patria
lokality z planín Slovenského krasu. Zaevidovali
sme tu 38 jaskýň a priepastí. V Spišsko-gemer-
skom krase sme vďaka jaskyniarom pôsobiacim

v Slovenskom raji získali informácie o desiatich
nových lokalitách. Pod evidenčným číslom 4358
evidujeme v pohorí Tríbeč Jaskyňu pri ceste –
Sovu a na Ohništi v Nízkych Tatrách evidujeme
nové lokality: Krásna Dita, Nijak, Kačiatko,
Veľký meander, Kajmanovo víno, Nádejný brloh,
Medvedí dych, Suchú plazivku a Stratený brloh.
Od jaskyniarov z Brezna máme informáciu o Že-
leznej jaskyni nachádzajúcej sa v katastrálnom
území obce Valaská, ktorá bola opísaná aj v Spra-
vodaji. Od jaskyniarov z Bratislavy máme infor-
mácie o novej jaskyni z Borinky - Pištovej diere
a Jaskyni pod Holým vrchom nachádzajúcej sa
v katastrálnom území Záhorskej Bystrice. Ďalej
sú nové lokality evidované aj v Kozích
chrbtoch, Vysokých Tatrách, Veľkej Fatre,
Podta transkej kotl ine, Po ľane, Štiavnic-
kých vrchoch, Volovských vrchoch, Malej
Fatre a Ostrôžkach.



V názve spomínaná sieň bola objavená 21.5.2000
počas jednej z vtedy tak častých kopačsko-me-
račských akcií v Moldavskej jaskyni. Nachádza sa
v novoobjavených J-Z častiach pri m.b. 791. V ten
deň bolo nás mimoriadne veľa na Moldavskú j.,
takže jedna partia (J. Kovalik, Š. Danko) rozširovala
chodby pred meračmi (Z. Hochmuth, J. Mikloš),
druhá partia (D. Haršanik, S. Danko) skúmali nejakú
odbočku za “KOPCOM”. Ja som zostal sám, totiž
v Moldavskej j. sú trojčlenné skupiny úplne bezvýz-
namné. “Šupli” ma obrazne povedané do jednej nie
najperspektívnejšej odbočky – možno niečo tam
bude. Zo začiatku bola chodba veľmi úzka, ale dno
tvorili sedimenty, čiže kvalitné mazľavé blato, tam
sa dalo aspoň rozšíriť, ale asi 2m odtiaľ sa chodba
zúžila do veľmi úzkeho a členitého otvoru s rozmer-
mi cca 25 x 50cm medzi m.b. 1-2. Pomaly, s trochou
strachu som sa nasúkal do otvoru. Na moje šťastie sa
priestor trocha zväčšil (m.b.2-5) až natoľko, že sa
dalo pokračovať v “pohodlnom” plazení. Medzi
m.b.5-6 je mierny svah so sklonom cca 300, ktorý sa
v blate dosť ťažko prekonáva. Po prekonaní svahu sa
priestor konečne otvoril. KONEČNE ! Vykríkol som
od radosti, nikto ma pravdepodobne nepočul, lebo

v Moldavskej j. sa zvuk veľmi skoro stratí. Sieň je
dlhá 12 m, jej šírka dosahuje 2-5 m a výška miesta-
mi “až” 1,5 m. Opísané rozmery sú pre tieto partie
jaskyne priam gigantické. Dno je tvorené sediment-
mi a miestami zo stropu zrútenými kameňmi až bal-
vanmi. Výzdoba je tu typická pre Moldavskú j.,
sem-tam sintrové náteky, brčká, ale mimoriadne
pekná je pravdepodobne odbočka do kvapľovej
odbočky (bola dokázaná počuteľnosťou) pri
m.b.958. Tam sme sa radšej vôbec ani netlačili, aby
sme to málo pekného nezničili. Po radosti prišlo aj
malé sklamanie, že jaskyňa tadiaľ pravdepodobne
nepokračuje. Možné pokračovania sú pri m.b.954
a 957, ale profil jaskyne sa natoľko zúži, že postup
bez techniky (aku vŕtačka, pyropatróny, vanička na
vyťahovanie hliny) je nemožný, podobne, ako tran-
sport techniky do týchto končín.

Do J-Z častí jaskyne so zámerom zmapovať
objavenú sieň sme sa vrátili až 13.10.2002 v zložení
S. Danko, Š. Danko a N. Danko. “Koncentrácia”
Dankovcov tu bola až príliž veľká, podľa toho sme
aj pomenovali túto sieň.

Ďakujeme Z. Hochmuthovi za zapožičanie me-
racej skrinky a za pomoc a dobré rady aj ostatným
jaskyniarom z Komisie pre speleopotápanie SSS.
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Myšlienka preskúmať hradnú studňu napadla K.
Szalayho po návšteve hradu. Po niekoľkých
úspešných telefonátoch s riaditeľkou Múzea Betliar
p. Lazárovou sme sa rozhodli zorganizovať akciu na
3.3.2003. Ráno o 9:00 sme sa vybrali do Krásnej
Hôrky v zložení K. Szalay (SK Jána Majku), Z.
Köteles (dobrovoľný pomocník) a N. Danko
(Komisia pre speleopotápanie SSS). S autom sa nám
podarilo dostať až k hlavnej bráne do hradu, takže
transport materiálu nebol až taký hrozný. Studňa sa
nachádza na S-Z nádvorí hradu, ktorý bol v osemde-
siatych rokoch rekonštruovaný. Podľa slov p. Kissa
(pracovník na hrade) do studne bolo vhodené ve ľké
množstvo stavebného odpadu po rekonštrukcii.
Ostalo nám len dúfať, aby toho bolo čo najmenej, aby
sme sa dostali čo najhlbšie do pôvodne 133 metrovej
studne. Po odstránení ochrannej mreže sme vytvorili
kotvenie a všetko bolo pripravené na zlaňovanie.
Prvý zlaňoval N. Danko. Vstupný otvor do studne má
tvar kruhu o priemere 3 m. Je pekne vykladaný
z kameňa až do hĺbky 15 m – začiatok masívu. Tu sa
práve začína tá krvopotná práca sluhov, väzňov

a všetkých ostatných robotníkov, ktorí sa pri
vytváraní toho diela zúčastnili. Studňa je hĺbená
pozdĺž tektonickej pukliny, je prakticky rovná, lomí
sa iba v dvoch miestach, v hĺbke 30 a 70 metrov od
vchodu. Profil je štvorcový, na začiatku 2,5 x 1 m,
ktorý sa postupne mierne zužuje, na dosiahnutom dne
bol prierez 1,2 x 1 m. Počas zlaňovania som spo-
zoroval niekoľko skupiniek netopierov v bočných
puklinách. Miestami bolo vidieť aj sintrové náteky,
brčká a menšie kvaple, hlavne vo vedľajších
dutinách. Po 95 metroch (podľa dĺžky lana) sme do-
siahli dno, tvorené zo stavebného odpadu všetkého
druhu, od lešenárskych trubiek po prázdne obaly od
rôznych stavebných tmelov. Pohľad to bol nie najprí-
jemnejší pre oko jaskyniara, ale čo sa dá robiť, keď
to vtedajší režim a vedenie staveniska tolerovalo.
Druhý zlanil K. Szalay, ktorý spolu s lanom symbo-
licky vytiahol jednu lešenársku rúru.

Na záver chcem poďakovať riaditeľke Múzea
Betliar p. Lazárovej za láskavé dovolenie vstúpiť do
priestorov hradu a Gustovi Stibrányimu za
zapožičanie lezeckého materiálu.

Prieskum studne na hrade Krásna Hôrka
Norbert Danko

Kde to je? už vieme
Wojciech W. Wisniewski

Nedávno v Spravodaji c.2/2002, s.54 Peter Holúbek uverejnil zaujímavý clánok “Kde to je? Dnes už veru
nik nevie” - o potrebe popisovania dokumentacných materiálov, aby nedochádzalo k situáciám, “že
odstupom rokov ich už nik nedokáže identifikovat’”. Toto ilustruje 2 fotografiami zo súboru archiválií
Stanislava Šrola, ktoré sa dostali do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva. Spodnejšia z pub-
likovaných 2 fotografií mala popis “Prieskum komína alebo zostup do priepasti v neznámej jaskyni”. Môžme
dokázať, že týmto záhada nezostala nerozriešená, fotografiu je možné identifikovať! Totiž túto fotografiu
urobil na Slovensku známy poľský speleológ Rzysard Gradzinski 6.11.1955 a bola reprodukovaná najmenej
v 3 poľských publikáciách: v roku 1956 v prvom po ľskom speleologickom časopise “Grotolaz” (nr 18, IV
1956, s. 6), v roku 1957 r. v známom polskom turistickom casopise “Taternik”, ako aj v roku 2000 na obálke
casopisu “Jaskinie” (nr 1/18 z 2000). Na fotke vidíme výstup z dna 33,5 m priepasti Jaskyne Kasprovej stred-
nej (dolina Kasprowa, Západné Tatry). Po povrazovom rebríku vyrobenom zo sisalových šnúr a duralových
rúrok vystupuje tiež známy polský jaskyniar a literát, člen New-York-ského klubu The Exploreres Club,
Maciej Kuczynski.

preklad Z.Hochmuth
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Keď sme pred tridsiatimi rokmi začali pracovať
v Stratenskej jaskyni ani vo sne nás nenapadlo, že
o tri desaťročia bude jaskyňa dlhá skoro 20 km a že
ukončenie prieskum v nej bude v nedohľadne. Už pri
prvých akciách jaskyňa v nás vyvolávala údiv, obdiv
i rešpekt.

V jaskyni sme nelámali rekordy  špičkovou tech-
nikou, ani rekordy zdolávania hĺbok. Naše rekordy
boli v množstve objavených, zameraných a zmapo-
vaných podzemných chodieb (body, polygóny,
metre), v množstve odobratých a spracovaných
vzoriek a analýz, v počte odpracovaných dní…

Stratenská jaskyňa sa stala školou slovenského
jaskyniarstva. Stále nové problémy nás nútili hľadať
nové riešenia (niekedy aj nezvyklé) rôznych úloh
a otázok.

Vstupenkou do jaskyne pre mnohých jaskyniarov
bolo prekopanie niekoľko metrov plaziviek a potom
očakávaná exkurzia. Spokojnosť bola na obidvoch
stranách. Najviac sa v Stratenskej jaskyni zapísali
jaskyniari zo Spišskej Belej a z Terchovej.

Objav Stratenskej jaskyne je jeden z najväčších
objavov v histórii slovenského jaskyniarstva.
Stratenská jaskyňa je najlepšie a najkomplexnejšie
spracovaná jaskyňa nielen na Slovensku.

* * *
Jaskynný systém Stratenskej jaskyne sa

nachádza v južnej časti národného parku Slovenský
raj, v krasovej planine Duča.

Jaskynný systém tvoria tieto samostatné jaskyne:
1. Dobšinská ľadová jaskyňa dlhá 1 483 m,
2. Jaskyňa Duča dlhá 136 m,
3. Stratenská jaskyňa + Psie diery

dlhá19 146+2 670=21 816 m,
4. Vojenská jaskyňa dlhá 53 m,
5. Zelená jaskyňa dlhá 31 m,
6. Sintrová jaskyňa dlhá 17 m.
Priamo prepojená je Stratenská jaskyňa s jas-

kyňou Psie diery a tým tvoria druhú najdlhšiu
jaskyňu na Slovensku.

Stratenská jaskyňa bola objavená členmi
Slovenskej speleologickej spoločnosti Speleolo-
gického klubu Slovenský raj Spišská Nová Ves

(predtým Oblastná skupina) RNDr. Vladimírom
Košelom, CSc. a Jaromírom Volekom 1.XII.1972.
Prieskum a výskum jaskyne vykonali členovia SK
Slovenský raj.

Ihneď po objavení Stratenskej jaskyne sa rozvi-
nul jej intenzívny prieskum, takže v priebehu
niekoľkých rokov bol objavený rozsiahly jaskynný
systém.

Meračská dokumentácia Stratenskej jaskyne bola
vykonaná závesnými baníckymi kompasmi členmi
SK Slovenský raj. Hlavný ťah jaskyne bol zameraný
profesionálnymi banskými meračmi teodolitom a jas-
kyňa pripojená na JTSK. Zo všetkých bodov boli
vypočítané súradnice.

Dĺžka polygónov v podzemí je 25 435,8 m, z to-
ho 23 359,1 m kompasových + 2 076,7 m
teodolitových.

Počet zámerov kompasového merania dosiahol
3 014, každý zámer pozostáva zo 4 údajov, čo je
12 056 údajov;  112 bodov je teodolitového merania.

Pre zobrazenie jaskynného systému bola zvolená
mierka 1:500 a otvorený systém kladu listov - sys-
tém priradených listov. Zobrazenie vertikálne veľmi
členitých priestorov bolo riešené spôsobom základ-
ných a prídavných listov. Podobným spôsobom je
riešené aj zobrazenie priemetov na vertikálnu rovinu.

Všetky podzemné priestoryboli geologicky a geo-
morfologicky zmapované.

Pre riešenie štruktúrne tektonických pomerov
bolo zostavených 12 tektonogramov z 923 meraní.

Petrografický, mineralogický, geochemický a pa-
linologický výskum si vyžiadal tieto odbery vzoriek:

46 z hornín,
20 zo sintrov,
23 z kvapľov,
2 z kryštálových agregátov,
4 z aragonitov,
7 sadrovcov,
22 jaskynné perly,
36 na palinológiu.
Z celého systému bolo pre sedimentologický

výskum odobratých 32 vzoriek štrkov na mor-
fometriu a petrografiu (160 kg).
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Z dvoch kopaných sond bolo odobratých 108
vzoriek na granulometriu, petrografiu, chemické
zloženie, ťažkú a ľahkú frakciu (540 kg).

V rámci morfometrie bolo skonštruovaných
okolo 3 500 priečnych rezov.

Stratenská jaskyňa predstavuje rozsiahly a zložitý
labyrint podzemných priestorov. Podľa morfomet-
rickej charakteristiky sú priestory zastúpené širokou
škálou rozmerov. Šírky chodieb sa pohybujú od 0,6
do 86 m, výšky od 0,6 do 27 m. Najväčší podzemný
priestor je Rozprávkový dóm s objemom 79 017 m3,
ktorý je aj najväčší jaskynný priestor na Slovensku.
Najväčšie prevýšenie u chodieb dosahuje 58 m,
členitosť dna neprevyšuje 15 m. Najväčší sifón je
v Kryštálovej chodbe (II. sifón) s dĺžkou 60 m a pre-
výšením 12 m.

Okolo 52 % zaberajú horizontálne priestory, 40
% vertikálne - horizontálne.

V Stratenskej jaskyni je vyvinutých 5 vývo-
jových úrovní a dva horizonty:

B. horizont vo výške 995 až 977 m n. m.
V. úroveň vo výške 970 až 960 m n. m.
IV. úroveň vo výške 950 až 930 m n. m.
III. úroveň vo výške 925 až 912 m n. m.
II. úroveň vo výške 907 až 890 m n. m.
A. horizont vo výške 886 až 876 m n. m.
I. úroveň vo výške 868 až 855 m n. m.
Najvýznamnejšia a najrozsiahlejšia je IV. úroveň.

Predstavuje 35,5 % z celkovej dĺžky jaskyne. Vývo-
jové úrovne a horizonty sú vyvinuté vo výškovom
intervale 140 m, pri celkovej hĺbke jaskyne 194 m.

Podzemné priestory boli vytvorené alochtónnymi
- Paleo-Hnilcom a Paleo-Tiesňavami a autochtónny-
mi vodnými tokmi.

Z tvarov v horninách sú rozšírené jaskynné
škrapy, zarovnané stropy, stropné a bočné korytá
a evorzné tvary.

Zistené boli tieto genetické typy jaskynných se-
dimentov:

A. Vodné chemogénne sedimenty.
B. Vodné mechanické sedimenty.
C. Zvyškové sedimenty.
D. Gravitačné sedimenty.
E. Organogénne sedimenty.
F. Kryogénne sedimenty.
Najzaujímavejšie, doteraz v dostupnej literatúre

veľmi málo známe, sú jaskynné perly v tvare
pologule - hemisféroidy.

Výskumom vodných mechanických sedimentov
boli rekonštruované smery transportujúcich jaskyn-
ných paleotokov.

Pri hydrogeologickom výskume bolo vyko-
naných 160 pozorovaní,  16 povrchových  prame ňov
(teplota, výdatnosť), 12 pozorovacích miest vody
bolo v podzemí. Na analýzy bolo odobratých 29
vzoriek vody (5 + 0,2 l vody každá vzorka).

Priemerná teplota v jaskyni je 4,94 0C.
Pre Stratenskú jaskyňu je charakteristické pulza-

čné prúdenie vzduchu s premenlivým smerom prú-
denia, s prevládajúcim jedným smerom. Zo smerov
prúdenia vyplynul záver, že okrem známeho vchodu
jestvuje ešte niekoľko otvorov na povrch.
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Odpracované dni a objavené priestory
v Stratenskej jaskyni
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Klimatické pomery boli sledované na 10-tich
stanovištiach počas 7 rokov s intervalom odpočtov
raz za mesiac.

Sledované boli tmax., tmin., tst. a relatívna
vlhkosť, čo predstavuje 840 pozorovaní.

Prúdenie vzduchu bolo pozorované v 183 prí-
padoch.

Uvedené poznatky sú jedným z podkladov, ktorý
umožnil podať ucelený, súčasný pohľad na genézu
jaskynného systému.

Celý vývoj je rozčlenený na terciérnu a kvartérnu
periódu. Sú známe aj staršie vrchnokriedové etapy tvor-
by a zachovania povrchových a podzemných foriem.

* *  *
Niekoľko naj... Stratenskej jaskyne:

- najdlhšia chodba: Kryštálová - 900 m
- najvyššia chodba: Chodba prekvapení - 30,5 m
- najširší priestor: Rozprávkový dóm - 86 m
- priestor s najväčšou plochou:

Rozprávkový dóm - 9 040 m2

- najväčší objem: Rozprávkový dóm - 79 017 m3

- najhlbší sifón II. v Kryštálovej chodbe - 12 m
- najhlbšia priepasť Šikmá - 59 m
- najväčšie jazero Stalagmitové - 320 m2

- najvyššia priemerná teplota - 5,610 C - Do
Pravej priepasti

- najnižšia priemerná teplota - 3,910 C - Strmý
dóm.

Jaskynný systém je zapísaný v Zozname sve-
tového prírodného dedičstva.

Od r. 1972 bolo do Stratenskej jaskyne zorgani-
zovaných 722 podzemných akcií a odpracovaných
vyše 4 200 dní.

Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o úspešný prieskum
a výskum Stratenskej jaskyne.

Čo ďalej? Pred 30. rokmi sme vstúpili do
Stratenskej jaskyňa, doteraz sa nám nepodarilo z nej
vyjsť na povrch. Poznáme niekoľko vstupov vod-
ných tokov do podzemia. Doteraz sme nenašli výst-
up (výver) podzemného toku na povrchu.
Predpoklady sú známe, len ich treba preveriť.
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Aj v roku 2002 sedem pracovníkov jaskyniarske-
ho oddelenia Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v súlade s platným štatútom
zabezpečovalo zber, evidenciu, spracovanie, sprí-
stupňovanie a uchovanie fondov a predmetov
viažucich sa k jaskyniarstvu. Oddelenie pozostáva
z dvoch pracovísk. Hlavné sa nachádza v L.
Mikuláši v budove múzea na ulici 1. mája 38 (I.
Hlaváčová, P. Holúbek, I. Korenková a M. Marušin),
a vysunuté, sídliace v Košiciach na Zámočníckej ul.
3 (G. Lešinský, J. Sýkora, D. Vacková). Pre pri-
blíženie práce v roku 2002 sme pripravili stručný
prehľad našej hlavnej činností a najvýznamnejších
aktivít. Bližšie informácie o jaskyniarstve v súvis-
losti s múzeom možno získať aj na internetovej
stránke www.smopaj.sk, alebo priamo počas osob-
nej návštevy.

Ivica Hlaváčová vedie dokumentáciu krasových
javov. V novom programe D-speleo, vytvorenom
pracovníkom Slovenskej agentúry životného
prostredia D. Vrbjarom spracovávala základné
informácie o každej evidovanej jaskyni. Údaje do
nového programu sa získali transformáciou dát z pred-
chádzajúceho informačného systému Cavis.
Zadávané údaje sa získali excerpciou speleologickej
literatúry, odborných správ, monografií a technic-
kých denníkov. Databáza obsahuje údaje o 4430
jaskyniach a 2507 tituloch literatúry. V roku 2002 sa
do nej doplnilo 115 nových jaskýň a 210 titulov od

115 autorov. Aktualizácia a doplnenie nových úda-
jov sa previedla na 1600 jaskyniach. Do fondu
krasových javov zatriedila 1850 kusov technických
denníkov z rokov 1995-1999, ktoré pre múzeum
v roku 2002 poskytlo vedenie Slovenskej speleolo-
gickej spoločnosti. V spolupráci s P. Holúbekom
poskytovala záujemcom informácie o jaskyniach
z archívu múzea.

Peter Holúbek spravuje depozitár s technickými
predmetmi používanými pri prieskume jaskýň.
Spracúva a eviduje technické predmety súvisiace
s praktickým speleologickým výskumom. V roku
2002 zaevidoval technické predmety S. Šrola
využívané pri prieskume jaskýň a vzácnu pracovnú
jaskyniarsku kombinézu spolu s koženým transport-
ným batohom používaným jaskyniarmi zo Zvolena
pri prieskume podzemia Krakovej hole. V spoluprá-
ci s I. Hlaváčovou eviduje nové jaskyne a priepasti.
V rámci plnenia Plánu hlavných úloh múzea skúmal
jaskyne ľavej strany Demänovskej doliny. Z tejto
činnosti bola spracovaná záverečná správa, ktorá
bude publikovaná v periodiku múzea. Zorganizoval
výpravu zameranú na evidovanie nových jaskýň v
Demänovských vrchoch, spolupracoval s poľskými
jaskyniarmi a bol spoluautor výstavy o významných
osobnostiach slovenského jaskyniarstva P. Mittera,
S. Kámena a S. Šrola. Podieľal sa na prednáškových
aktivitách múzea a pracoval ako výkonný redaktor
zborníka Slovenský kras.

Správa o činnosti jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ za rok 2002



Iveta Korenková je správkyňa zbierkového
fondu Pamiatky o jaskyniach. Spracovala 202 evi-
denčných čísiel nových zbierkových predmetov,
prevažne prospektov, iných tlačovín,
upomienkových predmetov a filatélie. V rámci
odbornej činnosti spracovala Katalóg pohľadníc
slovenských jaskýň do roku 1918. Dokumentuje 5
sprístupnených alebo v minulosti navštevovaných
jaskýň na území Slovenska, pôvodný spôsob ich
sprístupnenia, vstupné budovy, okolie i turistické
centrá. Prehľad historických pohľadníc so stručnou
anotáciou a obrazovou prílohou bol získaný zo 13
múzejných, archívnych alebo súkromných
zbierkových fondov zo Slovenska i zahraničia. V pr-
vom polroku bola vykonaná inventarizácia takmer
6 300 zbierkových predmetov a odborné zhodnote-
nie zbierky pohľadníc Demänovských jaskýň do
roku 1960 s dôrazom na propagačnú činnosť
Družstva Demänovských jaskýň. Pripravila putovnú
výstavu Jaskyne v živote človeka pre Podtatranské
múzeum v Poprade a podľa scenára a materiálov Ľ.
Gaála realizovala putovnú výstavu 30 rokov organi-
zovaného jaskyniarstva v Rimavskej Sobote.

Milan Marušin spravuje depozitár sintrových
foriem jaskýň a depozitár hornín (spolu viac ako
3500 zbierkových predmetov). V roku 2002
pokračoval v riešení úlohy zameranej na charakteri-
zovanie vzťahov jaskynného systému v Jánskej
doline voči tamojšej geologicko-štruktúrnej situácii.
V uvedenom roku to boli ďalšie práce v Jaskyni
zlomísk. Takisto riešil ďalšiu etapu petrologickej
dokumentácie krasových území Slovenska, tentoraz
v oblasti Chočských vrchov. Zúčastňoval sa pred-
náškových aktivít múzea, predovšetkým čo sa týka
geológie Liptova. Na 10. speleologickej škole v Slo-
vinsku (International Karstological School -
Klassical Karst) predniesol referát: Geological con-
ditions - factor of origin of two different cave sys-
tems in two adjacent valleys (the Demänovská
Valley and the Jánska Valley, the Low Tatras,
Slovakia).

Gabriel Lešinský začal v roku 2002 s terénnymi
prieskumnými a dokumentačnými prácami na se-
vernej časti Silickej planiny. Ich cieľom je doku-
mentácia všetkých jaskýň, povrchových krasových
foriem a prameňov. K 1. 1. 2003 je na tejto časti
Silickej planiny známych 170 jaskýň, 80 povr-

chových krasových foriem súvisiacich bezprostredne
s podzemím a 19 prameňov, teda spolu 269 význam-
ných speleologických objektov. Mimo tohto po čtu je
55 zatiaľ neidentifikovaných jaskýň. D. Vacková,
ktorá je spoluriešiteľkou, zostavuje zoznam dostup-
ných literárnych zdrojov. Práca je naplánovaná na 3
roky a jej výstupom bude záverečná správa. G.
Lešinský pracoval aj ako zodpovedný a výkonný
redaktor periodika Sinter 10 a zúčastňoval sa pred-
náškových aktivít múzea. Na 10.speleologickej
škole v Slovinsku predniesol referát na tému mikro-
foriem v krasovom reliéfe významných z hľadiska
praktickej speleológie.

Juraj Sýkora pokračoval na prácach súvisiaci-
ch so spracovaním číselnej meračskej dokumentá-
cie. Ide o sprievodnú dokumentáciu vzniknutú v
procese merania jaskýň. K druhej ťažiskovej úlohe
patrilo súhrne spracovanie a technické zhodnote-
nie meračských prístrojov a pomôcok. Sú to mera-
cie prístroje, ktoré sa používali resp. ešte
používajú pri meračských prácach najmä v pod-
zemí alebo i na povrchu a rôzne technické
pomôcky, pomocou ktorých sa vykonávali číselné
a grafické vyhodnocovacie práce nameraných úda-
jov. Ide napríklad o kresliace, rysovacie, výpoč-
tové a vynášacie pomôcky. Väčšina meracích
prístrojov sa používala v jaskyni najmä v druhej
polovici 20. storočia. Táto zaujímavá zbierka v mú-
zeu obsahuje dnes do 190 rôznych predmetov.
Aktívne fotografoval speleologické akcie a podu-
jatia. Bol autorom výstavy, ktorá si pripomenula
osemdesiate výročie objavenia Važeckej jaskyne
a spoluautorom výstavy o P. Mitterovi, S.
Kámenovi a S. Šrolovi.

Darina Vacková spravuje rozsiahlu zbierku
jaskynných máp, plánov a náčrtov. V programe
Microsoft Access o nich spracovávala databázové
údaje. V roku 2002 doplnila a upresnila údaje o 1160
zbierkových predmetov z 39 geomorfologických
celkov Slovenska. Spolupracovala na inventarizač-
nom výskum významnejších krasových javov v se-
vernej časti Silickej planiny v Slovenskom krase
a spracovala údaje o 51 zbierkových predmetov
a ohodnotila cenou 2359 jaskynných máp a plánov.

Pre Spravodaj SSS spracoval Kolektív pracov-
níkov jaskyniarskeho oddelenia SMOPaJ
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Ako je už všeobecne známe, koncom januára
minulého roka sa v Rákócziho jaskyni v Maďarsku
uskutočnila rozsiahla záchranná akcia, na ktorej sa
výraznou mierov podieľali aj členovia SSS a ČSS.
(Pozri príspevky G. Štibrányiho a Z. Hochmutha
v Spravodaji SSS č. 1, 2002.) V januári 2003 sme od
našich maďarských kolegov obdržali zaujímavú
publikáciu, ktorá podrobne rozoberá priebeh celej
záchrannej akcie. Keďže celá knižka je napísaná
v maďarskom jazyku, ktorý je pre väčšinu zúčast-
nených za SSS a ČSS nezrozumiteľný, rozhodli sme
sa formou akéhosi dodatočného resumé priblížiť
obsah tejto zaujímavej knihy aj čitateľom
Spravodaja.

Kniha je rozdelená do viacerých kapitol.
PREDSLOV: Úvodný predslov patrí ministerke

životného prostredia a vodného hospodárstva MR,
Márii Kóródiovej. Vyzdvihuje tu jaskyniarov –
záchranárov a ich kladné vlastnosti, ako dôvera,
spolupatričnosť, zodpovednosť, pomoc priateľovi
v núdzi a pod. Je tu jedna myšlienka, ktorá stojí za
zamyslenie: “Keby sa podarilo tieto vlastnosti
uplatňovať aj v bežnom živote, mimo podzemia,
svet by mohol byť oveľa lepší, ľudskejší...”

POĎAKOVANIE: V tejto kapitole autori
vyslovujú poďakovanie všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom zúčastnili záchrannej akcie,
všetkým jednotlivcom, rôznym organizáciám a fir-
mám, ktoré akciu materiálne alebo inak podporili.
Tak isto ďakujú zástupcom médií ako aj autorom
fotografií, ktorí prispeli ku skvalitneniu tejto pub-
likácie a všetkým, ktorí podporili jej vydanie.

ZÁCHRANA SA PODARILA: K úspešnému
koncu tejto akcie pomohlo množstvo šťastných
okolností. Absencia čo i len jednej z nich mohla spô-
sobiť, že akcia sa skončí inak. Táto záchranná akcia
bola ojedinelá. Speleopotápačské nehody sa zvyča-
jne končia smrťou. Potápač sa buď vráti, alebo
nevráti. Úspešná záchranná akcia v Maďarsku mala
významný medzinárodný ohlas. V deň záchrany Zs.
Szilágyiho priniesli správu o udalosti nielen médiá
v Maďarsku a okolitých krajinách, ale dokonca sa
správa objavila aj v dennej tlači v USA a Kanade.
Podľa záznamov Maďarskej jaskyniarskej záchran-

nej služby (MJZS) bol počet evidovaných účast-
níkov 289. Z toho 64 potápačov ( 4 Slováci, 5 Česi)
a 122 jaskyniarov záchranárov ( 28 Slovákov a 5
Česi).

BÓDVARÁKÓ – ESZTRAMOS: Rákócziho
jaskyňa sa nachádza v kopci Esztramos, na južnej
strane rieky Bodva, v katastroch obcí
Tornaszentandrás a Bódvarákó. Kapitola obsahuje
históriu týchto obcí a vrchu Esztramos. Zo speleo-
logického hľadiska sú cenné informácie
o Esztramosi.

Názov “Esztramos” je slovanského pôvodu zna-
mená strmoš, strmý. Prevažnú časť kopca tvoria
strednotriasové vápence. Avšak pod samotným kop-
com sa nachádzajú ložiská železnej rudy. Železná
ruda sa tu ťažila od ranného stredoveku.
Priemyselná ťažba sa na Esztramosi začala v roku
1834. Do roku 1893 sa však realizovala iba povr-
chovo. Od roku 1899 rožňavský kráľovský banský
úrad zahájil aj podzemnú ťažbu, ktorá v rokoch 1907
až 1922 stagnovala. Po trianonskej zmluve sa ťažba
opäť zintenzívnila – až do roku 1951. Posledná fáza
ťažby železnej rudy sa tu realizovala v rokoch 1956
– 1960.

Aby boli z ťažby železnej rudy väčšie výnosy, od
roku 1948 začali aj s ťažbou vápenca. Pôvodne 380
m vysoký kopec doslova “oskalpovali”, takže dnes
je vysoký len 314 m. Obyvatelia okolitých obcí
plakali, keď z lúky sledovali odstrel vrcholu kopca
Esztramos. Ťažba vápenca tu bola definitívne
ukončená až v roku 1990.

Aj napriek malej rozlohe (len 1,5 km2) sa
v útrobách Esztramosu ukrývajú jedinečné prírodné
hodnoty. Početné archeologické nálezy dokazujú
osídlenie už z doby kamennej, z neskorej doby bron-
zovej a z rannej doby železnej. Najvýznamnejšie
prírodné poklady vrchu Esztramos však tvoria
ťažbou odkryté jaskyne s unikátnou sekundárnou
výplňou, ako aj vzácne paleontologické nálezy.
V dnes už svetoznámych náleziskách boli objavené
4-7 miliónov rokov staré kosti prehistorických zvie-
rat z obdobia pliocénu a pleistocénu.

V Esztramosi je dnes známych spolu 53 jaskýň
s celkovou dĺžkou 1700 m, z ktorých 31 bolo
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Adamkó Péter – Hegedűs Gyula
118 óra a barlang fogságában

(118 hodín v zajatí jaskyne)
Budapešť 2002, 111 strán, 73 farebných fotografií, 4 mapy, 8 kresieb.



objavených pri banskej činnosti. Ochrana kopca
Esztramos je zabezpečená od roku 1960. V roku
1982 bol kopec pričlenený k vtedajšej Chránenej
krajinnej oblasti Aggtelek, ktorá o 3 roky neskôr
bola vyhlásená za Národný park. Od roku 1995 sú
jaskyne Esztramosu súčasťou Svetového prírodného
dedičstva.

RÁKÓCZIHO JASKYNE: Rákócziho jaskyňa
č. 1 bola odkrytá počas ťažby v 20 rokoch minulého
storočia. Jaskyňa je prístupná cez štôlňu, vchod
ktorej je na SZ úpätí kopca, na najnižšej tzv. 7. etáži,
v nadmorskej výške 170 m. Prvý náčrt jaskyne
vyhotovil v roku 1958 István Venkovits.

Systematický prieskum jaskyne začal v 60.
rokoch Speleologický oddiel Colnej stráže pod
vedením Gy. a A. Szilvássyovcov. V roku 1964 na
člne preskúmali 1. jazero, kde zistili hĺbku 11,5 m.
Po náročnom lezení sa dostali do vyššie položených
častí jaskyne, kde po odstránení 3 stalagnátov
prenikli do ďalšieho veľkého dómu na dne s tzv. 2.
jazerom. Toto jazero tiež preskúmali na gumenom
člne.

Od 70. rokov sa začal aj intenzívny speleopotá-
pačský prieskum. Postupne boli objavené a zame-
rané rozsiahle vodou zatopené priestory pod 2. jaze-
rom. Sándor Kalinovits tu v roku 1984 dosiahol
zatiaľ najväčšiu známu hĺbku – 44 m.

Roky prieskumov dokázali, že Rákócziho
jaskyňa č. 1 je len jedna obrovská dutina, čiastočne
zatopená vodou. Je zaujímavé, že vodou zatopené
priestory sú oveľa rozsiahlejšie ako suché priestory.
V pôdoryse je plošný rozsah jaskyne v smere SV –
JZ 70 m, a v smere SZ – JV 35 m. Vertikálne
rozpätie jaskyne je 87 m a jej celková dĺžka dosahu-
je 650 m. Celkový rozsah jaskyne nie je úplne
známy ani dnes. Prieskum tu naďalej pokračuje.
V súčasnosti je Rákócziho jaskyňa č. 1 druhou
najväčšou jaskyňou Esztramosu.

* *  *
V ďalších 8 kapitolách (Zanorenie, Nehoda,

Poplach, Nedele 27. januára 2002 až Švrtok 31.
januára 2002) je formou denníka veľmi detailne
popísaný priebeh celej záchrannej akcie, počnúc
prípravami pred potápačskou akciou a končiac búr-
livou oslavou po úspešnom ukončení záchrannej
akcie. Keďže okolnosti a priebeh záchrannej akcie
už boli publikované a odznela aj prednáška na
Speleomítingu 2002, nemá veľký význam to znova
opakovať. Radšej sme sa zamerali na niektoré fakty
a zaujímavosti.

Z kapitoly Zanorenie vyplýva, že účastníci potá-
pačskej akcie do Rákócziho jaskyne boli na akciu
dobre pripravení. Uvádza sa, že všetci už mali za
sebou 200 – 3000 zanorení a aspoň 4-ročnú potá-
pačskú minulosť. Všetci mali prax v jaskynnom
potápaní a absolvovali aj skúšky. Príprava bola na
veľmi dobrej úrovni, akcia prebehla bez problémov

podľa plánu – až kým sa Zs. Szilágyi nevynoril
v dohodnutom čase...

V prvej časti ďalšej kapitoly spomína na udalosti
Zs. Szilágyi. Popisuje ako došlo k nehode. V tomto
prípade išlo o stratu vodiacej šnúry – všeobecne
najčastejšia chyba v speleopotápaní. Popisuje, ako
sa snažil nájsť cestu von. Priznáva, že neskôr, už po
jeho zachránení mu došlo, že keby bol kľudnejší,
a bol by zostal na mieste, kde stratil šnúru, jeho kole-
govia by ho boli určite za krátko našli.

Čo sa týka jeho kolegov (2. časť kapitoly
Nehoda), okamžite ho začali hľadať a hľadali ho bez
prestávky 3 hodiny, avšak neúspešne. Nevedeli
pochopiť, prečo ho nemôžu nájsť. Teoreticky totiž
mal byť tam, kde stratil šnúru. Ale on tam nebol.
Medzi tým sa totiž pretlačil do malej sienky, ktorú
potom nedobrovoľne “obýval” takmer 5 dní. Zsolti
mal však obrovské šťastie v nešťastí...

Správu o nehode dostal P. Adamkó v sobotu večer
o 21,12 hod. a následne sa rozbehla záchranná akcia.

V nedeľu predpoludním, keď dovtedajšie potá-
pačské aktivity boli bezvýsledné, sa začalo uvažovať
o záchrane suchou cestou (navŕtanie kaverny, raze-
nie štôlne). Medzi tým sa záchranári pokúsili podľa
zvuku odhadnúť vzdialenosť k Zsoltimu.
Optimistické odhady boli 3 až 5 m. Pred poludním
prišiel jeden starší bývalý banský záchranár z obce
Lyukóbánya. On túto vzdialenosť odhadol na 10 až
12 m. Ako sa neskôr ukázalo, odhadol to takmer
presne. Klobúk dole pred týmto pánom.

Vďaka záujmu médií mala akcia nevídanú pub-
licitu. Záchranárom držalo palce nielen celé
Maďarsko, ale aj ľudia zo susedných krajín. Každý
chcel nejakým spôsobom pomôcť. Obyčajní ľudia
nosili potraviny – niekto doniesol klobásu, iní kus
slaniny a pod. Deti v školách zbierali čokolády pre
záchranárov. Jedna pekáreň tiež významne podpori-
la akciu. Každé ráno priniesli k jaskyni celé vrece
čerstvých kvalitných žemlí.

V noci zo stredy na štvrtok sa minuli všetky
ploché batérie. Preto P. Adamkó v noci o druhej
zahlásil v Šláger rádiu, že kto donesie batérie, toho
zoberie do jaskyne. Onedlho prišli viacerí. Bol aj
taký, čo doniesol 200 batérií. Jeden mladík
z Veszprému precestoval v noci autom 350 km, len
aby mohol odovzdať 6 batérií. Sú to všetko pekné
príklady ľudskej solidarity.

Počas záchrannej akcie sa však vyskytli aj
humorné situácie. Medzi mnohými darmi dostali
záchranári aj istý energetický nápoj. Maďarská
lekárka Dr. Judit Tóthová však vedela o jeho
vedľajších účinkoch (hnačka). Maďari preto radšej
nápoj ani neochutnali. O niekoľko hodín vidia, že
Muťur vylieza zo štôlne a beží hore schodmi.
O niekoľko minút bežia hore ďalší dvaja. Potom
vyliezajú zo štôlne aj ostatní a všetci utekajú von
z jaskyne. Čo sa stalo? Energetický nápoj sa
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nejakým spôsobom dostal do štôlne k slovenským
razičom, ale správa o vedľajších účinkoch už nie.
Nie každému sa podarilo včas dostať na vhodné
miesto. Niektorí sa aj...

EPILÓG: Zs. Szilágyiho po niekoľkodňovej
hospitalizácii prepustili z nemocnice. Našťastie
nehodu prežil bez akýchkoľvek trvalých následkov.
Na krátku dobu sa stal hlavnou mediálnou hviezdou.
Každý chcel počuť o jeho zážitkoch priamo od neho.
Domáce televízne a rozhlasové stanice si ho doslova
podávali. Sám sa priznal, že sa poučil z tejto
udalosti. O mesiac neskôr, 2. marca sa už opäť potá-
pal. Pod vedením Gy. Kovácsa na lokalite “Hévíz”
dosiahol hĺbku takmer 40 m. Odvtedy sa naďalej
pravidelne potápa. Bodkou na konci udalosti bola
spoločenská akcia, ktorá sa uskutočnila 7. marca
v známom kúpeľnom meste Mátrafüred, kde Zs.
Szilágyi sa osobne poďakoval všetkým záchrancom.

Na konci knihy je abecedný zoznam účastníkov
záchrannej akcie, a taktiež zoznam rôznych firiem,
inštitúcií, klubov a organizácií, ktoré akciu podpo-
rili. Je potešujúce, že 15% všetkých zúčastnených
tvorili Slováci a Česi.

Autormi knihy sú lídri MJZS Péter Adamkó

a Gyula Hegedűs (ich stručný “speleoživotopis” je
uvedený na zadnej strane obálky). Kniha je výsled-
kom snaženia mnohých ľudí. Za jej zrod možno
ďakovať účastníkom jednej ojedinelej záchrannej
akcie.

Knižka je určená hlavne širokej laickej verejnos-
ti (všetky odborné termíny sú vysvetlené, prípadne
doplnené vhodnými kresbami), ale samozrejme aj
jaskyniarom. Je na veľmi dobrej technickej úrovni.
Text vhodne dopĺňajú mapy, kresby a množstvo
farebných fotografií, z ktorých niektoré sú skutočne
vydarené. Pre nezainteresovaných predstavuje kniha
nevšedné vzrušujúce čítanie.

Nedostatkom knihy je, že je celá napísaná v ma-
ďarskom jazyku a mnohí záujemcovia o jej obsah sa
z knihy veľa nedozvedia. Kniha mala obsahovať
aspoň krátke resumé v anglickom jazyku. Tento
nedostatok sme sa snažili aspoň čiastočne korigovať
našim príspevkom. Napriek tomu je to vydarené
dielo, ktoré by si mohlo nájsť miesto v knižnici
každého jaskyniara.

Zoltán Jerg
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Juraj ŠURKA – Miloš GREGOR (2002):
Výskum a ochrana krasových javov v severovýchodnej časti Tríbeča

Komplexná odborná práca,
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici, 33 strán textu, 40 strán príloh.

V roku 2002 vznikla zaujímavá stredoškolská práca o krase pohoria Tríbe č. Jej autori, aktívni jaskyniari
z OS Tríbeč a JK Dubnica nad Váhom boli v školskom roku 2001/2 maturitným ro čníkom. Je zameraná na
Veľkopoľsko-uherecký kras a hlavne na jaskyňu Píla, ktorá je so svojou dĺžkou 104,27 metrov a hĺbkou
40,33 metra najzaujímavejšou lokalitou oblasti. Od roku 1982, keď P. Mitter v Slovenskom krase 23 pub-
likoval príspevok Krasové územia pohoria Tríbeč, ide o prvé dielo venované tejto oblasti v ktorej sa
samozrejme za 20 rokov už čo – to zmenilo. Práca sa vyznačuje logickým členením, vecnosťou
a prehľadným spracovaním. V prílohách je uvedená geologická mapa Tríbeča, plány aj doteraz nezare-
gistrovaných jaskýň, graf vplyvu hĺbky na teplotu ovzdušia v jaskyni Píla a 32 farebných dokumenta čných
fotografií. Do literatúry sa dostali nové lokality sp ĺňajúce kritériá pre jaskyne (Slimačí dóm, Hniezdo –
Okno, Jaskyňa pri ceste  Sova a Závrt nad jaskyňou Píla) a informácie o objavoch v jaskyni Píla, ku ktorým
došlo v roku 2000 po výkopových prácach najmä autorov práce. K tomuto zaujímavému materiálu sa možno
dostať cez jej autorov a jeden exemplár je uložený v archíve Slovenského múzea ochrany prírody a jasky-
niarstva v Liptovskom Mikuláši. Treba vysloviť želanie, aby sa informácie z tejto zaujímavej práce dostali
aj k širokej jaskyniarskej verejnosti napríklad prostredníctvom príspevku v Spravodaji.

Pre Spravodaj SSS napísal Peter Holúbek



VI. Mexický Národný speleologický kongres a
cenoty Yukatanu boli cieľom štvorčlennej expedície,
zloženej z troch českých a jedného česko-sloven-
ského speleopotápača vo februári 2003. Radek
Husák, Daniel Hutňan, Zdeněk Motyčka a Jan
Sirotek strávili v Mexiku 17 dní.

Prvú časť nášho pobytu sme v doprovode mexic-
kého priateľa Mariána absolvovali na kongrese
v Tuxtle Gutierréz, centre štátu Chiapas. Prednáška
českých kolegov o najdlhšom jaskynnom systéme
v Českej republike – Amatérskej jaskyni, bola gene-
rálnou prednáškou 3.dňa konferencie. Po nej nasle-
dovala videoprojekcia autorov Zdenka Hochmutha
a Daniela Hutňana, pojednávajúca o 20 ročných
úspechoch speleopotápačov v Jaskyni Skalistý
potok. Obe predstavenia vzbudili značný ohlas a boli
komentované rozsiahlou diskusiou.

Po ukončení nášho pôsobenia na konferencii
absolvujeme presun cez San Cristóbal, centrum
nacionalistických Zapatistov, najväčšiu kaskádu
v travertínoch na svete – Aqua Azul a jeden z najza-
chovalejších pyramídových komplexov mayskej

kultúry – Palenque až do mestečka Tulum. Tu zaha-
jujeme druhú časť nášho programu, zameranú na
získanie maximálneho množstva informácií o ceno-
toch a možnosti zapojenia sa do prieskumných
aktivít pri odhaľovaní jaskynných systémov
Mayskej riviéry. Chceme vytvoriť priaznivé pod-
mienky pre väčšiu expedíciu, plánovanú na rok
2004.

Dvere k informáciám nám otvárajú materiály,
ktoré sme prezentovali na konferencii v Tuxtle,
precízne mapové dokumenty z českých a sloven-
ských jaskýň. Je zrejmé, že spolupráca je možná len
v prípade, že budeme schopní vytvárať perfektné
závery z našich aktivít v podobe polygónových
ťahov a mapových podkladov. Pozitívne našu prácu
hodnotí i koordinátor práce na najdlhšom zatopenom
krasovom systéme na svete, 103 km dlhom OX BEL
HA, Bil Philips, ktorý s veľkým záujmom zhliadol
video zo Skalistého potoka a požiadal o jeho kópiu.

Po prvom, rozcvičovacom ponore v cenote Dos
Ochos, sa zameriavame na menej známe lokality.
Patrí k nim i zatiaľ nepomenovaný cenot v džungli,
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Potápač v Cenote Tortuga (Korytnačka) foto Daniel Hutňan



ku ktorému nás zaviedol náš priateľ Per. Vstup doň
je vedľa mayskej pyramídy, vysokej necelé 3 metre
a tvorí ho skalný previs s malým jazierkom.
Priezračná voda a nádherná krasová výzdoba
v hĺbkach 10-15 m v nás vzbudzujú vzrušujúce po-
city. Všetko vrcholí nepoškodenou ľudskou kostrou,
ktorej pôvod je neznámy.

Po návrate do potápačského centra sa snažíme
získať informácie o ďalších cenotoch v džungli,
ktoré by mohli byť odrazovým mostikom pre našu
expedíciu. Robbi nás ešte večer vedie k cenotu,
ktorý je necelých 300 m od obývaných častí Tulumu.
Po úprave fliaš na “bokovky” deň na to prekonávajú
Hutňan a Sirotek zúženinu 30 m od zanorenia a do-
stávajú sa do priestornej chodby, v ktorej nachádza-
jú vodiacu šnúru, vedúcu z iného cenotu. Spra-
cúvame podrobnú mapu prekonaného úseku a ešte
večer ju odovzdávame Robbimu a Perovi.

9. deň nášho pobytu v Mexiku venujeme
návšteve 3 doteraz neprezkúmaných cenotov hlboko
v džungli. Všetky sú už síce známe, ale prebehol
v nich len orientačný prieskum, spočívajúci v jed-
nom zanorení a natiahnutí prvých metrov vodiacej
šnúry. Je tu nepísaným zákonom, že v cenote
s vodiacou šnúrou prebieha prieskum, právo na
ktorý ma objaviteľ. Dostávame súhlas na prácu
v cenote Cangrejo (Krab) a venujeme mu zbytok
nášho pobytu na Mayskej riviere.

Cenot je vzdialený 10 km od najbližšej dediny.
Parkujeme na poľnej ceste a od auta nás čaká ešte
400 m hustou džungľou. Prenášame ťažké tlakové

fľaše a kompletnú výstroj k cenotu, ktorý tvorí
skalný previs, široký asi 20 m. Dno cenotu je
piesočné a celý priestor je dokonale chránený vápen-
covou hradbou. Pod previsom je priezračné jazierko,
klesajúce prudko do hĺbky pod previs. Voda má
teplotu 25°C. Rozdeľujeme sa do dvojíc. Hutňan
s Motyčkou zahajujú prvý ponor. Po 40 m sa v h ĺbke
13 m dostávajú po starej šnúre do priestornej siene
s nádhernou výzdobou, kde sú evidentné pozostatky
ľudskej činnosti, staré niekoľko tisícročí.
Nachádzajú zbytky ohniska, odvodňovacích kanálov
a vyhĺbených jám. Vyvrcholením sú zreteľné ľudské
stopy na dne. Po dosiahnutí konca starej šnúry
naťahujú v rozľahlej chodbe s jedným kritickým
zúžením 170 m novej šnúry a cestou zpäť celý nový
úsek mapujú. Ponor ďalšej dvojice Sirotek, Husák
končí objavom ďalších 170 m nových priestorov.
Celú dobu sme sa pohybovali v h ĺbach 15 – 18 m a
ponory trvali 90 min.

V cenote pracujeme i ďalšie dva dni a naša snaha
je odmenená objavom ďalších častí jaskyne,
v celkovej dĺžke 750 m. Zamerali a zmapovali sme
1200 m zatopených priestorov s maximálnou h ĺbkou
21 m. Podarilo sa nám presvedčiť našich priateľov
z Tulumu, že sme schopný nielen perfektne zamerať
objavené priestory, ale i okamžite produkovať kom-
pletnú mapovú dokumentáciu.

Po posledných ponoroch, venovaných fotodoku-
mentácii, ukončujeme náš pobyt na Yukatáne a vydá-
vame na 1600 km dlhú cestu autom do Mexiko City.
Odlietame s myšlienkou na ďalšiu expedíciu o rok.
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Daniel Hutňan a Zdeněk Motyčka po objave 200 m nových
priestorov v Cenote Cangrecho (Krab) foto Radek Husák



Dňa 4.01.2003 jaskyniari Klubu Taternictwa
Jaskiniowego PTTK z Nového Saczu uvolnili infor-
máciu o veľkom objave uskutočnenom v jednej
z tatranských jaskýň. V lete a na jaseň roku 2002
preskúmali v masíve Temniaka (hraničný vrch so
Slovenskom) v Červených vrchoch novú veľkú
jaskyňu zv. Jaskinia Mala w Mulowej (po slovensky
Malá jaskyňa v Mulovej doline). Dosiahli v nej
hĺbku 361 m, co je najväcšia hĺbka v poľských
Tatrách od roku 1985 (od prieskumu Kozej jaskyne).
Najväcšou senzáciou bolo v hĺbke 200 m od vchodu
objavenie obrovskej siene – najväčšej v Polsku. Má
dĺžku 85 metrov, šírku 20 – 30m a výšku 50 – 60m.

Objav bol zverejnený s oneskorením, lebo, ako
vysvetlila Anna Antkiewicz, vedúca skupiny jasky-
niarov ktorá jaskyňu preskúmala, udržovali to
v tajnosti, aby ich pri prieskume nepredbehli iní.
Pred zverejnením objavu chceli tiež uskutocčniť
dokumentáciu hlavného tahu, aby mohla byt uverej-
nená aj presná hodnota hĺbky jaskyne.

Jaskyňa sa nachádza v doline Mulovej, nad
dolinou Mientusiou. Bola známa nieko ĺko desiatok
rokov. Jej vchod leží vo výške 1757 m n.m. v sused-
stve chodníčka, ktorý používajú speleológovia pri
prístupe do jaskýň Ptasej studne a Kozej. Predtým to
bol neveĺký objekt (hlbka 8m), dnes je na 6 mieste
najhlbších jaskýn Poľska. Má prevažne vertikálny
vývoj, je v nej niekolko velkých studní (priepastí),
najhlbšia 110m.

Klúcová tesná puklina, ktorá tvorila doterajšie
dno, bola prekonaná 21.7.2002. V priebehu nasledu-
júcich akcií bola objavená 10m malá studna a nižšie
úzke koryto smerujúce nadol. V hĺbke 60 m po
prekonaní po sebe nasledujúcich zúžení to “celkom
pustilo”. Začína sa tam velká “Studňa Anky” (na-
zvaná tak preto, lebo bola objavená na jej sviatok
26.7.) s hĺbkou 32m a nižšie daľšia s hĺbkou 110m.

Studňou Anky zlanili 1.8.2002. V ten deň bola
dosiahnutá polovica studne hĺbky P 110. O dva
týždne neskôr bola aj táto studňa prekonaná. Vedie
do spomínanej velkej siene. Nižšie objavili ešte dve
menšie studne P 17 a P 15 a dosiahli h ĺbku 245m.
Dalšie objavy sa uskutočnili 25.8.2002. Za studňou P
15 je úzky (tesný) meander, studňa hlboká 35m
končí závalom a šikminou s vodným tokom kde do-
siahli hĺbku 361m. Tu voda padá do zúženia koryta.

Dalšie objavy boli dosiahnuté už iba v bočných
ťahoch 22.9.2002 a tiež v iných častiach 28.12.
a 2.1.2003. Okrem zimnej sezóny v koncovom sifóne
bola voda, čo znemožnilo dalšie prehĺbenie jaskyne.

Prieskum jaskyne nie je ešte ukončený, o.i. ešte
neboli preskúmané velké zvislé (stúpajúpce) komí-
na. Sú tu možnosti “prevýšenia” a spojenia

s jaskyňou, ktorá leží o 60m vyššie, čo by umožnilo
dosiahnuť hĺbku 420m. Voda z jaskyne vychádza
najpravdepodobnejšie v Lodowom žródle, takže je tu
možnost získať ešte väcšiu hĺbku, možno aj 700-800m.
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Začiatok roku 2003 priniesol aspoň pre nie-
ktorých jaskyniarov prekvapujúcu informáciu, totiž
že svetový rekord hĺbky jaskyne po 2 ročnej pre-
stávke sa vrátil do Európy. Zvlášť žasneme nad tým,
že sa o to zaslúžila znova francúzska jaskyňa
Gouffre Mirolda aj keď sa už myslelo, že jaskyňa už
skôr dosiahla svoje hĺbkové možnosti (1610 m). Bola
totiž už známa takmer celá denivelácia masívu,
v ktorom sa nachádza. Jej najvyšší vchod leží ne-
ďaleko vrcholu a jej koncový sifón bol už na úrovni
dna doliny. A predsa sa hĺbka zväčšila až o 123m.

Jaskyňa Mirolda sa nachádza vo veľkom vápen-
covom masíve Croiu, vypínajúcom sa do výšky
2577 m. Nachádza sa vo Francúzskych Alpách
v blízkosti obce Samoëns, v oblasti Haute Savoie
(Horné Savojsko) pri hranici so Švajčiarskom
a neďaleko známeho lyžiarskeho centra Chamonix.
Jaskyňa Mirolda leží v susedstve s dávnejšie známou
rekordnou jaskyňou Reseau Jean Bernard (v r. 1978
ju prekonala výprava slovenských speleológov pod
vedením P.Hipmana).

Dva hlavné vchody do jaskyne ležiace vo
výškach 1880m a 2336 m.n.m.  boli objavené v roku
1973 (1972 ?). Za vyšším vchodom (“2336”) bola
vtedy dosiahnutá hĺbka 40m a za nižším otvorom
(“1880”) po sérii rozširovaní vchodu a tesného
vstupného meandra odstrelmi bola dosiahnutá h ĺbka
127m. Tu ďalšiu cestu znemožnila veľmi úzka puk-
lina. Týmto znechutení jaskyniari prerušili načas
činnosť v tejto jaskyni a vrátili sa tu až v roku 1980.
Vtedy objavili zostup od vchodu “1880” do h ĺbky
183m, kde zastihli vodný tok. Ďalšie prehlbovanie
jaskyne bolo už veľmi rýchle a v r. 1981 mala už
hĺbku –900m. Súčasne boli skúmané tiež staré chod-
by stúpajúce nad vchodom “1880” a v nich bolo dosi-
ahnuté prevýšenie + 150m, čo dávalo Mirolde už v r.
1981 deniveláciu okolo 1100m. V sezóne 1987-1988
bola denivelácia zväčšená na 1143m a v r. 1991 mala
dosahovať už 1211m ( -936m + 276m), čo jej dávalo
16. miesto na listine najhlbších jaskýň sveta.

Nezávislý výskum vykonávaný od horného
vchodu (“2336”) priniesol objavy ťahu vedúce až do
hĺbky –716m ale predovšetkým chodbu smerujúcu
k dolnému vchodu (“1880!). Spojenie chodbou skú-
manou z obidvoch strán bolo dosiahnuté 22. augusta
1992 zaradilo Miroldu s hĺbkou 1436 na 5. miesto na
svete. O rok neskôr bola Mirolda prehĺbená na
–1520, čo ju posunulo už na 2 miesto v svetovom
rebríčku. Avšak toto miesto stratila v r. 1995, kedy ju
predbehla Lamprechtsofen, v ktorej bola získaná
hĺbka 1532m.

V posednej dekáde januára 1998 francúzski
jaskyniari zaútočili na koncový sifón ležiaci v hĺbke
1520m (teda 1064 od dolného vchodu), ktorý tvoril

od r. 1993 dno jaskyne. Počas 103 hodinovej akcie
ktorá sa uskutočnila medzi 24 a 29.januárom 1998
bolo tam vykonávané potápanie. Ukázalo sa, že
sifón je krátky. Za ním, počas 8 hodinovej akcie
jaskyniari zostúpili o 90 m nižšie, čím Miroldu pre-
hĺbili na 1610m. 17.1.2003 informovala Francúzska
speleologická federácia že sa to udialo počas akcie
v dňoch 9 –12. januára 2003. Štvorčlennú skupinu
jaskyniarov z Lyonu a Marseille viedol Daniel
Colliard. Vodný sifón v hĺbke 1610m (1154m od dol-
ného otvoru, využívaného jaskyniarmi počas akcie)
podplával Michel Philips z Marseille. Ukázalo sa, že
sifón má dĺžku iba 10 – 15m. Potápač za ním
preskúmal okolo 600m chodieb, z toho 300 m chod-
bu smerujúce nahor a 250m riečište smerujúce
nadol. Cestu uzatvára ďalší vodný sifón v hĺbke
1733m, čím v jaskyni vznikol nový svetový rekord.
Podľa vedúceho akcie je v tejto jaskyni možné dosi-
ahnuť ešte väčšiu hĺbku – okolo 1800m.

Pripomeňme si, že Mirolda už bola v minulosti na
pozícii najhlbšej jaskyne sveta. Na toto miesto sa
dostala, takpovediac “o chlp”, teda o 8m pred 18. –
ročnú rekordmanku Gouffre Jean – Bernard ( od r.
1989 mala hĺbku 1602m) koncom januára 1998.
Primát stratila veľmi rýchlo, lebo už 18. augusta 1998,
kedy pôsobením poľských výskumníkov rakúska
jaskyňa Lamprechtsofen dosiahla hĺbku 1632m.
Lamprechtsofen (Lampo) zaberala prvú pozíciou tak-
mer 2,5 roka, až do 6. januára 2001, kedy ju odsunula
kaukazská Jaskyňa Krubera (Vrania), v ktorej tohto
dňa bola dosiahnutá hĺbka 1710m.

Posledné zväčšenie svetového rekordu - naj-
väčšej hĺbky dosiahnutej v jaskyni, na 1733m je 25.
zmena tohto rekordu za posledných 100 rokov.
Počas tohto obdobie sa na prvom mieste vystriedalo
11 jaskýň a rekord vzrástol 5 násobne (od 329 m
v Abisso di Trebiciano pred 100 rokmi).

Treba tu ale upozorniť, že nový hĺbkový rekord je
veľmi ohrozený. Na jar 2003 má prebiehať veľká
medzinárodná 2,5 mesačná výskumná výprava
v Mexiku, v systéme Cheve, kde je možnosť získa-
nia hĺbky nad 2,5 km (presne 2547m). Je tam už
známa horná časť tohto systému – v jaskyni Cheve
je hĺbka 1386m, ako aj v dolnej časti – vodorovne
prebiehajúcej výverovej jaskyni Cueva del la Mano
je čosi ako počiatok Lamprechtsofenu. Koncové
body týchto známych jaskýň delí od seba vzdia-
lenosť 12 km, avšak v polovici tejto vzdialenosti
blízko predpokladanej trasy perspektívneho spojenia
je veľká jaskyňa Cuvea Charco. Jej spojením
s Cheve, na čom má pracovať spomínaná výprava,
by jaskyni dalo hĺbku 2253m.

Wojciech W. Wiśniewski
preklad Z.Hochmuth
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Nový svetový rekord v hĺbke jaskyne
– 1733 m v Gouffre Mirolda



Hrkolce1

-Najnovší pozdrav v horách: - A povolenie máš ?

-Keď ti bude smutno v jaskyni, zapni si rádio. Bude ti smutnejšie.

-Ani v jaskyni pečené netopiere nelietajú ponad taniere.

-Celý život zasvätil jaskyni - a reume.

-Ľudia sa boja ísť k prameňu. Strašia tam odpadky.

-Láska hory prenáša, ale v jaskyni ti ani skalu nepomôže odniesť.

-Aj jaskyniari majú svoje tituly. Najtenší má titul-syfón.

-Kto si chce prehĺbiť vedomosti, ešte nemusí byť jaskyniar.

-K technickým pôžitkom v jaskyni patrí nepochybne lopata.

-Tak odflákal prácu v jaskyni pri kopaní, že dostal na ňu aj záručný list.

-Zakopal si fľašku liehu. Teraz ho bolí hlava, lebo nemôže to miesto nájsť.

-Žena mu zakazovala chodiť do jaskýň, ale matka príroda bola silnejšia.

-Všetko čo mu prišlo na um to bola tma.

-Dobrá ekonomika pozná dovoz a vývoz. V jaskyni ide len o vývoz.

-Priveľa energie sa míňa práve pri diskusiách na tému o kopaní v jaskyni.

-Čo si slepý? Nevidíš, že je tu tma!

/1/ Hrkolce - niečo nedovarené napr. ryža..., alebo hrče na hlave, keď si zabudneš prilbu.

Pre Spravodaj SSS napísal Vlado Škuta st.,

V Liptovskom Hrádku dňa 16.02.2003
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Summary
The main contribution in the 1st issue of the Bulletin of SSS in the year of 2003 is the Annual

report of the organization refered by Zdenko Hochmuth, the chairman. The report consists of the
reports of single organization units - caving groups and clubs. The report states the fact that
Slovak speleological society had 774 members being associated in 45 clubs and groups at the end
of 2002. Their activities resulted in more than 2000 terrain actions during which 5799 of cave
spaces were discovered and 10 370 m of cave spaces were mapped. Among the most interesting
discoveries there belong The Plavec abbyss and The cave of faithful which is published in the
issue. In the year of 2002 several incidents in underground happend. However, they ended more-
less happily. In the column devoted to organization reports, J. Tencer presents an updated chart of
the longest and the deepest Slovakia caves though there are relatively few changes. The longest
system of The Demänová caves is 32962 m long and the deepest - The Old castle cave is 432 m
deep yet for many years. Also the entire version of the agreement with Slovak caves administra-
tion, which by course of law took a garantia over the protection of Slovakia caves.

In the bulletin we can read interesting news regarding a speleological research in Slovakia. A
new abbyss in Low Carpathians - Plavec abbyss is 335 m long and 70 m deep. Due to the unique
and not damaged dripstone decoration it falls in a group of the most beautiful caves in Slovakia.
A group from Plavecké podradie can brag about its further discovery - 65 m long Hubek´s cave.
In High Tatras Mts., in the massif of Úplaz, a number of new caves is increasing. The Cave of
faithful which was discovered due to speleologists from Bratislava, Košice and other places,
belongs to such surprises (see the piscture in the Bulletin cover). Cavers from Brezno respond to
the contribution about would-be discovery in Horehronské podolie Mts, which was written
before. The Winter sun cave is mentioned there.

Cavers from Ružomberok also can brag about a new cave. In the massif of Zvolen (Great Fatra
Mts., near Donovaly) they discovered perhaps a relict of huge fossil corridor - The Cave in Tesné.
After all, our traditional contributor P. Holúbek informs us about the another cave - Clay explo-
ring in Ján valley (Low Tatras Mts.), which have been digged out after a heavy work. P. Holúbek
also warn us before a possibility of water contamination which can be caused by the waste filling
an abbyss near Važec. He informs also about the actual number of caves registered by Slovak
museum of nat. prot. and speleology as well as about activities of the museum´s speleology dpt.
Two interesting articles were written by N. Danko, member of Comission for speleodiving. These
are about the activities of the section of the above-mentioned group resident in Moldava n.
Bodvou. It is a discovery of relatively spacious hall-like space in The Moldava cave labyrinth and
also an exploration of the well in The Krásna Hôrka castle (more than 70 m deep).
On the occassion of 30th anniversary of the Stratená cave system discovery, the chairman of
Speleoclub Slovak paradise, Mr. J. Tulis, evaluates the foregone years since one of the most
important discovery in Slovakia. Z. Jerg turns back to the safeguarding action in Hungaria, which
was published in the Bulletin before, in a detailed review of the hungarian publication published
on above mentioned occassion. P. Holúbek brings a review of Šurka and Gregor´s report from
karst of Tribeč Mts. As to activities in foreign countries, a participation of slovak diver D. Hut ňan
in the expedition to Mexico is to present. Our permanent contributor from abroad, W. W.
Wisniewski has written an article about the newest important discovery in polish Tatras Mts. and
also about the backround of making a world depth record in the french Mirolda cave.

Compiled by Z. Hochmuth
Translated by Gabi Lešinský




