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Rok 2019 možno považovať za štan-
dardný z hľadiska aktivity, objavov 
a dokumentácie, a snáď aj stavu na-
šej spoločnosti. Členovia SSS opäť 
aktívne pôsobili v domácich a zah-
raničných krasových oblastiach. Na 
sekretariát boli doručené výročné 
správy od všetkých skupín a klubov. Zo 
správ vyplynulo, že v uplynulom roku sme 
uskutočnili minimálne 2774 akcií, naši členovia 
napísali a odovzdali 1198 technických denníkov. 
Doma sme objavili 5,9 km chodieb a v zahraničí 
13,1 km. Doma sme zamerali 13,1 km podzem-
ných priestorov a v zahraničí najmä zásluhou 
K. Kýšku, J. Grega a M. Olšavského sa zdoku-
mentovalo až 23,2 km podzemných priestorov. 
Na sekretariáte na čiastočný pracovný úväzok 
pracovala M. Strmenská. Dňa 10. mája 2019 sa 
uskutočnilo v prednáškovej miestnosti Sloven-
ského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva  
v Liptovskom Mikuláši zasadnutie predsedníc-
tva, a následne zorganizovala v Liptovskom Jáne 
M. Tršková s K. Kýškom Speleomíting. Jaskynia-
ri zo Spišskej Belej zorganizovali v Belianskych 
Tatrách jaskyniarsky týždeň. Na sekretariáte 
SSS sa uskutočnili tri zasadnutia výboru a kon-
trolnej komisie, kde sa riešili aktuálne záležitos-
ti. Za dosiahnuté výsledky patrí všetkým našim 
členom úprimné poďakovanie.

V tomto roku nám končí spoločná celoslo-
venská výnimka, ktorá nás oprávňuje na pries-
kum jaskýň. Vedenie spoločnosti sa ju bude 
snažiť predĺžiť tak, aby sme opäť mohli plošne 
pôsobiť na celom území Slovenska, žiadosť 
na Ministerstvo životného prostredia už bola 
podaná. Aj napriek rovnakej spoločnej výnimke 
má každá skupina iné podmienky, ktoré samoz-
rejme závisia od stupňa ochrany, dostupnosti 
lokalít, rozhodnutí majiteľov pozemkov, ale aj 
od medziľudských vzťahov. Určite je pre nás 
jaskyniarov užitočné poznať miestnu situáciu 
a dobre vychádzať s ľuďmi, ktorí v krase pracu-
jú alebo sú tu doma a viac-menej sme od nich aj 
závislí. Ideálny stav by bol taký, keby majitelia 
pozemkov, lesníci, či poľnohospodárske aj och-
ranárske zložky mali záujem o našu činnosť, 

a spolu s nami mali podiel na pries-
kume krasových území. Možno si to 
ani neuvedomujeme, no nielen celá 
spoločnosť, ale aj my jaskyniari 
čelíme obrovským výzvam, ktorých 
dôsledky nedokážeme z hľadiska 

súčasného stavu poznania zhodno-
tiť. Veď napríklad – ak by niekto pred 

sto rokmi povedal, že na Chopku v Demä-
novskej doline sa v zime budú lyžovať denne 
tisícky lyžiarov, tak by žiadny vtedajší súdny 
a triezvo uvažujúci pastier či drevorubač nepo-
važoval toto tvrdenie za reálne. A situácia dnes? 
Bačov s pomocníkmi tu už niet, civilizáciou boli 
vytlačení krátko po roku 1989, a prácu lesníkov 
počtom násobne prevyšujú vlekári, hotelieri, 
údržbári, čašníci, kuchári, bufetári či záchranári 
turistov a lyžiarov. Návštevnosť Demänovskej 
doliny v zime prekročila tisícky osôb, čo je 
v kontraste so stavom iba spred pár desiatok ro-
kov, keď bola prakticky nulová. Aký to má alebo 
bude mať vplyv na kras a jaskyne dnes, zajtra 
a napríklad o sto rokov?

Ak nemenovaný člen SSS zverejní zo svojho 
okolia súradnice vchodov do všetkých jaskýň 
s textom, že on je progresívny a predstavuje 
pokrok, tak je to správne? Napríklad polohy 
hniezd dravých vtákov sú medzi ochranármi 
utajované a nikde nenájdete ich polohu jedným 
kliknutím správneho tlačidla na internete. A to 
vtáky hniezdia iba pár mesiacov do roka, a mies-
to ich hniezdenia sa môže z roka na rok meniť 
podľa okolitých podmienok. Ale vchody do 
jaskýň sú nemenné, vytvárali sa milióny rokov, 
a ukrývajú nesmierne geologické, archeologické, 
paleontologické, historické a aj iné, dnes možno 
ani netušené hodnoty a tajomstvá. Máme právo 
sprístupniť o nich všetko a všetkým bez akej-
koľvek bariéry? Najmä ak nemáme absolútne 
žiadnu záruku, že naše údaje nezneužije nikto 
na devastáciu jaskyne? Napríklad na otázku, kde 
sú všetky medvedie lebky z Dračej, teda Čiernej, 
dnes Ľadovej jaskyne z Demänovskej doliny, 
nevie odpovedať nik. Stratili sa v čase, no bol to 
človek, ktorý z rôznych, hoci aj dobrých úmys-
lov spôsobil dnešný stav. Ak by sa o tejto lokalite 
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nebolo písalo už v stredoveku, a jej vchod by bol 
objavený napríklad v roku 2019, tak odpoveď na 
túto otázku by bola určite diametrálne odlišná.

Získané informácie, ktoré vynášame spod 
zeme na povrch, treba sústreďovať, triediť, a sa-
mozrejme aj zverejniť, veď bez toho by naša 
činnosť nemala zmysel, a boli by sme na úrov-
ni primitívnych devastátorov jaskýň. Ale skôr, 
než odpovieme niekomu na otázku: Kde je tá 
lokalita a čo sa tam nachádza? – spýtajme sa 
záujemcu: Teší nás váš záujem o jaskyne. A na čo 
vám to bude? Podľa charakteru odpovede treba 
zvážiť našu odpoveď. Zamyslime sa ako nás jas-
kyniarov a naše súčasné aktivity budú hodnotiť 
generácie, ktoré prídu po nás o 100 či 200 rokov? 
Preto diskutujme, počúvajme sa navzájom, štu-
dujme, poučme sa z chýb v zahraničí a hľadajme 
cesty ako zachovať hodnoty a tajomstvá jaskýň 
aj pre budúce generácie.

Informácie, ktoré sa ešte pred pár rokmi šírili 
napríklad klasickou poštou niekoľko dní, sa 
dnešnou technikou dokážu rozšíriť za niekoľko 
sekúnd. Na prvý pohľad je to výhoda, ale prax 
medzi nami jaskyniarmi ukazuje niečo iné. Ak 
niekto musel v minulosti napísať list, vložiť 
ho do obálky a zaniesť na poštu, tak to bola 
postupnosť, ktorá si vyžadovala čas, a aj z tohto 
dôvodu sa tých listov neposielalo až tak veľa. 
Dnes, z pohodlia kancelárie, ale najnovšie už aj 
z telefónu, keď idete napríklad po ulici, v návale 
zlosti dokážete za okamih informovať celé pred-
sedníctvo o svojich pocitoch bez hlbšej analýzy. 
Priznám sa, že sa to stane aj mne, no vypustená 
veta sa už naspäť zobrať nedá.

Stanovy SSS vznikali na konci 20. storočia, 
keď bol iný svet. Nebolo vtedy mailov a ani 
mobilov, komunikovalo sa vtedy inak. Stanovy 
boli zostavené podľa odskúšaných vzorov z mi-
nulosti, ktoré sa osvedčili pri riadení podob-
ných spolkov ako naša spoločnosť. Podľa stanov 
je najvyšším riadiacim a výkonným orgánom 
SSS valné zhromaždenie, potom predsedníc-
tvo a medzi ich zasadnutiami riadi spoločnosť 
zvolený výbor s jeho predsedom; kontrolným 
orgánom je kontrolná komisia. Členovia, ktorí 
boli do týchto orgánov zvolení, majú na to 
mandát a nezištne sa snažia viesť, usmerňovať 
a kontrolovať činnosť SSS. Každý člen by si mal 
uvedomiť, že ani najlepšie mienený e-mail, tým 
skôr ani sto zlostných a osočujúcich, nenahradí 
rozhodnutia predsedníctva, ktoré sa koná každý 

rok. Ten, kto chce zlepšiť činnosť výboru alebo 
spoločnosti, nech svoje myšlienky ako delegát 
pred predsedníctvom či valným zhromažde-
ním predloží ako návrh pre výbor na zaradenie 
do rokovania vrcholných orgánov SSS, kde sa 
po diskusii spravodlivým hlasovaním väčšinou 
rozhodne. Je správne, ak sa niekto snaží ovplyv-
ňovať spoločnosť nepremyslenými tvrdeniami, 
ktoré prostredníctvom informačných kanálov 
šíri medzi členmi spoločnosti? Predtým, na 19. 
valnom zhromaždení v roku 2018 jeho kandida-
túru do výboru SSS delegáti vo voľbách odmietli 
a na predsedníctvo v roku 2019, kde mohol 
presadiť svoje návrhy pred celou SSS, a konfron-
tovať ich tak so zástupcami takmer 1000 členov 
našej spoločnosti, neprišiel.

Niekoľko rokov členovia dvoch skupín s pod-
porou SSS organizujú speleologickú školu. Uš-
ľachtilá myšlienka, na uskutočnení ktorej sa 
zúčastňujú mnohí naši členovia ako lektori. Za 
roky pôsobenia táto škola vychovala desiatky 
jaskyniarov, z ktorých časť sa stala aktívnymi 
členmi SSS. Organizátorom tohto podujatia 
patrí vďaka za ich čas, vynaloženú námahu, 
a najmä za ich entuziazmus. V roku 2019 vzni-
kol podobný projekt, ktorého realizácia spôsobi-
la zbytočné napätie v spoločnosti, a pritom sta-
čilo iba komunikovať a počúvať druhú stranu.

V tomto čísle Spravodaja prinášajú jednotlivé 
skupiny a kluby správy o činnosti za predchá-
dzajúci rok. Pri ich čítaní je zrejmé, že pred-
stavujeme skupinu ľudí s rôznymi záujmami, 
vzdelaním, názormi a aktivitami. Jaskyniarstvo 
a radosť z poznávania krasu a pobytu v ňom by 
nás však malo spájať, nie rozdeľovať. Tak ako 
v 20. storočí prešlo jaskyniarstvo nevídanými 
zmenami, tak to môže byť aj v storočí nasle-
dujúcom. Slovenské múzeum ochrany prírody  
a jaskyniarstva, Správa slovenských jaskýň a my 
sa podieľame na jaskyniarskych aktivitách, 
a svojimi činmi formujeme mienku okolitého 
sveta o nás. Ak budeme držať spolu, budeme sil-
nejší. Nedávno sme spoločne zachránili Brestov-
skú jaskyňu. Zajtra možno príde iná, podstatne 
zložitejšia výzva, ktorej budeme musieť čeliť. 
Verím, že náš tisícčlenný ľudský potenciál bude 
v budúcnosti využitý iba v náš prospech, a teda 
aj v prospech jaskýň a krasových území u nás 
doma i v zahraničí. Prajem všetkým čitateľom 
našej správy poučenie, inšpiráciu a splnenie nie-
len svojich jaskyniarskych očakávaní.
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Skupina sa v uplynulom roku veno-
vala terénnemu prieskumu Vrátnej 
a Belskej doliny, tiež prieskumu 
Tiesňav až po dolinu Obšívanka 
a vrch Oravcové. Pri prieskumoch 
sme bohužiaľ na nič významné 
nenatrafili. Za uplynulý rok sme 
na našich lokalitách uskutočnili 
celkovo 39 akcií, z ktorých sa vytvo-
rilo 23 technických denníkov. Viacero 
akcií máme odpracovaných aj v Strážovských 
vrchoch; ich presný počet ale neevidujeme.

Usporiadali sme niekoľko spoločných akcií, 
kde sa stretli jaskyniari z mnohých skupín 
Slovenska i Českej republiky. Prvou bola akcia 
v Kryštálovej jaskyni, kde sme vykopali sondu 
v Jaskyni nad Kryštálovou, no sonda nás utvr-

dila v tom, že pokračovať v kopaní tu 
nemá zmysel. Večer bolo v Štefano-

vej pripravené posedenie a guláš, 
ktorý pripravovala Iveta Štefková 
a Ján Muráň. Na druhý deň sme 
vykonali terénny prieskum Bel-

ských skál až po Belské vyvierač-
ky. Druhá akcia bola zameraná na 

oblasť Malého Kriváňa. Zúčastnili sa 
jej jaskyniari zo Speleoklubu Strážovské 

Vrchy a ČSS ZO 6-08 Dagmar. Na Malom Kri-
váni sme mali v pláne otvoriť sondu pri veľkom 
výduchu, nájdenom počas zimy. Na mieste nás 
ale zaskočila puklina široká pár centimetrov, 
ktorá sa smerom do masívu, žiaľ, nerozširova-
la. Vybrali sme si preto náhodne jedno miesto 
v línii závrtov, ktoré sa nám najviac pozdávalo.  

JASKyNIARSKA SKuPINA AdAmA VALLu – TERCHOVÁ

ČINNOSť JASKyNIARSKyCH SKuPíN A KLuBOV  
V ROKu 2019

Úderná zostava na Malom Kriváni; cez deň s nami bol aj 
Vlado Lieskovec so Šimonom Lieskovcom. Foto: T. Hampl

Otváranie novej lokality v doline Vyhnaná. Foto: T. Hampl

Boris Blažkovič s Ladislavom Drábikom ťahajú 
Tomáša Hampla z novej Malej puklinovej jaskyne na 
Malom Kriváni. Foto: M. Hamplová
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Po celom dni kopania sa nám 
podarilo dostať do pukliny, kto-
rá pokračuje smerom nadol, ale 
postup v nej sme kvôli bezpeč-
nosti odložili na neskôr. Na dru-
hý deň bolo v pláne za účelom 
fotodokumentácie navštíviť Kri-
vánsku priepasť a Priepasť ne-
prajníkov, ale v noci prišla búr-
ka, ktorá nám plány prekazila. 
Ráno, po svitaní, sme sa pobalili 
a odišli domov, no určite sa sem 
o rok vrátime.

Naši členovia sa venovali čin-
nosti nielen v jaskyniach, ale zú-
častnili sa aj na podujatí Vyčis-
time si Terchovú, kde sa zberali 
odpadky v okolí Terchovej. Vykonali sme údrž-
bu Studničiek v Tiesňavách a zhotovili stojan 
na bicykle. Zlikvidovali sme čiernu skládku 
odpadu pri osade Štefanová. Angažovali sme 
sa u našich kamarátov v Strážovských vrchoch 
v jaskyniach Kamenný dážď a Beňová Med-
vedia jaskyňa. Máme tu odpracovaných veľa 
akcií, na ktorých sa podarili krásne objavy, za 

čo si našich priateľov veľmi vážime. Na záver 
tohto roka sa nám počas terénneho prieskumu 
podarilo určiť miesto, kde sme vykopali novú, 
odhadom zatiaľ 12 metrov dlhú, fluviokrasovú 
jaskyňu. Je síce zatiaľ bez prievanu, no veríme, 
že nás pustí ďalej.

Tomáš Hampl
vedúci skupiny

Organizačné správy SSS

Pri terénnom prieskume Na červenej hline – každý si chce nájsť novú 
jaskyňu. Foto: T. Hampl

JASKyNIARSKA SKuPINA ARAGONIT

Už po 11. rok bola práca JS Aragonit za-
meraná na prácu v lokalite Lomu Kraľovany 
II v oblasti Prírodnej pamiatky Kraľoviansky 
meander. Celkom sme v tomto roku zorgani-
zovali 46 akcií. Z nich 28 sme realizovali v lome 
Kraľovany II. Trinásť akcií sme uskutočnili už 
na piatich tradičných zahraničných akciách na 
Istrii. Tu sme pridali na prianie Silvia Legoviča 
medzi naše pracovné ciele aj jednu novú ko-
páčsku lokalitu v 20 metrov hlbokom závrte 
Speleolit; ten slúži ako cvičný lezecký polygón 
na súkromnom pozemku v areáli sprístupne-
nej Jamy Baredine.

V Jaskyni Ľudmila sme vykonali tri akcie 
pri obhliadaní škôd, ktoré spôsobili neznámy 
páchatelia po tom, čo po tretí krát násilne 
prenikli cez ochranný uzáver jaskyne. Na akcii 
22. 7. sme urobili aj plánované doplňujúce 
meranie predtým nedôležitých a malých odbo-
čiek na hlavnom ťahu jaskyne, vo Vlčom brlo-
hu (Sienka päťdesiatnikov), a pod Barokovým 
balkónom, celkom deväť polygónových ťahov 

s dĺžkou 19,63 m, čím dĺžka zameraných častí 
jaskyne vzrástla z pôvodných 231,67 m na 251,3 
m. Pritom v zadnom trakte jaskyne stále zostá-
va nedomeraných 8 až 10 m ťažko prístupných 
priestorov (M. Hulla, E. Piovarči, A. Piovarčiová). 
Systém jaskýň Ľudmila a Jaskyňa udavačov tak 
dosiahol dĺžku 282,3 m s deniveláciou 10 m. Po 

Naša tretia letná výprava na Istrii. Sily sme sústredili  
v roku 2019 len na kopanie v Juránskej jaskyni.
Foto: M. Lokajová
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prepojení jaskyne Ľudmila s Jaskyňou nad dia-
mantovým vŕtaním (494 m n. m.) s dĺžkou 29,6 
m, by tento systém mohol presiahnuť dĺžku 
318 m a Jaskyňa Ľudmila by sa tak dostala na 
druhé miesto v dĺžkovom rebríčku jaskýň v PP 
Kraľoviansky meander. Preto je toto prepojenie 
našim najbližším cieľom.

Sezónu sme zahájili na naše pomery o čosi 
neskôr. Aj preto, že v mesiacoch január a feb-
ruár som sa intenzívne venoval príprave sprá-
vy za predchádzajúci rok a príprave troch 
rozsiahlejších článkov do regionálnej ročenky 
Jaskyne a hory s názvami: Takmer 1000 metrov 
do mínusu – retrospektívny pohľad na Slovenský 
hydrologický rekord v Malej Fatre, Jaskyniarsky 
Ekodeň v lome Kraľovany II a 10 výročie objave-
nia jaskyne Ľudmila, Diaľničný tunel Korbeľka, 
jaskyňa Ľudmila a 5 výjazdov JS Aragonit na 
Istriu 2017. K článkom sme publikovali celkom 
149 fotografií, z toho 21 celostranových (aj 
na titulnej strane obálky). JS Aragonit pod-
porila vydanie jubilejnej regionálnej ročenky 
Žilinského kraja Jaskyne a hory čiastkou 100 
Euro. Príspevky a dvojstránku jaskyniarskych 
vtipov som redakcii poskytol k publikovaniu 
na žiadosť šéfredaktora po tom, čo sme ho na 
jaskyniarskom Ekodni požiadali o vydanie bro-
žúry o výsledkoch našej speleologickej činnosti 
a prieskume jaskyne Ľudmila. Podmienkou 
bolo prispieť do desiateho jubilejného ročníka. 
Nuž a tak sa stalo. V minulosti ma radi v re-
dakcii Spravodaja SSS so svojimi dlhými písač-
kami posielali do Roľníckych novín, takže som 
dlhšiu dobu ako nevyzretý autor nepublikoval, 
a preto sme si chceli tie články o našej práci 
a skromných výsledkoch v PP Kraľoviansky 
meander a v lome Kraľovany II vydať sami. 
Tak, aby sme neuberali nikomu priestor na 
publikovanie hodnotnejších príspevkov, lebo 
uznajme si, nič tak zásadné a prelomové sme 
zasa za tých desať rokov v prekopávaní sutín 
v lome nedosiahli. Snáď len to, že objav jasky-
ne Ľudmila pomohol dostať diaľnicu na úseku 
Turany – Hubová z povrchového variantu do 
tunela Korbeľka.

A zrejme nebude také jednoduché niečo vy-
dať, dokiaľ si na to sami nezabezpečíme po-
trebné prostriedky. Skrátka, čo nepublikuješ, 
ako raz povedal doc. Zdenko Hochmuth, ne-
existuje. Preto píšem zatiaľ aspoň tie obsiah-
lejšie správy.

Prvú akciu sme uskutočnili až 23. marca 
v masíve Hoblíka. Monitorovali sme prievany 
v Jaskyni medzi šutrami, situovanej vo výške 
cca 620 m n. m. v juhozápadnom strmom sva-
hu lomu (M. Hulla, E. Piovarči).

Len desať akcií sme v prvom polroku ve-
novali kopačským prácam v Pieskovej jas-
kyni, ktorá sa nachádza v lome pod cestou, 
vedúcou z lomu okolo malého jazera, popod 
mohutný zosuv do sedielka nad jazerom a do 
dolinky Suchie. Po zime, na prvej akcii 31. 
marca (M. Piovarčiová, E. Piovarči) sme zistili, 
že sa z portálu vchodu zrútila časť zoškrapo-
vateného stropu, a že do pieskových sedimen-
tov kopaná, 6 m dlhá chodba, bola zavalená 
hromadou piesčitého sedimentu, ktorý sa 
odlepil a zrútil zo stropov. Zistili sme, že po 
zime dolomitické vápence poriadne zvetráva-
jú – najmä po tom, čo portál jaskyne stratil 
stabilitu odťažením sedimentu, gravitačne 
pôsobením mrazu a vody veľmi rýchlo zvet-
ráva. Na akciách 20. a 21. apríla (P. Kozoň, M. 
Piovarčiová, E. Pioavrči) sme vyčistili portál 
vchodu a začali ťažiť zo stropov zrútený jem-
ný sediment. Okrem vykopaných odvetraných 
blokov so škrapami sme pod portálom našli 
i spadnutý cca 40 kg vážiaci balvan, ktorý 
sa odlúpil zo stropu, kde bol prilepený iba 
pieskom. Napriek riziku, ktoré nám hrozilo 
sme pokračovali v prácach a v čistení prvých 
štyroch metrov jaskyne.

Na ďalších štyroch akciách, 4., 7., 8., a 12. 
mája, sme pravidelne ťahali z jaskyne vo dvojici 
P. Kozoň a E. Piovarči po 30 až 33 prepraviek 
piesku. Vidíme päť metrov dopredu a vzadu 
vpravo sa črtá prítokový koridor. Strop je pev-
ný, len zľava hrozí zával vo forme ťažkých, jar-
nou vodou nasiaknutých pieskov a ílov. Z čel-
by sála chlad. Na vrchu stúpania závalu stena 
stropu padá nadol. Za horizontom zrútenej 
pieskovej hromady s jedným veľkým blokom 
priestor pokračuje do masívu jeden až dva 
metre. Jaskyňa tak dosiahla dĺžku 8 m. Hoci 
je strop vpravo evidentne korodovaný vodou, 
nemáme odvahu sa tlačiť a plaziť popodeň, 
keďže nevieme s istotou či je stopercentne 
pevný, a či nám ešte niečo nemôže vypadnúť 
na chrbát. Rozhodli sme sa, že najskôr opatrne 
a potichu vyprázdnime priestor, ktorý sa pred 
nami otvára, v šírke 2 až 3 m. Výška priestoru 
presiahla dva metre.
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V utorok, 8. mája, počas práce s nádychom 
adrenalínu, sa pri nás na ceste zastavil pán 
Bohuš Hnilica, bývajúci v Rieke. Porozprával 
nám o jednom veľkom komorovom odstrele 
v lome. Dozvedeli sme sa, že keď v mies-
tach nad veľkým jazerom prevádzali komo-
rový odstrel, do ktorého navážali danubit 
vo fúrikoch, museli sa pred tým odstrelom 
pootvárať obloky nielen v Rieke, ale aj v Kra-
ľovanoch, a samozrejme, celá Rieka bola vy-
sťahovaná. Vtedy sa stalo to, čo nikto zo 
streľmajstrov v lome nečakal. Tlak z komo-
rového odstrelu im z veľkej časti unikol do 
podzemia a jeho účinok bol prekvapivo slabý. 
Odstrel sa konal v miestach, kde dnes priteká 
do jazera voda z vyvieračiek. Tak toto je pre 
nás skutočne zaujímavá informácia. Práve 
v týchto miestach nám totiž predpovedal ne-
menovaný senzibilný zdroj v roku 2015 naj-
väčší podzemný priestor na lokalite, čo sme 
samozrejme považovali za málo pravdepo-
dobné. Logiku to ale má aj kvôli výskytu spo-
mínaných vyvieračiek. Navyše práve severne 
od vyvieračiek naráža potok v Suchej dolinke 
už veky takmer kolmo na rozhranie medzi 
granitoidnými horninami a vápencami gu-
tensteinského typu i wetersteinskými dolo-
mitmi nepretržite, zatiaľ čo iné ponory, ktoré 
vytvárali aj jaskyňu Ľudmila, sú pre postupné 
zarezávanie dolinky aktívnym tokom dávno 
opustené. Naviac, vápencové a dolomitické 
horniny sú tu v dôsledku tektonického pre-
pracovania a zvetrávania intenzívne alterova-
né až na tektonický íl, príp. mylonitizované, 
a preto mohli invázne vody Suchého potoka 
veľmi razantne prenikať tektonicky posti-
hnutými vápencovými horninami a rýchlo 
ich vyplavovať i rozpúšťať – preto smerom 
k jazeru mohli vytvoriť i väčšie krasové prie-
story. To sa potvrdzuje aj touto informáciou 
o nevydarenom komorovom odstrele.

Navyše, pri veľkom zosuve v lome, v marci 
2013, vznikla v oblasti bodu NDS 640 vo 
výške cca 490 m n. m., asi 150 metrov se-
verovýchodne od Pieskovej jaskyne, výrazná 
poklesová zóna, ktorú sme dokumentovali 
23. apríla 2013. Táto zóna bola štyri metre 
hlboká, šesť až 10 m široká a minimálne 30 až 
40 m dlhá, pričom jednoznačne dokazovala, 
že v dôsledku bočných tlakov zosuvu sa tu 
zrútil veľký krasový priestor. A to len 50 m od 

miest nad krasovými vyvieračkami, kde som 
telestéziou, na základe informácii od senzibila 
o najväčšom krasovom priestore na lokalite, 
zaznamenal 18. marca 2015 aj mimoriadne 
silné anomálie.

Keď to všetko zhrnieme, museli v masíve 
nad vyvieračkami existovať, a pravdepodobne 
ešte existujú, veľké priestory. Samozrejme, je 
otázne, do akej miery boli tieto priestory ko-
morovými odstrelmi poničené. Avšak to, že 
tam boli, dokazuje nielen rozprávanie pána 
Hnilicu o komorovom odstrele, ale aj výko-
pové práce v Pieskovej jaskyni, ktoré odkryli 
pomerne veľký krasový priestor resp. koridor, 
smerujúci do masívu pod zosuvom, zasypaný 
sedimentmi. Tak ako aj veľká poklesová zóna 
v oblasti bodu NDS 640, ktorá vznikla náhle 
počas zosuvu v apríli 2013. To všetko svedčí 
o značnom skrasovatení dolomitických vápen-
cov i v tejto časti lomu.

Na akcii 20. mája máme už z  jaskyne vyťa-
žených viac ako 4 m3 materiálu a zisťujeme, 
že priestor prítokovej chodby je naozaj veľký, 
s oválnym nepravidelným profilom širokým 
i viac ako 3 m a vysokým 2 až 2,5 m. Tento 
priestor, rozhodne väčšieho charakteru ako 
priestory v Ľudmile, smeruje šikmo do masívu 
a stáča sa na severo-severovýchod. Našli sme 

Piesková jaskyňa – priestor je tu vysoký vyše dvoch 
metrov. Niečo také priestranné sme tu naozaj nečakali. 
Chodba vedúca na sever je na naše pomery skutočne 
rozmerná. Foto: P. Kozoň
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však aj jeho pokračovanie smerujúce do 
hĺbky 4 m južne od portálu. Vzhľadom 
na intenzívne povrchové gravitačné zvet-
rávanie v lome, som sa obával, že portál, 
ktorý sme otvorili, nemusí vydržať dlho 
bez zmeny, aj vzhľadom na dlhodobé 
daždivé počasie. Už po zime sa začal 
portál vchodu gravitačne rozpadať, a to 
neveštilo nič dobré. A skutočne, 1. júna 
2019, počas rutinnej obhliadky uzáve-
ru jaskyne Ľudmila (M. Piovarčiová E. 
Piovarči), sme našli portál Pieskovej jas-
kyne zrútený a rozlámaný do veľkých 
blokov, čo sa zosunuli do priestoru, 
ktorý sme v pieskoch vykopali. Dažde 
trvajúce viac ako týždeň rozryli jarkami 
nielen cestu nad jaskyňou, ale prívalová 
voda stekala z cesty dokonca priamo 
do jaskyne. Voda stekala po zapieskova-
ných poruchách medzi blokmi a zvetra-
ný portál, ktorý sa nachádza štyri metre 
pod cestou, doslova destabilizovala. Ak 
by sme aj chceli zosunuté bloky odstrá-
niť, ohrozili by sme už cestu nad jasky-
ňou, ktorou miestni urbárnici zvážajú 
z dolinky Suchie na ťažkých nákladných 
autách drevo. Z Pieskovej jaskyne sme 
vyťažili celkom viac ako 12 m3 materiálu 
a odrazu nastal koniec. Zrútenie jej por-
tálu dokazuje, aké je tu prostredie ne-
stabilné, a aká je v ňom práca riskantná 
a neistá. Nastal najvyšší čas si od lomu 
oddýchnuť.

1. júla sme ešte vyrazili na cvičné skaly v Bel-
skej doline, kde sme vykonali revíznu návšte-
vu dvoch zaujímavých jaskýň: Líščej priepasti 
a Chladnej diery, v ktorých uvažujeme v bu-
dúcnosti začať vykonávať občasné pracovné 
akcie (M. Hulla, E. Piovarči, M. Puškášová, P. 
Kabzan, M. Lokajová).

8. až 12. júna sa uskutočnil prvý náš výjazd 
do krasu Istrie. Akcie sa zúčastnilo celkom 
šesť ľudí: štyria Aragoniťáci – P. Kozoň, M. 
Hulla, M. Puškášová, E. Piovarči a dvaja hos-
tia – P. Kabzan a M. Lokajová. Po absolvova-
ní tradičného dňa v Slovinských Alpách, kde 
sme obdivovali nádheru vodopádu Perečnik 
v doline Vrata pod Triglavom a navštívili sme 
okrem jazera Bled aj Bohinjské jazero, bola 
naším hlavným cieľom Juránska jaskyňa, kde 
sme po dlhšej dobe konečne opäť zahájili ko-

páčsku činnosť v našom deväť metrov dlhom 
a štyri metre hlbokom výkope. Vyťahali sme 
21 nákladov a zakopali sa okolo steny vpravo 
k paralelnému kanálu, ktorým pretekajú ob-
časné jarné vody.

4. až 10. júla sme uskutočnili druhý najpo-
četnejší výjazd k Poreču. Akcie sa zúčastnilo 14 
ľudí, na Istriu sme dorazili v štyroch autách. 
Za Aragonit sa zúčastnil J. Litvík, P. Lauko, 
M. Puškášová, S. Puškášová a E. Piovarči. 
Z Terchovej dorazili Jano a Roman Muráňovci 
s Peťom Pollákom a s čelbárom až z Oravy. Za 
rekreantov P. Grochal, A. Zimany, J. Zjavko, 
a Táňa a Vivien Klopstockové. Do Slovinska 
sme sa dostali po nočnej jazde na trase Kranj-
ska Gora, Vrata, Bled, Bohinj. Vyšlo vcelku 
pohodové počasie. Navštívili sme úžasný vo-
dopád a divoký kaňon v Gvozde Martuliek 
a potom sa presunuli k chate Aljaževov dom 

Juránska zátka, 100 metrov v jaskyni – čelba v hĺbke 24 metrov. 
Domáci neveria, že sa nám podarí ílovú zátku prekonať, ale my to 
len tak rýchlo nevzdáme. Foto: P. Pollák
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pod severnou stenou Triglavu. Objavili sme  
i druhý vodopád Perečnika. Julinky sú nádher-
né! Na Istrii sme opäť uskutočnili len jedinú 
akciu, a to v Bahenných kúpeľoch Juránskej 
jaskyne. Tentokrát sme však zo sondy vyťahali 
až 50 nákladov. Mančaft sa poriadne snažil 
a rýchlo sa striedajúc po dvaja na čelbe, pre-
hĺbili sme chodbu o takmer pol metra. Bude 
treba ešte viac, aby sme mohli ľahšie podkopať 
strmo klesajúcu stenu. Sľúbené zahájenie prác 
v Speleolite odkladáme, pretože chýbali laná a 
lezecká výstroj.

22. júla sme boli rutinne skontrolovať uzáver 
Ľudmily a po ceste autom do Žiliny sme sa 
zastavili pod hradom Strečno a vykonali do-
kumentáciu ponoru H5, v ktorom sme, stará 
garda, pred 37 rokmi tvrdo pracovali. Dostali 
sme sa vtedy 17 metrov ďaleko a do hĺbky cca 
7 m. Medzičasom potok našu prácu zmaril 
a vykopané priestory opäť zaniesol sediment-

mi. Predčasom sa tu však pustili opäť do 
práce varínski jaskyniari. Paľo Cvacho 
volal, či by som sa do ponoru nešiel 
pozrieť, a či by som nevedel poradiť ako 
postupovať ďalej. Pri prehliadke sme 
zistili, že sme boli zakopaní ešte o kúsok 
nižšie. Nuž, ťažko tu radiť, tu treba prísť 
pomôcť pracovať (M. Hulla, E. Piovarči, 
A. Piovarčiová, M. Piovarčiová).

31. júla až 7. augusta vyrazilo do ak-
cie v zahraničí sedemčlenné družstvo JS 
Aragonit: M. Hulla, P. Lauko, M. Hýll, M. 
Puškášová, A. Piovarčiová, S. Puškášová, 
M. Piovarčiová, E. Piovarči a naši priatelia 
motorkári P. Kabzan, M. Lokajová a M. 
Modrovský. Celkom sa akcie zúčastnilo 
jedenásť ľudí a šlo o jednu z najvýkon-
nejších akcií, akú sme v zahraničí v roku 
2019 uskutočnili. Najmä v Juránskej jas-
kyni padol rekord vo vyťahaných pre-
pravkách. Z dvoch pracovísk sa vytiahlo 
celkom 83 kopcom naložených prepra-
viek ílu. Hlavným cieľom akcie však bolo 
zaistenie pracoviska v závrte Speleolit, 
kde bolo treba najskôr vyhotoviť tri 
drevené rebríky a ukotviť ich do 10 m  
hlbokej šachty. Výrobu rebríkov a ich 
osadenie do priepasti sme uskutočnili 
počas troch akcií a začali sme aj so skú-
šobnou ťažbou, pričom sme narazili na 
špáru s evidentným prievanom. Silvio 

Legovič predpokladá, že po odťažení sedi-
mentov sa môže objaviť galéria s prepojením 
na sprístupnenú Jamu Baredine. V Julinkách 
sme urobili túru smerom k sedlu Luknja pod 
Triglavom a dokumentovali sme druhý, rovna-
ko nádherný, vodopád Perečnika.

27. až 31. augusta sme síce vyrazili na Istriu, 
ale ľudí sa mi nepodarilo dať dohromady, vyra-
zili sme teda len v trojici E. Piovarči, M. Piovar-
čiová, M. Puškášová a plnili sme si viac-menej 
dokumentaristické ciele v horách. „Objavili“ 
sme malebné jazierko na Zelenči a vyhliadku 
na Strednom vrchu s výhľadom na horských 
velikánov nad Gvozdom Martuliek; fotili sme 
v Jame Baredine a v Speleolite.

16. až 22. septembra sme sa v slabšej zostave 
na Istrii zišli opäť, ale tentokrát sme boli plne 
schopní akcie (P. Lauko, S. Černákova, V. Čer-
nák, E. Piovarči). Uskutočnili sme našu štvrtú 
pracovnú akciu v Juránskej jaskyni, kde sme 

Drevenými rebríkmi vystrojená šachta v závrte Speleolit pri 
Jame Baredine na Istrii. Aké tajomstvo skrýva? Foto: E. Piovarči
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vybudovali bazén na zber skvapovej vody zo 
stropov, aby sme mohli v budúcom roku, ak sa 
voda nazbiera, prepláchnuť odtokové kanály 
v sonde. Tento nápad dostal Silvio Legovič, a 
my sme ho pohotovo realizovali. Nechceli sme 
nejaskyniarov enormne vyťažovať, ale i tak sme 
vyťahali z novej sondy statočných 33 nákladov. 
V závere sme šachtu Speleolitu odstrojili a vy-
tiahli rebríky von, aby sa dali použiť aj v ďalšej 
sezóne. V lete 2019 sa nám teda podarilo počas 
štyroch akcií zo sond v Juránskej jaskyni vyťa-
žiť 187 prepraviek lepkavého sedimentu, čo je 
takmer 2 m3 materiálu. Domáci neveľmi veria, 
že by sa nám mohlo podariť uspieť, no my zasa 
dúfame, že keď to doma nejde, a osud nám 
určil takú jaskyniarsku biedu, možno práve tu 
máme šancu.

Po návrate z Istrijských dovolenkových dob-
rodružstiev sme v nedeľu 13. októbra vyrazili 
do terénu nad jazerom v lome Kraľovany II., 
opäť skontrolovať reťazou a zámkom provi-
zórne zabezpečený uzáver jaskyne Ľudmila, 
ktorý vandali poškodili na jeseň roku 2019. 
Reťazou sme uzáver provizórne zabezpečili 
5. 11. 2018 (M. Hulla, E. Piovarči). Na Sprá-
ve slovenských jaskýň sa medzičasom našli 
prostriedky na jeho opravu. 1. 10. 2019 sme 
od SSJ dostali žiadosť o vyhotovenie cenovej 
ponuky na opravu uzáveru a opancierovanie 
jeho dverí. Cenovú ponuku sme odoslali na 
SSJ 8. 10. 2019, teda presne do požadovaného 
termínu. Keď sme dorazili k jaskyni, našli 
sme pred ňou demonštratívne pohodené oko 
našej reťaze, ktoré bolo rozrezané brúskou. 
Hneď bolo jasné, že jaskyňa je opäť násilne 
otvorená. Po nalezení k uzáveru zisťujeme, 
že nielenže bola reťaz prerezaná, ale zmizli 
aj dvere uzáveru a bola odrezaná aj petlica 
z rámu uzáveru s pôvodným uzamknutým 
zámkom, takže sme prišli o dva zámky, reťaz i 
železné dvere. Ihneď sme privolali políciu. Pri 
fotodokumentácii, ktorú policajti robili, sme 
navyše objavili pred uzáverom na skalnej rím-
se odložený 27 cm dlhý a pri päte 7 cm široký 
stalagmit s čerstvým lomom. Museli ho tam 
zabudnúť páchatelia, alebo ho tam ponechali 
demonštratívne? Bolo zjavné, že výzdoba jas-
kyne bola poškodená. Lom na petlici uzáveru 
bol čerstvý, nezahrdzavený. Incident sa teda 
musel odohrať celkom nedávno. Predpokla-
dáme, že všetkých doterajších päť atakov na 

uzáver jaskyne Ľudmila má na svedomí jedna 
a tá istá skupina páchateľov. Do konca roka 
2019 sme potom absolvovali zložitý maratón 
17 akcií, na ktorých sme monitorovali jasky-
ňu a pracovali na oprave jej uzáveru. V jaskyni 
sme našli odlomené tri stalagmity a jeden 
stalakit. Po odvážení týchto odlomených častí 
na policajnom oddelení v Dolnom Kubíne, 
bola škoda na sintrovej výplni vyčíslená na 
1170 EUR. Správa slovenských jaskýň násled-
ne podala trestné oznámenie na neznámeho 
páchateľa.

Záver roka sme mali teda nezávideniahodný 
a perný, skrátka maratón akcií okolo uzáveru 
a nestíhali sme preto prísť pomôcť Varínskym 
jaskyniarom do ponoru v Hradnej päťke.

Záverom správy chcem poďakovať všet-
kým naším členom a priaznivcom, ktorí nám 
v roku 2019 fandili, pomáhali a ostali v lo-
movej puste ešte pri nás. Ďakujeme rangerom 
z NP Malá Fatra, ktorí nám prisľúbili pomoc 
pri občasnom monitorovaní uzáveru jaskyne 
Ľudmila i príslušníkom policajných hliadok 
z Policajného oddelenia v Dolnom Kubíne, 
ktorí prisľúbili námatkové hliadkovanie pri 
vchode. Ďakujeme za veľkú ústretovosť pri 
oprave uzáveru i starostovi Kraľovian, pánovi 
Palovičovi, ktorý nám ochotne poskytoval kľú-
če od rampy do lomu, jaskyniarom z OS Veľká 
Fatra, pracovníkom SOS Bird Life Slovakia, 
konkrétne Jozefovi Ridzoňovi, pracovníkom 
Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mi-
kuláši i Správy NP Malá Fatra za pomoc so 
zaistením potrebnej a dôležitej monitorovacej 
techniky, ktorá pomôže chrániť jaskyňu Ľud-
mila v lome Kraľovany II pred vandalizmom.

Záverečná štatistika členov a priaznivcov 
JS Aragonit s počtom odpracovaných akcií: 
I. Petraň (1), D. Švec (1), M. Barčík (1), T. 
Klopstockova (2), S. Čermáková (2), V. Čermák 
(2), M. Modrovský (3), P. Pollak (3), P. Grochal 
(3), J. Zjavko (3), A. Zimany (3), R. Muráň (3), 
P. Muráň (3), M. Straňay (3), Z. Vaceková st. 
(3), F. Vacek (4), J. Vacek (4), S. Puškášová (4), 
P. Kabzan (5), M. Lokajová (5), M. Hýll (5), A. 
Piovarčiová (6), J. Litvík (6), M. Piovarčiová (9), 
P. Lauko (10), M. Puškášová (11), P. Kozoň (17), 
M. Hulla (24) a E. Piovarči (46).

E. Piovarči
vedúci JS Aragonit
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Jaskynná skupina Arachnos – Sloven-
ský kras, nemá žiadné zmeny v zozna-
me členov ani vo svojom vedení. Jej 
členovia, podobne ako v predchá-
dzajúcom roku, svoju prieskumnú 
činnosť vykonávali najmä v Jaskyni  
v ponore Jašteričieho jazera (JVPJJ)  
a v Gombaseckej jaskyni.

Hlavným cieľom v JVPJJ v roku 
2019 bolo trvalé zníženie hladiny vody  
v prekonanom sifóne Puding, čím sa zabezpe-
čila jeho trvalá priechodnosť aj pri zvýšenom 
stave vody, a zvýšili sme tým i bezpečnosť na 

ďalšom pracovisku. Pozornosť sme ve-
novali hlavne dôkladnej príprave na 

prekonanie nasledujúceho polosi-
fónu, pretože situáciu komplikuje 
ťažko prístupný a stiesnený terén. 
Tiež sme sa zamerali na rozšíre-
nie alternatívnych možných pokra-

čovaní jaskyne a prestrojili Veľkú 
priepasť.
V Gombaseckej jaskyni sme uskutoč-

nili niekoľko mapovacích akcií, pár menších 
podporných akcií a jednu väčšiu akciu spojenú 
s bivakom v podzemí, počas ktorej sme na juž-

nom Jakubovom 
konci vytvorili 
dve sondy, pome-
nované Róbert 
a Snehulienka. 
V jednotlivých 
sondách plánu-
jeme pracovať aj 
v nasledujúcom 
roku. Dlhodo-
bejší pobyt s bi-
vakom zároveň 
umožnil vykonať 
práce vo väčšom 
rozsahu, čo tiež 
možno hodnotiť 
pozitívne.

Počas roka sme 
vykonali aj son-
dovaciu akciu 
na pracovisku 
H3. Vo vykopa-
nej sutine sme 
našli oceľovú 
podkovičku, asi  
z opätku topá-
nok. Počas akcie 
sa zatiaľ nezazna-
menal výraznejší 
prienik a bude tu 
treba vynaložiť 
viacej úsilia.

Ladislav Juhász
predseda jasky-

niarskej skupiny

JASKyNIARSKA SKuPINA ARACHNOS – SLOVENSKý KRAS

Sonda Snehulienka. Foto: L. Juhász

Sonda Róbert. Foto: L. Juhász
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Pracovnú činnosť klubu sme zamerali 
na lokalitu Ardovská vyvieračka, kde 
sa realizovali viaceré pracovné akcie, 
zamerané na kontrolu stavu vody 
a meranie úrovne CO v ovzduší. 
Túto jaskyňu navštívili aj študenti 
z UK Košice, ktorí vykonávali loka-
lizáciu šťúrikov. Peter Papko v spo-
lupráci s Jurajom Kankulom pracova-
li na rozšírení prechodu z druhej do tretej 
úrovne Ardovskej jaskyne, kde pre kolísajúci 
obsah (nedostatok) kyslíka mohli uskutočniť 
len jednu pracovnú akciu.

V spolupráci so Speleo Rožňava sa Gabriel 
Jakab a Peter Papko zúčastnili expedície do 
Čiernej Hory; opis akcie uvádza vo svojej sprá-
ve Speleo Rožňava.

Peter Papko a Gabriel Jakab po celý rok spo-
lupracovali s jaskyniarmi z Maďarska. V Ma-
ďarsku P. Papko navštívil mnoho jaskynných 
lokalít, napr. István Lápai barlang, Szepesi 
barlang, Vass Imre barlang, Létrási vizesbar-
lang a ďalšie, navštívil aj Taliansko – lokality 
Grotta Ercole, Grotta della Margherita a Orto.

Jozef Grego navštívil viaceré lokality 
vo svete. Zúčastnil sa speleologickej 

expedície do Mjanmarska (bývalá 
Barma) vo februári 2019. Navštívil 
tu 47 jaskýň so spolu 6,5 km novo-
objavenými a zdokumentovanými 
podzemnými priestormi. Navštíve-
né oblasti: v štáte Shan, na planine 

Shan jaskyne Ho Hwe, Thae Gone Gyi, 
Htoe Ngote I a II, Montawa a priepasti 

Tham Leng Two Pay – 200 m a Ae-5 – 45m;  
v štáte Kayah, Karenskom pohorí jaskyne Hto 
Ei Hso I a II, Turbine, Htee Dee Ku Cave, 
Phruno, Bo Pha Gu, Lokalay Gu, Hoyar Spring 
Cave, Kyar Yin, Plo The Gu Sink a Kosu Gu;  
v štáte Karin, masíve Zwekabin jaskyne Kaw Ka 
Taung a Mahar Sadan. Na celom študovanom 
území vykonával biospeleologický výskum – 
slepých jaskynných švábov, mnohonôžok, žiža-
viek a novej slepej jaskynnej ryby, skúmal tiež 
výskyt krasovej malakofauny.

V spolupráci s Gabrielom Jakabom v apríli 
2019 navštívili Čiernu Horu, kde sa vyko-
nával prieskum vyvieračiek a jaskýň Glava 

SPELEOKLuB BAdIZER ARdOVO

Terminálny dóm v jaskyni Ho Hwe, štát Shan, Mjanmarsko. Foto: U. Etter
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Zete, Obodka Pećina, Gornjepoljsi Vir, Vuko-
vo Vrelo, Studenačka Vrela, Viska vrela, Oko 
Obošticko, Glava Bukovice, Nevido, Ljutica, 
Dobrota, Spilja Sopot. Akcia bola orientovaná 
na výskum stygobiontných slimákov.

V Hercegovine sa skúmali vyvieračky a jas-
kyne Peć Mlini, Vruljak, Studenac, Vriejeka, 
Vrioštica, Bajovci, Kajtazovina a Grude.

V októbri 2019 prebehla akcia Gruzínsko, 
kde sa navštívili regióny Racha, Imereti a Sa-
megrelo, jaskyne Shareula, Gorgoleti, Mapeli, 
Madena a Iazoni. Vo vyvieračkách Shisha, Shu-
rubumu, Kanti, Krikhula, Shaori, Balda a Toba 
sa vykonal výskum stygobiontných slimákov.

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

Alexander Skokan
predseda SK Badizer Ardovo

Nový druh z rodu Indonenia a čeľade Clausiliidae – tre-
ťohorný relikt a mikroendemit vchodu jaskyne Phruno. 
Foto: J. Grego

Jaskyňa Plo The Gu, Demoso, štát Kayah, Mjanmarsko, 
prieskum polosifónov. Foto: U. Etter

Tajovský kras. Napriek plánu sme 
v sondážnych prácach nepokračovali.

Harmanecký kras. Vykonali sme 
revíznu návštevu Lastovičej jaskyne. 
V Harmaneckej jaskyni sme v uply-
nulom roku nevykonávali činnosť.

Ponický kras. Hlavnou lokalitou 
bol aj v minulom roku systém Ponic-
kej jaskyne. V treťom vchode do Ponickej 
jaskyne – v Ru dolfšachte – boli vymenené 
staré zhnité drevené rebríky za nové, oceľové. 
Sledovali sme prítoky na riečisko a v zimných 
mesiacoch jaskynné vetry s cieľom nájsť ne-
známe pokračovanie jaskynného systému. Na 
ďalších akciách sme pokračovali v čistení prie-
storu za polosifónom a na riečisku. V Železnej 
šachte sme odstránili voľne visiaci balvan za 
rúrou. V zime sme hľadali výduchy zo systému, 
široko ďaleko stále nič nové. V Slepúchovej 
jaskyni sme pokračovali v kopáčskych prácach 
s čiastkovým postupom. Na Drienku sme po-
kračovali v čistení sondy v závrte s vrtom; 
vytvorili sme a zamerali bodové pole RTK-čkou 

pre určenie polohy pôvodného pries-
kumného vrtu.

Starohorský kras. Vykonali sme 
jednu revíznu návštevu Jeleneckej 
jaskyne, kde je všetko v poriadku.

Spolupracovali sme aj na iných 
lokalitách, Jaskyni mŕtvych netopierov 

so Speleoklubom Ďumbier, na akciách 
organizovaných OS Brezno a so Speleoklu-

bom Muránska planina. 

Slovinsko. Zorganizovali sme dve cesty do 
Slovinska. Počas prvej, vo februári, sme navští-
vili unikátnu Križnu jamu a absolvovali sme 
dlho vybavovanú plavbu súčasne na dvoch 
člnoch celou jaskyňou cez všetkých 22 jazier, 
pričom sme si prezreli všetky najzaujímavejšie 
časti tejto vyše 8000 metrov dlhej jaskyne. Po-
zreli sme si mlyn Vrhlika pri Lodžu, navštívili 
sme 1200 m dlhú jaskyňu Golubina, presunuli 
sme sa k Cerkniškemu jazeru, plnému vody 
(najväčšie sezónne sa zatápajúce jazero v Euró-
pe), prezreli sme si kaňon Rakov Škocjan, jeho 

SPELEOKLuB BANSKÁ BySTRICA
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ponory a vývery, ako aj voľne prístupné jasky-
ne. Počas druhej cesty v lete sme opäť navštívili 
oblasť Cerkniškeho jazera, tentokrát však bolo 
úplne bez vody, a tak sme si prezreli oblasť 
výverov na východnej strane a obrovských po-
norov na západnej strane jazera. Navštívili sme 
jaskyne Planinska jama a Snežna jama.

Ochrana jaskýň. V rámci strážnej služby 
sme aj tento rok vykonali množstvo revíznych 
akcií v jaskyniach a na lokalitách Drienka, 
Pískavý Jano, Medená, Pri šachte, Feďova, Lo-

vec medveďov, Lastovičia, Oravecké žriedlo, 
Kamenný mlyn a ďalšie, počas ktorých sme ne-
zistili žiadne poškodenia uzáverov ani jaskýň.

Naši členovia Stacho Mudrák a Martin Budaj 
naďalej pokračovali vo vývoji jaskyniarskeho in-
formačného systému Therion (http://therion.
speleo.sk). Okrem toho sme rozchodili 3D tlač 
už na dvoch zariadeniach na výrobu najrôznej-
ších pomôcok pre speleológiu: ako sú púzdra na 
akumulátorové zdroje, čerpadlá, lopatky turbín, 
krabičky batérií čeloviek, ochranné púzdra me-
račov Disto, Stabila, súčasti púzdier fotobleskov 
a objektívov fotoaparátov a všeličo iné (Stacho 
Mudrák a Števo Mlynárik).

Zhrnutie. V roku 2019 zorganizovali členovia 
klubu 20 pracovných akcií na svojom pracov-
nom území, kde odpracovali vyše 416 hodín.

Ing. Štefan Mlynárik
predseda speleoklubu

Križna jama – Slovinsko. Foto: Š. Mlynárik, M. Budaj
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V uplynulom roku sme pokračovali vo 
vysokom štandarde a zaznamenali sme 
úspechy tak ako v Malých Karpatoch, 
tak aj v Belianskych Tatrách. Čle-
novia, čakatelia a priaznivci Spelea 
Bratislava odpracovali v jaskyniach 
Malých Karpát a Tatier v roku 2019 
spolu 1923 hodín počas 89 akcií.

Borinský kras. Po osadení betónových skru-
ží vo vchode jaskyne Horná garda na jeseň 
2018 sme v zimných mesiacoch minulého roka 
pokračovali v rozširovaní vtedy koncovej Zubatej 
pukliny. Rozhodujúci objav nových priestorov sa 
podaril 23. 2., kedy sa preniklo do Studne spra-
vodlivých a Dómu nebeského dažďa. Na nasle-
dujúcich akciách sa prešlo ďalej na riečisko, a tiež 
sa vyliezli komíny, pričom ten v Dóme nebeského 
dažďa predstavuje najväčšiu vertikálu Borinské-
ho krasu. Počas rozširovania prechodu medzi 
balvanmi pod vstupnými skružami vypadli voľné 
bloky a bolo nutné vstup stabilizovať. Preto sme 
prakticky celú jar budovali železobetónový múr 
v tomto úseku vchodu. Následne sme rozširovali 
koncové zúženie v odtokovej chodbe, kde sme 
postúpili okolo 10 m. O niečo menší postup sa 
podaril aj na dne Studne spravodlivých. Práce na 
konci jaskyne sme v lete ukončili pre slabé vetra-
nie pracoviska s tým, že v zimnom režime treba 
nájsť miesto, odkiaľ vychádza prievan. Jaskyňu 
sme zamerali v dĺžke 215 m, časť chodieb je nedo-
meraná, hlavne vertikálne úseky. Na tejto lokalite 
sme odpracovali najviac akcií (28).

Pracovisko nazvané Ponor trpaslíkov začal 
otvárať Csaba Igaz vo februári 2017. Provizórne 
paženie z lešenárskych rúrok 
a drevených dosiek však už 
dosluhovalo a ponor sa opäť 
začal zanášať. V lete sme ho 
nanovo vyčistili a keď sme 
rozšírili širokú, no nízku od-
tokovú plazivku, dostali sme 
sa do prvého voľného prie-
storu, tvoreného puklinou 
so stropným závalom. Inten-
zívny prievan bol impulzom 
pre ďalšie práce. Nevyhnut-
ným sa stalo zabezpečiť vchod 
v piesčitých náplavoch. Preto 

sme počas jesene najprv odstránili sta-
ré paženie a potom vybudovali novú 

vstupnú šachtu štvorcového profilu 
osvedčenou technológiou s využi-
tím betónu a železnej výstuže. Po 
skončení betonárskych prác sme 
pokračovali v odstraňovaní záva-

lového materiálu z koncových častí 
a v závere roka (21. 12.) sa podarilo pre-

niknúť do nových priestorov s odhadovanou 
dĺžkou 40 m, vrátane nateraz posledného dómu 
s rozmermi (mini)autobusu.

V jaskyni Stará garda sme zakresľovali vý-
plne a profily, čím sa pripravuje nová theri-
onovská mapa celého Borinského systému. 
Vyznačili sme miesto s prievanom, kde sa bude 
pracovať na spojení s jaskyňou Sedmička. 
Upravili sme povrch pred jaskyňou, kde sme 
odstránili starý odvodňovací systém tvorený 
plechovou hrádzou a plastovými rúrami.

Pracovali sme aj v jaskyni Jazvečí hrad, kde 
sme vyčistili pokračovanie chodieb od hlinito-
ílových sedimentov. Práce prerušil pád voľného 
bloku, ktorý bolo treba odstrániť. Pred jaskyňou 
sme vyčistili okolie od konárov a inej drevnej 
hmoty, v skalnej stene nad vchodom sa vybudo-
val lezecký trenažér a aj sa prakticky vyskúšal.

Z iných lokalít sme sa po jednej akcii venovali 
Silnického jaskyni (rozširovanie Betónovej pla-
zivky hneď za vstupom), Sedmičke (exkurzia 
pre deti a nových členov) a Šumienke (kras De-
vínskej Kobyly). Trávnikova rodinná jaskyňa 
je individuálnym pracoviskom Ondreja Trávni-
ka, ktorý tu uskutočnil 10 akcií zameraných na 
postup v puklinách a výklenkoch.

SPELEO BRATISLAVA

Deň detí s jaskyniarmi. Foto: P. Pribiš
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Z ďalšej činnosti treba spomenúť zorganizo-
vanie úspešného 8. ročníka Speleoškoly pre 
verejnosť (spolu so Speleoklubom Trnava). 
V Borinskom krase sme uskutočnili aj Deň detí 
s približe 40 detskými účastníkmi; jeho súčas-
ťou bola návšteva jaskyne a športové aktivity na 
lane a povrazovom rebríku. Viacero exkurzií sme 
urobili pre skautov, žiakov škôl i pre animátorov.

Vysoké a Belianske Tatry. V roku 2019 sme 
pôsobili najmä v masíve Nového vrchu. Na 
objavy bola tradične priaznivá Sedlákova diera. 
Navštívili sme ju už koncom apríla, avšak kvôli 
množstvu vody z topiaceho sa snehu sme sa za 
polosifónom otočili a vyšli von. Dôležitá bola 
akcia na prelome mesiacov jún a júl, kedy sa po-
darilo zísť nedolezenú šikmú puklinovú studňu 
nad bivakom a prejsť do rozmernej chodby 
s dĺžkou asi 150 m. Zároveň sa zamerali objavy 
z predošlého roku v podobnej dĺžke a jaskyňa 
sa tiež pripravila na Jaskyniarsky týždeň (osa-
denie nových lán, stúpačiek a rozšírenie úz-
kych miest). Počas augustového výjazdu sme tu 
uskutočnili meračskú akciu, kedy sa domeralo 
ďalších 200 m na súčasný stav 1900 m dĺžky. 
Rozširovanie prievanového miesta neprinieslo 
postup. Posledná, októbrová akcia bola zame-
raná na osadenie nového rebríka v Odvážnej 

studni, ako aj na preskúmanie horného otvoru 
pri Bivakovom dóme. S využitím vŕtačky sa do 
otvoru podarilo vyliezť, ale ďalšie pokračovanie 
sa ukázalo len ako prepoj do už známych partií. 
V jaskyni sme ešte osadili nové stúpačky pri 
Čiernom tobogáne. 

Tri akcie sa uskutočnili v Jaskyni starých 
objaviteľov, z toho dve boli zamerané na uľah-
čenie prechodu jaskyňou v súvislosti s exkur-
ziami počas JT. Osadili sa nové laná a stúpačky, 
rozšíril sa prechod do Balónovej jaskyne. Pod 
vedením P. Holúbeka prebiehalo rozširovanie 
úvodných partií kolmej úzkej priepasti v naj-
vyšších častiach jaskyne – Šurková kapilára.

V rámci októbrového výjazdu sa povrchovým 
prieskumom podarilo lokalizovať novú priepasť 
zaregistrovanú analýzou lidarovej mapy. Dosta-
la názov Priepasť nihilizmu, má odhadovanú 
hĺbku 5 m a určitý potenciál na postup. Avšak 
pri prehliadke terénu o dva dni neskôr bola 
v blízkosti nájdená ďalšia priepasťovitá jaskyňa 
s podstatne menším vchodom, zato s väčšou dĺž-
kou i hĺbkou. Úvodná prehliadka s orientačným 
sondovaním nepriniesla prienik, ale potvrdila 
istú perspektívu. Preto sem viedla aj posledná, 
decembrová akcia, kedy sa podarilo na konci jas-
kyne vykopať 1,5 m hlbokú sondu s prievanom 
na dne a s prísľubom istého postupu. Jaskyňa 

Priepasť nihilizmu objavená podľa lidarovej mapy. 
Foto: M. OlšavskýDo nových chodieb v Sedlákovej diere. Foto: M. Olšavský



19Spravodaj SSS 2/2020 Organizačné správy SSS

má podľa nálezov kostí kôz názov Súkozia a jej 
dĺžka dosahuje odhadom 25 m. Povrchový pries-
kum kaňonu Nového potoka viedol k zazname-
naniu novej jaskyne Príležitostná vyvieračka, 
ktorá po jednej pracovnej akcii dosiahla 7 m.

Kvôli potápačskému prieskumu v systéme 
Suchej a Mokrej diery sme tri akcie venovali 
úprave prístupu ku vchodom a v jaskyni rozši-
rovaniu úzkych miest na trase k sifónom. Potá-
panie uskutočnil Ján Blaho (Oblastná skupina 
Jána Majku) počas dvoch akcií a podarilo sa 
mu dosiahnuť dno sifónu č. 1 v Suchej diere 
v hĺbke 38 m.

Činnosť v Tatrách prebieha v spolupráci 
s jaskyniarmi z iných skupín (Plavecké Podhra-
die, Banská Bystrica, Košice, Nicolaus, OSJM  
a Demänovská dolina), ktorým tu vyslovujeme 
poďakovanie.

Spolupráca so  skupinami a klubmi na iných 
lokalitách Slovenska. Tradične sme sa zúčast-
ňovali spoločných pracovných akcií s Jasky-
niarmi Plavecké Podhradie (Plavecká jaskyňa, 
Plavecká priepasť) s OS Jána Majku (Kečovská 
vyvieračka č. 3, Majkov ponor), so Speleoklu-
bom Trnava (sonda Bana, Vajsáblova jaskyňa), 
Speleoklubom Banská Bystrica (Jaskyňa stra-
teného prsteňa) a so Speleoklubom Nicolaus 

(Hradná jaskyňa v Liptovskom Hrádku, Žabia 
studňa na Podbanskom). Zúčastnili sme sa 
Speleomítingu a Lezeckých dní SSS. Spolu-
podieľali sme sa na Jaskyniarskom týždni 
v Monkovej doline, kde sme zabezpečovali 
exkurzie do troch jaskýň. Jeden člen sa pra-
videlne zúčastňuje cvičení jaskyniarskej zá-
chrannej služby, v minulom roku zložil skúš-
ky a stal sa členom DJS Horskej záchrannej 
služby. Podieľame sa na monitoringu výskytu 
netopierov, a to nielen v Borinskom krase, ale 
aj na iných lokalitách západného Slovenska.

Peter Magdolen, člen výboru

Zbieranie kostí na dne Súkozej jaskyne Foto: J. Míšaný

OBLASTNÁ SKuPINA BREZNO

Aj keď rok 2019 v našej skupi-
ne nebol taký úspešný, čo sa týka 
objavov, ako predošlý rok 2018, 
naša činnosť pokračovala ďalej. 
Po čase sme sa vrátili aj na miesta, 
ktoré sme v minulosti len okuká-
vali a pribudli nám nové perspek-
tívne lokality. Verím, že zvýšený po-
čet akcií prinesie svoje ovocie v podobe 
ďalších objavov. Celkom sme zorganizovali 85 
akcií na osemnástich lokalitách, na Horehro-
ní a aj v oblastiach susedných skupín – Spe-
leoklubu Muránska planina a Speleoklubu 
Banská Bystrica.

Bystriansko-valaštiansky kras
Hlavné a najviac preferované pracovisko 

bola Sonda pri hrádzi, ktorá sa objavom voľ-
ných priestorov 26. 4. 2019 stala Jaskyňou pri 

hrádzi. Tu sme uskutočnili 40 pra-
covných akcií. Zatiaľ je celá jasky-
ňa vytvorená v zrútených blokoch, 
v ktorých sú fragmenty bývalých 
chodieb s výzdobou. Všetko sa 
muselo zaisťovať a kvôli bezpeč-

nosti sme bloky spájali betónom. 
V závere roka sme v smere prúdenia 

prievanu postúpili pod pevný masív 
s peknou klenbou a veríme, že čoskoro nám 
jaskyňa ukáže celú svoju krásu.

V Konskej jaskyni sme uskutočnili 4 pracov-
né akcie, kopali sme v chodbe smerujúcej k Jas-
kyni vo Vŕškoch. Je tu však problém s usklad-
nením vykopaného materiálu. Aby sme mohli 
ďalej pokračovať, potrebujeme stále viac a viac 
ľudí, čo je dnes celkom problém. Ale určite aj 
táto jaskyňa má veľmi veľkú perspektívu a bu-
deme pokračovať v jej skúmaní.



20Organizačné správy SSS Spravodaj SSS 2/2020

V Jaskyni v kameňolome sme osadili poklop 
proti prievanu a kvôli udržaniu klímy pre zi-
mujúce netopiere.

V Jaskyni vo Vŕškoch a v Bystrianskom závrte 
sme vykonávali kontrolu jaskyne a uzáverov. Tri 
akcie boli venované lokalizácii a čisteniu vchodu 
do Jaskyne pod cestou. Táto jaskyňa je evido-
vaná v štátnom zozname jaskýň ako zaniknutá 
zasypaním. Pokusným výkopom som zistil, že je 
zasypaná komunálnym odpadom, podobne, ako 
bola zasypaná Hlboká jaskyňa. Objem odpadu sa 
dá podľa opisu jaskyne odhadnúť na 10 – 15 m3. 
Jaskyňu plánujeme v budúcnosti vyčistiť.

Hornolehotský kras
V Hornolehotskom krase sme pokračovali 

v prieskume jaskýň, ktoré hydrologicky a ge-
neticky tvoria systém Jaskyne pod Svibovou. 
V tejto jaskyni sme boli trikrát kopať v hornom 
poschodí – v plazivke s prievanom. Oveľa lepšie 
idú práce pri kopaní piesčitých náplavov v Jas-
kyni Letné slnko, kde sme odpracovali päť akcií. 
Tu treba tiež prítomnosť viacerých ľudí a použi-
tie technických zlepšovákov na uľahčenie práce. 
Po zhodnotení mapy Jaskyne pod Svibovou sa 
začala javiť ako perspektívna aj Jaskyňa pod 
ríbezľou, ktorá sa nachádza v úrovni horného 
poschodia Jaskyne pod Svibovou a bola sem 
uskutočnená jedna akcia. Približne 800 m se-
verne od vyvieračky z Jaskyne pod Svibovou sa 
nachádza Ponor pri závoze. Farbením bola do-
kázaná súvislosť s tokom v severnej chodbe. Po 
rokoch bol ponor vyčistený od napadaných skál. 
Pod stenou je erodovaný kanál a počuť tečúcu 
vodu, aj keď z potoka nič nepriteká.

Horehronský kras
V katastri obce Nemecká sme v Jaskyni pod 

dubom po štyroch akciách postúpili niekoľko 
metrov. Chodba je v celom profile zanesená 
štrkom a je pekne erodovaná. Je to lokalita vý-
hodná v nepriaznivom počasí, keďže vo vstup-
nej sieni sa dá pohodlne prezliecť aj keď prší. 
Inak ideálny bivak s oknom.

Šumiacky kras
Našu pozornosť sme upriamili na jeho zá-

padnú časť. Začiatkom jari sme začali kopať 
a rozširovať úzke časti zatiaľ nepomenovanej 
jaskyne s vodným tokom. Aj keď sa zdá, že sú 
to jaskyne dve, spojovacia úžina je v súčasnosti 

prisypaná sutinou. Tu sa nám podarilo objaviť 
približne 15 m a podľa hojného výskytu veter-
níc v okolí sme jaskyňu nazvali Veternica.

Počas sondovania sme upútali pozornosť sku-
piny traťových robotníkov. Ich majster sa s nami 
zvítal a nebol to nik iný, než kolega jaskyniar Ivan 
Šucháň. Upozornil nás na ďalšiu nenápadnú 
jaskyňu, ktorú volal Adela. Po tomto zistení sme 
začali pracovať aj tu – šesť akcií. Chodba je krásne 
modelovaná, má veľký profil, ale aj zával, ktorý 
ju zasypal, je primeraný. Prievan sa správa ako 
spodný vchod a netopiere miznú v závale. Kvôli 
lepšej predstave, ako vznikli jaskyne v západnej 
časti Šumiackeho krasu, sme boli trikrát kopať 
v Jaskyni Dudlavá skala, kde sú dve miesta s prie-
vanom. Pri tejto príležitosti sme sa pozreli aj do 
Jaskyne pod stožiarom. Tu sme skonštatovali, že 
ide o starý ponor, v zime tu cítiť teplý prievan.

Okrem spomenutých akcií sme počas roka 
chodili vypomáhať aj iným klubom, a oni na 
oplátku zase prišli pomôcť nám. Naša činnosť 
sa orientovala aj na povrchový prieskum, kon-
trolu a údržbu uzáverov jaskýň.

Moje poďakovanie patrí každému, kto nám 
pomáhal, či už svojou prácou, radami alebo 
účasťou na našom snažení pri objavovaní pod-
zemných tajomstiev.

Ľubomír Múka
predseda OS Brezno

Jaskyňa pod dubom. Foto: Ľ. Múka 
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Speleologický klub Cassovia 
v roku 2019 evidoval 33 platia-
cich členov, z ktorých aktívni 
členovia dosiahli čiastkové spe-
leologické úspechy. Prieskum a výskum jaskýň 
sa realizoval v zmysle vydaného rozhodnutia 
MŽP SR č. 4915/2017-6.3, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť 20. 12. 2017 a je platné do 31. 12. 
2020. Správa o činnosti klubu za rok 2018, ako 
aj plán speleologických aktivít boli prerokova-
né na výročnej členskej schôdzi a predkladáme 
ho výboru SSS.

Mesačný tieň. Do jaskyne Mesačný tieň sa 
v priebehu roka 2019 uskutočnila len jedna troj-
dňová podzemná pracovná akcia pod vedením 
Štefana Šustera. Pri namáhavom transporte ma-
teriálu našim jaskyniarom pomáhal aj Igor Pap. 
V bivaku v Dunivej chodbe úspešne opravili 
elektrocentálu. Za bivakom po zlanení na riečis-
ko preliezli síce známe, ale dosiaľ neprebádané 
komíny a prepojky. Vyhotovila sa z nich mapová 
dokumentácia. Súčasne bola zdokumentovaná 
aj oblasť Nebeskej brány a malé plazivky v jej 
okolí. V Strogmenoch za zlých podmienok na 
lezenie Š. Šuster napriek padajúcej vode vyliezol 
20 m vysoký komín, ktorý má ďalšie pokračova-
nie. Počas výstupu na povrch jaskyniari osadili 
jednu stúpačku vo vstupnej šachte. Pri zostupe 
do údolia bol svah veľmi lavinózny. Počas troch 
povrchových akcií v tejto oblasti sa lokalizovali 
a zaznamenávali výduchy a bol nájdený per-
spektívny závrt s aktívnym prievanom. V závrte 
sa pri ďalších povrchových terénnych akciách 
realizovali sondážne práce, ktoré naznačujú 
ďalšie možné pokračovanie.

Drienovská jaskyňa a krasové oblasti Ja-
sovskej planiny. Podstatná časť činnosti SK 
Cassovia sa sústredila na Drienovskú jaskyňu. 
Členovia speleoklubu sa aj roku 2019 opätovne 
venovali podpore vedeckovýskumnej činnos-
ti v Slovenskom krase. Táto podpora spočíva 
v zabezpečovaní registrácie dát z extenziomet-
rických meraní dvoch dilatometrov (mecha-
nicko-optický dilatometer TM-71) nainštalova-
ných v Drienovskej jaskyni na stanovisku D-1 
a D-2. Registrácia dát sa vykonáva pre projekt 
výskumu neotektonických pohybov okrem 

iných aj na území Slovenského 
krasu. Tento projekt zabezpeču-
je RNDr. M. Briestenský, PhD.  
z Oddělení inženýrské geologie 

Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR 
Praha v spolupráci s Ing. Ľ. Petrom, CSc. zo 
Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, 
Regionálneho centra Košice. Účasť jaskyniar-
skych klubov na projekte zabezpečuje Správa 
slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši.

Registráciu dát extenziometrických meraní 
z dilatometrov vykonáva prof. Ing. M. Zacharov, 
CSc. Dáta registrujeme raz mesačne a po spra-
covaní ich zasielame RNDr. M. Briestenskému, 
PhD. Na dilatometroch fotograficky registru-
jeme údaje na horizontálnom a vertikálnom 
segmente prístroja. Ďalej registrujeme teplotu 
vzduchu a čas vyhotovenia fotodokumentácie.

V priebehu marca 2019 boli člen SK Cassovia 
prof. Ing. M Zacharov, CSc. a predseda speleok-
lubu Ing. J. Thuróczy požiadaní o spoluprácu 
pri výskume genézy Drienovskej jaskyne. Na zá-
klade súhlasu Ministerstva životného prostredia 
SR a odporúčania kompetentných orgánov SSS 
v Liptovskom Mikuláši o spoluprácu požiadala 
Mgr. Petronela Filipčíková, doktorandka na Prí-
rodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave. Predmetom jej výskumu je projekt 
s názvom Geochemické štúdium minerálnych 
výplní a autochtónnych jaskynných sedimentov 
indikujúcich hypogénnu fázu speleogenézy vy-
braných jaskýň. Projekt sa zaoberá skúmaním 
podmienok vzniku vybraných jaskýň (kandidá-
tov na hypogénnu speleogenézu), prípadného 
rozpoznania hypogénnej speleogenézy a inter-
pretáciu paleohydrologického režimu, ktorý bol 
aktívny v čase vzniku jaskyne, pomocou analýz 
fluidných inklúzií a stabilných izotopov. Pre 
uskutočnenie odberu vzoriek sme realizovali cel-
kovo štyri akcie zamerané na kontrolu a novú 
inštaláciu lanového vystrojenia a jeho kotvenia 
pre prístup k niektorým výškovo exponovaným 
miestam s výskytom kalcitovej mineralizácie. 
Odber vzoriek bol vykonaný vedecko-výskum-
nou skupinou v zložení: P. Filipčíková (vedúca 
projektu), G. Koltai a Y. Dublyansky. Celkovo 
bolo odobratých 8 vzoriek, z ktorých dve pred-
stavujú vrtné jadrá s priemerom 2 cm a dĺžke do 
20 cm. Pri inštalácii nového lanového vystrojenia, 

SPELEOKLuB CASSOVIA
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ktorý dodal T. Fussgänger, zabezpečili doprovod  
a technické zabezpečenie, okrem našich členov aj 
členovia Hájskeho klubu športovej speleológie.

Okrem uvedenej činnosti sme v jaskyni vy-
konali pravidelnú kontrolu technického stavu 
uzáverov mokrého a suchého vchodu do jaskyne, 
a zabezpečili sme objavný komín do horných čas-
tí jaskyne. Koncom roka sa po niekoľkých desať-
ročiach znova sprístupnili tzv. Hirkové komíny v 
strope Strateného dómu. Materiálne aj technicky 
inštaláciu nových lán zabezpečili členovia HKŠS 
v spolupráci so SK Cassovia.

Ďalšie jaskyne. Sondážne práce sa vykonali 
počas dvoch akcií aj v jaskyni Erňa, zatiaľ bez 
možnosti ďalšieho pokračovania.

Vo východnom svahu Hájskej do-
liny sa zaregistrovala nová lokali-
ta s pracovným názvom Tripákova. 
Počas šiestich pracovných akcií sa 
podarilo sprístupniť vchod do zatiaľ 
horizontálnej jaskyne a postúpilo sa 
zhruba tri metre. Chodba sa na kon-
ci síce zužuje, ale je tu predpoklad 
ďalšieho pokračovania.

Niektorí členovia klubu pomáhali 
pri sondážnych prácach na perspek-
tívnych lokalitách členom Speleok-
lubu Drienka.

Do Kunej priepasti boli usku-
točnené dve akcie exkurzného cha-
rakteru. V priebehu roka sa počas 
terénnych rekognoskačných prác vy-
konala aj kontrola uzáveru vchodu 
do priepasti.

Spoločenské podujatia a exkurz-
ná činnosť. Vo vstupnom areáli Ja-
sovskej jaskyne sa 3. júla 2019 usku-
točnila milá spomienková udalosť 
na košických intelektuálov a českých 
vojakov z posádky v Moldave nad 
Bodvou, ktorí sa významne podie-
ľali na objaviteľských a výskumných 
činnostiach v Jasovskej jaskyni. Ich 
činnosť bola súčasťou novej éry jas-
kyniarstva na Slovensku, ktorá sa za-
hájila vďaka vzniku Československej 
republiky presne pred storočím. Vo 
Veľkom dóme Jasovskej jaskyne bola 
slávnostne odhalená pamätná tabu-

ľa s textom: „Spomienka na československých 
vojakov a nadšencov, ktorí pred 100 rokmi za-
čali skúmať Jasovskú jaskyňu“. Organizátormi 
tohto podujatia bola Slovenská speleologická 
spoločnosť a Speleoklub Cassovia.

Na prelome augusta a septembra sme sa 
zúčastnili kongresu Rumunskej speleologickej 
federácie, súčasťou ktorého bola aj výstava spe-
lofotografií a zabezpečené exkurzie do jaskýň  
a priepasti v okolí Suncuius. Uskutočnili sme aj 
exkurziu do Gruzínska, kde sme navštívili ná-
rodný park Satapia, sprístupnenú Prométeovu 
jaskyňu a najzaujímavejší región Gruzínska – 
Svanetia vo Veľkom Kaukaze.

Ing. Jozef Thuróczy
predseda SK Cassovia

V jaskyni Vadu Crisului. Foto: J. Thuróczy

V Jaskyni vetrov. Foto: J. Thuróczy
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V roku 2019 sme veľké úsilie venovali 
jaskyni Hladový prameň, kde sme 
odpracovali 20 akcií. Začiatkom 
roka sa nám podarilo počas dvoch 
dní vybudovať lanový traverz po-
nad jazero. Voda začala nečakane 
stúpať a prechod na pracovisko 
nebol znemožnený. Od polovice do 
konca januára sme počas mrazov po-
zorovali stúpanie vody, behom piatich dní 
o jeden meter a následne o ďalší meter. Vďaka 
traverzu sa dá jaskyňou veľmi rýchlo prejsť na 
jej koniec, kde pracujeme na rozširovaní puk-
liny na pracovisku našich predchodcov. Počas 
celého roka sa nám podarilo postúpiť necelé tri 
metre. V zadnej časti sme pracovali za druhým 
jazerom na konci jazera, kde sa nám podarilo 
zahĺbiť až po hladinu vody. Ďalší postup bol 
vtedy možný len po čerpaní vody von z jaskyne. 
Zaujímavým pracoviskom sa javí sonda blízko 
vchodu, ktorú opisoval Ján Majko. Po odkopa-
ní množstva materiálu sme našli pozostatky 
starej lávky. V jaskyni prebehlo odčítanie úda-
jov zo sondy, ktoré vykonali pracovníci SSJ. 
Na jesennej akcii sme vo vstupe vybudovali 
kamenné schodisko, ktoré sme následne počas 
vianočnej akcie zabetónovali.

Po objavoch v jaskyni OMVJ z roku 2018 
nás zastavil zložitý zával v najhlbších mies-
tach jaskyne. Je tu však citeľný prievan a tri 
pevné steny. Ako systém zabezpečenia sme 
zvolili rúrové lešenie, ktoré sa prispôsobuje 
stenám a závalu. Počas desiatich akcií sme 
postúpili do hĺbky asi osem 
metrov, kde kamene stále 
prepadávajú pomedzi zával. 
Prebehlo aj prvé mapovanie 
jaskyne. Rozšírili sa najužšie 
partie jaskyne, osadila sa lávka 
pre ťahača. Asi v polovici hĺb-
ky jaskyne sme našli puklinu, 
do ktorej sa tratí všetok prie-
van smerujúci z dolnej partie 
jaskyne (v najhlbšom mieste 
jaskyne prievan fučí celoročne 
smerom von). Prieskum ka-
merou ukázal, že puklina sa 
po 70 cm rozširuje a vhodené 

kamene padajú nevedno kam. Cel-
ková dĺžka OMVJ dosiahla 97 m s 

hĺbkou 58 m.

Na Svetluške bolo počas roku 
2019 odpracovaných 16 akcií. Sú-
stredili sme sa prevažne na vy-

budovanie druhého alveku z dna 
Magickej pukliny cez Pobehlicu do 

Lámačky, pričom sme celú trasu prehĺbili 
a rozšírili. V marci bolo nutné rozobrať časť 
závalu na ľavej strane pred Lámačkou, kde 
sme následne na dokumentáciu priestoru za 
blokmi použili kameru. Na zázname bolo vi-
dieť niekoľko metrov voľného priestoru a na 
ďalšej akcii sa nám po odstránení pár blokov 
podarilo preniknúť ďalej horizontálnou chod-
bou dlhou zhruba päť metrov. Na konci sa 
chodba zužuje a zatáča; vzhľadom k tomu, že 
je to v blokovisku, iba sedem metrov pod po-
vrchom a bez citeľného prievanu, považujeme 
túto chodbu za neperspektívnu. Pokračovali 
sme v prácach na druhom alveku. V lete sme 
vymenili ručný navijak za elektrický, čo nám 
výrazne pomohlo – ušetrilo čas, ale hlavne sily. 
V okne vpravo hore nad Lámačkou sme pomo-
cou kamery videli rozširujúcu sa horizontálnu 
puklinu, zatáčajúcu vľavo a končiacu blokovis-
kom. Napriek malej perspektíve sme pokračo-
vali v rozširovaní, avšak ani do konca roka sa 
nám nepodarilo preniknúť ďalej. Podarilo sa 
nám však spojazdniť druhý alvek a začíname 
pracovať na dne Lámačky. Vyťažený materiál 
transportujeme novovybudovanou lanovkou 

OBLASTNÁ SKuPINA ČACHTICE

Svetluška. Foto: archív OS Čachtice
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do Magickej pukliny, kde sa prekladá 
na hlavný alvek, vedúci na povrch. Na 
prekládke sa má človek čo obracať, pre-
tože okrem prekladania materiálu ešte aj 
kope na dne pukliny. Týmto spôsobom 
dokážeme pracovať v trojici na dvoch 
miestach súčasne.

Novou a zaujímavou lokalitou sa stala 
Konská jama, kde sme odpracovali päť 
akcií a dosiahli hĺbku šesť metrov. Názov 
dostala podľa nálezu kostry koňa v hĺbke 
zhruba 1,5 m. Pri kostre sme našli pár 
črepov a bližšie neidentifikované úlomky. 
Lokalita sa našla pri mapovaní závrtov 
Čachtického krasu. Kopanie vo veľmi tvr-
dých sprašiach je náročné, ale v hĺbke šies-
tich metrov sa na dne ukázali zaklinené 
balvany, pomedzi ktoré vidieť voľné škáry.

V Čachtickej jaskyni sme mali tohto 
roku len päť akcií. Jedna pracovná akcia 
v Jariných dómoch sa venovala možnému 
postupu na konci plazivky, avšak okienko 
je úzke a ďalší postup zatiaľ nie je možný. 
Na začiatku roka sme sa venovali nále-
zom v Jariných dómoch – všetky boli odo-
vzdané do múzea SMOPaJ v Liptovskom 
Mikuláši na detailnejšie preskúmanie. 
V spolupráci so Správou slovenských jas-
kýň sme osadili biospeleologické stacioná-
re, ktoré sa pred koncom roka vyzdvihli 
a čaká sa na ich určenie.

V Landrovskej jaskyni sa na letnej 
akcii podarilo domapovať 51 m nových 
priestorov. O jaskyni, jaskyniaroch a jej 
okolí sme začali natáčať nový dokument, 
ktorý zmapuje celú éru prác v Landrov-
skej jaskyni. V sonde nad jaskyňou sme 
zorganizovali trojdňovú akciu, na ktorej 
sme postúpili 0,5 m vpred a o 0,6 m vľavo 
po úzkej pukline.

V Čachtickom krase prebehlo nové ma-
povanie závrtov, o ktorom sa môžete 
dočítať viac v Slovenskom krase 2/2019. 
Za veľkú pomoc pri lokalizovaní nových 
lokalít ďakujeme Borisovi Blaškovičovi a Ale-
xandrovi Lačnému. Počas mapovania závrtov 
bola nájdená lokalita nazvaná Plastový závrt. 

Na jeho dne bolo niekoľko stoviek plastových 
PET fliaš, ktoré sme počas dvoch akcií vyzbie-
rali do vriec a odviezli na skládku separované-
ho odpadu.

Plastový závrt. Foto: archív OS Čachtice

Sonda nad Landrovcom. Foto: archív OS Čachtice

Mapovanie závrtov. Foto: archív OS Čachtice
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Ľuboš Vince nám ukázal dlho hľadanú jas-
kyňu v sprašiach, ktorá dostala po zmapovaní 
názov Jaskyňa v Prepadlíku. Celková dĺžka 
jaskyne je 65 m s prevýšením 6 m a stále voľne 
pokračuje! Veľké úsilie sme venovali povrcho-
vému prieskumu a hľadaniu nových lokalít. 
Podrobné skúmanie geologických máp, a pred 
koncom roka aj lidarové dáta, pomohli nájsť 
množstvo perspektívnych lokalít, výduchov, 
jaskýň a závrtov. Dĺžka nachodených kilomet-
rov sa blíži k číslu 450! 

Povrchové akcie sa uskutočnili v bradlovom 
pásme, Považskom Inovci a Čachtickom krase. 
Počas nich sme zmapovali dve menšie jaskyne 
s dĺžkou 8 a 14 m. V blízkosti obce Selec nás 
lesníci doviedli k prepadlisku na hranici vápen-
cov, ktorý má voľné pokračovanie do podzemia 
a čaká na svoje preskúmanie. Menšie akcie sa 
uskutočnili na Beckove, pod Zbojníckym vr-
chom, v Jaskyni pri Čachtickom hrade (Hradná 
jaskyňa). Celkovo bolo lokalizovaných 130 no-
vých krasových lokalít, prevažne závrtov.

V Kosove sme boli len na jednej expedícii; 
počas nej sa nám podarilo doliezť traverz, na 
konci ktorého je veľká priepasť. Nedostatok 
času pred koncom expedície nám nedovolil 
priepasť bližšie preskúmať. Druhá skupina sa 

venovala lezeniu komínov na konci jaskyne, 
ktoré končili sintrom. Členovia oblastnej sku-
piny sa zúčastnili niekoľkých desiatok akcií 
u iných jaskyniarskych skupín.

Lukáš Kubičina
OS Čachtice

V Žabej studni v hĺbke 21 m sme 
začiatkom roka prekonali asi sedem 
metrov dlhý meander, objavený na 
konci roka 2018, a objavili dva prí-
tokové komíny s výškou do 10 m. Sú 
spojené zhruba šesť metrov vysokým 
meandrom a klesajú do odtokového 
meandra (výška 2 až 4 m) s malým príto-
kovým komínom. Tu sme postupným roz-
širovaním postúpili asi 25 m. Ďalšie pokračo-
vanie je „jednoduché“: meander vysoký 2 – 3 
m so šírkou 20 – 30 cm, na dne aj do 40 cm, 
treba len rozširovať. Meandrom tečie ponára-
júci sa potôčik, dno tvoria žulové okruhliaky 
a v diaľke sa ozýva opäť ozvena. Prvý výver 
vôd je vzdialený zhruba 5 km. Prievany majú 
ale opačný charakter – v zime jaskyňa nasáva, 
čo znamená, že môže smerovať až pod úpätie 

samého Kriváňa, teda do hornej 
časti Belianskeho potoka. Objav Ža-
bej studne je prvý väčší prienik do 
„zdravých“ podzemných priestorov 
v  celej tejto podtatranskej oblasti 
a zdá sa, že sa napĺňajú slová pána 

Ing. Milana Koreňa: „svedčí to o ná-
chylnosti eocénnych vápencov na skra-

sovatenie, najmä pre početné tektonické 
pukliny“ (Slovenský kras, ročník XII, 1974).

Pokračovali sme v povrchovom prieskume 
v ústi Kamenistej doliny a v okolí Pavúčej do-
liny. Tieto, ale aj predchádzajúce naše objavy 
a poznatky naznačujú, že na kontakte Západ-
ných a Vysokých Tatier, od Suchého Hrádku 
až po Hrádok nad Pavúčou dolinou, leží 
veľmi rozsiahla krasová oblasť, ktorá sa tiah-
ne od úpätia Tatier až k obciam Hybe a Vý-

SPELEOKLuB ČERVENé VRCHy

Kosovo. Foto: archív OS Čachtice
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chodná, resp. až k Bielemu Váhu. 
Nachádza sa tu množstvo ponorov 
a výverov a  minimálne 120 až 130 
závrtov. Celá táto krasová oblasť 
je prerušená tromi potokmi: potok 
z Bystrej doliny, Belá (potoky Tichej 
a Kôprovej doliny) a Kamenistý po-
tok. Mohutnou činnosťou ľadovcov 
v dávnych dobách bol žulový mate-
riál tlačený z Tatier a z veľkej časti 
toto krasové územie, a na ňom aj 
desiatky krasových javov, boli týmto 
materiálom zanesené.

„Mladá garnitúra“ z obce Hybe 
v zložení D. Baláž, F. Tarageľ, J. Ja-
riabek, D. Jariabek, S. Šunavec, Z. 
Ružiakovic (13 – 14 rokov) sondovala 
v Hybskej jaskyni. Ide o ponorovú 
jaskyňu Bieleho Váhu v blízkosti obce 
Hybe.

V záverečných mesiacoch roka 
sme intenzívne kopali v Modrej 
jaskyni; podarilo sa nám postúpiť 
asi 25 m v tzv. Bahennom sifó-
ne a objaviť prvé nové priestory s 
prievanom, ktoré pravdepodobne 
obchádzajú už objavenú Modrú 
jaskyňu. Na konci roka sme asi 
300 m nad Malužinskou jaskyňou 
objavili zaujímavý vchod do novej 
jaskyne. Sondovali sme v jaskyni 
Malužinské okno. Ukončili sme 
práce na expozícii „Príbeh jednej 
jaskyne“ v speleocampe Malužiná. 
Do Modrej jaskyne sme opäť vied-
li množstvo exkurzií pre jaskynia-
rov, domácich záujemcov, vedcov, 
novinárov a pracovníkov televízií. 
Poskytli sme materiál pre televízie 
JOJ a STV2, ako aj denníky SME, 
Nový čas, Liptov, Dobré noviny, Malužinské 
novinky, Slovak Spectator a ďalšie. Keďže je 
doba sociálnych sietí, tak napr. na facebo-
okovej stránke MyLipov sme mali viac než 
25 000 videní.

Spoznávali sme kras Balkánu – cieľom bola 
opäť Bosna a Hercegovina, kde nás nadchli 
tzv. krasové polja. Ležia tu najväčšie krasové 
polja na svete (najväčšie Livansko polje 70 × 10 
km) s až neuveriteľným množstvom krasových 
javov. Pri prieskume sme zaevidovali viacero 

vchodov do jaskýň a priepastí. Žeby začala 
naša ďalšia nová etapa pri prieskume, či nastal 
začiatok štvrtého desaťročia nášho prieskumu 
na Balkáne?

Na prieskumoch sa aktívne zúčastňovali: G. 
Majerníčková, J. Šmoll, M. Šušel + N. Dzure-
ková, M. Piovarči, D. Teplický, J. Teplický (Fiu-
Fiu), J. Teplický, D. Baláž, D. Šmoll, P. Holú-
bek, P. Vaněk, Z. Balážová, S. a J. Szunyog ovci 
a P. Staník.

Ján Šmoll

Pred Žabou studňou.

Traja bratia Teplickí, jaskyniari z Hýb, Jano, Jaro Fiu-Fiu a Drahoš.

Ťahanie materiálu zo Žabej studne.
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Aktivita Demänovských jaskyniarov 
v roku 2019, v porovnaní s uplynulým 
obdobím, mierne poklesla, no napriek 
tomu sa celkovo uskutočnilo viac než 
sto akcií. Ťažisková časť našej práce 
smerovala do Dračej jaskyne v Sokole, 
Chladivého dychu, Štefanovej, Červeného 
a viac sme sa tiež sústredili na povrchové 
prieskumy.

Dračia jaskyňa v Sokole. Pokračovali sme 
vo výkope na konci Dolnej úrovne pod stro-
pom, bez existencie prievanu sme tu však od 
začiatku prác mali pochybnosti o zmyslupl-
nosti prác. Koncom januára sa čelba uzavrela 
medzi podlahový sinter a masívne steny, a to 
nás priviedlo k rozhodnutiu skúsiť postupovať 
v tej istej chodbe napred, ale už pri jej dne, 
kde medzi sintrovým nátekom a stenou cez 
štrbinu s rozmermi 5 × 15 cm vial slabý prie-
van. Napriek očakávanej dlhej práci sme už po 
piatich akciách objavili Udiareň, malú sienku 
s rozmermi 3 × 5 m, so stropom tvoreným 
masívnymi sintrami. Túto bolo nutné vypra-
tať (počas dvoch akcií) od sintrových štrkov 
a hliny, aby sme mohli opäť lokalizovať prie-
van – strácal sa v prasklinách v 40 cm hrubých 
podlahových sintroch. Prieskumné vrty nadol 
potvrdili, že pod nimi sa nachádza voľný pries-

tor, a stále slabý prievan sa tratil do 
týchto dier. Po rozbití sintrovej 
podlahy sme postúpili do veľmi 
nízkeho, no širšieho priestoru, a 
ďalej sme prenikli do vertikálnej, 
puklinovitej chodby s viacerými 

komínmi a stúpajúcim úzkym 
meandrom, kde sme prievan stratili. 

Očakávané pokračovanie hlavnej úrovňovej 
chodby sme teda nenašli – to klesá zrejme 
nadol do zaneseného sifónu, a tak všeobecne 
ďalšie prolongačné aktivity v jaskyni, stávajú 
sa otáznymi. Celkovo sme v jaskyni odpraco-
vali 16 akcií.

Chladivý dych. Po dvoch rokoch sme sa vrátili 
k výkopovým prácam v jaskyni, sledujúc prievan 
na jej dne, o ktorom predpokladáme, že jeho 
zdroj môže byť zhodný so zdrojom prievanov 
v okolí Pieskovej siene Pustej jaskyne. Prekonáva-
nie asi osemmetrového úseku úžin trvalo sedem 
akcií, až 21. novembra sme prenikli do sienky na-
zvanej Liptovská izba, odkiaľ vybiehali dve vetvy 
plazivkovitých a labyrintových anastomóznych 
chodieb. Jedna traverzuje naprieč klesajúcimi 
nízkymi kanálmi a končí zaplnením sedimentmi, 
druhá klesá po vrstvách a puklinách nadol. Tu 
bolo identifikované aj prúdenie vzduchu a hneď 
na nasledujúcej akcii, avšak v situácii záhadne 
zmiznutého prievanu z objavnej plazivky, sme 

cez dve prekážky objavili ďal-
ších asi 70 m chodieb. Celkovo 
tu bolo objavených asi 170 m 
(100 m zameraných) a odpraco-
vaných osem akcií. Jaskyňa má 
zameranú dĺžku 706 m s prevý-
šením 52 m.

Štefanová. V lete sa na povr-
chu dokončil vchod č. 2, osadili 
sme uzáver z nehrdzavejúcej 
ocele do nízkeho betónového 
monolitu. Počas piatich pries-
kumných výprav sa objavilo 
asi 330 m chodieb nad Chod-
bou mŕtvych jazier (Chodba 
u pagody), v strednej časti 
Metra a na konci Kryštálových 
riek, 268 m sme aj zamerali. 
K 31. 12. 2019 je dĺžka jaskyne  
17 981 m s prevýšením 129 m.

JASKyNIARSKy KLuB dEmäNOVSKÁ dOLINA

Na konci Dolnej úrovne Dračej jaskyne v Sokole – pod stropom je opustený 
výkop, pri dne chodby sme postúpili asi 25 m, ale bez nájdenia pokračovania 
úrovňovej chodby. Foto: M. Ryček
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Pustá. Dve akcie smerovali cez V3 za Marti-
nov sifón, kde piepsy určili dĺžku neprekopa-
ného úseku skratky do Ivaninho dómiku 3 m. 
V pukline pod Chodbou radosti sme, na zákla-
de výsledku spustu kamery nadol do pukliny, 
po roku a pol pokračovali vo vŕtacích prácach. 
Improvizované zariadenie s kamerou a čelov-
kou na dvoch lankách po 14 m vertikálneho 
klesania dosadlo na stupeň chodby, ktorá sa 
zrejme mierne zväčšuje a ďalej klesá. Koncom 
roka sa tu uskutočnili štyri pracovné výpravy.

Jaskyňa pod cestou. Dva roky odpočívajúca 
nádejná lokalita sa v letnom období stala de-
jiskom deviatich krátkych akcií, počas ktorých 
sme pokračovali v uvoľňovaní závalu v objave 
za sifónom z roku 2017. Prievan z neznámych 
častí jaskyne však smeroval popod strop prisy-
paný sutinou, kde sa ukázala možnosť vykopa-
nia nového a ľahšie z povrchu zabezpečiteľné-
ho (už tretieho) vchodu tejto krátkej jaskyne. 
Na povrchu je však miesto priamo pod elek-
trickým stĺpom vysokého napätia, čo vyvolalo 
nutnosť oficiálnej dohody s prevádzkovateľom 
elektrickej siete.

Červené. Počas dvoch viacdňových výprav 
sme s pomocou elektrického navijaku kopali 
v studni na dne jaskyne. Štyri pracovné dni 
nám trvalo vyčistenie priepasti na plný profil 
tak, aby už nebolo potrebné zabezpečovať 
postup na čelbe výdrevou, paženie sme vybu-
dovali len nad hranou priepasti, na hranici 
s klesajúcou chodbou. Druhú polovicu Letnej 
demänovskej expedície sme už venovali zahl-
bovaniu sa v plnom profile studne nadol; jej 
vykopaná hĺbka je 8 m v profile cca 2 × 1,5 m, 
celkovo od vertikálneho vchodu na povrchu 
po dno studne je 13 m. Sedem akcií sa tiež 
venovalo prípravným činnostiam, vynáškam 
materiálu a úpravám v Meandri.

Diera s Oknom. Na základe informácie 
o výskyte hučiaceho prievanu, ale aj vzhľa-
dom na zaujímavú polohu jaskyne sa pod 
vedením jaskyniarov OS Nicolaus uskutočni-
lo v rámci Zimnej demänovskej expedície päť 
výkopových akcií na konci jaskyne. Postup bol 
v ťažkých podmienkach spevnených, najmä 
alochtónnych sedimentov len asi 2 m vpred 
(vo veľkom profile), a súčasne s pomerne 
dobrou istotou bola vyvrátená možnosť exis-
tencie prievanu. V prácach tu už neplánujeme 
pokračovať.

Tesné jaskyne. Pod umelou terasou starej 
plánovanej cesty k Horskému hotelu Chrámu 
slobody sa nachádza viacero menších fluvi-
okrasových jaskýň so zaujímavou polohou 
voči najbližším jaskyniam a v nárazovej zóne 
Zadnej vody. Počas dvoch akcií sme tu vykopali 
ďalšiu jaskyňu s možným prievanom v tesnej 
blízkosti Tesnej jaskyne č. 2 s dĺžkou 4 m, 
a trojicu jaskýň sme aj zamerali.

Ponor P1. Najvyšší identifikovateľný ponor 
Demänovky na Lúčkach je predmetom záujmu 
členov klubu už niekoľko rokov, odkedy tu 
bol zistený prievan. Povodeň v roku 2017 síce 
ponor zaniesla, no v uplynulom roku sme si 
všimli obnovenie prievanu. Počas roka, keď sa 
približne päť mesiacov celá Demänovka po-
nárala už na tomto mieste do podzemia, sme 
sledovali jej odtok, prúdenie vzduchu, sondo-
vali a bioindikačnou metódou hľadali profil 
možnej chodby (výsledok hovorí o niekoľko 
metrov širokej chodbe v hĺbke štyri metre pod 
kopaným chodníkom). Ako možný vstup do 
najvyšších (v smere tokov) priestorov Demä-

Vyťažená priepasť na dne Jaskyne v Červenom v nad-
morskej výške 1230 m. Foto: I. Šulek ml.
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novského jaskynného systému je toto miesto 
veľkou výzvou pre ďalšie práce. Proti prieniku 
do podzemia však hovorí veľmi nepriaznivé 
horninové zloženie blízkeho okolia.

Lehotská Kamenica. Tri prieskumné akcie 
na toto zvláštne miesto priniesli nové, zaují-
mavé poznatky. Uvedomili sme si tu existenciu 
asi 50 m dlhého terénneho zárezu končiaceho 

v závrte v strmom svahu 
(bezstropá jaskyňa?), všim-
li sme si f luviálne tvary 
niektorých kamenných 
blokov v blízkosti, ale tiež 
sme na vrchole leta našli 
niekoľko veľmi studených 
silných výduchov (jeden 
s teplotou iba 2,7 °C)  
v korózne rozšírených 
miestach masívu. Vykopali 
sme tu dve sondy a tre-
tiu (Osia sonda) na mieste 
drobného odtopenia sne-
hu (zo zimného priesku-
mu) pod stienkou na juž-
nom konci „zlomeniska“. 
Pre objasnenie prúdenia 
a zdržania sa vzduchu 

v Kamenici tu plánujeme merkaptánové skúš-
ky a zimnú kontrolu sond.

Počas roka sme ďalšie práce a prieskumy 
vykonávali v Jaskyni v Sokole, v DJM, Ponore 
v malej skale, Údolnej, Mošnickej jaskyni, 
Chráme slobody v Zabudnutej chodbe a na 
poslednej akcii roka sme v Mramorovom rie-
čisku priamo nad chodníkom objavili 40 m 
nových priestorov.

Povrchové prieskumy smerovali (po tri akcie) 
do Sokolov, Machnatej dolinky a tiež do Be-
lianskych Tatier, kde sa v pod vedením Spe-
leo Bratislava našli dve nové jaskyne v masíve 
Nového vrchu. Tiež sme tu identifikovali tri 
nádejné miesta na prieskum v stenách Nového 
vrchu a Muráňa. Ďalšie povrchové prieskumy 
prebehli v okolí P1, v Krčahove a na Blatníku.

Výskumné aktivity
Výskumu parietálnej fauny vybraných jaskýň 

Demänovskej doliny sme venovali v roku 2019 
päť výprav, pričom sme navštívili 31, resp. 22 
jaskýň v lete a na jeseň. Kontinuálne klima-
tologické merania sme vykonávali v Dračej 
jaskyni v Sokole, Štefanovej č. 2, v Lehotskej 
Kamenici, v Chladivom dychu a v Psích die-
rach merania pokračujú aj v roku 2020.

Ďalšie činnosti
RTVS natočila reportáž o objave Dračej jas-

kyne v Sokole, v SME Liptov vyšiel článok 
o Plačlivej stienke na Stodôlke. V KC Diera do 

Typické zafarbenie Demänovky / Priečneho potoka pri Speleodomci po krátkom 
daždi na Lúčkach, spôsobené holorubmi v rokoch 2018 a 2019. Foto: I. Šulek ml.

Lakôtka – horská základňa klubu na Kosienkach v roku 
2010. Foto: A. Martin-Pascual
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sveta sme mali prednášku o jaskynnom ume-
ní. Zorganizovali sme tiež niekoľko environ-
mentálnych výprav do Demänovských jaskýň. 
V Spravodaji SSS sme publikovali tri články 
a na webstránke klubu pribudli dva texty.

V roku 2019 sme spolupracovali s mnohými 
jaskyniarmi SSS, najmä z klubov SK Nico-
laus, OS Liptovský Mikuláš, OS Čachtice, OS 
Ružomberok, Speleo Bratislava, SK Banská 
Bystrica, SK Tisovec, s jaskyniarmi z Moravy 
a ďalšími. Úzka spolupráca bola so Správou 
slovenských jaskýň a Slovenským múzeom 
ochrany prírody a jaskyniarstva.

V roku 2019 sme uskutočnili približne o tre-
tinu menej akcií, ako to bolo niekoľko posled-
ných rokov zvykom. Ako sa však tiež ukázalo, 
aj mladší členovia klubu sú schopní už takmer 
autonómne pôsobiť na pracovných lokalitách, 
čo dáva nádej, že kontinuita aktivity klubu 
ostane aj do budúcnosti na vysokom štandarde.

Zhrnutie. V roku 2019 sme uskutočnili 
minimálne 101 pracovných akcií. Objavi-
li sme 572 m nových jaskynných priestorov  
a zamerali 397 m polygónových ťahov.

Pavel Herich

SPELEO-dETVA

V roku 2019 sme uskutočnili 17 ak-
cií, z toho osem na Krakovej holi, deväť 
vo Francúzsku (na ktorých sa podieľala 
Marianka Jagerčíková) a jednu na Mu-
ránskej planine v oblasti Malej Stož-
ky. Pri prieskume a oprave niektorých 
častí jaskýň nám pomáhali jaskyniari 
Štefan Ratkovský, Peter Orvoš a tiež 
návšteva z Bratislavy. Z členov skupiny 
sa najväčšieho počtu akcií zúčastňovali 
Ondrej Ratkovský, Marián Jagerčík, Marianna 
Jagerčíková a Linda Mikesková.

Krakova hoľa
Vo Večnej robote sme dokončili osadenie reb-

ríkov. V Starom hrade sme sa venovali údržbe 
vchodu, pri ktorom popadali stromy, a vykona-
li sme tu merania teplôt. Nad 
Riečnou priepasťou sme zme-
rali plošinu a vyniesli rozreza-
ný drevený rebrík z Meandra 
79. V Bivakovej jaskyni sme 
vymenili a inštalovali sací kôš, 
ako aj namontovali čerpadiel-
ko na čerpanie vody. V rám-
ci prieskumu sme realizovali 
zimné povrchové prieskumy 
v oblasti doliny Bielej (Bielô) 
smerom na jaskyňu Benšová, 
až po Bivak a tiež na hrebe-
ni nad Hvezdárňou. Okrem 
toho sme vykonali prečistenie 
chodníkov od popadaných 
stromov. V rámci ochrany jas-

kýň sme skontrolovali vchody jaskýň, 
v ktorých sú namontované uzávery.

Francúzsko
Na výskume jaskýň najmä v oblasti 

Devoluy sa podieľala predovšetkým 
Marianna Jagerčíková, ktorá v tejto 
oblasti uskutočnila deväť akcií. Ve-
novala sa hlavne zimným povrcho-
vým prieskumom so zameraním na 

sledovanie výparov a výrazných geologických 
zlomov. V jaskyni Baume de Jalabres v masíve 
l´Obiou, kde je známa prítomnosť alochtó-
nych kryštalinických sedimentov, skontrolova-
la stav kovových lanových rebríkov. Na povrchu 
medzi jaskyňami Jalabres a Petit Obiou našla 
vo vrstvách nové miesta s výskytom kryštalinic-

Montáž čerpadla v Bivakovej jaskyni. Foto: M. Jagerčík
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kých sedimentov. Domnievame sa, že pôvodná 
jaskyňa bola prerušená ľadovcovou eróziou, 
ktorá nám zanechala dva vchody. Marianka 
tiež sprevádzala filmový štáb v jaskyni Traver-
sée Héroïque pod Pic de Bure, kde je prechod 
jaskynným tunelom. Registrovali tu medvedie 
škrabance, čo je v tej nadmorskej výške 2111 m 
n. m. pomerne zaujímavým javom.

Muránska planina, oblasť Malej Stožky
Kontrolovali sme vchody niektorých jaskýň.

Marián Jagerčík

Úprava hadicového vedenia v Bivakovej jaskyni.
Foto: M. Jagerčík

Študovanie alochtónnych kryštalinických sedimentov pod
jaskyňou Baume de Jalabres, 2 370 m n. m.
Foto: M. Jagerčíková

Ťažisko prolongačno-prieskumno-
-dokumentačnej činnosti skupiny sa 
minulý rok sústredilo do Národ-
ného parku Slovenský kras, kde len 
v priebehu dvoch mesiacov doš-
lo k štyrom významným objavom 
na troch rôznych planinách, čo 
v histórii speleologického priesku-
mu v Slovenskom krase nemá obdobu. 
13-ti aktívni členovia (zo 17-tich) spolu 
vykonali v konkrétnych krasových územiach 
juhovýchodného Slovenska a v zahraničí spolu 
takmer 200 dobrovoľných pracovných akcií, 
v rámci ktorých doma objavili spolu približne 
1700 m nových jaskynných priestorov, z kto-
rých zatiaľ zamerali asi 420 m, a okolo 350 m 
chodieb objavili v zahraničí. Opakované mera-
nia z Brázdy (po strate údajov) predstavujú 370 
m. Dominovala bohatá prieskumná, pestrá 
však bola i mimoprieskumná činnosť.

PRIESKuMná ČInnOSť
Čierna Hora

Jeden člen našiel počas niekoľkých povrcho-
vých prieskumných akcií päť nových jaskýň 
v údolí Veľký Ružinok s dĺžkou do 10 m.

Košická kotlina
Medzevská pahorkatina

Z iniciatívy a za účasti klubové-
ho speleopotápača P. Kubálka sa 
uskutočnili 2 pracovné akcie (pro-
longačná a speleopotápačská) do 
výverovej jaskyne Prdiaca studnička, 

z ktorej sme v minulosti vyčerpali 
230000 l vody. Priestory za sifónom 

predstavuje prudko uklonená, relatívne 
široká chodba so závalom na konci.

Slovenský kras
Horný vrch

Na Hornom vrchu sme pokračovali v sys-
tematickej prolongačno-objaviteľsko-pries-
kumno-dokumentačnej jaskyniarskej činnosti.  
V Bazovej priepasti (štyria členovia a dvaja dob-
rovoľní spolupracovníci) sme pri sondovaní 
obnažili osteologický nález – zlomky ľudských 
kostí, pravdepodobne štyroch detí (kusy sánok 
so zubami, úlomky lebiek, stavce, niekoľko dl-
hých kostí a pod.; dokopy desiatky úlomkov). 
V spolupráci so SMOPaJ a KPÚ v Košiciach sa 
tu uskutočnila prieskumná akcia, počas ktorej 
archeológovia vďaka nálezu dodatočných arte-

SPELEOKLuB dRIENKA
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faktov (keramika a i.) predbežne stanovili vek 
oboch nálezov na 16. storočie. Osteologický 
nález skúma antropológ z Bratislavy koope-
rujúci s KPÚ v Košiciach. Do rozhodnutia 
KPÚ boli sondovacie práce v priepasti zasta-
vené. Jeden člen sa venoval výskumu Bezstropej 
jaskyne. Štyria členovia v spolupráci s P. Ho-
lúbekom (SK Nicolaus, SMOPaJ) intenzívne 
pracovali v GF štôlni Viola II (dĺžka 308 m) na 
rozširovaní pukliny v metráži 295 m, z kto-
rej bolo v sedemdesiatych rokoch minulého 
storočia v istých obdobiach roka počuť silný 
hluk. Uvažovalo sa o prievane, resp. vodopá-
de. Hluk bol podľa jaskyniarskej literatúry 
dokonca dôvodom ukončenia trhacích prác 
v tomto banskom diele. Rozšírením pukliny 
sme napokon prekvapivo objavili jaskynný 
komín – Jaskyňu v geofyzikálnej štôlni Viola II, 
ktorú voľným lezením do výšky (20 m / +15 
m) preskúmal J. Hetesi. Jeden člen skúmal už 
v r. 2004 nami prolongovanú Jaskyňu v Kapco-
vej skale. Mongoloidnú lebku zo 16. storočia, 
ktorú v päťdesiatych rokoch našiel v jaskyni 
PhMr. G. Stibrányi, podľa zistení ďalšieho 
člena klubu odniesol do jaskyne na príkaz 
otca ako malý chlapec Š. Krankilla (*1942) 
– syn pastiera Š. Krankillu (*1914; niekdajšie-
ho informátora MSK) začiatkom päťdesiatych 
rokov minulého storočia. Pôvodne ju našiel 
medzi solitérnymi dubmi v okolí Kapcovej ska-
ly. Traja členovia prolongovali novoobjavenú 
svahovú Jaskyňu sintrového srdca so zvláštnym 
sintrovým útvarom i speleogenézou do hĺbky 
2,5 m. Celková dĺžka: 5 m. V spolupráci so 
SMOPaJ a A. Komaškom (ČSS, SJČR) znovu-
objavili priepasť č. 96, ktorú pomenovali Košatá 
priepasť (25 m / -10 m); sprieleznili jej ústie, 

preskúmali ju a sondovali v nej. Traja členovia 
a jeden spolupracovník prolongovali Priepasť 
pod klenom (-10 m), kde systematicky pôsobí-
me už niekoľko rokov. V jaskyni bola nájdená 
keramika pravdepodobne kyjatickej kultúry. 
Traja členovia a jeden spolupracovník objavili 
výkopom iniciálnej depresie cca 400 m dlhú 
a 76 m hlbokú zvislú jaskynnú sústavu Priepasť 
v Širokej I. Od leta v nej po prolongácii usku-
točnili celkovo až sedem postupov. Pri sprie-
chodňovaní ústia objavili vo výplni v hĺbke -6 
až -7 m ľudské pozostatky (píšťaly, stehenné 
kosti, úlomky lebky, krčný stavec, zlomky ľavej 
a pravej ramennej kosti, zlomok pravej panvo-
vej kosti najmenej jednej nedospelej /mladej 
ženy?/, a jednej dospelej osoby) bližšie nesta-
noveného veku. V objavnej depresii sa nachá-
dzali dva útočné granáty typu Škoda z roku 
1936 alebo roku 1937. Zneškodnili ich dvaja 
pyrotechnici PZ v Košiciach (za účasti ďalších 
dvoch členov hliadky PZ SR), ktorí zároveň hl-
bšie v ústí zlikvidovali odstrelom asi poltonový 
vápencový blok a zároveň zneškodnili nájdenú 
muníciu. Neďaleko sme (štyria členovia) výko-
pom väčšej krasovej depresie objavili Priepasť 
v Širokej II (11 m / -6 m), kde predpokladáme 
každú chvíľu významný postup do hĺbky i do 
dĺžky. Dvaja členovia znovuobjavili a začali 
sprístupňovať Relikt pri trati Mieru II – kraso-
vú jaskyňu, ktorú sčasti deštruovala výstavba 
železnice v rokoch 1952 – 1954. Na planine 
sme uskutočnili na jeseň niekoľko spoločných 
pracovných akcií so znalcom a systematickým 
prieskumníkom a dokumentátorom Horného 
vrchu zo 70. a 80.-tych rokov minulého sto-
ročia – pražským jaskyniarom A. Komaškom, 
spolu s jeho kolegyňou Katkou Svobodovou 
(SJČR). Zároveň s ním intenzívne komuni-
kujeme a spolupracujeme na systematickom 
spracovaní krasových javov Horného vrchu, 
ktorých bolo k roku 2019 cca 260.

Jasovská planina
Na Jasovskej planine sa predovšetkým vďaka 

tandemu otca a syna – Samuela a Tibora Má-
téovcov (SK Drienka) – uskutočnili dva celoslo-
vensky významné objavy. V lete 2019 bola výko-
pom na dne krasovej jamy v úbočí krasového 
vrchu objavená náročná Debraďská priepasť (za-
tiaľ cca 500 m / -80 m) s komplikovanejšou 
speleogenézou a tromi (resp. štyrmi) sifónmi; 

Nález fragmentov z kostier detí z Bazovej priepasti  
a archeologička Dr. Ďurišová. Foto: G. Lešinský
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v rámci nej uskutočnili celkovo dva postupy, 
a výkopom iniciálnej depresie vo svahu kraso-
vej jamy na úpätí krasového vrchu bola takisto 
v lete objavená rovnako technicky náročná, 
pôvodne pravdepodobne freatická Debraďská 
jaskyňa (zatiaľ cca 500 m / -70 m). V jaskyni sa 
nachádza aktívny vodný tok a dva veľké sifóny. 
J. Hetesi tu vyliezol 36 m vysoký komín. Na 
prieskume oboch jaskýň, objave nových pries-
torov, prolongácii a dokumentácii sa podie-
ľali ďalší siedmi členovia klubu a v Debraďskej 
priepasti aj P. Imrich zo SK Šariš. Jaskyne majú 
vysokú speleoalpinistickú, estetickú i vedeckú 
hodnotu. Jaskyniari znovu preskúmali v roku 
2005 vedno s D. Haršanikom prolongované 
prepadlisko Bogdáň II a tiež Brezový ponor, kto-
rý kopali s členmi SK Cassovia v roku 2002. 
Uvažujú o obnovení spolupráce na prolongácii 
tejto ponorovej jaskyne. Návrh predostreli R. 
Klemovi, B. Líškovi a J. Tencerovi. Preskúmali 
aktívnu výverovú Jaskyňu v štôlni v slivkovom 
sade (5 m) a aj tu uvažovali o možnostiach jej 
prolongácie. Na planine uskutočnili niekoľko 
podrobných povrchových prieskumov.

Jelšavský kras
Kameniansky kras

Hneď v prvých dňoch roka dvaja členovia 
s P. Holúbekom a v spolupráci s jaskyniarmi 
z Liptova a Rimavskej Soboty (SK Nicolaus, 
OS Rimavská Sobota a SK Ružombe-
rok) objavili vyčerpaním zatopeného 
8 m hlbokého krasového komína 
náročnú, cca 50 m dlhú občasnú vý-
verovú jaskyňu Čurgov, kde sondoval 
už F. Szarka s kolegami (OS Gemer 
– Licince) v 70.-tych rokoch minulé-
ho storočia. Ide o prvý významnejší 
prienik do krasu Kamenianskeho krasu. 
Bola to zároveň posledná lokalita 
v tunajšom krase, na ktorej s nami na 
prelome rokov 2018 a 2019 spolupra-
coval náš zosnulý kamarát zo SK Ru-
žomberok Ľubo Ivančík (Biely otec).

Silická planina
Na Silickej planine sme výkopom 

objavili v priebehu pár akcií relikt do-
siaľ neznámej subsústavy jaskynného 
systému už inaktívnej fluviokrasovej 
Majda-Hraškovej jaskyne Priapus (70 m 

/ -21 m), v ktorom sa nachádza unikátny 1,5 m 
vysoký falický sintrový útvar. Spolu so 4 m vy-
sokým Lonom matky Zeme v Domici predstavuje 
v rámci Európy jedinečnú antropomorfnú hru 
prírody v krasovom podzemí. Jaskyňu objavili 
štyia členovia skupiny (spolupráca s M. Nyer-
gesom a synom, MAFC, Maďarsko a s jedným 
dobrovoľným spolupracovníkom). Členovia 
skupiny systematicky pôsobili aj na pracovis-
kách, ktoré prolongujú už dlhodobo – opätovne 
sme totiž zintenzívnili práce v Silicko-gomba-
seckom ponore (sedem členov + R. Klema a B. 
Líška zo SK Cassovia). Do konca roka sa nám 
podarilo postúpiť 2 m hlbšie v celom profile 
do celkovej hĺbky 29 m, čo predstavuje 4. naj-
hlbšiu jaskyniarsku sondu v Slovenskom krase. 
V Brázde sme po predchádzajúcej strate digi-
tálnych údajov začali opäť vykonávať revízne 
mapovanie celej priepasti a vykonávali speleolo-
gický prieskum (traja členovia). Novoobjavené 
priestory v 2. šachte predstavujú 50 m. Zdolal 
ich J. Hetesi (istiaci G. Lešinský). Celkovo bolo 
v jaskyni znovu zameraných 370 m. V revíznom 
prieskume a mapovaní Brázdy budeme naďalej 
pokračovať. V Brezovsko–kečovskej jaskynnej sústa-
ve sme pokračovali v prolongácii perspektívnej 
Priepasti pri Matilde (-10 m; štyria členovia + 
jeden dobrovoľný spolupracovník) situovanej 
len 21 metrov nad predpokladanou jaskynnou 
úrovňou. Šachta je založená na pukline dlhej 

Objavitelia Novej Hanisky. Zľava: J. Baroš, J. Psotka, M. Gaško,  
G. Lešinský, J. Hetesi, P. Kubálek. Foto: P. Kupčík
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niekoľko metrov, ale na šírku sa do značnej mie-
ry začína zužovať. Prolongovali sme aj Dvojité 
prepadlisko pri Matilde (traja členovia). Výkopom 
sme objavili priepasť Nová Haniska (15 m / -12 
m) na relatívne izolovanej planinke Annin Laz 
v rámci Silickej planiny (sedem členov + P. Imrich 
a jeden dobrovoľný spolupracovník). V ústí sme 
objavili asi 150 hrubostenných fragmentov zá-
sobnej nádoby neolitického veku (kyjatická kul-
túra), ktoré sme odovzdali AÚ SAV a KPÚ SAV 
v Košiciach. S archeológmi z týchto inštitúcií 
(Dr. Mirossayová, Dr. Ďurišová, Mgr. Horvát) 
sme vykonali obhliadku miesta nálezu. Nález 
bude odovzdaný neskôr na základe dohody do 
SMOPaJ v Liptovskom Mikuláši. Výplň priepas-
ti situovanej v plochom reliéfe tvorila takmer 
výhradne sutina, čo evokuje vedomé zahádzanie 
jaskyne z nám neznámych dôvodov už v prave-
ku. V spolupráci so SK Arachnos – Slovenský 
kras jeden člen prolongoval Jaskyňu v ponore 
jašteričieho jazera. Na Silickej planine zároveň re-
kognoskovali okolie Brezovsko–kečovskej jaskyn-
nej sústavy a Silicko–gombaseckej jaskynnej sústavy 
s cieľom nájsť výduchy. Bolo nájdených zopár 
nádejných miest. V spolupráci so SMOPaJ sme 
zo Zadného dómu v Líščej diere (Domica) odobe-
rali vzorky vody na izotopovú analýzu. Jaskyňu 
plánujeme zamerať ručným lidarom. Navštívili 
sme Ardovskú jaskyňu.

Plešivecká planina
Jeden člen v spolupráci so Z. Jergom (SK 

Minotaurus) zameral na planine jaskyne Nová 
Salanka a Hmlistý závrt (-8 m), v ktorom naša 
skupina kedysi intenzívne pioniersky sondo-
vala vedno so S. Votoupalom a P. Macečekom 
(SK Nicolaus).

Turnianska kotlina
Dvaja členovia prolongovali Jaskyňu v Hra-

disku I až na jej skalné dno s cieľom objasniť 
speleogenézu. Jaskyňa predstavuje antropo-
génnou činnosťou v lome otvorenú jaskynnú 
sieň korózneho pôvodu vyvinutú v kryštalic-
kých vápencoch.

Zádielska planina
Na Hradnej stráni sme výrazne pokročili v 

Priepasti v Hradnej stráni (traja členovia) do 
hĺbky o cca 3,5 m náročným rozširovaním 
krasového kanála v dovtedajšom dne priepasti, 
pričom sa podarilo otvoriť zatiaľ neprielezný 
otvor do neznámych a ešte nepreskúmaných 
jaskynných priestorov do odhadovanej hĺbky 
cca 25 m. Dĺžka by podľa predpokladov vzrá-
stla na cca 35 m. Intenzívne sme prolongovali 
Machovú priepasť v Hradnej stráni (25 m / -10 
m), kde sme spriechodnili paralelný komín 
a zjednodušili transport sedimentov. V jaskyni 
sme objavili tri exempláre hrabavky škvrnitej 
(Pelobates fuscus), čo predstavuje prvý zdoku-
mentovaný výskyt tejto žaby na krasovej pla-
nine. Priestory jaskyne predstavujú fragment 
neznámej fluviokrasovej jaskyne s významným 
podielom stagnujúcich krasových vôd na mo-
delácii. V inaktívnej senilnej jaskyni Čermeľ (15 
m / -4 m) budeme po objave 4 m dlhej chodby 
nútení ďalej pracovať so zbíjačkou, keďže vý-
plň v podobe balvanov je zasintrovaná.

Volovské vrchy
Pipitka

Jeden člen v spolupráci so S. Mátém (mimo 
SSS) vykonal v masíve Jelenieho vrchu štyri de-
tailné povrchové prieskumy.

Panoráma okolia Priepasti v Hradnej stráni (na fotografii J. Hetesi). Foto: G. Lešinský
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Muránska planina
V jaskyni Stratený potok jaskyniari na jednej 

akcii rozšírili úžinu v Severnej vetve v časti 
Trubky. V prácach v závale s prievanom, na 
konci vrchnej úrovne Severnej vetvy nepokra-
čovali.

Rumunsko
Bihor

Uskutočnili sme sedem výprav do kraso-
vej oblasti vyvieračky Izvorul Crişulu Negru 
v pohorí Bihor. Okrem jednej exkurznej náv-
števy jaskyne Peştera lui Schmidl a historickej 
bane–jaskyne Elena (z 18. storočia) sme všetku 
aktivitu venovali jaskyni Peştera din Pereţii 
Corlatului, kde sme pokračovali v rozširovaní 
suchej vrchnej úrovne úzkeho odtokového 
meandra. Na prvej výprave v marci bola jas-
kyňa po intenzívnom topení snehu neobvykle 
aktívna, keď sa už neďaleko vchodu zbierala z 
komínov presakujúca voda a vytvárala drobný 
tok. Hlbšie v jaskyni už tieklo viac vody a na 
čelbe v rozširovanom meandri sa pod nami 
ozýval veľmi silný hukot vodopádu. Za dva 
dni (8. – 9. 3.) sme spriechodnili asi 6 m úžiny. 
V apríli už bola jaskyňa suchá ako obyčajne a 
po dvoch dňoch práce (5. – 6. 4.) sme postú-
pili ďalších 6 m. Pod nami sa ukázalo roz-
šírenie meandra ale ešte sme tam cez úžinu 
nevedeli prejsť. Počas výpravy v máji (11. – 12. 
5.) sme prvý deň prenikli do tohto priestoru 
a na druhý deň sme po rozšírení ďalšej asi 2 
m dlhej úžiny, zlanili do 10 m vysokého a 20 
m dlhého meandra pod nami. V smere odto-
ku sa meander končil hlbokou neprieleznou 
úžinou, z ktorej vanul prievan. Do vŕtania 
úžiny sme sa pustili na akcii 21. 6., kedy sme 
rozšírili asi 2 m a zistili, že nás čaká ešte asi 
4 m vertikálne. Počas akcie v septembri (13. 
– 15. 9.) sme úžinu prekonali a zlanili do ďal-
šieho meandra. Z dna meandra pokračovala 
opäť neprielezná úžina ale v smere odtoku 
sa dalo chodbou postupovať ďalej po strmo 
stúpajúcich policiach. Na konci bola drobná 
zákruta a zasa neprielezná vertikálna úžina, 
cez ktorú bolo vidieť čierňavu a do tváre fú-
kal prievan. V októbri (18. – 19. 10.) sme na 
zákrute na konci meandra vŕtaním odstránili 
niekoľko metrov dlhé skalné rebro a už prvý 
deň sme úžinu prekonali. Na druhý deň sme 
nový meander vystrojili a preskúmali. Najten-

ší z nás prekonal úžinu od miesta posledného 
zlanenia a dostal sa na dno meandra, odkiaľ 
stúpal po skalných policiach a za rohom, cez 
asi 2 m dlhú jednoduchú úžinu svietil do 
väčšieho priestoru. Na nasledujúcej akcii v 
novembri (22. 11.) sme túto ľahkú prekážku 
odstránili. Zlanili sme na skalné dno široké-
ho meandra, odkiaľ sme preskúmali ďalšie 
priestory. Z niekoľkých smerov sa ukázal ako 
perspektívny len jediný – za úžinou od miesta 
zlanenia bolo treba vyliezť vyššie a v smere 
odtoku preplaziť krátkou chodbou. Tá vy-

ústila do vysokého priestoru – prítokového 
meandra, dole sme uvideli priepasť a oproti 
nám horizontálne pokračovanie chodby. Na 
ďalší deň (23. 11.) sme vystrojili stupeň do 
nádejného meandra. Na dne priepasti je len 
krátky a tesný úsek meandra, ktorý na oboch 
stranách prechádza do neprielezných úžin. 
Z vyššie ležiaceho miesta sme kyvadlom do-
siahli chodbu v priamom smere. Chodba  
s profilom kľúčovej dierky tentoraz pokra-
čovala voľne. Na jednom mieste ju preráža 
bazaltová dajka, v blízkosti ktorej je na ste-
nách a strope vyzrážané množstvo sadrov-
ca a na dne sa akumuluje sadrovcový sneh  

Peştera din Pereţii Corlatului – Sadrovcový meander. 
Foto: V. Papáč
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s priehľadnými ihlicovitými kryštálmi. Po-
stup sme ukončili na mieste, kde sa úžina  
v dne chodby otvára a je tu potrebné zlaniť 
asi 6 až 8 m. Dole vidieť širšie, sedimentmi 
pokryté dno s drobným tokom a oproti,  
v úrovni ako sme boli my je rúrovité pokračo-
vanie chodby. Keď sme úplne stíchli, na našu 
ohromnú radosť sme spredu počuli hukot 
podzemného toku. Podarilo sa nám postúpiť 
už na dosah k podzemnému toku – kolektoru 
hydrologického systému Corlatului – Izvorul 
Crişului Negru. Bolo to možné až po spriechod-
není asi 52 metrov úžin, čo si vyžiadalo doko-
py 18 dní práce. Navŕtali sme pri tom vyše 
300 dier a za jednu akciu rozšírili priemerne 
3 m úžiny. Vďaka vhodnému horninovému 
prostrediu bol postup pomerne rýchly. Po jas-
kyni Duva na Jakupici je to asi druhý najdlhší 
objavný prekop jaskyniarov SSS v zahraničí. 
Túto dlhú úžinu by nebolo možné prekonať 
bez zápalu a práce celého tímu jaskyniarov 
a najmä tých, ktorí to tvrdohlavo ťahali ďalej 
aj vtedy, keď to na pracovisku nevyzeralo na 
istý postup. V jaskyni sme celkovo uskutočnili 
19 akcií, z toho 13 dní sa odpracovalo v roku 
2019. Od roku 2017 sa na činnosti v jaskyni 
podieľali (počet akcií v zátvorkách): Peter 
Fencik (7), Martin Gaško (19), Martin Hajduk 
(3), Peter Imrich (14), Miro Kolesár (4), Dorin 
Lup (1), Františka Majerníčková (12), Denis 
Majoroš (5), Martin Miškov (6), Vlado Papáč 
(13) a Jozef Psotka (19).

Iné zahraničie
Člen Pavel Kubálek sa podieľal na akciách 

ZO ČSS 6–19 Plánivy v spolupráci so speleo-
klubom Gregora Žiberny z Divače, do jasky-
ne Kačna jama v Slovinsku (január, apríl, júl  
a december). Zúčastnil sa aj letnej výpravy ZO 
ČSS 1–11 Barrandien na maďarskú stranu 
Dolného vrchu.

MIMOPRIESKuMná ČInnOSť
Jeden člen o. i. spolupracuje s Horskou 

službou ako člen Dobrovoľnej jaskyniarskej zá-
chrannej služby, v rámci ktorej sa zúčastňuje na 
praktických cvičeniach.

Jeden člen je zároveň aj členom Dobrovoľnej 
jaskynnej záchrannej služby – Slovenský kras,  
v rámci ktorej sa takisto zúčastňuje na praktic-
kých cvičeniach.  

Jeden člen podobne ako v roku 2006 vie-
dol speleologickú sekciu na Tábore ochrancov 
prírody, tento raz v Silickej Jablonici, v rámci 
ktorej s detskými účastníkmi prekopal „v pria-
mom prenose“ RTVS tzv. Fulínovú skratku do 
subsústavy Ardóčka-Mikov, a zároveň objavil 
depresiu Pod dubom, z ktorej bola v ďalších 
dňoch vykopaná unikátna jaskyňa Priapus.

Jeden člen sa o. i. systematicky venuje sprie-
vodcovskej i prednáškovej činnosti pre širokú 
domácu i zahraničnú verejnosť, a tiež aktivi-
tám v mediálnom priestore.

Komerčné a nekomerčné sprievodcovské služ-
by na základe živnostenského oprávnenia, povo-
lenia OÚ v Košiciach a sprievodcovskej licencie 
(TU Košice): Slovenský kras: Koniarska planina, 
Silická planina (sever i juh), Dolný vrch, Horný 
vrch, Jasovská planina, Zádielska planina, Plešivecká 
planina, Jelšavský kras (Kameniansky kras) a Tur-
nianska kotlina. Volovské vrchy: Pipitka (Kaliská).

Nekomerčná prednášková činnosť: Základ-
né školy v Košiciach, Gymnázium v Moldave nad 
Bodvou, Centrum interdisciplinárnych biovied UPJŠ 
v Košiciach, Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach, 
základné školy z Východoslovenského kraja, TOP 
2019 v Silickej Jablonici, novinári z Maďarska.

Nekomerčná mediálna aktivita: TV Markíza, 
RTVS, Slovenský rozhlas – Rádio Regina, Rádio Ju-
nior; Nový čas, TASR, osobný profil na Facebooku, me-
dzinárodný profil Cavers of Facebook a tiež rôzne slo-
venské, české i maďarské webové spravodajské portály.

Členovia SK Drienka v roku 2019 spolupra-
covali s týmito jednotlivcami a organizáciami: 
S. Máté (mimo SSS), A. Komaško (ČSS, SJČR), 
Arachnos-Slovenský kras, R. Klema a B. Líška 
zo SK Cassovia, Filip Doležal (ZO ČSS Tartaros), 
Peter Holúbek (SK Nicolaus), P. Imrich, F. Majer-
níčková a M. Hajduk (SK Šariš), D. Lup (Speodava 
Ştei), Z. Jerg (SK Minotaurus), M. Nyerges (MAFC, 
MKBT, Maďarsko), PhDr. M. Ďurišová, Krajský pa-
miatkový úrad Košice, PhDr. E. Horváthová, PhD. 
(AÚ SAV), PhDr. E. Mirossayová, CSc. (AÚ SAV), 
Mgr. Martin Horvát (KPÚ v Košiciach) a SMOPaJ 
v Liptovskom Mikuláši (tiež pracovisko Košice).

napísali: G. Lešinský, J. Hetesi a J. Psotka
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V roku 2019 pokračoval Jas-
kyniarsky klub Dubnica nad 
Váhom v činnosti v rovnakom 
zložení členskej základne (22 
členov), ako aj predsedníctva 
(predseda Peter Medzihradský, pod-
predseda Milan Novák, hospodár Jozef Obet-
ko). Celkovo musíme konštatovať, že rok 2019 
bol útlmový, čoho dôkazom je uskutočnenie 
iba troch akcií na údržbe základne a tridsia-
tich akcií v krasových lokalitách Strážovských 
vrchov. Aj napriek slabšej aktivite sa nám po-
darilo pod záštitou Horskej záchrannej služ-

by v septembri úspešne zorganizovať 
tradičné lezecké dni. Prieskumná čin-
nosť bola prevažne sústredená v Moj-
tínskom krase – na krasový závrt na 
Zadných lúkach a na prieskum men-
ších jaskýň v Hluchej doline. Medzi 
najaktívnejších členov v našich jasky-
niach patria už tradične Milan Velič, 
Miloš Gregor, Peter Medzihradský, 
ale veľká vďaka patrí všetkým, kto-

rí prispeli k ich prieskumu. Peter  
Medzihradský, Ján Marek a On-
drej Novák sú aktívnymi členmi 
speleologickej záchrannej služby 

a v tom zmysle sa aj zúčastňovali 
cvičení organizovaných Horskou zá-

chrannom službou.
V roku 2020 by sme chceli pokračovať 

v prebiehajúcich prácach v závrte na Zad-
ných lúkach, v jaskyniach v Hluchej doline, 
na zabezpečovacích prácach vchodov do jas-
kýň Májová priepasť a Na rúbani. Tiež bu-
deme musieť nemálo času i financií venovať 
údržbe našej základne v obci Mojtín.

Priatelia jaskyniari, na záver krátkej správy 
o činnosti mi dovoľte citát z poslednej knihy 
Stručné odpovede na veľké otázky od Stephena 
Hawkinga: „Buďte odvážni, zvedaví, odhodlaní 
a prekonávajte prekážky. Dá sa to.“

Milan Novák
podpredseda JK

JASKyNIARSKy KLuB duBNICA NAd VÁHOm

Nácvik záchrany v Stanišovskej jaskyni. 
Foto: P. Medzihradský

Vykopaný dóm v Jaskyni s oknom. Foto: P. Medzihradský
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Prioritou v tomto roku boli 
opäť práce na prerážke Eurotune-
la v Jaskyni mŕtvych netopierov. 
Začiatkom roka sa nám po vyše 
desiatich rokoch opäť podarilo 
postúpiť do stúpajúcej vetvy sifónu. 
Ukázalo sa, že nános bahna na dne 
sifónu bol vysoký zhruba tri metre, ďalej bola 
chodba voľná v celej v minulosti vyťaženej 
dĺžke. Na zabezpečenie postupu v stúpajúcej 
vetve sifónu bolo nutné natiahnuť hadicu na 
odsávanie vydýchaného vzduchu. Bez nej by 
nebol pohyb v týchto priestoroch možný. Čer-
panie vzduchu zabezpečuje motor a ventilátor 
z lacného baterkového vysávača. Veľký objem 
zrážok a nadpriemerné teploty v zimných me-
siacoch nám tento rok intenzívne práce na 
pokračovaní prerážky neumožnili. Voda v si-
fóne dosahovala celý rok rekordné výšky, ešte 
koncom decembra bola jej hladina vo výške 
šiestich metrov. Pritom pár rokov dozadu už 
zvykol v tomto období bývať sifón vyschnutý. 
V menej daždivých obdobiach počas roka sa 
sifón podarilo trikrát vyčerpať, avšak neus-
tály prítok znemožnil výkopové práce. Preto 
bola energia sústredená na jeho odvodnenie. 
Okrem čerpania skúšame sifón odvodniť aj 
zachytením vody v najvyššom bode na jeho 
konci do hadice a cez násosku jej vyvedením 
do Bielej priepasti. Za týmto účelom bola vy-
kopaná pred ústím tunela meter hlboká ryha 
na zapustenie hadíc. Ide ale o pomerne kom-
plikovaný spôsob odvodnenia, až na hranici 
fyzikálnych zákonov, a tak sme s ním zatiaľ 
neboli úspešní.

V JMN ďalej pokračovalo čiste-
nie chodby z dna Bielej priepasti 
v spolupráci s OS Ružomberok. 
V Paralelkách sa objavila a zame-
rala spojnica z Kľúčovej dierky na 

dno Fajčiarskeho salónu s dĺžkou  
30 m. Zameraný bol komín nad Juž-

ným dómom v dĺžke 40 m a v jeho strede bola 
objavená perspektívna horizontálna chod-
ba smerujúca do častí masívu bez známych 
priestorov. Chodba po 25 m končí zúžením, 
za ktorým však opäť vidno voľný priestor. 
Ďalej sa v nej nachádzajú dve priepasti (z toho 
jedna s odhadovanou hĺbkou aspoň 20 m)  
a jeden komín, ktoré treba ešte preskúmať. Pre 
lepší prístup do Južného dómu bol prestroje-
ný traverz popod strop v Ružovom dóme.

Okrem JMN práce pokračovali aj v Neznámej 
jaskyni vo Valaštianskom krase, kde sa rozširova-
la puklina s prievanom. Maroš Katreniak a Do-
minik Miler v tomto roku úspešne absolvovali 
skúšky spôsobilosti dobrovoľného záchranára 
HZS pre jaskyniarsku záchrannú činnosť.

Stacho Mudrák
predseda SK Ďumbier

SPELEOKLuB ĎumBIER

Na aktívnom riečisku v JMN. Foto: S. Mudrák
Práce v Eurotuneli brzdila takmer celý rok voda. 
Foto: M. Budaj
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V roce 2019 se HKSS zaměřil na 
výzkum Slovenského krasu a zdo-
konalování vlastních i cizích členů, 
speleologů v jednolanové technice 
(SRT). Bylo zorganizováno 43 pra-
covních akcí. Dále se dva členové 
HKSS (Tomáš Fussgänger a Barbora 
Miškeje), zůčastnili mezinárodní akce ve 
Francii – BERGER 2019, kde 21-letá Barbora 
Miškeje vytvořila nový ženský slovenský hloub-
kový rekord -1100 m v nonstop sestupu a výstu-
pu za 23 hodin, kterou francouzský organizátor 
označil za nejhodnotnější výkon celé akce.

Dále bylo ve francouzských médiích poděko-
váno čtyřem speleoalpinistům ze Slovenska, 
kteří přesnou informací o posledním pohybu 
Félixe v propasti, který se zranil v hloubce -750 
m a byl 52 hodin nezvěstný, kterou předali 
francouzským záchraným složkám, mu tímto 
prakticky zachránili život (Fussgänger, Miškeje, 
Vávra, Konkolová).

HKSS, kterou podporuje Meander, je také 
oficiální partner a sponzor BERGER 2019 
a 2020. HKSS ve spolupráci s OSJM, SUK  
a UPJŠ zorganizoval v rámci Jaskyniarské školy 
ve Slovenském krasu pět třídenních kurzů SRT 

v propastech a jeskyních Slovenského 
krasu a vycvičil 40 nových adeptů, 
z toho 16 SRTčkářů se stalo čle-
ny HKSS. HKSS zorganizoval 7. 
ročník Putovného poháru Eugena 
Hirka v technickém lezení na laně. 

Klub zorganizoval 34. Lezecké dni 
ve Slovenském krase, které v roce 1984 

jako nultý ročník založil Gusto Stibrányi.
Exkurzní činnosti v roce 2019: Island, Faer-

ské ostrovy, Malajsie, Thajsko, Indonésie, Ru-
munsko, Maďarsko, Česká republika, Polsko, 
Francie, Rakousko a Švýcarsko.

HÁJSKy KLuB šPORTOVEJ SPELEOLóGIE

Gouffre Berger, Cascade Caudine v -640 m. 
Foto: T. Fussgänger

Hirkolezenie 2019. Foto: Š. Seman

Gouffre Berger v -1100 m. Foto: T. Fussgänger
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Osm pracovních akcí ve Velké Bikfě se zabý-
valo lezením komínů a sondážními pracemi na 
vytipovaných nadějných místech. Letos jsme 
se ve Velké Bikfě opět zaměřili na tipování no-
vých nadějných míst pro další postup, výměnu 
fixních lan a kotvení. Pro zvýšení bezpečnosti 
jsme pokračovali, jako i v roce 2018, v instalaci 
nového beznapěťového kotvení nerezovými kot-
vami Petzl Colinox o průměru 10 mm, které se 
současně dají použít pro případnou záchranou 
akci. Ve Velké Bikfě byl v komíně Ave Cassovia 
vertikální i horizontální postup – objev 84 
metrů, čím jsme se s celkovou délkou dostali na 
1101 metrů. Na této lokalitě je i nadále perspek-
tiva posunu jak délkových, tak hloubkových 
parametrů. Ve Velké Bikfě bylo v roce 2019 
objeveno minimálně dalších 84 metrů a i v roce 
2020 budeme dále pokračovat ve výzkumu.

Sedm pracovních akcí v Oriáši – v oblasti 
Galerie jsme postoupili v komíně o dalších 19 
metrů, další nový komín nás zatím pustil o 22 
vertikálních metrů výš. Dále jsme rozpracovali 
sondu na dně v hloubce 100,5 m, na které plá-
nujeme v roce 2020 intenzivně pracovat. Celou 
propast jsme přestrojili na beznapěťové kotvení 
Petzl Colinox. V Oriáši bylo v roce 2018 objeve-
no minimálně dalších 41 metrů, kde budeme  
i v roce 2020 dále pokračovat ve výzkumu.

Devět pracovních akcí na Bereši – na nové lo-
kalitě, kterou jsme objevili na Hájské (Jasovské) 
planině v roce 2018 máme významné nálezy 
z mladší doby bronzové a spolupracujeme se 
SAV a Pamiatkovým ústavem SR, jako už v roce 
2018. Byl osazen datalogger na sběr dat.

Sedm pracovních akcí v Šomšákovej priepas-
ti – na nové lokalitě, kterou jsme objevili na 
Hájské (Jasovské) planině v roce 2018, máme 
významné nálezy z mladší doby bronzové, 
doby železné a středověku. Také na této lo-
kalitě spolupracujeme se SAV a Pamiatkovým 
ústavem SR, a taky se Speleoklubem Cassovia. 

Postup je zatím zhruba 8 metrů.
Dvě potápěčské akce byli realizová-

ny ve Skalistém potoce, osm pracov-
ních akcí v Drienovecké jeskyni, jedna 
pracovní akce na Majkových ponorech 
a jedna pracovní akce v Propasti sedmi 
jezevců.

Celkem se za rok 2019 HKSS ob-
jevilo a zmapovalo 133 metrů na 43 
pracovních akcích a členka HKSS Bar-
bora Miškeje utvořila nový slovenský 
ženský hloubkový rekord -1100 m. 
Ten předešlý byl v držení Ing. Veroni-
ky Herstekové ze SK Cassovia, -750 m, 
z roku 2012.

Tomáš Fussgänger

Obrovská priepasť (Oriáš). Foto: Š. Seman

SRT Velká Žomboj. Foto: T. Fussgänger
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Kras a lokality nad obcami Ráz-
točno a Remata jednotliví členovia 
navštívili v rámci vychádzok po 
prírode. Týchto akcií sa zúčastňo-
vali predseda a niektorí členovia 
skupiny. Tomáš Pustaj na svojich 
prechádzkach v novembri zistil vo 
vstupnom otvore Jaskyne na lazoch 
zosunutý veľký kamenný blok, kto-
rý zahatal prístup do plazivky. V jaskyni 
Cigánka III zistil zhnité drevené prístupové 
schodisko. Spolu s kolegom drevá vyniesli von.

Rokošský kras: Vestenická medvedia jaskyňa. 
V rámci vychádzok po prírode kontroloval Sta-
no Beník kras doliny Hradištnica.

V uplynulom roku nebola vyko-
návaná speleologická činnosť na 
území národných prírodných pa-
miatok ani v chránených areáloch 
v prievidzskom okrese. Taktiež 
neboli nami objavené žiadne nové 
jaskyne ani nové jaskynné priesto-

ry v známych jaskyniach.

V mene výboru ďakujem členom, ktorí 
hoc aj málom prispeli k činnosti jaskyniar-
skeho klubu. Dúfam, že činnosť klubu v roku 
2020 bude úspešnejšia.

Peter Strečanský, 
predseda JK 

JASKyNIARSKy KLuB HANdLOVÁ

Pľúca nad Ráztočnianskou vyvieračkou. Foto: P. StrečanskýPohľad z Cigánok na Hájsku skalu. Foto: P. Strečanský

V Speleoclube Chočské vrchy bolo  
v roku 2019 evidovaných 20 členov. 
Tradične bola naša činnosť zamera-
ná na Prosiecku jaskyňu.

26. 1. 2019 sme sa v trojici (Slávka 
Szunyogová, Michal Pasch a Juraj 
Szunyog) rozhodli preplávať Arago-
nitové jazero na konci jaskyne. Jazero 
bolo nakoniec menšie než sa nám javilo 
a nebolo treba ani plávať, len sme ho kvô-
li nízkemu stropu prekonali po štvornožky  
v 40 cm hlbokej vode. Za jazerom sme našli 
sintrom vyzdobené ďalšie jazierko, ktoré sa dalo 
prekonať brodením. Objavili sme asi 200 m no-
vých priestorov smerujúcich na sever. Na novom 
konci jaskyne je suchý pieskový sifón, čo bude 
naša kopáčska lokalita v blízkej dobe.

Intenzívne pokračovali práce na no-
vom vchode do 3. poschodia; pod-

porené boli priaznivým počasím 
v tomto roku. Štôlňu nám už ne-
zatápalo a od 11-tich metrov nám 
voda presakovala do podzemia.
Okrem aktívnej trojky sa prác 

zúčastnili: Ľuboš Halička, Mirosla-
va Kardošová, Alexander a Pavol Jurík. 

Na dvoch akciách nám výrazne pomohli 
aj jaskyniari zo Speleoklubu Nicolaus pod 
vedením Petra Holúbka (+ Peťo Magdolen). 
V lete nás na štyroch kopáčskych akciách 
podporil aj nejaskyniar Juraj Szunyog st. (78 
ročný), ktorý bol s nami aj pri prerážke na 
15-tom metri 27. júla 2019. Do jaskyne sme 
sa dostali na dobrom mieste nad Južným ča-

SPELEOCLuB CHOČSKé VRCHy
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jovým jazerom hneď v ten istý deň a ukázali 
sme otcovi Plšie jazero. Na jeseň bol s nami 
aj na rozširovacích akciách v jaskyni pri Hu-
čiacom sifóne.

Potom sme druhý vchod, napojený na povr-
chový ťah, prepojili s meraním v jaskyni. Pô-

dorysná chyba vyšla 4,7 m a výšková 3,7 m. 
V podstate to bola priaznivá chyba, o ktorú 
sme kopali menej oproti plánu. Trochu štatis-
tiky: na prekopanie 15 metrov bolo treba 114 
akcií medzi 27. marcom 2016 a 27. júlom 2019 
a 2069 12 mm vrtov.

Po napojení nového vchodu sme 
s meraním pokračovali v paralelných 
chodbách ku Chodbe ku koreňom, 
kde sme zamerali 137 m. Juraj Szu-
nyog v decembri pomeral Vyzdobenú 
puklinu za Bránou perlorodky v dĺžke 
32 m a dĺžka jaskyne tak dosiahla 
3402 m.

Jedna akcia bola venovaná čisteniu 
prvého a druhého poschodia jasky-
ne od doneseného materiálu. Koniec 
roka sme venovali rozširovaniu úžin 
na hlavnom ťahu: krátky pieskový si-
fón, Hučiaci sifón a kamenná plazivka 
(5 akcií). Celkový počet akcií v Prosiec-
kej jaskyni za rok 2019 bol 11 a počet 
akcií pri kopaní nového vchodu 20 
(+ 6, keď rátame aj účasť len jedného 
člena).

V Ludrovskej jaskyni sme pokra-
čovali v sondovaní na konci jaskyne 
v Ovečkinej sienke a v transporte blata 
do Katkinej sienky (2 akcie, 14 kanis-
trov).

František Hanes so Štefanom Sali-
šom pokračovali v prieskume v oblasti 
Choča. Navštívili Jaskyňu chladných 
očí a na dvoch akciách znovu zamera-
li Sališovu jaskyňu pod brečtanom 
s pomocou Slávky a Michala v dĺžke 
44 m.

Jaskyniarskeho týždňa v Ždiari sa 
zúčastnila Miroslava Kardošová. Me-
račský kurz v Demänovskej doline ab-
solvovali František Hanes a Michal 
Pasch. Slávka a Michal sa zúčastnili 
v máji výletu po krasových javoch 
Srbska, Bosny a Čiernej Hory spolu 
s jaskyniarmi z Červených vrchov. Mi-
chal Pasch sa v lete 3 mesiace túlal po 
krajinách bývalého Sovietskeho zvä-
zu, z čoho nám urobil aj prednášku 
na klubovom stretnutí 27. decembra. 
František Hanes spestril našu výročnú 
schôdzu televíznym kvízom z činnosti 

Prosiecka jaskyňa za Aragonitovým jazerom. Foto: J. Szunyog

Prekonanie Aragonitového jazera. Foto: J. Szunyog
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nášho klubu. Na výročke nechýbali historic-
ké fotky spred 20 rokov, hodnotná tombola 
a skvelé posedenie u Tholtíkov.

V roku 2019 sme uskutočnili 39 jaskyniar-
skych akcií. Napísali sme dva technické den-

níky. V Prosieckej jaskyni sme objavili 233 m 
a zamerali 170 m priestorov. Na konci roka 
dosiahla zameraná dĺžka jaskyne 3402 m. De-
nivelácia zostáva nezmenená: 115 m.

Juraj Szunyog
predseda Speleoclubu Chočské vrchy

Kopáči pri druhom vchode do Prosieckej jaskyne. 
Foto: P. Jurík

Výročná schôdza. Foto: J. Szunyog

OBLASTNÁ SKuPINA INOVEC

Dosiahnuté výsledky prieskumu:
Pracovné akcie

V uplynulom roku sme pokračovali v pries-
kumných prácach na Starej vyvieračke pri 
Čachticiach (98 pracovných akcií). Aj za po-
moci členov iných klubov SSS (Trenčiansky 
speleoklub, SK Trnava, Jaskyniari Plavecké 
Podhradie) sme odstránili predovšetkým zo 
Severovýchodnej vetvy a z jej jz. výbežku sedi-
menty v objeme 49 m3 (cca 91 ton). Smerom 
na SV sme ďalej nepokračovali (výška chodby  
4 m, šírka 0,8 – 1 m), nakoľko sa tu objavili  
veľmi staré a tvrdé ílovité sedimenty. Asi 4 m  
pred jej koncom sme v mieste križovania 
s priečnou puklinou šírky 60 cm (vyplnená 
sedimentmi) vykopali v pozoruhodne sypkých 
červenohnedých usadeninách 1,5 m hlbokú 
sondu v celej šírke chodby (1,8 m) s dĺžkou 3 m.  
V tomto mieste kedysi pravdepodobne prúdi-
la voda zo spodu. V JZ výbežku SV vetvy sme 
postúpili o 5 m ďalej a o 3 m hlbšie pri šírke 
priestoru 1,5 m, čím sme dosiahli hĺbku -18 m.

V jaskyni KV-2 (Považský Inovec, Krahulčie 
vrchy) sme budovali betónovú obrubu vstup-
ného vertikálneho otvoru potrebnú na inštalá-
ciu železného uzáveru. Na jej dokončenie bude 
potrebné dopraviť na lokalitu ďalší materiál.

Čachtice, Stará vyvieračka – v prítokovom paleosifóne 
Severozápadnej vetvy. Foto: V. Lukačovič
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V Dobrovodskom krase v závrte Cn-7 sme 
pre rozsiahly zosun strmých bočných svahov 
v prieskume nepokračovali. Sám otvor na dne 
vďaka prekrytiu brvnami ostal pred závalom 
uchránený. V závrte CN-3 (pôvodne označený 
ako CN-4) sme vykopali 80 cm hlbokú sondu 
s cieľom obnažiť aspoň okraj skalného masívu, 
na ten sme však v tejto hĺbke zatiaľ nenarazili.

V máji sme na Dobrej Vode usporiadali pra-
covné stretnutie jaskyniarov – veteránov, kto-
rého sa zúčastnilo 11 jaskyniarov z viacerých 
jaskyniarskych klubov. Pri tejto príležitosti 
sa dva dni pracovalo na odstraňovaní výplne 
studne v Jaskyni pod Vrátnom, pričom bolo 
pomocou lanoviek vyťažených cca 1,5 m3 su-
tiny. Pri tejto príležitosti bola exkurzne navští-
vená jaskyňa Slopy. O priebehu stretnutia bola 
uverejnená správa v Spravodaji SSS č. 4/2019.

Na základe informácie od miestneho obyva-
teľa a nášho sympatizanta p. Ružičku z Dobrej 
Vody sme zaevidovali celkom novú lokalitu – asi 
3 m dlhú jaskyňu so vstupom v osamelom, 1,5 
m hlbokom, lievikovitom závrte. Pozoruhodná 
je tým, že sa vyvinula v karbonátových zlepen-
coch a nesúvisí so žiadnou závrtovou líniou. 
Podľa násypu s úlomkami sintrov na okraji zá-
vrtu sa dalo usudzovať, že sa tu už v minulosti 
sondovalo. Po niekoľkých prieskumných akci-
ách v spolupráci so SK Trnava (V. Lukačovič) 
sme v hĺbke 5 m prenikli do priestoru so stopa-
mi po starých odstreloch. Zároveň sme narazili 
na voľný, 2 až 3 m široký, ale iba 20 až 25 cm vy-
soký priestor s dohľadnosťou 2 – 3 m, prakticky 
neprielezný. To bol tiež dôvod, prečo tu 
naši neznámi predchodcovia, ktorých 
sa nám nepodarilo vypátrať, v minulos-
ti skončili. Strop priestoru pokrývajú 
súvislé povlaky drobných kalcitových 
kryštálov. Jaskyňu sme nazvali podľa 
dcérky p. Ružičku, ktorá na ňu náhod-
ne v lese natrafila – Jaskyňa Sárka. 
V jaskyni, dlhej asi 15 m, sa dá ešte 
pokračovať v prieskume odprataním 
sedimentov na opačnom konci jaskyne.

S V. Lukačovičom sme uskutočnili 
obhliadku Jaskyne pod Výškou, kde 
sme posúdili možnosti transportu se-
dimentov zo zadnej časti. V Hlbokom 

dole sme prezreli V. Lukačovičom zaregistrova-
nú, asi 2 m dlhú jaskynku.

V spolupráci so SK Nicolaus (P. Holúbek, J. 
Vajs) sa preseda OS podieľal na zameraní jas-
kyne Lomica severne od Hlohovca a prezreli 
sme tiež niektoré podozrivé lokality v jej okolí.

Na pôvodnom starom uzávere Modrovskej 
jaskyne sme vymenili zámok, starý natoľko 
skorodoval, že sa dal odomknúť len s veľkými 
ťažkosťami.

Povrchový prieskum
V Dobrovodskom krase sme vykonali podrob-

nejší povrchový prieskum masívu Vrátna (576 m 
n. m.), pričom sme lokalizovali výskyt fosílnych 
sintrov. Pri povrchovom prieskume masívu Hav-
ran (457 m n. m.) boli zaregistrované a s GPS 
zamerané dve nové plytké svahové (neúplné) 
depresie.

V rámci spolupráce člen našej OS (M. Križan) 
sa zúčastnil na pracovnej akcii SK Slovenský raj 
v Jazvečej jaskyni. Predseda OS sa zúčastnil na 
Zraze malokarpatských jaskyniarov v Plaveckom 
Podhradí, kde sme sondovali v jaskyni K2 nad 
Kráľovou dolinou. Zúčastnil sa tiež na Speleomí-
tingu v Liptovskom Jáne a na 60. Jaskyniarskom 
týždni v Ždiari v Belianskych Tatrách. Celkovo 
sme uskutočnili 161 terénnych akcií. Objave-
ných/vykopaných bolo 20 m priestorov. Vypraco-
valo sa 120 technických denníkov.

Ing. Ivan Demovič
predseda OS

Prieskumná zostava pri vchode Jaskyne Sárka. Foto: I. Demovič
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Správa vznikla na základe bilan-
covania aktivít a činností členov 
OSJM v roku 2019 počas Výroč-
nej členskej schôdze uskutočnenej 
8. 2. 2020 v Telgárte, ktorej sa 
zúčastnilo deväť riadnych členov 
z celkového počtu registrovaných 
21 + čakateľka na členstvo, ktorej 
prijatie za riadneho člena OSJM bolo 
odsúhlasené.

Počas vlaňajška sme vyvinuli pod gesciou M. 
Zverku intenzívnu snahu o spracovanie histó-
rie OSJM. Táto aktivita sa zatiaľ podarila iba 
z malej časti. Nemožnosť uskladniť historický 
materiál ponúknutý G. Stibrányim, zastavil 
túto činnosť už v teoretickej rovine. M. Zverka 
vyhodnotil niekoľko desiatok lokalít pôvodne 
pracovne navštívených členmi OSJM a zoradil 
ich do chronologického poradia. Veríme, že 
tieto informácie sa podarí v spolupráci so za-
kladajúcimi členmi skupiny detailne doplniť.

Spolupráca s inými klubmi a činnosť 
mimo Slovenského krasu

K akciám v spolupráci s inými klub-
mi mimo Slovenského krasu, ktorých sa 
zúčastnili členovia našej skupiny, patrí 
činnosť v Borinskom krase a Tatranskej 
Javorine, realizovaná pod vedením Speleo 
Bratislava. Ide o lokality Jazvečí hrad, 
Stará garda, Horná garda, Nová garda, 
Suchá diera (Ján Blaho, Kamil Budinský, 
Miroslav Zverka). J. Blaho a Z. Valenta 
sa zúčastnili na akcii organizovanej Spe-
leoklubom Muránska planina v Hradnej 
vyvieračke.

Spoločenské akcie
Predsedníctva SSS a Speleomítingu sa 

zúčastnilo päť členov našej skupiny, Spe-
leoškoly v Borinskom krase sa aktívne 
zúčastnil J. Blaho. ôsmeho ročníka Zrazu 
speleopotápačov a následnej pracovnej 
akcie sa zúčastnili štyria členovia. Čle-
novia OSJM sa zúčastnili aj týchto akcií: 
Speleofórum, Lezecké dni v Holštejne, 
SRT v Slovenskom krase, Hirkolezenie, 
Meračský kurz v Liptovskom Mikuláši, 

Jaskyniarska škola, akcie Hranická 
priepasť a Gouffre Berger vo Fran-
cúzsku.

Slovenský kras
Činnosť na Silickej planine
V Slovenskom krase sme začali 

pracovať na Majkovom ponore, kde 
bolo potrebné opätovné vyčistenie vyko-

paných priestorov a podarilo sa nám posunúť 
o niekoľko metrov do plazivkového pokra-
čovania ponoru. Jednou z príčin spomalenia 
postupu v ponore je jeho súčasné smerovanie 
na severozápad, čo je smerom na PR Fabiánka, 
t. j. do oblasti nekrasových slienitých bridlíc. 
Počas celoročného sledovania vodných tokov 
prináležiacich do zbernej oblasti Majkovej jas-
kyne a Majkovho ponoru bolo po odlistení 
lesnej vegetácie pozorované úplné ponáranie 
vodného toku z Fabiánky. Pôvodný prítok, 
ktorý vtekal do Majkovho ponoru, v posled-
nom období zanikol.

OBLASTNÁ SKuPINA JÁNA mAJKu

Pietna spomienka v Michňovej. Foto: Z. Valenta

Stretnutie speleopotápačov 2019. Foto: Z. Valenta
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V Skalnom jazere v Majkovej jaskyni M. Zver-
ka odstraňoval vo vývere na jeho dne zaklinené 
zvyšky brvien z plošiny, v minulosti inštalova-
nej nad vstupom do jazera Jánom Majkom so 
spolupracovníkmi.

Vynesené brvná boli ponechané v jaskyni 
v kontakte s vodou podľa požiadavky z vý-
nimky.

Na Kečovskej vyvieračke 3 pokračovali v práci 
členovia Speleo Bratislava Cz. Igaz a M. Adam, 
tak ako na východnej, aj na západnej strane 
chodby, vedúcej smerom na Kečovo. Náročné, 
nízke a úzke priestory dosiaľ neumožnili vý-
znamnejší postup. V Kečovskej vyvieračke 2 sa 
nepodarilo pozorovať ani čiastočné zaplavenie.

V Hrušovskej jaskyni sa nášmu najštíhlej-
šiemu priateľovi Cz. Igazovi podarilo zostúpiť 
a nafilmovať štvrtý, donedávna neznámy si-
fón. Pravdepodobne vzhľadom k mimoriadne 
nízkemu stavu vodného toku v jaskyni, sa 
hladina sifónu javila ako statická. Pri mojom 
predchádzajúcom pozorovaní, vtedy ešte ne-
otvoreného vstupu do tohto predpokladané-
ho sifónu, sa z pukliny zdanlivo ozýval tečúci 
vodný tok. Následne sa M. Zverkovi podarilo 
i bez neoprénu zaplávať cez polosifonálnu 
chodbu Ave Mária k sifónu, ktorý stále nie je 

ani čiastočne zdokumentovaný. Tvoria ho dve 
zdanlivo samostatné hlboké jazerá, oddelené 
skalným rebrom.

Dolný vrch
Na Dolnom vrchu sme kontrolovali stav 

našej sondy v Priepasti u siedmich jazvecov, 
kde sme pokračovali v prehlbovaní vytia-
hnutím 125 vedier. Postup sa stále javí ako 
perspektívny. Naďalej sme realizovali pries-
kum a obhliadku niektorých minulých pra-
covných lokalít OSJM. Akciu v Priepasti Va-
lentovcov sme mali naplánovanú ako pokus 
o otvorenie predpokladaného, pri otvárke 
poslednej šachty zasypaného, pokračovania. 
Nemožnosť ukladať vyťažený materiál v úz-
kej šachte a nedostatočný počet účastníkov 
nám znemožnil predpokladané postúpenie 
do hĺbky.

Speleopotápanie
Naši členovia vykonali na požiadanie iných 

jaskyniarskych skupín potápačské revízie loka-
lít: Hlbokô (Jaskyňa v Hlbokom), Suchá diera, 
Hradná vyvieračka, Bridlicový lom a viacerých 
zahraničných vyvieračiek a podmorských jas-
kýň v Taliansku a Chorvátsku.

Príprava na ponor do Skalného jazera. Foto: Z. ValentaMajkov ponor v zime. Foto: Z. Valenta
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Iné
Na lokalite nad kláštorom Skalka nad Vá-

hom je priebežne vykonávaný prieskum pred-
pokladaných krasových javov.

Plán na rok 2020
Plán činnosti na rok 2020 je identický s plá-

nom na rok 2019, nakoľko sa plány nepodarilo 
realizovať v dostatočnom rozsahu.

Záver
Členovia OSJM sa v roku 2019 zúčastnili 

32 akcií v spolupráci s inými klubmi. Z toho 
25 bolo organizovaných členmi OSJM. Počas 
pracovných akcií sme sa stretli pri spolupráci 
s členmi z deviatich klubov SSS (Speleo Brati-

slava, Speleoklub Casssovia, Hájsky klub špor-
tovej speleológie, Oblastná skupina Liptovský 
Mikuláš, Speleoklub Muránska planina, Spe-
leoklub Nicolaus, Jaskyniari Plavecké Podhra-
die, Speleoklub Tisovec, Speleoklub UK). Na 
celkovom počte akcií sa zúčastnilo 13 členov 
plus dvaja priatelia z iného klubu. V Sloven-
skom krase sme strávili 15 dní a pracovali sme 
na deviatich rôznych lokalitách (prevažne šlo  
o čistenie zanesených lokalít). Dokopy sa vyho-
tovilo 13 technických denníkov. Jaskyniarom 
prajeme pevné zdravie, veľa úspechov aj šťastia 
pri objavoch v roku 2020. Tešíme sa na ďalšiu 
úspešnú spoluprácu!

Zbyněk Valenta
predseda OSJM

OS mala ku 31. 12. 2019 šesť členov. Dvaja 
členovia neuhradili členské príspevky za rok 
2019 aj napriek viacerým výzvam. Ide o bratov 
Gigacovcov. Jaro sa odsťahoval za družkou do 
Bratislavy. Fero zmenil záujmovú činnosť aj 
organizáciu. Prijali ho do tunajšieho poľovného 
združenia. Tým pádom stratili o jaskyniarsku 

činnosť záujem. Ako som už spomenul, aj 
napriek viacerým pokusom o kontaktovanie, 
dosiaľ sa jednoznačne nevyjadrili o svojom 
ďalšom zotrvávaní v SSS. V najbližšom období 
chcem tieto veci po vzájomnej dohode doriešiť.  
V uplynulom roku nevykazovala skupina žiad-
nu pracovnú prieskumnú činnosť v jaskyniach.  

OBLASTNÁ SKuPINA LIPTOVSKÁ TEPLIČKA

Pohľad na územie OS Liptovská Teplička s dolnou priehradou prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.
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Oblastná skupina Liptovský 
Mikuláš má vo svojom klube 14 
členov, v roku 2019 sme sa zúčast-
nili na 98 akciách či už kopáčs-
kych, exkurzných alebo expedič-
ných. Počas roku sme intenzívne 
spolupracovali so Speleoklubom 
Nicolaus, ako aj s jaskyniarskou skupinou De-
mänovská dolina, v menšej miere sme spo-
lupracovali s inými jaskyniarskymi skupinami 
v rôznych častiach Slovenska.

Demänovský kras
Spolu s miestnou jaskyniarskou skupinou 

sme sa zúčastnili niekoľkých akcií. V dolnej 
časti jaskyne Chladivý dych, smerom na Pustú, 
sme pomáhali kopať, čo prinieslo ovocie v po-
dobe objavu cca 150 nových metrov. 

Kras Jánskej doliny
V Novej Stanišovskej jaskyni sme uskutočni-

li dve pracovné akcie, najskôr sa pôsobilo vo 
vyschnutom sifóne Ivana Laučíka, následne sa 
kopalo v Naništovej odbočke. Akcie boli spoje-
né z rekognoskáciou jaskyne a z vytypovaním 
potenciálnych lokalít na kopáčske práce. Ex-
kurzne sme navštívili Veľkú Stanišovskú jasky-
ňu. Prieskum prebehol v Jaskyni zlomísk, v kon-
covom závale sme zaregistrovali prievan, kde 
sme kopáčskymi prácami postúpili o tri metre. 
Exkurzne sme navštívili severné časti jaskyne 

s vytypovaním ďalších miest na 
postup. V Občasnej vyvieračke 
v Čiernej dolinke sa uskutočnil 
čerpací pokus, ktorý nepriniesol 
očakávaný výsledok hlavne pre 
nepriaznivé hydrologické pomery 
vo zvolenom termíne. V Jaskyni 

zlomísk aj naďalej prebieha výskum zameraný 
na kryogénne jaskynné karbonáty a kryogénne 
deštruované sintrové kôry. Takto deštruované 
speleotémy napomáhajú rekonštruovať klímu 
minulosti (SAV, Luhová).

Važecký kras
Na lokalite Múry sa po dlhom čase podaril 

krátky, 4 m dlhý, postup do priestoru, kde sa 
dá aspoň otočiť, ďalej pokračuje rúrovitá chod-
ba o rozmeroch 20 × 30 cm, avšak priestor je 
natoľko úzky, že postupové práce idú slimačím 
tempom. Pôsobili sme aj v jaskyni Krieslo, kde 
v závere jaskyne vidno pokračujúcu puklinu, 
avšak pôsobisko je veľmi úzke, takže je vhodné 
len pre štíhlejších ľudí. Nakopaný materiál za-
sýpa horizontálnu chodbu, ktorá by mala byť 
prielezná. Treba pokračovať v kopaní, čo zaiste 
prinesie vytúženú odmenu.

Kras v okolí Malužinej, 
Kráľovej Lehoty a Svarína

V jaskyniach v záreze železničnej trate čier-
novážskej železničky (s pracovnými názvami 

OBLASTNÁ SKuPINA LIPTOVSKý mIKuLÁš

V priebehu predchádzajúceho a vlaňajšieho roku 
podstúpili dvaja členovia (Dunajský, Černohor-
ský) operáciu kolena. Nebude výhovorkou, keď 
spomeniem už aj vysoký vekový priemer členov. 
V dedine medzi mladými nie je záujem o pracov-
nú jaskyniarsku činnosť. Tým pádom je nás na 
plnohodnotnú pracovnú akciu v jaskyni málo. 
Navrhol som členom už aj ukončenie činnosti  
a zrušenie OS, vychádzajúc z toho, aký je stav už 
pár rokov. No ostatní s tým zatiaľ nesúhlasili, 
argumentujúc tým, že pokiaľ sa platí členské  
a je záujem o Spravodaj a jaskyniarsku činnosť  
v SSS, nie je dôvod. Tak isto nezaradení, ktorí by 
ostali, by museli platiť vyššie členské. Mám na 
pamäti Zdenove Hochmuthove slová na jednom 
stretnutí, kde povedal, že pribúda jaskyniarov, 

čo nechodia do jaskýň. Zostávajúci, ešte ako-tak 
mobilní, členovia našej skupiny navštívili v prie-
behu uplynulého roka viaceré naše lokality, no 
išlo viac-menej o exkurzné akcie s prehliadkou 
terénu. Z terénnych vychádzok stoja za zmien-
ku návštevy závrtov na lokalitách Glejdurovo, 
Záturňa, Ráztoka a Holičná. Vo veľkom závrte 
Holičná, kde sme v minulosti vykopali sondu 
do hĺbky 11 metrov, sme strhli časť prehnitej 
plošiny kvôli bezpečnosti. V koncovke závrtu 
si urobili bydlisko líšky. Viackrát sme navštívili 
Jaskyňu v Hudákovskom ponore. Po prvom 
vyčistení vstupu na jar je opäť okolie jaskyne 
zapratané zvyškami dreva a suchárov po spraco-
vaní kalamity lesníkmi.

Vlasto Knapp 
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Lemit a Larion) pri Kráľovej Lehote, bolo 
uskutočnených niekoľko akcii s cieľom po-
stupu. Na čelbe vidno zhruba jeden meter do-
predu. V spolupráci s RTVS sme spolu s Pet-
rom Holúbekom navštívili Sondu pod dolnou 
priehradou, kde sa natáčal príspevok o kopaní 
a objavovaní jaskýň. Začali sme pracovať na 
novej lokalite s pracovným názvom Černoška 
(dolina Doštianka), počas prvej akcie sme 
prekopali 2,5 m v čiernej zemine, a až ďalšie 
kopanie ukáže perspektivitu lokality. Absolvo-
vali sme aj niekoľko povrchových prieskumov, 
zameraných na závrty a povrchové rozsadliny 
s možnosťou kopania.

Hradná jaskyňa v Liptovskom Hrádku
V spolupráci so Speleoklubom Nicolaus 

sme sa zúčastnili na 47 akciách, kde sa počas 
ročného pôsobenia postúpilo o niekoľko met-
rov. Pôsobilo sa na troch čelbách, podarilo sa 
prekopať nový vchod a vzhľadom na to, že sa 
chodby čistia v plnom profile, na povrch sa 
vynieslo približne 10 – 15 m3 materiálu.

Ostatné lokality
Spolu s jaskyniarmi zo Speleoklubu Malá 

Fatra sme navštívili Priepasť pod Ostrou 
(Blatnica), kde sme pomohli presunúť ma-
teriál zhruba zo 100 m hĺbky. Jaskyniarom 
z Ružomberka sme na lokalite Čatné pomohli 
k päťmetrovému postupu. V spolupráci s HZS 
a jaskyniarskou skupinou Dubnica nad Vá-
hom sme organizovali lezecké dni na Mojtíne, 
ktorých sa zúčastnilo 17 jaskyniarov. Všetci 
zúčastnení mali možnosť pod profesionálnym 
vedením zlepšiť svoje schopnosti v jednolano-
vej technike.

Zahraničné expedície
V auguste sme sa zúčastnili expedície 

do  Macedónska, kde sme pôsobili v jaskyni 
Slovačka Jama, ktorá priniesla po dlhom čase 
úspechy na viacerých lokalitách (Spravodaj 
SSS 4/2019).

Na prelome september/október sme sa zú-
častnili trojtýždňovej jaskyniarskej expedície 
do Ruska, na ostrov Sachalin (článok v Spra-
vodaji SSS 1/2020), kde sme pracovali na 
dvoch lokalitách – v priepasti Kaskadnaja 
a v priepasti Vajdinska, ale len s krátkymi 
postupmi.

Zostup do Vajdinskej priepasti na Sachaline. Foto: M. Vrbičan

M. Vrbičan na Piku Čechova na Sachaline. Foto: Z. Jurík

Tenerife, zostup do jaskyne Cueva Honda de Güímar. 
Foto: J. Šanda



50Organizačné správy SSS Spravodaj SSS 2/2020

Členovia skupiny sa venovali jas-
kyniam Dúpnica, Matiašovecký 
zával a Biela jaskyňa, kde preskú-
mali nad jej vchodom otvor ob-
javený dronom, no bohužiaľ bez 
perspektívy ďalšieho pokračova-
nia. Predseda skupiny sa venoval 
hydrológii a meraniu teploty vôd  
v Suchej doline. Získali sa informácie 
o existencii jaskyne s výzdobou v Su-
chej doline v oblasti územia patria-
ceho do Sielnického urbáru – v roku 
2020 by bolo dobre túto informáciu 
overiť s doteraz žijúcimi pamätník-
mi. Aj v roku 2019 sa značná časť 
činnosti venovala hľadaniu stratenej 
bane v Huňovej doline, aj pomo-
cou dronu. M. Valaštiak natočil film  
o rasovo prenasledovaných občanoch 
počas II. svetovej vojny, ktorí sa ukrý-
vali v Suchej doline, a aj v tamojších 
jaskyniach. Dokument zaujal na pre-

mietaní počas festivalu horských 
filmov v Bobrovci. Vedúci skupiny 
sa so synom zúčastnil podujatia 
Jaskyniarske leto, ktoré organizu-
jú jaskyniari združení okolo Sta-
nišovskej jaskyne.

Rastislav Hollý
predseda skupiny

JASKyNIARSKy KLuB LIPTOVSKý TRNOVEC

Pohľad z Trnoveckých lúk na Opálenicu a Fatrovo, pracovné úze-
mie Jaskyniarskeho klubu Liptovský Trnovec.

V závere roka sme absolvovali turisticko-jas-
kyniarsku expedíciu na ostrove Tenerife, kde 
sme zlanili jaskyňu Cueva Honda de Güímar. 
Predstavuje 100 m dlhú lávovú jaskyňu, ktorej 
sa prepadol strop, je plná kostí, ale aj živých 
holubov. Následne sme sa chceli dostať do 
jaskyne Cueva San Marco, avšak tá bola zamre-
žovaná a neprielezná. Máme podo zrenie, že 

jaskyniarstvo na Tenerife nefunguje a jaskyne 
im slúžia len ako zdroj peňazí, a tým pádom 
ich cieľom je ich sprístupňovanie.

Tento rok (21. 12. 2019) sme s naším býva-
lým predsedom Alfrédom Greschom oslávili 
jeho krásne životné jubileum – 60 rokov.

Ľubica Luhová
predseda OS

SPELEOKLuB mALÁ FATRA

V nezmenenej zostave deviatich členov a jednej 
čakateľky vykonal v uplynulom roku Speleo klub 
Malá Fatra kus poctivej práce v poznávaní podze-
mia Malej aj Veľkej Fatry. Matematicky vyjadrené 
počtom akcií: lokalita Žiarna č. 4 14 akcií, Dubná 
skala 5 akcií. Ďalej sme pomohli na dvoch akci-
ách v Jasenskej doline, pri čerpaní Občasnej vyvie-
račky v Jánskej doline, v zabezpečovacích prácach 
na štôlni v Okolíku, pri akcii veteránov na Dobrej 
vode a jeden člen sa zúčastnil expedície do Ma-
cedónska. Naším pomocníkom a priateľom sme 
jednou akciou ukázali jaskyne v Jánskej doline. 
Dosiahnuté výsledky zhrnuje nasledujúca správa.

Žiarna jaskyňa č. 4 – na začiatku roku sme 
sa pracovne zamerali na definitívne dočistenie 
hlavného sifónu od nánosov blata a skál. Na 
veľkej pracovnej akcii 29. 6. sme to konečne 
zvládli a zase sme sa dostali pod zával blokujúci 
cestu za prievanom. Zistili sme, že skupina skál 
je značne podomletá, ale stále visí nad prístu-
pom do siene. Pokračovali sme preto v kopaní 
hlavného sifónu na pravej strane, prehĺbili sme 
výkop až na skalnaté dno. Postúpili sme približ-
ne tri metre, no potom sa chodba zúžila. Príval 
vody do sifónu, ktorý nám splavil do výkopu 
skalky a blato, nás priviedol na myšlienku defi-
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nitívne zhodiť zával pomocou deštrukčnej sily 
vody. K visiacim blokom sa umiestnila hasič-
ská hadica a postupne sme bloky podomieľali. 
Vodu sme získavali aj prečerpávaním z ľavej 
zatopenej chodby. Po nazbieraní materiálu v si-
fóne sme tento vrecovali a pripravovali tak na 
transport lanovkou. V novembri boli všetky vre-
cia transportované na povrch, jaskyňa je teda 
celkovo vyčistená. 15. 12. sme zistili, že vodou 
podomieľaný zával konečne spadol a po jeho 
obhliadke sme vytýčili sondu, ktorou by sme 
sa mali dostať nad spadnutý zával. Prišli však 
dažde a zima. V sonde fúka silný prievan a tečie 
voda, preto práce zahájime až po ustálení pod-
mienok, asi na jar.

Dubná skala – Sondy v hrebienku č. 1 a 2  
– naše tradičné záložné pracovisko (hľadanie 
historickej jaskyne Mateja Bela, legendárne 

Oko). Na lokalite, ktorú sme tentoraz umiest-
nili do priestoru južnej steny starého lomu. 
Spolu s kolegami z Turca sme tu uskutoč-
nili v minulom roku pracovné výkopové ak-
cie, ktorými sme sledovali prievan vytápajúci 
sneh. Hlavne v druhej sonde sme postúpili 
dosť hlboko do masívu. Je ju teraz treba za-
merať a tým presne zistiť jej smerovanie, aby 
sme predišli vykopaniu ďalšieho tunela na 
lokalite.

Povrchové prieskumy v teréne nám prevrat-
né poznatky nepriniesli. Zaujímavé sú azda 
len snímky získané z priestoru Kraľovianskeho 
meandra a Konského dolu pomocou drona. 
Zatiaľ sme však nemali čas poznatky overiť 
priamo v teréne.

Pavol Pokrievka, st.
predseda Speleoklubu Malá Fatra

Výkopové práce na Dubnej skale. Foto: P. Pokrievka st.
Atmosféra na povrchu počas kopania na Dubnej skale. 
Foto: P. Pokrievka st.

V roku 2019 sme naše hlavné aktivity pre-
sunuli zo Silickej ľadnice do Krásnohorskej 
jaskyne s cieľom objaviť pokračovanie za prie-
vanom v Koralitovom komíne. Doteraz sme 
hľadali pokračovanie v zimnom režime, kedy 
prúdi prievan do vnútra jaskyne. Ten sa v ko-

míne roztratil a pokračovanie sme nenašli. 
V letnom režime sa nám podarilo nájsť miesto, 
kde končí dynamický režim a po nalezení do 
úzkeho paralelného komína sme za kulisou 
našli pokračovanie jaskyne. Cez oko sme sa 
dostali do priestornej priepasti, ktorá pokra-

SPELEOKLuB mINOTAuRuS



52Organizačné správy SSS Spravodaj SSS 2/2020

čovala nielen dole, ale aj nahor. 
Smer dole je neperspektívny, lebo 
vedie k známym častiam jasky-
ne. Smerom nahor jaskyňa kon-
čí po piatich metroch v strope. 
Pomocou kotiev sme vyliezli 20 
m vysoký komín, ktorý sa kon-
čí v neprieleznej úžine. Bohužiaľ 
sme zase stratili prievan, ktorý 
bude potrebné hľadať pre zmenu 
počas zimného režimu. Strednú 
časť priepasti vypĺňa mohutný 
zával a niekde v ňom môže byť 
pokračovanie. Kvôli teplej zime 
a vysokému stavu vody sme sa 
k hľadaniu prievanu v zimnom 
režime ešte nedostali.

V Ponore pri napájadlách sme pokračovali 
v rozširovaní pukliny na konci jaskyne. Mean-
der na konci jaskyne sa zúžil na 10 cm a vyčer-
pali sme aj možnosti uloženia odťaženého ma-
teriálu v jaskyni. S prestávkami sa tu pracovalo 
od roku 1984 v nádeji, že to môže byť cesta za 
sifón do Jaskyne v ponore Jašteričiaho jazera. 
Po 35 rokoch sme prieskum tejto zaujímavej 
jaskyne ukončili. Pokračovať by mal ale jej 
odborný výskum. Jaskyňa má pravdepodobne 
paleokrasový základ, čo naznačuje morfológia 
jej strednej časti a nachádzajú sa v nej aj zaují-
mavé, pravdepodobne treťohorné, sedimenty 
a zvláštne aragonitové heliktity. Zaujímavý je 
aj v Slovenskom krase ojedinelý nález mamu-
tieho zuba.

Vo Zvonivej prie-
pasti pri Červenom 
kameni sa nám poda-
rilo dokončiť výstuž 
závalu a po rokoch 
bolo tak znova mož-
né sa pozrieť na jej 
dno. Zásluhu na tom 
má hlavne náš člen 
Juraj Halama a jeho 
priatelia zo skautskej 
skupiny, ktorí nám 
chodili s touto ná-
ročnou prácou pomá-
hať. Vďaka tomu sme 
mohli uskutočniť aj 

koordinovanú akciu v tejto priepasti a záro-
veň v dóme Karina v Silickej ľadnici, s cieľom 
nadviazať spojenie pomocou vysielačiek. Podľa 
zamerania týchto jaskýň do jedného systému 
overeného viacerými spôsobmi, mala by byť 
Zvonivá priepasť iba asi 10 metrov od pries-
torov dómu Karina. V dohodnutom čase sa 
nám podarilo spojiť vysielačkami. Bol to pre 
nás šok, keď sme v Ľadnici zreteľne počuli J. 
Halamu, akoby stál tesne pri nás. Na mieste 
kontaktu nie sú žiadne náznaky prepojenia 
týchto jaskýň. Stena Kariny je tu masívna, 
bez tektonickej poruchy a prisypaná asi 15 m 
vysokým závalom, v ktorom sme našli kostru 
pravdepodobne plcha veľkého. Zvonivá prie-
pasť umožňuje v prípade potreby otvoriť nový 
vchod do Silickej ľadnice, ale tiež v prípade 

Silická ľadnica – výzdoba v dóme Kazateľňa. Foto: J. Stankovič

Silická ľadnica – heliktity v dóme Kazateľňa. Foto: J. Stankovič
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Členovia skupiny sa zúčastnili v roku 
2019 na nasledujúcich akciách:

10. 5. účasť na Speleomítingu: 
A. Dobos – jaskyňa Okno v De-
mänovskej doline

2. 6. Zádiel – stráň Horného vr-
chu, prieskum: S. Danko, P. Ferko  
(akcia Speleoklubu UPJŠ).

16. 6. Domica – kopanie v novej vetve: 
Z. Hochmuth, S. Danko, P. Ferko   (akcia Spe-
leoklubu UPJŠ).

23. 6. Zádiel – stráň Horného vrchu, pries-
kum: S. Danko, A. Dobos, P. Ferko  (akcia 
Speleo UPJŠ a Adonis TEN).

1. 7. Jasovská planina – Plšia priepasť: A. Do-
bos, Zs. Halász, kopanie na dne, vytiahli sme 
25 vedier zasintrovanej hliny a kamene. Plchy 

sme už v tejto hĺbke nenašli, akurát 
sme vyslobodili jednu ropuchu.

28. 7. Jasovská planina – Jaskyňa 
pod cestou: S. Danko, A. Dobos, 
vykopanie 125 veľkých vedier.

18. 8. Jasovská planina – Jas-
kyňa pod cestou: S. Danko, A. 

Dobos, P. Ferko, Š. Furberger, vyko-
panie 150 veľkých vedier.

17. 11. Zádiel – Jaskyňa pri lokomotíve + 
ďalšia nová jaskyňa: S. Danko, P. Ferko, kopa-
nie + prieskum (akcia Speleoklubu UPJŠ)

29. 12. Jasovská planina – Skalistý potok: S. 
Danko, P. Ferko, prieskum + fotenie dilatomet-
ra (akcia Speleoklubu UPJŠ)

Attila Dobos
predseda Adonis Ten

Povrchový prieskum v Zádielskej tiesňave. Foto: A. Dobos Výkopové práce v jaskyni Vyhňa. Foto: S. Danko

mOLdAVSKý JASKyNIARSKy KLuB AdONIS TEN

ďalších prieskumov za sifónom Kufr umožniť 
komunikáciu s jaskyniarmi, ak by došlo k náh-
lemu zatopeniu sifónu (napríklad otvorením 
ponoru na dne Farárovej jamy alebo prívalo-
vým dažďom).

V Silickej ľadnici sme prieskumné práce 
za dómom Kazateľňa a v odtokovom sifóne 
zatiaľ ukončili. Naďalej sa budeme venovať 
dokumentácii jaskyne a dlhodobému monito-
ringu klímy. Silická ľadnica sa v posledných 
rokoch veľmi mení, čo súvisí hlavne s otep-
ľovaním klímy. Vo vstupnej priepasti sme nain-
štalovali nový datalogger, ktorý bude sledovať 
zmeny teploty v rôznych hĺbkach steny jasky-
ne. V priebehu roka sme dataloggery odčítali 
dvakrát. Jesenné odčítanie nám skomplikovalo 
poškodenie uzáveru na dne Vstupnej priepasti. 
Zámky boli totiž zapchané nejakými kovovými 

predmetmi. Trvalo nám tri hodiny, kým sa 
nám zo zámkov podarilo vybrať uzamykacie 
segmenty kópie originálnych kľúčov. Z údajov 
spod uzáveru bolo hneď vidieť, že 17. 5. 2019 
o 8:50 sa nám do jaskyne niekto vlámal. Po-
tvrdili to aj zábery z fotopasce. Päť jaskyniarov 
nasledoval o 14:51 ešte ďalší podporný tím. 
V jaskyni strávili 8 hodín. Zrejme boli aj za 
sifónom „Kufr“ a navyše nám z jaskyne zmizol 
aj jeden datalogger. Vyzývam týchto jaskynia-
rov-vagabundov, aby nám prestali poškodzovať 
uzáver jaskyne (stalo sa to už tretíkrát) a ne-
kradli nám prístroje z jaskyne.

Plánovanú jesennú akciu v jaskyni Hučiaca 
vyvieračka sme pre vysoký stav vody uskutoč-
niť nemohli.

Jaroslav Stankovič
predseda speleoklubu
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V roku 2019 sa členovia Spe-
leoklubu Muránska planina 
zúčastnili na prieskume a prá-
cach prevažne v nasledovných 
lokalitách:

Vešeléniho jaskyňa – štyri ak-
cie zamerané na čistenie ľavej strany 
vstupnej siene jaskyne a hľadanie pokračova-
nia z hlavnej siene na druhú stranu pukliny 
smerom na Šance. Výsledný efekt nebol na-
plnený, nedostali sme sa cez sutinovisko skál 
na dno pukliny a postup bol nulový. Celková 
dĺžka jaskyne sa nezmenila a k 31. 12. 2019 
dosahuje 207 m s prevýšením 32 m.

Jaskyňa PSP (poľsko-slovenského pria-
teľstva) – dve akcie zamerané na čistenie 
koncovej chodby smerom dole a dopredu. 
Práce boli vykonané v spolupráci s poľskými 
jaskyniarmi a vzhľadom na stojacu vodu 
na dne pukliny boli na čas zastavené. Pred-
poklad možného pokračovania je smerom 
dopredu, kde je potrebné rozširovať plaziv-
ku. Celková dĺžka jaskyne sa takisto neme-
nila a k 31. 12. 2019 dosahuje jaskyňa dĺžku  
41 m a hĺbku 19 m.

Bobačka – jedna akcia zameraná na práce 
na rozširovaní zúžených priestorov za Striebor-
ným jazerom, kde vidno pokračovanie chodby. 
Celková dĺžka Bobačky je 4 653 m.

Muránska jaskyňa 
– sedem akcií zamera-
ných na čistenie pukliny 
smerom dole. Postúpili 
sme asi o 3 m. Jaskyňa 
pokračuje ďalej zahline-
nou úzkou časťou, ktorú 
treba rozširovať. Celková 
dĺžka jaskyne po zame-
raní dosahuje 51 m.

Mokrá poľana – 31 ak-
cií, hlavná činnosť členov 
speleoklubu sa v roku 
2019 orientovala na prie-
nik do jaskyne na Mokrej 

poľane, sledujúc tok ponorného 
potoka, napájajúceho Bobačku. 
Napriek extrémnemu úsiliu a na-
sadeniu sa to nepodarilo, a do-
stali sme sa len do hĺbky cca 10 
m v sutinovisku pod závrtom, 
sledujúc tok odtekajúcej vody cez 
odtokový kanál. Ten sa postupne 

Hlavná vyvieračka pod Muránskou jaskyňou.
Foto: M. Poprocký

Priatelia jaskyniari z poľských klubov. Foto: I. Rusnák

SPELEOKLuB muRÁNSKA PLANINA
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rozširuje smerom nadol a dopredu, priestory sú 
evidentne obmývané vodou. Nánosom je tu ze-
mina miešaná so žulovým a vápencovým štrkom. 
Práce je možné vykonávať len počas suchého 
obdobia, resp pri slabšom prietoku občasného 
potoka, ktorý zaplavuje priestory. Pre odvedenie 
povrchového prítoku bol rozšírený priestor pred 
závaliskom pod balvanom, kde sa voda stráca 
v hĺbke cca 5 m, ale pre riziko závalu a nestabil-
ného materiálu tam boli práce zastavené. Počas 
novembra došlo k extrémnym zrážkam, pričom 
do vyčistených priestorov sa počas búrky splavilo 
cca 3 m3 nánosu, a tak sa práce na čas pozasta-
vili.Na prácach pri čistení odtokového kanála sa 
intenzívne podieľali aj viacerí členovia z poľských 
speleoklubov, v rámci priateľskej spolupráce, 
ktorým touto cestou ďakujeme za pomoc.

Partizánska jaskyňa (Zlatnica) – päť ak-
cií súvisiacich s dopravou materiálu, lezením 
a vystrojovaním novoobjaveného komína; prá-
ce budú pokračovať aj v roku 2020.

Ivan Rusnák
predseda speleoklubuPartizánska jaskyňa – Zlatnica. Foto: M. Ďurčík

V roku 2019 pôsobilo v speleok-
lube 40 jaskyniarov, ktorí uskutoč-
nili na Slovensku 180 akcií a z nich 
napísali 164 technických denníkov. 
Na Slovenku sa nám podarilo ob-
javiť 94 metrov nových priestorov 
a zamerať 210 metrov v podzemí. 
V zahraničí sa objavilo 60 metrov 
nových priestorov a zameralo 20 
metrov. Výsledky našej práce sme prezentovali 
v periodikách doma a aj v zahraničí, mali sme 
niekoľko vystúpení v celoslovenských televíz-
nych a rozhlasových reláciách. 

Jánska dolina
V Jánskej doline sa vďaka pracovníkom Ma-

lej Stanišovskej jaskyne uskutočnilo 16 pracov-
ných akcií v jaskyni Pivnica, ktorých sa okrem 
hlavných organizátorov I. Staníka a P. Procház-
ku zúčastnilo ďalších 11 jaskyniarov. Cieľom 
prác je overiť možné pokračovanie jaskyne 
a vyriešiť jej prípadné spojenie so Stanišovskou 
jaskyňou. Postúpilo sa tu kopaním a kratšími 
postupmi o 25 metrov dopredu.

V novej Stanišovskej jasky-
ni sme uskutočnili v januári po-
čas minimálnych vodných stavov 
v Laučíkovej sieni štyri pracovné 
akcie, kde sme sa snažili postúpiť 
po vodnom toku do očakávaných 
voľných priestorov. Februárová ak-
cia sa tu už pre zaplavenú Vodnú 
puklinu neuskutočnila.

V Jaskyni zlomísk sme opravili poškodený 
uzáver a inštalovali pevný oceľový rebrík v Ba-
kuninovom komíne. Na Južnom konci sme 
postúpili asi o sedem metrov – medzi voľnými 
blokmi sme tu v piesku zaregistrovali prievan, 
ktorý je vodítkom pri kopaní.

Na lokalite Viecha sme sa snažili overiť 
jej genézu. Pri kopaní sme našli kosti men-
ších stavovcov. J. Obuch určil, že pochádzajú  
z pleistocénnych zvierat (9 ks snežné kury La-
gopus lagopus a 4 ks Lagopus muta, 1 ks mladý 
hlucháň Tetrao urogalus a z tundrových druhov 
tiež 1 ks bojovník bahenný Philomachus pugnax a 
1 hvizdák Numenius phaeopus, 4 ks snežné zajace 
Lepus timidus, 1 ks hranostaj  Mustela erminea  

SPELEOKLuB NICOLAuS
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a 1 hryzec Arvicola amphibius). Kvôli možnej prí-
tomnosti pozostatkov človeka sme tu prizvali 
archeológa a sondážne práce dočasne prerušili.

Do Veľkej ľadovej priepasti na Ohništi sme  
s cieľom zistiť zmeny teplôt inštalovali data-
logger. V roku 2020 plánujeme na krátky čas 
otvoriť počas teplého obdobia Silvošovu dieru 
a pozorovať tu zmenu teploty. Ak by sa do-
kázala tepelná súvislosť medzi vzduchotesne 
uzavretou Silvošovou dierou a Veľkou ľadovou 
priepasťou, tak by sme nepriamo dokázali exis-
tenciu rozsiahleho jaskynného systému v masí-
ve Ohnišťa.

V spolupráci s jaskyniarmi z klubov Turiec 
a Liptovský Mikuláš sme čerpali kaskádovým 
spôsobom (dve čerpadlá) vodu z Občasnej 
vyvieračky v Čiernej dolinke. Nebola však mi-
nimálna hladina a postup nebol aj napriek 18 
hodín dlhému čerpaniu prakticky žiadny.

V Jaskyni zlomísk sme odobrali päť vzoriek 
vôd na analýzu vo Vodárenskej spoločnosti 
(Večný dážď 1, 2; tok z Medvedej jaskyne, Biele 
jazero a koncové jazero v oblasti bivaku v starej 
časti jaskyne).

Demänovská Dolina
V Jaskyni s oknom v dolinke Vyvieranie 

sme uskutočnili päť pracovných akcií v rámci 
expedície Demänovská dolina. Vyvrátili sme 
fámu o silnom prievane na tejto lokalite, pre-
tože výkopovými prácami sme zistili, že riečne 
sedimenty tu siahajú úplne k stropu. Odkryli 
sme tu pekný sedimentačný profil, vysoký dva 
metre. V Jaskyni mieru sme po krátkom úsilí 
prenikli do chodby pretekanej vodným tokom 
pri Kozube. Rozšírili sme tu úžinu a čakáme 
na nízky vodný tav, aby sme tieto priestory 
mohli zamerať a pokúsili sa plaziť v nepríjem-
nej úzkej chodbe pretekanej vodou ďalej. Sú aj 
myšlienky vybudovať tu hrádzu, a tak na dobu 
prieskumu obmedziť sem vtekajúci potok.

V letnom období sme sa snažili dokázať ko-
munikáciu medzi Jaskyňu v Malom Sokole 
a Dračou jaskyňou v Sokole. Bohužiaľ, naše 
predpoklady neboli dokázané.

V závere roka sme sa zúčastnili akcie demä-
novských jaskyniarov na lokalite Chladivý 
dych, kde sa po prekonaní úžiny objavilo nie-
koľko desiatok nových metrov.

V spolupráci s jaskyniarmi pôsobiacimi 
v Demänovskej doline sme odobrali štyri vzor-

ky vôd na analýzu vo Vodárenskej spoločnosti 
z Jaskyne slobody. Jedna sa odobrala z vodné-
ho toku v Zabudnutých chodbách a tri skva-
pové vzorky pochádzajú z oblasti Hlbokého 
dómu.

Čierny Váh
Na, z hľadiska počtu osôb, náročnej lokali-

te Slepé mosty sme uskutočnili v spolupráci 
najmä s poľskými a českými jaskyniarmi štyri 
akcie. Postúpili sme tu približne o dva metre 
hlbšie. Na optimálne kopanie bez medzisklád-
ky je tu potrebných až 12 jaskyniarov.

Posledný deň v roku sme navštívili Mraz-
nianske skaly na hranici Svarínskej doliny 
a Nižného Chmelienca. Nič zaujímavé sme v tu 
v početných karbonátových bralách nenašli.

V Kozích chrbtoch v masíve turkovej 
(1179 m n. m), presne oproti doline Nižný 
Chmelienec, sme našli viac freatických kaná-
lov a prievanových miest. V jednom z nich 
sme sondovali a postúpili dopredu asi osem 
metrov. Objav sme priblížili prostredníctvom 
RTVS širokej verejnosti. Tomuto pozoruhod-
nému miestu s výskytom viacerých krasových 
javov sa chceme v budúcnosti venovať pod-
robnejšie.

V sutinovisku s prievanom pod Veľkým bo-
kom sme po komplikáciách našli zakopaný 
datalogger; ním sme sa snažili zistiť vlastnosti 
teplého vzduchu, ktorý tu v zimnom období 
vystupuje. Výsledky nevieme jednoznačne in-
terpretovať, ale pravdepodobne nejde o pers-
pektívne miesto na prípadné výkopové práce.

V masíve Mnícha nad Kráľovou Lehotou 
sme uskutočnili tri akcie na lokalizáciu jas-
kyne, o ktorej nás informoval miestny nadše-
nec F. Bizub. Lokalitu sme našli, no ide iba 
o koróznu jaskynku bez možnosti ďalšieho 
pokračovania.

V dolinke Žerucha sme uskutočnili viac ak-
cií v ponore a jeho okolí. Kopaním a objavom 
sme tu postúpili o 10 metrov, no v ďalšom 
postupe nás zastavila úžina a prievan vanúci 
do stúpajúceho závalu. V Jaskyni v Žeruche 
sme hľadali pokračovanie prievanu a podarilo 
sa nám tu vykopať druhý vchod, ktorý zjed-
noduší prieskum lokality. Kvôli zisteniu viac 
informácií o ponorných vodách a vyvieračke 
v dolinke sme uskutočnili štyri hydrologické 
merania s využitím konduktometra. Zistili 
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sme, že voda z ponoru vyteká vo vývere za 
osem hodín, a dokázali sme aj komunikáciu 
vody zo Studničky lásky, ktorá sa ponára 
v oblasti Klenovej do podzemia a po 700 
metroch podzemného toku vyviera vo vývere 
v Žeruche.

V oblasti Klenovej a Rakytovej vo Svarín-
skej doline sme zaregistrovali nové jaskyne. 
Najzaujímavejšia z nich má prievan, riečny 
charakter a dĺžku okolo 20 metrov. Našli sme 
tu veľkú lebku medveďa hnedého, ktorú sme 
odovzdali paleontológovi SMOPaJ.

Iné lokality
Najväčšie pracovné úsilie SK Nicolaus, 

v úzkej spolupráci s OS Liptovský Mikuláš 
a Ružomberok, sa vynaložilo v Hrádockej 

jaskyni na hrade v Liptovskom Hrádku. Po-
čas piatkových poobedných aktivít sme tu 
postúpili dopredu v ťažkých podmienkach 
o 10 metrov. Vykopali sme nový vchod, ktorý 
podstatne zjednodušil transport materiálu. 
Pri výkopových prácach sme úzko spolup-
racovali s majiteľkou hradu (D. Machová), 
Pamiatkovým úradom v Žiline (M. Furman), 
paleontológom (T. Čeklovký) a archeologič-
kou (Z. Šimková) z múzea SMOPaJ. Našli a tu 
okrem črepov a bežných kostí domácich zvie-
rat aj zaujímavé nálezy (hracia kocka z kosti, 
rímska minca, lebka bobra, šupina z ryby 
a i.). Vykopaný materiál je vytriedený, umytý  
a pripravený na komplexné spracovanie.

V oblasti Grúňa, Brtkovičnej dolinky, Bu-
kovice, Skaličnej a Volovej dolinky vykonával 

povrchový prieskum P. Laučík. Za-
registroval tu zaujímavé závrty a do 
Národnej databázy jaskýň pribudlo 
niekoľko kratších jaskýň rozličnej 
genézy. Prieskum tejto oblasti sa plá-
nuje aj v budúcnosti.

V Komorníckej doline sme s jas-
kyniarmi z OS Ružomberok pôso-
bili v jaskyniach v oblasti brál Čatná 
a Mladucha. Poznatky sme spolu s J. 
Obuchom, ktorý tu skúmal vývržky 
sov, a geológom J. Littvom, publiko-
vali v periodiku Slovenský kras. 

V Zemianskej doline sme s jasky-
niarmi z OS Ružomberok a miest-
nym občanom B. Dvorským praco-
vali na vyčistení Jaskyne pod skalnou 
bránou.

V masíve Konislava nad Liptov-
skými Matiašovcami sme pozorovali 
zimné prievany, podobne ako aj na 
známej lokalite na Červenci v Západ-
ných Tatrách.

Podľa informácie P. Bartíka sme 
v k. ú. Devičie v geomorfologickom 
celku Krupinská planina zaregistro-
vali, preskúmali a zamerali Jaskyňu 
na Rovni, vytvorenú vo vulkanických 
horninách. Jej celková dĺžka dosiah-
la 54 metrov. Je znečistená komu-
nálnym odpadom; tento stav sme 
nahlásili kompetentným orgánom. 
Neúspešne sme tu hľadali tesný otvor 
do podzemia a navštívili historické 

Nový vchod do Hrádockej jaskyne. Foto: Z. Jurík

Vykopaná halda pred Hrádockou jaskyňou na hrade v Liptovskom 
Hrádku. Foto: Z. Jurík
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pivnice vykopané v poddajných vulkanických 
horninách.

Navštívili sme lokalitu Kešeľova diera pri 
Vernári, kde sme pozorovali zanesenie tohto 
pozoruhodného krasového javu po povodni.

Na základe informácie M. Oravca z Liptov-
ského Trnovca sme v oblasti nad sedlom Holi-
ca na hranici Oravy a Liptova, v masíve Sivého 
vrchu, zaregistrovali dva pozoruhodné previsy, 
jeden meander a brloh. Ide o pozoruhodnú 
oblasť, kde sa speleologickému prieskumu do-
teraz nevenovala dostatočná pozornosť.

S majiteľom poľnohospodárskeho družstva 
vo Východnej z Hongkongu sme navštívili kra-
sové javy, nachádzajúce sa na jeho pozemku.

V masíve Baranca v Západných Tatrách sme 
v oblasti Kolkovej hľadali banské diela. Kala-
mita však spôsobila značné problémy v pohybe 
po tomto teréne a našli sme tu iba gravitačnú 
jaskyňu s dokumentačnou hodnotou.

V Bocianskej doline sme odobrali vzorku 
vody z prameňa Žila. Cieľom rozboru vo Vo-
dárenskej spoločnosti bolo zistiť, či ide o vyvie-
račku z neďalekého krasového územia.

Spolupráca
V Kameňanoch sme v roku 2019 

uskutočnili v spolupráci s jaskyniarmi 
z Drienky, Rimavskej Soboty a Ružom-
berka štyri pracovné akcie. Po vyčerpaní 
sifónu v jaskyni Čurgó sme objavili 
zhruba 30 metrov nových priestorov, 
končiacich tesnou úžinou, ktorá sa dá 
prekonať tenším jaskyniarom. V pries-
kume treba pokračovať v suchom ob-
dobí.

Dve akcie sme uskutočnili v spolu-
práci s jaskyniarmi z Chočských vrchov 
na otváraní nového vchodu do horných 
poschodí Prosieckej jaskyne. V masí-
ve Prosečného sme neúspešne hľadali 
podzemnú lokalitu, kde sa poľovníkovi 
stratil pes.

Jaskyniarom z Liptovského Mikuláša 
sme pomohli pri práci v Ponore na 
Muroch vo Važeckom krase.

V spolupráci s jaskyniarmi z Brezna, 
Demänovskej doliny a Drienky sme pra-
covali v koncovom závale s prievanom 
v Márnikovej jaskyni. Postúpili sme tu 
asi o tri metre.

S jaskyniarmi zo SK Drienka sme pracovali 
na lokalite v geologickej prieskumnej štôlni na 
Hornom vrchu.

S jaskyniarmi z klubu Cassovia sme spolup-
racovali pri osadení pamätnej tabule českým 
jaskyniarom v Jasovskej jaskyni.

S I. Demovičom sme spolupracovali pri  
dokumentácii krasových javov v oblasti Hlo-
hovca. Týchto aktivít sa zúčastnil aj redaktor 
a fotograf týždenníka Plus 7 dní, ktorí o tom 
urobili reportáž.

Z iniciatívy J. Vajsa sme sa v dňoch 17. – 
19. mája spolupodieľali s I. Demovičom na 
stretnutí jaskynných veteránov v Dobrovod-
skom krase, kde sa sondovalo v Jaskyni pod 
Vrátnom, a exkurzne sa navštívilo viac lokalít 
v okolí.

Spolupracovali sme s jaskyniarmi z UPJŠ na 
jednej akcii pri prieskume jaskyne Domica.

Na základe rady J. Obucha sme navštívili 
Horšiansku dolinu, kde sme plánovali lokali-
zovať nekrasové jaskyne, no bohužiaľ nedosta-
tok času nám zabránil v hľadaní.



59Spravodaj SSS 2/2020 Organizačné správy SSS

V spolupráci s jaskyniarmi z Bratislavy a Ru-
žomberka sme pracovali počas jaskyniarske-
ho týždňa a jednej akcie na rozširovaní úžiny 
v Jaskyni starých objaviteľov v Belianskych 
Tatrách.

V spolupráci s jaskyniarmi z Červených vr-
chov sme uskutočnili dve akcie na postup 
v Žabej studni pod Tromi studničkami v Pod-
tatranskej kotline, zúčastnili sme sa pozoro-
vania prievanov na novej lokalite vysoko nad 
Malužinskou jaskyňou a navštívili sme závrty 
a vývery v masíve Surového Hrádku na Pod-
banskom.

V spolupráci s jaskyniarmi z Turca sme pô-
sobili pri kopaní na dne v Priepasti pod Ost-
rou vo Veľkej Fatre.

Zúčastnili sme sa spolu s demänovskými 
jaskyniarmi akcie čachtických jaskyniarov na 
dokumentácii Jaskyne v Prepadlíku, v kata-
strálnom území Nového Mesta nad Váhom, 
vytvorenej v sprašiach. V tejto oblasti sme upo-
zornili starostov obcí na existenciu nelegálnej 
skládky.

V spolupráci s jaskyniarmi z Ružomberka  
a Speleo Turiec sme exkurzne navštívili kra-
sovú tiesňavu Hučiaky pod Salatínom a po-
mocou jednolanovej techniky sme preskúmali 
bralo pri Malej gotickej jaskyni s menšou jas-
kynkou, vytvorenou na tektonickej poruche.

V závere roka sme sa v spolupráci s jas-
kyniarmi z Turca pokúsili kopať v jaskyni 
Suchá 3 v Belianskej doline, no dopadlo to 
fiaskom.

Práca s deťmi
Počas roku 2019 sme 

uskutočnili šesť podujatí 
pre 142 detí a ich rodičov. S 
deťmi zo škôl v Liptovskom 
Jáne, Hybiach, Bobrovci 
a Liptovskom Mikuláši sme 
v zimnom období (február 
a marec) navštívili dvakrát 
Kostolníkovu dolinku v do-
line Bielô v Jánskej doline. 
Týchto dvoch podujatí sa 
zúčastnilo 30 osôb. Počas 
letného obdobia sme opäť 
uskutočnili štyri akcie, kto-
rých sa zúčastnilo 110 detí 
a dospelých.

Zahraničie
Zúčastnili sme sa stretnutia Českej speleolo-

gickej spoločnosti Speleofórum v obci Sloup. 
V spolupráci so skupinami Drienka a Ružom-
berok sme v Moravskom krase sondovali v Die-
re nad Studenou v oblasti pri jaskyni Balcarka. 
Zúčastnili sme sa aj expedície slovenských 
jaskyniarov do Macedónska a na ruský ostrov 
Sachalin, kde sme zanechali v podzemí data-
logger, merajúci teplotu okolia, po ktorý sa 
chceme v roku 2021 vrátiť. Spolu s jaskyniarmi 
z Bratislavy a Ružomberka sme sa na veľvysla-
nectve Čínskej ľudovej republiky v Bratislave 
zúčastnili recepcie pri príležitosti 70. výročia 
jej založenia, kde bol člen nášho klubu ocenený 
za esej, ktorú napísal z poznatkov získaných na 
cestách za jaskyňami v provinciách Sin-ťiang 
(1996) a Jün-nan (1997 – 1998).

V prosinci roku 2019 navštívila lávovou jes-
kyni Cueva Honda de Güímar (Tenerife, Špa-
nělsko) čtyřčlenná skupina ve složení Jaroslav 
Šanda (OS Nicolaus), Petra Holubcová (ZO 
ČSS Babická), Ľubica Luhová (OS Liptovský 
Mikuláš) a Ján Marek (OS Dubnica nad Vá-
hom). Lávová jeskyně je tvořená jedinou tune-
lovitou chodbou o výšce až sedm metrů a šířce 
až čtyři metry. Vstupní propast hluboká osm 
metrů, vzniklá vyřícením stropní lávové krusty, 
se používá jako skládka uhynulých oslů.

Z podkladov členov SK Nicolaus zostavil 
Peter Holúbek

Cueva Honda de Güímar, vchod do jaskyne. Foto: J. Šanda
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V OS Orava roku 2019 evidujeme 
19 členov a troch čakateľov; celkovo 
prebehlo 59 akcií na rôznych loka-
litách. Členovia spolu odpracovali 
1014 pracovných hodín, plus 265,5 
hodiny odpracovali čakatelia s ne-
členmi. Celkovo sa tak odpracovalo 
1279,5 hodín. Naša činnosť sa vyko-
návala v orografických celkoch Západné 
Tatry, Chočské vrchy, Malá Fatra, Veľká Fatra, 
Oravské Beskydy a Oravská Magura. Zame-
rali sme sa na krasové oblasti Sivého vrchu, 
Brestovej, Osobitej, Bobrovca, Choča, Hrdoša, 
Kraľovianskeho meandra, Babej hory a v brad-
lovom pásme nad obcou Dlhá nad Oravou 
– Kozí diel.

Nové objavy boli uskutočnené pri Brestovskej 
jaskyni a v doline Volariská: orientačné zamera-
nie cca 8 m, 12 m a 90 m. V Male Fatre sa urobil 
prieskum a orientačné zameranie priepastnej 
jaskyne na Novinách pod Magurou s dĺžkou cca 
25 m a v bradlovom pásme na Kozom dieli sa 

zamerala jaskyňa Líščia diera s dĺžkou 
28 m. V Kraľovanoch pribudlo tiež 
cca 8 m. Spolu to predstavuje cca 
143 nových a 28 m zameraných cho-
dieb. Na začiatku roka sme sa upria-
mili na okolie Brestovskej jaskyne, 

kde sa vykonalo niekoľko ďalších 
prieskumov a začalo sa čistenie malej 

jaskyne pod Koreňom, kde sa postupne ob-
javilo 8 m novej chodby smerujúcej do masívu. 
Bohužiaľ nás tam v lete prekvapil nový zával,  
a tak sa na čas v tejto lokalite prestalo pracovať.  
V Zlepencovej jaskyni prebehla fotodokumen-
tačná akcia s cieľom porovnať zmeny po roku, 
nakoľko jaskyňou preteká síce malý, ale predsa 
len aktívny potôčik.

Počas marca prebehlo v Liptovskom Mikulá-
ši trojdňové školenie merania jaskýň, ktorého 
sa zúčastnili naši členovia Štefan Poláčik, Jozef 
Zuberský a Miroslav Gembala. Okrem toho sa 
na Dobrej vode v rámci pomoci I. Demovičo-
vi uskutočnilo stretnutie starších jaskyniarov 
– veteránov, ktoré organizoval J. Vajs a na 
ktorom bol od nás prítomný Vlado Mikula.  
V rámci dobrých vzťahov so Speleoklubom 
Malá Fatra (P. Pokrievka st.) sme boli opäť 
pomôcť na akcii v jaskyni Žiarna 4.

V jarnom a letnom období prebiehali práce 
na viacerých lokalitách, pričom hlavne v oblasti 
Choča sa v spolupráci s Oravským Múzeom ma-
povali pozostatky baníckych aktivít. Tiež sa vy-
konal čiastočný prieskum na Osobitej a v Oravi-
ciach, kde sme sa snažili dohľadať lokality podľa 
starších záznamov. Vykonal sa prieskum jaskyne 
v Párnici, kde sa Vladovi Mikulovi a Michalovi 
Zvarovi podarilo objaviť cca 25 m chodieb. Na 

OBLASTNÁ SKuPINA ORAVA

Prieskum jaskyne Madajka. Foto: D. Zvara

Otvorenie vchodu do Madajky. Foto: M. Gembala Čistenie štôlne v jaskyni Skálie. Foto: V. Michalec
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Okolíku sa tiež uskutočnilo niekoľko akcií  
s cieľom otvoriť nový vchod do jaskyne Skálie, 
kde sa nám zatiaľ podarilo zabezpečiť kritické 
miesto novými výstuhami, a tak bude pokračova-
nie ďalej omnoho bezpečnejšie. Tu sa chceme aj 
poďakovať chlapcom zo Speleo Turiec, ktorí nám 
pri tom veľmi ochotne pomohli. 

V Kraľovanoch sa pokračovalo v jednej 
z novo nájdených chodieb vyplnených pies-
kom, kde sa zatiaľ podarilo vyčistiť cca 8 m 
chodby. 

Koncom leta sme opäť svoje pôsobenie upria-
mili na lokality v okolí Brestovskej jaskyne, kde 
sme sa pustili do otvorenia dvoch perspektív-
nych lokalít, čo viedlo aj k objavu nových jas-
kýň. Jedna z nich dosahuje momentálne 12 m  
a je plne zanesená materiálom. O jej otvorenie 
sa zaslúžil hlavne nováčik v našich radoch – Mi-

roslav Gembala. Druhá jaskyňa má momentál-
ne odhadovanú dĺžku cca 90 m a jej vchod bolo 
nutné rozšíriť sekaním. Tu musíme vyzdvihnúť 
hlavne snahu trojice Jozef Zuberský, Daniel  
Zvara a Milan Koľada, ktorí sa tu doslova na-
dreli, aby dostali dnu aj nás rozmernejších. Keď-
že sa jaskyňa nachádza na pomerne prístupnom 
mieste, tak sa hneď aj osadil uzáver. Prieskum 
obidvoch jaskýň ďalej pokračuje.

V rámci osvetovej činnosti sa uskutočnila 
exkurzia žiakov ZŠ Martina Kukučína z Dolné-
ho Kubína v Brestovskej jaskyni a sprevádzali 
sme reportérov RTVS pri natáčaní reportáže 
o Brestovskej jaskyni. Zúčastnili sme sa spo-
mienkovej akcie k 70. výročiu založenia SSS  
v Demänovskej doline.

Štefan Poláčik
predseda OS

Hlavná aktivita jaskyniarov našej 
oblastnej skupiny sa v roku 2019 
sústredila na lokality: Plavecká 
jaskyňa (horné poschodie – pla-
zivka „Pjetka“), Výfuková jaskyňa, 
Ofrflané a Jaskyňa sv. Leonarda  
v Doľanoch.

Plavecká jaskyňa
Práce v tejto lokalite sa zamerali na rozši-

rovanie plazivky, cez ktorú boli objavené nové 
priestory v októbri 2018. Počas niekoľkých 
akcií v priebehu mesiacov január až jún 2019 
sa podarilo plazivku rozšíriť a zlepšiť tak prí-
stup do nových priestorov. Ďalšie akcie boli 
zamerané na vyhotovenie fotodokumentácie 
a zmapovanie priestorov tzv. „Pjetky“. Krátky 
príspevok o Plaveckej jaskyni bol nakrútený 
štábom RTVS a odvysielaný v relácii Sloven-
sko v obrazoch (24. 11. 2019). Momentálne je 
v jaskyni uskutočňovaný intenzívny geologic-
ký a hydrogeologický výskum, ktorý realizujú 
pracovníci Správy slovenských jaskýň. Ďal-
ší výskum uskutočňujú členovia OZ Minio-
pterus, ktorí v Plaveckej jaskyni nainštalovali 
v spolupráci so SSJ tri zariadenia na monito-
rovanie netopierov. V priebehu roku 2019 sa 
v Plaveckej jaskyni uskutočnilo 12 akcií v trva-

ní 67,5 hodín; spolu tu bolo odpraco-
vaných 213 človekohodín.

Výfuková jaskyňa na Bubne
Ide o lokalitu, v ktorej sme za-

čali kopať sondu v júli 2016 po 
zraze malokarpatských jaskynia-

rov. V jaskyni stále registrujeme in-
tenzívne prúdenie vzduchu, ktoré sa 

najviac prejavuje pri vyšších letných teplotách 
a v zime pri silných mrazoch. Aj naďalej platí 
tvrdenie z predchádzajúceho obdobia, že táto 
jaskyňa, ktorá nám dáva poriadne zabrať, je 
pre nás stále veľkou neznámou. Na lokalite sa 
v mesiacoch júl až august uskutočnilo 8 akcií 
v trvaní 44,5 hodín; spolu tu bolo odpracova-
ných 148 človekohodín.

Ofrflané
Na lokalite sa uskutočnili tri akcie v trvaní 

15,5 hodín; spolu tu bolo odpracovaných 56,5 
človekohodín. Práce boli zamerané na rozši-
rovanie dvoch perspektívnych častí jaskyne – 
Meander a Peklo.

Jaskyňa sv. Leonarda
Táto jaskyňa sa nachádza v obci Doľany. 

Speleo logický prieskum sa v nej uskutočňuje 

OBČIANSKE ZdRuŽENIE JASKyNIARI  
PLAVECKé POdHRAdIE
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od roku 2017 so súhlasom Speleoklubu Trnava, 
ktorému lokalita územne prináleží. Roku 2019 
sa tu uskutočnili tri pracovné akcie s trvaním 
17,5 hodín; spolu tu bolo odpracovaných 86,5 
človekohodín. Práce boli smerované na zame-
ranie jaskyne a osadenie uzáveru. Na jednej 
z akcií sa zúčastnil aj archeológ z KPÚ v Trnave 
p. Matúš Sládok, ktorý skonštatoval, že jaskyňa 
má veľký archeologický potenciál a podľa dote-
rajších nálezov sa zaraďuje k archeologicky naj-

významnejším jaskyniam v Malých Karpatoch. 
V budúcnosti je potrebné pri speleologickom 
prieskume realizovať archeologický dohľad ale-
bo priamo podrobný archeologický výskum. 
Ďalšie výkopové práce jaskyniarov preto musia 
byť uskutočňované za odborného dohľadu ar-
cheológa.

Ostatné lokality, v ktorých sa uskutočňo-
val speleologický prieskum: Pavúčia jaskyňa 
v Mokrej doline (jedna pracovná akcia), Tma-
vá skala (jedna pracovná akcia), Jaskyňa pod 
Vysokou (jedna pracovná akcia, zameranie)  
a Hačova jaskyňa (jedna pracovná akcia). Povr-
chový prieskum bol zameraný na lokalizovanie 
a fotodokumentáciu vchodov nových jaskýň 
a na identifikáciu nádejných lokalít – päť akcií 
(M. Velšmid – lokality Pec a okolie, priestor na 
obcou Kuchyňa, Čertova dolina, územie okolo 
jaskyne Ofrflané, prieskum SV strany kopca 
Vysoká).

V roku 2019 sme uskutočnili na jednotlivých 
lokalitách 35 akcií v trvaní 188,5 hodín, pri-
čom podľa počtu zúčastnených jaskyniarov sa 
odpracovalo spolu 584,5 hodín.

Ostatné speleologické aktivity
V rámci ochrany krasu a jaskýň v teritoriál-

nej pôsobnosti JPP sme vykonávali pravidel-
nú kontrolu neporušenosti krasových útvarov 
a uzáverov jaskýň. V jednom prípade bolo zis-
tené úmyselné mechanické poškodenie zámku 
na uzávere v Hačovej jaskyni. Neoddeliteľnou 
súčasťou činnosti JPP, o. z. je spolupráca so SSS 
a inými oblastnými skupinami. V roku 2019 
sme v termíne 12. – 14. 7. 2019 zorganizovali 
Zraz malokarpatských jaskyniarov. Podujatie 
malo pracovný charakter a zúčastnilo sa ho 22 
jaskyniarov, ktorí pracovali predovšetkým na 
lokalitách Ofrflané a Výfuková. Náš člen Juraj 
Míšaný sa pravidelne zúčastňuje pracovných 
akcií Speleo Bratislava v Belianskych Tatrách 
(Mokrá diera, Sedlákova jaskyňa).

Ďalšie podujatia: 8. 5. 2019 sprevádzanie 
záujemcov o jaskyne v Haviarni, 2. – 5. 8. 2019 
účasť na pracovnom zraze na Majdáne, ktorý 
organizoval Speleoklub Trnava

Marián Grúz – predseda
Foto: archív skupiny

Akcia 17. 3. 2019. Naši dvaja „kozmonauti“ (Milan 
Herz a Miloš Hačo) pri Plaveckej jaskyni.

Doľany – akcia 9. 11. 2019, osadenie uzáveru v Jaskyni  
sv. Leonarda v Doľanoch (Jaroslav Butaš a Jozef Mruškovič).

Pohľad na masív Bubna.
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V roku 2019 sme sa dopracovali ku dvad-
siatimdvom pracovno-výskumným akciám. 
V jaskyni Zlá diera sme uskutočnili deväť 

akcií. Dve akcie v Hornej chodbe a sedem 
kopacích akcií za Veronikinou sieňou v Ka-
tarínskom dóme. Začiatkom roka 2019 sme 

v Hornej chodbe premiestnili 630 ve-
dier kamenitého materiálu. V Kata-
rínskom dóme za Veronikinou sieňou 
sme začali prekopávať novú chodbu, 
kde sme dosiaľ vyťažili 660 vedier 
materiálu. Ďalšie akcie boli zamera-
né na úpravu turistických chodníkov 
v jaskyni Zlá diera.

V priľahlých terénoch Lipovské-
ho krasu sme uskutočnili akcie na 
štyroch lokalitách: Abry (Lačnovský 
kaňon), jaskyňa Družicová (Kopytov-
ská dolina – 350 vedier materiálu), 
nová lokalita v doline Peňažnica (päť 
akcií) – jaskyňa s názvom Peňažni-
ca. Táto jaskyňa je sčasti zmapovaná 
(Hochmuth) a má dĺžku cca 10 m.

19. 1. 2019 sme uskutočnili exkurz-
no-pracovnú akciu v jaskyni Domi-
ca. Šesťčlenná skupina + skupina Z. 
Hochmutha. Účastníci: Hochmuth, 
Mikloš, Danko, Košč, Pancuráková, 
Šatník, Blichár, Breceljová, Bukovin-
ská.

6. 8. 2019 sme sa zúčastnili na pra-
covnej akcii v Kysackej jaskyni. Počas 
tejto akcie sme vytransportovali 200 
vedier materiálu. Za Prešovskú skupi-
nu Pancuráková M., Evans J., Pajer D. 
(9 r.), Jurko A.

Rudolf Košč
predseda OS

OBLASTNÁ SKuPINA PREšOV

Pred jaskyňou Družicová. Zľava: T. Kováč, F. Šatník, Z. Kováčová, 
M. Pancuráková, J. Šatník, R. Košč, M. Krajňák. Foto: Ľ. Blichár

Pred jaskyňou Peňažnica. Zľava: F. Šatník, R. Košč, J. Kovalik, Z. 
Hochmuth. Foto: M. Pancuráková

Členovia OSS Rimavská Sobota pra-
covali počas uplynulého roka na 
týchto lokalitách:

V Drienčanskom krase bolo 
realizovaných 18 akcií. 

Na Vrchnej španopoľskej sonde 
sme zorganizovali štyri akcie. Boli 
zamerané na osadenie výdrevy, in-
štaláciu elektrického vrátku a kopáč-
ske práce. Počas nich sme sa zahĺbili o dva 

metre a získali osteologické pozostat-
ky, ktoré budú predmetom ďalšieho 

výskumu. Na lokalite budeme pra-
covať aj naďalej. 

V Jaskyni pri Ridzoňovcoch sme 
uskutočnili dve pracovné akcie, 
počas ktorých sme sa zahĺbi-

li v studňovitom prepadlisku pri 
meračskom bode č. 2, ktoré slúži na 

odvádzanie prívalových vôd. Zistili sme, že 

OBLASTNÁ SPELEOLOGICKÁ SKuPINA RImAVSKÁ SOBOTA
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nejde o samostatnú chodbu, ale len o rozší-
renie priestoru hlavnej chodby, čo poukazuje 
na jej pôvodnú veľkosť. Chodba je zanesená 
skalnou sutinou v hrúbke minimálne 2,5 m, 
a miesto je tým pádom neperspektívne. V jas-
kyni sa ako jediné perspektívne možné po-
kračovanie javí sondovanie v smere jej hlavnej 
chodby.

V okolí obce Hrušovo sme rekognoskovali 
terén počas troch akcií. Vo vzdialenosti cca 
1,5 km južne od obce sme na okraji starého 
lomu zaregistrovali zanesený otvor. Nachádza 
sa 12 m severne od vchodu do Jaskyne pri 
ceste, zhruba dva výškové metre nad štátnou 
cestou. Otvor s rozmermi 1 m (š) × 0,5 m (v)  
sme rozšírili a zanesenú chodbu prehĺbili. Pla-
zivka klesá nadol cca 2 m a má podobný 
charakter ako blízka skôr spomínaná jaskyňa. 

Vzhľadom na polohu a jej mladý 
vek, považujeme túto lokalitu za 
neperspektívnu. Preskúmali sme 
aj otvor v hornej časti uvedeného 
lomu, avšak ten sa po jednom 
metri dĺžky tiež uzatvára. 

V Špaňopoľskej jaskyni sme 
zorganizovali jednu pracovnú 
akciu, na ktorej sme kopali v ko-
míne pred záverom vykopanej 
chodby z minulých rokov. V zim-
nom období sme zrekognosko-
vali jej okolie, a neskôr, počas 
zvýšených hladín povrchovej 
vody, dolinu Drienku a krasovú 
časť okolia obce Sása.

Z otvoru Frontovej jaskyne sme 
odstránili zával a nánosy z uzá-
veru a zorganizovali sme tu dve 
akcie zamerané na nácvik jed-
nolanovej techniky. Nakoľko bol 
vchod priepasti dlhšiu dobu úpl-
ne zanesený, v spodných častiach 
sa výrazne zvýšil obsah CO2.

Na jaskynnom systéme Pod-
banište boli vykonané dve akcie 
zamerané na kontrolu uzáverov 
a obhliadku priestorov; jedna 
akcia smerovala do vyvieračky 
Kadlub za účelom oboznámenia 
potápačskej skupiny z Bratislavy 
s problematikou ďalšieho po-
stupu.

V Tuhárskom krase lučenecká časť členov 
OSSRS uskutočnila sedem pracovných akcií. 

V Divínskej hradnej jaskyni boli zrealizované 
tri akcie, zamerané na lepšie sprístupnenie 
vchodových častí (osadenie kotiev), vytipovanie 
perspektívnych miest ďalšieho prieskumu (lo-
kalizované tri miesta), vyhotovenie fotodoku-
mentácie, prekopanie a rozšírenie úzkej časti 
chodby. V severnej časti Maketového dómu sa 
na poslednej akcii podarilo prekopaním postú-
piť klesajúcou plazivkou o šesť metrov ďalej. 
V jaskyni boli nájdené archeologické nálezy, 
ktoré sme nahlásili a odovzdali pracovníkom 
pamiatkovému úradu. Ide o 5 ks keramických 
črepov, 1 ks dna nádoby a niekoľko nálezov zo 
železa. 

V Priepasti za kaštieľom boli odpracované 
tri akcie, počas ktorých sme priepasť prehĺbili 

Priestory v Jaskyni pri Ridzoňovcoch. Foto: I. Balciar

Vchod do Jaskyne pri Ridzoňovcoch. Foto: I. Balciar
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Skupina sa venovala iba povrchovým prie-
skumom v rámci svojho pracovného územia. 
V jaskyniach praktický speleologický výskum 
členovia nevykonávali.

SPELEOKLuB ROKOš

Zachytený výver vôd Olavec 
odvodňujúci časť masívu Rokoša.

o jeden meter a vyťažený sediment a skaly sme 
rozptýlili po okolí. 

V jaskyni Ružinská diera bola uskutočnená 
jedna pracovná akcia, počas ktorej sme od-
stránili napadané kmene stromov spred vcho-
du do jaskyne a následne sme vchod rozšírili 
a prehĺbili, a pripravili ho tak na ďalšie práce 
v nasledujúcom období.

Na Koniarskej planine v Slovenskom krase 
sme zorganizovali jednu rekognoskačnú akciu 
v okolí vyvieračky Rybník (k. ú. Gemerský Sad 
– Nováčany). V spolupráci so Speleoklubom Ni-
colaus, Speleoklubom Drienka Košice a Oblast-
nou skupinou Ružomberok sme spolupracovali 
pri čerpaní a prácach na vyvieračke Čurgó. Na 
prehliadku Krásnohorskej jaskyne bola zorgani-
zovaná jedna exkurzná akcia.

Pod vedením člena M. Sojáka (AÚ SAV Nit-
ra) v spolupráci s P. Valde-Nowakom (Univer-
zita Jagelonského) sa v dňoch 8. 7. – 26. 7. 2019 
zrealizoval archeologický výskum jaskyne  

Hučivá diera (k. ú. Tatranská Lomnica). Pre-
skúmal sa nepatrný zvyšok zahĺbeného oh-
niska s nálezmi magdaleniénskej kultúry. Do-
minuje početná štiepaná kamenná industria, 
zvieracie kosti a paleobotanické zvyšky (uhlí-
ky). Vzácny je nález neúplnej ihly v priestore 
ohniska. Zo zvieracích kostí sa predbežnou 
analýzou zistila vysoká zver, sob, kozorožec, 
jaskynný medveď, divé kone atď. Datovanie 
rádiokarbónovou analýzou C14 ukazuje vek 
nálezov cca 12100 pred Kristom. Dokázateľne 
teda ide o prvú tatranskú jaskyňu s dolože-
ným pravekým osídlením a tiež prvú bezpečne 
zistenú lokalitu magdaleniénskej kultúry na 
Slovensku.

V roku 2019 zorganizovali členovia OSSRS 
28 jaskyniarskych akcií a vyhotovili z nich 17 
technických denníkov. Za finančnú pomoc 
ďakujeme mestu Rimavská Sobota.

Igor Balciar
tajomník OSSRS

Jaskyniarska skupina Speleo Rožňa-
va roku 2019 pracovala pod zmene-
ným vedením, pričom člena výboru 
Ferdinanda Kinyika vystriedala 
nová členka výboru Eva Lörinco-
vá. V súčasnosti má naša skupina 
evidovaných 30 členov, z čoho sú 
dvaja čestní členovia. Žiaľ, v tomto 
roku nás opustili traja naši členovia, 
menovite: Ladislav Lešták (február 2019), 
Miroslav Hujdič (marec 2019) a Július Ščuka 
(jún 2019).

Rok bol v našej jaskyniarskej skupine 
úspešný. Členovia skupiny Speleo 

Rožňava sa zamerali na výskum 
známych lokalít na Silickej a Ple-
šiveckej planine. Pracovali na lo-
kalitách: vyvieračka pri Slavci 
a Vidovej, v Ponore pri zemiačisku, 

v jaskyni Divičia priepasť, Gomba-
seckej jaskyni, Vápennej jaskyni a Hru-

šovskej jaskyni.
Podarili sa nám významné objavy v Čiernej 

Hore, kde sme našli jaskyňu s mohutným vstup-

SPELEO ROŽňAVA
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ným otvorom, niekoľko menších jaskýň a prie-
pastí. Objavili sme nové časti už známych jaskýň 
na lokalitách Hrušovská jaskyňa a Milada.

Absolvovali sme niekoľko povrchových akcií, 
na ktorých sa vytipovalo viacero nádejných lo-
kalít. Akcie boli zdokumentované a vyhotovili 

sa z nich technické denníky. 
Podieľali sme sa na organi-
zácií expedície Velebit 2019  
a zúčastnili sa na záchran-
ných cvičeniach HZS na Slo-
vensku, ako aj cvičení BMSZ 
v Maďarsku.

3. júla 2019 sa štyria členo-
via skupiny v Jasovskej jasky-
ni zúčastnili na slávnostnom 
odhalení pamätnej tabule 
československým vojakom 
a intelektuálom, ktorí pred 
sto rokmi začali prieskum 
tejto lokality, čo viedlo k jej 
opätovnému sprístupneniu 
v roku 1924.

V auguste 2019 sme na po-
žiadanie Správy slovenských 
jaskýň vyčistili nápis zo steny 
a odstránili množstvo rôzne-
ho odpadu z NPP Zvonivá 
priepasť na Plešiveckej pla-
nine.

7. 9. 2019 sme podporili 29. 
ročník Celoslovenských po-
ľovníckych slávností – Dni sv. 
Huberta v Betliari. Na stano-
visku sme predviedli ukážky 
uzlov, priblížili prácu jasky-
niarov, deti a rodičia si mohli 
vyskúšať jaskyniarsku výstroj 
a spoznávať rôzne druhy 
výzdoby jaskýň z obrázkov 
a videoprojekcie. Táto mimo-
riadne úspešná akcia prebehla 
v príjemnom prostredí v are-
áli Slovenského národného 
múzea – Múzeum Betliar, 
v priestoroch parku. Pries-
kum plánovaný na rok 2019 
sme ku koncu roka ukončili, 
výsledky a ďalšie možnosti 
prieskumu na jednotlivých 
lokalitách prehodnotíme na 
výročnej schôdzi klubu.

Bartolomej Šturman 
predseda Speleo RožňavaČierna Hora. Foto: Á. Berentés

Jaskyňa Szamaras. Foto: Á. Berentés

Priepasť Hubertus. Foto: Á. Berentés
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Tento rok sme si na dolnom 
Liptove pripomenuli hneď 
niekoľko významných udalos-
tí. Desať rokov pred vznikom 
Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti už na dolnom Liptove dávno fun-
govala priekopnícka skupina, ktorá 14. 12. 
1939 objavila horný vchod a vrchné horizonty 
Liskovskej jaskyne. Roku 1969 ďalšia generácia 
na jaskyniarskom týždni v Brestovej podala 
prihlášku Oblastnej skupiny Ružomberok do 
novodobej SSS. Tento rok je to teda 50 rokov, 
čo naša skupina operuje v oblasti Liptova. 
Pri tejto príležitosti sme odhalili pri hornom 
vchode Liskovskej jaskyne symbolickú tabuľu. 
Prešli sme Liskovskú jaskyňu a vo veľkom štýle 
započali oslavy 50-tich rokov jaskyniarskej sku-
piny v Ružomberku a 80-te výročie jaskyniar-
stva na dolnom Liptove. Ako inak a kde inde 
než v jaskyni, v ktorej to všetko začalo. Niektorí 
v dobrej nálade osobne a ďalší moderne on-
line cez mobilný videokonferenčný telemost.

Rok 2019 sa niesol aj v znamení niekoľkých 
významných udalostí. Jaskyniarska skupina  
a jej vedenie bolo zapísané do registra nezisko-
vých organizácii SR a občianskemu združeniu 
sa aktivovala elektronická schránka na ústred-
nom portáli verejnej správy slovensko.sk.

Po agregáte Honda sa zakúpila akumulá-
torová vŕtačka Milwaukee a niekoľko kusov 
drobného technického vybavenia. Prebehla 
rekonštrukcia jaskyniarskej búdy v Liskovej, 
ktorá bola opatrená ochranným náterom. Ak-
tualizovali sme našu web stránku a priebežne 
sme publikovali svoju činnosť na sociálnych 
sieťach. Aj takto sme sa prezentovali po celom 
speleologickom svete.

V priebehu roka 2019 bola na akciách vždy 
dobrá nálada. Tieto akcie vznikli vo voľnom 
čase pre radosť a vždy na neziskovej báze. Pri 
akciách v teréne nás neustále fotili fotopasce 
čo zabezpečilo, že sme stretli vždy poľovníkov, 
drevorubačov a urbárnikov. Nadviazali sme 
kopu nových pozitívnych kontaktov a spoznali 
našich nových podporovateľov. Podrobným 
prieskumom sme získali v teréne Liptova vy-
soký prehľad o krasových útvaroch, o ktorých 

nikto nevedel alebo sa ich na 
základe rôznych legiend sna-

žilo mnoho ľudí dosiaľ neús-
pešne nájsť. Celkovo sme usku-

točnili 168 akcií, čo našu skupinu 
opäť radí k najaktívnejším skupinám 

v Slovenskej speleologickej spoločnosti. 
Uskutočnili sme viacero neuveriteľne zaujíma-
vých akcií a celkovo možno hodnotiť aktivitu 
členov vysoko pozitívne. Definitívne sa tak 
utriasla partia aktívnych a vysoko zohratých 
ľudí, ktorých jaskyniarstvo naozaj zaujíma. 
Namiesto bezvýsledného prechádzania sa po 
exkurziách aj reálne kopú a objavujú. To sa 
odzrkadlilo aj na aktivite a celkových výsled-
koch skupiny. Hlavne organizovaním akcií, 
na ktoré netreba ľudí volať, ale členovia prídu 
sami od seba, lebo ich to baví. Každým jedným 
prieskumom za akéhokoľvek počasia idú zase 
pre svoju radosť trocha poobjaviť kus nezná-
meho podzemného sveta. Klubová skupina 
na sieti Viber neustále žije a členovia sa na nej 
on-line informujú o priebehu konania akcií. 
Tento rok sme spustili klubovú stránku na so-
ciálnej sieti Instagram a uzavretú podskupinu 
na Facebooku. Výsledky činnosti zaujímavej-
ších akcií sme verejne prezentovali v časopise 
Jaskyne a hory, prostredníctvom Facebooku 
a na rôznych blogoch či záujmových fórach. 
Naše aktivity pri pracovnej akcii na Salatíne v 
Nízkych Tatrách takto on-line sledovali a fan-
dili nám desaťtisíce jaskyniarov po celom svete. 
Napokon vyhodnotením rôznych webových 
štatistík sa ukázalo, ako táto naša činnosť ľudí 
skutočne (ne)zaujíma. To, že turisti objavili 
novú jaskyňu, zaujímalo na sieti len niekoľko 
desiatok ľudí. No to, že sme pri vyvieračke 
našli obrovské polmetrové huby nás zavalilo 
tisíckami like-ov a stovkami komentárov.

Rok 2019 bol teda bohatý na akcie a tak 
aspoň v skratke spomenieme tie najzaujíma-
vejšie. Začneme v Liskovskej jaskyni, kde 
došlo k opätovnému prehodnoteniu možných 
perspektív. Na povrchu sa preskúmal terén  
a možné výduchy. V podzemí sme opäť pod-
robne revízne preskúmali Východný koniec, 
Malý labyrint, Camberove, Partizánske, Piesko-
vé a Zanvitove chodby. Na mnohých miestach 

OBLASTNÁ SPELEOLOGICKÁ SKuPINA RuŽOmBEROK
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sme skúšobne kopali a hľadali novú cestu 
smerom na Camberove chodby. Ďalej sme to 
skúšali v jaskyni v Mníchu v koncovom závale. 
No nakoniec sme sa dohodli nekopať na via-
cerých pracoviskách naraz, ale sústrediť sa cie-
lene na jednu konkrétnu lokalitu. Vybrali sme 
tú najperspektívnejšiu a na nej sme sa rozhodli  
v roku 2019 sústavne zapracovať. Bola to sonda 
na Liskovskej Krížovej ceste, otvorená už roku 
2012. Za sedem rokov sa tu občasnými akciami 
vykopali tri metre. V priebehu roka 2019 sme 
sa tu na 58 akciách dostali o 24 metrov ďalej  
a zahĺbili sme sa o 12 m. Postupne sme tu riešili 
a celkom úspešne zápasili s rôznymi sondážny-
mi problémami. Z pôvodne odtopeného mies-
ta sa otvorila chodba so šialeným prievanom. 
Nezmenili sa však ostatné prievany – prievan  
v Hornom vchode a Camberovej sonde zostal 
nezmenený, čo je dôkazom, že ide o úplne 
samostatnú vetvu jaskyne a ide tak určite o cel-
kom významný historický míľnik pri prieskume 
Liskovskej jaskyne. Materiál sme haldovali pod-
ľa pokynov Štátnej ochrany prírody a ukladali 
sme ho citlivo v záreze skalného terénu.

V nízkych Tatrách sme ďalej preskúmali 
masív Bzdovej popod vrchol Zvolena a Fedor-
ku popod Prašivú. Tu sme zamerali dve menšie 
jaskyne. Najzaujímavejší tu však bol nález sta-
rých banských kameňov, ktoré vymedzujú hra-
nice banského dobývacieho priestoru z roku 
1753. Je to kus našej histórie, keď napr. 40 
rokov po smrti Jánošíka a 23 rokov pred vzni-
kom USA tu do skál vyznačili banský dobývací 
priestor. Prevádzali sme aj rozsiahly prieskum 
vyhodnotenia lidarových dát, ktoré zobrazo-
vali prepadliny a iné zaujímavosti v masíve 
Červenej Magury, Tichého a v Hučiakoch. 
Popri tomto výskume bola zameraná poloha 
Lenkinej jaskyne a Diery v Repisku pri Lip-
tovskej Osade. Reagovali sme aj na aktuálnu 
situáciu ohľadom banského prievalu vôd pri 
povodniach v Krížskej doline pod Chabencom. 
V súvislosti s týmto sme podrobne zamerali 
aj zamorenú bifurkáciu potoka Križianka pri 
Lazisku.

Na Malom Salatíne pokračoval pokus  
o zameranie závrtu, o ktorom sme už veľa 
počuli, ale nikto ho nedokáže opätovne nájsť. 
Dve akcie sme ho síce hľadali, no neúspešne. 
Na novom podrobnom lidarovom snímku ho 

však už vidno. V prostredí totálnej divočiny, 
kde vyzerá všetko naokolo rovnako, ho už snáď 
budúci rok poľahky nájdeme. V polovici júna 
sa zorganizovala každoročná veľká akcia do 
Fričovských skál pod Salatínom. Tento rok sa 
niesla v znamení festivalu antiPohoda. Bivak 
bol v Zbojníckej jaskyni, kde sme mali prvýkrát 
cez agregát natiahnutú elektriku, prístup do 
sveta cez internet, či vlastný bar. Pri takejto 
silnej odhodlanej podpore sa v Sliačanskej jas-
kyni podarilo navŕtať 43 dier. Pavol Jurečka sa 
striedal s Radom Belkom. Ostatní zabezpečo-
vali transport materiálu a technickú podporu. 
Nakoniec sa nám úspešne podarilo prekonať 
presintrenie v spodnej časti sifónu na ktorej 
sme celé roky pracovali. Podvečer už Rado 
Belko mladší naliezol do priestoru za sifónom. 
Po akcii sme ešte digitálne zamerali jaskyňu  
v Salatíne č. 2.

V Chočských vrchoch sme v roku 2017 
pri mrazoch našli jaskyňu v Pravnáči. Toto 
leto sme ju podrobne preskúmali a zamerali.  
V konci Lúčanskej doliny pod vrcholom Ostro-
ňa sme našli menšiu jaskyňu, ktorú sme zdo-
kumentovali a zamerali. Zamerali sa aj menšie 
diery v Prednom Choči s označením DPCH 
(Diera Predný Choč) č. 1, 2 a 3. V rámci po-
znávania historického podzemia sme zdoku-
mentovali aj podzemný bunker protivzdušnej 
ochrany po Sovietskej armáde medzi Liskovou 
a Turíkom. Exkurzne sme navštívili diaľničný 
tunel Čebrať do dĺžky 1600 metrov v rámci 
výstavby diaľnice D1.

Vo Veľkej Fatre sme našli menšiu jasky-
ňu na Nižnej Židovej v Čutkovskej doline.  
V masíve Sidorova pri Maline Brde sme 
našli jaskyňu nad Gejdákom č. 2. S kraso-
vých zaujímavostí bolo významné nájdenie 
a zameranie skalného okna pri Studničnej 
v Šípskej Fatre. Oproti sme objavili a zame-
rali stratenú Jánošíkovu dieru. Najzaujíma-
vejšie jaskyne sme však našli v doline Bystrô.  
V dolinke Mlynová sme zamerali tri nové 
jaskyne. Najvýznamnejšia je jaskyňa Mlynica, 
ktorú tvorí pekná riečna chodba a končí ok-
nom v skalnom útese. Jaskyňa pod Červeným 
Grúňom je v zime využívaná zrejme, ako 
medvedí brloh. Keď spomíname zaujímavé 
lokality, nemôžeme obísť tú pod Rakytovom 
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na prielome Teplého potoka. Teplý potok  
v Teplej doline tu prerezal 100 metrov hlboký 
krasový kaňon. Ak sa na lokalitu pozrieme 
z hydrologického hľadiska, tak to, čo je Jas-
kyňa Vyvieranie v Demänovskej doline pre 
horný Liptov, je zas Teplá dolina pre Liptov 
dolný. Nachádza sa tu vyvieračka zachytená 
do vodovodu zásobujúceho celé mesto Ru-
žomberok s kapacitou pre 40 000 ľudí. Celý 
potok je zachytený z neznámeho podzemia do 
potrubia. Asi si viete v duchu predstaviť, aké 
rozsiahle podzemie sa tu vo vápencoch môže 
prechádzať. Málokto vie, že aj v Teplej doline 
sú známe menšie krasové jaskyne. Tú naj-
zaujímavejšiu našiel Lukáš Húšťava vo forme 
nenápadného malého otvoru a za balvanom 
pokračovala voľne ďalej. Prieskumom sme 
zistili, že jaskyňa bola umelo založená kameň-
mi a strmo do zeme klesá zafúkaná listami. 
Ďalej však pokračuje krásne vymodelovaná 
riečna chodba.

Zahraničné akcie boli smerované za histo-
rickým podzemím poľského a nemeckého Bal-
tu. Hlavne staroslovanského magického ostro-
va Rujana, ktorý je dnes najväčším nemeckým 
ostrovom. Ďalšia veľká zahraničná akcia bola v 
talianskej oblasti Abrusso neďaleko Ríma. Išlo 
o spoznávanie krasových oblastí okolo miest 
Teramo a Ancona.

Plošné zameranie prameňov na Dolnom 
Liptove

Keďže väčšina polôh jaskýň už bola data-
bázovo zaradená, naďalej pokračujeme v za-
meriavaní krasových objektov a zavádzame do 
speleológie nové progresívne metódy spracova-
nia digitálnych priestorových informácií. Roku 
2019 sme popri akciách pokračovali v priesto-
rovom meraní vyvieračiek a prameňov, ktoré 
sú vlastne prirodzeným vyústením podzem-
ných priestorov a tvoria tak v krase dôležitú 
štruktúru. Ku koncu roka sú zamerané všetky 
údolné pramene na Liptove. Všetky vyvieračky 
až po poľné pramene od Demänovskej doliny 
po Kraľovany majú zameranú svoju polohu. 
A to nielen pomiestne, ale úplne plošne. Ide o 
stovky zameraných priestorových bodov aktív-
nej a občasnej hydrológie na Liptove, ktoré tiež 
mapujú rozsah našej aktivity. Prešli sme doli-
nu po doline, kde sa obyčajne nikto nevyberie. 

A práve tam sme našli tie najzaujímavejšie 
veci, ktoré nám priniesli priestorový prehľad 
o teréne, ako málokomu pred nami. Zamera-
né boli aj všetky prepadliská a ponory, ktoré 
budú neskôr napríklad označovať čas priebehu 
farbenia tokov.

Žijeme vo vysoko progresívnej digitálnej 
dobe. V tejto dobe je dostupné veľké množstvo 
priestorových informácií, ktoré treba užitočne 
spracovať. To si vyžaduje si moderný prístup 

Oslavy 80 rokov jaskyniarstva na dolnom Liptove. 
Foto: B. Turčina

Akcia členov OS Ružomberok na expedícii Teplá dolina.  
Foto: M. Jurečka

Oslavy 50 rokov OS Ružomberok. Foto: B. Turčina
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aj v dobrovoľnej speleológii. V čase písania 
tejto výročnej správy sa začínajú dvadsiate 
roky 21. storočia a niektorí aj vysokoškolsky 
vzdelaní ľudia v tejto dobe stále žijú v nejakej 
inej paralelnej realite alebo kvantovo zakrive-
nom časopriestore. Bez kúska prehľadu často 
považujú všetkých ľudí za hlupákov, a to aj 
bez akejkoľvek dávky sebareflexie. Potom sa 
stáva, že v dnešnej dobe otvorených dát, mi-
liónov denných zápisov služby Strava, detail-
ných ortofoto-snímok, podrobných Lidarov 
pri ktorých vidno aj poukladané 
kamene okolo dier, podrobných 
katastrálnych informácií a po-
kročilej digitalizácii tlačovín si 
ochranu jaskýň stále predstavujú 
ich utajovaním.

Všetky tie dáta, samozrejme, nie 
sú tajné a ich meranie je pri spe-
leologickej praxi vo svete bežné. 
Väčšina jaskýň je zdokumentova-

ná publikačne, neskôr boli články digitalizo-
vané a sú voľne dostupné. Problém utajovania 
digitálnej katalogizácie je v našej spoločnosti 
zrejme historický, a nie je možné dohľadať pô-
vodný zdroj, kto vôbec takúto podivnú utajova-
ciu doktrínu vymyslel. Pritom doba sa aj v tom-
to smere medzičasom zmenila na nepoznanie. 
Čaká nás rok 2020, ktorý prinesie veľa výziev,  
a netreba si preto všímať spiatočníkov. Nie je 
však pochýb, že pre našu jaskyniarsku skupinu 
to bude rok plný ďalších úspešných výskum-

ných výsledkov.

Našimi členmi boli v roku 
2019: P. Jurečka, M. Jurečka, R. 
Belko, R. Belko ml., P. Sliačan, L. 
Húštava a M. Belko. Na akciách 
sa zúčastňovali aj M. Chlebovec, 
B. Turčina a Ľ. Bujnák.

Miroslav Jurečka
predseda OS Ružomberok

Speleologický klub mal k 1. 1. 2019 
38 členov a jeho činnosť bola v r. 
2019 zameraná na prieskum a evi-
denciu povrchových a podzem-
ných krasových javov v Sloven-
skom raji. Plánované úlohy sme 
splnili nasledovne:

Prieskumné práce
7. Zimný pracovný zraz členov Speleo-

logického klubu Slovenský raj v Stratenej
Ďalší, v poradí už siedmy zimný zraz členov 

Speleologického klubu Slovenský raj sa usku-
točnil v dňoch 25. 1. – 27. 1. 2019 v Starej krčme 
v Stratenej. Ubytovanie bolo zaistené v penzió-
ne Lesanka. Zúčastnilo sa 24 členov klubu, tra-
ja rodinní príslušníci a jeden bývalý člen klubu.

Stretnutie začalo v piatok ráno 25. 1. 2019. 
Uskutočnila sa pracovná akcia v Jazvečej jas-
kyni. Povrchová akcia bola zameraná na foto-
grafovanie mostov v Hnileckom kaňone a zá-
padne od Dobšinskej Ľadovej Jaskyne. Ostatní 
členovia klubu pricestovali v popoludňajších 
alebo večerných hodinách. 

26. 1. 2019 boli vykonané dve akcie. Počas 
akcie v Jazvečej jaskyni sa pokračovalo v pre-

hlbovaní dna a rozširovaní priestoru 
v mieste nachádzajúcom sa severne 
od meračského bodu č. 14. Pri práci 
jaskyniari používali okrem kladiva 
a krompáča aj elektrickú zbíjačku, 
ktorá bola napojená do elektrocen-
trály umiestnenej pred vchodom do 

jaskyne. Celodenná pracovná akcia 
sa venovala v Chodbe reprezentantov 

Stratenskej jaskyne sondovaniu.
O 17. hodine sa začala výročná členská 

schôdza Speleologického klubu Slovenský raj. 
Účastníci schôdze boli oboznámení s celo-
ročnou činnosťou z roku 2018, hospodáre-
ním klubu a predložený bol plán práce na 
rok 2019. Do plánu boli zaradené najnovšie 
ciele speleologického prieskumu v Dobšin-
sko-stratenskom jaskynnom systéme a v iných 
perspektívnych lokalitách Slovenského raja. 
Schválením uznesenia o činnosti v uplynulom 
roku a návrhy a plány na budúci rok 2019 bola 
schôdza ukončená.

52. klubový jaskyniarsky týždeň
V dňoch 3. 8. – 10. 8. 2019 bol zorganizo-

vaný v poradí už päťdesiatydruhý klubový 

SPELEOLOGICKý KLuB SLOVENSKý RAJ
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jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločen-
ské stretnutie členov Speleologického klubu 
Slovenský raj. Miestom konania akcie bola 
dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, v blíz-
kosti Dobšinsko-stratenského jaskynného 
systému.

Prvý predvoj šiestich členov a dvoch rodin-
ných príslušníkov obsadil táborisko už 2. au-
gusta. Od 3. 8. 2019 bežal náš pestrý program 
bez rušivých vplyvov. Týždňa sa zúčastnilo 25 
členov klubu a 19-ti rodinní príslušníci. Hlav-
ným pracoviskom sa stala Stratenská jaskyňa 
a Jazvečia jaskyňa.

Hneď v prvý pracovný deň sa navštívili Jaz-
večia jaskyňa, Jaskyňa čudnej lebky a Ponore-
ná diera. Cieľom akcie bolo posúdiť uvedené 
jaskyne pre ďalší prieskum. Chceli sme do 
Chodby reprezentantov Stratenskej jaskyne 
dopraviť elektrocentrálu, čo je však takmer 
nemožné. V Stratenskej jaskyni boli zamera-
né a zmapované jaskynné chodby pri Láma-
vej sieni v rozsahu 118 m. Mapovacie práce 
pokračovali aj v Puklinovom dóme – 21 m.  
V Chodbe reprezentantov boli zamerané 
bočné priestory v dĺžke asi 30 m. V sintri boli 
nájdené drobné (max. ø 7 mm) štrky limo-
nitu, čierno zafarbené a dobre opracované 

svetlé obliačiky kremeňa s max. rozmerom 
1,8 – 2 cm.

V posledný deň týždňa sme navštívili Jasky-
ňu v Skale. Pri prieskume sme zistili asi 15 m  
nových priestorov s jazierkom a riečnymi štrk-
mi.

Dobšinsko-stratenský jaskynný systém
V Stratenskej jaskyni bolo vykonaných 19 

akcií, z toho 17 pracovných, počas ktorých 
pokračovali sondovacie prieskumné práce 
v Chodbe reprezentantov,  Priamej chodbe,  
v Puklinovom dóme a Za jazerami. Celkom 
bol v jaskyni odpracovaných 66 človekodní  
a dĺžka Stratenskej jaskyne dosiahla 19 891 m. 
K 1. 1. 2019 Dobšinsko-stratenský jaskynný 
systém má tento stav zameraných a vzájomne 
spojených samostatných jaskýň:

Systém Stratenskej jaskyne: Stratenská jas-
kyňa + Psie diery + Jaskyňa Duča: 19 891 m +  
2 670 m + 1 248 m = 23 809 m.

Dobšinská ľadová jaskyňa 1 483 m
Vojenská jaskyňa 53 m
Zelená jaskyňa 32 m
Sintrová jaskyňa 32 m
Spolu má Dobšinsko-stratenský jaskynný 

systém 25 409 m.
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Prieskum, revízia a evidencia jaskýň  
a priepastí Slovenského raja 

Najväčší objem prác bol vykonaný 
v Jazvečej jaskyni. Na 24 akciách bolo 
odpracovaných 98 človekodní. Práce 
v jaskyni pokračovali úspešne aj bez 
elektrocentrály s použitím akumulá-
torov. Okolie Koniarovej jaskyne: na 
povrchu bolo zistené prúdenia vzdu-
chu cez výduch z jaskyne na povrch. 
Výkop 2 × 2 m do hĺbky 1 m. Pripomí-
na to paleoponor. Objavená bola Kop-
ská jaskyňa, zameraná dĺžka je 8 m,  
hĺbka 3 m. V Dierach na Čingove I. 
a II. Bol vyzberaný a vynesený von 
rôzny odpad; urobený zber hmyzej 
fauny. Jaskyňa Dorčina: zväčšovanie 
vchodu, odpratávanie závalu na konci 
jaskyne, postup 3 m; pod závalom je 
voda. Z jaskyne vyteká voda, potok 
s výdatnosťou 2 – 3 l.s-1. Dĺžka jasky-
ne je 15 m. Intenzívny prieskum bol 
urobený v jaskyni Jazerná štrbina. Je 
to výrazná puklina s úklonom mier-
ne na východ, hrúbka 0,3 m, výška  
17 m, 3 m spodná časť je zatope-
ná. Zameraný je 68 m dlhý polygón  
(č. 53), prevýšenie 18 m. Čertova diera, 
Čertova jaskyňa a Vtáčia jaskyňa: odber vzo-
riek riečnych štrkov. Povrchový prieskum: zis-
ťovanie ponoru potoka Voniarka, prieskum 
na planine Duča, Danková.

Inštalácia evidenčných štítkov
Celkovo sa oštítkovalo 12 jaskýň.

Staré banské diela
Pokračovali sme vo fotodokumentácii a me-

raní súradníc vchodov starých banských diel 
– štôlní na rôznych lokalitách. Navštívených 
a dokumentovaných bolo na Slovensku 39 
a v ČR tri staré banské diela.

Ochrana krasových javov
V rámci činnosti členov sa kontrolovali uzá-

very uzamknutých jaskýň (Medvedia, Straten-
ská, Psie diery, Okienková a Duča) a ich údržba. 
Všetky uzávery sú funkčné. Okrem toho členo-
via klubu vykonávali počas vyše 90 terénnych 
speleologických akcií kontrolnú ochranársku 
činnosť na vyše 100 speleologických objektoch.

Výchovné, informačné  
a vzdelávacie aktivity

Členovia klubu sa zúčastnili na Speleofore 
ČSS (dvaja členovia klubu) a na Speleomítin-
gu SSS v Liptovskom Jáne (zúčastnilo sa 10 
členov klubu); V. Daniel na Speleomítingu 
uviedol prezentáciu Krása starých štôlní. Na 
slávnostnom otvorení naučného chodníka 
Dedinky – Zejmarská roklina – Geravy – Zadné 
Zajfy – Stratenská Pila – Dedinky sa zúčastnili 
traja členovia klubu, ktorí aj spolupracovali 
na príprave chodníka. Na 60. JT SSS sa zú-
častnilo sedem členov klubu, ktorí na vštívili 
päť jaskýň a priepastí. Z ostrova Cyprus V. 
a K. Danielovci priviezli niekoľko fotografií  
z návštevy krasového kaňonu a z príbojových 
jaskýň dlhých až 50 m. 12. 10. 2019 sa na sym-
bolickom cintoríne na Kláštorisku v Sloven-
skom raji uskutočnila spomienková slávnosť, 
počas ktorej boli osadené pamätníky troch 
ľudí, medzi nimi Dr. Ladislava Novotného, 
člena nášho klubu. Speleologický klub Slo-
venský raj získal ocenenie Srdce na dlani 2019 

Charakter priestorov v jaskyni Jazerná štrbina. Foto: T. Hovorka
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v kategórii Dobrovoľníctvo 
v oblasti ochrany životného 
prostredia. O. Miháľová píše 
kroniku o činnosti a živote 
speleologického klubu. Klub 
má web stránku (http://
www.speleoraj.sk), ktorú re-
diguje Ing. Š. Skalský.

Bezpečnosť pri práci
Pri speleologickej činnosti 

v uplynulom roku nedošlo 
pri jaskyniarskej činnosti čle-
nov klubu k žiadnej mimo-
riadnej udalosti.

Záver
V roku 2019 sa členovia 

Speleologického klubu Slo-
venský raj zúčastnili na 91 
akciách a odpracovali 400 
dní. V Slovenskom raji bola 
objavená a zaevidovaná jed-
na nová 8 m dlhá Kopská 
jaskyňa a v troch jaskyniach 
bolo objavené pokračova-
nie. Celkovo bolo objave-
ných 97 m nových priestorov  
a zdokumentovaná bola jed-
na jaskyňa Jazerná štrbina 
s celkovou dĺžkou 68 m. Spo-
lu bolo zdokumentovaných 
237 m nových priestorov, 
hlavne v Stratenskej jaskyni. 
12 jaskýň bolo označených 
evidenčnými kovovými štít-
kami, z 13 jaskýň boli v te-
réne zamerané súradnice 
pomocou navigátorov (GPS) 
a z 12 jaskýň vyhotovená fo-
todokumentácia vchodov. 
Preskúmaných a dokumen-
tovaných bolo na Slovensku 
36 starých banských diel a tri 
v Českej Republike.

Ďakujeme člnom SK SR za 
prácu vykonanú v uplynulom 
roku a želáme úspešný jasky-
niarsky rok 2020!

Ján Tulis
predseda
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V roku 2019 sme sa zamerali 
najmä na výskum a dokumentá-
ciu jaskýň v zahraničí. Začiatok 
roka obyčajne patrí speleopotá-
pačskému prieskumu hlbín Yu-
catánu. Výprava sa uskutočnila 
koncom februára a začiatkom 
marca. Zamerali sme sa na pries-
kum a mapovanie systému Tatich. 
K vstupom do podzemia, takzva-
ným cenotes, nás priviedol maji-
teľ pozemkov señor Manuel, kto-
rého sme spoznali v roku 2018. Postupne sme 
objavili a zmapovali nové priestory v tomto 
systéme. Po troch týždňoch sme zamerali  
13255 m, z toho novú exploráciu tvorí 3200 m.  
Mapujeme a skúmame aj lokalitu Tatich – 
západ, ktorá ešte nie je pripojená k systému 
Tatich a má zmapovaných 1251 m; tu sme 
natiahli 250 nových metrov. Pokračovali sme 
v suchom systéme Yuun Kaax, ktorý sme 
predĺžili na 2647 m, z toho v roku 2019 ob-
javených a zmapovaných 807 m. Žiaľbohu, 
veľkosť formátu A5 nie je úplne vhodná na 
uverejnenie mapy, ktorú sme vytvorili. Na 
výprave sa z členov skupiny zúčastnili Daniel 
Hutňan, Barbora a Karol Kýškovci.

Dve výpravy, v júni a v ok-
tóbri, sme v roku 2019 smero-
vali na ostrov Sardínia. Loka-
litu Buko, pre členov výpravy 
už dobre známu, sme aj tento 
rok skúšali prehĺbiť s nádejou, 
že sa dostaneme do častí za si-
fónmi. Toto sa nám však opäť 
ešte nepodarilo. Na jeseň Paľo 
Malík vyliezol komín medzi 
18. a 19. sifónom v severnej 
vetve Bue Marina a objavil 
spolu s Danom Hutňanom 
300 m fosílnych chodieb nad 
riečiskom. Akcií sa zúčastnili 
Barbora a Karol Kýška, Mi-
chal Plankenbuchler, Pavol 
Malík, Martin Macho, Silvia 
Rojíková, Rastislav Tomko, 
Andrej Holovič, Peter Andrej-
kovič, Peter Ivančík, Daniel 
Hutňan, Viktor Malík, Libuša 

a Lenka Kýškové a priateľská skupi-
na Speleoaquanaut.

Tento rok sme sa zúčastnili na 
výprave do Čiernej Hory do jas-
kyne Dalovića. Tu sme síce kvôli 
nepriazni počasia nepostúpili, ale 
navštívili sme prekrásnu lokalitu, 
do ktorej sa ešte určite vrátime.

Členovia klubu sa aktívne podie-
ľajú na organizácii Speleomítingu 
v Liptovskom Jáne. Uverejnili nie-
koľko článkov v periodiku SSS – 

Spravodaj a ČSS – Speleofórum. Pripravujú no-
vých potápačských adeptov z radov jaskyniarov. 
Našou činnosťou sa snažíme zvyšovať povedo-
mie o slovenských jaskyniaroch v zahraničí. Nie 
je tajomstvom, že sa nám to celkom darí. Rok 
môže byť akokoľvek úspešný, ale keď vás opustí 
veľmi dobrý človek, všetko sa zdá byť nepodstat-
né. Na Erika Kapuciana, ktorý na sklonku roka 
tragicky zahynul, nikdy nezabudneme.

Minulý rok sme v zahraničí objavili 4625 m 
nových priestorov a zmapovali spolu 15608 m.  
Ďakujem všetkým tým, ktorí nám pomáhajú 
a podporujú našu činnosť.

Karol Kýška

SPELEOdIVER

V cenote Veladora. Foto: K. Kýška
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SEKCIA SPELEOPOTÁPANIA

V roku 2019 zmeny vo vedení skupiny 
ani v kontaktných údajoch nenastali. 
Sekcia speleopotápania nemá pres-
ne vymedzené pracovné územie a jej 
činnosť je predpokladaná ako sú-
činnostná spolupráca so skupinami 
v rámci Slovenskej speleologickej spo-
ločnosti, pri objavovaní, prieskume, do-
kumentácii a mapovaní zatopených častí jas-

kýň a podzemných priestorov. Preto jej 
plán a činnosť sa odvíja predovšetkým 
na základe oslovenia iných skupín  
a subjektov, pri potrebe preskúmať 
podzemné priestory speleopotá-
pačskou technikou.
V roku 2019 uskutočnila skupina 12 

pracovných akcií. Naďalej sme sa sústre-
dili na potápanie v zatopených častiach banské-

ho diela Slovenské opálové bane  
v počte 12 pracovných akcií.  
I keď nejde o jaskynné prostre-
die, ale o potápanie v zatopených 
podzemných priestoroch, je to 
práca určená výlučne pre jasky-
niarske potápačské skupiny. Aj 
v roku 2019 naďalej pokračoval 
veľký záujem zo zahraničia a cel-
kovo sme sprevádzali jaskynných 
a banských potápačov z viace-
rých krajín z celého sveta. V roku 
2019 pokračoval výcvik jaskyn-
ných potápačov. Rok sa zhod-
notil a uzatvoril 11. 1. 2020 na 
členskej schôdzi v Stupave. 

Peter Kubička, predseda 
Sekcie speleopotápania

Stanica šachty Fedö v hĺbke -40 m, Slovenské opálové bane. Foto: M. Strmiska 
a P. Kubička

Skupina mala niekoľko priorít, ok-
rem prieskumných akcií na pravidel-
ných lokalitách, významnou akciou 
bol 60. ročník JT SSS v Belianskych 
Tatrách, ktorý významne ovplyvnil 
činnosť skupiny. Organizačné povin-
nosti na zabezpečenie JT, ktorého sa 
zúčastnilo 192 účastníkov, dobre pre-
verilo schopnosti členov skupiny. Prípra-
va exkurzných lokalít po materiálnej a bez-
pečnostnej stránke v súčinnosti členmi HZS 
významne prispelo k zdarnému podujatiu. 
Na piatich lokalitách a povrchových túrach 
sa počas troch pracovných dní vystriedalo 297 
účastníkov podujatia. Atmosféru akcie vhod-
ne doplnili prednášky a premietanie filmov  
s jaskyniarskou tematikou. Viac o JT nájdete  
v článku v Spravodaji SSS.

Napriek povinnostiam súvisia-
cim s JT skupina venovala pozor-
nosť pracovným lokalitám ako 
Jaskyňa Javorinka – Nádejná, kde 
uskutočnila prieskum Medvedie-
ho dómu, Martinských chodieb 
a Obrovského dómu s pokusom 
o prienik do horných priestorov 

pri najvyššom bode. Zdokumentovali 
priestor výskytu kryogénnych kryštálov 

kalcitu, ktorý ohraničili a zabezpečili proti 
poškodeniu náleziska. V rámci zabezpečenia 
bezpečného priechodu jaskyňou skontro-
lovali bezpečnostné prvky od vchodu po II. 
vodopád – lanká, spity, oká a rebríky, ktoré 
je potrebné nahradiť novými – toto zabezpe-
číme v roku 2020. Prieskumom odľahlejších 
časti jaskyne vznikla potreba založenia II. 

JASKyNIARSKA SKuPINA SPIšSKÁ BELÁ
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bivaku, potrebného pre viacdňové akcie. Bi-
vak pre šesť osôb bol umiestnený v priestore 
Marakany (dva stany, šesť spacích vakov, 
bivakové príslušenstvo). Po letných zápla-
vách v roku 2018 sme sa rozhodli sledovať 
najvyššie prietoky vodnej hladiny po letnej 
sezóne inštaláciou dvoch vodomerných dr-
žiakov (systém odplavovania ľahkých častíc 
na držiakoch). Vodomerné držiaky boli in-
štalované vo Vstupnej priepasti a pri hrádzi 
limnigrafu. Jaskyný systém Javorinka – Ná-
dejná jaskyňa k 31. 12. 2019 zastal na dĺžke 
zameraných chodieb 11936 m s deniveláciou 
480 m.

Druhou pracovnou lokalitou skupiny bola 
Belianska jaskyňa, kde okrem akcií venova-
ných JT skupina uskutočnila prieskum v okolí 
najvyššieho bodu a zdokumentovala tu prie-
story v dĺžke 26,43 m. Tým Belianska jaskyňa 
dosiahla k 31. 12. 2019 deniveláciu 174 m  
a dĺžku zameraných chodieb 4077 m. Pries-
kum v Priepasti Peklo nebol ukončený.

Skupina znova začala vykonávať prieskum  
v hornej vetve Jaskyne pod Úplazom s pokra-
čovaním za pomoci technických pomôcok. Po-
kračovala v sondážnych prácach 
v Prievanovej jaskyni. V Alabas-
trovej jaskyni a Ľadovom sklepe, 
okrem Jaskyniarskeho týždňa 
spolupracovali so Správou slo-
venských jaskýň pri sčítaní ne-
topierov. Jaskyňa Aksamitka 
upútala pozornosť účastníkov 
53. Speleologického sympózia 
v Szcawnici v sprievode nášho 
člena. Povrchové akcie sa veno-
vali severným svahom Malého 
Havrana a Havranej doliny za 
účelom sledovania povrchových 
krasových javov, ako aj Kolového 

Úplazu kvôli sledovaniu výduchov. Lokalite 
Tristarská priepasť boli venované akcie v rámci 
JT. Po ukončení archeologického výskumu pod 
patronátom SAV a SSJ v Hučivej diere skupina 
zabezpečovala prípravu a uzavretie lokality 
– betónovanie základu a montáž oceľového 
uzáveru vo vchode jaskyne. Počas prác jasky-
niari zistili slabý prievan cez sutinu v zadnej 
časti jaskyne. 

Dvaja členovia skupiny vykonávali jaskynnú 
strážnu službu na určených lokalitách. Počas 
roka sa štyria členovia zúčastnili cvičení JZS 
v školiacom stredisku HZS a cvičných zá-
chranných akcií v Jaskyni mŕtvych netopierov, 
Tristárskej priepasti, Tunelovej jaskyni, Jaskyni 
Pustá, v Psích dierach a Zápoľnej jaskyni; 
dobrá spolupráca s JZS sa prejavila aj počas JT. 
Zo spoločenských akcii treba spomenúť účasť 
členov na 70. výročí SSS v Demänovskej jasky-
ni slobody a prednáškou o jaskyniach v Sta-
rom Smokovci. Celkovo skupina uskutočnila 
32 pracovných akcii počas ktorých zamerala 
26,43 m jaskynných priestorov.

Vladimír Fudaly
predseda skupiny

Prievan vo vchode Javorinka – Nádejná jaskyňa, pri otvorenom sifóne 
Cerberus, po letnej sezóne. Foto: I. Michlík

Vodomerný držiak pri limnigrafe. Foto: V. FudalyVodomerný držiak vo vstupnej priepasti. Foto: V. Fudaly
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Na výročnej členskej schôdzi JK Strá-
žovské vrchy 2. 2. 2019 v Pružine-
Priedhorí sa zúčastnilo 25 členov, 2 
čakatelia a 28 hostí. Bol zvolený vý-
bor v zložení: predseda B. Kortman, 
L. Drábik, J. Kasák, D. Kortmanová, 
M. Lisý. Za nových členov boli pri-
jatí: J. Ftorek, M. Mikula, M. Bodnár, 
I. Demovič a P. Strečanský (obaja ako 
pridružení členovia JK); za čakateľov P. Slivka, 
V. Prutkay, M. Sitta, M. Žitný, Z. Krekáčová 
a P. Cagalová. Členstvo sme zrušili J. Rybáro-
vi (prestúpil do JK Dubnica n. Váhom) a B. 
Kompanickému. Na konci roka mal klub 49 
členov. Klub s vlastnou právnou subjektivitou 
naďalej pôsobil ako kolektívny člen Slovenskej 
speleologickej spoločnosti, predseda klubu aj 
ako člen výboru SSS. 

Podľa 123 technických denníkov JKSV a os-
tatnej dostupnej evidencie sa za celý rok us-
kutočnilo 202 akcií. V niektoré dni sa konalo 
viac samostatných akcií, niekoľko akcií bolo 
viacdňových. Na našich akciách sa zúčastňo-
vali aj členovia iných jaskyniarskych skupín 
a klubov SSS alebo ČSS. Náplňou akcií bola 
praktická speleologická činnosť v teréne, ale aj 
exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania 
SSS. Značný podiel mali akcie organizované 
pre verejnosť. 

V speleologickom prieskume krasu (pseudo-
krasu) a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území 
Strážovských a Súľovských vrchov, ale aj na 
území Tribeča členovia klubu dosiahli viace-

ré pozoruhodné výsledky; popri ob-
javoch niekoľkých menších jaskýň 
zaznamenali významné postupy  
v už známych jaskyniach. V Strážov-
ských a Súľovských vrchoch to bolo 
dovedna viac ako 200 m, v Tribeči 

tiež okolo 200 m, ďalšie metre sa 
vykopali. Najnáročnejšie akcie prebehli 

v Beňovej medvedej jaskyni, kde sa poda-
rilo objaviť ďalšie nové priestory a jaskyňa sa 
začala mapovať. Zameralo sa v nej 467 m s de-
niveláciou -140 m; celkovo je zatiaľ známych 
cca 500 m zväčša rútivých priepastí, ktoré sa 
museli vystrojiť lanami a rebríkmi. Jaskyňa po-
kračuje, jej prieskum nie je skončený. Už teraz 
je však najhlbšou v Strážovských vrchoch. Za 
rok sa v nej uskutočnilo 16 akcií, iba o jednu 
menej v neďalekej jaskyni Kamenný dážď, kde 
sa dosiahol len malý postup (asi 12 m). Jasky-
ňu sme uzavreli, aby sa predišlo poškodeniu 
bohatej kvapľovej výzdoby, a osadili sme v nej 
rebrík a niekoľko stúpačiek. Viac akcií (31) bolo 
vo verejnosti voľne prístupnej Pružinskej Dúp-
nej jaskyni (PDJ), z nich však väčšina mala 
exkurzný charakter. Ďalšie najnavštevovanejšie 
lokality: Jaskyňa pod Černokňažníkom a Brco-
ve diery (po 30 akcií), Priepasť medzi Kačkami 
(aj s prácami na základni 24 akcií, na jar došlo 
v priepasti k závalu), Temné jaskyne a Sonda 
nad Jamami (po 10 akcií); znova sa začalo so 
sondovaním v Jazvečej jaskyni a s prieskumom 
jej okolia (5 akcií, objavy niekoľkých malých 
jaskýň) a pracovalo sa aj v sondách pri ceste 

na Kortmanku zo Sádočného. Mimo 
Strážovských a Súľovských vrchov pô-
sobili naši členovia a čakatelia najmä 
v krasových lokalitách Tribeča, ako 
Augustová (7 akcií), Lopatka (5 akcií), 
Skryšná diera a Kolíňanská čertova 
diera (obe 4 akcie); na konci roka sa 
v tejto oddávna známej jaskyni poda-
rilo objaviť nové priestory v odhado-
vanej dĺžke do 200 m. 

Akcie v jaskyniach sa sústredili pre-
važne na prieskumné sondovacie či 
kopáčske práce, transport materiálu 
(napr. aj za pomoci nainštalovanej 
lanovky v PDJ), zisťovanie prúdenia 
vzduchu a meranie teplôt, video-fo-

JASKyNIARSKy KLuB STRÁŽOVSKé VRCHy

Výzdoba jaskyne Kamenný dážď. Foto: M. Loduha
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tografickú a inú dokumentáciu 
jaskýň či účasť na ich výskume. 
Popritom i samostatne sa vykoná-
val povrchový prieskum krasu (aj 
s využitím virgule) a iné terénne 
práce, napr. polygónové pripoje-
nie Beňovej medvedej jaskyne na 
vrcholovú kótu Hrubej Kačky. 
V Pružinskej Dúpnej jaskyni po-
kračoval paleontologický výskum 
v spolupráci s členmi ZO ČSS Býčí 
skála (výskum sa začal už r. 2013  
a bude pokračovať aj r. 2020), ako aj 
zimné sčítavanie netopierov. Zistilo 
sa, že kosti jaskynných medveďov  
a levov z Pružinskej Dúpnej jasky-
ne majú vek 45 – 50-tisíc rokov. B. 
Blaškovič, ale aj ďalší členovia a ča-
katelia JKSV sa zúčastňovali aj na  
akciách iných jaskyniarskych klu-
bov v krasových územiach na Slovensku i v ČR 
– Jaskyňa Dezidera Horváta, Jaskyňa v Dreve-
nom lome, Dobrotínska jaskyňa, Vajsáblova 
priepasť, Čachtický kras, Mojtínsky kras (Zá-
vrt na Zadných lúkach), Moravský kras a inde. 
Popri súčinnosti s viacerými speleoklubmi 
SSS (Dubnica nad Váhom, Terchová, Trnava, 
Čachtice, Tribeč a i.) a ČSS (najmä Býčí skála  
a Dagmar), sme spolupracovali aj s členmi KST; 
turisti z Veľkých Uheriec sa o nás postarali počas 
akcie v Dobrotínskej jaskyni.

Náplňou viacerých akcií, a to aj v rámci spe-
leologickej strážnej služby, bola ochrana jaskýň 
a starostlivosť o krasové javy. V tejto oblasti 
našej činnosti sme spolupracovali s pracovník-
mi ŠOP – Správy slovenských jaskýň a Správy 
CHKO Strážovské vrchy. Išlo o čistenie jaskýň 
a ich okolia, kontroly, opravy a údržba uzáve-
rov jaskýň, uzavretie j. Kamenný dážď, úprava 
chodníka k PDJ, ohradenie ústia horného ot-
voru Jaskyne pod Černokňažníkom. Vyhoto-
vili sme a osadili 2 nové informačné tabule 
so stojanmi ako súčasť pripravovaného NCH 
zo Zem. Závady k Temným jaskyniam. Zistili 
sme opätovné odcudzenie reťazí na chodníku 
k Partizánskej jaskyni na V. Maníne (verejnosti 
voľne prístupná jaskyňa); nahradili sme ich 
polyamidovými šnúrami. Zúčastnili sme sa na 
brigáde – čistení Manínskej tiesňavy a zapojili 
sme sa do kampane Vezmi si ma! proti litterin-
gu čiže voľne pohodenému odpadu. 

V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako 
po iné roky pripravili viacero akcií pre širokú 
verejnosť. Sprevádzali sme v nej návštevníkov 
v rámci 9. ročníka nášho podujatia Zelená mod-
rá a 10. ročníka Horomil festu, na jaskynných 
koncertoch na nich vystúpili harfista P. Repáň 
a speváčka M. Miškechová z Pov. Bystrice. No-
vinkou bola vystavená kostra jaskynného leva 
z múzea v Blansku, prezentácia ŠOP – Správy 
CHKO Strážovské vrchy a zjazd po lane pred 
jaskyňou. Na Kortmanke sme zorganizovali 6. 
stretnutie členov OZ Mikroregión Strážovské 
vrchy (členom OZ je aj JK Strážovské vrchy) 
a občanov okolitých obcí pod názvom Strážov-
ské vrcholenie a pri Temných jaskyniach 2. stret-
nutie občanov z Horného Moštenca a okolia. 
Ešte predtým sa uskutočnil prvý ročník poduja-
tia pre verejnosť pri jaskyni Brcove diery neďa-
leko Domaniže. Príležitostne a po predchádza-
júcej dohode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí 
prejavili záujem o prehliadku Pružinskej Dúp-
nej jaskyne: materské, základné a stredné školy 
z Považskej Bystrice, Pružiny, Oravy, Kráľovej pri 
Senci, Orlovej v ČR, deti a dospelí z letných tá-
borov v RZ Priedhorie a Podskalie, kresťanských 
táborov, skauti, turisti, jaskyniari, pracovníci fir-
my VIKO v Pov. Teplej a iní návštevníci od nás, 
z ČR a odinakiaľ. Návštevníkom sme poskytli 
lektorské a sprievodcovské služby s náučno-vý-
chovným i ochranárskym zameraním. Celko-
ve si Dúpnu počas návštevných akcií prezrelo 

Útočný tím po prieskume v Beňovej medvedej jaskyni, dnes už najhlbšej 
v celých Strážovských vrchoch, s perspektívnym pokračovaním. Zľava: T. 
Hampl, L. Drábik, B. Machciník a P. Medzihradský. Foto: B. Kortman
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viac ako 1000 osôb, ďalší sa zúčast-
nili prednášok a besied s predsedom 
a ďalšími členmi JK v KD v Pružine, 
Kúpeľoch Nimnica, v kine Mier po-
čas Horomilfestu v Považskej Bystri-
ci, v Rosenfeldovom paláci v Žiline 
a v penzióne Javorina v Čičmanoch; 
s P. Peškom na Dni detí v Andovciach, 
detskom tábore mestskej polície a na 
ZŠ v Nových Zámkoch. 

Viacerí členovia JK sa zúčastnili 
na zasadnutí predsedníctva SSS a na 
Speleomítingu SSS v Liptovskom 
Jáne, na 60. jaskyniarskom týždni SSS 
v Belianskych Tatrách i na Lezeckých 
dňoch na Mojtíne, zastúpenie sme 
mali aj na Stretnutí veteránov v Dob-
rovodskom krase, spomienkovej sláv-
nosti pri 70. výročí SSS v Demänov-
skej jaskyni slobody a viacerí sme boli 
na exkurzii v Demänovskej jaskyni 
mieru. Na Speleomítingu sme pre-
vzali ocenenie SSS pre členov, ktorí sa 
zaslúžili o objavy v jaskyni Kamenný 
dážď. Predsedovi JK udelila KOCR 
Trenčín región ocenenie TOP v ces-
tovnom ruchu za r. 2018 v kategórii 
Osobnosť CR. Predseda vystúpil na 
vernisáži fotografickej výstavy jasky-
niara L. Kubičinu v považskobystric-
kom kine Mier, jaskyniarske pesničky 
Kortmanovcov odzneli aj na Zelenej 
modrej v Čelkovej Lehote. 

O tomto podujatí sme uverejni-
li článok v Spravodaji SSS 3/2019, 
v Spravodaji 1/2019 vyšla správa 
o činnosti nášho JK za rok 2018. 
Spolupracovali sme aj s KOCR Tren-
čín región a OOCR Región Horné 
Považie. O výsledkoch prieskumu, výskumu  
a ochrany jaskýň najmä Strážovských vrchov 
alebo o iných aktivitách členov JK sa moh-
la široká verejnosť dozvedieť z regionálnych 
i celoslovenských médií: Považsko bystrické 
novinky, MY noviny, TV Považie, RTVS – 
rádio Regina, relácia Rádiovíkend, reportáž 
z objavnej akcie v Beňovej medvedej jaskyni 
na Jednotke i v TV Markíza, ako aj pros-
tredníctvom Facebooku a webovej stránky  
www.speleostrazov.sk (jej aktualizácia však 
bola nedostatočná a vyžaduje si skoré riešenie). 

Na našu prezentáciu vhodne poslúžili vrecko-
vé kalendáriky a 1-listové nástenné kalendáre.

V roku 2019 uplynulo 20 rokov od vzni-
ku JKSV. Ten vlaňajší patrí k najúspešnejším 
v jeho histórii. Vďaku a uznanie si zaslúžia 
všetci, ktorí sa o to pričinili. 

Bohuslav Kortman, 
predseda JK

Počet členov: 49
Počet akcií: 202, počet TD: 123 
Objavených: spolu cca 450 m, 
zameraných: 467 m 

Informačná tabuľa v Zemianskej Závade – začiatok náučného chod-
níka k Temným jaskyniam. Zostavili: B. Kortman a J. Kasák

Časť organizátorov Dňa otvorených dverí Pružinskej Dúpnej jaskyne  
v rámci Horomil festu so speváčkou M. Miškechovou. Foto: V. Ruček
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V roku 2019 zorganizoval náš klub 
40 oficiálnych jaskyniarskych akcií, 
mimo tohto počtu viacero men-
ších akcií jednotlivých členov, 
resp. akcií, kde jaskyniarstvo bolo 
doplnkom pri turistike či mon-
tanistike. Mali sme aj asi 5 spo-
ločenských akcií, ktoré nerátame do 
počtu jaskyniarskych akcií. Bolo vypraco-
vaných 20 technických denníkov. Jeden člen 
vypracoval svoj zoznam akcií, kde uviedol 
základné údaje o svojich aktivitách mimo 
technických denníkov. Spolupracujeme s člen-
mi jaskyniarskych skupín z celého Slovenska, 
teda činnosť našich členov je zaznamenaná aj  
v ich technických denníkoch. Naši najaktív-
nejší členovia sú Martin Hajduk, Martina 
Činčalová,Tina Majerníčková a Peter Imrich; 
podľa svojich možností popri svojom pracov-
nom vyťažení boli aktívni aj Vlado Paľa, Ján 
Ducár, Ján Jalakša a Vlado Vaník, a máme tiež 
viacero aktívnych čakateľov a sympatizantov.

Domáce krasové lokality
Na Slovensku medzi lokalitami vedie Krivoš-

tianka pri Brekove a Veľká Artajama, niekoľko 
akcií sa urobilo na Diablovej diere – ponore  
a vyvieračke v pohorí Branisko; pracovalo sa aj 
v jaskyni Stratený potok pri Telgárte. Dokončil 
sa výskum na Opátke v novej sonde, potvrdil 
sa systém poprepájaných jaskýň. Uskutočnilo 
sa viacero povrchových prieskumov v pohorí 
Branisko pri Vyšnom Slavkove.

Zahraničné krasové lokality
Naši členovia Peter Imrich, Martin Hajduk 

a Martina Činčalová sa zúčastňujú prieskumu 
v Rumunsku v pohorí Apuseni spolu s člen-
mi Speleoklubu Drienka. Skúmali sa ponory  
a vyvieračky pri obci Rosia, ďalej pri obci Cre-
suia, ale hlavne v jaskyni Corlatului v blízkosti 
lyžiarskeho strediska Vartop, kde ešte výskum 
nebol ukončený. Spoločné úsilie prešovských  
a košických jaskyniarov prinieslo ovocie.

V dňoch 17. – 31. 8. 2019 boli naši členovia M. 
Hajduk, P. Imrich, M. Činčalová, K. Činčalová  
a T. Majerníčková na turisticko-jaskyniarskej 
akcii po štátoch Balkánu – v Rumunsku, Srbsku  
a Macedónsku. V termíne od 24. 8. 2020 do 31. 

8. 2020 sa zúčastnili celoslovenskej jas-
kyniarskej akcie v Macedónsku, kde 

sa robil prieskum Slovačky jamy, 
jaskyne Duva, j. Snehulienka, Kadi-
ninej jaskyne a ďalších – Ľadomor-
ne, Liborovej a Ovčej jaskyne.
V Rumunsku sa podarilo zorgani-

zovať akciu, kde bolo osem účastníkov 
(popri Martinovi Hajdukovi, Petrovi Imri-

chovi, Martine Činčalovej a Tine Majerníčkovej 
aj Peter Hurný, Ján Ducár a bývalý člen Viliam 
Kočiščák s manželkou Ľubkou). V dňoch 14. 
– 17. 11. 2019 absolvovali prehliadku sprístup-
nenej Kryštálovej jaskyne – Peştera cu Cristale  
v starej bani na bauxit a banského múzea Mina 
Farcu. Okrem toho sme boli aj v obrovskej jas-
kyni Meziad, prešli sme viacero menších jaskýň  
v krasových údoliach a množstvo závrtov.  
V údolí Bystrého Kriša – Crisul Repede sme nav-
štívili známu jaskyňu Ungurul Mare. Najväčšie 
dojmy sme si ale odniesli z Pavúčej jaskyne, ob-
javenej našimi kamarátmi z Košíc a Prešova, kde 
je naozaj krásna kvapľová výzdoba. V Rumun-
sku sme ocenili nové trendy v sprístupňovaní 

SPELEOKLuB šARIš

Igor Bednár vo vchode ponoru Diablovej diery pri kon-
trole stavu vodného toku. Foto: I. Bednár
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novoobjavených jaskýň. Po 15-tich rokoch od 
objavu Kryštálovej jaskyne prerazením zo štôlne 

v bani na bauxit sa podarilo jaskyňu porovna-
teľnú s našou Ochtinskou aragonitovou jasky-
ňou sprístupniť a zabezpečiť sprievodcu neus-
tále pripraveného na obhliadku jaskyne. Hlavne 
naši úradníci by si mohli pozrieť ako sa dá lacno  
a citlivo k jaskyni sprístupniť nový objav chod-
níkom z nerezových a plastových roštov, bez 
zbytočného betónovania. Niekedy máme pocit, 
že nás Rumuni nielen dobehli, ale aj predbehli. 
Okrem jaskýň sme navštívili aj viaceré opustené 
banské diela. 

Domáce nekrasové lokality
Na Slovensku sme sa sústredili hlavne na 

Levočské vrchy, v ktorých je potenciál prevaž-
ne na pseudokrasové jaskyne. Martin Hajduk 
s Martinou Činčalovou a Igorom Bednárom 
skúmali oblasť nad obcou Tichý Potok, kon-
krétne Kuligura, Kamienok a Pastva, kde našli 
menšie jaskyne Pumpička a Cukrová jaskyňa. 
Povrchovky sa uskutočnili aj v pohorí Bachu-
reň a Čergov.

Vo vulkanitoch v Slanských vrchoch sa reali-
zovala akcia na Novej vitrovej diere. Lokalita je 
dočasne zabezpečená brvnami; v roku 2020 plá-
nujeme vyrobiť poriadny uzáver. Okrem toho sa 

Ján Ducár v Pavúčej jaskyni, Cresuia, Rumunsko. 
Foto: T. Majerníčková

Martin Hajduk pred vchodom do jaskyne Snehulienka, planina Jakupica. Foto: T. Majerníčková
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skúmalo okolie Zlatej Bane a Kokošoviec, kde sa 
nachádzajú aktívne svahové zosuvy.

Zahraničné nekrasové lokality
Náš prieskum nekrasu v zahraničí bol roku 

2019 o čosi chudobnejší. J. Ducár bol v Maďar-
sku v pohorí Zempléni hegység v okolí Telkibá-
nye, kde preskúmal menšie puklinové jaskyne  
v neovulkanitoch.

Historické podzemie  
a montanistika

Klasicky navštevovanou lokalitou sú opá-
lové bane v Slanských vrchoch, prieskumná 
štôlňa na železnú rudu – goethit pri Trebejove, 
a v rámci historického podzemia je to pries-
kum na hradoch, napríklad pod Zbojníckym 
hradom, pod hradom Šebeš v Podhradíku  
a pod hradom v Lipovciach. Kontrolujeme stav 
Džandžurovej diery. V Rumunsku to boli už 
spomínané bane na bauxit v okolí Rosie.

Iné aktivity
Jaskyniari nášho klubu sa okrem jaskyniar-

skych akcií zúčastňujú aj tematicky blízkych 
aktivít, kde sa dajú využiť poznatky z jasky-
niarstva na jeho propagáciu. Ján Ducár mal 
prednášku o Mesačnej šachte a o kpt. Horákovi 
na kongrese priaznivcov vedeckej fantastiky, 
taktiež ako vedúci turistických akcií Klubu 
prešovských turistov pri KST propaguje jasky-
niarsky prieskum nášho regiónu. Zúčastnil sa 
Speleomítingu v Liptovskom Jáne.

Jaskyniari pomáhajú pri klubových akciách 
na našej základni v Záhradnom na chalupe 
Petra Hurného, kde sme prijali návštevu poľ-

ských kolegov z klubu SSB. Pomohli sme aj 
nášmu čestnému prezidentovi klubu Janovi 
Vykoupilovi pri príprave dreva na zimu v Ra-
daticiach. V Záhradnom sme mali tradičnú 
vianočnú akciu 20. 12. 2019 – teambuilding 
či priateľské posedenie spojené s podávanou 
slávnostnou Kotuľovou mačankou.

Na záver som si nechal našu najvydarenej-
šiu akciu 17. – 19. 5. 2019 v Malužinej, ktorej 
sa zúčastnilo asi 40 ľudí. Bola to družobná 
akcia špeciálne pre našich poľských priateľov 
z klubu Stowarzysenie Speleoklub Beskidski 
(prišlo ich asi 20 jaskyniarov a montanistov). 
Základňou bol speleodom Jana Šmolla v Ma-
lužinej. Bol pripravený bohatý program v šty-
roch sekciách, kedy sme si obzreli postupne 
Malužinskú jaskyňu, Modrú jaskyňu a dve 
banské štôlne na medené rudy nad Maluži-
nou. Všetkým zúčastneným sa veľmi páčilo  
v historickom banskom diele s novou i starou 
výzdobou – štôlni Salvator vo Vyšnej Boci. 
Niektorí mimoriadne agilní poľskí montanis-
ti sa zúčastnili baníckych slávností vo Vyšnej 
Boci v sobotu, deň pred návštevou Salvatora. 
V nedeľu, na záver tejto akcie, sme ešte nav-
štívili Demänovskú jaskyňu mieru. Akciou 
v Malužinej, na ktorej boli takmer všetci 
naši členovia, a ktorá mala charakter malého 
sympózia, sme rozhodne urobili dobré meno 
slovenskému jaskyniarstvu a Slovensku, a tu 
chcem poďakovať našim priateľom Janovi 
Šmollovi a Gabike Majerníčkovej, ako aj ďal-
ším členom Speleoklubu Červené vrchy, za 
výborne zvládnutú náročnú akciu.

Peter Hurný
predseda speleoklubu

Prieskumná činnosť
Prieskumná a pracovná činnosť 

bola zameraná na niektoré staršie 
rozpracované lokality a na objavova-
nie nových jaskýň. 

Sústredili sme sa na práce v niš-
ponského jaskyni v Májovom závrte. 
Približne 20 m jaskyňa na dne závrtu 
bola známa už v 50. rokoch 20. storočia. 
Jaskyňa bola pomenovaná po Ing. Zbižovi Niš-
ponskom, ktorý ešte ako študent počas pries-

kumných prác utrpel v tomto závrte 
ťažký úraz. Jaskyňa bola počas nie-
koľkých desaťročí opakovane otvára-
ná, ale jej vchod na dne závrtu sa vždy 
zanášal splavovanou hlinou. Preto 
v spolupráci s moravskými jaskyniar-
mi a Speleoklubom Muránska planina 

sme začali nový intenzívny prieskum 
spojený so zabezpečením vstupu. V roku 

2019 sa uskutočnilo 12 spoločných akcií, pri 
ktorých sa odpracovalo 276 hodín. Jaskyňu 

SPELEOKLuB TISOVEC
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sa podarilo znovu otvoriť a zabezpečiť 
ju proti závalu a splavovaniu zeminy. 
Rozšíril sa vstup do známych priestorov 
jaskyne a vykopala sa zanesená vstupná 
sienka, kde predpokladáme jej pokračo-
vanie. Na dne vykopaného priestoru bol 
objavený zával, cez ktorý tečie voda do 
podzemia. Tento sa podarilo vyčistiť do 
hĺbky približne piatich metrov.

V ďalších prácach nás koncom roka 
zastavilo nepriaznivé počasie. 

V prácach sme pokračovali aj v jaskyni 
Natálka. Jaskyňa bola objavená v ma-
síve Kášter v roku 2008; pôvodne 5 m 
dlhá jaskyňa bola vytvorená na výraznej 
pukline smerujúcej do masívu Káštera. 
Po prehĺbení jej zadnej časti sa otvorila 
čiastočne voľná, pekne vymodelovaná 
puklina, ktorá po niekoľkých metroch 
prechádza do voľného priestoru. Bola 
tak objavená približne 20 m jaskyňa, 
ktorá dostala meno po vnučke spolu-
objaviteľa jaskyne, Ivana Kubíniho. Pre 
množstvo splaveného kamenia a hliny 
v zadnej časti jaskyne sa v prácach určitý 
čas nepokračovalo, aj keď nemôžeme 
opomenúť niekoľko brigád študentov 
Jaskyniarskeho krúžku SOŠ Tisovec. 
V spolupráci s poľskými a moravskými 
jaskyniarmi sme v jaskyni znova obnovi-
li práce. V uplynulom roku sa podarilo 
uskutočniť 3 spoločné akcie, na ktorých 
sa odpracovalo 130 hodín.

Pokračovali sme aj v prácach na lokalite Biele 
vody. Jaskyňa tu bola objavená pri kopaní na 
výdatnom prameni. Postupne dosiahla dĺžku 30 
m, pričom sme pri prácach sledovali podzemný 
tok, ktorý tečie po výraznej, sutinou vyplnenej 
pukline. Pre neustále závaly sa v jaskyni pracova-
lo len sporadicky. Po preniknutí do voľných častí 
pukliny sa objavili pekné korózne tvary, ako aj 
výzdoba. Po zabezpečení problematických miest 
sa v roku 2019 uskutočnilo 21 akcií, niektoré 
v spolupráci s moravskými jaskyniarmi. Počas 
uskutočnených akcií sa odpracovalo 91 hodín.

Jaskyňa Mangalica bola objavená v roku 
2017 poľskými jaskyniarmi a členmi Speleo-
klubu Tisovec. Prieskum v nej neustále po-
kračuje, pričom každý rok sa podarí objaviť 
nové priestory. Jaskyňa má dĺžku 667 m pri 
hĺbke 86 m. V roku 2019 sa podarilo poľským 

jaskyniarom počas troch samostatných akcií 
objaviť a zamerať 60 nových metrov v závere 
Veľkonočnej chodby, pričom sa okrem dĺžky 
zväčšila i celková hĺbka jaskyne.

Pokračovali sme v prácach v jaskyni Pasca, 
ktorá má dve vetvy, pričom jednu tvorí pekne 
vyzdobená priepasť, druhá vetva je vyplnená 
hlinou. Pokračovalo sa v kopaní zahlinenej 
vetvy. V spolupráci s moravskými jaskyniarmi 
sa uskutočnilo päť akcií, pri ktorých sme od-
pracovali 22 hodín.

Pri hľadaní nových lokalít vhodných na son-
dovacie práce sme začali pracovať na Kamen-
nom závrte v lokalite Teplica, v blízkosti Májo-
vého závrtu. Uskutočnili sa tri akcie v spolupráci 
s moravskými a poľskými jaskyniarmi, pričom sa 
odpracovalo 20 hodín. Práce boli kvôli zosuvom 
kamenia dočasne zastavené. V blízkosti jasky-
niarskej základne bolo zistené, že v Modrom  

Spoločná akcia poľských a tisovských jaskyniarov v jaskyni Natálka. 
Foto: D. Hutka

Spoločná akcia moravských a tisovských jaskyniarov v Májovom 
závrte. Foto: D. Hutka
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závrte sa začalo prepadať dno, na čo sme tu zača-
li sondovať. Na troch akciách sa odpracovalo vyše 
65 hodín, zatiaľ bez väčšieho výsledku.

Pri hľadaní nových jaskýň v oblasti Hlbo-
kého jarku objavili moravskí jaskyniari dve 
nové, zatiaľ nepomenované, jaskyne v dĺžke 
približne 20 m.

Pri sondovacích prácach v lokalite Jaslište 
boli objavené štyri nové jaskyne v celkovej dĺž-
ke vyše 60 m. 

Kaderníkova jaskyňa 1 bola objavená 26. 6. 
2019 (Hutka, Čipka, Vetrák) v lokalite Panská 
skala. Jaskyňa je na výraznej pukline, ktorá 
smeruje do masívu. Jej dĺžka je zatiaľ 15 m. 

Kaderníkova jaskyňa 2 bola objavená 9. 7. 
2019 v tesnej blízkosti jaskyne K1. Puklina, na 
ktorej je vytvorená jaskyňa, kopíruje povrch teré-
nu a má zatiaľ dĺžku 15 m. Jaskyne boli pomeno-
vané na počesť nášho člena Štefana Pohorelské-
ho – prezývaného “Kaderník“, ktorý v blízkosti 
tejto lokality vyrastal a býval. Na objave jaskýň sa 
odpracovalo počas 5 akcií 42 hodín. 

Jaskyňa Veľká puklina bola objavená 15. 9. 
2019 (Hutka, Čipka. Pavlík). Nachádza sa v Kuk-
ličke a je to časť veľkej pukliny viditeľnej aj na 
povrchu masívu. Jaskyňa má horizontálny vstup, 
ktorý pokračuje vertikálne do trojmetrovej hĺb-
ky. Dno aj pokračovanie je vyplnené blokmi. 
Jaskyňa je bez výzdoby. Odpracovali sa dve akcie 
(15 hodín) a dĺžka jaskyne je zatiaľ 10 m. 

Pekná jaskyňa bola objavená 3. 10. 2019 
(Hutka, Čipka) v doline Kuklička. Uzavretá  
6 m dlhá jaskyňa bola známa aj v minulos-
ti ako úkryt pred nepriaznivým počasím. Po 
prekopaní zadnej časti a odstránení skál bolo 
objavené pokračovanie jaskyne po výraznej puk-

line s dĺžkou minimálne 10 m. Senilná výzdoba 
pozostáva z nátekov a kvapľov. V zadnej časti 
klesá a je tam zrejmé pokračovanie. Na objave 
bolo odpracovaných počas troch akcií 20 hodín.

Činnosť v zahraničí
Na zahraničných expedíciách nás prezentoval 

náš člen Mgr. Lukáš Vlček, PhD. Zúčastnil sa 
speleopotápačskej expedície vo výverovej jaskyni 
Dalovića na hranici Čiernej Hory a Srbska, ex-
kurzne skúmal kras severných vápencových Álp. 
Pripravoval sa na speleopotápačskú expedíciu 
do Mexika. Spolupracoval s členmi poľských  
a moravských skupín, skúmajúcich niektoré 
slovenské jaskyne. Aktívne spolupracoval s člen-
mi Speleoklubu Muránska planina, OS Čachti-
ce, SK Demänovská dolina, OS Brezno a inými 
klubmi SSS. Pracoval pri zameriavaní viacerých 
jaskýň na Muránskej planine a v Tisovskom 
krase. Okrem prieskumnej činnosti propagoval 
slovenské jaskyniarstvo doma aj v zahraničí, 
podieľal sa na viacerých medzinárodných pro-
jektoch. Pracuje v redakčnej rade časopisu Spra-
vodaj SSS a pravidelne prispieva do viacerých 
domácich i zahraničných periodík.

Iné akcie
Dňa 20. 7. 2019 sa na symbolickom cintorí-

ne v jaskyni Michňová uskutočnilo ukotvenie 
pamätnej tabuľky, spojené so spomienkou na 
dlhoročného člena jaskyniarskej skupiny Štefa-
na Pohorelského (8. 1. 1958 – 30. 5. 2019). Na 
akcii sa zúčastnilo dvanásť jaskyniarov.

Jaskyniarska základňa
Na úprave okolia a základne sa uskutočnilo 

celkovo 12 akcií, pri ktorých sa odpracovalo 55 

Namiesto objavu novej jaskyne sme našli takmer 
sedemdesiat dubákov. Foto: D. Hutka

Kaderníkova jaskyňa – D. Hutka a D. Čipka. 
Foto: D. Hutka
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hodín. Akcie boli zamerané na údržbu, chystanie 
dreva, poriadok, kosenie trávy a iné. Štrkovým 
podsypom sa upravilo miesto na parkovanie 
a prístupová cesta k jaskyniarskej základni. Čle-
novia SK sa zúčastnili niekoľkých brigád v rámci 
mesta zameraných na čistotu, údržbu a pomoc. 
Niektorí členovia sa zúčastnili tradičného Spele-
omítingu v Liptovskom Jáne, ako aj 60. jaskyniar-
skeho týždňa v Belianskych Tatrách.

Zraz speleopotápačov – VIII. ročník
Zraz sa uskutočnil 11. – 13. 10. 2019 na 

našej jaskyniarskej základni v Teplici. Na akcii 
sa zúčastnilo takmer štyridsať jaskyniarov, 
priaznivcov jaskyniarstva a pozvaných hostí; 
prítomných bolo desať potápačov. Počas akcie 
sa prvý deň uskutočnil potápačský prieskum 
v Hradnej vyvieračke v Muráni, ako aj exkurzia 
do jaskýň K2 a Natálka. V rámci ďalších exkur-
zií sa uskutočnil zostup do jaskyne Michňová, 
ako aj do novoobjavených jaskýň Kaderníkova 
1 a 2, Pekná, Veľká puklina a Sudynova diera. 
Tradične sme varili kotlíkovú kapustnicu a na 

záver akcie sme uskutočnili spoločnú kopáčs-
ku akciu v Májovom závrte. K zdarnému prie-
behu akcie prispelo veľmi dobré počasie.

Jaskyniarsky krúžok
Pracoval na SOŠ v Tisovci pod vedením 

Kataríny Hutkovej. Krúžok sa zameriava na 
spoznávanie, ochranu a exkurzie do jaskýň 
Tisovského krasu. Niektorí členovia jaskyniar-
skeho krúžku sa zúčastnili v rámci vyučovania 
exkurzie do jaskynného systému Baradla v Ma-
ďarsku.

Ocenenia
V roku 2019 získali ocenenie za dlhoročné 

jaskyniarske aktivity naši členovia: Štefan Po-
horelský, Dušan Čipka, Ján Gandžala a Ján 
Hámoš. Medzi ocenenými boli aj potápači Zu-
zana Schusterová, Michal Ševeček a Ján Blaho 
za mimoriadne výsledky v prieskume jaskyne 
Teplica v Tisovskom krase.

Ing. Dušan Hutka
predseda Speleoklubu Tisovec

TRENČIANSKy SPELEOKLuB

Doterajšie pracovisko v jaskyni Dupná 
diera – koniec hlavnej chodby – sme ako už 
neperspektívne opustili a po osemnástich 
rokoch sme sa vrátili do Hrncovej chodby. 
Aj tentoraz sme museli riešiť problém s ne-
dostatočným vetraním, čo sa nám čiastočne 
podarilo s použitím vzduchového čerpadla 
na baterky a hadice. V čelbe sme postúpili 
veľmi málo.

Práca v Jaskyni na Kamennej pri Timoradzi 
priniesla lepšie spriechodnenie obtiažnych úse-
kov a nárast dĺžky o 1 m.

Vykonali sme revízny povrchový prieskum na 
vrchu Udrina, ktorého sa zúčastnil aj predseda 
OS Inovec Ivan Demovič. V oblasti Veľkých 
lúk pri Krásnej Vsi sme po nezvyčajne prud-
kom daždi skontrolovali všetky závrty a podľa 
vymytých stôp v teréne sme určili, do ktorých  
z nich prúdila voda. Zachytená vyvieračka Ko-
panička sa vtedy zakalila a musela byť odstave-
ná. S našimi poznatkami sa počíta pri riešení 
tohto problému. Zároveň sa vyvrátilo podozre-
nie, že kalenie vody spôsobili jaskyniari svojím 
prieskumom.

Tri razy sme vypomohli s prieskumom Sta-
rej vyvieračky pri Čachticiach (u OS Inovec) 
a predseda klubu sa napriek svojmu nízkemu ve-
ku zúčastnil na Stretnutí veteránov – vydarenej,  
pamätnej prieskumnej akcii, ktorú v Jaskyni 
pod Vrátnom zorganizoval Ivan Demovič. Dvaja 
členovia sa zúčastnili na 60. JT SSS v Ždiari.

Miroslav Sova, vedúci klubu

Paľo a Ludvík s aparatúrou na zachytávanie CO2. 
Foto: M. Sova
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Pre mňa bol tento rok skutočne výni-
močný. Nielen počtom akcií, parád-
nou účasťou mojich kamarátov, ale 
konečne aj objavom!

Začali sme hneď v januári akci-
ou v jaskyni Píla. Odskúšali sme 
textilné vrecká na transport ma-
teriálu v kľukatých úzkych pukli-
nách a osvedčili sa. Jaskyňa je ťažko 
prístupná, ale na dne je stále možný po-
stup ďalej. Jednu akciu sme tiež zorganizovali 
v priepasti Müller, tak ako vždy, kopanie na 
dne priepasti, bol posun, ale bez objavu.

Skupinka Alexander Gábor, Paľo Štefanča 
a Jirko Grec sa venovala prieskumu a dokumen-
tácii niektorých štôlní v južnej časti Štiavnických 
vrchov. Jirko a Šaňo spracovali fotoknihu o mi-
nulosti a prítomnosti jaskyniarstva v Tribči.

Na jar sa, už tradične, uskutočnila multiklu-
bová akcia na Brezovej a kopanie v Dobrotín-
skej jaskyni. Tento ročník bol silný, prišli aj 
Terchovci. Bez ich pečivka, neviem veru ako by 
sme sa späť na chatu dostali.

Horné Lúčno, v strede lúky, kde sa 
nachádza vchod do tejto jaskyne, sme 

strávili skutočne veľa času. Každý 
kto prišiel môže potvrdiť, že to tu 
má svoju atmosféru. Najskôr chala-
ni postavili trojnožku, a potom už 
akcie s fúrikom a „koníkom“ (obeť, 

čo ťahá bandasky) začali naplno. Ma-
teriál sme vozili do neďalekého lesíka, 

aby nevznikli žiadne zbytočné sťažnosti. 
Koncom roka sme urobili prípravu na osade-
nie skruží do vchodu jaskyne. Kopali sme na 
dva smery, z ktorých jeden stále vyzerá nádejne. 
Premlelo sa tu množstvo ľudí aj zo Strážova (Bo-
ris, Laco, Vlado so synom, Milo), Trnavy (Tomáš, 
Miloš, Šimon, Sašo, Edit, Mišo), Terchovej (Tomi 
a Milka), Čachtíc (Feri) a dokonca aj nejaskynia-
rov. Uvidíme, čo ukáže rok 2020. Chlapci s prú-
tikmi sľubujú, že to bude zaujímavé.

Skryšná diera – pekná, svojská jaskyňa pod 
vrcholom Žibrice. Naši členovia sa vyskytli na 
viacerých akciách v tejto jaskyni a pomohli sme 
vyťažiť pár stoviek vedier.

V máji nás oslovili kolegovia jaskyniari z Poľ-
ska, a tak sme im ukázali jaskyňu Krasovú pri 
Sklených Tepliciach v Štiavnických vrchoch, 
a tiež Zvislú priepasť v Tribči. Viacerí sme sa 
zúčastnili na Speleomítingu SSS v Liptovskom 
Jáne. Janko Šmoll nám potom v nedeľu ukázal 
krásy Modrej a Malužinskej jaskyne.

Naši akční čakatelia Majo, Vlado, Peťo a Ma-
rián húževnato hľadali a preskúmavali nové lo-
kality v Tribči (Haranč, Podhorany, Kapustňákov 
bivak, Lopatka). Pritiahli na akcie svojich kama-
rátov a známych, z ktorých niekoľko sa už pýtalo 
na vstup do SSS.

OBLASTNÁ SKuPINA TRIBEČ

Vchod Horné Lúčno pred úpravou. Foto: Z. Kosejová

Už len skruže (Horné Lúčno). Foto: Z. Kosejová Dážď a víchor nad Zvislou jaskyňou. Foto: V. Prutkay
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V septembri sme sa ukázali na Mojtíne, po-
mohli sme osadiť skruž na závrte na Zadných 
lúkach a trochu sme aj kopali.

A napokon 12. decembra 2019 sa chalanom 
podarilo objaviť pokračovanie známej jaskyne 
Kolíňanská čertova diera (Jaskyňa pri kosto-
le). Úžasné priestory (Party dóm), nádherná 
výzdoba (brčká, jazierka, rozmanité kvaple), 

kosti cicavcov a hlavne viaceré nádejné pokra-
čovania.

Ďakujem vám všetkým, s ktorými sme sa 
počas roka na akciách stretli, zablatili, poroz-
právali a hlavne nasmiali. Želám pekný rok 
2020!

Zuzana Kosejová

Jaskyniari počas 96 pracovných akcií 
sústredili svoje sily opäť do tradič-
ných zaujímavých speleologických 
lokalít. Pracovali vo viacerých kra-
sových oblastiach a spolupraco-
vali pri speleologickom prieskume 
s domácimi aj zahraničnými jasky-
niarskymi skupinami.

Vajsáblova priepasť
Hlavnou pracovnou lokalitou klubu bola 

opäť Vajsáblova priepasť (Plavecký kras). Od 
začiatku roka sa pokračovalo v ťažbe mate-
riálu v západnej časti vstupnej šachty, pred 
Objavnou plazivkou. Kontinuálne prebiehali 
práce aj na konci jaskyne v tzv. Pieskovis-
ku. Začiatkom marca navštívil lokalitu Miloš 
Hačo, ktorý nám prišiel pomôcť s výkopo-
vými prácami. Pred ukončením akcie si vši-
mol miesto, kde identifikoval prievan. O dva 
týždne neskôr sme začali na vytipovanom 
mieste pracovať. Po zabezpečení veľkého blo-

ku a následnej ťažbe kameňov prišiel 
prelomový objav. Jaskyňa sa konečne 

otvorila a ukázala nám prvých 40 
m voľných priestorov. Najväčší 
centrálny priestor dostal názov 

Prezidentská sieň, podľa práve pre-
biehajúceho prvého kola volieb pre-

zidenta SR. Objavy prichádzajú aj 
na nasledujúcich akciách. Postupne 

nachádzame Zabudnutú a Sintrovú 
sienku, v ktorých už jaskyňa nie je taká „roz-
bitá“ a vidno tu stopy po korózii. Z posledne 
menovanej sienky vedie veľmi úzka puklina, 
z ktorej však vanie prievan. Trvalo symbolic-
kých desať pracovných akcií, počas ktorých 
sme túto úzku, kľukatiacu sa plazivku – Ža-
biu chodbu, často namočení vo vode, rozšírili 
natoľko, aby mohol prísť dňa 20. 7. 2019 vytú-
žený objav. Ďalších 40 m voľných priestorov 
za všetku tú námahu stálo. Po zmapovaní 
začiatkom septembra vieme, že Vajsáblova 
priepasť má aktuálne dĺžku 209 metrov a 

zatiaľ najhlbšie miesto, ktoré 
sa nám podarilo objaviť, sa 
nachádza v hĺbke 57 metrov. 
Objavom voľných priestorov 
sa otvárajú nové možnosti spe-
leologického prieskumu. Viac 
o objave sa môžete dočítať 
v samostatnom článku v Spra-
vodaji SSS č. 4/2019.

Prepadlisko Šidlová / Jaskyňa 
Hradisko D10

Práce na lokalite začali už 
koncom roka 2018. Nápadná 
priehlbina bola lokalizovaná 
v juhozápadnej časti kopca Šid-
lová (bezmenná kóta, 344 m), 

SPELEOKLuB TRNAVA

Otec a syn Zvonárovci – Vajsáblova priepasť. Foto: J. Kondrček
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neďaleko Dechtíc v Dobrovodskom krase. Ešte 
v roku 2018 sa v sonde okrem prepadávajúcich 
kameňov nachádzal aj rôzny antropogénny 
materiál. V roku 2019 sa práce na lokalite za-
čali koncom marca. Lokalita učarovala najmä 
T. Jurinovi, J. Halamovi a M. Kubištíkovej. Po-
stupne sa pridávali skauti, jaskyniari, priatelia, 
a aj rodinní príslušníci jaskyniarov. Práce od 
tohto dátumu prakticky neutíchajú. Ťažia sa 
kamene a hlina. Puklina sa mení na korózne 
rozšírený krasový kanál...

V hĺbke sa začali nachádzať pozostatky 
z predchádzajúceho prieskumu (klince, drevo, 
motyka a iné). V minulosti tu pravdepodobne 
pôsobila partia okolo Karola Slamku z bývalej 
OS Chtelnica. Pri postupových prácach sa 
určité nestabilné časti jaskyne betónovali. Naj-
intenzívnejšie sa na lokalite pracovalo počas 
leta od 15. 7. do 19. 7. Päť dní tu J. Halama 
a T. Jurina ťažili horninový materiál, a neskôr 
betónovali nestabilné bloky vo vstupnej časti. 
Po intenzívnych výkopových prácach sa v ok-

tóbri jaskyňa zamerala. Dnes dosahuje dĺžku 
23 m a hĺbku 11 m. Je založená na podobných 
zlomových štruktúrach ako Zbojnícka jasky-
ňa. Hlavná korozívna puklina smeruje na SV, 
smerom na Zbojnícku jaskyňu. Vzdialenosť 
lokalít je asi 750 m. Od konca októbra pre-
biehala v jaskyni inštalácia lanovky – alveku, 
ktorý v budúcnosti umožní bezproblémový 
transport vyťaženého materiálu až na povrch 
v menšom počte zúčastnených jaskyniarov. Od 
7. 12. 2019 došlo k zmene pracovného názvu 
Prepadlisko Šidlová na názov Hradisko D10. 
Výkopové práce v jaskyni pokračovali až do 
konca roka.

Jaskyňa Dezidera Horváta
V jaskyni Dezidera Horváta (Nitriansky kras) 

kooperovali naši členovia s jaskyniarmi z Tri-
beča a Strážovských vrchov. Práce tu boli sú-
stredené hlavne na mapovacie práce (zámery 
polygónových ťahov). T. Lánczos a F. Šípka 
navyše realizovali v júni odber vzoriek skvapovej 
vody z rôznych častí jaskyne a z jazierka v Ja-
zernej sieni na stanovenie izotopového zloženia 
uhlíka (δ13C) v rozpustenom CO2 a izotopového 
zloženia kyslíka (δ18O) a vodíka (δD) vo vode. 
Súčasťou odberu vzoriek bolo aj stanovenie 

Korozívny kanál v Jaskyni Hradisko D10. Foto: T. Jurina

Väčšie priestory Jaskyne Hradisko D10. Foto: T. Jurina



89Spravodaj SSS 2/2020 Organizačné správy SSS

pH a teploty v odobratých vzorkách. Výsledky 
budú spracované a publikované v odbornom 
časopise. Dlhodobým meraním teploty v naj-
hlbšom mieste jaskyne, pri jazierku, sa zistila 
stabilná teplota vzduchu +12,5 °C, čo jaskyňu 
radí medzi tie s najteplejšou teplotou ovzdušia 
na Slovensku.

Bana (Rokľa na Zárubí)
Práce a ďalší výskum záhadnej mohutnej 

depresie v južnom svahu Zárub (Plavecký 
kras) inicioval V. Lukačovič. Ten pri zimnom 
prie skume koncom roka 2018 zaznamenal na 
jej dne odtopené miesto. Keďže nebolo jasné, 
či sa náhodou nejedná o antropogénny útvar 
(sám názov Bana k tomu zvádza), rozhodli 
sme sa pre použitie prác za pomoci geofyzi-
kálnych metód. Zvolená bola odporová metó-
da elektrickej rezistivitnej tomografie. Práce 
sme realizovali počas apríla. Výsledky ukázali, 
že pod depresiou sa nachádza porušenie ma-
sívu s možnosťou výskytu jaskynných pries-
torov. Túto možnosť indikujú aj speleotémy 
roztrúsené po povrchu, aj priamo v depresii. 
Naviac toto miesto možno aj z historických 
prameňov považovať za tzv. Rokľu na Zárubí, 
kde v minulosti pracovali jaskyniari okolo 
I. Vajsábla a J. Baniča. O výskume bol publi-
kovaný článok v tohtoročnom Slovenskom 
krase č. 1/2019. Aj na základe týchto po-
znatkov sme na lokalite začali s výkopovými 
prácami. Najväčšia pracovná akcia sa usku-

točnila počas nášho letného jaskyniarskeho 
zrazu na Jágerke, kedy až trinásť ľudí vytvo-
rilo ľudskú reťaz a vybralo sa tak cca 1,5 m3  
kameňov a hliny. Spomedzi balvanov vanul 
citeľný chladný prievan. Ďalšia akcia sa usku-
točnila až koncom septembra. Opäť prebieha-
li výkopové práce, no problémom zostáva ne-
stabilita svahov, a takisto fakt, že sme zatiaľ 
nenarazili na pevný masív.

Veterlínska sonda
Nezabúdame ani na naše dávnejšie rozpra-

cované lokality. To platí aj o Veterlínskej son-
de, nachádzajúcej sa v strede hrebeňa medzi 
vrchmi Čelo a Veterlín (Plavecký kras). Bola to 
vôbec prvá lokalita, ktorú sme ako mladí jas-
kyniari začali otvárať – na prelome rokov 2000  
a 2001. Súčasné práce tu naplno prepukli za-
čiatkom septembra. Oproti minulosti sa ten-
toraz kopalo do hĺbky v takmer celom profile 
sondy. Tento postup sa ukázal ako správny a 
po zahĺbení o zhruba dva metre sa nám po-
darilo objaviť nové perspektívne priestory s 
dĺžkou asi 4 m, tiahnuce sa v smere na Čelo. 
Práce tu pokračovali až do konca roka.

Ďalšie akcie
Okrem systematických prác na vyššie uve-

dených lokalitách sme sporadicky vykonávali 
prieskum aj v iných jaskyniach, ako Havranic-
ká jaskyňa (Plavecký kras), Malá skala (Pla-
vecký kras), Lačniakove špáry (Plavecký kras) 

či Zbojnícka jaskyňa (Dobro-
vodský kras). Takisto sme sa 
venovali aj povrchovým pries-
kumom okolia Zárub, Veterlí-
na, Havranice, či Čiernej skaly. 
Na podklade lidarových dát 
sa nám na lokalite Vápenice  
a Biela skala podarilo pri po-
vrchovom prieskume identi-
fikovať nové závrty. Závrt na 
lokalite Vápenice (Kuchynsko-
orešanský kras) by mohol byť v 
budúcnosti sondážne otvorený.

Už tradične naši členovia 
pomáhali s prácami na iných 
lokalitách spriateleným jas-
kyniarskym skupinám. Zú-
častnili sme sa Zrazu ma-
lokarpatských jaskyniarov Podávanie vedier na lokalite Bana. Foto: M. Zvonár



90Organizačné správy SSS Spravodaj SSS 2/2020

v Plaveckom Podhradí a aj Ukonče-
nia sezóny bratislavských jaskynia-
rov na Košarisku. Spoločne so Speleo 
Bratislava sme úspešne zorganizova-
li už ôsmy ročník Speleoškoly v Bo-
rinskom krase, ktorá sa tak zaradila 
medzi stabilné každoročné podu-
jatia pre záujemcov o jaskyniarstvo 
z radov verejnosti (www.speleoskola.
sk). Začiatkom augusta sme opäť 
zorganizovali Jaskyniarsky víkend 
na Jágerke pri Majdáne. Prišli nám 
pomôcť naši sympatizanti, jaskynia-
ri z Plaveckého Podhradia, Bratisla-
vy, a aj archeológ M. Sládok. Akcie 
sa zúčastnili aj dvaja absolventi toh-
toročnej Speleoškoly M. Benetová 
a R. Pejskar. Pracovné akcie viedli 
na lokalitu Bana (Plavecký kras)  
a do Jaskyne sv. Leonarda (Kuchyn-
sko-orešanský kras). Od konca leta 
sa začala intenzívnejšia spolupráca 
pri prieskume Dobrovodského kra-
su so skupinou OS Inovec. Člen V. 
Lukačovič bol od začiatku prítomný 
na výkopových prácach na novej 
lokalite – Jaskyni Sárka pri Dobrej 
Vode a zúčastnil sa aj ďalších akcií 
na lokalitách v územnej pôsobnosti 
OS Inovec.

Na konci septembra (28. 9. 2019) 
sme oslávili 90. výročie objavenia 
jaskyne Driny. Spolu s obcou Smo-
lenice, Lesmi Slovenskej republiky, 
CHKO Malé Karpaty a Správou 
slovenských jaskýň, sme pripravi-
li kultúrno-spoločenskú akciu pre 
verejnosť. Podujatie malo za cieľ 
nielen prostredníctvom prednášky 
a výstavy pripomenúť objaviteľov 
Jaskyne Driny, ale aj spoznať povr-
chové a podpovrchové javy Smole-
nického krasu. Napriek sychravému 
počasiu hodnotíme podujatie ako 
úspešné, zúčastnilo sa ho množstvo 
návštevníkov a rodín s deťmi. V zá-
vere roka sme sa zúčastnili prác na 
osádzaní nového jaskynného uzá-
veru na jaskyni na Hornom Lúčne 
(Tribeč), ktoré organizovali miestni 
jaskyniari.

Súčasťou výročia jaskyne Driny bola aj návšteva Pukliny pod 
orechom (Smolenický kras). Foto: V. Lukačovič

Speleologický prieskum v celom profile vo Veterlínskej sonde. 
Foto: V. Lukačovič

Lidarovými dátami objavený závrt na lokalite Vápenice. 
Foto: M. Zvonár
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Expedície
M. Vrbovský, E. Mikulášová a Š. Vaško sa 

zúčastnili expedície do Banátu v Rumunsku, 
ktorú organizovali jaskyniari z Moravského 
krasu. Pomohli s objavením nového vchodu 
do jaskyne Poleva a tiež na prieskume iných 
lokalít v okolí Gerníku. Expedičnou účasťou 
prispel aj M. Kočkovský na medzinárodnej 

výprave Medúza v Čiernej Hore, ako podpora 
jaskyniarskych potápačov. Š. Vaško pracoval 
s Moravákmi, či už na ich veľkých pracovných 
akciách v Moravskom krase, alebo tých, ktoré 
organizovali v krase pri Tisovci.

RNDr. Alexander Lačný, PhD.
predseda Speleoklubu Trnava

Blatnický kras
Predovšetkým sme pokračovali  

v prieskume Priepasti pod Ostrou. 
Na dne jaskyne sme sa snažili lo-
kalizovať smer prievanu. Pomocou 
dymových trubičiek sme preskúma-
li všetky zákutia, prievan akoby sa 
rozdeľoval na dve časti. Časť prievanu 
mizne v úžine v stúpajúcej sienke a časť na 
najnižšom mieste. Ďalší postup sme orientovali 
práve tu, hoci je tu prievan slabší ako v stúpa-
júcej sienke. Podarilo sa nám tu postúpiť asi 
4 až 5 m. Koniec uzatvára momentálne úžina, 
do ktorej odteká v mokrejších obdobiach voda 
pritekajúca zo stúpajúcej sienky.

Okrem prác v priepasti sme 
uskutočnili aj povrchový pries-
kum južných svahov Ostrej. Lo-
kalizovali sme tu viacero krátkych 
lokalít so stopami po výraznom 
krasovatení. Určite treba túto ob-

lasť ešte podrobnejšie preskúmať. 
Spolupracovali sme aj s Nelou Filip-

číkovou pri prieskume hydrotermálnych 
kryštálov z oblasti Tlstej a Ostrej.

A. Bendík sa venoval výskumu maloploš-
ných krasových oblastí vo Veľkej Fatre. Išlo 
o oblasti extravilánu obcí Podhradie, Mošovce, 

JASKyNIARSKy KLuB SPELEO TuRIEC

Sonda na Hrebienku 2 na Dubnej skale. Foto: P. Herčút
Vchod do jaskyne Halmešová v Jasenskej doline. 
Foto: P. Pokrievka
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Rakša, Čremošné a Háj a ob-
lasti Dedošová – Plavá – Nad 
Uhliskami a Prostredný grúň 
v Dedošovej doline. Bolo za-
dokumentovaných 13 jaskýň 
a väčších previsov, ktoré majú 
väčšinou len dokumentačný 
charakter, bez väčšieho význa-
mu. Ich kompletný opis bude 
uverejnený v Zborníku SNM 
v Martine – Kmetianum XV, 
2020. Výskum bol zameraný na 
zdokumentovanie krasových 
javov v menej perspektívnych 
speleologických oblastiach 
s cieľom spoznať a doplniť po-
znatky o vývoji krasu vo Veľkej 
Fatre a zaplnenie bielych miest na mape. Oblasti 
pokladáme za dostatočne preskúmané a neoča-
kávame tu významnejšie objavy. 

Beliansky kras
V Žiarnej jaskyni č. 2 sme po sondovaní  

v závale na konci spodného poschodia postú-
pili asi 12 m. Priestory sú vyvinuté v smere 
hore dolinou po tektonickej poruche, na ktorej 
vznikla väčšina priepaste. V ďalšom postupe 
nás zastavilo zúženie s pulzujúcim prievanom. 
Tento jav však mohol spôsobiť aj vietor na 
povrchu. Okrem prác na spodnom poschodí, 
sme začali pracovať nad Veľkonočnou priepas-
ťou, kde sa dá postupovať smerom po hlavnej 
poruche.

V Jasenskej doline sme pracovali ma novej 
lokalite nad vyvieračkou v Halmešovej dolinke, 
podľa ktorej sme lokalitu aj pomenovali – 
Halmešová. Postupným čistením zaneseného 
výverového kanála sme postúpili asi 15 m od 
vchodu. Koniec jaskyne momentálne uzatvára 
zúženie. Nakoľko sa lokalita nachádza v bez-
prostrednej blízkosti relatívne silnej vyvieračky 
(7 l/s), ďalší prieskum môže priniesť zaujímavé 
výsledky.

Ku koncu roku sme začali pracovať v spo-
lupráci so SK Nicolaus v Suchej č. 3. V pláne 
máme pokúsiť sa prekonať zával v pravej časti 
vstupného previsu.

V svahoch oproti Žiarnej dolinke P. Her-
čút lokalizoval počas povrchových prieskumov 
novú jaskynku, ktorú sme zatiaľ bližšie nepres-
kúmali.

Dubná skala
Na hrebienku medzi dolinkou Chrapového 

potoka a lomom poznáme úž niekoľko rokov 
miesto, kde v zimnom období možno pozorovať 
výduchy. Približne na ploche 10 × 5 m je roz-
miestnených niekoľko miest s prievanom. Keď 
sme miesto v roku 2004 lokalizovali, odhrabali 
sme zo strany lomu puklinu, do ktorej sme sa 
dostali asi dva metre hlboko. Ďalej bolo treba 
rozširovať. Načo sme vtedy nemali techniku. 
Taktiež sme odkopali v smere od potoka jedno 
miesto, kde sme sa dostali asi 2 m do vnútra.  
Po rokoch sme sa tu vrátili, a v zime 2019 tu 
zahĺbili v svahu od lomu novú sondu s názvom 
Sonda v Hrebienku 1. Podarilo sa nám dostať 
do fragmentu jaskyne, ktorá bola odťažená. Po 
zakúpení novej ľahkej elektrocentrály sme sa 
rozhodli obnoviť práce v úzkej pukline s prieva-
nom – v Sonde v Hrebienku 2. Prvotne sme pred-
pokladali, že jaskynné priestory sú niekde hlbšie 
pod nami, a že budeme musieť puklinu dlho-
dobo rozširovať. Puklina vyzerala akoby vznikla 
prácami v lome a neniesla stopy po krasovatení. 
Po tom, ako sme sa tu zahĺbili, a postúpili asi 3 m 
dopredu, sme narazili na výrazné skrasovatenie  
a priestor vyplnený naplaveným nekrasovým 
pieskom. V smere za prievanom sme tu však na-
razili na výrazný zával zhora. Ten sme sa pokúsili 
obísť, čím sme sa dostali do klesajúcej pukliny, 
ktorou momentálne postupujeme. Lokalita má 
v súčasnosti dĺžku asi 14 m a hĺbku 5 m. Pri prá-
cach intenzívne spolupracujeme so Speleoklu-
bom Malá Fatra. Okrem prác na hrebienku sme 
vykonali aj niekoľko povrchových akcii.

Vynáška materiálu do Sondy na Hrebienku 2 na Dubnej skale. Foto: P. Herčút
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Rôzne
Tento rok bola Slovačka jama otvorená,  

a tak sme mohli pokračovať v prieskume. Poda-
rilo sa nám zostúpiť do hĺbky 700 m, kde nás 
zatavil sifón. Spoločnú správu z expedície sme 
uverejnili v Spravodaji SSS 4/2019. Zúčastnili 
sme sa čerpania sifónu v Občasnej vyvieračke 
v Čiernej dolinke v Jánskej doline a prieskumu  

v ties ňave v Hučiakoch. Traja členovia pôsobia 
ako dobrovoľní členovia Jaskynnej záchrannej 
služby HZS. Exkurzne sme navštívili jaskyne pri 
Czesznek v Maďarsku.

Celkovo členovia klubu uskutočnili doma 46 
pracovných akcií, pričom objavili 222,5 m pries-
torov. V zahraničí objavili a zamerali 371 m.

Pavol Pokrievka ml.

OBLASTNÁ SKuPINA uHROVEC

V roku 2019 sme vyvíjali aktivity na troch lokalitách. 
V jaskyni Melková sa vykonávala kontrola a prieskum. 
V Hraničnej jaskyni sme prehlbovali hlavnú chodbu  
s následnou vynáškou materiálu. Vo Vlčej diere sme 
vykonávali kontrolu aj prie skum okolia a dvakrát 
sme asistovali pri rekonštrukcii uzáveru jaskyne, 
ktorá prebiehala v réžii Správy slovenských jaskýň.

Jozef Kováčik
predseda OS

Huba v jaskyni Melková. 
Foto: J. Kováčik

V jaskyni Mesačný tieň 
v Tatrách sme objavili 520 m 
priestorov, z toho zmapovali 
347 m a v iných sektoroch do-
kreslili z už predtým známeho 
traktu 330 m. Nová zmapovaná dĺžka systé-
mu je 34 762 m. Novoobjavené priestory sú 
podobného charakteru ako doteraz: mean-
drujúce priepasti, strmé tubusy, komínovité 
siene. Výnimkami z toho sú bahnová plaziv-
ka (krútňava) Piadimužíkov, dlhá 45 m, na 
kontakte krinoidových a červených pseudo-
hľuznatých vápencov, a nebezpečne zarútený 
chodbovitý Dóm milosrdenstva (15 × 50 m)  
s neprebádanými čierňavami na vrchole. V jas-

kyni Ariadnina niť sme po me-
androch v smere silných prieva-
nov pokročili 80 m, do hĺbky 
-38 m. Dve, v blízkom okolí 
lokalizované, nové jaskyne do-

sahujú dĺžky 10 m (Valihora) a 25 m (celkom 
perspektívny Kukuč). V Mesačnom tieni sme 
pokračovali v odbornom výskume: odbery 
kostí a lebiek kún ku paleo DNA datovaniu, 
neotektonické merania, vzorkovania stien  
k štúdiu mikrofácií vápencov.

V Hačovej jaskyni sme s jej objavite-
ľom Milošom Hačom oživili prieskum: zma-
povali sme tu nové priestory (Lubova chod-
ba, sieň Rotunda), nová dĺžka systémiku je  

SPELEOKLuB uNIVERZITy KOmENSKéHO BRATISLAVA
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711 m. V precíznej krasovej dokumentácii 
pokračujeme v Smolenickom a Plaveckom 
krase. V Dobrovodskom krase sme otvárali 
a zabezpečili staronový závrt.

S nadšenými členmi Oblastnej skupiny 
Jána Majku sme sa s radosťou pustili do 
riešenia objaviteľskej problematiky centrál-
neho Slovenského krasu. Boli objavené prvé 
doteraz neznáme krasové javy, prepadliská 
vhodné k otváraniu i jaskyne.

Spoločne s OSJM a HKŠS sme založi-
li Jaskyniarsku školu (JŠ) a v rámci nej 
uskutočnili prvé špecializované kurzy: 
Praktická otvárka jaskýň, Geológia a prin-
cípy objavovania jaskýň, Lezecké dni SRT  
a akciu Zimné jaskyniarstvo (v Malých 
Karpatoch, na Silickej planine a v Tat-
rách). Pre študentov zoológie uskutočňo-
val náš vedúci prednášky biospeleológie 
v rámci predmetu Ekológia subteránnych 
živočíchov na Prírodovedeckej fakulte UK, 
plus odbornú exkurziu.

Navštívili sme kamarátov z Tisoveckého 
krasu (Zraz speleopotápačov).

Pod záštitou CUC 
Bratislava sme usku-
točnili prvé zaujímavé 
spoločné schôdzky jas-
kyniarov z viacerých 
klubov.

Dôstojne sme sa roz-
lúčili s naším kama-
rátom a dlhoročným 
členom Speleoklubu 
UK, vynikajúcim jas-
kyniarom a expedič-
níkom Ing. Erikom 
Kapucianom (†48). 
Prebádal s nami tak 
veľa jaskýň...

Martina Dršková
tajomník 

Speleoklubu UK
Erik Kapucian (v strede) počas tréningovej speleozáchranky
v Čachtickej jaskyni v roku 1999. Foto: B. Šmída

Miloš Hačo v novoobjavenej Lubovej chodbe (Hačova 
jaskyňa). Foto: B. Šmída

Členovia speleoklubu vykonávali v r. 2019 
výskum najmä v krasových územiach Sloven-
ského krasu za účasti takmer výlučne čle-
nov Speleoklubu. Približne polovica akcií bola 

vedecko-výsmumného a dokumentačného 
charakteru, klasický výskum na tradičných 
loklitách (Domica, Kysacká jaskyňa) prebiehal 
s vysokou intenzitou.

SPELEOKLuB uNIVERZITy P. J. šAFÁRIKA KOšICE
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Systém Domica – Čertova diera. 
Realizovali sme sa najmä v častiach súvisia-

cich s prevádzkovým okruhom. Mapovali sme 
na starších mapách schematicky naznačené 
prepojky v oblasti Čajovne, Okrúhlej siene, 
Netopierej siene a Prístavu. Spolu 393,03 m. 
V oblasti od Liečebne po maďarskú hranicu 
sme objavili a mapovali Pivný komín, chodbu 
nad Kaskádou, Kečovskú chodbu a chodbu 
Kľúčová dierka v celkovej dĺžke viac ako 568 
m. Aktuálne tu prebieha prieskum klasickými 
metódami. V Čertovej diere sme dokončili 
mapovcie práce v oblasti Vysokého dómu. 
Celkovo sme v roku 2019 zamerali v Domi-
ci 981,71. m počaas 13 mapovacích akcií. 
Polygónový ťah dosiahol 8027 m. V ponore 
Izolátor sme riešili najmä solídne zabezpečo-
vacie práce betónovými prekladmi a stropom 
s postupom cca 8 m.

Takmer sme ukončili skenovanie celého sys-
tému chýbajúcimi časťami Majkovho dómu 
(Chodba VŠT) a chodby k ponoru v Čertovej 
diere, a tiež rôznych prepojek v sprístupnenej 
časti. Pripravujeme mapu resp. atlas kom-
pletnej jaskyne. V systéme riešime servis 10 
dataloggerov teploty a hladinových sond na 
piatich profiloch v podzemí a jednom na po-
vrchu. Na povrchu snímame údaje z dvoch 
registrujúcich zrážkomerných staníc. Naša 
aktivita smeruje k vytvoreniu hydroklimato-
logického modelu, ktorý prispeje k pocho-
peniu rizika povodní, a tiež k prevádzke v 1. 
i v 2. plavbe. Objavené paleontologické nále-
zy v jaskyni navštívili a odobrali pracovníci 
SMOPaJ bez hlbšieho záujmu. Celkovo sme 
v systéme uskutočnili 39 akcií. Prístup do 
priestorov je sťažený nevyjasneným režimom 
správy kľúčov, takže riešime obmedzenú dobu 
pobytu v jaskyni limitovanú pracovnou do-
bou personálu a obmedzenia v súvise s tech-
nickými prácami.

Skalistý potok
V súčasnosti v jaskyni z rôznych dôvodov 

prebieha praktický prieskum s nižšou intenzi-
tou. Jedenkrát mesačne snímame údaje dvoch 
dilatometrov, dvoch hydrologických profilov 
a jedného zrážkomerného prístroja. Realizo-
vali sme servis traverzu, v ktorom budeme 
pokračovať. Uskutočnili sme exkurziu pre 
účastníkov kurzu SRT. Vynikajúce podmien-

ky medzi júlom a novembrom zase sloven-
skí potápači nevyužili. Dlhodobé sledovanie 
tektonických, klimatologických a hydrologic-
kých parametrov poslúži pre lepšie pochope-
nie cirkulácie vôd v krase.

Silická ľadnica
V jaskyni v spolupráci so skupinou Mino-

taurus realizujeme dlhodobé 3D monitoro-
vanie klímy. Inštalovaných je 20 registrujú-
cich logerov Comet a 10 od SK Minotaurus 
v strope, na úrovni 120 cm a voľne v pries-
tore. Okrem toho sledujeme aj kompletné 
klimatologické prvky (smer a rýchlosť vetra, 
zrážky) na povrchu i v oblasti Ľadopádu. 
V pravidelných intervaloch sa realizuje ske-
novanie zaľadnenej časti skenerom Riegl 
v rámci bakalárskych, magisterských a dizer-
tačných prác členov Ústavu geografie UPJŠ. 
V roku 2019 sme realizovali aj skenovanie 
Archeologického dómu. Celkovo sa v Ľadnici 
uskutočnilo 10 akcií.

Kysacká jaskyňa
Pracovné akcie boli zamerané na odstra-

ňovanie odpadovej sutiny z dávnejších čias 
devastácie a na celkovú estetizáciu jaskyne. 
Pomocou lanoviek sme vyťažli 1721 vedier 
počas 49 akcií. Pomáhali nám študenti, skau-
ti, člen skupiny Drienka Š. Kyšela a skaut 
Novák (Číňan). Uskutočnili sme tiež exkur-
ziu pre deti z letného tábora v Šarišských 
Bohdanovciach a študentov VŠBM. Ťažba 
sutiny odhaľuje doposiaľ neznáme dno so 
sintrovou výzdobou, jazierkom a historický-
mi nápismi. Zaoberáme sa meraním skva-
pových vôd v jaskyni, totožné ako v Domici 
a Zlej diere (Bc. Šúty).

Ostatné lokality
Na základe dohody so speleoklubom Nico-

laus prebehlo skenovanie Stanišovskej jaskyne.

Aktivita sekcie sídliacej v Moldave 
nad Bodvou

Mimo spoločných akcií uskutočnili ďalších 
42 akcií koordinovaných S. Dankom. Realizo-
val sa najmä povrchový prieskum a sondovacie 
práce na kratších jaskyniach v Medzevskej pa-
horkatine, na Jasovskej planine aj s využitím 
intenzívnej mechanizácie a kopáčskych prác. 
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V spolupráci s pracovníkmi Správy NP Sloven-
ský kras a skupinou Adonis Ten sa realizoval 
povrchový a vyhľadávací prieskum v Zádielskej 
doline, vo svahoch Zádielskej planiny a plani-
ny Horný vrch.

Lačnovský kaňon, Zlá diera
Tradičné miesto súvisiace s našou dávnejšou 

aktivitou je Lačnovský kaňon. Tu využívame 
malú chatku po skautovi Šošovi. Zaoberáme 
sa opravou chodníkov, mostíkov a studničiek, 
je to miesto stretnutí s členmi OS Prešov, kde 
realizujeme v jaskyni Zlá diera spoluprácu na 
výskume skvapových vôd. Tiež sme spolupra-
covali pri odkrývaní jaskyne Malé Abri v doline 
Peňažnice. Spolu sa na tejto základni uskutoč-
nilo 49 povrchových akcií

Výskum chemickej denudácie krasu
Už štvrtý rok realizujeme meranie úbytku 

štandardizovaných vápencových doštičiek za-
kopaných v istých hĺbkach v pôde a na povr-
chu na Jasovskej a Silickej planine. Raz za tri 
mesiace je potrebné doštičky vykopať, v labora-
tóriu vysušiť, presne odvážiť a znova zakopať. 
Vyžaduje to osem krát do roka navštíviť dané 
lokality. Očakávame od dlhodobej rady pozo-
rovaní a korelovaní s klimatickými faktormi 
predstavu o znížení povrchu, tvorbe škrapov, 
závrtov a priepastí. 

Zahraničné aktivity:
Z. Hochmuth v rámci exkurzie navštívil 

dvakrát jaskyne Moravského krasu a v Omá-
ne kratový cenot Thidab. S. Danko sa zú-
častnil v Maďarsku exkurzie do jaskýň po-
horia Vertes a Bükk. Tiež sa podieľal na akcii 
maďarských a domácich jaskyniarov v Ru-
munsku. Alena a Karsten Gessert, pôsobiaci 
v Nemecku sa v roku 2019 zúčastnili troch 
výskumných táborov. Pri jaskyni Wimsener 
Höhle (Švábska Alba, Nemecko, 23. 2.2019) 
išlo o výskum a prolongovanie f luviokraso-
vej jaskyne, potápačskej lokality, ktorá je 
momentálne dlhá 1260 m. Ide o najhlbšiu 
potápačsku lokalitu v Nemecku s hĺbkou 60 
m. Výskumného tábora pri meste St. Goar 
(Nemecko) sa spolu žúčastnilo cca 15 jasky-
niarov (20. – 23. 6. 2019). Hlavnou náplňou 
bol prieskum a mapovanie starého banského 
diela Gute Hoffnung. Ťažilo sa tu olovo 

a zinok, časť obzorov prechádza popod rieku 
Rýn, časť je zaplavená a veľmi nestabilná. Tre-
tí výskumný tábor exkurzného charakteru sa 
uskutočnil v meste Ornans (Francúzko, Fran-
cúzska Jura) v termíne 29. 5. – 2. 6. 2019. Po-
čas tohto tábora bolo možno navštíviť všetky 
otvorené jaskyne v okolí mesta. Gessertovci 
navštívili jaskyne Grotte des Faux Monayeurs, 
Source du Pontet, Source de la Loue, Source 
Dr Lison a Grotte Sarrazine. 

V septembri 2019 sa uskutočnila každoroč-
ná akcia eurospeleo organizovaná FSE, tento-
raz bolo hostiteľskom krajinou Bulharsko. Na 
kongrese sa zúčastnilo viac ako 500 jaskynia-
rov z európskych aj neeurópskych krajín. Nie-
koľko dní sa nieslo v duchu prednášok, filmov, 
fotografií aj speleoolympiády. Ešte pred samou 
akciou sa uskutočnil predkongresový kemp 
v západných Rodopoch. Počas toho navštívili 
jaskyne Diablovo garlo, Haramijska, Yagodin-
ska, Prohodna Cave a Saeva Dupka.

Karsten Gessert bol členom záchranného 
tímu, ktorý 29. júla 2019 zachraňoval povo-
dňovou vlnou uväznených mužov v jaskyni 
Falkensteiner Höhle (Nemecko). Išlo o sprie-
vodcu cestovnej kancelárie a klienta. Po 24 
hodinách bola akcia úspešne ukončená.

Karsten viedol 8. 9. 2019 prieskumnú akciu 
s prístrojom Cavelink v jaskyniam Blautopf 
a Vetterhöhle (Nemecko). Išlo o hľadanie spo-
jenia medzi jaskyňami. Akcia prebehla úspešne 
iba čiastočne, spojenie bolo nadviazané, ale 
nie príliš kvalitné. Spojenie má význam pri po-
tenciálnej záchrannej akcii v komplikovanom 
jaskynnom systéme.

Publikačná činnosť
Najväčším úspechom je publikovanie 

príspevku o zmenách ľadovej výplne Silic-
kej ľadnice na základe lidarových meraní 
v prestížnom medzinárodnom časopise 
Cryosphere https://www.the-cryosphere.
net/13/2835/2019/. Recenzia vyšla v Spra-
vodaji 4/2019. Významný je príspevok v ča-
sopisa Spelunca 9/2019 (Gallay, Šupinský). 
V Spravodaji vyšlo v roku 2019 niekoľko 
príspevkov vedúceho speleoklubu. Spoločný 
príspevok o skenovaní Domice vyšiel v časo-
pise Slovenský kras. A. Gessert publikovala 
v časopise Geographia cassoviensis.

Zdenko Hochmuth
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Naša činnosť sa v roku 2019 sústre-
dila na krasové oblasti okolia hradu 
Strečno, Stratenca, Malého Kri-
váňa, Suchého, Kurskej, Vrátnej 
a Belskej doliny.

Strečno. V priebehu roka sme po-
kračovali v prieskume zaujímavej Po-
norovej jaskyne. Pomocou kopáčskych 
prác sme postúpili hlbšie do masívu. Koľajovú 
dráhu slúžiacu na vývoz sedimentov sme pre 
zvýšenie efektivity pracovnej činnosti predĺžili 
o ďalšie tri metre. V závere roka sme začali 
s murovaním oporného múru pred vchodom, 
aby sme zabezpečili jaskyňu pred opätovným 
zanesením v prípade zvýšenia vodného stavu 
blízkeho potoka. V budúcnosti by sme chceli 
jaskyňu opatriť uzáverom. Ďalšie práce sú-
stredíme na prieskum v závere chodby. V Sala-
mandrovej jaskyni sme zorganizovali iba jednu 
akciu, počas ktorej sme rozširovali vstupnú časť 
koncovej plazivky. V Diere v Krakove sme praco-
vali v sonde na konci jaskyne. Vyznačuje sa in-
tenzívnym prievanom. Vykonali sme obhliadku 
vyvieračky pri kompe.

Stratenecká priepasť. V priepasti sme usku-
točnili dve pracovné akcie. Akcie boli zame-
rané na prieskum v sonde pod Sieňou prvých 
kvapľov; pracovalo sa na odstraňovaní závalu. 
Podarilo sa nám postúpiť asi dva metre. Sonda 
sa vyznačuje intenzívnym prievanom.

Kurská dolina. V Kukurišovej jaskyni sme 
pokračovali v rozpracovanej sonde vo vchode. 

V Starej Strateneckej jaskyni sme usku-
točnili jednu exkurznú akciu zamera-

nú na sledovanie prievanových miest.

Belská dolina. Pokračovali sme 
v dokumentácií ďalších krasových 
javov v doline v rámci komplexnej 

dokumentácie tejto oblasti.

Vrátna dolina. Jednu akciu sme uskutočnili 
vo Wratnuelle bez výraznejšieho postupu. V Jas-
kyni nad vyvieračkou sme pokračovali v meračs-
kých prácach. V spolupráci s JS Adama Vallu sa 
nám podarilo zamerať prevažnú časť Povodňo-
vého kanála. Musím vyzdvihnúť hlavne materi-
álne a technické zabezpečenie akcie Tomášom 
Hamplom. Ostáva len zamerať posledné časti 
pred Stratosférickým sifónom. Musíme však 
vystihnúť suché obdobie, kedy bude v jaskyni 
nízky vodný stav. Uskutočnili sme tri povrchové 
akcie v masíve Veľkého Kriváňa.

Suchý a Malý Kriváň. V okolí Suchého a Ma-
lého Kriváňa sme uskutočnili dve povrchové 
prieskumné akcie. Počas jednej z nich sme 
zaregistrovali menšiu jaskynku v masíve Su-
chého.

JASKyNIARSKy KLuB VARíN

Medvedia jaskyňa – prítokový kanál. Foto: P. Cvacho Ponorová jaskyňa. Foto: P. Cvacho
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Centrálne a ostatné akcie. Zú-
častnili sme sa Speleomítingu 
SSS, kde sme prezentovali našu 
činnosť dvomi príspevkami. Našu 
činnosť naďalej prezentujeme vo 
vývesnej skrinke vo Varíne a na 
našej internetovej stránke. 

Zhrnutie. Celkovo sme zorgani-
zovali 44 pracovných a povrcho-
vých akcií v teréne. Z akcií sme 
vyhotovili sedem technických den-
níkov. Objavili, resp. postúpili sme 
o 10 metrov. Zamerali a zdoku-
mentovali sme 65 metrov.

Pavol Cvacho 
predseda klubu

V roku 2019 sme svoju činnosť 
vykonávali hlavne na už nami 
rozpracovaných lokalitách, a to  
v oblasti Belianskej, Blatnic-
kej a Gaderskej doliny. Okrem 
toho sme uskutočnili aj povr-
chový prieskum v oblasti Podhrad-
skej doliny, vrchu Zniev, Borišova, Ploskej  
a v Ju riášovej doline. Dokopy členovia oblastnej 
skupiny Veľká Fatra vykonali 42 akcií, z ktorých 
bolo vypracovaných 39 technických denníkov. 
V uplynulom roku sa naša základňa rozrástla  
o nového člena; ku koncu roka 2019 tak základ-
ňu OSVF tvorí 16 členov a 1 čakateľ.

Beliansky kras – tu sme svoju činnosť sústre-
dili hlavne na pracovné akcie v Jaskyni Suchá č. 1,  
Suchá č. 2, v systéme jaskýň Medvedia – Javori - 
na, v jaskyni D7, v Žiarnej jaskyni č. 2 a v Perlovej 
jaskyni. Tiež bolo vykonaných niekoľko povr-
chových akcií v okolí už známych jaskýň. 

V Jaskyni Suchá č. 1 sme pokračovali vo výko-
pových prácach v novootvorenej chodbe, ktorá 
sa nám objavila na konci Rebrovej chodby, v 
jej ľavej časti. Aktuálne má Kopáčska chodba 
dĺžku cca 8 metrov. Taktiež sme znovu preskú-
mali Bielu a Nízku chodbu. 

V Jaskyni Suchá č. 2 sme pokračovali vo vý-
kopových prácach na dne paralelnej priepasti 
v časti Náhoda, ktorú sme objavili v minulom 

roku. Tiež bola prejdená celá jas-
kyňa a vy- týčené nové miesta, 
na ktorých vykonávame son-
dážne práce.

 V systéme jaskýň Medvedia- 
-Javorina sme v uplynulom roku 

preskúmali dno chodby, ktorá bola 
zatopená vodou, a malý otvor nad ňou. 

Chodba sa tu však výrazne zužuje, pre čo sme 
práce v tejto oblasti zatiaľ ukončili. V časti 
Medvedia sme pracovali na miestach, ktoré 
sme si vytýčili už v minulosti.

V Jaskyni Javorinka – D7 sme svoje akcie 
zamerali na odstraňovanie nánosu, ktorý sa 
neustále zosúva dolu, no zároveň sa pokračo-
valo vo výkopových prácach na dne jaskyne, 
kde bol tiež umiestnený provizórny rebrík, na-
koľko sa hĺbka jaskyne neustále zväčšuje. Do 
budúcnosti aj naďalej uvažujeme, kvôli našej 
bezpečnosti, o výdreve.

V Žiarnej jaskyni č. 2 sme pokračovali  
v prácach na konci Bahennej chodby, ktorú aj 
naďalej zväčšujeme a prehlbujeme.

V Perlovej jaskyni sme pracovnú akciu nevy-
konali. Jaskyňa bola opätovne prejdená, a boli 
vytýčené miesta, na ktorých by sme chceli do 
budúcna pracovať.

V Gaderskom a Blatnickom krase sme 
svoju činnosť venovali výkopovým prácam  

OBLASTNÁ SKuPINA VEľKÁ FATRA

Kukurišova jaskyňa. Foto: P. Cvacho
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v jaskyni VR 3, ktorú sme opätovne preskúmali 
a začali sme pracovať na miestach, ktoré sme 
si vopred vytypovali. Pokračujeme tiež v povr-
chovom prieskume priľahlých častí a doliniek 
Blatnickej a Gaderskej doliny, kde postupne 
prechádzame jednotlivé skalné pásma a terasy. 
Tiež sme vykonali povrchový prieskum v Juriá-
šovej a Vrátnej doline.

Aj počas roku 2019 sme vykonávali kontrolu 
a údržbu uzáverov jaskýň a podieľali sme sa 
na ochrane krasu. Tiež sa snažíme aj naďa-

lej propagovať medzi verejnosťou speleológiu  
a ochranu prírody. Niektorí naši členovia sa 
zúčastnili valného zhromaždenia a Speleomí-
tingu v Liptovskom Jáne.

V minulom roku sme si niekoľkokrát precvi-
čili použitie jednolanovej techniky a voľné leze-
nie. Aj naďalej udržujeme spoluprácu s inými 
skupinami a klubmi. Na záver chceme poďako-
vať všetkým naším členom za aktívnu činnosť  
a priaznivcom za podporu našej činnosti.

Zuzana Hric

ŽILINSKý JASKyNIARSKy KLuB

Aj v tomto roku činnosť Žilinské-
ho jaskyniarskeho klubu pokračo-
vala v rozbehnutých aktivitách: 
ochrana prírody a ochrana jaskýň 
v Lúčanskej Malej Fatre. Tibor 
Pajtina uskutočňuje prezentácie 
Žilinského jaskyniarskeho klubu 
v žilinských základných školách 
v rámci akcií: Jaskyniarstvo neznáme, 
príď a spoznaj.

Akcie sa uskutočňujú hlavne v Lúčanskej 
Malej Fatre, všetky prieskumné akcie v Strá-
ňavskej doline sú realizované na vrchu Hoblík 
a Polom. Účelom týchto akcií je prieskum 
hlavne severozápadnej strany vrchu Hoblík  
a nadzemných priestorov lokality. Prieskumnú 
činnosť vykonávajú hlavne Emil Jelinek a Paľo 
Jahôdka; prieskum je rozdelený do viacerých 
samostatných akcií, aby sa pokrylo čo najväč-
šie územie. Lokalitu naďalej dokumentujeme, 
zatiaľ bez väčších objavov.

Práce na zavalenom vstupe Púčkovej jas-
kyne tento rok stagnovali. Tak, ako som už 
v minulosti písal, zával tvorili dva na sebe 
nezávislé kmene stromu, ktoré Emil Jelinek 
a Tibor Pajtina už odstránili. Ďalší zával tvo-
rí prepadnutie stropu a sutina zosypaná do 
priestoru. Práce na závale sa zastavili hlavne 
preto, že akcií sa zúčastňuje malé množstvo 
jaskyniarov.

Vo februári roku 2020 sa stretneme pri 
Púčkovej jaskyni pod bralom a spomienkou  
a zapálenou sviečkou si spomenieme na Duša-

na Púčka, prvého predsedu Žilinského 
jaskyniarskeho klubu. Bude to desať 

rokov, odkedy nás opustil. Hovorí 
sa, že krásne spomienky a zážitky 
sa z mysle nikdy nestratia. Mal si 
nás rád a my sme mali radi Teba. 
Česť Tvojej pamiatke!

Žilinský jaskyniarsky klub zorgani-
zoval dve akcie jaskyniarskeho gulášu, za ktorý 
musím poďakovať Robovi Jelínkovi a Miro-
slave Pajtinovej – za zorganizovanie akcií aj 
v nepriaznivom počasí.

V roku 2020 by sme chceli aj za pomoci 
Správy slovenských jaskýň vymeniť, alebo as-
poň zrekonštruovať uzáver v Bukovinského 
sonde pod Polomom, práce na ktorej patrili 
ešte v 50. rokoch k najvýznamnejším prie-
skumným akciám žilinských jaskyniarov, vtedy 
ešte financovaných štátom. V tom čase tu sku-
pina pod vedením p. Bukovinského prenikla 
do pukliny v masíve vápenca na úrovni potoka 
Hýrov. Žilinský jaskyniarsky klub tu vyrobil 
uzáver, ale tento uzáver je stále atakovaný ne-
zodpovednými osobami.

Aj Žilinský jaskyniarsky klub už má svojich 
dôchodcov Vladimíra Klimeka a Emila Jelinka, 
ktorým chcem obzvlášť poďakovať za ich prí-
kladnú činnosť.

Viac informácií nájdete na stránkach klubu 
www.jaskyniari.sk

Tibor Pajtina
predseda ŽJK
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V tabuľke nie sú uvedené údaje týkajúce sa prieskumu banských diel a historického podzemia.
Údaje v prázdnych kolónkach chýbajú pre neúplnosť podkladov alebo ich OS a K neevidujú, prípadne sa nevykazujú.

Prehľad činnosti skupín a klubov SSS v roku 2019

P. č. Skupina, klub Počet 
akcií

Počet  
TD

Objavy (m)
doma/zahr.

Zamerané (m)
doma/zahr.

Počet 
členov

Zaplatené 
členské (€)

Zaplatené 
členské (%)

1 Adama Vallu 0 23 36 331,00 100
2 Aragonit 46 22 203,00 100
3 Arachnos 21 15 5 55,00 100
4 Badizer Ardovo /6,5 /6,5 12 132,00 100
5 Banská Bystrica 20 20 207,00 100
6 Bratislava 89 237 415 40 414,00 100
7 Brezno 85 12 15 81 9 99,00 100
8 Cassovia 34 24 20 33 341,50 100
9 Čachtice 136 81/100 198 19 170,00 100
10 Červené vrchy 85 50 9 99,00 100
11 Demänovská Dolina 101 572 397 30 319,00 87
12 Detva 17 17 7 57,50 100
13 Drienka 198 1700/350 420 17 187,00 100
14 Dubnica nad Váhom 33 22 225,50 100
15 Ďumbier 18 55 70 15 158,50 100
16 Hájsky klub šport. speleológie 43 133 133 33 325,00 100
17 Handlová 10 62,00 80
18 Chočské vrchy 39 39 233 170 20 207,00 100
19 Inovec 161 120 20 6 53,00 100
20 Jána Majku 25 7 3 2 22 220,00 100
21 Liptovská Teplička 5 31,00 80
22 Liptovský Mikuláš 98 13/40 15 165,00 100
23 Liptovský Trnovec 36 16 145,50 100
24 Malá Fatra 26 9 99,00 100
25 Minotaurus 7 77,00 100
26 Moldavský klub Adonis Ten 9 7 8 88,00 100
27 Muránska planina 50 50 51 11 121,00 100
28 Nicolaus 180 164 94/60 210/20 40 440,00 100
29 Orava 59 29 143 28 19 196,00 100
30 Plavecké Podhradie 35 35 33 32 282,50 100
31 Prešov 22 13 123,50 100
32 Rimavská Sobota 28 17 26 247,00 100
33 Rokoš 10 103,50 100
34 Rožňava 34 30 /1120 /1120 27 284,00 100
35 Ružomberok 168 6 66,00 100
36 Slovenský raj 94 94 97 237 38 335,50 100
37 Sekcia speleopotápania 12 5 55,00 100
38 Speleodiver /4625 /15608 10 110,00 100
39 Spišská Belá 32 26,5 25 242,50 100
40 Strážovské vrchy 202 123 450 467 49 482,50 100
41 Šariš 40 40 12,0/45 15 141,00 100
42 Tisovec 60 130 23 175,00 100
43 Trenčiansky speleoklub 20 6 1 7 77,00 100
44 Tribeč 32 15 14 13 130,00 100
45 Trnava 96 96 160,5 148 20 220,00 100
46 Turiec 46 222,5/371 371 28 286,00 100
47 Uhrovec 11 5 55,00 100
48 UK Bratislava 635 763 8 0,00 0
49 UPJŠ Košice 166 115 550 981,7 14 128,00 100
50 Varín 44 7 10 65 7 77,00 100
51 Veľká Fatra 42 39 10,5 16 176,00 100
52 Žilinský jaskyniarsky klub 8 88,00 100

Nezaradení 4 56,00 100
Čestní členovia 15

Spolu 2832 1109 5697,5/26526 5246,2/223273 938 9169,50
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Prehľad hospodárenia SSS v roku 2018, 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

PRÍJMY návrh 
2018

Plnenie
2018

návrh
2019

Plnenie
2019

návrh
2020

členské príspevky 8900 9444,50 9300 9327,50 12000
2 % z dane z príjmu 6000 5995,63 6500 8407,56 6000
komisionálny predaj 200 94,00 200 61,80 100
Speleomíting 500 369,00 400 609,00 600
dary, reklama 1000 720,00 800 5000,00 1000
granty 1000 3915,00 2000 5154,00 2000
vrát. zdrav. poistenia 2017, prepl. 400 388,08 400 110,88 100
Príjmy spolu 18 000 20 926,21 19 600 28 670,74 21 800

VÝDAVKY návrh 
2018

Plnenie
2018

návrh
2019

Plnenie
2019

návrh
2020

Spravodaj 6000 8301,60 6500 6411,60 7000
Speleomíting 400 400,00 400 1009,00 1000
Centrálne akcie (JT, SŠ) 500 300,00 500 369,50 500
dohody, mzda 3750 3635,24 3750 3859,72 3800
2 % čerpanie – skupiny a kluby 5000 5107,96 5000 3806,07 5000
kancelárske potreby 100 147,31 100 154,40 100
cestovné 100 0,00 100 38,90 100
poštovné 150 83,60 100 285,25 300
softvér, tlačiareň 0 0,00 0 130,89 0
reprezentačné 30 0,00 50 27,62 50
webová stránka, doména 120 140,00 120 135,00 140
popl. FSE, UIS 200 100,00 200 340,00 240
občerstvenie 50 71,48 50 37,10 50
popl. banka a daň 120 182,80 120 117,75 120
over. listín, kolky, registrácia 2 % 80 98,75 100 76,82 100
antivírusový program 0 0,00 50 50,30 0
školenie pracovníkov 0 0,00 0 450,00 0
iné publikácie 0 0,00 300 770,00 500
granty 900 3555,56 1800 3971,85 1800
publikačná činnosť skupín/klubov 0 0,00 200 100,00 200
Výdavky spolu 17 500 22 124,30 19 440 22 141,77 21 000

Stav fin. prostriedkov SSS k 31. 12. 2019 22 896,98
Rezervný fond k 31. 12. 2019 9006,90
Dary do rezervného fondu 1700,00
Spolu RF 10 706,90

Poznámka: 
Všetky sumy 
sú uvedené v €
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TABuľKA NAJdLHšíCH JASKýň NA SLOVENSKu stav k 31. 3. 2020

Ján Tencer
 1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .........................................................  41 681
 2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ................................................................................  31 840 (9031)*
 3. Systém Stratenskej jaskyne, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  .....................................................  23 809
 4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier  ...............................................................................  21 113
 5. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .................................................................................................  17 981
 6. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ......................................................................................................  11 936
 7. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ....................................................................................  11 255
 8. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina  ............................................................................................ 8215
 9. Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina  ............................................................................ 8127
 10. Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .................................................................. 7650
 11. Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .......................................................................................  5034
 12.  Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ...................................................................................  4653
 13. Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie  ...........................................  4502
 14. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  ...................................................................................  4077
 15. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina  .......................................................................................  3924
 16. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  ..........................................................................................................  3865
 17. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  ............................................................. 3531
 18. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné  ..................................................................................................  3402
 19. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ........................................................................ 3241
 20. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ........................................................................  3233
 21. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra  .............................................................................................. 3216
 22. Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................... 3138
 23. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina  ...................................................................  3070
 24. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ..................................................................................  3057
 25. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................................................  2756
 26. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ..................................................................  2360
 27. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .......................................................................................  2322
 28. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina  ..............................................................................................  2300
 29. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ...................................................................  2294
 30. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče  .....................................................................................................  2026
 31. Sedlákova diera, Belianske Tatry, Vysoké Tatry  .............................................................................................  1906
 32. Zápoľná, Kozie chrbty, Važecký chrbát  .............................................................................................................  1848
 33. Systém Suchej a Mokrej diery, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ................................................................  1829
 34. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ............................................................................................. 1818
 35. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  .......................................................................................  1755
 36. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .................................................................. 1737
 37. Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie  .................................  1570
 38. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina ..................................................................................  1558
 39. Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .......................................................................  1558
 40. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ................................................................................  1550
 41. Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra  ....................................................................................................... 1541
 42. Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  .............................................................................................  1536
 43. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ..........................................................................................  1510
 44. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  .............................................................. 1483
 45. Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ........................................................................................................ 1460
 46. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ....................................................................................... 1420
 47. Milada, Slovenský kras, Silická planina  ............................................................................................................  1308
 48. Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov  .................................................................................................... 1276
 49. Nová Michňová (M-2),Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ............................................................  1245
 50. Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  ............................................................ 1212
 51. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina  ....................................................... 1189
 52. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecké predhorie  .................................................................................... 1169
 53. Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ....................................................................................... 1139
 54. Veľká Bikfa,Slovenský kras, Silická planina  .................................................................................................... 1101
 55. Brázda, Slovenský kras, Silická planina  ............................................................................................................. 1100
 56. Dračia jaskyňa v Sokole, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................ 1077
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmenyv porovnaní s minulým rokom.
*Za dĺžkovým údajom jaskyne Mesačný tieň je údaj z pokračujúceho revízneho merania a vytvárania stabilizovaného 
meračského polygónu.
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 1. Hipmanove jaskyne, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...................................................................................... 499
 2. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ............................................................................................................ 480
 3. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .....................................................................................................  451
 4. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina  ..............................................................................................  376
 5. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier  ......................................................................................... 324
 6. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ..........................................................................................  313
 7. Jaskyňa v Záskočí – Na Predných, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................. 284
 8. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry  ..................................................................... 232
 9. Kunia priepasť, Slovenský kras, Jasovská planina  ............................................................................................. 203
 10. Tristarská priepasť, Východné Tatry, Belianske Tatry  ...................................................................................... 201
 11. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................... 196
 12. Systém Stratenskej jaskyne, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  .............................................................. 194
 13. Havran, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................................................. 187
 14. Čertova diera, Slovenský kras, Horný vrch  .......................................................................................................... 186
 15. Nová Kresanica, Západné Tatry, Červené vrchy  ................................................................................................. 183
 16. Brázda, Slovenský kras, Silická planina  ...............................................................................................................  181
 17. Bystrianskyzávrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie  .................................................................. 174,5
 18. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry  ........................................................................................  174
 19. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy  .......................................................................................................  165
 20. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................................  148
 21. Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina  ...................................................................................................  147
 22. Veľká buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina  ..................................................................................  147
 23. Sedlákova diera, Východné Tatry, Belianske Tatry  ..........................................................................................  147
 24. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .......................................................................................  142
 25. Beňova medvedia jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov  ....................................................................................  140
 26. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................... 138
 27. Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina  .......................................................................................... 135
 28. Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch  ............................................................................................................ 130
 29. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ........................................................................................................ 129
 30. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier  ............................................................................................... 128
 31. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................................. 125
 32. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina  ...................................................................................... 123
 33. Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry  ......................................................................................................... 121
 34. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá  ......................................................................................................... 120
 35. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch  .................................................................................................... 120
 36. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina  .................................................................................................  117
 37. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné  .......................................................................................................  115
 38. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj  ................................................................ 112
 39. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  ............................................................................................... 112
 40. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ................................................................................................................  110
 41. Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch  .......................................................................................................................  110
 42. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze  .............................................................................................................  110
 43. Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina  .......................................................................................... 108,5
 44. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov  ................................................................................ 107
 45. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty  ...................................................................... 107
 46. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá  ...................................................................................................... 106
 47. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina  ..................................................................................... 104
 48. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina  .............................................................................................  101
 49. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch  ................................................................................................. 100
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 51. Nová Michňová (M-2),Spišsko-gemerský kras, Muránska planina  .............................................................. 97,5
 52. Kosienky, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ............................................................................................................  97
 53. Jaskyňa pod Úplazom, Východné Tatry, Vysoké Tatry  .......................................................................................  97
 54. Priepasť na Sivom vrchu, Západné Tatry, Sivý vrch  ............................................................................................  93
 55. Priepasť v Grúni,Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...............................................................................................  92
 56. Jaskyňa na Rúbani, Strážovské vrchy, Strážov  ......................................................................................................  92
 57. Jaskyňa za Bukovinou, Nízke Tatry, Demänovské vrchy  ...................................................................................  91
 58. Jaskyňa starých objaviteľov, Vysoké Tatry, Belanské Tatry  ...............................................................................  88
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v porovnaní s minulým rokom.

TABuľKA NAJHLBšíCH JASKýň NA SLOVENSKu stav k 31. 3. 2020

Ján Tencer
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Kontrolná komisia
Meno funkcia telefón e-mail

Ing. Ivan Demovič predseda 0908 420 545 demovic@mail.t-com.sk

Gabriel Lešinský člen 0905 650 216 gabishark@gmail.com

Gabika Majerníčková členka 0907 474 508 gabik8@gmail.com

Výbor SSS
Meno funkcia telefón e-mail

Ing. Peter Holúbek predseda 044/552 20 61, 044/552 51 74
044/432 77 08, 0904 333 613 holubek@smopaj.sk

Pavel Herich podpredseda 0944 108 618 herich@speleodd.sk

Mgr. Karol Kýška tajomník 0948 693 191 mgr.kyska@airtrend.sk

Mgr. Bohuslav Kortman ekonóm 0905 488 028 bohuslav.kortman@speleostrazov.sk

RNDr. Martin Budaj, PhD. člen 0910 615 053 m.b@speleo.sk

Doc. RNDr. 
Peter Magdolen, PhD. člen 02/602 96 603

0904 141 186 magdolen@fns.uniba.sk

Mgr. Pavol Pokrievka ml. člen 0902 263 520 palopokrievka@gmail.com

Ing. Ján Tulis čestný  
predseda

053/446 33 04
0903 811 687 speleorajsk@gmail.com

Jaskyniarske skupiny/kluby

Názov predseda telefón e-mail, www

Jaskyniarska skupina 
Adama Vallu Tomáš Hampl 0948 392 752 tomashampl@azet.sk

Adonis Ten Attila Dobos 0903 656 664 dobosati007@gmail.com

Jaskyniarska skupina 
Aragonit Eduard Piovarči 0904 800 011 aragonit7@azet.sk

Jaskyniarska skupina 
Arachnos – Slovenský kras Ladislav Juhász 0911 226 472 vizy18@gmail.com

Speleoklub Badizer Ardovo Alexander Skokan 0910 502 457 skokan.alexander@gmail.com

Speleoklub Banská Bystrica Ing. Štefan Mlynárik 0903 514 704 stevo.mlynarik@gmail.com
www.speleo.sk

Speleo Bratislava Ing. Pavol Červeň 02/58 222 528
0908 797 809

cerven@ditec.sk, igaz.cs@gmail.com 
www.speleobratislava.webnode.sk

Oficiálna adresa SSS: Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.sss.sk
sekretariát: 044/552 45 56, 0908 931 034 (M. Strmenská), speleo@ssj.sk, speleo.sss@gmail.com

úradné hodiny: pondelok, utorok, streda, piatok 8.00 – 13.00 hod.

Organizačné správy SSS

AdRESÁR

SLOVENSKEJ SPELEOLOGICKEJ SPOLOČNOSTI NA ROK 2020
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Názov predseda telefón e-mail, www

Oblastná skupina Brezno Ľubomír Múka 0905 269 845 speleobrezno@gmail.com,
https://osbr.sss.sk/

Speleoklub Cassovia Ing. Jozef Thuróczy 0905 515 979 thuroczyjozef@gmail.com
https://cassovia.sss.sk/

Oblastná skupina Čachtice Lukáš Kubičina 0914 230 387 oscachtice@gmail.com
www.jeskynar.cz/cachtice

Speleologický klub
Červené vrchy Slovakia Ján Šmoll 0903 512 283 jansmoll1@gmail.com

www.cervenevrchy-speleo.sk

Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina Pavel Herich 0944 108 618 herich@speleodd.sk 

www.speleodd.sk

Speleo-Detva Elena Hipmanová 0910 993 703 ehipmanova@gmail.com,
https://speleodetva.sss.sk/

Speleoklub Drienka 
Košice Ing. Jozef Psotka 0904 338 683 jozef.psotka@gmail.com,

www.drienka.netkosice.sk

Jaskyniarsky klub
Dubnica nad Váhom

Peter 
Medzihradský 0905 380 671 pmedzihradsky@gmail.com

www.dubnica.sss.sk

Speleoklub Ďumbier Mgr. Stacho 
Mudrák

0919 225 273
0905 135 535

s.m@speleo.sk
www.jmn.sk

Hájsky klub 
športovej speleológie predseda nesúhlasil so zverejnením údajov

Jaskyniarsky klub 
Handlová Peter Strečanský 046/547 36 81

0908 642 970
peter.strecansky@gmail.com
www.jkhandlova.webnode.sk

Speleoclub 
Chočské vrchy Ing. Juraj Szunyog 0910 555 654 juraj.szunyog@mondigroup.com

www.schv.sk

Oblastná skupina Inovec Ing. Ivan Demovič 0908 420 545 demovic@mail.t-com.sk

Oblastná skupina
Jána Majku

MVDr. Zbyněk 
Valenta 0948 383 178 zvcave@email.cz

www.osjm.sk

Oblastná skupina
Liptovská Teplička Vlastimil Knapp 0908 903 798 knapp.vl@gmail.com

Oblastná skupina
Liptovský Mikuláš Ľubica Mareková 0908 447 205 lub.luhova@gmail.com

Jaskyniarsky klub
Liptovský Trnovec Rastislav Hollý 0903 596 509 stolarstvoholly@centrum.sk

Speleoklub Malá Fatra Ing. Pavol 
Pokrievka

043/422 37 01
0908 964 754

pavolpokrievka@zoznam.sk
http://speleomalafatra.webnode.sk/

Speleoklub Minotaurus RNDr. Jaroslav
Stankovič

058/734 34 26
0905 412 048

stankov@ke.psg.sk 
www.krasnohorska-jaskyna.sk

Speleoklub Muránska planina Ing. Ivan Rusnák 0903 296 234 rusnak_i@stonline.sk

Speleoklub Nicolaus Ing. Peter Holúbek
044/552 20 61 
044/552 51 74
0904 333 613

peter.holubek@smopaj.sk
https://nicolaus.sss.sk/

Oblastná skupina Orava Štefan Poláčik 0903 950 231 speleo.orava@gmail.com
stp.supran@gmailcom

Jaskyniari
Plavecké Podhradie JUDr. Marián Grúz 0918 432 640 

marian.gruz@gmail.com
mariangruz@speleopp.sk

www.speleopp.sk
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Názov predseda telefón e-mail, www

Oblastná skupina Prešov Rudolf Košč 0905 237 565 kosc@zladiera.sk
www.zladiera.sk

Oblastná speleo logická 
skupina 

Rimavská Sobota
Stanislav Scholtz

0908 714 306
0904 862 248 
(Igor Balciar) 

ossrs@jaskyne.info
www.jaskyne.info

Speleoklub Rokoš Ľubomír Kubíček 0948 879 898 lubomir.kubicek@gmail.com

Speleo Rožňava Bartolomej
Šturmann 

058/734 52 06
0905 155 277

bercis65@gmail.com
speleoroznava@gmail.com

www.speleoroznava.webnode.sk
Oblastná skupina

Ružomberok Bc. Miroslav Jurečka 0905 793 351
0907 041 625

jurecka@rknet.sk
www.speleork.sk

Speleologický klub
Slovenský raj Ing. Ján Tulis 053/446 33 04

0903 811 687 
speleorajsk@gmail.com

www.speleoraj.sk

Sekcia speleopotápania Peter Kubička 0905 108 699 kubi@kubi.sk
www.kubi.sk

Speleodiver Mgr. Karol Kýška 0948 693 191 mgr.kyska@airtrend.sk

Jaskyniarska skupina
Spišská Belá Vladimír Fudaly 0905 833 176 fudalyv@gmail.com

Jaskyniarsky klub
Strážovské vrchy

Mgr. Bohuslav 
Kortman 0905 488 028 bohuslav.kortman@speleostrazov.sk 

www.speleostrazov.sk

Speleoklub Šariš Ing. Peter Hurný 0907 955 243
hurny.peter@condornet.sk, 

speleosaris@gmail.com
www.speleosaris.estranky.cz

Speleoklub Tisovec Dušan Hutka 0908 914 017 hutkatisovec@gmail.com

Trenčiansky speleoklub Miroslav Sova 0918 602 869 sovamiro@gmail.com

Speleoklub Tribeč Mgr. Zuzana 
Kosejová 0944 164 040 zuzanakosejova@gmail.com

Speleoklub Trnava RNDr. Alexander 
Lačný, PhD. 0908 895 769 sasol@speleott.sk

www.speleott.sk

Jaskyniarsky klub 
Speleo Turiec

Mgr. Pavel 
Pokrievka ml. 0902 263 520 palopokrievka@gmail.com

www.speleoturiec.sk

Oblastná skupina Uhrovec Jozef Kováčik 038/760 70 38 
0903 273 475 jzfkvck@gmail.com

Speleoklub Univerzity 
Komenského v Bratislave

Mgr. Branislav 
Šmída, PhD.

Tajomník: Ing. 
Martina Dršková 

mata.drskova@gmail.com
www.mesacnytien.sk

Speleoklub Univerzity  
P. J. Šafárika, Košice

Doc. RNDr. Zdenko
Hochmuth, CSc.

051/774 72 55
0908 977 594 

zdenko.hochmuth@upjs.sk
www.speleoupjs.sk

Jaskyniarsky klub Varín Ján Nemček
0908 751 388; 
0905 365 688 
(Pavol Cvacho)

jkvarin@centrum.sk,  
cvachopalo2@gmail.com

https://speleovarin.sss.sk/
Oblastná skupina

Veľká Fatra Zuzana Hric 0910 198 325 zuzuvacekova@gmail.com

Žilinský jaskyniarsky klub Tibor Pajtina 0903 772 579 jaskyniari@jaskyniari.sk
www.jaskyniari.sk
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Spolupracujúci dobrovoľní jaskynní záchranári z radov SSS

Meno a priezvisko Klub SSS kontakt oblasť

1 Peter Medzihradský JK Dubnica nad Váhom 0905 380 671

západ

2 Ján Marek JK Dubnica nad Váhom 0911 586 874

3 Ondrej Novák JK Dubnica nad Váhom 0911 197 265

4 Pavol Pokrievka ml. JK Speleo Turiec 0902 263 520

5 Patrik Neuschel JK Speleo Turiec 0907 874 171

6 Maroš Lejava JK Speleo Turiec 0915 461 441

7 Juraj Míšaný Jaskyniari Plavecké Podhradie 0907 426 124

8 Matej Ševčík Speleo Bratislava 0903 504 013

9 Maroš Katreniak Speleoklub Ďumbier 0949 305 629

10 Dominik Miler Speleoklub Ďumbier 0948 876 997

11 Igor Michlík JS Spišská Belá 0949 463 935

východ 

12 Martin Grivalský JS Spišská Belá 0949 463 935

13 Michal Grivalský JS Spišská Belá 0908 973 890

14 Mikuláš Repaszký Speleo Rožnava 0905 756 833

15 Jozef Hetesi Speleoklub Drienka Košice 0918 333 882

16 Ľuboš Suchý JS Arachnos – Slovenský kras 0948 098 671
17 Tomáš Suchý JS Arachnos – Slovenský kras 0917 490 807

západ = oblasť smerom od Liptova na západ (Nízke Tatry, Chočské vrchy, Malá a Veľká Fatra...)
východ = oblasť smerom od Liptova na východ (Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Slovenský kras/raj...)

V prípade vážnej nehody nekontaktujte miestnych záchranárov, ale volajte priamo JZS HZS!

Jaskynná záchranná skupina Horskej záchrannej služby

tiesňové tel. číslo HZS 
183 00 

Peter nemec, vedúci JZS HZS 
0903 624 108 speleo@hzs.sk www.speleorescue.sk

Výber z aktívnych internetových stránok

Jaskyňa mŕtvych netopierov www.jmn.sk

Jaskyňa Mesačný tieň www.mesacnytien.sk

Malá Stanišovská jaskyňa www.stanisovska.sk

Krásnohorská jaskyňa; speleologická vodcovská služba www.krasnohorska-jaskyna.sk

Zlá diera (Zla džura); speleologická vodcovská služba www.zladiera.sk

Prepoštská jaskyňa www.muzeumpraveku.sk

Bojnická hradná jaskyňa www.bojnicecastle.sk/jaskyna-sk.html

ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň www.ssj.sk

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva www.smopaj.sk

tHeRION softvér therion.speleo.sk

Pre cestovateľov a jaskyniarov: „Objavte nespoznanú slobodu!“ www.sibir.sk
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Iné užitočné kontaktové údaje
•  Oblastné strediská Horskej záchrannej služby tiesňové telefónne číslo HZS: 183 00

OS HZS Vysoké Tatry, tel.: 052/442 28 20, e-mail: vtatry@hzs.sk 
OS HZS Nízke Tatry-Jasná, tel.: 044/559 16 78, e-mail: ntsever@hzs.sk
OS HZS Nízke Tatry-Bystrá tel.: 048/619 53 26, e-mail: ntjuh@hzs.sk 
OS HZS Západné Tatry – Žiarska dolina, tel.: 044/558 62 18, e-mail: ztjuh@hzs.sk
OS HZS Západné Tatry – Zverovka, tel.: 043/539 51 01, e-mail: ztsever@hzs.sk 
OS HZS Malá Fatra-Vrátna, tel.: 041/569 52 32, e-mail: mfatra@hzs.sk
OS HZS Malá Fatra-Stredné Beskydy, tel.: 043/586 31 04, e-mail: orava@hzs.sk
OS HZS Veľká Fatra, tel.: 048/419 97 24, e-mail: vfatra@hzs.sk
OS HZS Slovenský raj, tel.: 053/429 79 02, e-mail: raj@hzs.sk
Stredisko lavínovej prevencie HZS Liptovský Hrádok, tel.: 0903 624 130, e-mail: slp@hzs.sk
Infocentrum – Starý Smokovec, tel.: 052/478 26 61, e-mail: infocentrum@hzs.sk

•  Speleozáchranka Mesačný tieň – (kontakty, v prípade potreby použiť v hierarchickom poradí)  
 Šmída 0915 668 914, Zverka 0902 852 502, Hochmuth 0908 977 594, Megela 0903 903 323,  
 Valenta 0948 383 178, Lacko 0908 520 720, Stankovič 0905 412 048

• Speleopotápanie – kontaktná osoba v prípade nehody: Karol Kýška 0948 693 191

• ŠOP SR – Správa slovenských jaskýň (SSJ) – Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
 044/552 01 58, cave@ssj.sk, www.ssj.sk

• SSJ, Oddelenie praktickej starostlivosti o jaskyne a environmentálnej výchovy (RNDr. Vladimír  
 Papáč, PhD.), Železničná 31, 979 01 Rimavská Sobota, 047/581 15 28, 0910 970 123, vladimir.papac@ssj.sk

• Speleologická strážna služba – koordinátori: 0903 256 953, pavol.stanik@ssj.sk (P. Staník), 
 0904 862 248, igor.balciar@ssj.sk (I. Balciar)

•  Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPaJ) – Školská 4, 031 01 Liptovský Mikuláš, 
 044/552 20 61, 552 45 58, smopaj@smopaj.sk, www.smopaj.sk

• SMOPaJ – pracovisko Košice – Ďumbierska 26, 040 01 Košice (Ing. J. Psotka, G. Lešinský), 
 055/633 30 23, gabishark@post.sk

•  Česká speleologická společnost – Na Březince 1513/14, 158 00 Praha 5, +420 722 651 110,  
 sekretariat@speleo.cz, www.speleo.cz

• Správa jeskyní České republiky – Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice, spravajeskynicr@caves.cz, 
 www.caves.cz

• Správa jeskyní Moravského krasu – Svitavská 11-13, 678 01 Blansko, +420 516 415 476, www.cavemk.cz

•  Krásnohorská jaskyňa – RNDr. Jaroslav Stankovič, Rožňava, 0905 412 048, 
 www.krasnohorska-jaskyna.sk

•  Jaskyňa mŕtvych netopierov – Ľubomír Kubanda, 0905 135 535, kontakt@jmn.sk, www.jmn.sk

•  Jaskyňa Zlá diera – Rudolf Košč, Prešov, 0905 237 565, kosc@zladiera.sk, www.zladiera.sk

•  Malá Stanišovská jaskyňa – 032 03 Liptovský Ján, Jánska dolina 185, správca jaskyne: 0908 640 061, 
 info@sibir.sk, www.stanisovska.sk

• Medzinárodná speleologická únia (uIS) – Union Internationale de Spéléologie, Fadi Nader,  
 7 Boulevard Marcel Pourtout – batiment B, 92500 Rueil-Malmaison, France; secretary@uis-speleo.org,  
 http://www.uis-speleo.org

• Európska speleologická federácia (FSE) – Fédération Spéléologique Européenne, B.P. 3067,  
 L-1030 Luxembourg; contact@eurospeleo.org, http://www.eurospeleo.eu

• Verejnosti voľne prístupné jaskyne na Slovensku – www.ssj.sk/jaskyne/volne-pristupne/

• Slovenská speleologická spoločnosť – www.sss.sk – oficiálna stránka  
 V prípade akýchkoľvek pripomienok, návrhov alebo podnetov z vašej strany kontaktujte redakciu webu: 
 Zodpovedný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček, PhD., e-mail: lukasvlcek@yahoo.com  
 Redaktor/Administrátor: Ing. Michal Danko, e-mail: michal.danko@gmail.com
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Predseda Slovenskej speleologickej spo
ločnosti Ing. Peter Holúbek sa na mňa 
obrátil so žiadosťou, aby som jaskyniarov 
informoval o jaskyniach v súvislosti s vý
skytom archeologických nálezov. Často sa 
ako archeológ a zároveň speleológ stre
távam s otázkami typu – čo mám robiť, 
ak nájdem v jaskyni kamenný nástroj 
alebo črep, prosto artefakt – výtvor ľud
skej ruky? Môžem ho zobrať a niekomu 
(komu?) odovzdať? Môžem pokračovať 
v prehlbovaní jaskyne v prípade objavu 
akéhokoľvek nálezu? Týchto a podobných 
otázok zo strany jaskyniarov je veľa. Poď
me ale po poriadku. 

Na tomto mieste sa nebudeme zaoberať 
rozmanitými príčinami osídľovania jaskyn-
ných priestorov v jednotlivých časových úse-
koch od obdobia praveku až po neskorý no-
vovek. Treba si uvedomiť, že i jaskyňa, ktorá 
je pre speleologický výskum neperspektívna 
a nezaujímavá, môže byť pre archeológa in-
teresantnou či výnimočnou. Uveďme len nie-
koľko prípadov. Obyčajným jaskynným pre-
visom nevenuje speleológ väčšiu pozornosť, 
pritom veľakrát poskytli pozoruhodné nálezy. 
Vhodným príkladom sú severočeské pieskov-
cové previsy/abri (Českolipsko a Děčínsko), 
v ktorých sa doložili významné stopy po dl-
hodobejšom pobyte lovcov strednej doby ka-
mennej – mezolitu. Iným príkladom je Hučivá 
diera v katastrálnom území Vysokých Tatier 
– Tatranskej Lomnice. Leží v blízkosti turis-
ticky sprístupnenej Belianskej jaskyne, ktorá 
bola kvôli fantastickým priestorom a výzdobe 
v pozornosti širokej verejnosti a odborníkov 
od 19. storočia. Hučivá diera, jaskyňa tak-
mer bez akejkoľvek výzdoby, väčších rozme-
rov a tiež bez zmienok v staršej literatúre, je 
vďaka výsledkom moderného archeologické-
ho výskumu začatého v roku 2019 kultúrne  
a historicky oveľa hodnotnejšia.

Pri hľadaní dávnych osídlení v jaskyniach 
treba zohľadňovať viaceré okolnosti – v pr-
vom rade situovanie lokality v teréne. Ideálne 
na osídlenie sú jaskyne, ktorých rozmerovo 

priestrannejšie vchody sú otočené na slnečnú 
južnú stranu, majú predjaskynnú plošinku, 
suché vnútorné priestory, vhodné odvetra-
nie (najlepšie komínom), blízky vodný tok, 
dôležitá je nie príliš vysoká nadmorská výška 
a mnohé iné danosti (dostatok zveri v okolí, 
všakovakých surovín – drevo, kameň atď.). 
Ako hovorí priateľ archeológ, ktorý má dlho-
dobé skúsenosti s archeologickým výskumom 
v podzemí (napríklad v jaskyni v Obłazowej 
v Nowej Białej či Temnej jaskyne v Ojcov-
skom krase) – profesor Paweł Valde-Nowak 
– ku každej jaskyni musíme pristupovať tak, 
akoby bola archeologickou lokalitou. V mno-
hých jaskyniach sa totiž v priebehu vekov 
nevytvorili také výrazné jaskynné sedimenty, 
aby nálezy spočívali ochránené pred nevíta-
nými návštevníkmi pod vrstvami nánosov 
hliny a kameňov, a doslova ležia na povrchu 
jaskynného dna. Ako príklad možno uviesť 
haligovskú Aksamitku v Pieninách, kde sa 
mladopaleolitické nálezy vyskytovali na po-
vrchu jaskyne. Iným príkladom sú neskoro-
stredoveké a včasnonovoveké numizmatické 
nálezy z jaskynných peňazokazeckých dielní, 
spočívajúce často v „socialistickej vrstve“ s no-
vodobým odpadom, ktorý v našich jaskyniach 
zanechali trampi a turisti. Preto neraz pochy-
bia aj menej skúsení archeológovia, ktorí túto 
vrchnú vrstvu odstránia, aby sa dostali do 
neporušených kultúrnych vrstiev s výskytom 
pamiatok hmotnej kultúry. Vzhľadom k tejto 
skutočnosti je potrebné realizovať výskum 
už letmým pohľadom na jaskynné dno pri 
každej návšteve jaskyne. Akonáhle speleológ 
objaví čo len jediný črep, osihotený kamenný 
nástroj, resp. iný archeologický nález, ide 
o chránenú archeologickú lokalitu. Jaskyňa 
by v tomto prípade mala byť ušetrená od 
prípadných speleologických prác, a to nielen 
formou výkopov a prehlbovania prípadného 
pokračovania nových priestorov, ale aj povr-
chovej prospekcie. To, čo vidí archeológ, ne-
musí zočiť oko hoci i skúseného jaskyniara. Je 
to ako chodiť na hríby – kým sa ich človek ne-
naučí rozpoznávať v hustom lese, nenájde ich, 
prípadne ich rozšliape, rovnako ako v jaskyni 

ARCHEOLóG NA POmOC SPELEOLóGOm

marián Soják
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krehké artefakty z organických materiálov 
a hliny (ako objavitelia v Domici).

Na všetky pamiatky, či už vo voľnom te-
réne alebo v jaskyniach, sa vzťahuje Zákon  
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového 
fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z., záko-
na č. 208/2009 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., 
zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 38/2014 Z. 
z. Dôležitou je tiež Vyhláška Ministerstva kul-
túry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkové-
ho fondu v znení neskorších predpisov. Každý 
speleológ by sa s uvedeným zákonom z roku 
2002 mal oboznámiť, aby predišiel hroziacim 
nepríjemnostiam zo strany kompetentných 
úradov. Archeologický výskum je teda pamiat-
kovým výskumom, medzi ktoré patria tiež 
umelecko-historický, architektonicko-historic-
ký a urbanisticko-historický výskum. Podľa 
časového hľadiska sa pamiatkový výskum člení 
na predstihový, záchranný a na výskum na 
vedecké a dokumentačné účely. Archeologický 
výskum je oprávnený vykonávať pamiatkový 
úrad a archeologický ústav prostredníctvom 
osôb s odbornou spôsobilosťou; iná právnická 
osoba môže archeologický výskum vykonávať 
iba na základe oprávnenia vydaného minis-
terstvom.

Podľa § 40 ods. 3 možno k záchrannému 
výskumu priradiť aj vyzdvihnutie nepredví-
daného nálezu, napríklad speleológom v jas-
kyni! Ak sa nález nájde mimo povoleného 
pamiatkového výskumu, musí to nálezca – 
v našom prípade jaskyniar – oznámiť kraj-
skému pamiatkovému úradu priamo alebo 
prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze 
je povinný urobiť nálezca najneskôr na dru-
hý pracovný deň po jeho nájdení (podľa § 
40 ods. 2). Pritom treba mať na zreteli, že 
podľa § 40 ods. 3 nález sa musí ponechať bez 
zmeny až do obhliadky krajským pamiatko-
vým úradom alebo ním poverenou odborne 
spôsobilou osobou, najmenej však tri pra-
covné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do 
obhliadky krajským pamiatkovým úradom je 
nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné 
opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabez-
pečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, 
zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález 

môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného 
miesta a z nálezových súvislostí iba oprávne-
ná osoba... Toľko pamiatkový zákon. Ja ako 
archeológ a speleológ v jednej osobe vidím 
ako najperspektívnejšie poveriť v odborných 
speleologických kruhoch jednu kontaktnú 
osobu (hoci aj mňa), ktorá pozná vo svojom 
odbornom okolí podľa jednotlivých oblastí 
Slovenska (geomorfologických celkov so situ-
ovanými jaskyňami) archeológov s osobitnou 
odbornou spôsobilosťou, ktorí sú dôsledne 
oboznámení s predmetným zákonom. Ideál-
na by bola prítomnosť archeológa a zároveň 
organizovaného speleológa (t. j. člena SSS) 
na západnom, strednom (tu ideálne SMOPaJ  
v Liptovskom Mikuláši) a na východnom Slo-
vensku. Len takto predídeme ničeniu pamia-
tok v našich jaskyniach. Ochrana takisto platí 
pre výskyt paleontologických pamiatok. Nik-
dy nevieme, či tieto súvisia s prítomnosťou 
jaskynnej fauny alebo aj človeka – lovca. Je 
to tiež o uvedomelosti – nás všetkých speleo-
lógov, ktorých prácu si aj my archeológovia 
nesmierne vážime, a preto by vzájomná spo-
lupráca mala byť plodnejšia. Nedá mi uviesť 
príkladnú spoluprácu s M. Terrayom, F. Mi-
háľom, I. Balciarom a v poslednom období so 
Z. Hochmuthom a ďalšími jaskyniarmi, ktorí 
sa stretli s archeologickými či paleontolo-
gickými nálezmi v jaskyniach a náš následný 
spoločný výskum priniesol zaujímavé vedecké 
výsledky. Milí priatelia speleológovia, kontak-
tujte, prosím, najbližších pamiatkarov, naj-
lepšie archeológov, ktorí vedia, ako nakladať 
s objavom archeologických nálezov v našich 
jaskyniach. Niekedy letmý pohľad archeológa 
umožní pokračovať v speleologických prá-
cach bez toho, aby sa tieto pozastavili a prišli 
na rad archeológovia. Ak totiž archeologický 
nález vyzdvihne oprávnená osoba, tá je povin-
ná krajskému pamiatkovému úradu predložiť 
najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia 
nálezu správu o náhodnom archeologickom 
náleze. Posúdi pritom dôležitosť objavu a spe-
leológ bude z prvej ruky informovaný, čo 
a ako ďalej...

Pozn.: Pre istotu uvádzam kontakt na mňa, 
ako speleológa a archeológa s osobitnou od-
bornou spôsobilosťou: e-mail: sojak@ta3.sk; 
mobil: +421 902 925 671
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V lete 2021 sa už po piatykrát uskutoční ná-
učné podujatie zamerané na štúdium speleotém 
a rekonštrukcie klimatických zmien. Summer 
School of Speleothem Science, alebo skrátene 
S4, je letná škola usporadúvaná v dvojročnom in-
tervale jej čerstvými absolventmi. V minulosti sa 
toto podujatie konalo v nemeckom Heidelbergu 
(2013), anglickom Oxforde (2015), španielskom 
Burgose (2017) a naposledy v Rumunsku, v Cluj-
Napoca (2019). Tohto som mala možnosť sa zú-
častniť a neskôr sa stať i členom organizačného 
tímu pre rok 2021.

Prečo sa zúčastniť? Unikátne na tejto škole je 
jej zameranie, pokrývajúce mnoho aspektov štúdia 
jaskynných klimatických archívov – speleotém. 
Od základov rastu, morfológie a chemického či 
izotopového zloženia speleotém, až po počítačové 
modelovanie zmien nameraných údajov počas 
rastu kvapľa. Od základov počítania ročných prí-
rastkových vrstvičiek, cez rádiometrické datovanie 
uhlíkom 14C, či U – Th metódou, až po najnovšie 
prístupy datovania U – Pb metódou. Medzi pred-
náškami samozrejme nechýba jaskynná klimato-
lógia a metódy monitoringu či hydrológia a geo-
morfológia jaskynných systémov. Všetko pekne 
pod jednou strechou, počas intenzívneho týžden-
ného kurzu zakončeného spravidla niekde v teré-
ne skúmaním lokálnych krasových javov. Avšak  
najväčším lákadlom sú prednášajúci. Študenti 
majú možnosť počúvať legendy vedeckej speleoló-
gie a pionierov vo vývoji daných metód, akými sú 
napríklad Ian Fairchild, Jurij Dubljanskij, Derek 
Ford a ďalší, a po večeroch s nimi debatovať.

Kde získať bližšie informácie? Najbližšia let-
ná škola sa bude konať v lete 2021 na pôde 
Jiatong Univerzity v Xi´an (Si-an), Čína. Všetky 
potrebné informácie budú priebežne aktualizo-
vané na stránke https://www.speleothemschool.
com/; rovnako nás môžete sledovať na sociálnych 
sieťach Facebook a Twitter, kde budeme tiež prie-
bežne pridávať novinky.

Sú nejaké podmienky pre účasť? Podmienkou 
pre účasť je dobrá znalosť anglického jazyka, 
štatút študenta alebo začínajúceho vedeckého 
pracovníka (do ôsmich rokov od získania titulu 

PhD.), ideálne so zameraním na environmentálne 
vedy alebo geovedy. Tento kurz sa najviac zíde 
študentom (akéhokoľvek stupňa štúdia), ktorí 
by chceli svoje záverečné práce a ďalšie bádanie 
orientovať smerom na výskum paleoklímy pros-
tredníctvom speleotém.

Ako sa prihlásiť? Pre prihlásenie bude na 
stránke zverejnený postup zahŕňajúci motivačný 
list a účastníci budú prijatí na základe výbe-
rového konania. Každý účastník si bude môcť 
požiadať o grant na pokrytie nákladov spojených 
s absolvovaním kurzu alebo o cestovný grant.

Povrchové formy krasovej oblasti Damiş (Rumunsko) 
boli prvou zastávkou terénnej exkurzie počas S4 v roku 
2019. Hustota výskytu závrtov tu prevyšuje 60 závrtov/
km2, čo je unikátne. Obe fotografie: N. Filipčíková 

Účastníci S4 v roku 2019 na poslednej zastávke počas 
exkurzie v jaskyni Peştera Urşilor, ktorá je známa cen-
nými paleontologickými nálezmi, ako napríklad kostrou 
jaskynného medveďa zachovanou v neporušenej pozícii.

POZVÁNKA NA LETNú šKOLu SummER SCHOOL  
OF SPELEOTHEm SCIENCE (S4)

Nela Filipčíková
Katedra environmentálnej geochémie, Prírodovedecká fakulta uK v Bratislave
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Sedemdesiatnik Bohuslav Kortman 

Exkurzná prechádzka jaskyňou sa pomaly končí, 
začína sa všedná jaskyniarska makačka, tvrdá, 
nekonečná i nebezpečná. Stojí to však za to. Veď čo 
keď práve za tým kameňom, čo chlapci práve odva-
ľujú, bude nejaký priestor, voľná chodba, ktorá mož-
no vedie do ďalšieho kilometra podzemných palácov 
vyzdobených kvapľami, jazierkami a čo ja viem čím 
ešte. Určite tá drina stojí za to, a to je naša odmena, 
ktorá na nás možno čaká na konci nášho snaženia. 

Toto sú slová Bohuša Kortmana, ktorými sa 
končí filmový príbeh pracovno-exkurznej pre-
chádzky jaskyňou Četníkova svadba na konci 
zimy 2003. Čas odvtedy pokročil a ja už tre-
tíkrát hľadám správne slová, ktoré by ho cha-
rakterizovali. Prvý raz to bola jeho päťdesiatka 
a Spravodaj 1/2000, druhýkrát šesťdesiatka  
v Spravodaji 2/2010 a od nej neuveriteľne 
rýchlo uplynulo ďalšie desaťročie k míľniku  
s poradovým číslom 28. 4. 2020.

Bohuš Kortman je teda čerstvým sedem-
desiatnikom. Čo stihol urobiť za posledných 
desať rokov, by vedel spočítať iba on sám, ale 
aj na to by potreboval skvelú pamäť. Totiž, 
odpočinok na dôchodku v jeho ponímaní je 
„totálna nestíhačka“. Rodina sa mu rozrástla; 
okrem dvoch synov má dve nevesty a piatich 
vnukov, ktorým sa príkladne venuje. I tak, že 
niektorých z nich berie na povrchový prieskum 
Strážovskými vrchmi, na výlet vlakom do No-
síc s peším návratom cez kopce do Považskej 

Bystrice či do okolia Smoleníc na jaskyniarsku 
udalosť, pri ktorej by nemal chýbať... A nie sú 
to krátke prechádzky, neraz aj 20 km!

Okrem rodiny sa venuje ďalším činnostiam, 
či už sú to aktivity v OOCR Horné Považie, 
ktorého pridruženým členom je Jaskyniarsky 
klub Strážovské vrchy (JKSV), Mikroregión 
Strážovské vrchy, kde je členom rady tohto ob-
čianskeho združenia, alebo sa snaží vybudovať 
rozhľadňu na Veľkom Maníne nad Považskou 
Bystricou. Samozrejme nezanedbáva ani gitaru 
a spev pri každej možnej príležitosti. Nejeden  
z nás vlastní CD Kortmanovci s jaskyniarskymi 
pesničkami, nahrané v profesionálnom štúdiu. 
A tvorí ďalšie, niektoré žartovné, iné s hlbokou 
myšlienkou.

Rád sa zúčastňuje a spoluorganizuje hromad-
né turistické akcie a nezanedbateľné nie sú ani 
jeho ekologické aktivity. Z jeho iniciatívy sa 
napríklad každoročne robí jarné vyčistenie po-
toka pretekajúceho Manínskou tiesňavou. 

Je neúnavným propagátorom jaskýň a jas-
kyniarstva. Jeho pútavé rozprávanie na túto 
tému už počuli stovky pozorných účastníkov 
jeho prednášok. Dokáže na dlhý čas zaujať 
ľudí rôzneho veku a zamerania, či už sú to deti 
od škôlkarského cez školácky a študentský vek, 
pacienti kúpeľov, turisti, ba raz dokonca i väz-
ni priamo vo väznici. Neraz toto rozprávanie 
vysielal i rozhlas a televízia. Pritom nezabúda 
ani na publikovanie v tlačových médiách. 

Náučné tabule najmä s jaskyniarskou a ochra-
nárskou tematikou, ktoré zostavil po odbor-
nej stránke a zároveň spolu s kolegami osadil, 
sa stretávajú s pozitívnym ohlasom a mnohé  
z nich stoja na mieste už viac rokov. Pritom abso-
lútna väčšina bola vyhotovená svojpomocne bez 
prispenia nejakých samo účelných fondov.

Každoročné letné turisticko-jaskyniarske po-
dujatie okorenené country-folkovým festiva-
lom s názvom Zelená – modrá, ktorého ideu 
sám vymyslel a založil jeho tradíciu, sa minulý 
rok konalo už deviatykrát. Je to sobotňajšia 
slávnosť turistiky a cyklistiky Strážovskými 
vrchmi, dobrej nálady, hudby, gulášu, pivka, 
mongolskej baraniny... A na druhý deň, v nede-
ľu, oslava podzemných priestorov Pružinskej 
Dúpnej jaskyne, ktoré si aj pri jeho výklade 

SPOLOČENSKé SPRÁVy

Príhovor B. Kortmana v sále Slovenského múzea ochra-
ny prírody a jaskyniarstva pri príležitosti jeho znovuot-
vorenia po rekonštrukcii v roku 2015. Foto: J. Kasák
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prezrú desiatky, ba neraz aj stovky pozorných 
návštevníkov. A vždy so sprievodným koncer-
tom rôznych hudobných žánrov – vo výbornej 
akustike vstupnej sály najlepšie znie komorná 
hudba a spev. Aj tu vystriedal množstvo hu-
dobníkov a pesničkárov

A aby sa to neobišlo iba s jednou akciou do 
roka, tak na jeseň pravidelne usporadúva akciu 
Strážovské vrcholenie pri jaskyniarskej základni 
a priepasti na Kortmanke v sedle medzi Kač-
kami. Samozrejme, bez aktívnych členov JKSV, 
ktorým je stále predsedom, by sa to nezaobišlo; 
do prác zapája aj iných dobrovoľníkov, z kto-
rých sa často stávajú aktívni členovia klubu. 
Všetci títo boli potrební aj pri organizova-
ní úspešného 59. jaskyniarskeho týždňa SSS  
v roku 2018, ktorý sa uskutočnil v Strážovských 
vrchoch na jeho podnet.

Iniciovať akciu je jednou, tou ľahšou stranou 
mince, zabezpečiť dostatok ochotných ľudí na 
realizáciu je jej druhou stranou. A to sa Bohu-
šovi darí. Dokázal a dokazuje to i pri aktívnej 
účasti vo výbore SSS, kde po trojnásobnom 
funkčnom odbobí v najvyššej funkcii predsedu 
SSS pokračuje vo výbore vo funkcii hospodára.

Všetko však ružové nie je, tak ako nedávno 
písal v Spravodaji klasik: Pribúda jaskyniarov, 
ktorí nechodia do jaskýň... Nie je to výnimka 
ani v našom klube, aktívnych je sotva tretina.  
A z nich dokázal Bohuš vyžmýkať vynikajúce 
výsledky v jaskyniach nielen v Strážovských 
vrchoch. Napriek svojmu veku je v tabuľke 
aktivity klubu v jaskyniach dlhoročne ne-
prekonateľný. A to naozaj – na akciách nie 
je iba do počtu, jeho pracovnému nasadeniu  
a tempu stačia iba tí najzdatnejší. A výsledky 

na seba nenechali dlho čakať – objav vykúpený 
niekoľkoročným „potom a krvou“ – odmena 
v podobe náročnej Beňovej medvedej jasky-
ne viac ako 140 m hlbokej. A neďaleko od 
nej, trochu menej náročnej, jaskyne Kamenný 

Beseda z cyklu Genius loci v Rosenfeldovom paláci v Žiline 
(r. 2019). Zľava: RNDr. Ľ. V. Prikryl, CSc., B. Kortman, 
moderátor. Foto: J. Kasák

Pred pracovnou akciou v Beňovej medvedej jaskyni  
s pomocníkmi z Moravského krasu v roku 2016. Foto: 
B. Machciník

Deň objavu prvých voľných priestorov jaskyne Kamenný 
dážď. Foto: B. Machciník

Lektorský výklad pred Partizánskou jaskyňou na 
Veľkom Maníne. Foto: J. Kasák
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dážď, ale opäť s prívlastkom „naj“. Tentokrát s 
najkrajšou výzdobou v Strážovských vrchoch,  
o ktorej Bohuš sníval už v úvode tohto článku. 
Sú to objavy, ku ktorým nemalou mierou pri-
spel a ku ktorým pomohla aj aktívna účasť jas-
kyniarov z iných klubov. Podobne tak naši čle-
novia pomohli k objavom v iných lokalitách.

Pre Bohuša je účasť na objave, alebo aj správa 
o ňom, tou najcennejšou odmenou. O tom, že 
ho nezastaví ani terajšia zložitá situácia s ko-
ronavírusom, svedčia jeho neutíchajúce snahy  
o prienik do ďalšej jaskyne. Nedá sa jednodu-
cho zastaviť a pokračuje aj v tejto dobe, okrem 
iných, aj v akciách v oblasti Temných jaskýň pri 
Zemianskej Závade. Snaží sa vyriešiť povesťami 
opradenú záhadu okolo tretej jaskyne, ktorá 
sa určite v tejto oblasti nachádzala, ale nikto  
z pamätníkov už nevie kde.

Milý Bohuš, prajeme Ti, aby si v plnom zdra-
ví vyriešil aj túto a mnoho ďalších záhad. Aby 
si aj naďalej šíril medzi ľudí tú Tvoju neutí-
chajúcu energiu a entuziazmus. Veľa zdravia, 
šťastia a radostí v osobnom živote, ale aj v pod-
zemí, v tom Tvojom, strážovskom, so správnym 
rozhodnutím – kde sa oplatí zakopnúť a nájsť 
ďalšiu voľnú chodbu vyzdobenú krásnym  
„čojaviemčímešte“.

Za JKSV Ján Kasák

K sedemdesiatke Karola Ďurčíka

Karol Ďurčík patrí ku generácii jaskyniarov, 
ktorá po obnovení činnosti Slovenskej speleo-
logickej spoločnosti začala raziť cestu speleo-
logického prieskumu vývojom nových tech-
nických pomôcok. Začiatkom sedemdesiatych 
rokov minulého storočia sa vytvorili podmien-
ky pre dovtedy nevídaný rozvoj dobrovoľného 
jaskyniarstva na Slovensku, formovala sa nová 
generácia jaskyniarov, ktorá sa okrem odkrý-
vačských prác s veľkým nadšením púšťala aj 
do skúmania hlbokých priepastí. 

Karol Ďurčík, rodák z Rimavskej Soboty (25. 
novembra 1950), do Slovenskej speleologickej 
spoločnosti vstúpil v roku 1973 a o rok po 
tom mladí jaskyniari pod vedením Jozefa Gaá-
la založili speleologickú skupinu v Rimavskej 
Sobote. Čoskoro sa zaradil medzi najaktívnej-
ších členov skupiny. Po absolvovaní Strednej 
odbornej školy strojárskej v Detve sa stal maj-

strom učňovského strediska pobočky Závodu 
ťažkého strojárstva v Rimavskej Sobote. Bolo 
to ideálne pracovisko pre jaskyniara Karola, 
keďže tu mal k dispozícii dostatok duralu 
a možnosti jeho obrábania. V tej dobe sa totiž 
v žiadnom obchode na Slovensku nepredávala 
jaskyniarska lezecká technika a samovýstupné 
strmene i zlaňovacie kladky si jaskyniari vyrá-
bali svojpomocne doma. Karol s citom k pre-
cíznosti a dôkladnosti v krátkom čase začal 
vyrábať pomôcky pre celú skupinu. Vhodne 
pritom využil spoluprácu s Petrom Hipma-
nom, ktorý pracoval takisto v Závode ťažké-
ho strojárstva v Detve. Jaskyniari z Rimavskej 
Soboty sa tak čoskoro pripojili k špičke spe-
leoalpinisticky orientovaných skupín Sloven-
skej speleologickej spoločnosti. Jubilant sa už 
v roku 1974 s jaskyniarmi zo Zvolena, Ružom-
berka a Rimavskej Soboty zúčastnil výpravy 
do poľskej priepasti Snežná, v nasledujúcich 
rokoch postupne absolvoval zostupy do naj-
významnejších priepastí Slovenska (Ohnište, 
Záskočie, Zvonivá jama, Brázda, Diviačia prie-
pasť) i Maďarska (Istvánlápa, Szepesi, Borókás, 
Bolhás). V roku 1976 sa zúčastnil expedície do 
priepasti Michele Gortani v Julských Alpách, 
v roku 1978 absolvoval prechod 623 m hlbo-
kou priepastnou jaskyňou Dent de Crolles 
vo Francúzsku, v roku 1979 navštívil systém 
Rajčeva Dupka – Ptičata v Bulharsku a v roku 
1980 sa vypravil do Optimistickej jaskyne na 
Ukrajine. V tom čase bol aj členom odbornej 
komisie SSS pre speleologický výstroj.

Karol Ďurčík v jaskyni Podbanište. Foto: L. Benedek
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Domovským územím Oblastnej skupiny 
Rimavská Sobota bol ale Drienčanský kras 
v Revúckej vrchovine, kde dominujú horizon-
tálne podzemné priestory. Karol sa osvedčil aj 
v ťažkých plazivkách a v úzkych zablatených 
chodbách tohto dovtedy nepreskúmaného 
krasového územia. Už v roku 1973 preplazil 
mimoriadne nízky polosifón v jaskyni Podba-
nište a s Matejom Gaálom objavili pokračo-
vanie v dĺžke takmer 100 m. V decembri 1976 
spolu s ďalšími členmi skupiny sa zúčastnil na 
objave 319 m dlhej Jaskyne pri Holom vrchu. 
Jeho technické schopnosti sa plne využili pri 
odčerpávaní vody vyvieračky Kadlub, ktoré 
viedlo k postupným objavom rovnomennej 
jaskyne. V júli 1978, po znížení hladiny vyte-
kajúceho toku, spolu s Jozefom Gaálom pre-
plávali výverový sifón a objavili prvých 20 m 
jaskyne. Nechýbal ani pri ďalších čerpacích po-
kusoch v rokoch 1981 a 1990, keď sa podarilo 
objaviť ďalšie priestory do dnešnej dĺžky 61 m. 
Najväčším objavom Karola Ďurčíka však bola 
Jaskyňa nad Kadlubom. V roku 1990 zorgani-
zoval prečesávanie povrchu medzi Podbaniš-
ťom a Kadlubom, v rámci ktorého vytypoval 
perspektívny závrt. Jeho intuícia bola správna, 
po niekoľkodňovom kopaní sa s ďalšími člen-
mi skupiny dostal do 24 m hlbokej studne, 
ktorá vyústila do vyše 700 m dlhej jaskyne 
s aktívnym riečiskom, s krásnymi meandrami 
a s kvapľovou výzdobou. Jaskyňu nad Kad-
lubom neskôr, v roku 1999, L. Iždinský a S. 
Scholz spojili s Podbanišťom, čím jaskynný 
systém dosiahol dĺžku 1570 m. V súčasnosti je 
národnou prírodnou pamiatkou.

Okrem odkrývania nových priestorov sa ju-
bilant aktívne zapájal do organizovania jas-
kyniarskych táborov (vrátane celoslovenského 
jaskyniarskeho týždňa v roku 1988), výstavby 
terénnej základne alebo do výroby uzáverov 
ohrozených jaskýň. V rokoch 1990 – 1992 zas-
tával aj funkciu vedúceho skupiny.

Karol Ďurčík speleológii zostal verný dote-
raz. Dodnes je členom skupiny Rimavská So-
bota a napriek tomu, že už dlhší čas žije v Če-
chách, pricestuje nielen na výročnú schôdzu, 
ale aj na iné väčšie či menšie akcie. Nechýbal 
pri kopaní v Špaňopoľskej jaskyni ani v jaskyni 
Podhlavište pri Kameňanoch. 

Karol, sedemdesiatka je síce pekné jubileum, 
ale pri Tvojom eláne vôbec neznamená čas na 

odkladanie karbidky, prilby a čakana. Mladí 
jaskyniari potrebujú Tvoju pomoc, skúsenosti 
a rady. A uvítajú aj staré historky pri krbe 
terénnej základne v Slizkom. Nech Ti zdravie 
slúži ešte dlhé roky!

Ľudovít Gaál
a jaskyniari z Rimavskej Soboty 

Pavel Hovorka 
šesťdesiatnikom

Vo februári tohto roku oslávil významné 
životné jubileum dodnes aktívny jaskyniar 
Pavel Hovorka zo Speleologického klubu Slo-
venský raj. Narodil sa v Trnave, no okrem 
prvých dvoch rokov života býva nepretržite 
v Poprade – v podtatranskom meste, obko-
lesenom majestátnou prírodou. Študoval na 
Technickej univerzite v Košiciach a pracoval 
ako technológ vo Vagónke Poprad. Po nežnej 
revolúcii študoval na Pedagogických fakultách 
v Prešove a v Nitre, v súčasnosti pracuje ako 
učiteľ geografie a matematiky.

Už od mládeneckých čias bol verným obdivo-
vateľom prírody. Venoval sa turistike, lyžiarskym 
aktivitám a cestovaniu. K jaskyniarstvu a spele-
ológii ho priviedol jeho rovesník Rado Kotras, 
s ktorým sa spoznali počas základnej vojenskej 
služby na Leteckom útvare v meste Přerov.

Po návrate do civilu ich prvá spoločná pries-
kumná akcia smerovala do Stratenskej jaskyne, 
ktorú si Pavel od prvého okamihu obľúbil, 
a stal sa aktívnym jaskyniarom. Členom SK 

Vľavo R. Kotras, vpravo P. Hovorka. Foto: autor neznámy
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erik Kapucian 
(1971 – 2019)

Rozlúčiť sa s dlhoročným priateľom – od-
vážnym mužom a skvelým človekom – je ťažké. 
Najmä ak ma, takisto ako i viacerých z vás, 
spájajú s ním celé hodiny, dni, týždne, strávené 
spoločne v divokej prírode – v jaskyniach, ktoré 
boli Erikovou celoživotnou záľubou. Nemenej 
náročné je predstaviť vám, na len pár spísaných 
riadkoch, aký bol Erik Kapucian nadšený, vyni-
kajúci jaskyniar. V dvoch-troch posledných de-
kádach bol istotne jedným z najlepších a najvše-
strannejších speleológov na Slovensku.

S Erikom som sa zoznámil na strednej škole, 
ktorú sme obaja navštevovali. On študoval rast-
linnú výrobu, ja zootechniku. Povšimol som 
si raz na konečnej za ŽOS-kou, kde sme práve 
po skončení vyučovania mali nastúpiť do auto-
busu, zhovorčivého a sebavedomého mládenca 
– ktorý nadšene rozprával svojim spolužiakom 
čosi o – jaskyni. Zachytil som to slovko, a opýtal 
sa toho štíhleho chlapca, o akej jaskyni to hovo-
rí a kde tá leží. Keď mi spomenul, že ide o bájnu 
plazivkársku a úžinovú jaskyňu Malá skala, 
pod Veterlínom – tu, v Malých Karpatoch, ne-
ďaleko Bukovej – hneď sme si padli do oka... 
Už onedlho s Erikom trávime kontinuálne tri 
čarovné zimné dni na správcovskej chatke pri 
smolenickej jaskyni Driny, ktorú nám veľkory-
so zapožičal správca jaskyne, nezabudnuteľný 
pán Sládek, a tri celé dni hľadáme a zisťujeme 

v okolí, v Hlboči, na Cejtachu, na Komperku 
i nad Husím stokom jaskyne... Nasleduje zo-
známenie sa s Erikovými kamarátmi z chatovej 
osady Majdán – Marcelom Griflíkom a Zolom 
Ághom. S nimi a s Erikom sme vytvorili malú, 
no mimoriadne v nasledujúcich rokoch, čo sa 
týka jaskýň, účinnú, výkonnú a zohratú skupin-
ku – štvoricu. A spomínam si rád aj na špeciálnu 

Slovenský raj je od roku 1985. Keďže väčšina 
hlavných priestorov Stratenskej jaskyne už 
bola v tom čase objavená, ďalší prieskum si 

vyžadoval veľa driny, ale to ho neodradilo. 
Zúčastňoval sa na mnohých kopáčskych a me-
račských prácach. Niektoré viedli k objavom, 
napríklad v Priamej chodbe, Zatopenej chodbe 
a i. Spolupodieľal sa na objave nových pries-
torov v Okienkovej jaskyni a Veľkej chodby 
v jaskyni Duča.

Pravidelne sa zúčastňoval klubových jas-
kyniarskych týždňov v Slovenskom raji, kde 
brával aj svoje deti, chlapcov Petra a Tomáša. 
Z nich sa postupne stali jaskyniari, ktorí v sú-
časnosti patria k tým najaktívnejším v rámci 
klubu.

Prajeme ti ešte veľa rokov, dostatok síl a kilo-
metre nových objavov!

Za Speleologický klub Slovenský raj 
Peter a Tomáš Hovorkovci

Trio Hovorkovcov: vľavo starší syn Peter, v strede mladší 
syn Tomáš, vpravo otec Paľo. Foto: Tomáš Hovorka

Erik Kapucian v roku 2005 pri budovaní základňovej 
plošiny pre budúci 1. bivak v jaskyni Mesačný tieň. Foto: 
B. Šmída
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návštevu u Kapucianovcov doma, kedy 
ma jeho starostlivá, láskyplná mama 
„preskúšala“, o čo ide v prípade tej spe-
leológie, a či náhodou nerobíme nejakú 
neplechu, keďže Erik sa začal víkenda-
mi a v piatky poobede záhadne vytrácať 
z domu... A v nedele večer nosil domov 
plno čudesného ílovitého oranžového 
blata... Ale obaja sme s Erikom v skúške 
obstáli, najmä ak sa Erikova mamina 
dozvedela, že som tiež učiteľské dieťa. 
Nasledovala tvrdá učňovská epizóda pod 
dohľadom zapáleného jaskyniara Ivana 
Demoviča na Dobrej Vode, zrealizovali 
sme potom prvé chlapčenské „expedí-
cie“, či skôr vtedy ešte len dobrodružstvá 
v Slovenskom raji a v Slovenskom kra-
se. Neskôr sme sa, prirodzene, vo veku 
-násť už osamostatnili a začali chodiť 
do Čachtickej jaskyne pri Novom Meste 
nad Váhom. V nej sa Erik, popri obja-
vovaní, naučil všetkému, čo prieskum-
né jaskyniarstvo vyžaduje: vedieť akciu 
zorganizovať, pracovať v kolektíve, liezť, 
mapovať, získal fyzickú výdrž.

Ďalšou významnou kapitolou Erikov-
ho jaskyniarskeho života boli hlbočizné 
priepasti v pohorí Velebit v Chorvát-
sku. Prekrásne dvoj- či až trojtýždňové 
výpravy sem sme organizovali skoro 
každé leto. Výprav bolo celkom 12. Tu 
sme objavili a preskúmali, okrem iných, 
spoločne tiež dve fenomenálne jaskyne, 
ktoré dodnes patria k najhlbším na sve-
te! Lukinu jamu a Slovačku jamu. Do 
prvej z nich sme v 1994-tom uskutočni-
li pätica Šmída, Griflík, Ágh, Vykoupil 
a Kapucian dokonca zostup až na dno, 
do hĺbky vtedy -1355 m, čo je niečo ako 
keď horolezci dobijú vrchol osemtisí-
covky v Himalájach. O Erikovi, ktorý 
sa vyskytoval v jaskyniach často a pravi-
delne, každý vedel, že nabral ohromné 
skúsenosti – preto bol vždy vyhľadá-
vaným partnerom, či už do dvoj- ale-
bo trojčlenného zostupového družstva. 
Jednoducho, s ním sa nikdy nikto do 
podzemia zostúpiť nebál – ísť s ním 
skúmať jaskyňu bolo, aj z hľadiska bez-
pečnosti, pomyslene niečo ako vyhrať 
lotériu. Vedel si totiž spoľahlivo a úspeš-

Erik Kapucian (v spodnom rade tretí zľava) s partiou po trénin-
govej lezeckej akcii v priepasti Ohnište v roku 1994, pripravovali 
sme sa na výpravu do Velebitu.

Erik Kapucian (druhý zľava) s priateľmi geológmi v roku 1993 
po dobytí najvyššieho vrcholu Islandu (Hvannadalshnúkur,  
2110 m), vľavo Lívia Ludhová, vedľa Erika himalájista Rudo 
Mock s Braňom Šmídom. Foto: Ľ. Kohan

Erik s kamarátmi pri lete do Caracasu v roku 2005 (vedľa 
neho J. Pavlík, za ním M. Griflík, pri okienku B. Šmída so Z. 
Hochmuthom). Foto: M. Majerčák 
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ne poradiť v akejkoľvek neštandardnej situácii, 
a tie prieskum neznámych jaskýň prináša.

Ešte keď sme chodili na výšku, túžili sme sa 
pozrieť aj do pralesov a do zaoceánskych kon-
čín, odkiaľ sme dovtedy o ohromných jasky-
niach čítavali len z reportov a knižiek od naj-
lepších jaskyniarov sveta, Francúzov a Britov. 
S Erikom sa nám to podarilo konečne v roku 
2003, kedy sme sa, už ako zdatní zrelí muži, 
tesne post-tridsiatnici, vybrali do Venezuely 
– a rovno na panenské stolové hory tepuy.  
V masívoch Roraima a Churí sme tam potom 
v slovensko-českej partii počas niekoľkých 
výprav objavili a zdokumentovali postupne 
44 kilometrov podzemia, a Erik, spoločne  
s Mariánom (Majdom) Majerčákom a Venezu-
elčanom Javierom, tu našli sólo v trojici jednu 
z najkrajších jaskýň, plnú geomikrobiálnych 
útvarov – Cueva Cañón Verde, čiže „Zelený 
kaňon“. Kto z vás si bude chcieť lepšie spra-
viť obraz o tom, akú mnohostrannú rolu 
pri týchto expedíciách zohral Erik Kapucian 
– pozrite si čarovný film Tepuy od Paľa Bara-
báša, ktorý bežal v kinách. V ňom nájdete aj 
kľúč k odpovediam, čo tajuplné tiahlo stále 
zas a znovu Erika do podzemia, aké mal od-
hodlanie.

Najdlhšími jaskyňami na Slovensku sú tie 
Demänovské, hneď po nich je v dĺžkovom reb-
ríčku najväčších slovenských jaskýň umiestnená 
ohromná jaskyňa Mesačný tieň v Tatrách, dlhá 
dnes už 35 km. Jej systém divokých priepastí, 
labyrint meandrov, úchvatných podzemných 
riečok ale aj nebezpečných závalov – je nekoneč-
ný. Objavili sme ju v roku 2004. A viete, aj kto 
sa významnou mierou podieľal na jej spoluob-
javovaní a prieskume? No predsa – Erik Kapu-
cian! Jeho vklad do výskumu tohto jedinečného 
geografického úkazu, jaskyne, ktorá sa nájde 
tak možno raz za 100 rokov, je značný. Preto, 
na jeho počesť, sme sa s priateľmi, s ktorými 
Mesačný tieň naďalej skúmame, tu rozhodli 
pomenovať jednu z novoobjavených veľkých 
siení systému, ako – Dóm Ing. Erika Kapuciana.

Erik, lúčim sa s Tebou za všetkých našich 
kamarátov, ako predseda Speleoklubu Univer-
zity Komenského v Bratislave, ktorého si bol, 
od jeho založenia, jedným z jeho najplatnejších 
členov. Zároveň za Slovenskú speleologickú 
spoločnosť, ktorá nás zastrešovala a Tvojich 
kolegov zo Speleoklubu Červené vrchy a Spe-
leodiver, ktorých členom si sa stal neskôr. Za 
všetkých slovenských, no i českých, chorvát-
skych a dokonca aj brazílskych či venezuelských 

Erik v roku 2005 počas prieskumu jaskyne Kryštálové oči (Ojos de Cristal) na hore Roraima vo Venezuele. Foto: B. Šmída



119Spravodaj SSS 2/2020 Spoločenské správy

jaskyniarov, ktorí mali tú príležitosť sa s Tebou 
na niektorej z akcií stretnúť, uskutočniť spo-
ločne s Tebou prekrásne objavy a dosiahnuť 
cenné výsledky – a bolo ich naozaj nespočetne. 
Objavovali sme spoločne s Tebou tu na Sloven-
sku tiež v Hačovej jaskyni alebo Bobačke pod 
Muránskou planinou, neskôr si sa, aj ako výni-
močne zdatný lyžiar, venoval tiež výskumu stu-
dených priepastí v Červených vrchoch, zúčastnil 
si sa ďalších a ďalších výprav, do Macedónska, 
či dokonca aj na exotický poloostrov Yucatán 
v Mexiku. Pri jaskyniarstve zostane väčšina zá-
ujemcov maximálne tak rok, dva, najviac ak tri. 
Erik sa venoval jaskyniarstvu kontinuálne viac 
ako 30 rokov. Je to rovnako dlho, ako skúmam 
jaskyne ja – a na Slovensku poznám už len 
pár ľudí, ktorí pri tomto koníčku či, dalo by 
sa povedať, aj životnom štýle, vytrvali rovnako 
dlho. Možno len 1 %. Erik sa okrem toho ve-
noval pravej exploračnej speleológii, intenzívne 
a v takmer celej jej škále. Za takú dobu sa zo 
speleológa stane Majster v obore – Jaskyniar 
s naozaj veľkým J. A Erika Kapuciana si navyše 
väčšina z nás bude navždy pamätať ako pravého 
tímového hráča, zároveň milého, vždy ústreto-
vého a nápomocného. Ako skutočného priateľa 
a dobrého, pohodového človeka.

Bolo mi cťou s Tebou spolupracovať, toľko 
zaujímavého prežiť a spoznať, drahý Erik.

za kamarátov z jaskýň
Braňo Šmída

Spomienka na Jozefa Gaála

Jaskyniari z Rimavskej Soboty, starší členo-
via SSS a jeho priatelia venujú tichú spomien-
ku Jozefovi Gaálovi, zakladateľovi Oblastnej 
skupiny SSS Rimavská Sobota, ktorý by sa 
v tomto roku dožil 70 rokov. Vlani, v roku 
2019, uplynulo dvadsať rokov od jeho neča-
kanej náhlej smrti vplyvom srdcovej embólie.

Jozef Gaál už začiatkom sedemdesiatych ro-
kov zgrupoval okolo seba mladých nadšencov, 
začínajúcich amatérskych jaskyniarov, ktorí sa 
na jaskyniarskom týždni v Gombaseku, v roku 
1972, stali členmi Slovenskej speleologickej 
spoločnosti. Skupinu viedol vyše dvadsať ro-
kov, bol organizátorom viacerých pracovných 
táborov v Drienčanskom krase a na Pohan-
skom hrade a v roku 1988 aj celoslovenského 
Jaskyniarskeho týždňa SSS. Stál pri objavoch 

jaskyne Podbanište a Jaskyne pri Holom vrchu, 
významne sa podieľal na prieskume a doku-
mentácii jaskýň Drienčanského, Jelšavského 
a Kameňanského krasu, ako aj pseudokrasu 
Cerovej vrchoviny a Poľany. Svojou prácou  
a materiálnym zabezpečením uzáverov výraz-
ne prispel k ochrane najvýznamnejších jaskýň 
Drienčanského krasu. Organizačne a mate-
riálne zabezpečoval aj prevoz a postavenie te-
rénnej základne skupiny pri Slizkom. Bol or-
ganizátorom a spoluorganizátorom viacerých 
jaskyniarskych výprav do Poľska, Maďarska, 
Rumunska, Ukrajiny, Bulharska a Talianska 
(v roku 1976 s jaskyniarmi zo Zvolena a z Ru-
žomberka zostúpil na dno 920 m hlbokej 
priepasti Michele Gortani). Bol iniciátorom 
náročných čerpacích akcií vo vyvieračke Kad-
lub, vďaka ktorým sa podarilo objaviť výverové 
podzemné priestory jaskynného systému.

Jozef Gaál zasial semienka speleológie v Ri-
mavskej Sobote, z ktorých v krátkom čase vy-
rástla úspešná jaskyniarska skupina. Jej člen-
ská základňa sa odvtedy rozšírila o mladých 
záujemcov, ktorí v podzemí pracujú pre svoje 
potešenie, zároveň však prinášajú celospolo-
čensky mimoriadne cenné poznatky o kraso-
vých javoch južného Slovenska.

členovia Oblastnej jaskyniarskej skupiny  
Rimavská Sobota

Jozef Gaál (vpravo) s Karolom Ďurčíkom pri odčerpaní 
sifónu v jaskyni Kadlub v roku 1981. Foto: L. Benedek
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The second issue of the bulletin in 2020 contains details of the recent activities of cavers in 
Slovakia and abroad in text and pictures. It opens with the annual report of the Slovak Spe-
leological Society (SSS) in 2019 written by the SSS chairman Peter Holúbek. In the report he 
writes about the activities of the organisation, about events, which took place in 2019 and the 
results achieved in various areas of its operation. Detailed reports of individual caving clubs and 
speleological groups follow, providing a breakdown of their activities during the past year. Af-
terwards, an overview of the financial position of the SSS in 2019 is presented. The bulletin also 
contains up-to-date lists of both the longest and deepest caves in the Slovak Republic, compiled 
by J. Tencer as of March 2020. There is a list of addresses of caving clubs and groups in Slovakia, 
as well as an overview of the active webpages of Slovak cavers and useful addresses of national 
and international speleological organisations. Next, archaeologist Marián Soják gives a helping 
hand to cavers with an article about what to do with archaeological finds in caves according to 
the law. Nela Filipčíková from Comenius University invites readers to the Summer School of 
Speleothem Science, which will be held in 2021 in China. As usual, the last part of the bulletin 
includes Social News.

Compiled by Lukáš Vlček






