Činnosť jaskyniarskyCh skuPín a kLuboV
V roku 2021
jaskyniarska skuPina aDama VaLLu – TerChoVá
lami skúsiť objaviť v tejto lokalite niečo nové.
Naši členovia sa zúčastnili na pracovných
akciách v Strážovských vrchoch a na víkendovej pracovnej jaskyni v Slovenskom krase.
Dúfame, že nový rok prinesie viac akcií a nové
podzemné priestory.
Tomáš Hampl

V uplynulom roku
sme na našich lokalitách zaznamenali
dvadsaťsedem akcií, z ktorých sme
vytvorili len štyri
technické denníky.
Najviac akcií máme
vykonaných vo Vrátnej doline, kde sme často
chodievali pozorovať hydrologický stav Vyvieračky a okolitých občasných vyvieračiek.
Tiež sme pozorovali správanie už známych
prievanov. Hlavne v zimnom období sme
merali teploty výduchov, konkrétne Sondu
č. 9 a Jaskyňu paroháčov. Kontrolovali sme
jaskynné uzávery jaskýň a na niektorých sme
spravili údržbu.
S jaskyniarmi zo Strážovských vrchov sme
po dohode s varínskymi jaskyniarmi v zime
navštívili Strateneckú priepasť, určite by sme
chceli nadviazať spoluprácu a spoločnými si-

Historická fotografia z Jaskyne nad vyvieračkou
vo Vrátnej doline, Štefan Mucha a Adam Vallo na
križovatke dňa 15. 5. 1997. Foto: Š. Mucha

jaskyniarska skuPina araGoniT
Už po trinásty rok bola činnosť jaskyniarskej
skupiny Aragonit zameraná na úpornú prácu
v lokalite lom Kraľovany 2 v oblasti Prírodnej
pamiatky Kraľoviansky meander, kde sme sa
zamerali najmä na pokusy o predĺženie jaskyne Ľudmila pripojením k jaskyniam Pirátska
zátoka a k Jaskyni nad diamantovým vŕtaním.
Je to i preto, že dominantnejšiu lokalitu v Malej Fatre zatiaľ nemáme. Celkovo sme v tomto
roku zorganizovali 43 jaskyniarskych akcií;
z toho 36 v lome Kraľovany 2. Zamerali sme
tromi polygónovými ťahmi 9,29 m nových
priestorov v jaskyni Ľudmila, ktorú sme takto
napojili na polygónový ťah v jaskyni Pirátska
zátoka, čím Ľudmila dosiahla dĺžku 286,74 m.
Päť akcií sme uskutočnili na zahraničnej akcii
na Istrii v Chorvátsku, v oblasti sprístupnenej
jaskyne Jama Baredine – v závrte Speleolit
a v Juránskej jaskyni.
Organizačné správy SSS

Posledná akcia, na ktorej sme zamerali pripojenie Pirátskej
zátoky k Ľudmile. Jaskyňa má teraz 286,74 m. Ešte stále to
nie je najväčší objav v Malej Fatre. Ten má na konte Adam
Vallo s objavom 622 m dlhej Jaskyne nad vyvieračkou. No
druhý najväčší objav v Malej Fatre to už rozhodne je.
Zľava doprava E. Piovarči, J. Litvík, T. Hulla.
Foto: M. Hulla
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Niekoľko prvých akcií v lome sme v marci
venovali sondovaniu pod zrúteným portálom
Pieskovej jaskyne. Práce tu však opäť začali byť
dosť riskantné, hrozilo zosúvanie blokov do
sondy. 10. januára sme ťažili sutinu vo vchodových častiach Ľudmily, aby sme rozšírili priestor za plazivkou v smere ku Pirátskej zátoke.
2. marca sme sa zastavili v ponornej jaskyni H5
pod hradom Strečno a na dne sondy sme zaznamenali hojnosť salamandier (štyri jedince)
obzreli sme si aj novoobjavenú a perspektívnu
ponornú jaskyňu cca 25 m severne od jaskyne
H5, bohatú na stropné, dnové a bočné korytá
a pendanty. Zrejme objav roka v Malej Fatre.
Na lokalite sme sa zastavili ešte aj 18. apríla,
aby sme zdokumentovali bohatú morfológiu
tejto fluviokrasovej riečnej jaskynky. Škoda, že
sme to tu pred 37 rokmi, keď sme tu intenzívne pracovali, lepšie neprešmejdili. O abri sme
vedeli, no akosi nás nenapadlo tu zakopnúť,
pretože bolo malé a plytké, zarastené trávou.
Po kontakte s jaskyniarmi z Varína sme uskutočnili na tejto lokalite 8. mája spoločnú akciu
(P. Cvacho, A. Cvachová, E. Piovarči, M. Hulla,
J. Juríček). M. Hulla a J. Juríček naťažili na
čelbe dvadsať prepraviek ílu, piesku a štrku.
Dohoda bola taká, že môžeme na lokalite pracovať kedykoľvek budeme mať čas. Napokon
sme však do konca roka už čas nemali, tak nás
pohltila práca pod portálom jaskyne Pirátska
zátoka, kde sme sa nádejali, že prenikneme do
nových priestorov v smere k Jaskyni udavačov.
Dňa 27. apríla boli zahájené prvé kopáčske
práce v jaskyni Pirátska zátoka s cieľom pripojiť ju k jaskyni Ľudmila a zistiť, či jaskyňa pod

závalom spôsobeným ťažbou lomovej
steny nepokračuje smerom k Jaskyni
udavačov. Netušili sme však aké to bude
tvrdé a dlhé rozprávanie s hlušinou
a blokmi. Počas prác sme boli navyše
celý rok neustále pod hrozbou rútenia
skál a blokov zo strmej zvetrávajúcej
lomovej steny nad portálom jaskyne.
7. marca sme v nízkom portáli jaskyne
pri sondovacích prácach narazili na zakopanú mrežu, ukradnutú z naposledy
vylomeného uzáveru jaskyne Ľudmila.
Takže už 7. marca máme prvý skromný
zátoka. objav :) Huráá... 4. mája sme sa už cez
stenu na pravoboku pod portálom počuli, najprv poklepom, potom došlo aj
na hlasový kontakt, čo nás poriadne povzbudilo. Vo výkope sa už začalo objavovať aj množstvo úlomkov sintrovej a kvapľovej výzdoby.
16. mája sa popri pracovnej akcii v Pirátskej
zátoke konala aj exkurzná akcia v jaskyni Ľudmila – jaskyňu si prišli obhliadnuť chlapci
z Istebného a Veličnej Roman Zaťko a Martin
Janiga a priložili aj ruku k dielu. Pomohli nám
vyťahať pekných pár bločkov zo sondy. Chlapci
ďakujeme! Na našej jedenástej akcii, 30. mája
(Sárka, Maja, Hulla, Piovarči), sme v sonde pod
portálom jaskyne narazili na intenzívny chladný prievan, čo nám značne zdvihlo morálku po
tom, čo Peťo Kozoň na predchádzajúcej akcii,
23. mája, zhodnotil situáciu v sonde ako – že
tu aj tak ide len o márne a zbytočné mrhanie
silami.
Na viacerých ďalších akciách sa portál vchodu jaskyne Pirátska zátoka začal zväčšovať.
Pravidelne sme ťahali na každej akcii po 33
prepraviek, až sme na šestnástej akcii, 4. júla,
dosiahli dno pod zrútenými troskami blokov
a sintrov v hĺbke 2,7 m, no zatiaľ len na malej,
úzkej ploche. Pri extrémnych letných horúčavách (okolo 35 stupňov) sa chladný vzduch,
prúdiaci z masívu zo špár medzi sintrami
smerom od udavačky, v teple rozpálených brál
zrážal až na paru. 4. júla sa konala v jaskyni
Ľudmila ďalšia exkurzná prehliadka – prišiel si
ju pozrieť freedivingový potápač Martin Gallo
s partnerkou Luciou Gurovou. Šoféroval akciu
a po prehliadke v jaskyni sa aktívne zapojil do
kutacích prác pod portálom v Pirátskej zátoke.
Zo závalu lovíme stále častejšie aj pekné kúsky
kvapľovej a sintrovej výzdoby. Na dvadsiatej
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Miesto prepojenia jaskyne Ľudmila s Jaskyňou Pirátska
Foto: E. Piovarči
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akcii, 25. júla, ťaháme zo sondy jeden
z najväčších blokov. V najväčšej núdzi nám
na pomoc prišiel Roald Tretiník z Národného parku Malá Fatra, ktorý okrem toho,
že odšoféroval akciu, tvrdo popracoval na
rozbíjaní a ťahaní blokov spod portálu
(P. Lauko, R. Tretiník, E. Piovarči). Na 21.
akcii, 1. augusta, (P. Lauko, E. Piovarči,
P. Grochal) sme skúmali niekoľkotonový
stropný blok, pri ktorom nad nami držali
ochrannú ruku všetci anjeli strážni.
7. až 17. augusta sme vycestovali na
našu letnú lokalitu na Istrii. Cestovali sme Toľko ľudí na akcii - to sa u nás len tak ľahko nevidí! Zľava
v dvoch autách v zostave P. Lauko, E. Pio- doprava Peter Kozoň, Eduard Piovarči, Roman Zaťko, Martin
varči, P. Grochal, P. Kabzan, M. Puškášová, Hulla, Martin Janiga. Foto: S. Puškášová
S. Puškášová, M. Piovarčiová, A. Piovarčiová; jaskyniari sme boli však len traja. Prvý
deň sme traja pôsobili v horách Julianiek,
kde nám však veľmi neprialo počasie. Prebivakovali sme v Kranjskej Gore, kde sa
odpojila hlavná časť výpravy, aby v noci
zo 7. na 8. augusta dorazila na jamarskú
základňu pri Jame Baredine. Od chaty pod
Mangartom som urobil výpad k sedlu pod
Mangartom, okolo chodníka som videl
samé poruchy a priepastky hltajúce vodu,
dokonca poprekrývané vlnitým plechom,
aby do nich nepadali ovce ani ľudia. Medzi
chatou a veľkým parkoviskom je obrovský
krasový závrt s priemerom okolo 200 m Tradičné fotenie nad jazerom s kopáčskym pozdravom slnku
a hĺbkou 30 až 50 metrov. Nuž, žasol som slnku, 9. máj 2021, zľava doprava M. Hulla, P. Kozoň, S.
nad divokosťou i malebnosťou tunajšieho Puškášová. Foto: E. Piovarči
krasového reliéfu. Nádherný kút Julianiek.
Ostatne, kde to tam nie je krásne? Na Istrii na video. Za prekážkou sú jednoznačne voľné
sme po troch technicky i fyzicky náročných priestory.
Opäť na Slovensko. Na 28. akcii, 28. augusta,
akciách v 20 m hlbokej priepasti Speleolit, kde
sme opäť osadili viazacím drôtom spevnené Jano Litvík, vylovil z dna sondy v krásne kúsky
rebríky a robili sme hydroťažbu sedimentu, po- jazerných sintov (P. Lauko, E. Piovarči, J. Litvík
trebovali odtransportovať do Juranskej jaskyne a jeho najmladší, siedmy syn Matej). Na 29.
v poriadnej horúčave zhruba 100 litrov vody akcii, 5. septembra, (M. Hulla, E. Piovarči, M.
v niekoľkých plných ťažkých batohoch, aby sme Božek) sme sa ledva dostali na akciu, no i tak
prepláchli kanál, v ktorom sa snažíme cez sedi- sme za hodinu dali 33 nákladov. M. Božek nás
menty podkopať popod strmo naklonený strop. naháňal ako besných psov, akciu sme zakončili
Nuž plahočili a potili sme sa s tým nákladom kúpaním v splave na potoku. 30. akcia, 12.
napokon v horúčave sami traja, prenášajúc ba- 9. (M. Hulla, E. Piovarči, J. Litvík) – ťahačka
tohy z jednej kopy na druhú, až na dno veľkého blokov, dali sme 33 nákladov. 31. akcia, 14. 9.
priestoru jaskyne, kde sme v klesajúcom záreze (E. Piovarči a J. Litvík) – obhliadka uzáveru
vybudovali priehradu z ílu, vystlanú igelitom, jaskyne Ľudmila.
Až na 32. akcii, 19. septembra (M. Hulla, E.
do ktorej sme naliali všetku vodu, a naraz sme
ju prívalovo vypustili do výkopu. Bol to poriad- Piovarči, J. Litvík), sme dospeli k priamemu
ny hukot. Celý pokus a zvuk sme zaznamenali spojeniu Pirátskej zátoky s Ľudmilou – máme
Organizačné správy SSS
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musieť v lete 2022 domerať koncové časti jaskyne na Galvasovej méte a posnažiť sa pripojiť
k systému aj Jaskyňu udavačov, čím by sme sa
mohli posunúť na prvú priečku medzi jaskyňami v Kraľovianskom meandri. Čo však bude,
vzhľadom na gravitačné horninové nestability
spôsobené ťažbou a zvetrávaním lomovej steny, iste veľmi náročné. Lomová stena, hlavne
na jar, intenzívne zvetráva.
Chcem napokon poďakovať všetkým šoférom, najmä však Sárke Puškášovej, Janovi
Litvíkovi a Peťovi Laukovi, pri ktorých sme sa
po kopaní vždy dostali do vody aj k zimnému
a jarnému otužovaniu, a vždy sme mali dostatok času najmä na prácu. Záverečná štatistika
členov, čakateľov a priaznivcov JS Aragonit
s počtom odpracovaných akcií: Roman Zaťko
(1), Marek Janiga (1), Roald Tretiník (1), Martin Gallo (1), Lucia Gurová (1), Magdaléna
Puškášová (2), Michal Božek (3), Tomáš Hulla
(3), Mária Piovarčiová (5), Peter Kozoň (7),
Juraj Juríček (8), Ján Litvík (8), Peter Lauko (9),
Peter Grochal (11), Sárka Puškášová (14), Martin Hulla (26), Eduard Piovarči (43).
Eduard Piovarči

radosť, ruky sme si už podali! Sme nadšení
a oslavujeme 33 nákladmi. Celkom 21-krát sa
nám podarilo dať 33 nákladov. Do konca roka
sme spod portálu vyťažili 772 nákladov, čo
predstavuje cca 20 kubických metrov sutiny,
no nepodarilo sa nám v sonde prerúbať do
plochej úzkej plazivky, z ktorej vanie prievan.
Bolo treba ešte rozdrviť dva veľké bloky, aby
sme mali pohodlnejší prístup len k nahliadnutiu ďalej smerom k Jaskyni udavačov.
Na predposlednej, 32. akcii, sme najprv šli
do ľadovej vody, a potom sme sa s autom
vracali od potápačskej základne nahor do
sedla pod jaskyňu, no uviazli sme na strmých
zľadovatených úsekoch cesty, a namiesto plánovanej akcie sme tak mali čo robiť, aby
sme auto vôbec dostali z lomu hore do sedla,
a potom domov. Na konci roka, po veľkom
odmäku, nám zo stropu portálu druzgol do
sondy veľký, niekoľkotonový balvan, čo našu
snahu prebíjať sa k Jaskyni udavačov celkom
zabilo. Nebudeme tu už môcť ďalej riskovať.
Natiahli sme ešte posledné tri polygónové
ťahy, ktorými sme napojili jaskyňu Pirátska
zátoka na polygónový ťah Ľudmily, čím sme sa
dostali na novú dĺžku 286,74 m. Aby sme jaskyňu dĺžkovo dostali na druhú priečku medzi
jaskyňami v Kraľovianskom meandri, budeme

Správa je redakčne krátená, plná verzia je k dispozícii u predsedu JK

jaskyniarska skuPina araChnos – sLoVenský kras
ďalších, zatiaľ perspektívnych častí horného
poschodia.
V Jaskyni v ponore Jašteričieho jazierka sme
pracovali na opravách hrádzi, aby vydržali
dlhšiu dobu. No na ďalší útok nám naše

Členovia Jaskyniarskej
skupiny Arachnos – Slovenský kras vykonávali,
tak ako každý rok, aj
v roku 2021 podzemné
a povrchové akcie. I keď
na pracovných akciách
bolo cítiť voľnejšie tempo, veríme, že v roku 2022
to dobehneme.
V roku 2021 sme sa do Gombaseckej jaskyne
dostali iba raz. Zamerali sme sa na prieskum
v hornom poschodí, kde sme sa popod zával
chceli dostať do ďalších priestorov. Po rozšírení
zasintrovanej úžiny v závale sa nám podarilo
postúpiť ďalej o 5 m. Žiaľ, priestor sa úplne
zavrel a lokalitu sme pridali do zoznamu tých
neperspektívnych. V tomto roku sa chceme viac
venovať komínu nad odbočkou a preskúmaniu
Spravodaj SSS 1/2022

Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, na zábere Ľuboš
Suchý. Foto: L. Juhász
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neoprény s hrúbkou 3 mm už nepostačovali.
Z tohto dôvodu sme postupové práce pozastavili, kým si nezadovážime hrubšie neoprény. Tie sa nám podarilo zabezpečiť koncom
roka 2021. Plánujeme, že v tomto roku, až
pominie sneh, budeme pokračovať v postupových prácach. Počas opravy hrádzí sme sa
zamerali aj na čistenie chodieb od nanoseného materiálu, ktorý sa tam za desaťročia
nazbieral. V priebehu troch akcií sa nám
podarilo z jaskyne vyniesť vyše 40 kg hadíc,
káblov, hnijúcich dosiek, skorodované náradie a pozostatky kusov odevu.
V roku 2021 sa naši členovia zúčastnili na
overení spôsobilosti dobrovoľných jaskynných
záchranárov Horskej záchrannej služby. Tiež
sa zúčastnili na cvičeniach HZS i samostatných nácvikov v priepastiach Slovenského krasu, kde počas cvičení kontrolovali znečistenie
priepasti od kadáverov uhynutých zvierat a odpadu nahádzaného ľuďmi. V kontrolovaných
priepastiach nezaznamenali žiadne znečistenie.
V neposlednom rade sme sa, ako vždy, venovali aj povrchovému prieskumu v rôznych
častiach Slovenského krasu, kde sme zaznamenali zaujímavé miesta, ktorým sa budeme
v nasledujúcom období venovať. Vykonali sme
spolu 11 akcií, z toho päť povrchových.
Ladislav Juhász
predseda jaskyniarskej skupiny

Márnica, na zábere Veronika Šichulová. Foto: M. Šichula

Jaskyňa v Ponore Jašteričieho jazera, na zábere Ladislav
Juhász. Foto: Ľ. Suchý

sPeLeokLub baDizer arDoVo
skum v 3. úrovni a zabezpečenie trasy pri
transporte zraneného jaskyniara, ktorý
bol cez doterajší priechod podľa HZS
takmer nemožný.
V dňoch 2. 6. – 6. 6. a 8. 9. – 12. 9.
2021 sme uskutočnili pracovné dni
na lokalite Jožiho diera (Józi lyuk),
ktorého sa zúčastnili jaskyniari
z klubov Badizer, Rožnava, Hájsky
klub športovej speleológie, Ružomberok,
Trnava, Strážovské vrchy, Tribeč, Dubnica nad
Váom, Terchová a česká skupina Dagmar. Pracovnú činnosť riadili a zároveň boli čelnými
priekopníkmi Juraj Kankula a Boris Blaškovič. Hlavná pracovná činnosť sa zamerala na
vyťaženie sutín nahromadených z predchá-

Pracovnú činnosť klubu sme zamerali
na lokalitu Ardovská jaskyňa, kde sme
v termíne od 30. 1. do 3. 4. pracovali
na otvorení nového prechodu z 1.
úrovne do 2. úrovne jaskyne. Celkovo sme tam odrobili 350 hodín. Zúčastnili sa ho šiesti členovia: Alexander Skokan (6 dní), Arpád Skokan (3
dni), Radko Kupec (4 dní), Ľuboslav
Siman (3 dni), Peter Papko (2 dni), najviac pracovních akcií mal Jakab Gabriel v počte 8 odpracovaných dní na tejto lokalite a traja
nečlenovia Alex Skokan (3 dní), Radko Kupec
ml. (2 dni) a Juraj Kankula (1 deň). Cieľom otvorenia nového prechodu bolo umožniť možnosť transportovania materiálu na další prieOrganizačné správy SSS
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metrov po pukline a prievane sa otvorila porucha smerom nadol, kde sa zostúpilo do
malej sienky. Na dne sa nachádza otvor s veľmi
výrazným prievanom, cez ktorý padá sutina
niekoľko metrov nižšie.
Alexander Skokan
predseda SKBA Ardovo

dzajúcich rokov a rozširovanie úžin v predpokladanom smere možného pokračovania. Táto
činnosť stála nemalé úsilie zúčastnených, kde
sa pracovalo často až do ranných hodín. Transport sutiny vyžadoval zapojenie až 8 – 10 osôb
pod povrchom, a keď to bolo možné, tak sa
inštalovala lanovka. Po presekaní niekoľkých

sPeLeokLub banská bysTriCa
li Dedkovo, avšak jaskyňu sa nám
otvoriť nepodarilo. Jaskyňa je uzavretá, všetko ostatné je v poriadku,
budeme musieť opraviť uzatvárací
mechanizmus.

Aj rok 2021 bol silne poznačený koronavírusovou pandémiou, v rámci jej
obmedzení sme minimalizovali spoločné
klubové akcie. Členskú základňu Speleoklubu Banská Bystrica v uplynulom
roku tvorilo 17 riadnych členov speleoklubu a súčasne členov Slovenskej speleologickej spoločnosti. SK BB v r. 2021 vykonával nasledovnú speleologickú činnosť:

Čačínsky kras. Nad obcou Čačín,
v masíve Stráne, takmer pod jeho vrcholom, bol v januári 2021 zaregistrovaný
nový geodynamický jav v podobe šachtového
prepadliska priemeru 1 m s hĺbkou asi 1 m
s veľmi intenzívnym výduchom teplého vzduchu. Objavil ho Ľuboš Hraško. Následne tu
začali v sonde kopať Ľuboš Hraško a Libor

Harmanecký kras. Vykonali sme revízne
návštevy Lastovičej jaskyne a Dolnej Túfnej.
V Harmaneckej jaskyni sme v uplynulom roku
nevykonávali činnosť. Dvakrát sme navštívi-

Jaskyňa v Stráni. Sanácia geologického prostredia, zabudovávanie spodného rámu a banskej TH výstuže. Foto:
I. Mlynáriková
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Jaskyňa v Stráni. Montáž oceľovej výstuže.
Foto: Š. Mlynárik
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V objavnom ponore bola vykonaná kontrola stavu
opevnenia dna pažnicami po veľkej
vode v máji 2021,
všetko v poriadku.
Tretím vchodom
do Ponickej jaskyne – Rudolfšachtou
boli vykonané dve
akcie na riečisko,
Nevyhnutá dezinfekcia 72 %. jedna za druhý siFoto: Š. Mlynárik
fón a druhá meračská a fotografická do Mamutieho dómu, bol zmapovaný úsek
od oceľovej pažnice po Mamutí dóm (80 m,
nič nové).
V zime sme hľadali výduchy zo systému, ani
teraz sme však žiadne nenašli.

Jaskyňa v Stráni. Vstup do podzemia je zabezpečený.
Foto: I. Mlynáriková

Štubňa, podarilo sa im preniknúť do voľných priestorov. Na základe výsledkov tohto
prieskumu sme sa rozhodli zrealizovať tu
sanáciu geologického prostredia a zabezpečiť
vstupnú šachtu hlbokú 7 m a uzavrieť vstup
do nej dočasným sanačným oceľovým pažením kombinovaným s banskou TH výstužou,
banskými pažnicami, záklopom z oceľových
vlnitých plechov a uzamykateľným uzáverom.
Bola vykopaná vstupná šachta a následne sme
prenikli do dvoch podzemných priestorov,
celkový postup 20 m pri hĺbke 10 m. Kopáčske
práce trvali 22 akcií. Na ďalších 23 akciách
sme realizovali zabezpečenie a sanáciu geologického prostredia, výrobu, dopravu a montáž
technického paženia.
Neďaleko bola zaregistrovaná neznáma úzka
ponorová jaskyňa klesajúca prudko do masívu,
nachádza sa takmer na vrchu svahu Stráne
nad trojicou významných výverov vôd na dne
doliny. Dostala meno Čačínska jaskyňa. Jaskyňa dýcha, toto je horný otvor. Aj tu sme vykonávali práce na rozšírení úzkych miest. Počas
štyroch akcií sme sa dostali do vzdialenosti cca
20 m pri hĺbke 10 m.
Obe lokality sme lokalizovali RTK-čkou, o objavoch sme informovali CHKO Poľana a Lesy SR.

Starohorský kras. Vykonali sme jednu revíznu návštevu Môcovskej jaskyne. Aj v Jeleneckej jaskyni sme vykonali jednu revíznu
návštevu jaskyne, všetko je v poriadku.
Spolupracovali sme aj so Speleoklubom
Ďumbier v Jaskyni mŕtvych netopierov.
Ochrana jaskýň. Na jar 2021 Martin Budaj a Štefan Mlynárik úspešne absolvovali
preskúšanie z odbornej spôsobilosti pre výkon strážnej služby (nové preukazy dodnes
nemáme).
V rámci strážnej služby sme aj v roku 2021
uskutočnili množstvo revíznych akcií v jaskyniach a na lokalitách Drienka, Pískavý Jano,
Medená, Pri šachte, Starý Drienok, Feďova,
Lovec medveďov, Dolná Túfna, Lastovičia,
Oravecké žriedlo, Kamenný mlyn a iné, počas
ktorých bol zistený odlomený (vplyvom prehrdzavenia) pánt na mreži vchodu do Feďovej
jaskyne, ináč neboli zistené žiadne poškodenia
uzáverov ani jaskýň. Uzáver Dolnej Túfnej je
stále v havarijnom stave – rozpadajúci sa kamenný múr uzáveru, jeho generálna oprava sa
nekonala ani tento rok.

Ponický kras. Hlavnou lokalitou tu bol aj
v minulom roku systém Ponickej jaskyne. Na
jar, po výdatných dažďoch, bola na lokalite
potopa, zatopené bolo územie okolo hnojoviska až po ponor do Mamuta a voda sa valila
aj do objavného ponoru. Drenáž od Rudolfšachty stále funguje, územie pri nej nebolo
zatopené.
Organizačné správy SSS

Ostatné činnosti. Aj tento rok sme na TVS
v Jakube v sobotu 4. 9. 2021 varili tradičný
jaskyniarsky guláš. Na tejto akcii sa zároveň
uskutočnila v náhradnom termíne aj odložená
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Zhrnutie. V roku 2021 zorganizovali členovia
klubu 71 pracovných akcií na svojom pracovnom území, kde odpracovali vyše 722 hodín
a objavili 40 m chodieb a jaskynných priestorov.
Aj v uplynulom blbom roku sme pokračovali
v bohatej činnosti s množstvom akcií, odpracovaných hodín v podzemí, aj objavmi so zameranými časťami jaskýň, a aj v inej činnosti,
súvisiacej s klubom a jaskyňami. Pred akciami
sme tvrdo aplikovali vysoko koncentrovanú
72 %-nú dezinfekciu v zmysle pokynu SSJ.
Veľmi kladne hodnotím, že drvivá väčšina
našich členov je riadne vakcinovaná, za čo im
veľmi ďakujem.
Ďakujem všetkým, ktorí si mazali ruky na
akciách v našich jaskyniach.
Ing. Štefan Mlynárik
predseda speleoklubu

výročná členská schôdza. Pripomenuli sme si
aj 40. výročie objavenia Ponickej jaskyne. Prišli
pomôcť variť, koštovať, niečo preliať, a hlavne ho skonzumovať, starí aj noví kamaráti
z klubu: Martin Budaj, Jaro Schwarz, Stacho
Mudrák, Peťo Púpava, Ľubko Styk, Marek
Novotňák, Marek Novotňák ml., Iveta a Števo
Mlynárikovci, Vladimír Šišiak – Šišo, Marta
Chladná, Ľuboš a Zuzka Hraškovci, stará garda, Terka Bérešová s batohom koláčov, Ivan
Ternuščák, Juraj Murgaš a kamaráti zo Speleoklubu Tribeč Zuzana Kosejová, Jozef Kosej
a Ľubomír Sapák. Na TVS Jakub boli realizované bežné údržbárske práce.
Naši členovia Stacho Mudrák a Martin Budaj naďalej pokračovali vo vývoji jaskyniarskeho informačného systému therion (http://
therion.speleo.sk).

sPeLeo braTisLaVa
sme potom zavŕšili prepojenie dňa 26.
6. 2021. V jaskyni sme ďalej spriechodnili prechod na dno, keď sme
v Rizikovej studni položili hliníkový
rebrík a osadili niekoľko stúpačiek.
V závere roka sme obnovili práce
v chodbe s lanovkou nad riečiskom
a vylezením komína nad ňou objavili
20 m dlhú chodbu, ktorá vedie vo výške
späť do Dómu nebeského dažďa. Zamerali sme
nové objavy zatiaľ v dĺžke 85 m a jaskyňa tým
dosiahla 375 m dĺžky. Na tejto lokalite sme
uskutočnili 23 akcií.

Aj rok 2021 patrí z jaskyniarskeho
hľadiska pre našu organizáciu k tým
úspešným. Vzhľadom na cestovné
obmedzenia sme viac aktivity venovali Malým Karpatom a v Tatrách
sme pracovali menej. Celkovo sme
v Borinskom krase objavili 134 m
nových priestorov, v Tatrách 27 m.
Členovia, čakatelia a priaznivci Speleo Bratislava odpracovali v záujmových územiach
skupiny v roku 2021 spolu 1807 hodín počas
100 akcií.
borinský kras
Už vo februári sme v horných partiách jaskyne Horná garda zistili lavínovými
vyhľadávačmi priaznivú
vzdialenosť 14,5 m od neďalekej jaskyne Stredná
garda, v časti známej ako
Plánovaný dóm. Nasledovali práce na prepojení, počas
ktorých sa neočakávane podarilo objaviť viac než 70
m nových priestorov vrátane Dómu uvoľnenia. Tieto
priestory sme zamerali a na
základe spresnenej mapy
Spravodaj SSS 1/2022

Práce na hornom vchode do Sedmičky. Foto: R. Nevařil
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tom meandra a priestorom Rum of ghost. Neskôr sme tento okruh využili počas exkurzných
prehliadok. Pracovali sme aj na úplnom dne
v hĺbke -97 m a v závere roku sme zamerali koniec Fragmentu meandra a prepojku. Tiež sme
upratali okolie vchodu na povrchu. V jaskyni
evidujeme počas roka päť akcií.
Obnovili sme práce na ponore Nová garda
povyše Hornej gardy (sedem akcií). Na viackrát
sme spevnili a navýšili hrádzu, vyskúšali sme
odvedenie vody aj s pomocou požiarnych hadíc. Vztýčili sme trojnožku, ktorú sme neskôr
spevnili. Ťažbu do hĺbky skomplikovali voľné
bloky po bokoch sondy. Tie sme kvôli bezpečnosti zhodili nižšie a postupne ich zlikvidovali.
Postup do hĺbky je preto minimálny, avšak
podstatne sa zväčšil profil sondy.
Nanovo sme natreli vchodové dvere do jaskyne Veľké Prepadlé J-1 a upevnili tu informačnú tabuľku. Vnútri v Hlavnej studni sme
skontrolovali kotvenia, vymenili skorodované
prvky a navrhli trenažér jednolanovej techniky
hodín. Dve akcie sme venovali monitorovaniu
a čisteniu závrtov na Okopanci povyše Gardového údolia, pričom bol prekopaný líščí brloh.
Po jednej akcii sme uskutočnili v jaskyniach
Líčšia, Eksplo a Vlčie jamy s čiastkovými
postupmi. V Trávnikovej rodinnej jaskyni
pracoval individuálne Ondrej Trávnik a počas
dvoch akcií upravoval vchodové partie.

Rozširovaná puklina s prievanom v Hornej garde viedla
k objavom a napokon aj k prepojeniu so Strednou gardou. Foto: R. Nevařil

Keď sme sa v polovici roka rozhodli, že vykopeme druhý vchod do jaskyne Sedmička,
predpokladali sme práce na niekoľko rokov.
Prvý výkop za pomoci malého bagra nastal 1.
júla a do jaskyne sme sa z povrchu dostali po
16 akciách 6. novembra. Súčasťou otvárky bolo
vyčistenie prístupovej cesty, vykopanie a zahádzanie vedľajšej sondy, vybudovanie lešenia
a zhlobenie rebríkov do vstupnej šachty. Pri
prekonávaní vertikálnej vzdialenosti 13 m sme
využívali aj elektrickú zbíjačku. Po dosiahnutí
prepojenia sme vnútorné studne zabezpečili
lanom a vystrojili hliníkovými rebríkmi. V decembri sme začali prienikové práce v závale
za Výstavnou sieňou v smere na Starú gardu
s postupom zatiaľ 3 m. Tiež sme uskutočnili
prvý traverz jaskyňou od starého vchodu. Na Kras Devínskej Kobyly
Počas prísnych pandemických opatrení, keď
lokalite sme dosiahli najväčší objem prác, konbolo obmedzené cestovanie medzi okresmi,
krétne 598,5 hodín počas 23 akcií.
Pri zisťovaní
vzdialeností rôznych partií Hornej
gardy od okolitých
jaskýň pomocou
lavínových vyhľadávačov, sme zistili aj krátku vzdialenosť (3 m) medzi
dvomi chodbami
v rámci Starej
gardy. Následne
sme počas dvoch
akcií túto dĺžku
prekonali a vytvorili tak okruh
medzi Fragmen- Zameriavanie polohy malých jaskýň v Javorovej doline. Foto: R. Nevařil
Organizačné správy SSS
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uskutočnili sme sedem
akcií v jaskyni Šumienka. Tak sme v januári
a februári vypratali
z hlavnej i z bočnej sieni pomocou lanovky
množstvo materiálu
a podstatne zväčšili objem jaskyne. V bočnej
sieni sme prenikli plazivkou do nového priestoru, ktorý sme po
sprístupnení a rozšírení nazvali Pandemická Úprava parkoviska pred základňou. Foto: R. Nevařil
sieň. Jaskyňu sme zamerali v dĺžke 39 m. V strednej časti sme tovali zlý stav vchodu. Celkovo sme v Tatrách
umiestnil datalogger zaznamenávajúci teplotu zaevidovali 17 akciíí, počas ktorých sme tu objavili 27 m a zamerali 38 m podzemných priesa vlhkosť ovzdušia.
torov. Činnosť tu prebieha v spolupráci s jaskyniarmi z iných skupín (Plavecké Podhradie,
Vysoké a belianske Tatry
V roku 2021 sa nám podarilo uskutočniť Trnava, Spišská Belá, Banská Bystrica, Košice,
len tri výjazdy do Tatier, v rámci ktorých sme Nicolaus, Ružomberok, Liptovský Mikuláš
pôsobili viacej v Javorovej doline než v masíve a OSJM), ktorým tu vyslovujeme poďakovanie.
Nového vrchu v Belianskych Tatrách. Čiastkový postup v Sedlákovej diere sme zaznamenali Činnosť na iných lokalitách slovenskej
na konci južnej vetvy (4 m). Hlavným príno- republiky
V záujmovej oblasti na severnom Záhorí,
som v tejto jaskyni je spriechodnenie skratky
do Bivakového dómu, ktorou sa vynechá jedno resp. na Myjave, boli lokalizované a zamezlanenie i traverz. Na Novom vrchu sme hľada- rané dve jaskyne dlhé 27,5 a 3 m. Pracovná
li nové lokality na základe lidarovej mapy, našli akcia spolu s jaskyniarmi z OS Orava viedla
sme len menej významné depresie. Vystrojili na Malú Babiu horu, kde sme zaregistrovali
sme kotvami niektoré úseky v Škaredom žľabe viacero malých jaskýň v pieskovcoch s dĺžkami
a zhodnotili sme možnosti v lokalite Skalný 5 až 15 m. V závere roku sme v Slovenskom
most (A-1). Po jednej akcii sa urobilo v Sú- krase zamerali dosiaľ neregistrovanú Tibiankozej jaskyni, v Jaskyni starých objavite- sku jaskyňu (25,5 m). Tradične sme sa zúčastľov a v Príležitostnej vyvieračke, všade bez ňovali spoločných pracovných akcií s Jaskyvýraznejšieho postupu. V Javorovej doline vo niarmi Plavecké Podhradie, so Speleoklubom
Vysokých Tatrách sme hlavne pomáhali po- Trnava a Speleoklubom Nicolaus. Jeden člen
tápačom okolo J. Blaha v prieskume Mokrej sa pravidelne zúčastňuje cvičení jaskyniarskej
diery. Na tretej akcii sa tu podarilo vodnou záchranky.
Spolu so Speleoklubom Trnava sme v auguscestou prepojiť jaskyňu so Suchou dierou.
Popri potápačských aktivitách sme sa tu veno- tovom termíne zorganizovali úspešný 10. ročvali dokumentácii malých jaskýň povyše hlav- ník Speleoškoly pre verejnosť. Viacero exkurzií
ného systému. Zamerali sme menšie, dosiaľ sme urobili pre turistov, chatárov, žiakov i pre
nepublikované jaskyne Tunka diera a Ostrá rodinných príslušníkov. V rámci starostlivosti
diera a v poslednej sme prenikli do 20 m dl- o základňu sme upravili terén pred chatkou,
hých nových priestorov. Vchody do hlavných aj vytvorili primerané parkovisko a nanovo vymalých jaskýň sme pripojili na geodetickú sieť budovali stôl a sedenie pod altánkom pri oh(JTSK). V masíve Úplazu sme navštívili Jasky- nisku. Podieľame sa na monitoringu výskytu
ňu verných, kde sme nafotili dôležité časti, netopierov.
Peter Magdolen
zhodnotili aktuálny stav rebríkov a skonštaSpravodaj SSS 1/2022
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obLasTná skuPina brezno
Uprostred leta sme sa vrátili na
starú jaskyniarsku lokalitu Ponor
pri závoze. Na tomto mieste sa
prvýkrát kopalo v roku 1921.
Vtedy sa pokúšal objaviť jaskyňu hornolehotský farár spolu
s hasičmi. Spomínaný ponor sa
nachádza 800 m severne od Jaskyne pod Svíbovou. Vody z ponoru
pritekajú do severnej chodby jaskyne. Na
zaisťovaní a prehlbovaní ponoru sme odpracovali osem akcií.
Pracovali sme aj v sonde Krumpľová jama
na krasovej plošine Svíbovej. Aj keď sa prievan
z hlbín derie cez svahový odtrh, je tu predpoklad, že v hĺbke zasahuje riečne chodby. Zvyšky
sintrov a štrkov sa dajú nájsť v okolí. Tu sme
odpracovali päť akcií.
V spolupráci so Speleoklubom Muránska
planina sme sa zúčastnili na piatich akciách
v Havraníku a dve akcie sme smerovali do
Jaskyne PSP. S členmi Speleoklubu Banská
Bystrica sme boli dvakrát v jaskyni Sušiareň.
Okrem klasickej jaskyniarskej práce sme
vykonávali kontroly uzáverov a ich údržbu.
Tradične sa vykonávalo zimné sčítavanie netopierov v spolupráci so SON.
Ďakujem všetkým jaskyniarom za ich čas,
prácu a úsilie, vynaložené na objavovanie
a ochraňovanie našich jaskýň. Do budúcnosti
verím, že sa nám ešte podarí objaviť to naše
nepoznané.
Ľubomír Múka, predseda

Rok 2021 bol pre našu skupinu
ďalším rokom, kedy sme viac kopali
než objavovali. V územnej pôsobnosti našej skupiny sme odpracovali 88 akcií a pri susedných
skupinách to bolo 9 akcií. Tak ako
predchádzajúci rok, aj v roku 2021
sme najviac času a práce venovali
Jaskyni pri hrádzi v Bystriansko-valaštianskom krase v doline Potôčky, kde
sme po odpracovaní 36 akcií postúpili o 25m.
Jaskyňa zatiaľ končí závalom, ktorý sa dá odkopávať, ale transport materiálu je náročný.
Zával je veľmi živý, koľko sa odkope, toľko sa
dosype. Samozrejme, že prievan smeruje nad
zával. Predpokladané pokračovanie sme sa
rozhodli nájsť sondou na povrchu.
Po odpracovaní 20-tich akcií sa nám v Sonde
pod Kováčovým vŕškom podarilo dokopať do
voľných priestorov so skromnou výzdobou.
Sonda sa zmenila na Jaskyňu v Potôčkoch.
V Kováčovom vŕšku sme skúmali aj v ďalšej
sonde s pekne modelovanými stenami. Tu sme
odpracovali päť akcií. Tri akcie sme odpracovali v sonde vo Vŕškoch.
Pri Bystrej kopali naši mladí chlapci v Jaskyni Vierka, postúpili cca 8 m počas ôsmich akcií.
V Hornolehotskom krase sme sezónu začali
v Krátkej jaskyni. Tu sme po zimnej kalamite
našli dieru veľkú ako dlaň, cez ktorú bolo
vidieť voľný priestor. Na tejto perspektívnej
lokalite sme kopali trikrát a už je tam jaskyňa
s dvomi vchodmi.

sPeLeokLub CassoVia
plán speleologických aktivít
na rok 2022, boli rozposlané jednotlivým členom klubu
a po doplnení pripomienok
boli schválené.
Malé jaskyne Jasovskej skaly
V masíve Jasovskej skaly sa nachádzajú dva
významné jaskynné systémy, a to Jasovská jaskyňa – Okno a Kamenná pivnica. Pomerne málo
známe je, že v masíve Jasovskej skaly sú ďalšie
menšie jaskyne, niektoré z nich boli už v minulosti čiastočne zdokumentované a publikované.

V roku 2021 speleologický
klub evidoval 33 platiacich
členov. Aktívni členovia klubu
vykonávali prieskum a dokumentáciu krasových javov na
základe platnej výnimky zo zákona 543/2002
Z. z. vydaného rozhodnutím MŽP SR č. 4915/
2017-6.3.
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu sa výročná členská schôdza uskutočnila len elektronicky prostredníctvom e-mailov.
Správa o činnosti klubu za rok 2021, ako aj
Organizačné správy SSS
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pochopenie geodynamických javov prebiehajúcich na zlomoch, a tiež vplyv zlomov na súčasné
formovanie jaskynných priestorov. Čiastočné
výsledky monitoringu boli publikované v článku: Monitoring mikropohybov v jaskyniach Slovenského a Ochtinského krasu, (Slovenský kras,
58/2, 2020). Spoluautorom článku bol aj člen
Speleoklubu Cassovia prof. M. Zacharov. Registrácia dát bola vykonávaná pre projekt výskumu
neotektonických pohybov mimo iného aj na
území Slovenského krasu.
Geodeticky sme domerali ešte chýbajúcu časť
povrchovej situácie v oblasti suchého vchodu
do Drienovskej jaskyne. Situačná mapa je vyhotovená v mierke 1:500 a do mapy boli premietnuté podzemné priestory jaskyne.
V spolupráci s Hájskym klubom športovej
speleológie sa vykonal prieskum tzv. Hirkových
komínov v Stratenom dóme.
Pravidelne sme vykonávali aj kontrolu stavu
uzáverov na suchom a mokrom vchode jaskyne.

V masíve Jasovskej skaly evidujeme okrem týchto
dvoch jaskynných systémov ďalších 10 menších
jaskýň a v juhovýchodnej časti ďalšie tri krasové
formy, ale ich rozmery nespĺňajú kritéria pre
zaradenie k jaskyniam. V priebehu roka sme
zamerali, zdokumentovali a publikovali nové
poznatky a hlavne mapy šiestich malých jaskýň,
ktoré dopĺňajú komplexný obraz o speleogenéze
Jasovskej skaly. Geodeticky zamerané polohy
vchodov jaskýň, ako aj priebeh podzemných
priestorov, boli premietnuté do mapy Jasovskej
jaskyne a do povrchovej mapy Jasovskej skaly.
V jaskyni Veľký portál (Jasovská skala), zameranej a zdokumentovanej v jarných mesiacoch,
sme uskutočnili sondážne práce v predpokladanom pokračovaní jaskyne.
Na Jasovskej skale bolo začiatkom 14. storočia postavené opevnené strážne miesto –
hrad, ktorý mal za úlohu strážiť vstup do
Jasova. Pozostatky muriva sú ešte čiastočne
viditeľné. Rozhodli sme sa, že skôr než dôjde
k postupnému zániku doposiaľ viditeľných
kontúr polohy hradu, geodeticky zameriame
záujmovú oblasť. Situáciu umiestnenia hradu
na skalnom brale sme vyniesli do digitálnej
povrchovej mapy Jasovskej skaly.

Krasové lokality Zádielskej planiny
V priebehu roka sme uskutočnili niekoľko
povrchových rekognoskačných akcií s cieľom
hľadania výduchov a vytipovať nové pracoviská.
Okrem toho sme uskutočnili pracovné akcie
do Hačavskej jaskyne, kde sa pracovalo pri rozširovaní perspektívnej pukliny na konci jaskyne.
Vo Vranej diere ešte v predchádzajúcom roku
sa začalo s kopaním troch sond na vytipovaných miestach. Počas jednej akcie sa pokračovalo v týchto prácach, žiaľ bez perspektívy
pokračovania.

Drienovská jaskyňa
V pravidelných intervaloch raz za mesiac
sme zabezpečovali monitoring dát z dvoch dilatometrov (mechanicko-optický dilatometer
TM-71), inštalovaných v Drienovskej jaskyni na
stanovisku D-1 a D-2, ktoré sú súčasťou rozsiahlej siete Eu-TecNet. Cieľom monitoringu je

Vchod do Drienovskej jaskyne.
Foto: J. Thuróczy
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Spoločná fotografia účastníkov spomienky na 175. výročie sprístupnenia
Jasovskej jaskyne. Foto: P. Holúbek
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Jaskyňa Erňa. Foto: J. Thuróczy

časových možností povrchový rekognoskačný
prieskum.

Na novej lokalite za Grečovým vrchom
(981 m n. m.) pri povrchovom prieskume sa
identifikovalo malé prepadlisko s možným
miesto na sondovanie. Počas jednej pracovnej
akcie sa preniklo do hĺbky vyše 1 m, ale žiaľ
zatiaľ charakter sondy nenaznačuje možnosť
ďalšieho pokračovania.

Spolupráca s inými jaskyniarskymi
skupinami
Aj v roku 2021 sa niektorí členovia nášho klubu zúčastnili na spoločných pracovných
akciách so speleologickými klubmi Bratislava
a Nicolaus. Jeden člen nášho klubu sa zúčastnil
v dňoch 14. – 17. 10. 2021 zahraničnej akcie Speleoklubu Drienka v pohorí Bihor v Rumunsku.
Dosiahnuté speleologické výsledky sú uvedené
vo výročných správach týchto klubov.

Krasové lokality Jasovskej planiny
Jaskyňa Erňa – pokračovalo sa v začatých
sondážnych prácach na lokalite. Žiaľ pre pracovné zaneprázdnenie aj celkovú situáciu sa na
tejto lokalite uskutočnila len jedna pracovná
akcia.
Trojramenná priepasť – uskutočnili sme jeden revízny prieskum podzemných priestorov
s vytipovaním miest na hľadanie možnosti
ďalšieho pokračovania priepasti.

Spoločenské podujatia a exkurzná činnosť
Niektorí členovia klubu sa zúčastnili celoslovenského 61. Jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej doline. V Plaveckom Podhradí sme sa
zúčastnili na pracovnom stretnutí jaskyniarov
pôsobiacich v Malých Karpatoch.
V rámci exkurznej činnosti sme s jaskyniarmi z Karlových Varov navštívili jaskyne Baradla
a Kossuth Barlang v susednom Maďarsku.
Ing. Jozef Thuróczy
predseda SK Cassovia

Mesačný tieň
Do jaskynného systému sa v priebehu roka
neuskutočnila ani jedna pracovná akcia. Hlavným dôvodom bola zhoršujúca sa pandemická situácia, ale aj pracovná vyťaženosť skupiny prieskumníkov. Realizoval sa len podľa
Organizačné správy SSS
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obLasTná skuPina ČaChTiCe
OMVJ. Počas veľkej akcie v Čachtickom krase sme sa rozhodli preskúmať komín v poruche nad trubkami. Po zmontovaní provizórneho
rebríka z lešenárskych rúrok sa
nám podarilo dostať na sintropád
a preskúmať dosiaľ neznáme miesto. Bohatá a pestrofarebná výzdoba
je všade v priestore. Dve menšie okienka sú nádejou na postup. Zaujímavosťou

Počas roka 2021 sme aj napriek obmedzovaniu a zákazom zorganizovali takmer 200 terénnych a pracovných akcií.
Čachtická jaskyňa. V Jariných
dómoch sa podarilo rozšíriť úžinu a objaviť niekoľko metrov novej chodby, ktorá sa končí sintrami.
Ďalej treba opäť prebiť zúžené miesto,
za ktorým je viditeľné pokračovanie a vanie
tu prievan. Podľa mapy sú všade biele miesta, o čo je postup lákavejší. Druhým miestom bol meander tesne za spodnou mrežou.
Meander sme začali kopať v domnienke, že
bude smerovať niekam mimo trasu chodieb
na mape. Podarilo sa vykopať viac než 100
vaničiek. Meander tvoria akési presintrované
náplavové vrstvy hliny, ktoré sú ťažko kopateľné a kopateľnejšie je to smerom vpravo,
kde steny klesajú a točia sa. Koncom mája
prebehlo osadenie pascí z Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré boli v jesenných mesiacoch odobraté a putovali na
podrobnejší výskum. Jaskyňa sa aj dokumentačne fotografovala.
Svetluška. Počas roka 2021 sme na lokalite odpracovali 23 akcií. Začiatkom roka sme
opravili poškodený poklop. Väčšina ostatných akcií bola zameraná na zjednodušenie
priechodu jaskyňou. Montáž rebríkov, plošín, kramlí a zväčšovanie ťažko priechodných
úsekov. V lete sme začali kopať v meandrovej
plazivke s prievanom v Hlinených dómoch. Posledný
deň v roku bola naša snaha
odmenená – objavili sme
Silvestrovský dóm – najväčší v jaskyni. Svetluška
má v súčasnosti viac ako
300 metrov. V priebehu
roka 2021 sme vykonali niekoľko akcií, zameraných na
prieskum nových možností a jaskyňu sme zamerali,
zmapovali a zdokumentovali. Na mape a dokumentácii
sa stále pracuje.
Svetluška v objavoch
Spravodaj SSS 1/2022
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Pred pracovnou akciou v Landrovskej jaskyni
HVK

Hladový prameň. Začiatkom roka je voda
v Hladovom prameni za vchodom a odteká
do odvodňovacieho potrubia. Pri kontrole začiatkom apríla voda v hlavnej chodbe chýba
a aktívny tok sa stratil. Dokonca sledujeme pokles asi 1 m pod barometrom pri Makovníku.
Začiatkom mája prídu odčítať údaje zo SSJ, ale
voda je stále vysoko a práca na pracoviskách nie
je možná. Do konca mája voda klesla o ďalších
40 cm, ale jaskyňa je tak nevyspytateľná, že po
mesiaci voda opäť vyteká von. Plánovaný tretí
čerpací pokus sa začiatkom augusta neuskutočnil, pretože by bol pri tak vysokom stave vody
neuskutočniteľný. Veríme, že do leta roku 2022
voda natoľko klesne, aby sa dalo jazero vyčerpať
a odkopať posledné metre kubické sutiny v sifóne. V jesenných mesiacoch začala voda klesať
a koncom decembra bolo možné prejsť za traverz a dostať sa za jazero. Konečne sme sa dostali k hydrologickej sonde, ktorú sme vytiahli
von. Počas roka prebehol v jaskyni výskum
pracovníkov z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, ktorý bol zameraný na vodnú faunu. Potešením bola aspoň jedna vzorka kôrovca
Niphargus tatrensis. Po roku sme sa opäť vrátili

je Srdce jaskyne (veľký balvan levitujúci v strope
priestoru), za ktorým je viditeľné pokračovanie
do dvoch strán. Bohužiaľ, zložitosť uloženia
bloku nám neumožňuje prechod zaň. Ďalej skúmame stúpajúcu chodbu nad trubkoviskom, kde
je citeľný prievan, ale chodba a zával pokračujú
kolmo hore, a tak sú tu práce veľmi nebezpečné. Za plazivkou pod studňou vylievame na
podlahu vodu nahromadenú vo vedrách, ktorá
zaujímavým zvukom mizne do neznáma. Na
ďalšej akcii skúšame odhádzať sutinu, kde sa
po pár hodinách prác podarilo za zakliesneným
blokom objaviť klesajúcu chodbu a silný prievan.
Zostupujeme do menšej sienky, za ktorou nachádzame úzky meander. Asi po šiestich metroch je
vidieť tma... V meandri treba rozšíriť dve miesta,
čo sa na ďalšej akcii darí. Posilnený objavom
sa dostávame do klesajúceho dómu. Zatiaľ najväčšieho priestoru v OMVJ. Dom je neskutočne
starý a naskytá sa nám niekoľko možných miest
na ďalšie pokračovanie. Dno tvoria čisté a vodou
opláchnuté bloky, ktorých smer ide priamo pod
stenu v najhlbšom mieste. Po ľavej strane stúpa
veľký sutinový svah, v ktorom je komín, z ktorého očividne pritekalo množstvo
vody. Chodba pokračuje až
k veľmi starým sintrovým
kôram, aké z Čachtického
krasu nepoznáme. Na ďalších akciách rozširujeme
objavný meander a na dne
dómu kopeme dve sondy.
Ešte sa nám darí objaviť
menšiu sienku, kde je krásVeľká pracovná akcia v Čachtickom krase
ny rovný strop.
Organizačné správy SSS
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ringotky v podobe nového náteru. V Považskom Inovci na lokalite HVK sa odpracovalo
šesť akcií v krasovom komíne, plnom starých
sintrov a kusov kvapľov. Kopaný materiál
tvoria len sintre a piesok. Zaujímavé lokality
sa podarilo nájsť aj pri povrchových prieskumoch okolo obcí Hrušové, Bošáca, Melčice...
Rozsiahlejší povrchový prieskum okolia obce
Selec potvrdil prítomnosť starých jaskýň vďaka fosílnym sintrom a v zimných mesiacoch
vďaka výduchom. Na Konskej jame sa dno
prepadlo hlbšie po jarnom topení snehu, ale
lokalita je stále bez náznaku masívu. Zaujímavou lokalitou sa stal po prieskume vrch
Bakalár, kde bolo registrovaných niekoľko
menších jaskýň s perspektivitou ďalšieho postupu. Tesne pred koncom roka sme sa vybrali
na povrchový prieskum a hľadanie prvých
výduchov v Čachtickom krase, ktorý dopadol
úspešne a lokalizovali sme niekoľko vytúžených miest, ktoré budeme počas zimy sledovať. Dve akcie sa odpracovali v (Kubišovej)
sonde nad Hladovým prameňom, kde sme sa
dostali po poruche na pôvodné dno, na ktorom skončili naši predchodcovia. Počas roka
sa podarilo objaviť aj niekoľko významných
nových jaskýň a priepastí, o ktorých sa dočítate v pripravovanom článku.
text a foto: členovia OS Čachtice

k sonde v Hladovom prameni, k nášmu zimnému pracovisku pri Makovníku. Plán bol rozbiť
veľký zaklinený balvan v sonde, ktorý sa nám
pomocou zbíjačky a rozťažných klinov podarilo rozbiť. Vyťažili sme zvyšok napadaných
kameňov, až sme sa dostali na hlinitý sediment.
Hĺbka -2 m. Vidno aj skromnú kvapľovú výzdobu červenej farby. Nakoniec sa nám otvorila
za jedným z britov chodba odbáčajúca vľavo
s viditeľným asi 5 m dlhým pokračovaním
a sviežim vzduchom, prúdiacim do tváre. Zaujímavosťou sú blatové vlnky v chodbičke, ktoré
musíme odkopať, aby sme nahliadli ďalej do
útrob jaskyne.
Landrovská jaskyňa. V jaskyni prebehlo
natáčanie posledných scén pre pripravovaný
dokument. Hlavné pracovisko je v (Studni).
Zaujímavý poloblúkovitý tvar a terra rossa napovedajú o úplne inom charaktere jaskyne než
aký poznáme z 99 % priestorov jaskyne. Na pracovisku sa podarilo otvoriť, zatiaľ neprieleznú
puklinu, hlbokú niekoľko metrov.
Iné. Okolo Beckovskej jaskyne prebehol povrchový prieskum na základe lidarových dát
až po obce Selec a Bodovka, kde sa podarilo
lokalizovať niekoľko perspektívnych miest
a výduchov. Tiež prebehla rekonštrukcia ma-

sPeLeokLub ČerVené VrChy
a ďalších, 26 akcií. Venovali sme sa
aj povrchovému prieskumu v ústi
Kamenistej a v okolí Pavúčej doliny,
podtatranská oblasť Kriváňa.
Je potešiteľné, že opäť nastal záujem o jaskyne v Červených vrchoch.
V jesennom období uskutočnili jaskyniari dve akcie do Tichej jaskyne (Piu).
Podarilo sa im čiastočne prekonať a stabilizovať zával a postúpiť pár metrov ďalej. Skupina Vrbičan, Jurík, Kudla, Regeš, Ruček.
Prieskum prebiehal aj na vyvieračke pri Bielom Váhu v oblasti chotára Hybe, jaskyniarmi
Fiju a spol.
Aktéri prieskumných akcií: G. Majerníčková, D. Šmoll, P. Klocok, D. Teplický, M. Vrbičan
a J. Šmoll.
Ján Šmoll

Pokračovali sme v prácach na
Speleocampe Malužiná.
Najväčšiu aktivitu sme vyvinuli pri
turistickom sprístupňovaní bane Zubau v Malužinskej doliny, celkovo 102
akcií.
V Modrej jaskyni sme sondovali v tzv.
v Modrom sifóne, ale aj v iných častiach
jaskyne. Zamerali sme spolu s jaskyniarmi
zo Speleoklubu Nicolaus Jaskyňu na ihrisku
a zahájili v nej sondážne práce. Lokalita je starý ponor, kde sa v minulosti pravdepodobne
ponárala riečka Bocianka. Vyznačuje sa mohutnými žulovými okruhliakmi. Je jednou z najdostupnejších jaskýň na Slovensku.
Žabia studňa, podtatranská oblasť Kriváňa.
V tejto lokalite prieskum pokračoval v skupine
okolo M. Vrbičana, Z. Juríka, Martina Regela
Spravodaj SSS 1/2022
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Násyp pred baňou Zubau v Malužinskej doline. Foto: J. Šmoll
Žulový okruhliak v strope Jaskyne na ihrisku v Malužinej. Foto: J. Šmoll →

jaskyniarsky kLub DemänoVská DoLina
ných chodieb, ďalšia aktivita neskôr
už smerovala do závalu na konci
riečiska (najvyšší bod, kde sa objavuje podzemná Demänovka).
Tu sa podarilo postúpiť hneď na
dvoch miestach niekoľko metrov
vpred, no bez ďalšieho úspechu,
navyše s výrazným rizikom zavalenia.
Prievan tu zrejme nie je, resp. veľmi nejasný,
a pre jeho prípadné určenie treba vystihnúť

V roku 2021 sme celkovo uskutočnili viac
ako 93 pracovných akcií a zorganizovali
61. Jaskyniarsky týždeň SSS. Aktivita
klubu výraznejšie poklesla oproti roku
2020, ten však bol veľmi špecifický zo
sociálno-separačného hľadiska. Objavy
boli počas roka len čiastkové, najviac sa
podarilo objaviť v rámci komplexu Štefanovej
jaskyne, ktorá dosiahla dĺžku 18294 m. Začali,
resp. intenzívne sme nadviazali v pôsobení
na veľmi perspektívnych
miestach systému, v Eldoráde Štefanovej, v novej lokalite vo Vyvieraní
a v Pieskovej sieni Pustej
jaskyne.
Pustá jaskyňa
Puklina pod Chodbou radosti. Do týchto priestorov
smerovalo celkovo 14 akcií. Hlavnou výzvou ostalo
rozšírenie veľmi nepríjemného vertikálneho úseku
(Davidova štrbina) nad
riečiskom Demänovky za
Sifónom rešpektu. Pred
týmto miestom sa podarilo objaviť ešte 30 m tesOrganizačné správy SSS

Milan Staroň v znovuobjavenej jaskyni vo Vyvieraní. Vpravo kopaná sonda po
prievane. Foto: P. Herich
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Eldorádo. Po viacerých rokoch sme sa rozhodli vrátiť na koniec tejto mimoriadne zaujímavej vetvy jaskyne, ktorá prechádza popod
dno Lúčanky a smeruje k Pieskovej sieni Pustej
jaskyne. Malý vodný tok na konci priestorov
vteká do polosifónu, za ktorým sme už pri
objave videli väčšie pokračovanie. Na naše
prekvapenie sa však teraz na tomto mieste
objavil aj prievan smerujúci od neznámeho
horného vchodu (predpokladáme, že k zmene
podmienok došlo vplyvom veľkej povodne
v roku 2017). Odpracovali sme tu päť akcií
a miesto vyzerá veľmi nádejne z hľadiska možného prepojenia týchto dvoch veľkých jaskýň,
aj z hľadiska možnosti ďalších objavov.

výnimočné klimatické podmienky na povrchu.
Pracovali sme aj na rozšírení úžiny pod stropom chodby nad závalom, zbíjaním sa podarilo opäť postúpiť niekoľko metrov vpred, no
ďalšie pokračovanie tu nie je.
Piesková sieň. V plazivke pod stropom Pieskovej siene sme odpracovali tri akcie, tesná
chodba sa rozdvojuje a do oboch pokračovaní
prúdi prievan. Domnievame sa, že prievan súvisí s Chladivým dychom a Štefanovou, hoci
merkaptánová skúška priame prúdenie medzi
Štefanovou a Pustou nepotvrdila (Eldorádo Štefanovej bolo navštívené na druhý deň). V Pieskovej sieni a v Chladivom dychu smerujú prievany
„od seba“, s potenciálnym jedným či podobným
zdrojom (spodným otvorom).
Počas roka bol v spolupráci so skupinou
Speleodiver preskúmaný sifón pod Tesným
kanálom, za ktorým bolo v roku 2013 objavené
suché pokračovanie. Ukázalo sa, že pravdepodobne povodeň z roku 2017 presunula riečne
štrky natoľko, že sifón je aktuálne nepreniknuteľný. Jednou akciou sme pripravovali aj
obnovenie výkopových prác pod priepasťou
Psie diery.

Vo februári sme na povrchovej akcii navštívili dlhšie sledovaný výduch v masíve Uhlišťa
(dolinka Vyvieranie) v nadmorskej výške asi
900 m a rozhodli sme sa vykopať tu sondu.
Počas siedmych akcií sme čiastočne vykopali
zanesenú jaskyňu s prievanom, avšak už na
začiatku prác panovala obava, či teplý a vlhký
prievan nesúvisí s len o tri metre nižšie položenou dutinou, ktorá vzduch nasávala. Dymová
skúška napokon potvrdila toto prepojenie a po

Štefanová
Celkovo sa v tejto jaskyni uskutočnilo 15
pracovných akcií. Zamerali sme skratku cez
Dóm hrôzy na riečisko, ktorú sme využili pri
ďalšom prieskume koncových častí riečiska za
Dómom pokoja (priestory pod Difúzorom).
Tu sme za priaznivej hydrologickej situácie
opätovne preskúmali niekoľko polosifónov,
časť z priestorov sme zamerali. Neskôr došlo
k uzavretiu polosifónov, preto táto časť jaskyne zostala nedoskúmaná. Ďalšie akcie sme
uskutočnili v okolí siene Sofia a v Chodbe
mŕtvych jazier. Tu, na jej konci, bolo potápačsky preskúmané jazero, ktoré je však
bez ďalšieho pokračovania. Objavili sme tu
Somárovu chodbu, ktorú sme zamerali. Pri
revíznom prieskume v oblasti Dómu legionárov bola objavená a zameraná Chodba
u slona. Najťažšia akcia bola uskutočnená do
Pukliny rozbíjačov, kde sme predpokladali
pokračovanie jaskyne smerom na juhozápad.
Objaviť pokračovanie sa nepodarilo, avšak
silné prievany naznačujú možnosti existencie
ďalších priestorov; priestory sa však približujú Zadnej vode na vzdialenosť 50 m.
Spravodaj SSS 1/2022

Pohľad z dna do vykopanej priepasti jaskyne v Červenom,
ktorá aktuálne dosahuje hĺbku už 15 m. Foto: P. Herich
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dvoch následných akciách sme dokázali, že aj
tu ide o riečnu jaskyňu. Ostalo nevyriešené ako
sa môže na tak krátkej vzdialenosti (dymu trval
prechod systémom 4 min pri vonkajšej teplote
0 °C) vzduch otepliť na 6,2 °C. Práce sme tu
prerušili pre nečakaný „objav“ závrtu s jaskyňou
hlbšie v dolinke Vyvieranie. Pomerne priestorná, 23 m dlhá jaskyňa vo svahu závrtu predstavuje horný otvor systému prúdenia vzduchu.
Počas deviatich akcií sme na jej dne vyhĺbili 5 m
hlbokú sondu a v prácach pokračujeme.
Zorganizovali sme jednu trojdňovú výpravu
do Jaskyne v Červenom, na dne vykopanej
priepasti sme postúpili s pomocou navijaku
asi o 2,5 m nižšie. Prievan tu stále nie je, priepasť pokračuje strmo šikmo nadol a je vyplnená jemným karbonatickým a žulovým pieskom
až ílom. Ku koncu roka sme do objavného
vchodu jaskyne umiestnili uzáver. V Jaskyni
pod cestou sme domerali objav z roku 2020,
pod Ventarolou v Machnatom sme zahájili
nový výkop a dostali sa do hĺbky 2 m.
Počas povrchových akcií sme navštívili Krakovu hoľu, Červené, Sokol, Vyvieranie a šesť
akcií sa uskutočnilo v Radovej dolinke. Tu
sme vykopali dve sondy, jednu vedľa Radového
potoka a chodníka, možný výduch sa tu nepotvrdil. Druhý výkop bol vedený pod solitérnym
bralom pod dvomi radmi brál brala Rad, tu
sme prenikli do 5 m dlhej rozsadlinovej jaskyne s neurčitým prievanom a s absenciou
znakov riečnej modelácie. V Nižnom Blatníku
pod Jaskyňou v Sokole sme uskutočnili dve
akcie na výduchu pod väčším blokom, ale ide
pravdepodobne o prievan zo sutinoviska.

Pri prieskume možnosti prekopať vstup Objavným
ponorom do Chrámu slobody sme v jaskyni našli aj
takéto objekty svedčiace o vplyve človeka na podzemie.
Zľava Z. Hochmuth a P. Holúbek. Foto: P. Herich

mänovských jaskýň, predstavili sme tiež nový
film Laca Hámora k 100. výročiu objavu. Jaskyniarskeho týždňa sa zúčastnilo asi 120 ľudí
(114 zaregistrovaných), vzhľadom na prebiehajúcu inváziu vnútrobunkových parazitov sme
nerobili podujatiu žiadnu reklamu. Poplatok
bol dve eurá (stravu a ubytovanie či stan si platili účastníci sami), záverečný guláš a čapované
pivo bol v réžii demänovských jaskyniarov.

jaskyniarsky týždeň
V termíne 3. – 7. augusta sa uskutočnilo toto
celoslovenské podujatie pri príležitosti 100. výročia objavenia Chrámu slobody. Presne v deň
objavu a 100 rokov neskôr sa pod vedením Z.
Hochmutha a P. Holúbeka podarilo prekopať
Objavný ponor z povrchu a v zostave asi 50
jaskyniarov z celého Slovenska a tiež z Česka
a z Poľska sme sa za svetla karbidiek vydali
po stopách Aloisa Krála do Mramorového
riečiska. Nasledujúce dni jaskyniarsky týždeň
prebiehal formou exkurzií najmä do Demänovskej, ale tiež Jánskej doliny, po dva večery
sme prednášali a premietali fotky, filmy z DeOrganizačné správy SSS

Ďalšie lokality a spolupráca
Dve prieskumné výpravy sme začiatkom septembra viedli do Tomanovej doliny (Červené
vrchy), v sedle na Rozpadlom Grúni sme našli
výduch studeného vzduchu a vykopali tu malú
sondu. Ide o fluviálne modelovanú malú dutinu s potenciálnym pokračovaním. Pri zostupe
z hlavného hrebeňa sme tiež našli dlho hľadanú Bratislavskú priepasť.
Spolupracovali sme na akciách v Priepasti
v Grúni, v dolinke Hlbokô v Jánskej doline,
26

Spravodaj SSS 1/2022

nových jaskynných priestorov a zamerali
569 m polygónu. Demänovský jaskynný systém dosahuje k 31. 12. 2021 dĺžku 43 494 m
s prevýšením 197 m, Štefanová, ktorej dĺžku
celkových známych priestorov odhadujeme už
takmer na 20 km, má zameraných 18 294 m.
Zoznam členov klubu v roku 2021: Pavel
Bella, Dalibor Benický, Lukáš Benický, David
Droppa, Pavel Herich st., Pavel Herich, Ľuboš
Holík, Bohuš Horvát, Zdenko Chrapčiak, Ján
Kokavec, Ľubomír Kokavec, Martin Korček,
Ivan Kundis, Matúš Macko, Ján Matejička,
Dušan Mičuch, Peter Okoličány, Pavol Osadský, Ján Poliak, Miloš Prokop, Martin Rybanský, Michal Salák, Ľubomír Semelbauer, Jakub
Staroň, Michal Staroň, Milan Staroň, Peter
Staroň, Roman Staroň, David Szabo, Ivan Šulek st., Ivan Šulek ml., Ján Zelinka (spolu 32);
čakatelia: Martin Androvič, Juraj Jalový, Dávid
Obert, Matej Okoličány, Martin Zavřel.
Pavel Herich, Ľuboš Holík

v jaskyni Brada, v Žabej studni na Troch studničkách, navštívili sme lokality v brale Mních.
Spolupráca v Demänovskej doline a na iných
lokalitách bola so Správou slovenských jaskýň
a s klubmi SSS: Speleodiver, SK Nicolaus, SK
Univerzity P. J. Šafárika Košice, OS Liptovský
Mikuláš, OS Tisovec, OS Muránska planina
a ďalšími, za čo im ďakujeme.
Publikačná činnosť
V roku 2021 sme boli autormi alebo spoluautormi textov: „Storočie objavovania Demänovských jaskýň“ v Krásach Slovenska (číslo
7–8), podobne v Spravodaji SSS vyšiel článok
„Storočie Demänovských objavov – je čo skúmať ďalej?“ a v Slovenskom krase vyšiel súhrnný text o Dračej jaskyni v Sokole.
zhrnutie
V roku 2021 sme uskutočnili minimálne 93
pracovných akcií. Objavili sme viac než 481 m

sPeLeo-DeTVa
škodených v Starom hrade. Jednu akciu sme venovali amatérskemu filmu
z našej činnosti pre filmára Viliama
Bendika aj s Elenkou Hipmanovou
a Lindou Mikeskovou.

V roku 2021 sme uskutočnili 14
akcií, z toho sedem akcií na Krakovej
holi, dve na Muránskej planine a päť
akcií vo Francúzsku, na ktorých sa podieľala Marianka Jagerčíková s kolegami z Francúzska. Z členov skupiny
sa najviac akcii zúčastňovali Ondrej
Ratkovský, Marián Jagerčík a Marianna Jagerčíková.

Francúzsko
Marianna Jagerčíková s francúzskymi kolegami realizovala výskum
jaskýň hlavne v oblasti Dévoluy, zameraný na geológiu v masívoch Grand Ferrand, l’Obiou a M. Rama – Aiguilles. Realizovali povrchové prieskumy a lokalizáciu
vchodov jaskýň Baume des Moucherons
(2040 m n. m), Baume du Petit Calvaire (2180
m n. m) a jednej bezmennej jaskyne (cca
2160 m n. m). Jaskyňu Baume de Christ sa
im nepodarilo nájsť. V žiadnej z nich neboli
prítomné alochtónne výplne. Lokalizoval sa
možný prístup k jaskyni Grotte de Sarrazins
z hrebeňa Crête de Laisse, staré spity sa však
nepodarilo identifikovať. V Baume de Jalabres
sa spolu s Françoisom Lemotom merala vrstvovitosť vápencov. Prvá časť jaskyne sleduje
vrstvovitosť podobne ako v susednej Baume
du Grand Obiou, tiež sú v nej menej časté

krakova hoľa
Tak ako po minulé roky, aj tohto roku boli
chodníky k jaskyniam zavalené popadanými
stromami, ktoré sme postupne uvoľňovali tak,
aby bol prechod po nich bezpečný. Prečistili
sme chodník aj k jaskyni na Predných a k Benšovej. V Jaskyni na Predných je už pomerne
zhnitá výdreva a hrozí zavalenie vchodu. Okrem toho sme vykonávali aj priebežne kontroly
vchodov jaskýň proti nelegálnemu vstupu, pričom sme nezistili žiadne nedostatky. Dokončili sme údržbu vstupnej plošiny pri Starom
hrade a pripravili rošty do Riečnej priepasti.
Vykonali sme výmenu poškodeného dreveného rebríka v Zrútenom dóme a pripravili štyri
ďalšie hliníkové rebríky na výmenu tých poSpravodaj SSS 1/2022
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Rošt do Riečnej priepasti. Foto: O. Ratkovský

korozívne formy. Zaoberali sa aj ílovými usadeninami vo vedľajšej chodbe, vedľa miesta,
kde sa tu po prvýkrát identifikovali žulové
okruhliaky. Marianna realizovala zostup s
Alexom Zappellim do Baume de Toulousains,
do hĺbky cca -200 m, kde navštívili vetvy
Boul’Milch. Lokalita má na jaskyne v masíve
Dévoluy relatívne veľké priestory (meander
cca 1,5 m široký a 5 m vysoký), no zdá sa, že
nie je nositeľkou tej istej speleogenetickej fázy
ako Baume des Jalabres, napriek tomu, že sú
v podobnej nadmorskej výške (nad 2300 m).
Priepasti v hlavnej vetve jaskyne sa prestrojili
(-10 m, -12 m, -11 m, -15 m). Odobrali sa vzorky ílov v hĺbke cca -90 m (pod P15) a v hĺbke
cca -150 m vo vetve Boul’Milch. V jaskyni
nebola zaznamenaná prítomnosť kryštalinických okruhliakov alebo štrkov. Ďalšia akcia
s Alexom Zappellim, Alexandrou, Marie, Maxime, Fredérique, Cathie a Olivierom smerovala do jaskyne vchodom Chourum des Aiguilles v približne 2032 m n. m. Vetva Rama je
o 300 m vyššie a systém presahuje hĺbku -980 m,

Zrútený dóm, Starý hrad. Foto: M. Jagerčík

Fotolokalizácia a geologický rez oblasti L´Obiou. Autor: M. Jagerčíková
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čo z neho robí najhlbšiu jaskyňu v masíve spozorovali. Marianka okrem toho svoje doDévoluy. Počas akcie sa zostúpilo a jasky- terajšie výskumy publikovala vo francúzskom
ňa sa vystrojila do hĺbky približne -450 m. bulletine o jaskyniarstve Karstologia, č. 77.
Marián Jagerčík
Vrstvovitosť vápenca je tu často vertikálna
(od -200 m?), čo
celkom prekvapilo, keďže na
povrchu to nie
je až tak viditeľne. Odobralo sa
šesť vzoriek ílov
v blízkosti spojenia vetiev Rama
a Aiguilles v hĺbkach medzi -200
a -250 m. Miestami tu íly zmiešané so sutinou
tvoria až 8 m
vysoké výplne;
kryštalinické
okruhliaky sa ne- Vzorky zo skúmaných francúzskych jaskýň. Autor: M. Jagerčíková

sPeLeokLub Drienka
prieskume sme zaznamenali novú
krátku jaskyňu Pod Repy. V spolupráci s novinárom B. Mackom
ml. sme zaznamenali na Kysackom hradnom vrchu novú menšiu
stráňovú a pseudokrasovú Hradnú
jaskyňu.

Mieru a podobu činnosti klubu
v roku 2021 výrazne ovplyvnila
pandémia Covid-19. Týmito okolnosťami obmedzená jaskyniarska
aktivita sa sústredila do Čiernej
hory, Slovenského krasu a Bodvianskej pahorkatiny, kde sme realizovali prolongačné, rekognoskačné i dokumentačné práce. Pomerne
intenzívnu činnosť sme vykonávali v jaskyniach pri obci Baiţa v pohorí Bihor v Rumunsku.

Kojšovská hoľa
V lokálnej malej jaskynnej sústave Kaliská sme prolongáciou prepojili tri jaskyne
(Lipovú j., Dlhú j. a Oblúkovú j.). Podľa zamerania P. Imricha je dĺžka celej sústavy 79 m
pri výškovom rozdiele 7 m. Spolu so zatiaľ
nepripojenou jaskyňou Pivnica, dosahuje
dĺžku 97 m a prevýšenie 12 m.

Čierna hora
V Čiernej hore klub pôsobil predovšetkým
v dôsledku protipandemických opatrení, ktoré nedovoľovali prekročiť hranice okresu Košice-mesto. Vykonali sme tu spolu osem akcií
(tri prolongačné a päť povrchoviek).

Slovenský kras
V Slovenskom krase sme sa venovali prolongácii
jaskýň, na ktorých pracujeme dlhodobo, ale aj
na nových lokalitách. Povrchové/rekognoskačné
prieskumy sme vykonali takmer vo všetkých
podcelkoch. Vykonávali sme tu aj povrchové
meračské práce.

Pokryvy
V Havranej diere I sme sprístupňovali sedimentmi a sutinou zanesenú chodbu, ktorá
pravdepodobne speleogeneticky súvisí s novoobjavenou Havraňou dierou II. Pri povrchovom
Spravodaj SSS 1/2022
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Plešivecká planina
Štyri prolongačné akcie sme uskutočnili
v Jazvečej diere nad Slavcom. Indíciu o existencii
jaskyne pred jej objavením sme získali vďaka
povrchovému prieskumu v roku 2020. Predpokladáme jej významné speleogenetické postavenie v kontexte vývoja jaskýň Slovenského
krasu. Náš člen T. Máté zameral spolu so Z.
Jergom lokalitu Pastierova studňa (PP230).
Aktuálna hĺbka jaskyne je –6 m. V minulosti,
v rokoch 2003 a 2006, sme v tejto priepasti
spolu so S. Mátém a Z. Jergom sondovali.

Jasovská planina
Vykonali sme tu len 1 povrchový prieskum
v severozápadnej časti planiny v okolí Nižného
Ferteša.
Zádielska planina
Na plošine južnej časti planiny a v jej južnej
stráni sme vykonali 12 mimoriadne detailných
povrchových rekognoskačných akcií. V rámci
nich sme uskutočnili aj štyri sondovacie pokusy. Meračská skupina J. Gajdošík, G. Lešinský
a P. Šiška totálnou stanicou zamerala v priebehu piatich meračských akcií celý severný
fortifikačný val výšinného (tzv. Zádielskeho)
hradiska kyjatickej kultúry z neskorej doby
bronzovej spred cca 3000 rokov. Objem celého
valu z vápencových úlomkov rôznej frakcie
odhadujeme na cca 100000 metrov kubických.
Len 100 m úsek severného oblúku (t. j. 1/9
celkovej dĺžky severného valu) by muselo v súčasnosti navoziť 329 nákladných áut.

Koniar
V spolupráci s členmi SK Šariš (P. Imrich,
F. Majerníčková, V. Paľa, K. Paľová) sme pokračovali v kopaní (tri akcie) v jaskyni v lome
v Gemerskej Hôrke, ktorú sme odkryli počas
niekoľkých akcií ešte v decembri 2020. Na
konci sienky dosiahnutej 19. 12. 2020 sme po
vykopaní vertikálnej sondy a rozšírení úžiny
prenikli do ďalšej sienky so spadnutými blokmi a odtiaľ sme po prekonaní tesného prielezu
pokračovali puklinovou chodbou, ktorá končila neprieleznou úžinou. Rozšírenie tejto úžiny
a sondovanie na konci nás nepresvedčilo o pokračovaní jaskyne týmto smerom a práce sme
tu ukončili. Jaskyňa dosiahla dĺžku cca 50 m.
Vykonali sme dve povrchové rekognoskačné
akcie v južnej, resp. západnej časti planiny. Do
kvádrov opracované bloky vápencovej horniny,
ktorých vek Múzeum v Rimavskej Sobote odhadlo na niekoľkotisíc rokov (pravek), pochádzajú
v skutočnosti z roku 1936, a mali byť súčasťou
základov kultúrneho domu v Plešiveci podobne
ako identické kvádre z okolia Ardovskej jaskyne
na Silickej planine.

Horný vrch
Na planine sme sa venovali veľmi podrobnej rekognoskačnej aktivite, a to v rozsahu
siedmich akcií v juhozápadnej časti planiny.
V zimnom období sme sa tu sústredili na vyhľadávanie výduchov. Prolongovali sme naše
dlhodobé lokality: Priepasť v Širokej II (dve
prolongačné a dve prieskumno-dokumentačné
akcie), Priepasť pod klenom (11 prolongačných
akcií). Jeden povrchový prieskum sme vykonali
v Borčianskej brázde.
Dolný vrch
Vykonali sme tu jednu povrchovú akciu spojenú s dokumentáciou hrobu z II. svetovej vojny,
a v Jaskyni nad Paklánom sme skúšali preniknúť
do sienky v strope jaskyne nad jej centrálnou
sieňou. Laická informácia o existencii novej
priepasti vo východnej časti planiny pri lome
Včeláre sa po preverení ukázala ako neopodstatnená – išlo len o okrajovú gravitačnú trhlinu
vzniknutú v dôsledku odstrelov v lome.

Jelšavský kras
Vykonali sme tu len jeden povrchový prieskum plošiny, okolia ponorov a vyvieračiek.
Juhoslovenská kotlina
Licinecká pahorkatina
V Prielome Muráňa sme vykonali jeden rekognoskačný prieskum medzi Bretkou a niekdajšou hutou.
Bodvianska pahorkatina
Gemerská pahorkatina
V spolupráci s J. Gregom (bez jeho fyzickej
účasti), SK Nicolaus a SMOPaJ sme vykonali

Silická planina
Na planine sme prolongovali Priepasť nad Matildou (dve akcie), Dvojité prepadlisko (dve akcie),
a uskutočnili sme tu 1 povrchovú rekognoskačnú akciu. V Dlhoveskom okrajovom polji sme
vykonali takisto 1 rekognoskačnú akciu.
Organizačné správy SSS
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v päťčlennej rojnici jeden podrobný rekognoskačný prieskum Hradiska za účelom
nájdenia údajne 50 m dlhej jaskyne. Počas
prieskumu sme našli dve abri, tri lokality
s výronom teplého vzduchu a dve menšie
stráňové jaskyne s dokumentačným významom.
Muránska planina
V jaskyni Homoľa sme spolu s P. Imrichom rozširovali úžinu a rozoberali zával
v priamom smere v odbočke z Vodnej chodby, no perspektívne pokračovanie sme tu
nepotvrdili. Na jednej akcii sme skúšali
rozširovať úžinu vo vrchných častiach tejto
odbočky, kde výrazne nasával prievan. Po
zistení, že dym sa vracia smerom naspäť,
do priestorov sienky „za Kasperom“, sme tu
v práci už nepokračovali.
Rumunsko
Po jeden a pol ročnej pauze spôsobenej cestovnými obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou koronavírusu, sme od
júna konečne mohli pokračovať v čin- Meranie v jaskyni Peştera din Pereţii Corlatului. Foto: P. Kočiš
nosti v doline Corlatului v pohorí Bihor.
Podnikli sme tu šesť výprav, počas ktorých sme uskutočnili 11 celodenných akcií kume jaskyne vyšla v Spravodaji SSS 4/2021.
v jaskyniach a niekoľko povrchových túr. Na Na dvoch akciách pomohli ružomberskí jasakcii v júni sme sa v jaskyni Peştera din Pereţii kyniari M. Kudla a P. Sliačan; J. Szunyog a J.
Corlatului venovali prieskumu perspektívnych Sabolová zo Speleoklubu Chočské vrchy sa
miest a P. Imrich pokračoval v mapovaní jas- podieľali aj na mapovaní jaskyne. Zamerakyne. Vyliezli sme asi 20 m komín v bočnej ná dĺžka dosiahla 1641 m s hĺbkou -172 m.
prítokovej chodbe nad Križovatkou a zistili, že Jednu akciu sme venovali tiež domeraniu
je ukončený slepo. J. Szunyog vyliezol k vyús- mohutnej chodby s vodným tokom v jaskyni
teniu rúrovitej chodby v Galérii Petru Brijana Corlatului. P. Kočiš zo speleoklubu Cassovia
a odtiaľ ju s M. Miškovom preskúmali v dĺžke sa v tejto chodbe venoval fotografovaniu. Jasasi 80 m. Chodba však vyústila do stropu vy- kyňa dosiahla dĺžku 991 m a hĺbku 109 m pri
sokého meandra nad Križovatkou a nemá iné odtokovom sifóne. Nezameraných ostalo okopokračovanie. Pri výstupe od jaskyne (tesne lo 150 m chodieb. V doline Corlatului sme
pred polnocou) P. Imrich náhodne našiel vo vytypovali niekoľko perspektívnych miest
svahu doliny drobné ústie neznámej priepasti. a ponorov, vhodných na sondovanie.
V júli sme rozšírili jednoduchú úžinu v hĺbke
20 m a objavili významné pokračovanie tejto Ostatné zahraničie
Člen klubu P. Kubálek sa podieľal na akciách
jaskyne, ktorú sme nazvali Polnočná (Peştera
de la miezul nopţii). Počas výprav konaných ZO ČSS 6–19 Plánivy v spolupráci so Speleokv auguste, septembri, októbri a decembri sa lubom Gregora Žiberny z Divače do jaskyne
v spolupráci s jaskyniarmi z klubu Speodava Kačna jama v Slovinsku (júl a október). Ďalej
(R. Kovacs, I. Barabasi, T. Pawlowski a ďalší) sa podieľal na výskumných akciách Speleoklupodarilo objaviť a preskúmať okolo dvoch bu Sežana v jaskyni Jama Petnjak v Slovinsku
kilometrov chodieb. Správa o objave a pries- (júl a október).
Spravodaj SSS 1/2022
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Iné
Do nášho klubu prestúpil k začiatku roka
2022 Peter Imrich zo speleoklubu Šariš. Klub

má v súčasnosti 18 členov; štyria členovia sú
zároveň členmi rumunského klubu Speodava. Jaskyniarskej osvete v rôznych formách
vo vzťahu k širokej verejnosti sme sa venovali (už
nad rámec celkového počtu
pracovných akcií) 16-krát.
Po oslovení P. Štipčičom,
obyvateľom domu, ktorý sa nachádza hneď pod
lomom s jaskyňou v obci
Gemerská Hôrka, sme v
strmom svahu úplne odstránili veľký balvan, ktorý hrozil zrútením na jeho
pozemok. Na jednej akcii
sme pomohli J. Szunyogovi
s kopaním v sifóne Sahara
v Prosieckej jaskyni a boli
sme na akcii aj v jaskyni
Samova diera v Jánskej doline s P. Holúbekom a Z.
Juríkom. Člen klubu Š. Kyšela sa podieľal na ôsmich
akciách Speleoklubu UPJŠ
do Kysackej jaskyne.

Na riečisku v jaskyni Corlatului: Foto: J. Szunyog

Celkovo sme uskutočnili
67 pracovných akcí, z toho
len 30 prolongačných, čo
predstavuje vo všetkých ukazovateľoch vo vzťahu k minulým rokom veľmi výrazný
pokles.
G. Lešinský a J. Psotka

Prieskum v j. Corlatului: Foto: J. Szunyog

jaskyniarsky kLub DubniCa naD Váhom
dažde nám však zaplavili prvú
plazivku a zaniesli ju štrkom.
V Jaskyni na Zadných lúkach zas silné dažde spôsobili zosuv niekoľkých kubíkov materiálu z okolia vstupnej
skruže do jaskyne. Celý vchod sa
bude musieť nanovo zastabilizovať.
V spolupráci s Horskou záchrannou službou sme usporiadali prvý ročník Memoriálu

V oblasti Mojtínskeho krasu bolo odpracovaných 24
akcií. Väčšinu akcií sme odpracovali v oblasti Hluchej
doliny a Mazačky pod Javorinou, kde sa pracovalo na nových lokalitách a na povrchovom
prieskume.
V Jaskyni na Rúbani sa nám konečne podarilo
pokročiť v snahe prekonať koncový sifón, silné
Organizačné správy SSS
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RNDr. Ivana Račka. Spomienková akcia bola spojená so súťažou v jednolanovej technike a inými
športovými aktivitami.
Zúčastnilo sa jej 49 ľudí
z celého Slovenska.
Počet členov Jaskyniarskeho klubu Dubnica nad
Váhom s členstvom v SSS
ku dňu 31. 1. 2021 je 23.
Peter Medzihradský
Účastníci Memoriálu Ivana Račka. Foto: I. Harna

Zosuv materiálu po prívalových dažďoch do Jaskyne na
Zadných lúkach. Foto: archív JK

Cvičná speleozáchranka v Zvonivej priepasti.
Foto: P. Medzihradský

sPeLeokLub Ďumbier
Ťažiskom prác v JMN bol aj
tento rok Eurotunel. Systematické
úsilie o jeho prekonanie konečne
prinieslo prvé ovocie. V najvyššom
mieste jeho stúpajúcej vetvy sme
totiž prvýkrát zaregistrovali slabý
prievan, ktorý je však dostatočný na to,
aby sme sa v nej mohli krátkodobo zdržiavať
bez nutnosti mať zapnuté odčerpávanie vy-

Pandémia koronavírusu nám
tento rok okrem množstva príležitostí na efektívnejšie akcie s
väčším počtom ľudí zobrala aj
to najcennejšie čo mohla – Janka Múku. Jaskyniara, po ktorom
sa vďaka jeho aktivitám pomenovalo
najviac miest v Jaskyni mŕtvych netopierov
a v jej okolí.
Spravodaj SSS 1/2022
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v roku 1985. Potom upadli
dýchaného vzduchu. Druhým
do zabudnutia a po obnovení
úspechom je permanentné odmapovania sa dlhé roky nevevodnenie sifónu cez násosku s
dela nájsť odbočka v strope
prevýšením 8 m. Jej odvzdušZápadnej chodby, ktorá k nim
ňovanie je riešené tlakovou voviedla. Podarilo sa to až tento
dou zo zachytených skvapov
rok. Zamerali sme tam 91 m
nad sifónom a komplikovastaronových priestorov, avšak
ným systémom hadíc, nádrží
aj tu je ešte potrebné dokončiť
a ventilov. Kým koncom roku
prieskum priepasti a komína,
2020 bola výška vodnej hladiktorými tieto chodby končia.
ny okolo 5 m, tentokrát bolo
Meračské a prieskumné prádno sifónu aj napriek silným
ce pokračovali aj vo Východzrážkam a vysokým teplotám
nej chodbe, nádejná priepasť
vonku priechodné dokonca
s prievanom pod lanovým
bez namočenia sa. Počas nietraverzom však skončila zúkoľkých akcií sme sa venovali
žením. Pomocou vlastnoručaj tradičnému kopaniu sedine zostrojeného rádiomajáka
mentov z dna sifónu.
sme zamerali miesto na poVýznamným objavom tento
tenciálny vchod do Katakomb
rok bola skratka do Otočenej
chodby spod Žiletky v dĺžke Znovuobjavovanie v Západnej chodbe. za Ludrovským dómom, avšak vyšlo až v hĺbke 10 m
60 m. Skrátenie cesty umož- Foto I. Kováčová
pod dolinou a kopať by bolo
nilo obnovenie prác v plazivke
s prievanom na konci Otočenej chodby, ktoré potrebné cez kompaktný strop. Rádiomajákom
skončili koncom 90.tych rokov. Je to nádejné sme merali aj Eurotunel. Predbežný výsledok
miesto, ktorým by sa takisto dala skrátiť cesta je, že do Pieskovej chodby ostáva prekopať ešte
do Bystrického dómu. Prekonať však treba
zbruba ešte 30 m. Tento rok sa nám v spolupráci s OS Ružomberok podarilo postúpiť
zhruba o 4 m. Po odťažení hlušiny vyzerá byť
plazivka priechodná, avšak namiesto rovného
pokračovania na východ sa stáča dohora. Prievan je v nej však mimoriadne silný.
Druhým významným (znovu)objavom boli
chodby s priepasťou, ktoré boli objavené

Návrat z kopania v Otočenej chodbe.
Foto: D. Miler

Novoobjavený prepoj do Otočenej chodby.
Foto: M. Katreniak
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Lokalizácia vyústenia Eurotunelu v Pieskovej chodbe s rádiomajákom. Foto: D. Miler

15 m, nepodarilo sa nám však umiestniť
anténu na jeho koniec, tak toto číslo je
len orientačné. Celkovo sme tento rok
v JMN zamerali v 183 m. Jaskyňa má
aktuálne dĺžku 21387 m.
Jaskyniarskej záchrannej činnosti sa
venovali Maroš Katreniak, už ako profesionálny člen HZS, a Dominik Miler ako
dobrovoľný záchranár.
Stacho Mudrák
predseda SK Ďumbier

jaskyniarsky kLub hanDLoVá
Výročná členská schôdza sa uskutočnila v Dolných Vesteniciach 8.
1. 2022. Predseda skupiny privítal
prítomných, päť členov a troch
mladých jaskyniarov – čakateľov.
Členovia potvrdili staré vedenie
výboru v zložení: predseda Peter
Strečanský, podpredseda Vladimír
Rudzan a pokladník Jozef Sihelský.
V skupine je evidovaných deväť členov,
niektorí si uplynulé nezaplatené členské doplácajú, aby podľa Stanov SSS nevznikol nedoplatok.

Činnosť skupiny. Na pracovné
akcie s jaskyniarmi z Dolných Vesteníc od júla 2021 začali chodiť
mladí záujemcovia. Následne, po
ich prihlásení sa, výbor klubu s
oboznámením členov dohodol, že
klub ich prijme ako čakateľov na
členstvo. Výbor klubu odporúča
Výročnej členskej schôdzi prijať čakateľov Beník Peter, Dobrotka Ľuboš
a Bako Filip za riadnych členov JK Handlová
a následne ich prihlášky poslať na Slovenskú
speleologickú spoločnosť.
Kras a lokality nad obcou Ráztočno.
Uskutočnené dve akcie spoločne s mladými
jaskyniarmi z Dolných Vesteníc. Oboznámenie
sa s krasovými lokalitami a krasovým územím
nad obcou Ráztočno – Ráztočnianska vyvieračka a Cigánka 3, čiastočné sondovanie na dne
a hlavne upratanie zhnitých driev po schodíkoch. Otvor pri ceste pomenovaný Pľúca vo

Vstup do dvorany s otvorom Jaskyne v dvorane 1.
Foto: P. Beník

Jaskyne v dvorane, vľavo sonda do Jaskyne v dvorane 2.
Foto: P. Strečanský
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vnútornom priestore bez zmien, provizornym
uzázaver z kameňov, padnutý dovnútra.
Rokošský kras. Povrchové práce okolia
chatky pri Vestenickej medvedej jaskyni,
v priestoroch jaskyne spevňovanie schodov
s montážou reťazí. Speleologický prieskum sa
viac sústredil na Jaskyňu v dvorane 2. Vonkajšie práce – úprava prístupových schodíkov
z terasy pred jaskyňou. Na terase lavička,
zábradlie z dreva proti pádu dolu svahom,
úprava prístupového chodníka k jaskyni. Vo
vnútorných priestoroch sme sondovali v bočnej chodbe, v ktorej je výzdoba. V pukline rozbíjanie veľkého bloku skaly. Vyťaženú sutinu
sme čiastočne uskladnili do nepokračujúcej
pukliny, ktorú sme pomenovali Cintorín stalagmitov (nepriteká voda a kvaple nerastú).
Bočnú chodbu sa podarilo spojiť s vrchnou
chodbou, z nej vanie citeľný prievan. Pri rozširovaní pukliny a prehlbovaní dna sa postúpilo
a objavili sa štyri metre nových chodieb. Čakatelia z Dolných Vesteníc v septembri navštívili
Harmaneckú jaskyňu, v októbri sa spoločne
s Vladkom Rudzanom zúčastnili akcie v Pružinskej Dúpnej jaskyni – na koncertnom podujatí usporiadanom JK Strážovské vrchy
a exkurzie do jaskyne Driny. Vo svojom okolí
navštívili voľne prístupnú jaskyňu Brloh v k. ú.
Nitrica. Spoločne s jaskyniarmi z tribečskej
skupiny uskutočnili v novembri akciu v nepomenovanej jaskyne za Veľkým Klížom a tiež
navštívili Kolíňanskú čertovu dieru. Správu o
tejto akcii by mal napísať vedúci OS Tribeč.
Počas vianočných sviatkov sprevádzali v oboch
jaskyniach svojich kamarátov turistov.

Jaskyňa v dvorane 2, Tono Miške v plazivke
Foto: P. Strečanský

Zhrnutie. V uplynulom roku sme uskutočnili 23 akcií, vypracovali 23 technických
denníkov a bolo odpracovali 536,5 hodín.
V Jaskyni v dvorane 2 sme objavili 4 m nových
priestorov. Speleologická činnosť na území
národnej prírodnej pamiatky ani v chránených
areáloch v prievidzskom okrese v uplynulom
roku nebola vykonávaná.
V mene výboru ďakujem členom a čakateľom nášho jaskyniarskeho klubu, ale aj náhodným pomocníkom z Dolných Vesteníc za
odvedenú speleologickú činnosť. Moje poďakovanie patrí aj čakateľom P. Čarnogurskému
z OS Tribeč a Bohušovi Pučekovi z JK
Strážovské vrchy, členovi Vladovi Prutkayovi
za pomoc našim mladým jaskyniarom v Jaskyni v dvorane 2. Prajem nám všetkým jaskyniarom veľa úspechov a šťastia pri ďalších
objavoch!
Peter Strečanský, predseda JK

sPeLeoCLub ChoČské VrChy
Martin Miškov), Šariš (Peter Imrich),
Strážovské vrchy (Boris Blaškovič),
Miroslav Kudla. Z domácich jaskyniarov si najviac zamakali Slávka Szunyogová, Iveta Demianová,
Miriam Oravcová, Janka Sabolová,
Jozef Kardoš, Michal Pasch, Ľuboš
Halička a František Hanes; z neregistrovaných jaskyniarov: Ivan Trnovský,
Ján Glut, Tomáš Ševčík, Michaela Trnkócyová
a Ľuba Donovalová. Vo veku 80 rokov nám tu
v lete pomohol aj otec Juraj Szunyog, ktorý

V Speleoclube Chočské vrchy bolo
v roku 2021 evidovaných 21 členov.
Tradične bola naša činnosť zameraná na Prosiecku jaskyňu.
Kopanie v Prosieckej jaskyni
Už druhý rok sme intenzívne pokračovali v kopaní v pieskovom Sifóne Sahara na konci hlavného ťahu.
V tejto činnosti nám v roku 2021 pomáhali
aj jaskyniari zo spriatelených klubov: Speleoklub Drienka (Jozef Psotka, Martin Gaško,
Organizačné správy SSS
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potom urobil v plavkách
aj plavecký prieskum Plšieho jazera.
Na začiatku roka 2021
mal horizontálny úsek
sifónu dĺžku 6 m. Na
siedmom metri sme sa
potešili dutine v strope,
ktorá však hore nepokračuje. Chvíľu sme nevedeli
kam ide sifón ďalej, a tak
sme sa zahĺbili o ¾ metra
nadol. Potom sme zistili,
že sa dá kopať mierne vľavo, kde pieskom zanesená
chodba pokračuje v tom
istom smere horizontál- Prosiecka jaskyňa, Juraj Szunyog st. na čelbe v Sifóne Sahara.
ne ďalej. Na 19. metri sa Foto: J. Szunyog
objavila druhá menšia
dutina v strope a chodba nádejne stúpala. No cez horizontálny sifón na vzdialenosť 23 m. Pri
na 21. metri strop klesol do pôvodnej úrovne ťahaní vedier po zemi po kolenách skrsla myšako na začiatku sifónu, no na 25. metri sme sa lienka na uľahčenie transportu aj na tomto
opäť zdvihli nad čiaru zanesenia a na Silvestra úseku pomocou podvozku z kočíka s 30-litrosa Janka Sabolová prekopla do ďalšej dutiny vým kanistrom, ktorý sme doniesli so Slávkou
do jaskyne 28. 11. 2021. Pri použití nášho
v strope, dlhej 2 m.
Po 876 fúrikoch sme sa tak na tohtoročnej vozíka pod názvom Prosiekverance dokážeme
jubilejnej 50. akcii (od 22. 2. 2020) dopracovali dvaja premiestniť cez sifón 50 veľkých kanisk vykopanej dĺžke 27 m. S fúrikom je potrebné trov piesku, umiestnených na vozíku. Z akcií
behať (treba sa rozbehnúť do kopčekov) až na do Sifónu Sahara sa Slávke podarilo spracovať
vzdialenosť 80 m, čo je dobrým bežeckým tré- prvotnú verziu krátkeho filmu.
Sondovali sme aj v paralelnej Chodbe objaningom. Kondičku z jaskyne sme využili aj na
štafete Košického maratónu 2021 pod hlavič- vov, kde je najvzdialenejšie a najvyššie mieskou Speleoclubu Chočské
vrchy s obsadením Iveta
Demianová, Miriam Devečková, Peter Devečka
a Juraj Szunyog. V jaskyni
sme dosiahli rekord 50 fúrikov na akciu. Po 9-tich
mesiacoch sa nám však
začal fúrik kaziť. Najskôr
mu odpadla vanička, čo
som vyriešil veľkými podložkami pod skrutkami.
Potom sa rozsypali ložiská na kolese, a tak som
do jaskyne doniesol nové
koleso a staré vyniesol na
opravu. Veľkým výkonom
však už bolo prenášanie
vedier v prikrčenej polohe Prosiecka jaskyňa, Sieň obmedzeného vychádzania.Foto: J. Szunyog
Spravodaj SSS 1/2022
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to jaskyne a prievan tu
pokračuje v neprieleznej
úžine (dve akcie, 17 vrtov). Vidíme to však na
dlhodobé pracovisko.
Ďalšou vetvou kam
ide prievan je Chodba
starých sintrov (300
metrová odbočka na začiatku hlavnej trasy v 3.
poschodí). Preto sme
so Slávkou aj tu skúsili šťastie a 6. 3. 2021
objavili po rozšírení neprieleznej plazivky Sieň
obmedzeného vychádzania (druhá najväčšia sieň
v jaskyni). Prievan sme Kopanie jaskyne Lôm. Foto: J. Szunyog
vystopovali v dolnom
poschodí siene, kde Slávka s Ľubošom Halič- Ostatné lokality
Po prestávke od roku 2015 sme pokračovali
kom zahájili rozširovacie práce s vŕtačkou 7. 8.
2021. Na nasledujúcej akcii sme sa tu prekopali vo vynášaní sedimentov z priepasťovitej rúry
do asi 25 m dlhého pokračovania, avšak v po- Andaházyho diera (Peter Holúbek, Miroslav
dobe úzkych kanálov s neprielezným pokra- Kořínek, František Hanes a Juraj Szunyog)
čovaním. A tak sme hľadali vhodnejšie miesto pomocou vedier na lane. Na dvoch akciách
na ďalší postup. Prievan sa nám podarilo sme sa zahĺbili o 1,6 m a úzka diera dosiahla
vystopovať aj v hornom poschodí siene, ktorej hĺbku 7 m.
Tento rok lokalizoval Peter Holúbek pomodno tvorí zával z veľkých blokov. Pri preliezaní
závalu nás prievan doviedol do vrchnej časti cou lidarovej mapy jaskyňu Lôm, ktorú opísal
siene, kde sme zahájili vŕtacie práce v závale už v roku 1933 Ján Volko Starohorský. Dňa 5.
smerom do masívu, a postúpili sme ďalej za 6. 2021 sme v priepasťovitom vchode jaskyne
pôdorys siene (štyri akcie, 42 vrtov). Celkový zahájili vyťahovanie skál zo závalu pomocou
vedier a lana (Peter Holúbek, Peter Gažík, Mipostup v závale je zatiaľ 12 m.
Zvyšovanie stropu nad Aragonitovým jaze- roslav Kořínek, Jakub Mišík a Ján Glut). Slávka
rom sme ukončili 24. 4. 2021 (od 5. 1. 2020) a Juraj Szunyogovci jaskyňu v dĺžke 20,45 m
po 19-tich akciách (184 vrtov). Zároveň z ne- zamerali. 30. 10. 2021 sme so Slávkou a Peťom
zistených príčin klesla hladina v jazere asi o 20 Holúbkom povyťahovali ďalšie skaly zo závalu,
no pokračovanie do hĺbky sme zatiaľ nenašli.
cm, a tak je prechod jazerom bezproblémový.
V ten deň sme však cestou z kopca našli kopateľnú jaskyňu s plazivkovitou chodbičkou.
Mapovanie v Prosieckej jaskyni
Naša nová členka Jana Sabolová absolvovala
Po vystrojení traverzu do pukliny v strope
Trojkráľovej siene sme zistili, že puklina je okrem kopania v Prosieckej jaskyni aj veľa akcií
ďalej neprielezne úzka, a tak sme tam hodili na juhovýchode Slovenska v spolupráci s klublen jednu zámeru a pokračovali s mapovaním mi Meander – Hájsky klub športovej speleolóOfajču 2 v dĺžke 65 m. Po objave Sienky obme- gie, SK Cassovia a SK Drienka. (nácvik SRT
dzeného vychádzania sme ju zamerali dňa 2. 4. v priepastiach Slovenského krasu, Drieňovská
2021 v dĺžke 136 m. Dĺžka Prosieckej jaskyne jaskyňa, sondovanie na Bôrčianskej planine
v jaskyniach Chujová 1, 2 a 3). Zúčastnila sa
tak dosiahla 4245 m.
Celkový počet akcií v Prosieckej jaskyni za troch expedícií do Rumunska (Polnočná jasrok 2021 bol 38 (+5, keď rátame aj účasť len kyňa – Pestera de la Miezul Nopţii). V jaskyni
jedného člena).
Pestera din Peretii Corlatului spolu s MartiOrganizačné správy SSS
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Ľuboš Halička pôsobil v Jaskyni mŕtvych
netopierov spolu s Dominikom Milerom: sprevádzanie turistov, kopanie a nosenie vedier
v Eurotuneli, vŕtanie v plazivke na konci Otočenej chodby (dve akcie).
Pri Kvačanoch sa v novembri podaril jaskyniarom zo SMOPaJ (Michal Oravec a Peťo Holúbek) významný objav Bádenskej jaskyne –
jaskynnej hrobky z obdobia bádenskej kultúry.
Juraj so Slávkou Szunyogovci pomohli s mapovaním jaskyne a z celkových 76,47 m sme zmapovali 45,77 m (zvyšok Peťo Holúbek). Ferko
Hanes nakrútil z práce archeológov filmový
dokument. Peťo Holúbek bol aj iniciátorom
výkopových prác vo viacerých vchodoch, ktoré
sa na lokalite nachádzajú.

nom Miškovom a Jurajom Szunyogom preskúmala novú bočnú vetvu z hlavného riečiska po
vystrojení 5 m vysokého stupňa. Svoj fyzický
potenciál prejavila Janka účasťou na Spartan
Race Malinô Brdo 2021 (spolu s Michalom
Sabolom a Martinom Miškovom).
V auguste Janka zorganizovala výlet na akciu
Berger 2021 vo Francúzsku, ktorého sa zúčastnili aj Martin Miškov a Juraj Szunyog. V jaskyni
Gouffre Berger sme sa prešli do hĺbky -740 m.
Okrem toho sme navštívili mohutné jaskyne
Grotte Roche, Grotte Favot, výver Grotte de
Bournillon a sprístupnenú jaskyňu Choranche.
Juraj Szunyog pomohol košickým jaskyniarom s mapovaním rumunskej Polnočnej jaskyne (zmapovaných 292 m v Krivánskej chodbe
a Ružomberskom dóme).
František Hanes uskutočnil kopáčsku akciu
v Ludrovskej jaskyni spolu s kambodžanom
Phorn Chin a niekoľko prieskumov v Ludrovskej doline a v Jazvečom, kde našiel Cvikľovú
fit jaskyňu (20 m) + Majka a Lenka Hanesová,
Michal Pasch, Bogdan Stepaniuk, Kristína.
V Jaskyni pod Liptovským starhradom posúdil Ferko a Bogdanom možnosti ďalšieho
sondovania. Niekoľko povrchových akcií uskutočnil Ferko v oblasti Choča.

V roku 2021 sme uskutočnili 53 jaskyniarskych akcií. Napísali sme päť technických
denníkov. V Prosieckej jaskyni sme objavili
136 m a zamerali 202 m priestorov. Na konci roka dosiahla zameraná dĺžka jaskyne
4245 m. Denivelácia zostáva nezmenená:
121 m. Celkovo sme na našich lokalitách
zamerali 267,84 m.
Juraj Szunyog
predseda Speleoclubu Chočské vrchy

obLasTná skuPina inoVeC
V uplynulom roku sa činnosť našej OS sústredila predovšetkým na Jaskyňu pod Vrátnom
a na Starú vyvieračku pri Čachticiach.
V Jaskyni pod Vrátnom (Dobrovodský kras)
sme po odstránení sutinovej výplne studne
obišli dovtedy úzky prielez do najhlbšieho
miesta, a vytvorili tak priestor na inštaláciu
tretej lanovky. Tá umožňuje transport materiálu zo dna, ktoré postupne prehlbujeme. Prácu
značne uľahčuje využitie gravitačnej lanovky
dlhej 30 m, ktorá pri sklone 30° umožňuje
z hĺbky 13 m vyťažiť priemerne 30 vedier za
hodinu. Celkovo sme na tejto lokalite uskutočnili 11 akcií (jedno-, dvoj- a trojdňových, celkovo 20 dní), ktorých výsledkom bolo vyťaženie
12 m3 hlinito-sutinového materiálu a efektívny
postup o 3 m hlbšie. Jaskyňa tak dosiahla
hĺbku 17 m, pričom najhlbší úsek je v pevnom
masíve a upchávku pokračujúcej studne už
netvorí sutina, ale ílovitá hlina s piesčitými
Spravodaj SSS 1/2022

polohami. K postupu významne prispeli aj členovia Trenčianskeho SK (M. Sova, M. Bakita)
a JK Strážovské vrchy (B. Púček), ako aj náš dlhoročný sympatizant z Dobrej Vody, horolezec
D. Procházka, za čo im patrí vďaka.
Prieskumné práce na Starej vyvieračke
(Čachtický kras) sa sústredili predovšetkým na
vypratávanie sedimentov v rozšírenom úseku
Severnej vetvy do úrovne -5,5 m. Spolu s rozšírením a prehlbovaním sondy (-2 m) v strednom úseku Severovýchodnej vetvy bolo na
lokalite počas 60 pracovných akcií vyvezených
takmer 25 m3 prevažne hlinitých sedimentov.
Vo vyprázdnenom priestore Severnej vetvy sme
na západnej strane v hĺbke 6 m prekopaním
zasedimentovanej priečnej pukliny po štyroch
metroch prenikli do voľnej kaverny s dĺžkou
3 m, s výraznou freatickou modeláciou, avšak
bez voľného pokračovania. Dutina pravdepodobne pokračuje pod jej zahlineným dnom.
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Príprava batérie vedier na zaradenia do ťažobného systému vo vchode Jaskyne pod Vrátnom. Foto: I. Demovič

V severovýchodnej vetve Jaskyne Stará vyvieračka,
priestor pôvodne celkom vyplnený sedimentmi.
Foto: I. Demovič

V južnej časti jaskyne bola dosiahnutá hĺbka
20 m od okraja pôvodného otvoru.
Pokračovali sme tiež vo výkopových prácach
v jaskyni PV-2 v masíve Vrátna, kde sme po
odstránení zaklineného skalného bloku postúpili vodorovne o 3 m.
Uskutočnili sme revíznu obhliadku našich
niekdajších pracovných lokalít, ako Jaskyňa
pod Holým kameňom a Hadia jaskyňa v Považskom Inovci, ako aj zimný povrchový prieskum (pri snehovej pokrývke) severozápadného
úbočia Bieleného vrchu, ktorý však nepriniesol
nové zistenia. V Čachtickom krase sme preverili
stav dočasného uzáveru a drevenej výstuže v jaskyni SS-1, ktorá je spoločným objavom OS Inovec a Trenčianskeho SK z r.2005. Obavy zo závalu v labilných úsekoch jaskyne sa nepotvrdili.
Na základe verejne dostupných lidarových mapových podkladov (https://zbgis.skgeodesy.sk/)
sme overovali podozrivé lokality, viaceré sa ukázali ako dovtedy nám neznáme závrty, ležiace
mimo hlavných závrtových skupín. Vo dvoch
z nich, nachádzajúcich sa v Dobrovodskom krase, sa podarilo nášmu členovi M. Križanovi už po
krátkom sondovaní odkryť otvor s voľným vertikálnym pokračovaním a pri ďalšom prieskume
Organizačné správy SSS

Vstupná priepasť jaskyne pod Vrátnom.
Foto: V. Lukačovič

tak objaviť dve nové jaskyne, a to najprv Jaskyňu v Agátovom závrte (-10 m) a neskôr jaskyňu
pomenovanú ako Jaskyňa Pihorka (-12 m).
Jaskyne končia neprieleznými úžinami, v jaskyni Pihorka úžinou naviac upchatou hlinenými
sedimentami. V obidvoch jaskyniach je v lete
nedostatočná výmena vzduchu a nastáva tu
hromadenie CO2, takže jaskyne sú potenciálne
nebezpečné, a preto ich vchody boli zatarasené
(nie však zasypané), resp. boli vybavené za40
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Jaskyňa pod Vrátnom, odstraňovanie výplne na dne.
Foto: V. Lukačovič

Pri takmer dokončenom uzávere jaskyne KV-2.
Foto: I. Demovič

mknutým uzáverom. Ukázalo sa, že v zimnom
období nastáva určitá cirkulácia vzduchu, a tak
prieskum bolo možné uskutočniť. V jaskyni
s pracovným názvom H4 (vstupný otvor odkrytý v závrte M. Križanom v r. 2020) sa pri dĺžke
7 m postúpilo do hĺbky 4 m.
S využitím lidarových máp sme uskutočnili revízny povrchový prieskum predovšetkým
v Chtelnických a Dobrovodských uhliskách,
pričom boli overené menšie depresie s krasovou genézou.
V Dobrovodskom krase sa začala od napadaných skál čistiť jaskyňa Hájnech úboč.
Na jaskyni KV-2 (Krahulčie vrchy v Považskom Inovci) sme po rokoch dokončili výmurovku vertikálneho vchodu (kamenno-betónovú studňu), čo si vyžiadalo vyniesť na lokalitu

značné množstvo materiáu. Na vchod sme zabudovali pozinkovaný železný uzáver, ktorý
zabezpečil Karol Kýška (Speleodiver), za čo mu
patrí vďaka. Na finálnych prácach spojených
s vynáškou materiálu sa zúčastnil aj Miro Sova,
predseda Trenčianskeho SK. V budúcom roku
tak bude možné pokračovať v prieskume tejto
perspektívnej jaskyne.
Jeden člen OS (M. Križan) sa v júli zúčastnil
pracovnej akcie SK Slovenský raj na prieskume
prepadliska v Zadnej doline na východnom
úpätí Kráľovej hole.
Celkove sme uskutočnili 154 terénnych akcií,
z ktorých bolo vypracovaných 95 technických
denníkov. Objavených (vrátane vykopaných)
bolo 43 m priestorov.
Ivan Demovič, predseda OS

obLasTná skuPina jána majku
členov z 21, vieme minulý rok nášho
snaženia uzavrieť s nasledujúcim
konštatovaním:

V priebehu roka 2021 sme svoju činnosť zamerali na prieskum
lokalít povrchovými akciami
v krasových oblastiach v okolí
Borinky, Lozorna, Perneku, Pezinku, Smoleníc, Dobrej vody,
Plaveckého Mikuláša, Tisovca,
Muráňa, Vysokých Tatier a v krasovom území Slovenského krasu. Členskú základňu tvorilo bez zmeny 21 riadnych
členov, jeden hosť a traja pridružení členovia
z iných klubov.
Na základe vyhodnotenia aktivít a činností
členov OSJM v roku 2021 počas Výročnej
členskej schôdze uskutočnenej online 22. januára 2022, ktorej sa aktívne zúčastnilo 12
Spravodaj SSS 1/2022

spolupráca s inými klubmi
a činnosť mimo slovenského
krasu
Členovia Miroslav Zverka s partiou pôsobili povrchovými akciami v Borinskom krase. Na lokalite Limbašská vyvieračka uskutočnili pozorovania v priebehu
januára až marca a potom počas jesene, pričom na tejto lokalite 13. marca uskutočnila
prieskumný ponor členka Michaela Stražanová a následne 3. 4. 2021 Ján Blaho, ktorému
sa podarilo nasnímať aj prúdnice z výveru na
41
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Počas inštruktáže cez Lezecký deň 1 – SRT, Jaskyniarska
škola 2021. Foto: M. Zverka
Jazerná jaskyňa, účastníci po akcii 14. 8. 2021.
Foto: R. Sedláková

dne zatopenej vyvieračky. Prieskumné aktivity
boli realizované v Pezinskom krase, Plaveckom a Borinskom krase. V rámci týchto
24 akcií bola vykonaná kontrola a prieskum
množstva lokalít, pričom neboli pozabudnuté
ani vyvieračky. Skontrolovali sa aj lokality,
ktoré sa majú uzatvárať na základe zákazky
ŠOP SR SSJ (CPV: 45221250-9) hoci na to
nie sú v niektorých prípadoch, aspoň na prvý
pohľad, žiadne významné dôvody. Uskutočnili sa viacnásobné kontroly Stražanovej jaskyne a okolia Amonovej lúky. Niekoľko akcií
sme uskutočnili v Smolenickom krase, jedna

Po ponore v Limbašskej vyvieračke 3. 4. 2021.
Zľava Mirko Klaučo, Michaela Stražanová,
Ján Blaho. Foto: M. Klaučo
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bola v spolupráci s jaskyniarmi zo Speleoklubu UK Bratislava, Badizer Ardovo a HKŠS, počas kurzu Jaskyniarskej školy Lezecký deň 1
SRT dňa 25. 4. 2021. Niektoré vyvieračky a lokality boli navštívené aj počas ďalšieho kurzu
Geológia jaskýň, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň, ktorý sme uskutočnili v spolupráci s Jaskyniarskou školou dňa 6. 6. 2021.
V priebehu apríla sa Miro Zverka s ďalšími
jaskyniarmi zapojil do prieskumu Dobrovodského krasu. Počas leta sa zúčastnil s členmi
ďalších dvoch
jaskyniarskych
skupín trojdňových prieskumno-meračských
akcií v jaskyni
Mesačný tieň.
Ján Blaho sa
zúčastnil na desiatich akciách
v Borinskom
krase so Speleo
Bratislava a ako
speleopotápač
pôsobil v Javorovej doline
vo Vysokých
Tatrách, kde
v
súčinnosti s členmi zo
Speleo Bratislava a z iných
Podporný tím v Mokrej diere.
klubov realizoFoto: M. Klaučo
val potápačské
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slovenský kras
Činnosť na Silickej planine
(sedem akcií)
Na Silickej planine sme počas
blízkych ciest v okolí srdcových
lokalít realizovali rýchle obhliadky stavov našich rozpracovaných
lokalít z minulosti a jednu exkurznú činnosť.
Činnosť na Jasovskej planine
(päť akcií)
V priebehu januára Marek Kanaš absolvoval sústredenie SRT
Prepojenie Mokrej diery so Suchou dierou dňa 23. 7. 2021. Foto: J. Blaho
s Tomášom Fussgängerom.
Najväčší počet akcií ako aj túr
prieskumy. Dňa 23. 7. 2021 pod hladinou planinou realizoval Martin Schrötter, Miro
prepojil lokalitu Mokrá diera so Suchou die- a MirkaVávrovi. Navštívili Miglinc, Železnú brárou. V lete dňa 13. 10.2021 bol pod vedením nu, Ladislavovu vyvieračku, Jelení vrch a vyhľaJana Blaha zrealizovaný potápačský prieskum dávali niektoré priepasti.
Vchod do jaskyne Gajdova štôlňa je po rozHradnej vyvieračky a 14. 8. 2021 uskutočnil
ponor v Jazernej jaskyni. V termíne 18. – siahlom polome v lesnom poraste nad ňou, ná19. 9. 2021 prebiehal počas dvoch ponorov slednej ťažbe dreva a pôdnych zosuvoch zasypaprieskum v Brestovskej jaskyni. Speleopotá- ný a je do nej znemožnený vstup aj živočíchom
pačský prieskum v tejto lokalite pokračoval aj pôvodne ju používajúcim ako svoj úkryt.
23. 10. 2021 a 24. 10. 2021 aj v Brestovskej
vyvieračke. Akcie boli realizované v spolupráci s OS Orava a SSJ; ako speleopotápač sa ich
zúčastnil Ján Blaho. Počas jesene sa zúčastnil
aj 10. ročníka Zrazu speleopotápačov v Tisovci, ktorý sa uskutočnil v termíne 15. – 17.
10. 2021.
Spomínaného zrazu sa zúčastnil aj predseda OSJM, Zbyněk Valenta, ktorý začiatkom
januára opäť vykonával kontrolu krasových
útvarov na Skalke pri Zamarovciach. Dňa
9. 7. 2021 o 14.00 hod. v Liptovskom Mikuláši (múzeu) sa zúčastnil prednášky zakladateľa OSJM Gustáva Stibrányiho s názvom
„Grécko 77 – Provatina“ o zostupe do 400 m
hlbokej vertikály Provatina na planine Astraka v pohorí Pindos v Grécku. Dňa 7. 8.
2021 počas predsedníctva SSS v Liptovskom
Mikuláši dostal Zbyněk Valenta k 70. dožitému jubileu uznanie za dlhoročnú jaskyniarsku činnosť a bol ocenený striebornou
medailou SSS. Tejto spoločenskej udalosti
sa zúčastnil aj Ján Blaho, ktorý sa v termíne
19. – 22. 8. 2021 už tradične, aktívne zapojil Horný skvap, riečisko pred Cukrárňou –420 m. Na
do organizovania akcie Speleoškola, bol to zábere Braňo Šmída, Mesačný tieň, 26. 7. 2021.
Foto: M. Zverka
jubilejný 10. ročník.
Spravodaj SSS 1/2022
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činnosti zakladateľov skupiny, a na súčasných
lokalitách rozpracovaných mladou generáciou.
Našim predsavzatím je pokračovať v podpore
vzdelávania nových záujemcov o jaskyniarsku
činnosť tak, ako to robíme v posledných rokoch.

Činnosť na Zádielskej planine (päť akcií)
Obhliadka vstupu do priepasti Erňa – vstup
bol v rovnakom stave ako minulý rok, nebolo
tam ani iné znečistenie. Hačavská jaskyňa
– pred jaskyňou sa nachádzal starý obal zo
spacáku. Miesto je často navštevované. Ďalšie zrealizované obhliadky boli na lokalitách
Snežná diera, Ľadová jaskyňa. Túry po planine:
Slovanské hradisko, Grečov vrch, Želiarske
lúky a opäť potulky so snahou lokalizovať dosiaľ neevidované krasové javy.

Záver
Členovia OSJM sa v roku 2021 zúčastnili
85 zaznamenaných akcií v spolupráci so siedmymi klubmi (Badizer Ardovo, Hájsky klub
športovej speleológie – HKSS, OS Orava, Speleo Bratislava, Speleoklub Muránska planina,
Speleoklub Tisovec, Speleoklub Univerzity
Komenského v Bratislave). Z toho 32 akcií
bolo organizovaných s členmi OSJM v západnej časti Slovenska a 20 akcií v Slovenskom
krase. Na celkovom počte akcií sa zúčastnilo
12 členov. Členovia strávili svojou činnosťou
počas akcií v Slovenskom krase 148,5 hodín
a spolu na všetkých akciách v roku 779,0
hodín. V Slovenskom krase sme exkurzne pôsobili na 17 rôznych lokalitách, pričom sme
zrealizovali 0 pracovných akcií, jednalo sa
väčšinou o revízie a preto sme vyhotovili len
jeden Technický denník.
V roku 2022 prajeme jaskyniarom pevné
zdravie, veľa úspechov aj šťastie pri nových
objavoch. Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu!
Miroslav Zverka
Zbyněk Valenta
predseda OSJM

Činnosť na Hornom vrchu (dve akcie)
Na Hornom vrchu pôsobil Miro Vávra. Martin spravil obhliadku okolia starej štôlne, ktorá
sa nachádza nad záhradkárskou osadou západne od Hrhova.
Činnosť na Dolnom Vrchu (dve akcie)
Akcie boli venované prieskumu pracovných
lokalít z minulosti.
Činnosť na Plešiveckej planine (tri akcie)
Troch akcií na Plešiveckej planine sa zúčastnil pridružený člen Csaba Igaz zo Speleo
Bratislava v spolupráci s Marcelom Adamom.
Činnosť smerovali na Slnečnú a Zajačiu priepasť s ich okolím.
Plány na rok 2022
Máme v pláne pokračovať v činnosti na lokalitách v Slovenskom krase, pochádzajúcich z čias

obLasTná skuPina
LiPToVská TePLiČka
Pozdravujem srdečne v novom roku!
Okrem exkurzných návštev na svojich lokalitách –
Jaskyni v Hudákovskom ponore, Ždiarskych jaskyniach,
priepasti v Holičnej a terénnych prieskumov – členovia
OS Liptovská Teplička nevykonávali v uplynulom období
žiadnu pracovnú činosť.
Vlasto Knapp
Predseda OS

Hudákovský ponor
v zimnom období.
Foto: P. Holúbek
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obLasTná skuPina LiPToVský mikuLáŠ
ni v Liptovskom Hrádku,
tento rok sme tu absolvovali spolu 17 akcií kopáčskeho charakteru. Jeden
deň sme v areáli hradu
prezentovali jaskyniarstvo.
V spolupráci s hradnou
pani sme zorganizovali
adrenalínový deň s rôznymi atrakciami pre
deti, akými boli lanovka z hradnej veže, zostup
po lanovom rebríku do hradnej studne, zlanenie z hradnej veže a ďalšie.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš disponuje štrnástimi členmi.
Skupina sa v roku 2021 súhrnne
zúčastnila 143 akcií, na ktorých
sme spolupracovali s rôznymi jaskyniarskymi skupinami. Predovšetkým so Speleoklubom Nicolaus,
v menšej miere sme spolupracovali
aj s inými jaskyniarskymi skupinami (Jaskyniarsky klub Demänovská Dolina, Speleologický klub Červené vrchy, Oblastná skupina
Ružomberok, Jaskyniarsky klub Strážovské vrchy a Speleo Bratislava) nielen na Slovensku,
ale aj v Českej republike. Počas celého roku
sme celkovo objavili niekoľko metrov nových
priestorov v rôznych jaskyniach Slovenska (37
m). Vzhľadom na pandémickú situáciu nebolo
možné uskutočniť plánované zahraničné akcie.

Krasová oblasť potoka Belianka
Asi najväčšie úsilie sme venovali lokalite Žabia studňa, ktorú sme s objaviteľským nadšením navštívili 22-krát. Rozširovanie spodných
priestorov v jaskyni je pomerne časovo náročné, hlavne z dôvodu kompaktnosti materskej
horniny, napriek tomu sa nám tu podarilo
postúpiť asi 15 m. Najkrajším objavom bol
26. 8. 2021 prechod do síce úzkej chodby, ale
s osem metrov vysokým komínom, keď sme
sa po akcii dozvedeli, že sa našej jaskyniarke
narodila dcéra, rozhodli sme sa objav po nej
pomenovať – Žofiina chodba. Niekoľkých akcií
sa v tejto pracovnej lokalite zúčastnil aj náš
čakateľ na členstvo Martin Regeš.

Kras Jánskej doliny
V jaskyniach Jánskej doliny sme absolvovali
deväť akcií, ktoré mali charakter kopáčsky,
exkurzný alebo povrchový. Štyri akcie sme
venovali jaskyni Samova diera, kde sme v
najspodnejších častiach sondovali a v jednom
mieste sme zaznamenali slabší prievan. V časti
pri sifóne sme prekopali 10 m dlhú chodbu,
kde sme na následnej akcii vyčerpali sifón.
Postup to bohužiaľ neprinieslo, ale na lokalite
plánujeme pokračovať v sondovaní.
V Jaskyni zlomísk, v tzv. Horných Zlomiskách, sme za dve hodiny vyčerpali sifón pri
meračskom bode č. 243. Po otvorení sifónu sa
objavil silný prievan a horizontálna
riečna chodba, v ktorej sme kopaním
postúpili zatiaľ tri metre. V zimnom
období (vo februári) sme navštívili
Občasnú vyvieračku v Čiernej dolinke, kde sa nám pre vysoký stav vody
prieskum s endoskopickou kamerou
nepodaril. Zaujímavé bolo sledovať
vytopené riečne meandre v snehu, čo
svedči o vysokom stave podzemných
vôd počas zimného obdobia.
Hradná jaskyňa v Liptovskom
Hrádku
Ako aj po minulé roky, pokračovalo sa v prácach v Hradnej jaskySpravodaj SSS 1/2022

Važecký kras
Vo Važeckom krase sme primárne pôsobili na
lokalite ponor Múry, kde sa pokúšame pomalým
tempom pokračovať v objavovaní. Tohto ročné

Vzdušný traverz na hrade v Liptovskom Hrádku. Foto: M. Vrbičan
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Počas celého roku sme sa zúčastnili viacerých povrchových akcií, zameraných na krasové javy v okolí Krakovej hole, Liptovskej
Tepličky; v Západných Tatrách v okolí Ostrej
sme našli niekoľko závrtov aj s prievanom. Pri
prieskume Kozích chrbtov sme nad Zápoľnou
dolinou lokalizovali 10 m závrt a v ďalšej malej
jaskyni sme objavili dve prilby z druhej svetovej
vojny.
S členmi Speleo Turiec sme navštívili jaskyňu Suchá 3 vo Veľkej Fatre a pracovali sme
na novej lokalite pod Chlebom v Malej Fatre.
V Česku sme sa podieľali na niekoľkých akciách, ktoré mali charakter pracovný, exkurzný
alebo poznávací (Drdova jaskyňa, zabezpečovanie vchodu do jaskýň Austrália a Závrt a iné).

Suché riečisko v Tichej doline v Západných Tatrách.
Foto: Z. Jurík

pôsobenie vo Važeckom krase bolo skôr zamerané na rekognoskáciu povrchových krasových
javov s detekciou potenciálnych nových lokalít.

Potápačske aktivity
Hlavne kvôli podpore Jána Blaha sa Michal
Vrbičan vrátil k potápaniu. Z tréningových
dôvodov vykonal 15-minútový ponor do 20
m hĺbky iba v 5 mm mokrom neopréne na
lokalite Mokrá diera v Javorovej doline. V
Brestovskej jaskyni sme pre zameranie nového
vchodu za prvým sifónom oživili a presunuli
lavínové vyhľadávače, ktoré tu boli umiestnené
pred dvomi rokmi. Pri tejto príležitosti bola
v oblasti nad táborom objavená a zameraná
chodba horného poschodia a ďalšia chodba s
krasovou výzdobou.
Zostavila Ľubica Luhová Mareková

Červené vrchy
Na odporúčanie Jana Šmola sme štyrikrát
navštívili krasovú oblasť Červené vrchy. Povrchovo sme spoznávali Rozpadlú dolinku až
po vrchol Kresanice, priľahlé jaskyne a krasové
javy. Zúčastnili sme sa odberu vody z Občasnej
vyvieračky, pričom sme navštívili aj vchod Zadného úplazu. V lokalite Tichá jaskyňa – Piu
sa nám počas dvoch akcií podarilo vyriešiť
problém s koncovým závalom, ktorý tu zastavil postup zhruba pred desiatimi rokmi.
Do budúcnosti máme v tomto neľahkom, ale
zaujímavom krasovom území
ďalšie plány. V jesennom období sme zaregistrovali úplne
suché riečisko v dolnej časti
Tichej doliny.
Ostatné lokality
V krasovej oblasti pri Liptovskej Porúbke sme sa spolu
s členmi Speleoklubu Nicolaus zúčastnili siedmych akcií
do Jaskyne v Grúni, primárne sa pracovalo v odbočke
Duva, kde sme po náročnom
postupe prešli do malej sienky o veľkosti 1 × 1 × 0,7 m.
Vidno ďalej asi 1 m, treba
pokračovať v rozširovaní a je
tu potenciál postupu ďalej,
počuť kvapkať vodu.
Organizačné správy SSS

Jaskyniarsky dorast v podzemí Jánskej
doliny. Foto: M. Vrbičan
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Nález prilieb na Čiernom Váhu.
Foto: Z. Jurík
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jaskyniarsky kLub LiPToVský TrnoVeC
V roku 2021 sme pracovali na našich lokalitách sporadicky. Uskutočnili sme niekoľko
zimných prieskumných akcií na hľadanie vytopených miest
v snehu. Pre štúdium
kryogénnych procesov sme sprevádzali M. Gradzińského z Jagelonskej univerzity z Krakova
s kolegami do Medvedej jaskyne. Zaujali ich
deštruované sintre intenzívne korodované skapovou vodou. V Suchej doline sme sledovali
hydrológiu výverov. Spracovali sme film o krase Sivého vrchu v Západných Tatrách. Značnú
časť úsilie sme venovali hľadaniu banského
diela v Huňovej (Veľkej trnoveckej) doline.
Rastislav Hollý, predseda

M. Gradziński (vľavo) po návšteve Medvedej jaskyne dňa
12. augusta 2021. Foto: P. Holúbek

sPeLeokLub maLá FaTra
ukázala potrebu nachystať rezervné pracovné
náradie dole v civilizácii, minimálne lano, vaničku, kladivá, sekáče a lopatku.

Stav členskej základne je už roky stabilizovaný na deväť členov. Evidujeme jednu čakateľku
a viacerých príležitostných pomocníkov pri
prácach v jaskyniach a pre klub. Vlani odsúhlasený člen nám stále nedodal fotky, a tak
teraz nevieme, kam ho zaradiť. Hlavné je, že
„doktor“ stále chodí s nami, najmä na čistiace
akcie do Žiarnej a na Dubnú skalu.
V minulom roku sme už tradične spolupracovali s jaskyniarmi zo skupín Speleo Turiec,
OS Orava a SK Nicolaus. Uskutočnili sme 56
pracovných akcií v jaskyni Žiarna č. 4, po jednej
akcii v Žiarnej č. 5 a na Dubnej skale. Nereča
Ján sa zúčastnil prác na Chlebe a v Suchej
jaskyni č. 3. Neplánovane sme na pokyn brata
Holúbeka vykonali našťastie len nácvik záchranej akcie v Suchej jaskyni č. 3, kde zostali
za závalom zavretí vedúci Speleoklubu Turiec
s jedným členom. Keďže pri jaskyni nie je
signál, náš člen (bol s nimi na akcii) musel
zbehnúť až na začiatok doliny, aby zavolal
pomoc. My sme sa dokázali dať dokopy asi
za pol hodiny a vyraziť na pomoc. Kým sme
prišli na miesto udalosti, postihnutým sa podarilo dostať von. To, že nám takto pokazili
nedeľné popoludnie, sme im potom vyúčtovali
v pizzerii na ihrisku v Belej. Záchranka nám ale
Spravodaj SSS 1/2022

Povrchový prieskum sa vykonával hlavne
v priestore Belianskej a Žiarnej dolinky. Kontrolovali sme najmä odtopené miesta nájdené
vlani, ale aj okolie novej lokality Žiarnej č. 5.
Na Dubnej skale sme zdokumentovali miznutie potoka. Prieskum v Gaderi na diaľku ďalekohľadom bude teraz treba overiť navštívením
vytypovaných miest.
Výsledky pracovných akcií
Odkopanie odtopeného miesta na Dubnej
skale do hĺbky asi 1,5 m neprinieslo žiadny efekt, prievan sa stratil. V novej lokalite
Žiarnej č. 5 sa vyčistil vstupný priestor od lístia
a napadaných skál, lokalita sa nechala na pozorovanie prievanu. Jaskyňa sa nachádza vo výške
približne 100 výškových metrov nad Žiarnou
č. 4, v pravom svahu dolinky. Pravdepodobne
však pôjde o rozsadlinu.
Hlavné pracovisko nášho Speleoklubu je
stále jaskyňa Žiarna č. 4. Tejto lokalite sme
venovali už toľko energie a úsilia, že sme dúfali vo vyriešenie cesty za prievanom a vodou cez
47

Organizačné správy SSS

Nové poznatky nám prinieslo farbenie vzduchu v zimnom období. Chladný vzduch je
nasávaný do jaskyne tak, že zamrzne aj zával
za hlavným sifónom, cca 25 m od vchodu. Na
druhý deň po zafarbení sme našli výduchy postupne v priestore nad Žiarnou č. 2 (asi 400 m
v pôdoryse od Žiarnej č. 4 smer juhovýchod).
Do jaskyne Žiarna č. 2 sa dostal zafarbený
vzduch až s časovým oneskorením. Predpoklad
bol, že to bude opačne. Na konci roka 2021
sme začali pozorovať našu bývalú sondu nad
Žiarnou č. 4, začala sa prejavovať slabým prievanom a akoby sa postupne prepadávala.
Pavol Pokrievka st.
vedúci speleoklubu

zával za hlavným sifónom. V minulom roku
sme vytiahli von z jaskyne 324 vriec zeminy,
množstvo skál a celkovo 14-krát sme z nej vyčerpali vodu, aby sme tu mohli pracovať. Zlikvidovali sme dva veľké skalné bloky a konečne
sa podarilo prejsť pod „veľký balvan“. Potvrdilo sa tým, že jaskyňa má tam prelomený strop,
bohužiaľ veľký blok ďalej visí vo vzduchu,
a ešte má aj dvoch kamarátov. Boj o cestu tak
môže pokračovať aj v roku 2022. Smer za vodou na juh nás pustil do miestnosti zatiaľ cca
5 m vysokej. Pri prekonávaní závalu sme tu
celkom sedemkrát museli použiť striekajúcu
vodu cez prúdnicu, na vyriešenie kritického
miesta vo výkope.

meanDer – hájsky kLub ŠPorToVej sPeLeoLóGie
ťového kotvení nerezovými kotvami
o průměru 10 mm Petzl Colinox,
které se současně dají použít pro
případnou záchranou akci. Na
této lokalitě také probíhaly kurzy
SRT a praktický nácvik rescue pro
případnou nezávislou záchranu.
5 pracovních akcí v Oriáši. Pracovalo
se v oblastech Galerie i dna propasti. Celá
propast je vystrojena na beznapěťové kotvení
Petzl Colinox.
3 pracovní akce na Bereši. Na nové lokalitě,
kterou jsme objevili na Hájské (Jasovské) planině v roce 2018 jsme vyhodnocovaly datalogger. Nálezy artefaktů byly postoupeny na
oficiální místa.
3 pracovní akce na Šomšákové propasti. Na
lokalitě jsme pokračovali v rozšiřování pro
další postup.
15 pracovních akcí na Skalistém potoce. Po
dohodě se Speleoklubem UPJŠ působíme na
Skalistém potoce v částech od Horního vchodu směrem na Prístav. Dvanáctkrát odečet
dilatometru ve Štole a v Horní části Skalistého potoka; tato lokalita bude i pro rok 2022
důležitým pracovištěm klubu ve spolupráci se
Speleoklubem UPJŠ.
25 pracovních akcí se Speleo UPJŠ, 9 pracovních akcí v Drienovecké jeskyni s SK Cassovia
a pravidelné odečty dilatometrů.
zprávu sestavil
Tomáš Fussgänger

V roce 2021 se MEANDER – HKSS
zaměřil na výzkum a propagaci
Slovenského krasu, na zdokonalování vlastních i cizích členů
a speleologů v jednolanové technice (SRT). Bylo zorganizováno 75
pracovních akcí, (41 klubových a 34
ve spolupráci se Speleoklubem UPJŠ
a Speleoklubem Cassovia).
MEANDER – HKSS byl oficiálním partnerem a sponzorem francouzské akce BERGER
2021. Ve Slovenském krase zorganizoval osm
třídenních kurzů SRT v propastech a jeskyních Slovenského krasu a vycvičil 34 nových
adeptů SRT. Šest nejlepších se zájmem se dále
věnovat speleologii se stalo členy MEANDER
– HKSS. Klub zorganizoval 9. ročník Putovního poháru Eugena Hirka v technickém lezení
na laně v omezené formě (neveřejná klubová
akce) z důvodu aktuální COVID-19 situace
na Slovensku. Zorganizoval také 36. Lezecké
dni ve Slovenském krase, které bohužel v COVID-19 atmosféře proběhly v omezené, ale
o to přátelštější podobě v rámci jednoho z kurzů SRT. Exkurzní činnosti v roce 2021: Francie, Maďarsko, Česko, Švýcarsko, Rakousko.
15 pracovních akcí ve Velké Bikfě. Lezení komínů a výměna fixních lan a kotvení. Pro zvýšení bezpečnosti jsme pokračovali jako i v roce
2018, 2019 a 2020 v instalaci nového beznapěOrganizačné správy SSS
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sPeLeokLub minoTaurus
v stene Vstupnej priepasti. Rozvrstvenie vzduchu v priepasti je v súlade s rozložením teploty
v stenách. K žiadnemu uzavretému prúdeniu
(ako predpokladali naši predchodcovia) nedochádza.
RNDr. Jaroslav Stankovič
predseda Speleoklubu

V roku 2021 sa Speleoklubu Minotaurus
nepodarilo zorganizovať žiadnu spoločnú akciu s našimi členmi z ČR. Venovali sme sa iba
monitoringu klímy v Silickej ľadnici a spracovávaniu podkladov pre pripravovanú publikáciu. Nové poznatky o charaktere uzavretej
letnej fázy prinieslo monitorovanie teploty

moLDaVský jaskyniarsky kLub aDonis Ten
V polovici roka sa obnovila činnosť aj vo Výverovej jaskyni v doline Miglinc s prekopaním sifónu
a objavením sienky s bohatou sintrovou výzdobou. Pre ďalší postup
je potrebné rozšíriť nepriechodnú
úžinu. Cestou z Výverovej jaskyne
bola objavená Urbárska jaskyňa
s dĺžkou 4 m, približne 10 m juhozápadným smerom nad Urbárskymi vyvieračkami. Od augusta 2021 sa činnosť klubu plne
sústredila na občasný výver s miestnym názvom
Korsocska (čítaj Koršočka, v preklade Džbánik)
pri obci Debraď, v ktorej bola už v roku 2004
Dankovcami vykopaná 2 m hlboká sonda, ne-

V roku 2021 sa Moldavský jaskyniarsky klub rozrástol o štyroch členov so záberom realizácie činností
hlavne na Jasovskej planine (JP)
a v Medzevskej pahorkatine (MP).
Prvé mesiace roka 2021 boli venované povrchovému prieskumu
na JP a MP s nájdením a vykopaním
Veľkonočnej jaskyne neďaleko Jazvečieho hradu (MP). Niekoľko ďalších akcií
bolo venovaných sondovaniu v perspektívnych
lokalitách v oblasti Bak út (Capia cesta) v južnej
stráni JP nad vyvieračkou Bereg. Dve akcie sa
realizovali v bezmennej nádejnej lokalite vo svahu doliny Miglinc v oblasti Studená stráň.

Kopanie vo Veľkonočnej jaskyni. – Novoobjavená sienka vo Výverovej jaskyni v Miglinci. – Ťahanie vykopanej sutiny
z občasnej vyvieračky Korsocska. Foto: S. Danko
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Postupne sme do konca roka prepojili päť
jaskýň do jedného mini systému s dosiahnutím celkovej dĺžky vyše 100 m a priestory sa
čiastočne naskenovali. Na Základni, ako sa
medzi členmi klubu familiárne pomenovala
táto lokalita, potrebujeme ešte pripojiť jednu
známu jaskyňu, čo plánujeme realizovať v roku
2022. Mimo hlavných aktivít klubu J. Pecuch
sám vykonával sondážne práce na štyroch
lokalitách MP, pri ktorých došlo k postupom
do niekoľkých metrov. V rámci roka boli realizované tri akcie v Cigánovej jaskyni neďaleko
vodárenského zdroja v Drienovci, ktoré sa
sústredili na zabezpečenie lepšieho prístupu
vo vchode jaskyne, ako aj na ďalší postup.
Celková dĺžka jaskyne je zhruba šesť metrov.
Počas dvoch akcií sa v priepasťovitej jaskyni
na vrchole Jasovskej skaly ťažila sutina z dna
vstupného priestoru.
J. Šupinský a S. Danko

skôr miestnymi obyvateľmi zasypaná štrkom. Po
výkopových prácach bol v hĺbke 7 m dosiahnutý
masív, na ktorý bolo možné umiestniť studňové
skruže. Po osadení skruží a stabilizácii lokality
prebehlo otvorenie jaskyne so vstupom do studňovitej šikmo klesajúcej jaskyne so sienkou
a prvým sifónom v hĺbke 17 m, ktorý bol po
troch akciách zdolaný s postupom do menšieho
priestoru so závalom a druhým sifónom v hĺbke 20 m. Voda v sifóne ani počas najnižšieho
stavu neopadla a čerpací pokus kvôli technickým problémom neskončil úspešne. Celková
dĺžka jaskyne je zhruba 32 m. V jaskyni je navyše
problém s výrazným hromadením plynov na
dne, čo komplikuje prolongačné práce. Po zvýšení hladiny podzemnej vody sme práce na postupe v jaskyni Korsocska prerušili a presunuli
sme sa k jaskyni Jazvečí hrad (MP), kde sa povrchovým prieskumom našlo v tesnej blízkosti
niekoľko menších jaskýň.

sPeLeokLub muránska PLanina
kume a prácach prevažne v naVýročná členská schôdza
sledovných lokalitách:
členov Speleoklubu Muránska
Jaskyňa Havraník – 11 praplanina sa uskutočnila dňa 8.
covných akcií, objav nových
1. 2022 na chate pod Muránpriestorov. Nové priestory boli
skym hradom. Na žiadosť členobjavené po prekonaní sutinoky klubu Zuzany Mikušovej jej
viska vľavo hore od zlezenia
bolo ukončené členstvo v klube.
na úroveň zatápanej časti, kde
Pre pasivitu, nečinnosť a nezaplatenie
sa otvorila sienka s veľkosťou
členských poplatkov na návrh predsedu klubu boli zo speleoklubu vyradení dvaja členovia cca 20 m, stúpajúca šikmo hore. Ďalší postup
a to Bc. Zdenko Giba a Marek Sedlák. Klub smerom hore cez sutinovisko je pomerne neobnovil členstvo bývalému členovi Ing.
Karolovi Mertovi, prijal nového člena
Krzystofa Papugu a zvolil čakateľku na
členstvo v klube Ing. Lenku Rekenovú.
Členská schôdza potvrdila vo vedení
klubu terajšieho predsedu Ing. Ivana
Rusnáka na ďalšie funkčné obdobie
a členov výboru klubu z minulého obdobia, t. j. Ing. Ivan Rusnák, Mikuláš
Mikuš, Ing. Peter Varga, PhD., Mgr.
Lukáš Vlček, PhD. a Ing. Milan Poprocký. Speleoklub Muránska planina
má v súčasnosti 30 členov a 13 z nich
je organizovaných v SSS.
V roku 2021 sa členovia Speleoklubu Účastníci výročnej schôdze speleoklubu pred Chatou pod
Muránska planina zúčastnili na pries- Muránskym hradom. Foto: R. Pest
Organizačné správy SSS
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bezpečný a pre ďalší postup bol zvolený smer
nadol k zatápanému sifónu. V tejto časti je
zreteľné pokračovanie chodby, ale pre vysokú
hladinu vody sifón zatiaľ nebol prekonaný.
Koncom roka bola jaskyňa uzavretá mrežou
a kompletne zameraná. Jej dĺžka zatiaľ dosahuje 161 m s prevýšením 15 m.
Jaskyňa Bombová – 12 pracovných akcií.
Novoobjavená jaskyňa v lokalite Mokrá poľana v skalnom hrebienku medzi cestou z Javorín na Veľkú lúku a lúkou Bombová. Jaskyňa bola objavená 14. 4. 2021 Ing. Milanom
Poprockým pri povrchovke v danej lokalite.
Pravdepodobne ide o starý ponor, zanesený
listovkou, hlinou a drobnými kameňmi. Jaskyňa má rúrovitý tvar, zvažujúci sa šikmo
dole pod uhlom zhruba 45 stupňov. Po asi
8 m sa stáča kolmo doprava a nadol. Po ďalších siedmych metroch sa rozširuje na malú
sienku so zahlineným dnom. V strednej časti
cítiť prievan pravdepodobne z neprielezného
komína, smerujúceho šikmo nahor. Predpokladaný ďalší postup je zo sienky v zadnej
časti smerom dole, kde treba čistiť zahlinené
dno. Vzhľadom na dĺžku jaskyne a obmedzené priestory je nutné vyťahovať sutinu na
povrch, čo si vyžaduje v súčasnosti minimálne
siedmych jaskyniarov, resp. zostrojenie lanovky. Jaskyňa po zameraní ku koncu roka 2021
má dĺžku 19 m a prevýšenie 9 m.
Z ostatných činností sa členovia speleoklubu
zúčastnili na pokračovaní v čistení Vešeléniho

Po meračskej akcii v jaskyni Havraník. Foto: M. Ďurčík

jaskyne, Jaskyne PSP, opätovne bola prepotápaná Muránska hlavná vyvieračka pod hradom
a tiež prieskumu Zrakovej jaskyne v Hrdzavej
doline. Členovia speleoklubu vykonali aj viacero kontrol jaskýň na Muránskej planine v rámci individuálnych povrchoviek.
Ing. Ivan Rusnák
predseda speleoklubu

sPeLeokLub niCoLaus
pri technických prácach na stránke
našej spoločnosti https://sss.sk/.
V septembri nás postihla nenahraditeľná strata, do večnosti odišiel
zakladateľ speleoklubu J. Vajs.

V roku 2021 pôsobilo v speleoklube 35 jaskyniarov, ktorí uskutočnili minimálne 246 akcií; z nich
napísali a odovzdali na sekretariát
spoločnosti 246 technických denníkov. Podarilo sa nám zdokumentovať 202 metrov chodieb a objaviť 47 metrov nových priestorov.
Značný počet akcií sme uskutočnili v spolupráci s členmi OS Liptovský Mikuláš, Ružomberok (M. Kudla, P. Sliačan), SK
Chočské vrchy, JK Demänovská Dolina, Speleo
Bratislava a SK Červené vrchy. Výsledky prác
sme čiastočne zverejňovali na stránke https://
nicolaus.sss.sk/ a náš člen M. Danko pracoval
Spravodaj SSS 1/2022

jánska dolina
Najväčšie pracovné úsilie, až 46
akcií, sa venovalo jaskyniam Pivnica a Líščia diera. Dosiahlo sa hlasové spojenie
medzi Pivnicou a Stanišovskou jaskyňou cez
neprieleznú úžinu, kde vanie aj prievan. Zatiaľ
však nie je dôvod na ich speleologické prepojenie, hoci ide o vzdialenosť iba 3 – 5 metrov.
Prieskum tu organizovali zamestnanci a bri51
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Pohľad z Lomna na Liptovský Mikuláš z blízkosti jaskyne, v ktorej sa mohla cez vojnu ukrývať rodina Starkovcov.
Foto: P. Holúbek

reportáž. V neďalekej lokalite Viecha, kde je
indícia, že môže ísť o zaujímavú archeologickú
lokalitu, sme uskutočnili akciu na prieskum
dna sondy, kde sa predpokladá ďalšie pokračovanie. Nad touto lokalitou vykonávali povrchový prieskum a sondovali v menších jaskyniach najmä J. Vajs, P. Procházka a M. Kováčik.
V doline Hlbokô sme z iniciatívy D. Jančoviča
uskutočnili niekoľko akcií, počas ktorých sme
zdokumentovali viac pozoruhodných kratších
jaskýň, ktoré teoreticky môžu súvisieť s jaskyňou Starý hrad. Niekoľko akcií sme venovali
povrchovému prieskumu v oblasti Okna na
Ohništi. V Špatnej doline sme hľadali stratenú Jaskyňu pod javorom. Bohužiaľ, opäť
sme ju nenašli, ale zaevidovali sme novú, 5 m
dlhú Jaskyňu nad javorom. V tejto oblasti sa
po niekoľkých akciách podarilo v Lievikovej
jaskyni postúpiť tri metre dopredu, ďalší postup je asi beznádejný. Oživili sme aj objavné
výkopové práce v jaskyni Rúra v Špatnej. Zaregistrovali sme prepad cesty
pri vyvieračke Hlbokô. Snažili sme sa zistiť zimný priebeh teploty v jaskyni Barania
smrť, no urobili sme chybu
pri nastavení datalogera,
a tak musíme sezónne zimné
meranie v tejto mimoriadne
zaujímavej lokalite opakovať.
Pri tradičnom novoročnom
výstupe na Poludnicu sme zaregistrovali zmiznutie tabule
z jaskyne Kamenné mlieko,
venovanej rasovo prenasledovaným z obdobia II. svetovej
vojny. Uskutočnili sme výPo akcii v jaskyni Pivnica v Stanišovskej doline. Foto: I. Staník
stup na Poludnicu a urobigádnici z Malej Stanišovskej jaskyne J. Vajs, I.
Staník, P. Procházka, J. Naništa, M. Kováčik,
M. Barbieriková, N. Zubajová a ďalší. V oblasti
Škopova sa zaregistrovali nové jaskyne Skalný prah (1018 m n. m.) a Magdina dierka
(1023 m n. m.). V oblasti kóty Na Zadných
sme uskutočnili viac povrchových prieskumov,
počas ktorých sme našli niekoľko kratších
lokalít ako Diera s prievanom, Jaskyňa Ivana Račku (1008 m n. m.), Rozsadlina pri
Račkovej (1011 m n. m.), Jaskyňa falošnej
hodiny (1015 m n. m.), Jaskyňa pod dvojitým
previsom (1143 m n. m.), Šmyknutá jaskyňa, (1272 m n. m.), Dažďový previs (1211
m n. m.), Zanorený previs (1209 m n. m.),
Jaskyňa pri Zanorenom previse. V Samovej
diere sme pracovali na sondovaní v koncových
miestach, podarilo sa objaviť 10 metrov, ešte
nie sú všetky priestory úplne domerané, dĺžka
jaskyne prekročí 700 metrov. Z podzemia tejto
jaskyne sme pre Slovenský rozhlas uskutočnili
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točnil v Demänovskej doline. Navštívili sme
tu Jaskyňu slobody a povrchové zaujímavosti
doliny. Exkurzne sme navštívili Beníkovú jaskyňu. V rámci stého výročia objavu Jaskyne
slobody sme sa na Kamennej chate prezentovali s jaskyniarskym programom podujatia
obce Demänovská Dolina pre širokú verejnosť.
Naši členovia spolupracovali pri spomienke na
nášho priateľa J. Dzúra, ktorá sa uskutočnila
v múzeu v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti jeho nedožitých 60. narodenín.

li z neho pre Rádiovíkend reportáž, kde sa
spomínali aj jaskyne. Sledovali sme hydrologický režim Občasnej vyvieračky v Čiernej
dolinke. V Medvedej jaskyni sme v Chodbe
krehotiniek merali teplotu a v zimnom období
sme monitorovali hibernujúce netopiere. Počas dlhotrvajúcich dažďov sme 18. a 19. mája
uskutočnili kontrolu, dokumentáciu a meranie vodivosti vybraných prameňov v Jánskej
doline.V rámci jaskyniarskeho týždňa sme
uskutočnili exkurzie v Stanišovskej jaskyni.
Za dobrú spoluprácu a ústretovosť pri pôsobení v Jánskej doline by sme sa chceli poďakovať
urbárskym spoločenstvám z Hýb, Liptovského
Petra a Smrečian.

Čierny Váh
Najväčšie pracovné úsilie v tejto oblasti sme
venovali lokalite Klenová v Rakytovej dolinke.
Postúpili sme tu kopaním do menšej kaverny,
kde je neuveriteľne lepivé a problémovo transportovateľné blato, a to nás odradilo od postupu v tomto smere. Otvorili sme tu však sondu
neďaleko za vchodom, ktorá môže posunúť
poznanie ďalej. Lokalita je to lákavá, najmä
pre teoretický potenciál spojenia s Lenkovou
priepasťou a priepasťou Škarkétka v Radovej
dolinke v Malužinskej doline. V severnej oblasti Svarínskej doliny sme lokalizovali závrt
a viac menších lokalít. V jednej z nich sme
našli kostené pozostatky z rysa. V dolinke
Žerucha sme v spolupráci so S. Klaučom dňa
25. 6. inštalovali meteorologickú stanicu a dva
dataloggery, merajúce výšku hladiny výveru
a toku, prichádzajúceho z nekrasu. Dňa 1. 8. P.
Vaněk prekopal bariéru a obnovil funkciu ponoru, čo sa aj prejavilo na záznamníku hladiny
vo vývere. Bohužiaľ, prístroj merajúci hladi-

Demänovská dolina
V Demänovskej doline sme pomáhali pri
sondovaní v novej jaskyni s prievanom v oblasti dolinky Vyvieranie a zúčastnili sme sa
merania v Jaskyni pod cestou. S jaskyniarmi
združenými okolo Z. Hochmutha sme odklonili povrchový tok a prekopali historický
vstupný otvor, ktorým bola objavená Jaskyňa
slobody. Presne po sto rokoch od jej objavu sme pomáhali otvoriť jaskyniarsky týždeň
v Demänovskej doline práve vstupom do podzemia cez tento vchod. Pokúsili sme sa aj
rekonštruovať objavnú cestu A. Krála a A. Mišuru, a boli sme nápomocní pri tvorbe mapy
tejto oblasti. Pre účastníkov jaskyniarskeho
týždňa sme viedli exkurziu do ponornej oblasti Lúčanky a na lokality v Krčahove. Jeden
z výletov v rámci Jaskyniarskeho leta sa usku-

Meranie hladinových výšok vo vývere v Žeruche v letných mesiacoch
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darovala na jaskyniarsky týždeň v Demänovskej doline občerstvenie. V spolupráci s jaskyniarmi z Liptovského Trnovca sme uskutočnili
v Západných Tatrách zimný prieskum lokality
Ostrô (1764 m n. m.), kde sme lokalizovali
dve zaujímavé miesta k ďalšiemu prieskumu.
V zimnom období sme navštívili Vápencový
vrch nad Skýcovom, kde sme lokalizovali viac
odtopených miest v snehu. Pre Slovenský rozhlas sme v spolupráci s jaskyniarmi z OS Liptovský Mikuláš uskutočnili reportáž z jaskyne
v záreze Čiernovážskej železničky. V Priepasti
v Grúni sme uskutočnili niekoľko akcií, postúpili sme v oblasti zvanej pracovne Duva do
menšieho priestoru, kde sa dá s trápením otočiť. Ďalej je neprielezná úžina, v diaľke počuť
kvapkať vodu.V masíve Ohnišťa sa z iniciatívy
S. Votoupala a P. Laučíka pracovalo niekoľko
akcií v Komárom hrade, kde sa kope rúrovitá
chodba zanesená sedimentami. V tomto masíve
boli aj dva pokusy o preniknutie na lokalite
Balkónik. Našli sa tu kosti ovce, kozy a zajaca,
určil ich T. Čeklovský zo SMOPaJ. Z rozsadlinových Dier nad Pastorkom v Kremnických
vrchoch sme vytiahli niekoľko mesiacov ležiace
biospeleologické pasce. Z iniciatívy P. Laučíka
sme pred zimnou sezónou 2021/2022 inštalovali v Havranej priepasti v Michalovskej doline
a na povrchu tri dataloggery, ktoré by mali
merať teplotu. Výsledky by mohli objasniť tamojšie prúdenie vzduchu a poodhaliť nedávne
zmiznutie ľadu v tejto lokalite. Pri Stankovanoch sme v oblasti Čierne pleso zaregistrovali
novú riečnu jaskyňu. Navštívili sme Jaskyňu
v kameňolome pri Závažnej Porube. Jej vchod
bol zahádzaný ovčími kožami a plastami. Nález
bol nahlásený na SSJ. Na rozhraní Suchej doliny
a Chočských vrchov sme v masíve Holice uskutočnili povrchový prieskum bez zaujímavejších
výsledkov. Vo Veľkom Borovom sme pátrali
s miestnymi pamätníkmi (Jozef Sirota, narodený v roku 1946, jeho rodičia skrývali rodinu
Starkovcov cez 2. svetovú vojnu; Ján Lišiak, narodený v roku 1941; Gustáv Gromský, narodený
okolo roku 1965) po jaskyni, kde sa skrývali
prenasledovaní cez vojnu. Bohužiaľ, pátranie
sa veľmi neposunulo, skôr sa zamotalo, a ani
preštudovanie obecnej kroniky žiadne údaje
o podzemí neprinieslo. Komunikovali sme s pánom Starkom z Kalifornie, a pohľad z okolia
novoregistrovanej jaskyne na Lomne na Lip-

nu ponorného toku a meteorologická stanica
zlyhali, takže meranie je neúplné. V oblasti
Veľkého Boku sme vykonali povrchový prieskum. Pod hornou nádržou PVE Čierny Váh
sme uskutočnili v spolupráci s členmi OS Liptovský Mikuláš tri povrchové akcie. Zaregistrovali sme tu kratšie jaskyne a pod previsom sme
našli dve prilby z obdobia II. svetovej vojny. Pri
Kráľovej Lehote sme s miestnym občanom F.
Bizibom navštívili Korbelyho grúň, kde sme
zaregistrovali dve kratšie rozsadlinové jaskyne. V neďalekom Milkove v Starej doline sme
zaregistrovali menšie jaskyne, dve z nich slúžili ako hniezdo sovy a výra. V spolupráci s J.
Obuchom sme pripravili o týchto lokalitách
článok do časopisu, ktorý vydáva obec Kráľova
Lehota. Uskutočnili sme povrchový prieskum
v dolinke Belienec, v území budovanom dolomitickými horninami sme nič zaujímavé nezaregistrovali. V Liptovskej Tepličke sme v zime
uskutočnili dve povrchové akcie na hľadanie
prievanov v Šingliarke, v Zatračanom a na
Panskej holi. V oblasti Zápoľnej sme neúspešne hľadali v zime horný otvor do jaskyne.
S negatívnym výsledkom sme tu vyliezli komín
v oblasti vchodu. Na Slepých mostoch sme
nepracovali. Z jaskyne Štipcová 3, zvanej aj
Krakovská určil J. Obuch nálezy kostí ako
potravu orla skalného (Aquilachrysaetos). Našlo
sa v nej 5 hlucháňov (Tetraourogalus), z toho
2 kohúty a 3 sliepky; 1 volavka (Ardeacinerea)
a 1 straka (Picapica).
iné lokality
V Malužinskej doline sme hľadali vývery vôd
a v zimnom období sme sa snažili lokalizovať
prievany, roztápajúce snehovú pokrývku. Počas
niekoľkých akcií sme tu zaregistrovali nové
lokality, v ktorých sme aj orientačne sondovali.
Za pomoc a ochotu pri pôsobení v tejto oblasti ďakujeme J. Vrbenskému, vedúcemu Lesnej
správy Malužiná z Lesov SR. Pracovali sme
spolu s jaskyniarmi z OS Liptovský Mikuláš
a OS Ružomberok aj v Hrádockej jaskyni na
hrade v Liptovskom Hrádku. Pracovné možnosti tu však boli obmedzené pre vysokú hladinu
spodnej vody, ktorá sa logicky nespráva v súlade
so zrážkami a pravdepodobne je naviazaná na
hladinu rieky Belá. Poďakovať treba majiteľke
hradu, pani D. Machovej za nadštandartné
podmienky, ktoré nám tu vytvorila, dokonca
Organizačné správy SSS
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z OS Liptovský Mikuláš sme boli pomôcť na
lokalite Mury vo Važeckom krase. So spriatelenými jaskyniarmi sme opäť pôsobili v úžine
Šurkova kapilára v Jaskyni starých objaviteľov v masíve vrchu Nový v Belianskych
Tatrách. So znalcami miestnych pomerov
z Hýb sme spolupracovali pri prieskume občasného výveru vôd v Ružiakovom závoze.
V spolupráci s jaskyniarmi z OS Rimavská
Sobota sme v rámci Jaskyniarskeho leta navštívili hrad Divín a Maru medvediu jaskyňu.
V spolupráci s jaskyniarmi z OS Liptovský Trnovec sme uskutočnili spolu s poľskými jaskyniarmi návštevu Medvedej jaskyne v Suchej doline s cieľom prieskumu kryogénnych
procesov a Jaskyňu pod Veľkou kopou
v Huňovej doline, kde sme dokumentovali
vulkanické sedimenty v podzemí. Skúmali
sme Zbojnícku jaskyňu na Salatíne, kde je
možný postup najmä v zhora visiacom závale
a v oblasti Zubihrašky v Zemianskej doline
sme preskúmali a zaevidovali šesť nových
lokalít. V tejto oblasti sme navštívili aj lokalitu Jaskyňa kop, čo znamená „kde ovce
padali“. V rámci podujatia Jaskyniarske leto
sme navštívili Pružinskú Dúpnu jaskyňu
a otvor do Priepasti medzi Kačkami, kde sa
nám venovali jaskyniari z JK Strážovské vrchy.
V spolupráci s jaskyniarmi z Brezna, Banskej
Bystrice a Liptovského Trnovca sme boli zablahoželať J. Jirmerovej pri jej významnom
životnom jubileu. Spolupracovali sme s jaskyniarmi z Červených vrchov pri dokumentácii
Jaskyne na ihrisku a exkurzne sme navštívili
baňu Zubaustollen, ktorú v Malužinskej doline sprístupňujú pre verejnosť. V závere roka

tovský Mikuláš je blízky jeho spomienkam
na pobyt v podzemí počas konca vojnových
dôb. V oblasti Vernára sme pôsobili na lokalite Mlynica a po dlhom úsilí sme lokalizovali
Jaskyňu v Človečej hlave. Za ochotu a pomoc
pri prieskume tejto oblasti ďakujeme pánovi F.
Pustovkovi z fy. PRO POPULO Poprad, s. r. o.
spolupráca
Už tradične bola dobrá spolupráca s členmi
Speleo Turiec. Pomáhali sme pri sondovaní
na lokalite Chleb 2 v Malej Fatre, pracovali
sme v Suchej jaskyni č. 3 v Belianskej doline
a podieľali sa na dokázaní spojenia prievanom medzi Jaskyňami Žiarna 2 a Žiarna 4.
Plodná spolupráca bola aj s jaskyniarmi
z Chočských vrchov. Pracovali sme s nimi pri
sondovaní v Andaházyho diere a uskutočňovali sme povrchové prieskumy v masívoch
Lomno a Prosečné, kde sme aj sondovali.
Počas viacerých akcií sme pôsobili v oblasti
Jamník pri Kvačanoch, kde sme zaregistrovali
novú jaskyňu s piatimi vchodmi (Daniela,
Hlinený potok, Jazvečí vchod, Tunel) a súhrnnou dĺžkou cez 100 metrov. Našli sa tu
archeologické nálezy a pracovne túto oblasť
nazývame Bádenská terasa. Spolupracovali
sme so správou TANAP-u pri umiestnení
troch zobudených hibernujúcich netopierov
vo februári do Hrádockej jaskyne. Vo vybraných výveroch v Nízkych Tatrách, Kozích
chrbtoch, Západných Tatrách a v Slovenskom
raji sme spolupracovali pri odberoch vôd,
ktoré realizovali pracovníci SMOPaJ. Boli
sme pomôcť na jednej pracovnej jaskyni Speleoklubu UPJŠ v Kysackej jaskyni. Priateľom

Graf teplôt vo Vajdinskej jaskyni na Sachaline v rokoch 2019 – 2021
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Zahraničie
V zahraničí sme boli iba na podujatí ČSS
Speleofórum a exkurzne sme navštívili Punkevní jeskyně. Spriatelení jaskyniari zo Sachalinu nám poslali výsledky z dataloggera, ktorý
sme umiestnili v roku 2019 v ľadovej časti
jaskyne Vajdinskaja. Výsledky merania od 5.
10. 2019 do 5. 11. 2021 nás nesmierne prekvapili, teplota sa tu počas dvoch rokov takmer
nemenila. Minimálna bola 10. februára 2021
–0,3° C a maximálna +1,8° C bola dňa 18.
septembra 2021. Predpokladáme, že to súvisí
s nízkou teplotou krasového masívu, v ktorom
sú jaskyne vytvorené.
Pre Spravodaj SSS zostavil z podkladov členov
Peter Holúbek

sme podľa informácie J. Gregu hľadali so
Speleoklubom Drienka jaskyňu na Hradisku pri Plešivci. Lokalizovali sme tu niekoľko
kratších lokalít. V spolupráci s OS Liptovský
Mikuláš sme pomohli D. Machovej pri organizovaní netradičného programu pre širokú
verejnosť na hrade v Liptovskom Hrádku.
Práca s deťmi
Aj tohto roku sme v rámci Jaskyniarskeho leta
uskutočnili štyri podujatia a pre detský tábor
SMOPaJ sme zorganizovali návštevu Stanišovskej jaskyne. Pre 109 záujemcov, najmä detí,
sme sa tu snažili objasniť zaujímavosti krasu
a podstatu jaskyniarstva. Podujatie po finančnej
stránky zabezpečil P. Vaněk, fy. Dobré služby.

obLasTná skuPina oraVa
takto predĺžiť známe priestory o zhruba sedem metrov
Nový objav máme vďaka hláseniu
od miestnych obyvateľov z Podbiela, ktorí nás doviedli k pár metrovej
dlhej diere tesne pod hrebeňom,
vyplnenej sutinou, ktorá bola hlboká
zhruba tri metre a jej dĺžka nepresahovala päť metrov. Po vyčistení a odstránení
sutiny sa hĺbka jaskyne zväčšila na súčasných
cca 14 m s možným ďalším pokračovaním.
V Brestovskej jaskyni pokračuje v spolupráci so speleopotápačmi pod vedením J.
Blaha lokalizácia chodieb a hľadanie vhodnej
lokality pre suchý vchod do častí za hlavným
sifónom. Na viaceré
vytipované lokality sa
umiestnili lavínové vyhľadávače a ich dohľadávanie sa vykonalo
v spolupráci so sprievodcami z Brestovskej
jaskyne a členmi HS v
Roháčoch. Na dvoch
trojdňových akciách
sa odviedol veľký kus
práce.
Ďalšia spolupráca sa
urobila v pseudokrase
Babej hory, a to s bratislavskou skupinou

OS Orava evidovala v roku 2020 19
riadnych členov a päť čakateľov; počas roka prebehlo celkovo 32 akcií
na rôznych lokalitách. Spolu naši
členovia odpracovali 664,5 pracovných hodín a k tomu 128 hodín odpracovali čakatelia s nečlenmi. Spolu
sa odpracovalo 792,5 hodiny.
Naša činnosť bola vykonávaná v orografických celkoch Západné Tatry, Chočské vrchy,
Malá Fatra, Veľká Fatra a Oravské Beskydy.
Práce tento rok prebiehali hlavne na už rozpracovaných lokalitách vo Volariskách a v Párnici, kde sa pokračovalo v prieskume lokalít
a odstraňovaní sutiny a závalov. Podarilo sa

Povrchový prieskum v Párnici. Foto: Š. Poláčik
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Prvý prieskum lokality v bradlovom pásme Oravy (Krivá).
Foto: V. Michalec

Leták k výstave v MsKS Dolnom Kubíne
o Jánovi Brodňanskom.

kumná činnosť bola zameraná aj na
Šípsku Fatru, kde sa urobil povrchový
prieskum. Samozrejme sa pracovalo
aj v krasovej oblasti Roháčov. Okrem
toho sa vykonalo sa aj niekoľko rutinných kontrol jaskýň, prebehlo dohľadanie vchodov niektorých starších
jaskýň a ich vyčistenie.
V marci sme v spolupráci s mestom Dolný Kubín urobili výstavu
o Jánovi Brodňanskom. Vzhľadom
k obmedzeniam to bola výstava „Za
oknom“ v tunajšom kultúrnom stredisku. Bannery sa nainštalovali do okien
a v Dolnokubínskej televízii bol z nej urobený
prehľad. Keď sa v máji situácia uvoľnila, otvorila sa väčšia výstava vo vestibule kultúrneho
strediska.
Keďže sa tento rok niesol v znamení objavu Demänovskej jaskyne slobody, tak sme sa
zúčastnili aj prechodu objavným ponorom
a niekoľkých exkurzií v rámci jaskyniarskeho týždňa. Vzhľadom na vydané obmedzenia
sme nemohli pracovať v rámci našich rajónov
a k slabšej aktivite prispeli aj choroby. Aj napriek takémuto stavu sme vyvíjali činnosť na
pomerne dobrej úrovni.
Štefan Poláčik
predseda oblastnej skupiny

Zatiaľ dosiahnuté dno v hĺbke 14 m. Foto: D. Zvara

pod vedením Petra Magdolena. Urobil sa povrchový prieskum lokality a zamerali sa GPS
súradnice.
Tak ako každý rok boli naši členovia v rámci
dobrých vzťahov vypomôcť pri kopaní aj vo
Veľkej Fatre – v jaskyni Žiarna 4.
V spolupráci s Oravským múzeom sme pracovali v Chočských vrchoch a v bradlovom
pásme na lokalizovaní pozostatkov po starej
banskej činnosti. Zameriavali sme sa nielen
na štôlne, ale aj na činnosť okolo spracovania
rudy. Oravské múzeum dalo vyhodnotiť vzorky
na Geologický ústav D. Štúra, čo nám prinieslo
aj nové poznatky z hľadiska geologickej stavby.
V bradlovom pásme Oravy pracujeme na viacerých lokalitách od Zázrivej po Trstenú. PriesSpravodaj SSS 1/2022
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obČianske zDruŽenie jaskyniari
PLaVeCké PoDhraDie
rozširovanie priestorov pri Meandri,
Zuzkiných vodopádoch, Rodidlách
a pri Oltári. Dôležitou akciou bol
víkend na Ofrflanom v dňoch 9.
až 11. 7. 2021, ktorej cieľom bolo
odčerpať vodu z časti Peklo. Napriek tomu, že sa technicky nepodarilo všetko zrealizovať podľa
našich predstáv, akcia vytvorila predpoklady na uskutočnenie ďalších opatrení
na úspešné odčerpanie vody z Pekla a možnosť
pokračovať v ďalšom prieskume jaskyne.
Plavecká jaskyňa je tradičným miestom
pôsobenia našej jaskyniarskej skupiny. V roku
2021 sa tu uskutočnilo šesť pracovných akcií,
ktoré boli zamerané na prieskum v hornom
poschodí (Ligotavá a Výkalová chodba). Marek
Velšmid domeral niektoré chodby na poschodí.
Koncom roka 2021 sme v rámci schváleného projektu Správy slovenských
jaskýň začali s rekonštrukčnými prácami na vchode do Plaveckej jaskyne
a dokončili sme uzáver jaskyne Pec.

Najvýznamnejšou udalosťou z pohľadu činnosti oblastnej skupiny v roku
2021 boli pracovné akcie uskutočnené na lokalite závrt Starý plášť
(spolu sedem akcií). Je to miesto,
kde sa speleologický prieskum začal
už v 80-tych rokoch minulého storočia. Až počas pracovnej akcie dňa 3.
7. 2021, v priebehu tradičného podujatia
Zrazu malokarpatských jaskyniarov, sa za
nezištnej pomoci jaskyniarov zo Speleoklubu
Trnava podaril objav nových priestorov s dĺžkou
cca 43 m a s deniveláciou 23 m. Väčšina pracovných akcií bola zameraná na ťaženie materiálu
zo závrtu na povrch, paženie a na meracie práce.
Druhou významnou lokalitou je jaskyňa
Ofrflané. Na tejto lokalite sa uskutočnilo
šesť pracovných akcií, ktoré boli zamerané na

Spoločné foto po objave v závrte Starý plášť. Foto: Jaskyniari
Plavecké Podhradie

Rekonštrukčné práce na vchode do Plaveckej jaskyne
6. 11. 2021. Foto: Jaskyniari Plavecké Podhradie

Organizačné správy SSS

Ostatné lokality, v ktorých sa
uskutočňoval prieskum:
• Večerná jaskyňa (dve pracovné akcie) – rozširovanie priestorov, ťaženie materiálu,
• Mokrá dolina (päť pracovných akcií)
– povrchový prieskum, závrty a menšie jaskyne v okolí Kršlenice, Jaskyňa
nad závorou (Maximova jaskyňa),

Dokončenie uzáveru na jaskyni Pec 30. 12. 2021.
Foto: Jaskyniari Plavecké Podhradie
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• Výfuková jaskyňa (jedna akcia) – pokračovanie v sondážnych prácach v najhlbšej časti
jaskyne (-24 m),
• povrchové prieskumy (tri akcie) – Nad Rajtárkou, Hradný kopec, Hôrka
Milan Hrúz

• Čertova dolina (dve akcie) – hľadanie odtopených miest,
• závrt Amon 1 (šesť akcií) – rozširovanie
pukliny,
• závrt Amon 2 (tri akcie) – sondážne práce,
otvorenie závrtu,

obLasTná skuPina PreŠoV
1. Členská základňa
V roku 2021 OS Prešov pozostávala z týchto členov: R. Košč, M. Koščová, B. Rypak, M.
Pancuráková, V. Husovská, K. Pivovarová, E.
Némethy, P. Havrilay, Ľ. Blichar, F. Šatník, J.
Šatník, P. Sedlačko, R. Galovič, I. Čupková (rodená Hudačková) – t. j. 14 členov.
2. Prieskumná činnosť
Vzhľadom na pandemické opatrenia sme
boli nútení pozastaviť spoločné jaskyniarske
aktivity. Na konci januára (28. 1.) sme urobili
povrchový prieskum (R. Košč, M. Pancuráková)
za účelom hľadania výduchov. Miesto povrchového prieskumu bolo severne od jaskyne Zlá
diera v tzv. Zlom dolku (miestny názov) a jeho
blízkom okolí. Aj napriek dobrým mrazivým
podmienkam sa nám výduchy nepodarilo objaviť.
Lokalita Prepadlisko
Asi 100 m južne od areálu jaskyne Zlá diera
(10 m od turistického chodníka) sa nachádza
lokalita Prepadlisko. Roky rokúce sme toto
miesto občas navštívili, vizuálne sledovali, filozofovali a radili sme sa. Miesto vyzerá ako prepadnutý strop jaskyne. Aj Zdenko Hochmuth sa
vyjadril: „Hm – hm“. Prepadlisko ma šírku cca 8
m a dĺžku 15 m. Tohto roku v mesiacoch júl –
august sme začali odkrývacie kopáčske práce na
dne prepadliska. Týchto päť akcií sa zúčastňovali R. Košč, M. Pancuráková a iní dobrovoľníci:
O. Ferenčíková, J. Evans, E. Franas, T. Rákocy,
L. Lazarčík a O. Goliaš. Práce na tomto mieste
budú určite pokračovať ešte niekoľko rokov.
Na jeseň sme v zložení R. Košč a M. Pancuráková skúmali bližšie okolie Prepadliska. Asi 40 m
južne od Prepadliska sme pod nevýraznou skalou
objavili asi 3 m dlhú jaskynku. Dňa 31. 10. sme sa
s kopacím náradím vrátili a jaskynku sme nazvali
pracovným názvom Štvorbuková. Z jaskyne sme
Spravodaj SSS 1/2022

V jaskyni Skalistý potok. Zľava B. Rákocy, T. Rypak a Z.
Hochmuth. Foto: T. Fussgänger

odstránili zhruba jeden kubík materiálu. Do jaskyne sa dá dostať po štvornožky.
Lokalita Vyšný Slavkov
V osemdesiatych rokoch minulého storočia
sme často pracovali v krasovom území v katastri obce Vyšný Slavkov. Veľmi zaujímavou
lokalitou na hornom konci dediny je starý kameňolom, založený v gutensteinských vápencoch. V týchto miestach sme objavili niekoľko
kratších jaskýň riečneho pôvodu. Niektoré sú
zmapované a publikované v Spravodaji SSS
3/2006 – článok Krasové javy v severozápadnej
časti Braniska (Slavkovský kras). Práce na tejto
lokalite sme ale nikdy nedotiahli do významnejších podzemných objavov. V strede dediny
59
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bolo možné ho použiť vo vstupnej časti jaskyne
na premiestnenie cca 100 kubíkov materiálu, čím
by sme znížili vstupnú časť jaskyne o niekoľko
metrov. Po dosiahnutí tohto cieľa by bolo možné
z jaskyne vo vzdialenosti asi 20 m vyvážať takmer
vodorovne nakopaný materiál aj fúrikmi. Bagrista sa vyjadril, že by tieto práce boli možné.
O niekoľko dní nato, sme sa spolu so Zdenkom Hochmuthom šli na danú lokalitu pozrieť
ešte raz. Do tejto akcie sme zapojili aj miestneho
obyvateľa J. Chovanca, ktorý bol ešte donedávna
šéfom nového kameňolomu na ťažbu dolomitu.
Po prehodnotení sme sa dopracovali k tomu, že
nie je dostatok mladých ochotných jaskyniarov,
tak zatiaľ lokalitu zanechávame.
Výskum v jaskyni Domica
V posledných štyroch rokoch je našou srdcovou záležitosťou výskum v Kečovskej chodbe v jaskyni Domica. Spolu so Zdenkom
Hochmuthom sme za minulý rok uskutočnili
päť akcií. Týchto akcií sa za prešovskú skupinu
zúčastňovali (R. Košč, M. Pancuráková, F. Šatník, B. Rypak, Ľ. Blichár, T. Rákocy, O. Ferenčíková). Do dnešného dňa je dĺžka prekopanej
chodby 12 m. Počas štyroch Kopáčskych akcií
bolo vyťažených 289 vedier materiálu.

Kečovská chodba, jaskyňa Domica. Zľava Ľ. Blichár, Z.
Hochmuth, M. Pancuráková, R. Košč, T. Rákocy. Foto:
O. Ferenčíková

je vyvieračka s prietokom 120 l/s ako vodný
zdroj pre mesto Prešov. Preto nám táto lokalita
dáva tušiť veľké podzemné priestory.
V októbri sme v zložení R. Košč, F. Košč a M.
Pancuráková navštívili Slavkovskú jaskyňu (starý
kameňolom). Vzhľadom na to, že môj brat vlastni 3,5-tonový bager, skúmali sme
možnosť, či by

Kontrola covid-pasu pred vstupom do jaskyne Domica. Zľava
R. Košč, Z. Hochmuth. Foto: O.
Ferenčíková
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Jaskyňa Skalistý potok a Drienovská jaskyňa
Zber dát v jaskyni Skalistý potok prebieha
pod vedením Z. Hochmutha už dlhší čas. Pri
jednej z takýchto akcií sa do zberu dát zapojili
aj naši dvaja jaskyniari B. Rypak a T. Rákocy
spolu so Z. Hochmuthom a T. Fussgängerom.

Po kopáčskej akcii v Kečovskej chodbe v jaskyni Domica. Zľava M. Pancuráková,
R. Košč, O. Ferenčíková, Z. Hochmuth, T. Rákocy a Ľ. Blichár. Foto: Ľ. Blichár
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6. Príloha o účasti na akciách
Rudolf Košč (14), Mária Koščová (1), Katka
Pivovarová (1), Veronika Husovská (1), Michaela
Pancuráková (14), Branislav Rypak (5), Ervin
Némethy (0), Ľubomír Blichár (2), František
Šatník (3), Jakub Šatník (0), Ivana Čupková (0),
Peter Sedlačko (1), Peter Havrilay (1), Roman
Galovič (0); iní účastníci – Otília Ferenčíková
(7), Tomáš Rákocy (6), Jakub Evans (2), Eduard
Franas (1), Lukáš Lazarčík (2), Oliver Goliaš (2).
Rudolf Košč
predseda OS Prešov

3. Voľba predsedu skupiny
Členská schôdza potvrdila naďalej vo funkcii
predsedu OS Prešov Rudolfa Košča.
4. Ukončenie členstva
Vzhľadom na niekoľkoročnú pasivitu ukončujeme členstvo Ivane Čupkovej (za slobodna
Hudačková).
5. Prijímanie nových členov
Výročná členská schôdza za riadnych členov
SSS prijala jaskyniarov čakateľov: Otília Ferenčíková a Tomáš Rákocy.

obLasTná sPeLeoLoGiCká skuPina rimaVská soboTa
uzavrela. Obhliadli sme aj ďalšie,
V roku 2021 zorganizovali členoz minulosti nám známe nory a po
via OSSRS 13 jaskyniarskych akcií.
poldňovom sondovaní v jednej
Štyri akcie v Tuhárskom kraz nich Jozef Zrak prenikol do
se boli uskutočnené v Divínskej
chodby s dĺžkou do 20 m, končiahradnej jaskyni, v ktorej sme
cej menšou sienkou. Počas ďalšej
zamerali presnú nadmorskú výšakcie, zameranej na rozširovanie
ku vchodu (309,64 m). Počas akcie
plazivky, boli objavené archeologiczameranej na rozširovanie úzkeho
ké nálezy a jaskyňa bola vyhodnotená
miesta v snahe preniknúť do neznámych priestorov bolo na niekoľkých miestach ako perspektívna. Na jej konci je niekoľko
zistené poškodenie sintrovej výzdoby (F. Ra- jazvečích nôr a jazvec bol vo vnútri aj spodinger st.). Následne bola pracovníkmi Správy zorovaný. Na dosiaľ nepomenovanej lokalite
slovenských jaskýň vyhotovená fotodokumen- plánujeme v spolupráci s AÚ SAV Nitra pretácia, avšak z dôvodu absencie relevantných viesť archeologický výskum a neskôr aj ďalšie
dôkazov bola vec riešená až po ďalšej akcii, speleologické sondážne práce.
V Hrdzavej doline sme v spolupráci so Spelekde už bolo poškodenie preukázané a prípad bol členom oblastnej skupiny odstúpený oklubom Muránska planina uskutočnili jednu
na OOPZ v Lučenci. Na lokalite
plánujeme pokračovať aj v budúcom roku. Počas dvoch akcií sme zrekognoskovali okolie
Jaskyne nad Teplicou a vyčistili
priestory jaskyne od sedimentov
v snahe postúpiť do ďalšieho pokračovania.
V Drienčanskom krase sme
uskutočnili päť pracovných akcií, na ktorých sme rekognoskovali hradný vrch nad dolinou
Drienok a lokalizovali sme otvor
využívaný pravdepodobne ako
úkryt jazveca. Následné rozšírenie a prehlbovanie chodby komplikoval prerastený koreňový systém a po 4 m dĺžky sa chodba Nová lokalita. Foto: E. Vörös
Spravodaj SSS 1/2022
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Kvačany – Dlhá Lúka – Jaskynná hrobka (Bádenská jaskyňa).
V roku 2021 opustil naše rady Ladislav Benedek, zakladajúci člen oblastnej skupiny, a tiež
bývalý člen Tibor Pászer. Česť ich pamiatke!
Igor Balciar

pracovnú akciu, zameranú na prieskum a rozširovanie úzkej pukliny s prievanom, avšak lokalitu
sme následne uzavreli ako neperspektívnu.
Členovia oblastnej skupiny (Soják, Habaj)
spolupracovali so SMOPaJ pri vyzdvihnutí
a záchrane archeologických nálezov z lokality

sPeLeokLub rokoŠ
Členovia klubu praktickú speleologickú činnosť v roku 2021 nevykonávali

sPeLeo roŽňaVa
mínov a objavili 45 m nových priestorov.
Členovia skupiny pracovali na vyvieračkách pri Vidovej a Slavci, v Ponore pri Zemiačisku, v Diviačej priepasti, Zvonici, vo Vápennej jaskyni
a v Hrušovskej jaskyni. Na Hornom
vrchu sme pracovali na nových lokalitách; akcie boli zdokumentované a vyhotovili sa aj technické denníky. Aktivity
v zahraničí priniesli nové objavy v Čiernej Hore
– Jama Vretenica, jaskyňa Mali Pas, Mala jama
a jaskyňa Studňa. Absolvovali sme niekoľko ďalších expedícií v Slovinsku, Rumunsku, Španielsku a v Chorvátsku. V Maďarsku sme pracovali
na lokalitách v jaskyni Esztramos. Zúčastnili sme
sa na záchranných cvičeniach HZS na Slovensku,
ako aj cvičení BMSZ v Maďarsku a v USA. Prieskum plánovaný na rok 2021 sme ku koncu roka
ukončili, výsledky a ďalšie možnosti prieskumu
na jednotlivých lokalitách prehodnotíme na výročnej schôdzi klubu.
Mikuláš Repaszký, predseda skupiny

Jaskyniarska skupina Speleo Rožňava sa v roku 2021 sústredila na
prekopávanie prítokového sifónu
v Gombaseckej jaskyni. Za niekoľko
akcií sa nám podarilo v sifóne postúpiť o štyri metre a vyťažiť asi 2 m3
piesku. Posledná akcia v roku 2021
skončila nádejne a v ďalšom roku plánujeme pokračovať v práci hneď ako to
okolnosti dovolia. Preskúmali sme niekoľko ko-

Prekopávanie sifónu v Gombaseckej jaskyni.
Foto: M. Repaszký

Golokratna Jama, Slovinsko. Foto: Á. Berentés
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Jaskyňa Studňa. Foto: M. Repaszký
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obLasTná sPeLeoLoGiCká skuPina ruŽomberok
Rok 2021 hodnotím v jaskyniarskom klube mimoriadne úspešne. Veľmi významným
progresívnym počinom, o ktorý
sa ešte nikto nepokúsil, bolo pokračovanie v plošnom zameriavaní hydrológie krajiny Liptova. Stovky prameňov, vyvieračiek a ponorov tvoria dozaista s jaskyňami
jednotný ekosystém. Pokračovali sme tam, kde
sme minulý rok skončili. Prešli sme celý Havran
pri Ľubochni a obrovský masív Šípu. Plošne sme
preskúmali vrch Kopa ponad Rojkov, smerom
do Korbeľky. Prehupli sme sa cez sedlo do Ľubochnianskej doliny, kde sa po dlhom čase našli
na tejto lokalite nové jaskyne. Z významnejších
spomeniem Vrátočnú jaskyňu vo Vrátočnej doline. Ďalšie jaskyne NK1 a Krátke oči boli nájdené
v Nižnom Krátkom. Z Ľubochnianskej doliny
sme sa predbežne stiahli do zaujímavejších Nízkych Tatier. Práve tu sme našli niekoľko naozaj
veľkých zaujímavostí, ktoré zatiaľ so strategických dôvodov nemôžu byť zverejnené. Kopali
sme v Zbojníckej jaskyni v tíme M. Jurečka, M.
Uhorskay, P. Jurečka a R. Belko. Tu sme v koncovom závale po sondovaní v roku 2020 opäť prehodnotili perspektívu pokračovania a lokalizovali smer kopania prievanovými tyčinkami. Leto
strávené v Patočinách popod Prašivú bude pre
mnohých v ich životoch hlboko nezabudnuteľné. V doline Banské sme boli dokonca v ten istý
deň, keď sa tu uskutočnil prvý smrteľný útok
medveďa hnedého na území Slovenska. Nám

sa však tento rok medvede zďaleka vyhýbali. Začali sme pri
ružomberskej Suchurf štôlni,
ktorú sa nám pred rokom podarilo objaviť po 230 rokoch. Prieskum
prebiehal od Šindliarky, cez Kobyliarky
do Úzkej, Širokej a do Úplazov najvyššieho
vrcholu okresu Ružomberok. Na neprístupnej
Škorušovej v Prašivej sme boli takmer každý
deň. V Pustej doline sme po desiatich rokoch
zdokumentovali aktuálny stav a merali úrovne
nebezpečných plynov bane Ján Krstiteľ z roku
1782. Nad Vambírom a prameňom Medokýš
v Korytnici sme našli ďalšie prieskumné banské
dielo. Oblasti Barborinej a Baby sme venovali obzvlášť veľkú pozornosť. Pralesy Kozieho
chrbta a Šindliarky nás viedli na nezabudnuteľné akcie v najzápadnejšej útulni Nízkych Tatier
– pod Kečkou. Odkiaľ sme podnikali výskumné
akcie za banským podzemím Krivého. Tu sme
robili aj výjazdy do Žarnovky, kde pri ohni na
salaši bolo vidieť panorámu obrovského územia
Prašivej, ktoré sme preskúmali a zdokumentovali. Cez Bielo popod Končitú sme skončili
v kotlinách Patočín. Doplnením prameňov v
Ľubelskej a Kľačianskej doline sa uzavrel plošný
prieskum hydrológie od Demänovskej doliny až
po Dovovaly.
Pokračovali sme v systematickom výskume
Krížovej sondy pri Liskovskej jaskyni, ktorý
trvá systematicky od roku 2019. Len na tejto
sonde sme tento rok spravili takmer neuveriteľných 55 akcií. Keďže sonda pokračuje s obrovským fučiacim prievanom spôsobujúcom
eróziu, boli priestory zabezpečené fajkovou TH

Členovia OS Ružomberok

Jaskyniarska základňa OS Ružomberok
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a technického hodnotenia celej akcie. V rámci
tejto akcie boli po 80-tich rokoch od objavenia
jaskyne Zrútené chodby vystrojené a rozšírené
na transport. Prechod, ktorý pôvodne trval
nebezpečných 30 a viac minút, sa zrazu skrátil
na 240 sekúnd.
V Jaskyni zdochlín v Mníchu sme na konci tejto významnej jaskyne uskutočnili veľké
sondážne práce a hodnotili možnosti ďalšieho
postupu.
Celkovo členovia OS Ružomberok uskutočnili za rok 2021 najmenej 247 akcií, ktoré sme
podrobne spísali do klubového archívu. Pri
pokračovaní jedinečného projektu hydrológie
sme nahrali do databáz OSM stovky zameraných prameňov, vyvieračiek a ponorov.
Našimi členmi v roku 2021 boli P. Jurečka,
M. Jurečka, R. Belko, R. Belko ml., L. Húštava
a M. Belko, M. Uhorsky a P. Paciga.

výstužou.Pri povrchových a podzemných prácach na sonde v Liskovej nás navštívilo mnoho
ľudí a jaskyniarov. Medzi nimi bol napríklad
J. Littva, J. Lakota a F. Bernardovič. Niekto len
trápne divadelne šaškoval, lebo o nás počul
veľa hlúpostí, niekto len tak pozdravil a niektorí sa aj slušne zastavili, poradili skúsenosťami a vyjadrili slová podpory.
V Liskovskej jaskyni sme po povodni v poslednej chvíli zachránili horný vchod pred
totálnym zrútením. Pri týchto záchranných
prácach sa našiel v závale starý nožík, ktorý
sme odovzdali cez M. Furmana na Štátny pamiatkový úrad SR. Prvýkrát v histórii sme tak
videli profesionálne protokolovať nález. Dokumentácia prebehla bez toho, aby sa naše odovzdané nálezy bez hanby objavili v súkromných
zbierkach a publikáciach pod iným menom
objaviteľa. Práce prebiehali aj na sonde pri
Západnej sieni, kde sme po privedení elektrického kábla pre vŕtačku postúpili o rekordných
10 metrov. Po dlhých desaťročiach sa tu stala
nešťastná nehoda s dobrým koncom. Bez paniky sme tu uskutočnili ukážkovú profesionálnu
jaskyniarsku záchranku. Celé sa to odohralo
bez toho, aby sme do toho niekoho zaťahovali a bez možnosti verejného posudzovania

v Ružomberku 24. 1. 2022
Miroslav Jurečka, predseda OS Ružomberok
Správa bola redakčne krátená, plnú verziu si
môžete pozrieť na stránke https://www.speleork.sk/
vyrocne-spravy/, alebo v Regionálnej ročenke Žilinského kraja Jaskyne a hory 2021.

sPeLeoLoGiCký kLub sLoVenský raj
v Slovenskom raji, v bezprostrednej
blízkosti Dobšinsko-stratenského
jaskynného systému.
Týždňa sa zúčastnilo 20 členov
klubu a12 rodinných príslušníkov
a priateľov členov klubu. Hlavným
pracoviskom sa stala Stratenská
jaskyňa, Rysia jaskyňa, Pri Zelenej
jaskyni, Alanova diera, Ponory 1 a 2,
ako aj prieskumné sondy.
Hneď v prvý pracovný deň sa rozbehli sondovacie prác v Rysej jaskyni. Cieľom činnosti bol
prienik ďalej do jaskyne. Práce v jaskyni pokračovali úspešne. V ďalších dňoch bola celá jaskyňa zameraná a zostavená mapa s rezom o dĺžke
39 m. Práce ukázali, že sú to objekty, cez ktoré
sa môžeme dostať ďalej do krasového masívu.
V Stratenskej jaskyni v Chodbe reprezentantov pokračovalo sondovanie – razenie novej
chodby v sintroch v perspektívnom smere.

Speleologický klub Slovenský raj
mal k 1. 1. 2021 36 členov. Činnosť
speleologického klubu v roku
2021 bola zameraná na prieskum
a evidenciu povrchových a podzemných krasových javov v Slovenskom raji. Plánované úlohy
sme splnili nasledovne:
i. Prieskumné práce
1. 9. Zimný pracovný zraz členov
Speleologického klubu Slovenský raj
Neuskutočnil sa.
2. 54. klubový jaskyniarsky týždeň
V dňoch 7. 8. – 14. 8. 2021 bol zorganizovaný
v poradí už päťdesiatyštvrtý klubový jaskyniarsky týždeň – pracovno-spoločenské stretnutie členov Speleologického klubu Slovenský
raj. Miesto konania akcie bola dolina Tiesňavy
Organizačné správy SSS
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Práca v Rysej jaskyni.
Foto: T. Hovorka

Účastníci 54. jaskyniarskeho týždňa. Foto: T. Hovorka

4. Prieskum, revízia a evidencia jaskýň
a priepastí Slovenského raja
Na území Slovenského raja sa uskutočnilo niekoľko povrchových prieskumných akcií,
počas ktorých bolo objavených, zaevidovaných
a zdokumentovaných niekoľko jaskýň. V niektorých z nich bol vykonaný značný rozsah
technických prác.
Najväčší objem prác bol vykonaný v Rysej
jaskyni. Počas 12-tich akcií bolo odpracovaných 80 človekodní, rozšíril sa vchod do
jaskyne, pokračovalo sa v prehlbovaní dna
a razení chodby. Výplň chodby je tvorená
ílom a naplavenými riečnymi štrkmi, miestami až veľkými okruhliakmi s rozmermi
15 × 15 × 10 cm. Objavilo sa 20 m chodieb,
zameraných bolo 39 m, pri celkovej dĺžke
jaskyne 45 m.
Pri Zelenej jaskyni sa uskutočnili tri akcie
so sondovaním.
Jaskyňa Dorčina. Zameranie a zmapovanie
11 m dlhej jaskyne s aktívnym tokom.
Preskúmané boli: Horné povodie Hnilca, Ponor pod Špaldovou, Lastovičia jaskyňa, Hnilecká jaskyňa, závrty Z23, Z41 kde sa v zimnom
období sa zistili teplé výduchy, v ústi srieň
a prievany.
Povrchový prieskum okolia Kešelovej diery.
Kontrola jám z lidarovej mapy, zamerané
súradnice závrtov Z44, Z45, Z46.
V závrte Z41 sondovanie do hĺbky 3 m, prekopané 4 m proti vyvieračke.

Vyvezenie 12-tich fúrikov materiálu. Vyrazenie
diery 30 × 25 cm.
Prieskum Priamej chodby potvrdil, že pokračovanie chodby nie je za súčasných podmienok
možné.
Na ľavej stráni doliny Tiesňavy sme pokračovali v kopaní prieskumnej sondy s cieľom zistiť
výskyty riečnych štrkov a posúdenie skrasovatenia hornín.
Exkurzia v doline Tiesňavy s informáciami
o ponoroch: Ponor 1 a P2, v ktorých sa ponárajú vody potoka Tiesňavy. V súčasnosti ponory nie sú na povrchu aktívne.
3. Dobšinsko-stratenský
jaskynný systém
V Stratenskej jaskyni sa vykonalo deväť akcií,
z toho päť pracovných, počas ktorých pokračovali sondovacie prieskumné práce v Chodbe reprezentantov, menej v Priamej chodbe. V Chodbe reprezentantov treba v sondovaní pokračovať.
Zorganizovali sa štyri exkurzie. Celkom sa
v jaskyni odpracovalo 19 človekodní. Dĺžka
Stratenskej jaskyne sa nezmenila a je 19891 m.
K 1. 1. 2022 Dobšinsko-stratenský jaskynný
systém má tento stav zameraných a vzájomne
spojených samostatných jaskýň:
Systém Stratenskej jaskyne: Stratenská jaskyňa + Psie diery + Jaskyňa Duča: 19891 m +
2670 m + 1248 m = 23809 m.
V Dobšinskej ľadovej jaskyni sa uskutočnila
jedna exkurzia.
Spravodaj SSS 1/2022
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Rysia jaskyňa – mapa. Autor J. Váš

oštítkoval Okatý komín, na planine Geráv jaskyňa Gačovská 2, Čierna jaskyňa, Skalné okno.

Závrt Z47 bol overený šachticou do hĺbky
3,5 m a 1 m hlbšie pod predpokladaným vodným tokom, ktorý však nebol zistený.
Povrchový prieskum bol vykonaný na lokalite Za Hornádom, Kolísky, Lesnica s výsledkom
štyroch výmrazových dier.
Zhodnotené z archeologického hradiska
boli tieto lokality: Šarkania diera, Blajzloch,
Pod Kočom, Čierna jaskyňa.

6. Staré banské diela
Cieľom vyhľadávania a prieskumu starých
banských diel (povrchové dobívky, štôlne a vertikálne alebo uklonené banské diela) je získanie informácií o ich polohe (súradnice),
prístupnosti, dokumentácia zachovania diela,
priechodnosti, nerastných surovinách, ktoré
sa v dielach získavali – ťažili, fotodokumentácia, zisťovanie prítomnosti banského náradia,
výskytu druhotných minerálov a ich foriem,
prípadne výskytu zimovísk netopierov či lariev salamandier. Navštívené a dokumentačne
spracované boli lokality zo Spiša a Gemera,
menej z iných regiónov.

5. Inštalácia evidenčných štítkov
Aj v roku 2021 pokračovalo označovanie
jaskýň evidenčnými štítkami. Pri štítkovaní
sa robí aj fotodokumentácia, meranie súradníc vchodu jaskyne, prípadne dokumentácia
jaskyne s vyhotovením mapy jaskyne. Celkom
sa uskutočnili tieto akcie: v Malom Kyseli sa

ii. ochrana krasových
javov
V rámci činnosti členov boli
kontrolované uzávery uzamknutých jaskýň (Medvedia, Stratenská, Psie diery, Okienková
a Duča) a vykonávala sa ich údržba. Všetky uzávery sú funkčné.
Okrem toho členovia klubu vykonávali počas vyše 90 terénnych
speleologických akcií kontrolnú
ochranársku činnosť na viac než
70 speleologických objektoch.
Naša činnosť bola zameraná aj
na ochranu povrchových krasových javov.

Výduchy z Hnileckej jaskyne. Foto: J. Váš
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Členovia speleologického klubu objavili 20 m
jaskynných chodieb, zdokumentovali a zamerali 50 m v dvoch jaskyniach. Štyri jaskyne
boli označené evidenčnými kovovými štítkami.
Preskúmaných a dokumentovaných bolo na
Slovensku 19 starých banských diel.
Ďakujeme členom SK SR za prácu vykonanú
v uplynulom roku, za finančný príspevok 2 %
z dane a želáme úspešný jaskyniarsky rok 2022!

iii. Výchovné, informačné
a vzdelávacie aktivity
Členovia klubu sa zúčastnili rôznych podujatí organizovaných SSS, SSJ, Správou NP
Slovenský raj a i. Účasť na Predsedníctve SSS
v Liptovskom Mikuláši. V Spravodaji SSS
2/2021 bola opublikovaná Správa o činnosti
klubu za rok 2020. V Spravodaji SSS 4/2021
sú publikované príspevky Františka Miháľa
Fotografovanie veľkých priestorov v jaskyniach
a „Priepasť“ na Prednej holi v Nízkych Tatrách.
Pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne usporiadala SSJ 13. vedeckú
konferenciu Výskum, Využívanie a Ochrana
jaskýň, na ktorej sa zúčastnil J. Tulis. 12 členov
klubu sa zúčastnilo Jaskyniarskeho týždňa SSS
V Demänovskej doline. Dvaja členovia klubu
sa zúčastnili Speleofóra ČSS. Dvaja členovia
sa zúčastnili exkurzie do pseudokrasových jaskýň vo vulkanických horninách v meste Slaný
(ČR). Dvaja členovia sa zúčastnili na spomienkovej akcii na Kláštorisku. O. Miháľová píše
kroniku o činnosti a živote speleologického
klubu. Všetky diely kroniky sú uložené
v klube v Spišskej Novej Vsi a sú k dispozícii všetkým členom. Klub má aktívnu webstránku (http://www.speleoraj.sk),
ktorú rediguje Ing. Š. Skalský, a kde nájdete aj naše kroniky.

Sumárne ukazovatele Speleologického
klubu Slovenský raj za rok 2021
36 členov,
100 % členov zaplatilo členské príspevky,
68 akcií,
68 technických denníkov,
250 dní odpracovaných v teréne,
20 m objavených jaskynných chodieb,
50 m zameraných a zadokumentovaných
jaskynných chodieb,
4 jaskyne s evidenčnými štítkami,
19 preskúmaných a zaevidovaných starých
banských diel.

iV. bezpečnosť pri práci
Pri speleologickej činnosti v uplynulom
roku nedošlo pri jaskyniarskych akciách
členov klubu k žiadnej mimoriadnej udalosti.
V. ostatná činnosť
Musím konštatovať, že dve maringotky
v Stratenej sa doteraz nedočkali žiadnej
obnovy. Využívajú sa členmi klubu len na
prezliekanie do pracovných odevov.
záver
V roku 2021 sa členovia Speleologického klubu Slovenský raj zúčastnili na 68
akciách, ktorých náplňou bol speleologický prieskum krasových javov, prieskum
a dokumentácia starých banských diel
a ochrana krasových javov. Vypracovaných
bolo 68 technických denníkov. Odpracovali sme 250 dní.
Spravodaj SSS 1/2022

V Stratenskej jaskyni. Foto: T. Hovorka
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sPeLeoDiVer
v severnej časti jaskyne Bue Marino, ktorý ešte stále odoláva. Po
tohtoročných štyroch lezeckých
akciách sme päť metrov pod prvou
policou. Tak naozaj – už iba kúsok.
V jaskyni Su Molente sme spolu
so sardskými kolegami nepostúpili
ani o meter. Po výdatných jarných
záplavách sú všetky šnúry potrhané a máme čo robiť, aby sme našli
pôvodnú cestu. Zásoby vzduchu
sú obmedzené a venujeme sa iba
oprave šnúr vodiacich. Zo Su Molente sa vynárame nie príliš spokojní s výsledkom, ale
plný nových cieľov na ďalší rok... Na poslednej
akcii v októbri bivakujeme v Bue Marine spolu
so štyrmi členmi Speloaquanautu. Cieľ je doobjavovať časti za Hasenmayerovým sifónom
a radiomajákom zmerať koľko ešte treba kopať
medzi sondou Buko a jaskyňou Bue Marino.
Rádiomaják nás sklamal, ukázal nám, že je to
ešte ťažkých päť metrov. Otázniky na juhu Bue
Marina sme prešli a našli sme iba prepojovacie
chodby medzi už známymi miestami, ale to
nevadí, máme aspoň odfajknuté. V Buku sa
v júni uskutočnilo niekoľko kopáčskych akcií,
ale októbrový poznatok s našim optimizmom
trošičku zamával. Akcií sa zúčastnili Pavol
Malík, Lukáš Vlček, Miroslav Manhart, Karol
Kýška, Barbora Kýšková, Dušan Hablovič, Libuša Kýšková, Lenka Kýšková, Viktor Malík,
Slávo Michal, František
Černý, Rastislav Tomko,
Martin Macho, Martin
Budaj a Ľuboš Holík.
V auguste sa vydávame
na krátku návštevu Čiernej Hory. Ideme do jaskyne Đalovića pećina, kde
sa pod vedením Zdenka
Motyčku už dlhé roky
angažujú moravský jaskyniari. Tentokrát je to naozaj iba exkurzia spojená
s fotením a povrchovým
prieskumom. Trochu sme
sklamaní napredujúcou
výstavbou lanovky, ktorá
je súčasťou projektu sprí-

Členovia jaskyniarskej skupiny
Speleodiver sa zameriavajú najmä
na prieskum vodou zatopených
jaskýň. V roku 2021 sme pôsobili
v zahraničí, ale aj na Slovensku.
Začiatok roka už obvykle venujeme Mexiku. Tento rok sme
v podzemí mexického polostrova
Yucatán v oblasti Akumal objavili
a zdokumentovali niekoľko lokalít. V jaskyni Tatich sme dotiahli
spolu s Mirkom Manhartom skoro všetky otázniky na mape, čím sme dosiahli
dĺžku systému 16075 m. Spolu s Robbiem
Schmittnerom sme preskúmali a zmapovali
jaskyňu Mahagauya s celkovou dĺžkou 873
m, pri priemerných hĺbkach 20 m. Spolu s moravskými jaskyniarmi sme v systéme
Yum Kaax (Dvaja vtáci) dosiahli celkovú
dĺžku 9416 m, čím sa zaradila na tretie miesto v rebríčku suchých jaskýň na Yucatáne.
Už niekoľko rokov hľadáme nové lokality
aj vo vzdialenejších oblastiach. Tento rok to
bolo v okolí prístavného mesta Mahahual.
Tu si Mirek Manhart zapotápal spolu s tromi krokodílmi. Veľmi príjemný zážitok. Nič
prevratné sme ale nenašli. V Mexiku sme si
tohto roku pripísali 1950 objavených a 2625
zmapovaných metrov.
Na Sardíniu sa nám v uplynulom roku podarilo dostať trikrát. Hlavným cieľom bol komín

Tatich, Mexiko. Foto: K. Kýška
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hladiny 22. sifónu. Sme zvedaví
aké dáta z neho
o rok stiahneme,
čo-to by nám
mali prezradiť
o zvláštnej dynamike spodných
vôd v tejto časti
jaskyne. Škoda
ale, že tento rok
je výrazne mokrý, hladina 22.
sifónu nie a nie
klesnúť na priechodnú mieru,
uvidíme ako na
tom bude rok budúci. V Skalistom
pravidelne bojovali najmä Karol Kýška, Lukáš Vlček, Martin
Tkáčik, Dušan Hablovič, Pavol Malík a Rastislav Tomko.
Minulý rok sme objavili dokopy 2100 m
a zmapovali 2775 m. Výsledky prezentujeme
na Slovensku, ale aj v zahraničí. Chcem poďakovať všetkým, ktorí nás v tejto našej činnosti
naďalej podporujú.
Karol Kýška

Bue Marino, Sardínia. Foto: K. Kýška

stupnenia jaskyne. Devastácia krasu ale prináša
niekedy aj pozitíva. V tomto prípade je ním
nový vchod, ktorým sa skráti trasa k sifónom
takmer o hodinu. Musím zhodnotiť, i keď bez
objavov, bol to pekný výlet.
Obnovujeme činnosť v Skalistom potoku.
Spolu až päť akcií tohto roku nám umožnilo
vymeniť už päť rokov staré fľaše pri 22. sifóne.
Zároveň montujeme datalogger na monitoring

sekCia sPeLeoPoTáPania
v oblasti jaskynného potápania sme
začali pripravovať video manuál jaskynného potápania. Tiež sme začali pracovať na video dokumente o
jaskynnom potápaní a na ďalšom
video dokumente o potápaní vo
francúzskych jaskyniach. Pre bezpečnejšie potápanie v jaskyniach je dôležitá
potápačská technika. V roku 2021 prebehlo niekoľko testov nového typu rebreatheru
KUBI so zameraním na odolnosť a bezporuchovosť v náročných podmienkach jaskynného
prostredia. V tejto oblasti sme spolupracovali
s kolegami z Rakúska, Nemecka a Talianska.
Rok 2021 bol zhodnotený a uzatvorený dňa
22. 1. 2022 na online členskej schôdzi.
Peter Kubička
predseda Sekcie speleopotápania

Sekcia speleopotápania nemá presne
vymedzené pracovné územie a jej
činnosť je predpokladaná ako súčinnostná spolupráca so skupinami
v rámci SSS pri objavovaní, prieskume, dokumentácii a mapovaní zatopených častí jaskýň a podzemných
priestorov. Preto sa jej plán a činnosť odvíja predovšetkým na základe oslovenia iných
skupín a subjektov, pri potrebe preskúmať
podzemné priestory speleopotápačskou technikou.
V roku 2021 sme sa sústredili na dve oblasti,
o ktorých sa domnievame, že sú dôležité pre
históriu a budúcnosť jaskynného potápania.
Preto sme uskutočnili tri kurzy jaskynného
potápania pre nových adeptov tejto formy
potápania. A pre ďalšiu potrebu vzdelávania
Spravodaj SSS 1/2022
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Baňa Ojamo, Fínsko. Foto: M. Strmiska a P. Kubička

jaskyniarska skuPina sPiŠská beLá
život ohrozujúca hladina). Čerpať
musíme opäť pomocou hadíc, samospádom, no s väčším priemerom
hadíc. Na tomto mieste očakávame
po prekonaní jazierka po rokoch
ďalšie objavy a takisto je tam potrebné zamerať niekoľko kratších odbočiek. Dĺžka a hĺbka jaskyne ostali
nezmenené – 4077 a 174 m.
Traja členovia spolupracovali na projekte
„Náučný chodník k Ľadovej jaskyni v Ostrých
skalkách“ v Litmanovskom krase pri obci Litmanová v okrese Stará Ľubovňa. Na jeseň bol
vchod do tejto jaskyne uzatvorený železnou
mrežou v spolupráci so SSJ. Pod Faixovou poľanou nad Kobylím vrchom v Belianskych Tatrách bola lokalizovaná a preskúmaná Jaskyňa
pri rebríku a v Kobyľom vrchu jaskyňa Luja
a tri otvory, pravdepodobne so stopami po starej banskej činnosti. Väčšinu akcií sme venovali
povrchovému prieskumu v juhovýchodných
svahoch a stenách Kolového Úplazu, odkiaľ by
sme mohli preniknúť do najvyšších poschodí
Javorinky s vytipovaním perspektívnych miest.
Jeden člen sa zúčastnil jaskyniarskeho týždňa v Demänovskej doline a jeden na spoločnej akcii v Sedlákovej jaskyni spolu jaskyniar-

Aj v roku 2021 obmedzujúce opatrenia ovplyvnili činnosť našej skupiny. Najmä nemožnosť prechodu z okresu do okresu, čím sme sa vlastne
nedostali po značnú časť roka do
nášho hlavného pôsobiska – do Belianskych a Vysokých Tatier. Napriek
tomu sa nám podarilo urobiť 25 akcií
na viacerých lokalitách.
V systéme Javorinka – Nádejná jaskyňa,
našej najdôležitejšej lokalite, sa podarilo vyliezť vážny komín, v lete pretekaný vodou, až
do vodorovných častí so silným prievanom
v chodbách pri Marakane. Jeho zameraním
s výškou 26,2 m a revidovaním niektorých
meraní vzrástla dĺžka jaskyne na 11990 m
a prevýšenie ostalo nezmenené – 480 m.
Ďalší prieskum ukáže, či smeruje do Loveckej jaskyne v blízkosti tohto jaskynného
systému.
V Belianskej jaskyni bolo preskúmané najnižšie miesto, avšak bez možnosti ďalšieho pokračovania. V priepasti Peklo, tiež v Belianskej
jaskyni, bol urobený čerpací pokus jazierka
v chodbách pod Peklom, pomocou benzínového čerpadla. Tento musel byť prerušený
pre vysokú koncentráciu CO (40 ppm, čo je
Organizačné správy SSS
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priemerne 15 žiakov ročne. Bol vypracovaný
systém archívnej dokumentácie pre potreby
JS. Neobišli nás ani smutné dni – v apríli sme
sa rozlúčili s dlhoročným predsedom skupiny
Vladom Fudalym a v júli s bývalým členom
skupiny Mirom Budzákom.
v Spišskej Belej, 4. 1. 2022
Ľubo Plučinský
predseda skupiny

mi zo Speleo Bratislava. Traja členovia skupiny
sú dobrovoľnými členmi HZS so zameraním
na záchranu v jaskyniach. Zúčastňovali sa cvičení vo viacerých jaskyniach Slovenska, organizovaných profesionálnymi členmi HZS. Šesť
členov je členmi Dobrovoľnej stráže prírody
pre oblasť TANAP-u v pôsobnosti ŠOP SR.
Jeden člen vedie lezecký krúžok pri základnej
škole J. M. Petzvala, ktorého sa zúčastňuje

jaskyniarsky kLub sTráŽoVské VrChy
žovských vrchoch sa sústredilo na
Program výročnej členskej schôjaskyne, resp. krasové lokality na
dze JK Strážovské vrchy sa preHrubej Kačke (Beňova medvedia
rokoval on-line formou začiatj., j. Kamenný dážď) a Ostrej Kačkom februára. Ešte predtým
ke, na Sokolí (Zaručená j.), menej
v januári zomrel člen JK a čestný
na Strážove (j. Četníkova svadba)
člen SSS Slavomír Chmela. Na kona v Pružinskej Dúpnej jaskyni. V Súci roka mal klub 44 riadnych čleľovských vrchoch to bola Stredná temnov. V zložení výboru nenastali zmeny:
ná jaskyňa pri Zem. Závade, na Manínoch
B. Kortman (predseda), L. Drábik, J. Kasák, D. Kortmanová, M. Lisý. Klub s vlastnou najmä J. pod Černokňažníkom a Malomanínprávnou subjektivitou naďalej pôsobil ako ko- ska jaskyňa. V Tribeči to bolo niekoľko jaskýň
lektívny člen Slovenskej speleologickej spoloč- a krasových lokalít, viaceré z nich v územnej
pôsobnosti iných skupín – Kolíňanská čertova
nosti, predseda klubu aj ako člen výboru SSS.
Činnosť klubu počas roka ovplyvnili ob- diera, Jaskyňa Dezidera Horváta, Horné Lúčmedzenia vyplývajúce z protipandemických no, Zvislá j. na Žibrici, Bažantia j., na Kopanici,
opatrení. Napriek tomu sa podľa 88 tech- J. nad traťou pri Dražovciach a iné. Pracovalo
nických denníkov JKSV a ostatnej dostupnej sa aj na ďalších domácich lokalitách, ako
evidencie za celý rok uskutočnilo 160 akcií. Babirátka, Jašteričia j., sonda pri ceste na KortV niektoré dni sa konalo viac samostatných manku a inde. Exkurzná a výskumná činnosť
akcií, niekoľko akcií bolo viacdňových. Na a iné aktivity počas roka boli ťažiskom akcií
našich akciách sa zúčastňovali
aj členovia iných jaskyniarskych
skupín a klubov SSS. Naopak
viacerí členovia nášho JK sa zúčastňovali akcií iných JS a K (najmä Tribeča, Dubnice n. Váhom
a Terchovej). Na Jaskyniarskom
týždni v Demänovskej doline
bolo 7 členov, zastúpenie sme
mali aj na iných celoslovenských
podujatiach SSS.
Náplňou akcií bola praktická speleologická činnosť v teréne, ale aj exkurzné a iné aktivity vyplývajúce z poslania SSS
a klubových potrieb. Nechýbali
ani akcie organizované pre verejnosť. Pracovné úsilie v Strá- Pred prehliadkou Pružinskej Dúpnej jaskyne. Foto: V. Ruček
Spravodaj SSS 1/2022
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v Pružinskej Dúpnej jaskyni (PDJ),
ale aj v Temných jaskyniach. V speleologickom prieskume krasu a jaskýň v pôsobnosti JKSV na území
Strážovských a Súľovských vrchov,
ale aj na území Tribeča členovia
klubu dosiahli niekoľko pozoruhodných výsledkov; popri objavoch
viacerých menších jaskýň (napr. J.
pod balvanom, j. v Skalnej, Krkavčia a ďalšie j. v dol. Jasenová a Skalnej doline) zaznamenali významné
postupy v už známych jaskyniach.
V Beňovej medvedej jaskyni sa podarilo objaviť ďalšie nové priestory
v dĺžke skoro 30 m, ešte väčšie v Četníkovej svadbe (104 m); táto naj- Verejnosti voľne prístupná j. Babirátka pri Pružine. Foto: M. Belavá
dlhšia jaskyňa Strážovských vrchov
Náplňou viacerých akcií bola ochrana jaskýň
meria už bezmála 1,4 km. V Strednej temnej j.
pribudlo asi 15 m, v Kamennom daždi a Malo- a starostlivosť o krasové javy. V tejto oblasmanínskej j. 3 m. Dovedna sa objavilo 185 m ti našej činnosti sme spolupracovali s praa vykopalo 78 m, z toho 94 m sa zameralo. covníkmi ŠOP – Správy slovenských jaskýň
Prieskum týchto jaskýň pokračuje a je pred- a Správy CHKO Strážovské vrchy. Išlo o čispoklad ďalších objavov. Najviac akcií (vyše 60) tenie jaskýň a ich okolia, kontroly, opravy
bolo vo verejnosti voľne prístupnej Pružinskej a údržbu uzáverov jaskýň a informačných taDúpnej jaskyni (PDJ), z nich však veľká väčšina búľ (pri Malej temnej j., na náučnom chodnímala exkurzný charakter. Druhou najnavšte- ku k Pružinskej Dúpnej j., infotabule pri pravovanejšou lokalitou bola Beňova medvedia meňoch v Jasenovej a pri Zvislej j. na Žibrici),
jaskyňa. Mimo Strážovských a Súľovských vr- údržba chodníka k J. pod Černokňažníkom,
chov pôsobili naši členovia a čakatelia najmä NCH k PDJ a úprava novej prehliadkovej trasy
v spomenutých krasových lokalitách Tribeča, v nej. Na oboch základniach sa vykonávali
ale aj Považského Inovca, Bielych a Malých údržbárske a iné práce (chystanie dreva, kosenie lúky, úpravy interiéru a i.).
Karpát, Slovenského krasu i v Tatrách.
V Pružinskej Dúpnej jaskyni sme tak ako po
Akcie v jaskyniach sa sústredili prevažne
na prieskumné sondovacie či kopáčske práce, iné roky pripravili akcie pre verejnosť. Koncom
transport materiálu, zisťovanie prúdenia vzduchu a meranie teplôt vrátane umiestenia datalogera v Zvislej j.
na Žibrici, na video-fotografickú a inú
dokumentáciu jaskýň či účasť na ich
výskume. V Pružinskej Dúpnej jaskyni
(PDJ) v júli pokračoval paleontologický
výskum v spolupráci s členmi ZO ČSS
Býčí skála, vo viacerých jaskyniach sa
rátali netopiere. Popritom i samostatne sa vykonával povrchový prieskum
krasu a iné terénne práce. V Beňovej
medvedej j. sa osadili dva nové rebríky
(polyamidový a kovový) a pracovalo sa
aj na spriechodňovaní jaskyne, vystro- Stánok Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy na Ekodni
v Považskej Bystrici. Foto: J. Šprocha
jovala sa Zvislá j. na Žibrici.
Organizačné správy SSS
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júna sme v nej sprevádzali návštevníkov v rámci 11. ročníka nášho podujatia Zelená modrá a začiatkom októbra
na 7. ročníku Strážovského vrcholenia.
Na jaskynných koncertoch vystúpili
dychové kvinteto z P. Bystrice a Kortmanovci. Na podujatie Zelená modrá
sme získali finančnú dotáciu od obce
Pružina a Trenčianskeho samosprávneho kraja; ten udelil predsedovi cenu
TSK za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti jaskyniarstva a turistiky. Vďaka dotácii vyšla celofarebná
publikácia ZELENÁ MODRÁ Príbeh Po pracovnej akcii v Malomanínskej jaskyni. Foto: V. Ruček
podujatia 2011 – 2020, približujúca
slovom a obrazom dianie na 10 ročníkoch tejto akcie nadregionálneho charakteru. v Priedhorí a v penzióne Javorina v ČičmaS podporou OOCR Región Horné Považie sme noch. Do povedomia širokej verejnosti v Medzinárodnom roku jaskýň a krasu sa klub
vydali v reedícii skladačku o Dúpnej jaskyni.
Príležitostne a po predchádzajúcej doho- dostal prostredníctvom regionálnych i celode sme vyšli v ústrety ďalším, ktorí prejavili slovenských médií a internetu (napr. články
záujem o prehliadku Pružinskej Dúpnej jas- a čitateľská súťaž v Považskobystrických nokyne. Návštevníkom sme poskytli lektorské vinkách, rozhovor v ITV Terajšok v Trenčía sprievodcovské služby s náučno-výchovným ne, relácie Televíkend, Slovensko v obrazoch
i ochranárskym zameraním. V auguste na 3. a Rádio Slovensko Slovensku v RTVS, Objav
ročníku Stretnutia pri Temných a na konci Slovensko v TV Markíza). V Spravodaji SSS
septembra v rámci sprievodného podujatia publikoval B. Kortman, J. Kasák má na starospovažskobystrického Horomil festu v Brco- ti jeho grafickú úpravu; v č. 1 bol uverejnený
vých dierach sme ponúkli záujemcom pre- článok o Slavovi Chmelovi, v č. 2 vyšla správa
hliadku jaskýň a iné atrakcie. Na prezentáciu o činnosti nášho JK za rok 2020. Na našu
činnosti JKSV a SSS sme využili aj našu účasť prezentáciu poslúžili tradičné vreckové kana Ekodni v Pov. Bystrici, prednášky a besedy lendáriky.
Bohuslav Kortman, predseda JK
s predsedom a ďalšími členmi JK na základni

sPeLeokLub ŠariŠ
mi. Tento zoznam nahrádza technické
denníky. Pomohli sme s príspevkom
v zborníku Spiš č. 10, na vypracovaní
zatiaľ najlepšej práce o jaskyniach
pohoria Levočské vrchy. Dievčatá
Gabika a Tina Majerníčkové sa zase
podieľali na článku Jána Šmolla v časopise Krásy Slovenska o Modrej jaskyni.
V dobrom svetle sa ukázali noví členovia, menej aktívni sú však starší členovia nášho klubu.

Rok 2021 bol pre členov Speleoklubu
Šariš rokom aktívnym menej než boli
tie predchádzajúce. O príčinách asi
netreba veľa rozprávať. Predkladaný sumár snáď presvedčí, že sme
vo svojom snažení pri prieskume
jaskýň na Slovensku i v zahraničí pokračovali. Za rok 2021 sme uskutočnili
26 akcií, pričom na niektorých sa zúčastnili
aj členovia iných jaskyniarskych klubov a tiež
naši sympatizanti a čakatelia.
Vypracovali sme desať technických denníkov,
k tomu jeden podrobný zoznam aktivít ostatných našich členov s podrobnými informáciaSpravodaj SSS 1/2022
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Podpredseda klubu Martin Hajduk pri kontrole Židovej
jaskyne. Foto: M. Činčalová

Hučavky, ktorá je už zverejnená v spomínanom zborníku Spiš č. 10 sú to oblasti Berestov, Na Bielkach, Švedov potok a Javorinka.
Miestnym turistickým značením sa dostala do
povedomia Židova jaskyňa v masíve Čiernej
hory. Keďže jaskyňa sa stala výrazne turisticky
navštevovanou, z hľadiska bezpečnosti a jej
ochrany plánujeme jej uzavretie.
Povrchový prieskum sa vykonával aj
v iných f lyšových pohoriach: v Bachurni
– Žliabky, Adamov vrch a Parkaň, v Šarišskej vrchovine – Puklina nad Chminianskou
Novou Vsou – túto sme zamerali, vyčistili
a považujeme ju za perspektívnu. Nad mestom Veľký Šariš objavila Tina Majerníčková
sufóznu jaskyňu.
V Laboreckej vrchovine nad obcou Čertižné
objavil náš člen Ján Ducár pseudokrasovú
oblasť pri vrchu Kameň/Kamieň blízko slovensko-poľskej hranice. Veľké pieskovcové bloky
sľubujú nové jaskyne.
V Slanských vrchoch dohliadame na Veternú
dieru v Malej Zobranej, analogickou oblasťou
je hradný kopec, na ktorom je vybudovaný
hrad Šebeš nad obcou Podhradík, kde Tina
Majerníčková s Igorom Bednárom urobila
zimný prieskum ventaroly. Výduchy fungujú,
ale pukliny sú zatiaľ neprielezné.

Jaskyňa Hučavka. Foto: M. Hajduk

rilo spojiť dve samostatné jaskyne do jedného
systému.
Pracovníčke SMOPaJ pomohli naši členovia
zamerať vchody jaskýň v Kopytovskej doline. V jaskyni Pekárnik v pohorí Branisko sa
uskutočnili dve akcie, po vyčistení jaskyne od
odpadkov plánujeme dokončiť celkové vyčistenie jaskyne a jej uzavretie. V tomto pohorí
sa vykonala jedna povrchovka v oblasti Veľká
skala.
Nad obcou Terňa sa v bradlovom pásme
nachádza Vápenícká jaskyňa, ktorej hrozí
zánik, pretože okolie je zavážané odpadom.
V spolupráci s miestnou samosprávou sa snažíme o nápravu – vyčistenie okolia a uzavretie
jaskyne.
Zahraničné krasové lokality
Minulý rok bol chudobnejší na zahraničné
výpravy, no naši členovia boli v Rumunsku na
povrchových akciách a v možnej perspektívnej
krasovej oblasti za dedinou Tarcaita.

Spoločenské a iné aktivity
V roku 2021 sme sa nezúčastnili žiadnych
celoslovenských jaskyniarskych podujatí, avšak
naši členovia uskutočnili niekoľko spoločných
stmeľovacích akcií.
Peter Hurný
predseda Speleoklubu Šariš

Domáce nekrasové lokality
Venovali sme sa prevažne povrchovému
prieskumu v pohorí Levočské vrchy. Pracovné
akcie smerovali do jaskyne Hučavka. Okrem
Organizačné správy SSS
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sPeLeokLub TisoVeC
jednotlivých jaskyniach, ako aj niektoré
zatiaľ neuzavreté jaskyne.

Speleoklub Tisovec vykonával svoju
činnosť na vymedzenom území Muránskej planiny na základe povolenej
výnimky a podľa schváleného plánu
práce.

Potápačské akcie
V roku 2021 boli uskutočnené tri
potápačské akcie zamerané na prieskum, z toho Speleoklub Muránska planina a Speleoklub Tisovec uskutočnili
dve spoločné akcie vo Vyvieračke pod hradom. Dňa 13. augusta uskutočnili prieskum
v spomínanej vyvieračke potápači Ján Blaho,
Radka Sedláková, Igor Černý a Gabriel Guttmann. Počas 10. ročníka Zrazu speleopotápačov
v Tisovci sa uskutočnil 15. októbra opakovaný
potápačský prieskum vo Vyvieračke pod hradom v Muráni. Prieskum a kamerový záznam

Prieskumná činnosť
Prieskumnú a pracovnú činnosť
sme zamerali na rozpracované lokality
a na objavovanie nových jaskýň. Pokračovali sondovacie práce v jaskyni Biele vody, kde
sa podarilo odstrániť časť závalu. Pozornosť
sme venovali najmä zabezpečeniu tohto pracoviska, ako príprave na ďalší postup. Celkovo sa uskutočnilo dvadsať kratších akcií, pri
ktorých sa odpracovalo 40 hodín. V Peknej
jaskyni sme uskutočnili tri veľké akcie, pri ktorých sa odpracovalo 58
hodín. Pokračovalo sa v prehlbovaní výraznej pukliny smerujúcej do
masívu. V Kaderníkovej jaskyni sa
nám podarilo preniknúť do nových
priestorov s dĺžkou 20 m, pričom
je tu predpoklad ďalších objavov.
Celkovo sme uskutočnili deväť akcií, pri ktorých sa odpracovalo 142
hodín. V prácach sa pokračovalo
aj v Jazernej jaskyni, kde sa objavila zanesená chodba, smerujúca
do masívu s dĺžkou 15 m. Smerovalo sem 16 akcií, pri ktorých
sa odpracovalo 87 hodín. Boli ob- Spoločná slovensko-poľsko-moravská akcia v jaskyni Bombová.
novené sondovacie práce v Jaskyni Foto: D. Hutka
č. 31, kde sme uskutočnili osem
akcií, pri ktorých sa odpracovalo
20 hodín. Pri sondovacích prácach
v teréne sa podarilo odkryť novú
17 m dlhú jaskyňu, ktorá dostala
meno Janka. Jaskyňa má senilnú
výzdobu a prerastá cez ňu mohutný
koreň. Podobne bola odkrytá malá
puklinová jaskyňa Lukášova diera,
v ktorej uskutočňujeme sondovacie
práce. Na záver kalendárneho roka
sme objavili novú jaskyňu, vytvorenú na šikmej pukline s pracovným
názvom Macova jaskyňa, ktorá má
zatiaľ dĺžku 10 m. Počas roka sme Kaderníkova jaskyňa, zľava Aleš Havel, Šimon Zacher, Matouš Ryček,
priebežne kontrolovali uzávery na Jozef Riegl, Dušan Hutka. Foto: D. Hutka
Spravodaj SSS 1/2022
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zo zatopených priestorov uskutočnil potápač
Ján Blaho. Dňa 14. augusta uskutočnil potápač
Ján Blaho revízny ponor v Jazernej jaskyni. Zraz
speleopotápačov, 10. ročník, sa uskutočnil 15. –
17. októbra v Tisovci v lokalite Teplica. Podujatia
sa zúčastnilo približne 30 jaskyniarov, potápačov
a záujemcov. V rámci programu sa uskutočnil aj
potápačský prieskum a zostup do symbolického
cintorína v jaskyni Michňová.
Iné akcie
V rámci vzájomnej spolupráce sa členovia
Speleoklubu Tisovec zúčastnili na prieskume
a objavovaní jaskýň na Muránskej planine. Podobne členovia Speleoklubu Muránska planina sa podieľali na objavoch a postupoch v Tisovskom krase. V roku 2021 tisovskí jaskyniari
uskutočnili šesť spoločných akcií na Muránskej planine v jaskyniach Havraník a Bombová, pričom jaskyniari Speleoklubu Muránska
planina boli na piatich akciách v Poľovníckej,
Kaderníkovej a Macovej jaskyni.
Už niekoľko rokov prebieha veľmi dobrá
spolupráca s jaskyniarmi z moravských a poľských jaskyniarskych klubov. V roku 2021 sa
uskutočnila spoločná akcia poľských, moravských a tisovských jaskyniarov na Muránskej
planine, ako aj spoločná akcia moravských
a tisovských jaskyniarov v Tisovskom krase.
Spoluprácu s ďalšími klubmi zabezpečoval
predovšetkým Dr. Lukáš Vlček, ktorý spolupracoval s OS Brezno, Speleoklub Muránska
planina, Speleodiver, OS Čachtice, SK Demänovská dolina, Speleo Banská Bystrica, SK
Nicolaus, a tiež s členmi viacerých poľských
speleologických skupín. Pomáhal a meral najmä v jaskyniach Svetluška, v Štefanovej jaskyni
a iných. Spolupracoval pri potápačskom prieskume v jaskyni jaskyniach Pustá, Štefanová
a pri prieskume Skalistého potoka na Jasovskej

Dušan Hutka v novoobjavenej chodbe v Jazernej jaskyni. Foto: L. Vlček

planine. V Poľsku sa zúčastnil speleoalpinistického zostupu do najhlbšej tatranskej jaskyne
– Veľká Snežná, hlbokej 783 m. Ako potápač sa
zúčastnil dvoch speleopotápačských expedícií
na Sardínii a podieľal sa aj na potápačskom
a lezeckom prieskume najdlhšej jaskyne Talianska. Na Muránskej planine sa podieľal na
prácach a meraní jaskýň Havraník a Bombová.
Dňa 29. mája sme uskutočnili na jaskyniarskej základni v Teplici spomienkové stretnutie
pri príležitosti 100. výročia narodenia zakladateľa jaskyniarstva na Muránskej planine – Ing.
Svätopluka Kámena.
Uplynulý rok bol náročný pre nás všetkých,
napriek tomu sa členom Speleoklubu Tisovec podarilo splniť stanovené úlohy. Chcem
poďakovať jaskyniarom z Muránskej planiny,
osobitne Ing. Milanovi Poprockému a Ing.
Ivanovi Rusnákovi, moravským a poľským jaskyniarom, ako aj členom ostatných klubov, za
pomoc pri jaskyniarskych prácach a objavovaní
nových jaskýň.
Ing. Dušan Hutka
predseda Speleoklubu Tisovec

TrenČiansky sPeLeokLub
kum veľmi nepostúpil, dĺžka naďalej zostáva
17 m.
Vzhľadom na obťažnosť postupu a zúženie
priestoru na dierku veľkosti dlane sme zanechali prieskum Smradľavého abri pri dosiahnutej dĺžke deväť metrov. V blízkej Jaskynke pod
Smradľavým abri, mimochodom tiež na devia-

Pokračovali sme v rozbehnutom prieskume
menších jaskýň v katastri obcí Timoradza a Slatina nad Bebravou. Čiastočne sme sa venovali aj
povrchovému prieskumu a kontrole jaskýň.
Pandémia s jej opatreniami a úraz vedúceho
pracoviska Jura Krajčíka spôsobili, že v Jaskyni
na Kamennej sme sa ukázali len tri razy. PriesOrganizačné správy SSS
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tom metri, sme skončili po štyroch kopáčskych akciách. Ukázalo sa, že domnelý
sediment je vlastne ešte stále masív (i keď
veľmi zvetraný) medzi dvomi poruchami.
Otvorili sme neďalekú Jaskyňu skalpov,
z veľkej časti vyplnenú sedimentom. Pracovne sme ju spriechodnili, vystrojili previsnutou lanovkou a na viacerých miestach sme vyhĺbili sondy, ktoré nás zatiaľ
nenaviedli na jednoznačný smer. Celková
dĺžka je asi desať metrov.
Na tomto území sme sa venovali aj Svojrázna výzdoba Jaskyne skalpov. Foto M. Bakita
povrchovému prieskumu. Terénne obhliadky sme vykonali aj na Tlstej hore nad Viežku, Svinskú dieru a súbor jaskýň Dubná
Šípkovom a na Prestretom vrchu nad Veľký- skala pri Soblahove.
Spolupracovali sme s OS Inovec pri priesmi lúkami. Výsledkom je nájdenie viacerých
menších skalných dier, ktorých prieskum sme kume Jaskyne pod Vrátnom a pri uzatváraní
jaskyne KV-2. Traja členovia sa zúčastnili na Jaszatiaľ odložili.
Pri vhodných príležitostiach sme skontro- kyniarskom týždni SSS v Demänovskej doline.
Miroslav Sova, predseda klubu
lovali staršie známe lokality: Dupnú dieru,

sPeLeokLub TribeČ
Mnoho akcií smerovalo aj do Jaskyne
Počas výročnej schôdze 8. 1. 2022 na
nad traťou – 15 akcií. Zaujímavá
tábore Sova sa uskutočnila výmena
bola pre nás aj oblasť Malej Lehovedenia klubu a jeden člen z klubu
ty, kde sa počas 13-tich akcií povystúpil. Aktuálna zostava klubu
darilo objaviť niekoľko nových
má 16 členov plus jedného hoskrasových jaskýň s možným poťujúceho. Novým predsedom je
Mgr. Vladimír Prutkay, podpredsedom Boris Blaškovič, hospodárom Marián Varga.
Počas roku 2021
prebehlo 130 akcií,
z ktorých bol vypísaný technický denník.
Najväčší počet akcií
bol zaznamenaný na
kalvárii v Nitre – 29
akcií s menším postupom, potom nasleduje lokalita neďaleko
Klížskeho Hradišťa
s 21 akciami a momentálne siedmimi
jaskyňami s celkovou
dĺžkou cca 50 metrov.
Je predpoklad, že niektoré sa ešte podarí
navzájom prepojiť. Veľký Klíž jednotka. Foto: Z. Kosejová
Puklina pod Jazvinskou. Foto: V. Prutkay
Spravodaj SSS 1/2022
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V spolupráci so Speleoklubom Badizér sa
jaskyniari vrátili do Jožovej diery na Silickej
planine, kde sa uskutočnili dve päťdňové akcie
a niekoľko menších. Do týchto expedícií sa
zapojilo desať klubov (Badizér, Tribeč, Strážovské vrchy, Trnava, Ružomberok, Rožnava,
Terchová, HKSŠ, Dubnica nad Váhom a česká
skupina Dagmar). Ešte raz vďaka hostiteľom!
Veľmi dobrá spolupráca prebieha aj naďalej
s klubmi Strážovské vrchy, Trnava, Badizér,
Handlová, Čachtice, Terchová, ale aj mnohými
ďalšími. Ak môžeme, radi prídeme na ich akcie
a teší nás, keď aj oni prídu k nám.
Mgr. Vladimír Prutkay
predseda speleoklubu

tenciálom. Ďalšie významné pracoviská boli:
Bažantia priepasť v Topoľčianskom Podhradí
– osem akcií, Skrýšna diera, Horné Lúčno či
pohorie Burda. V roku 2021 sme mali celkový postup viac ako 130 m a zmapovaných
bolo 139 m.
Väčšia pozornosť sa upriamila aj na Štiavnické vrchy, kde prebieha mapovanie a dohľadávanie jaskýň. Venovali sme sa a stále pokračujeme
aj v dokumentácii, meraní a hľadaní ďalších
jaskýň v pohorí Tribeč. Zamerali sme sa aj na
miesta, kam sme doteraz chodili pomenej,
a podarilo sa nám nájsť niekoľko potenciálne
zaujímavých miest, kde budeme v roku 2022
ešte určite skúšať šťastie.

sPeLeokLub TrnaVa
ide o pomerne veľkú kolapsovú štruktúru, ktorá sa počas zimných mesiacov
výrazne odtápa. To sa potvrdilo aj
začiatkom roka, kedy sme na dne
objavili odtopené miesto veľké asi
1 m2. Práce sme tu obnovili koncom
februára. Už na ďalšej pracovnej akcii vzišla potreba paženia priestoru,
keďže sme sa stále nachádzali v sutinovisku. Bolo preto potrebné vyniesť
ručne všetky časti paženia. Pri tejto činnosti
Bana (Plavecký kras)
nám pomohli aj turisti, ktorých sme oslovovali
Ťažiskovou lokalitou počas jarných mesia- rôznymi formami. Bol to dobrý počin, pretože
cov sa stala Bana, ktorá sa nachádza pod viacero z nich chodí na pracovné akcie doteraz.
južným hrebeňom Zárub. Dnes už vieme, že Počas nasledujúcich akcií sa nám podarilo vykopať sondu hlbokú a zapaženú
do hĺbky cca 5,5 m. Na troch
akciách sme si všimli vychádzať
zo severnej časti závalu netopiere. Problémom však je, že aj
v hĺbke dominuje sutinovisko
a paží sa veľmi komplikovane.
Nemáme zachytenú ani jednu
pevnú stranu, čo nás dosť demotivuje. Na pracovisku sme boli
celkovo desaťkrát. Lokalitu však
neopúšťame, pretože stále veríme v jej potenciál. V roku 2022
sa pokúsime otvoriť paralelnú
sondu severnejšie, s vierou, že
sa nám tam podarí naraziť na
Účastníci jednej z pracovných akcií na Bani. Foto: M. Beňák
pevný masív.
Aj v roku 2021 sme aktívne pôsobili
v krasových oblastiach Malých Karpát, i napriek pandemickej situácii, ktorá sa počas roka odohrávala. V tomto roku sa realizovalo
107 pracovných akcií, ktoré opäť
posunuli poznanie o Malokarpatskom krase dopredu. Niekde to šlo
s prieskumom ľahšie, inde nás jaskyne potrápili.
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Prebiehajúce práce na pažení (Bana). Foto: J. Kondrček

Členité kontúry pukliny hlbšie v priepasti.
Foto: T. Jurina

Vajsáblova priepasť (Plavecký kras)
V strede júla, počas suchých dní, sme sa vybrali
zamerať najhlbšie časti Vajsáblovej priepasti, ktoré boli objavené ešte v minulom roku. Nebolo
ich však možné vtedy zamerať kvôli intenzívnej
kvapkajúcej vode. Po zameraní polygónového
ťahu zisťujeme, že jaskyňa má hĺbku 179,5 m
a dĺžku 344 m (pôvodne 170 m a 327 m). Do jaskyne koncom novembra ešte zavítali M. Zvonár
a M. Vaško. Práce sústredili na montáž stúpačiek
v dvoch komplikovaných miestach. Takisto kopali v Zabudnutej sienke, ktorá smeruje na Hačovu jaskyňu. Miestami je popri strope vidno ďalej.

koniec sa práce sústredili už iba na najperspektívnejšiu jaskyňu – BJ1. Od začiatku roka sa na
lokalitách zrealizovalo desať pracovných akcií.
Vápenický závrt
(Kuchynsko-orešanský kras)
Počas tradičného Jaskyniarskeho víkendu na
Jágerke, konkrétne v prvý deň konania (30. 7.
2021), došlo na lokalite k objavu nových jaskynných priestorov, kedy sa podarilo postúpiť
do dĺžky cca 4 m a hĺbky 2 m. Jaskyňa bola
vrátane nových objavov neskôr zmeraná. Aktuálne dosahuje dĺžku 27 m a hĺbku 19 m. Na
dne sa nachádza kavernička (Závalová sienka),
kde sa dá pracovať. Vôbec tu nie je problém so
vzduchom. Kamene odtiaľ padajú do hĺbky na
viacerých miestach aj dva metre.

Bohaté jaskyne
(Kuchynsko-orešanský kras)
Už od začiatku nového roka začal M. Zvonár
výkopové práce na Dlhom vrchu, konkrétne
v oblasti Zlámaná noha. Za pomoci sondáže tu
lokalizoval tri neveľké jaskyne. Lokality dostali
názvy: Bohatá jaskyňa 1, 2, 3. V dvoch z nich
(BJ1 a BJ2) začal pracovať. Neskôr sa pridávajú
aj ďalší jaskyniari. Priestory sú modelované
vodou, čo je vodidlom pre ďalší prieskum. NaSpravodaj SSS 1/2022

Jaskyňa nad kaplnkou v Hlboči
(Smolenický kras)
Ešte počas pekných jesenných dní sme začali
pracovať v hrebienku, nachádzajúcom sa na
južnej strane, v závere doliny Hlboča. Nachá79

Organizačné správy SSS

kedy sa okrem niekoľkometrového objavu v Jaskyni nad kaplnkou v Hlboči
(skrátene Janka VéHá) podarila ešte jedna zaujímavá vec. J. Kugler, S. Volek
a M. Vaško začali sondovať
v prepadlisku, ktoré v minulosti označil lesník M.
Obúlaný, kde bolo v minulosti vidno ďalej do
priestoru. O pár minút
narazili na väčší balvan.
Po jeho prekonaní objavili
asi päťmetrovú jaskynku.
Pravdepodobne bol vchod
v minulosti niekým úmyselne zahádzaný. Jaskyňu
objavitelia pomenovali ako
Nevinná jaskyňa. To preto,
že to s ňou začalo nevinne,
počas obednej pauzy. Na
lokalite sa stal aj nebezpečný úraz – A. Lačného
počas vyhadzovania balvanov trafil v plnej rýchlosti desiatky metrov letiaci
balvan veľkosti vedra do
ľavého boku. Ak by trafil o niečo vyššie, následky
by boli nedozerné. V roku
2021 sme na lokalite pracovali šesťkrát.
Zbojnícka jaskyňa
(Dobrovodský kras)
Až 48 pracovných akcií
bolo venovaných Zbojníckej jaskyni, nachádzajúcej sa neďaleko Chtelnice
v Dobrovodskom krase. Zásluhu na prieskume tejto jaskyne majú T. Jurina, J. Halama
a Š. Lukačovič, ktorí na seba nabalili ďalších
jaskyniarov a spolupracovníkov. Dosiahli tak
počas roka impozantné číslo: 7500 vyťažených
vedier, čo predstavuje objem 60 m3 materiálu.
Práce na lokalite v tomto roku začali 12. 5.
2021. Cieľom bolo obnoviť práce v jaskyni
s transportom veľkého množstva materiálu
na povrch. K tomu sú potrebné technické práce, ktorých cieľom je vytvoriť lanovku v po-

dza sa tu viacero otvorov. Začali sme skúmať
v prvom z nich, v minulosti označenom ako
Jaskyňa nad kaplnkou v Hlboči. Spočiatku bolo
potrebné rozšíriť otvor na ďalšie speleologické
práce. To sa udialo počas nasledujúcich akcií.
Jaskynka vykazuje známky korozívneho účinku
vody. Ďalej sa v pokračovaní jaskyne nachádza
menšia kavernička, odkiaľ priestory pokračujú
ďalej. Jaskynka je zanesená zväčša černozemou a balvanmi. Za najdôležitejšiu pracovnú
akciu možno považovať akciu z 19. 12. 2021,
Organizačné správy SSS
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dobe alveku. Z predchádzajúcich skúseností
z Hradiska D10 išla táto práca J. Halamovi
a T. Jurinovi od ruky. Počas výkopových prác
sa našli rôzne artefakty z rôznych období od
bežných nálezov, ktoré tu v minulosti odhodili ľudia, až po predmety bývalej jaskyniarskej
skupiny OS Chtelnica a dokonca po Majkovcoch. Práce sa sústredili do hlavnej priepasti,
ale aj do východnej a západnej časti jaskyne.
Objavili sa aj priestory, ktoré boli v minulosti
zasypané predchádzajúcimi partiami jaskyniarov.
iné lokality a akcie
V rámci Kuchynsko-orešanského krasu, zásluhou J. Illavského sa podarilo lokalizovať
niekoľko menších otvorov v masíve Bielej skaly. Jednou z nich je aj dlho hľadaná Jaskyňa
na Bielej skale 1, ktorú opísal v minulosti M.
Stankoviansky. Okrem nej sme zamerali ešte
jednu jaskyňu, nazvanú ako Jaskyňa na Bielej
skale 2. Práce v rámci Kuchynsko-orešanského
krasu pokračovali systematicky aj na lokalitách
Pytliakova diera, Závrtová priepasť a v závrte
Orešanská sonda, kde sa podarilo nazrieť do
menšej chodbičky, ktorá sa však neskôr zavalila.
Jednu akciu sme venovali Peterskej priepasti
(Plavecký kras). Tu sme sa sústredili do Severnej
sondy, odkiaľ M. Zvonár na konci akcie hlásil,
že sa v hĺbke priestor mierne rozširuje.
Čo sa týka Dobrovodského krasu, okrem
zmienenej Zbojníckej jaskyne, T. Jurina pôsobil
v jaskyniach na Šidlovej 1 a 3, kde pracoval na
prekopávaní a rozširovaní jaskynných priestorov. Sporadicky sa pracovalo aj na Hradisku
D10 počas štyroch pracovných akcií.

Povrchové práce pred Jaskyňou nad kaplnkou v Hlboči.
Foto: S. Volek

Pomohli sme jaskyniarom z Plaveckého Podhradia počas Zrazu malokarpatských jaskyniarov začiatkom júla. Časť z nás zažila objav
pokračovania jaskyne na Starom plášti. Sme
radi, že sme mohli aj my priložiť ruku k dielu
počas predchádzajúcich pracovných akcií na
lokalite. Začiatkom augusta sme mali tradične Jaskyniarsky víkend na Jágerke. Prišli nám
pomôcť jaskyniari z Bratislavy a Plaveckého
Podhradia, ale aj ďalší záujemci o kras, ktorým
vyslovujeme našu vďaku.
Pre trinásť frekventantov sme v spolupráci so
Speleo Bratislava zrealizovali už po deviaty raz
v Borinskom krase tradičnú Speleoškolu. V októbri sme sa tiež zúčastnili ich záveru sezóny.
RNDr. Alexander Lačný, PhD.
predseda speleoklubu

jaskyniarsky kLub sPeLeo TurieC
blatnický kras
V Priepasti pod Ostrou sme pokračovali v práci na dne. Pod Mrázikovou sienkou sa nám jaskyňa rozdelila na klesajúcu plazivku a pekne
vyzdobenú Bočnú sienku bez zjavného pokračovania. Činnosť sme
zamerali na plazivku, hoci bola bez
prievanu. Postupným rozširovaním
sme postúpili pár metrov dopredu, kde nás
zastavila úžina široká asi 10 cm. Aj keď vyzeSpravodaj SSS 1/2022

rala zle, podarilo sa nám ju prekonať
a postúpiť dopredu asi o päť metrov. Ďalšie pokračovanie sa nám tu
však nečrtá, nakoľko je to tu úplne
zabahnené a bol by problém s transportom materiálu cez úžiny. Do
tejto časti priteká občasný potôčik,
ktorý nám zanecháva po sebe stopy
vo forme naplaveného štrku v plazivke.
Ďalšie práce sa chystáme zamerať na sledovanie prievanu. Pravdepodobne nám mizne v
81
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kalita nachádza v oblasti s vysokým výskytom
rozsadlín.

strope Bočnej sienky. Hĺbka priepasti dosiahla
po zameraní 96 m a dĺžka 281 m.
Na podnet P. Neuschela sme preskúmali
prepad vedľa cesty vo Vrátnej (Gaderská dolina). Tento prepad už pravdepodobne niekto
skúmal, nakoľko sme v ňom našli aj gumenú rukavicu. Keďže sa nachádza blízko cesty
a v zime pekne vytápa, určite zaujme okoloidúcich. Po odkopaní vstupného otvoru sme
sa dostali do malej kaverny medzi blokmi,
smerujúcej popod cestu. Hoci by sa tu dalo
pracovať, nemáme to v pláne, nakoľko sa lo-
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beliansky kras
Hlavným pracoviskom bola pre nás v tomto roku Suchá jaskyňa č. 3. Sústredili sme sa
na prekonanie záverečného závalu, na konci priestorov objavených v predchádzajúcom
roku. Postupným rozoberaním závalu smerom
dohora sa pred nami na akcii 15. 4. objavil voľný priestor. V postupe nás však zastavil veľký
blok. Hoci sme videli do slušného priestoru,
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museli sme počkať na ďalšiu akciu.
Tú sme uskutočnili 18. 4. v hojnom
počte, osem jaskyniarov. Problematický balvan sme odstránili a následne sme prenikli do voľného priestoru. Problémom bol však prechod
v závale, ktorý nemal ani jednu stenu pevnú a my sme stáli na dne
nestabilnej jamy. Doniesli sme zo
vstupnej časti jaskyne železný rebrík, opatrne sme ho opreli o zával
a vyliezli hore. Ocitli sme sa v sieni
13 × 7 m s výškou stropu do 4 m.
Sieň je rútivého charakteru, rýchlo
obzeráme nové priestory a ponáhľa- V deň objavu Siene zavalených chlapov. Foto: P. Holúbek
me sa cez zával von. Na nasledujúcej
akcii je prielez v závale aj s rebríkom nanovo ché lístie a po chvíli sa už dym valil z vchodu
zasypaný. Zabezpečujeme plastovú rúru a or- Suchej sedmičky. Práce sme tu zatiaľ ukončili.
V Žiarnej dolinke sme spolupracovali pri
ganizujeme akciu na znovuprekopanie závalu.
Trvá nám niekoľko hodín opäť ho prekopať. stopovaní prievanov spolu so speleoklubmi
Keď sa dostávame znovu do siene, dvaja vylie- Malá Fatra a Nicolaus. Výsledkom je zaregiszame hore aj s rúrou a potrebným náradím, trovanie novej jaskyne vo svahu nad Žiarnou
ostatní dočisťujú zával. Po chvíli sa však dáva č. 1. Ide o silne prievanovú lokalitu, ale zrejme
jedna stena závalu do pohybu a prielez sa opäť len o rozsadlinu (hĺbka 3,5 m, dĺžka 7 m). Nezatvára. Rýchlo komunikujeme, že je všetko predpokladáme významnejšie pokračovanie.
v poriadku, nech nás vykopú a my zatiaľ bude- Zaregistrovali sme však šesť nových výduchov,
me skladať rúru. Chlapi sa snažili znova odťa- pri ktorých sa potvrdila vzdušná komunikácia
žiť zával, len nás prestali počuť – zával si sadol so Žiarnou č. 4, pričom najvzdialenejší z nich
tak, že nás nebolo počuť. My sme si v kľude je v pôdoryse od Žiarnej č. 4 takmer 350 m
skladali rúru a netušili sme, že vonku sa chys- vzdušnou čiarou. Tiež sa potvrdila vzdušná
tá záchranná akcia. Ako sme však začali ko- komunikácia so Žiarnou č. 2. V nej sme otvoripať hora a chlapci sa dostali zas bližšie k nám, li pracovisko v smere „hore dolinou“, hneď vo
dozvedeli sme sa, čo sa stalo. Rýchlo sme šli vstupnej priepasti, kde sme postúpili asi 8 m.
prerušiť záchranku. Chvalabohu všetko dobre Otvorili sme aj výduch vzdialený takmer 400 m
dopadlo, nikomu sa nič nestalo a prechod cez od Žiarnej č. 4. Tu sme však vzdušnú komunizával je teraz bezpečne vystužený. Odtiaľ teda káciu nepotvrdili. Dosiahli sme tu hĺbku štyri
názov – Sieň zavalených chlapov. Sieň sme metre.
V rámci povrchových prieskumov sme navna najbližších akciách preskúmali a vytipovali
miesto ďalšieho postupu. Uvidíme, či sa nám štívili Líščiu jaskyňu a Čičiareň, ktorá je známou
podarí dostať do ďalšieho pokračovania. Mapa výverovou jaskyňou. Následne sme v žľabe nad
vzájomnej polohy jaskýň v okolí Suchej č. 3 Čičiarňou zaregistrovali aktívny ponor. Podľa
nášho názoru ide pravdepodobne o zdroj vody
naznačuje zaujímavé súvislosti.
Pokračovali sme aj v prácach v Suchej č. 7. Tu v jaskyni Čičiareň. Bolo by dobré toto tvrdenie
sme boli hnaní silným prievanom, ktorý sme overiť farbením. Lokality sú od seba vzdialené
sledovali cez úžiny. Celkovo sme postúpili 15 m, ani nie 40 m, a tak tu nepredpokladáme rozpričom jaskyňa dosiahla hĺbku 12 metrov. Tu siahlejšie podzemné priestory. Jednu pracovsa nám to už v jaskyni prestalo páčiť. Prievan nú akciu sme uskutočnili aj v jaskyni Dolný
sa zdal byť príliš studený. Neďaleko jaskyne Malcov. Preskúmali sme závrt v dolinke Blatsme si všimli nenápadnú puklinu. Zistili sme, nastej, ktorý sme zaregistrovali vďaka lidaru.
že je v nej prievan, a mohla by byť zdrojom Exkurzne sme niekoľkokrát navštívili Perlovú
prievanu v Suchej č. 7. Zapálili sme v nej su- jaskyňu, Pražskú a Suchú č. 3.
Spravodaj SSS 1/2022
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Malá Fatra
Dubná skala
Na Dubnej skale sme sa venovali povrchovému prieskumu v zimnom období. Vo svahu
pod úrovňou lomu sme zaregistrovali nový
výduch, ktorý sme aj odkopali, šlo však len
o dutinu pod previsnutou skalou bez možného pokračovania. Pokúsili sme sa otvoriť aj
pracovisko v preliačine nad potokom v oblasti
ponorov. Tu sme však narazili v hĺbke dva metre na kompaktnú skalu.
Chleb
Začali sme pracovať v jaskyni Chleb 2, kde
sa nám podarilo dosiahnuť hĺbku šesť metrov.
Priestory zatiaľ pokračujú kolmo nadol. Pod
jaskyňou, asi 50 výškových metrov, prebieha rozhranie gutensteinských vápencov a kremencov,
na ktorom je vytvorená línia plytkých závrtov.

Prekopávanie vchodu jaskyne Chleb 2. Foto: P. Pokrievka

doline. Slovenská Speleologická spoločnosť
udelila ocenenie členom Speleoklubu Turiec za
paleontologické objavy v Suchej č. 3. Podieľali
sme sa na revízii NPP Perlová. S Jaskyniarskym
klubom Dubnica nad Váhom sme pracovali
v Jaskyni na rúbani. P. Herčút navštívil na Sardínii jaskyňu Grotta di Nettuno. Za spoluprácu treba poďakovať predovšetkým jaskyniarom
zo Speleoklubu Nicolaus, ale aj iných klubov,
ktorí nám pomáhajú pri prieskume krasu.
Celkovo členovia nášho klubu uskutočnili
50 pracovných akcií, pričom objavili 71 m
priestorov a zúčastnili sa na šiestich akciách
iných klubov.
Pavol Pokrievka

ostatné
Pri príležitosti medzinárodného roku jaskýň
a krasu sme pripravili v OC Tulip jaskyniarsku
výstavu. Traja členovia sú organizovaní v dobrovoľnej jaskynnej horskej záchrannej službe.
Jedno cvičenie sme uskutočnili aj v Suchej č. 1.
Zúčastnili sme sa Memoriálu Ivana Račka na
Mojtíne, kde sme získali prvé miesto. A. Bendík sa venoval paleontologickému výskumu
v M-1 na Muráni a v Suchej č. 3 v Belianskej

obLasTná skuPina uhroVeC
nenie jaskyne Vlčia diera v Omastinej pre
záujemcov dovolenkujúcich v miestnom penzióne. Exkurzie sa zúčastnilo celkom 10 osôb
(štyria dospelí a šesť detí). Aktívne s nami
spolupracoval čakateľ JK Strážovské vrchy
Bohuš Púček, ktorý spolu s našou čakateľkou
Melániou Sitárovou absolvovali Jaskyniarsku
školu.
Jozef Kováčik
predseda OS

V roku 2021 sme neboli príliš aktívni. Stretli
sme sa celkom na 12-tich akciách, ktoré boli
zväčša prieskumného charakteru. Pozitívom
bolo, že sa k nám po dlhšom čase pridali mladí
nádejní budúci jaskyniari, ktorých sme oboznámili s našimi hlavnými lokalitami.
V prieskume boli objavené dve nové jaskyne
puklinového charakteru s dĺžkou cca 3 a 8 m,
ktoré, ale neboli dodnes presne zamerané.
V mesiaci júl sme boli požiadaní o sprístup-

sPeLeokLub uniVerziTy P. j. ŠaFárika koŠiCe
Úvod
Ťažiskom aktivity Speleoklubu UPJŠ v predchádzajúcich rokoch bol terénny výskum
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a nadväzujúce vedecké vyhodnotenia z územia
Slovenského krasu. Ako u iných klubov, i činnosť speleoklubu v roku 2021 bola ovplyvnená
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pokračujúcimi obmedzeniami pre pohyb. Časť
členov vykazovala takmer nulovú aktivitu v teréne a časť prešla do iných klubov; vzhľadom
na orientáciu výskumu a študentských aktivít
sa zhoršil kontakt s materským pracoviskom.
Napriek tomu sa v uplynulom roku uskutočnilo 118 akcií, z ktorých boli aj napísané a odovzdané technické denníky. Objavilo sa približne 150 m chodieb a zameralo sa 634,3 m.
Na akciách sa vlastnými silami odpracovalo
249 človekodní, pomocníci a z iných OS 151
človekodní.
Aktivita v jaskyniach
Kysacká jaskyňa
V tejto pre nás dobre dostupnej a blízkej jaskyni prebiehajú rekultivačné a estetizačné akcie
s cieľom upraviť jaskyňu zničenú odpadom,
ťažbou a vandalizmom a zabezpečiť stabilitu
a bezpečnosť pri pohybe v nej. Možnosť využitia ako testovacia lokalita rôznych vedeckých
meraní. V tom zmysle prebiehajú už tretí rok
kontinuálne meranie niektorých fyzikálnych
veličín – teplota, vlhkosť, skvap. Údaje boli
publikované v Spravodaji SSS a poslúžili aj ako
súčasť študentských aktivít UPJŠ. Spolu sa tu
uskutočnilo 49 akcií, počas ktorých bolo na
povrch vynesených 2791 vedier sutiny. Počas
ťažby sme dňa 2. 5., po vyťažení 2240 vedier
zažili zosuv zvyšnej sutiny, ktorý sa podarilo
stabilizovať. Na ťažbe a transporte na povrch sa
okrem členov skupiny – Hochmuth (48), Mikloš
(47), Kovalík (9), Novák (10) A a K. Gessertovci
podieľali aj členovia z iných skupín a priaznivci.
Najmä Š. Kyšela (8), S. Skyba (10), F. Chovanec,
A. Šuty, P. Marcinčin, A. Urban, P. Tkač, M.
Stanko, M. Šitaj, T. Fussgänger, P. Holúbek, R.
Paločko, K. Majtnerová a J. Šupinský.
Skalistý potok
V jaskyni prebieha 12-krát ročne sledovanie
tektonickej aktivity na dvoch miestach umiestnenými dilatometrami TM 71. Spracovanie
dát a servis jedenkrát ročne zabezpečuje M.
Briestenský (AV ČR), odčítanie realizuje vedúci skupiny Meander – HKSS. Členovia tejto
skupiny čiastočne vymenili rebríky, kotvenie
a laná na úseku jaskyne klesajúcom k sifónu.
V jaskyni tiež sledujeme vodný stav na dvoch
profiloch. V jaskyni prebehli potápačské akcie
skupiny Speleodiver; speleopotápači umiestniSpravodaj SSS 1/2022
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z roku 1987 a zamerali nových 178,69 m, pričom evidujeme rezervy v objavovaní i mapovaní v tejto oblasti. Mapu s príspevkom sme
publikovali a vedúci vystúpil s referátom k tejto udalosti na konferencii SSJ – SSS 7. 9. 2021

li pred 22. sifónom našu tlakovú sondu na
meranie hladiny kľúčového sifónu pre výskum
„v priamom smere“.
Domica
V jaskyni prebieha kontinuálne sledovanie
teploty pomocou loggerov Comet na 10-tich
stanovištiach od ponoru po hranice s Maďarskom, vodný stav je meraný na piatich profiloch
a na jednom jazernom stanovišti. Systematické
sledovanie prispelo k pochopeniu vzniku a priebehu povodne dňa 18. 7. 2021. V jaskyni naďalej
prebieha sledovanie dynamiky skvapu.
Mapovanie: priebežne dopĺňame doposiaľ
nezmapované úseky v sprístupnenej časti v oblasti Netopierieho dómu, prepadliska pri Sieni
plameňov; zamerala sa ďalšia prepojka medzi
dvomi zostupnými vetvami, v Plachtovej sieni
a pri východe. Prolongačné sondovacie práce
prebiehali v Kečovskej chodbe v priestore za
Druhou plavbou. Na tomto perspektívnom
pracovisku už pôsobí viac členov OS Prešov
než našej skupiny. Celkovo sa roku 2021 vyťažilo zo záverečného sifónu v ťažkých podmienkach na štyroch akciách 219 vedier presintrovanej hliny.
V Čertovej diere ako súčasti systému sa objavilo v spolupráci so skupinou Meander –
HKSS cca 70 m chodieb a časť z nich sa zamerala. K spojeniu s Líščou dierou sa nevyvinulo
dostatočné úsilie. Vzhľadom na personálne
problémy, najmä v súvislosti s obmedzeniami
kontaktu a inými subjektívnymi príčinami,
sme totiž takmer prerušili práce v ponore Izolátor a Líščej diere.
Napriek tomu, že vstup do jaskyne je komplikovaný prevádzkovým režimom a obmedzeniami v súvise s rôznymi prácami (firiem, SSJ), uskutočnilo sa v r. 2021 spolu 16 akcií v rôznych
častiach systému. Zameralo sa tu 445,61 m
čím vrástla dĺžka zameraných častí Domice
z 8439 m na aktuálnych 8894,61 m.

Silická ľadnica
V Silickej ľadnici pokračuje spolupráca so
Speleoklubom Minotaurus s cieľom sledovať
teplotné a cirkulačné pomery, ktoré ovplyvňujú dynamiku ľadovej výplne. V jaskyni sme
v spolupráci s Meander – HKSS prerobili úchyty na 20-tich teplotných záznamníkoch – loggeroch Comet, z ktorých sme stiahli namerané dáta. Znova sme inštalovali 11 m vysoký
stĺp na umiestnenie anemometra pri strope
a ďalšie dva anemometre v jaskyni. V zime
2020/2021 sa nepodarilo získať dostatok relevantných údajov, preto sme stĺp a anemometre
inštalovali aj túto zimu; údaje sú už kontinuálne a synchrónne zo všetkých prístrojov.
Chemická denudácia
Sledovanie chemickej denudácie na kalibrovaných vzorkách vápenca prebieha na dvoch
lokalitách – na Jasovskej a na Silickej planine.
Štyrikrát ročne vzorky vyberieme, odvážime
a znova umiestnime do pôdy. V decembri sme
ukončili piaty rok týchto meraní, z ktorých
pripravujeme publikovať článok v speleologickom alebo geomorfologickom periodiku.
Spolupráca s inými klubmi, účasť na
konferenciách, publikačná činnosť
Dobrá je spolupráca s OS Prešov, s ktorým
spolupracujeme na parciálnych cieľoch v krase
Braniska. V jaskyni Zlá diera máme nainštalovaný merací prístroj, monitorujúci skvap
a teplotu. Udržujeme chatku v Lačnovskom
kaňone, staráme sa o mostíky a studničky.
So Speleoklubom Meander – HKSS spolupracujeme na aktivitách vyžadujúcich lezecké
schopnosti, ako aj pri zabezpečovaní odčítania dát z nainštalovaných prístrojov. V roku
2021 sme boli zastúpení na konferencii SSJ
v Liptovskom Mikuláši, zúčastnili sme sa časti
JT a v každom čísle Spravodaja SSS bol publikovaný príspevok nášho člena. Máme vlastnú
internetovú stránku, na ktorej priebežne zverejňujeme všetky akcie.
Z. Hochmuth

Demänovská jaskyňa slobody
Na základe dohody s predsedom SSS a vedúcim JK Demänovská dolina, podieľali sme
sa aktívne na rekonštrukcii objavného postupu
A. Krála spred 100 rokov v tzv. zóne Objavného
ponoru. Na spolu štyroch mapovacích akciách
od 1. 6. do 14. 7. sme (Hochmuth, Kovalík,
Mikloš) spolu s P. Holúbekom doplnili ťah
Organizačné správy SSS
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jaskyniarsky kLub Varín
tok. Uskutočnili sme jednu prieskumnú akciu v Krivánskej rizni a exkurznú akciu v sonde č. 9. Niekoľko
akcií sme venovali povrchovému
prieskumu okolia.
Suchý a Malý Kriváň. V okolí
Suchého a Malého Kriváňa sme
uskutočnilo viacero povrchových
prieskumných akcií. Jednu prieskumnú akciu sme zorganizovali v Priepasti pána
Caloina.

Naša činnosť v roku 2021 bola sústredená na krasovú oblasť okolia
hradu Strečno, Kurskej, Vrátnej
a Belskej doliny. V spolupráci so
Žilinským jaskyniarskym klubom
sme sa venovali aj prieskumu a dokumentácii okolia Hoblíka.
Strečno. V tejto oblasti sme sa
sústredili predovšetkým na prieskum
v Krakovskej jaskyni, ktorú sme objavili minulý rok. Po viacerých pracovných akciách sme
postúpili do malého dómu. Tu sa priestory
rozvetvujú na dve časti. Ďalšiu činnosť sústredíme na prieskum obidvoch perspektívnych
smerov. Priestory v celej jaskyni sú výrazne modelované činnosťou vody. Na jednej pracovnej
akcii nám pomáhali aj členovia JS Aragonit.
Počas roka sme pokračovali aj v prieskume
v Ponorovej jaskyni. Pomocou kopáčskych prác
sme postúpili hlbšie do masívu. Práce sme museli viackrát prerušiť pre zatopenie prieskumnej sondy počas výdatných dažďov. Niekoľko
akcií sme venovali aj ďalším lokalitám v tejto
oblasti. V Salamandrovej jaskyni sme rozširovali prístupovú chodbu do koncových častí.
V Diere v Krakove sme pokračovali v rozpracovanej sonde v smere prievanu. Niekoľko
akcií sme venovali povrchovému prieskumu
Hradnej doliny.
Kurská dolina. V Strateneckej priepasti sme
uskutočnili jednu pracovnú akciu v chodbe za
Vrahárňou.V Kukurišovej jaskyni sme pracovali v suchých častiach za polosifónom, kde sme
vytipovali smer ďalšieho prieskumu. V Starej
Strateneckej jaskyni sme uskutočnili jednu
kontrolnú akciu. V jarných mesiacoch sme dokumentovali krasovú vyvieračku odvodňujúcu
podzemný systém.
Belská dolina. Pokračovali sme v dokumentácií ďalších krasových javov v doline v rámci
komplexnej dokumentácie tejto oblasti.
Vrátna dolina. Dve pracovné akcie sme uskutočnili v Medvedej 2, v časti Wratnuella. Vyčistili sme vstupnú chodbu a priestory za ňou od
skalných blokov a sutiny. V Jaskyni nad vyvieračkou sme pokračovali v meračských prácach.
V inváznom ponore sa nám podarilo v úzkej
chodbe postúpiť cca 20 metrov. Chodba končí
sifónom, za ktorým je počuť aktívny vodný
Spravodaj SSS 1/2022

Jaskyňa Ľudmila v Kraľovianskom meandri.
Foto: P. Cvacho

Hoblík. V spolupráci so žilinskými jaskyniarmi sme sa venovali aj prieskumu a dokumentácii krasovej oblasti Hoblíka a blízkej
Stráňavskej doliny. Akcie v tejto oblasti boli
zamerané na dokumentáciu a lokalizáciu jednotlivých krasových javov, ktoré sa nachádzajú
v krasovom kaňone vytvorenom vodami potoka Hýrov. V roku 2022 by sme chceli dokončiť
dokumentáciu v tejto oblasti.
Iné lokality. Niektorí členovia sa venujú aj
prieskumu nekrasových lokalít na Slovensku.
M. Cibuľa a spol. zdokumentovali v Krupin87
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novali aj prieskumu montanistických objektov
v Malej Fatre.
Zhrnutie. Celkovo sme zorganizovali 41
pracovných a 8 povrchových akcií v teréne.
Z akcií sme vyhotovili 11 technických denníkov. Objavili, resp. postúpili sme cca 60
metrov. Zamerali a zdokumentovali sme cca
40 metrov.
Pavol Cvacho

skej planine pri obci Širákov jaskyňu Širák
a nad obcou Seľany Seľansky výdych. Sú vytvorenév andezitových vulkanitoch. V tejto lokalite sme celkovo postúpili cca 30 metrov.
Ostatné. Časť členov sa zúčastňovala pracovných akcií organizovaných inými klubmi SSS.
Našu činnosť naďalej prezentujeme vo vývesnej
skrinke vo Varíne, na našej internetovej stránke
a v miestnych periodikách. Okrajovo sme sa ve-

obLasTná skuPina Veľká FaTra
vetvu. Tretiu sondu pod názvom
„Prepad“ sme zatiaľ zakopali do
hĺbky cca 2,5 m. Tieto hltače
smerujúce nadol menia náhľad
na charakter jaskyne, nakoľko
prvý hltač klesol do hĺbky okolo
8 m a na konci sa neprielezne zúžil.
Vody ponárajúce sa do nižších častí výrazne
zaniesli tieto ponory sedimentom.
Jaskyni Suchá č. 1 sme v uplynulom roku venovali menej času, stále pokračujeme v prekopávaní Kopáčskej chodby. Práce v Žiarnej č. 2
sme začiatkom roku 2019 prerušili, ale neukončili sme prieskum, a to v Bahennej chodbe smerom po pukline.
Ďalšou jaskyňou, ktorej venujeme značné
úsilie a čas je Jaskyňa pod vodopádom, a to
s dvomi vetvami Suchá č. 5 a Suchá č. 4. V jaskyni Suchá č. 4 po prekopaní zúženej chodby,
končiacej sa minisienkou pokračujeme smerom nadol cca 2,5 m, kde sa otvára ďalšia
malá sieň, ktorú prekopávame. Celkovo sme
prekopali a postúpili okolo 4,5 m.
V Gaderskom krase sme realizovali povrchový prieskum a sondážne práce v jaskyni
VR3. Takisto sa povrchový prieskum vykonával
aj v Blatnickom krase. Vrch Zniev – Sokol – tu
sa prevádzal povrchový prieskum a sondážne
práce v jaskyni Z-13 (Tajomná).
Aj počas uplynulého roku sme vykonávali
kontrolu uzáverov jaskýň a podieľali sa na
ochrane krasu. Snažíme sa propagovať ochranu prírody a speleológiu.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým našim členom za aktívnu činnosť a za akúkoľvek
pomoc. Priaznivcom ďakujem za podporu
našej skupiny.
František Vacek

Uplynulý rok 2021 sme sa zamerali na pokračovanie v už rozpracovaných lokalitách Belianskeho krasu. Neobišli sme ani
Gaderský a Blatnický kras, akcií
v ňom však bolo menej, a to väčšinou povrchové. Tiež sme prevádzali
prieskumno-povrchové akcie v oblasti ZnievSokol. Celkovo sme uskutočnili 57 akcií z ktorých sme vyhotovili 33 technických denníkov.
V Belianskom krase v jaskynnom systéme
Javorina – Medvedia, konkrétne v jaskyni Javorina, sme sa sústredili na bližší prieskum
Zrútenej chodby, a to v častiach nad priepasťou, kde sme po prekonaní nánosu sedimentov a odstránení blokov otvorili neveľkú
chodbu, smerujúcu vľavo. Táto chodba končí
rozvetvením niekoľkých malých neprielezných
chodbičiek. Pravú časť tvorí veľmi nízka sieň
s veľkými visiacimi platňami. Celkovo to má
okolo 11 metrov, ešte nezameraných; ďalej tu
pokračujeme vo výkopových prácach. Takisto
sondážne práce vykonávame aj v priepasti pod
rebríkom, kde zahlbujeme sondu. Zároveň sme
v strednej časti Zrútenej chodby skúmali zasintrovaný komín, tu práce ešte stále pokračujú. Prieskumné práce pokračujú aj v suteréne
v nových častiach a v časti systému Medvedia.
V jaskyni D7 – Javorinka sa sporadicky pokračovalo vo výkopových prácach. V jaskyni
D8 sme pri prieskumných prácach vyčistili
Veľkú sieň a začalo sa s výkopovými prácami
v jej zadnej časti a v závale smerujúcom nahor.
V jaskyni Suchá č. 2 sme s výkopovými prácami pokračovali v sonde „Možnosť“ v druhom
hltači, kde po otvorení 16 m dlhej chodby (v
minulom roku) sa snažíme v jej časti spadajúcej nadol prekopávať zúženú zahlienenú
Organizačné správy SSS
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ŽiLinský jaskyniarsky kLub
Eduard Mušuka pokračoval vo svojich rozbehnutých aktivitách v Stráňavskej doline. Pokračoval v čistení
Púčkovej jaskyne pod bralom. Pracoval aj na novej lokalite Hradisko,
o ktorom bude písať samostatný
príspevok.
Branislav Valčuha so synom natreli železný rám s upevňovacími kotvami
Bukovinského sondy odolnou epoxidovou farbou.
Žilinský jaskyniarsky klub sa aj tento rok
zapojil do podujatia čistá Žilina, ochrana prírody, spolu s OZ Stanica Záriečie. Vzhľadom
na celkovú situáciu s fondami a s financiami
sme zrušili webovú stránku jaskyniari.sk, ako
aj email jaskyniari.sk. Náš nový email je jaskyniari@gmail.com, na webových stránkach sa
pracuje, budeme včas informovať.
Tibor Pajtina
predseda jaskyniarskeho klubu

Z činnosti Žilinského jaskyniarskeho klubu v roku 2021 – počas
celého roka sa nám všetkým podarilo stretnúť len jedenkrát, a to
počas výročnej členskej schôdze.
Vzhľadom na pandemickú situáciu sme sa stretávali len sporadicky v počte dvaja, maximálne traja
členovia. Dvaja najaktívnejší členovia
klubu – Emil Jelínek a Eduard Mušuka uskutočnili najviac akcií, aj keď každý sám alebo
po dohode s inou skupinou. Technické denníky nerobili.
Emil Jelínek sa venoval hlavne prieskumnej
činnosti v lokalitách Lúčanskej Malej Fatry
a zdokumentoval nové, možno perspektívne
výduchy, na ktorých bude klub pracovať neskôr. Zúčastnil sa akcie na sondovaní Dukelského prieskumu s partiou nadšencovu ochrany prírody, možno bude aj samostatný článok
o tejto vydarenej akcií.

Prehľad činnosti skupín a klubov sss v roku 2021
Skupina, klub
1 Jaskyniarska skupina
Adama Vallu v Terchovej
2 Jaskyniarska skupina Aragonit
3 Jaskyniarska skupina
Arachnos – Slovenský kras
4 Speleoklub Badizer Ardovo
5 Speleoklub Banská Bystrica
6 Speleo Bratislava
7 Oblastná skupina Brezno
8 Speleoklub Cassovia
9 Oblastná skupina Čachtice
10 Speleoklub Červené vrchy
11 Jaskyniarsky klub
Demänovská Dolina
12 Speleo-Detva
13 Speleoklub Drienka
klub
14 Jaskyniarsky
Dubnica nad Váhom
15 Speleoklub Ďumbier
16 Jaskyniarsky klub Handlová
17 Speleoclub Chočské vrchy
18 Oblastná skupina Inovec
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Počet
akcií

Počet
TD

27

4

Objavené
doma/v zahr.
(m)

49

Zamerané
doma/v zahr.
(m)

9

11
16
71
100
97
34
200
128

40
192
33

100
8
9

46
188

93
14
67

233

486

100

273

100

5

75

100

11
17
40
9
32
22
7

165
255
552
157
424
274
104

100
100
100
100
100
100
100

27

405

100

0/2113

0/2113

7
16

81
240

100
100

23

314

100

14
5
21
8

194
51
303
104

100
100
100
100

60
4
136
43

89

37
22

569

14

23
5
95

Zaplatené
členské
(€)
(%)

481

24
17
23
53
154

Počet
členov

183
268
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Skupina, klub
19 Oblastná skupina
Jána Majku
20 Oblastná skupina
Liptovská Teplička
Oblastná
21 Liptovskýskupina
Mikuláš
Jaskyniarsky
klub
22 Liptovský Trnovec
23 Speleoklub Malá Fatra
24 Meander – Hájsky klub
športovej speleológie
25 Speleoklub Minotaurus
Moldavský jaskyniarsky klub
26 Adonis Ten
27 Speleoklub Muránska planina
28 Speleoklub Nicolaus
29 Oblastná skupina Orava
30 Občianske združenie
Jaskyniari Plavecké Podhradie
31 Oblastná skupina Prešov
Oblastná speleologická skupina
32 Rimavská Sobota
33 Speleoklub Rokoš
34 Speleo Rožňava
35 Oblastná speleologická skupina
Ružomberok
klub
36 Speleologický
Slovenský raj
37 Speleodiver
38 Sekcia speleopotápania
39 Jaskyniarska skupina
Spišská Belá
klub
40 Jaskyniarsky
Strážovské vrchy
41 Speleoklub Šariš
42 Speleoklub Tisovec
43 Trenčiansky speleoklub
44 Oblastná skupina Tribeč
45 Speleoklub Trnava
46 Jaskyniarsky klub Speleo Turiec
47 Oblastná skupina Uhrovec
Speleoklub
48 Univerzity P. J. Šafárika Košice
49 Jaskyniarsky klub Varín
50 Oblastná skupina Veľká Fatra
51 Žilinský jaskyniarsky klub
Nezaradení
Čestní členovia
Spolu

Počet
akcií

Počet
TD

85

1

Objavené
doma/v zahr.
(m)

Zamerané
doma/v zahr.
(m)

Počet
členov

Zaplatené
členské
(€)
(%)

20

300

100

5

59

100

12

180

100

16

216

100

8

120

100

75

32

480

100

6

8

120

100

12

180

100

13
32
19

195
416
269

100
100
100

41

28

357

100

14

14

170

100

20

27

349

100

55/83

11
24

149
329

100
100

7

105

100

143

37

8
63

10

69
41
246
32

50
47
47
16

246

13
34

23

202

247
68

68

65

20

50

36

429

100

0/2100

0/2775

10
5

150
75

100
100

25

25

26

26

24

335

100

160

88

185

94

44

596

100

26
85
24
130
107
50
12

26

22
19
7
17
16
28
5

298
205
105
239
240
364
75

100
100
100
100
100
100
100

60
20
107
12

47
104
70
11

118

118

150

634

15

193

100

49
57

11
33

60
23

40

7
14
8
6
13

105
202
120
108
0

100
100
100
100

3271

1036

2215/4296

2380/4888

907

12290

100

26

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.
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Tabuľka najDLhŠíCh jaskýň na sLoVensku stav k 1. 3. 2022
ján Tencer
1. Demänovský jaskynný systém, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ........................................... 43 719
2. Mesačný tieň, Východné Tatry, Vysoké Tatry ...................................................................... 31 840 /9 031*
3. Systém Stratenskej jaskyne, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj ............................................. 23 809
4. Jaskyňa mŕtvych netopierov, Nízke Tatry, Ďumbier .................................................................... 21 387
5. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ................................................................................... 18 294
6. Javorinka, Východné Tatry, Vysoké Tatry ............................................................................................ 11 990
7. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ............................................................................ 11 255
8. Domica – Čertova diera, Slovenský kras, Silická planina ........................................................... 8 894
9. Skalistý potok, Slovenský kras, Jasovská planina ................................................................................ 8 215
10. Systém Hipmanových jaskýň, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ..................................................... 7 650
11. Jaskyňa v Záskočí, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ........................................................................... 5 034
12. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ......................................................................... 4 719
13. Liskovská jaskyňa – Jaskyňa L-2, Podtatranská kotlina, Chočské podhorie ................................ 4 502
14. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné ................................................................................... 4 425
15. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry .................................................................... 4 113
16. Jasovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina ............................................................................ 3 924
17. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze .............................................................................................. 3 865
18. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie ................................................. 3 531
19. Nová Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ............................................................ 3 241
20. Stratený potok, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ............................................................ 3 233
21. Harmanecká jaskyňa, Veľká Fatra, Bralná Fatra .................................................................................. 3 216
22. Stanišovská jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ....................................................................... 3 138
23. Moldavská jaskyňa, Košická kotlina, Medzevská pahorkatina ........................................................ 3 070
24. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina ...................................................................... 3 057
25. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .............................................................................................. 2 857
26. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty ................................................. 2 701
27. Čiernohorský jaskynný systém, Východné Tatry, Vysoké Tatry ...................................................... 2 360
28. Javorová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ............................................................................ 2 322
29. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina .................................................................................. 2 300
30. Brestovská jaskyňa, Západné Tatry, Roháče ......................................................................................... 2 026
31. Sedlákova diera, Beliannske Tatry,Vysoké Tatry .................................................................................. 2 025
32. Zápoľná priepasť, Kozie chrbty, Važecký chrbát ................................................................................. 1 848
33. Systém Suchej a Mokrej diery, Východné Tatry, Vysoké Tatry ........................................................ 1 829
34. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier .................................................................................. 1 818
35. Veľké Prepadlé, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty ............................................................................ 1 755
36. Jaskyňa v Homoli, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ....................................................... 1 737
37. Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom, Revúcka vrchovina, Železnícke predhorie ...................... 1 570
38. Drienovská jaskyňa, Slovenský kras, Jasovská planina ...................................................................... 1 558
39. Jaskyňa Teplica, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ............................................................ 1 558
40. Krásnohorská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina .................................................................... 1 550
41. Suchá jaskyňa 1, Veľká Fatra, Hôľna Fatra ............................................................................................ 1 541
42. Suchá jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ................................................................................. 1 536
43. Ardovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina .............................................................................. 1 510
44. Dobšinská ľadová jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Slovenský raj .................................................. 1 483
45. Sokolová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ........................................................................................... 1 460
46. Medvedia jaskyňa, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ........................................................................... 1 420
47. Četníkova svadba, Strážovské vrchy, Strážov ........................................................................................ 1 380
48. Milada, Slovenský kras, Silická planina ................................................................................................. 1 308
49. Plavecká jaskyňa, Malé Karpaty, Plavecké predhorie ......................................................................... 1 253
50. Nová Michňová M-2, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina .................................................. 1 245
51. Ladzianskeho jaskyňa, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ............................................... 1 212
52. Jaskyňa v ponore Jašteričieho jazera, Slovenský kras, Silická planina ........................................... 1 189
53. Hrušovská jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina ........................................................................... 1 139
54. Dračia jaskyňa v Sokole, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ........................................................... 1 110
55. Veľká Bikfa, Slovenský kras, Silická planina ......................................................................................... 1 101
56. Brázda, Slovenský kras, Silická planina ................................................................................................. 1 100
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v 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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Tabuľka najhLbŠíCh jaskýň na sLoVensku stav k 1. 3. 2022
ján Tencer
1. Systém, Hipmanových jaskýň, 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 .............................................. 197
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. Vajsáblova priepasť, Malé Karpaty, Plavecký kras ......................................................................... 179,5
18. Bystriansky závrt, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie ...................................................... 174,5
19. Belianska jaskyňa, Východné Tatry, Belianske Tatry ........................................................................... 174
20. Sedlákova diera, Vysoké Tatry, Belianske Tatry .................................................................................... 168
21. Zadný úplaz, Západné Tatry, Červené vrchy ......................................................................................... 165
22. Jaskyňa zlomísk, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ............................................................................... 148
23. Malá Žomboj, Slovenský kras, Silická planina ..................................................................................... 147
24. Veľká buková priepasť, Slovenský kras, Silická planina ..................................................................... 147
25. Bobačka, Spišsko-gemerský kras, Muránska planina ......................................................................... 142
26. Beňova medvedia jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov .......................................................................... 140
27. Jaskyňa slnečného lúča, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .................................................................. 138
28. Ponorová priepasť, Slovenský kras, Silická planina ............................................................................ 135
29. Čertov dych, Slovenský kras, Horný vrch ............................................................................................... 130
30. Štefanová, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ........................................................................................... 129
31. Jaskyňa studeného vetra, Nízke Tatry, Ďumbier .................................................................................. 128
32. Ľadová priepasť, Nízke Tatry, Demänovské vrchy ............................................................................... 125
33. Diviačia priepasť, Slovenský kras, Plešivecká planina ......................................................................... 123
34. Nová éra, Východné Tatry, Belianske Tatry ........................................................................................... 121
35. Prosiecka jaskyňa, Chočské vrchy, Prosečné .......................................................................................... 121
36. Bezodná priepasť, Západné Tatry, Osobitá ........................................................................................... 120
37. Veterná priepasť, Slovenský kras, Horný vrch ....................................................................................... 120
38. Silická ľadnica, Slovenský kras, Silická planina ................................................................................... 117
39. Natrhnutá priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch ................................................................................. 112
40. Borinský jaskynný systém, Malé Karpaty, Homoľské Karpaty ................................................. 111
41. Okno, Nízke Tatry, Demänovské vrchy .................................................................................................. 110
42. Hlinoš, Slovenský kras, Dolný vrch ......................................................................................................... 110
43. Čachtická jaskyňa, Malé Karpaty, Nedze ............................................................................................... 110
44. Attilova priepasť, Slovenský kras, Silická planina ............................................................................... 108,5
45. Mojtínska priepastná jaskyňa, Strážovské vrchy, Strážov .................................................................. 107
46. Priepasť v Okolíku, Západné Tatry, Osobitá ......................................................................................... 106
47. Gombasecká jaskyňa, Slovenský kras, Silická planina ....................................................................... 105
48. Zvonivá jama, Slovenský kras, Plešivecká planina ............................................................................... 101
49. Obrovská priepasť, Slovenský kras, Dolný vrch ................................................................................... 100
50. Bystrianska jaskyňa, Horehronské podolie, Bystrianske podhorie ................................................... 99
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 pod Ostrou, Veľká Fatra, Blatnický kras ................................................................................... 89
Údaje sú uvedené v metroch. Hrubšie vytlačené sú lokality, na ktorých nastali nejaké zmeny v porovnaní s minulým rokom.
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nároDná DaTabáza jaskýň V rokoCh 2020 a 2021
Dagmar Lepišová
jaskyniarmi zo Slovenskej speleologickej spoločnosti a pracovníkmi Správy slovenských
jaskýň. Pozoruhodným prírastkom bola Diera
nad Pastorkom, ktorú na základe informácie
Slavomíra Búciho zo Správy CHKO Štiavnické
vrchy zdokumentovali jaskyniari v Kremnických vrchoch. Jej dĺžka je 137 m a hĺbka 39,3 m,
čím sa zaradila medzi najrozsiahlejšie lokality vytvorené v nekrasových horninách na
Slovensku.

V Národnej databáze Slovenska bolo k 31.
12. 2021 evidovaných 7723 jaskýň a priepastí.
Za posledné dva roky pribudli nové lokality
hlavne do geomorfologických celkov Nízke
Tatry (113), Malé Karpaty (19), Slovenský kras
(18), Chočské vrchy (17), Slovenský raj (9),
Veľká Fatra (9) a Strážovské vrchy (6).
Najviac jaskýň bolo zdokumentovaných pracovníkmi Slovenského múzea ochrany prírody
a jaskyniarstva v spolupráci s dobrovoľnými

Tabuľka 1. Počet a dĺžka jaskynných chodieb v okresoch Slovenska

Okres
Liptovský Mikuláš
Rožňava
Poprad
Brezno
Košice-okolie
Rimavská Sobota
Malacky
Banská Bystrica
Martin
Revúca
Ružomberok
Spišská Nová Ves
Nové Mesto nad Váhom
Žilina
Tvrdošín
Trnava
Považská Bystrica
Dolný Kubín
Ilava
Levoča
Prievidza
Púchov
Trenčín
Bánovce nad Bebravou
Sabinov
Prešov
Stará Ľubovňa
Žiar nad Hronom
Lučenec
Piešťany
Gelnica
Kežmarok
Humenné
Žarnovica
Nitra
Topoľčany
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Turčianske Teplice
Pezinok
Bratislava IV
Snina
Partizánske
Košice I
Zlaté Moravce
Námestovo
Zvolen
Bytča
Bardejov
Vranov nad Topľou
Veľký Krtíš
Senica
Michalovce
Levice
Hlohovec
Krupina
Sobrance
Myjava
Čadca
Nové Zámky
Svidník
Trebišov
Banská Štiavnica
Detva
Poltár
Skalica
Bratislava I, II, III, V
Dunajská Streda
Galanta
Košice II, III, IV
Komárno
Kysucké Nové Mesto
Medzilaborce
Senec
Stropkov
Šaľa

Počet Sumárna
jaskýň dĺžka (m)
1096 136435,10
1313
80137,00
498
72606,00
354
39945,20
415
25448,00
274
12078,00
170
11683,00
198
11176,50
362
11054,00
239
10750,00
232
8837,20
415
7478,00
84
6871,00
257
4510,00
82
3869,00
88
3483,00
207
3312,00
114
3111,50
102
2698,50
51
2109,00
130
1596,40
77
1581,00
120
1502,00
125
1462,00
45
1418,00
75
1250,00
48
986,00
28
886,00
35
819,00
37
769,50
64
756,00
23
602,00
21
599,00
33
551,00
20
460,50
22
433,00

94

36
24
23
11
19
10
11
7
10
13
22
16
9
8
6
10
7
6
6
2
4
6
2
4
3
1
1
1

431,70
349,00
296,00
238,00
225,00
220,00
216,00
160,00
157,00
134,00
126,00
114,50
114,00
112,00
111,00
108,20
96,00
88,60
86,00
53,00
40,00
27,00
19,00
18,00
9,00
6,00
3,00
2,50
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hore, vo Veľkej Fatre, v Chočských vrchoch,
v Strážovských vrchoch, v Levočských vrchoch,
na Muránskej planine, na Krupinskej planine
a v Chvojnickej pahorkatine (prvá evidencia
v tomto geomorfologickom celku).
Z údajov v databáze sme vypracovali dve
tabuľky. Z prvej vidíme, že okres Liptovský
Mikuláš svojou dĺžkou jaskynných chodieb
dominuje nad ostatnými okresmi a s najväčším počtom evidovaných jaskýň a priepastí
je okres Rožňava. Z druhej tabuľky môžme vidieť, že najviac lokalít je evidovaných
v geomorfologickom celku Slovenský kras
a najdlhšie jaskynné priestory sa nachádzajú
v Nízkych Tatrách.

V Slovenskom krase sa do databázy zaregistrovalo 24 jaskýň, z ktorých najzaujímavejšou
lokalitou bola Priepasť v Širokej I, ktorá má
dĺžku 400 m, hĺbku 76 m a nachádza sa na
planine Horný vrch v Slovenskom krase.
Pri evidencii jaskýň sme spolupracovali najmä s jaskyniarskymi skupinami SK Červené
vrchy, OS Liptovský Mikuláš, SK Nicolaus, SK
Drienka, JK Demänovská dolina, Speleo Bratislava, Inovec OS, JK Handlová, JK Chočské
vrchy, JK Turiec, SK Trnava, OS Čachtice, OS
Brezno, JS Šariš, OS Rimavská Sobota, SK
Muránska planina a JK Varín. Prostredníctvom nich sme zaevidovali jaskyne v Malých
Karpatoch, v Belianskych Tatrách, v Čiernej

Tabuľka 2. Počet jaskýň a ich sumárna dĺžka v geomorfologických celkoch Slovenska (*podcelky)

Geomorfologický celok
Nízke Tatry
Tatry
Východné Tatry*
Západné Tatry*
Slovenský kras
Spišsko-gemerský kras
Slovenský raj*
Muránska planina*
Malé Karpaty
Veľká Fatra
Strážovské vrchy
Košická kotlina
Horehronské podolie
Chočské vrchy
Revúcka vrchovina
Podtatranská kotlina
Malá Fatra
Zvolenská kotlina
Kozie chrbty
Volovské vrchy
Levočské vrchy
Považský Inovec
Hornádska kotlina
Starohorské vrchy
Súľovské vrchy
Čierna hora
Tribeč
Žiar
Branisko
Cerová vrchovina
Bachureň
Biele Karpaty
Veporské vrchy
Vihorlatské vrchy
Kremnické vrchy
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Počet
jaskýň
976
465
262
203
1231
1135
635
500
362
542
556
70
107
114
132
91
239
46
112
221
53
89
44
78
162
103
61
94
60
43
19
33
47
31
27

Juhoslovenská kotlina
Pieniny
Štiavnické vrchy
Podunajská pahorkatina
Považské podolie
Slanské vrchy
Bukovské vrchy
Šarišská vrchovina
Ostrôžky
Ľubovnianska vrchovina
Krupinská planina
Beskydské predhorie
Oravské Beskydy
Skorušinské vrchy
Čergov
Oravská vrchovina
Vtáčnik
Hornonitrianska kotlina
Bodvianska pahorkatina
Spišsko-šarišské medzihorie
Turčianska kotlina
Poľana
Kysucká vrchovina
Spišská Magura
Busov
Javorníky
Kysucké Beskydy
Burda
Myjavská pahorkatina
Stolické vrchy
Pohronský Inovec
Ondavská vrchovina
Javorie
Oravská Magura
Žilinská kotlina
Laborecká vrchovina
Chvojnická pahorkatina

Sumárna
dĺžka (m)
150364,00
74786,00
66050,00
8736,00
64327,00
61537,00
35894,00
25643,00
20722,00
18891,50
9560,90
8805,00
8127,20
5893,30
5864,00
5825,00
4326,00
4200,50
3904,00
2769,00
2403,00
2375,50
2345,00
2222,00
1903,00
1774,00
1126,00
1100,70
1035,00
1027,00
842,00
831,00
785,00
729,00
729,00

95

53
29
30
18
13
27
7
13
17
13
12
14
7
5
22
9
10
8
5
10
4
6
7
3
9
2
4
6
2
2
4
2
3
1
1
1
1

725,00
714,00
556,80
278,90
264,00
225,50
223,00
206,00
204,00
199,00
179,60
164,00
160,00
159,00
155,00
148,00
122,00
103,00
103,00
100,00
95,00
91,00
77,00
48,00
47,00
45,00
40,00
27,00
20,00
19,00
17,00
10,00
8,00
5,00
4,00
3,00
2,50

Organizačné správy SSS

