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Úvod

SSS prešla od 11. VZ zložitým vývojom. Ekono-
micko-spoločenské premeny v našej spoločnosti a 
ich dôsledky sa plne odrazili aj na našej organi-
zácii. Bolo to obdobie hľadania, hľadania samých 
seba, hľadanie spôsobu existencie v súčasných 
podmienkach. Bolo to aj obdobie improvizácie.

Po delimitácii ÚŠOP-u vystupovala SSS ako sú-
časť SMOPaJ, ktoré ju aj do r. 1992 finančne do-
tovalo. Po r. 1992 prešla SSS pod gesciu MŽP SR.

Z ďalších významných udalostí, ktoré ovplyv-
nili život SSS boli:

1. Podstatné zníženie finančných dotácií na 
činnosť SSS.

2. Schválenie nových stanov na 11. VZ.
3. Reorganizácia sekretariátu – bez plateného 

tajomníka.
4. Rozpad redakčnej rady periodika SSS.
5. Zánik väčšiny odborných komisií.
6. Zvolenie nových členov Výboru SSS na 11. 

VZ, ktorí po jednom až jeden a pol roku abdi-
kovali na svoje funkcie.

7. Sformovanie akcieschopného výboru až po 
skoro dvoch rokoch po 11. VZ.

8. Uzatvorenie zmlúv a dohôd o spolupráci.

Činnosť výboru

V dôsledku vyššie uvedených skutočností výbor 
bol postavený pred zložitý problém ako riadiť SSS, 
aby sa nielen jej práca nezastavila, ale aby mohli 
OS a kluby pracovať bez väčších problémov.

Vo februári 1992 bolo Výboru SSS oznámené 
zrušenie finančných dotácií pre SSS na rok 1992.

Dňa 24. IV. 1992 bol tajomník SSS RNDr. P. 
Mitter, CSc. na vlastnú žiadosť uvoľnený z funk-
cie tajomníka. Výbor prijal dočasné riešenie a to-

uto funkciou poveril RNDr. I. Račka, ktorý však 
už 7. IX. 1992 abdikoval na funkciu zastupujúce-
ho tajomníka, ekonóma i člena výboru SSS. Do 
výboru bol kooptovaný Ing. Tomáš Ďurka, ktorý 
bol poverený funkciou tajomníka SSS.

5. XII. 1992 bol do výboru na funkciu eko-
nóma kooptovaný Ing. Miroslav Košík. V júni 
1993 Ľ. Varjú požiadal o uvoľnenie z funkcie 
člena výboru SSS. V septembri bol za člena vý-
boru kooptovaný MVDr. Ján Tencer.

Po všetkých vyššie uvedených zmenách výbor 
SSS pracoval v tomto zložení:

Ing. J. Tulis, predseda
Doc. RNDr. Zd. Hochmuth, podpredseda
Ing. T. Ďurka, tajomník
Ing. M. Košík, ekonóm
O. Miháľová, člen
Ing. Š. Mlynárik, člen
MVDr. J. Tencer, člen.
Výbor zasadal 21 krát a zvolal 4 zasadnutia 

predsedníctva. Výbor svoju činnosť zameral na 
organizačné a materiálne zaistenie centrálnych 
akcií, edičnej činnosti, zostavil komisiu pre 
schvaľovanie projektov a zaistil jej prvé stretnu-
tie, na ktorom boli aj prejednané predložené pro-
jekty prác OS a klubov na rok 1994. Prejednával 
niektoré otázky vzájomných vzťahov OS, právo 
priority, hospodárskej činnosti OS a klubov, kon-
cepciu JZS a iné administratívno-organizačné 
otázky. Ukončená bola inventúra majetku, ktorý 
členovia SSS používajú pri svojej činnosti. So zá-
stupcami SMOPaJ jednal o majetkovo-právnom 
vysporiadaní medzi SSS a SMOPaJ a o zmluve o 
spolupráci. So SSJ výbor jednal o plnení zmlu-
vy o spolupráci medzi SSJ a SSS a o prenájme 
priestorov pre sekretariát SSS. Intenzívne jednal 
s MŽP o získaní dotácie pre SSS.

Správa o činnosti SSS  
od XI. do XII. Valného zhromaždenia

Ján Tulis
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Ing. O. Bolaček bol ustanovený za vedúceho 
trhacích prác.

Predseda SSS sa zúčastnil ako oficiálny dele-
gát XI. svetového speleologického kongresu.

Medzi najvýznamnejšie výsledky činnosti vý-
boru okrem vyššie uvedených patrí:

1. Získanie finančnej dotácie pre činnosť SSS 
na r. 1993 a 1994.

2. Podpísanie „Zmluvy o spolupráci v záujme 
ďalšieho rozvoja jaskyniarstva na Slovensku“ 
medzi SSJ a SSS.

3. Podpísanie „Dohody o spolupráci“ medzi 
Ministerstvom životného prostredia SR a SSS.

4. Podpísanie „Zmluvy o vzájomnej pomoci a 
spolupráci“ a „Zmluvy o prevode práva hospo-
dárenia“ medzi Slovenským múzeom ochrany 
prírody a jaskyniarstva a SSS t. j. o majetkovo 
– právnom vysporiadaní medzi SMOPaJ a SSS. 

Nastúpená cesta spolupráce dáva do budúcnos-
ti dobré vyhliadky.

5. Zaistenie edičnej činnosti.
6. Zabezpečenie chodu sekretariátu.
7. Prijatie Slovenska za riadneho člena UIS 

(Medzinárodnej speleologickej únie).
Výbor predkladal predsedníctvu na schvále-

nie správy o činnosti, o hospodárení, rozpočty 
a plány pre budúci rok.

Sekretariát SSS udržiaval spojenie s organi-
začnými jednotkami, rozširoval informácie pre 
členskú základňu. Expedoval pre členov Spra-
vodaj SSS. Podieľal sa na organizácii Speleomí-
tingov, lezeckých dní, jaskyniarskeho týždňa, 
mapovacieho kurzu. Pripravoval podklady pre 
rokovanie výboru SSS a rokovania s inými orga-
nizáciami a inštitúciami.

Stav členskej základne

Prehľad o stave členskej základne SSS medzi 11. a 12. VZ podáva nasledujúca tabuľka:
Rok 1991 1992 1993 1994

počet OS a SK 39 41 42 43
počet platiacich členov 658 631 531 484
počet prijatých členov 41 38 21 19

Aktualizovaný stav členov oznámilo iba 24 
OS a klubov, takže skutočný stav členskej zák-
ladne SSS nie je presne známy. Za člena pova-
žujeme toho, kto si zaplatil členské príspevky.

Za uplynulé obdobie vznikli nové skupiny ale-
bo kluby a niektoré si zvolili nový názov:

OS Zlaté Moravce si zmenila názov na Tríbeč, 
OS Dolný Kubín na Orava. OS Liptovský Mi-
kuláš sa rozdelila na OS Liptovský Mikuláš a 
Speleoklub Nicolaus. OS B. Bystrica na Spe-
leoklub B. Bystrica, OS Bratislava na Speleo 
Bratislava, OS Košice-Jasov sa rozdelila na Spe-
leoklub Cassovia a Speleo-club Neandertál, 
OS Demänovská dolina na Jaskyniarsky klub 
(JK) Demänovská dolina, OS Dubnica n./V. 
na Jaskyniarsky klub Dubnica n./V, OS Chtel-
nica na OS Považský Inovec, OS Terchová na 
Speleoklub Malá Fatra, OS Rožňava na SPE-
LEO Rožňava, OS Spišská Nová Ves na Speleo-
logický klub (SK) Slovenský raj, OS Zvolen na 
Speleo-Detva, z OS Ružomberok sa odčlenila 

časť členov, ktorí založili Speleoclub Chočské 
vrchy.

Činnosť oblastných skupín a klubov

Speleoklub Banská Bystrica
Jaskyniari zo SK B. Bystrica pracovali v kra-

se Veľkej Fatry, v Tajovskom, Harmaneckom, 
Lehotskom a Ponickom krase. Sondovacie prá-
ce robili v jaskyni Vápenica, kde sa dostali do 
hĺbky 21 m, Riečanskej, Kanálovej, Cigánskej a v 
Ponickej jaskyni. Vo viacerých jaskyniach: Peklo, 
Harmanecká, Na Košiari, Bartoška, V prepadlis-
ku, Horňa a Pískavý Jano bol urobený speleolo-
gický prieskum.

Najväčší rozsah prác vykonali v Ponickej jas-
kyni. Práce boli zamerané na prerážku druhého 
vchodu do jaskyne.

Intenzívny prieskum bol vykonaný aj na 
iných lokalitách Ponického krasu: v Trojitom 
závrte, Oraveckej jaskyni, Vŕbovej priepasti, 
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Jazvečej jaskyni, Líščej diere, Ponore 1. mája, 
Šálkovskej, Ponore v Dolnej Hôrke, Prepadli-
ne na Oraveckej planine, Jaskyni Pod Kalinov-
com, znovu otvorili Ponický závrt. Zamerali 
jaskyňu Pískavého Jana.

Objavili jaskyňu Dedkove diery, hlbokú 53 m 
(Starohorské vrchy, Tajovský kras), ktorú zame-
rali a uzavreli.

Povrchový speleologický prieskum členovia 
OS vykonali v Racvalovej doline (zaregistrova-
ný 1 portál a výmrazovú jaskyňu R1) a v doline 
Malé Cenovo (objavené dve jaskyne: Jazvečia – 3 
m dlhá a Kanálová – 10 m dlhá).

Pracovali v Malom závrte a Dvojitom závrte v 
Lehôtskom krase.

Zamerali jaskyňu Štiavnička a Drienka a nie-
koľko závrtov.

V masíve Krížnej (Veľká Fatra) navštívili prie-
pasťovitú jaskyňu.

Niekoľko prieskumných akcií vykonali v Jas-
kyni Mŕtvych netopierov, kde objavili 500 – 600 
m nových priestorov.

Významná bola aj ich propagačná činnosť 
v rôznych masovokomunikačných prostried-
koch.

Oblastná skupina Banská Štiavnica
Skupina za celé obdobie nezaslala na sekreta-

riát žiadnu informáciu o svojej činnosti. Zapla-
tili členské príspevky iba za rok 1993.

Speleo Bratislava
Členovia klubu pracovali predovšetkým v 

krase Malých Karpát, ale i v Západných a Vyso-
kých Tatrách.

Prieskumné a sondovacie práce vykonávali v 
jaskyni Silnického, Sedmičke, Veľké prepadlé 
J-1, Vlčie jamy, Sovia, Notre Dame, Jubilejnej, 
Viktórii a v sonde Stratenej dcéry. V jaskyni Sed-
mička pracovali na spojení s jaskyňou Silnické-
ho. Objavených a zameraných tu bolo vyše 80 
m chodieb. Najväčšiu pozornosť venovali jas-
kyni Stará garda, kde vykonali farbiace skúšky, 
prieskumom objavené priestory zamerali a jas-
kyňu uzavreli.

Zamerali tieto jaskyne: Medzivrstvovú (165,5 
m), Maštaľ (46,7 m), Úkrytovú (16,3 m), Gitaru 
(5,4 m), Soviu (21 m), Jubilejnú (19,62 m), Vet-
rák (5,5 m), Hadiu jaskyňu a Študentovu dieru. 
Zaregistrovali Vysokú jaskyňu.

Na štátnu trigonometrickú sieť boli pripoje-
né tieto jaskyne: Sovia, J3, Úkrytová, Gitár, Sv. 
prijímania, Veľké Prepadlé J-1 a J-2, Viktória, 
sonda Čisto a ďalších 7 jaskýň.

Najväčší úspech dosiahli jaskyniari v Majko-
vých ponoroch. Dosiahli hĺbku 76,7 m pri dĺžke 
chodieb okolo 230 m. Vo vstupe do jaskyne osa-
dili betónové skruže.

V Limbašskej vyvieračke zamerali priestory do 
hĺbky 9 m.

Niekoľko jaskýň pripravili na exkurzie pre 
účastníkov jaskyniarskeho týždňa v r.1991.

Zúčastnili sa pracovných akcií V Čachtickej 
jaskyni, v Javorinke a na niektorých lokalitách 
Západných Tatier.

V krase Vysokých Tatier v spolupráci s iný-
mi OS domerali Veternú jaskyňu a Kamenné 
oči. V systéme Veterná – Čiernohorská nižná 
zamerali ďalších 484 m priestorov, čím dosiah-
la dĺžka systému 1189 m pri denivelácii 59 m. 
Tieto dve jaskyne sa im podarilo prepojiť. Na 
najnižšom mieste postúpili o 20 m a v najvyš-
šom o 12 m.

Tradične sa zúčastnili pracovných akcií v Po-
hanskej (Plavecký kras) a spolupracovali pri za-
meriavaní Moldavskej jaskyne.

Jeden člen sa zúčastnil expedície do Bolívie.
O výsledkoch svojej práce informovali v dvoch 

príspevkoch na Speleofóre a Speleomítingu.

Oblastná skupina Brezno
Pracovali v krase Nízkych Tatier a Horehron-

ského podolia.
V Jaskyni Mŕtvych netopierov (Kozie chrbty 

– Nízke Tatry) sledovali mikroklimatické pome-
ry, upravovali prístupové chodníky a sondovali 
v Bielej chodbe. Opravili múr vo vstupnej časti 
jaskyne.

Na Čiernom diele vykonali povrchový 
prieskum a začali hĺbiť sondu v krasovom zá-
vrte.

Rozširovali puklinu Bystrá nad Poľovníckou 
dierou.

Uzavreli priepasť Peklo, prechod Stará jasky-
ňa – Bystrianska jaskyňa a Bystriansky závrt.

Sondovacie práce vykonávali aj na lokalite 
Chvatimech, Sviniarka, v Lomnistej doline a 
Dolnej Lehote (Ponorená jaskyňa). V Lehôt-
skom krase meračsky pripojili vyvieračky a jas-
kyne.
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Speleologický klub Cassovia
Členovia skupiny pracovali najmä na Jasov-

skej planine (Slovenský kras).
Činnosť bola zameraná na získavanie údajov 

o jaskyniach pre identifikačné karty (zakresľo-
vanie vchodov do mapy, fotodokumentácia).

V Zádielskej doline bolo takto zaevidovaných 
30 jaskýň a niekoľko malých jaskýň, v Hájskej 
doline 15 jaskýň.

Zdokumentovali Zelenú, Rútenú, Falošnú, 
Vysypanú, Pri traverze, Nad mostom, Nad su-
tinoviskom, V odstrele, Fajku, Puklinu, Pre-
vis, Šopu, Hotel, Stupienok, HV-46, Klamnú, 
HV-47, Pod Javiskom, Javisko, Komín, Pivni-
cu, Hadiu, Drienovskú, V skalnom amfiteátri,  
V záreze trate, Slaninovú a Indiánsku.

Na južnom svahu Jasovskej planiny objavili 
3 malé jaskyne, niekoľko plazivkovitých jaskýň 
a 12 závrtov. Prieskum sondovacími prácami 
robili v jaskyni Fakír, Vysoká, Dymová, Gor-
donova, Vyhňa, Šmykňa a Čmeliak. Zamera-
nie vchodu a mapovacie práce uskutočnili v 
Skalistom potoku, Bírešovej jaskyni, Dymovej, 
Mrázovej, Rotovej, Hačavskej, Indiánskej, Drie-
novskej jaskyni a v závrtoch pri Gordanovej 
jaskyni.

V Rotovej jaskyni bol urobený paleontologic-
ký výskum.

Najviac práce vykonali v spolupráci s inými 
OS v jaskyni Fakír, kde predpokladali prepo-
jenie s jaskyňou Skalistý potok. Tento predpo-
klad potvrdili akustické a rádiové signály. Po-
stúpili do hĺbky vyše 30 m.

Pri povrchovom prieskume Hájskej doliny 
bola nájdená a zdokumentovaná jaskyňa Portál 
– 7.5 m. Povrchový prieskum bol vykonaný aj na 
Ďurkovej skale a Železiarskych lúkach.

V Moldavskej jaskyni v spolupráci s inými OS 
bol zameraný polygón o dĺžke 1230 m. Mapova-
cie práce pokračovali aj vo Vianočnej jaskyni a v 
Drienovskej jaskyni.

Zameraná bola tiež Ježkova jaskyňa (PP-91) 
a PP-94. Na Plešiveckej planine skúmali Zá-
krutovú priepasť (PP-49), ktorú zamerali do 
hĺbky 30 m a Novú zbojnícku (PP-36) prie-
pasť so zameranou hĺbkou 34 m. Zúčastnili 
sa na objave nových priestorov v jaskyni Ja-
vorinka.

SK Cassovia bol spoluorganizátorom expedí-
cie Bolívia ’94, kde zmapovali 520 m dlhú jasky-

ňu, navštívili niektoré ďalšie jaskyne a priviezli 
bohatý dokumentačný materiál. Spolupracova-
li na príprave návrhu na zaradenie Slovenské-
ho krasu do Zoznamu svetového kultúrneho 
a prírodného dedičstva a pre potreby štátnych 
zložiek spracovali zoznam jaskýň a priepastí 
Ružínskeho krasu.

Oblastná skupina Čachtice
Svoju činnosť sústredili na kras Bielych Kar-

pát a Považského Inovca, predovšetkým na 
Jaskyňu na Landrovci, kde sondovali v Starej 
chodbe so silným prievanom. Výkopové práce 
robili aj v sonde za Driečnym vŕškom, v Občas-
nej vyvieračke (Čachtice) a v Beckovskej jaskyni. 
Najväčšiu pozornosť venovali Bodovskému po-
noru, v ktorom vykonali rozsiahle sondovacie 
práce a vybudovali uzáver. V Beckovskej jaskyni 
hľadali sondovaním pokračovanie podzemných 
priestorov. Medzi Bodovským ponorom a Tren-
čianskymi Stankovcami vykonali povrchový 
prieskum.

Niekoľko pracovných prieskumných akcií vy-
konali v Čachtickej jaskyni, v Štepnici a v Mod-
rovskej jaskyni.

Prehlbovali sondu Pod Ignácom (Biele Kar-
paty).

Obnovili propagačné skrinky v Novom Meste 
n. Váhom, Zemianskom Podhradí, v Kálnici a 
vymieňali v nich materiály.

Oblastná skupina Červené vrchy
Členovia skupiny pracovali hlavne v kraso-

vých územiach vysokých pohorí Slovenska v 
týchto územiach a lokalitách :

Na území Západných Tatier v Zadnom 
úplaze rozširovali úzke chodby, preskúmané 
chodby zamerali. Sondovacími prácami po-
kračovali v Novej Kresanici, kde tiež domerali 
známe priestory o dĺžke 478 m a dosiahli hĺb-
ku 110 m. Sondovacími prácami pokračovali 
aj v priepasti Pod Malolačniakom, kde do-
siahli hĺbku 12 m.

V masíve Osobitej urobili základný povr-
chový prieskum, zamerali 6 jaskýň (Pukli-
nová – 20 m, S hrobom – 50 m), sondovali  
v priepasti Nad Teplým žľabom a urobili po-
vrchový prieskum v okolí tejto priepasti. Za-
merali priepasť v Okolíku 440 m dlhú a 106 m  
hlbokú.
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Svoju činnosť zamerali aj na Perlovú jaskyňu 
vo Veľkej Fatre. Objavili v nej 50 m chodieb, 
ktoré aj zamerali, čím celková dĺžka jaskyne do-
siahla 400 m. V tomto krasovom území zame-
rali Krpeliansku jaskyňu a jaskyňu Pod Kopou 
(45 m), Tunel medzi Gaderskou a Blatnickou 
dolinou (40 m), Líščie diery, Veternú jaskyňu 
(30 m), priepasť V Štrochoch (118 m dlhá, 71 m 
hlboká), vykonali lokalizáciu jaskyne Pod Uh-
liskami.

V Chočských vrchoch sondovali v priepasti 
V Pravnáči a v jaskyni O-3 (Prosiecka dolina). 
Zamerali 28 m hlbokú Gravitačnú priepasť.

V krase Demänovskej doliny sondovali v jas-
kyni V Kostolci. Jaskyňu aj zamerali.

Najvýznamnejšie výsledky dosiahli v Štefa-
novej jaskyni (Demänovská dolina), kde obja-
vili a zamerali v spolupráci s inými OS rozsiah-
le pokračovanie v dĺžke 1 521 m s prevýšením 
90 m.

Zavalili a zamurovali druhý vchod do Pa-
vúčej jaskyne. V krase Jánskej doliny jaskyňu 
Spiaceho plcha (Brtkovičná) zamerali v dĺžke 
73 m a hĺbke 21 m. Sondovali v jaskyni S bal-
kónikom. Navštívili jaskyňu Za Bukovicou. V 
Jánskej doline prekopávali nový vchod do No-
vej Stanišovskej jaskyne. 130 m objavili a 520 
m zamerali v jaskyni Zlomísk. Meračsky po 
povrchu k nej pripojili Medvediu jaskyňu. Za-
meraný bol aj povrch medzi jaskyňami Hlbo-
ká, Sokolová jaskyňa a jaskyňa Plačúca skala. 
V jaskyni Poschodového potoka zamerali 347 
m priestorov.

V oblasti Čierneho Váhu a Važeckého krasu 
sondovali v Zápoľnej priepasti a objavili jasky-
ňu Nad železnicou.

Preskúmaný bol povrch a dve jaskyne vo Svi-
dovskej doline (Malužiná).

Povrchový prieskum vykonali na Veľkom 
boku.

Vyše 500 m chodieb zmapovali v Moldavskej 
jaskyni. V jej okolí zamerali tri malé jaskyne.

Vyhotovili mapy zo Zákrutovej a Novej Zboj-
níckej priepasti (Plešivecká planina).

Navštívili v spolupráci s inými OS krasové ob-
lasti v Macedónii, Kosove a Čiernej Hore, soľný 
kras v Marmarošskej Solotvine (Ukrajina).

Zostúpili na dno Snežnej priepasti (Poľsko).
Boli spoluorganizátormi výpravy do Mongol-

ska. Zúčastnili sa prieskumno-poznávacej cesty 

do krasových oblastí Švajčiarska (okolie Hoch-
gantu).

Zúčastnili sa na Speleofóre 92.

Jaskyniarsky klub Demänovská dolina
Členovia JK pracovali v krase Demänovskej 

doliny v Pustej, Štefanovej a Tvarohovej jas-
kyni. Prekopávali zanesené chodby, zisťovali 
prievany.

Intenzívna a systematická práca niektorých 
členov priniesla aj svoje výsledky. V jaskyni č. 
27 (Demänovská dolina) objavili 1166 m pod-
zemných priestorov, ktoré aj zamerali a mapu 
publikovali v Spravodaji SSS. V Štefanovej jas-
kyni objavili okolo 700 m nových priestorov s 
bohatou sintrovou výzdobou a v spolupráci s 
inými OS zamerali. V Tvarohovej jaskyni obja-
vili 55 m.

Sondovali a dokumentovali objavy v jaskyni 
Kostolce

V jaskyni Mieru zameriavali horné poschodia, 
zabezpečovali speleologické akcie v Demänov-
ských jaskyniach.

Zúčastnili sa výprav do našich a zahraničných 
krasových území (Moravský kras, Monte Ca-
nin). Na taliansko – slovinskom pohraničí obja-
vili dve priepasti hlboké 190 a 160 m.

Speleo-Detva
Jaskyniari pokračovali v prieskume krasu 

Krakovej hole a to predovšetkým v Javorovej 
priepasti a v Starom hrade.

Činnosť v Starom hrade bola zameraná na 
rozširovanie úzkej puklinovej chodby pomocou 
trhacích prác v 400 m hĺbke, v ktorej sa stráca 
hlavný vodný tok jaskyne.

V Javorovej priepasti bol odkrytý nový vchod, 
ktorý bol zabezpečený výdrevou a neskoršie 
boli v ňom osadené dvere. Pri prieskume tu 
boli objavené nové priestory, ktoré boli aj zma-
pované. V najhlbšom mieste Javorovej jaskyne 
prerazili úžinu a postúpili do hĺbky 312 m, ob-
javili 90 m vysoký komín a 60 m dlhú bočnú 
chodbu. Dĺžka zameranej časti jaskyne vzrást-
la na 2 216 m.

Úsilie sústredili na Priepasť na Predných, kde 
na dne druhej priepasti sa podarilo prekopať 
do úzkeho meandra. V druhej priepasti otvorili 
cestu pre prúdenie vzduchu. Hĺbka priepasti je 
22 m.
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V novej sonde dosiahli hĺbku 75 m, dĺžka jas-
kyne sa zväčšila na 175 m.

Ďalší 3 m dlhý úsek prerazili v občasnej vyvie-
račke v Čiernej dolinke.

Zúčastnili sa exkurzie do krasových oblastí 
Rakúska, Švajčiarska a Talianska.

Výsledky svojej činnosti prezentovali troma 
speleologickými prednáškami.

Oblastná skupina Dolné Orešany
Doplňovali propagačnú tabuľu informačným 

a jaskyniarskym materiálom.

Jaskyniarsky klub Dubnica n. V.
Jaskyniari tohto klubu pracovali v Strážov-

ských vrchoch (Mojtínsky kras, kras Langáča 
a Ilavskej rovne, Trenčianskej vrchoviny, Vápča, 
Veľkej Tuchyne a Manínsky kras) a v Bielych 
Karpatoch (Vršatecký kras).

V Mojtínskej priepastnej jaskyni a v jaskyni 
Na Rúbani pokračovali v rozširovaní úzkych 
chodieb, dokumentácii a fotodokumentácii. V 
jaskyni Na Rúbani po intenzívnom prieskume 
objavili z Veľkého komína vyše 100 m nových 
priestorv, v Mojtínskej priepastnej jaskyni obja-
vili 50 m priestorov.

Sondovacie práce vykonávali v jaskyni v 
Medzivrší, Komoriciach a v priepasti medzi 
Kačkami, kde dosiahli hĺbku 35 metrov a v 
Strážovskej jaskyni. Sondovali aj v Poschodo-
vej priepasti.

Zdokumentovali jaskyňu Kapušov výkop 
a jaskyňu V Mokrej skale. Na Slnečnej hore 
zamerali desať závrtov a merali výdatnosť 
prameňov Klobušického potoka. Preskúma-
li Dúpnu dieru, Veľkú Strážovskú jaskyňu, 
Ďuriše, Stratenú dieru a Otcovu jaskyňu. V 
Otcovej jaskyni zamerali 200 m chodieb. Pre-
skúmali a zdokumentovali 80 metrov dlhú 
neznámu jaskyňu na juhovýchodnom svahu 
Strážova.

V krase Veľkého Manína boli zdokumentova-
né tieto jaskyne: Pod vyhliadkou, Pod previsom, 
Partizánska, Komora, Plazivka, Dvojitá diera, 
Studňa, Za skalou, V stene, Neznámeho, Pod 
černokňažníkom. Preskúmané boli tri malé jas-
kynky.

V Malom Maníne boli lokalizované a zdoku-
mentované tieto jaskyne: Južná IV, Horná, Br-
loh, Bránička, Hrdlo a Pec.

Zdokumentovaná bola aj Veterná diera 1 a 
Veterná diera 2, jaskyňa V Kavčiari, Lajošova 
diera, priepasť V Hlbokom, jaskyňa V Pekle a 
jaskyňa v Žiari.

V Žiari bol zaevidovaný mohutný výver pod-
zemných vôd a objavených 10 závrtov.

Traja členovia sa zúčastnili expedície na Kau-
kaz.

Vykonali tri prednášky o krase, jeho ochrane 
a o jaskyniach.

Oblastná skupina Handlová
Činnosť skupiny bola zameraná hlavne na 

lokality Sklenianskeho krasu. V Závrte č. 3 a v 
ďalších závrtoch vykonávali sondovacie práce. 
V Závrte č. 3 sa podarilo osadiť 13 betónových 
skruží, ktoré obsypali materiálom a demonto-
vali starú výdrevu.

V Egrešovej jaskyni rozobrali vrtné tyče, na-
vštívili jaskyňu Strateného noža.

Na Hájskej skale urobili povrchový prieskum 
a zamerali jaskyňu Mŕtva líška. Pozorovali nie-
ktoré jaskyne a závrty (Zelená, Drahuša, Sala-
mandrová, Na Tepličkách, priepasť Na Teplič-
kách, Koreňová).

Vypomáhali pri prieskume v jaskyni Kostolce. 
Navštívili Krpeliansku jaskyňu (Veľká Fatra).

Zúčastnili sa Speleofóra 92.

Oblastná skupina Humenné
Speleologický prieskum vykonávali v Humen-

ských vrchoch a v bradlovom pásme.
Pri povrchovom prieskume v Humenských 

vrchoch objavili Priechodnú jaskyňu (12 m) a 
dve jaskyne K2, K3 dlhé okolo 10 m.

V bradlovom pásme preskúmali puklinovitú 
jaskyňu (10 m) a niekoľko drobných dier.

Zúčastnili sa niektorých centrálnych akcií.

Speleoclub Chočské vrchy
V Chočských vrchoch skúmali a dokumen-

tovali Jazvečiu priepasť, Hradištnú priepasť č. 
1 a 2, Pod Liptovským Starhradom, jaskyňu 
Ementál, Karfiolovú, Balkónovú, Koreňovú 
priepasť, Tunelovú, Pivnicu, Veľký portál, a 
jaskyňu v kameňolome na Mníchu. Skúmali a 
dokumentovali aj jaskyňu Hričov v N. Tatrách. 
Pracovali na viacerých lokalitách V. Fatry: ob-
javili priepasť Bánik a tri malé jaskyne. Skú-
mali Partizánsku jaskyňu, Malú Labantovú, na 
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Čebrati a priepasť na Meškove. Celkom zdoku-
mentovali 184 m priestorov.

Zúčastnili sa centrálnych akcií SSS.

Oblastná skupina Jána Majku
Jaskyniari tejto OS vykonávali sondovacie 

práce v Líščich dierach (Slovenský kras, Horný 
vrch) a v priepasti Brázda. Prieskum robili aj v 
priepasti Nad Jovicami, Sakadák, Vo veľkej zá-
hrade, Pri zelenej značke, v jaskyni Snežná diera 
a Marciho jaskyni.

Prieskumné akcie vykonali na Silickej planine 
a Hornom vrchu. Na Silickej planine skúmali 
lokality v oblasti Vápencového vrchu: Majkova 
jaskyňa, Vápencová priepasť, Galejnícka prie-
pasť, Drieňová jaskyňa, Majda-Hraškova prie-
pasť, Mutiho diera, Ponorná priepasť, priepasť 
na Soroške a tiež Snežná diera na Baksovej pla-
nine.

Na Hornom vrchu to boli tieto lokality: 
Okrajová priepasť, Lipovnický Malý zombor, 
Malá priepasť pri Medvedej jaskyni, Priepasť pri 
deväťdesiatštvorke, Krátka jaskyňa, Hrebeňová 
jaskyňa.

V rámci prípravy lezeckých dní boli opravené 
kotvenia v niekoľkých priepastiach Slovenské-
ho krasu.

Oblastná skupina Liptovská Teplička
Jaskyniari pracovali v krasovom území v okolí 

Liptovskej Tepličky.
Svoju činnosť zamerali predovšetkým na lo-

kalitu Zatračano na jaskyňu v Hudákovom po-
nore. Sondovacími prácami postúpili do hĺbky 
35 m a dĺžka hlavnej chodby je 70 m. Urobili re-
konštrukciu vchodu jaskyne. Počas niekoľkých 
akcií pozorovali vodný režim v Hudákovom po-
nore.

Na lokalite Šingliarka vyhĺbili prieskumnú 
sondu do 2 m hĺbky.

Oblastná skupina Liptovský Mikuláš
Členovia skupiny sa zamerali v krase najmä 

Jánskej doliny v Nízkych Tatrách na rad lokalít.
Prieskumné a sondovacie práce robili v tých-

to jaskyniach: v priepasti v Grúni, Jánošíkovej 
skrýši, Ľadovej jaskyni pod Grúňom, Malužin-
skej, Priepasťovej, Rúre, Prepadlách, Stanišov-
skej, Važeckej, Medvedej, Breze, V Sokole, Ško-
povej, Bielej, Jazvečej, Pod vývratom, Jazvečom 

hrade, Hlbokom, Zlomísk. Niektoré jaskyne 
boli zamerané, z niektorých vyhotovená foto-
dokumentácia. Sondovali v Novej Stanišovskej 
jaskyni, kde doposiaľ bez výsledku sa snažili 
prekopať nový vchod. Vo vrchu Suchý hrádok 
(pri Pribyline) bola navštívená Pribylinská jas-
kyňa (20 m) a objavené boli jaskyne SH č. 2, SH 
č. 3, SH č. 4.

Najväčší úspech docielili jaskyniari v Medve-
dej jaskyni, kde objavili a zamerali nové pod-
zemné priestory, sondovali a sledovali mikro-
klímu.

Objavili jaskyňu Pod chodníkom a v Prielo-
me č. 1 a 2, ktoré aj zamerali. Ďalej zamerali 
jaskyne v nasledovnej dĺžke: RS1 22 m, RS2  
4 m, RS3 1.2 m, RS4 13 m, RS5 4 m, RS6 3 m.  
V jaskyni Pod Brtkovicou objavili 40 metrov 
chodieb.

V jaskyni Zlomísk a v Občasnej vyvieračke v 
Medzibrodí sa pravidelne sleduje stav podzem-
ných vôd.

Pri povrchovom prieskume Svidovo – Micha-
lovo bola zaregistrovaná jaskyňa Vápenica č. 2.

Prieskum urobili v Hybskom krase, kde zare-
gistrovali niekoľko bezvýznamných dier.

Navštívili niektoré krasové územia v Rakúsku, 
Francúzsku a Švajčiarsku.

Oblastná skupina Liptovský Trnovec
Pracovali na dvoch lokalitách krasu Západ-

ných Tatier, v jaskyni Dúpnica a v Boroškovej 
jaskyni. Hlavnou náplňou činnosti boli son-
dovacie práce, príprava pre prieskum a výpo-
moc pri archeologickom výskume. Urobili 
povrchový prieskum Hlbokého Košariska a 
Homôlky. Skontrolovali uzávery Medvedej a 
Bielej jaskyne.

Dvaja členovia skupiny sa zúčastnili akcií 
JZS.

Speleoklub Malá Fatra
V krase Malej Fatry na lokalite Prostá a v 

okolí Krivánskej priepasti urobili povrcho-
vý prieskum. Zistili 10 otvorov a priepasť P-3 
s hĺbkou 6 m a jaskyňu Huba. V Kukurišovej 
jaskyni znižovali hladinu vody v polosifóne a 
inštalovali vlhkomer a teplomer. Sondovali v 
priepasti Pod Kraviarskym, v Medvedej jasky-
ni, v sonde Nádeje, v Priehradnej jaskyni, Flo-
riánke, Strateneckej priepasti, sonde Luterá-
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nov a Smädných mníchov. Premerali jaskyňu 
Pod Červenou. V priepasti Prostá prenikli 15 
m, v jaskyni Pod Červenou preskúmali 16 m 
priestorov. V Belských skalách objavili novú 
jaskyňu B VI. Na Kryštálovej jaskyni opravili 
poškodený uzáver.

Objavená bola jaskyňa Asta.
Vo Vrátnej doline zameriavali a sondovali v 

Medvedej jaskyni, opravili vchod do jaskyne 
Nad vyvieračkou. Pri povrchovom prieskume 
objavili 4 metre dlhý zaujímavý krasový po-
nor.

Priehradnú jaskyňu zamerali a skúmali výko-
povými prácami.

Dvaja členovi boli účastníkmi expedície po 
francúzskych jaskyniach a jeden člen navštívil 
Kaukaz.

Oblastná skupina Martin
Svoju činnosť zamerali predovšetkým na Be-

liansky kras Veľkej Fatry.
Sondovacie a prieskumné práce vykonáva-

li v Suchej jaskyni č. 1 a 3., jaskyni D4, D7, 
Na Vôdkach, Žiarnej II., Va 1, Dolnej a Hor-
nej Stĺpovej, Va3, Va4, Va5, Va6, Va7, Veter-
nej, Perlovej a Nádeje. V niekoľkých jasky-
niach spočítavali netopiere. Pri povrchovom 
prieskume masívu Tlstá zaregistrovali zopár 
bezvýznamných krasových dutín. Povrchový 
prieskum doliny Lučina nepriniesol pozitívne 
výsledky.

Pri povrchovom prieskume doliny Došná na-
šli jednu 6 m jaskyňu.

V Žltej doline (Malá Fatra) zamerali tri jasky-
ne. Sondovacie práce v Žltej jaskyni 1, 2 a 3 ne-
priniesli úspech. Zamerali Žlté jaskyne 4, 5 a 6.

Navštívili Moravský kras (Amatérsku jaskyňu 
a Javoříčske jaskyne) a Zbrašovskú aragonitovú 
jaskyňu.

Oblastná skupina Muráň
Pracovali v krase Muránskej planiny, Tisovec-

kom krase a Švermovskom hrdle (Spišsko-ge-
merský kras).

Vykonávali prieskum a sondovanie v jaskyni 
Homola, Pod vežou, Bobačka (objav nových 
priestorov), Dr. Haninca a Zlatnica. V priepasti 
Pavelkovo dosiahli hĺbku 22 – 25 m. Priepasti 
Pavelkovo II. a III. boli zamerané. Pri povrcho-

vom prieskume skalného masívu Maretkiná na-
šli 5 menších dier. V pásme Šance, v jaskyni Pod 
vežou a Na Dieliku sondovali v podzemných 
priestoroch i na povrchu.

Objavili jaskyňu Pri štrbavej lebke.
V Jelenej priepasti objavili 30 – 40 m chodieb 

a spočítavali tu netopiere. V Michňovej, Kos-
tolíku a Líščich dierach spočítavali netopiere. 
V priepasti Šingliarka prenikli 15 m. Na loka-
lite Šance zadokumentovali štyri malé jaskyne. 
Najväčší úspech dosiahli objavom priepasti Pod 
Kľakom, kde zamerali 118 m polygónu pri hĺb-
ke 40 m.

V jaskyniach zberali a analyzovali kostry sta-
vovcov a zamerali jaskyne: Malinová, Chrochot-
ná, Nad Kamenným morom a v okolí jaskyne 
Brestová (Hrdzavá dolina) tieto jaskyne: Sivá, 
Malá jaskyňa v Brestovej, Kutačka.

Sondovali v ponore v Stračaníku (Dlhá doli-
na).

Vykonali exkurziu so spočítavaním netopie-
rov v jaskyniach prielomu Muráňa a vo Veľkej a 
Malej Drienčanskej jaskyni.

Jaskyňa v kameňolome pri Jelšave sa ukázala 
bez perspektív.

Niektorí členovia sa zúčastnili prác v Cerovej 
vrchovine a Zadnom Úplaze a jeden člen expe-
dície Velebit 94.

Speleo klub Neandertál
Pracovali v Slovenskom krase a v krase Slo-

venského rudohoria.
Vo východnej a severnej časti Jasovskej pla-

niny sa venovali prieskumu v Dymovej jaskyni 
(Mníchova diera), v ktorej vchode osadili mreže. 
V Moldavskej jaskyni sondovali a dokumento-
vali archeologické nálezy.

Sondovali na lokalitách: Mníchova diera, Ma-
chová a Slimačia jaskyňa, Suchá studňa, Zrúte-
ná jaskyňa, Jaskyňa pod zrútenou, Nad Hadiou 
a Nová jaskyňa.

Exkurziu vykonali do Veľkej Ružínskej jas-
kyne, Malej kvapľovej, Antonovej, Pod skal-
ným stupňom, Hadej, Zákrutovej. Prieskum 
vykonali v jaskyni Kamenné mlieko, Veľkej 
Ružínskej a v Malej kvapľovej jaskyni (Piv-
nici). V Ružínskom krase objavili 10 – 15 m 
dlhú jaskyňu.

Vykonali šesť prednášok.
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Oblastná skupina Nicolaus
V Medvedej jaskyni (Jánska dolina) urobi-

li paleontologický výskum, meranie mikro-
klímy a vykopali výskumnú sondu. Objavili 
20 m chodbu. Niekoľko chodieb zamerali. 
Fotografovali vo Veľkej Stanišovskej jaskyni 
a v jaskyni nad sondou Tierťaž. Na Ohništi 
skontrolovali vystrojenie Ľadovej priepasti 
a v zime pozorovali vchod Jelenej priepas-
ti, Zamerali tu Výhľadovú jaskyňu a previsy. 
Objavili jaskyňu Balkónik. V jaskyni Zlomísk 
kontrolovali hladiny jazier, sondovali, spo-
lupracovali pri zameriavaní a objavili 60 m 
chodieb. V dolinke Šuštiačka dokončili do-
kumentáciu jaskýň. Sondovacie práce robili 
v Priepasťovej a Hrebeňovej jaskyni. Vo va-
žeckom krase v jaskyni Prepadlé prenikli do 
malej siene. Povrchový prieskum uskutočnili 
v doline Hlboké a na Predných.

V Jánskej doline začali s komplexnou doku-
mentáciou krasu vrchu Petina. Jedna jaskyňa 
bola čiastočne zameraná. V Priepasťovej jas-
kyni objavili 40 m nových priestorov. Skúmali 
jaskyňu Poschodového potoka, dve jaskyne vo 
Svidovskej doline, Zápoľnú priepasť a jaskyňu 
Spiaceho plcha, v ktorej zamerali 31 m.

Pri Svaríne vykonali orientačný prieskum v 
Pivničnej jaskyni a v Rýgli.

Spoluorganizovali expedíciu Gibraltár 92 a 
študijnú cestu do Juhoslávie.

Jeden člen sa zúčastnil exkurzie do soľné-
ho krasu v Solotvine na Ukrajine a jeden člen 
Spelofóra ČSS. V spolupráci so SMOPaJ pri-
pravili stretnutie s podnikateľmi z Liptovské-
ho Jána.

Oblastná skupina Orava
Pracovali v krasovom území Západných Ta-

tier. Na lokalite Osobitá – Okolík prenikli za 
koncový sifón a objavili miestnosť 20 × 5 × 20 
m s predpokladom ďalšieho postupu. Povrcho-
vý prieskum vykonali v Bobroveckej doline, na 
Hrubom vrchu a Umrlej. Hľadali staré banské 
diela a krasové javy. Pri povrchovom priesku-
me Suchej doliny, Širokého žľabu a Cigánky 
našli pôvodne označovanú jaskyňu Cigánka a 
menšiu jaskyňu. Dokončili prieskum V Skálí. 
Pri prieskume hrebeňa nad Cigánkou objavili 
2 jaskyne a identifikovali jaskyňu V Cigánke a 
Špirálovú pre ich rozlíšenie.

Sondovali v Ľadovej jaskyni a v Brestovskej 
jaskyni opravili vylámané mreže. 

Oblastná skupina Piešťany
Za obdobie od 11. VZ nezaslali na sekretari-

át žiadnu informáciu o svojej činnosti. Členské 
príspevky zaplatili naposledy za rok 1992.

Oblastná skupina Plavecké Podhradie
Skúmali speleologické lokality v krase Ma-

lých Karpát, niektorí členovia sa podieľali na 
výskume Nízkych a Vysokých Tatier a Sloven-
ského krasu.

Pri rekongnoskácii územia zistili tieto jasky-
ne: Vývrat 1 (5,5 m), Vysoká 1, Vysoká 2 (5 m), 
Vysoká 3 (4 m), Vysoká 4, Vysoká 5 (3 m), Vyso-
ká 6 (30 m), Vysoká 7 (2 m). Nad vyvieračkou 
Bukovinky (25 m), BU-2, BU-3, V zákrute (8 m), 
Na Bubne 4.

Zdokumentovali jaskyne: Galbove diery 1 (25 
m), Galbove diery 2 (4 m), B-I (3,5 m), B-II (7,5 
m), Muflonia (8 m), Puklinová (5 m), Pod pose-
dom (2,5 m), Nad Medveďou (4 m).

Sondovali v ponore Suchej doliny, v jaskyni 
Haviareň, v závrte v Kržli a v jaskyni Tmavá ska-
la, kde objavili 10 m priestorov. V závrte Pohan-
ská obnovili výstuž, pripravovali osadenie betó-
nových skruží a sondovaním objavili asi 60 m 
podzemných priestorov. V jaskyni namerali 83 
m s hĺbkou 23 – 25 m.

Podieľali sa na zameriavaní Moldavskej jas-
kyne a výskume Kunej priepasti (Slovenský 
kras).

Na lokalite Kamenné oči vo V. Tatrách v spo-
lupráci s inými OS dosiahli hĺbku 128 m a za-
merali polygón dlhý 730 m. Objavili tu okolo 
100 m priestorov. Zameriavali v jaskynnom sys-
téme Veternej a Čiernohorskej nižnej.

Oblastná skupina Považský Inovec
Jaskyniari pracovali v krase Malých Karpát a 

Považského Inovca.
V Čachtickej jaskyni objavili 60 – 70 m no-

vých priestorov.
Sondovacími prácami v Terasovej jaskyni 

dosiahli jej dĺžku 21 m, hĺbku 3,5 m. Son-
dovali aj v Mačacej jaskyni, v B-1, B-2, G-10, 
G-11, G-14.

V Dobrovodskom krase zamerali jaskyňu 
D46 dlhú 75 m a hlbokú 30,4 m.
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Povrchový prieskum vykonávali v okolí Seliec 
(Považský Inovec), ale predovšetkým v Mora-
vianskom krase v masíve Grnica, Jelenie jamy, 
Biely vrch, Holý kameň, Hrabutný vrch, Jaru-
šova skala a Teplý vrch. Pozorné a intenzívne 
štúdium prievanov a vytrvalé sondovanie pri-
viedlo k objavu Modrovskej jaskyne, dlhej 542 
m. Jaskyňu celú zamerali a zabetónovali železný 
uzáver. Na Grnici hĺbili sondu aj v závrte G5, 
kde zatiaľ dosiahli hĺbku 7 m. Prieskum robili 
hlavne výkopovými prácami v jaskyni Na Chl-
me (12 m), Mačacej, 0-6, V Zlatom údolí, Zrúte-
nej a Pod Holými.

V Modrovskej jaskyni sa venovali petrografic-
kému a mineralogickému výskumu, sondova-
ním postúpili o 3.5 m.

Oblastná skupina Prešov
Za celé obdobie nepodali žiadne informácie o 

speleologickej činnosti, členské príspevky uhra-
dili.

Oblastná skupina Rimavská Sobota
Jediným pôsobiskom skupiny bol Drien-

čanský kras. V jaskyni Nad Kadlubom sledo-
vali prievany, sondovali a robili prieskum. Po 
znížení hladiny vody v sifóne sa im podarilo 
preniknúť do nových priestorov. Objavili a za-
merali 81 m m podzemných priestorov. V jas-
kyni robili aj geologické pozorovania a fotodo-
kumentáciu.

Sondážnymi prácami v jaskyni Podbanište 
objavili okolo 20 m nových priestorov. Biolo-
gický výskum okrem jaskyne Podbanište robili 
aj v Malej a Veľkej Drienčanskej jaskyni. Pokus 
o prepojenie jaskyne Podbanište a Nad Kaldlu-
bom sa zatiaľ nepodaril.

Povrchový prieskum vykonali v Drienčan-
skom krase, podzemný v jaskyni Pri skale.

Speleo Rožňava
Členovia skupiny pracovali na krasových lo-

kalitách Slovenského krasu.
Speleologický prieskum vykonávali v spolu-

práci s ČSS v jaskyni za Kunovoteplickou vy-
vieračkou Hučiaca, vyvierajúcej z Plešiveckej 
planiny. Speleopotápačský prieskum a trhacie 
práce dopomohli k objavu ďalších 250 m pod-
zemných priestorov, českí jaskyniari tu zamerali 
670 m chodieb. V Zákrutovej priepasti postúpili 

o 15 m hlbšie. Výkopové práce pokračovali aj v 
Hradovej. Zmapovali 16 nových jaskýň a prie-
pastí: Slamená diera, Vianočná a Žinčicová prie-
pasť, Malá Šingliarova jaskyňa, Mikrošinglia-
rova jaskyňa, Horná Šingliarova jaskyňa, Biela, 
Priečna, Hranatá, Deravá, Stará, Mŕtva a Psia 
diera, Snehová a Gotická jaskyňa, jaskyňa Pod 
krídlom.

Objavili vyše 70 m hlbokú Vlčiu priepasť (Ple-
šivecká planina). Zo Šingliarovej jaskyne bola 
spracovaná mapa.

Sprístupňovali ponor Jašteričieho jazera.
Prieskum vykonávali na týchto lokalitách: 

Zvonivá priepasť a Železná priepasť pri Silickej 
Brezovej (postup 5 m), priepasť pri Veterníku 
a Dvojotvorová priepasť, Gombasecká jaskyňa, 
Sovia priepasť na Plešiveckej planine, ponor na 
Lukošti (postup 5 m).

Zorganizovali večer s občanmi obce Kunová 
Teplica.

V rámci ochrany jaskýň uzatvorili vchod do 
podzemia Silickej ľadnice.

Oblastná skupina Ružomberok
Jaskyniari tejto skupiny pracovali v Choč-

ských vrchoch. Ich činnosť bola zameraná na 
sondovacie práce v jaskyni Pod Hradišťom, 
objavili priepasť Na Hradišti. Vykopali sondu 
v Liskovskej jaskyni a na Čebradi. Sondovali v 
jaskyni Pod Starhradom.

Pri povrchovom prieskume v kameňolome v 
Mníchu zistili celkom 5 otvorov.

Pracovali aj v sonde II. v krase Mnícha.
V Prosieckej doline počas tábora mladých 

speleológov nacvičovali lezecké prvky, pra-
covali vo vyvieračke, robili speleologický 
prieskum.

Speleologický klub Slovenský raj
Činnosť jaskyniarov bola zameraná hlavne na 

územie Slovenského raja.
Bol to predovšetkým jaskynný systém Stra-

tenskej jaskyne, kde sa uskutočnilo 20 pra-
covných akcií. Zameraných bolo 50 m nových 
chodieb. Už dlhšiu dobu tu bolo hlavným 
cieľom prepojenie jaskyne Psie diery so Stra-
tenskou jaskyňou, čo sa podarilo v roku 1994. 
Objavených a zameraných bolo 500 m nových 
priestorov, čím jaskyňa Psie diery dosiahla dĺž-
ku 2 300 m. Systém Stratenská jaskyňa – Psie 
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diery dosiahol 21 km, čo je druhá najdlhšia 
jaskyňa na Slovensku.

Značného rozsahu boli výkopové práce v 
Okienkovej jaskyni, kde po troch rokoch sa 
podarilo preniknúť do nových priestorov 250 
m dlhých s veľmi bohatou výzdobou a množ-
stvom medvedích kostí. Vo vchode boli osade-
né oceľové dvere. Objavené boli tieto menšie 
jaskyne: Zaváľaná (3 m), Nad Psími dierami 
(10 m), Nad pastierňou, Guľová (zameraná 
– 33,4 m), Pod koreňom, Podkova. Vo viace-
rých jaskyniach bol vykonávaný faunistický 
výskum.

Pri speleologickom prieskume v južnej časti 
Slovenského raja bolo objavených vyše 20 ma-
lých jaskýň (s dĺžkou prevažne 3 – 8 m).

V Medvedej jaskyni boli zabetónované nové 
dvere.

V Havraních vrchoch bola preskúmaná a za-
meraná 40 m dlhá jaskyňa Šafárka.

V Kozích chrbtoch boli objavené a zamerané 
4 jaskyne a jedna priepasť.

Každý rok bol zorganizovaný jaskyniarsky 
týždeň. Členovia klubu sa zúčastnili Speleo-
fóra, exkurzie do krasových území Španielska, 
Slovinska, Chorvátska a Rakúska, Európskej 
speleologickej konferencie a XI. svetového 
speleologického kongresu. Pri príležitosti 20. 
výročia objavenia Stratenskej jaskyne boli 
spoluorganizátormi speleologického večera v 
SMOPaJ.

Oblastná skupina Slovinky
Neposkytla o svojej činnosti žiadne údaje.

Oblastná skupina Spišská Belá
Speleologickú činnosť skupina vykonávala v 

Belianskych Tatrách, v krasovom masíve Úpla-
zu, Javorinskej Širokej a Bujačieho vrchu a v Le-
vočských vrchoch.

V Belianskej jaskyni študovali tektonické 
prvky, skúmali mikroklímu, rast stalaktitov, 
krasovú koróziu, nacvičovali lezeckú techniku 
a zaistili koncert reprodukovanej hudby pri 
110. výročí objavenia jaskyne. V Monkovej do-
line skúmali jaskynné otvory, zaevidovali skal-
nú bránu a zamerali malú jaskyňu.

Najviac práce vykonali v jaskyni Javorinka. Za-
meraných bolo okolo 900 m priestorov. Vchod 
jaskyne bol zameraný teodolitom. Výšky preme-

rali barometricky a zistený bol najväčší výškový 
rozdiel 180 – 190 m. Pri prieskume v podzemí 
bola nájdená puklina ústiaca na povrch. V tejto 
súvislosti bola na povrchu vykopaná sonda.

Prieskum bol vykonaný aj v iných jaskyniach 
(Mokrá diera, Veterná, Nad Úplazom, V lome, 
Jendova diera, Ľadová pivnica).

V krasovom území Javorinskej Širokej posu-
dzovali možnosť pokračovania malej Prievano-
vej jaskyne.

V Alabastrovej jaskyni bol urobený minera-
logický výskum sadrovca a iných minerálov, v 
jaskyni Za smrekom geochemický výskum.

V spolupráci s inými OS bola zameraná jasky-
ňa Kamenné oči a jaskyňa V kameňolome č. 2.

Pri príležitosti 110. výročia sprístupnenia Be-
lianskej jaskyne v spolupráci so SMOPaJ zorga-
nizovali speleologický večer.

Značný rozsah svojej činnosti zamerali na 
jaskyne v Levočských vrchoch. Jaskyňu v Pred-
nej Kohútovej zamerali, vykonali mikrokli-
matické merania. Z jaskyne Pod Jankovcom č. 
2 urobili náčrt, fotodokumentáciu, študova-
li sekundárnu výplň a hydrológiu. V jaskyni 
Pod Jankovcom č. 1 objavili a zamerali 40 m 
priestorov, vykonali geologickú dokumentá-
ciu. Urobili polohopisné a výškové zameranie 
Derežovej jaskyne.

Zúčastnili sa na speleologickej výprave do 
Švajčiarska.

Oblastná skupina Šafárikovo
Neposkytli o svojej činnosti žiadne údaje.

Oblastná skupina Tisovec
Skúmali krasové lokality v Tisoveckom krase 

a v krase Muránskej planiny.
V jaskyniach Kostolík a Čertova urobili 

faunistický výskum. Prieskum robili v jaskyni 
Hradová, Kostolík, Fučiaca diera, Michňová, 
Daxner a Teplica. V ŠPR Kášter zamerali a fo-
tografovali vchody objavených jaskýň, odobrali 
geologické vzorky.

V priepasti Michňová počítali netopierov. V 
Teplici zameriavali podzemné priestory. Jasky-
ňa U Daxnera bola pripojená k povrchovým 
bodom.

Kontrolu uzáverov vykonali v týchto jasky-
niach: Michňová, Hradová, Jazerná, Teplica a 
Kostolík.
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Uskutočnili dve prednášky. Svoju prácu pro-
pagovali na nástenke na námestí Tisovca.

Oblastná skupina Trenčianske Teplice
Sondovali na lokalite Svinská diera a pod 

Havraňou jaskyňou. V priepasti Fortuna do-
siahli hĺbku 40 m a dĺžku chodieb 100 m. S 
pracovníkmi SMOPaJ zamerali 26 jaskýň. 
Okrem toho zmapovali tieto jaskyne: Dvojitá 
na Zrazoch, Pod Zrazmi, Kováčova diera, Na 
Domkovej, Oproti Tisovej dolinky, Uherskal-
ka, Vianočná 1, 2, 3, Nová jaskyňa v Nárožnej, 
Lupenice 1, 2, 3.

Povrchový prieskum urobili na Klepáči v Prie-
duchu a závrtov nad Kamenicou.

Oblastná skupina Trenčín
V krase Strážovských vrchov robili povrchový 

prieskum doliny Kubrice s dokumentáciou vy-
vieračky a občasného ponoru. Neďaleko výveru 
začali hĺbiť sondu.

V krase Bielych Karpát v jaskyni Nad cestou 
sa sondovacími prácami pokúšali dostať do 
nových priestorov. Povrchový prieskum v okolí 
jaskyne nepriniesol očakávané výsledky. Vo vý-
kopových prácach pokračovali aj v jaskyni De-
ravá skala.

Oblastná skupina Tríbeč
Členovia skupiny pracovali v krasových úze-

miach Tríbča.
Najväčšiu pozornosť venovali Jazvinskej 

jaskyni, jaskyni Píla, Pílanská ľadnica, Líščia 
diera, Jazvečí hrad, Oblúková, Nová. V uve-
dených jaskyniach robili prieskum a sondo-
vanie. 

Sondovali aj v závrte Praženica, v Sovej doli-
ne, Dymovej jaskyni, v jaskyni Čertovo rebro a v 
Svinskej diere (Strážovské vrchy).

V Hôľovej doline (Veľké Pole) zmapovali kra-
sové vyvieračky.

Pri povrchovom prieskume urobili obhliadku 
jaskyne Slimačí dóm.

Z jaskýň získavali aj údaje pre identifikačné 
karty. Spracovali 5 identifikačných kariet.

Venovali sa aj spoznávaniu a mapovaniu sta-
rých banských diel. Zmapovali odvodňovací tu-
nel V Kamenčoku (Banská Hodruša).

Uskutočnili 4 prednášky o jaskyniarstve pre 
žiakov ZŠ a SOU v Žarnovici.

Oblastná skupina Uhrovec
Pracovali v jaskyni Vlčia diera, v priepasti 

Melková a v jaskyni Melková II. Navštívili Prie-
vanovú a Mramorovú jaskyňu a posúdili ich 
nádejnosť pre ďalší prieskum. Do Vlčej diery 
a po povrchu zorganizovali 3 exkurzie pre 20 
žiakov a pre pracovníkov Vlastivedného múzea 
z Topoľčian. Pre učiteľov prírodopisu obvodu 
Bánovce n. B. urobili prednášku s exkurziou do 
jaskyne Vlčia diera.

Speleoklub UK Bratislava
Podieľali sa na prieskume jaskyne Kamenné 

oči a Čiernohorská Nižná (V. Tatry). V Čier-
nohorskej Nižnej jaskyni sa podarilo prenik-
núť do nových priestorov asi 600 m dlhých. 
Dĺžka jaskyne prekročila 1 km. Časť chodieb 
bola zameraná. V jaskyniach bol vykonávaný 
geologický a geomorfologický výskum. V zá-
padnej časti Úplazu bola objavená gravitač-
no-odvalová jaskyňa hlboká asi 10 m a dlhá 
15 m.

V jaskyni Zlomiská (Jánska dolina) objavili a 
zamerali 323 m priestorov.

V Čachtickej jaskyni (M. Karpaty) objavili 200 
m nových priestorov, z ktorých 80 m zmapova-
li. Opravili uzáver jaskyne. Zmapovali jaskyňu 
Malá skala (M. Karpaty), kde namerali 140 m 
polygónu. Zamerali sondu – priepasť Štepnice 
(81 m) a priepasťovitú jaskyňu Agáčiny. Orien-
tačne sondovali v sonde Sutinka a Dymovom 
závrte.

Geomorfologický výskum uskutočnili v Caj-
lanskom krase (M. Karpaty). Zaregistrovali tu 
nové krasové javy.

Pokračoval výskum fosfátovej mineralizácie v 
jaskyni Tmavá (M. Karpaty), v jaskyniach Strá-
žovských vrchov a Veľkej Fatry. V jaskyni Hu-
čiaca vyvieračka (Plešivecká planina) urobili vý-
skum sedimentárnej frakcie a analýzu sintrovej 
výplne.

V tektonických jaskyniach Vršateckých 
bradiel (Biele Karpaty) riešili problematiku 
mechaniky pohybov krýh a petrografický vý-
skum.

Členovia speleoklubu boli organizátormi 
úspešných expedícií VELEBIT ’93 a VELEBIT 
’94. V priepasti S.U.K. bola dosiahnutá hĺbka 
432 m. V dvoch ďalších priepastiach dosiahli 
hĺbku 108 a 102 m a celkom bolo preskúma-
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ných 14 nových lokalít. Ďalej objavili, preskú-
mali a zamerali Manuál II do hĺbky 582 m, Xan-
tipu (-313 m) a Uhu (-111 m). V Lukinej jame 
spolu s chorvátskymi jaskyniarmi zostúpili 4 
členovia klubu do hĺbky -1 355 m.

Počas výpravy ISLAND ’93 sa venovali doku-
mentácii a výskumu pseudokrasu a lávových 
jaskýň.

Výprava KRÉTA ’93 mala za úlohu návštevu 
pohorí Levka Ori a Dikti, kde boli uskutočnené 
v krasových oblastiach povrchové túry a navští-
vené niektoré jaskyne a vytipovali sa tu niektoré 
perspektívne oblasti. Boli objavené vchody do 
početných perspektívnych lokalít.

V rakúskych Alpách navštívili pohorie 
Dachstein a Totesgebirge.

Zúčastnili sa centrálnych akcií SSS, Spelofóra 
s prednáškou. Výsledky svojej činnosti uviedli v 
rôznych masovokomunikačných prostriedkoch 
a na viacerých prednáškach.

Oblastná skupina Žilina
Prieskum vykonávali v Súľovských skalách, 

na Jašteričom hrebeni a v Manínskej úžine. Na-
vštívili niektoré jaskyne a nacvičovali jednola-
novú techniku.

Ich činnosť bola zameraná predovšetkým 
na nakrúcanie videozáznamu z Demänovskej 
jaskyne Slobody pri príležitosti jej 70. výročia 
objavenia, na filmovanie Drienčanského krasu, 
nakrútili film Kryštálové dómy, ktorý bol pre-
mietaný na viacerých akciách.

Vykonali ojedinelé prieskumné akcie v Tur-
skej doline. V liečebných ústavoch okresu uro-
bili 14 prednášok s premietaním filmov o jas-
kyniarstve.

Komisia pre speleopotápanie.
Hlavným pracoviskom bola jaskyňa Skalistý 

potok. Práce boli zamerané hlavne na zaistenie 
prepravnej trasy, dopravu materiálu do suchých 
častí jaskyne a prieskum v suchých častiach 
jaskyne s cieľom dostať sa na povrch Jasovskej 
planiny alebo z planiny sa dostať do podzemia 
suchou cestou. Vylezením 33 m studne smerom 
nahor podstatne zvýšili deniveláciu jaskyne. 
Zamerali objavené časti. Významný objav sa im 
podaril prekonaním 21. sifónu, za ktorým obja-
vili 660 m suchých priestorov s výzdobou. Cel-
kom objavili okolo 1 km nových chodieb, čím 

celková dĺžka jaskyne dosiahla okolo 3 900 m s 
prevýšením 289 m. Zamerali povrch pre pláno-
vanú prerážku. Výkopové práce na povrchu, ani 
použitie geofyzikálnej metódy nepriniesli nové 
možnosti otvorenia druhého vchodu do jasky-
ne Skalistý potok.

Nakrútili videozáznam zo speleopotápač-
ského prieskumu, preskúmali studňu asi 33 
m hlbokú. Pomáhali pri sondovaní v jaskyni 
Fakír. Okrem toho urobili jaskyniari povrcho-
vý prieskum Jasovskej planiny a cvičné akcie v 
Kunej priepasti, Veľkej Žomboji a Čertovej diere 
(všetko Slovenský kras).

Speleopotápačský prieskum vykonali v jasky-
ni Vyvieranie (Demänovská dolina), v Záskočí 
(N. Tatry), v Harmaneckej, Gombaseckej a Br-
zotínskej jaskyni.

V iných krasových územiach sa zúčastnili 
prieskumných akcií v jaskyni Bobačka, v Hrad-
nej vyvieračke (Muránska planina), v jaskyni 
Teplica (Tisovský kras) a v Pustej jaskyni (De-
mänovská dolina).

Orientačný spelopotápačský prieskum urobi-
li v jaskyni Štefanová. Jednu akciu uskutočnili v 
jaskyni Zlatá diera (Slovenský raj).

Zrevidovali Krásnohorskú jaskyňu, vyvierač-
ky Plešiveckej planiny v obci Slavec, Prietoková, 
v obci Vidová, Miškov potok.

V jaskyni Zlomísk zamerali v spolupráci s iný-
mi OS viac ako 2 800 m chodieb a vypracovali 
mapu tejto jaskyne. Spolupracovali pri zameria-
vaní Moldavskej jaskyne.

V Slanských vrchoch preskúmali niekoľko 
pseudokrasových dier vo vulkanitoch. Zamera-
li jaskyňu Líščia diera v Ondavskej vrchovine a 
Vianočnú priepasť v Bachurni.

Svoje vysoké morálne a odborné kvality pre-
ukázali pri záchrannej akcii v jaskyni Javorinka 
(Vysoké Tatry), kde 17 m dlhým vodným sifó-
nom boli odrezaní od východu z jaskyne 11. 
jaskyniari. Za 6.5 hod. dokázali úspešne prepra-
viť cez sifón všetkých 11 jaskyniarov. Tento ich 
mimoriadny výkon si zaslúži najvyššie uznanie. 
Druhá záchranná akcia bola v jaskyni Teplica v 
januári 1994.

Na Speleofóre 92 získali cenu za najlepší prí-
spevok informáciou o prieskume Skalistého po-
toka. Dosiahnuté výsledky publikovali v Spra-
vodaji SSS, v Slovenskom krase a prezentovali 
ich na Speleofóre.
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Projekty oblastných skupín a klubov

Pre rok 1993 sme zvolili finančné dotovanie 
OS a klubov formou grantových projektov.

Na výzvu výboru o vypracovanie projek-
tov na speleologické úlohy reagovalo 14 OS a 
klubov, ktoré predložili 25 projektov. Výbor 
pridelil finančné prostriedky na 21 projektov. 
Projekty boli zamerané v absolútnej prevahe na 
praktický speleologický prieskum, mapovanie 
podzemných krasových javov, získavanie do-
kumentačných údajov pre identifikačné karty 
krasových javov, fotodokumentáciu, výskum 
sekundárnej výplne jaskýň, paleontologický 
výskum a ochranu jaskýň ich uzavretím alebo 
priamou kontrolou v teréne.

Na posudzovanie týchto projektov a rozde-
lenia finančných prostriedkov bola zostavená 
komisia.

Pre rok 1994 výbor nedokázal zaistiť finanč-
né prostriedky aj na projekty skupín a klubov. 
Doporučený bol individuálny postup získava-
nia finančných prostriedkov zo štátneho fondu 
životného prostredia cestou Okresných úradov 
životného prostredia.

Jaskyniarska záchranná služba

Činnosť JZS bola zameraná na:
1. materiálne zabezpečenie členov
2. udržiavanie spôsobilosti členov – cvičenia
3. ostré zásahy
4. ostatnú činnosť.
Členovia JZS si zakúpili osobnú výstroj za  

140 000 Kčs/Sk, za peniaze získané hospodár-
skou činnosťou. V súčasnosti používaný mate-
riál je značne morálne zastaraný. Chýba náradie 
na zdolávanie závalov, zamorených priestorov, 
vodných plôch a pod. V poriadku je osobný vý-
stroj.

Každý člen JZS je aktívny jaskyniar, čím je do-
statočne v styku s jaskynným prostredím. Spo-
ločné akcie boli zamerané na nácvik záchran-
ných (spoločných akcií).

Zúčastnili sa lezeckých dní a navštívili niekto-
ré krasové oblasti Rakúska, Talianska, Švajčiar-
ska, Slovinska a Čiernej hory.

V dňoch 16. – 19.I.1994 sa záchranné druž-
stvo JZS SSS Liptovský Mikuláš (10 členov) zú-
častnilo na záchrannej akcii potápača v jaskyni 
Teplica.

Vážnym problémom je nástup novej gene-
rácie. Objavuje sa málo vhodných jaskyniarov, 
ktorí by spĺňali náročné podmienky. Ťažisko 
JZS musí smerovať do prevencie a výchovy jas-
kyniarov.

Riešili sa koncepčné a organizačné otázky 
JZS, jej začlenenie do Asociácie záchranných 
služieb.

Činnosť odborných komisií

Po 11. VZ sa výbor obrátil písomne na všet-
kých predsedov odborných komisií so žiados-
ťou ohľadne ich predstáv o ďalšej činnosti ich 
komisie. Na výzvu Výboru odpovedali všetci 
predsedovia komisií. Výsledok bol nasledovný:

- Komisia pre potápanie – Východ pracuje 
pod vedením Zd. Hochmutha.

- Komisia pre speleologickú dokumentáciu – 
predseda rezignoval na funkciu v januári 1992.

- Technická komisia – predseda G. Stibrányi 
sa funkcie vzdal, ale sľúbil pracovať ďalej, kým 
sa nájde náhrada.

- Komisia pre ochranu krasu – predseda sa 
funkcie vzdal.

- Komisia pre bezpečnosť práce – predseda z 
funkcie odstúpil. Výbor dočasne odporučil pre-
sunúť túto činnosť JZS.

- Komisia pre výchovu – predseda odstúpil.
- Komisia pre zahraničné styky nepracovala.
- Z komisie pre fyzikálno-chemický a hydro-

geologický výskum pracuje RNDr. S. Pavlarčík. 
Ich výsledky sú uvedené v správe OS Spišská 
Belá. Podobne aj výsledky komisie pre speleo-
potápanie sú uvedené pod Komisiou pre spele-
opotápanie – východ.

Edičná činnosť

V septembri 1991 sa výkonný redaktor Jas-
kyniara vzdal svojej funkcie. Svojich postov sa 
vzdali aj niektorí členovia redakčnej rady. Vý-
bor sa na najbližšom zasadnutí zaoberal Jas-
kyniarom a poveril predsedu riešiť vzniknutú 
situáciu v čo najkratšom čase. Ďalšie pokusy 
o zostavenie funkčnej redakčnej rady neboli 
úspešné.

Po dlhšom prešľapovaní na mieste sa na-
koniec podarilo rozbehnúť aj túto činnosť. V 
roku 1992 boli vydané dve čísla Spravodajcu 
SSS.
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V roku 1993 boli vydané 4 riadne čísla Spra-
vodaja SSS, jedno mimoriadne číslo v anglickej 
verzii pre XI. svetový speleologický kongres, Ex-
kurzný sprievodca Jánskou dolinou pre účast-
níkov 34. jaskyniarskeho týždňa. V roku 1994 
boli tiež vydané štyri riadne čísla a jaskyniarsky 
spevník. Zvládlo sa zaraďovanie anglického ob-
sahu a resumé.

Vydávanie 4 čísel ročne a publikovanie aktu-
álnych informácií je jav, ktorý sme nepoznali 
za posledných 10 rokov ani za podstatne lep-
ších ekonomických podmienok a personálnom 
obsadení redakcie a sekretariátu SSS. Je pote-
šiteľné, že sa našiel z radov členov SSS okruh 
prispievateľov. Uvítame každý návrh a odporú-
čanie ako časopis zlepšiť. Je však treba, aby si 
každý člen SSS uvedomil, že bez jeho pomoci, 
bez jeho priamej účasti na tvorbe časopisu nie je 
možné túto úlohu zvládnuť. Výbor si uvedomu-
je dôležitú funkciu tohto periodika a jeho vydá-
vaniu treba i v budúcnosti venovať primeranú 
pozornosť.

Centrálne akcie SSS

Napriek rôznym problémom vcelku úspeš-
ne sa podarilo zorganizovať všetky plánované 
centrálne akcie, t. j. jaskyniarske týždne, lezecké 
dni, mapovací kurz a speleomíting.

Úspešné jaskyniarske týždne sa uskutočnili v 
Tisovci, v Borinke, Jánskej doline a v Belianskej 
doline (Veľká Fatra).

Každého týždňa sa zúčastnilo od 60 do 95 
jaskyniarov. Počas týchto akcií sa uskutočnili 
podzemné a povrchové exkurzie po najvýznam-
nejších a najzaujímavejších krasových lokali-
tách daného krasového územia, prednášky o vý-
sledkoch speleologického prieskumu a ochrane 
krasu, súťaž zručnosti a pod. Významná bola aj 
výmena skúseností a vzájomné spoznávanie sa.

Každý rok sa uskutočnili aj lezecké dni, a to 
v Malých Karpatoch, v Demänovskej doline, pri 
Drienovskej jaskyni a po prvý raz v podzemí, 
v Jaskyni Mŕtvych netopierov. Poslaním lezec-
kých dní bola teoretická a praktická príprava 
pre zdolávanie vertikálnych úsekov podzem-
ných krasových javov pomocou lezeckých po-
môcok. Všetci účastníci lezeckých dní úspešne 
absolvovali teoretickú aj praktickú časť výcviku.

Od roku 1992 bol každý rok zorganizovaný 
v rámci speleologickej školy mapovací kurz. 

Účastníci tohto kurzu absolvovali teoretickú 
výučbu a praktické cvičenia z mapovania pod-
zemných priestorov. Bol vydaný jednoduchý 
metodický materiál formou skrípt.

Významnou centrálnou akciou boli speleomí-
tingy. Za uplynulé obdobie sa podarilo zorga-
nizovať tri ročníky Speleomítingu vo Svite, na 
ktorých prezentovali členovia SSS svoje výsled-
ky speleologického prieskumu a výskumu, za-
hraničných ciest a pod. Na každom ročníku od-
znelo vyše 20 (15 až 23) prednášok o výsledkoch 
práce našich jaskyniarov z domácich lokalít a 
zahraničných ciest. Súčasťou speleomítingov 
boli aj výstavy fotografií z rôznych speleolo-
gických akcií, kresieb a malieb s jaskyniarskou 
tematikou, kresleného humoru z jaskyniarskej 
činnosti, plánov a máp významných speleolo-
gických objavov. Dvom jaskyniarom tu bolo 
udelené „Osvedčenie o objave“.

Vyššie spomenuté akcie mali rôzne poslanie, 
rôznu úroveň a jestvujú aj na ich účelnosť a ob-
sah rôzne názory. Výbor uvíta každý racionálny 
návrh a pripomienky k zvýšeniu úrovne a zaují-
mavosti týchto podujatí. Veď majú slúžiť vám, 
členom SSS.

Úspešne prebehlo na OBÚ v Sp. Novej Vsi 
preškolenie strelmajstrov, ktorého sa zúčastnilo 
7 členov z rôznych OS.

Závery a odporúčania

Činnosť SSS, to je najmä činnosť OS a klu-
bov. Tu je zdroj a inšpirácia jaskyniarskej čin-
nosti. Treba, aby si toto uvedomili všetci jas-
kyniari. OS a kluby sú samostatné subjekty. 
Výbor a predsedníctvo iba túto činnosť usmer-
ňoval a vytváral pre ňu všeobecné podmienky. 
V priebehu hodnoteného obdobia sa ozývali 
hlasy neprajníkov, že spoločnosť nežije, nič sa 
nedeje.

Aké teda dosiahla výsledky naša spoločnosť?
Činnosť jednotlivých OS a klubov uvedená v 

predchádzajúcich riadkoch, vydávanie periodi-
ka, priebeh centrálnych akcií potvrdzuje, že SSS 
žila a žije tvorivým životom.

Hádam stačí uviesť, že na sekretariát bolo do-
ručených 1 604 technických denníkov, na do-
mácich lokalitách členovia SSS uskutočnili 1 
991 jaskyniarskych akcií, výsledkom ktorých je 
objavenie 9 579 m nových podzemných priesto-
rov len na území Slovenska. Úsilie jaskyniarov 
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bolo korunované významnými objavmi. Veľ-
mi pozitívne treba hodnotiť dokumentačnú 
činnosť jaskyniarov. Prakticky všetky objavené 
priestory boli aj zamerané. Bohatá bola činnosť 
aj na zahraničných a to nielen európskych, ale i 
zámorských lokalitách.

Vieme však, že niektoré OS a kluby intenzív-
ne pracovali po celý čas, avšak na ich aj na našu 
škodu výbory týchto OS nedokázali zaslať o svo-
jej činnosti na sekretariát SSS ani riadok. Mali 
by si títo vedúci aj výbory uvedomiť, že predo-
všetkým škodia sami sebe. Lebo to čo nie je na 
papieri za krátku dobu zanikne. A kto chce, aby 
sa o jeho práci a výsledkoch vedelo musí sám o 
sebe dať vedieť. V takýchto skupinách by si mali 
sami členovia urobiť poriadok a zvoliť si do čela 

takých ľudí, ktorí budú vedieť aj výsledky ich 
práce predať.

V uplynulom období sa nám podarilo získať 
finančné prostriedky na speleologickú činnosť, 
zdarne prebehli všetky plánované centrálne ak-
cie, úspešná bola edičná činnosť.

Väčšina skupín a klubov úspešne pracovala. 
Sú však aj také, čo už niekoľko rokov stagnujú. 
Je preto otázne, či ich máme naďalej evidovať 
alebo nie.

Netvrdíme, že sme splnili všetky naše pred-
savzatia, ale môžeme minulé obdobie uzavrieť 
ako úspešnú etapu slovenského dobrovoľného 
jaskyniarstva.

Všetkým, ktorí sa zaslúžili o dobré výsledky 
uplynulého obdobia patrí naše poďakovanie.

P. č. OS, klub počet akcií počet TD objavy (m)
1. Banská Bystrica 151 47 570
2. Banská Štiavnica
3. Bratislava 138 65 700
4. Brezno 48 29
5. Cassovia 77 77 320
6. Čachtice 70 57
7. Červené vrchy 126 117 430
8. Demänovská dolina 34 34 1860
9. Detva 57 13 340

10. Dolné Orešany
11. Dubnica n. Váhom 82 82 150
12. Handlová 82 79
13. Humenné 3 3
14. Chočské vrchy 39 31
15. Jána Majku 4 4
16. Liptovská Teplička 18 17
17. Liptovský Mikuláš 49 43
18. Liptovský Trnovec 15 14
19. Malá Fatra 81 83 15
20. Martin 33 29
21. Muráň 88 85 150
22. Neandertal 59 59 74
23. Nicolaus 25 24 60
23. Nicolaus 25 24 60
24. Orava 12 4
25. Piešťany

Prehľad činnosti OS a klubov SSS za r. 1991 – 1994
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P. č. OS, klub počet akcií počet TD objavy (m)
26. Plavecké Podhradie 20 24 170
27. Považský Inovec 103 103 540
28. Prešov
29. Rimavská Sobota 24 26 760
30. Rožňava 25 320
31. Ružomberok 63 48
32. Slovenský raj 162 168 930
33. Slovinky
34. Spišská Belá 51 53 40
35. Šafárikovo
36. Tisovec 45 48
37. Trenčín 5 5
38. Trenčianske Teplice 24 12
39. Tríbeč 42 35
40. Uhrovec 26 2
41. UK Bratislava 1170
42. Žilina 13 3
43. Komisia pre speleopotápanie – Východ 97 81 980
S p o l u 1991 1604 9579
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1. SK Banská Bystrica  22 374,70
2. OS Banská Štiavnica  11 405,80
3. SK Bratislava  7 927,40
4. OS Brezno  38 652,50
5. SK Cassovia  13 305,05
6. OS Čachtice  12 290,90
7. SK Červené vrchy  13 509,25
8. JK Demänovská dolina  35 474,10
9. Spelo-Detva  5 531,00
10. OS Dolné Orešany  18 209,90
11. JK Dubnica nad Váhom  17 822,20
12. OS Handlová  12 803,60
13. OS Humenné  3 496,60
14. SC Chočské vrchy
15. OS Jána Majku  8 878,00
16. OS Liptovská Teplička
17. OS Liptovský Mikuláš  13 046,00
18. OS Liptovský Trnovec  28 855,90
19. SK Malá Fatra  33 452,90
20. OS Martin  17 686,90
21. OS Muráň  8 481,20
22. SK Neandertal  343,65
23. SK Nicolaus  618,90
24. OS Orava  16 090,60
25. OS Piešťany  9944,00
26. OS Plavecké Podhradie  14 594,40
27. OS Považský Inovec  16 306,00
28. OS Prešov  6 961,80
29. OS Rimavská Sobota  24 646,55
30. Speleo Rožňava  59 880,90
31. OS Ružomberok  26 333,50
32. SK Slovenský raj  56 566,10
33. OS Slovinky  1 880,00
34. OS Spišská Belá  26 685,20
35. OS Šafárikovo  7 202,30
36. OS Tisovec  11 286,90
37. OS Trenčín  16 937,30
38. OS Trenčianske Teplice  1 651,00
39. OS Tríbeč  17 551,40
40. OS Uhrovec  11 041,50
41. SK UK Bratislava  10 698,80
42. OS Žilina  5 532,00
43. Komisia pre speleopotápanie  154 279,80
44. Nezaradení  23 802,00

Spolu  858 802,50

45. Sklad SSS  74 585,60
46. JZS sklad Liptovský Mikuláš  44 562,72
47. JZS sklad Rožňava  15 473,00
48. Technická komisia  10 651,50

Spolu  145 272,86

Celkom  1 004 075,36

Z toho investičný majetok 
predstavuje hodnotu  15 391,00

K 1. I. 1995 má SSS tento majetok:

Finančné prostriedky  186 367,45 
Spotrebný materiál a investície  1 004 075,36

Celkom majetok  1 190 442,81

Spotrebný materiál a investície SSS v Sk
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Kontrolná komisia SSS bola zvolená na XI. 
Valnom zhromaždení dňa 24. 3. 1991 v zložení 
RNDr. E. Kladiva, Ing. L. Novotný a V. Vocloň. 
Za predsedu KK členovia KK zvolili E. Kladivu. 
Po odstúpení pre pracovné zaneprázdnenie Ing. 
L. Novotného bol Predsedníctvom SSS dňa 12. 
3. 1993 za člena Kontrolnej komisie SSS koop-
tovaný P. Čarný. Svoju činnosť Kontrolná ko-
misia sústredila na riešenie sporov a sťažností 
vnútri Spoločnosti, kontrolu práce výboru a 
predsedníctva SSS a kontrolu hospodárenia 
SSS.

Kontrolná komisia riešila sťažnosť Ing. M. 
Lalkoviča, CSc. na nesúhlas v znení Stanov 
SSS ako nedokázateľnú a spor OS Piešťany a 
OS Chtelnica o prieskum v oblasti Považského 
Inovca, kde pripravila návrh opatrení pre Výbor 
SSS. Pripravila návrh Smernice na zabezpečenie 
práva na prednostný prieskum a výskum lokali-
ty, ktorá bola prijatá Predsedníctvom SSS 29. 2. 
1992 a zrušená Predsedníctvom SSS 4. 3. 1994.

Kontrolná komisia priebežne sledovala, či 
uznesenia orgánov SSS zodpovedajú Stanovám 
SSS a to priamou účasťou na zasadnutiach Vý-
boru a Predsedníctva SSS, pripomienkovaním 
pripravovaných materiálov a v jednom prípa-
de návrhom na zrušenie prijatého uznesenia. 
Množstvom návrhov sa Kontrolná komisia sna-
žila o aktivizáciu práce Výboru v rôznych ob-
lastiach, čo sa nie vždy stretlo s porozumením 
členov Výboru SSS.

Kontrolu hospodárenia SSS robila komisia 
jedenkrát ročne. Počas týchto kontrol zistila 
viaceré podstatné nedostatky vo vedení účtov-
nej agendy, na ktoré upozorňovala Výbor SSS. 
Ten nedokázal počas štvorročného obdobia 

zabezpečiť riadnu evidenciu hospodárenia Spo-
ločnosti napriek niekoľkým uzneseniam Pred-
sedníctva SSS na túto tému. V súčasnej dobe 
sa podarilo uviesť do súladu s požiadavkami 
zákonov a predpisov finančnú agendu, pretrvá-
vajú nedostatky v oblasti evidencie základných 
prostriedkov a drobného materiálu. Kontrolná 
komisia navrhuje uložiť budúcemu Výboru SSS 
venovať tejto otázke prvoradú pozornosť a určiť 
konkrétny termín nápravy.

Výbor SSS prevzal zodpovednosť za vedenie 
Spoločnosti v zložitých podmienkach, keď z 
aktívnej organizátorskej práce odišli viacerí 
skúsení členovia, demonštratívne boli pretrha-
né zväzky so SMOPaJ s cieľom nátlaku na SSS 
a v podmienkach transformujúcej sa ekonomi-
ky, kedy sa podstatným spôsobom menili prin-
cípy fungovania dobrovoľných organizácií. V 
tejto situácii dokázal zabezpečiť ďalšie fungo-
vanie SSS, čiastočné financovanie jej potrieb, 
nadviazanie kontaktu so štátnymi orgánmi 
ochrany prírody, pokračovanie tradícií vydá-
vania vlastného časopisu vysokej odbornej a 
estetickej úrovne a organizovania celosloven-
ských akcií. K výrazným úspechom terajšieho 
Výboru patrí vznik Speleomítingov a prijatie 
Slovenska za člena UIS. K negatívam činnosti 
Výboru treba zaradiť nedostatky v oblasti ve-
denia hospodárskej agendy a hospodárenia vô-
bec, nedôslednosť v plnení prijatých uznesení, 
malú pozornosť podpore odborného výskumu 
a vypracovaní dlhodobej koncepcie rozvoja 
SSS.

Kontrolná komisia navrhuje hodnotiť prácu 
Výboru SSS od XI. valného zhromaždenia ako 
úspešnú s výhradami k ekonomickej oblasti.

Správa Kontrolnej komisie SSS
 od XI. valného zhromaždenia

Eduard Kladiva
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Východná časť Chočských vrchov je budovaná 
mohutnými súvrstviami vápencov a dolomitov. 
Aj napriek priaznivým podmienkam pre vznik 
jaskýň a nemalému pracovnému úsiliu sa tu do-
teraz významnejší podzemný systém neobjavil. 
Známe sú tu len kratšie jaskyne.

Pri našich potulkách po tomto zaujímavom 
krasovom území sme sa v marci 1992 od znalca 
miestnych pomerov Emila Dobáka z Liptovskej 
Anny dozvedeli o existencii nepreskúmanej a 
nezdokumentovanej priepasti v Pravnáči (1208 
m n. m.). V novembri 1992 sme lokalizovali jej 
povrchový otvor a v lete roku 1993 sme previed-
li jej prieskum a zameranie.

Opis Priepasti v Pravnáči

Vchod sa nachádza približne 600 metrov Z-JZ 
smerom od kóty Pravnáč, v zalesnenom a mier-
ne sklonenom svahu, približne 30 metrov S-V 
od pásma brál ťahajúcich sa smerom JV-SZ. Po-
vrchový otvor je veľmi nenápadný a dá sa pre-
hliadnuť aj z bezprostrednej blízkosti. Pri jeho 
lokalizácii sme využili zimné obdobie, keď tep-
lý vzduch stúpajúci z podzemia roztápa súvislú 
snehovú pokrývku.

Za povrchovým otvorom s rozmermi 150 × 70 
cm sa nachádza šikmo sklonená chodba, ktorá 
po 7. metroch vedie do tesného prielezu ústiace-

Príspevok k poznaniu malých jaskýň  
vo východnej časti Chočských vrchov

Peter Holúbek, Miro Kováčik

M. Kováčik vo vchode do Gravitačnej jaskyne v Pravnáči; 22. 8. 1993 – Chočské vrchy 
Foto: P. Holúbek
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ho do vertikálnych priestorov. Tie-
to sú puklinového charakteru. Ich 
maximálna šírka je 70 cm. Pomedzi 
bloky skál sa dá opatrne zostúpiť do 
24 metrovej hĺbky. Odtiaľto je mož-
né klesnú po šikmom sutinovom 
svahu popod zaklinené balvany do 
28 metrovej hĺbky, čo je aj dno prie-
pasti. Ďalšie predpokladané pokra-
čovanie tu je prehradené závalom.

Celá priepasť je založená na vý-
raznej gravitačnej poruche zo sme-
rom 140–320°. Táto trhlina je veľmi 
dobre pozorovateľná aj na povrchu 
ako výrazná terénna zníženina. Do-
teraz známe priestory v Priepasti  
v Pravnáči predstavujú len malú 
časť rozsadliny nachádzajúcej sa  
v J-Z svahoch Pravnáča. O jej väč-
šom rozsahu svedčia silné prievany 
vanúce z otvoru priepasti najmä v 
zimnom období.

♦ ♦ ♦

Opis Previsu nad Liptovskou  
Annou

V tesnej blízkosti turistického 
chodníka vedúceho z Liptovskej 
Anny na Pravnáč sa nachádza pri-
bližne 150 metrov výškovo pod 
vrcholom zaujímavý podzemný 
priestor vzniknutý mrazovým zvet-
rávaním a koróziou atmosférických 
vôd. Pre jeho charakter sme mu 
dali názov Previs nad Liptovskou 
Annou. Jeho vchod juhovýchodnej 
orientácie je vysoký 1 meter a širo-
ký 4 metre. Za ním sa podzemný 
priestor mierne dvíha a je možné sa 
tu postaviť. Náhodným návštevní-
kom slúži tento podzemný priestor 
ako úkryt pred nepohodou. Seve-
rozápadne od m.b. 1 sme našli v 
pukline zasunutý zaujímavý drob-
ný predmet. Podľa vyjadrenia Dr. J. 
Bártu sa jedná o klobúkovú ozdobu 
z alpakového plechu, pravdepodob-
ne z obdobia pred 1. svetovou voj-
nou.
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V jednom z predchádzajúcich čísiel Spravoda-
ja SSS (Obuch J. 1994) sme apelovali na jasky-
niarsku verejnosť, aby registrovala výskyt kostí 
v jaskyniach. Prvými výsledkami spolupráce s 
jaskyniarmi sú zbery kostí z novoobjavených 
priepastných jaskýň pod Kľakom na Muránskej 
planine a Dedkovské diery c Tajovskom krase.

Dňa 23. 11. 1994 sme vykonali zbery osteolo-
gického materiálu v jaskyni Dedkovské diery v 
tajovskom krase pri Banskej Bystrici. Jaskyňa sa 
nachádza v severnom úbočí planiny v nadmor-
skej výške 830 m (podrobnejší popis podáva 
Kurka, 1993). Kosti sme vyzbierali z troch častí 
jaskyne. Prehľad determinovaných druhov je 
uvedený v tabuľke 1.

1. Vo vstupnej chodbe boli zvyšky kostí v 
pukline 5 m od vchodu a 1 m nad súčasným 
dnom. Pôvodne bol vchod zavalený sutinou. 
Pri sprístupňovacích prácach bola zemina 
premiestnená na haldu pred vchodom. So 
zeminou bola odstránená aj cca 10 cm hru-
bá povrchová vrstva kostí pri pravej stene. 
Vyzbieraná vzorka je len nepatrnou časťou 

pôvodného materiálu. Umožňuje ho však 
orientačne zaradiť do jaskynnej tanatocenó-
zy netopierov s dominanciou troch druhov: 
netopier veľkouchý (Myotis bechsteini), neto-
pier fúzatý (Myotis mystacinus) a ucháč svet-
lý (Plecotus auritus). Pôvodná väčšia vzorka 
by zrejme obsahovala podstatne väčší počet 
druhov netopierov. Podľa druhového zlože-
nia možno predpokladať subfosílny vek kos-
tí. Oproti iným náleziskám tanatocenóz zo 
slovenských jaskýň je zvláštnosťou poloha  
v blízkosti vchodu. Mŕtve netopiere boli 
pravdepodobne na toto miesto premiestnené  
z iných častí jaskyne naplavením alebo kunou 
skalnou. Samotná vstupná chodba je príliš 
malá na to, aby priamo v nej hibernoval v mi-
nulosti väčší počet netopierov.

2. Pod upravenou vstupnou šachtou sa z pô-
vodných vyššie položených priestorov, ktoré 
sú teraz vyplnené zeminou, zosypalo menšie 
množstvo kostí. Malá vzorka je charakterizova-
ná pestrým spektrom druhov netopierov z ne-
určitého veku.

Osteologický prieskum 
v jaskyni 

Dedkovské diery
Ján Obuch, Martin Kurka

Časť jaskyne vchod šachta dno pr. Spolu
Druh zber č. 1 zber č. 2 zber č. 3 ks %
piskor vrchovský (Sorex alpinus) – – 3 3 1,7
netopier fúzatý (Myotis mystacinus) 12 1 1 14 7,8
netopier brandtov (Myotis brandti) – 1 2 3 1,7
netopier riasnatý (M. nattereri) 1 – – 1 0,6
netopier veľkouchý (M. bechsteini) 16 1 5 22 12,3
netopier obyčajný (M. Myotis) – 1 4 5 2,8
večernica čierna (Barbastella barb.) – – 1 1 0,6
ucháč svetlý (Plecotus auritus) 13 1 – 14 7,8
plch obyčajný (Glis glis) – – 114 114 63,7
hrdziak hôrny (Clethrinomys glareolus) – 1 – 1 0,6
salamandra škvrnitá (Salamandra salam.) – – 1 1 0,6
Spolu ks 42 6 131 179 100

Tabuľka l: Prehľad determinovaných druhov z 3 častí jaskyne
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3. V rozsiahlej sieni o rozmeroch 50 × 80 m 
na dne priepasti sa nachádzalo väčšie množstvo 
kostier cicavcov, prevažne plchov obyčajných 
(Glis glis). Kostry boli rozptýlené jednotlivo, 
prevažne v hromádkach na hlinitom alebo sin-
trovom dne, najväčšia koncentrácia kostí bola 
na vyvýšených balvanoch. Okolo niektorých 
kostier boli zachované organické zvyšky z roz-
kladu tiel. Jedná sa teda o recentný vek kostí. 
Všetky kostry boli sfarbené do červenohneda 
a lebky sa pri dotyku rozpadávali. Z toho usu-
dzujeme na agresívnu, asi alkalickú reakciu 
vody a hlinitého substrátu v jaskyni. Plch oby-
čajný patrí k častým obyvateľom jaskýň a do-
káže sa pohybovať aj v kolmých stenách prie-
pastí. Zvonovité dno priepasti Dedkovské diery 

však účinkuje ako prirodzená pasca. Je to naša 
prvá vzorka jaskynnej tanatocenózy s dominu-
júcim zastúpením plcha obyčajného. Netopiere 
tvoria len okolo 10 % prímes. Na dne priepasti 
sa nachádzal väčší počet žijúcich salamandier 
škvrnitých. V jaskyni sme nepozorovali výskyt 
zimujúcich netopierov.

Literatúra:

Kurka, M., Štubňa, L.,1993: Jaskyňa Dedkovské 
diery. Spravodaj 1: 17 – 19

Kurka, M.,1994: Jaskyne a priepasti Tajovského 
krasu. Spravodaj SSS 2: 4-7

Obuch, J.,1994: Druhy osteologických nálezísk 
v krase. Spravodaj SSS 2: 19 – 24
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Chorvátsky projekt Lukina jama 94 sa usku-
točnil v čase od 30. júla do l3. augusta, a sku-
pina slovenských jaskyniarov (Z. Ágh, M. Grif-
lík, E. Kapucian, J. Vykoupil a autor príspevku) 
sa ho zúčastnila pracovným, 1355 m hlbokým 
zostupom, od teraz už spodného vchodu systé-
mu, po dnové sifóny. Našou úlohou bol najmä 
transport materiálu v prvej etape expedície. Tri 
dni, strávené v podzemí, znamenali skoro per-
manentné lezenie a teda aj slušnú zaberačku.

Z informácií, ktoré nám zaslali pán Vlado 
Božič, predseda Komisie za speleologiju Hrvat-
skog planinarskog saveza, organizátora pod-
ujatia, a Darko Bakšič, Darko Troha a Hrvoje 
Cvitanovič, členovia SO PDS Velebit a SO PD 
Dubovac, vyberáme:

„V samotnej Lunej jame vyvrcholilo všeobecné 
snaženie 136 účastníkov výpravy (počítané spo-
lu so Slovákmi) útočným ponorom Teo Baršiča 
a Zorana Stipetiča, dlhým 55 m a hlbokým 6 m 
(hladina vody v záverečnom sifóne bola o 1 m 
vyššie, než v roku 1993) Pokračovanie bolo voľ-
né, no pre podstatnejší postup je treba špeciál-
nejšie vybavenie a jeho väčšie množstvo. V 4 °C 
studenej vode boli použité tzv. mokré neoprény). 
Nový potápačský pokus je pripravený v rámci 
tretej expedície v Hajdučki kukovi od 1. do 15. 
júla 1995.“

V hĺbke 1100 m sa od hlavného ťahu dnes 8. 
najhlbšieho systému sveta odpája tzv. Vjetroviti 
kanal, parelelná vetva, vedúca do hĺbky 1300 m. 
Menšie objavy realizovali chorvátski jaskyniari 
v odbočkách na dne v smere proti prúdu pod-
zemného toku.

Okrem Lukinej jamy bolo v okolí preskúma-
ných ďalších dvadsať lokalít menších hĺbok. 
Presnejšie údaje zatiaľ nemáme, no ešte počas 
našich prác v Manuáli II dosiahla v jednej z 
nich mladá štvorčlenná skupinka cez 190 m, 
iná priepasť vraj pokračuje a keď sme z Velebitu 
odchádzali, Chorváti pripravovali reexploráciu 

S.U.K. (resp. Ledenice) s úmyslom rozšíriť úži-
nu pri dne. Po lete navštívili región tri razy, a 
my sami sme zvedaví, či sa opäť nejaký „sci-fi“ 
prienik nepodaril náhodou v niektorej nami 
skúmanej, či objavenej priepasti. V tom prípa-
de dáme vedieť. Tabuľka najhlbších systémov 
Chorvátska vyzerala v auguste takto:

1. Lukina jama- Manuál II      -1392m  S  Velebit
2. Stara škola  -576   Biokovo
3. Vilimova jama (A 2)  -572  S  Biokovo
4. Ponor na Bunjevacu  -534  S  Velebit
5. Jama pod Kamenitim  
     vratima  -520   Biokovo
6. Fantomska jama  -477   Velebit
7. Munižaba  -488   Velebit
8. S.U.K.(Ledenica)  -432  S  Velebit
9. Nova velika  -380   Biokovo
10. Jama kod Rašpora  -361   Čičarija
–
–

18. Xantipa  -313  S  Verlebit

Značka S znamená, že na výskume lokality 
majú výrazný podiel slovenskí jaskyniari, vo Vi-
limovej jame postúpili splitskí speleológovia  
v roku 1993 o 7 m do hĺbky, najrozľahlejší pod-
zemný priestor vo Velebite je dóm priepasti 
Mamet, 206 m hlbokej, o rozmeroch 150 × 75 ×  
200 m. Do začiatku augusta 1994 bolo  
v Chorvátsku známych 52 jaskýň hlbších než 
200 m a 36 dlhších ako l km. Systém Dulin po-
nor – Medvedica dosahuje 16 396 m.

Vedúcim expedície Lukina jama 94 bol Bran-
ko Jalžič zo SO PD Železničar, podporilo ju 
tridsať sponzorov – napr. Toyota – dodávkové 
automobily, Olympus – filmy, fotoaparáty do 
trvalého vlastníctva ap. Prebiehala tu speleolo-
gická škola, na povrchu boli realizované teodo-
litové mapovania (na základe spresnenia údajov 
je prevýšenie spodných hrán Lukinej jamy a Ma-

Podzemný Nanga Parbat

Branislav Šmída
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nuálu II 37 m a ich nadmorské výšky 1438 resp. 
1475 m, posledný dosiahnutý bod sa nachádza 
83 m nad hladinou mora v hĺbke 1355 m. V 
roku 1993 bola hĺbka braná od postranných 
šachtovitých otvorov, ktoré sú o 5 m vyššie od 
dolnej hrany pažeráka jaskynnej sústavy. V pod-
zemí bolo uskutočnené detailné vzorokovanie 
stien za účelom zostavenia geologického profi-
lu, odber sedimentov a vody na bližšiu analýzu, 

meranie teplôt vzduchu. Na dno Lukinej jamy 
zostúpili aj S. Božič, premožiteľ Mt. Everestu, 
štyri jaskyniarky, nakrúcal sa film a bude zosta-
vená reprezentačná publikácia.

Hlavnou senzáciou je nález neznámeho živo-
čícha v riečisku pri dne „Lukiny“. „Zvier“(pres-
né vedecké pomenovanie zatiaľ nepoznáme) 
má výzor podobný pijavici, ale s dosť ostro di-
ferencovanou, azda hlavou. Na koncoch tela má 
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prísavkovité otvory, slúžiace na pohyb, po jeho 
bokoch množstvo príveskov. Dlhý je 3 – 4 cm, 
celý biely, bez očí. Podľa vyjadrenia B. Jalžiča 
ide po známom dinárskom jaskynnom mlokovi 
Proteus anguineus azda o najvýznamnejší objav 
typického troglobionta, a zároveň prvý v takej 
hĺbke. (Škoda, že sme sa dolu v Lukinej jame 
nepozerali v potoku pod nohy trocha viac...).

Ako prebiehal náš zostup?
1. augusta, niečo po piatej hodine poobede, 

nastupujeme do „Lukiny“ s Erikom a Limom 
(Svietlan Hudec). Ten jej podstatnú časť vy-
strojoval, lepšieho parťáka si želať nemôžeme. 
Zostavil aj schému úvodnej etapy zostupov, 
ktorých cieľom bolo pokračovať v dobudovaní 
lanovej sústavy od -600 m po dno, transport 
bivakovacieho materiálu a potravín, orientač-
ný zánor v sifónovitých jazerách plus prieskum 
prítokov a odbočky v 1100 m. Jedna vec je však 
plán, druhá skutočnosť. No napriek tomu, že sa 
muselo čiastočne improvizovať, nakoniec všet-
ko dopadlo na jednotku.

Z Manuálu II sme výborne rozlezení, tak 
ani príliš zvláštne nám nepripadá, že sa práve 
hotujeme prekonať slovenský hĺbkový rekord. 
Spúšťanie ide rýchlo. Prekvapení sme zmenami 
ľadovej konfigurácie v úvodnom úseku, od roku 
1992 sa zmenil na nepoznanie. Nasledujú zúže-
né meandrovité šachty a blížime sa ku Whiskey, 
príkrej firnovej strmine v -328 m, kde bola vlani 
zaklinená mohutná kocka ľadu. Pre bezpečie 
lezcov musela byť dolu zafixovaná lanami ako 
pavučinou.

Do -540 m kotvenie za kotvením, kde je 
tomu koniec? Kde má táto jama dno? Niektorí 
Chorváti považujú túto priepasť za najhlbšiu 
vertikálu sveta. Pri troške snahy, vezmúc do 
úvahy také kritériá, ako napr. pri Provatine, to 
možné akceptovať je.

V chodbovitom úseku v -748 m (tu bude nový 
bivak) si konečne odfúkneme. S Erikom máme 
každý dva totálne nabité transportiaky, Lima 
dokonca tri. Jeden z chorvátskych jaskyniarov 
nedával v prvej priepasti pri zaťažovaní zlanova-
cej brzdy pozor a tá sa mu zlomila. Len Shunt 
ho zachránil pred pádom, no materiál troj-
člennej skupiny, v ktorej bol, (vyliezla späť na 
povrch) sme museli prevziať my. Je to ako mať 
na pomocných šnúrach zaveseného slabšieho 
chlapa ako pri záchrane, ale po tých stovkách 
metrov vo vise to človek cíti. Dobiehame troji-
cu, ktorá vyštartovala do priepasti už ráno. Nás 

zasa dostihla partia Damir a spol. Po hodine 
zostupujeme spoločne do obrovského dómu s 
balvanitým dnom o ploche 50 × 100 m. Hĺbka 
-958 m, miesto spodného bivaku. Je približne 
pol dvanástej, postavíme si stany, varenie a po-
ďho do spacákov.

Boli síce za 300 DM za jeden, úžasne teplé, ale 
čo, keď po 2 hodinách „zarezávania“ nás Lima 
budí, že sú tu naši a čo s nimi. Damirova sku-
pina odišli vystrojovať len pred chvíľou, dolu to 
teda nejde. A Zolo, Marcel a Jano sem doslova 
„zleteli“. Tých skoro 1000 m absolvovali za ne-
uveriteľné tri hodiny! Mladučkí Chorváti, kto-
rých predbehli, asi nechápali.

Tak sme teda dospali. Skúšame to dvaja v jed-
nom spacom vreci. Ledva sa zapneme. Možné 
sú len dve polohy, na boku, s telom „fest“ na 
kamarátovi zozadu, ako s milenkou, ale s ruka-
mi medzi jeho nohami, či opačne, inak to nejde. 
Obrat, keď už je telo úplne odkrvené, znamená 
aj prebudenie oboch a všetkých naokolo, ako sa 
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zúrivo zmietate v minime priestoru a o chvíľu 
tak robia aj susedné „dvojhlavé larvy“! Úprim-
ne závidíme Chorvátom v stave vedľa, no vôbec 
nie Janovi s Limom, lebo to sú už poriadne kusy 
chlapiskov. Ani Ivicovi. Zbehol sem z horného 
bivaku, čakajúc správu od potápačov. Tí nie a 
nie zdola vyliezť. Ivica pobehuje, zahrievajúc 
sa okolo stanov, nakoniec to vzdáva a vracia sa 
hore ku svojim.

Aspoň bolo teplo. Obliekame mundúry, le-
zecké veci a o desiatej sa mordujeme v úžine 
tesne pod bivakom, kde si naposledy vraj ktosi 
s Chorvátov natrhol šľachu. Lima predpokladá, 
že s pomôckami neprejdeme, to však podcenil 
skúsenosti z Malokarpatských plaziviek. Ná-
stup je do 200 m hlbokej studne a montovať si 
Spelety či všelijaké špagáty v rozpore v jej ústí 
sa nikomu nechce, tak radšej bojujeme. Podarí 
sa to všetkým, len Lima nemôže prejsť ani bez 
vecí. Nadávajúc 
s komentárom: 
„Eto psihologi-
ja!“ zabalil postup  
v Bivaku. My po-
kračujeme.

Šachta je na za-
čiatku v rozláma-
nej hornine a mo-
ment nepozornosti 
zapríčiňuje zhode-
nie kamennej spŕš-
ky. Marcela zasa-
huje úlomok, veľký 
ako päsť, rovno do 
zátylku, skoro zo 
stometrovej výšky! 
Odkväcol do krát-
keho stavu bezve-
domia... Sám sa za 
chvíľu pozviecha a 
so šrámom na koži 
zostupuje. Blahore-
číme systému Stop 
– Petzl, má ho prvý 
raz.

Priepasť sa mení. 
Studne sú rozší-
rené na viac ako 
10 m, dopredu 
po trhline steny 
niet. Surový cha-
raktzer umocňu-

jú mimo rozsiahleho priestoru tmavé steny, 
silná ozvena a zima 2 – 4°C. Pod hranicou 
1150 m náhle systém ožíva. Malátna Anna 
nám dáva rada prednosť, už sú tu aj Darko  
a Damir. V sifóne sa zanorili – 4 m. Našu komu-
nikáciu narúša hukot silného prítoku, ktorý tu 
vytvára estetické kaskádovisko. Ešte posledná 
vertikála – a sme na dne.

Jeden si zvýskne, druhý zahryzne do sladkej 
tyčinky odloženej do gumovej čižmy, iný sa sna-
ží obsiahnuť čelovkou rozsiahle jazero. Na pa-
miatku schovávame do kombinéz zopár pekne 
opracovaných valúnikov, na ceduľku nad sifó-
nom píšeme: Boli sme tu. Parobci zo Slovenska. 
2. augusta 1994. Pred nami sa dotklo týchto 
miest len deväť jaskyniarov.

Sme teda presne v polovici cieľa. Treba sa 
vrátiť. Zase tie desiatky kotvení (celkovo sme 
ich napočítali 56 a tri deviátory). Jaskyňa je vy-

strojená pedantne. 
Chorváti nerobia 
na medzikotve-
niach takmer žiad-
ne oblúky lana, ale 
zvykli sme si na to. 
Dobré je, ako sú 
vertikály vždy po 
20 – 30 m prekot-
vené, maximálna 
dĺžka bola u jed-
ného 90 m. Také 
lezenie, to je nor-
málne parádička. 
Nutné je ale po-
dotknúť, že robiť 
sem samostatnú 
akciu bez dopredu 
nainštalovaných 
lán, alebo super-
podrobného tech-
nického popisu, je 
zabitou záležitos-
ťou. Drobnú dieru 
po spite si zostu-
pujúci ťažko všim-
ne, v priestranných 
studniach vníma 
viac hĺbku. Ale 
zase, spraviť si tak 
obojsmerný tra-
verz Lukina Jama 
– Manuál II môže Sunčica Hraščanec -1270 m  Foto: Darko Troha
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byť hodnotným športovým výkonom i zážit-
kom. Ktovie, komu sa to podarí prvému. Dvere 
pre „inostrancov“ tu zatiaľ príliš otvorené nie 
sú... Lezecky vyložene atraktívna Lukina jama 
je bezpečne zdolateľná bez rizika smrtiacich vo-
dopádov len v krátkom období júl – august a 
možno za tuhej zimy, kedy je sem ale nesmierne 
ťažký prístup ďaleko od poslednej odhrnutej 
komunikácie. Predpokladáme, že sa tu budú 
robiť poradovníky a rôzne obmedzenia, ako je 
tomu povedzme pri Gouffre Berger.

Tesne pod II. bivakom dobiehame Damira. Je 
to sila! Na nohách je už viac ako 35 hodín, za 
sebou má zostup na dno, pri tom vystrojovanie, 
transport, ponáranie sa a ešte vlečie so sebou 
plný vak geologických vzoriek. Prezývajú ho 
Mrcina, prečo, nevieme, je iste najvýkonnejší z 
celej expedície.

Jano, Zolo, a Marcel zalíhajú ako „bejbata“ 
smeje sa Lima. S ním a Erikom po krátkom ob-
čerstvení lezieme k hornému bivaku, každý ako 
vládze, už bez priameho kontaktu.

Ten je pre zmenu vlhkého typu. Stan i spa-
cáky sú premočené, na rímsach s jazierkami 
sa s nimi asi chorvátski jaskyniari nemazna-
li. V bonekane neviem, čo je pot a čo voda. 
„Ráno“, už 3. augusta, zisťujem, že som na 
pol tela zo stanu von. Niekto zabudol stan z 
druhej strany zapnúť. Tak preto mi na hlavu 
bola taká zima!

O 2.00 hod. v noci sú vypudení Slováci zo 
spodného bivaku výkrikom „Sména“ a Troha, 
Sunka a Kabič otvárajú našim na spacákoch 
uzávery. Sména!, reve veselo na I. bivak Marcel, 
dupotajúc čižmami prebehne okolo stanu a už 
je aj zavesený na lane. O desiatej je už definitívne 
vonku a za ním postupne aj my všetci ostatní.

Predtým ešte minieme prítok z Manuálu II. 
Lanu, ktoré nám sem spadlo počas výskumu 
tejto jaskyne, sa von nechce. Od Whiskey padá 

znova a tak si pridávam k rekordu ešte 60 m 
dolu a hore, okomentujúc to živými personifi-
káciami.

Prvý kontakt so svetlom pri vstupnom otvore 
je spontánny a jaskyňou buráca: „Pivóó! Preva-
lín sa cez hranu. Vonka je tak krásne... Z toho 
neustáleho žumarovania mi ešte mimovoľne 
trhá rukou i nohou.

Cestou dole svahom neustále padáme. Neču-
do, kto by nezabudol po troch dňoch po lane 
chodiť?

Čo na záver? Do Velebitu nie je ďaleko a tak, 
ak to pôjde, možno bude aj Velebit 95. Nepridá-
te sa? A objavy? To sa nechajte prekvapiť...

-------------

P.S.
Chorvátsky jaskyniar Darko Bakšič (SO PDS 

Velebit) nám tesne po odovzdaní materiálov 
príspevku (Podzemný Nanga Parbat) zostavova-
teľom Spravodaja SSS poslal ďaľšie informácie:

Najhlbšia z nových lokalít, preskúmaných 
počas troch akcií v regióne Hajdučki kukovi, 
realizovaných už po expedícii Lukina Jama 94, 
o ktorých sa v článku zmieňujeme, je priepas-
ťovitá jaskyňa G-6, hlboká 212 m, s vchodom o 
rozmeroch 20 × 60 m.

Spojenie Manuálu II s Lukinou jamou je pod-
ľa chorvátskych meraní a korektúr v mapových 
plánoch v hĺbke -558 rel. od vchodu Lukinej 
jamy. Vzhľadom na nezmenené nadmorské výš-
ky oboch otvorov, 1438 m a 1475 m (+ 37 m) to 
dáva v súhrne (a pre nás potešiteľných) -595 m 
rel. pre celkové prevýšenie Manuálu II.

Premeriavanie S.U.K. (Ledenice) sa tiež trošku 
odlišuje od našich -432 v roku 1993. Chorvát-
skych -451 m ju však tým pádom zaraďuje v reb-
ríčku najhlbších lokalít krajiny už na celkové 7. 
miesto, pred jaskyňu Munižaba.
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V roku 1993 speleoklub Malá Fatra nadvia-
zal kontakty s francúzskym Spéleoclub Aubois 
z Troyes, 100 km východne od Paríža. Po ich 
návšteve v lete 1993, ktorá mala viac turistický 
ako jaskyniarsky charakter, sme sa začiatkom 
augusta 1994 vybrali na tentoraz viac jaskyniar-
sku exkurziu po jednom z najsevernejších kra-
sových území vo Francúzsku.

S.C.A. (Spéleoclub Aubois) vykonáva svoju 
činnosť v departmente Aube, ktorého sídlom 
je starobylé mesto Troyes v juhovýchodnej 
časti Champagne Ardenne. V klube je aktívne 
činných asi 15 jaskyniarov, ktorí pracujú v kra-
se dosť odlišnom od nášho horského v Malej 
Fatre. No po porovnaní dĺžok a hĺbok objave-
ných priestorov sme zistili, že máme veľa spo-
ločného fanatizmu.

Z denníka expedície:
2.8.1994, 16 00
Na Bratislavskej autobusovej stanici sa do 

autobusu Bratislava – Paríž tlačia aj dvaja ob-
jemom svojich batožín vzbudzujúci podozrenie 
(u niektorých aj obdiv) Ľudo Kubáni a ja.

Remeš, o 18 hodín neskôr.
Stretáme dvoch kolegov a členov S.C.A. Cau-

de a Jenotte a ešte v ten deň, po turistickej náv-
števe Remeša aj Champagne, sa polospiaci zú-
častňujeme pravidelnej schôdze klubu.

4.8.
Spolu s našimi hostiteľmi odchádzame k 

obci Fontette, v ktorej býva prezident klubu a 
v ktorej okolí sa nachádza väčšina z ich praco-
vísk. Dopoludnia sme zostúpili do Gouffre de 
Nide, kde sme popmohli pri príprave odstrelu 
na dne v – 12 m a popoludní sme navštívili ich 
najväčšiu jaskyňu Gouffre des Fosses, v ktorej 
prekonanie úžin v roku 1981 a následný objav 
ďalších priestorov pod vstupnými šachtami 
(-35 m) pomohli dosiahnuť dno v -89 m a klub 
taktiež zvýšil svoju aktivitu nielen na tejto lo-
kalite. V jaskyni sme tiež strávili asi 6 hodín a 

videli sme tiež aj Réseau Ouest, krásne vyzdobe-
nú časť prístupnú z najväčšej šachty P 25. Nie-
ktorým nemenovaným členom našej miniexpe-
dície robil návrat cez spomínané úžiny značné 
problémy, ktoré neskôr šalamúnsky zdôvodnili 
„dlhými stehennými kosťami” vzpriečujúcimi 
sa v meandrovitých úžinách.

5.8.
Presúvame sa do departmentu Yonne a to do 

oblasti meandra pri obci Arcy na rieke Cure. 
Rieka, ktorá sa tu v jednej časti meandra priblí-
žila asi 600 m k svojmu pokračovaniu na druhej 
strane meandra si okľuku v pôvodnom koryte 
snaží skrátiť a prevŕtala okolitý vápenec v dĺžke 
približne 3 km množstvom dier.

Pomáhame Arnoldovi z S.C.A. s transportom 
potápačského haraburdia, ktoré použil v hlb-
ších partiách Grotte Perte des goulettes. Po jeho 
vynorení sa dozvedáme, že k 300 m prístupným 
nám suchozemcom a 200 m známym potápač-
mi, pridal ďalších 200 m, teda k druhej strane 
meandra mu chýba iba pár desiatok metrov.

Na druhý deň
Navštevujeme už našim predhistorickým 

predkom známu jaskyňu grotte d Arcy spolu 
so speleoarcheológmi z asociácie CORA, ktorí 
nám ukazujú svoje pracovisko a nástenné maľ-
by v tejto vo Francúzsku najsevernejšej predhis-
toricky obývanej jaskyni.

7.8.
Po návrate do oblasti Fontette sa zúčastňuje-

me na prieniku po odstrele v Gouffre de Nide z 
-12 do -15 m.

8.8.
Odchádzame do oblasti SZ od Dijonu (dep. 

Cote d. Or) a navštevujeme jeden z najznámej-
ších systémov, Gouffre Combe aux Prétres, kto-
rý sa svojou polohou na severe stal atrakciou 
pre holandských a belgických jaskyniarov. Zo-
stupujeme do -55 m až k rieke a ňou kráčame 

Tomáš Masár
Terchovci v krajine 

galského kohúta
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5 km po jednej z vetiev tohto systému. Tu sa po 
prvýkrát stretávame so speleológiou vo veľkom. 
Vo vstupnej šachte je na jednom mieste (asi  
1 štvorcový meter) 11 spitov a podľa našich 
priateľov tu nie je zvláštnosťou, keď je vystro-
jená 4 lanami súčasne a na tomto krátkom úse-
ku sa pod vstupnými studňami čaká aj viac ako  
2 h na výstup.

Tento fakt nám potvrdil aj systém, ktorý pou-
žíva miestna polícia. Za účelom zníženia počtu 
nehôd doporučuje jaskyniarom pred návštevou 
systému ohlásiť vopred miesto, mená osôb a ho-
dinu návratu žandárom, ktorí v prípade, že sa v 
dohodnutej dobe neozvete na telefónne číslo 17 
(niečo, ako u nás 158), zorganizujú záchrannú 
akciu.

Neskôr sme navštívili mohutnú vertikálu Go-
uffre de Soucy (-56 m) a pri návrate v dedin-
ke Touillon Gouffre de la Mare (-45 m) ktorá 
sa svojím rútivým charakterom odlišovala od 
ostatných v oblasti. Zaujímavý bol aj vstup do 

tejto jaskyne. Na obecnom parkovisku sme sa 
prezliekli a tam aj vliezli do kanála po jeho od-
krytí. Charakteristický vzhľad zvonku potvrdil 
nám aj zápach menšieho vodopádiku, pod kto-
rým bola vstupná vertikála. Nebolo teda vyhnu-
tia a po jej zlanení prehlušil tento zápach aj ten 
náš vlastný.

10.8.
Les Grandes Chapelles.
Naši priatelia nám ukazujú zaujímavé podze-

mie tejto obce. V celej oblasti je krieda a v jednej 
studni našli podzemné priestory vedúce pod 
kostol. Postupne odhaľujú tieto chodby, ktoré 
sú miestami zrútené a ktoré využívali miestni 
veriaci ako úkryt pred nájazdmi Barbarov.

O deň neskôr
Navštevujeme podzemný kameňolom v Sa-

vonniers en Perthois a po chvíli jazdy autom v 
podzemí (po celú dobu sme používali najlepšie 
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transportné vozidlo – Ford Fiesta zlatá metalý-
za tzv. SPELEO CAR patriace Claudovi) stojíme 
neďaleko 28 m vertikály, ktorá bola úvodom 
do Gouffre Sonette (-63 m). Po jej zlezení sme 
sa rozlúčili s Ľudom. Ja som ostal až do kon-
ca augusta a počas tohto pobytu sme navští-
vili jaskyne v Franche – Comté v oblasti Jura.  
Z tých väčších spomeniem Gouffre de Pour-
pevelle (-106 m, 9 km),Gouffre de la Legarde  
(-219 m) a zostúpenie cez Gouffre de la Baume 
des Crétes (-200 m) až k riečisku šiesteho najväč-
šieho systému vo Francúzsku Réseau Verneau  
(30 900 m)

To bolo z našej návštevy v už známych jasky-
niach severného Francúzska všetko. Bolo zau-
jímavé spoznať francúzsky systém práce a po-
rovnať ho s našim. Teraz, keď všetci hovoria o 
ceste do Európy, dovoľte, aby som upozornil, že 
v Európe sú už tak ďaleko, že počet „ponuky“ 
jaskyniarov ďaleko prevyšuje „dopyt“ po nich. 
A preto je v európskych jaskyniach neporiadok 
aj tam, kde sa dostanú len jaskyniari. Chceme 
ísť naozaj do Európy? Alebo začneme už teraz 
(nie ako naši francúzski kolegovia, ktorí plačú 
nad rozliatym mliekom) vynášať použitý karbid 
v igelitkách z jaskyne a hádzať ho do popolníc?

Jaskyňa Daján Derchén aguj je najzaujíma-
vejšou a najdlhšou, ktorú sa podarilo zamerať 
a preskúmať členom expedície AGUJ ’94. Na-
chádza sa v malom krasovom ostrove na seve-
re Mongolska, približne 15 km od mongolsko 
– ruskej hranice. Najlepší prístup k jaskyni je 
od sútoku riek Egin-gol a Uur-gol. Odtiaľto 
na sever proti toku Uur-golu, približne po 15. 
kilometroch sa na ľavom brehu rieky nachá-
dzajú trosky kláštora Daján Derchén. V tesnej 
blízkosti kláštora tečie malý ľavostranný prítok 
Uur-golu, potôčik Dirch. Približne 20 kilomet-
rov proti jeho prúdu sa na ľavej strane nachá-
dzajú vápencové bralá, v ktorých je už z diaľky 
viditeľný štvorcový vchod do jaskyne.

Daján Derchén aguj je vytvorená v malom 
krasovom ostrove s plochou len 0,1 km², ktorý 
je vklinený medzi nekrasovými vulkanickými 
horninami. Vek karbonátových hornín v kto-
rých je jaskyňa vytvorená sa zaraďuje do spod-
nopaleozického až predkambrického veku. Ide 
teda o veľmi staré mramory, ktorých vek sa od-
haduje na 570 miliónov rokov. Ich maximálna 
mocnosť tu dosahuje len 80 metrov. Vytvárajú 
lavicové polohy s 30° sklonom na S-Z.

Vchod do jaskyne sa z diaľky javí ako začiatok 
umelo vytesanej štôlne štvorcového profilu. Av-
šak už pri bližšom pohľade je zrejmé, že ide o 
úplne prirodzený otvor vzniknutý špecifickým 
zvetrávaním hrubolavicového mramoru. Za 

vchodom s rozmermi 5 × 5 metrov sa nachá-
dza malý dvojmetrový skok, ktorý je však na 
severozápade zošikmený a práve tu je najpoho-
dlnejší prístup do podzemia. Hneď vo vstup-
nom dómovitom priestore s rozmermi 10 × 5 
m s priemernou výškou 6 metrov sa nachádza 
pozoruhodnosť jaskyne – šamanisticko-lámais-
tický oltár. Severozápadne od hlavného vchodu 
sa nachádza komín ústiaci na povrch, ktorému 
sme dali názov Holubí. Tento vchod sme nazva-
li podľa množstva suchého trusu z divých holu-
bov, ktorý sa tu nachádza vo väčšom množstve. 
Juhovýchodne od oltára vybieha tesná chodba, 
ktorá sa po troch metroch delí na dve časti. Ju-
hozápadná vetva po 8. metroch ústi na povrch 
a východná pokračuje priamo do masívu. Táto 
sa však po 15. metroch spája s hlavným ťahom 
jaskyne. Za zaujímavú tu pokladáme 8. metrov 
hlbokú zaľadnenú priepasť, ktorá sa nachádza 
v tejto časti jaskyne. Severovýchodne od oltáru 
sa nachádza krátka a tesná chodba Echín Umaj, 
čiže matkino lono. Podľa mongolskej tradície 
kto do tohto otvoru vojde hlavou, dnu sa otočí 
a opäť hlavou vyjde von, zbaví sa všetkých hrie-
chov a zabezpečí si šťastie na celý nasledujúci 
rok. V tesnej blízkosti Echín Umaj sa nachá-
dza modrá hodvábne šatka s trojicou tigrov, 
ktorí symbolicky strážia prístup do ďalších 
priestorov. Za touto šatkou pokračuje úzka, ale 
až 3 metre vysoká chodba smerujúca na severo-

Ján Vajs, Peter Holúbek
Jaskyňa 

Daján derchén aguj
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východ. Po 12. metroch ústi do priestoru s roz-
mermi 20 × 5 m s priemernou výškou 3 metre. 
Na severozápade tohto priestoru sa nachádza 
ľadové jazierko. Dva tesné a neprielezné kaná-
liky vedúce z tohto priestoru na severovýchod a 
juhozápad sú zaľadnené a nachádza sa tu srieň, 
ktorá svedčí o prúdení vzduchu. Zo severový-
chodu tohto priestoru vybiehajú na sever dve 
komínovité chodby, ktoré po 10. a 25. metroch 

ústia do sienky kde sa nachádza obetné ovo. V 
kratšej chodbe sa nachádzajú drevené rebríky a 
v dlhšej drevená klada, po ktorej je možné do-
stať sa do ďalších priestorov. Tesné komínovité 
kanály ústia do úzkej puklinovitej chodby vyso-
kej 3 metre a širokej 1,5 metra. Na juhovýchod 
odtiaľto smeruje priestor o pôdoryse 12 × 5 m 
s priemernou výškou 3 metre. Nachádza sa tu 
nad dymom očiernenom stalagmite obetné ovo. 
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Z tohto priestoru vybieha na juhozápad stúpa-
júca chodba, ktorá po 20 metroch zaujímavo 
končí v nekrasových horninách. Na severový-
chod od spojenia obidvoch komínovitých kaná-
lových chodieb smeruje výrazný koridor, ktorý 
si 45 metrov zachováva svoj smer. Jeho výška je 
do 5 metrov a šírka maximálne 4 metre. Po 45. 
metroch sa chodba zužuje na plazivku, ktorá 
po 13. metroch ústi do rozmerného priestoru. 
Tento smeruje priamo na sever. Po 70. metroch 
je ukončený mohutným závalom. Aj tu sa na-
chádzajú obetné ová. Jedno z nich je 20 a druhé 
35 metrov vzdialené od ukončenia jaskyne. Obi-
dve sú postavené z kameňov nachádzajúcich sa 
v sutinovisku.

Z hľadiska človeka má jaskyňa najväčší výz-
nam ako náboženské miesto, kde najskôr svoje 
obrady vykonávali len šamani a vyznávači ša-
manizmu. Neskoršie, po roku 1936, po vypálení 
kláštora Daján Derchén churé sa k šamanistom 
pridali aj lámaisti. Tak vznikol zaujímavý eku-
menický chrám v jaskyni, ktorý využíva mystic-
kú silu podzemia a hru svetla.

Pred príchodom lámaistov tu bolo postavené 
klasické ovo. Na kamennom základe bola navŕ-
šená skalná pyramída, do ktorej boli zapichnu-
té drevené tyče. Tie boli ozdobené rôznofareb-
nými prúžkami látky. Mongoli prinášali na ovo 
rôzne obete, či už drobné peniaze, alebo čriepky 
skla, ovčie a konské hlavy a iné drobné predme-
ty.

Príchodom vyznávačov lámaizmu sa zmenilo 
aj klasické ovo. Čelná strana pripomína láma-
istický oltár. Orientovaný je smerom na juh k 
najväčšiemu vstupnému otvoru jaskyne. Hlav-
ným bodom oltára je v strede umiestnená asi 
0,8 metrov vysoká soška mongolského boha 
Daján Derchén (najvyšší medzi všetkými). Boh 
je oblečený do tradičného mongolského délu 
a je vybavený mongolskou výzbrojou. Sedí na 
koni, ktorý je tiež slávnostne vyzdobený. Okolo 
sošky boha sú nahusto popriväzované rôznofa-
rebné stužky látky z Chadakov (Chadak-zložený 
hodvábny šál, spravidla modrý alebo biely, dá-
vaný na znak priateľstva). V spodnej časti oltára 
sú dve drevené lavice použité ako obetné stoly. 
Na nich je množstvo rôznych peňazí (mincí aj 
bankoviek), viacej druhov syra v miskách, ale aj 
voľne položeného. V miskách je maslo, voda, čaj 
s mliekom a mliečna vodka, tzv. šimiarcha. Fľa-
še s mliekom, vodou a vodkou sa nachádzajú v 
hojnom počte aj po bokoch sošky a oltára. O 

sošku je opretý oltárny obraz na ktorom je opäť 
nakreslený Daján Derchén. Vpravo od sošky je 
hlinený reliéf so sediacim budhom. V hornej 
časti oltára, ktorá prechádza do špičky ova sme 
našli Šogal – drevenú podlhovastú truhličku do 
ktorej sa vkladali knihy – Sútri. Je vyrobená bez 
použitia klincov a má tvar ležiaceho písmena 
L. Podobne ako v celom oltári aj tu boli na pa-
pierikoch rôzne želania, našli sme pas a rôzne 
preukazy.

Po šamanoch sme tu našli prívesky, ktoré boli 
súčasťou ich odevu, paličku od šamanského 
bubna potiahnutú kožou a veľký chumáč vla-
sov. Je tu aj drevená lyžička Cacal, ktorá slúži pri 
mliečnom obrade, budhistický klepací bubie-
nok Damar a Guc – rituálna nádoba na ohrie-
vanie masla podobná čajníku.

Zo zadnej časti ova a z bokov bolo opretých 
niekoľko drevených mečov. Niekoľko ich trčalo 
aj z kamenného základu. Na spodku kamennej 
pyramídy bol z látky ušitý had. Jeho dĺžka bola 
60 cm, pri šírke 1–2 cm a mal vyšité oko. Spolu 
s tigrami má za úlohu chrániť jaskyňu.

Na oltári nechýba ani tradičná modlitebná ti-
betská formulka „OM MANI PADME HUM“, 
ktorá je napísaná v tibetštine, zasklená a opretá 
o podstavec sošky Dajána Derchéna.

Uviedli sme len niektoré základné prvky, obet-
né a rituálne predmety nachádzajúce sa na hlav-
nom oltári – ove v jaskyni. Spolu s ostatnými 
časťami jaskyne je tu vytvorené veľké podzemné 
ekumenické miesto, kde sú ďalšie menšie ová a 
miesta spojené s duševnou očistou. Prakticky v 
celej jaskyni sú steny na miestach kde sa dalo, 
popísané mongolskými a staromongolskými 
nápismi. Kvapľová výzdoba jaskyne padla 
za obeť viere v liečivé účinky rozdrvenej 
kvapľoviny a kvapľové pníky a pahýle slúžia 
ako malé obetné miesta, na ktorých je množstvo 
plesnivého a hnijúceho syra. Do tohto sú opäť 
pridávané mince a bankovky.

Z historického, archeologického a nábožen-
ského hľadiska je táto jaskyňa nesmiernym 
pokladom, ktorý si zaslúži ochranu a pre ob-
jasnenie dejín a vývoja náboženstva v tejto časti 
sveta aj podrobný vedecký prieskum. Základné 
informácie priniesla naša expedícia AGUJ“94, 
ale v budúcnosti bude potrebné venovať viac 
pozornosti aj archeologickému prieskumu, pre-
tože jaskyňa bola bezpochyby človeku známa 
veľmi dávno.
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Brazília

Každoročná dvojtýždenná expedícia organi-
zovaná skupinou Gruppo Bambui do systému 
jaskyne Toca da Bovista v januári 1994 a nasle-
dujúca v júni, priniesla zväčšenie dĺžky zdoku-
mentovaných častí jaskyne na 61 km.

Jaskyňa je situovaná pri osade Campo Formo-
so v severnej časti štátu Bahia. Prieskum v sa-
motnom systéme jaskyne je veľmi sťažený vša-
deprítomnou vodou a spolu s vysokou teplotou 
(až 30°C) kladie na jaskyniarov značne vysoké 
fyzické nároky. Posledné akcie zväčšili dĺžku 
jaskyne viac než o 10 km, pritom boli zameria-
vané len hlavné smery jaskyne.

Jaskyňa Toca da Boavista je najdlhšou jasky-
ňou Brazílie a je vysoko umiestnená i medzi 
najväčšími jaskyňami sveta. Stále nové objavy 
dávajú tušiť, že prelomenie 100 km v tomto sys-
téme je len otázkou času a počtu mapovacích 
expedícií.

Taliansko

Jedna z najnovších správ z diania vo sveto-
vej speleológii hovorí o pokorení hĺbky 1000 
metrov v ďalšej talianskej priepasti. Priepastná 
jaskyňa Abisso Paulo Roversi, lokalizovaná v 
horách Monte Tambura v Toskánskej oblasti 
dosiahla hĺbku – 1249 metrov. Jaskyňa, kto-
rá doteraz končila obrovskou 310 m hlbokou 
priepasťou bola prehĺbená tímom talianskych 
speleológov a stala sa tým piatou jaskyňou Ta-
lianska, ktorá prekročila -1000 m. Dosiahnutou 
hĺbkou prekonala doteraz najhlbšiu jaskyňu 
Talianska. Complesso Figheria-Corchia a stala 
sa No 1.

Chimanimani (Zimbabwe)

V auguste 1993, jedenásť jaskyniarov strávilo 
tri týždne pri Turret Towers v národnom parku 
Chimanimani, ktorý sa rozkladá na hranici me-
dzi Zimbabwe a Mozambikom. Táto oblasť je 

pomerne vzdialená od civilizácie a nachádza sa 
2400 m n. m. Podstatnou vecou, ktorá zaujíma-
la túto expedíciu je existencia jaskýň, ktoré sú 
tu vyvinuté v nekrasovej hornine, a to vo veľmi 
starých a čistých kvarcitoch.

História prieskumu

Domáci horolezci a dobrodruhovia už dávno 
vedeli o tejto oblasti, že sa tu nachádzajú jasky-
ne už pomerne dlhý čas. Avšak až v roku 1990 
sa po prvý raz do oblasti dostali jaskyniari. Yor-
shirský jaskyniar Stuart Page bol prvým, ktorý 
odhalil jaskyniarsky potenciál tejto oblasti pre 
jaskyniarsky svet. Na základe tohto boli do ob-
lasti zorganizované tri menšie expedície.

Prvá bola už v roku 1990 a jej výsledkom bolo 
lokalizovanie niekoľkých jaskýň, z ktorých ani v 
jednej nebol dokončený prieskum.

Druhú expedíciu organizoval Zimbabwe Mo-
utain Club. Počas prieskumu bola lokalizovaná 
a preskúmaná 191 m hlboká priepasť Bouding 
Pot, ktorá bola najvýznamnejším objavom tejto 
expedície.

Tretia výprava sa preslávila vo svete tým, že 
jej členovia boli zadržaní zimbabwskou pohra-
ničnou strážou, nakoľko sa jednalo o nelegálne 
prekročenie hraníc členmi expedície. Jaskyniar-
skym výsledkom expedície bol objav priepasti 
Jungle Pot (-241 m). Neskôr po premeraní bola 
definitívne stanovená jej hĺbka na -221 m.

Po týchto výpravách bolo jasné, že oblasť 
Chimanimani skrýva v sebe zaujímavé jasky-
niarske problémy v podobe relatívne hlbokých 
priepastí. Na základ tejto perspektívy v auguste 
1993 bola pripravená expedícia do tejto oblasti, 
ktorá mala rozriešiť niektoré problémy, ktoré 
ostali otvorené z predchádzajúcich prieskumov. 
Príprava na túto výpravu bola dobre finančne 
zabezpečení sponzormi, hlavne z Juhoafrickej 
republiky. 2500 kg materiálu bolo dopravených 
na kvarcitové plató pomocou 60 nosičov. Do or-
ganizovania boli zapojení i členovia Zimbabw-
ského Moutain Clubu ako i policajné a záchra-

Ján Tencer
Zaujímavosti 
zo zahraničia
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nárske zložky priľahlej oblasti. Chimanimani 
patrí do národného parku a bolo potrebné zís-
kať povolenia od správy parku ako aj zvláštne 
povolenia od vlády.

Metodika prieskumu bola založená na exis-
tencii dvoch terénnych družstiev, pričom do-
chádzalo k neustálemu striedaniu osôb pod-
ľa momentálnej fyzickej kondície. Namerané 
údaje boli spracovávané prenosným počíta-
čom (firma IBM – typ notebook) a bol použitý 
mapovací program Larry Fish Compass cave 
survey.

Na vystrojovanie priepastí boli použité dve 
prenosné akumulátorové vŕtačky firmy Hilty, 
takisto kotviace prvky boli od tej istej firmy. 
Ponuka firmy Petzl sa v týchto podmienkach 
ukázala ako menej vhodná. Výstroj jaskyniarov 
pre podzemný prieskum bol podobný ako v jas-
kyniach vo vysokohorských polohách.

Výsledky expedície:

Počas troch týždňov trvania výpravy sa poda-
rilo urobiť niekoľko významných objavov, ktoré 

potvrdili perspektívu tejto oblasti. Najväčšími 
úspechmi boli objavy priepasti Mawenge Mwe-
na, hlbokej –305 m, ďalej Black Crystal Abyss 
hlbokej – 186 m, Bigend Chasm, hlbokej -150 m 
a Moss Pot Z11 – 90 m. Okrem týchto priepas-
tí bolo nájdených niekoľko menších priepastí 
menších rozmerov. Niektoré predchádzajúce 
objavy boli znovu prestrojené kotviacim prv-
kami firmy Hilti. Na dne niektorých priepastí 
boli vykonané farbiace skúšky, ktoré mali ove-
riť predpokladané odvodňovanie tejto oblasti 
veľkou výverovou jaskyňou Resurgence cave 
nachádzajúcou sa na úpätí pohoria. Túto hy-
potézu sa však nepodarilo overiť. Expedícia sa 
zakončila konštatovaním, že oblasť Chimani-
mani je po venezuelskách Auya Tepuy druhou 
najvýznamnejšou oblasťou, kde sa vyskytujú hl-
boké priepasťové jaskyne v kvarcitoch. Zároveň 
Mawenge Mwena sa stala najhlbšou priepasťou 
Južnej Afriky a 9-tou v rebríčku najhlbších prie-
pastí v nekrasových horninách

voľne spracované 
podľa Caver International 11/9

V čase prípravy na expedíciu AGUJ 94 sme 
preštudovali veľa literatúry. Dostali sme sa aj k 
starším cestopisom, ktoré opisovali Mongolsko 
a Čínu. Určite k najzaujímavejším patrili aj ob-
javiteľské výpravy Švéda Svena Hedina. Do Ázie 
uskutočnil tri cesty v období rokov 1893 až 1908. 
Zaujala ma tu kapitolka v ktorej opisuje kláštor 
Linga-gumpa. Nachádza sa asi 300 km vzduš-
nou čiarou severovýchodne od Mount Everestu. 
Pri kláštore je jaskyňa Sande-puk, ktorú lámovia 
využívali ako cestu do večnej blaženosti. Sven 
Hedin opísal, že v čase jeho návštevy našiel v jas-
kyni už tri roky za živa zamurovaného lámu. Lá-
move meno nik nepoznal, ale po zložení sľubu 
ho volali Rinpoče – svätý mních. V úplnej izolácii 
od okolitého sveta bolo jedinou jeho činnosťou 
modlenie. Cez malý otvor v múre mu ostatní 
mnísi jedenkrát do dňa podsúvali jedlo (tsampu, 
trochu masla a čaj). Láma ostal v jaskyni zamu-

rovaný do konca svojho života. S nikým nikdy 
nesmel hovoriť, v jaskyni nemal svetlo a jediným 
vybavením bola rohož, na ktorej spával a sošky 
bohov. Deň, kedy bol zamurovaný, určili mnísi 
podľa svätých kníh. To, že láma je už mŕtvy, zisti-
li ostatní tak, že šesť dní sa potravy ani nedotkol. 
Potom lámovia prebúrali do steny otvor, vybrali 
mŕtveho lámu a slávnostne ho spálili na hranici 
ako svätca. Pred Rinpočom vydržal žiť v jaskyni 
jeden láma dvanásť rokov a jeho predchodca, 
ktorý sa dal zamurovať ako dvadsať ročný, vydr-
žal dokonca 40 rokov.

Dnes sme svedkami vytvárania rôznych re-
kordov, ale v dĺžke pobytu v jaskyni sa asi 
ťažko nájde niekto, kto by prekonal tibetských 
mníchov.

Literatúra: 
HEDIN, S.: Tibet, Praha 1936

Ján Vajs
Svetový rekord 

pobytu v jaskyni
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Náš svet sa mení, letí dopredu, šancu majú 
mladí a kreatívni, ako hlásajú inzeráty, ale nik-
dy nezaškodí obzrieť sa a opýtať sa tých skôr na-
rodených na ich názor. A názory pána Ing. Ar-
páda Abonyiho, dlhoročného jaskyniara, člena 
rožňavskej skupiny, bývalého podpredsedu SSS 
vyzvedal pre časopis Spravodaj Eduard Kladiva.

E. K.: Pán inžinier, čo Vás priviedlo k jasky-
niam a jaskyniarstvu?

A. A.: Tak ako každý bádateľ má hlavnú moti-
váciu v tom, že chce poznať to, čo ľudstvo zatiaľ 
nepoznalo. Ľudská zvedavosť je, myslím, hlavná 
hnacia sila, motto, nás, jaskyniarov. Samozrej-
me, to je len jedna stránka veci. Môjmu prícho-
du medzi jaskyniarov napomohla súhra viace-
rých okolností.

Predovšetkým som sa dostal do dobrej, pria-
teľskej spoločnosti obdobne ako ja zmýšľajúcich 
ľudí. Bolo to v roku 1950, päť rokov po vojne, 
keď sme sa už trochu konsolidovali, začal pul-
zovať život, keď sme už nemysleli iba na hrôzy 
vojny. Vtedy som mal 21 rokov, myslím optimál-
ny vek pre jaskyniara, bol som vysokoškolákom a 
mal som dlhé prázdniny. V spoločnosti, do ktorej 
som sa dostal, boli ľudia rôznej povahy a rôznych 
profesií, boli aj študenti, aj niekoľko starších 
ľudí, priateľ Štefan Roda, mladý lekárnik, uči-
teľ Ladislav Herenyi, banský merač a kartograf 
Viliam Rozložník, mechanik Štefan Ivanec. Mali 
sme aj členov, ktorí s nami pracovali krátkodobo, 
dva, tri roky. Dobre sme sa poznali s Jánom Maj-
kom, ktorý toho času aktívne pracoval v krase a 
zúčastnil sa niekoľkých našich akcií.

Treba pripomenúť, že v Rožňave sme boli 
uprostred krasového územia, mali sme radi prí-
rodu, predtým sme pestovali turistiku, venovali 

sa lyžovaniu a rôznym športom. Preto, keď sme 
už spoznali vtedy známe jaskyne ako Domicu, 
jaskyne v Aggteleku, v Josvafö, ale aj Dobšin-
skú ľadovú jaskyňu, náš záujem sa sústredil na 
neprebádané jaskyne. Samozrejme, prvým mo-
tívom bolo objaviť novú jaskyňu. Objaviteľstvo 
preto, lebo samotný objav dáva takú inšpiráciu 
na ďalšiu činnosť, ktorá vydrží dlhé desaťročia. 
Keď jaskyniar nemá za sebou úspešné objaviteľ-
ské akcie, postupom času stráca aktivitu a ne-
skôr záujem o ďalšiu činnosť.

Neskôr sa náš záujem obrátil aj na teóriu, 
prognózovanie jaskýň, štúdium povrchových 
znakov v krasovom teréne, ktoré poukazujú na 
možné podzemné dutiny, sledovanie krasových 
vyvieračiek, naučili sme sa ako vytýčiť vodozber-
nú oblasť vyvieračky, začali sme skúmať geolo-
gickú stavbu povrchu atď.

Naším prvým pracoviskom bola Čierna vyvie-
račka v Gombaseku, kde sme niekoľkomesač-
nou ručnou prácou, myslím pod tým ťažkou 
fyzickou prácou, znížili hladinu podzemného 
potoka a cez vyvieračku sa dostali do podzem-
ného riečiska Gombaseckej jaskyne. Práve tento 
prvý úspech nám po dlhé roky dával obrovský 
elán do ďalšej činnosti.

E. K.: Spomínali ste, že ste sa začali hneď po 
prvých akciách zaujímať o teóriu. A čo ľudia, 
ktorí vravia, že pre hľadanie jaskýň je dôležitej-
šia intuícia?

A. A.: Ja som vyjadril svoj názor v knihe Prak-
tická speleológia, kde som mal skromnú časť o 
výskume a prieskume jaskýň. Intuitívne alebo 
náhodne objavovať jaskyne je dnes už skoro vy-
lúčené, úspech v tomto prípade môže byť ozaj 
veľmi zriedkavý. Dnes človek musí poznať teo-

Názory starších

(S ing. Arpádom Abonyim sa rozpráva Eduard Kladiva)
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retickú základňu a vedeckú bázu jaskyniarstva 
a speleológie tak, aby vedel vytvoriť prognózu. 
Darmo bude mať obrovskú snahu pracovať, 
ak je diletant a nemôže posúdiť, že konkrétne 
miesto prakticky nedáva možnosť objavu jas-
kyne, aj napriek poctivej práci a usilovnosti je 
odsúdený na neúspech.

E. K.: Ako sa zmenil Váš vzťah k jaskyniarstvu 
v neskorších rokoch, po určitých skúsenostiach?

A. A.: Ostal som naďalej aktívne činný, aj keď 
som už bol trošku starší a pre otvárkové práce 
nie taký vhodný ako dnešná generácia. Pravda 
v inom zmysle činný ako predtým. Napríklad 
priateľ magister Roda sa začal zaoberať vý-
skumom mikroklímy v jaskyni a hľadaním vy-
svetlenia, ako a akým spôsobom vplýva jaskyn-
ná mikroklíma na ľudský organizmus. Založil 
Speleolaboratórium a tu následne skúmal so 
svojimi spolupracovníkmi aj ďalšie fyzikálne a 
chemické procesy v jaskyniach.

Obidvaja sme sa stali činnými v Predsedníctve 
SSS, kde bolo vhodné fórum na riešenie orga-
nizačných otázok jaskyniarskeho prieskumu. 
Postupom času dosiahlo totiž jaskyniarstvo 
takú popularitu na celom Slovensku, že vzni-
kali organizované skupiny aj na miestach, kde 
sa nevyskytovali v okolí žiadne krasové územia. 
Vznikali spory medzi skupinami, ktoré obhos-
podarovali alebo spracovávali určité krasové 
územie a neboli dostatočne aktívne, s agilnými 
skupinami, ktoré zasa hlásali svoje právo na 
prieskum po celom Slovensku. Bolo potrebné 
tieto záujmy zladiť a nájsť vhodný kompro-
mis tak, aby bol zabezpečený prieskum jaskýň, 
spolupráca s inými skupinami ale aj ochrana 
jaskýň. Práve v súvislosti s ochranou prírody 
bolo potrebné zabezpečiť taký jaskyniarsky 
prieskum, kde dochádzalo k zásahom do prí-
rody, ako sondovacie práce, trhacie práce na 
povrchu aj v podzemí, apod., aby ich mohli vy-
konávať len organizovaní jaskyniari pod odbor-
ným dohľadom. A to nielen z hľadiska ochrany 
prírody ale aj z hľadiska bezpečnosti pri práci.

E. K.: Čiže jaskyniarska činnosť by mala byť 
kontrolovaná a prísne sledovaná zo strany od-
borníkov?

A. A.: Prirodzene. Tu chcem spomenúť ešte 
taký odklon od našich jaskyniarskych záujmov, 

keď sa postupom času objavovali stále viac 
medzi členmi Spoločnosti ľudia, hlavne mladí 
ľudia, ktorí brali jaskyniarstvo viac-menej ako 
športovú činnosť. Ich hlavnou motiváciou ne-
bolo dostať sa niekam, kde ešte nik nebol, ale 
naháňať rekordy. Napríklad v rýchlosti zostu-
pu do určitej priepasti, v ktorej už snáď stokrát 
boli iné skupiny, vedené snahou prekonať sú-
pera. Alebo také, kde motívom bolo dosiahnuť 
rekordnú hĺbku priepasti a ísť za tým cieľom aj 
do cudziny a získavať preto sponzorov a jasky-
niarstvo využívať na reklamu rôznych produk-
tov. Nám boli tieto snahy trošku cudzie. Aj keď 
sme videli aj pozitívne črty tohto trendu, keď 
zvládnutím modernej techniky a vycvičenosťou 
jaskyniarov bolo možné prekonať prekážky do-
teraz neprekonateľné.

E. K.: Ja osobne považujem sprístupnenie za 
ťažký zásah do života jaskyne. Dilemou je sprí-
stupňovať jaskyne alebo sa riadiť názorom or-
todoxných ochranárov, že najlepšie pre jaskyňu 
je neobjaviť ju?

A. A.: Tu musíme nájsť, podľa môjho názoru, 
vhodný kompromis. Totiž prírodný výtvor, naj-
cennejší, najvábivejší, ktorý je ale neznámy, pre 
spoločnosť, pre ľudstvo vlastne neexistuje. Dar-
mo je pod zemou hocijako krásna jaskyňa, keď 
ju neobjavili v minulosti, alebo nebudú sa po-
kúšať objaviť v budúcnosti, ostane neznámou. 
Preto je účelné, povedzme z hľadiska ľudskej 
spoločnosti, objavovať jaskyne, ako bolo účelné 
objavovať nové zemepisné miesta, nové ostrovy, 
južný pól či najvyšší vrchol Zeme.

Ak premietneme tento príklad na jaskyne, 
treba sprístupňovať jaskyne, ale aj ochraňovať. 
Samozrejme, je neúčelné sprístupniť každú ob-
javenú jaskyňu, už z protirečenia ekonomickým 
záujmom. To znamená vybrať tie najatraktív-
nejšie na vhodných miestach v republike, kde 
táto turistická atrakcia môže zabezpečiť ekono-
mickú prevádzku a súčasne aj vhodnú ochranu 
týchto jaskýň.

Pretože, keď je jaskyňa sprístupnená a pracu-
je v nej vyškolený a poctivý personál, je postara-
né aj o ochranu jaskyne. Naopak, objavená, ale 
neuzavretá pre verejnosť jaskyňa, nestrážená, sa 
môže stať predmetom rabovania ľudí, naprí-
klad takých, ktorí ťažia sintrovú výzdobu, aby 
z nej vyrábali a predávali pamiatkové predme-
ty alebo takých, ktorí ničia výzdobu z čistého 
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vandalstva. Žiaľ, aj keď sa snažíme odkedy exis-
tuje organizované jaskyniarstvo a organizovaná 
ochrana prírody, nedarí sa nám dosiahnuť do-
statočnú ochranu jaskýň. Jednak vandali a ra-
bovači vždy nájdu možnosť a spôsob vytrhnutia 
uzáverov a zámkov, jednak existujú iné, silnejšie 
príčiny ako dobrovoľné jaskyniarstvo.

Tu ako príklad uvediem Gombaseckú jasky-
ňu, kde veľmi atraktívne a vzácne dlhé brčká 
boli polámané nie dotykom ľudskej ruky, ale 
seizmickým pôsobením komorových odstre-
lov v Gombaseckom veľkolome. A nemali sme 
dostatočne silný vplyv na prevádzku kameňo-
lomu, aby sme mohli presadiť obmedzenie ná-
loží, prípadne používanie stenových odstrelov 
namiesto komorových.

Preto našou snahou bolo tiež, už po prvom 
úspešnom objave, vybojovať reorganizáciu sprí-
stupnených jaskýň na Slovensku. Vy viete, že 
tieto patrili pod Správu cestovného ruchu, teda 
profitovú organizáciu, pod odbor obchodu. 
My, jaskyniari, sme však jaskyne považovali za 
múzeá v prírode a požadovali sme, aby jaskyne 
dostali kvalifikovaných sprievodcov, ktorí môžu 
vysvetliť návštevníkom vznik krasových feno-
ménov a vôbec priblížiť prírodné javy v krase. 
Taktiež sme požadovali nutnosť ochrany tých-
to prírodných javov. Postupom času sme boli v 
tomto úspešní, keď sa jaskyne dostali pod re-
zort Ministerstva kultúry.

E. K.: Vy teda podporujete sprístupnené jas-
kyne predovšetkým ako múzeá, prípadne aj s 
nejakým centrom výskumu?

A. A.: Aby neboli jaskyne ako lunapark, kde 
vedľa stojí dajaký kolotoč alebo strelnica, kde 
sa dá strieľať na figuríny, ale aby sa stali niečím 
podobným, ako boli náučné chodníky alebo 
napríklad paleontologické náleziská, kde kva-
lifikovaní ľudia, geológovia, paleontológovia 
oboznamujú laickú verejnosť. Napríklad škol-
ská mládež si môže priamo v prírode vhodným 
spôsobom doplniť to, čo sa naučila v škole v 
predmete prírodopis. Sprístupnené jaskyne 
dnes navštevujú na 50% školské exkurzie a štu-
denti, preto je potrebné, aby dostali odborne 
podložený výklad.

E. K.: Na záver dovoľte otázku, čo je to vlastne 
jaskyniarstvo a aké vlastnosti by mal mať jasky-
niar?

A. A.: Dobrovoľné jaskyniarstvo v 50-tych ro-
koch, to bola predovšetkým túžba objavovať a 
tiež zanechať za sebou niečo pre ľudstvo. Jasky-
niar ako objaviteľ vlastne obdarúva ľudskú spo-
ločnosť novým poznaním, ale nerobí to preto, 
aby mu niekto staval pamätnú tabuľu, ale pre 
vlastný pocit.

Jaskyniarstvo sa nedá zaškatuľkovať do ta-
kých pojmov ako je šport, veda, kultúra, ochra-
na. Jaskyniarstvo, to sú objaviteľské práce, vý-
skum jaskýň, ale aj poznávacie túry, aj oslavy 
pod zemou. Jaskyniarstvo je kolektívna činnosť, 
v ktorej sa jednotliví ľudia dopĺňajú a podporu-
jú. Jaskyniarstvo, to je aj ochrana jaskýň.

Preto sa domnievam, že je účelné, aby jasky-
niarsky prieskum bol monopolným právom or-
ganizovaných členov SSS. SSS musí byť opráv-
nená k takému prieskumu a musí ručiť za to, že 
každý objav bude odborne spracovaný a chrá-
nený. Výskum jaskýň naproti tomu môže vy-
konať aj profesionálna odborná výskumná in-
štitúcia, pochopiteľne pri podpore schopných 
dobrovoľných jaskyniarov trebárs vo forme, 
akou bolo Speleolaboratórium. Rozhodne nie 
je prípustné, aby jaskyniarstvo robil každý, kto 
zacíti potrebu zostúpiť dolu, napríklad aj rôzni 
zberatelia sintrov.

Aké vlastnosti by mal mať jaskyniar? Ja si 
myslím, že by mal mať silnú lásku k prírode, 
obrovskú zvedavosť a túžbu objaviť niečo nové, 
neznáme. Tiež veľkú disciplinovanosť a kolek-
tívnu zodpovednosť. Pre svoju úspešnú činnosť 
potrebuje základné teoretické vedomosti z ge-
ológie, hydrogeológie, genetiky krasu, pre bez-
pečnosť má byť fyzicky zdatný a vedieť ovládať 
technické pomôcky. Musí vedieť zdokumen-
tovať, popísať a publikovať to, čo objavil, lebo 
bez toho jeho objav je menej cenný. A rozhodne 
musí vedieť ochraňovať čo objavil a nenechať 
objavenú jaskyňu napospas vandalom, či iným 
ničiteľom.

E. K.: Pán inžinier, dovoľte mi poďakovať 
Vám za ochotu pri príprave tohto interview a 
za Vaše názory a zaželať Vám menom celej slo-
venskej jaskyniarskej obce ešte dlhé roky života 
s rovnakým obdivuhodným optimizmom a vi-
talitou, akú máte dnes.

A. A.: Ďakujem Spravodajcovi, že môžem 
takto osloviť ešte našich jaskyniarov, žiaľ, za 
posledné desaťročie moje kontakty s jasky-
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niarskym svetom sú obmedzené, ale teším sa, 
že Spoločnosť naďalej existuje a prosperuje, aj 
podľa vydaných čísiel Spravodajcu, v ktorých 
som našiel celkom dobré články aj na profesi-
onálnej úrovni

Krátko, kto je Arpi Abonyi

Ing. Arpád Abonyi sa narodil 5. 1. 1930 v 
Rožnave v rodine horára. Svoje detstvo prežil v 
prekrásnej prírode uprostred lesov Slovenského 
Rudohoria. V roku 1949 bol prijatý na banícku 
fakultu v Šoproni v Maďarsku, ktorú úspešne 
absolvoval v roku 1953. Už počas prázdnin na 
vysokej škole sa pripojil k malej skupinke jas-
kyniarov tvoriacich základ rožňavskej jasky-
niarskej skupiny. Výrazne prispel k objaviteľ-
ským úspechom skupiny, do ktorej priniesol 
technickú vynaliezavosť a svoje znalosti z geo-
lógie a baníctva. Už v roku 1951 bol pri prácach 
v Čiernej vyvieračke a pri objave Gombaseckej 
jaskyne. Od roku 1954 pracoval v Geologickom 
prieskume (vtedy VSRP) a postupne sa stal ve-

dúcim geologického strediska. Dosiahol mno-
hé úspechy vo svojej práci. Mal nemalú zásluhu 
aj na objave Krásnohorskej jaskyne v roku 1964, 
zvlášť na jej zdokumentovaní, ktoré prezento-
val aj na kongrese UIS v roku 1973. Vypracoval 
projekt prímestskej rekreačnej oblasti v okolí 
jaskyne a sprístupnenia jaskyne. V rokoch 1966-
69 pôsobil ako odborný poradca na Kube, kde 
mal možnosť zoznámiť sa s tropickým krasom 
tohto ostrova.

Je členom Slovenskej speleologickej spoloč-
nosti od roku 1952, bol členom Speleologické-
ho poradného zboru Ministerstva kultúry SSR. 
V roku 1970, po znovuzaloženi SSS sa stal jej 
podpredsedom a túto funkciu vykonával svedo-
mite do roku.... Ochorel zákernou chorobou, v 
rokoch 1983–85 sa podrobil niekoľkým ťažkým 
operáciám, no ostal definitívne pripútaný k in-
validnému vozíku. Aj keď fyzicky sa nemohol 
venovať jaskyniam, neopustil ich a duševne os-
tal aktívnym jaskyniarom. Zo svojich skúsenos-
tí prispieva cennými radami kolegom, ktorí sa 
k nemu prídu podeliť so svojimi problémami.

Na Martina roku 1994 sme sa na schôdzi 
Speleoclubu Chočské vrchy dohodli napriek 
sychravému počasiu s mrholením, že zajtra 
zdoláme našu najväčšiu priepasť. Už dlho sme 
sa na ňu chystali, no dážď nám vždy prekazil 
plány. Teraz Martin dodržal tradíciu a ráno 
voda padala v príjemnejšom, suchom skupen-
stve. V Hrabove pri Ružomberku sme sa stretli 
len traja. Ja – Joko, Slávka a Štefan. Ešte sme 
chvíľu čakali na Šintera, no potvrdilo sa, že ak 
sa má liezť, nemôžeme sa ho dočkať. Čakali 
sme ho aj kvôli lezeckej výstroji, ktorú mal do-
niesť. Čo už, do Veľkej priepasti na Meškove 
sme sa spustili traja s dvomi ručnými a jedným 
prsným speletom a každý na niečom inom. 
Štefan na zlaňovačke, Slávka na osmičke, ja na 
karabíne s baterkou na tužkové baterky v ruke. 
Dnes nás totiž svietidlá neposlúchali. Štefan 
nemal v karbidke tesnenie a keď do nej nalial 

vodu, stiekla všetka na karbid. „Nevadí, nechá-
me pred jaskyňou večný oheň na pamiatku“, 
povedal Štefan a zobral si nifku. Ja tiež, no za 
minútu skapala. Bola Šinterova. Mal v nej ky-
selinu miesto lúhu.

Dole sme sa dostali pomerne rýchlo, za pol-
druha hodiny. Pozreli sme si najhlbšie a ja aj 
najužšie časti priepasti. Tu sa mi z ničoho nič 
pokazila aj malá baterka. Slávka našťastie mala 
pri sebe baterku na štvorcovú batériu. Pre zlý 
kontakt však svietila len občas.

Štefan medzitým zahájil dlhú púť nahor, aby 
mohol poslať po lane Slávke spelety. Keď vyš-
la Slávka, osamel som na dne Hlavnej priepasti 
hlbokej okolo 20 m, v tme. Šmátram v baterke. 
Kde je chyba? Už viem, Slávka má v nej lístie. 
Vyhodím list a zhora sa ozve: „Ak Ti nesvieti ba-
terka, otvor ju.“ Vo vnútri je papierik, ktorým 
musíš podložiť kontakt.“

Slávka a Juraj Szunyogovci
Ako sme vytvorili 

náš hĺbkový rekord



43

Keď som sa vyšplhal hore za svetlom nifiek do 
Medziposchodia, musel som sa zas odstrojiť a dať 
„vercajk“ Štefanovi. Pri tejto otravnej činnosti mi 
prsný spelet spadol na zem. Medzi kameňmi si 
našiel skulinku a už ho bolo počuť na dne Hlav-
nej priepasti, z ktorej som práve vyšiel. Nastalo ti-
cho do ktorého som povedal: „Zaujímavá situácia. 
Náš jediný prsný spelet je dole. No nič. Idem tam. 
Dúfam, že ho tam nájdem. „Štefan ma ešte vystro-
jil: Zober si nifku a ručné spelety. A previaž si uzol 
vyššie“. Pri zostupe sme na Medziposchodí privia-
zali na staré lano ešte lano nové, lebo sme nevede-
li, či staré lano dosiahlo na dno Hlavnej priepasti. 
Uzol však bol dosť nízko, čo nám pri výstupe robi-
lo problémy a tak som ho previazal vyššie. Znova 
sa spúšťam na dno, no 2 m od pevnej pôdy ma 
zastaví hrča lana. Z hora ma súria:

– Joko, si už dole,
– Spelet je hneď podo mnou, no zastavila ma 

hrča lana. Radšej som si nemal viazať lano vyš-
šie. Predtým bola hrča pri zemi.

– To ľahko rozmotáš.
– To asi nie
– Už si dole?
– Ešte nie, ale už prechádzam zo zlanovania 

na výstup.
Po márnom rozmotávaní som si na lano za-

pol ručný spelet, vypol sa zo zlanovacej karabí-
ny a zliezol po hrči dole. Ručný spelet mi ostal 
nad hrčou. Nevadí, mal som ešte druhý. Po ňom 
sa vyšplhám po starom lane, ktoré visí vedľa no-
vého a nad hrčou sa prepnem na nové, preblys-
lo mi hlavou. „Idem hore“, povedal som dlho 
očakávanú vetu. Lano so mnou zrazu kleslo o 
pol metra. Preglgol som. Štefanovi sa nezdalo, 
že nové lano nie je zaťažené a spýtal sa:

– Na akom lane ideš?
– Na starom.
– No zbohom!
– Prečo?
– Nie je napnuté, ja na ňom len stojím.

– Tak stoj! Aspoň kým sa prepnem na nové 
lano.

– Povoľ staré lano!
– Už si na novom?
– Nie, ale potrebujem ho uvoľniť, aby som 

odopol prsný spelet.
Kým som bojoval so speletom, až som do prs-

tov dostával kŕče, Štefan so Slávkou bojovali s 
netopierom. Najprv si ho len obzerali pri jeho 
očistnej kúre. Zrazu mal toho dosť. Nebude tu 
predsa kdekomu robiť divadlo. Roztvoril krídla 
a zahájil letecké nálety.

Medzitým som sa dostal hore. Pri prehadzo-
vaní „vercajku“ Štefanovi mi tento-krát spadla 
dole iba rukavica a túto som nechal už pre ďal-
šie generácie.

Štefan vyspeletoval z medziposchodia a zakri-
čal:

– Pošlite hore nové lano!
– Hej, ale musíme ho nejako zmotať.
– Dajte ho len dáko do hrče!
– Veď je, ale spolu so starým.
Okrem rozmotávania lán nás zdržala ešte silno 

zaskrutkovaná karabína s prsným speletom, ktorý 
si Slávka musela uvoľniť až vonku kombinačkami 
a potom sa vrátiť po mňa, aby som mohol vychut-
návať ticho, svieži vzduch a tmu v priepasti, lebo 
Štefanova nifka už zdochýnala. A pri vchode si 
stále horel „večný oheň“ Štefanovej karbidky.

Z priepasti sme sa našťastie dostali, a do zo-
tmenia sme to tiež stihli, po troch hodinách 
výstupu.

A čo napíšem do odborných poznámok v Tech-
nickom denníku? Že pri dobrej spolupráci v týme 
s lezeckým výstrojom pre jedného sa dá zvládnuť 
aj 72 metrová priepasť? Alebo že pred akciou si 
treba lepšie pripraviť a prekontrolovať výstroj?

V každom prípade nám prvý sneh a vianočná 
nálada na Meškove vnukla myšlienku, aby sme 
napísali Ježiškovi, že by sme radi videli pod strom-
čekom aspoň niečo, čo zlepší postup v podzemí.



44

Sú chvíle v živote každého 
človeka, ktoré prinášajú neod-
kladnú potrebu pozastaviť sa, 
spomínať a hodnotiť prežité. 8. 
januára 1995 sme blahoželali k 
úspešne prežitým rokom nášmu 
priateľovi, spolupracovníkovi 
a jaskyniarovi Ing. Jánovi Tuli-
sovi. Pritom sme predovšetkým 
mysleli na roky prežité s našou 
spoločnou vášňou – jaskyňami a 
prírodou.

Od profesnej geológie je len krôčik do jasky-
niarskeho podzemia. Viac ako polovicu svojich 
rokov zasvätil jaskyniarskej vášni, ktorej iste ani 
netušiac, prepadol v roku 1964 pri zakladaní 
Speleologického klubu v Spišskej Novej Vsi. 
Od prvopočiatku organizovania jaskyniarstva 
v Slovenskom raji bol motorom akcií v teréne 
a pri organizovaní odborných činností. Odbor-
nosť a organizačné schopnosti sa po celý tento 
dlhý čas premietajú do jeho všestrannej čin-
nosti. Keď v roku 1969 si ho skupina zvolila za 
vedúceho, skupina sa postupne rozrastala poč-
tom a kvalitou členstva. Zanedlho sa natrvalo 
včlenila medzi popredné slovenské jaskyniarske 
skupiny. Organizuje skupinové jaskyniarske 
týždne, ktoré sú nosnou aktivitou skupiny.

Po objave Stratenskej jaskyne v roku 1972 sa 
zanedlho zaoberá jej výskumom, dokumentá-
ciou, hydrogeológiou, klímou, fotografovaním 
a ďalšími problémami, ktoré analyzuje, synteti-
zuje a podáva odbornej verejnosti v monografii 
o tejto a súvisiacich jaskyniach. Za celé obdo-
bie činnosti v krase zhromažďuje a vyhodno-
cuje poznatky a podáva svoj pohľad v našich i 
zahraničných odborných časopisoch. Mnohé 
poznatky o krase vzťahuje na ochranu krasové-
ho územia, vplyv človeka na kras a zverejňuje 
ich prednáškami na odborných podujatiach a 

publikovaním. Nemálo času ve-
nuje popularizácii jaskyniarstva 
na verejnosti, medzi mládežou, v 
rozhlase, televízii, na výstavách, 
organizovanie exkurzií na po-
vrchu i v podzemí.

Za všestranný výskum a ochra-
nu krasových javov Slovenského 
raja bola skupina v roku 1988 
ocenená zlatou medailou SSS. Je 
to aj významnou zásluhou jubi-
lanta. Osobne bol ocenený strie-

bornou medailou SSS.
Už pred 25 rokmi sa zapája do celoslovenskej 

jaskyniarskej činnosti. Dlhé obdobie prispieva 
v komisii pre speleodokumentáciu k zavedeniu 
jej zásad a kvality. V posledných rokoch patrí 
k zostavovateľom obľúbeného Spravodaja SSS.

Jeho úspešná odborná a organizačná činnosť 
so vstupom do celoslovenského povedomia za-
tiaľ vyvrcholili v roku 1991 jeho zvolením za 
predsedu SSS. V tomto kritickom a náročnom 
období sa mu v spolupráci s vedením SSS po-
darilo uchovať organizačnú celistvosť SSS, po-
kračovať v dobrej spolupráci so Slovenským 
múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva, zaistiť 
nevyhnutné finančné zabezpečenie a predovšet-
kým pokračovať v rozvíjaní organizovanej jasky-
niarskej činnosti na Slovensku. Reprezentoval v 
Číne pri jej prijatí za člena UIS v roku 1993.

Tento, len krátky pohľad späť na doterajšiu 
činnosť jubilanta je pripomenutím veľkého 
duševného a mimopracovného vkladu nášho 
priateľa a jaskyniara v prospech našich a slo-
venských jaskyniarskych úspechov. V ďalších 
rokoch mu prajeme rovnakú vytrvalosť, zdravie, 
pracovné a jaskyniarske úspechy.

Za speleologický klub Slovenský raj
Ladislav Novotný

Čože je to šesťdesiatka?
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V uplynulom roku oslávil okrúhle životné ju-
bileum známy slovenský jaskyniar, dlhoročný 
člen a bývalý funkcionár Slovenskej speleologic-
kej spoločnosti – Ing. Mikuláš Erdös, CSc. Naro-
dil sa 2. júla 1934 v Rožňave v rodine učiteľa. V 
roku 1954 zmaturoval na Strednej priemyselnej 
škole stavebnej v Prahe a po absolvovaní vojen-
skej služby od roku 1957 študoval na stavebnej 
fakulte Českého vysokého učení technického v 
Prahe. V roku 1963 získal diplom stavebného 
inžiniera. Najprv pracoval v Stavoprojekte Pra-
ha, roku 1966 sa však vrátil na rodné východné 
Slovensko a svojej doterajšej záľube – jaskyniar-
stvu – zasvätil aj svoj profesionálny život.

Ako pracovník novozriadenej Speleologickej 
sekcie Východoslovenského múzea v Košiciach 
riešil zväčša úlohy v oblasti riadenia, priesku-
mu a výskumu sprístupnených jaskýň vo Vý-
chodoslovenskom kraji. Išlo predovšetkým o 
práce spojené so sprístupňovaním Ochtinskej 
aragonitovej jaskyne, hraničné problémy v sys-
tému Domica-Baradla, ale aj zber a overovanie 
informácií o jednotlivých lokalitách Slovenské-
ho krasu. V rokoch 1969-1972 absolvoval post-
graduálne štúdium muzeológie na Filozofickej 
fakulte UJEP v Brne. Od roku 1970, kedy vznik-
la samostatná organizácia Správa slovenských 
jaskýň, prešiel Ing. Mikuláš Erdös na úsek novej 
organizácie zodpovedajúcej za dokumentáciu a 
výskum sprístupnených jaskýň ako pracovník 
Múzea slovenského krasu na vysunutom praco-
visku v Košiciach. Bez ohľadu na rôzne zmeny v 
názve a náplni práce múzea ostal jeho zamest-
nancom dodnes, v rámci výskumného oddele-
nia, neskôr v rámci dokumentačného oddelenia 
SMOPaJ.

Jeho prvé dotyky s jaskyňami sa viažu na rok 
1952, kedy sa s bratom zúčastnil na prieskume 
Silickej ľadnice. Už v roku 1954 bol spoluob-
javiteľom spodných častí Ardovskej jaskyne v 
Slovenskom krase. Počas pôsobenia v Prahe ako 
člen Krasovej sekcie Národného múzea v Prahe 
navštevoval predovšetkým Český kras a zvlášť 
Konepruské jaskyne. Zúčastnil sa na všetkých 
výpravách Krasovej sekcie do Slovenského kra-
su, zameraných na prieskum hlbokých priepas-

tí na Silickej a Plešiveckej planine. V roku 1964 
po rozkopaní upchávky v dne Diviačej priepasti 
objavil jej nádherné pokračovanie.

Ako profesionálny pracovník Východoslo-
venského múzea v Košiciach a neskôr Múzea 
slovenského krasu sa sústredil na prieskum 
a výskum jaskýň v Slovenskom krase a kraso-
vých ostrovoch východného Slovenska. Jeho 
zoznamy krasových lokalít jednotlivých pla-
nín Slovenského krasu sa stali základom pre 
prieskumné a výskumné práce mnohých od-
borníkov aj dobrovoľných jaskyniarov pôso-
biacich v tejto oblasti. Bol autorom prvého 
ucelenejšieho číslovania jaskýň a priepastí na 
Slovensku. Pôsobil aj v menej známych kraso-
vých oblastiach Slovenska, napr. na Radzime či 
v krasových ostrovoch Čiernej hory a východ-
ných Voloveckých vrchov. V roku 1990 obhájil 
úspešne obhájil kandidátsku prácu s názvom 
Optimalizačný proces sprístupňovania jaskýň 
so zreteľom na stabilné pomery a deformačné 
prejavy v jaskynných priestoroch.

Členom Slovenskej speleologickej spoločnos-
ti sa stal od jej obnovenia v roku 1969. Napo-
máhal začleneniu do Spoločnosti roztrúsených 
skupín dobrovoľných jaskyniarov pôsobiacich v 
Jasove, Košiciach, Rožňave. Je členom Speleolo-
gického klubu CASSOVIA v Košiciach, predtým 
oblastnej skupiny SSS č. 1 Košice-Jasov. V ro-
koch 1973–76 pracoval v predsedníctve Spoloč-
nosti, od roku 1976 do roku 1991 v kontrolnej 
a revíznej komisii SSS. Ako výkonný redaktor 
Spravodaja SSS do roku 1982 a člen redakčnej 
rady do roku 1991 pomáhal formovať profil a 
vysokú úroveň tohto periodika slovenských jas-
kyniarov. Pracoval aj v odbornej Komisii SSS 
pre speleologickú dokumentáciu.

Miki Erdös je uznávaným znalcom Slovenské-
ho krasu a krasových území východného Slo-
venska, cestu na jeho pracovisko – pivnicu vedľa 
kotolne – poznajú nielen všetci dobrovoľní jasky-
niari aktívne pôsobiaci v Slovenskom krase, ale aj 
mnohí turisti a milovníci prírody, ktorí sem často 
prichádzajú získať informácie o tej ktorej oblasti 
košického okolia, podeliť sa so svojimi pozorova-
niami, spresniť si svoje znalosti. Často fungoval 

Ing. Mikuláš Erdös, CSc. – 60-ročný

Edo Kladiva
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ako posledná inštancia pri rozhodovaní, či nová 
lokalita je skutočným objavom alebo len znovu-
objavením zabudnutých úspechov predchádzajú-
cich generácií jaskyniarov. Aj keď v poslednej dobe 
ťažká choroba nedovoľuje už časté vychádzky do 
terénu, ostáva Miki Erdös verný jaskyniam na 
poli múzejníckom a dokumentačnom, nezištne 
pomáha začínajúcim aj skúseným jaskyniarom 
radou, poznatkom, mapkou, článkom.

V mene bývalých aj terajších členov SK CAS-
SOVIA aj všetkých dobrovoľných jaskyniarov 
Slovenského krasu želám „nášmu“ Mikimu ešte 
dlhé roky života a veľa síl, aby sme ho čo najčas-
tejšie vídali medzi nami.

OSPRAVEDLNENIE

Zostavovatelia Spravodaja SSS sa verejne 
ospravedlňujú Ing. M. Erdösovi za publikovanie 
príspevku „Výmysel? – nie, skutočnosť“ v Spra-
vodaji SSS č. 1/1994. Ing. M. Erdös s obsahom 
článku zásadne nesúhlasí. Výbor SSS nemá za-
tiaľ dostatok informácií aby mohol posúdiť, 
kto má pravdu. Zostavovatelia urobili chybu, že 
príspevok bez overenia publikovali a M. Erdöso-
vi sa ešte raz ospravedlňujú.

Z. Hochmuth
J. Tulis

Skromní, nenápadní, 
hoc pracovití ľudia ujdú 
pozornosti verejnosti. 
Ticho a vytrvalo pracujú, 
venujú sa svojmu povo-
laniu, svojim záľubám 
a rodine. K takýmto ľu-
ďom patril aj liptovský 
jaskyniar Július Volko, 
ktorý vo veku 70 rokov 
zomrel dňa 3. 6. 1994. 
Patril ku generácii jaskyniarov, ktorá sa v Lipto-
ve formovala po ohromných objavoch v Demä-
novskej doline, ku generácii, ktorá začala veľmi 
aktívne pôsobiť na území Demänovského krasu 
od štyridsiatych rokov.

Július Volko sa narodil 27. 4. 1924 v Liptov-
skom Mikuláši. K jaskyniam sa dostal veľmi 
skoro, ako mládenec prostredníctvom KSTL, 
ktorého bol členom od r. 1944. V rámci KSTL 
existoval Jaskyniarsky zbor, ktorý združoval 
záujemcov o jaskyne. Jeho generačnými sú-
putníkmi – jaskyniarmi boli bratia Šrolovci, 
Peter Droppa, M. Frydrych a ďalší. Ich hlav-
nými pracoviskami boli jaskyniarske lokality  
v Jánskej, Demänovskej doline, v doline Moš-
nica a jaskyne pod Poludnicou. V roku 1949 
bola založená SSS. Intenzita prác v jaskyniach 
sa značne zvýšila. K tradičným pracoviskám pri-
budli jaskyne v Prosieckej, Malužinskej, Toma-

novej a Bobroveckej doline. Určitý čas sa veno-
vali aj prieskumu Liskovskej jaskyne.

Július Volko bol obľúbeným členom sku-
piny nielen pre svoju skromnosť, ale aj urči-
tú nenahraditeľnosť. Zvlášť pri náročných 
prieskumných prácach v extrémne úzkych 
priuestoroch dokázal vďaka svojej útlej postave 
prejsť aj tými najťažšie priechodnými plazivka-
mi a puklinami. Jeho odvahou a schopnosťami 
sa mnohokrát dostali jaskyniari do neznámych 
priestorov v Stanišovských jaskyniach, v Jaskyni 
Stará Poľana, jaskyni Zlomísk a ďalších, ktoré 
boli v tých rokoch objavené.

Július Volko vynikal aj v iných odboroch. Mi-
moriadne záslužná je jeho práca pri značkovaní 
turistických chodníkov. Bol aj publikačne čin-
ný. Pre nás jaskyniarov sú najzaujímavejšie jeho 
príspevky v časopise Krásy Slovenska a v zborní-
ku Slovenský kras.

V roku 1993 mu bolo udelené čestné členstvo 
v speleoklube Nicolaus. Pri tej príležitosti pre-
hovoril a zaspomínal na časy aktívnej jaskyniar-
skej práce. Vo chvíli keď spomínal na svojich 
druhov – jaskyniarov, vyhŕkli mu do očí slzy. Z 
tých mladých, entuziazmu plných objaviteľov 
stratil v krátkom čase takmer všetkých. Neľu-
toval čas a námahu, ktorú venoval jaskyniam. 
Chcel, aby aj nasledujúce generácie chodili do 
jaskýň s láskou, aby ich objavovali a chránili.

Taký bol do poslednej chvíle: obetavý a láskavý.

Ján Vajs
Július Volko 
1924 – 1994
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This first issue of the SSS Bulletin is devoted 
to the 12th General Assembly of the Society, 
which is planned for March 1995. The main 
aims of the Assembly are to evaluate the ac-
tivities of the previous four-year period, to elect 
new bodies of the Society, and to discuss strate-
gies and future activities. 

Ing. Ján Tulis, the chairman of SSS, brings  
a detailed report on the Society’s activities. 
The Society has worked in quite difficult fi-
nancial conditions in the transition period, 
and a decline in the number of members has 
occurred. In spite of these problems, due to 
the enthusiasm of the speleologists working 
in their clubs and groups, we managed to con-
tinue speleological research and activities. As  
a result, more than 9 km. of cave corridors 
have been discovered, many international 
events have been organized, and the regular-
ity and content of the Bulletin have been 
improved. As to the negatives in this period, 
some of the professional groups stopped their 
work, and some contacts within the country as 
well as abroad have been discontinued. Due to 
the constraints in the administrative sphere, 
we couldn’t solve some financial problems, 
which are mentioned in the report of the con-
trol committee by Edo Kladiva. 

The section of the issue devoted to practical 
research is comparatively smaller than previ-
ously. Peter Holúbek and Miro Kováčik inform 
about the caves in the Chočské mountains. Ján 
Obuch and Martin Kurka write an interesting 
contribution about the finding of skeletons 
in one of the karst caves near Banská Bystri-
ca. Other authors write about their journeys 
abroad. Branislav Šmída informs us about the 
details of his descent into a 1,355 m. deep cave, 
Lukina jama, in Croatia. J. Vajs and P. Holúbek 
focus on describing the details of the cave Dajan 
Derchen Aguj in Mogolia. Tomáš Masár reports 
on the excursion to France of two members of 
the speleological dub Mala Fatra. Interesting 
points extracted from foreign literature are de-
scribed by J. Vajs and J. Tencer. 

Edo Kladiva interviews Ing. Arpád Abonyi, 
one of the pioneers of Slov ak speleology. Sláv-
ka and Juraj Szunyogovci introduce themselves 
with a story. 

The 60th birthdays of the SSS chairman Ing. 
Ján Tulis and of the important speleologist Ing. 
Mikuláš Erdös are going to be celebrated this 
year. The Liptov caver Julius Volko, the author 
of many contributions on the caves in Jánska 
dolina, has passed away. 

Editor 

SuMMARy
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